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  1389سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 
  

  هاي همگرايي در منطقه غرب آسياهاي همگرايي در منطقه غرب آسيا  ها و چالشها و چالش  تحليل ژئوپليتيكي فرصتتحليل ژئوپليتيكي فرصت
   ٣حسين مختاري هشي ،٢حاجت مصطفي قادري، ١پور دكتر زهرا احمدي

  25/2/1389: پذيرش   18/8/1388: دريافت
  

  چكيده 
شوند تا  رايي فرايندي است كه طي آن كشورهاي مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد ميهمگ

هاي خود را به سمت مركزيت جديدي جهت دستيابي به اهداف مشترك در سايه قدرتي  فعاليت
هاي ديني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در  با وجود عاليق مشترك در زمينه .فراملي سوق دهند
مقاله حاضر به . استاي فراگير  ، اين منطقه فاقد سازمان منطقه4قه غرب آسيابين كشورهاي منط

گيري  گيري و يا عدم شكل در شكل مؤثرتحليلي و با تأكيد بر عوامل ژئوپليتيكي  - روش توصيفي
بر همگرايي و واگرايي كشورهاي غرب آسيا  مؤثراي، سعي در تحليل عوامل  هاي منطقه سازمان

ها و تعارضات ژئوپليتيكي متعدد در  حاكي از آن است كه به دليل چالش نتايج حاصله. دارد
وزن در اين منطقه، تعارضات مذهبي و ايدئولوژيك،  وجود قدرتهاي هم: هايي همچون زمينه

بحرانهاي هيدروپليتك، اختالفات سرزميني، اختالف در سطح توسعه كشورها و بحران موادمخدر، 
  .استغرب آسيا در افق زماني كوتاه مدت با مشكل مواجه  اي در گيري سازمان منطقه شكل
  .اي همگرايي، واگرايي، غرب آسيا، ژئوپليتيك، سازمان منطقه: ها واژهكليد
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آسياي (كشورهاي تركمنستان، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان در مركز آسيا . منطقه غرب آسيا واقعند
هاي توليد انرژي،  تشان با ساير كشورهاي غرب آسيا بويژه در زمينهو اشتراكات قرار دارند ولي به دليل تعامالت ) مركزي

 .ترانزيت و دين جزو كشورهاي غرب آسيا در نظر گرفته شدند
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   مقدمه
المللي پرسـش در مـورد علـت همگرايـي و اتحـاد       ها در عرصه مطالعات بين يكي از مهمترين پرسش

بر مبناي تالش براي فهم  الملل نيروابط بنظري در باشد از اين منظر بسياري از مطالعات  كشورها مي
مسائلي مانند بي . دهند ها با يكديگر تشكيل اتحاديه مي اين نكته است كه چرا و چگونه برخي از دولت

گسـترش روزافـزون     سوز، كفايتي و نارسايي نظامهاي سياسي منفرد در جلوگيري از جنگهاي خانمان
شـمولي  روند جهـان   هاي اقتصادي، جهاني شدن و گسترش همبستگي  المللي، تجارت و ارتباطات بين

ضـرورت مبـارزه بـا تروريسـم و       افزايش مسائل جهـاني ماننـد آلـودگي محـيط زيسـت،       حقوق بشر،
  المللـي،  منجر به سر بـرآوردن بـيش از پـيش نهادهـا و سـازمانهاي بـين      ... هاي كشتار جمعي و سالح

تـوان   هـا را مـي   و حيات اين سـازمان  تأسيسمهم وجه  ي هدو پاي. اي شده است اي و منطقه فرامنطقه
اي كـردن   يا منطقـه   (Regionalism)گرايي منطقه همقول. دستيابي به صلح و امنيت و همكاري دانست

)Regionalization(را بـه خـود مشـغول نمـوده و     فكرهـا جهـاني شـدن مـدتي اسـت     ه ، همانند مقول 
.  واكنشــهاي متعــدد واداشــته اســتاظهارنظرهــا و  را بــه  ونانديشــمندان و رهبــران جوامــع گونــاگ

سياسـت  المللي در عرصـه   اقتصادي و بينفرهنگي، سياسي، نظامي، گرايي عامل تقويت روابط  منطقه
تا حـد زيـادي بسـتر    اي،  منطقههاي  ها از طريق وارد شدن در اتحاديه دولت. شود جهاني محسوب مي

ي يـك  تـا كشـورها  شـود   باعث مـي گرايي  منطقه. آورند وجود مي را بهيكديگر تعادل و همكاري بين 
گرايـي   منطقـه  همچنـين   .بتوانند با قابليت و ظرفيت بهتر در سطح جهاني ايفاي نقش كننـد منطقه 

هاي فيزيكي باشد كه روند جهاني شدن آن را تكميل  تواند آفريننده بسترهاي الزم براي زيرساخت مي
گرايي ارتباط بسيار عميقي با ژئوپليتيك و  اي و منطقه همگرايي منطقه اين در حالي است كه. كند مي

تواننـد اسـاس تحـول در     از اين رو جغرافيا و سياست با ارتباطي منطقي مـي . جغرافياي سياسي دارد
كشور  مويربه تعبير  مثالً .گونه بوده است همانگونه كه پيش از اين نيز همين .عرصه جهاني واقع شوند

  .)1379:83موير،(جغرافيايي است  –نقطه اوج تكامل سياسي نمايانگر 
گوناگون مردم  يها دهنده گرايش نشان يالملل بين سياستاز سوي ديگر بايد دانست كه بررسي تاريخ 

. جديد است يايجاد نظم حقوق يگرايي و نزديك شدن كشورها به هم برا نقاط جهان به منطقه ياقص
نيز  يجهان جوامعاند ليكن ديگر  مناطق ربوده ساير سبقت را از يگو انهرچند مردمان اروپا در اين مي

هـا   پيمـان  اينبرخي از  .اند را به خود اختصاص داده يا منطقه يها سازمان حركت به سوي  از يسهم
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نـاتو و   يهـا  به پيمـان  توان يمثال م يبرا. اند نيز داشته يجهان يو گاه حت يا ات صرفاً منطقهتأثيرگاه 
 در معـادالت  يتـأثير اند  و نتوانسته اند خورده  هايي نيز شكست در عوض سازمان يول. شاره كردورشو ا

ندارنـد   يسـابقه چنـدان   يالمللـ  در تاريخ روابط بين يالملل بين يها هرچند سازمان. بگذارند المللي بين
عالقـه بـه    ها چـه از لحـاظ تعـداد و چـه از لحـاظ ماهيـت نشـانگر        العاده گسترده آن ليكن تنوع فوق

، ستا  متفاوت بوده يالملل بين يها البته در اين خصوص ديدگاه. است يالملل در محيط بين يهمزيست
 محيط جغرافيايي بر سرنوشت سياسي ملـل توجـه دارد   تأثيراما در هر حال نگرش ژئوپليتيك كه به 

تـوان بـه    و جغرافيا مي گذارد كه با توجه به رابطه منافع ملي بر اين مسئله صحه مي) 6 :1380عزتي،(
  . و همگرايي روي آوردهرچه بيشتر هاي مبتني بر نزديكي  گرايش

فهم ابعاد، اين در حالي است كه ضرورت دارد با توجه به ابعاد گوناگون و متنوع اين مسأله  و در سايه 
هاي مفهومي  تقابلي كارگيريهبا ب و تحققشامكان  اصولي از آن و و با ارزيابي  ي آنها و ريشه عناصر

زيرا طرح اين مسأله  .يمآن به ارائه الگويي مطلوب و به لحاظ منطقي سازگار در اين راستا نايل آي
ها ره به  بدون درك صحيح مفهوم آن و چگونگي تحقق آن همراه با امكانات و مقدورات و توانايي

دفاعي  و اقتصادي ـ سيمعتقد است كشورها به قصد اتحاد سيا هاگت. سوي ناكجاآباد و بيراهه است
). 394: 1375هاگت،(نمايند  تأمينآيند تا حداكثر منافع موردنظر خود را  هم مي براي ائتالف گرد

اين منافع ممكن است مكمل يا مشابه يكديگر  .كند اي از منافع كشورها بروز مي اتحادها از مجموعه
به هر ). 243: 1374بيليس و ديگران،(ها نيازمند هماهنگي كشورها است  باشند، اما دستيابي به آن

اي مستلزم شرايطي است و چنانچه اين شرايط فراهم باشند  سازمان منطقه يك گيري حال شكل
  .گيري دوام پيدا كرده و به اهداف خود خواهد رسيد اي پس از شكل سازمان منطقه

  

  ال و فرض اصلي مقالهسؤ
  : دگرد بندي مي گونه صورت ال اصلي اين مقاله بدينؤس

اي كارآمد  با توجه به شرايط موجود آيا منطقه آسياي غربي توان تشكيل يك سازمان منطقه
  را دارد؟ 

فرض اصلي اين مقاله بر اين پايه استوار است كه منطقه آسياي غربي شرايط كافي براي 
  .المللي را ندارد اي كارآمد و قوي در عرصه مناسبات بين دادن يك نظام منطقه شكل



  )دو فصلنامه( اي ريزي منطقه جغرافيا و برنامه                                                                                80   
 

  

 
 

  قيقروش تح
هاي  اي و جستجو در سايت تحليلي و تكيه بر مطالعات كتابخانه - مقاله حاضر به روش توصيفي

اي و عوامل الزم در اين زمينه با  گيري سازمان منطقه ضمن پرداختن به مباني شكل ،اينترنتي
هاي  ها و فرصت ها و محدوديت ژئوپليتيكي سعي در شناخت و تحليل زمينه هاي بر ويژگي تأكيد

  .همگرايي ميان كشورهاي غرب آسيا  را دارد
  

 مباحث نظري 

هاي مشابه و عوامل  يك فضاي جغرافيايي كه از يك سلسله پديدهبه در جغرافياي سياسي : منطقه
، هم از نظر فيزيكي و هم از نظر محيط    دهنده آن محيط برخوردار باشد اجزاي تشكيل ي هدهند پيوند
يك منطقه در جغرافيا هنگامي قابل تشخيص است كه از يك شخصيت .   دشو ، منطقه گفته مي  انساني

 به خوبيطوري كه اجزاي آن  همتمايز باشد ب ،جغرافيايي يكپارچه برخوردار بوده و از ديگر مناطق
از نظر فيزيكي يك منطقه بايد محيط يكپارچه باشد يا . آشكار و قابل تشخيص و شناسايي باشد

جزيره  جغرافيايي و استراتژيك مشابهي باشد مثل واقع شدن در يك شبه هاي حداقل داراي ويژگي
جزيره عرب و يا واقع شدن بر گرد يك دريا مانند كشورهاي ساحلي  مانند كشورهاي واقع در شبه

يند كه فرا در جغرافياي سياسي هر فضاي جغرافيايي). 195: 1381مجتهدزاده، (فارس  خليج
سر گذارد  پشت) شده شكل نمادي، شكل نهادي و شكل تثبيت شكل سرزميني،(اي  چهارمرحله

  .)55: 1389پور و قادري حاجت،  احمدي(كند  قابليت اطالق منطقه را كسب مي
منطقه ژئوپليتيكي بر پايه يك منطقه يا فضاي جغرافيايي : منطقه يا ناحيه ژئوپليتيكي

ي منطقه ژئوپليتيكي مستلزم ياب هويت. گيرد متجانس از حيث ساختاري و يا كاركردي شكل مي
به عبارتي ديگر اگر . باردار شدن سياسي منطقه جغرافيايي متجانس و عناصر مربوط به آن است

عي يا به صورت عناصر ساختاري و كاركردي يك منطقه جغرافيايي به صورت انفرادي يا اجتما
هيت داده و بصورت آفرين شود منطقه جغرافيايي تغيير ما عد سياسي نقشناقص يا كامل از ب

باردار شدن سياسي منطقه يعني اينكه ). 111:1385نيا،  حافظ. (آيد منطقه ژئوپليتيكي درمي
و بازيگران كنند،  هاي ساختاري و كاركردي منطقه حائز مزيت بوده و ارزش رقابت پيدا مي ويژگي
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ها در جهت نيل به  كردن رقبا از دستيابي بدان ها و يا محروم آوردن آن به دستمختلف سعي در 
  : منطقه ژئوپليتيكي از پنج ويژگي به شرح زير بر خوردار است. باشند اهداف خود مي

 سرزميني/ زيربناي جغرافيايي 

 موقعيت جغرافيايي  
 اهميت اقتصادي  
 رقابت براي كنترل و نفوذ  
           پيشينه تاريخي                 

  )59: 1389احمدي پور و قادري حاجت، (
  

همگرايي به لحاظ مفهومي عبارتست از تقريب و نزديك شدن افراد به سمت : ي و واگراييهمگراي
به شود و واگرايي در برابر آن  اي مشخص كه معموالً به عنوان هدف مشترك آنان شناخته مي نقطه
هاي  ها از هدف مشترك و حركت به سوي هدف تفكيك و جدايي از همديگر و دور شدن آن معني

اي  گذار نظريه همگرايي، همگرايي را پروسه ، پايهارنست هاس). 373:1385،  نيا فظحا(است خاص 
شوند كه وفاداري، انتظارات و  آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد مي وسيله هداند كه ب مي

شان را به سمت مركز جديدي كه نهادهايش از اختيارات قانوني برخوردار باشند  هاي سياسي فعاليت
و  در مقابل واگرايي فرايندي است كه طي آن واحدهاي سياسي) 191:1368زاده،  سيف(دهند  سوق
فرايند ). 229:1370قوام،(د شو ميفراهم بحران و جنگ  ي هها از همديگر دور شده و زمين دولت

ها، از احساس و درك هدف مشترك و يا  همگرايي و واگرايي در ارتباط با بازيگران سياسي و دولت
كننده به  شود و با تداوم آن نيروهاي اصلي و يا تسهيل كس آن اهداف و منافع متعارض شروع ميبرع

مرحله پاياني فرايندهاي مزبور را يكپارچگي با . تقويت روند كمك نموده تا فرايند را كامل نمايند
ا برعكس تجزيه با پيامدهايي چون تنش، جنگ و يآمدهايي چون امنيت، صلح و توسعه و  پي

  .دهد نيافتگي تشكيل مي توسعه
پديده . گزيني كشورها نسبت به يكديگر است گرايي و دوري همگرايي و واگرايي ناظر بر رفتار جمع

بسته به داليل و عوامل بروز و تجلي اين  ،  واگرايي و همگرايي در رفتار كشورها نسبت به يكديگر
واگرايي و  ،ا كه اگر عوامل  ايجادكننده باقي بمانند، از طبيعتي پويا برخوردار است به اين معن  ها پديده

، همگرايي واگرايي نيز از بين خواهد رفت و به علت   برعكس با نبودن اين عوامل ،ماند همگرايي باقي مي
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براي مثال .      شود اين پديده نيز دچار تحول مي ،  اينكه عوامل ايجادكننده در حال تحول و دگرگوني است
ها را با هم   تواند عاملي براي همگرايي كشورهاي تهديدشونده تلقي گردد و آن ترك مييك تهديد مش

  ).454:  1379نيا،  حافظ(هم آورد  المللي گرد متحد كند و در قالب يك تشكل امنيتي بين
همگرايي ”و  “اي بندي منطقه گروه”افتد كه دو اصطالح  گاهي در فرهنگ سياسي فارسي اتفاق مي

 ،شود، در حالي كه بايد توجه داشت هر يك از اين دو اصطالح رابر و يكي  فرض ميب “اي منطقه
هم آمدن شماري   اي به معني گرد بندي منطقه كه گروه درحالي. اي است مفهوم ويژه ي هبازگوكنند

همگرايي  .اي است يك نظام ژئوپليتيك منطقهاز كشورها در مناطق گوناگون جهان براي ايجاد 
ويژه براي  ي هآميزي سياسي ـ اقتصادي و استراتژيك كشورها در منطق معني درهم اي به منطقه

ن، نفتا آ.سه.آ اي، بندي منطقه ين مثال براي گروهبهتر.      اي يكپارچه است پديدآوردن يك نظام منطقه
  ). 204: 1381 ،  مجتهدزاده( استاتحاديه اروپا  اي، و براي همگرايي منطقه

  
  ي همگراييها عوامل و زمينه

دين و  ،  ايدئولوژي ،  تجربه تاريخي ،  مانند زبان: هاي مشترك فرهنگي ـ تاريخي ويژگي .1
  خاندان و آداب و رسوم مشترك؛ ،  نژاد، قوميت ،  مذهب

نظير : طبيعي و جغرافيايي و برخورداري از واحدهاي جغرافيايي متمايز و يكپارچه وحدت .2
  ، نفتا، وحدت آفريقا؛ مانند اتحاديه پاسفيك... قاره و شبه يا، در قاره،  فالت  خليج،  جزيره،  شبه

  ؛... اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعم از تهديد امنيتي، : تهديد مشترك .3
  ؛... اوپك و مانند گروه هشت، بازار مشترك اروپا،   :منافع و نقش مشترك عاليق،  .4
  ؛... اكو و ،  آن. سه.  آمانند : هاي مختلف هاي متقابل در زمينه نيازها و وابستگي .5
و رهبري همگرايي را  تأسيسقدرت مسلط و نيروهاي سياسي و ژئوپليتيك برتر كه نقش  .6

كشورهاي ( اي هاي جهاني و منطقه قدرت كشورهاي استعمارگر،  مانند: گيرند عهده مي به
  ؛...)و CISالمنافع انگليس،  مشترك

  دراسيون امارات متحده عربي؛مانند ف  :روابط عاطفي  و سياسي رهبران كشورها .7
  ؛... مانند تمدن اسالمي، اروپايي، اسالوي و: هاي تمدني وابستگي .8
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گيري  اي بر شكل كننده ها و عوامل مذكور به صورت انفرادي يا تركيبي تأثير تعيين زمينه
  .اي دارند المللي و منطقه هاي بين فرايند همگرايي و پديدار شدن تشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فرايندهاي همگرايي و واگرايي: 1نمودار                
  .374: 1385نيا، حافظ: منبع          

  

  

ادراك اهداف و منافع 
 ركمشت

 اراده سياسي توسعه روابط

تقويت نيروهاي متحدكننده و تضعيف
 گر نيروهاي تجزبه

 كمال انديشه همگرايي

نهادسازي و تشكيل سازمان، همراه با
 تعويض قدرت عملكردي

توسعه و تحكيم كاركرد
 نهادها

 سازييكپارچه

فرايند واگرايي   

ادراك اهداف و منافع 
 متعارض

كاهش و  اراده سياسي
 سردي روابط

گر و  تقويت نيروهاي تجزيه
 تضعيف نيروهاي متحدكننده 

 افول انديشه همگرايي

 يها توسعه تضادها و تنشها و تكرو

فقدان عملكردهاي 
 جمعي و نهادي

 فروپاشي و تجزيه

فرايندهمگرايي   
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  هاي همگرايي نظريه
  اتحاد و همگرايي به مثابه تالش براي رفع تهديدات خارجي 

اين رويكرد كه به واسطه توجه به كاربرد مفاهيمي نظير قدرت، تهديد و دولت بر مبناي 
كند كه ماهيت قطبي و  مبتني است، استدالل مي الملل نيروابط بسم در هاي رئالي آموزه

  1مارتين وايتدر اين راستا . سازد ناپذير مي الملل ايجاد اتحادها را اجتناب آنارشيك نظام بين
كاركرد اتحادها تحكيم امنيت متحدان و ارتقاي منافع آنان در جهان بيروني : كند تصريح مي

توازن ”توان همان راهبرد  را مي “اتحاد”بر اين اساس و از اين منظر . )(Wight,1978:122است 
 تأكيدها مورد  ملت در كتاب سياست بين هانس مورگنتادانست كه از سوي افرادي نظير  2“قوا

نيز تصريح  مورگنتاچنان كه  براساس اين راهبرد آن. (Morgenthau,1985)قرار گرفته است 
گيرند و مهمترين هدف از ايجاد  س اصول بلكه بر پايه مصالح شكل مياتحادها نه بر اسا: كند مي

  .اي از كشورها براي دستيابي به موقعيت مسلط است اتحادها نيز جلوگيري يك يا مجموعه
  

  اتحاد و همگرايي به مثابه تالش براي رفع تهديدات داخلي
هـاي   ر بـر مبنـاي آمـوزه   بيشـت  “قدرت”و  “تهديد”اين رويكرد نيز به واسطه تمركز بر مقوالت 

تر مقوله اتحادهـا در نظـام    مكاتب رئاليسم و نئورئاليسم مبتني و معتقد است فهم بهتر و دقيق
در . هاي سيستمي و تمركز بر عوامل داخلـي كشـورها اسـت    الملل مستلزم پرهيز از تحليل بين 

در جريان تحوالت  با مطالعه اوضاع كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي 3دبورا الرسوناين راستا 
رهبران سياسـي و نخبگـان حـاكم در كشـورهاي     : كند منجر به جنگ جهاني دوم استدالل مي

كوچك و ضعيف بيش از آنكه به منافع ملي و تماميت ارضي بيانديشـند در پـي حفـظ قـدرت     
كوشند تا افـزون بـر رفـع     هاي نوظهور مي ترتيب از طريق اتحاد به ويژه با قدرت هستند و بدين

ديدهاي خارجي، احزاب سياسي رقيب را نيـز كنـار زننـد و حيـات سياسـي خـود را تـداوم        ته

                                                 
 

1 . Martin Wight. 
2. Balance of  Power 
3. Deborah Larson 
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درباره كشورهاي جهـان   1استيون ديويدنتايج حاصل از مطالعات . (Larson, 1991: 102)ند بخش
دهد كه اكثر رهبران كشورهاي جهان سوم بـه واسـطه فقـدان مشـروعيت و      سوم نيز نشان مي

دهنـد تـا بـا هـر      اي مواجه هسـتند و در نتيجـه تـرجيح مـي     فزاينده اجماع با تهديدات داخلي
، رهبـران جهـان   ديويـد به باور . كند، متحد شوند كشوري كه تداوم حكومت آنان را تضمين مي

توانند نيروي خود را بر تهديد عمده كه ماهيت داخلي دارد متمركز سازند  ترتيب مي سوم بدين
(David, 1991: 233-256)  .نامد، همچنـين معتقـد    مي 2“جانبه همه موازنه ”ين نظريه را وي كه ا

پردازان رئاليسم بايد توجه بيشتري را به عوامل داخلـي كشـورها و از جملـه نقـش      است نظريه
  . (Ibid: 237)گيري اتحادها معطوف كنند  رهبران در فرايند شكل

  
  اتحاد و همگرايي به مثابه افزايش توان كاركردي

 ه تا كنون درباره علل تكوين اتحادهـا و همگرايـي بـين كشـورها در نظـام     نظر از آنچ صرف
 تـأثير كوشند تا با تاكيد بر عـواملي نظيـر    الملل گفته شد، دسته ديگري از نظريات مي بين 

ها را در نظام  گيري اتحاد بين دولت ها، فرايند شكل اتحادها بر افزايش توان كاركردي دولت
آليسـم و   پردازان مكاتـب ايـده   ن نظريات كه بيشتر از سوي نظريهاي. الملل توجيه كنند بين

شود خود مشتمل بر چندين نظريـه از جملـه نظريـات كـاركردگرايي،      ليبراليسم مطرح مي
ضـمن طـرح شـعار     3“كاركردگرايـان ”در ايـن راسـتا   . نوكاركردگرايي و نظريه مبادله اسـت 

هـا و نيازهـاي    خواسـته  تأمينقادر به بر اين باورند كه واحدهاي سياسي  4“مرگ بر مرزها”
هاي بسته نيستند و جوامع بشري پاسخ برخي از نيازهاي خـود را بايـد    انساني در چارچوب

هاي  هاي گسترده را در بين دولت در وراي مرزهاي ملي جستجو كنند كه اين امر، همكاري
  . كند ملي ايجاب مي

اتحاد،   وشبينانه كاركردگرايان به مقولهبا نقد نگرش خ 5از سوي ديگر، كاركردگرايان جديد
. توان به اجماع كلي دست يافت المللي به دشواري مي در نظام بين زيراكنند  استدالل مي

                                                 
 

1. Steven David  
2. Omni balancing 
3. Functionalism Theory 
4. Down With Borders 
5. Neo Functionalism Theory 
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بر اين باورند كه همگرايي  2فليپ اشميترو  1ارنست هاسپردازان اين گروه از جمله  نظريه
يب كاركردگرايان جديد بر اهميت ترت بدين. سياسي نخواهد شد اقتصادي لزوماً منجر به اتحاد

هاي  زدن ميان نخبگان سياسي و همچنين بر انگيزه هاي چانه اي، اسلوب هاي منطقه همگرايي
كننده و باالخره بر پيامدهاي غيرقابل انتظاري كه بر اثر تعقيب  بازيگران سياسي مشاركت

  ).391: 1384زاده،  سيف(كنند  مي تأكيدشود،  منافع متعارض هريك از بازيگران حاصل مي
  

  هاي بينا ذهني  اتحاد و همگرايي به مثابه مشابهت
هاي ايـدئولوژيك و هـويتي از ديگـر متغيرهـايي      عوامل و فاكتورهاي ذهني و از جمله مشابهت

هـا را بـراي تبيـين فراينـد      الملـل آن  پـردازان روابـط بـين    شوند كه برخـي نظريـه   محسوب مي
تصـريح    4اول ويـور و   3بـاري بـوزان  در اين راستا . اند ر دادهگيري اتحادها مورد توجه قرا شكل
هاي تاريخي در تكـوين و تـداوم مناسـبات خصـمانه و      كنند كه عوامل فرامادي نظير هويت مي

الملل ناديـده پنداشـت    توان نقش اين عوامل را در مطالعات بين ند و نميمؤثردوستانه كشورها 
(Buzan, & waever, 2005: 40-89).  

هاي مشترك  هاي سياسي به خاطر وجود ارزش نيز معتقدند نظام 6رابرت فالتزگرافو  5مز دوئرتيجي
مشترك و فراگير ميان اعضاي خود و به واسطه وجود توافقي عمومي درباره چارچوب نظام مربوطه 

ها براساس  به باور اين دو، نظام. كنند يافته و آن را حفظ مي است كه به انسجام و همبستگي دست
و ) هاي حقوقي حل و فصل مسائل يا توافق عمومي درباره چارچوب سياسي و رويه(اع شكلي اجم

استوارند و هر چه ) در نظام سياسي موجودهاي مسائل  حل يا توافق عمومي درباره راه(اجماع ماهوي 
 :1372دوئرتي و فالتزگراف، (تر باشد، همگرايي نيز بيشتر خواهد بود  اجماع شكلي و ماهوي وسيع

فارس  و شوراي همكاري خليج) م1955(گيري پيمان بغداد  با اشاره به روند شكل مايكل بارنت). 666

                                                 
 

1. Ernest Hass 
2. Philip Schmitter 
3.  Barry  Buzan 
4.  Ole  Waever 
5.  James Dougherty 
6.  Robert Pfaltzgraff 
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هاي فكري و ايدئولوژيك و شوراي  معتقد است كه پيمان بغداد فقط بر اثر مشابهت) م1981(
  .(Barnett, 1996: 400-447)همكاري خليج فارس نيز فقط به واسطه مالحظات هويتي به وجود آمدند 

  اي سازمان منطقه
كه براساس  استشامل چند كشور مجاور هم   و المللي است اي يك سازمان بين سازمان منطقه

. اند منظور دستيابي به اهداف مشخص و معين گردهم آمده به نيز حقوق متقابل و برابري و
و جغرافيايي فعاليت و قلمر ،  ، شكل  ، اندازه  ، ماهيت  وجودي ي هاي از نظر  فلسف هاي منطقه سازمان

 ها رو ، نيازهاي متقابل و اهداف مشترك دولت  ها نظاير آن انواع متفاوتي دارند كه به علت همكاري
 :كلي يشان به سه دسته گيري اي بسته به بستر شكل هاي منطقه سازمان.  اند به گسترش و توسعه

تركيبي آب و خشكي تقسيم هاي  هاي آب پايه و سازمان ، سازمان  هاي خشكي پايه سازمان
چهار سطح  اي در فرايند تشكيل خود سازمان منطقه ).61:1383، راد نيا و كاوياني حافظ( شوند مي

  ).111:1385 نيا، حافظ(آمده است  2در نمودار  گذارد تا تكامل يابد سر مي را پشت
  
  

           
  )111:1385نيا،  منبع، حافظ(اي  چهار سطح براي تكامل سازمان منطقه: 2نمودار

  
هسته شامل . شود گر تشكيل مي پيرامون و مداخله ،  اي از سه بخش هسته سازمان منطقه

بخش پيراموني شامل كشورهايي .      كشورهايي است كه در بخش مركزي نظام منطقه قرار دارند
هايي اطالق گر نيز به نيرو بخش مداخله. مركزي تماس و مرز جغرافيايي ندارند ي هاست كه با هست

اي در امور آن مداخله  شود كه با استفاده از نفوذ خود بر روي برخي كشورهاي نظام منطقه مي
 :د ازگذارند عبارتن مي تأثيراي  هاي منطقه ماهيت و كاركرد نظام ،  عواملي كه بر موجوديت. نمايند مي

 سطح انسجام 

 سطح ارتباط 

 سطح قدرت 

 18: 1378،  متقي(  اي ساختار روابط درون منطقه( 

 

 سازمان 
 اي منطقه

سازة
 ژئوپليتيكي

منطقه
 ژئوپليتيكي  

  
 منطقه

جغرافيايي 
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پيرامون و  ،  بخش هسته اي از سه رسد عنوان نمودن اين مسئله كه سازمان منطقه نظر مي به
، چرا نيستبخش ذكر شده  گر تشكيل شده است خالي از اشكال و لزوماً داراي اين سه مداخله

، CISا، نظير نفت هستند،گر  اي وجود دارند كه فاقد عنصر مداخله هاي منطقه كه برخي سازمان
قبول اين گر مستلزم  پيرامون و مداخله ،  بخش هسته لذا تأكيد بر لزوم وجود سه .غيرهو  اوپك
حتماً بايد از يك قدرت دعوت كرد  ،اي تشكيل شود است كه اگر قرار است سازمان منطقه امر

  .  افتد نميدر عمل اين اتفاق  اماگري كند تا اين سازمان شكل بگيرد،  كه در اين سازمان مداخله
هاي اقتصادي؛ سياسي؛ علمي و  المللي برحسب ماهيت و علت وجودي به سازمان هاي بين سازمان

هاي  همچنين سازمان. شوند ؛ حقوقي؛ اجتماعي و دفاعي تقسيم ميونقل فرهنگي؛ ارتباطي و حمل
تقسيم ، و چند نقشي   دو نقشي ،  نقشي تك: اساس كاركردشان به سه دسته المللي را بر بين
  ).122ـ 125: 1383 راد، نيا و كاوياني حافظ( نمايند  مي
  

  اي و پايداري امنيت كشورهاي عضو هاي منطقه سازمان
تداوم و تسهيل حيات نظام  ،  تجهيز ،  اصالح ،  در حقيقت به دنبال نوسازي ،  ها به معناي اعم سازمان

كفايتي و  هايي مانند بي هستند و موضوع اي اي و منطقه فرامنطقه ،  هاي جهاني چنددولتي در عرصه
گسترش روزافزون تجارت  ،  سوزهاي خانمان هاي سياسي منفرد در جلوگيري از جنگ نارسايي نظام
روند  ،   هاي اقتصادي شدن و گسترش همبستگي پيشرفت به سوي جهاني ،  المللي بين  و ارتباطات

ضرورت مبارزه با  ،  مانند آلودگي محيط زيستل جهاني ، افزايش مسائ  شدن حقوق بشر شمول جهان
بر  گستري روز افزون نظامي نو،  منجر به سر برآوردن و دامن... هاي كشتار جمعي و تروريسم و سالح

دو . اي شده است اي و منطقه فرامنطقه ،  المللي هاي بين يعني نهادها و سازمان ،  بازيگران تازه ي هپاي
توان دستيابي به صلح و امنيت و همكاري  ها را مي ات اين سازمانو حي تأسيسمهم وجه  ي هپاي

  ).164:  1384،   اخوان كاظمي(دانست 
ويكم شاهد اهميت  بيست ي هبيستم و در آستانه سد ي هسد ي هز نيمالمللي پس ا بين ي هعرص

، وجه   لهر چند در منشور سازمان مل.      اي بوده است هاي منطقه سازمان ي هروزافزون و توسع
براي  ، راهكارهايي  با وجود اين در فصل هشتم منشور گرايي برجستگي بيشتري دارد،  جهاني
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آمده است و هيچ يك از مقررات اين    المللي اي در حفظ صلح و امنيت بين هاي منطقه سازمان
فظ صلح و اي براي انجام امور مربوط به ح ها يا نهادهاي منطقه نامه موافقت مانع وجود ،  منشور

گونه  مشروط بر اينكه اين ،  اي باشد نيست المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه امنيت بين
متحد سازگار باشد و مشروط بر  ها با اهداف و اصول ملل هاي آن و فعاليت قراردادها يا نهادها

كننده و  ويتعوامل تق .هاي مزبور در هر زمان به طور كامل به اطالع شورا برسد اينكه فعاليت
توان به  اي را مي هاي منطقه هاي متقابل بين كشورهاي عضو سازمان كننده همكاري تضعيف

  : گونه برشمرد صورت فشرده  اين
  اي  عوامل موفقيت سازمان منطقه: الف

  .ها نظر آن عامل افزايش اتفاق  به عنوان  همگوني بيشتر كشورهاي عضو -1
اي به علت برخورداري از  هاي منطقه ز تصميمتر كشورهاي منطقه ا پشتيباني گسترده -2

 .مشروعيت بومي

 .تر منازعاتمؤثرفصل بهتر و  و  حل -3

 .ها تر به آن هاي سوم در منازعات و دسترسي آسان محدود بودن طرف -4

 .اي هاي منطقه ويژه اختالفها ب بردن اختالف اني در از ميانهاي جه ضعف و ناكارآمدي سازمان - 5

بويژه در كار نبودن  ،  ها ميان آن  هاي بزرگ و تنش فوذ قدرتر از نپذيري كمت تأثير -6
 ).166:  1384،   اخوان كاظمي(اي  هاي سازمان منطقه گيري حق وتو در تصميم

  
  اي عوامل ضعف يا شكست سازمان منطقه: ب

  .ندا عامل موفقيت معرفي شدهبه عنوان اي از موارد كه  محل ترديد بودن پاره -1
 .بودن مفهوم منطقهپذير  مبهم و انعطاف -2

هاي  ها، قدرت هاي عضو آن از ابرقدرت اي و دولت هاي منطقه پذيري منفي سازمانتأثير - 3
 .گيري ها در تصميم دار شدن نسبي استقالل آن اي و خدشه هاي منطقه جهاني و قدرت

 .اي هاي منطقه هاي جهاني با سازمان سازمان ي هدرست تبيين نشدن رابط -4

كه باعث ... سطح توسعه و ،  ، جغرافيايي  اي از لحاظ سياسي ههاي منطق تنوع سازمان -5
 .ها در ميان نباشد شده تا چارچوب نظام خاصي براي آن
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هاي  سازمانبه اي نسبت  هاي سازمان منطقه تصميم يضمانت اجرايكمتر بودن  -6
 .جهاني مانند سازمان ملل متحد

 .اي مشكالت فراوان مالي و بودجه -7

اي و  قههاي منط آيين كار و تجربه الزم در مديريت بحرانضعف ساماندهي و نبود  -8
 .ويژه در آفريقا و آسياعمليات پاسداري از صلح ب

 .طرف طرفي و فراهم آوردن نيروهاي بي بي تأميندشواري در  -9

با نفوذ سياسي  ،  ها ناتواني در اثرگذاري بر عوامل خارج از منطقه و متقاعد كردن آن  -10
 .يزآم يا كاربرد وسايل قهر

 .ها تنها بر بخشي از منطقه اي و احاطه داشتن آن هاي منطقه فراگير نبودن بسياري از سازمان  - 11

 .اي هاي منطقه هاي مركزي و پيراموني در سازمان نبود توازن قدرت در مناطق و وجود قدرت  - 12

 ).168: همان(اي براي مداخله در امور داخلي كشورها  هاي منطقه مشكالت سازمان  -13

  
  ژئوپليتيك  

 هاي علوم انسانيديدگاه جامعي درباره مفاهيم در تمام رشته ،به تبع وجود عنصر انسانياز آنجايي كه 
نظران اين عرصه تعاريف  و صاحب. وجود ندارد، مفهوم ژئوپليتيك نيز از اين مشكل مستثني نيست

وضع  1رودلف كيلنتوسط 1899ال واژه ژئوپليتيك ابتدا در س. اند متعددي را از اين مفهوم ارائه داده
  . از معلومات ناشي از ارتباط بين جغرافيا و سياست اطالق گرديد بخشيشد و به 

نيز با نگاهي كه حاكي از رابطه دو جانبه سياست و جغرافيا است، ژئوپليتيك را  مجتهدزاده
 “حبان قدرتگيري صا مطالعه اثرگذاري عوامل جغرافيايي در تصميم”: كند گونه تعريف مي اين

معتقد است ژئوپليتيك در قرن  ژيرويد اتوتايلاين در حالي است كه ). 20: 1381مجتهدزاده،(
بيستم از تاريخ پر فراز و نشيبي برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معني ارتباط كلي 

 كردن ژئوپليتيك كاري بس دشوار است، زيرا باشد ولي معني مؤثربين جغرافيا و سياست 
هاي تاريخي و  از دوره متأثرمثل ژئوپليتيك تمايل به تغيير و تحول دارند و  مفاهيمي

                                                 
 

1. Rudolf kayeln 
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با اين تفاسير ژئوپليتيك را . ها نيز خود تمايل به تحول دارند اند كه آن ساختارهاي نظم جهاني
ژئوپليتيك علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و ”گونه تعريف كرد  توان اين مي
با توجه به موضوع ). 36: 1385نيا،  حافظ(“ ها با يكديگر مي باشد هاي ناشي از تركيب آن نشك

  .شود پرداخته مي مقاله در اين قسمت به دو مفهوم چالش و فرصت ژئوپليتيكي 
  

  چالش ژئوپليتيكي
چالش ژئوپليتيكي عبارت است از وضعيت به وجود آمده براي يك يا چندين كشور  بر پايه 

ها با استفاده از كاربرد عوامل و  كردن سياست آن متأثرثابت و متغير ژئوپليتيكي و  عوامل
  .هاي جغرافيايي در جهت منافع خود يا در تضعيف منافع كشورهاي رقيب ارزش

سازي قدرت مانور  و عمل  زدن بر رقباي خود يا محدود توان گفت كه كشورها براي ضربه در واقع مي
ها و ابزارها كاربرد جغرافيا و  يكي از اين روش .كنندهاي مختلف استفاده مي وشها از ابزارها و ر آن

به عبارتي ديگر هدف اوليه هر چالش ژئوپليتيكي . ها و عناصر جغرافيايي عليه ديگران است ارزش
 هاي تجربي در اينجا به چند مورد از نمونه. ايجاد انفعال در طرف مقابل به منظور تغيير رفتار آن است

ـ فضائي، عليه يكديگر توسط  ي قوميها  ه گروكارگيري  به :گردد هاي ژئوپليتيكي اشاره مي از چالش
گانه و تغيير نام خليج فارس توسط  كشورهاي هند و پاكستان يا ايران و عراق، طرح مسئله جزاير سه

لوله انتقال اعراب بر عليه ايران، كنترل سرچشمه رودخانه هيرمند توسط افغانستان، احداث خط 
  .ژئوپليتيكي دارند هاي جيحان و مواردي از اين قبيل، اشاره به چالش - انرژي باكو

  
   فرصت ژئوپليتيكي

عبارت است از وضعيت به وجود آمده براي يك يا چند كشور بر پايه عوامل ثابت  فرصت ژئوپليتيكي
وجود بايد در واقع  .ها هاي جغرافيايي در جهت تقويت منافع آن و متغير ژئوپليتيكي و ارزش

هاي يك يا چند  كننده نيازها و كاستي مينكه به لحاظ كاركردي تأ را شترك تعاملهاي م عرصه
كيش يا  توان از وجود يك گروه اقليت هم به عنوان مثال مي. فرصت ژئوپليتيكي ناميد ،استكشور 

واردات كشور،  تأمينير ها، مس فرهنگ در يك يا چند كشور و يا سرچشمه رودخانه زبان و هم هم
توان  فرصت ژئوپليتيكي را مي). 120:1385نيا، حافظ( نام برد هاي ارتباطي و مخابراتي و غيره شبكه
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. همكاري يا همگرايي بين دو يا چند كشور تعريف كرد ي هاستفاده از عوامل جغرافيايي در زمين
عوامل جغرافيايي است كه هم  قابل توجهي كه در اين زمينه وجود دارد، ماهيت دوگانه ي هنكت
  . همكاري و همگرايي باشند هم،توانند موجب رقابت و  مي

  
  هاي تحقيق يافته

  بر واگرايي كشورهاي غرب آسيا مؤثرعوامل ژئوپليتيكي 
  وزن در غرب آسيا  وجود چند قدرت هم

رقابت بين  اي از گيري گونه باعث شكل ،در يك منطقههستند وزن  كه تقريباً همهايي وجود قدرت
تركيه و  كند، مانند رقابت ايران،  اي را دچار اختالل مي گردد و فرايند همگرايي منطقه ها مي آن

وزن در درون سازمان اكو كه منجر به ركود فعاليتهاي اين  هاي تقريباً هم پاكستان به عنوان قدرت
  . سازمان شده است
بندي قدرت در اين منطقه  ت سطحغرب آسيا، آنچه مورد توجه اس ي هدر رابطه با منطق

موجب اين مسئله از يك طرف  .كندجغرافيايي است كه به عنوان يكي از عوامل واگرايي عمل مي
ها براي برهم زدن  اي شده و از طرف ديگر هر كدام از اين قدرت هاي منطقه رقابت بين قدرت

كند كه موجب باز شدن پاي  مياي تكيه  هاي فرامنطقه معادله قدرت به نفع خود غالباً به قدرت
غرب  ي هر با ساختار قدرت در منطقتبراي آشنايي بيش. شود اي در منطقه ميهاي فرامنطقه قدرت

بندي نظام قدرت در  سطح”عنوان  آسيا توجه به پژوهش انجام گرفته توسط هادي اعظمي تحت
 براساس عوامل بندي كشورها رتبه اقدام بهبررسي وي در اين . استمفيد  “آسياي غربي

  : زير نموده است گانه هشت
  

 ؛عامل اقتصادي  
 ؛عامل فرهنگي  
 عامل سياسي؛  
 ؛عامل سرزميني  
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 ؛ورانهاو فنّ عامل علمي  
 ؛ عامل اجتماعي  
 ؛عامل نظامي  
 مرزي عامل فرا.   

  
در جدول كه ) است ان محاسبه نشدهتافغانس(منطقه غرب آسيا كشور  23 بين نتايج پژوهش

چند كشور در اين منطقه از نظر وزن  دهنده اين است كه نشان ،استآورده شده  1شماره 
  .)148- 151: 1385اعظمي،(ژئوپليتيكي به يكديگر نزديك هستند 

  
  در غرب آسيا ملّي اساس قدرت  بر بندي كشورها گانه و رتبه مجموع امتيازات عوامل هشت: 1جدول 

عامل   نام كشور  رديف
  اقتصادي

عامل 
  فرهنگي

عامل
  سياسي

امل ع
  سرزميني

عامل 
  علمي

عامل 
  اجتماعي

عامل 
  نظامي

عامل 
  جمع  فرامرزي

  780.6  9/61  6/142  4/80  3/159  87  5/23  6/132  3/93  تركيه  1
  622.5  31  7/103  75  134  6/98  24  6/89  6/66  ايران  2
  573.8  4/22  103  88  5/125  7/23  5/16  1/145  6/49  اشغالي  فلسطين  3
  516.5  9/49  89  2/72  4/80  3/97  5/19  2/44  64  عربستان  4
  480.2  3/23  3/103  1/88  2/75  3/45  5/22  83  5/39  پاكستان  5
  384  6/24  9/28  5/55  1/72  5/103  5/17  1/43  8/38  قزاقستان  6
  356.9  3/54  8/34  9/75  8/14  05/38  15  9/76  1/47  امارات  7
  284.7  9/21  6/24  4/70  6/15  1/22  5/18  6/72  39  كويت  8
  247.4  5/23  6/63  52  2/16  2/28  17  4/35  5/11  سوريه  9
  246.7  8/18  3/17  8/63  2/39  8/33  6/23  7/35  5/14  ازبكستان  10
  246.4  5/16  14  7/64  8/21  2/27  5/12  8/71  9/17  لبنان  11
  239  2/23  4/24  1/57  7/41  7/13  5/28  37  4/13  اردن  12
  227.8  1/11  5/6  4/59  9/25  4/57  14  3/42  2/11  گرجستان  13
  219.3  6/22  1/29  8/54  7/9  1/38  18  6/42  4/4  عمان  14
  212.3  1/23  5/24  3/60  9/10  1/18  11  2/45  2/19  قطر  15
  209.6  9/18  4/41  1/34  3/19  5/45  12  8/22  6/15  عراق  16
  206.6  5/22  2/24  4/64  35/9  2/10  5/14  9/47  5/13  بحرين  17
  188.4  1/16  7/15  6/52  4/22  6/19  16  7/30  3/15  آذربايجان  18
  176.5  10  7/12  2/60  2/17  4/22  23  2/24  75/6  ارمنستان  19
  169.3  6/18  7/7  7/53  2/13  3/27  5/18  3/19  11  تركمنستان  20
  169.2  2/16  9/3  6/53  8/15  7/38  5/21  5/13  04/6  قرقيزستان  21
  169  6/15  2/2  9/46  5/8  2/53  22  2/19  4/1  تاجيكستان  22
  143.2  8/8  5/10  23  7/15  8/37  5/21  4/25  5/0  يمن  23

  .با كمي تغيير149: 1385اعظمي، : منبع 
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 ي غرب آسيا بندي قدرت در منطقه سطح: 1نقشه 

  

  و ايدئولوژيك تعارضات مذهبي
د به دهند ولي جهان اسالم خواكثريت ساكنان اين منطقه را مسلمانان تشكيل ميبا وجود اينكه 

 سني و شيعه تقسيم شده است كه قسمت اعظم مسلمانان اهل ي هلحاظ مذهبي، به دو گروه عمد
ردد و همين گ ريشه اختالفات مذهبي در بين كشورهاي اسالمي به صدر اسالم برمي. هستندتسنن  

فوزي (امر موجب تدوين متون مذهبي و تاريخي فراواني جهت اقامه اختالف شده است 
: 1382توال،( درصد كل جمعيت مسلمانان جهان12- 10شيعيان با حدود ).101:1377تويسركاني،

شورهاي افغانستان، پاكستان، يمن، كويت، كدر . اند در كشورهاي ايران، عراق و بحرين پراكنده) 19
در ). 229:1380جردن و الونتري،(هاي بزرگي از شيعان وجود دارند  ركيه، هند و لبنان نيز گروهت

هايي خاص، زبان،  يافته با انسان فضاي جغرافيايي كشورهاي اسالمي، هر كشور داراي فضاي سازمان
تعارضات ايدئولوژيك بين كشورهاي ). 32:1380برتون، (فرهنگ و روش زندگي خويش است 

هاي مختلف اجتماعي و  شناسي، واقعيت ي بيشتر ناشي از شرايط سياسي، فرهنگي، انساناسالم
ايدئولوژيك موجب و مذهبي تعارضات اين). 35:1387ايوالكوست،(هاست  مشغولي رهبران آن دل

گيري نيروهاي طالبان  براي اثبات اين ادعا به نحوه شكل. شود واگرايي كشورهاي مسلمان مي
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قدرت  ميالدي و با به 80در دهه : شود روشن برآيند تعارضات مذهبي اشاره مي ي همونعنوان ن به
عنوان مذهب رسمي اعالم شد و  مذهب سني در اين كشور به ،رسيدن ضياءالحق در پاكستان

دومذهبي، رسمي در يك فضاي  اعالم مذهب. ر قانون شريعت به روشني بيان شدبرآيند اين امر د
گيري نهضت فقه  در ادامه با سازماندهي و شكل. عه و سني را بوجود آوردملي بين شيشكاف 

ادامه اين . اي شدن تعارضات مذهبي زده شداولين جرقه منطقه ،1982مذهب در   هجعفري شيع
 اين سپاهگيري  با حمايت عربستان  منجر شد و با شكل 1986گيري سپاه صحابه در  روند به شكل

سياسي و حمالت انتحاري داد و به اين ترتيب  هايخشونتي خود را به هاي ايدئولوژيك جا رقابت
به اوج خود  1988اي سياسي شيعه و سني با ترور رهبر سپاه صحابه در ه هاي سازمان درگيري

تبع آن سازمان  اي و پيدايش گروه طالبان و بهگيري رقابت منطقه اين امر منجر به شكل .رسيد
به ها  حوزه عملياتي آن ،ها با تشكيل نيروي القاعده و ادامه درگيري. ه شدها يعني القاعد عملياتي آن

زمين  تمام كرهبه ميدان عمل خود را  ي هدامناين گروه  كشيده شد وسني  خارج از دنياي شيعه و
اين فرايند در قالب  . سپتامبر شد 11 گيري منازعه جهاني در و همين امر به شكل داد گسترش

  . ابل تبيين استق 4نمودار شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدن نظام گيري طالبان و به چالش كشيده شكل: 4نمودار

 سپتامبر11گيري منازعه جهاني درشكل
  

  گيري سازمان عملياتي القاعده اي و شكل رقابت منطقه
  

  با ترور رهبر سپاه صحابه 1988گيري آن در  هاي سياسي شيعه و سني و اوج درگيري سازمان
  

  با حمايت عربستان 1986گيري سپاه صحابه در  پيدايش نيروهاي مخالف و شكل
  

  گرايانه اضاهاي خاصتق
  

  گيري نهضت فقه جعفري شكل 1982سازماندهي بازندگان 
  

  )شيعه و سني(ملي  گيري شكاف شكل
  

 و اعالم مذهب رسمي در فضايي دومذهبي 80به قدرت رسيدن ضياءالحق در دهه 
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 پوشي توان از تعارضات مذهبي موجود در منطقه به آساني چشم با توجه به آنچه گفته شد نمي
  .دهند فرايند واگرايي و همگرايي را تحت تأثير خود قرار مي ،اين تعارضاتوجود كه  چرا كرد،

  هاي هيدروپليتيك  بحران
ژئوپليتيك آب يا . محيطي مسئله كمبود آب است  زيست ي هيكي از مهمترين مسائل در حوز

ها  ها و دولت هيدروپليتيك به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني و ملت
سي جهان حكايت از طبيعي و سيا جغرافياي ي هنگاهي به نقش). 102: 1385نيا، حافظ(پردازد  مي

درصد از  40هاي آبريز دارد، به نحوي كه امروزه بيش از  عدم تطابق مرزهاي سياسي با حوضه
ها بين دو يا چند كشور مشترك  هاي آبريز آن كنند كه حوضه جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي

دهد  يل ميهاي آبريز مشترك تشك ها را حوضه درصد از وسعت هر يك از قاره 65تا  50است و 
هاي مناقشات بويژه در  ها و سرچشمه يكي از عوامل بحران). 38: 1387مختاري و قادري، (

هاي اصلي  المللي خاورميانه حوزه هاي بين رودخانه. ها خواهد بود شيرين رودخانه خاورميانه منابع آب
كه  دهند ميرا تشكيل  فرادستها شاهرگ حياتي كشورهاي  اين رودخانه. آيند تنش به حساب مي

و از تنظيم چارچوب حقوقي  انجامد مي فرودستكشورهاي  تعارض منافع شديدگيري  به شكل
). 167: 1383كمب و هاركاوي،(نمايد  ميها جلوگيري  درباره تخصيص برابر آب رودخانه مشخص

تقارن قدرت سياسي در بين كشورهاي يك حوضه مشترك، نقش زيادي در مناسبات بين  عدم
 Warner(كند  ياد مي “هيدروهژمون”عنوان  از اين پديده تحت مارك زيتونوضه دارد و كشورهاي ح

and Zeitoun, 2008: 805-806.(  مشخص است به خوبياين مسئله در مورد حوضه رودخانه اردن .
هيدروهژمون وضعيتي است كه در آن كشور قوي مقدار بيشتري آب نسبت به سهم خود استفاده 

 در حوضه رود اردن، مصر در حوضه رود نيل و تركيه در حوضه دجله اشغالي  ينفلسطمثل . كند مي
دستي  موقعيت باالدستي يا پايين بيش از اينكه به رسد وضعيت هيدروهژموني به نظر مي. فرات و 

به بيشتري هيدروهژمونها تمايل  .ارتباط داردسياسي و اقتصادي يك كشور  به قدرتباشد مربوط 
  ). 43: 1387مختاري و قادري، (دارند  را آب برداري از هحفظ سلطه و بهر

شوند اما دامنه  المللي به عنوان مناطق جديد تنش قلمداد مي هاي بين هر چند حوزه رودخانه
كه در خارج از حوزه  ييتواند به ديگر كشورها تنش تنها به اين مناطق محدود نشده و مي

ماهيت  نشأت گرفته از علت اين امر از يك سو. يابدالمللي قرار دارند تسري  هاي بين رودخانه
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به جانبداري كشورهاي منطقه از  ،و از سوي ديگر است نابرابري عرضه و تقاضا ناشي ازتنش 
گيري  جاري در خاورميانه از جمله شكل ي هتحوالت عمد. شود مي مربوطفرودست كشورهاي 

شمال عراق، حمايت سوريه از  در امورتركيه  دخالتائتالفهاي سياسي و نظامي جديد، 
پاكستان در و بحران بين هندوستان و  اشغالي  فلسطينتعارضات بين سوريه و  ،ك.ك. پ

گيرد و  هاي پاكستان و هندوستان از كشمير سرچشمه مي هاي اصلي رودخانه سرشاخه(كشمير 
بحران آب ريشه در ، )قاره هند است تسلط بر ناحيه كشمير به معني تسلط بر منابع آب شبه

منابع آب شيرين  ،آسيا غرب ي هبه عبارت ديگر يكي از مهمترين منابع تنش در آيند .دارد
يجاد خواهد بندي جديدي را از كشورهاي غني و فقير ا طبقه ،كه از يك سوچرا  تاسمنطقه 

همسايگان خود  برفشار بيشتري را  ،ذخاير آبي غني ي هكشورهاي دارند كه طوري بهكرد 
به  بود و منطقه را رو اي اثرگذار خواهد بر توازن قدرت منطقه مسألهاين  واشت خواهند د

كشورهاي مزبور احتماالً درگير جنگي مستقيم بر  ،ثباتي پيش خواهد برد و از سوي ديگر بي
طوركلي مسائل و  هب). 167: 1383كمپ و هاركاوي،(سر كنترل يا تخصيص آب خواهند شد 

  : روند آسيا به شمار مي و تداوم بحران آب در غرب مشكالت زير از عوامل بروز
  محدود بودن منابع آبي؛  
 جمعيت؛  ي رشد فزاينده  
 رشد شهرنشيني؛  
  افزايش تقاضاي موادغذايي؛  
 هاي آلوده؛  هاي باالي تصفيه مجدد آب هزينه  
 المللي آب بين ي نامه ناتواني در انجام مفاد موافقت.  

  تعارضات سرزميني
دهي مناسبات سياسي و  للي، به عنوان نقطه تماس ميان كشورها در شكلالم مرزهاي بين

حدود و تحديد ). 95:1387عزتي،(دارد  عهدهبراي  ها نقش برجسته آن اقتصادي بين
كند، هيچ حكومتي را از اختالفات مرزي  ها را همراهي مي گذاري و قراردادهايي كه آن عالمت

ها را فراهم  توانند زمينه منازعه بين حكومت اني ميآس مرزهاي ضعيف به. دارد مصون نمي
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انواع اختالفات مرزي را در غرب آسيا بويژه در ). 112: 1373درايسدل و بليك،(نمايند 
. استها  هاي استعماري در اين سرزمين توان يافت كه بيانگر دخالت قدرت خاورميانه مي

هه گذشته بر خاورميانه سلطه داشته د 6كه در طول  رژيم غاصب صهيونيستيمناقشه اعراب با 
يك دهه قبل بالغ بر در طول فارس كه  كشور منطقه خليج 8 بين سرزمينياست، اختالفات 

البته اكنون مواردي از اين و ) 177: 1372 ،  شناس ولداني و حق جعفري(مورد بود   50
ن و همچنين وجود پاكستا و هند بين سرزميني  تعارضات. وفصل شده است اختالفات حل

هاي بالقوه يا  نمونه) 164تا149: 1383كمپ و هاركاوي،(مناقشات در قفقاز و آسياي مركزي 
  . شوند بالفعل تعارضات سرزميني در ميان كشورهاي منطقه غرب آسيا محسوب مي

  اختالف سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي
محيطي و تقليل  هاي زيست بفقر، عدم توسعه، جمعيت زياد، تخري :وجود مسائلي از قبيل

تمام ). 106: 1383برادن و شلي،( هستندهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته  منابع، از مشخصه
كشورهاي جنوب با اقتصاد متكي و  گروه در اشغالي  فلسطينآسيا به استثناي  كشورهاي غرب

بودن  خدمات، پايينوابستگي اقتصادي، دوگانگي اقتصادي، رشد شديد بخش . وابسته قرار دارند
درآمد سرانه، توزيع ناعادالنه درآمد و ضعف علمي و تكنولوژيكي از مشخصات عمده كشورهاي 

هاي اقتصادي و اجتماعي، حاكي از  شاخص). 30: 1366همتي،(توسعه نيافته جهان است 
غرب  ي هوجود اختالف فاحشي ميان سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي منطق

... همچنين تفاوت شديدي در ميزان درآمد سرانه، نرخ سواد، نرخ رشد جمعيت و  .آسياست
كشورهاي صادركننده نفت از باالترين درآمد سرانه در بين كشورهاي منطقه و . شود ديده مي

دهنده سطح باالي  گرچه شاخص باال بودن درآمد نشان. حتي در جهان برخوردار هستند
 .استآسيا  دهنده اختالف سطح درآمد بين كشورهاي غرب اما نشاننيست توسعه اقتصادي 

ها متكي بر اين درآمدها هستند بخش  درآمدهاي نفتي بخصوص در كشورهايي كه اقتصاد آن
با توجه به نقش . كند مي تأميناعظم منابع ارزي كشور و بخش مهمي از درآمدهاي دولت را 

ميزان رشد اقتصادي،  ي كننده تعيينمسلط دولت در اقتصاد اين كشورها، درآمدهاي نفتي 
بوده و نوسانات درآمدهاي نفتي موجب ... گذاري، نرخ تورم و  انداز ملي، سرمايه مصرف، پس

مسائل اقتصادي در ). 5: 1385 ميرزايي،  حاجي( شود مينوسانات اقتصادي در اين كشورها 
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، موجب ايجاد ستندهاغلب كشورهاي اين منطقه كه از ساختار اقتصادي سنتي برخوردار 
 كمب و هاركاوي،(ها نهاده است  اي را بر آن كننده ثبات بي تأثير واي شده  هاي بودجه بحران
محصولي در اين كشورها بر اساس نفت و يا براساس مواد اوليه تبديل  اقتصاد تك). 175: 1383

كند و در  گيري شكاف طبقاتي و استبداد اقتصادي را تحميل مي نشده، در سطح داخلي شكل
اين امر خود باعث . دهد را شكل مي المللي اقتصاد وابسته و متزلزل سطح خارجي و بين

  . )2جدول شماره ( شود گيري ساختار اقتصادي و اجتماعي دوگانه در اين كشورها مي شكل
  2006سال ها بر اساس گزارش آن شاخص توسعه انساني بين كشورهاي غرب آسيا و رتبه جهاني ي هسمقاي: 2جدول 

  رتبه در غرب آسيا جهانييهرتب كشورها  رديف
  12 92 تركيه  1
  13 96 ايران  2
  1 22 اشغاليفلسطين  3
  7 76 عربستان  4
  21 134 پاكستان  5
  9 79 قزاقستان  6
  5 49 امارات  7
  2 33 كويت  8
  17 107 سوريه  9
  19 113 ازبكستان  10
  8 78 لبنان  11
  11 86 اردن  12
  14 97 تانگرجس  13
  6 56 عمان  14
  4 46 قطر  15
    عراق  16
  3 39 بحرين  17
  15 99 آذربايجان  18
  10 80 ارمنستان  19
  16 105 تركمنستان  20
  18 110 قرقيزستان  21
  20 122 تاجيكستان  22
  22 150 يمن  23
   * افغانستان  24

  

                                                 
 
  .اطالعات مربوط به عراق و افغانستان موجود نيست *
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  بحران موادمخدر
عد فردي، موادمخدر در ب. وامع سراسر جهان داردي عميق بر تمامي افراد و جتأثيرموادمخدر 

موادمخدر با  ي هعد ملي، رابطدر ب. زندگي و امنيت افراد را با خطر روبرو كرده است سالمت،
ماندگي كشورها شده  ها و عقب جرايم باعث بروز مناقشات، معضالت اجتماعي، تضعيف دولت

پذير بوده و نيازمند كمك هستند، زيرا  بشدت در برابر موادمخدر آسي كشورهاي فقير به. است
عد جهاني نيز در ب. هستندجرم و جنايت  ي هها فاقد منابع كافي براي مقابله با چرخ آن

موادمخدر اهميت مشابهي دارد، بازارهاي موادمخدر هيچ مرزي ندارند و ماهيت  ي همسئل
ني نتواند به مرزهاي اين شود كه هيچ دولت واحدي، چه فقير و چه غ ها موجب مي ي آنفراملّ

مخدر در جهان، مواد افيوني خصوصاً هروئين است كه  ي هترين مادمخرب. بازارها دست يابد
توليد و قاچاق آن، ايران، پاكستان و كشورهاي . بزرگترين كانون توليد آن در افغانستان است

و ) 90: 1385 محمدي و غنجي،(خود قرار داده است  تأثير  شدت تحت آسياي مركزي را به
گيري  آورده و همچنين موجب شكلمناقشاتي بين كشورها بويژه در مناطق مرزي به وجود 

از آنجايي كه محيط . شود هاي دولت در برخي مناطق كشورها مي نواحي خاكستري يا حفره
افغانستان به عنوان يكي از مناطق توليدكننده اين مواد در تعامل سنتي با محيط جغرافيايي 

شرايط طبيعي سه  ي واسطه  هاي معضل موادمخدر ب امكان اشاعه منطقه رود، به شمار ميان اير
 برايآور  هاي سرسام پاكستان و افغانستان وجود دارد و اين بحران با توجه به هزينه ،كشور ايران

گران  از طرف ديگر دخالت كنش. رسد المللي به سرانجام نمي هاي بين كنترل آن بدون كمك
. شود پرده در جهت منافع آن بازيگران مي هاي پشت گيري بازي لمللي در اين عرصه باعث شكلا بين

اين ادعا خواهد بود كه تا وقتي افغانستان به  تأييدخاص به روشني  ي در اين زمينه تأملاندكي 
جود عنوان توليدكننده و كشورهاي ايران و پاكستان به عنوان مسيرهاي اجباري ترانزيت اين كاال و

در فرايند همگرايي كشورهاي غرب آسيا خواهد بود چرا كه  ادارند، اين چالش به مثابه عاملي واگر
  هعالوه بر مواردي كه ب .كند صورت فعال درگير اين مسئله ميه كشورهاي آسياي مركزي را نيز ب

تكميلي  هم  آسيا ذكر شد، مواردي همچون عدم عنوان عوامل واگرايي در منطقه غرب
اي موجود در  هاي منطقه اين منطقه به سازمان يتصادهاي اين كشورها، وفاداري كشورهااق

هاي تمدني مختلف نظير حوزه  ، تعلق كشورهاي اين منطقه به حوزه...و  CISنظير  ،منطقه
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توانند در همگرايي ضعيف اين كشورها  نيز وجود دارند كه مي...  تمدن ايراني، توراني، سامي و
    .باشند مؤثر

  
  در همگرايي كشورهاي منطقه غرب آسيا مؤثرعوامل 
  دين

هاي  اي، انديشه هاي كلي، فراتر از پيوندهاي نژادي، طبقاتي، منافع منطقه دين با تكيه بر ارزش
هاي  بررسي. تواند عامل پيوند جوامع انساني باشد و مي استسياسي و مرزهاي جغرافيايي 

با اين جوامع سازد كه  م اين مسئله را بيشتر نمايان ميتاريخي در جوامع ديني بويژه دين اسال
در . تكيه بر ايمان و زير چتر اسالم به گشودن و فتح سرزمينهاي بزرگ در جهان دست يافتند
هاي  ادامه اين تفكر الهي به سرعت گسترش يافت و قلمرو عظيمي را از اقيانوس اطلس تا كرانه

گيري جهان اسالم به عنوان يكي  ساختار موجب شكلغربي اقيانوس آرام دربر گرفت و همين 
برتري . از بزرگترين اديان الهي چه از لحاظ جمعيت و چه از لحاظ گستره فضايي آن شد

آن بوده است و موجب تفوق   دهنده پويايي درازمدت تمدن اسالمي تا قبل از رنسانس نشان
  .  بوده استهزارساله فرهنگي، فكري، علمي و نظامي مسلمانان در جهان 

گيري  همگرايي براساس عامل دين در تاريخ جديد كشورهاي اسالمي را بايد در شكل ي هظهور انديش
عضو دارد در سال  جنپ و   اين سازمان كه اكنون بيش از پنجاه. سازمان كنفرانس اسالمي جستجو كرد

رباط پايتخت  سوزي مسجداالقصي تشكيل شد كه نخستين جلسه آن در شهر به دنبال آتش 1969
هاي  جنبه ي هسوزي مسجداالقصي، بيانگر غلب سازمان پس از آتشاين گيري  زمان شكل. مراكش بود

مشترك،  يها در عين حال تمايل به پيروي از ارزش). 52: 1377فوزي تويسركاني،(ديني آن است 
در صورت غلبه بر  اين امر. رو را تثبيت خواهد كرد   پذيري آن بر روند تحوالت پيشتأثيرتداوم و 

به عنوان را اي در نظام جهاني به دست خواهد آورد و اسالم  اختالفات سياسي نقش پيروزمندانه
خواهد معرفي عاملي قوي براي وحدت منافع، روند همكاري و مشورت متقابل ميان كشورهاي عضو 

  فلسطينستان، از آنجايي كه تمام كشورهاي منطقه غرب آسيا به استثناي گرجستان، ارمن. كرد
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و بخش  توان از عامل دين به عنوان يك عامل وحدت مي هستند،عضو كنفرانس اسالمي  اشغالي
  . منطقه، نام برداشعالي در  فلسطين

  هاي استراتژيك   تسلط بر منابع و موقعيت
هاي طبيعي و  ها و فضاها داراي محتوي و موقعيتي هستند كه مركب از عناصر و ساخت مكان

يافته با يكديگر ساختار و سيستم  ها در تعامل نظام وده و اين عناصر و ساختانساني ب
هر كدام از عناصر مزبور به طور جداگانه و نيز در يك . دهند جغرافيايي مكان و فضا را شكل مي

الگوي تعاملي و جمعي داراي كاركرد بوده و در محيط جغرافيايي و متناسب با نياز انسانها 
هاي مكاني و فضايي در  آفريني و كاركردي عناصر و ساخت پتانسيل نقش. نندك آفريني مي نقش

ها  خواسته تأميننيازهاي انساني، پتانسيل ارزشي مكاني و فضايي را در راستاي  تأمينراستاي 
آورد و اقدام و حركت و رفتارهاي رقابتي يا همكاري را در بازيگران  و نيازهاي خود پديد مي

كشورهاي غرب آسيا با دسترسي به اقيانوس هند و ). 188:1385نيا،  حافظ(شود  سبب مي
اي  المندب و هرمز از موقعيت برجسته باب هاي استراتژيك بسفر و داردانل، سوئز،  تسلط بر تنگه

تنگه هرمز كه ايران در هارتلند انرژي جهاني، . اند گذاري بر تحوالت جهاني برخوردارتأثيرجهت 
سازد به مثابه  عمان مرتبط مي فارس و درياي ستان جدا نموده و با خليججزيره عرب را از شبه

. دريايي بخش اعظم ذخاير نفت جهان، از اهميت استراتژيك برخوردار است ي هدرواز
 .دنشو جزيره سينا دومين گذرگاه آبي در شرق مديترانه محسوب مي سوئز و كل شبه كانال

اين تنگه در محل تالقي درياي . بسيار بااهميتي استالمندب، نقطه كنترل دريايي  باب ينگهت
مايل طول دارد و از شاخ آفريقا تا  15ترين قسمت آن سرخ و خليج عدن، واقع شده كه باريك

 ي هتوان گفت كه اگر كانال سوئز درواز مي. جزيره عربستان امتداد يافته است جنوبي شبه بخش
المندب دومين دروازه بزرگ دريايي است  ، بابرود قاره هند به شمار مي اصلي اروپا و شبه

  ).45-44: 1383و هاركاوي، كمب(
  نفت و يك ي هسوم ذخاير اثبات شد فارس تقريباً دو آسيا بويژه در حوزه خليج كشورهاي غرب

با اضافه كردن ذخاير برآورد شده درياي خزر نيز به . سوم گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند
كمب و (رسد  براي گاز طبيعي مي% 40براي نفت و% 70د نسبي اين ذخاير بهاين ارقام، درص

درياي خزر يكي از مهمترين  - ترتيب بيضي انرژي خليج فارس بدين). 325: 1383هاركاوي،
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چنانچه . آسيا در اختيار خواهند داشت هاي ژئواستراتژيك خواهد بود كه كشورهاي غرب واقعيت
را با منابع استراتژيك موجود در اين منطقه درنظر بگيريم، آسيا  مناطق ژئواستراتژيك غرب

توانند به عنوان عوامل  اين عوامل ميي منطقه نمود بيشتري خواهد داشت و جايگاه كشورها
  .در فرايند همگرايي كشورهاي غرب آسيا محسوب شوند مؤثرجغرافيايي 

  

  تجزيه و تحليل
اقتصادي سازنده بين  - هاي سياسي همكاري اي نقش بسزايي در تعامالت و هاي منطقه سازمان

گيري، دوام و موفقيت  شكل. كشورهاي عضو آن و همچنين كمك به صلح و امنيت جهاني دارند
جود وبا توجه به تعريف منطقه، و . استهايي  اي مستلزم وجود شرايط و زمينه هاي منطقه سازمان

هاي  جغرافيايي، نيازها و وابستگيطبيعي و  هايي همچون برخورداري از وحدت عوامل و زمينه
همگرايي كشورهاي يك منطقه  براي... و داشتن عاليق مشترك و مشترك متقابل، احساس تهديد

وزن در غرب آسيا، تعارضات  چند قدرت هم: هاي تحقيق مواردي همچون بر اساس يافته. الزم است
، اختالف سطح توسعه هاي هيدروپليتيك، تعارضات سرزميني مذهبي و ايدئولوژيك، بحران

تكميلي اقتصادي اين كشورها، وفاداري كشورهاي  اقتصادي و اجتماعي، بحران موادمخدر، عدم هم
هاي  اي موجود در منطقه و تعلق كشورهاي اين منطقه به حوزه هاي منطقه اين منطقه به سازمان

يعني  ،دو عامل همگراييدر كنار تنها ...  تمدني مختلف نظير حوزه تمدن ايراني، توراني، سامي و
آسيا  گوياي اين مسئله است كه در منطقه غرب ،هاي استرتژيك  دين و تسلط بر منابع و موقعيت

اي  گيري سازمان منطقه از منظر ژئوپليتيك شكل ونيروهاي واگرا بر نيروهاي همگرا چيرگي دارند 
 .  استآسيا، حداقل در حال حاضر دور از انتظار  يكپارچه در غرب

  
  گيري نتيجه

جغرافيايي متجانس از حيث ساختاري و يا كاركردي و  ي هيك منطق ي هاي بر پاي سازمان منطقه
شوند، شكل  وجود شرايطي كه تحت آن شرايط نيروهاي همگرا بر نيروهاي واگرا در منطقه چيره 

. كنند عمل ميقويتر از نيروهاي گريز از مركز  ،به مركز گرايشبه عبارتي ديگر نيروهاي . گيرد مي
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هاي تمدني مختلف تعلق داشته و از لحاظ  كشور است كه به حوزه 24منطقه غرب آسيا شامل
تكميلي تبعيت  ها از اصل ضروري هم آن و اقتصاد هستندسطح توسعه داراي اختالفات فاحشي 

از  وسعت زياد اين منطقه و گوناگوني انساني و طبيعي ناشي از آن مانع ،از طرف ديگر. كند نمي
  . به عنوان يك منطقه واحد جغرافيايي يكپارچه تعبير كردبتوان شود كه اين منطقه را  آن مي

هاي ژئوپليتيكي مانع از همگرايي كشورهاي  عوامل متعددي نيز وجود دارند كه به عنوان چالش
  :توان به شرح زير بيان كرد وار مي شوند كه اين عوامل را فهرست اين منطقه مي

 ساالري حقيقي در كشورهاي منطقه؛ فقدان مردم  
 هاي سياسي؛  ثبات نظام عدم  
 آمادگي بسترهاي فكري، سياسي و اجتماعي براي نزديكي و همگرايي؛ عدم  
 ي؛يآمادگي ساختارهاي دولتي براي همگرا عدم  
 تنوع قومي و فرهنگي؛  
 هاي سياسي ميان كشورهاي منطقه؛ تنش  
 اي تحقق حركتهاي جمعي و همگرايانه؛گرايانه به عنوان مانعي بر هاي ملي واكنش  
 شدن زودهنگام اين فرآيند؛ سياسي  
 هاي ناشي از آن؛ اختالفات مرزي و تنش  
 گر؛ هاي مداخله حضور نظامي قدرت  
 گر در سايه عدم اعتماد متقابل كشورهاي  هاي مداخله قدرت ي افكنانه هاي تفرقه سياست

  منطقه به يكديگر؛
 ه مناطق ديگر؛چندپارگي در منطقه با گرايش ب  
 ؛ منطقه  اي به اقتصاد به جاي نگاه درون منطقه نگاه برون  
 پايه و غالباً استوار بر صدور مواد خام و اوليه؛ اقتصاد تك  
 افكنده است؛ ماندگي كه بر بخش مهمي از اين منطقه سايه فقر و ناداري و عقب  
 ساختارهاي ضعيف اقتصادي؛  
 بازارهاي محدود؛  
 35: 1387مجيدي،(اي در منطقه  فقدان منابع سرمايه .(  
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براي را كه اين منطقه شرايط الزم  رسيم به اين نتيجه ميبا توجه به مطالب عنوان شده 
  .مدت ندارد حداقل در افق زماني كوتاه ،اي يكپارچه و فراگير گيري يك سازمان منطقه شكل

  
  منابع

، )غرب آسيا جنوب: بررسي موردي(اي  منطقه ، وزن ژئوپليتيكي و نظام قدرت)1385(اعظمي، هادي  .1
 .1385پاييز و زمستان  4و  3فصلنامه ژئوپليتيك؛ سال دوم شماره 

اي آسياي  گيري سازمان منطقه تبيين ژئوپليتيكي شكل). 1389(حاجت، مصطفي  پور، زهرا و قادري احمدي  .2
ران و كشورهاي آسياي دومين همايش بازنگري روابط اي مركزي ـ خزر با محوريت ايران، مجموعه  مقاالت

 .93- 53:ـ دانشگاه فردوسي مشهد، صص 1389آبان  5و  4مركزي 

ماهنامه اطالعات  اي در پايداري امنيت كشورهاي عضو،  هاي منطقه نقش سازمان ، )1383(بهرام  ،  كاظمي اخوان .3
   .تهران 1383بهمن و اسفند  ،  شماره پنجم و ششم ،  سال نوزدهم. سياسي ـ اقتصادي

دوره : عليرضا فرشچي و فردشلي، تهران: ، ژئوپليتيك فراگير، ترجمه)1383(دن، كتلين و فرد، شلي برا .4
 .عالي جنگ

  . نشر ني: ناصر فكوهي، تهران: شناسي سياسي، ترجمه ؛ قوم)1380(برتون، روالن  .5
خرايي، هوشمند ميرف: ي هها، ترجم مشي ؛ استراتژي معاصر؛ نظريات و خط)1374(بيليس، جان و ديگران  .6

 .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: چاپ سوم، تهران

 . ويستار: كتايون باصر، تهران: ، ژئوپليتيك شيعه، ترجمه)1382(توال، فرانسوا  .7

، ترجمه عليرضا طيب و   الملل هاي متعارض در روابط بين ، نظريه)1372(  دوئرتي، جيمز و رابرت فالتزگراف  .8
 .  ، اول، تهران، نشر قومس  وم، جلد د ، تهران  وحيد بزرگي

فارس و  هاي خليج ، اختالفات ارضي و مرزي بين دولت)1372(شناس  جعفري ولداني، اصغر و نيلوفر حق .9
انتشارات دفتر  ،  فارس ، مجموعه مقاالت سومين سمينار بررسي مسائل خليج آن بر امنيت منطقه تأثير

  .المللي، تهران مطالعات سياسي و بين
سيمين تواليي و محمد : اي بر جغرافياي فرهنگي، ترجمه ، مقدمه)1380(و الونتري، لستر . ج ريجردن، ت .10

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: سليماني، تهران

، بررسي ضرورت و اهميت تنظيم جريان ورود درآمدهاي نفتي به )1385(ميرزايي، سيدمحمدعلي  حاجي .11
 .، بهار3صاد انرژي، سال دوم، شمارههاي اقت اقتصاد ايران، فصلنامه بررسي

ها و مدارس  سازمان حوزه: ، مباني مطالعات سياسي اجتماعي، جلد دوم، قم)1379(محمدرضا  نيا، حافظ .12
 .علميه خارج از كشور
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 .سمت: هاي جديد در جغرافياي سياسي، تهران ، افق)1383(نيا، محمدرضا و كاوياني، مراد  حافظ .13

 .انتشارات پاپلي: اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، مشهد ،)1385(نيا، محمدرضا  حافظ .14

  .نشر سفير: الملل، تهران هاي مختلف در روابط بين ، نظريه)1368(زاده، سيدحسين  سيف .15
: الملل فردي جهاني شده هاي مختلف در روابط بين ها و تئوري ، نظريه)1384( زاده، سيدحسين سيف .16

 .المللي و بين   العات سياسي، اول، تهران، دفتر مط  مناسبت و كار آمدي

ها و مدارس علميه خارج از  سازمان حوزه: ، جغرافياي سياسي جهان اسالم، قم)1378( ...ا عزتي، عزت .17
 .كشور

 .ژئوپليتيك در قرن بيستم، تهران انتشارات سمت) 1380( ...ا عزتي، عزت .18
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