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راهبردهای پیش روی جمهوری اسامی در شکل گیری نظم امنیتی 
مبتنی بر همگرایی اسامی در غرب آسیا1

جاوید منتظران2

چکیده
آنچــه مســلم اســت امــروزه ،منطقــه ی غــرب آســیا ، نیــاز مبــرم بــه همگرایــي و اتحاد 
در عرصــه هــاي اقتصــادي، سیاســي و فرهنگــي، اجتماعــي دارد،چنانچــه رونــد جهانــي 
شــدن نیــز، مّلــت هــاي دنیــا را بــه ســمت همگرایــي منطقــه اي و جهاني کشــانده اســت، 
در چنیــن چرخــه اي، بایــد منطقــه غــرب آســیا بیشــتر از پیــش بــر همگرایي و ایجــاد یک 
نظــام امنیتــی مشــترکانه تکیــه کنــد. کشــورهای ایــن منطقــه می بایســتی بــا طراحــی یــک 
الگــوی همگرایــی اســالمی  بــر مبنــای امکانــات و مقتضیــات روشــن و قابــل تعریــف در 
جهت  دهــی بــه معــادالت منطقــه و ارتقــای جایــگاه بین  المللــی آن نقــش محــوری ایفــا 
نماینــد.در حــال حاضــر با وجــود زمینه های بـــسیار  زیــاد، همــکاری و همگرایــی مطلوبی 
در میــان کشــورهای غــرب آســیا وجـــود  نــدارد تــا ایــن روابــط  منجــر بــه ایجــاد یــک 
نظــام امنیــت منطقــه ای گــردد و درواقــع دولــت هــای ایــن منطقــه، آن میــزان همگرایــی 
را ایجــاد نکــرده انــد کــه یــک جامعــه امــن بیــن خــود بــه وجـــود آوردنـــد.با توجــه بــه 
اینکــه جمهــوري اســالمي ایــران از جملــه کشــورهای ایــن منطقــه اســت کــه خواهــان 
دســتیابي بــه یــک نظــام امنیــت منطقــه ای مبتنــی بــر همگرایــی اســالمی در منطقــه اســت 
و بدیــن جهــت ضــروری اســت بــا اعمــال مدیریــت راهبــردي راهبردهــاي اثربخشــی را 
اجرایــي ســازد تابــه آن دســت یابــد، لــذا هــدف اصلــی پژوهــش بررســی ظرفیــت هــای 
ایجــاد و شــکل گیــری نظــم امنیتــی مبتنــی بــر همگرایــی اســالمی در غــرب آســیا و تببین 
راهبــرد هــای پیــش روی جمهــوری اســالمی در ایــن راســتا اســت که ایــن مقاله بــا روش 

توصیفــی تحلیلــی بــه آن می پــردازد.

کلیدواژگان:غرب آسیا ،نظم امنیتی،همگرایی اسالمی، واگرایی ،عوامل همگرا
1 . تاریخ دریافت مقاله: 1396/1/26 ؛ تاریخ پذیرش مقاله: 1396/2/18

2 . کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
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مقدمه 
ــي  ــه قصــد اتحــاد سیاســي  اقتصــادي و دفاع ــد اســت کشــورها ب ــت معتق هاگ

ــن  ــود را تأمی ــر خ ــع موردنظ ــر مناف ــا حداکث ــد ت ــي آین ــم م ــرد ه ــالف گ ــراي ائت ب

ــد.  ــروز مــي کن نماینــد )هاگــت،1375، 394 ( اتحادهــا از مجموعــه اي از منافــع کشــورها ب

ایــن منافــع ممکــن اســت مکمــل یــا مشــابه یکدیگــر باشــند، امــا دســتیابي بــه آ نهــا 

نیازمنــد هماهنگــي کشــورها اســت )بيليــس و ديگــران، 1374 :243( معیارهــا و ویژگی هــای  یــک 

اجتمــاع امنیتی،هویــت جـــمعی  و ســـیاسی،تعامالت پایدار،وابســتگی متقابــل نهادهای  

مشــترک،اعتماد متقابل،هنجارهــا و ایده هــای مشــترک و عناصــر ثبــات داخـــلی 

هـستند؛بـــه طوری کــه میــزان دوام و قــوام هــر اجتمــاع امنیتــی بــه  میــزان  هریــک  از 

ــذا مهمتریــن دل مشــغولی واحدهــا در  ایــن معیارهــا بســتگی دارد. )ونت،1384:335-332(.ل

سیســتم بین الملــل نظــم امنیــت منطقــه ای بــوده و بــه همیــن جهــت اغلــب الگوهــای 

ــا  ــت واحده ــتا امنی ــن راس ــد.در ای ــن آن می باش ــه تأمی ــوف ب ــا  معط ــاری  واحده رفت

تحــت تـــأثیر مـــتغیرهای مختلفــی بــوده اســت کــه ســطح منطقــه ای از جملــه ســطوح 

ــر آن در نظــر گرفتــه می شود )قاســمى ،1384 (بنابراین شــکل گیــري همگرایــی  تأثیرگــذار ب

اســالمی و ایجــاد یــک ســازمان امنیتــی در منطقــه ي غــرب آســیا،مهم تلقــی می گــردد.

بیان مساله

همانگونــه کــه همــکاری در حفــظ صلــح و ثبــات منطقــه ای و ایجــاد یــک نظــام 

امنیتــی مبتنــی بــر همــکاری میــان کشــورهای غــرب آســیا، راهــی مطمئــن بــرای دفــاع 

از منافــع و مصالــح مشــترک دولــت هــای ایــن منطقــه مهــم و حســاس جهانــی اســت. 

امــری کــه مشــخص شــده اســت، اینســت کــه طرح  هــای امنیتــی مختلف طراحی  شــده 

از ســوی قدرت  هــای فرا  منطقــه  ای تاکنــون نتوانســته اســت بــه اســتقرار ثبــات و امنیــت 

در منطقــه غــرب آســیا کمــک کنــد  کــه درواقــع  قدرت  هــای فرامنطقــه  ای همــواره 
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ــوق سیاســی  ــظ تف ــه، حف ــتراتژیک منطق ــادالت اس ــر مع ــوذ خــود ب ــظ نف ــرای حف ب

ــا  ــد ت ــالش کرده  ان ــیا ت ــرب آس ــرژی ارزان در غ ــه ان ــن دسترســی ب ــی و تضمی جهان

ــا  ــه ی ــط دوجانب ــوب رواب ــه در چارچ ــود ک ــائل موج ــی مس ــه برخ ــن زدن ب ــا دام ب

ــه  ــاره  ای از مســائل درون  منطقــه  ای را ب بیــن   منطقــه  ای قابــل حــل و فصــل اســت، پ

ســمت بحران  هــا و تنش  هــای دامنــه  دار ســوق دهنــد و زمینــه اســتمرار نفــوذ و حضــور 

خــود را فراهــم کننــد. در نتیجــه ایــن سیاســت اســت کــه امــروزه امنیــت ایــن منطقــه 

دســتخوش دگرگونی  هــای فراوانــی شــده اســت. از ســویی بــه دلیــل اهمیــت فــراوان 

ــوی  ــک الگ ــا طراحــی ی ــتی ب ــه می بایس ــن منطق ــیا، کشــورهای ای ــرب آس ــه غ منطق

همگرایــی اســالمی منطقــه  ای  بــر مبنــای امکانــات و مقتضیــات روشــن و قابــل تعریف 

در جهت  دهــی بــه معــادالت منطقــه و ارتقــای جایــگاه بین  المللــی آن نقــش محــوری 

ایفــا نماینــد. لــذا بــا وجــود زمینه هــای بـــسیار  زیــادی کــه در گـــسترش همــکاری و 

همگرایــی اســالمی میــان کشــورهای غــرب آســیا وجـــود  دارد و عـــلی رغم تمهیــدات 

ــن  ــی ای ــورت  گرفته،ول ــا   ص ــی دوره ه ــران در برخ ــوی ای ــه از س ــازانه ای ک اعتمادس

روابــط  منجــر بــه ایجــاد نظــام امنیــت منطقــه ای نگردیــد و دولــت هــای ایــن منطقــه 

آن میــزان از همگرایــی اســالمی را ایجــاد نکردنــد کــه یــک جامعــه امــن بیــن خــود 

بــه وجـــود آوردنـــد. همیــن امــر چشــم  انداز تحقــق نظــام امنیتــی پایــدار و فراگیــر 

ــن  ــه رو نمــوده اســت.لذا هــدف ای ــا ابهــام روب منطقــه  ای در حــوزه غــرب آســیا را ب

مقالــه آن اســت کــه مهــم تریــن زمینــه هــا، ظرفیت هــا و عوامــل همگرایــی اســالمی 

ــل  ــه و تحلی ــر در ایجــاد نظــام امنیــت منطقــه ای در غــرب آســیا را مــورد تجزی موث

ــه شــکل می گیــرد  قــرار دهــد واز همیــن جهــت پرســـش  اصـــلی  پژوهـــش اینگون

ــه  ــا ســایر کشــورهای غــرب آســیا،در مســیر رســیدن ب ــه جمهــوری اســالمی و ی ک

یــک ســازمان و نظــام امنیتــی مبتنــی بــر همگرایــی اســالمی در منطقــه غــرب آســیا از 

ــد و در همیــن راســتا روش  ــد اســتفاده نمای ــرد هایــی می توانن چــه راهکارهــا و راهب
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ــع  ــه مناب ــه اي و مراجعــه ب ــا اســتفاده از روش کتابخان پژوهــش، توصیفــی تحلیلــي ب

معتبــر، کتــب و مقــاالت معتبــر اســت. 

ضرورت تحقیق 

نســخه اي کــه غــرب بــراي کشــورهاي منطقــه غرب آســیا و جهــان اســالم پیچیده 

اســت، نســخه واگرایــي و تجزیــه ي ســرزمیني در قالــب حمایــت ظاهــري و منافقانــه 

از حقــوق اقــوام و اقلیــت هــاي مذهبــي و قومــي در منطقــه غــرب آســیا اســت .لــذا 

آنچــه مســلم اســت دنیــاي امــروز غــرب آســیا  نیــاز مبــرم بــه همگرایــي و اتحــاد در 

عرصــه هــاي اقتصــادي، سیاســي و فرهنگــي، اجتماعــي دارد و رونــد جهانــي شــدن 

نیــز، مّلــت هــاي دنیــا را بــه ســمت همگرایــي منطقــه اي و جهانــي کشــانده اســت، در 

چنیــن چرخــه اي، بایــد منطقــه غــرب آســیا بیشــتر از پیــش بــر همگرایــي اســالمی و 

ایجــاد یــک نظــم امنیتــی مشــترکانه تکیــه کنــد.

همگرایی اسالمی در غرب آسیا

منطقه غرب آسیا

  دایره المعارف اینترنتي ویکي پدیا غرب آسیا را این گونه تعریف مي کند: 
))منطقــه ای در آســیا اســت کــه بــا جنــوب خــاور اروپــا و شــال خــاور آفریقــا همســایه اســت. ایــران هــم بــه لحــاظ 

ایــن تقســیات در غــرب آســیا واقــع شــده اســت. ایــن کلمــه اخیــرا در ایــران بــه عنــوان جایگزینــی بــرای خــاور میانــه 

هــم بــکار بــرده می شــود.((.منطقه غــرب آســیا از لحــاظ تاریخــي محــل تالقــي تمدن هــا و 

ــه فــرد تاریخــي، فرهنگــي و اجتماعــي  ــوده و از ویژگــي هــاي منحصــر ب فرهنــگ ب

ــي  ــوق الجیشــي م ــت س ــه داراي اهمی ــن منطق ــه ای ــي ک ــوردار اســت. از آنجای برخ

باشــد، صلــح، امنیــت و ثبــات آن پیــش شــرط دســتیابي بــه صلــح، امنیــت و ثبــات 

جهانــي محســوب مــي شــود. غــرب آســیا از پنــج منطقــه فرعــي تشــکیل شــده اســت 

ــرد: افغانســتان، ارمنســتان، آذربایجــان، بحریــن،  کــه در کل 24 کشــور را دربرمــي گی
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گرجســتان، جمهــوري اســالمي ایــران ،عــراق، اردن، قزاقســتان، کویــت، قرقیزســتان، 

ــان، عمــان، پاکســتان، فلســطین، قطــر، عربســتان ســعودي، ســوریه، تاجیکســتان،  لبن

ــراق و  ــغال ع ــن. اش ــتان، و یم ــي، ازبکس ــده عرب ــارات متح ــتان، ام ــه، ترکمنس ترکی

ــه را  ــن نکت ــد و ای ــان مي ده ــه را نش ــت منطق ــپتامبر اهمی ــد از 11 س ــتان بع افغانس

ــک کل در نظــر  ــوان ی ــه عن ــد ب ــن کشــورها بای ــه همــه ای خاطــر نشــان مي ســازد ک

گرفتــه شــوند. ایــن منطقــه وســیع غــرب آســیا از یــک تمــدن دیرپــا برخــوردار اســت. 

ایــن تمــدن نیــز ریشــه در تمــدن اســالمي و همچنیــن در گفتگــو بــا تمدن هــاي دیگــر 

ــر،  ــه بزرگ ت ــا خاورمیان ــد ی ــه جدی دارد. واژه هــاي جغرافیایــي دیگــر ماننــد خاورمیان

نمي تواننــد منعکــس کننــده واقعیــت منطقــه باشــند زیــرا ایــن مفاهیــم غربــي یــا اروپــا 

محــور هســتند. بعــالوه کشــورهاي غربــي تمایــل داشــتند کــه خاورمیانــه را جــدا از 

قــارة آســیا جلــوه دهنــد، در حالــي کــه بســیاري از کشــورهاي ایــن منطقــه از لحــاظ 

جغرافیایــي در قــاره آســیا واقــع شــده اند.بنابراین، مفهــوم منطقــه غــرب آســیا مي توانــد 

تمامــي کشــورهاي منطقــه و نظــام هــاي فرعــي منطقــه اي را در عیــن اســتقالل شــان 

دربرگیــرد. ایــن واقعیــت کــه منطقــه خاورمیانــه جــدا از منطقــة غــرب آســیا مطالعــه و 

بررســي مــي شــود نشــان دهنــده ایــن اســت کــه واژة خاورمیانــه بیــش از آنکــه یــک 

ــک واژه سیاســي است.)مجیدی،دهشــیری، 1387 :12،13( ــي باشــد ی واژه جغرافیای

مفهوم همگرایي و واگرایي

  همگرایــي بــه لحــاظ مفهومــي عبارتســت از تقریــب و نزدیــک شــدن افــراد بــه 

ســمت نقطــه اي مشــخص کــه معمــوالً بــه عنــوان هــدف مشــترک آنــان شــناخته مــي 

شــود و واگرایــي در برابــر آن بــه معنــي تفکیــک و جدایــي از همدیگــر و دور شــدن 

آن هــا از هــدف مشــترک و حرکــت بــه ســوي هــدف هــاي خــاص اســت )حافــظ نيــا، 

373:1385 (. ارنســت هــاس، پایــه گــذار نظریــه همگرایــي، همگرایــي را پروســه اي مــي 
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دانــد کــه بــه وســیله آن رهبــران سیاســي چنــد کشــور مختلــف متقاعــد مــي شــوند 

کــه وفــاداري، انتظــارات و فعالیــت هــاي سیاســي شــان را بــه ســمت مرکــز جدیــدي 

کــه نهادهایــش از اختیــارات قانونــي برخــوردار باشند،ســوق دهنــد )ســيف زاده، 191:1368 

( در مقابــل واگرایــي فراینــدي اســت کــه طــي آن واحدهــاي سیاســي و دولت هــا از 

ــوام، 229:1370 (.  ــود )ق ــي ش ــم م ــگ فراه ــران و جن ــه ي بح ــده و زمین ــر دور ش همدیگ

فراینــد همگرایــي و واگرایــي در ارتبــاط بــا بازیگــران سیاســي و دولت ها، از احســاس 

و درک هــدف مشــترک و یــا برعکــس آن اهــداف و منافــع متعــارض شــروع مــي شــود 

و بــا تــداوم آن نیروهــاي اصلــي و یــا تســهیل کننــده بــه تقویــت رونــد کمــک نمــوده 

تــا فراینــد را کامــل نماینــد. مرحلــه پایانــي فرایندهــاي مزبــور را یکپارچگــي بــا پــي 

آمدهایــي چــون امنیــت، صلــح و توســعه و یــا برعکــس تجزیــه بــا پیامدهایــي چــون 

تنــش، جنــگ و توســعه نیافتگــي تشــکیل مــي دهد.)احمــدي پــور و همــکاران، 1389: 5(

همگرایی در جهان اسالم 

از زمــان شــکل گیری اتحادیــه اروپــا، دولت هــای اســالمی بــا الگوبــرداری از 

ــی در مســیر اتحــاد و  ــا در ســایة نظریه هــای همگرای ــد ت ــالش کرده ان ــه ت ــن اتحادی ای

ــق  ــی، توفی ــرای همگرای ــده ب ــای ارائه ش ــه، طرح ه ــد. بااین هم ــتگی گام بردارن همبس

چندانــی بــه دســت نیــاورده اســت. برخــی ماننــد شــورای همــکاری عــرب اصــوالً مرده 

ــرای تحقــق اهــداف خــود  ــد کــه ب ــرا هرگــز فرصــت آن را نیافتن ــد؛ زی ــا آمدن ــه دنی ب

دســت بــه اقــدام عملــی بزننــد. برخــی ماننــد جمهــوری متحــده عربــی و فدراســیون 

عربــی، پــس از انــدک زمانــی متوقــف گردیدنــد و برخــی هــم ماننــد ســازمان کنفرانــس 

ــه عــرب، گــروه دی هشــت و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی )اکــو(  اســالمی، اتحادی

بــه امیــد موفقیت هــای آینــده همچنــان بــه فعالیت هــای خــود ادامــه داده انــد. شــورای 

همــکاری خلیــج فــارس کــه در اصــل بــا هــدف مقابلــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران به 
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وجــود آمــد نیــز نتوانســت بــه هــدف ظاهــری خویش یعنــی ایجــاد اتحــاد بیــن اعضای 

ــروزه  ــای آن، ام ــداوم فعالیت ه ــم ت ــاند و علی رغ ــل بپوش ــه عم ــود جام ــش گانه خ ش

ــن  ــر ای ــان برخــی از اعضــای آن مشــاهده می  شــود.واقعیت ام ــات ریشــه ای می اختالف

اســت کــه موانــع زیــادی چــون اســتبداد داخلــی، بی ثباتــی سیاســی، ملی گرایــی افراطــی، 

رقابت هــای منطقــه ای، اســتعمار خارجــی و صهیونیســم بــر ســر راه همگرایــی جهــان 

ــه حــدی  ــع و درهم تنیدگــی آن هــا ب اســالم وجــود دارد. تعــدد و پیچیدگــی ایــن موان

اســت کــه نظریه هــای معمــول همگرایــی بــه تنهایــی قــادر بــه مقابلــه بــا آن هــا نیســتند. 

موانــع یادشــده غالبــاً ریشــه در رواج خرافــه و جهــل، دوری از هویــت دینــی، اختالفــات 

ــگان در  ــتعماری و خودباختگــی نخب ــای اس ــه قدرت ه ــی، وابســتگی ب ــی و مذهب قوم

ــن  ــترش ای ــاد و گس ــتعمار در ایج ــتبداد و اس ــش اس ــال، نق ــرب دارد. بااین ح ــر غ براب

عوامــل بازدارنــده انکارناپذیــر اســت. قدرت  هــای اســتعماری، بعــد از فروپاشــی دولــت 

عثمانــی، همــواره تــالش کرده انــد تــا بــه کمــک عوامــل داخلــی خــود، نــه تنهــا مانــع از 

اتحــاد مجــدد کشــورهای اســالمی شــوند بلکــه آن هــا را بــه اجــزای کوچک تــری نیــز 

تقســیم کننــد. بنابرایــن، همگرایــی در جهــان اســالم به مراتــب دشــوارتر از همگرایــی در 

ســایر مناطــق دنیاســت،)واليتی، ســعيدمحمدي،1389 :177-176(

منطقه گرایی و  نظم امنیتی 

منطقه گرایی

  بعــد از جنــگ ســرد منطقــه گرایــي بــه عنــوان یــک چشــم انــداز نظــم امنیتــي 

شــناخته شــد. منطقــه بــه عنــوان یــک واحــد جغرافیایــي اســت کــه از چندیــن کشــور 

تشــکیل شــده کــه حــدود آن براســاس مرزهــاي فیزیکــي و ویژگــي هــاي ایدئولوژیک 

تعییــن مــي گردند)جعفــری ولدانــی،۱۳۸۸: ۲۴(. در واقــع بــرای شــکل گیــری یــک نظــام منطقــه 

ای چندیــن متغیــر الزم اســت کــه از مهمتریــن متغیرهــا، وضعیــت جغرافیایــی اســت. 
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ــی هســتند کــه  ــره عناصــر جغرافیای ــد کشــور، مرزهــا، وســعت و غی همجــواری چن

ــرای کشــورهای منطقــه ایجــاد مــی   ــا متضــادی را ب براســاس آنهــا منافــع مشــترک ی

کنــد از جملــه متغییــر دیگــر هویــت اســت عوامــل مختلــف ایدئولوژیکــی و سیاســی 

در پیدایــش هویــت یــک منطقــه نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. شــباهت ها و تضادهــا 

پیــش زمینــه شــکل گیــری نظــام منطقــه ای را فراهــم می کننــد. از دیگــر متغییرهــای 

تاثیــر گــذار بــر شــکل گیــری نظــام هــای منطقــه ای نیازهــای اقتصــادی کشــورهای 

ــه یکدیگــر و پیوندهــای فرهنگــی، قومــی، مذهبــی و تاریخــی اســت  یــک منطقــه ب

ــن راســتا  ــد. در همی ــی را دارن ــه ای نقــش زیربنای ــش نظــام هــای منطق ــه در پیدای ک

لویــس فاســت معتقــد اســت؛ کشــورها در رونــد منطقــه گرایــی بــه دنبــال قــدرت و 

امنیــت هســتند. و در جهــت بقــای نظــام خــود بــا دیگــر کشــورها همــکاری می کننــد. 

ــی هســتند و  ــه گرای ــد منطق ــان گــذاران رون ــه بنی ــوی منطق ــد و ق دولت هــای نیرومن

ــه مزایــای همــکاری هــای منطقــه ای  ــی ب ــه دنبــال دســت یاب دولت هــای کوچــک ب

کــه حداقــل تریــن آن تامیــن ثبــات و امنیــت اســت هســتند) فاســت،۱۳۸۷: ۳۰۸(.بنابرایــن 

ــي  ــي شــدن مدت ــه جهان ــد مقول ــردن  همانن ــه اي ک ــا منطق ــي  ی ــه گرای ــه منطق مقول

اســت فکرهــا را بــه خــود مشــغول نمــوده و اندیشــمندان و رهبــران جوامــع گوناگــون 

را بــه اظهارنظرهــا و واکنشــهاي متعــدد واداشــته اســت. منطقــه گرایــي عامــل تقویــت 

روابــط فرهنگــي، سیاســي، نظامــي، اقتصــادي و بیــن المللــي در عرصه سیاســت جهاني 

محســوب مــي شــود. دولت هــا از طریــق وارد شــدن در اتحادیــه هــاي منطقــه اي، تــا 

حــد زیــادي بســتر تعــادل و همــکاري بیــن یکدیگــر را بــه وجــود مــي آورنــد. منطقــه 

گرایــي باعــث مــي شــود تــا کشــورها ي یــک منطقــه بتواننــد بــا قابلیــت و ظرفیــت 

ــد  ــي توان ــي م ــه گرای ــن منطق ــد . همچنی ــش کنن ــاي نق ــي ایف ــر در ســطح جهان بهت

ــي  ــد جهان ــراي زیرســاخت هــاي فیزیکــي باشــد کــه رون آفریننــده بســترهاي الزم ب

شــدن آن را تکمیــل مــي کنــد. ایــن در حالــي اســت کــه همگرایــي منطقــه اي و منطقــه 
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ــا ژئوپلیتیــک و جغرافیــاي سیاســي دارد. از ایــن رو  گرایــي ارتبــاط بســیار عمیقــي ب

جغرافیــا و سیاســت بــا ارتباطــي منطقــي مــي تواننــد اســاس تحــول در عرصــه جهانــي 

واقــع شــوند. همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز همیــن گونــه بــوده اســت. مثــاًل بــه 

تعبیــر مویــر کشــور نمایانگــر نقطــه اوج تکامــل سیاســي–جغرافیایي اســت )مويــر، 1379: 

83( گاهــي نیــز در فرهنــگ سیاســي فارســي اتفــاق مــي افتــد کــه دو اصطــالح ”گــروه 

بنــدي منطقــه اي“ و ”همگرایــي منطقــه اي“ برابــر و یکــي فــرض مــي شــود، در حالــي 

کــه بایــد توجــه داشــت هــر یــک از ایــن دو اصطــالح، بازگوکننــده ي مفهــوم ویــژه 

اي اســت. درحالــي کــه گــروه بنــدي منطقــه اي بــه معنــي گــرد هــم آمــدن شــماري از 

کشــورها در مناطــق گوناگــون جهــان بــراي ایجــاد یــک نظــام ژئوپلیتیــک منطقــه اي 

اســت. همگرایــي منطقــه اي بــه معنــي درهــم آمیزي سیاســي  اقتصــادي و اســتراتژیک 

کشــورها در منطقــه ي ویــژه بــراي پدیــدآوردن یــک نظــام منطقــه اي یکپارچه اســت . 

بهتریــن مثــال بــراي گــروه بنــدي منطقــه اي، آ.ســه.آن، نفتــا  و بــراي همگرایــي منطقــه 

اي، اتحادیــه اروپــا اســت )مجتهــدزاده ، 1381: 204(

2-2 امنیت منطقه ای برآمده از منطقه گرایی 

ــم،  ــر بگیری ــي در نظ ــب واژگان ــر ترکی ــه اي« را از نظ ــت منطق ــوم »امنی ــر مفه اگ

داراي دو واژه »امنیــت« و »منطقــه اي« اســت.)مورگان، 1380: 40(هــر دو واژه پیچیــده اســت 

و تعریــف قابــل قبــول مشــترکي بــراي آنهــا وجــود نــدارد، و شــاید بهتریــن راه بــراي 

ــه  ــه ب ــا توج ــس ب ــد. پ ــاس و مقایســه باش ــات قی ــن موضوع ــه  ای ــک شــدن ب نزدی

ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد، ب ــن دو واژه وج ــاره ي ای ــه درب ــي ک ــري فراوان مشــکالت نظ

بررســي نظریــه هــاي موجــود، فقــط تعریفــي منطقــي مــي تــوان ارائــه کردکــه عبــارت 

اســت از اینکــه »امنیــت منطقــه اي« مجموعــه ي تمــام تصــورات و تعبیــرات از امنیــت 

ملــي اســت کــه اعضــاي یــک نظــام منطقــه اي در زمانــي خــاص آن را بــه کار مــي 
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برنــد. بنابرایــن، امنیــت یــا ناامنــي منطقــه اي مــي توانند از مجموعه ســطوح کشــمکش 

در یــک منطقــه، اعتبــارات نظامــي و نهادهــا و اتحادیــه هــاي جمعــي بــه دســت آیــد. 

)افتخــاري،1381: 266(  در اینجــا، »منطقــه« بــه عنــوان مجموعــه اي از دولت هــا تعریــف مــي 

گــردد کــه بــه لحــاظ جغرافیایــي، در نزدیکــي یکدیگــر واقــع شــده انــد. )زيــو مــاز ، 1379: 

47(  لــذا بــر ایــن اســاس  نظــام هــاي امنیتــی عبارتنــد از: دفــاع دســته جمعي،امنیــت 

دســته جمعي)لورنــس فريدمــن ، 1375:  359( امنیــت همنــوا، امنیــت فراگیر،)عبداللــه خانــی ، 1383: 325( 

و امنیــت مبتنــي بــر همــکاري )جــان بيليــس، 1379: 86(

ــی در  ــم امنیت ــالمی و نظ ــی اس ــاد همگرای ــای ایج ــت ه ــل و ظرفی 3-عوام
غــرب آســیا

ــا توجــه بــه ســختی ها و دشــواری هــای موجــود در مســیر همگرایــی در منطقــه،   ب

چنانچــه بخواهیــم مدلــی را بــراي همگرایــی اســالمی در غــرب آســیا و بــر پایــه ي ایجــاد 

نظــم امنیــت منطقــه ای بیابیــم، الزم اســت کــه پتانســیل ها و طرفیت هــای موجــود در این 

منطقــه جهــت نیــل بــه همــکاری و همگرایــی در ایــن منطقــه مــورد بررســی قــرار گیرنــد 

. بــر ایــن اســاس، عوامــل بســیاري در میــان کشــورهاي حــوزه ي غــرب آســیا وجــود دارد 

کــه می تواننــد عامــل شــتاب دهنــده ي همگرایــی در منطقــه بــوده و کشــورهاي منطقــه 

را بــه هــم پیونــد دهنــد. ایــن عوامــل همگــرا کننــده تحــت عنــوان متغیرهــاي سیاســی، 

فرهنگــی و اقتصــادي در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

1-3-1 عوامل سیاسی

1-1-3-1 اسالم هراسی و رویارویی غرب با اسالم  

ــدی نیســت و ریشــه های تاریخــی دارد.  ــده جدی ــی اســالم و غــرب پدی رویاروی

واکنــش و هــراس غــرب همــواره از رشــد و گســترش اســالم بــوده اســت. چــه بــه 

ــش کشــیده  ــه چال ــه غــرب را ب ــد مرحل ــون چن ــا کن ــاز اســالم ت ــان از آغ ــده آن عقی
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ــی و  ــه هجــری، جنگ هــای صلیبــی، توســعه امپراطــوری عثمان اســت. قرن هــای اولی

رشــد اســالم گرایی و ارزش هــای اســالمی در قلــب اروپــا و آمریــکا همگــی حاکــی از 

هــراس غــرب از اســالم اســت.

در زمــان کنونــی پــس از حادثــه 11 ســپتامبر 2001، ضدیــت بــا اســالم و اســالم 

ــرای  ــدار ب ــه را هش ــن حادث ــید و ای ــود رس ــه اوج خ ــی ب ــع غرب ــی در جوام هراس

تمــدن غــرب پنداشــته و بــه مقابلــه برخواســتند بــرای نمونــه جســارت بــه قــرآن در 

ــی رســانه ها و  ــل محتوای ــل اســت. تحلی ــل تحلی ــن چارچــوب قاب ــاه گذشــته در ای م

اظهــارات سیاســتمداران غربــی حاکــی از آن اســت کــه دنیــای غــرب تــالش می کنــد 

ــب  ــالمی، مذه ــورهای اس ــان در کش ــی افراط گرای ــات برخ ــازی اقدام ــا برجسته س ب

ــازند و از  ــرح س ــرب مط ــدن غ ــه تم ــی علی ــد واقع ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــالم را ب اس

ایــن طریــق بــا غیریت ســازی، هویــت غربــی خویــش را بازســازی نماینــد. هــر چنــد 

ایــن نــوع برخــورد بــا مســلمانان و اســالم در جهــان غــرب پدیــده ای جدیــد نیســت، 

ــن  ــراس بنیادی ــت. ه ــتری روبه روس ــّدت بیش ــدت و ح ــا ش ــر ب ــال حاض ــا در ح ام

ــه دلیــل رشــد مــوج اســالم گرایی در غــرب اســت کــه در  غــرب از جهــان اســالم ب

ــه اســالم  ــن نگــرش ب ــن ای ــش اســت. بنابرای ــه افزای ــا اســالم گرایی رو ب ــب اروپ قل

ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــلمان در دوره معاص ــان مس ــن انس ــدد ذه ــازی مج ــب فعال س موج

ــش  ــت اســالمی خوی ــت و معاصــرت در صــدد حفــظ هوی ــه دغدغــه اصال توجــه ب

ــن اســالم  ــی بی ــی آنچــه موجــب تعارضــات در ســطح تمدن اســت. در شــرایط کنون

ــرب اســت،  ــدن غ ــلطه جویی تم ــی و س ــود برتربین ــده اســت، حــس خ ــرب ش و غ

ــعادتمندانه  ــی س ــک زندگ ــای اداره ی ــن مدل ه ــد آخری ــاس می کن ــرب احس ــرا غ زی

ــری در اداره جهــان برخــوردار  ــه طــوری کــه از قابلیت هــای مؤث را کشــف نمــوده، ب

ــی  ــی و رویاروی ــه اســالم هراس ــت ک ــوان گف ــوع میت است.)خراســانی،1389 :65-78(در مجم

ــد یــک عامــل مهــم در ایجــاد وحــدت و  ــا اســالم، خــود میتوان و ضدیــت غــرب ب
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ــی  ــالم هراس ــاد اس ــلمانان باایج ــر مس ــه غی ــد.جایی ک ــلمانان باش ــان مس ــجام می انس

ــرای  ــدگاه خــود را ب ــد و ســبک و دی ــع از گســترش اســالم گردن ــه مان ــد ک درصدن

زندگــی ترویــج می دهنــد ،مســلمان میتوانــد بــا وحــدت میــان خــود، اســالم و ســبک 

زندگــی اســالمی را در جهــان گســترش دهنــد و ایــن جــز بــا ایجــاد یــک همگرایــی  

اســالمی میــان کشــورهای مســلمان میســر نیســت.

2-1-3-1مسأله ي فلسطین 

ــم  ــري صهیونیس ــکل گی ــرائیل و ش ــوي اس ــطین از س ــرزمین فلس ــغال س ــا اش ب

سیاســی، فصــل جدیــدي در اندیشــه ي سیاســی اســالم معاصــر و در روابــط جهــان 

ــه ي  ــا قضی ــی در مواجهــه ب ــت المقــدس گشــوده شــد. دولت هــاي عرب اســالم و بی

فلســطین ابتــدا ایــن وضعیــت را مشــکل اعــراب تفســیر کردنــد )مســجدجامعی، 1369 :101(  

ــارز فلســطینی همچــون  ــاي اســالمی مب ــش ه ــران و جنب ــوري اســالمی ای ــا جمه ام

حمــاس و جهــاد اســالمی و ســایر گــروه هــاي هــم ســو در جهــان اســالم، ایــن مســأله 

را نــه منحصــر بــه اعــراب، بلکــه فراتــر از آن، مشــکل جهــان اســالم قلمــداد کردنــد. از 

ایــن رو چیــزي کــه واضــح اســت، وجــود خصومــت ذاتــی و تاریخــی بین کشــورهاي 

مســلمان می باشــد.  )ابراهیمــی فــر، 1381 :155(  لــذا رژیــم صهیونیســتی و رفتارهــای خصمانــه 

ــا  ــای آن ب ــگ ه ــای جن ــری ه ــغال گ ــلمانان ، و اش ــه مس ــبت ب ــم نس ــن رژی ی ای

مســلمان منطقــه همــراه بــا ظلم هــا و جنایــت هــای آن در حــق مــردم مظلــوم مســلمان 

فلســطین و تعــدی آن بــه دومیــن قبلــه گاه مســلمانان )قــدس رشیف(میتوانــد عاملــی مهــم 

در ایجــاد همگرایــی در جهــان اســالم و غــرب آســیا باشــد.

1-3-2عوامل فرهنگی

1-2-3-1دین اسالم

دیــن اســالم و ارزش هــاي نشــأت گرفتــه از آن، مهــم تریــن عامــل همگرایــی در 
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ــا  ــی و بایده ــاي ارزش ــن و معیاره ــود. دی ــوب می ش ــه محس ــورهاي منطق ــان کش می

ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ــه، القاگ ــورهاي منطق ــن کش ــی در بی ــاي مذهب و نبایده

ــوژي  ــی و ایدئول ــد. جهانبین ــی می کن ــت زندگ ــک مل ــارس، ی ــج ف ــوزه ي خلی در ح

اســالمی، دیدگاهــی را بــراي ملــت هــاي منطقــه بــه ارمغــان آورده اســت کــه بــر مبناي 

آن، دوســتی یــا خصومــت بــا ارزش هــاي اســالمی، مــرز شــناخت دوســت از دشــمن 

بــه حســاب آمــده و ملــت هــاي منطقــه، دشــمنان اســالم را دشــمنان اســتقالل سیاســی 

ــی، 1375 :179( ــود می دانند)صادق ــی خ -فرهنگ

اســالم آشــکارا یــک مذهــب عــام اســت و ســعی در جــذب همــه ي نژادهــا و 

مردمــان دارد. نقــش همبســته ســازي اســالم از ایــن جهــت اســت کــه عــم الً تمــام 

جنبــه هــاي زندگــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــا تجویــز دســتورات اخالقــی 

ــه صــورت یــک جامعــه ي  ــان، ب ــا زب ــژار ی ــه ن ــدون توجــه ب تمامــی مســلمانان را ب

ــک،1374 :309(  ــدل و بلی ــد در می آورد.)درایس ــوي متح معن

بــر ایــن اســاس گرچــه مذاهــب گوناگونــی در کشــورهاي اســالمی وجــود دارنــد، 

ــد . اســالم از ویژگــی  ــاز می گردن ــن اســالم ب ــع دی ــه منب ــن مذاهــب ب ــا تمامــی ای ام

هــاي منطقــه غــرب آســیا می باشــد و تمامــی کشــورهاي منطقــه، اســالم را بــه عنــوان 

ــل ایجــاد  ــن عوام ــل یکــی از اصلیتری ــن عام ــذا ای ــه اند.ل ــن رســمی خــود پذیرفت دی

همگرایــی در غــرب آســیا اســت و کشــورهای غــرب آســیا میتواننــد از آن بــرای ایجــاد 

یــک همگرایــی اســالمی و تشــکیل نظــام امنیتــی مطلــوب اســتفاده نماینــد.

2-2-3-1پیوندهاي تاریخی و جغرافیایی

ــرب  ــوزه ي غ ــورهاي ح ــه کش ــی ک ــی و جغرافیای ــی، فرهنگ ــاي تاریخ پیونده

آســیا را بــه یکدیگــر متصــل مینماینــد، متعددنــد .. حضــور تلــخ اســتعمار نیــز در ایــن 

کشــورها و مبــارزات آنهــا بــا قدرتهــاي اســتعماري اروپــا، تاریــخ نســبتاً مشــترکی را 

بــه ایــن کشــورها بخشــیده اســت . از ســوي دیگــر، موقعیــت جغرافیایــی غــرب آســیا 
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و نزدیکــی سیاســی اقتصــادی فرهنگــی کشــورهاي ایــن حــوزه بــه همدیگــر باعــث 

گردیــده کــه سرنوشــت سیاســی، اقتصــادي، فرهنگــی و اجتماعــی ایــن کشــورها بــه 

نوعــی بــه یکدیگــر پیونــد داشــته باشــد . ایــن نزدیکــی کشــورهاي منطقــه بــه هــم، 

بــه طــور بالقــوه زمینــه ســاز همــکاري هــاي بســیاري می باشــد.و میتوانــد بــه عنــاون 

یــک عامــل همگــرا عمــل نماید.لــذا عامــل پیونــد هــای تاریخــی و جغرافیایــی میتواند 

عاملــی بــرای ترغیــب و تشــویق کشــورها منطقــه بــه ایجــاد یــک نظــم امنیتــی مبتنــی 

بــر همگرایــی اســالمی باشــد.

1-3-3عوامل اقتصادي

1-3-3-1اقتصاد تک محصولی

بــا توجــه بــه اینکــه نفــت و گاز بــه عنــوان بــزرگ تریــن منبــع تحصیــل ارز بــراي 

کشــورهاي حــوزه ي غــرب آســیا، اصلــی تریــن منبــع درآمــد دولــت هــاي منطقــه را 

تشــکیل می دهــد، بنابرایــن الزم اســت تــا سیاســت هــاي انــرژی هماهنگــی از ســوي 

کشــورهاي حــوزه ي غــرب آســیا در قبــال کشــورهاي صنعتــی، جهــت افزایــش قیمــت 

نفــت و حفــظ میــزان آن اتخــاذ گردد.بنابرایــن ایــن عامــل میتوانــد نقشــی اساســی در 

ایجــاد یــک همگرایــی اســالمی در حــوزه اقتصــادی میــان کشــورهای منطقه غرب آســیا 

کــه از عمــده تریــن تولیــد کننــدگان انــرژی در جهــان محســوب میگردند.ایفــا نمایــد.

2-3-3-1بحران آب

در قــرن حاضــر آب بــه ســرمایه اســتراتژیک ارزنــده و حیاتیتــر از نفت تبدیل شــده 

اســت. پیش بینی هــای هشــدار دهنــده زیــادی صــورت گرفتــه اســت. کمبــود آب در 

خاورمیانــه افزایــش یافتــه و درگیــری بــر ســر توزیــع آب احتمــاال بــه منازعه مســلحانه 

منجــر خواهــد شــد. آب کــه تصفیــه آن دشــوار، انتقــال آن پرهزینــه و جایگزیــن کــردن 

آن ناممکــن اســت، یگانــه عنصــری اســت کــه وجــود آن بــرای تولیــد مــواد غذایــی، 
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توســعه اقتصــادی و بقــای حیــات ضــروری اســت )صــادق، 1376 : 200 (. 

در ایــن راســتا رودخانــه هــای بیــن المللــی خاورمیانــه حــوزه هــای اصلــی تنــش 

ــه  ــک حوض ــورهای ی ــن کش ــی در بی ــدرت سیاس ــارن ق ــدم تق ــد. ع ــاب می آین بحس

 Warner and(. ــه دارد ــورهای حوض ــن کش ــبات بی ــادی در مناس ــش زی ــترک، نق مش

ــه  ــه ای در خاورمیان ــن مناطــق مهــم حــوزه هــای رودخان Zeitoun,  2008: 805-806( بنابرای

رود اردن )لیتانــی(، رودخانــه هــای دجلــه و فــرات، رود نیــل و حــوزه خلیــج فــارس اســت 

ــن  ــه هســتند. و از ای ــن منطق ــی از بحــران آب در ای ــای مختلف ــه ه ــه نمایانگــر جنب ک

جهــت مســأله مدیریــت منابــع آب و تخصیــص آن در طرح هــای اســتراتژیک خاورمیانه 

ــن  ــد از ای ــذا کشــورهای غــرب آســیا میتوانن ــن بحــران باشــد، ل ــد راه حــل ای می توان

بحــران اســتفاده نماینــد و یــک همگرایــی سیاســی مناســب را در حــل آن ایجــاد نماینــد.  

3-3-3-1همکاری های مشترک در حوزه اقتصاد گردشگری

ــه های مشــترک همــکاری اقتصــادی بیــن کشــور هــای غــرب آســیا،  یکــی از زمین

ســرمایه گــذاری و فراهــم کــردن بســتر هــای الزم بــرای ورود گردشــگران، بــه ویــژه 

ــگری  ــت، گردش ــت. درحقیق ــن کشورهاس ــن ای ــی بی ــی و تفریح ــگران مذهب گردش

عاملــی مؤثــر در تعامــل فرهنــگ هــا، گفــت وگــوی تمدن هــا و برقــراری انــس و الفت 

بیــن ملــت هاســت و توجــه بــه ایــن امــر، زمینــة همگرایــی میــان کشــور هــای حــوزة 

غــرب آســیا را فراهــم مــی آورد. منطقــة غــرب آســیا از نظــر گردشــگری، خاســتگاه 

ــه  ــن منطقه،ب ــت. ای ــاله اس ــزار س ــد ه ــینة چن ــا پیش ــتان ب ــاور باس ــزرگ خ ــدن ب تم

ــه فــرد، ســواحل مرجانــی  دلیــل داشــتن بنــادر و جزایــر متعــدد و گاهــی منحصــر ب

ــژاد هــای گوناگــون و  ــوع گیاهــان ون ــه هــای متن ــا، اســکله هــای تفریحــی، گون زیب

همچنیــن بــه دلیــل وجــود آثــار تاریخــی و مذهبــی، ماننــد خانــة خــدا، آرامــگاه امامان 

معصــوم وپیامبــران، مرکــز مهــم گردشــگری در جهــان محســوب می شــود. بــه عنــوان 

مثــال، عربســتان ســعودی، ســالیانه پذیــرای 22 میلیــون زائــر از کشــورهای مختلــف 
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ــی و  ــر داخل ــر زائ ــا نف ــن در کشــور عــراق، ســاالنه میلیون ه اســالمی اســت. همچنی

ــه ایــن کشــور ســفر می کنند.همچنیــن  ــرای زیــارت آرامــگاه معصومیــن ب خارجــی ب

ــوا و وجــود  ــودن آب و ه ــوع ب ــای گردشــگری و متن ــه ه وجــود پتانســیل ها وجاذب

آب و هــوای گــرم و خشــک در کشــور هــای عربــی حاشــیة جنوبــی خلیــج فــارس، 

نشــان دهنــدة مکمــل بــودن صنعــت ایــن کشورهاســت )اردکانــی، 1391(بنابرایــن اقتصــاد 

ــد نقشــی اساســی در ایجــاد و شــکل گیــری همگرایــی اســالمی  گردشــگری می توان

ایفــا نمایــد. بدیــن جهــت میتــوان بیــان داشــت کــه ظرفیت هــا و جاذبــه هــای طبیعــی، 

مصنوعــی و  مذهبــی و ... در غــرب آســیا و ایجــاد یــک گردشــگری اســالمی در ایــن 

منطقــه، میتوانــد یــک عامــل مهــم همگرایــی و همــکاری درمیــان کشــورهای اســالمی 

منطقــه بــرای کســب درآمدهــای هنگفــت ناشــی از گردشــگری باشــد . 

4-3-3-1همکاري هاي زیست محیطی

خلیــج فــارس از نظــر اکولوژیکــی و زیســت محیطــی، یــک اکوسیســتم محســوب 

ــرف در  ــل و تص ــا دخ ــی و ی ــر و دگرگون ــه تغیی ــه هرگون ــوری ک ــه ط ــود ب می ش

هــر یــک از عناصــر آن، اعــم از جانــوري، نباتــی، فیزیکــی و آبزیــان، کّل سیســتم را 

ــان تمامــی  ــه زی ــارس ب ــج ف ــرار می دهــد. اخــالل در اکوسیســتم خلی ــر ق تحــت تأثی

کشــورهاي ســاحلی بــوده و ایــن کشــورها را در معــرض تهدیــد جدي زیســت محیطی 

قــرار می دهد)صادقــی، 1375 :177( بنابرایــن تهدیــدات زیســت محیطــی حــوزه غــرب آســیا 

ــورهای  ــان کش ــر می ــاع نظ ــق و  اجم ــدات و تواف ــن تهدی ــع ای ــرای رف ــالش ب و  ت

ایــن حــوزه بــر ســر موضوعــات زیســت محیطــی ،میتوانــد در همگرایــی و همــکاری 

کشــورهای منطقــه تاثیــر بســزایی بگــذارد .

5-3-3-1 امور مربوط به انرژی نفت و گاز منطقه

تمایــل بــه همــکاری در زمینــة نفــت و گاز، بــه ویــژه در کشــورهایی کــه همگــی 

صادرکننــدة یــک نــوع مــادة خــام هســتند، بیشتراســت؛ چــرا کــه همــکاری نکــردن 
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آن هــا و شــکاف در اتحــاد فروشــندگان در مقابــل خریــداران، بــازار فــروش آن هــا را 

ــکاری  ــه هم ــی ک ــود؛ در صورت ــا می ش ــش قیمت ه ــب کاه ــد و موج ــزل می کن متزل

بیــن فروشــندگان، موجــب کنتــرل بــازار و جلوگیــری ازکاهــش قیمــت نفــت خواهــد 

شــد. از ایــن نظــر، بیــن کشــور هــای حــوزة خلیــج فــارس، زمینــة مســاعدی بــرای 

هماهنــگ کــردن عرضــه، کنتــرل بــازار، هماهنگــی در زمینــة صنعــت نفــت، همــکاری 

بــرای تأمیــن امنیــت صــدور نفــت و اجــرای پــروژه هــای انتقــال نفــت و گاز وجــود 

دارد(احمدیــان: 173(بنابرایــن حــوزه ی انــرژی و همــکاری هــای بــر آمــده از آن نیــز 

میتوانــد عاملــی مهــم در ایجــاد یــک همگرایــی اســالمی در منطقــه باشــد.

نتیجه گیری

ــا توجــه بــه موقعیــت منطقــه غــرب آســیا کــه محیطــي پرتالطــم و پرشــتاب    ب

از نظــر تحــوالت سیاســي اجتماعــي و امنیتــی دارد،بدیــن جهــت بــا توجــه بــه فوایــد 

یــک نظــام مبتنــی بــر امنیــت منطقــه ای کــه بیــان گشــت، چنانچــه جمهــوري اســالمي 

ایــران خواهــان دســتیابي بــه یــک نظــم امنیــت منطقــه ای در غــرب آســیاو همگرایــی 

ــط  ــه محی ــردي نســبت ب ــت راهب ــا اعمــال مدیری اســالمی اســت ،ضــروری اســت ب

داخلــي و خارجــي، راهبردهــاي اثربخــش زیــر را اجرایــي ســازد تابــه هــدف مــورد 

نظــر خــود دســت یابــد .

ــرژی . 1 ــل و ان ــل و نق ــبکه های ارتباطی،حم ــروع گســترش ش ــه ش ــن نقط اولی

بیــن طرفیــن یــا از طریــق آنها بـــه ســـایر مناطــق می باشــد. به دلیل حساســیت 

شــبکه در چرخــه جهانــی قــدرت و مداخلــه قــدرت خارجــی در آن،نوعــی 

عــدم تعــادل اســتراتژیک در ایــن شــبکه شــکل گرفتــه اســت.بنابراین  ایجــاد  

تـــعادل اســـتراتژیک دومیــن ســمت گیری سیاســت گذاری در ایــن شــبکه را 

تشــکیل می دهــد در ایــن راســتا بــه نظــر می رســد ضمــن توجــه بــه سیاســت 
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اول بایســتی اعتمادســازی و ائتالف ســازی در دســتور کار دیپلماســی  منطقه ای  

قــرار  گیــرد.در ایــن راســتا تمرکــز  بــر  ایجــاد  رژیم هــای بین المللــی مـــنطقه ای 

ــی  ــه عملیات ــه مرحل ــدون ورود ب ــاز ب ــی و چارچوب س ــر سیاس ــوع غی از نـ

ــد باشــد. ــد مفی می توان

ــاي . 2 ــع قدرت ه ــي و مطام ــوب غرب ــیاي جن ــه آس ــت منطق ــه موقعی ــه ب توج

بیگانــه در ایــن منطقــه کــه همــواره در ضدیــت بــا اهــداف، منافــع و موقعیــت 

ایــران بــوده، الزم اســت دســتگاه سیاســت خارجــي کشــور ســاختار مشــخص 

و مســتقلي بــراي جلوگیــري از نفــوذ و تأثیرگــذاري قدرت هــاي فرامنطقــه اي 

بــه ویــژه آمریــکا در اختیــار داشــته باشــد.

ــه و . 3 ــي، محافظه کاران ــرد رقابت ــت رویک ــران مي بایس ــالمی ای ــوری اس جمه

ــا حداکثــر بهره بــرداري از فرصت هــا را اتخــاذ نمایــد، ضعف هــاي  تعاملــي ب

محیــط داخلــي را از بیــن ببــرد و تهدیدهــاي محیــط خارجــي را خنثــي نمایــد. 

ــه عمــل  ــه ب ــرداري بهین ــز مي بایســت بهره ب بدیهــي اســت از نقــاط قــوت نی

ــا نقــاط قــوت، نقــاط ضعــف را  ــد ب ــا آنجــا کــه ممکــن اســت بای ــد و ت آی

ــاي  ــژه فرصت ه ــه وی ــه، ب ــود در منطق ــاي موج ــش داد و از فرصت ه پوش

ــتفاده  ــه ای اس ــالمی و منطق ــای اس ــالس ه ــاو اج ــس ه ــده از کنفران برآم

ــه اي  ــازمانهاي منطق ــه از س ــتفاده بهین ــال و اس ــود. شــرکت فع ــردي نم راهب

ــد  ــر متعهد هــا ، اوپــک و ... مــي توان ــر ســازمان کنفرانــس اســالمي ، غی نظی

زمینــه هــاي همگرایــي بیشــتر را در میــان اعضــا فراهــم آورد.

تقویــت همکاری هــای دوجانبــه و چندجانبــه امنیتــی بیــن کشــورهای شـــبکه . 4

بـــویژه بـــین کشــورهای همجــوار به  منظــور  کاهش  نقــش منفی پایگاه ســازی 

مداخله گــر و یــا مـــحدود ســاختن قــدرت مانــور آن.

ــا . 5 ــالب بـــهره گیری از ابزارهــای اســتراتژیک بایســتی ب ــنتی در قـ امنیــت سـ
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امـــنیت هـــمیارانه جـــایگزین شــود در  ایــن  حالــت  مشــارکت واحدهــا در 

ــرار  ــه  ق ــورد توج ــاری م ــی و هنج ــای اقتصادی،اجتماع ــب همکاری ه قال

می گیرد،ایــن نــوع همــکاری می توانــد به عنــوان بخشــی از تالش هــای 

ــه مــورد توجــه باشــد . نـــرم افزاری بـــرای ایجـــاد یــک نظــام امنیتــی معتمدان

پررنــگ نمــودن نقــش مبــارزه گــر بــا تروریســم در میان همســایگان: تــرس از . 6

تروریســم داعشــی باعــث شــده تــا کشــورهای شــمالی ایــران از قفقــاز گرفتــه 

تــا ماوراءالنهــر و افغانســتان و بــا وحشــت از نفــوذ افــراط گرایــی ســعی در 

توســل بــه قــدرت هــای جهانــی و منطقــه ای کننــد. در ایــن میــان ایــران بــا 

ــرای  ــی ب ــد مستمســک خوب ــا داعــش، می توان ــل ب عملکــرد مناســب در تقاب

ایــن کشــورها باشــد کــه در عیــن حــال حــوزه مانــور و تاثیرگــذاری کشــور را 

در ایجــاد یــک نظــام امنیــت منطقــه ای در غــرب آســیا را افزایــش خواهــد داد.

ــالمي . 7 ــالب اس ــوع انق ــات کاذب:وق ــازی تبلیغ ــی س ــازی وخنث ــاد س اعتم

ــي و  ــاي جهان ــط قدرته ــه توس ــوئي ک ــات س ــي و تبلیغ ــگ تحمیل ، جن

صهیونیســم برعلیــه جمهــوري اســالمي داشــته ، فضائــي از بــي اعتمــادي 

و بدبینــي را در میــان ســران بســیاري ازکشــورهاي خلیــج فــارس نســبت 

ــي و  ــت.ازراهکارهاي اساس ــود آورده اس ــه وج ــالمي ب ــوري اس ــه جمه ب

ــن  ــازي ای ــي س ــي و خنث ــش زدای ــت تن ــه سیاس ــن زمین ــگي در ای همیش

جــو تبلیغاتــي کاذب مــي باشــد ؛ فراینــد اعتمادســازي در برگیرنــده ارائــه 

ــن  ــت و مهمتری ــه اي اس ــات منطق ــترک در موضوع ــم مش ــي مفاهی برخ

ــت  ــان دول ــات می ــوء تفاهم ــش و زدودن س ــازي ، کاه ــاد س ــدف اعتم ه

هــاي منطقــه اســت و مــي توانــد شــامل اقدامــات رفــع تهدیدهــاي سیاســي 

و نظامــي ، کاهــش بحــران و منازعــات و اختالفــات فیمــا بیــن از طریــق 

گفتگــو ، ارتبــاط مســتقیم و مذاکــرات دو چنــد جانبــه ، تبــادل نظــر مــداوم 
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ــراي  ــون ب ــایل گوناگ ــات و وس ــه اطالع ــادل داوطلبان ــتماتیک، تب و سیس

درک دیدگاه هــا و نیازهــاي یکدیگــر و ... مي گــردد .

از بیــن بــردن عوامــل واگــرا :از ســوي دیگــر مهمتریــن پیــش شــرط همگرایي . 8

از میــان بــردن عوامــل واگــرا اســت ؛ بــر ایــن اســاس ابتــدا بایــد هرگونــه نفوذ 

ــد  ــور بای ــن منظ ــه ای ــرد. ب ــار ک ــي اعتب ــه ب ــاي خارجــي را در منطق دولت ه

اوالً دســت بــه تبلیغــات فرهنگــي زد و بــه عبــارت دیگــر  کشــورهاي غــرب 

آســیا کــه اکثــرا مســلمان هســتند را تشــویق بــه بازگشــت بــه فرهنــگ اصیــل 

اســالمي نمــود. 

اقتصــادی . 9 و  گردشــگری  هــای  حــوزه  در  اقتصــادی  روابــط  توســعه 

...:راهکارهــاي اجرایــي بــراي توســعه روابــط اقتصــادي ، توافــق نامــه هــاي 

ــع  ــترک درصنای ــذاري مش ــرمایه گ ــاري ، س ــه تج ــد جانب ــه و چن دوجانب

ــه آزاد  ــاد منطق ــازي ایج ــل س ــرق و هت ــگاه،آب وب فوالد،پتروشیمي،پاالیش

بازرگانــي و...ازجملــه راهکارهــاي اقتصــادي اســت کــه زمینــه هــاي مشــترک 

همــکاري و همگرایــي را فراهــم مــي آورد . بــه ایــن ترتیــب بــا گــره خــوردن 

ــتي و  ــت ، دوس ــح ، امنی ــیا ، صل ــرب آس ــورهاي غ ــادي کش ــع اقتص مناف

همــکاري حاکــم خواهــد شــد و دیگــر نیــازي بــه صــرف حجــم هنگفتــي از 

ثــروت ملــل مســلمان منطقــه بــراي باالبــردن ضریــب امنیتــي و خریــد ســالح 

ــود. ــد ب ــي ، نخواه ــم ناامن ــاي توه ــه ه ــده زمین ــاي ایجادکنن ــدرت ه از ق
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Strategies for the Islamic Republic of Iran in the Formation of 

a Security Order Based on Islamic Convergence in West Asia1

Javid Montazeran2

Abstract 
What is certain today is that the West Asia region has a pressing need 

for convergence and unity in the economic, political, cultural, and social 

spheres, as the globalization process has pushed the nations of the world 

towards regional and global convergence. In such a cycle, the West Asia 

region must rely more heavily on convergence and the establishment of 

a common security system. The countries of this region should play a 

central role in designing an Islamic convergence pattern based on clear 

and meaningful conditions and requirements in orienting the regional 

equations and promoting their international status. In spite of many 

common areas, there is currently not much favorable co-operation and 

convergence among West Asian countries which lead to the creation of a 

regional security system. In fact, the governments of this region did not 

create the degree of convergence that a secure society be created among 

themselves. Considering that the Islamic Republic of Iran is one of the 

countries in this region that seeks to achieve a regional security system 

based on Islamic convergence in the region, it is necessary to implement 

strategic strategies to achieve effective strategies. Therefore, the main 

1 . Date received: 2017/04/15 Date accepted: 2017/05/8
2 . M.A International Relations, Malek Ashtar University
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objective of this study is to investigate the capacities of establishing and 

formation a security order based on Islamic convergence in West Asia, 

and to clarify the strategies of the Islamic Republic in this regard by 

conducting a descriptive-analytical method.

Keywords: West Asia, security order, Islamic convergence, 

divergence, convergent factors


