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 چکيده
 و ساازدیم عیان را دفاعی قدرت داشتن التزام که است بنیادی اصول از یکی اسلام جهان امنیت کلان یاستراتژ

 جغرافیاای ثقا  مرکاز و کاانون در ایاران .کناد ایفاا مؤثری نقش اسلام جهان گراییهم و وحدت در تواندمی

 تشای،، جهاان محوریات بار علااو  کاه یاگونهبه ،نماید رهبری را قلمرو این تواندیم ،رونیازا .است شیعیان

 وحدت همچون تأثیرگذاری یهامؤلفه از گیریبهر  با ایران .یافت خواهد نیز اسلام جهان در محوری موقعیت

 سااله،هشات جنا  در مقاومات و گراییمردم وابستگی، نفی و استقلال مشترک، آرمان مشترک، دشمن کلمه،

 ایان کاه اسات سااخته فراهم را مدیترانه شرق مسلمان هایملت با بیشتر گراییهم نهیزم و شد  الگو به تبدی 

 رویکاردی باا تاا دارد تلاا  پاژوهش ایان .شاد خواهاد ایاران مرکزیت با فضایی قلمرو یک ایجاد به منجر

 اسالامی جمهاوری ایمنطقاه آفریناینقش رتأثی چگونگی ای،کتابخانه مطالعات از استفاد  با تحلیلی -توصیفی

 با ایران که دهدمی نشان تحقیق، این از حاص  نتایج .نماید بررسی را اسلام جهان گراییهم هایچالش بر ایران

 حاوز  گساتر  در سعی منطقه، تحولات در مؤثر ینقش ،ژئوپلیتیکی محدود  در کانونی موقعیت از مندیبهر 

 مهمای جایگاا  از ایاران ایمنطقاه راهبارد در منطقه این چون ،دارد آسیا غرب طقهمن در قلمروخواهی و نفوذ

 اسلام جهان رهبر تواندمی تنهانه ویک،بیست قرن در اسلام جهان گراییهم در ایران همچنین و است برخوردار

 .گیرد د عه بر را اسلام جهان رهبری بلکه ،باشد ینظام و اقتصادی سیاسی، ابعاد کلیه در منطقه در
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 مقدمه

 قلمارو در رنساانس دو هار .اسات پیوسته وقوع به امروز به تا رنسانس دو اسلام جهان در

 وریامپراتا مرکاز کاه میلادی 1943 اول رنسانس .است بود  اسلام جهان گهوار  جغرافیای

 دهه اواخر در دوم رنسانس .گرفت شک  اسلام امپراتوری و شد دگرگونی دچار شرقی روم

 لحااا  از را غاارب جهااان اول رنسااانس برخلااا  رنسااانس ایاان کااه داد رخ میلااادی ۱4

 از موجی اسلام جهان جغرافیای محدود  در بار این .نمود عظیم دگرگونی دچار ژئوپلیتیکی

 .است سیاسی و دارد انرژی استراتژی در ریشه کهدرحالی شد ، ایجاد خشونت

 در مسالمانان سیاسای و اجتمااعی ،تااریخی هایضرورت ترینمهم از یکی اسلامی وحدت

 در هااآن پیاروزی و عزت عوام  ترینمهم از و اسلامی امت هویت و پویایی و ایستادگی جهت

 بیشاتر شاود،می مشاهد  تفرقه و اختلا  اسلامی، یهاحکومت تاریخ در اگر .هاستصحنه همه

 ،اسالام بزرگاان سایر  و اسالامی هاایآموز  از آگااهی با مسلمانان زیرا مذهبی؛ نه بود  سیاسی

 روازایان بودناد؛ فراگرفتاه را مختلا  مذاهب و ادیان سایر پیروان کنار در آمیزمسالمت زندگی

 باا .اسات کام اسالام تااریخ در باشد، داد  رخ بیمذه و دینی اختلا  پایه بر که تلخی حوادث

 ویژ باه و اخیار سال صدیک در و شد  بیشتر اختلافاتی چنین جنبه جدید، قرون به شدن نزدیک

 ،اسالام جهاان در اختلاا  اصالی عاما  .اسات کارد  پیادا تاوجهی قاب  افزایش ،حاضر زمان

 انساجام عادم از گرفتهنشأت خود نای و هست اسلام جهان در غرب جویانهمداخله هایسیاست

 در مسالمانان گارفتن قدرت از نگرانی .است بود  قدرت قطب یک عنوانبه اسلام جهان درونی

 سالب اسالام جهان از استکباری هایقدرت از را سلطه امکان نهایتدر که هاآن انسجام و جهان

 و ایفرقاه هاایجن  باه زدن دامن بر دشمنان راهبرد ،گذشته دهه دو طی که شد سبب کردمی

 و القاعاد  نظیر تروریستی وابسته هایگرو  خلق با و شد  متمرکز مسلمانان میان اختلا  تشدید

 بساتری منطقاه در صهیونیستی رژیم مداخله برای و کنند درگیر باهم را اسلام جهان عملاً داعش

 کشاورهای هام انان،مسالم کشاتار و اسالام جهاان هایزیرساخت تخریب با تا آورند فراهم را

 گارایش روناد عملااً جهاان در مسالمانان از منفی تصویر ارائه با هم و کرد  تضعی  را اسلامی

 .کنند محدود را اسلام سمت به ادیان دیگر پیروان
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 کاه اسالامی بیاداری هاینهضت عنوان با اسلامی فکری هایجریان ،بیستم قرن اوای  از

 و گرفتناد شاک  اسالام جهاان در باشاد،مای ایران یاسلام جمهوری انقلاب از گرفتهنشأت

 احکام به مسلمانان بازگشت و غرب توسط اسلامی کشورهای استعمار با مقابله هاآن هد 

 و بازتولید جریانات، این کلی هد  .بودند شد  سپرد  فراموشی به که بود اسلامی قوانین و

 تااکنون گراییاسالام و اسالامی ریبیادا روناد .بود بیستم قرن در سیاسی اسلام کردن زند 

 .است شد  منطقه مختل  نقاط در گراییاسلام مختل  الگوهای گیریشک  سبب

 اطلاق مسلمانان استقرار جغرافیایی فضای به که است 1ژئوپلیتیکی مفهومی اسلام هانج 

 در .بود  مختل اقوام و ادیان و هافرقه دارای و پار پار  صورتبه زمانی منطقه این .شودمی

 باه را اسالام آسمانی دین و کرد ظهور عربستان جزیر شبه در اسلام پیامبر میلادی هفتم قرن

 و رفات دیگار ممالاک به جدید دین این مختل ، هایرو  به سپس و کرد معرفی اعراب

 دیان باه اعتقاد یعنی اصلی، مشخصه یک در را اسلام جهان فعلی جغرافیای در ساکن مردم

 نظار از اسالام جهان اکنون .گردانید برادر و برابر یکدیگر با را هاآن و کرد متحد باهم اسلام

-کراناه از کاه است مستطیلی آن اصلی بدنه که است وسیعی هایسرزمین شام  جغرافیایی

 غارب تا و مرکزی آسیای شرقی شمال و غربی جنوب تا و شد  شروع اطلس اقیانوس های

 (31:13۱1)عزتی، یابدمی امتداد چین

 کاه ایاران ژئواکونیاومیکی و ژئواساتراتژیکی ژئوپلیتیکی، مهم هایتوانمندی به توجه با

 جهانی ژئوپلیتیک نظام عرصه در قدرت یک به شدن تبدی  برای فراوانی هایقابلیت دارای

 یاک وحادت، و گرایایهم باا توانادمی ایران سیاسی لحا  به کارشناسان، اعتقاد به است؛

 در منطقاه اسالامی هاایکشاور باا گرایایهم با و دهد تشکی  منطقه در را قدرت هژمونی

 اسالام جهاان هژمون این سایه در و منطقه بلامنازع قدرت عنوانبه تواندمی ایران درازمدت،

 ایزمیناه و نماید معرفی ویکبیست قرن در موجود قدرت منظومه شش از یکی عنوانبه را

 حاصا  «اسالامی هاایکشور اتحادیه» عضو اسلامی هایکشور کلیه مناف، که آورد فراهم را

 باازیگر یاک نقاش در باازیگری بر علاو  ینیآفرنقش با تواندمی ایران راستا این در که آید

                                                           
1 .Geopolitic 
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 خاود، نفاوذ منطقاه گستر  ضمن و نمود  ایفا نیز را المل بین بازیگر یک نقش ای،منطقه

 بار رهباری داعیاه کاه را کشاورها دیگار و عربستان همچون کشورهایی علاقه مورد منطقه

 .دهد قرار خود تأثیر تحت پروراندمی را اسلام جهان

 خطر ،بودند اسلامی علمای از اکثراً که مسلمان آگاهان و روشنفکران و نخبگان از برخی

 بیساتم قارن اوای  از اما ،کردند گوشزد را بود هاغربی سیاست که مسلمانان بین فرقه ایجاد

 تاا کردناد نشاریاتی و کتاب تادوین یاا و هاجنبش ایجاد به شروع اسلام جهان رد افرادی

 و باورها از گرفتن یاری که است مسلم .کنند آگا  واقعیت این به نسبت را مسلمانان بتوانند

 کشورهای میان گراییهم و وحدت گیریشک  عوام  ترینمهم از یکی اسلامی، هایارز 

 از جاوییبهر  زمیناه مشاترک، باورهاای و هااارز  بار تکیه با حقیقت، در .است اسلامی

 .ودشامی پذیرامکان مسلمین، مناف، ارتقای و حفظ منظوربه اسلام جهان موجودِ هایظرفیت

 بشاری مختل  جوام، گیریشک  اساس اجتماعی، زندگی تاریخ در گرایی،هم و یهمکار

 هگا  و خلادان ابان افلااطون، ارسطو، ایهنوشته در را هاآن ردپای توانمی که است بود 

 .(32-33 :1342 )کاظمی کرد مشاهد 

 حفاظ بارای ،کشاورها ایا نهادها ها،سازمان ها،گرو  آن در که است وضعیتی گراییهم

 .بردارناد گام وحدت نوعی یسوبه و بپردازند یکدیگر با گسترد  همکاری به جمعی، مناف،

 درنهایات و اروپا در گراییهم روند ازجمله معاصر، یایدن در گراییهم از موفقی هاینمونه

 موجاب 1آن( ساه آ) شرق جنوب آسیای کشورها بین گراییهم و اروپا اتحادیه گیریشک 

 را گرایایهام موفاق، نسبتاً هایتجربه این به نگا  با مداران،سیاست و نظرانصاحب که شد

 در امنیت تضمین با همرا  تر،مناسب همکاری و بیشتر مناف، کسب را  در مطلوب ایتجربه

 .آورند شمار به گراییمنطقه شک  در ژ یوبه کشورها، بین روابط

                                                           
اختصاار کاه به (Association of Southeast Asian Nations)آن( ساه . اتحادیاه جناوب شارقی آسایا )آ 1

ASEAN نهاد اقتصادی ی تأسیس شد. هد  این اتحادیه که یک میلاد 149۱شود، در هشتم آگوست سال خواند  می

کشاور تایلناد،  14تسری، در پیشرفت اقتصادی و ثبات کشورهای منطقه جناوب شارقی آسایا اسات.  و سیاسی است،

 مالزی، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا هستند.
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 مسئله بيان و تشریح

 افازایش و نفاوذ حاوز  گساتر  به قدرت، سطوح از برخورداری اساس بر کشوری هر

 سااسح ژئوپلیتیاک هایحوز  از یکی .دارد علاقه خود پیرامون مناطق یا منطقه در نقش

 تاداوم خواهاان ،ژئاوپلیتیکی عماد  ی ادل به ایران .است انهیخاورم منطقه ایران، پیرامون

 یک برای سیاست بهترین ،ایمنطقه معادلات در چون ؛است منطقه در زداییتنش سیاست

 ساایر باا خاود ملی امنیت و همسایگی محیط در که است این ایران مث  ایمنطقه قدرت

 .کند دنبال ایمنطقه ثبات و امنیت تأمین برای را متعادل روابط عینو ایمنطقه هایقدرت

 در ماؤثر نقش و آسیا غرب ژئوپلیتیکی محدود  در کانونی موقعیت از مندیبهر  با ایران

 ایان و دارد منطقاه ایان در قلمروخواهی و نفوذ حوز  گستر  در سعی منطقه، تحولات

 و حضاور بارای لاازم بساتر ،شایعیان از تاوجهی قابا  جمعیات حضاور لحا  به نقطه

 برخاوردار مهمای جایگاا  از ایاران ایمنطقاه راهبرد در و بود  دارا را ایران قلمروسازی

 ایفاای بارای تاوجیهی درهرحال ایمنطقه قدرتمند بازیگران روابط در تنش وجود .است

 نبحارا مثا  ایمنطقاه مساائ  در آمریکاا مث  خارجی رقیب بازیگر بیشتر سیاسی نقش

 چاون بود، نخواهد ایران مث  مستق  بازیگر یک نف، به درنهایت که است عراق یا سوریه

 قادرت با نزدیکی در را خود مناف، عربستان، مث  ایمنطقه رقیب بازیگران معادله، این در

 کااخ انادکرد  تلاا  گذشته دهه چهار در منطقه کشورهای از بسیاری .بینندمی خارجی

 الملا بین نظاام با ایران روابط با ارتباط در موجود سیال هایشن یرو بر را خود قدرت

 هستند آیند  نگران و بینندمی روان را هاشن این اکنون و سازند استوار ایمنطقه حوز  در

 پرتو در تا آورند وجود به امکان حد سر تا را ثبات از هاییزیرساخت کنندمی سعی لذا و

 گذاریسارمایه قبلااً آنچه المللی،بین نظام و ایمنطقه نظام هب ایران مجدد بازگشت امکان

 آمریکاا متحد ایالات را  نقشه طرفی از و نشوند آن اص  به ضرر متوجه حداق  ،اندکرد 

 نااامبااه جغرافیااایی و ایااران آن ارکااان تاارینمهم از یکاای و اساات خاورمیانااه منطقااه در

  .است 1نوهارتلند

                                                           
1 .Nvhartlnd 
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 ساناریوهای از متفااوتی هایسایگنال تاابش گاذرد،می رمیاناهخاو در اکنونهم آنچه

 راساتای در و خاویش عم  محیط در منطقه ادار  برای جهانی بزرگ هایقدرت مختل 

 مطلااوب سااناریوی .اساات جهااان نااوین نظاام ساااخت در شااد تعیین اهاادا  و مناااف،

 و ایاران لااتف یعنای نوهارتلناد؛ بار تسالط هااآن اما نیست، منطقه تجزیه ها،آمریکایی

 هاد ؛ هارتلناد یاا علیا هارتلند بتوانند تا اندداد  قرار خود کار دستور در را فارسخلیج

 دگرگاون خاود نفا، باه را جهاان امنیتی کمربند طریق این از و کرد  کنترل را تبت یعنی

 عماد  بخاش ساه بازرگ هارتلند .است بزرگ هارتلند است مدنظر اکنونهم آنچه .کنند

 میاان در .(تبات) علیاا هارتلناد و (فارسخلیج) نوهارتلند ،(خاورمیانه) نو لندهارت دارد؛

 و نوهارتلناد اساتراتژیک اولویات دارد، جادی اهمیات آمریکا برای آنچه بزرگ هارتلند

 هارتلند و نوهارتلند بتواند که است آن بر آمریکا لذا .علیاست هارتلند استراتژیک اولویت

 ساه و بازرگ هارتلناد بار تسلط که اندواق  خوبیبه هایکاییآمر .کند خود ازآن را علیا

 هایهزینه با باشد قرار اگر ولی ببخشد هاآن به تریافزون قدرت تواندمی آن عمد  بخش

 عربی خاورمیانه که شد خواهند آن بر بزنند، رقم خود نف، به را جهانی آیند  نظم کمتری

 همین به .بگذارند معامله به بعدی تحولات با رتباطا در را نو هارتلند بزرگ، هارتلند از یا

 و ایران مشکلات ح  چهارچوب در جهانی نوین آیند  نظم نگران عربی کشورهای خاطر

  .(1349 خرداد 24 خبر روزنامه مطهرنیا،)هستند غرب

 تئاوری قالاب در خاود اساتراتژیک شارکای باازتعری  حال در آمریکا متحد ایالات

 یکام و بیسات قرن در اصلی رقبای از یکی عنوانبه چین کنترل آن در که است جدیدی

 ساوق شارق باه غرب حوز  از را استراتژیکش شرکای آمریکا مسیر این در .است مدنظر

 باا معناادار پیوند یک در را ایران و استرالیا جنوبی، کر  ،ژاپن کانادا، کندمی تلا  و داد 

 بااا بیشااتر گرایاایهاام متوجااه المللاایبین مطالعااات چهااارچوب در آینااد  در یکاادیگر

 مجبور نوهارتلند چهاررا  در آمریکا و ایران رسدمی نظر به پس .کند آمریکا متحد ایالات

 محکوم زنند؛نمی رقم خود دست به را شانآیند  که افرادی .هستند هت  یک در اقامت به

 دنباال باه ایاران اسلامی هوریجم لذا زنند،می رقم برایشان دیگران که هستند ایآیند  به
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 یاک ایجاد دنبال به بلکه نیست، منطقه اعضای دیگر بر مسلط ایمنطقه قدرت یک ایجاد

 و باشادمی الملا بین نظام در منطقه جانبههمه رشد برای منطقه خدمت در ایمنطقه توان

 بیااورد وجود به ایمنطقه رقبای حتی و دوستان میان در بیشتر اعتمادافزایی جهت این از

 هژماونی یاک ایجااد باا گراییهم این بر ایران نقش تأثیر و چگونگی پژوهش این در که

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد

 بار کاه دارد اشاار  جهاانی نظام از خاصای وضعیت یا المللیبین نظم نوعیبه هژمونی

 شارایط، این در .دگیرمی شک  دولت یک طلبکنترل و جویانهتفوق رفتار و هاانگیز  مبنای

 دستیابی برای دولت آن مساعی محور بر المللیبین نظام سطح در هاتوانمندی توزی، الگوی

 .یابدمی هویت و معنا نظم، این مدیریت مسیر در آن از گیریبهر  و غالب قدرت منصب به

 تأکیاد تواناایی و هژمونیاک رضاایت مفااهیم بار  هژماون، قادرت تحلیلی چهارچوب در

 از .دارد اشار  جهانی جامعه اعضای از بخشی سوی از هژمون قدرت پذیر  به که دشومی

 و یادشاد  دولت رهبری پایداری در عمومی رضایت نقش به هژمونیک رضایت زاویه، این

 .(331،334 :1311 نوام و ایوانز) دارد توجه آن اهدا 

 تمدنی، و دینی هایاشتراک چون هاییزمینه و عوام  اسلام، جهان وحدت مسیر در

 مهام منااب، وجاود مشترک، هاینیاز و مناف، کاربردی، و ساختاری همگونی و تجانس

 و زمیناه عنوانبه توانندمی که دارند وجود مشترک تهدید احساس و گاز و نفت انرژی

 در یافرامنطقاه بازرگ هایقادرت دخالت نقش .کنند ایفا نقش گرایی،هم اصلی بستر

 مذهبی اختلافات .است ریانکارناپذ اسلام جهان در واگرایی تقویت و هااختلا  تشدید

 حسااس منطقاه ایان شاکنند  اوضاع از نیز ضیار و مرزی اختلافات و ایدئولوژیکی و

 .دارد حکایت

 ساوی از ای،منطقاه یهاساازمان و هااتحادیه تشکی  و ایمنطقه گراییهم که یزمان در

 بارای ریناپذاجتناب ضرورتی عنوانبه غربی عمد  طوربه هایکشور مقامات و پردازانهینظر

 هاایتلا  اساس این بر و شد  تلقی نظامی و امنیتی سیاسی، اقتصادی، هایتهدید با مقابله

 همانناد) یامنطقاه هاایسازمان سیتأس و هاکشور بین گراییهم تقویت جهت نیز متعددی
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 در آن یشناسابیآس و اسالام جهان گراییهم .است گرفته صورت (...و 1نفتا اروپا، اتحادیه

 منطقاه هاایکشاور بارای غارب که یانسخه ولی گرددمی محسوب الزام یک اسلام جهان

 حمایات قالاب در سارزمینی تجزیاه و واگرایای نسخه ،دیچیپیم اسلام جهان و آسیا غرب

 در اسات، ماسالا جهاان در قاومی و مذهبی هایاقلیت و اقوام حقوق از منافقانه و ظاهری

 اسالامی کشاورهای هاایامت بین گراییهم در بارزتری نقش بر ایران باید ای،چرخه چنین

 ایان در رگاذاریتأث هایمؤلفاه پاژوهش ایان در ذکرشاد ، ماوارد باه توجه با که کند تکیه

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد گراییهم

 

 پژوهش روش

 از تاا باود  ایان بر تلا  حالدرعین و بود  تحلیلی -توصیفی رو  بر مبتنی پژوهش این

 در موجاود منااب، مانناد داخلای و خارجی معتبر و مهم مناب، ازجمله ای،کتابخانه اطلاعات

 الملا ،باین نظاام الملا ،باین رواباط باا مارتبط اینترنتای هایسراچه ها،نامهفص  مجلات،

 ایان همچناین، .شاود ستفاد ا مقاله در اسلام جهان سیاسی تاریخ و ایران سیاسی جغرافیای

 بهار  علمی هایاستدلال تقویت برای حوز  این در نظرصاحب استادان نظرهای از پژوهش

 .بردمی را لازم

 

 نظری مبانی

 یاک به و کرد المل بین نظام وارد را جدید سیاسی شهیاند و ایدئولوژی یک اسلامی انقلاب

 .(11 :1344 رحمانی، و فردهی)پیشگا شد تبدی  هاملت برای بخشیالهام منب،

 تحات و اساتعمارزد  ژئاوپلیتیکی سااختار خاود، ظهاور باا اسالامی انقلااب گفتمان

 و کشاید چاالش به را خاورمیانه منطقه ژ یوبه و اسلام جهان دموکراسی-لیبرال حاکمیت

                                                           
گیرد. معاهد  ( منطقه بزرگ تجاری در آمریکای شمالی را در برمیNAFTA. معاهد  تجارت آزاد آمریکای شمالی )1

متحاد  آمریکاا، های کاناادا، مکزیاک و ایالاتمیلادی حالت اجرایی به خاود گرفات. کشاور 1449نفتا در اول ژانویه 

 دهند.اعضای این معاهد  را تشکی  می
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 ساطح در را پویاایی ناوعی اسالامی، گفتماان بازساازی و اسالام باه بازگشات شاعار با

 کاه اسلامی انقلاب گفتمان سوی از شد انیب کلی اهدا  .آورد وجود به منطقه ژئوپلیتیک

 شارح ایان باه ،شاد خاورمیاناه حداق  و اسلام جهان در ژئوپلیتیکی نظم در یریتغ سبب

 :هستند

 .اسلام جهان وحدت حفظ و اسلام حاکمیت استقرار -

 .اسلامی یهانیسرزم استثمارگران و استعمارگران اسلامی، دشمنان با مبارز  -

 .جهانی سطح در استعمار و سلطه ظلم، با مبارز  -

 .جهان سطح در بخشیرهایی و انسانی اسلامی، یهانهضت به کمک -

 و اسااتعمار و ساالطه ظلاام، دازیبراناا را  از جهااان در آرامااش و صاالح اسااتقرار -

 .(113 ،1341 نیا،)فاضلیغیر 

 واحاد امت تحقق که آن اسلامی ماهیت به توجه با پیروزی، از پس ایران اسلامی انقلاب

 قالاب در فیزیکای و سیاسای مرزهای از فراتر ایدئولوژیک تقارب و مذهبی شعائر مبنای بر

 باود  خارجی سیاست صحنه در آن اهدا  از تشی، فرهن  هیمادرون با جدید یسازتیهو

 کاه هداشات سعی جهان از مناطقی در ایمنطقه علایق گستر  و نفوذ حوز  توسعه بر است،

 .(2 :1341 )نصرتی، است داشته وجود مناطق آن در گراییهم این هایزمینه

 تأثیرگاذاری و آفرینینقش برای زیادی تلا  اخیر هایدهه طی ایران اسلامی جمهوری

 ،دول منطقاه کاه اسات ایان واقعیات اماا اسات، آورد  عما  به اسلام جهان وحدت برای

 ؛رت هاقداین  به دولاین  وابستگی و بیگانه ایهقدرت دخالتموجودیت خود را به علت 

 حاال در .اسات شاد  تفرقاهبارای  ایزمینهکه تبدی  به  اندنمود  تعری  ایران با مقابله در

 و غیردولتای هاایگرو  ساطح در اماا اسات مواجاه جدی موان، با ایران هایتلا  حاضر

 جهان در مردمی نهادهای از بسیاری .است بود  ترموفق وحدت موضوع نهاد،مردم نهادهای

 باا اینکاه بار علااو  دولتای باازیگران اماا هساتند، و باود  ایران تأثیرگذاری از متأثر اسلام

 چهارچوب در را خود راهبردهای و رویکردها اند؛نمود  مقابله مردمی، نهادهای تأثیرپذیری

 .محقق( دفاع حال در مهناپایان نیا،)اکرمی اندنمود  ترسیم دشمن یک عنوانبه ایران معرفی
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 از یکای باشاد؛می معطاو  خاورمیاناه سامت به ایران اسلامی جمهوری نگا  بیشترین

 هماین حال همین در رود،می شمار به فارسخلیج منطقه جهان، استراتژیک مهم هایحوز 

 قابا  بخاش کاه است آشکار ناظران همه برای .است گوناگون هایبحران دستخو  منطقه

 کاه است کافی عام  همین و دارد قرار منطقه همین در جهان شد شناخته انرژی از توجهی

 رفاتمی گمان سرد، جن  دور  در .کند تفسیر را منطقه این درپیپی هایبحران و ثباتیبی

 یاا نفاوذ سار بار شاوروی( جماهیر اتحاد و متحد ایالات) وقت ابرقدرت دو کشمکش که

 فروپاشای اماا است، آن هایبحران و ثباتیبی اصلی ام ع ،فارسخلیج منطقه در نفوذ حفظ

 گارم هاایآب باه یاابیرا  در سارد جنا  دور  ابرقدرت ناکامی و شوروی جماهیر اتحاد

 زماان از زیارا بکاهاد، منطقاه این ثباتیبی میزان از نتوانست جهان قطبیتک و فارسخلیج

 جنا  دو شااهد فاارسخلیج منطقاه سارد، جن  پایان و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی

 ائتلاا  جنا  و حساین صادام رژیام ساوی از کویات اشاغال یکای است، بود  ویرانگر

 داردامناه جن  دیگری و کویت از عراقی نیروهای اخراج برای آمریکا رهبری به المللیبین

 صادام رژیام کاردن سارنگون برای میلادی 2443 سال در آمریکا رهبری به دیگری ائتلا 

 در بحاران .اسات انداخته سایه منطقه این بر همچنان جن  دو این پیامدهای و رآثا ؛حسین

 منطقاه کاه اسات هااییچالش از دیگار یکای ای،هسته پروند  سر بر غرب و ایران روابط

   (31:1319نیا،)اکرمی.است مواجه آن با فارسخلیج

 خریادهای و منطقاه کشاورهای میاان تسالیحاتی مسابقه موضوع ها،بحران این کنار در

 طای منطقاه عربای کشاورهای توسط نفت فرو  از حاص  سود دلاری چندمیلیارد نظامی

 خطار بهاناه باه آمریکا متحد ایالات .است بود  انگیزیشگفت شتاب شاهد اخیر، دهه چند

 خطار آمریکاا آنچه بهانه به ن،حسی صدام رژیم سقوط از پس و (حسین صدام دور ) عراق

 باا را فاارسخلیج عارب کشورهای نفتی هنگفت درآمدهای از بالایی درصد ،نامدمی ایران

 بخشایدن رونق صر  را کشورها این دفاعی بودجه و کرد  مبادله پیشرفته هایسلاح گسی 

 منطقاه ایان رسدمی نظر به روازاین .است کرد  غرب در افزارجن  ساخت هایکارخانه به

 ،فاارسخلیج نفات بشاکه آخارین مکیادن زمان ات کلمه تردقیق معنای به و ثانوی اطلاع تا
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 هام کاه هستند منطقه در کلیدی بازیگر دو عربستان و ایران .بود خواهد ثباتیبی دستخو 

 منطقاه در نقاش ایفاای باه «هاویتی اصاول» لحاا  از هام و  «جغرافیاایی ثقا » لحا  از

 هاایویژگی و هااظرفیت به توجه با سعودی عربستان و ایران اسلامی جمهوری .پردازندمی

 اسالامی انقلااب پیاروزی .شاوندمی محساوب منطقه در کنند تعیین و مهم کشور دو خود،

 آن، از متأثر رخدادهای و انقلاب نوین پدید  بلکه نکاست کشور دو روابط اهمیت از تنهانه

 دکار همرا  خاصی حساسیت با را کشور دو روابط المللی،بین و ایمنطقه تغییرات همرا  به

 اعاراب ساوظظن انقلااب، پیاروزی ابتادای همان از .بخشید ایالعاد فوق پیچیدگی آن به و

 شایعی انقلاب» صدور برای اسلامی جمهوری تلا  را آن آنچه به نسبت فارسخلیج حوز 

 ایاران در نوپاا اسالامی جمهاوری باه هاآن واکنش در دانستند،می «غربی ضد ایدئولوژی و

 همکااری شاورای تشاکی  با مذکور کشورهای انقلاب، پیروزی از پس سال دو .بود هویدا

 در جدید ایران یک حضور بابت از نگرانی رف، و مقابله جهت در عملی طوربه فارسخلیج

 برخای ماالی هایکمک و هاگیریموض، در توانمی را تقاب  این نمونه .برداشتند گام منطقه

 علیاه عاراق ساالههشت جنا  در سعودی انعربست ویژ به فارسخلیج عربی کشورهای از

 کشاور ساه عنوانباه عراق و سعودی عربستان ایران، .نمود وجوجست صدام رژیم به ایران

 ساه ایان از کشاور دو توافاق کاه باشاندمی مطرح فارسخلیج منطقه در کنند تعیین و مهم

 گیرد، صورت قهمنط مهم و عمد  تحولات و مسائ  بر لازم تأثیرگذاری تا است کافی کشور

 ارتقای برای ابزاری عنوانبه عراق از ایران استفاد  و عراق و ایران بین روابط به توجه با لذا

 .بردارد گام راستا این در است توانسته منطقه در خود نقش

 رغمباه اسلامی کشورهای ماندگیعقب جز ایثمر  اسلامی، امت میان در وحدت فقدان

 مسالمانان میاان اختلافاات .اسات نداشاته همرا  به آنان عظیم تامکانا و جمعیت جغرافیا،

 باه پارداختن جایباه مسلمانان تفرقه، وجود با .گذاردنمی باقی دشمنی و کینه جز حاصلی

 عدالت برقراری راستای در حرکت اسلام، بلند هایاندیشه بسط قبی  از خود اساسی مسائ 

 رفاا  و اقتصاادی رشد و توسعه سویبه تحرک برای تلا  سیاسی، هایآزادی و اجتماعی

 و شاد  کشاانید  غیرمفیاد و لاازم غیار تعصبات به دیگر، مفید موضوعات و مسلمان امت
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 هازار از بایش اسالامی امات .دارندمی مصرو  یکدیگر مقاب  در را خود توانایی و انرژی

 نشاد  حاصا  تجرباه ایان از ساودی های  و است کرد  تجربه را اختلافات که است سال

 موضوعات حول را اسلامی وحدت بار این که است این امروز اسلام دعوت بنابراین، ؛است

 هار در کاه نیست مسئله این منکر کسی .بچشیم را آن ثمرات و کنیم تجربه مشترک و کلی

 راناد  زباان بار را سخنانی مختل  دلای  به که هستند افرادی سنت، اه  و تشی، جامعه دو

 دلسوز دانایان و علما از اما .ندارد همرا  به تفرقه افزایش جز حاصلی که کنندمی مکتوب یا

 دامان از هاافکنیتفرقاه ایان تکرار و تداوم از پیشگیری ضمن که است ارانتظ طر  دو هر

 اسالام دشامنان تاریخی خواسته ندهند اجاز  ترتیب ینا هب و نمود  پرهیز اختلافات به زدن

 فقهای فروع در وحدت نه نیازمندند، بدان امروز مسلمانان که تیوحد آن .بپوشد عم  جامه

 جانباههمه است وحدتی بلکه معتقدات، اصول جزئیات عقلانی تبیین در وحدت نه و است

 که وحدتی همان یعنی باشد؛می ماسلا علیه هاتوطئه سازیخنثی و اسلام جهان تقویت برای

 تنهاناه پیکار این کنند؛ پیکار خدا را  در تا فرمایدمی تعبیر آهنین دیوار به آن از 1کریم قرآن

 مبادلات فناوری، و علمی هایهمکاری و دانش هایصحنه تمامی در بلکه کارزار، میدان در

 .یابد تحقق باید آن غیر و اقتصادی

 محایط در هااساتراتژی اتخااذ و ایمنطقاه هایسیاسات و اهدا  تعقیب در ایران آنچه

 از بیناناهواق، درکی بلکه امنیتی، و ملی مناف، تنهانه دهد قرار توجه مورد یدبا خود پیرامونی

 ویژ باه ایمنطقاه اصالی باازیگران ساایر هایحساسایت و نگرانای و امنیتای و ملی مناف،

 و منطقاه در خاود دساتاوردهای حفاظ برای ایران که معنی ینا هب .است سعودی عربستان

 حریاا  در کاما  باخات و ناکاامی احسااس ایجاااد از کاه دارد نیااز ا کناونی موقعیات

 تلاا  عربساتان چاونهم یرقیبا باازیگران ،صاورت ایان غیر در چراکه .نماید جلوگیری

 نکتاهبگیرند. لاذا،  را علیه نفوذ منطقه ای ایران به کار ایمنطقه هایائتلا  و شرایط کنندمی

 و باشاد داشاته طراحای و ریازیبرناماه آن بارای باید که است نفوذ تثبیت برای ایران مهم

                                                           
عمران: سور  آل 143 کند. آیهدعوت می« اللهتمسک به حب »، وحدت سوی یگانه عام د مل  اسلامى را بهمجی قرآن. 1

 «. الله جمیعاً ولا تفرقواواعتصموا به حب »
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 .اسات تادریجی امری ایران، نفوذ افزایش .است ضروری منطقه مهم کشورهای با همکاری

 هایزمیناه آن شادن باارور بارای .گردد همرا  امنیت و ثبات با باید منطقه در نفوذ افزایش

 بود رداربرخو آن از خود مدرن تاریخ از قب  دوران در ایران ملت که روانی و فرهنگی کهن

 گساتر  بادون اقتصاادی، نیاز و فرهنگی گستر  نفوذ، عاملیت بدون نفوذ :از اندعبارت

 از برخای نماودن لحاا  بادون و علمای و اقتصاادی و فرهنگای تحرکاات انواع سیاسی؛

 همساایگان در منفای هایذهنیت تضعی  و کاهش موجب تواندنمی زاتنش هایحساسیت

 )ماهیتااً نفاوذ شاود، بیشاتر ایاران پیراماونی فضای در امشآر هرچه که پذیرفت باید .شود

 منطقاه در ،شارایط اسااس بار بایاد ایاران را ، ایان در و شودمی بیشتر نیز ایران تدریجی(

 .نماید مدیریت را جدید وضعیت و باشد داشته جدید ابتکارهای

 را دیریتما شایو  ابتکار ،قدرت یک که است آن معنای به المل بین سیستم در هژمونی

 ایادئولوژیک اقتصادی، نظامی، ابعاد در چنان داشته، ایمنازعه بدون برتری ،داشته دست در

 .شوند غالب آن بر نتوانند کشورها از گروهی یا کشور هی  که باشد داشته برتری سیاسی و

 کشاورها باین رواباط بار حکومات را هژمونی اعمال برای کشور قدرت میزان نای جوز 

 بازرگ هایقادرت باین رقابت آن در که کندمی معرفی سیستمی را آن الرشتاینو و داندمی

 هایعرصاه در را هایشخواسات و قاوانین بتواناد قادرت یاک کاه اسات نامتوازن قدرآن

 .(19 :1319 )کلاودس، کند اعمال فرهنگی حتی و دیپلماتیک نظامی، سیاسی، اقتصادی،

 اقتصاادی، سیاسای، هایمقولاه تمامی رد کشور یک که گیردمی شک  هنگامی هژمونی

 قارار هاقادرت دیگار از ترمتفاوت بسیار سطحی در که است شرایطی در نظامی و فرهنگی

 ایادئولوژیک تضاد عبارتی به یا و ارزشی رقابت که گیردمی شک  زمانی تنها هژمونی .دارد

 از قادرت هایقولاهم تمامی با رابطه در کشور یک و ندارد وجود نظام برتر هایقدرت بین

 کاه گیاردمی قارار هژماونی موقعیات در کشوری .است برخوردار کمی و کیفی تمایز یک

 سااختار کاه اسات معناا بادان این .یابدمی جهانی مشروعیت کشور، آن در مستقر زیربنای

 سیساتم های  و شاودمی پذیرفتاه مطلاوب جهاان تماامی در کشور آن در حاکم اقتصادی

 کاه باود آگاا  بایاد تماایز، ایان کناار در .گیردنمی جدی چالش به ار آن دیگری اقتصادی
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 جهاانی مشاروعیت و مقبولیات از نیز کشور آن در حاکم روبنای که است کشوری هژمون

 جادی رقابات باا جهاان در هژماون کشاور فرهنگی و سیاسی هایارز  .است برخوردار

 گیرهماه مطلوبیات جهان، رد کشور آن ارزشی الگوهای و سیاسی مفاهیم و نیست روروبه

 .یابدمی

 دفااعی، قدرت) شاخصه سه محقق که است ایویژ  هایشاخص دارای هژمونیک نظام

 جهاان گرایایهم بار هااآن تاأثیر و کندمی انتخاب را (فناوری قدرت و بازدارندگی قدرت

 .داد خواهد قرار بررسی مورد را اسلام

 :از اندعبارت هاژگیوی این .باشدمی ویژگی چند دارای هژمونی

 بازیگران سایر برابر در آن نسبی برتری هژمون، قدرت اساسی بُعد یک :نسبی برتري .7

 ایادئولوژیک، فرهنگای، نظاامی، اقتصاادی، هایعرصه در باید برتری این .است المللیبین

 هایشااخص در کشاور نسابی هاایتوانایی .باشاد مشخص و ملموس سیاسی و اجتماعی

 .است گیریانداز  و ارزیابی قاب  گفتهپیش

 نظاام ایجااد بارای هژماون قادرت :خااريی قدرت اعمال پشتيبان داخلی قدرت .2

 هاایتوانایی و خاارجی منااف، باه خود امپراتوری توسعه و حفظ سیستم، معماری جهانی،

 توساط تاا قادرت از بخاش ایان ولی .دارد نیاز المللیبین عرصه در نمایش و اعتماد قاب 

 قادرت .کارد نخواهاد مطلوب نظام استقرار به قادر را کشور نشود، پشتیبانی داخلی رتقد

 منتقا  المللایبین صاحنه باه داخلای محیط از را لازم اقتصادی و انسانی مناب، باید هژمون

 قابا  ماازاد توان وجود و تأثیرگذار محاف  و عمومی افکار توجه به نیاز مسئله این و نماید

 تهدیاد یاک با مقابله ازجمله مشروع مفهوم یک عنوان تحت توجیه این معمولاً .دارد انتقال

 .(191:1311 )امینیان، گیردمی صورت حتمی و خطرناک بزرگ،

 و تواناایی باه نسابی برتری بر علاو  هژمون قدرت :شدهنهادینه و ساختاري قدرت .9

 نیااز نیز المل بین سیستم ل مخت ابعاد در عملیاتی هایرو  و هنجارها قوانین، ایجاد اراد 

 چهاارچوب در بایاد برتری این و بشناسند رسمیت به را برتری این باید نیز دیگران و دارد

 تاوان سااختاری قادرت این .گردد منعکس مصوب قوانین و هنجارها با ساختارها و نهادها
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 بارآورد  را خاود نیازهاای اسااس، آن بر که سازدمی فراهم را هژمون برای شرایطی تعیین

 ثباتیبی کنترل و همکاری هایرژیم حفظ و ایجاد توان .گیردمی پی را خود مناف، و کندمی

 .(194 :منب، همان) است هژمونی قدرت لاینفک جزو

 مهام ابعااد از برخای در همچناان زیر دلای  به آیند  المل بین نظام که است معتقد هلر

 باا هژماون یاک یاا محادود هژماونی شاک  باه درواقا، و باود خواهد چندقطبی ناچاربه

 :کرد خواهد عم  خود خاص هایمحدودیت

 .خارجی بازیگران و عمومی افکار و داخلی عمومی افکار از ناشی محدودیت -1

 .تهدیدزایی عرصه در مؤثر بازیگران و تهدیدات تکثر -2

 .جدید تهدیدات با مقابله برای هادولت سایر همکاری ضرورت -3

 تئاوری (Heller, 2005: 5-12) تهدیادات با ایریشه برخورد در آمریکا نظامی ناتوانی -9

 تئاوری .باشدمی هژمونیک نظم تئوری در موجود رویکردهای از یکی فقط هژمونیک، ثبات

 تنهاا کاه جهاانی نظاام مختلا  اشکال که است مسئله این توضیح دنبال به هژمونیک نظم

 هژمونیاک تئاوری و نظام تئاوری ترتیب، این به هستند؟ چه .باشد برتر قدرت یک دارای

و  قاانونی نظام تئوری هژمونیک، ثبات تئوری :دارد خود پوشش تحت را نظریه سه درواق،

 در .دارد بسایار تفااوت قطبیتاک نظاام سااختار باا هژمونیک نظم. قدرت چرخش تئوری

 هژماون مرکاز در کاه هژماون قدرت بین اقتدار جنس از ضعیفی رابطه هژمونیک هاینظام

 همچناین .باشاندمی محوردولت هژمون، هاینظام .دارد وجود ترکوچک هایقدرت و بود 

 .است بیشتر قطبیتک قدرت به نسبت وابستگی میزان هژمون هایقدرت در

 الملا بین نظاام مبنا، این بر .است هادولت تمایز عام  ترینمهم المل ،بین نظام در قدرت

 تحاول موجاب آن، توزیا، مکانیسام و قادرت .اسات شاد  تشاکی  تقدر مراتبسلسله از

 کیفیات دیگرعبارتباه .اسات المل بین نظام در تحول آن نتیجه که شودمی بازیگران موقعیت

 چگاونگی الملا بین نظاام در .نمایدمی مشخص را المل بین نظام ساختار نوع قدرت، توزی،

 مشاخص که است توزی، همین .هاستدولت تمایز عام  ها،واحد میان در هاتوانمندی توزی،

 باشاد، باازیگر دو میاان هاتوانمندی توزی، اگر .دارند جایگاهی چه هاواحد از یک هر کندمی
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 .است چندقطبی نظام، باشند، داشته وجود متعددی بزرگ هایقدرت اگر و دوقطبی نظام،

 منزلات خاارجی، و یداخلا عرصاه دو در افازارینرم و افزاریساخت عوام  دسته دو

 -نظاامی سااختار گذشاته در .نماینادمی مشاخص الملا بین نظام در را دولت یک قدرتی

 پس .بود سازنقشه بسیار المل بین نظام در کشورها منزلت تعیین در افزاری()سخت سیاسی

 فزایند  نقش ارتباطی -فرهنگی ساختار سپس و فناورانه -اقتصادی ساختار ترتیب به آن، از

 توانمنادی .دهدمی نشان را بازیگران منزلت و نقش از بُعدی تحولات، این از یک هر .یافت

 متوساط، قادرت بازرگ، قادرت ابرقادرت، دسته پنج به نظامی -سیاسی زاویه از بازیگران

 ایان از یاک هار فعالیات حاوز  و توانمنادی .شوندمی تقسیم ریزقدرت و کوچک قدرت

 باه تواننادمی یک هر دارند، بازیگران که قدرتی ابزار تعداد به بسته .است متفاوت هاقدرت

 .(44-۱4:1311زاد ،)سی  شوند تقسیم بعدیتک یا چندبعدی قدرت

 باه دسترسی گستر  .هستند دارا مطلق طوربه را المل بین نظام در تغییر توان هاابرقدرت

 و فناورانه اقتصادی، ی،سیاس نظامی، قدرت ابعاد همه از همچنین .است جهانی هاآن قدرت

 و زیااد هااآن مقادورات المللایبین عرصاه در و هساتند برخاوردار نسبی طوربه فرهنگی

 .(44:منب، )همان است کم محذوراتشان

 باا میلاادی 2424 افاق هایبرناماه باه دساتیابی باا بایاد ایاران فوق، مطالب با توجه با

 عنوانباه خاود معرفای ضامن بتواناد همنطق در هژمون یک تشکی  با دقیق هایریزیبرنامه

 .شود تبدی  المل بین بازیگران تأثیرگذارترین از یکی به منطقه در برتر قدرت

 

 فناوري قدرت

 اینکاه باه توجاه با .باشدمی کشورها گراییهم بر تأثیرگذار هایشاخصه از یکی تکنولوژی

 طورباه هاهن فر همه .است روح صاحب که طورهمان درست است، فرهن  صاحب بشر

 .اندشد  گذشته از ترعمیق هم و ترسری، هم امروز  تغییرات، این و تغییرند حال در پیوسته

 و رواباط در ایپیچیاد  و عظایم تحولاات باعا  امروز دنیای در ارتباطی نوین تکنولوژی

 نیاز هویات مقولاه باه و شاد  ارتباطی الگوهای از جدیدی شک  ایجاد و انسانی مناسبات



 144 / آسیا غرب منطقه در اسلام جهان گراییهم هایچالش بر ایران اسلامی جمهوری نقش ااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 طریاق از راحتیباه تااز  هاایدانش و اطلاعاات بالای حجم .است بخشید  جدیدی وممفه

 جهان کشورهای همه در هاسازمان و افراد اختیار در تواندمی ارتباطی و اطلاعاتی هایشبکه

 .(14:131۱:کمیجانی)گرفت خواهد قرار همگان دسترس در اطلاعاتی هایشبکه و بگیرد قرار

 تکنولاوژی واژ  .طلبادمی را اجتمااعی یهایفناور توسعه رتباطی،ا هایفناوری اشاعه 

 ایگوناهبه اجتماعی تکنولوژی .شودمی اطلاق تحمی  سیستم هم و کارها انجام روند به هم

 در .شاود منجرمای اجتماعی نظام در ناپذیراجتناب تغییرات به مردم فعالیت که کندمی عم 

 و خااص رساانه یاک پذیر  با اجتماعی کنولوژیت مفهوم ،فناورانه دگرگونی چهارچوب

 تکنولاوژی هار عرضاه .گرددمی مشخص اجتماعی نظام و افراد طریق از ارسالی پیام تعبیر

 چون نباشد، گیرچشم چندان دگرگونی تأثیر و میزان شاید .دارد دنبال به را تغییراتی جدید،

 بااقی نامحساوس هاانسا  برای حتی و فراوانی دوران برای دگرگونی تأثیر موارد اغلب در

 موجاود الگوهای با باید تکنولوژی، کارکرد نیازهای اجتماعی، تکنولوژی دیدگا  از .ماندمی

 آنکاه برای .باشد معنی دارای اجتماعی هاینظام در و بود  سازگار انسانی متقاب  هایکنش

 هاایسنت تانداردهایاس با را خود باید شود، پذیرفته کشور مردم سوی از فناورانه تغییرات

 ماردم سوی از ،فناورانه تغییرات سانسور و پذیر  برای راهنما صورتبه که آنان اجتماعی

 اجتماعی تکنولوژی مفهوم ترتیب این به .دهد تطبیق کنند،می عم  حکومت سوی از هم و

 .(31:1311:)حیدری دارد حیاتی جنبه فناورانه، تغییر هرگونه برای

 گذاشاته بشاری جوام، و فرهن  در زیادی تأثیر ارتباطات و اعاتاطل فناوری پیشرفت

 .اسات جامعاه و ساازمان در انساانی توساعه خمیرمایه اطلاعات، تکنولوژی امروز ، .است

 هااایمکانیساام وساایلهبه کااه تولیدشااد  افکااار مجموعااه عنوانبااه اطلاعااات تکنولااوژی

 منااب، توساعه در را ایعماد  نقش د،گیرمی قرار هاسازمان و افراد اختیار در افزاریسخت

 هاساازمان در را تغییارات از برخی اطلاعات، فناوری و رایانه از استفاد  .کندمی ایفا انسانی

 شاغ ، محتاوای قادرت، اقتدار، ساختار، مث  هاییحوز  در تغییرات این .است کرد  ایجاد

 اعصاار بقیاه باا اوتمتفا ظااهری ماا عصار باه آنچه .شودمی دید  مدیران شغ  و نظارت

 تاا اسات شاد  باعا  ناوین هایفناوری رشد و سری، تغییرات است؛ تکنولوژی بخشید ،
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 در آیناد  هاینس  خصوصبه و جوام، تمامی در هاانسان آمادگی به راج، ایعمد  نگرانی

 قبیا  از هااییزمیناه توسعه در زیادی نقش اطلاعات فناوری .آید وجود به شرایط این برابر

 توساعه باه کمک باع  اطلاعات تکنولوژی .است داشته ...و الکترونیکی آموز  و ارتتج

 .است شد  جهان سراسر در اسلامی فرهن  توسعه خصوصبه هافرهن 

 تاااکیفی و تاااکمی ی،امپیوتراااک اطلاعااتی هاایشابکه ام ااش اتیااطالعا ژیواتکنول

 .تاااسا اختهاااس نواااگرگد ساابقهیب و یااانقالبا ایشیو  هااب را دسترسی قاب  تاااطالعا

 و داد  رخ المللایباین انیاااگزربا و اوداترااام مااانجا رعتااس لحا  از شابهیاام لوااتح

 انیاااجه طحاااس در یااانیکولکترا هایرساانه رواااظه باااموج ایار اهوااام ژیوااتکنول

 از را دوااخ یااامعن اییاافیاجغر و انیاامک لهاافاص ت،والااتح ناایا درنتیجه .تااسا  دااش

 هااب ناااهمگ هااک شودمی ارپدید جهانی طحاس در شترکیام ومیاعم ز واح و دهدمی تاسد

 .شوندمی مندعلاقه آن توعااموض و سائ ام هاب ای داینافز وانح

 طریاق از ارتبااط نظیار آن؛ با مرتبط فنی یهاپیشرفت و دیجیتالی ارتباطات توسعه

 دیگار ساوی از .کندمی تردسترس قاب  و ترهزینهکم را طاتارتبا که است همرا  تلفن

 تلفن، تلگرا ،) ارتباطی مختل  هایشک  گراییهم موجب ارتباطات، کردن دیجیتالی

 تخصصای هایگرو  آمدن وجود به (...و اجتماعی هایشبکه اینترنت، تلویزیون، رادیو،

 ایان کاه گردیاد بشاری جوام، زندگی شیو  و فرهن  بر آن تأثیر بالاخر  و المللیبین

 انتقال و هاآن زمانهم بازخوانی و انباشت پرور ، اطلاعات، انتقال و تولید تکنولوژی،

 فاراهم ارزان نسابتاً بهاایی با و زمانهم طوربه تقریباً را جهان کنونی پهنه در اطلاعات

 .(33:13۱4 چسنی، مک) نماید

 رخ المللایبین انیاااگزربا و اوداترااام مااانجا رعتااس لحا  از شابهیاام لوااتح

 طحاااس در یااانیکولکترا هایرساانه رواااظه باااموج ایمااهوار  ژیواااتکنول و داد 

 یااامعن اییاافیاجغر و انیاامک لهافاص ت،والاتح ناایا درنتیجه .تااسا  دااش انیااجه

 شاودمی اردیدپ جهانی طحااس در شترکیاام ومیاعم ز واح و دهدمی تاسد از را دواخ

 بناابراین شوند؛می مندعلاقه آن توعااموض و سائ ام هاب ای داینافز وانح هاب نااهمگ هاک
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 سااکنان هماه شدن ملحق فرآیند را آن 1آلبرو مارتین که شدنجهانی تکوین حال در فرآیند

 پاارادایم رظهو پیامد عنوانبه (93 :1311شیری،)در  داندمی واحد اجتماعی جهان به زمین سیار 

 هایبازتاب بیشترین آن، روزافزون گستر  برانگیزانند  عام  عنوانبه هم و ارتباطات نوین

 2دیویادهاروی کاه یاگوناهبه .نهدمی جای بر شد جهانی اقتصاد عرصه در را، خود فضایی

 ارتباطاات را المللایبین همااهنگی ماالی جریاناات شادن ایلحظاه و فشرد  بنیادین عام 

 .(Waterz, 2001: 67) شماردبرمی الکترونیکی و شد  یوترکامپ

 

 اسلام يهان و هارسانه فناوري

 باه مرباوط آسیا شرق در دیگر حوز  یک در و آسیا غرب منطقه در باید را اسلام جهان ک 

 شارق کشورهای حوز  در را خاصی رسانه تحرک ما .گرفت نظر در باید اندونزی و مالزی

 عربای کشاورهای خاط در که هستند ییهارسانه هم هاآن ،مینیبینم  مستق صورتبه آسیا

 در المیاادین مانناد ییهاشبکه دیگر، قطب در .کنندمی فعالیت العربیه و الجزیر  مانند منطقه

 فعالیات زمیناه ینا در العالم مانند ییهاشبکه و ندنکمی ایفا را خوبی نقش خاورمیانه منطقه

 بارای خاوبی پشتوانه که است غربی یهارسانه امپراتور مقاب  در بقط این درواق، .دنکنمی

 .هااآن حا  راستای در تا کنندیم کمک مناقشات ایجاد راستای در و شد  عربی کشورهای

 نیز هارسانه ها،دولت از تبعیت به که اسلامی کشورهای در رشد به رو یهااختلا  سایه در

 و شاد  معرکاه داریادانم ،سالطه نظاام سایطر  تحات غربی یهارسانه اند،شد  آن گرفتار

 .اندگرفته اختیار در را مسلمانان یهعل جهان عمومی افکار یریتمد و یتهدا

 هاییانشار اکناونهم جهاان، عماومی افکاار بار سالطه ابزارهاای و خبری امپریالیسم

 از ناه نانمسالما خود برای اسلام جهان اخبار حتی و اندگرفته دست به را جهان یخبررسان

 یهاساازمان .گیاردمی صاورت غربای خبرپراکنای هایبنگا  یقطر از که خودی یهاکانال

 صاورتبه ظاهرباه دارناد دسات در را دنیا اخبار نبض که غرب خبری پیکرغول و پیچید 

                                                           
1. Martin Albrow 

2. David Harvy 
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 ایجااد و خباری یهاشوک آوردن وارد با آوا،هم و مشترک راهبردی در باطن در اما مستق 

 باه و کارد  تزلازل دچاار را کشورها از بسیاری بنیان و اساس ،طرفهیک یخبر هاییانجر

 .زنندیم دامن اسلامی کشورهای بین یهااختلا 

 باازیگران اختیاار در را یاالعااد فوق و عظیم قدرت ،هایخبرگزار و هارسانه بر تسلط

 و خباری یهاارماه یریکارگباه با هاآن که یاگونهبه است، داد  قرار سیاست صحنه غربی

 عماومی افکاار باه یدهشاک  ،هایتواقع قلب با و اطلاعاتی استبداد با اندتوانسته یاطلاعات

 .آیند  ینا اسلام جهان یژ وبه ،دنیا در خود خاص اهدا  به و گرفته اختیار در را فراملی

 قبال در را مشابهی یباًتقر هاییمش و خط و هایاستس ی،ارسانه یهاغول که جهانی در

 ابزارهای عنوانبه هارسانه برخی اسلامی کشورهای در اند،گرفته پی در اسلام جهان حوادث

 ایجااد .انادگرفته قارار گرسالطه هایقادرت اهادا  خدمت در و کرد  عم  یاندازتفرقه

 در تنهاناه متأسافانه اسالام جهاان در مجازی فضای گستر  و یارسانه جدید یهافرصت

 منجار یارساانه ومرجهرج و بحران یک بروز به بلکه نگرفته قرار اسلامی گراییهم خدمت

 برناد و عنوان با مجازی رسانه و خبرگزاری ،یاماهوار  شبکه هاد  اخیر دهه در .است شد 

 مختلا  ماذاهب و همادیگر تخریاب هاآن غایت و هد  که اندشد  یجادا دنیا در اسلامی

 یگااه و اییار جز فعالیات اوضااعی چناین در .باشدیم اختلافات به زدن دامن و اسلامی

 هبا وضا، اگر و نبرد  ییجا به ر  اسلامی یکشورها رسمی یهارسانه سنتی و اییرحرفهغ

 امات عماومی اعتمااد و اسلامی جوام، بدنه بر یریناپذجبران خسارت رود پیش منوال ینا

 کاه ایرسانه یانیهب یک به دیگر چیز هر از بیش امروز اسلام جهان .شد خواهد وارد اسلامی

 باشاد، اسالام دیان از رحماانی چهار  ارائه و صحیح خبررسانی وحدت، استحکام متضمن

 .باشدمی نیازمند

 مشاکلات کاه باود فرصاتی تهاران در اسالامی کشاورهای رسانیاطلاع وزرای اجلاس

 ایرساانه دتوحا و گرایایهم دربار  تصمیماتی و پیشنهادها و طرح اسلام جهان ایرسانه

 اسالامی کشاورهای هاایرساانه گرایایهم» شعار انتخاب .شود اتخاذ و ارائه اسلامی دنیای

 فضای یک به رسیدن با رابطه در بلند اهدا  از نشان «اسلام جهان در امنیت و آرامش برای
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 تاا باود فرصتی اجلاس این شکبی .بود خواهد آیند  در اسلام جهان برای لآ اید ایرسانه

 زمیناه و ایجااد اسالامی کشاورهای میان ایرسانه هماهن  مدیریت و ارتباطی هایرفیتظ

 .نمایاد فاراهم دنیاا در مهربانی و دوستی و صلح دین عنوانبه را اسلام از واقعی چهر  ارائه

 نخسات گاام توانست تهران اجلاس در اسلامی کشور 4۱ رتبهعالی هایمقام و وزرا حضور

 و اساتقلال هماه از تارمهم و گراییهم اسلامی، کشورهای ایرسانه اتحاد زمینه ایجاد در را

 اماروز جدی هایچالش .بردارد غربی گرسلطه هایرسانه سلطه و تأثیر از هاآن شدن خارج

 وجاود لازوم از صادایک اسالامی کشاورهای رسانیاطلاع وزرای که شد سبب اسلام جهان

 نشاان جهانیان به را اسلام حقیقی هویت و چهر  که بگویند سخن ایرسانه همکاری چنین

 باا متخاصم هایدولت سرمایه و امکانات از برخوردار غربی هایرسانه که شرایطی در .دهد

 کشاورهای کنناد، دارخدشاه را آراماش و صالح ماروج دین این وجهه تا کوشندمی اسلام

 احسااس را اسلام یایدن به منحصر اما مشترک ایرسانه وجود ضرورت ازپیشبیش اسلامی

 ماروج هایرساانه باا هماهنا  اقادامی در افراطای هاایگرو  که امروز همچنین .کنندمی

 ایرساانه وجاود باه نیااز کنناد، منتسب اسلام به را خود جنایات تا کوشندمی هراسیاسلام

 دیان، ایان طلبصالح هویات از دفااع باا و باشاد اسلام جهان صدای که شودمی احساس

 .گذارد نمایش به آن از واقعی ایچهر 

 

 اسلام يهان گراییهم و رسانه نقش خصوص در اسلام يهان ارتباطات وزراي نظر

 قابا  حجام به اشار  با اسلامی همکاری سازمان رسانیاطلاع «دبیر عقی  مها» که گونههمان

 ماسالا چهار  کردن مخدو  هد  با غربی هایرسانه سوی از که تصاویری و اخبار توجه

 مسالمان کشاورهای در هارساانه مهام وظاای  از را جریاان این با مقابله شود،می مخابر 

 اشاار  با نیز قطر رسانیاطلاع مؤسسه ایرسانه مشاور «العبیدان ناصر عبدالرحمان» .برشمرد

 اسالامی هایارز  منطقه، در تروریستی افراطی هایگرو  و غربی هایرسانه که امر این به

 تأکیاد اسالامی همکااری سازمان ایماهوار  شبکه اندازیرا  ضرورت بر اند،فتهگر هد  را

 کاه اسلام جهان ایماهوار  شبکه اندازیرا  امروز تا است شد  سبب هاضرورت همین .کرد
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 هماین در .یاباد اهمیات دیگاری زمان هر از بیش است، آن پیگیر اسلامی همکاری شورای

 تشاکی  ضارورت از گیناه ارتباطاات وزیار اول معاون «ماراکا دوبرکا مریم حاجیه» راستا،

 جهاان هایواقعیت بیان برای بیشتر تأثیرگذاری منظوربه اسلام جهان هایخبرگزاری ائتلا 

 شبکه :است معتقد نیجر کشور رسانیاطلاع ک  مدیر «کولیبالی عبدولای» .گفت سخن اسلام

 بارای کاه اسالام واقعای هایارز  و هویت نداد نشان برای تنهانه اسلام جهان ایماهوار 

 در و اماروز مسالمانان .شاودمی قلماداد ضارورت یاک اسالام دنیای هایپیشرفت نمایش

 ساوکی از آن هراسانهاسلام تبلیغات و غرب منافقانه هایسیاست تهدید با اسلام که شرایطی

 کاردن ساوکی و اتحااد با توانندیم است، مواجه دیگر سوی از افراطی هایگرو  فعالیت و

 ایان کاه نادرساتی و مخادو  چهار  رفا، بارای .برخیزند مقابله به خود ایرسانه اهدا 

 چهار  شناساندن در را مهمی نقش هارسانه ،اندداد  نشان جهان در حقیقی اسلام از هارسانه

 .رسید هد  این به توانمی ایرسانه گراییهم با و کنندمی ایفا جهانیان به اسلام واقعی

 

 اسلام يهان و اینترنت فناوري

 اتحادیاه حاوز  کشاورهای باا مقایساه در اسلام جهان استفاد  و ریزیبرنامه وضعیت مقایسه

 جهات ریازیبرنامه در اسلامی هایهمکاری سازمان در صحیح درک فقدان دهند نشان اروپا،

 عضاو کشاورهای در عهتوسا و پیشارفت و خود اهدا  پیشبرد برای اینترنت بستر از استفاد 

 در جاامعی نگاا  های  تاکنون که دهدمی نشان موجود وضعیت مطالعه دیگر، سوی از .است

 شادن روروبه و هافرصت رفتن دست از جز چیزی آن، نتیجه که نداشته وجود خصوص این

 در اسالامی کشاورهای توساعه در توازن عدم و سایبری تروریسم ازجمله عدید ، مشکلات با

 باه کمتار تااکنون که است ایمقوله اسلام، جهان در اینترنت .بود نخواهد کشورها، ایرس مقاب 

 باا اماا است؛ گرفته قرار مدنظر کمتر اسلامی کشورهای هایریزیبرنامه در و شد  پرداخته آن

 تعاداد نظیار عاواملی نماود؛ ذکر مسئله این اهمیت در را متعددی عوام  توانمی گذرا نگاهی

 و جهاان قاار  چهار در اسلامی بلاد پراکندگی و زبان و هاقومیت تنوع و مسلمانان زیاد بسیار

 مناساب بساترهای و پایادار ارتباطاات برقاراری باه جهاانی بزرگ جامعه این روزافزون نیاز
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 باه پارداختن اهمیات در محکمی دلای  تجربیات، انتقال و علمی اجتماعی، اقتصادی، استفاد 

 وحادت باه رسایدن و اسالامی امات اهادا  پیشبرد جهت اینترنت بستر از استفاد  موضوع

 تنهاا اسالامی، اینترنات باه اسالامی جامعه دادن شک  در گراییهم .است گراییهم و اسلامی

 نقاش تواننادمای مسالمان نخبگان و نیست اسلامی کشورهای مسئولان ریزیبرنامه به وابسته

 نمایند ایفا زمینه این در را ایبرند پیش و مؤثر بسیار

 

 بازدارندگی قدرت

 و شاودنمی مرباوط دوم جهاانی جنا  از پاس دوران باه تنها بازدارندگی تاریخی، نظر از

 چناین باا نظریاه ایان کاه اسات ایان اساسای نکته اما دارد، دولت پیدایش طول به قدمتی

 عباارت بازدارنادگی ،تعریا  طباق .است نداشته چندانی اجرایی ضمانت گا هی  ایسابقه

 صورت دشمن خصمانه اقدام از پیشگیری برای که اقدامات از ایمجموعه یا اقدام :از است

 را بازدارنادگی قادرت تواندمی منطقه سطح در نفوذ قدرت و هژمونی یک داشتن .گیردمی

 کاه دارد وجاود متعاددی قادرت هاایقطب اسلام دنیای در .باشد داشته پی در ایران برای

 باا و برنتابیاد  را هااقطب دیگار برتاری و باود  یکساانی نسبت به ژئوپلیتیک وزن دارای

 باه تاوانمی نموناه عنوانباه .کشاندمی چاالش باه را یکادیگر و کننادمی رقابت همدیگر

 انادونزی، ازبکساتان، قزاقساتان، ترکیاه، پاکساتان، مصار، عربستان، ایران، مانند کشورهایی

 قائا  نفاوذی هاایحوز  خود، برای و دانسته ربرت را خود هرکدام که کرد اشار  ...و مالزی

 گیریشاک  عدم دلای  ازجمله امر این .دارد تداخ  کشورها سایر نفوذ حوز  در که هستند

 .(199:1311:نیاحافظ) باشدمی مسلمان کشورهای وحدت و ایمنطقه هایگراییهم

 نیاز و خود یاییجغراف فضای هایواقعیت بر تکیه با خارجی سیاست عرصه در کشورها

 و هاافرصات نیاز و دارناد جهانی و ایمنطقه فضاهای در بازیگری صحنه در که جایگاهی

 باروز را متفااوتی رفتارهاای هاست،آن ژئوپلیتیک هایواقعیت از ناشی که هاییمحدودیت

 ریشااه خاارجی سیاساات و المللایبین ساطح در بااازیگران رفتارهاای بنااابراین .دهنادمای

 .(91:1341:افضلی) دارد ژئوپلیتیکی
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 .دارد وجاود رابطاه کشاورها نفاوذ حاوز  و ملی قدرت و کشورها ژئوپلیتیک وزن بین

 منزلات و ملای قادرت موقعیت کنند مشخص کشور، یک ژئوپلیتیک وزن که صورتبدین

 منزلات و وزن همچناین .اسات جهاان و کشاورها از ایمجموعه در کشور آن ژئوپلیتیکی

 کشاور نفوذ حوز  و گذاردمی اثر جهان و منطقه در کشور یک ملی راتژیاست بر ژئوپلیتیک

 .(211:13۱4:نیاحافظ) کندمی مشخص آن در را

-میاانجی دیپلماسی به توس  مانند نرم، قدرت بر مبتنی ژئواکونومیک ژئوپلیتیک، راهکارهای

 ماذهبی، ورزشای، ،ایرساانه دیپلماسای الملا ،باین سیاسی اقتصاد راهبردهای از استفاد  گری،

 منااب، پشتوانه با که سیاسی و علمی هایاجلاس از میزبانی نیز و همسایه کشورهای با زداییتنش

 عواما  از اند،شد  اتخاذ خارجی هایگذاریسرمایه و طبیعی هایثروت از حاص  گسترد  مالی

 .شوندمی محسوب کشورها توسط بازدارندگی قدرت ایجاد گراییهم بسترساز

 

 متعارف بازدارندگی

 باا خصامانه اقادام از پیشاگیری بارای کاه اقدامات از ایمجموعه یا اقدام از است عبارت

 .باشد ژنو توافق یر پذ مورد جن  متداول هایرو  از استفاد 

 

 غيرمتعارف بازدارندگی

 از اساتفاد  باا خصامانه اقادام از پیشاگیری برای اقدامات از ایمجموعه یا اقدام از عبارت

 و یروشایماه واقعاه) ایهساته قادرت از اساتفاد  همچاون یرمتعار غ تجهیزات و وسای 

 در عراقای نیروهاای استفاد ) شیمیایی قدرت از استفاد  و (آمریکا توسط ژاپن در ناکازاکی

 .است سردشت( و حلبچه در ایران علیه سالههشت جن 

 

 دفاعی قدرت

 التازام که باشدمی هژمون این بنیادی اصول زا یکی اسلام جهان امنیت کلان، استراتژی در

 اقتصااد حوز  تاریخی تحولات هایزمینه بر علاو  .سازدمی عیان را دفاعی قدرت داشتن
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 هار سیاسای و نظاامی قدرت که دارد وجود نیز جهان امور در عینی واقعیت این سیاسی،

 و )لارساوناسات آن اقتصاادی تاوان باه وابساته زیاادی حاد تا المللیبین سطح در کشور

 .(11 :13۱9 اسکیدمور،

 سیاسات اصلی دهند جهت و محرک عنوانبه قدرت اص  همچنان المل ،بین عرصه در

 .کندمی عم  هادولت خارجی

 منااطق در شادن واقا، و راهباردی هاایموقعیات داشاتن واسطهبه اسلامی کشورهای 

 تهدیادها با همرا  هاییمزیت و اهفرصت دارای پیوسته جهان، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی

 ماوقعیتی، امتیااز و ویژگی بودن دارا .باشدمی غیرارادی و ناپذیراجتناب هایپذیریآسیب و

 هاایتنگاه داشاتن اختیار در و طولانی سواح  بودن دارا بحری؛ برّی موقعیت داشتن یعنی

 .باشاد تأثیرگاذار ایمنطقاه جهاانی مبادلاات در اسلام جهان که است شد  باع  راهبردی،

 و جغرافیاا اقتصااد، انارژی، ساازامنیت عناصر تنیدگیدرهم از نوعی موقعیتی، چنین داشتن

 مسایر در بایساتی الهای موهبات ایان از .اسات آورد  وجاود باه را آن ترانزیت مسیرهای

 و زد گار  اسالام جهاان امنیات به را المللیبین امنیت و گرفت بهر  اسلام، جهان گراییهم

 جهاان امنیات اساسی، راهبرد این پذیر  با چراکه کرد؛ برقرار دو این بین پیوستگی وعین

 عناصار برقاراری در تعاادلی عادم هرگوناه کارد، فرض المل بین نظام امنیت باید را اسلام

 خاارج تعاادل حالات از را آن هایزیرمجموعه و المللیبین امنیت سیستم تواندمی یادشد 

 .(31:1314 اطاعت،) نماید مواجه مهارنشدنی بحران وعین با را جهان و کند

 قادرت توانادمای منطقاه ساطح در خاوب دفاعی قدرت و هژمونی یک داشتن با ایران

 فاراهم اسالام جهاان بارای را امنیات کاه باشاد داشاته پای در اسلام جهان برای را دفاعی

 باردن بالاا بار است ندیس خود پیما،قار  هایموشک مقوله در ایران هایپیشرفت .نمایدمی

 ایاران ساود باه را کفاه منطقه سطح در که ایفرامنطقه تهدیدات برابر در ایران دفاعی توان

 در الملا ،بین رواباط پردازاننظریه .است برداشته در را منطقه و ایران امنیت و آورد  پایین

 تحلیا  در 1والتس تکن مثال، برای .اندشد  وارد مختلفی زوایای از المل بین سیستم تحلی 

                                                           
1 .Kenneth N. Waltz, 
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 سیساتم آنارشی ساختار به را آن و داد  محوریت آن امنیتی بُعد به المللیبین سیستم ماهیت

 .(99   :راهبردی نامهفص  قنبرلو،) دهدمی نسبت المل بین

 

 وتحليلتجزیه

 کارکردهاای تأثیرگاذاری باا الملا بین نظام هژمونیک و باشدمی گذار حال در المل بین نظام

 نظار از داشاتن برتاری با المل بین نظام هژمونی .باشدمی مؤثر اسلام جهان گراییهم در خود

 و باود خواهاد المل بین بازیگران سایر بر برتری و تفوق بیانگر قوی، هژمون داشتن و قدرت

 در ثبااتیبی کنتارل و همکااری هایرژیم حفظ و ایجاد توان قدرتمند، هژمون هایویژگی از

 به نسبت متمایزتری هژمون باشد، قدرتمندتر که دولتی هر دلی  همین به .بود خواهد کشورها

 از مؤلفاه دو کاه کشاورها سیاسی و اقتصادی روابط و مقررات .داشت خواهد هاقدرت سایر

 جهاان ائتلاا  و اتحادها اگر .هستند المل بین نظام هژمونی از تابعی باشند؛می هژمون قدرت

 امار این و شد خواهد اثرکم المل بین نظام هژمونی و سیطر  اهدا  یرد،گ شک  یخوببه سوم

 از اساتفاد  و اقتصاادی تاوان باردن بالا با رانیا .افزود خواهد اسلام جهان گراییهم تقویت بر

 قدرتمناد کشاور یک به دنیرس در هژمون قدرت مؤلفه دو نمودن تقویت در موفق دیپلماسی

 .بردارد مؤثر هایگام تواندیم هژمون ایجاد جهت

  دهد، نشان جهانیان به را اسلام حقیقی هویت و چهر  که ایرسانه همکاری وجود لزوم

 ماردم سااختن آگاا  برای .رسدمی نظر به ضروری امری روپیش هایچالش وجود خاطربه

 گذاریپایه یا اسلامی کشورهای مشترک خبرگزاری تشکی  اسلام، جهان کشورهای مسلمان

 امار ایان همچناین و تکلیا  خود مرداندولت برای اسلامی هایتلویزیون و رادیو دیهاتحا

 .رسادمی نظار باه ناپاذیراجتناب امر یک عنوانبه اسلامی کشورهای همکاری سازمان برای

 جهات اجتمااعی بخاشآرامش فضاای ایجااد و مناساب امنیتای فضاای یاک ایجااد برای

 اسالام جهاان گرایایهم ایجاد ملزومات از ایسانهر گراییهم اسلامی، کشورهای شهروندان

 هایپیشارفت دادن نشاان جهات اسلام جهان برای ایماهوار  شبکه کی جادیا .بود خواهد

 در کاه باود خواهاد راهکارهاایی از یکای ملا ، ساایر باه اسلام جهان شناساندن و علمی
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 هاایهمکاری ساازمان توجاه عدم دلی  به همچنین .بود خواهد مؤثر اسلام جهان گراییهم

 را اینترنات از اساتفاد  بارای مناسابی بساترهای است نتوانسته اسلام جهان تاکنون اسلامی،

 کشاورها، از برخای در تاا شاد  باعا  امار هماین و نمایاد فاراهم عضو کشورهای برای

 ایرساانه وجاود عادم فاوق مطالاب باه توجاه با و نگردد فراهم توسعه و رشد بسترهای

 و اسالامی کشاورهای پشاتیبانی باا و مساتق  کاملااً و اسالام دنیاای به صرمنح اما مشترک

 .باشدمی مشهود کاملاً اسلام جهان برای اینترنت زیرساخت بسترسازی

 باودن دارا بحاری؛ بارّی خااص موقعیتی امتیاز و ویژگی بودن دارا خاطربه اسلام جهان

 المللایبین هاایبازی در توانادمای راهباردی، هایتنگه داشتن اختیار در و طولانی سواح 

 کاردن نزدیاک در را اساتفاد  بهتارین امتیاازات ایان از و باشاد تأثیرگاذاری بسیار بازیگر

 نظاام هژمونیاک تاأثیر نیز نظرانصاحب از تعدادی .ببرد یکدیگر به اسلام جهان کشورهای

 از هژمونیاک یهاشااخص و ابزارهاا ولی دانندمی کم اسلام جهان گراییهم بر را المل بین

 بسایار اسالام جهاان گرایایهم بار را ...و بازدارنادگی قادرت سینما، اینترنت، رسانه، قبی 

 اسناد مطالعه و نظرانصاحب اظهارنظر از شد آوریجم، هایداد  برآیند .دانندمی تأثیرگذار

 .باشدمی اسلام جهان در گراییهم ایجاد سمت به آماری جامعه پاسخ و مدارک و

 اعتمااد و شناخت مبنای اگر ای،فرامنطقه عوام  تأثیرگذاری از جدای اسلامی رهایکشو

 ارتبااط و دوساتی کنند؛ تعری  فرهنگی و اجتماعی الگوهای چهارچوب در را یکدیگر به

 در .بالاسات کشاورها این بین مذهبی و فرهنگی اشتراکات چون یابد،می افزایش هاآن میان

 حا  بارای یاکهی  کاه گرددمی حدی به هاآن میان اطمینان و اعتماد که است صورت آن

 .گرددنمی متوس  زور از استفاد  به مناقشات

 عاراق، و افغانساتان باه حملاه پای در اسالام جهاان بر سلطه در آمریکا ناکامی از پس

 شاد متمرکز ایفرقه هایجن  به زدن دامن بر اسلام جهان با مواجهه در کشور این دکترین

 بارهم باه توجاه باا .است آن محصول داعش نظیر ؛تروریستی قدرتمند هایگرو  ظهور که

 اسالامی جمهاوری ناامباه منطقه در نو قدرت یک بروز و جهان هایقدرت آرایش خوردن

 نماود، پیادا برتر قدرت یک به شدن تبدی  برای را ایبالقو  هایظرفیت اسلام جهان ایران،
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 روناد کاه ایگوناهبه داشت، جهان در اسلام جایگا  در نفیم تأثیر هاگرو  این تحرکات اما

 مسالمانان بارای را زیاادی هایمحدودیت ،آمریکایی و اروپایی کشورهای در هراسیاسلام

 .است کرد  ایجاد

 الملا باین رواباط عرصه محوری مباح  از یکی هموار  ،اسلام جهان گراییهم مفهوم

 علاوم ادبیاات در گرایایهام نوین هاینظریه و فاهیمم قالب در اسلامی اتحاد مبانی و بود 

 .باشادمای جهاان ایان اندازچشام و یپژوهناد یآ مباحا  از الملا باین رواباط و سیاسی

 جهاان جهاان، ژئاوپلیتیکی و ژئواساتراتژیکی مناطق در شدنواق، و راهبردی هایموقعیت

 نماود  هاییپذیریآسیب و اتهدیده با همرا  هاییمزیت و هافرصت دارای پیوسته را اسلام

 اشاار  سیاسی و انسانی طبیعی، جغرافیای به توانمی جغرافیایی، موقعیت با رابطه در .است

 اقاوام، ناژاد، جمعیات، باه توانمی اسلام، جهان انسانی جغرافیای با رابطه در همچنین .کرد

 و اساالام جهااان برتاار ژئااوپلیتیکی موقعیاات بااا رابطااه در و پرداخاات ...و مااذهب زبااان،

 نظار از .داشات توجاه منطقه این ژئوکالچر و ژئواکونومیک نقش به توانمی ژئواستراتژیک،

 نیاا به و کرد  تعری  را ایمنطقه قدرت یک نقش خود برای تواندمی اسلام جهان سیاسی،

 امار ایان کاه نماید تأمین را اسلامی کشورهای هیکل مناف، که آورد فراهم را ایزمینه ،بیترت

 .گرددمی میسر اسلام جهان در ایمنطقه هژمونی یک ایجاد با

 بتواناد شااید و باشاد رگاذاریتأث توانادیما نیز اسلام جهان و اسلامى کشورهاى در فناورى 

 محرومیات، نیاافتگى،توسعه وابستگى، از اعم اسلام جهان مشکلات از بسیارى در را ییهاح را 

  ستراااگ .نمایاد ارائه میرمستقیغ و مستقیم طوربه لىالملبین یهایهمکار و مشارکت ضع 

 یااااهدنها تاااهمیا یشازااافا ،فناوراناه و یاافن یهاپیشرفت واسطهبه انیااجه تاااتباطار

 ایزااجا عنوانباه نعتیااص هایساازمان یشاپید المللای،بین ریاااتج و دیصاااقتا ،یااسیاس

 در داااجدی اریداااقتا درنهایات و باشادمی سلاما جهان ندااش انیااجه و همگرایی دااینآفر

 سارعت، مانند اطلاعات فناورى خصوصیت .یافت خواهد تکوین المللیبین و انیااجه طحااس

 موجاب توانادمی اسالام غناى فرهنا  و هااارز  تلفیاق باا بودن فرامکانى و فرازمانى دقت،

 .گردد ماسلا جهان کشورهاى بین گرایىهم استحکام و تداوم پایدارى،
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 باازیگران کلیاه بارای ،اسالام جهاان کشاورهای میان در ثباتیبی و ناامنی هرگونه بروز

 ساعی باازیگران تماامی دلیا  هماین باه .داشات خواهد پی در را زیادی هایهزینه منطقه

 سیاسای، امنیتای، هایریشاه تواننادمی کاه تانش بروز هایزمینه از ینوعبه تا کرد خواهند

 سااویبه حرکاات یگردعبارتبااه .کننااد جلااوگیری ،باشااند داشااته گاایفرهن یااا اقتصااادی

 تضااد و اعتمادیبی هایزمینه جایگزین باید سازند  رقابت حتی یا و سازند  هاییهمکار

 .بود خواهد منطقه این در بازدارندگی عام  خود که گردد مسلمان یکشورها روابط در

 

 تحقيق نتيجه

 ناشای موقعیتی بافت در کلمه حقیقی معنای به استقلال یک داشتن است ایران مطلوب آنچه

 آن از پاس و المللایبین هایسیاسات بایاد ایاران و اسات المل بین نظام تحول و تغییر از

 نظاام کناونی بافات از ناشای جدیاد هایمحتواساازی قالاب در را خاود خارجی سیاست

 باا ممکان وضاعیت از نماودن بارداریبهر  بهتر ضمن بتواند تا بدهد قرار طوری المل بین

 بار تفاوق و جساتن برتاری برای نیز را شرایط خود هژمونی و اطلاعات فناوری از استفاد 

 .نماید فراهم بزرگ خاورمیانه بر خصوصبه منطقه

 قلمارو این باید و تواندمی ،رونیازا .است شیعیان جغرافیای ثق  مرکز و کانون در ایران

 ژئوپلیتیاک و ژئواساتراتژیک موازنه زدن برهم به موفق ورت،ص این در که نماید رهبری را

 جهاان در محوری موقعیت تشی،، جهان محوریت بر علاو  که یاگونهبه شود،می خاورمیانه

 کلماه، وحادت همچون تأثیرگذاری یهامؤلفه از گیریبهر  با ایران .یافت خواهد نیز اسلام

 جنا  در مقاومات و گرایایمردم ابستگی،و نفی و استقلال مشترک، آرمان مشترک، دشمن

 مدیتراناه شارق مسلمان هایملت با بیشتر گراییهم نهیزم و شد  الگو به تبدی  ساله،هشت

 .شد خواهد ایران مرکزیت با فضایی قلمرو یک ایجاد به منجر این که است ساخته فراهم را

 و قلمروسااز راهباردی ابازار عنوانبه توانندمی حوز  این اسلامی هایجنبش زمینه، این در

 اهادا  تحقاق نقطه مدیترانه شرق .ندینما نقش ایفای ایران برای مؤثر عملیاتی هایشاخک

 ماؤثر، و عملی شیو  ترینمهم نظر، مورد اهدا  به نی  برای بنابراین، است؛ ایران راهبردی
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 زمیناه، ایان در .اسات بلندمدت اهدا  با حوز  این در مطمئن قلمرو و نفوذ حوز  تعری 

 راهباردی، عواما  بار مبتنای ،امنیتای الگوی تدوین منظوربه ایران فضایی الزامات ترینمهم

 ،یطورکلباه .اسات پیرامونی هایحوز  در راهبردی نقاط و فضاها عوام ، به بخشیدن عمق

 و تحرکاات تاا باشاد داشاته ایادئولوژیک مبنای باید مدیترانه شرق در ایران یقلمروخواه

 داد ، ارتقاا شایعه ژئوپلیتیک محور عنوانبه را ایران جایگا  حوز ، این در ایران نقش ایفای

 .انجامدمی آن ایمنطقه قدرت افزایش به امر این که گردد منجر ایمنطقه تهدیدهای رف، به

 که  شد سبب ایسااااابقهبی طوربااااه ندگیز دبعاا متما در تطالعاا وریفنا از د ستفاا

 ونبد .دشو ارشود ربسیا تطالعاا وریفنا از د ستفاا ونبد یکم و تبیس نقر در ندگیز

 و عمق خیرا ههد چند طی .ستا شد  بنا ژیتکنولو تتحوال پایه بر شدنجهانی ندرو شک

 وارد را نجها مدیریت و تولید نظم و فنااااااوری که ستا د بو نچنا تتحوال ینا  گستر

 سرعت نظیااربی یشافزا ونقاا ، حم سرعت یتصاعد یشافزا .ستا د کر یجدید یمراداپا

 هاااااااااایویژگی از رموا ینا هزینه چشمگیر کاهش با ا همر تطالعاا داز پر و د گر

 شدن،جهانی داینافر در المیاسا یهارشواک چشمگیر رضواح .هست جدید عصر برجسته

 ابعاد اطلاعات فناوری ارتباطات کاربرد .گرددمی حاص   دااشروزاهب نشدا کسب سایه در

 جهاان گراییهم جهت در که مواردی از .دهدمی اختصاص خود به را خوبی و متنوع بسیار

 اقتصااد الکترونیاک، تجاارت مجاازی، و الکترونیاک آماوز  بارد، بهار  توانادمی اسلام

 الکترونیکای، بهداشات و دور را  از پزشاکی الکترونیاک، و دیجیتاالى بانکداری دیجیتالی،

 سیاساای اجتماااعی ارتباطااات الکترونیکاای، خاادمات و تصاانع کشاااورزی، در تسااهی 

 منطقه در را خود باید ساله، 24 اندازچشم سند به توجه با ایران که باشدمی ...و الکترونیکی

 .برساند نظر مورد جایگا  به

 به اسالمی کشورهای سرنوشت اتصاال زمینه اسلام، جهان در نهفته هایفیتظر به توجه

 ،نسبی هااییاتمز ،یکدیگر به اسالمی کشورهای سرنوشت اتصال .ندکمی مهیا را یکدیگر

 و کشورها این از یک هر اقتدار و توسعه ،رشد منظورباه را روشنی یهاافاقا و هااصتفر

 .داشت خواهد پی در اسالمی جهان اعتالی درنتیجه
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 در مطارح بازیگر یک عنوانبه اسلامی ایران که آیدبرمی چنین فوق گفته شدۀ مطالب از

 و ژئوپلیتیکی نقاط و جغرافیایی پهنه از استفاد  با و کند آفرینینقش خوبیبه تواندمی منطقه

 از اساتفاد  باا منطقه در مؤثر هژمونی یک ایجاد با بود ، برخوردار آن از که ژئواستراتژیکی

 ساوی از خردمنداناه تادبیر یاک باا و اسلام جهان کشورهای بالفع  و بالقو  امکانات کلیه

 دست عملی فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اتحاد یک به نی  جهت کشورها، این مردانولتد

 علات باه منطقاه ایان در ساازمعادله و بزرگ کشورهای از برخی چون دیگر سوی از یابد،

 در همیشاه و انادزد  دامان منطقاه در موجاود اختلافاات به المل ،بین نظام در نقش ایفای

 نظار در بادون اسالام جهان گراییهم که است بدیهی اند،شید کو خود مناف، تأمین راستای

 ارتبااطی، هاایفناوری پیشارفت همچاون گرایایهام این بر تأثیرگذار هایشاخصه گرفتن

 قادرت کاه نفاوذ هاایحاوز  گارفتن نظار در باا و هاافناوری این رشد و گراییاطلاعات

 اصاول از یکی که اسلام جهان یتامن کلان استراتژی همچنین و داشته پی در را بازدارندگی

 نخواهاد میسار ساازد،می عیاان را دفاعی قدرت داشتن التزام و باشدمی هژمون این بنیادی

 و ارتباطاات ونق ،حم  هایزمینه در گسترد  هاینوآوری از استفاد  با رسدمی نظر به .شد

 سایبر، فضای از جستن بهر  و فناوری در موجود بسترهای از استفاد  اطلاعات، پردازیداد 

 و اقتصاادی مبادلاات گااز، نفات،) منطقه برتر ژئواکونومیکی و ژئوکالچر قدرت از استفاد 

 گراییهم برقراری در مؤثری هایگام به توانمی کالا( و انرژی ترانزیت بسترهای از استفاد 

 باه جاهتو باا و اکناون .یافات دست منطقه در قدرتمند هژمونی یک به رسیدن درنهایت و

 و وحادت تحقاق برای مناسبی بستر اسلام، جهان وهن در تکفیری اقدامات منفی پیامدهای

 هوشمندانه عملکرد و ریزیبرنامه ضرورت که است شد  ایجاد مسلمانان و اسلام گراییهم

 .طلبدمی را اسلامی جمهوری نظام ویژ به و اسلام جهان اندرکاراندست و علما مسئولان،

 ایمنطقاه گرایایهم نبود دلای  از بعضی داد، نشان پژوهش این هاییافته هک گونههمان

 رقابات ای،فرامنطقاه هایقادرت دخالات و حضور :از اندعبارت منطقه اسلامی کشورهای

 هاایاختلا  جمعای، اعتمااد نباود متضااد، گاهی و متفاوت امنیتی هایدیدگا  تسلیحاتی،

 موجود فرهنگی و قومی هایاختلا  و مشترک ارهایهنج و هادیدگا  نبود مرزی، و ارضی
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 هاا،دولت توسط ایمنطقه دوبار  گراییهم قرن را یکم و بیست قرن ازآنجاکه اما منطقه؛ در

 نظار باه دانناد،می جهاان، در هااگراییهم ایان از حاص  هایتجربه و هامزیت به توجه با

 تاوجهی قاب  هایویژگی واگرایی، یهامؤلفه داشتن رغمبه نیز موصو  کشورهای رسدمی

 ناوعی شااهد آیناد  در تاوانمی هااآن روی بار تمرکز و مدیریت صورت در که دارند نیز

 سااخت مبناای بار هااییترتیب گیریشاک  و منطقاه کشاورهای باین ایمنطقه گراییهم

 فیااییجغرا قلمارو :از انادعبارت گرایایهم سااززمینه هایمؤلفاه از بعضای .بود ایمنطقه

 گااز و نفات مناب، مشترک، فرهنگی هایارز  و اسلام دین همسایگی، موقعیت و مشترک

 ضاارورت و مشااترک ژئوپلیتیااک آن، خصااوص در هماهناا  گذاریسیاساات و مشااترک

 ماواد گردشاگری، محیطی،زیسات مسائ  نظیر مشترکی هایموضوع آن، دربار  ریزیبرنامه

 . مشترک رسانه و کشاورزی زمینه رد مشترک هایهمکاری و آب بحران مخدر،

 کنناد تثبیت توانادمی جغرافیایی و سیاسی وضعیت از مناسب تحلی  و شناخت امروز 

 باا .نیسات برتاری ملااک قلمارو، گساتر  گذشاته چاون دیگر زیرا باشد، کشورها مناف،

 باه آنچه  پذیرفت، صورت تحقیق این در که اسلام جهان در کشورها اوضاع وتحلی تجزیه

 جغرافیاایی منطقاه یاک منزلاهبه تاواننمی را اسالام جهاان کلیت که است آن رسدمی نظر

 نااهمگونی. نماود اعماال را ژئوپلیتیاک منطقاه سامت باه نی  سازوکارهای و بندیتقسیم

 میاان ایان در آنچاه شاود،می محساوب کلی بندیتقسیم عدم این دلای  ازجمله جغرافیایی

 جدیاد اشاتراکی اهادا  شناساایی و موجاود ساختارهای لاحاص بر تأکید است توجه قاب 

 هایگراییهم ایجاد درواق، نماید؛ تأمین را کشورها این از هریک ملی مناف، بتواند که است

 .شودمی توجیه قاب  اقتصادی دیدگا  با بلکه سیاسی دیدگا  با فقطنه که است جدید

 کاردن ترنزدیاک و اسلام جهان در فکری هایگرو  متقاب  درک و مذهبی رهبران توجه

 کشاورهای هایدانشاگا  در موجاود مشاترک متاون از ایادئولوژیک و فقهای هایبرداشت

 و ارتباطاات گستر  زمینه نمودن فراهم و فرهنگی تعاملات و توسعه مبانی تبیین و اسلامی

 باه ن،نامسالما آگااهی افازایش برای مشترک رسانه و مشترک ماهوار  ،نترنتیا شبکه ایجاد

 تبلیغااتی فراگیار هایبرنامه اجرای و تدوین و مشترک تهدید درک برای بسترسازی عبارتی
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 اماور در ایفرامنطقاه طلبسلطه و گرمداخله هایدولت نقش و هویت سازیبرجسته برای

 کاارکردی هایحوز  در اسلامی المللیبین مشترک نهادهای گستر و  ایجاد با اسلام جهان

 است. نظامی سیاسی و ارتباطی، فنی، ی،علم اقتصادی،

 اهمیات و نقاش کاردن کام یاا و گرایایهم و وحدت موان، کردن برطر  شک، بدون

 تادوین و اسالام جهاان اندیشامندان ساوی از علمی و جام، مطالعات انجام نیازمند ها،آن

 ناویمع و ماادی هاایحمایت باا امار ایان البتاه کاه است بینانهواق، و دقیق هایاستراتژی

 زودتار ... و ماذاهب تقریب اسلامی، کنفرانس سازمان همچون مسئول نهادهای و هاسازمان

 گذاشاتن کناار با ویکبیست قرن در بتواند اسلام جهان است امید .رسید خواهد سرانجام به

 بیارق زیار در گرفتن قرار و یادشد  ابزارهای کلیه از استفاد  مذهبی، و قومی هایکشمکش

 ایان دارپارچم عنوانباه ایاران و بود  قدرت منظومه شش از قدرت منظومه یک له،الااللااله

 .باشد هژمون
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 مآخذ و منابع فهرست

 فارسی منابع .الف

  میکرقرآن. 

 ،نشر علم ، دانشگا  شهید بهشتی،ایران –سیاست جغرافیایی (، 1314) اطاعت، جواد. 

 قق.مح دفاع حال در نامهانیپانیا، محمد، اکرمی 

 گرایی با ایرانعراق جدید و تأثیر آن بر هم کیتیژئوپل (،1314) نیا، محمد،اکرمی. 

 ها،تمادن برخورد نظریه در ایران، برای آن پیامد و هاتمدن برخورد (،1314) نویسندگان، جمعی 

 .خارجه امور وزارت المللیبین و سیاسی مطالعات دفتر انتشارات تهران:

 مفااهیم و هانظریاه درس ارشاد کارشناسای دور  درسای جزو (، 1311) ،محمدرضانیا، حافظ 

 .مدرس تربیت تهران: دانشگا  ژئوپلیتیک،

 مطالعاات دفتار بیساتم، انتشاارات قرن در ژئوپلیتیک های(، اندیشه1344، )محمدرضانیا حافظ 

 خارجه. امور وزارت المللیبین و سیاسی

 و سیاسای مطالعات دفتر تهران: انتشارات ها،مدنت برخورد نظریه (،1342) ،محمدرضانیا، حافظ 

 .خارجه امور المللی وزارتبین

  ،رو.های روبهو چالش شدنیجهان (، اسلام؛1314) ،رضایعلحیدرزادگان 

  نظاام  عرصاه در آمریکاا متحاد الاتیا هژماون برابار در نارم موازناه و چاین ،رضایعلرضایی
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