فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك
سال پانزدهم ،شماره  ،07زمستان 6931
مقالة هشتم  ،از صفحه 603 -078

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت
ژئوپلیتیکی جهان اسالم
سعداهلل زارعی ،1رضا امیری مقدم ،2سلیمان طاهری
دریافت مقاله96/50/72 :
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پذیرش مقاله96/52/72:

چکیده
اسالم دیدگاه همهجانبهتری نسبت به امنیت دارد ،امنیت شامل طرح همهجانبهای است که سعی در صیانت
دولت ،ملت ،ایدئولوژی و تک تک افراد جامعه از این گزنندها دارد هند

این تحقین تبینی مؤلفنه هنای

راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد ژئوپلیتیکی می باشد .ای تحقی از نوع کاربردی بنوده و بنه روش
توصیفی -تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری اطالعنا

الزم از روش هنای کتابخاننهای (اسننادی) و

پرسشنامه محق ساخته استفاده گردیده است .جامعه آماری ای پژوهش ،کلینه ی کارشناسنان ،کنارگزاران و
دست اندرکاران و خبرگان در حوزه های مرتبط بنا موضنوع تحقین بنه دلینل در دسنتر
همکاری صاحب نظران و توجه به اشباع نظری ،تعداد  33نفر می باشند .بر اسا
ادبیا

بنودن و احتمنا

نتایج تحقین و بنا بررسنی

تحقی می توان عنوان نمود که مهم تری مؤلفنه هنای راهبنردی امنینت در جهنان اسنالم بنا رویکنرد

ژئوپلیتیکی که بسیار حائز اهمیت بوده عبار اند از:
 -1ظرفیت های کمی و کیفی جمعیت جهان اسالم-2عوامل سیاسی داخلی و بی المللی جهنان اسنالم-3
عوامل نظامی جهان اسالم--4عوامل اقتصادی جهان اسالم--5قدر

جهان اسالم  -6همبستگی کشورهای

اسالمی - -7علم و فناوری در جهان اسالم -8-موقعیت جغرافیای جهان اسنالم -9منناب طبیعنی و اننرژی
جهان اسالم.
واژگان کلیدی :امنیت ،ژئوپلیتیک ،جهان اسالم ،راهبردی ،موقعیت

 1مسئو پژوهشکده راهبردی اندیشهسازان نور
 2عضو شورای عالی امنیت ملی
 3دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی (نویسنده مسئو ) s.tahery@chmail.ir
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مقدمه
جهان اسالم امروزه به یکی از تأثیرگذاران جامعه جهانی بد شده است هرچند کنه عندم وحند
نظر در ای کشورها از عوامل مهم چند دیدگاهی در ای جهان است دی اسالم بنا ننزو قنرآن و
بعثت پیامبر اکرم(صلیاهلل علیه و آلنه) در قرن هفتم میالدی در شبهجزینره عربسنتان در سنرزمینی کنه در
حقیقت تا آن زمان زمینه و بستر حوادث و درگیریهای بزرگی بود ،به وجنود آمند و این تفکنر
خیلی زود و بهسرعت گسترش یافت و قلمرو بزرگی را از اقینانو
غربی اقیانو

اطلنگ گرفتنه تنا کراننههنای

آرام را در برگرفت.

امنیت،انتظار نخست انسانها از حکومتهاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است .دین
اسالم دیدگاه همهجانبهتری نسبت به امنیت دارد از دیدگاه اسالم ،حفظ و تأمی امنیت از وظنای
حکومننت اسننالمی اسننت.همرنی در اسننالم امنیننت جننز الینفننک جوامنن بشننری اسننت.
بهطوریکه خداوند در قرآن در سوره ها و آیا

مختل

و همرنی در بیانا

ائمه

اطهار(،علینهالسنالم)

صریحاً اشاره شده است ،تأثیرپذیری امنیت از اقتصاد ،فرهنگ ،صنعت و جمعیت و تأثیرگذاری آن
بر همه شاخههای توسعه و حیا

انسانی ،به آن نقش بنیادی داده و همه فیلسوفان سیاسیِ گذشنته

و حا را به تأمل در آن وا داشته است.فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشتهاند ،آن را شرط ضروری
عد دانستهاند ،و کسانی که به «رفاه» میاندیشیدهاند ،آن را عامل اصلی آسایش شمردهانند و آننان
که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کردهاند ،امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کردهانند و
همه کسانی که برای حاکمیت ارزشهای معنوی تالش دارند ،آن را مقدمه این واجنب منیداننند
.امروز جریان های تکفیری بهعنوان تهدیدکننده امنیت جهان اسنالم،از ابتندای ظهورشنان ،همنواره
دستشان به خون مسلمانان آلوده شده است و کشتار و تکفیر مسنلمانان را ،ابنزار پیشنروی و نفنو
خود قرار دادهاند.ای جریان با قرائتی گزینشی و وارونه از احکام اسالمی و آینا
درصدد آن بوده است که به نام جهاد و به بهانههای مختل

قرآننی ،همنواره

به خونریزی و کشتار بپردازد .پینروان

ای جریان ،خواستار اجرای احکنام شنرع در جهنان اسنالم منیباشنند.کمک بنه پیشنرفت پنروژه
اسالم هراسی و نشان دادن یک چهره خش از اسالم در سطح جهان ،تضعی

جهان اسالم از طری

شکا

عمی میان مسلمانان شیعه و سنی در کشورهای اسنالمی بنرای عندم شنکلگینری هندسنه

قدر

عمدهای است

اسالمی در جهان و مسلمان کشی در بی کشورهای اسالمی ،ازجمله خطرا

که رشد جریانهای تکفیری برای امنیت جهان اسالم خواهد داشت.
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برای بیان مسئله ای تحقی  ،میتوان به ای مسئله اشاره کرد که"غرب بهمنظور آسیب رسناندن بنه
هویّت اسالمی،ترویج تفکرا

تکفیری ،ناامنی را در سطح منطقه و کشورهای اسالمی ترویج دهند

و همرنی با توجه به خطرا

و تهدیندهای کرشنده در منت تحقین و وجنود تعمین خطنرا

جریانهای تکفیری که امروز برای امنیت جهان اسالم ،به وجود آوردهاند مؤلفنههنای راهبنردی بنا
رویکرد ژئوپلیتیکی برای مقابله با ای تهدیدا  ،تدوی نگردیده است .بر ای اسا  ،این تحقین
تالش دارد مؤلفههای راهبردهای با رویکرد ژئوپلیتیکی برای امنیت جهان اسالم  ،تبیی نماید.
همرنی میتوان گفت انجام ای تحقی به دالیل زیر دارای اهمینت وینژهای بنرای جهنان اسنالم
خواهد بود:
-1بخشی از مؤلفههای راهبردی با رویکرد ژئوپلیتیکی برای امنیت جهان اسالم مشخص میگردد و
شناخت الزم از آنها را برای پژوهشگران سیاسی و تصمیمگیران جهان اسالم مهیا مینماید.
 -2راهکارهای مناسبی برای فراهم نمودن امنینت جهنان اسنالم بنا رویکنرد ژئنوپلیتیکی مشنخص
می گردد .همرنی در صور

عدم انجام ای تحقی

خطرا

و کاسنتیهنای ینل متوجنه جهنان

اسالم خواهد گردید:
ال ) مؤلفههای راهبردی با رویکرد ژئوپلیتیکی برای امنیت منطقه و جهان اسالم ،مغفو ماننده و
اقداما

جهان اسالم برای مقابله با تهدیدا

و خطنرا

جهنان اسنالم دچنار سنردرگمی و عندم

انسجام خواهد بود.
ب)موجب غفلت مدیران راهبردی جهان اسالم برای امنیت منطقه و جهان اسالم خواهد گردید.
بنابرای در ای تحقی هد

اصلی «دستیابی به مؤلفههای راهبردی امنیت جهان اسالم بنا رویکنرد

به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم» میباشد.
در ای تحقی فرضیه اصلی به شرح یل مطرح میباشد:
اولویت شاخصهای مؤلفه های راهبردهای امنیت جهان اسالم با رویکرد بنه موقعینت ژئنوپلیتیکی
یکسان هستند.
همرنی فرضیههای فرعی عبار اند از:
 -1تغییر در نظم نوی موجود در جهنان و بنرهم خنوردن مرزهنای مینان کشنورهنای اسنالمی از
مؤلفه های اصلی راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعینت ژئنوپلیتیکی جهنان اسنالم
میباشد.
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-2تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی از مؤلفههای اصلی راهبردی امنینت
در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم میباشد.
-3کم اثر نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی ،بنهمنوازا

حضنور قندر هنای غربنی در

سرزمی های تحت اشغا از مؤلفههای اصلی راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت
ژئوپلیتیکی جهان اسالم میباشد.
مبانی نظری تحقیق
پیشینه شناسی:

در خصوص موضوع فوق بررسی الزم به عمل آمد و تعداد دو عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد و
سه عنوان مقاله یافت شد که اهدا  ،سؤاال

و نتایج آن به شرح یل میباشد:

 مقاله گفتمان اسالم سلفی و جهانی شدن امنیت جنوب غررب سسریا در سرال  6983توسر نبنیا...ابراهیمی با سؤا «تأثیر گفتمان سلفی در جهان اسالم بر جهانی شدن امنینت جننوب غنرب آسنیا چگوننه
است؟» انجام شد ،که ای نتیجه بدست آمد:
 امنیت در جنوب غرب آسیا بهعلت رشد قارچگونه اسالم سلفی که کانون انگارههای سنلفی ،وهنابیاست ،به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و جنوب غرب آسیا تا آینده غیرقابل پنیشبیننی ،منطقنهای امنیتنی
خواهد شد.هویت دینی را به قربانگاه بردند و با عدو تدریجی از آنها هویت غربی را به جنای هوینت
اسالمی نشاندند .گسترش ای جنبش ها هرچند در کوتاه مد
در درازمد

ممک است وض موجود را تغییر دهد اما

بحران هویت در جهان اسالم را تداوم بخشیده و امنیت ای جوام را بر پاینه لرزاننی قنرار

میدهد که همواره توسط جریانا

رادیکا مذهبی و با استفاده از نارضایتی مسلمانان از تضعی

هوینت

دینی در ای جوام به چالش کشیده میشود در نتیجه نمیتواند زمینه ساز امنیتی پایدار در جهنان اسنالم
باشد.
مقاله اسالم هراسی و نقش آن در صلح و امنیت جهانیدر سال  6937توس علیرضا فالح زاده فرشمی با
سؤا « پروژه اسالم هراسی غرب چه تأثیری در صلح و امنیت جهانی داشته است؟» انجنام شند ،کنه این
نتیجه بدست آمد:
 -پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،عمالً جهان غرب علی الخصرو

سمريارا ره دلیر

ماهیت تفار سرمايه داری لیبرال و در راستای اتخاذ سیاست های میلیتاريستی ،ه دنبال مطرح کرردن
دشمنی جديد رای کسب درسمدهای مالی و فررو

تسرلیحات نمرامی مریگشرتااگرهه پیشرینه

اسالمستیزی ه قب از وقوع جنگهای صلیبی رمی گردد و در دوران اين جنگها رشد يافته اسرت،
اما پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد تئوريزه شده و ا وقوع انقرالب اسرالمی ايرران

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم
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ملتهب گرديد و پس از حادثه  66سپتامبر ه نقطه اوج خود رسیداجهان اسالم ه دلی پراکندگی در
وحدت ايده و رويه ،تنوع ازيگران در فرسيند تصمیم گیری و حتی وفور روحیره الیتیسرم ،نتوانسرته
است در حوزه روا

ینالمل نقشی قدرتمند و تأثیرگذار را ايفا نمايدا

مقاله اندیشه تقریب و امنیت جهان اسالم در سال  6937توس حکیمه عزیزاللهی نج آبادی با سنؤا «از
دیدگاه امام خمینی(

)اندیشه تقریب از چه طریقی به تقویت جهان اسالم کمک میکند؟» انجام شد ،کنه

ای نتیجه بدست آمد:
 امنیت امری هند عدی است و الزم است در حوزه های گونراگون ،امنیرت را ترأمین نمرود کرهوحدت ايجادشده در حوزههای تقريب می تواند ايجاد امنیت در اين حوزه ها را تسهی نمايداانديشه
تقريب از طريق تقويت همگرايی در جهان اسالم ،منجر ه افزايش قدرت مسرلمین مریگرردد و ره
ارتقاء امنیت سنان در ا عاد معنوی ،فردی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتمراعی ،اقتصرادی و نمرامی کمرك
میکندا
مقاله چالشهای ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسالم در سال  6934توس محمدرضا حافظ نیا و ،سنید
هادی زرقانی با سؤا « مهمتری عوامل و زمینههای بروز واگرایی را در جهان اسالم ؟» انجام شد ،که ای
نتیجه بدست آمد:
 مهمتری نیروهای تولیدکننده شکا ،جدایی و واگرایی در بی ملل و دو اسالمی عبار اند از:گسیختگی فنضایی و جنغرافیایی و نبودن یکپارچگی؛--تفاو های مذهبی،ایدئولوژیکی و طرز تلقّیها از
دی اسالم-تفاو های قنومی و انندیشههای سیاسی--تعارضهای سرزمینی و سیاسی- -تفناو هنای
سنطح تنوسعهی اقنتصادی و اجتماعی- -رقابت قدر

منطقهای-مداخلنهی قندر هنا و دولنتهنای

بنرون منطقهای ناشی از وابستگیهنای سیاسی،اقتصنادی جهنان اسنالم بنه آنهنا؛ -ضنع

ینا فقندان

سازوکارهای موثّر پیونددهندهی درون منطقهای بهویژه در بنعد اقتصادی و تجاری.
بدیهی است هرکدام از عوامل فوق ازنظر ننقش و اهنمّیّت در ینکسطح قنرار ندارند،برخی از عوامل فنوق
ننقش اصلی و زیربناییداشته و برخی دیگر روبنایی محسوب میشوند.
مقاله سسیبشناسی امنیتی فرقهگرايی مذهبی در جهان اسالم ،در سال  6934توس عبدالحسین خسرو
پناه ا سؤال « مهمترين سسیبهای امنیتی فرقهگرايی مذهبی در جهان اسالم کدامند؟» انجرام شرد،
که اين نتیجه دست سمد:
 -فرقه عبار

از دسته ،گروه و طایفه جداشده از جامعه و فرقهگرایی ،نوعی کجروی اجتماعی است که با

تعصب و اطاعت کورکورانه ،خواهان جدایی از مذهب اصیل و رسمی جامعه است .خدعه و جهالنت،
دو عامل مهم پیدایش فرقهگرایی مذهبی است که ریشه در نسبیگرایی معرفتی و گوهر مدرنیتنه یعننی
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فاعل شناسی انسانی دارد .عوامل درون و برون فرهنگی گسنترش فرقنهگراینی عبنار انند از :شنکا
اجتماعی ناشی از تقابل سنت و مدرنیته ،تبعا
هویت دینی ،تضعی

روحی و روانی ناشی از جنگهای اسنتعماری ،بحنران

معرفت دینی ،تخریب ساحت معنوینت حقیقنی ،نهادیننه نشندن سنبک زنندگی،

توسعه فناوریهای ارتبناطی و اطالعناتی و ناشنناخته مانندن سرچشنمههنای توطئنه .دو آسنیب مهنم
فرقهگرایی شامل ایجاد شکا

در جامعه و انحطاط.

با توجه به پیشینه ارائهشده میتوان عنوان نمود که در تحقیقا

انجامشده قبلی محققنی بیشنتر بنر

تأثیر و رابطه برخی متغیرها مانند (اسالم هراسی اندیشه تقریب – چالشهای ژئوپلیتیکی همگرایی
در جهان اسالم و گفتمان اسالم سلفی) تأکید نمودهاند .همرنی در برخی از پیشینهها بنه بررسنی
آسیبهای امنیت فرقهگرایی پرداختهشده است .ولی در ای تحقی ما به دنبنا احصناو و شنناخت
مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با توجه بنه رویکنرد ژئوپلیتینک منیباشنیم.همرنی در
تعری

و شاخص سازی امنیت در جهان اسالم پیشینه ارائهشده بسیار مطلوب میباشد.

مفهوم شناسی:

امنیت:در دیدگاه سنتی» امنیت به معنی نبود تهدید است و شاخصه اصلی آن تأکید ویژه بر ماهیت
نظننامی تهدینندا

اسننت بنندی معنننی «تهدینند نظننامی» تنهننا عامننل مننؤثر در تعرین

امنیت/ناامنی بوده و به همی خاطر مطالعا

امنیتی در یل مطالعنا

و شننناخت

جننگ موضنوعیت منییابند

(افتخاری.)85:1391 ،
در روایا

دینی از آیا

چنی به دست میآید که امنیت از نعمنتهنای بنزرا الهنی و

و روایا

مقدم بر سایر نیازهای بشری است(توحیدی)5:1389 ،
قدمت اندیشه درباره امنیت به آغاز حیا
شش دهه از مناظرا

بشری و زیستمحیطی او بازمیگردد باگذشت بنیش از

در باب ای مفهوم همرنان عدم اتفاقنظر بی محققنان در چیسنتی آن ،نظنر

مشترک ای تالشهای فکری است.
تری

معتقداست فقدان تعری

واحد و پذیرفتهشنده بنرای امنینت و وجنود رویکردهنای نظنری

گوناگونی برای بررسی آن ای پرسش را مطرح میسازد که هرکگ چگونه امنیت را تعری

میکند

بهزعم مورگنتا ،ای پرسش پاسخ آسانی ندارد هنگام ارائه تعری  ،برخی چیزها را در د تعرین
میگنجانیم و چیزهای دیگری را کنار میگذاریم( مورگنتا .)11:1383 ،مطالعا

محققنان اخینر بنر

ای نکته اساسی تأکید دارد که مفهوم امنیت نباید صرفاً به حوزه مسائل و تهدیدهای نظامی محدود

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

شود امنیت معنای عامتری است که نهفقط میتوان در حوزه نظامی به کار بست بلکه در حوزههای
اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و زیستمحیطی نیز قابلیت کاربرد دارد(شبهان64:1388،
راهبرد:راهبرد طرحی است جام  ،منسجم و انعطا پذیر که ما را در رسنیدن بنه اهندافمان یناری
راهنمایی میکند بنابرای هر

میرساند بهعبار دیگر راهبرد راهی است که ما را دررسیدن به هد

سازمان یا مؤسسه آگاهانه یا ناآگاهانه از یک راهبرد پیروی میکند و هنی سنازمان ینا مؤسسنهای
وجود ندارد که راهبرد ،هرچند متفاو  ،نداشته باشد(.حس بیگی.)65:1393،
نظنامی ،شنامل برنامنههنا،

واژه « استراتژی» که در فارسی به راهبرد ترجمه شده است؛ در ادبینا

طرح ها و مدیریت نظامی در سطوح کالن اسنت -از قندمت دیریننهای برخنوردار منیباشند .واژه
مذکور که در قرن اخیر ،دستخوش تحوال

عمیقی گشته و از حوزه نظامی صِر  ،به عرصنههنای

سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،مدیریت و  ...نینز راه یافتنه اسنت؛ دیگنر بنهصنور
مورداستفاده قرارمیگیرد راهبرد امری حیاتی ،سرنوشتسناز و بلندمند

ینک مفهنوم عنام

منیباشند کنه در محنیط

رقابتی مطرح میشود و معموالً در برابر تهدید و در یک فضای رقابتی شکل گرفته و معنا و مفهوم
پیدا میکنند.و منحصر به سطحی خاصی از سازمان نیست  -در سطوح مختلن
داشته باشد هر سازمانی راهبرد را برای مقابله و سازگاری با تغییرا
جهان اسالم :جهان اسالم ازنظر تقسیما

منیتوانند وجنود

محیطی به کار میبرد.

جغرافیایی،منطقهای مشتمل بر مجموعه فضای پیوسته از

کشور مغرب در آفریقای شمالی تا شبه قاره هند و آسیای مرکزی و از قزاقستان تا مشرق آفریقا و
چند قسمت ناپیوسته در جنوب و جنوب شرقی آسیا و اروپا و حوزههنای کوچنک مسنلماننشنی
جهان میباشد(.گلیزواره.)2 :1386 ،
تعری

کاربردی تری از جهان اسالم ،توسط سازمان همکاری کشورهای اسالمی بینان گردینده کنه

برابر ای تعری  ،جهان اسالم به سرزمی هایی گفته میشود که بیشتر مردمان آن پیروان دی اسالم
باشند ،چه ای مردمان در کشورهای اسالمی زندگی کنند و چه در کشورهای غیراسالمی و چنه در
کشورهایی که میتوان آنها را اسالمی دانست ولی تاکنون به سنازمان کشنورهای اسنالمی ،ملحن
نشدهاند (.سایت رسمی سازمان کشورهای اسالمی)
جهان اسالم یک مفهوم بسیار کاربردى است که یکپنارچگی آن را مصنلحان مسنلمان بسنیارى در
تاریخ معاصر آرزو داشتهاند و هد

اصلى جنبشهاى سیاسی اجتماعی بوده که در میان مسنلمانان

به وقوع پیوسته است کشورهاى اسالمى که درمجموع یک پنجم وسعت جهان مسنکون را تشنکیل
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مىدهند نزدیک به چهار برابر وسعت قاره اقیانوسیه و در حدود  3برابر قاره اروپا و مقدارى کمتنر
از کل وسعت قاره آفریقا مىباشند .البته اگر نواحى مسلماننشی آسنیاى مرکنزى ،آسنیاى جننوبى،
چی  ،اروپاى شرقى و سایر نقاطى را که محل سکونت اقلیتهاى مسلمانان است به وسعت مزبنور
بیفزاییم ،قلمرو جهان اسالمى مساحتى برابر کل وسعت قاره آفریقا خواهد داشت که خود به لحاظ
سیاسى و استراتژیکى و از نقطهنظر ژئوپلیتیکى مىتواند در حد باالیى حایز اهمیت باشد.
ژئوپلیتیك :حافظنیا در تعریفی مینویسد« :ژئوپلیتیک عبار

است از مطالعه رفتار سیاسی دولنت

ها ،گروهها و سازمانها در مورد جنبههای فضنایی،محیطی و انسنانی» دانسنته اسنت وی در جنای
دیگری ژئوپلیتیک را روابط متقابل بی جغرافینا ،سیاسنت و قندر

منیدانند کنه دارای خصنلتی

اتیاند(.حافظنیا)37 :1385،
ژئوپلیتیک مطالعه روابطی است که میان سیاست بی المللی،قدر
میشود و عبار

و مشخصا

جغرافینایی برقنرار

است از درک واقعینتهنای محنیط جغرافینایی بنهمنظنور دسنتیابی بنه قندر ،

بهنحویکه بتوان در باالتری سطح وارد بازی جهانی شد و مناف ملی و حیا
ای علم با مناب گوناگون میخواهد ای مطلب را بیان کند که اوالً قدر
و روابط بی الملل است و مناب تولید قدر

ملی را حفنظ کنرد؛

عامل مهمی در سیاسنت

نیز گوناگون ،ولی هنرکگ کنه بتوانند بنرای ورود بنه

صحنهی سیاسی بی المللی بازاری ،به قدرتی دست یابد که دارای منبن و منشنأ جغرافینایی باشند
درواق وارد حیطهی ژئوپلیتیک شده است .دگرگونیهایی که بعد از فروپاشنی شنوروی سناب در
جهان به وجود آمد ای علم را نیز متحو کرده و امروزه صحبت از ژئوپلیتیک مدرن ینا اصنطالحاً
ژئوپلیتیک پلی نومی است که درواق ترکیبی نو است از ژئوپلیتیک با همهی پیریدگیهایش است
مناط جغرافیایی کشورهای اسالمی:
برای آشنایی کلی با جغرافیایی کشورهای اسالمی ،میتوان آنهنا را بنه چنند گنروه دسنتهبنندی و
موردمطالعه قرار داد که به آنها به شرح یل اشاره میشود:
ال ) آسیای جنوب غربی :منطقهای اسنت کنه بیشنتری تعنداد کشنورهای اسنالمی را در خنود
جای داده است هرچند بر سر محدوده اصلی آن تنوافقی صنور

نگرفتنه اسنت ولنی هننوز اکثنر

جغرافیدانان برای نکته اتفاقنظر دارند که آسیای جننوب غربنی از مغنرب بنه درینای مدیتراننه و
دریای احمر و از مشرق به حدود غربی شبهقاره هند یعنی مغرب پاکستان و شنما آن از سنواحل

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

دریای سیاه تا منتهیالیه انشعابا

شرقی البرز وجوب آن به دریای عرب و اقینانو

187

هنند محندود

است.
ب)آسیای میانه:آن دسته از کشورهای اسالمی که اخیراً استقال یافتهاند در منطقه آسیای میانه قرار
دارند(.نبوی)2:1393 ،
ج) آسیای جنوبی :سومی منطقهای که پیروان مذهب اسالم در آن اسنتقرار دارنند ،منطقنه جننوب
آسیا میباشد.بااینکه کشورهای اسالمی ای منطقه در ظاهر از کشورهای پاکستان و بنگالدش بیشتر
نمننیباشننند.اما تعننداد زیننادی مسننلمانان در کشننورهای جزیننرهای سننیالن و مالنندیو و کشننورهای
هندوستان و برمه بسیار چشمگیراست و حداقل یکدهم جمعیت دنیای اسالمی را تشکیل میهند.
د) آسیای جنوب شرقی :منطقهی آسیای جنوب شرقی از شبه جزاینر و مجمن الجزاینر گسنتردهای
تشکیل یافتنه کنه در بنیش از 43درجنه طنو شنرقی نسنبت بنه نصن النهنار گریننوی پراکننده
گردیدهاند.خط استوا از مرکز ای منطقه میگذرد.
ه) آفریقا شمالی :منطقه مسلماننشی آفریقا شمالی تمامی سواحل جنوبی دریای مدیترانه تا شنما
منطقه ساوان و از سواحل غربی دریای احمر تا سواحل شرقی اقیانو

اطلگ را دربر میگیرد .ای

منطقه نیز مانند آسیای جنوب غربی از تعداد زیادی از کشورهای اسالمی پرجمعیت و کمجمعیت
تشکیل یافته

است1.

عوام مؤثر در ژئوپلیتیك:
عواملی که در ژئوپلیتیک مؤثرند ،به دودسته کلی تقسیمبندی میشوند که عبار اند از:
 -1عوامل ثابت :که عبار اند از :پدیدههای طبیعی و جغرافیایی .موقعیت جغرافیایی عبار

اسنت

از :چگونگی قرار گرفت یک نقطه در سطح کره زمی که خود دارای دو حالت عمنومی (نسنبی) و
خصوصی(ریاضی) است موقعیت عمومی در مقیا

قارهای ،جهانی و منطقنهای از اهمینت زینادی

برخوردار است درحالیکه موقعیت خصوصنی در مطالعنا

ژئنوپلیتیکی کمتنر بررسنی منیشنود.

بهطورکلی میتوان گفت که حدود شرکت و فعالیت هر کشور در امور بی الملل ،اغلب به موقعینت
جغرافیایی و ارتباط آن با کشور همسایگان خود(چه کشنورهای بنزرا و قدرتمنند جهنانی وجنه
کشور کوچک وضعیت) بستگی دارد .بنابرای ،درصورتیکه کشورهای که در موقعیت مسناعد قنرار
گرفته اند اگر از ای موقعیت مناسب خود استفاده نماینند ،منیتواننند بنه شنکلی مثبنت و کارآمند
 1اینترنت
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درصحنه سیاست بی الملل ظاهر و با حداقل تالش ،مسئله امنیت خود را حل کنند و اگنر نتواننند
از موقعیت ژئوپلیتیکی خود بهره کافی ببرند،ای موقعیت جغرافیایی درجها
کرد و عالوه بر تحمیل امنیت بر آنها ،مشکال

عکگ عمنل خواهند

فراوانی را به همراه خواهد داشت.

 -2عوامل متغیر:عوامل متغیر که ممک است برخی از آنها نیز منشأ طبیعی داشته باشند و به دلینل
مطرح بودن نقش کمیت در آنها ،جزو عوامل متغیر محسوب منیشنوند .از مجمنوع این عوامنل
موقعیت جغرافیایی در بی عوامل ثابت و انسان درمیان عوامل متغیر ،نقنش دو قطنب اصنلی را در
تحلیلهای ژئوپلیتیکی ایفا میکند(.نبوی)7 :1393،
جایگاه جهانی اسالم در نظریههای ژئوپلیتیک:
کلیه نظریههای ژئوپلیتیکی جهان ،بر اسا

وجود محور آب و خشکی مطرح گردیده است در ای

نظریهها ،جهان اسالم ،جز مکملهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو قدر

بری و بحری جهان در

نظر گرفته شده است.اما با توجه به موقعیت جغرافیایی جهان اسالم ،اگنر جایگناه واقعنی خنود را
درک کند ،نهتنها میتواند مکمل قدر های بزرا نباشد ،بلکه خنود بنهعننوان ینک هسنته اصنلی
قدر

بزرا جهانی بهحساب آید .در ای مورد بنرای اولنی بنار در سنا  1954پینر ژرژ گفنت:

«اسالم در پرتو ایمان مذهبیاش ،مایل است که گروهبندی جدید و وسیعی از ملل مسلمان باشند و
حتی ازلحاظ سیاسی ،بهصور

قدر

سومی بی دو قدر

غرب و شرق درآید»(.نبوی)9:1393،

تقسیم ندی جغرافیايی جهان اسالم :در تقسیمبندی جهانی اسالم نظریههای متفناوتی ارائنه شنده
است که برخی جهان اسالم را به دو بخش مرکزی و پیرامون و برخی دیگر آن را بنه سنه بخنش
مرکزی ،غربنی و شنرقی تقسنیمبنندی نمنوده اند.هرچنند تعینی منرز دقین
دشواراست.اما با توجه به تحوال

بنی این دو بخنش

به وجود آمده ،بهویژه پگ از فروپاشی شوروی وجدانی بخنش

بزرگی از آن ،باید یک تقسیمبندی جدیدی را ارائه داد و بر ای اسا

میتوان جغرافینایی جهنان

اسالم را به چهار بخش تقسیمبندی کرد:
مرکز جهان اسالم(شما غرب آسیا) -شما جهان اسالم(آسیای مرکنزی و قفقناز) -غنرب جهنان
اسالم ( کشورهای شما  ،شما شرقی و بخشهای از آفریقا) شنرق جهنان اسنالم ( از مرزهنای
شرق ایران تا کرانههای غربی اقیانو

آرام)()www. polici.persianblog.ir

مرکز جهان اسالم در حقیقت شبهجزیرهای بزرگی است که دریاهای سیاه ،مدیترانه ،احمنر ،عنرب،
عمان و خلیجفار

را در برمیگیرد و با توجه به تحوال

سیاسی -مذهبی در جهان اسالم ،کنه در

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

ای منطقه آغازشده است ،از ابتدای پیدایش قدر های بزرا جهان ،توجه ویژهای بنه این منطقنه
شده است.تحوالتی که در ای منطقه به وجود میآید ،تأثیرا
وحد

زیادی بر سایر مناط (در چه جهنت

و یکپارچگی و چه در جهت واگرایی و تفرقه) دارد و اولنی گنام کنه در جهنت وحند

جهان اسالم ،برداشته شده ،سازمان کنفرانگ اسالمی است که ضرور

و عوامل آن دارای اهمینت

است.
اختالف ژئوپلیتیك جهانی :علت اختال

و قطعهقطعه شدن جهان اسالم چیسنت؟ در این منورد

عوامل زیادی را مطرح کردند:
ال  -شکا

میان شیعه و سنی که خود حاصل جدایی میان فرهنگ عرب و غیر عرب است.

ب-مداخله اقوام ترک آسیای مرکزی که به عبارتی ،رهبری سیاسی نظامی را از دست اعراب بیرون
آوردند.
ج -توسعه جغرافیایی بعد از قرونوسطی از جنوب صحرا گرفته تا اندونزی و فیلیپی .
د -مداخله استعماری اروپا ،ابتدا مداخله انگلستان به هندوستان ،فرانسویان و انگلیسیها در فنردای
جنگ جهانی او در آسیای جننوب غربنی ،بنرای نفنو در منناطقی کنه تنا آن زمنان وابسنته بنه
امپراطوری عثمانی بود.
جهان اسالم ازلحاظ منطقهای :اسالم ازلحاظ منطقهی جغرافیایی به پنج منطقه جفرافینایی تقسنیم
میشود که عبار

انداز:

()1جنوب غربی آسیا)2(-.منطقه غربی(آفریقا)  )3(-منطقه شمالی(آسیای میانه) )4(-منطقه شنرقی
(آسیای جنوبی و جنوب شرقی) مانند پاکستان ،بنگالدش ،منالزی و انندونزی)5( -.منطقنه شنما
غربی ( اروپا) (نبوی)11:1393،
ای مناط پنجگانه ،بهوسیله مرزهای طبیعی و سیاسی از یکدیگر جدا شده و هریک دارای ویژگنی
های جغرافیای مربوط به خود میباشد .قسنمت زینادی از سنرزمی هنای آسنیای جننوب غربنی
محدودههای کوچکی از شما شرقی و شرق آفریقا در دوره خلفای راشدی و بخشی از سنرزمی
های دوردست آسیای جنوب غربی آفریقنا و آسنیای جننوبی و میاننه در دوره اموینان و عباسنیان،
بخشی عظیمی از شبهقاره هند توسط غزنویان ،صفاریان و گورکانیان ،جنوب شرقی آسیا بنهوسنیله
تجار مسلمان اهل شبهقاره هند و قسمتهای از آفریقا و اروپا توسنط ترکنان سنلجوقی بنه کنیش
اسالم درآمدند( .همان)13:
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مرز و پیچیدگی جهان اسالم  :مرزهای جهانی اسالم کامالً پیریده و گمراهکنننده اسنت و حندود
یکسوم کشورهای واق در بخشهای مرکزی و غربی جهانی اسالم ،مرزهایشان براثنر توافن بنی
دولتها به وجود آمدهاند و هرلحظه امکان درگیری وجود دارد.امروزه چهار ننوع اخنتال

منرزی

بی کشورها شناساییشده که همه ای ها را میتوان در مرکز و غرب جهان اسالم مشاهده کرد:
-1اختالفا

مکانی :علت ای اختال  ،مشخص نکردن مکنان دقین منرز اسنت و این اخنتال ،

اغلب بهوسیله تغییر مجرای رودخانهها ،سکونهای شینی و جزایر به وجود میآیند ماننند اخنتال
میان ایران و عراق در مورد اروندرود( شط العرب) و هر دو کشور ازای جهت آسیبپذیرند.
-2اختال
اختال

ارضی :هرچند هریک از ای اختالفنا  ،ویژگنی خودشنان را دارنند .در غنرب ماننند
میان مراکش و موریتانی که مراکش مدعی مالکیت اراضی صحرای عربی است که پنگ از

خروج اسپانیا در سا  1976بی مراکش و موریتانی تقسیم شد و مردم صحرای هم از ای تقسنیم
راضی نبودند .یا مانند اختال

میان لیبی و چاد بنر سنر اریکنه( آئنوزو) کنه دارای خنایر آهن و

اورانیوم است .در بخش مرکزی جهان اسالم  ،اختال
سر واحههای بوریمی،در بخش غربی نیز اختال
دیگری از اختالفا
-3اختالفا

میان عربستان سعودی ،عمان و ابنوظبی بنر

بی مصر و سودان بر سنر وادی( حلفنا) نموننه

ارضی است

عملکردی :ای اختالفا

از طری حرکت مردم و کاالها صنور

منیگینرد ،ازجملنه

عبورهای غیرقانونی از مرزها برای ایجاد اخال و بینظمی مانند مرز بی بخشهای تنرکنشنی
یونان نشی جزیره قبر
-4اختالفا

که با نظر ترکیه و اشغا آن توسط ترکها صور

ناشی از مناب ممتد در دو سوی مرز :مانند اختال

بهرهبرداری از آب رودخانه فرا

و

گرفت.

بی ترکیه ،سوریه و عراق بنر سنر

که سرچشمه آن را ترکیه در اختیار

دارد1.

کشورهای اسالمی و نظریههای ژئوپلیتیکی جهانی جدید
با توجه به آنره مطرح گردید ،زمینههای اختال
ای اختالفا

و درگیری میان کشورهای اسالمی متعندد اسنت.

که ناشی از مسائل مرزی ،منذهبی ،ننژادی ،تقسنیما

قنومی و عوامنل اقتصنادی و

سیاسی است ،زمینهساز بسیاری از عوامل درگیری بی کشورهای اسالمی است همواره کشنورهای
استعماری ،تالش کردند از ای اختالفا  ،حنداکثر اسنتفاده را ببرنند بننابرای  ،نظرینه ژئنوپلیتیکی
جدید با نظریا

قدیم فرق دارد .نظریا

 . 1سايت)www. polici.persianblog.ir) :

گذشته مانند هارتلند و قدر

دریایی ،منجنر بنه نقنل و
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انتقاال
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وسی نظامی میگردید که هزینههای زیادی را در برداشت .اما تئوریهای جدید که اخینراً

به کار گرفته میشوند ،از نوع ایجاد درگیری بی کشورهای اسالمی است که لزومی به لشکرکشنی
قدر های استکباری ندارد ،هرچند در صور

سمبولیک ،از قدر های نظامی هم

لزوم بهصور

استفاده خواهند کرد(.نبوی)16:1393،
را طه راهبرد دفاعی و عوام ژئوپلیتیك:
دولتها برای تأمی مناف امنیت ملی با انجام برنامهریزیهای دقی و تعیی معیارهای کمی ارزش-
های امنیت ملی را به اهدا

امنیت ملی تبدیل نمنوده و تقندم نسنبی آنهنا را تعینی منینماینند.

بهعبار دیگر ،کشورها با در نظر گرفت ماهیت تهدیدا  ،شد
قابلیتها ،آسیبپذیریها ،نقاط قو
آسیبپذیری های خودی ،اهدا

و ضع

و احتما وقوع آنهنا و ارزینابی

دشم و همرنی بررسی قابلیتهنا؛ نقناط قنو

و

امنیت ملی را مشخص و برای وصو بنه آنهنا سیاسنتگنذاری

کرده و راهبرد مناسب را تدوی مینمایند .موضوعاتی از قبینل حفنظ اسنتقال و تمامینت ارضنی
حفظ حاکمیت ملی ،حفظ نهادهای اساسی ،حفظ افتخارا
عقیدتی و ایدئولوژیکی در حقیقت اهدا

تاریخی و فرهنگ ملی ،حفظ مقدسا

امنینت ملنی را بنرای ینک کشنور تشنکیل منیدهنند».

(چگینی)44 :1384 ،
اهدا

و اصو کلی نظامی ،سیاستهای دفاعی ،دکتنری هنا و راهبردهنا تعینی کنننده برنامنههنا

خطوط کلی و رهنمودهای اساسی در قدر
ملی ،اهدا

نظامی کشور هستند .اصوالً تا اهندا

کلنی و جزئنی

و مقاصد نظنامی ،خطنوط اساسنی و تعینی کنننده ،اصنو و برنامنههنا ،رهنمودهنا و

خطمشیهای مشخص و مدون در مورد برخورد و مقابله با تهدیدا

احتمالی که از سوی دشنمنان

خارجی و داخلی نسبت به یک نظام مطرح است ،وجود نداشته باشد ،سخ گفت از قدر

نظامی

سالم و برتر که توانایی حفظ امنیت کشور را داشته باشد بیهوده است.حسا تری عناصر در تبینی
قدر

نظامی هر کشور راهبردها و برنامهریزیهای نظامی آن کشنور منیباشند کنه در چنارچوبی

هماهنگ و مرتبط با سیاستها ،اهدا

و مناف ملی آن کشور تعینی منیگردد(.جمشنیدی:1384 ،

 )12عوامل ژئوپلیتیکی در کنار عواملی از قبیل ارزیابی وضعیت امنیتی محیط بی المللی ،وضنعیت تهدیندا و
غیره از مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری راهبرد دفاعی کشورها هستند .عوامل ژئوپلیتیکی یک سری سیاستهنای
متأثر از عوامل جغرافیایی است که منجر به ایجاد و تولید قدر برای اتخا راهبرد دفاعی مناسب مبتنی بر یکنی
از محیطهای همکاری ،رقابت و یا منازعه میباشند .بنابرای میتوان نتیجه گرفت که عوامل ژئوپلیتیک با راهبرد
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بی المللی
عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی داخلی

عوامل سیاسی-

عوامل نظامی
عوامل

فیزیکی

عوامل انسانی
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دفاعی ارتباط مستقیم داشته و در انتخاب و اتخا راهبرد ،به میزان زیادی تأثیرگنذار هسنتند و از همنی جهنت

بررسی و شناخت نقش عوامل ژئوپلیتینک حنائز اهمینت منیباشند(مطالعا گروهنی دوره ششنم سیاسنت
دفاعی.)1394،

عوام ژئوپلیتیای مؤثر رای حفظ امنیت:

چنانره ژئوپلیتیک را علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،سیاست و قدر و کنشهای ناشی از ترکیب آنهنا بنا

یکدیگر بدانیم ،آنگاه میتوان گفت که عوامل ژئوپلیتیکی یک سری سیاستهای متأثر از عوامل جغرافیایی است

که منجر به ایجاد و تولید قدر برای اتخا راهبرد مناسب مبتنی بر یکی از محیطهای همکناری ،رقابنت و ینا

منازعه هستند(.حافظ نیا )35 :1381 ،برخی از عوامل ژئوپلیتیکی که صر نظر از جغرافیایی خناص ،بنی همنه

مناط جغرافیایی مشترک است و بیشتر جنبه کلی دارند و در مناب و آثار دانشمندان علنم ژئوپلیتینک بنه آنهنا
اشاره شده است به شرح یل است:

جدو  :1عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر برای حفظ امنیت (مطالعا گروهی دوره ششم سیاست دفاعی)

.1موقعیت استراتژیکی .2موقعیت ارتباطی.3برخورداری از موقعیت دریایی
و ساحلی .4وسعت و عم استراتژیک .5شکل کشور .6توپوگرافی
کشور .7مناب آب و شبکه آبهای مرزی

 .1کمیت جمعیت .2تراکم جمعیت و مراکز استراتژیک در نزدیکی
مرزهای کشور بیگانه .3دی و مذهب و انگیزههای عقیدتی .4گروههای
قومی ،مذهبی ،نژادی متجانگ با خودی .5گروههای قومی ،مذهبی ،نژادی
متجانگ با بیگانه .6ظرفیتهای علمی -فناوری

.1مناب زیرزمینی .2مناب اقتصادی پایدار .3فناوری فضایی و قابلیتهای
مربوط به آن.4شبکههای مواصالتی و خطوط انتقا کاال و انرژی.5
وابستگی اقتصادی عمده به مناب خارجی

 .1کارآمدی ساختار سیاسی حکومت .2وفاداری مردم و احزاب سیاسی
به حکومت .3آرمان سیاسی ناسیونالیستی .4سابقه تاریخی ملت .5هویت
ملی ،احسا آن.6انسجام ملی و تجانگ سیاسی و قومی
ملت.7.اختالفا مرزی و ارضی .8اختالفا  ،شکا های قومی و مذهبی
ملت.9شکا های ساختاری میان بخش سیاسی و دفاعی

 .1حضور نیروهای خارجی و عوامل بیگانه در کشور مقابل  .2حضور و
نفو قدر های بیگانه بر کشور مقابل  .3عضویت و نفو اتحادیههای
سیاسی – اقتصادی .4قرا گرفت در کانون توجها ژئوپلیتیکی قدر ها

 .1کمیت و کیفیت مناب انسانی در نیروهای مسلح .2کمیت و کیفیت
تسلیحا و تجهیزا نظامی 3برخورداری از فناوری پیشرفته دفاعی و
صنای دفاعی داخلی.4معاهدا استراتژیک دفاعی -امنیتی با قدر های
بزرا

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم
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مؤلفههای امنیت از نگاه اسالم:
ال ) مؤلفههای امنیت از دیدگاه قرآن کریم
مؤلفههای امنیت از دیدگاه قرآن کریم عبار اند از:
 -1از انگیزههای قیام صالحی و اهدا عالی حکومت  -2پیشگیری از عوامنل تهدیدکنننده امنینت  -3انعقناد
پیمانهای صلح برای تأمی امنیت  -4استقرار امنیت فردی و اجتماعی و حفنظ آن  -5تبعینت از قنوانی شنرع
عامل اصلی ایجاد امنیت  -6تبعیت از بدعتگذاران ،عامل اصلی سلب امنینت در جامعنه  -7اقتندار حکومنت
شاخصهی اصلی ایجاد امنیت (قرآن کریم ،نور آیه ، 55فتح آیه  4و نحل آیه )112
ب) مؤلفههای امنیت از منظر نهجالبالغه
با توجه در مت خطبهها و فرمایشا

موالی متقیان ،حضر

علی( ، )مؤلفههای امنیت از دیدگاه

نهجالبالغه را میتوان به ای شکل طبقهبندی نمود:
‒ انگیزههای قیام صالحی و اهدا

عالی حکومت

‒ پیشگیری از عوامل تهدیدکننده امنیت
‒ انعقاد پیمانهای صلح برای تأمی امنیت
‒ استقرار امنیت فردی و اجتماعی و حفظ آن
‒ تبعیت از قوانی شرع ،عامل اصلی ایجاد امنیت
‒ تبعیت از بدعتگذاران ،عامل اصلی سلب امنیت در جامعه
‒ اقتدار حکومت ،شاخصهی اصلی ایجاد امنیت(نهجالبالغه خطبههای  53و )131
ج) مهمتری مؤلفههای امنیت از منظر
در یک جم بندی کلی از فرمایشا

امام خمینی(

حضر

امام(

)

)که در خصوص امنیت فرمودهاند :مهمتری

مؤلفههای امنیت را از منظر ایشان به شرح یل میباشد:
 -1آگاهی ملتها  -2وحد

کلمه  -3ارجحیت حیا

روحنانی و منذهبی بنر حینا

منادی و

دنیوی  -4اصالح و استقال فرهنگی و روحیه ایمانی -5 -نقش برتنر عوامنل معننوی قندر
عوامل مادی آن -6دفاع از مسلمانان و مستضنعفی جهنان و دعنو

بنر

آنهنا بنه اسنالم حقیقنی -7

تشکیل جبهه قدرتمند اسالمی  -انسانی (وسی تر از جهان اسالم) برای سنروری پابرهنگنان جهنان
 -8حمایت همهجانبه از نهضتهای آزادیبخنش بنهعننوان مصنادی بنارز مستضنعفی جهنان تنا
ریشهک شدن کفر و رسیدن آنها به حقوق حقه خود  -9گستره روابط بر اسا

مبانى اسنالمى و
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انسانى  -13اصل احترام متقابل وعدم دخالت در امور داخلى یکدیگر  -11روابط حسننه ،مندارا و
مسالمتآمیز  -12اصل آزادى ،استقال و مناف ملى  -13نفى سلطهگرى و سلطهپذیری  -14نفنى
ظلم و ظلمپذیری  -15اصل نه شرقى ن نه غربى  -16دفاع از کیان اسالم و مسلمانان 17ن دفاع از
مستضعفان و مظلومان 18ن کمک به نهضتهاى آزادیبخش 19ن صدور انقالب اسالمى
(مطالعا

گروهی دوره هشتم سیاست دفاعی)1395،

از دیدگاه حضر

امام (

حفظ امنیت از دیدگاه امام
مردم است .وحد

) ،ابزارهای تأمی امنیت در جامعه در مقولههای یل وجود دارد:
(

)منوط به رعایت بسیاری از مسائل از سنوی حکومنت اسنالمی و

داخلی ،حضور و پایداری ملت درصحنه ،اتحناد درروش و حرکنت در کلینت

سیاست موردقبو اسالم ،احسا

مسؤولیت روحانیون ،متعاد و به هنگام بودن ،تالش مسنلمانان

و مستضعفان جهان برای حفظ ج.ا.ا ،آمادگی برای دفاع همنهجانبنه ،عندم سوواسنتفاده از آزادی و
جلوگیری از هرجومرج ،جلوگیری از اشاعه تفرقه میان اهل سنت و شیعه(.همان)
امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری

(حفظها ...تعالی)

از دیدگاه معظمله ،امنیت از اساسیتری نیازهای مردم و جزو حقوق مسنلم آننان اسنت کنه کنامالً
عینی ،واقعی و ملمو

است و اگر وجود نداشته باشد ،هی کاری حتی عباد

مردم امکانپذیر نیست .بنابرای  ،ضرور

وجود امنیت برای تداوم حیا

خداوند هنم بنرای

جامعنه و انجنام فعالینت

های اقتصادی ،علمی و اجتماعی موردنظر معظمله است و در کل ایشنان شنرط حرکنت اجتمناعی
جامعه و کشور را وجود امنیت میدانند .بدون امنیت هی اقدامی ممک نیسنت و رشنتههنای ینک
مملکت ازهمگسسته خواهد شد .همچنی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،امنیت باید همهجانبه باشد
و تمام ابعاد امنیت ملی ،اجتماعی ،اقتصادی و سرمایهگذاری ،نظامی و انتظامی ،فرهنگنی ،فکنری و
عقیدتی ،امنیت مدنی و شهروندی ،قضنایی ،امنینت اخالقنی ،حیثیتنی و آبروینی را شنامل شنود و
هی کدام از حیطههای زندگی بشر نباید دچار ناامنی باشد بنابرای  ،معظمله تأکید مضاعفی بر محیط
های مختل

اجتماعی و فردی و حفظ امنیت آنها دارد و در بیانا

متعدد به امنینت محنیط کنار،

خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،شهر ،روستا ،خیابان و جاده و ...اشاره میکنند .قطعاً اگر تمام ای حیطنههنا
امنیت داشته باشند و مردم احسا

آرامش و سالمت و صلح کنند ،میتنوان ادعنا کنرد کنه امنینت

پایدار برقرار شده است که ازنظر مقام معظم رهبری(مدظلهالعنالی) اسنالم پینامآور چننی امنیتنی اسنت

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

(باصننری.)15:1388،در یننک جمن بننندی کلننی در فرمایشننا

حضننر
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امننام خامنننهای

(

) در

خصوص مقوله امنیت را میتوان به ای شکل طبقهبندی کرد:
 -1ضرور

وجود امنیت برای تداوم حیا

جامعه -2 -شرط حرکت اجتماعی جامعه و کشنور را

وجود امنیت میدانند -3-امنیت باید همهجانبه باشد و تمام ابعاد امنیت ملی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سرمایهگذاری ،نظامی و انتظامی ،فرهنگی ،فکری و عقیدتی ،امنینت مندنی و شنهروندی ،قضنایی،
امنیننت اخالقننی ،حیثیتننی و آبرویننی را شننامل شننود(.مطالعا

گروهننی دوره هشننتم سیاسننت

دفاعی،دانشکده دفاع )1395 ،مقوله امنیت در جهان اسالم ،ازجمله مباحن
میباشد .با توجه به هد

اساسنی این پنژوهش

اصلی دشمنان در تقلیل و از بی بردن امنیت در کشورهای اسالمی ،الزم

است مؤلفه های راهبردی امنیت در جهان اسالم احصاو گردد و در قالب عوامل داخلنی و خنارجی
موردبررسی قرار گیرد .منظور از عوامل داخلی ،عواملی هسنتند کنه در محنیط داخلنی کشنورهای
اسالمی ،زمینه بروز ناامنی را فراهم کرده و دشمنان با سوواسنتفاده از آنهنا درصندد نفنو در این
کشورها بوده و یا نفو خود را گسترش داده و اهدا

خود را عملی کنردهانند.در محنیط خنارجی

کشورهای اسالمی عواملی که تحت عنوان عوامل خنارجی موردبررسنی قنرار منیگینرد ،عنواملی
هستند که در خارج از محیط داخلی کشورهای جهان اسالم ،بنر محنیط داخلنی تأثیرگنذار بنوده و
شرایط را برای گسترش دشمنان فراهم میکنند.
امنیت جهان اسالم:
مجموعه عظیم جغرافیایی جهان اسالم ،با داشت ظرفیتهای مختل

ژئواستراتژیکی و ژئنوپلیتیکی

به همراه مناب عظیم انرژی در طو تاریخ مورد طم قدر های بزرا بوده و همواره تنالش این
قدر ها برای ایجاد ناامنی و فراهم آوردن زمینه حضور خود در کشورهای اسالمی معطنو

بنوده

است .ای مجموعه عظیم با 11هزار کیلومتر از غرب تا شرق و  5هزار کیلومتر از شما به جننوب
بی جاوه و قزاقستان ،تشکیل تقاطعی با دیگر مجموعههای جغرافیایی میدهد که به همنان انندازه
اهمیت دارد .کشورهای اسالمی در مرزهای شمالی خنود بنا دو سنرزمی پهنناور روسنیه و چنی
محدود میشوند و در جنوب ،هندوستان آن را به دونیمه تقسیم میکند .وجود اقیانو

اطلگ آرام

و هند در غرب ،شرق و جنوب کشورهای اسالمی به ای سرزمی ها ارزش زینادی ،ارزاننی داشنته
است .کشورهای اسالمی کانا ها ،تنگههای آبی و جزایر مهم را در اختیار دارند ،ینا در کننار آنهنا
واق شدهاند .ایران ،عمان ،ترکیه و مصر از چننی اهمیتنی برخوردارنند .جهنان اسنالم افنزون بنر
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که مشهورتری  ،حیاتیتری و مهمتری خلیجهای دنیای اسالم است .این خلنیجهنا را

نیز در اختیار دارد :خلیج عدن در جنوب یم  ،خلنیج گیننه در آفریقنای غربنی ،خلنیج بنگنا در
در شنما لیبنی ،خلنیج تنونگ در

جنوب بنگالدش ،خلیج اسکندریه در شما مصر ،خلیج سر

شرق کشور تونگ ،خلیج اسکندران در جنوب ترکیه و...که می تواند برای کشورهایی که در ساحل
آن قننرار دارننند ،اهمیننت وصن ناپننذیر اسننتراتژیکی ،اقتصننادی ،سیاسننی و نظننامی داشننته باشنند.
(مجتهدزاده)39 :1379 ،
عوام داخلی تأثیرگذار ر امنیت جهان اسالم:
در یک جم بندی کلی مهمتری عوامل داخلی تأثیرگذار بر امنیت جهان اسالم شنامل منوارد ینل
میباشد:
-1بحرانها و چالشهای موجود در کشورهای اسالمی
 -2مشکال

اقتصادی و پائی بودن سطح رفاه و آسایش مردم

-3نگرش شدید قومیگرایانه در کشورهای اسالمی
 -4تجددطلبی و خودباختگی و احسا

درماندگی و حقار

در مقابل تمدن غرب

-5ساختار حکومتی نامناسب و ملوکالطوایفی
-6ژئوپلیتیک مرزها و اختالفا

سرزمینی در جهان اسالم

-7فرقهگرایی در جهان اسالم
 -8عدم مشارکت فعا مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی (مطالعا

گروهی دوره هشتم

سیاست دفاعی)1395 ،
عوام خارجی تأثیرگذار ر امنیت جهان اسالم:
در یک جم بندی کلی مهمتری عوامل خارجی تأثیرگذار بر امنیت جهان اسالم شامل منوارد ینل
میباشد:
-1غار

مناب و سرمایه کشورهای اسالمی

-2خواست قدر های غربی جهت ایجاد اختالفا
-3تالشهای خارجی جهت جلوگیری از وحد

سیاسی میان کشورهای اسالمی
سراسری جهان اسالم

-4تالش گسترده غرب جهت اسالمستیزی در جوام غربی
-5وابستهسازی اقتصادی کشورهای اسالمی به خارج (همان)

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

197

روششناسی تحقیق
به لحاظ روششناسی ای تحقی ،از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی  -تحلیلنی انجنام شنده
اسننت .و دادههننا و اطالعننا

موردنینناز بننا اسننتفاده از دو روش اسنننادی و مطالعننه مینندانی

جم آوریشدهاند .درروش اسنادی از ابزار فیشبرداری و درروش میدانی از ابزار پرسشنامه محق
سنناخته اسننتفاده شننده اسننت.جامعه آمنناری ای ن پننژوهش را کلیننهی کارشناسننان ،کننارگزاران و
دستاندرکاران و خبرگان در حوزه های مرتبط با موضوع تحقی تشکیل داده است .بنابرای در ای
پژوهش بهواسطه برخورداری از جنبههای راهبردی و تخصصی بودن موضنوع آن بنا بررسنیهنای
بهعملآمده با توجه به در دسترس ودن و احتمال همااری صاحبنمرران و توجره ره اشرباع
نمری تعداد جامعه آماری محدود حدود  33نفر برآورد میگنردد ،و روش نموننهگینری در این
تحقی ،چون حجم جامعه آماری و حجم جامعه نمونه محدود است ،جامعه آماری بهصور
شمار بوده و برهم منطب است همرنی اطالعنا

تمنام

و دادههنای موردنیناز بنا اسنتفاده از پرسشننامه

محق ساخته جم آوری گردیده است و به روشهای آمناری توصنیفی( شناخصهنای مرکنزی و
پراکندگی و  )...و استنباطی (تحلیل عاملی و ضرایب همبستگی اسپیرم  ،پیرسون ،کنندا و  )...بنا
بهرهگیری از نرمافزار  spssتحلیل گردیده است.
روايی : 1در ای تحقی  ،برای به دست آوردن روایی از روش آزمون آلفای کرونباخ اسنتفاده شنده
است.بدی صور

که در مرحله پیشآزمون تعنداد  13نفنر از جامعنه نموننه را انتخناب نمنوده و

پرسشنامه را در بی آن ها توزی نموده و بعد از پر کردن پرسشنامههنا و تجزینهوتحلینل دادههنای

آماری در ( )SPSSضریب آلفا را برای ای پرسشنامه محاسبه میکنیم که مقدار  بنرای تحقیقنا

معتبر باید بزراتر از  %73باشد .روایی مربوط به پرسشنامه طراحیشده برای ای تحقی بنه شنرح
جدو

یل میباشد :
تعداد نمونه

سلفای کرونباخ استانداردشده

سلفای کرونباخ استاندارد نشده

 67نفر

7/00

7/07

(آلفای  3/72حاکی از روایی باالی پرسشنامه فوق دارد)

Reliability

1
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اعتبار :بهمنظور بررسی اعتبار شاخص های در نظر گرفته برای پرسشنامه ،شناخصهنا مؤلفنههنای
متغیرهای تحقی و گویههای پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحبنظران ای حنوزه قنرار گرفتنه و
بعد از اخذ نظریا  ،نسبت به رف اشکا و ویرایش گویههای پرسشنامه اقدام گردیده است.
تجزیهوتحلیل دادهها ویافتههای تحقیق
در ای تحقی تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با کمک ننرمافنزار آمناری
 spssانجام پذیرفته است.که در بخش توصیفی به ارائه نمودارها و آمارهای توصنیفی و در بخنش
استنباطی آزمون فرضیههای تحقی انجام پذیرفته است.
توصی

ویژگیهای جمعیت شناختی

حجم نمونه تحقی کلیهی کارشناسان ،کارگزاران و دستاندرکاران و خبرگنان در حنوزههنای
مرتبط با موضوع تحقی به تعداد  33نفر میباشند که ویژگیهای زمینهای آنا به شرح جدو
یل میباشد.
درصد فراوانی

فراوانی

طبقه/سطوح

3
%13
%61
%22
%7
%3
%47
%53
%3
%23
%27
%33
%17
%3
%17
%83

3
3
18
7
2
1
14
15
3
7
8
13
5
3
5
25

41-45
46-53
51-55
56-63
 63سا و باالتر
سرتیپ
سرتیپ دوم
سرهنگ
 15و پایی تر
16-23
21-25
26-33
 31و باالتر
لیسانگ و پایی تر
فوقلیسانگ
دکتری

متغیرهای زمینهای

س

درجه/رتبه

سنوا

خدمتی

مدرک تحصیلی

آزمون فرضیههای پژوهش
تحلی عاملی مؤلفهها :در پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت موضوع ،با تحلینل عناملی قصند دارینم
حجم دادهها را کاهش داده و ساختار جدیدی را برای دادهها کش

کنیم و درصدد آزمنون انطبناق

بی سازههای نظری و سازههای تجربی تحقی میباشیم .در تحلیل عاملی تعیی عاملهای مشنترک

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

که بر مجموعهای از متغیرها اثر میگذارند و تعیی شد
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رابطه بی آنها قابلتشنخیص اسنت .دو

نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی وجود دارد در تحلیل عاملی ابتدا بایند تشنخیص
دهیم که آیا میتوان دادههای موجود را تقلیل به چند عامل پنهانی داد که ای کار با آزمنون KMO
و بارتلت(بی  3تا  )1انجام میپذیرد که هر دو نشان میدهند که آینا دادههنا بنرای تحلینل عناملی
مناسب هستند یا خیر؟ بنابرای با ای کار میتوان گفت که آیا میتوانیم از بی تمنامی مؤلفنههنای
راهبردی که در پرسشنامه آورده شده است میتوانیم حجم آنها را کاهش داده و چند مؤلفه اصنلی
را استخراج نماییم.در ای تحقی

 39مؤلفه بهمنظور تبیی امنیت در جهنان اسنالم بنا رویکنرد بنه

موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم در قالب  9مؤلفه اصلی در نظر گرفته شده است .حا ای مسنئله
را بررسی میکنیم که آیا از ای  39مؤلفه میتوان ساختار جدیدی بر اسا
را میتوانیم کش

گزار

کنیم

همبستگی بی مؤلفهها

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.822
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
1681.042
Sphericity
df
36
Sig.
.000
جدول:ای جدو نتایج مربوط به آزمون  KMOرا نشان میدهند کنه در اینجنا برابنر.822

میباشد که نشان میدهد دادههای تحقی قابلتقلیل به تعدادی عامل زیربنایی میباشد.همرنی نتیجه
آزمون بارتلت  1681.042میباشد که با سطح معنیداری .000در سطح خطای کوچکتنر از .05
معنیدار است که نشان میدهد ساختار جدیدی بر اسا
کنیم.

همبستگی بی مؤلفهها را میتنوانیم کشن

233

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژیک  -سا پانزدهم ،شماره  ،73زمستان 1396

Rotation Sums of Squared
Loadings

20.728
239.231
57.681

Initial Eigenvalues

% of Cumulative
Variance
%

% of Cumulative
% of Cumulative
Total
Total
Variance
%
Variance
%

Total

20.728
18.503
18.451

23.233
20.010
15.686
11.401
8.324
7.792
5.818
4.748
2.987

2.091
1.801
1.412
1.026
.749
.701
.524
.427
.269

.231

1.866
1.665
1.661

23.233
43.243
58.929

2.091 23.233
1.801 20.010
1.412 15.686

23.233
43.243
58.929
70.331
78.654
86.447
92.265
97.013
100.000

Component

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Loadings

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Extraction Method: Principal Component Analysis.

تفسیر جدول :ای جدو نشاندهنده سهم هر عامل در تبیی مجموع واریانگ تمامی گویهها اسنت.
بر اسا

معیار کیزر عاملهایی انتخاب میشوند که مقدار ویژه آنها باالتر از یک باشد .در ای مثنا

 3عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک هستند بنابرای از مجموع  9عامل تنها  3عامل(مؤلفنه اصنلی)
مننیتننوان سنناخت .هننمچنننی عامننل او بیشننتری سننهم(  ) 23/ 233و عامننل سننوم کمتننری
سهم( )15/686را در تبیی  9گویه داشتهاند .درمجموع هم  78/ 654از واریانگ  9گویه توسنط
ای  3عامل تبیی میگردد.

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

تفسیر نمودار :اين نمودار نتايج جدول قبلی را هصورت نمودار سنگريزه
نشان میدهد و تأيیدی رای جدول قبلی می اشدا

3
.133
.181
.026
-.557
.226
.045
.425
-.205
-.020

Rotated Component Matrixa
Component
1
2
Mvalefe 1
.391
-.018
Mvalefe 2
-.031
-.564
Mvalefe 3
-.037
.009
Mvalefe 4
-.889
.207
Mvalefe 5
-.906
.229
Mvalefe 6
.751
.050
Mvalefe 7
-.017
.119
Mvalefe 8
.395
.067
Mvalefe 9
.079
.453

تفسیر جدول :ای جدو برای دستهبندی گویهها در بی عاملها بکار میرود .و بایند بنر اسنا
بزراتری بار عاملی تکتک گویهها به دستهبندی آنها بپردازیم.بنابرای میتوان گفنت بیشنتری
بار گویههای ( Mvalefe 4و Mvalefe 5و  )Mvalefe 6بر روی عامل او میباشند .بننا بنر
تحلیل عاملی انجامشده میتوان سه مؤلفه اصلی (تغیینر در نظنم ننوی موجنود و بنرهم خنوردن
مرزهای میان دولتها»« ،تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بنی المللنی»« ،کنم اثنر
نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی ،بهموازا

حضور قدر های غربی در سنرزمی هنای

تحت اشغا ) را از مجموعه  39مؤلفه در نظر گرفتهشده در پرسشننامه کنه بنهعننوان عامنلهنای
اصلی در ای فرآیند استخراج شدهاند بهعنوان مؤلفههای اصلی تحقی در نظر گرفت و بنه آزمنون
گذاشت.
سزمون فرضیههای تحقیق:
فرضیه فرعی اول :تغییر در نظم نوی موجود در جهان و برهم خوردن مرزهای مینان کشنورهنای
اسالمی از مؤلفه های اصلی راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان
اسالم میباشد.
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جدو  :1آزمون فرضیه فرعی او

Sig

correlation

سزمون سماری

.000

.642

 Tbکندا

.001

.601

ضریب همبستگی اسپیرم

بهمنظور بررسی ای فرضیه با توجه به جدو مربعی شکل و ترتیبی بودن سنطوح سننجش هنر دو
متغیر مستقل و وابسته از آزمون تا او بی کنندا و همرننی ضنریب همبسنتگی اسنپیرم اسنتفاده
میکنیم.
گزار

سزمون فرضیه :با توجه به نتایج آزمون با اطمینان  3/95و سطح خطای کوچکتر از 3/35

رابطه معنیداری بی تغییر در نظم نوی موجود در جهان و برهم خوردن مرزهای میان کشورهنای
اسالمی و امنیت در جهان اسالم وجود دارد .بنابرای فرض  H1پذیرفته و فرضیه  H0رد میگردد.
همرنی مقدار ای رابطه  3/631است  ،داللت بر همبستگی قوی بی دو متغیر دارد.
با توجه به نتایج آزمون تا او بی کندا نیز رابطه بی دو متغیر معنیدار بوده( )sig:0.000و مقندار
آزمون () 3/642نیز نشاندهنده رابطه قوی بی دو متغیر میباشد .و تغییر در نظم ننوی موجنود در
جهان و برهم خوردن مرزهای میان کشورهای اسالمی میتواند بنهعننوان مؤلفنه امنینت در جهنان
اسالم قرار گیرد.
فرضیه فرعی دوم.:تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی از مؤلفههای اصنلی
راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم میباشد.
جدو  :2آزمون فرضیه فرعی دوم
Sig

correlation

آزمون آماری

.032

.450

 Tbکندا

.027

.412

ضریب همبستگی اسپیرم

بهمنظور بررسی ای فرضیه با توجه به جدو مربعی شکل و ترتیبی بودن سنطوح سننجش هنر دو
متغیر مستقل و وابسته از آزمون تا او بی کنندا و همرننی ضنریب همبسنتگی اسنپیرم اسنتفاده
میکنیم.
گزار

سزمون فرضیه :با توجه به نتایج آزمون با اطمینان  3/95و سطح خطای کوچکتر از 3/35

رابطه معنیداری بی تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهنای شنناختهشنده بنی المللنی و امنینت در

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم
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جهان اسالم وجود دارد .بنابرای فرض  H1پذیرفته و فرضیه  H0رد میگردد .همرنی مقدار این
رابطه  3/412است  ،داللت بر همبستگی متوسط بی دو متغیر دارد.
با توجه به نتایج آزمون تا او بی کندا نیز رابطه بی دو متغیر معنیدار بوده( )sig:0.032و مقندار
آزمون () 3/453نیز نشاندهنده رابطه متوسط بی دو متغیر میباشد .و تغییر در جغرافیای سیاسی و
مرزهای شناختهشده بی المللی میتواند بهعنوان مؤلفه امنیت در جهان اسالم قرار گیرد.
فرضیه فرعی سوم :کنم اثنر نمنودن ارزش ژئنوپلیتیکی کشنورهای اسنالمی ،بنهمنوازا

حضنور

قدر های غربی در سرزمی های تحت اشغا از مؤلفههای اصلی راهبردی امنیت در جهان اسنالم
با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم میباشد.
جدو  :3آزمون فرضیه فرعی سوم
Sig

correlation

سزمون سماری

.041

.315

 Tbکندا

.037

.302

ضریب همبستگی اسپیرم

بهمنظور بررسی ای فرضیه با توجه به جدو مربعی شکل و ترتیبی بودن سنطوح سننجش هنر دو
متغیر مستقل و وابسته از آزمون تا او بی کنندا و همرننی ضنریب همبسنتگی اسنپیرم اسنتفاده
میکنیم.
گزار

سزمون فرضیه :با توجه به نتایج آزمون با اطمینان  3/95و سطح خطای کوچکتر از 3/35

رابطه معنیداری بی کم اثر نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی و امنیت در جهنان اسنالم
وجود دارد .بنابرای فرض  H1پذیرفته و فرضیه  H0رد میگردد.همرنی مقدار ای رابطنه 3/332
است  ،داللت بر همبستگی متوسط بی دو متغیر دارد.
با توجه به نتایج آزمون تا او بی کندا نیز رابطه بی دو متغیر معنیدار بوده( )sig:0.041و مقندار
آزمون () 3/315نیز نشاندهنده رابطه متوسنط بنی دو متغینر منیباشند .و کنم اثنر نمنودن ارزش
ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی میتواند بهعنوان مؤلفه امنیت در جهان اسالم قرار گیرد.
فرضیه اصلی تحقی :
در ای بخش به اولویتبندی سه شاخص اصلی استخراج شده از تحلیل عاملی گوبهها میپنردازیم
که بر اسا

آزمون فریدم انجام پذیرفته است.

 :H0اولویت شاخصهای مؤلفه موقعیت ژئوپلیتیکی یکسان هستند.
 :H1اولویت شاخصهای مؤلفه موقعیت ژئوپلیتیکی یکسان نیستند.
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بهمنظور تجزیهوتحلیل فرضیه باال از آزمون فریدم استفاده گردید که نتایج بنه شنرح جندو زینر
است:
جدو  :4آزمون فریدم
آزمون

فریدم

متغیرها(شاخصها)
کم اثر نمودن ارز ژئوپلیتیای کشورهای اسالمی ،هموازات
حضور قدرتهای غر ی در سرزمینهای تحت اشغال
تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده ینالمللی
تغییر در نمم نوين موجود و رهم خوردن مرزهای میان دولتها
 N =97و  df =0و  sig 7/776و χ0 =7/607

رتبه میانگی
2/33
2
1/93

تفسیر  :مطاب خروجی جدو چون سطح معناداری کمتر از مقدار خطای  /35بهدستآمنده اسنت
( )sig 3/331بنابرای میتوان ادعا نمود که فرضیه  H1مورد تائید واق میشود .یعنی بنهطنورکلی
شاخصهای مذکور به یک میزان نقش ایفاو نمیکنند و ازلحاظ رتبه میانگی باهم اخنتال

دارنند.

رتبه میانگی ای ابعاد به ترتیب از بیشتری به کمتری در جدو باال نشان داده شده است.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

مجموعه عظیم جغرافیایی جهان اسالم ،با داشت ظرفیتهای مختل

ژئواستراتژیکی و ژئنوپلیتیکی

به همراه مناب عظیم انرژی در طو تاریخ مورد طم قدر های بزرا بوده و همواره تنالش این
قدر ها برای ایجاد ناامنی و فراهم آوردن زمینه حضور خود در کشورهای اسالمی معطنو
است بر اسا

مبانی ارائهشده در بخش ادبیا

بنوده

تحقی میتوان عنوان نمود که اسالم نسبت به سایر

دیدگاههای مذاهب ،دیدگاه همه جانبهای نسبت به امنینت دارد و مرجن امنینت را هنم حکومنت
میداند ،هم ملت ،هم آحاد مردم و هم حقوق شهروندی و ملی را شامل میگردد بنابرای تهدیندها
و تعرض های حوزه امنیت در جهان اسالم متوجه دولت ،آحاد ملت و ایدئولوژی اسالمی و حنوزه
سرزمینی جهان اسالم به طو یازده هزار کیلومتر و به عرض بیش از پنج هزار کیلومتر ،بنا ترکیبنی
متنوع ازنظر انسانی و طبیعی میباشد.
همرنی بر اسا

نتایج تحلیل عاملی انجامشده و آزمون فریدم میتوان عنوان نمود که مهمتری

ابعاد و عوامل اثرگذار بر تهدید امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی کشنورهای
اسالمی به ترتیب عبار اند از:
‒ تغییر در نظم نوی موجود و برهم خوردن مرزهای میان دولتها(با میانگی )2/33

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

‒
‒

تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی(با میانگی )2
کم اثر نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی ،بهموازا

حضور قدر های غربنی در

سرزمی های تحت اشغا (با میانگی )1/93
در بررسی فرضیه اصلی تحقی اولویتبندی سه شاخص اصنلی اسنتخراجشنده از تحلینل عناملی
گوبهها مورد آزمون قرار گرفته است که بر اسا

آن بهطورکلی شاخصهای مذکور به ینکمینزان

نقش ایفاو نمیکنند و ازلحاظ رتبه میانگی باهم اختال

دارند .رتبه میانگی ای ابعاد به ترتینب از

بیشتری به کمتری در به شرح جدو زیر میباشد:
اولويت
او
دوم

شاخصها
کم اثر نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی ،به
موازا

حضور قدر های غربی در سرزمی های تحت اشغا

تغییر در جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی
تغییر در نظم نوی موجود و برهم خوردن مرزهای میان

سوم

همرنی بر اسا

دولتها

آزمون فرضیا

رتبه میانگین
2/33
2
1/93

انجامشده ،درنتیجه بررسی فرضیه فرعی او با اطمینان  3/95و

سطح خطای کوچکتر از  3/35رابطه معنیداری بی تغییر در نظم نوی موجود در جهنان و بنرهم
خوردن مرزهای میان کشورهای اسالمی و امنیت در جهان اسالم وجود دارد .و نتنایج آزمنونهنای
ضریب همبستگی نیز نشاندهنده رابطه قوی بی دو متغیر میباشد .و تغییر در نظم نوی موجود در
جهان و برهم خوردن مرزهای میان کشورهای اسالمی میتواند بنهعننوان مؤلفنه امنینت در جهنان
اسالم قرار گیرد .همرنی درنتیجنه بررسنی فرضنیه فرعنی دوم رابطنه معننیداری بنی تغیینر در
جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی و امنیت در جهان اسنالم وجنود دارد .و نتنایج
آزمونهای ضریب همبستگی نیز نشاندهنده رابطنه متوسنط بنی دو متغینر منیباشند .و تغیینر در
جغرافیای سیاسی و مرزهای شناختهشده بی المللی میتواند بهعنوان مؤلفه امنیت در جهنان اسنالم
قرار گیرد .درنتیجه بررسنی فرضنیه فرعنی سنوم رابطنه معننیداری بنی کنم اثنر نمنودن ارزش
ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی و امنیت در جهان اسالم وجنود دارد .و نتنایج آزمنونهنای ضنریب
همبستگی نیز نشاندهنده رابطه متوسط بی دو متغیر میباشد .و کم اثنر نمنودن ارزش ژئنوپلیتیکی
کشورهای اسالمی میتواند بهعنوان مؤلفه امنیت در جهان اسالم قرار گیرد.
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نتایج تحقی و با بررسی ادبیا

تحقین منیتنوان عننوان نمنود کنه مهنمتنری

مؤلفه های راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکنرد ژئنوپلیتیکی کنه بسنیار حنائز اهمینت بنوده
عبار اند از:
-1ظرفیتهای کمی و کیفی جمعیت جهان اسالم -2عوامل سیاسنی داخلنی و بنی المللنی جهنان
اسالم -3عوامل نظامی جهان اسالم -4عوامل اقتصادی جهان اسالم -5قدر

ملی جهان اسالم -6

همبستگی کشورهای اسالمی -7علم و فناوری در جهان اسالم  -8موقعیت جغرافیای جهان اسالم
 -9مناب طبیعی و انرژی جهان اسالم
ب -پیشنهادها

با توجه به بررسیها و تحلیلهای ارائهشده در ای پژوهش موارد زیر بهعنوان پیشنهادهای عملی و
پژوهشی به شرح زیر ارائه میگردد:
 -1دستاندرکاران و برنامه ریزان در سطح کالن در کشور بهمنظور تأمی بخنش مهمنی از امنینت
جهان اسالم بهویژه در حوزه ژئوپلیتیکی بر اسا

درجه اهمیت به سه مؤلفه اصلی و احصاو شنده

در ای پژوهش به ترتیب زیر توجه نمایند -1 :کم اثر نمودن ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی،
بهموازا

حضور قدر های غربی در سرزمی های تحت اشغا  -2 -تغیینر در جغرافینای سیاسنی

مرزهای شناختهشده بی المللی -3 -تغییر در نظم نوی موجود و برهم خوردن مرزهای میان
دولتها
-2با بررسی عنلمی -پژوهنشی در مناب غنی اسالمی مانند قرآن کریم و نهنجالبالغنه موضنوعا
محوری در خصوص اتّحاد ،انسجام و امنیت در جهان اسالم اسنتخراج شنود و در اختینار مندیران
راهبردی جهان اسالم قرار گیرد.
 .3بهمنظور توسعه دانش راهبنردی رسنالههنای متننوع توسنط دانشنجویان دورههنای دکتنری در
حوزههای امنیت جهان اسالم با راهنمایی اساتید صاحبنظر و به نام کشنور انجنام و راهبردهنای
احصاو شده در اختیار متولیان و دستاندرکاران مدیران راهبردی جهان اسالم قرار گیرد.
 -4بهمنظور تقویت و باال بردن آمادگی،کشورهای جهان اسالم برای امنیت خنود در مقابنل خطنر
دشمنان ،خود را به تجهیزا

مدرن و فوق پیشرفته ساخت داخل و یا خارج مجهز نمایند..

شناخت مؤلفههای راهبردی امنیت در جهان اسالم با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم

-5افزایش وحد
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و انسجام ملی و همدلی و تقرب بی کشورهای جهان اسنالم بنا بهنرهگینری از

ظرفیتهای ملی و فراملی و موقعیت ژئوپلیتیکی بهمنظور افزایش و تقویت بنیه دفاعی و مقابلنه بنا
تهدیدا

دشم برای حفظ امنیت در کشورهای جهان اسالم

 -6صاحبنظران حوزههای امنیت در جهان اسالم در عرصه های گونناگون بنا انجنام تحقیقنا
پژوهشهایی در رابطه بنا موضوع ایجاد وحد

و

و امنیت اجتماعی ،در سطح هر یک از کشورهای

جهان اسالم به ای امر الهی  -انسانی بپردازند و بر اسا

یافتنههنای منطقنی و کارشناسنی شنده،

نتایج علمی خود را جهت برنامهریزی در اختیار سایر کشورهای جهان اسالم قرار دهند تا آنهنا از
هنرگونه برنامهریزی سلیقهای و فاقد کارِ کارشناسی شده،پرهیز نمایند.
 -7توسعه و گسترش روابط کشورهای جهان اسالم با همدیگر با استفاده از موقعیت ژئنوپلیتیکی و
ظرفیتهای دینی و ملی و فراملی  ،بهمنظور تقویت بنیه دفاعی کشورهای جهان اسالم برای مقابلنه
با تهدیدا

دشمنان.
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