
 

 چکیده

میان امت اسالمی در گوشه و کناار     ها و منافع مشترکی کهکشورهای اسالمی با توجه به ارزش

ساازمانی را تتات نااا ساازمان کنسارانم اساالمی                9191رسد در ساا        دنیا به نظر می 

در شارر جادع بربانتان سا ودی            Organization of Islamic Conferenceیا

 Organization ofاساس گذاری نمودند که ب دها به سازمان همکاری اساالمی یاا        

Islamic Cooperation تماا کشورهای اساالمی بایویت ساازمان      .  تغییر ناا یافت

طبا   .  بایو دارد    75ایا  ساازمان در حاا  حا ار           .  توانناد مذکور را حاصل کردع می 

گی سیاسی میان کشورهای بایو را       ورزد تا همبنته اساسنامه، سازمان مذکور تالش می

هااای اسااالمی ااسااداری نمایااد و زمینااه را باارای           اسااتتکاا بدااشد، از منااافع و ارزش      

معرفی سازمان همکاری اسالمی و نقش آن در توسعه  

 های سیاسی و اقتصادی کشورهای اسالمیهمکاری

پوهنیار محمد فریدون سروش : نویسنده  



 

مرمتریا   .  های اقتصادی بی  کشورهای بیو و ساایر کاشورها مانابد ساازد           همکاری

دست آوردهای سازمان مذکور طی یک دهۀ اخیر تأمی  ارتباط میان ابیای خویش باا    

یی به منظور حمایت از حقوق و منافع کاشورهای   های منطقه مجامع بی  المللی و اتتادیه

هاای سیاسای، مباارزع باا افاراط           های بی  المللی و حال بتاران   بیو، جلوگیری از تنش

المللی میان ابیا و ساایر      گرایی، رشد اقتصادی کشورهای اسالمی و توس ه تجارت بی 

 . باشدکشورها می

گی، ارکان،  همبسته  کنفرانس اسالمی، سازمان، همکاری،:  گان کلیدیواژه

 .منافع، وحدت سیاسی

 مقدمه

ب د از جنگ جرانی دوا تأسیم تشکیالت سازمان یافتۀ سیاسی، اقتصادی، نظامی در 

سطح منطقه و فرامنطقه به منظور همکاری میان کشورهایی که دارای مشترکات سیاسی،  

کاشورها باه قاصد      .  گردیاد اقتصادی و نظامی بودند به بنوان یک  ارورت تلقای مای         

حمایت از منافع شان و ایجاد موازنۀ قوا در مقابال رقیباان سیاسای و نظاامی خاود وارد                 

های شش روزع ابراب و اسرائیل در سا    جنگ.  گردیدندهای سیاسی و نظامی میایمان

که به شکنت منلمانان انجامید و به ت قیب آن حادثۀ آتش گرفت  منجد االقصی   9195

. سبب شد تا کشورهای اسالمی طرح ایجااد یاک نرااد سیاسای را روی دسات گیرناد                 

کشورهای اسالمی به توجه به مشترکات دینی، سیاسی، اجتمابی و فرهنگی کاه داشاتند    

س ی نمودند تا یک نراد بی  المللی را که بتواند وحدت سیاسی جراان اساالا را تأمیا           

های اقتصادی و های دینی منلمانان دفاع نمایند و زمینه را برای همکارینماید، از ارزش

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  06 1393، ت2ش    



 

سازمان کنسارانم اساالمی     9191سرانجاا در سا   .  فرهنگی منابد سازد، تأسیم نمایند

که ب دها به سازمان همکاری اسالمی تغییر ناا یافت باه منظاور وحادت سیاسای جراان            

ساازمان  .  های اقتصادی و فرهنگای تأسایم گردیاد         اسالا و زمنیه سازی برای همکاری

گاتری  ساازمان      بیو دارد ب د از سازمان ملل متتاد با ر      75مذکور که در حا  حا ر 

شامل چراار قاارع        )OIC)اسالمی   کشورهای بیو سازمان همکاری.  رودالدولتی به شمار می بی 

در بیا  اتتادیاۀ کاشورهای       .  ها در آسیا و افریقا موق یت دارد   بیشتری  آن جران اند که

کاشور بربانتان،    )بربی به ویژع کشورهای برب بیو شورای همکااری خلیاف فاارس      

کانون اصلی قدرت در ای  ساازمان       (  امارات متتدع بربی، بتری ، کویت، بمان و قطر

 .آیند و در تصمیات سازمان نقش کلیدی ایسا مینمایندبه شمار می

تا (  مغرب  -رباط  )  9191سا    سازمان کنسرانم اسالمی از زمان ندنتی  اجالس سران در

اجاالس    .اجالس بادی در سطح وزیران خارجه برگ ار کردع اسات     ۳4اجالس در سطح سران و  91 کنون

اجاالس  .  شاود   وزیران خارجه، هر سا  و اجالس سران، هر سه سا  یک بار، برگ ار می

تری  مرجع تصمیم گیری در سازمان است؛ اماا اجاالس وزیاران خارجاه،             سران بالی

ساازمان همکااری اساالمی تاالش                .  آیاد بماًل مرک  بمدع تصمیم گیری باه شامار مای        

گای سیاسای بیا  کاشورهای بایو را تاأمی  و از مناافع و موقا                       ورزد تا همبنته  می

دریا  مقالاه سا ی باری  اسات تاا             .  کشورهای اسالمی در سطح جراان ااسابانی نمایاد      

هاای ساازمان ماذکور باه گوناۀ فاشردع ماورد               چرارچوب تشکیالتی، اهداف و ف الیت 

 .ارزیابی قرار گیرد

 ترکیب اعضا در سازمان همکاری اسالمی

یای  تذکر رفت سازمان همکاری اساالمی یاک ساازمان فرامنطقاه          قنمی که قبالً نی 

... م رفی سازمان همکاری اسالمی و نقاش آن در تاوسا اه هاماکااری                 سا  سوا  06



 

است که ابیای آن از نقاط مدتل  جراان باه منظاور همکااری در سااحات سیاسای،              

شوند و در نرایت س ی دارند تا وحادت  اقتصادی، اجتمابی و فرهنگی دور هم جمع می

هاای دیا  اساالا متافظات نمایناد                        سیاسی بی  ابیا را به نماایش گذارناد و از ارزش        

؛ روی همیاا  منظااور هاار کااشوری کااه اک ریاات جم یاات آن ماانلمان و بااه                          (۳۳5:  ۳)

ساازمان  .  تواند بیویت ایا  ساازمان را حاصال نمایاد             های دینی اایبند باشد می ارزش

بیو دارد که از لتاظ جغرافیایی به سه گروع آسیایی، افریقایی و   75کنسرانم اسالمی  

 .شوند بربی تقنیم می

که شامل جمراوری آرربایجاان، افغانانتان، انادون یا،         کشورهای آسیایی -الف

برونايی، بنگاالدش، ااکانتان، تاجیکانتان، ترکمنانتان،             ازبکنتان، ق ارقانتان،    ایران،

هاا از هماان آزااز تأسایم بایویت ایا               باشد، اکا ر آن   قرقی ستان، ترکیه و مال یا می 

  .سازمان را حاصل نمودع اند

که شامل اوگاندا، بورکنیافاساو، توگاو، چااد، تان انیاا،           های افریقایی گروه -ب

سنگا ، ساحل باج، گنیا، سیراليون، کامرون، کومور، گاب ، گامبیا، گینۀ بینائو، مالدیو، 

هاا هم ماان باا تأسایم        شود که اکا ر آن   مالی، موریتانی، موزامبیک، نیجر و نیجریه می

سازمان کنسرانم اسالمی به استقال  رسیدع و به بیویت سازمان ایوساته اناد تاا ازیا              

  .رهگذر زیر بناهای سیاسی و اقتصادی خویش را تقویت بدشند

اردون، الج ایار، اماارات متتاد بربای،        ی که شامل گروه کشورهای عرب  -ج

بتری ، تونم، جیبوتی، سودان، سوریه، سومالی، براق، بربنتان س ودی، بمان، دولت 

هاا از   که اکا ر آن   است  تانی و یم   فلنطی ، قطر، کویت، لبنان، لیبیا، مراکش، مصر، موری

1393، ت2ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

بربالوع کشورهای سه گاروع      الزا به رکر است که  .روندسازمان مذکور به شمار می مؤسنی 

باه ساازمان کنسرانام        911۳فوق کشور آلبانی تنرا کشور ارواایی اسات کاه در ساا            

باه ساازمان      9119همچنان کشور سوریناا از قارع امریکا نی  در ساا    .  اسالمی ملت  شد

کنسرانم اسالمی ایوسته است، شرکت دو کشور فوق الذکر به ساازمان ماذکور بیاشتر          

 (۳24: 9. ) یی بدشیدع استوص  فرا منطقه

 ارکان سازمان همکاری اسالمی ساختار تشکیالتی و

هر چه برتر اهداف ت یی  شادع، ساازمان همکااری اساالمی دارای                به منظور تتق  

ارکان مت ددی است که هر کداا صالحیت و اختیارات مشدصی مبتنی بر سند تأسایم       

تواند در صورت لا وا باه صادور قط ناماه مباادرت            ارکان مذکور می.  سازمان را دارند

هااا بااه م ابااۀ قااوانی  دارای وصاا  ال اماای بااه تمااامی اباایا                               ورزنااد کااه ایاا  قط نامااه    

 (211: 4) باشد  می

 :شودرک  است که به م رفی آن ارداخته می 4دارای  سازمان همکاری اسالمی

تری  نراد سازمان به شمار رفتاه و هار ساه       بالی :کشورها کنفرانس سران  -الف

از زمان تأسایم تاا حاا       .  بار در یکی از کشورهای بیو تشکیل جلنه میدهدسا  یک

یی برگ ار شدع و روی مو وبات مرم مرباوط باه        بار کنسرانم سران به شکل دورع 92

 (.۳74: 5)جران اسالا تصامیم الزا اتدار گردیدع است 

نراد مذکور به طور بادی هر   :خارجۀ کشورهای عضو کنفرانس وزرای  -ب

تواند جلنات  سا  در یکی از کشورهای بیو تشکیل جلنه دادع و در صورت ل وا می  

ناگسته نماند که ای  نرااد هار ساا  در جریاان اجاالس             .  یی نی  بر گ ار نمایدفوق ال ادع

ورزد تا کشورهای بیو را تشوی  نماید کاه     مجمع بمومی سازمان ملل متتد تالش می

... م رفی سازمان همکاری اسالمی و نقاش آن در تاوسا اه هاماکااری                 سا  سوا  06



 

سانی را در قبا  منایل ننبت باه جراان اساالا اتداار و در             های مشترک و یکسیاست

 (.۳77: 5)اارچه بمل نمایند تصامیم مجمع بمومی به شکل یک

دبیرکل ریاست کارکناان ساازمان را برادع دار باودع و بارای مادت چراار ساا  از جاناب                           :  دبیر خانه  -ج

دبیرکل به بناوان بااالتری  مقااا اداری ساازمان از اجاراآت                .  شودکشورهای بیو انتداب می  

کارکنان و سایر نراد مربوط به سازمان منؤو  داننته میشود و مکل  به ارایۀ گ ارش از 

وظااای  بماادع دبیرکاال هم هنگاای      .  باشااداجااراآت سااازمان بااه کنساارانم سااران ماای      

های مدتلسه سازمان، و امور دفتار  ها و جلنات سازمان، نظارت بر ف الیت بدشکنسرانم

دکتر   2194دبیر کل سازمان همکاری اسالمی از تاریخ او  جنوری سا   .  باشدداری می

 .باشد که به ای  سمت گماشته شدع استامی  مدنی از کشور بربنتان س ودی می

ای  رک  جدیدتری  رکا  ساازمان و        :  عدالت اسالمی المللی دادگاه بین  -د

ای  رک  ام از اجالس انجم ساران در کویات در ساا           .  مقر آن در شرر کویت است

هناوز  تاا   هر چند ای  حرکت تتو  جالبی اسات؛ ولای اساسانامۀ آن              . تأسیم شد 9195

 (492: 9) .تصویب نشدع است

است که دادگاع بد  اسالمی از هسات قا ای تاشکیل              شدع بینی در اساسنامه ایش 

خواهد شد و بالوع بر مقر اصلی متکمه برخی ش بات فربی نی  در آن وجاود خواهاد        

 (.۳: 9) اذیرد   انتداب قیات دادگاع در کنسرانم وزرا صورت می. داشت

 اهداف سازمان همکاری اسالمی

های بی  المللی قبل از هار هادف دیگار       مانند سایر سازمان سازمان همکاری اسالمی

ورزد تا نقش مسیدی را در حسظ صلح و امنیت جرانی، فاراهم نماودن فایای         تالش می

1393، ت2ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

هم ینتی منالمت آمی  بی  کشورهای جران و تقویت روحیه همکاری میان ابیا بازی    

 :توان اهداف ای  سازمان را چنی  بر شمردبه صورت کل می( 291: 2. ) نماید

 اسالمی میان کشورهای بیو؛ گیارتقای همبنته -ال 

هاای اقتاصادی، اجتماابی،        کشورهای بیو در زمیناه  حمایت از همکاری میان  -ب

هاای    فرهنگی، بلمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای بیو در ساازمان    

 المللی؛ بی 

تب یض نژادی و خاتمه بدشیدن به است مار در تماا اشاکا      تالش در جرت متو  -ج

 آن؛

 المللی مبتنی بر بدالت؛ تدار تدابیر الزا برای اشتیبانی از صلح و امنیت بی ا -د

هاا و   ها به منظور حساظت از اماک  مقدس و آزادسازی آن  ماهنگ کردن تالشه -ع

اشتیبانی از مبارزۀملت فلنطی  و کمک به ای  ملت در جرت بازام گرفت  حقوق خود 

 شان؛ و آزاد کردن سرزمی 

شتیبانی از مبارزۀ تماا ملل اسالمی در راع حساظت از کرامت، استقال  و حقاوق   ا  -و

 ملی؛

منظور ارتقای همکاری و تساهم میان کاشورهای اساالمی و           ایجاد جو مناسب به  -ز

 دیگر کشورها؛

گیری در جلنات رسمی سازمان     شیوع جریان امور و تصمیمیی نی  در مورد نامه آیی 

همچنیا   .  ااذیرد   گیری در ساازمان بار اایاۀ آن صاورت مای             تریه شدع است که تصمیم

گیری اک ریت اسات؛ اماا در بمال، تاصمیمات              گیری در سازمان، براساس رأی  تصمیم

 (.919: 7)گردد سازمان طی جلنات رسمی، با اجماع اتداد می

... م رفی سازمان همکاری اسالمی و نقاش آن در تاوسا اه هاماکااری                 سا  سوا  06



 

 کار کرد ده سال اخیر سازمان

در اجالس فاوق ال اادع ساران، برناماۀ             2114در سا   OICسازمان همکاری اسالمی 

درای  .  اجرایی سازمان همکاری اسالمی را در یک دورع دع ساله مورد تصویب قرار داد

باینت برای تتکیام وحادت بیا  کاشورهای           های مرمی که میاجالس رؤوس ف الیت

هااای سیاساای و اقتااصادی انجاااا گاایرد مااشد  شاادع                                  اسااالمی و مقابلااه بااا چااالش      

 (2۳: 1) است 

هاا ماورد تأکیاد قارار گرفتاه اسات             برناماۀ م باور انجااا آن       مرمتری  نکاتی که در

  :ببارتنداز

هاا باا    کشورهای اساالمی و همچنیا  ارتبااط تنگاتناگ آن             اف ایش همکاری بی  -

یی به منظور حمایت از حقوق و منافع کشورهای  مجامع بی  المللی و اتتادیه های منطقه

هایی که باه    های بی  المللی و ممان ت از صدور قط نامه، جلوگیری از تنش OICبیو 

 زیان ای  کشورهاست؛

  و افراط گرایی؛ )Islamophobia)هراسی  مبارزع با اسالا -

که ای  اقداا دو سا  قبل  )   سازمان کنسرانم اسالمی و تغییر ناا آن تجدید ساختار  -

هایی که منطب    انجاا گرفت تا زمینۀ بنط همکاری بی  کشورهای اسالمی در همۀ زمینه

 ؛(هاست فراهم گرددبا مصالح آن

هاای اقتاصادی و     بایو بارای تاصویب هماۀ موافقتناماه           درخواست از کشورهای  -

تجاری که به تأیید سازمان همکاری اسالمی رسیدع است و تالش برای اجرایای کاردن        

 ها؛آن

1393، ت2ش 00 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

بارای توسا ه     OICهاایی کاه در کاشورهای بایو           اتاننیل ها وشناسایی فرصت  -

 ها وجود دارد؛تجارت بی  آن

بیا  کاشورهای     Free Trace Areaمنطقاۀ تجاارت آزاد        بررسی امکان ایجاد    -

اسالمی که در یک متدودع جغرافیایی قرار دارناد، تاالش باه منظاور ادزااا اقتاصادی             

ها مکمل یکدیگر است و رساندن مای ان تجاارت کاشورهای       کشورهایی که اقتصاد آن

 ؛2197ها با دنیا تا سا  در صد کل تجارت آن 21اسالمی با یکدیگر به رقم 

که به بیویت سازمان جرانی تجاارت اذیرفتاه شادع اناد،              OICکشورهای بیو   -

مکل  هنتند که از بیویت سایر کشورهای اسالمی که هنوز به ای  سازمان راع نیافتاه       

یی که از ای  کشورها رفع تب یض شود تا بتوانند از اند حمایت و اشتیبانی نمایند، به گونه

 بررع مند شوند؛ WTOم ایای بیویت در 

مقرر گردیدع است که همه ابیا تنریالتی برای بازرگاناان      OICدر اجالس سران  -

و سرمایه گذاران کشورهای اسالمی فراهم نمایند تا بتوانند بدون مواجه شدن با موانع در 

 گذاری نمایند؛ قلمرو یکدیگر منافرت نمایند یا سرمایه

موظ  هنتند که به منظور گنترش تجارت الکترونیکای باا     OICکشورهای بیو   -

همچنیااا  از اتااااق بازرگاااانی و صااان ت اساااالمی                                             .  یکااادیگر همکااااری نمایناااد    

(Islamic Chamber of Commerce  Industry(  خواسته شدع است که مبادلۀ 

 اطالبات و تجربیات تدصصی بی  ابیای سازمان همکاری اسالمی را تقویت نماید؛

ها و متیط کانب و کاار خاود         موظ  هنتند که بی  خط مشی OICهمه ابیای   -

هماهنگی الزا را به وجود آورند و از هر اقداا یا روشای کاه اثارات منسای در توسا ه                 

 اقتصادی و متیط کنب و کار سایر ابیا ایجاد نماید اجتناب ورزند؛
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یی به منظور کماک باه فقار         موظ  است که صندوق رخیرع بانک توس ه اسالمی  -

زدایی در کشورهای اسالمی ایجاد نماید و موجبات کاهش بدا اشتغا  در کاشورهای       

هیيت مدیرع باناک م باور مکلا  اسات کاه             .  اسالمی کمتر توس ه یافته را فراهم کنند  

 م  تأسیم صندوق یادشدع مکانینم تأمی  مالی صندوق ماورد نظار را نای  ماشد            

 .سازد

های سازمان همکاری اسالمی تأسیم مرک  توس ه تجارت  یکی از مرمتری  موفقیت

ای  سازمان از طری  . های بمی  اقتصادی و تجاری بودع است و تشوی  ابیا به همکاری

هاای اقتاصادی و تجااری بیا           مرک  توس ه تجارت خویش تالش ورزیدع تا همکااری    

های مناسبی برای رشد اقتاصادی کاشورهای     کشورهای بیو را گنترش دادع و فرصت

ابیای سازمان به ای  باور اند که روابط بمیا  و گانتردع تجااری            .  بیو منابد سازد

به منظور  .  گی سیاسی به گونۀ متداوا آن بی  ابیا به وجود آید  شود تا همبنتهبابث می

توس ه و گنترش تجارت بی  ابیا اقدامات مؤثری روی دست گرفته شدع است کاه از    

 :توان به موارد زیر اشارع کردها میمرمتری  آن

کمک  OICمطال ه و تتقیقی که به توس ه تجارت بی  ابیای    انجاا هر نوع  -ال 

 نماید؛

 بازرگانی خارجی کشورهای بیو؛ انتشار اطالبات و آمار -ب

به ایجاد ارتباط با یکادیگر در زمیناه هاای        OICتشوی  تجار کشورهای بیو    -ج

 تجاری؛

هاای تدصاصی کاه باه افا ایش ساطح آگاهای               برااایی سامینارها و سامیوزیوا       -د
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 نماید؛  کارشناسان و بازرگانان کشورهای اسالمی کمک

هاای اساالمی در زمیناۀ تأسایم          بیو ساازمان همکااری     همکاری با کشورهای  -ه

. هاا گانترش تجاارت باشاد         های تدصصی که هادف آن       نرادها یا تشکیالت و سازمان

 های تدصصی موجود؛ همچنی  کمک به تقویت سازمان

بازرگاانی تدصاصی یاا کماک باه تأسایم ایا  قبیال                   هاای  برگ اری نمایشگاع  -و

های بازاریابی و تبلیغی به منظاور  و انجاا ف الیت OICها در کشورهای بیو نمایشگاع

گنترش سطح تجارت کاال و خدمات بی  کشورهای اسالمی؛ به بنوان م اا  نمایاشگاع     

بر گ ار شدع در شارجۀ امارات متتدع بربی کاه دریا  نمایاشگاع ماواد زاذایی حاال               

در مرک  اکنیوی شاارجه    2192دسامبر  92تا  91کشورهای اسالمی به مدت سه روز از 

شارکت   11در ای  نمایشگاع حدوداً .  به نمایش گذاشته شد  –در امارات بربی متتدع   –

از کشورهای ااکنتان، ایران، مصر، ترکیه ، اماارات، لبناان، آرربایجاان، اردن، تاونم،          

 (29: 9) الج ایر، بربنتان س ودی، بمان، مال یا و قرقی ستان حیور داشتند 

 نتیجه  

یای باا اهاداف سیاسای،        به بنوان یاک ساازمان فرامنطقاه          سازمان همکاری اسالمی

اقتصادی و فرهنگی تواننته است نقش یک مرجع مؤثری را در ایجاد فایای همکااری     

هار چناد میاان کاشورهای بایو           .  در اب اد مدتل  بیا  کاشورهای بایو ایساا نمایاد              

رساد؛ باا    های سیاسی و سطح رشد اقتصادی به مشاهدع مای هایی در مو ع گیریتساوت

گی ننبی سیاسی میان ابایا، دفااع از         هم سازمان مذکور تواننته تا در ایجاد همبنته آن

. های چشمگیری دسات یاباد     های اسالمی و حمایت از مقدسات دینی به موفقیت  ارزش

هاای واالی دیانی آن را باه قانم            سازمان مذکور هموارع تالش دارد تا اساالا و ارزش    
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شاینته به جران م رفی نماید و ال ارتباطیی باشد بی  جران اسالا و سایر کشورها؛ روی  

های بی  المللی به خاطر اتدار تدابیر الزا برای ااشتیبانی از     همی  هدف تدویر کنسرانم

المللی مبتنی بر بادالت و حقاوق باشر، مباارزع باا تروریا ا و افاراط                     صلح و امنیت بی 

گرایی، تباد  تجارب بلمی و تدصصی، بر اایی نمایشگاع های تجاری در طی یک دهۀ 

هاای جادی ب ایی از       با وجاود تاالش   .  اخیر در اولویت کاری سازمان قرار داشته است

ابیا برای تتق  اهداف سازمان هنوز هم یک سلنله موان ی بار سار راع بملای شادن               

بارزتری  ای  موانع گرایشات ب یی از کشورهای بیو به   .  شودمقاصد سازمان دیدع می

هاای  گای های ب رگ جرانی و در مقابل زارب ساتی ی ب ایی از ابایا، وابانته           قدرت

های داخلی کشورهای بیو   ها و جنگ اقتصادی برخی از ابیای سازمان به سایر دولت

 . گردندمتنوب می
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