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Abstract 

 

Objective: The Islamic world is suffering from various crises in the current 

situation, and we have not spoken exacerbatedly if the prevailing strategic 

dominant position of the Islamic world is a destabilizing and inappropriate space 

in terms of sustainable development indicators. The purpose of this study is to 

present a model of the geopolitical crises of the Islamic world in the format of 

internal and international crises on two levels between the countries of the Islamic 

world and other countries. 

Methods: The research methodology is descriptive-analytic. The required 

information is collected using a library method and by referring to authoritative 

sources, books and articles. The main question of the research is which of the 

actors and at what level are involved in the crises of the Islamic world? 
Results: The creation of a crisis at various levels throughout the Muslim world, 

especially in the Middle East and North Africa, has prevented the Islamic states 

from becoming powerful. Most of the geopolitical crises exist on the surface 

between the Islamic world countries, and secondly, between the West and the 

Muslim world. This point reflects the geopolitical interests of many Western 

countries in the Muslim world, which do not easily ignore this part of their 

national interests. 
Conclusion: The results of the research indicate that since the crises of the Islamic 

world have two internal and external origins and fields, and has spread to different 

levels and dimensions in this region, unfortunately in the current situation, a clear 

vision for reducing and resolving conflicts and going towards Islamic unity and 

coherence does not exist. 
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 چکیده

و اگر فضای غالب استراتژیک مسلط بر  بردیمختلفی رنج می هاونی از بحرانط کنیجهان اسالم در شرا: هدف
هدف  .میاگزاف نگفتهتوسعه پایدار بدانیم سخنی به یهاو نامناسب از نظر شاخص ثباتیجهان اسالم را فضایی ب

 یورکشنیبی و کشوردرون یهادر قالب بحرانرا ژئوپلیتیکی جهان اسالم  یهابحران ارائه یک مدلاین پژوهش 
 .در دو سطح بین کشورهای جهان اسالم و سایر کشورها است

و با  یاتحلیلی است. اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه -روش تحقیق این مقاله توصیفی روش:
ن و اپرسش اصلی پژوهش این است که کدام بازیگر است. آوردی شدهدمراجعه به منابع معتبر، کتب و مقاالت گر

 ی جهان اسالم هستند؟هابحراندر چه سطحی درگیر در 
در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا مانع از  ژهیوبهایجاد بحران در سطوح مختلف در سطح جهان اسالم  :هاافتهی

ی ژئوپلیتیکی، در سطح بین کشورهای جهان اسالمی هابحرانقدرتمند شدن کشورهای اسالمی شده است. بیشترین 
عدد حاکی از عالیق ژئوپلیتیکی مت مسئلهیکدیگر و در رتبه دوم بین جبهه غرب با جهان اسالم وجود دارد. این با 

 .نندکینمی پوشچشمی از این بخش از منافع ملی خود راحتبه، که استکشورهای غربی در سرزمین جهان اسالم 
نه و زمی منشأی جهان اسالم دارای دو هاانبحر آنکه لیبه دلنتایج تحقیق حاکی از آن است که  ی:ریگجهینت

در  همتأسفان؛ کرده استداخلی و خارجی است و در سطوح مختلف و ابعاد گسترده در این منطقه گسترش پیدا 
روشنی برای کاهش و حل منازعات و رفتن به سمت وحدت و انسجام اسالمی وجود  اندازچشموضعیت فعلی 

 ندارد.
 

 .قایفراو آسیا جهان اسالم،  ،ژئوپلیتیکی حرانمنازعه، ب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

عربستان به دنیا عرضه گشت.  رهیجزشبهدین الهی از  نیترکاملآخرین و  عنوانبهدین اسالم 
 روزوزبهردقیق و مبنایی این ایدئولوژی نسبت به سایر ادیان الهی باعث شد  ینیبجهاناصول و 

 یاگونههبو سرعت ترویج آن بسیار بیشتر شود.  شودنیا افزوده بر طرفداران آن در اقصی نقاط د
. مسلمانان حدود شودیممریکا دیده اکه امروزه نمادهای آن از آسیای شرقی تا قلب اروپا و حتی 

 اندبرگرفتهجهان را در  یهایخشکدرصد از مجموعه  99 بربالغدرصد جمعیت و مساحتی  91
پلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی جهان اسالم بر اهمیت (. موقعیت ژئو15: 1917 )صفوی،

افزوده است. این امر باعث شده این منطقه در صحنه جهانی نقش عمده و پایگاه  شیازپشیبآن 
(. مسلمانان در پنج قرن آغازین ظهور 151: 1911 ،یالممالکیمستوف) مستحکمی را دارا باشد

ویل دورانت، از لحاظ قدرت، اخالق نیک، تحقیقات  گفتهو به  اسالم، تمدن درخشانی ایجاد کردند
بعدی، سیر نزولی طی  یهادورهدر  ، امااندبودهعلمی در طب و فلسفه و غیره، پیشاهنگ جهان 

(. واقعیت این است که 19: 1911 )احمدیان، انددادهکرده و سیادت و برتری خود را از دست 
وانی فرا یهاتیقابلع انسانی و طبیعی، جهان اسالم دارای به لحاظ اشتراک دینی و مناب اگرچه
 ،در عرصه نظام ژئوپلیتیکی جهانی است یافرامنطقهو  یامنطقهبه یک قدرت  شدنلیتبدبرای 

بروز اختالف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای  یهانهیزماما به دلیل وجود برخی عوامل و 
دم استقالل و وابستگی سیاسی اقتصادی، تعارضات مذهبی، قومی، ع یهاتفاوتجغرافیایی، 

امنیتی با  -سیاسی  یهامانیپبرتر جهان اسالم، وجود  یهاقدرتسرزمینی، رقابت داخلی 
و  اینفظحا) است نشده یاستهیشااز این پتانسیل عظیم استفاده  متأسفانهبزرگ و...  یهاقدرت
 (.192: 1921 زرقانی،

 
 هاآن استعماری یهااستیسش نظام استکباری در جهان اسالم و اعمال این وضعیت بالقوه با تال 

کردن سرزمین و امت اسالمی در قالب  پارهپارهشروع به  هاآنی که اگونهبه ه است.تشدید شد
ی سکوالر و حاکم ساختن نیبجهانبا ارائه  هاآنو کشورهای مختلف کردند.  هاملت -دولت

ختار هویتی و معنایی لیبرال دموکراسی غربی، مسلمانان را در تفکرات ناشی از گفتمان و سا
غفلت فروبردند و شکل جدیدی از ژئوپلیتیک را هم در بعد عینی و هم در بعد ذهنی به جهان 

اد یی از نوع غربی و ایجگرایملبرای تعمیق این نفوذ خود به ترغیب  هاآناسالم تحمیل کردند. 
: 1929 )متقی و رشیدی،و غیره پرداختند  زمیرانیاپان، زمیترکپان ،زمیعربپانی ملی مانند هاپان
29 .) 
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مسلمان، ما شاهد بروز و ظهور  یهاملتاین اقدامات و البته غفلت کشورها و  واسطهبه رونیازا
و منازعات دینی و مذهبی، تشدید بنیادگرایی  ییگرافرقهانحرافی، تشدید  یهانحلهو  هافرقه

بر  فرقهی و تختگیگسگسترش این برای  هاآنهستیم و  وع داعش و طالبانیسم و ...انحرافی از ن
این امر باعث شده است تا کشورهای اسالمی تاکنون نتوانند گام . کنندیمتالش جهان اسالم 

 نیترممهی جهان اسالم و شناخت هابحرانی ابیشهیری در مسیر همگرایی بردارند. بررسی و مؤثر
و الگوهای متفاوت گام مهمی  هااسیمقی اختالف و منازعه در جهان اسالم در هانهیزمعلل و 

از آن جهت که نظام  ژهیوبهی است. سازصلحبا رویکرد  هاآنمنازعات و حل  گونهنیادر کاهش 
ی جهانی در ایجاد و تشدید بسترهای منازعه در جهان اسالم نقش بسیار زیادی هاقدرتسلطه و 
ی مستقلی از سوی اندیشمندان جهان اسالم، هاپژوهشالزم است در قالب  رونیازادارند و 

از ابعاد و منظرهای مختلف مورد بررسی و  هابحران گونهنیای بروز هانهیزمعلل و  نیترمهم
 یابیشهیرتحلیل قرار گیرد. در این چهارچوب این پژوهش نیز تالش دارد تا به تحلیل و 

 ردازد.ی جهان اسالم بپهابحران
 اختالف و یهانهیزمدر شناخت علل و  تواندیمجهان اسالم  یهابحرانبررسی و تبیین  درواقع

الم در جهان اس ییهابحران آنکه لیبه دل .داشته باشد یمؤثرمنازعه بین کشورهای اسالمی نقش 
ین ندرون کشوری، بین کشوری در دو سطح بین کشورهای جهان اسالم و همچ یهادر قالب بحران

تا ضمن بررسی این  شودیتالش م در این راستابین جهان اسالم و سایر کشورها وجود دارد. 
 .ها مورد واکاوی قرار گیردآن یهانهیها، علل و زمبحران

 پژوهش نهیشیپ

 پیشینه نظری پژوهش

. فرهنگ پیشرفته آریان پور واژه رساندیمتحلیل معنایی واژه بحران گستردگی معنای آن را 
آریان ) است کردهمعنا  یحالشانیپر( را بحران، شور، سرگشتگی، نقطه عطف، سختی و 1کرایزز)

که با تهدید شدید، عدم قطعیت و احساس  شودیم(. بحران به وضعیتی اطالق 1919 ،کاشانی پور
 نظرانصاحب یهاداللت(. تعاریف متعدد و 117: 1912 ،و وفادار )قصری فوریت همراه است

و با وجود تنوع مصادیق در سطوح مختلف  یچندوجهکه بحران دارای ماهیتی  هددیمنشان 
 (.11: 1911 )میتراف، است لیتحلقابل

 -متشکل سیاسی یهاگروهبحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و کشمکش کشورها و 
 یهاحرانبفضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی. 

 عامل بحران، کنترل، مداخله و تصرف موضوع و: اوالً :باشندیمزیر  یهایژگیوژئوپلیتیکی دارای 
ز ژئوپلیتیکی ا یهابحران :اًیثان است. یانسان ویک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی 

                                                 
1.crisis 
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: اًثثال .و برطرف شدن نیست حلقابل یسادگبهپایداری و تداوم نسبی برخوردار است و 
یپلماتیک د یهاروشو تنها با  یراحتبهو  اندمتفاوتسیاسی  یهابحرانژئوپلیتیکی با  یهابحران
 .ردیگیمژئوپلیتیکی الگوی مداخله چند سطحی شکل  یهابحراندر  نیستند. حلقابل
 کل ذیلشکه در  شوندیمسطوح مختلفی از بازیگران در ارتباط با بحران درگیر  گریدعبارتبه
 ه تصویر کشیده شده است.ب

 
 (1911 نیا،حافظ)مدل تصویری الگوی سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی .1شکل 

 
معتقدند که توسعه بحران در ساختار  1الزم به ذکر است اندیشمندانی نظیر کاپالن و والتر و پرویت

اری فراتر از اراده ساخت توانندینم یامنطقهبازیگران  گاهچیهدارند و  شدهکنترل، ماهیت یدوقطب
انجام  در فرایندی یالمللنیبو  یامنطقهبنابراین، منازعات  ؛رندیگ قراردر شرایط تشدید منازعه 

بزرگ، قادر به کنترل آن باشند. کنترل منازعه به مفهوم تشدید فضای  یهاقدرتکه  رندیگیم
ورد استفاده در منازعه تغییر ابزارهای نظامی م اگرچهجنگی نیست، بلکه به معنای آن است که 

ار بزرگ قر یهاقدرتشرایط عمومی جدال بین  ریتأثت روند منازعات تحت ی، اما درنهاابندییم
 (.11: 1921 ،نژادیمصل) ردیگیم

از علل تاریخی و  و هسرزمینی بود منشأسیاسی دارای  یهابحراناز دیدگاه جغرافیا کلیه 
 توانیم، دشویمبا توجه به دالیلی که منجر به شروع بحران . ردیگیمخاصی سرچشمه  یجغرافیای

امنیتی داشته و  منشأکه  ییهابحران (.157: 1911 )احمدیان، را به چند دسته تقسیم کرد: هاآن
 چنانچه هابحران گونهنیا. استدرگیر  یهادولتمرزهای سیاسی یکی از  نیتأممربوط به 

از  ناشی هابحران. برخی از کندیم ریناپذاجتنابمی نشوند درگیری نظا وفصلحل سرعتبه
لق یا متع حائلع اولیه و مواد خام موجود در یک سرزمین باختالفات دو یا چند کشور بر سر منا

گاهی نیز  «.رومیله» نفت، مانند اختالفات عراق و کویت بر سر ذخایر هاستآنبه یکی از 
رو جغرافیایی خود و اشغال بخشی یا تمامی از با هدف وسعت بخشیدن به قلم مشخصا  کشوری 

سرزمین کشور دیگر با استناد به شواهد و مدارک تاریخی و قومی، اقدام به ایجاد تنش و بحران 
 (.77: 1971 )حیدری، . مانند: تالش مراکش برای اشغال سرزمین صحراکندیم
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 پیشینه تجربی پژوهش

حاکی از آن بود که  ؛صورت گرفت دسترسقابلکه در منابع و مستندات پژوهشی  اریجست
هه ی ژئوپلیتیکی جهان اسالم در دهابحرانتحلیل  و مستقیم به بررسی طوربهپژوهشی تاکنون 

ی نوآورانه این پژوهش این است که هاجنبهاز  .است نپرداختهگذشته در آسیا و شمال افریقا 
 یهابحران مشخص و مدون در قالب یک چهارچوبدر  را جهان اسالم یهابحران، حالتابهاثری 
در دو سطح بین کشورهای جهان اسالم و همچنین بین جهان اسالم و  یکشورنیب، یکشوردرون

امه پیشینه این پژوهش در اد ترقیدقی بررسی برااما  ،است ندادهسایر کشورها مورد بررسی قرار 
 .شودیماشاره  اندپرداخته می جهان اسالهابحرانبه مسائل و که  ییهاپژوهش نیترمهمبه 
تحلیل » یامقاله( در 1921) پرورجانو محسن  نژادیقربان، ریباز اینحافظ محمدرضا. 1

که در شماره دوم فصلنامه مطالعات « اسالم جهان دریی و واگرایی گراهمژئوپلیتیکی عوامل 
: که چه عوامل سیاسی جهان اسالم به چاپ رسیده است؛ به دنبال پاسخ به این پرسش است

ه است؟ نتایج تحقیق حاکی از آن بود ک مؤثریی و واگرایی در جهان اسالم گراهمژئوپلیتیکی در 
نظیر: تهدید مشترک، منافع مشترک و  همگراجغرافیایی عوامل متعدد  -در این ساختار فضایی

ی هاتتفاوو عوامل واگرا نظیر:  سوکی مشترک و تجانس ساختاری در یهاارزشمتقابل و 
نیز  یامنطقهی هارقابتاختالفات سرزمینی و مرزی و  کنار درفرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی، 

 وجود دارد..
جلد دوم که توسط « و اجتماعی مبانی مطالعات سیاسی( »1972در کتاب ) اینحافظ محمدرضا. 9

که  هددیمبه چاپ رسیده است؛ نشان  مدارس علمیه خارج از کشور و هاحوزهسازمان 
ی داخلی نیز به دو بخش هابحرانی. اهیحاش: داخلی و اندگونهی جهان اسالم بر دو هابحران
ی جهان اسالم اهیحاشی هابحران. در این کتاب، شوندیمی تقسیم کشورانیمی و کشوردرون

 هرزگوین و قفقاز مورد بررسی قرار گرفت. -، کشمیر، بوسنینیپیلیفیعنی: فلسطین، 
که توسط « ی جغرافیایی کشورهای اسالمیهایژگیو( »1911لی احمدیان در کتاب ). محمدع9

صاصی اخت طوربهبه چاپ رسیده است؛ در فصل دهم این کتاب، نویسنده  گسترسخن انتشارات
به مناطق بحرانی جهان اسالم پرداخته است. در این بخش کتاب به این نکته اشاره شده است که 

و همین اختالفات،  استی متعددی هاکشمکشالم دچار اختالفات و در حال حاضر دنیای اس
 ی کاری بر پیکره جهان اسالم شده است.هاضربهدخالت بیگانگان و وارد شدن  سازنهیزم

 پژوهش یشناسروش

تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش  -روش تحقیق این مقاله توصیفی 
ئله پرسش و مس است. آوردی شدهدمنابع معتبر، کتب و مقاالت گر و با مراجعه به یاکتابخانه

ی جهان اسالم هابحراناصلی پژوهش این است که کدام بازیگران و در چه سطحی درگیر در 
ان ژئوپلیتیکی جه یهابحران ،تا به ارائه یک مدلهستند؟ بر این مبنا، این پژوهش تالش دارد 
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در دو سطح بین کشورهای جهان اسالم  یکشورنی، بیشورکدرون یهادر قالب بحرانرا اسالم 
 .قرار دهد لیوتحلهیتجزمورد بررسی و و همچنین بین جهان اسالم و سایر کشورها 

 ی پژوهشهاافتهی

اقیانوس اطلس شروع شده است و با  یهاکرانهجهان اسالم شامل یک بدنه اصلی است که از 
. این منطقه از جهت ابدییمتا غرب چین امتداد  شمال شرقی -از جنوب غربی با یتقرجهاتی 

درجه  17درجه عرض شمالی و نیز بین  11درجه عرض جنوبی و  11موقعیت جغرافیایی بین 
آن  عرصهکشش جغرافیایی و  درواقع. استدرجه طول شرقی قرار گرفته  191طول غربی و 

طول جغرافیایی را شمال  درجه 119درجه عرض جغرافیایی و  79 مجموعا است که  یاگونهبه
 (.911: 1972 نیا،)حافظشود یم

 
 نقشه جهان اسالم .9 شکل

را به دو گروه  هاآن توانیمبحرانی زیادی است که  یهامکانجهان اسالم دارای مناطق و 
 )همان(. و داخلی تقسیم کرد: یاهیحاش

 یامنطقهو برون  یاهیحاش یهابحران -الف

شیه جهان اسالم و در سطح تماس قلمرو دنیای اسالم با دنیای غیر اسالم در حا یهابحراناین  
، سطح اصطکاک جهان اسالم و غیر اسالم، تبدیل درواقع. اندهکردقلمروهای فرهنگی بروز  ژهیوبه

 از: اندعبارت هابحراناین  نیترعمده. است شدهبه منطقه بحرانی 
. 1؛ )آذربایجان و ارمنستان( قفقاز .9؛ کشمیر .9 ؛)بوسنی و هرزه گوین( جنوب شرق اروپا. 1

 .نیپیلیف .1 ؛فلسطین
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 ایمنطقهدرونداخلی و  یهابحران -ب

مختلف اقتصادی،  یهاعلتکه البته  شودیمدر داخل منطقه جهان اسالم مشاهده  هابحراناین 
یم تقس یکشورانیم و یکشوردرونبه دو گروه  هابحراناین  .اجتماعی، سیاسی مذهبی و ... دارد

 .شودیم
و  ردیگیم، در دو شکل ملت با ملت و دولت با ملت شکل هابحراناین : یکشوردرونبحران  .1

موضوع بحران و کشمکش بر سر کسب قدرت، تغییر نظام سیاسی و استقرار حکومت جدید، 
 افغانستان، -عه مذهبی، قومی، اجتماعی، مکانی و ... است. مانند پاکستانزاصالح حکومت، منا
 سومالی، لبنان و....

و یا بین د بلندمدتیا  مدتکوتاهدر صورت خفیف یا قوی،  هابحراناین  :یکشورانیمبحران  .9
آن، اختالفات مرزی و منابع زیرزمینی، مسائل قومی،  منشأچند کشور مسلمان وجود دارد و 

از:  اندبارتع ییهابحراننین نمونه چ فرایندهای ژئوپلیتیکی است. اساسا تعارض منافع، رقابت و 
 (.919: 1972 )همان، یمن و عربستان، عراق و سوریه، ایران و عراق، عربستان و عراق و...

 اندبودهگوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه  یهاچالشکشورهای اسالمی همواره با 
ژئوپلیتیکی سیاسی و  یهابحران(. امروزه غالب این کشورها با 151: 1912)والیتی و محمدی، 

و همچنین  هاآنداخلی از مشکالت ناشی  هاآن که بخش اعظم، کنندیمنرم  وپنجهدستمتعددی 
ش برای تبیین بهتر موضوع در این پژوه .است گرسلطه یهاقدرت میرمستقیغمستقیم یا مداخله 
ین اساس و همچنان است. بر ا شدهی بندطبقهی جهان اسالم در قالب چهار نوع هابحرانمجموعه 

ی جهان اسالم را از نظر بازیگران درگیر در کیتیژئوپلی هابحرانکه در شکل زیر مشهود است، 
ی بین هابحرانی بین کشورهای اسالمی، هابحراندر قالب چهار دسته شامل  توانیمبحران 
های کشور بحران بین تیدرنهای و بین حکومت و ملت و کشورنیبی جهان اسالم، بحران هاملت

 ی کرد.بندطبقهجهان اسالم و سایر کشورها 
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 ژئوپلیتیکی جهان اسالم یهابحرانسطوح  . مدل مفهومی تحقیق9شکل 

 

 ژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی یهابحران

؛ جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، است دین اسالم تا قبل از قرن یازدهم هرچند توانسته
 ،)رهبر بزنددر جنوب غرب آسیا رقم  باألخصدر اقصی نقاط جهان تاریخ و اهمیت سرزمینی 

ابتدای تراژدی ژئوپلیتیک جهان اسالم  ،ولی از این قرن به بعد ،(17: 1921 ،ذوالفقاریانو  اسالمی
ا ب جیتدربه هاشکافشد و این  ییهاشکافزیرا عدم وحدت بین مسلمانان موجب بروز  ،بود

 شکل زیر. در (59: 1917)عزتی،  و موجب تعمیق اختالفات شد عوامل جغرافیایی پیوند خورد
ه است. که در ادامه آن ب شدهژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی نشان داده  یهابحران نیترمهم

آمده است  جودو بهکه بین ترکیه و سوریه  هابحراناین نوع  نیتربرجستهبررسی و تحلیل یکی از 
 .میپردازیم
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 یبین کشورهای اسالم یهانبحرا .1 شکل
 

 بحران بین ترکیه و سوریه

ر به اخیر که منج قرنمیندر طی اختالفات سوریه و ترکیه ی ریگشکلبسترها و علل  نیترمهم
 بدین شکل برشمرد: توانیمدر جهان اسالم شده است را  هابحرانبروز یکی از شدیدترین 
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ز زمان برقراری حکومت جمهوری مصطفی دولت ترکیه احزب کارگران کردستان ترکیه: . 1
 ردککردی را در پیش گرفته و تالش  یهاجنبش)آتاتورک(، برخورد سلبی با کردها و  کمال پاشا

درصد  91سالیانه حدود . از طریق سرکوب و ادغام کردها در جامعه ترک، این مسئله را حل کند
(. این 175: 1921 و چگینی، سبنیفاطم) شودیمبودجه نظامی کالن ترکیه صرف مهار کردها 

وسوم م ،ضیان شورشی کرداسوریه را متهم به حمایت از نار هاسالامر باعث شده تا دولت ترکیه 
 .استشهر مرزی کوبانی  ،در استان حلب هاآنو مدعی است که مرکز تجمع  به )پ.ک.ک( کند

 وجود هببین کشورها  که بر سر آب ییهابحراناختالفات و  وفصلحل هیدروپلیتیک فرات:. 2
 یالمللنیبحداقل از دو جهت دشوار است: اول اینکه در حال حاضر قانون صریح و قاطع  دیآیم

برای حمایت و تقسیم آب بین کشورها و جوامع ذینفع وجود ندارد. دوم اینکه توافقنامه هلسینکی 
دارد  دیتأک، بر این نکته است یالمللنیب یهارودخانهنیز که در مورد استفاده از  1255در سال 

 یالمللنیبحوضه  یهاآبمنصفانه حق استفاده از  طوربهدر داخل مرزهای خود  یکشور هرکه 
 یالمللنیبعدم قاطعیت و شفافیت قوانین  ،بنابراین ؛(11: 1917 )مختاری و قادری حاجت، دارد را

 نیبناشی از آب  یهاحرانب شودیم. این امر باعث شودیممانع از حصول توافق بین کشورها 
ی آبی هاسازهاحداث مجموعه سدها و ژئوپلیتیکی محسوب شوند.  یهابحرانجزء  کشورها
 ی فراتهاسرچشمهجنوب شرقی ترکیه بر روی آتاتورک، در  یآببرقسد و نیروگاه همانند 

 واست و با توجه به تغییرات اقلیم  شدهموجب ایجاد چالش هیدروپلیتیکی بین دو کشور 
 .شدیدتر نیز شود شودیمی نیبشیپمحدودیت بارش در آینده 

دریای مدیترانه قرار دارد، که از غرب  کناره راین استان در جنوب ترکیه و د استان اسکندرون: .3
است. هاتای یا اسکندرون تا سال  جوارهمبه دریای مدیترانه و از شرق و جنوب شرقی با سوریه 

اشت د عهده براما در این سال توسط فرانسه که قیمومیت سوریه را  ،بخشی از سوریه بود 1292
 ریتأث(. جدایی اسکندرون از سوریه برای این کشور 179: 1911 )احمدیان،شد به ترکیه واگذار 

ود را در نیمی از سواحل خ با یتقر زیرا با جدایی اسکندرون، ،عمیق ژئوپلیتیکی را به دنبال داشت
 (.751: 1971 )جعفری ولدانی، داد دریای مدیترانه از دست

ترکیه در تحوالت سوریه این است که کشور ترکیه  انهیجومداخلهیکی از دالیل تحرک از طرفی 
از نظر شمالی ترکیه با کشورها و همسایگان اروپایی  رایز ،یک فضای جغرافیای بسته قرار دارد رد

به  ناین کشور برای پیوست یهاتالشخود هیچ قرابت فرهنگی و مذهبی و اقتصادی ندارد و 
اتحادیه اروپا تاکنون با شکست مواجه شده است. از طرف غرب نیز این کشور با قبرس و یونان 

ائل مرزی و حوادث تاریخی دارای اختالف جدی هستند. از جانب شرق و حوزه قفقاز سبر سر م
ی دولت عثمانی دارا توسط هایارمن یکشنسلنیز کشورهایی چون ارمنستان با ترکیه بر سر 

وزه نفوذ ح تواندینماین کشور  ،اختالفات تاریخی عمیق هستند. با توجه به قدرت ایران در منطقه
وریه اهداف، س یسازادهیپبرای ایجاد نفوذ و  شدهمطرح یهانهیگزیکی از  ؛ بنابراین،داشته باشد
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مریکا اارجه با سیاست خ ییگراهم. ترکیه به دنبال تغییر حکومت در سوریه است تا بتواند با است
ا حوزه نفوذ خود ر ،ضد سوری عربی( -ترکی -)غربی یک فعال سیاسی از جانب جبهه عنوانبه

 در منطقه بیشتر کند.

 جهان اسالم یهاملتژئوپلیتیکی بین دولت و  یهابحران

نیا رواج مام دولوژی اسالم با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی بالقوه خود باعث شده در تئاید
پیدا کند و پیروانی را از شرق تا غرب جهان را در خود جای دهد. کشورهایی که از ابتدای 

خود، مبتنی بر یک رژیم سیاسی غیردینی یا سکوالر بنیان نهاده  یالمللنیبموجودیت سیاسی و 
سرزمین، با یک ؛ امروزه با ورود اسالم به مرزهایشان و پیدا کردن پیروانی در درون این اندشده

مریکا ارقیب و دشمن غرب و  عنوانبه. امروزه اسالم سیاسی اندشدهزنگ خطر بزرگ مواجه 
سکوالر یا غیر اسالمی با اتخاذ  یهادولت(. 1: 1921 )واعظی، جای کمونیسم را گرفته است

سعی در سرکوب کردن پیروان، آداب و مناسک  زیآمضیتبعقوانین ضداسالمی و برخوردهای 
. این نوع برخوردها از سوی دول متعدد باعث پیدایش یک نوع بحران بین هستندین اسالم د

 یهابحراناین نوع  نیتربرجستهبه  1 جهان اسالم شده است؛ که در شکل یهاملتدولت و 
 که امروزه جهان ییهابحران نیترمهمیکی از  یواکاو. در ادامه به است شدهژئوپلیتیکی اشاره 

 .میپردازیم ،کندیمنرم  وپنجهدستن اسالم با آ

 
 بین دولت و ملت در جهان اسالم یهابحران .1 شکل

 

 بحران جامو و کشمیر

 ونهمچآن  دهیکش. ارتفاعات سر به فلک است سرزمین کشمیر، بهشت روی زمین نامیده شده
کشاورزی  سرشار، اقتصاد یهارودخانهو  کندیمشمالی هند دفاع  دژی نفوذناپذیر از مرزهای
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 لومترمربعیک 999111(. در حال حاضر از 121: 1911 )احمدیان، بخشدیمپاکستان را رونق 
درصد در اختیار هند است که جامو و کشمیر نام دارد و بقیه که کشمیر آزاد  71 حدودا وسعت آن 

 دودا  حنفر جمعیت کل این ناحیه  ونیلیم 11در اختیار پاکستان است. از حدود ؛ شودیمنامیده 
 برندیمر درصد در کشمیر آزاد و بقیه در کشمیر چین به س 91جامو و کشمیر و  درصد در 51
که در اختیار هند است  برندیم(. اکثر مسلمانان در جامو و کشمیر به سر 911: 1979 ،زوارهیگل)

 ردهآو وجود بهاختالفات زیادی را  مسئلهمسلمانان تمایل به پاکستان دارند و این  کهیدرحال
این سرزمین توسط استعمار انگلیس به یک مهاراجه  1211« 1امریتسر» نامهموافقت. طبق است

مورد  نامهتفاهم(. این 712: 1971)کوثری،  فروخته شد« راجاگالب سینگ»هندی به نام 
پس از برخوردهای سیاسی و نظامی در  .گرفت قرارمسلمانان  باألخصاعتراض مردم کشمیر 

تعیین سرنوشت کشمیر را  نامهقطع، سازمان ملل متحد طی دو 1271و  1251و  1211 یهاسال
د و حاکمیت خو کردولی دولت هندوستان از پذیرش آن مفاد استنکاف ، بر عهده مردم آن گذاشت

 .تداوم داد ریکشم ورا با استفاده از قدرت نظامی بر منطقه جامو 

 میرژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه کش یهاتیمز

ی . و دارای مزایای ژئواستراتژیکدهدیمپامیر را تشکیل  گاهگرهمنطقه عمومی کشمیر بخش عمده 
 ،است دهشاز دید همسایگان  ژهیوبهو ژئوپلیتیکی است که باعث افزایش اهمیت استراتژیکی آن، 

 (.911: 1972 ،اینحافظاز: ) اندعبارتاین مزایا 
ورهای کش مجاورت در رداری از وضعیت مساعد طبیعیکشمیر ضمن برخو موقعیت جغرافیایی: .1

 .استقدرتمندی مثل چین در شرق و شمال، هندوستان در جنوب، پاکستان در غرب 

ناطق بر م رونیازا. دهدیمبام جهان را تشکیل  پامیر، گاهگرهمنطقه کشمیر بخشی از  ارتفاع: .9
ر هر یک از همسایگان در ، حضوجوارهمکشورهای  ،بنابراین ؛پست اطراف خود مسلط است

 .نندکیمیا بلندمدت نسبت به خود تلقی  مدتکوتاهاین منطقه را از نظر نظامی منبع تهدید 

ن در برقراری ارتباط بی یاعمدهبخش شمالی آن نقش  ژهیوبهمنطقه کشمیر،  موقع ارتباطی: .9
 ارد.ین غربی و سین کیانگ و شرق آسیا دچآسیای جنوبی و مرکزی و منطقه تبت و 

 شمالی کشور هیحاشعمومی کشمیر و  منطقه قرار گرفتن در حوضه آبریز سند و پنجاب: .1
سند، جهلم، چناب، روای،  گانهپنج یهارودخانههندوستان و غرب تبت بر حوضه آبریز سرچشمه 

بنابراین، منطقه کشمیر برای کشور پاکستان که حیات خود را مرهون  ؛کندیمستلج تطبیق 
 یاژهیو، از اهمیت استراتژیک داندیمحاصلخیز آن  یهاجلگهپنجاب و سند و  یهارودخانه

 برخوردار است.

                                                 
1. Amritsar 
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درت و نظام ق خأل ،گفت توانیمبا تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه کشمیر 
نتیجه تداوم این بحران، تداوم و تشدید  سیاسی، نقش اساسی در بروز و تداوم بحران مزبور دارد.

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه کشمیر است که دودش به چشم مردم مسلمان  یافتگینسعهتو
. از سوی دیگر صدای اعتراض مردم کشمیر نسبت به وضعیت موجود و رودیمو محروم کشمیر 

. امروزه شیعیان شودینمبا تروریسم مواجه است دیده  باألخصدیگری که جهان  یهایریدرگ
. ندیروروبهدنیا با سرکوب و خشونت مقامات هندی  یارسانهطقه در یک سکوت این من دفاعیب

 حلراهتنها  رسدیمبه نظر  است. یالمللنیبهای این فاجعه انسانی نیازمند توجه از سوی نهاد
که  تاسکشمیر و استقرار نظام سیاسی مستقل در آن  منطقهبحران مزبور، استقالل سیاسی 

فرهنگی و محیطی منطقه کشمیر و با مراجعه به آرای  یهاصهیخصبه  آن با توجه یهایژگیو
 است. یالمللنیبو  یامنطقهتحقق این امر در گرو اقدام مشترک . عمومی مشخص خواهد شد

 غرب باألخصژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی و سایر کشورها  یاهبحران

، موضوعی روشن آزاردیمالم را بزرگ در برخوردهایی که جهان اس یهاقدرتدخالت  مسئله
 یهاقدرت دستهمتخاصمان مختلف، پیوسته چه از این دسته و چه از آن  کهآن ژهیوبهاست، 

امروز،  انیگرااسالمبرخی گفته  رغمیعل(. 91: 1951 )ایوالکست، کنندیمبزرگ طلب یاری 
این امر  .گرددیبرنمغرب  استعماری یهامداخلهشدن ژئوپلیتیکی جهان اسالم تنها به  قطعهقطعه
ه نتیجه شکاف میان شیع حالنیدرعاست. گسل وحدت سیاسی جهان اسالم، هم  تریمیقدبسیار 
است که خود حاصل جدایی میان فرهنگ عرب و فرهنگ ایرانی است و هم پیامد مداخله  یو سن

دند. ب بیرون آوراقوام ترک آسیای مرکزی که به عبارتی، رهبری سیاسی و نظامی را از دست اعرا
 یسطوقرونآن بعد از  زیادجغرافیایی  توسعهنتیجه  نیهمچنگسل وحدت سیاسی جهان اسالم 

بین کشورهای جهان اسالم و سایر کشورها نشان داده  یهابحران نیتریاساس 5شکل در  .است
 یهابحران نیترمهمیکی از  عنوانبهاست. در ادامه به بررسی و تحلیل بحران فلسطین  شده

 .میپردازیماسالم با غرب ژئوپلیتیکی حال حاضر جهان 
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 بین کشورهای جهان اسالم و غرب یهابحران .5 شکل

 بحران فلسطین و کرانه باختری رود اردن

اعراب و اسرائیل نیز از موضوعات مورد تعارض دو تمدن جهان اسالم و غرب است.  مسئله
استراتژیک جهان واقع شده  یهاآبراهیکی از  وانعنبهکشور فلسطین در مجاورت کانال سوئز 

. دکنیماست و اقیانوس هند را به اقیانوس اطلس، از طریق دریاهای سرخ و مدیترانه به هم متصل 
وطن قومی برای ملت یهود  سیتأسرا مبنی بر  ، اعالمیه مشهور بالفور1217 سالانگلستان در 

نپذیرفته بود که یهودیان وعده تشکیل کشور یهود در فلسطین صادر کرد. جنگ جهانی اول پایان 
ولت د ند و انگلیس با مشارکت شریف حسین حکمران وقت حجاز،کردرا از بریتانیا دریافت 

: 1971 )الغنوشی، عثمانی را از فلسطین بیرون راند و مهاجرت یهودیان به این سرزمین آغاز شد
لیسی، دولت اسرائیل اعالم موجودیت یک روز پس از خروج نیروهای انگ 1211(. در سال 97
از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورد. به دنبال آن  درصد 71و در طی مدت کوتاهی  کرد

 میان اعراب و یهودیان بر سر خاک آن کشور جنگ مسلحانه درگرفت.
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ار رکشورهای جهان اسالم را در تنگنا ق وقفهیب مریکاا متحدهاالتیا ژهیوبهکشورهای غربی و 
سوریه  عربی نظیر یهادولتبشناسند. بحران مزبور از دید برخی  تا اسرائیل را به رسمیت اندداده

فلسطینی  یهاسازمان یهاگروهبرخی از  نیچنهمو غیرعربی نظیر جمهوری اسالمی ایران و 
رش ذیاختالف در پ ،بنابراین ؛شود گرفتهموجودیت اسرائیل نادیده  نکهیانیست، مگر  حلقابل

 هاینیطفلسعوامل اختالفات بین اسرائیل و  نیترمهمموجودیت اسرائیل است. در ادامه به یکی از 
 .میپردازیمدر حوضه هیدروپلیتیک 

 اردن رود حوضه هیدروپلیتیک

اسرائیل، کرانه باختری، سوریه، لبنان  موقعیت جغرافیایی حوضه رود اردن بین کشورهای اردن،
از  مترمکعبلیارد یم 9/1کیلومتر و دبی ساالنه  951اردن به طول و مصر مشترک است. رود 

جبل شرقی واقع در جنوب غربی سوریه و شرق لبنان سرچشمه گرفته و به سمت جنوب  یهاکوه
 . رود اردن تنها منبع تغذیهزدیریمو به دریاچه جلیله در شمال شرقی اسرائیل  داکردهیپجریان 

درصد نیازهای آب شیرین  11 کنندهنیتأما منبع آب سطحی، تنه عنوانبهدریاچه جلیله که 
آب شیرین را از این دریاچه  مترمکعبمیلیون  711و اسرائیل ساالنه حدود  استاسرائیل است، 

 ویآوتلملی که همه شهرهای عمده اسرائیل از جمله  یرسانآبطرح  یهاکانالبه خطوط لوله و 
بخش زیادی از این آب برای امور کشاورزی به صحرای  نیچنهم. کندیم، پمپاژ ردیگیمرا دربر 

 111 هاینیفسطمیلیون و  111اسرائیل ساالنه حدود  (.9: 9111، 1)سلیگمن شودیمنقب منتقل 
 ، برداشتباشندیمدر کرانه باختری  عمدتا زیرزمینی که  یهاسفرهآب از  مترمکعبمیلیون 

 یهاچاهو  است هاینیفلسط یهاچاهاز  ترقیعمبرابر  5توسط اسرائیل  حفرشده یهاچاه. کنندیم
میلیارد  9. میزان مصرف آب اسرائیل ساالنه حدود شوندیمماه از سال خشک  1در  هاینیفلسط

گر دی سومکیاز آب دریاچه جلیله و  سومکیآن از خاک اسرائیل و  سومکیمترمکعب است که 
 1ئیلی یک اسرا؛ که یک اسرائیلی منتشر کرده است . طبق آماریشودیم نیتأماز کرانه باختری 

برابر بیشتر از فلسطینی ساکن غزه از  91برابر بیشتر از یک فلسطینی ساکن کرانه باختری و 
 .(79: 1915 ،9)شوتار کندیماین مناطق استفاده  یهاآب
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.Seligman 

2.Shootar 



 717/...اسالم در دهه گذشته  جهان یکیتیژئوپل یهابحران لیتحل 

 

 

 درصد و میزان مساحت حوضه رود اردن در هر یک از کشورها .1 جدول
 درصد کل مساحت حوزه (لومترمربعیک) حوزهحت از مسا کشور

 19/11 91511 اردن

 95/91 2111 اسرائیل

 11/11 1211 سوریه

 11/7 9911 کرانه باختری

 91/5 9711 مصر

 11/9 1111 ی جوالنهایبلند

 99/1 511 لبنان

 111 19111 (لومترمربعیکمجموع مساحت حوضه )
 (1917) حاجت یقادرمختاری و 

 کشورهای اسالمی یهاملتژئوپلیتیکی بین  یهانبحرا

درصد کل  19از این جمعیت در حدود . کشور مسلمان است 17جهان اسالم امروزه شامل 
 اندشدهپراکنده  هاقارهدر سایر  ماندهیباق درصد 99فریقا و ادرصد در  91مسلمانان در آسیا، 

باالی جهان اسالم موجب شده بین  یهالیسپتان(. استفاده نکردن از این 91: 1917 ،ینظراشرف)
جهان اسالم بر سر اختالفات مذهبی و مسائل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و... با  یهاملت
ه با زتا امرو هشدبیاید. این امر سبب  وجود بهکشورهای استکباری تفرقه و درگیری  یزیانگفتنه

 هابحران نیتریاساس 7 شکل دریم. جهان اسالم مواجه باش یهاملتیک بحران ژئوپلیتیکی بین 
 نوانعبهبحران سودان  لیوتحلهیتجزدر ادامه به  جهان اسالم نمایش داده شده است. یهاملتبین 

 .است شدهژئوپلیتیکی جهان پرداخته  یهابحران نیترمهمیکی از 
 

 
 

 جهان اسالم یهاملتبین  یهابحران .7شکل 
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 بحران سودان

ود استقالل خ ؛فریقا قرار داردافریقا و شرق صحرای بزرگ اخ این منطقه شجمهوری سودان که ب
 9111119آورد. این کشور با مساحت  دست بهاز زیر استعمار انگلیس  1215 سال را در

فریقا و دهمین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت به شمار اکشور قاره  نیتربزرگ لومترمربعیک
)حاتمی و  میلیون نفر جمعیت داشت 19بخش جنوبی بیش از  تا قبل از استقالل سودان. رودیم

(. این کشور به دالیلی همانند وجود مساحت زیاد، منابع غنی و فراوانی 111: 1921زرگری، 
اسالمی همواره مورد توجه  یهاجنبشو  هاشهیاندمعدنی، ترکیب متنوع قومی و مذهبی و وجود 

قومی و فرهنگی و  یهاتفاوتت. در سودان اسه بزرگ و کشورهای همسایه بود یهاقدرت
درصد از جمعیت این  11آورده است.  وجود بهشرایط خاص جغرافیایی، زمینه اختالفات را 

 (.177: 1911 )احمدیان، دهدیمفریقایی تباران تشکیل ادرصد بقیه را  51کشور را اعراب و 
ولی این کشور دومین  ،رددرصد( در کشور سودان قرار دا 1/59بیشترین مساحت حوضه نیل )

. پرورش دام در سودان به علت تقاضای فزاینده استمهم آب در حوضه رود نیل  کنندهمصرف
. (9171: 9111، 1)اومر گسترش یافته است فارسجیخلستان سعودی و کشورهای حاشیه بعر

 ودریمجنوب این کشور فرو  یهاباتالقیعنی « سواد»درصد از آب نیل سفید در  11نزدیک به 
جنوب این کشور مانع از اقدامات دولت مرکزی جهت تسریع جریان آب به شمال  یهایناآرامو 
 هاباتالقبرای تسریع جریان آب و خشکاندن « کانال جونگی»که  1219حتی در سال  .شودیم

(. اهمیت استراتژیک 179: 1919 و هارکاوی، پ)کمشد ، توسط شورشیان تخریب بود شدهایجاد 
 یهادرتقمنطقه جنوبی به لحاظ اقلیمی و منابع نفت و گاز باعث افزایش انگیزه  باألخص سودان
 با کمک و تیدرنها کهینحوبه .داخلی آن شد مسائلمریکا برای مداخله در ا خصوصبهبزرگ 

یقا فراحمایت از شورشیان جنوبی اهدافی مانند کسب حوزه نفوذی برای خود در این منطقه مهم 
 .کردیمرا تعقیب 
داخلی خونینی شد که طی آن  یهاجنگجنوب سودان، منجر به  دربیگانه  یهاقدرتتحریک 
داخلی  یهاجنگاین  بارتأسف(. نتایج 91: 1972 )ذوقی،د میلیون نفر کشته شدن 1/1بیش از 

 .ه استشدساکنان جنوب این کشور  خصوصبهمنجر به فقر و فالکت برای مردم سودان و 
نفر از سکنه جنوب این کشور با خطر مرگ ناشی از گرسنگی  ونیلیمکینزدیک به  کهیطوربه
 9111ر سال د اگرچهگفت  توانیمکشور سودان ژئوپلیتیکی با تحلیل وضعیت  رو هستند.هروب

 ود،شاز مشکالت آن مرتفع  یاگوشهسودان به دو قسمت تقسیم شد تا شاید  یپرسهمهبا یک 
و درگیری نوینی بر سر قدرت سیاسی در سودان جنوبی بود و امروزه  جنگشروع اما این جدایی 

 .میهستشاهد اختالفات در سودان جنوبی در دو بخش شرقی و غربی آن بر سر منابع نفتی 

                                                 
1.omer 
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 لیوتحلهیتجز

دین اسالم امروزه با گسترش روزافزون خود در سطح جهان، رتبه نخست را در مقایسه با سایر 
قیده . به عاست دادهبه خود اختصاص  هاملترویج ایدئولوژی در بین سایر ادیان الهی در زمینه ت

غربی بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ این دین در میان  پردازانهینظربسیاری از اندیشمندان و 
های ملتدولتی این ایدئولوژی و درگیر کردن هاشهیاندی و تحریف سازیتهی جهان، هاملت

یی از دل این ایدئولوژی ناب زافرقهئل داخلی و ایجاد تفرقه و اختالف و به مسا جهان اسالم
انگلیس و امریکا بعد از موفقیت در مهد جهان اسالم با ایجاد یک  ژهیوبه. کشورهای غربی است

مقابله با  برای رونیازاسلفی به نام وهابیت به کارآمد بودن این شیوه پی بردند. -فرقه تکفیری
ژی در قلب انر هاقدرتن مکتب اصیل و جلوگیری از به خطر افتادن منافع این توسعه نفوذ ای
داخلی و بیرونی در سطوح متعدد با حضور مستقیم  منشأی ژئوپلیتیکی با هابحرانجهان، ایجاد 

 اندیشه در جهان اسالم از سطح دردر دستور کار قرار گرفته است. از طرفی،  هاآن میرمستقیغو 
ی متعدد هستیم که در دوره اخیر به دلیل دخالت هاییگرافرقهنون شاهد تشتت و پیش تاک هاقرن

ی دینی و مذهبی افزوده شده است. ایجاد هابرداشتی غربی بر تنوع و تعدد این عقاید و هاقدرت
، بابیت، وهابیت و در چند سال اخیر سلفی گری، داعش و ...در تییبهای عقیدتی چون هانحله

ی مسلمان به دلیل اشتراکات فراوان دینی، هاملتیی بین گراهماست. با وجود  طرحلقاباین زمینه 
ی هاتعارضی اسالمی شاهد واگرایی و هاحکومتفرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... در بین 

ی خونین جهان اسالم در یمن، سوریه، هابحراندر شرایط کنونی  کهینحوبهمختلفی هستیم 
ت. ی کشورهای اسالمی در جریان اسنیآفرنقشوسط کشورهای غربی، بلکه با افغانستان و ... نه ت

ی ژئوپلیتیکی جهان اسالم در قالب چهار هابحرانبر این اساس در این پژوهش تالش شد تا 
ملت در جهان اسالم؛  -دولت. بحران بین 9. بحران بین کشورهای جهان اسالم؛ 1سطح شامل: 

ی جهان اسالم هاملت. بحران بین 1غرب(؛ ) کشورهاالم با سایر . بحران بین کشورهای جهان اس9
ریافت که د توانیمی ژئوپلیتیکی هابحراناین سطوح  لیوتحلهیتجزمورد بررسی قرار گیرد. از 

ی ژئوپلیتیکی، در سطح بین کشورهای جهان اسالمی با یکدیگر و در رتبه دوم هابحرانبیشترین 
حاکی از عالیق ژئوپلیتیکی متعدد کشورهای  مسئلهوجود دارد. این بین جبهه غرب با جهان اسالم 

 یپوشچشمی از این بخش از منافع ملی خود راحتبه، که استغربی در سرزمین جهان اسالم 
ی ژئوپلیتیکی جهان اسالم این است که هابحراندر هر چهار سطح  تأملقابل. نکته کنندینم

ی قدرتمند صهیونیستی در ایجاد و هایالبامریکا و  متحدهاالتیا ژهیوبه گرمداخلهکشورهای 
ی دارند. ایجاد بحران در سطوح مختلف در مؤثربه صورت غیرعلنی نقش  هابحرانتداوم این 

در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا هم مانع از قدرتمند شدن کشورهای  ژهیوبهسطح جهان اسالم 
ی انرژی، تجارت هانهیزمکشورهای این منطقه در  رینظکمی هایتوانمنداسالمی و استفاده از 
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دو هدف اصلی  عنوانبهو هم امنیت انرژی و امنیت رژیم صهیونیستی را  شودیمدریایی و... 
 .کندیم نیتأم متحدهاالتیاسیاست خارجی 

 یریگجهینتبحث و 

مجموعه خدمات جهان اسالم تا قرن پنجم هجری، تا حد زیادی دارای وحدت و انسجام بود و 
تر و بس منشأبود و  رینظکمدر سه قرن اول  ژهیوبهعلمی، آموزشی، هنری و فناورانه جهان اسالم 

ت وحد جیتدربه. از این زمان شودیمدر سراسر جهان محسوب  هاتمدنی بعدی سایر هاشرفتیپ
تا  م بود کهو انسجام عقیدتی و سیاسی در جهان اسالم تضعیف و این شروع تراژدی جهان اسال

 تعمیق و تشدید شده است. هانهیزمو در برخی  زمان کنونی نیز امتداد دارد
و زمینه داخلی و خارجی دارد. بدین ترتیب در داخل  منشأی جهان اسالم حداقل دو هابحران 

جهان اسالم و بین مسلمانان، عدم بینش و آگاهی کامل نسبت به مبانی و معارف اسالمی از 
یف دین و استفاده ابزاری از مفاهیم و مبانی دینی توسط برخی صاحبان اندیشه و و تحر سوکی

ی عقیدتی مختلف در جهان اسالم شد و هاشیگراو  هانحلهقدرت از سوی دیگر منجر به ایجاد 
گروه شدند. این وضعیت وقتی به حالت بحرانی رسید که فرقه و گروهآن فرقه تبعبهمسلمانان نیز 

ی بین پیروان هر فرقه ایجاد شد و خود را حق مطلق دانسته و پیروان خودمحور ی،شیاندجزم
لکه به رفع نشد، ب تنهانهرا متهم به تکفیر کردند. با گذر زمان این چالش عقیدتی  هاگروهسایر 

« رقابت ژئوپلیتیک اسالم و غرب»تحت عنوان اصطالح  آنچه ژهیوبهدلیل مداخله سایر بازیگران 
ی هاگروهرفتارها را  نیتریرانسانیغ، نیترانهیوحشامروز  کهینحوبهتشدید شد. مطرح است 

داعش و القاعده به نام دین، نسبت به پیروان سایر ادیان و حتی مسلمانان  همچونمسلمان انحرافی 
 .دهندیمانجام 

 
 (1929منازعه و بحران در جهان اسالم )زرقانی،  منشأ. 1شکل 
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ین ب تنهانهمذهبی  -اال نشان داده شده است اختالف عقیده و تضاد دینیدر شکل ب که همچنان
مردم مسلمان وجود دارد، بلکه در شرایط فعلی جهان اسالم، به سطوح سیاسی در مقیاس محلی، 

 هاروهگی نیز گسترش پیدا کرده است. بدین ترتیب در سطح فروملی شاهد برخورد امنطقهملی و 
ی با اقهفری هانزاع متأسفانهنیز  هاملتایدئولوژیک هستیم و در سطح  منشأو احزاب سیاسی با 

دینی و قومی در جهان اسالم در حال اوج گرفتن است. همچنان که در متن مقاله توضیح  منشأ
ی مسلمانی وجود دارند هاحکومتسطح از نظر قدرت بازیگری، کشورها و  نیترمهمداده شد، در 

 یریگاوجدر حال  رمسلمانانیغو به نفع  هاآنین سطح خود به ضرر در باالتر هانزاعکه این 
به بحران سوریه اشاره کرد. نزاع و بحران سوریه دو طرف منازعه  توانیمنمونه  عنوانبهاست. 

روسیه و امریکا هستند که در چهارچوب  همچون رمسلمانیغکشورهای  طرفکدارد، در ی
و طرف دیگر کشورهای مسلمان چون عربستان،  کنندیمخله ی ژئوپلیتیکی در بحران مداهارقابت

 .اندشدهامارات، ایران، عراق، ترکیه و ... هستند که در این باتالق گرفتار 
ی مطلوب سرزمینی و جغرافیایی هایژگیومردم و کشورها در جهان اسالم به دلیل  قطع طوربه 

 با وحدت و انسجام در نظام توانندیم از یکسو و قابلیت فرهنگی و تمدنی اسالم از سوی دیگر
 رسدیمر ذکر شد، به نظ چنانکهژئوپلیتیک جهانی نقش و جایگاه واقعی خود را پیدا نمایند. البته 

انی ی متضاد نسبت به مبگاهو رویکردهای متفاوت و  هابرداشتبستر اصلی این واگرایی و نزاع 
و رهبران سیاسی است.  هانظاممردمی تا  یی و اختالف در سطوح مختلفگرافرقهدین اسالم و 

را  ییگراهمی معدود نخبگان جهان اسالم نیز تاکنون نتوانسته است شمع تقریب و هاتالش
روشنایی و قدرت بخشد و با مداخله دشمنان و رقبای جهان اسالم این اختالف و منازعه در 

و  هایتوانمندمجموعه  اقعدرویی از جهان اسالم در حال تشدید و اوج گرفتن است. هابخش
ی غرب در قالب قدرت نرم و قدرت سخت در راستای تشدید و تعمیق اختالف و هاتیقابل

ی روشن اندازچشمدر وضعیت فعلی  متأسفانهی جهان اسالم است و هادولتو  هاملتمنازعه بین 
 جدول در برای کاهش و حل منازعات و رفتن به سمت وحدت و انسجام اسالمی وجود ندارد.

 ی ژئوپلیتیکی جهان اسالم به ترتیب اهمیت اشاره شده است.هابحران نیترمهمشماره دو، به 
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 ی ژئوپلیتیکی جهان اسالم به ترتیب اهمیتهابحران نیترمهم. 9جدول 
 ی ژئوپلیتیکی جهان اسالمهابحران
ی ژئوپلیتیکی جهان هابحران ی ژئوپلیتیکی جهان اسالمهابحران

 سالما

بحران کشورهای جهان اسالم با  یکشورانیم یکشوردرون
 غرب( ژهیوبهسایر کشورها )

 -بحران بین دولت
 ملت در جهان اسالم

ی جهان هاملتبحران بین 
 اسالم

بحران بین کشورهای 
 اسالمی

بحران فلسطین و کرانه باختری 
 رود اردن

 بحران سوریه مسئله سوریه -ترکیه  سودان شمالی و جنوبی جامو و کشمیر

 بحران یمن یمن -عربستان کردها و اعراب در عراق کردها با دولت ترکیه

 بحران افغانستان عربستان -ایران شیعه و سنی در پاکستان میانمار مسلمانان

 -ارمنستان هزاره افغانستان -پشتون چچن مسلمانان
 آذربایجان

 بحران الجزایر

 بحران سودان ترکیه -عراق  بحران سومالی مسلمانان نیجریه

گام مهمی در جلوگیری  تواندیم استیی که در ادامه به آن اشاره شده هاشنهادیپ رسدیمبه نظر  
 ی ژئوپلیتیکی و در جهت تشکیل امت واحده اسالمی باشد.هابحرانشدن این  ترقیعماز 
کشورهای  المجالسنیب. تقویت تعامل و ارتباط نهادهای مدنی جهان اسالم همانند اجالس 1

 اسالمی
ی غیردولتی در بخش نخبگان و اندیشمندان کشورهای هاهستهی و تقویت ریگشکل. کمک به 9

 اسالمی بخصوص در بین اندیشمندان جوان

ی جهان اسالم مانند هاچالشی از کشورهای اسالمی برای حل امنطقهی هانظام. ایجاد 9
 ی محیط زیستی، اقتصادی و...هابحران

 انی مسلمهاملتیی بین گراهمی تقویت برا. استفاده از ظرفیت گردشگری در جهان اسالم 1

ور با حض ی بزرگ در اعیاد مشترک چون: فطر، قربان، مبعثهاکنفرانسو  هااجالس. برگزاری 1
 علمای بزرگ اسالمی از اقصی نقاط جهان اسالم

امنیت  نیتأمی براکشورهای اسالمی  ازمتشکل  هیپاآب رگذاریتأثیک اتحادیه قوی و  سیتأس. 5
 خارجی از منطقه. گرمداخلهی هاقدرتمنطقه جنوب غرب آسیا و شمال افریقا و دور کردن 
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