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چکیده
بررســی ســیر تحــول و دگرگونــی در خلیــج فــارس، دغدغــة پژوهشــی بســیاری از 
ــل  ــط بین المل ــه ای، سیاســت خارجــی و رواب ــات منطق صاحبنظــران و کارشناســان مطالع
از ابتــدای شــکل گیری ایــن زیرمنطقــه بوده اســت. انوشــیروان احتشــامی در کتــاب 
ــا متغیرهایــی چــون اقتصــاد سیاســی، جنــگ  ــد ب مــورد بررســی، ایــن مســئله را در پیون
ــه و شــمال آفریقــا  ــدو تکویــن خلیــج فــارس به عنــوان زیرمنطقــه خاورمیان و انقــالب از ب
ــط قــدرت و درک تحــول در سیاســت دولت هــا در  پــی گرفته اســت. دغدغــة او فهــم رواب
پرتــو متغیرهــای پیش گفتــه اســت. در نوشــتار پیــش رو، پــس از معرفــی اجمالــی نویســنده 
و مــرور محتوایــی اثــر به تفکیــک هــر فصــل، نقدهایــی از حیــث محتوایــی و شــکلی ارائــه 

ــی از ایــن کتــاب حاصــل آیــد. ــرای خواننــدگان درکــی اجمال ــا ب شــده ت

کلیدواژه ها:
خلیج فارس، مطالعات منطقه ای، اقتصاد سیاسی، خلیج فارس، نظام های سیاسی.

مقدمه
ــت دارد.  ــان اهمی ــا ایرانی ــرای م ــی ب ــات گوناگون ــرب از جه ــان ع ــات جه مطالع
اشــتراکات تمدنــی، تاریخــی، جغرافیایــی، دینــی و مذهبــی و در یــک کالم 
قرابت هــای فرهنگــی به ناگزیــر ســبب گردیــده تقریبــاً بــا مســائل مشــترکی مواجــه 
باشــیم. دراین میــان، حــوزة خلیــج فــارس به عنــوان بخشــی از منطقــة خاورمیانــه و 
نیــز غــرب آســیا کــه به ســبب برخــورداری از منابــع عمــدة نفــت و گاز در اقتصــاد 
ــمار  ــردی به ش ــه ای راهب ــزرگ، منطق ــای ب ــی قدرت ه ــت خارج ــی و سیاس جهان

حال خاورمیانه

 دکتر احمد بیگلری
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران

بررسی و نقد کتاب اقتصاد سیاسی، جنگ و انقالب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 12

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-107-fa.html


35052

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

نقد آزاد

ــا همســایگان عرب مــان  مــی رود، قلمرویــی اســت کــه مــا را از ایــن حیــث هــم ب
ــه در موضــوع  ــف و ترجم ــم از تألی ــاب  اع ــن کت ــون چندی ــازد. تاکن ــط می س مرتب
خلیــج فــارس بــه فارســی منتشــر شــده کــه هــر یــک از زاویــه ای تحلیلــی بــه آن 
ــس در رشــتة  ــرای تدری ــه ب ــن کتــب به صــورت درس نام ــد. برخــی از ای پرداخته ان
علــوم سیاســی بــا عنــوان کلــی خلیــج فــارس و مســایل آن  )اســدی، 1394؛ الهــی، 
1393( تألیــف شــده و شــماری نیــز از منظــر مطالعات منطقــه ای  )زارعــی، 1395( 
ــا  ــد. ام ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــدم، 1388( ب ــی  )ادیب مق ــت بین الملل و سیاس
ــارس را در  ــج ف ــای خلی ــت دولت ه ــی  در سیاس ــی، دگرگون ــورد بررس ــاب م کت
ــه کرده اســت. در  ــای اقتصــاد سیاســی، جنــگ و انقــالب مطالع ــا متغیره ــد ب پیون
ــی  ــی فصــول کتــاب، نکات ــن نوشــتار، پــس از معرفــی نویســنده و مــرور تفصیل ای
 در نقــد محتوایــی آن ارائــه می گــردد. در نهایــت، برخــی کاســتی های اثــر 

یادآوری می شود.

معرفی اثر و نویسنده
کتــاب اقتصــاد سیاســی، جنــگ و انقــالب بــا عنــوان فرعــی بررســی ســیر دگرگونی 
در منطقــه خلیــج فــارس به قلــم دکتــر انوشــیروان احتشــامی در ســال 2013 بــه 
زبــان انگلیســی به رشــتة تحریــر درآمــده و در ســال 1397 توســط ایــوب فرخنــده 
و محمــد سالمی اســتاد بــه پارســی برگــردان شده اســت. انتشــارات دنیــای اقتصــاد 
آن را در 500 نســخه چــاپ و روانــة بــازار کتــاب کرده اســت. از دیگــر آثــار ایشــان 
ــه   ــورهای خاورمیان ــی کش ــت خارج ــوان سیاس ــده می ت ــی ترجمه ش ــه فارس ــه ب ک
)1383(، گــذار از بحــران جانشــینی  )1385(، و سیاســت خارجــی ایــران در دوران 

ســازندگی  )1378( نــام بــرد.

اقتصــاد   .)1396( انوشــیروان   احتشــامی،   ■
سیاسی، جنگ و انقالب: بررسی سیر دگرگونی در 
منطقه خلیج فارس، ترجمــة ایوب فرخنده، محمد 
سالمی اســتاد؛   با مقدمه محســن خلیلی، تهران، 

دنیای اقتصاد.                   
شابک؛ 978-600-8591-00-9
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احتشــامی دارای دکتــرای علــوم سیاســی از دانشــگاه اگِزتِــر1 انگلســتان 
ــور  ــت و ام ــکدة حکوم ــل در دانش ــط بین المل ــل رواب ــتاد ایرانی االص ــت. او اس اس
بین الملــل دانشــگاه دورهــام2 انگلســتان و نیــز مدیــر مرکــز مطالعــات خاورمیانــه ای 
و اســالمی3 در آن دانشــگاه اســت. او همچنیــن کارشــناس حــوزة بنیادگرایــی اســت 
ــام[ ــس از ]ام ــالمی  )1996(، پ ــی اس ــون بنیادگرای ــاری چ ــوان از آث ــه می ت ک

ــزی:  ــا آســیای مرک ــارس[ ت ــی  )1995(، از خلیج]ف ــوری دوم ایران ــی: جمه خمین
ــط در  ــای متوس ــران: قدرت ه ــوریه و ای ــزرگ  )1994(، س ــازی ب ــی در ب بازیگران
یــک نظــام منطقــه ای نفوذپذیــر  )1997( نــام بــرد. دیگــر حــوزة فعالیــت پژوهشــی 
ــی  ــت. برخ ــران اس ــارس و ای ــج ف ــه، خلی ــی خاورمیان ــت خارج ــامی، سیاس احتش
ــده در گــذار  )2017(،  ــران: درمان ــد از: ای ــن حــوزه عبارتن ــر وی در ای ــار اخی از آث
ــن  ــه در ای ــر ک ــاب حاض ــه  )2014( و کت ــای خاورمیان ــی دولت ه ــت خارج سیاس

ــت. ــه شده اس ــد آن پرداخت ــی و نق ــه معرف ــتار ب نوش
کتــاب مشــتمل بــر مقدمــة ترجمــة فارســی، پیشــگفتار، مقدمــه، دوازده فصــل 
در قالــب چهــار بخــش و در نهایــت یــک نتیجه گیــری اســت. بخــش اول بــا عنــوان 
ــا ســوم را دربرمی گیــرد. نویســنده در فصــل  »سیاســت قــدرت« ســه فصــل اول ت
ــه  ــن زیرمنطق ــردی ای ــت راهب ــه اهمی ــارس« ب ــج ف ــک خلی ــی »ژئوپلتی اول، یعن
ــر  ــه، ب ــا( پرداخت ــا  )من ــمال آفریق ــه و ش ــة خاورمیان ــی از منطق ــوان بخش به عن
ــورها از  ــر کش ــهم نابراب ــرژی، س ــع ان ــود مناب ــبب وج ــه به س ــت ک ــاور اس ــن ب ای
درآمدهــای نفتــی، صــدور بنیادگرایــی اســالمی، اشــاعة ناامنــی و در نتیجــه اخــالل 
ــورهای  ــیب پذیری کش ــی و آس ــش نگران ــی، افزای ــه ای و بین الملل ــام منطق در نظ
ــرن بیســتم  ــارس به خصــوص از نیمــة دوم ق ــه غــرب، همــواره خلیــج ف وابســته ب
ــل اســتراتژیک مدنظــر بوده اســت  )احتشــامی،  ــة حای ــک منطق ــه ی ــد به مثاب به بع

1396، ص. 45(.
احتشــامی در فصــل دوم بــا عنــوان »خلیــج فــارس: از جنــگ ســرد تــا عصر پس 
از آن« مســئلة اهمیــت خلیــج فــارس و امنیــت آن را براســاس ضــرورت مصونیــت 
نفــت بــرای غــرب به عنــوان جبهــة ژئوپلتیــک مقاومــت در برابــر شــوروی، از ابتــدای 
جنــگ ســرد تــا فروپاشــی شــوروی و طــرح »نظــم نویــن جهانــی«  مطــرح کــرده و 
ــت.  ــال نموده اس ــل اول دنب ــر از فص ــکل تفصیلی ت ــه آن را به ش ــوط ب ــائل مرب مس
در ایــن فصــل روابــط کشــورهای حاشــیة خلیــج فــارس بــا دو ابرقــدرت آمریــکا و 
ــاور نویســنده،  ــر مســائل منطقــه بررســی شده اســت. به ب شــوروی و تأثیــرات آن ب

1. University of Exeter
2. School of Government and International Affairs, University of Durham
3. Centre for Middle Eastern and Islamic Studies
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پایــان جنــگ ســرد ســبب پدیدآمــدن فرایندهایــی پویــا بــرای زیرمنطقــة خلیــج 
فــارس شده اســت. شــالودة »نظــم نویــن جهانــی« بــوش بــر چهــار عنصــر اســتوار 
بــود: خلــع ســالح منطقــه ای، امنیــت منطقه ای، توســعة اقتصــادی منطقــه، و تقویت 
ــع ســالح منطقــه ای  ــح اعــراب ـ اســرائیل. احتشــامی معتقــد اســت خل ــد صل رون
هرگــز از ســوی آمریــکا به عنــوان یــک ضــرورت راهبــردی پیگیــری نشــده و برنامــة 
اصلــی آمریــکا در ایــن زیرمنطقــه، بقــای اســتیالی خــود بوده اســت. بدین ترتیــب، 
ــت  ــه در زیرنظــام و تقوی ــای هرج و مرج طلبان ــه جهت گیری ه ــان جنــگ ســرد ب پای

فعالیت هــای منطقــه ای جانــی تــازه بخشــید  )احتشــامی، 1396، ص. 77(.
نویســنده فصــل ســوم را تحــت عنــوان »موازنــة منطقــه ای قــدرت و خلیــج فارس« 
بــه مســئلة توزیــع نابرابــر قــدرت در منطقــة منــا و دو تأثیــر عمــدة ایــن موضــوع بــر 
زیرمنطقــة خلیــج فــارس اختصــاص داده اســت. نخســت این کــه هیچ یــک از گروه هــا 
ــه تســلط داشــته  ــر رشــد و گســترش زیرمنطق ــادر نیســتند به شــکل انحصــاری ب ق
ــراب از دهــة 1950( از  ــا  )جنــگ ســرد اع ــة من ــا در منطق ــی، رقابت ه باشــند؛ درثان
بــدو تشــکیل نظام هــای دولتــی بــا رشــد نیروهــای ضدهژمــون بــه زیرمنطقــة خلیــج 
فــارس منتقــل گردیده اســت. درواقــع وجــود منابــع راهبــردی و وضعیــت جغرافیایــی 
خلیــج فــارس، تحــت تأثیــر فرهنــگ ژئوپلتیکــی آن، ایــن منطقــه را بــه عرصــة قــدرت 
سیاســت های منطقــه ای و بین المللــی بــدل ساخته اســت. بنابرایــن روابــط قــدرت در 
خاورمیانــه امــروز به صــورت فرایندهــای سیاســی و راهبــردی صلــح اعــراب و اســرائیل، 
برنامــة هســته ای ایــران، ناآرامی هــای داخلــی در برخــی کشــورها و توزیــع درآمدهــای 
نفتــی، همــواره دغدغــه ای جهانــی بــوده، به طوری کــه ثبــات منطقــه بــرای تجــارت و 

ــت دارد  )احتشــامی، 1396، ص. 81(. ــت اهمی ــی بی نهای ــت بین الملل امنی
به بــاور احتشــامی، سیاســت نظامــی آمریــکا در افغانســتان و عــراق، شــکاف های 
بزرگــی را در منطقــه در پــی داشــته کــه رفــع آن هــا بســیار دشــوار اســت. درواقــع 
خــأ قــدرت ناشــی از ســقوط عــراق و تغییــر شــکل عــراق از یــک دولــت ســنی بــه 
یــک دولــت شــیعه، تضعیــف بیشــتر نظــم عربــی را به دنبــال داشــته و ســبب شــده 
تــا القاعــده بــه بین النهریــن وارد شــود. همچنیــن فضــای عمــل بیشــتری در اختیــار 
ــای  ــت الگوه ــا تقوی ــد همــة این ه ــه پیام ــه ک ــرار گرفت ــه و اســرائیل ق ــران، ترکی ای
به طورکلــی خاورمیانــه چشــم انداز  بوده اســت.  منطقــه  در  آنارشــیک  رفتــاری 
ــل  ــد عام ــه ای در آن از چن ــای منطق ــت رقابت ه ــدارد. ماهی ــی ن ــه ای باثبات منطق
ــن  ــونت در ای ــدت خش ــز ش ــر و نی ــت پیش بینی ناپذی ــت، ماهی ــت: نخس ــر اس متأث
ــی را  ــی و بی نظم ــه ای، آنارش ــون منطق ــدرت هژم ــک ق ــدان ی ــه در فق ــه، ک منطق
ــای  ــی از رژیم ه ــروه بزرگ ــدید گ ــوء ظن ش ــت. دوم، س ــکاری کرده اس ــن هم جایگزی
اقتدارگــرای خاورمیانــه کــه همــواره صبغــة ملی گرایانــه به خــود می دهنــد و 
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ــه  ــاز ب ــده نی ــد، سبب ش ــدارک می بینن ــود ت ــرای خ ــدی ب ــی تن ــیه های امنیت حاش
نیروهــای نظامــی کارآمــد، بــدون توجــه بــه وســعت کشــور در رأس برنامه هــای ملــی 
قــرار گیــرد. امــا عامــل ســوم، بــه نقــش گروه هــای غیردولتــی در قامــت کنش گــران 
ــه  ــورها را ب ــئله کش ــن مس ــود. ای ــوط می ش ــه مرب ــاب در خاورمیان ــونت و ارع خش
ــامی، 1396، ص. 84(. ــت  )احتش ــر ساخته اس ــا ناگزی ــت در بحران ه ــت دخال سیاس

احتشــامی بخــش دوم کتــاب را بــا عنــوان »اقتصــاد سیاســی« در قالــب 
ــت  ــی »نف ــارم، یعن ــل چه ــت. وی در فص ــم نگاشته اس ــا شش ــارم ت ــای چه فصل ه
کشــورهای  مطرح شــدن  و  شــکل گیری  به نحــوة  فــارس«  خلیــج  اقتصــاد  و 
ــی و حاشــیه ای در  نفت خیــز و چگونگــی تبدیل شــدن آن هــا از دولت هــای پیرامون
ــردازد. کشــورهای  ــی می پ ــای نیمه پیرامون ــه قدرت ه ــل ب ــام  بین المل ــه و نظ منطق
پادشــاهی خلیــج فــارس توانســته اند بــا اســتفاده از ابــزار نفــت در کوتاه مــدت بــه 
ــع  ــوند. درواق ــل ش ــده تبدی ــی اغواکنن ــای مل ــا اقتصاده ــدرن ب ــهرهای م دولت ش
ــی در نتیجــة  ــان صنعت ــرژی در جه ــی ان ــای مصرف ــر از الگوه ــا متأث ــن دولت ه ای
رشــد صــادرات نفــت رشــد کردنــد. از نیمــة دوم قــرن بیســتم تغییــر منبــع انــرژی 
اروپــای غربــی از زغــال ســنگ بــه نفــت و نیــز نیازهــای نفتــی ژاپــن، به ویــژه پــس 
از آن کــه نفــت به عنــوان یــک دارایــی ملــی مطــرح شــد و از انحصــار شــرکت های 
ــعه را  ــرای توس ــی ب ــازاد دولت ــرمایة م ــد، س ــرون آم ــی بی ــتخراج کنندة خارج اس
ــا  ــورها ب ــن کش ــف ای ــادی ضعی ــتم های اقتص ــر، سیس ــوی دیگ ــم آورد. از س فراه
ــد.  ــه گردی ــواری هایی مواج ــائل و دش ــا مس ــی ب ــاالی نفت ــای ب ــق درآمده تزری
ــت  ــال داش ــه به دنب ــه ای را در زیرمنطق ــای پرهزین ــاال پروژه ه ــای ب ــن درآمده ای
ــت.  ــرار داش ــی ق ــمند دولت ــای ارزش ــار پروژه ه ــون در کن ــکلی ناهمگ ــه به ش ک
ــة  ــی در زیرمنطق ــش دولت ــی، بخ ــورهای نفت ــزش کش ــار خی ــب در کن بدین ترتی
خلیــج فــارس گســترش یافــت به  طوری کــه اســتخدام در دســتگاه دولتــی 
به عنــوان یــک گزینــة مزیــت دار بــرای هــزاران شــهروند به شــمار آمــد. پیامــد ایــن 
ــن، درآمدهــای نفتــی از منظــر اقتصــاد  ــود. بنابرای ــت رانتــی ب مســائل، رشــد دول
سیاســی دو پیامــد مهــم بــرای کشــورهای نفتــی داشــت: نخســت، تقویــت قــدرت 
ــه  ــع، ک ــن جوام ــردن ای ــهیل رانتی ک ــی؛ دوم، تس ــاد مل ــر اقتص ــور ب ــرل کش کنت
در مــوارد زیــادی بــه یــک نظــام رفــاه اجتماعــی پیچیــده منجــر گردیده اســت. از 
ســوی دیگــر، ازآن جاکــه درآمــد نفتــی، منبــع اصلــی مالــی بــرای ســرمایه گذاری در 
کشــورهای خلیــج فــارس بــوده، نوســانات قیمــت نفــت اثــری مســتقیم بــر ثبــات 

ــامی، 1396، ص. 120(. ــت  )احتش ــورها داشته اس ــن کش ــی ای مال
ــارس« به نحــوة  ــج ف ــوان »جهانی شــدن خلی ــا عن نویســنده در فصــل پنجــم ب
جهانی شــدن متمایــز کشــورهای نفتــی ایــن زیرمنطقــه می پــردازد. وی بــر 
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ــا و  ــدن نظام ه ــرای فراملی ش ــود ب ــازی ب ــة 1970 آغ ــه ده ــت ک ــاور اس ــن ب ای
تکنیک هــای تولیــد. برخــالف کشــورهای مســلمان جنــوب شــرقی آســیا، فرهنــگ 
ــوع  ــوان ن ــدن به عن ــی جهانی ش ــا تلق ــه ب ــی خاورمیان ــاد سیاس ــب در اقتص و مذه
ــر یکپارچه شــدن  جدیــدی از اســتعمارنو گرفتارهــای ایدئولوژیــک بســیاری در براب
ــد. به مــرور صــادرات نفــت به عنــوان  ــد آورده ان ــا نظــم ســرمایه داری پدی منطقــه ب
ــدن  ــبب پدیدآم ــان، س ــاط جه ــی نق ــه اقص ــارس ب ــج ف ــتراتژیک خلی کاالی اس
ــارس  ــج ف ــة خلی ــورهای زیرمنطق ــان کش ــدی می ــدت و نیرومن ــای بلندم پیونده
ــی  ــدن قلمروزدای ــنده از جهانی ش ــور نویس ــت. منظ ــان گردیده اس ــی جه ــا مابق ب
از فرایندهــای اقتصــادی اســت کــه در عمــل حتــی اقتصــاد خــرد ملــی و 
ــن  ــز ممک ــه و متمای ــد غیرعادالن ــن فراین ــرد. ای ــی را دربرمی گی ــای جزئ فعالیت ه
اســت باعــث تســریع در فروپاشــی گــردد. جهانی شــدن از نظــر جغرافیایــی خــود 
ــد   ــان می ده ــارس نش ــج ف ــوب خلی ــمال ـ جن ــه ش ــیم بندی غیرعادالن  را در تقس

)احتشامی، 1396، ص. 129(.
نویســنده در فصــل ششــم مســئلة »آسیایی شــدن خلیــج فــارس« را در 
قالــب مســئلة انــرژی، تجــارت و ســرمایه گذاری، انتقــال پــول و نیــروی کار، 
همکاری هــای نظامــی و مبــادالت فرهنگــی بررســی نموده اســت. به بــاور وی، 
ــه  ــده ک ــی ش ــة ارتباط ــک حلق ــدن ی ــبب پدیدآم ــه، س ــور پیش گفت ــج مح پن
ــامی، 1396، ص. 194(.  ــد  )احتش ــش می ران ــارس را به پی ــج ف ــدن خلی آسیایی ش
ــرن 20  ــر از ق ــارس بســیار متفاوت ت ــج ف ــرای خلی ــرن 21 ب از منظــر نویســنده، ق
اســت کــه در آن غلبــه بــا رویکــرد اروپایــی ـ آمریکایــی بــود. در واقــع، ظهــور آســیا 
ــش  ــت. پرس ــد داش ــراه خواه ــه به هم ــرای خاورمیان ــی را ب ــا و چالش های فرصت ه
اصلــی ایــن اســت کــه قدرت هــای آســیایی چگونــه خواهنــد توانســت زیــر ســایة 
امنیــت غربــی در بخــش وســیعی از زیرمنطقــه، منافــع اقتصــادی خــود را مدیریــت 
ــه  ــا توج ــد ب ــی را بای ــیایی گرایی فعل ــد آس ــد اســت رون ــد؟ احتشــامی معتق نماین
ــوس  ــان اقیان ــدرت در می ــة ق ــر موازن ــی و تغیی ــط جهان ــتردة رواب ــر گس ــه تغیی ب
ــریع  ــور س ــای ظه ــدن به معن ــن آسیایی ش ــود. بنابرای ــی نم ــیا بررس ــس و آس اطل
رابطــة کامــاًل آســیایی کــه در آن غــرب آســیا، شــرق و جنــوب شــرقی آن، هســتة 
ــن تحــول از  ــود. ای ــد، خواهــد ب ــد پان آســیایی را تشــکیل دهن ــة جدی ــک جامع ی
ــوان  ــر، آســیا به عن ــرد؛ از ســوی دیگ ــرژی سرچشــمه می گی یک ســو، از مســئلة ان
قطــب اقتصــاد جهانــی معرفــی می شــود. به جــز ژاپــن کــه از دوران پــس از جنــگ 
ــرژی منطقــه داشــته، و نیــز کشــورهای  ــه ان ــی دوم تاکنــون نیــاز فزاینــده ب جهان
معــروف بــه چهــار ببــر آســیا، اکنــون چیــن و هنــد هــم بــه منابــع انــرژی منطقــه 

ــد  )احتشــامی، 1396، ص. 167(. ــاز دارن نی
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احتشــامی در بخــش ســوم طــی ســه فصــل به بررســی »نظام هــا و فرایندهــا« در 
ــارس«  ــم و انقــالب در خلیــج ف زیرمنطقــه پرداخته اســت. فصــل هفتــم »تغییــر رژی
عهــده دار بررســی دو انقــالب در عــراق  )1958( و ایــران  )1979( و نیــز تغییــر رژیــم 
عــراق متعاقــب حملــة آمریــکا در 2003 اســت. دو انقــالب پیش گفتــه کــه بــه تغییــر 
رژیم هــای پادشــاهی در آن هــا منجــر گردیــد، و نیــز رقابــت ایــن دو کشــور متعاقــب 
ــاب  ــارس به حس ــج ف ــرب خلی ــنتی ع ــاهی های س ــرای پادش ــدی ب ــالب، تهدی انق
می آمــد. درواقــع، عــراق و ایــران پیــش از انقــالب، از متحــدان نزدیــک غــرب  )بریتانیا و 
آمریــکا( بودنــد کــه در پــی انقــالب، ســاختار امنیتی غــرب در خلیــج فــارس را متحول 
ــای  ــرل نهضت ه ــار و کنت ــر مه ــل، درگی ــه از قب ــی ک ــاهی های نفت ــاختند. پادش س
ناسیونالســیت عــرب بودنــد، پــس از انقــالب عــراق و پیوســتن آن بــه جرگــة اتحــاد 
مصــری ســوری، بــه حــس ناامنــی بیشــتر دچــار شــدند. همچنیــن انقــالب عــراق و 
نقــش آن در تولیــد بی نظمــی و تشــویق نیروهــای گریــز از مرکــز، مســتقیماً روابــط 
پرتنــش عــراق و ایــران را متأثــر ســاخت. پــس از کودتــای حــزب بعــث، تندروی هــای 
عــراق ادامــه یافــت تــا این کــه بــا انقــالب ایــران در 1979، نقطــة عطفــی در سیاســت 
ــه کشــوری حامــی وضــع  ــرا ب ــک کشــور الحاق گ ــراق از ی ــد. ع ــد آم ــه پدی زیرمنطق
ــرب، سیاســت خارجــی  ــای غ ــرای برخــورداری از فناوری ه ــل شــد و ب موجــود تبدی
ــد  ــه رون ــبب تسریع بخشــیدن ب ــران، س ــالب ای ــع، انق ــود. در واق ــل نم ــود را تعدی خ
ــد. بدین ترتیــب، ظــرف  ــدار غــرب گردی ــا پادشــاهی های عــرب طرف ســازش عــراق ب
مــدت کوتاهــی عــراق خــود را در نقــش مدافــع جهــان عــرب در برابــر شــیعیان انقالبی 

ــامی، 1396، ص. 212(. ــذارد  )احتش ــش گ ــران به نمای ای
ــاهی های  ــی در پادش ــر سیاس ــوان »تغیی ــا عن ــتم ب ــل هش ــنده در فص نویس
نفتــی خلیــج فــارس« فرایندهــای سیاســی در کشــورهای پادشــاهی زیرمنطقــه را 
ــج  ــاهی های خلی ــباهت  پادش ــم ش ــنده، به رغ ــاور نویس ــد. به ب ــری می نمای پی گی
ــال، در  ــرار داد. بااین ح ــس ق ــروه متجان ــک گ ــا را در ی ــوان آن ه ــارس، نمی ت ف
حــوزة اصالحــات و ضــرورت تغییــرات سیاســی، همــة ایــن کشــورها بــه پیگیــری 
ــای  ــایه دالره ــع، در س ــتند. درواق ــد هس ــرات پایبن ــی تغیی ــدة سیاس مدیریت ش
نفتــی، پادشــاهی ها توانســته اند ســاختار دولتــی مقــاوم و بوروکراســی پیچیــده ای 
پدید آوردنــد کــه بــه آن هــا فرصــت کشــورداری و مدیریــت تغییــرات را داده اســت. 
البتــه نخبــگان حاکــم در ایــن کشــورها بارهــا تحــت تأثیــر فشــارهای ژئوپلتیــک 
گرایشــاتی بــه اصالحــات از خــود بــروز داده انــد، امــا ســاختار دولتــی ایــن اصالحات 
ــه پاییــن و در چارچــوب مصلحــت همیــن نخبــگان بوده اســت. هــر یــک  ــاال ب از ب
ــای  ــون گونه ه ــة 1990 تاکن ــاله، از ده ــک دورة بیست س ــی ی ــورها ط ــن کش از ای

ــت. ــرا کرده اس ــوده و اج ــات را آزم ــی از اصالح متفاوت
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ــرز و ســرحد« نســبت اســالم  ــه م ــوان »میان ــا عن ــم ب احتشــامی در فصــل نه
ــن  ــامی، دی ــاور احتش ــت. به ب ــی شده اس ــه بررس ــی در زیرمنطق ــائل سیاس ــا مس ب
ــة  ــه در مجموع ــی رود ک ــمار م ــلمانان به ش ــرای مس ــت ب ــیار بااهمی ــی بس هویت
امنیتــی خلیــج فــارس نادیــده گرفتــه شده اســت و به آســانی نمی توانــد بــا 
بــا  درواقــع،  گــردد.  همنشــین  منطقــه ای  امنیــت  دولت محــور  برنامه هــای 
ــرداری  ــزار بهره ب ــک اب ــون ی ــن هم چ ــد از دی ــا می توانن ــه دولت ه ــود این ک وج
دیــن می توانــد چالشــی  فرامنطقه ای بــودن،  به دلیــل خصلــت  امــا  نماینــد، 
ــالم  ــد اس ــنده، نبای ــر نویس ــردد. به نظ ــداد گ ــور قلم ــای دولت مح ــرای روایت ه ب
ــی  ــای گوناگون ــرا روایت ه ــت؛ زی ــر گرف ــان درنظ ــه ای یکس ــا مؤلف را در تحلیل ه
از اســالم وجــود دارد کــه هویت هــای منطقــه ای منحصربه فــردی را نشــان 
ــر هویت هــای ملــی،  ــت در زیرمنطقــه، عــالوه ب می دهــد. ازایــن رو محورهــای رقاب
ــدن  ــبب پدیدآم ــئله س ــن مس ــرد. همی ــم دربرمی گی ــادی را ه ــای اعتق هویت ه
چهــار جریــان ژئوکالچــری اســالم گرا از دهــة 1970 در منطقــه بوده اســت. 
ــران در  ــرای ای ــی ب ــای امنیت ــه نگرانی ه ــان ک ــاد افغ ــی از جه ــای ناش جریان ه
ــرزی  ــط م ــه خ ــتان به مثاب ــة 1990 افغانس ــوص از ده ــت. به خص ــی داشته اس پ
ــبب  ــتان س ــاد افغانس ــت. جه ــده شده اس ــاض دی ــران و ری ــرای ته ــک ب ایدئولوژی
رواج افراط گرایــی در کشــورهای عــرب خلیــج فــارس بوده اســت. گــروه دوم، 
ــه  ــران هســتند. درواقــع افــزودن مذهــب ب جریان هــای تحــت حمایــت انقــالب ای
ــه به وســیلة جمهــوری اســالمی، جغرافیــای فرهنگــی را هــم  چشــم انداز ملی گرایان
بــه موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران اضافــه نمــود. احتشــامی معتقــد اســت حتــی مســئلة 
فلســطین تــا انقــالب ایــران، یــک نشــانه در گفتمــان پان عربــی بــود کــه بــا ایــن 
انقــالب در درون گفتمــان اســالمی قــرار گرفــت. دســتة ســوم، جریان هــای ســلفی 
ــای  ــا جریان ه ــکار ب ــه در تضــادی آش ــعودی هســتند ک ــی س ــت مال تحــت حمای
شــیعی و خصوصــاً جریــان ســوم قــرار دارنــد. نویســنده بــر آن اســت کــه اکنــون 
ــوژی، ایــن جغرافیــای فرهنگــی اســت کــه ماهیــت تنش هــا میــان  به جــای ایدئول
ایــران و عربســتان ســعودی را نشــان می دهــد. همیــن امــر ســبب شــده تــا اهــل 
 تســنن پــس از طــرح مقولــة »هــالل شــیعی«، در پــس هــر اقــدام حــزب اهلل لبنــان 
ــای  ــت جریان ه ــد. در نهای ــی ببینن ــه ای ایران ــده، توطئ ــر القاع ــراق ب ــروزی ع و پی
شــیعه گرا در عــراق اســت کــه از لحــاظ سیاســی، اخالقــی و مذهبــی بــا شــیعیان 
از  به شــدت  علمــا  جریان هــا،  ایــن  در  دارنــد.  چشــمگیری  تفــاوت   ایــران 

سیاست پرهیز دارند.
به بــاور احتشــامی، نــوع خوانش هــای متفــاوت و گاه متضــاد از اســالم در 
ــط کشــورها  ــن در رواب ــا دیگــر مؤلفه هــای تقابل آفری ــه کــه در هم نشــینی ب منطق
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قــرار گرفتــه، سبب شــده تــا جغرافیــای فرهنگــی بــه درونمایه هــای تغییــر در خلیــج 
فــارس اضافــه گــردد. مســائلی کــه به خصــوص در عــراق در ارتبــاط بــا فرقه گرایــی 
ــت زدایی  ــراق از سیاس ــیعة ع ــون ش ــت روحانی ــده و حمای ــرح ش ــت مط در دول
شــیعی را مشــاهده می کنیــم، سبب شــده قــدرت سیاســی در ایــن کشــور ســکوالر 
ــرب، در  ــیعه ع ــت ش ــا دول ــوان تنه ــد به عن ــراق جدی ــال، ع ــد. بااین ح ــی بمان باق
ــا  ــوریه ب ــن و س ــیعیان بحری ــل ش ــه مث ــیعیان در منطق ــایر ش ــران از س ــار ای کن
ــتی  ــری درس ــه نتیجه گی ــامی ب ــان احتش ــد. در پای ــاع می نمای ــرارت دف ــور و ح ش
ــا«ی  ــورد تمدن ه ــة »برخ ــل، نظری ــن  تفاصی ــا ای ــت ب ــد اس ــد؛ وی معتق می رس
و  یــک ســاده انگاری  از  اســالم  یکســان انگاری جهــان  به دلیــل  هانتینگتــون 

ــرد. ــج می ب ــش رن فروکاه
ــمکش  ــر کش ــئلة »تأثی ــرد« مس ــوان »نب ــا عن ــارم ب ــش چه ــامی در بخ احتش
ــی در  ــای خارج ــش قدرت ه ــارس«، »نق ــج ف ــط در خلی ــر رواب ــا ب ــان دولت ه می
روابــط امنیتــی خلیــج فــارس« و »امنیــت و روندهــای تســلیحاتی« را در قالــب ســه 

ــت.  ــم واکاوی کرده اس ــم و دوازده ــم، یازده ــی ده ــل نهای فص

بررسی و نقد شکلی اثر
ــی  ــالط امالی ــت. اغ ــه اس ــتی هایی مواج ــدک کاس ــا ان ــاب ب ــکلی کت ــث ش از حی
در کتــاب در چندیــن صفحــه وجــود دارد. به عنــوان نمونــه در صفحــة 118 
»افتصــادی«، صفحــة 203 »مســول« و... . همچنیــن در کلماتــی کــه از همــزه بــا 
ــوان  ــف آورده شده اســت؛ به عن ــه صــورت ال ــف تشــکیل شــده اند، همــزه ب ــة ال پای

ــر« و ... . ــورت »تاثی ــر« به ص ــال »تأثی مث
ــا  ــال در برخــی معادل ه ــول اســت. بااین ح ــی قابل قب ــاب به طورکل ــة کت ترجم
ابهامــات و کاســتی هایی وجــود دارد. به عنــوان نمونــه، در صفحــة 210 واژة 
ــت  ــت نیس ــد نادرس ــرای »irredentist« هرچن ــی ب ــوان معادل ــرا« به عن »الحاق گ
امــا ابهــام دارد. به نظــر می رســد »انضمام طلــب« معــادل رســاتری باشــد. در 
  »depoliticized« صفحــة 250 واژه »سیاســت زدگی« به عنــوان معادلــی بــرای
ــرده شــده کــه درســت نیســت. معــادل صحیــح »سیاســت زدایی« اســت.  ــه کار ب ب
همچنیــن، فارسی نویســی کار در مــواردی انــدک ایــراد دارد؛ مثــاًل در صفحــة 245، 

ــت. ــح نیس ــاند« صحی ــوم واژة »می بخش ــطر س س
در نهایــت این کــه کتــاب فاقــد یــک نمایــة تخصصــی اســت. ازآن جاکــه ایــن 
ــی رود،  ــمار م ــاال به ش ــبتاً ب ــا حجــم نس ــر تخصصــی و پژوهشــی ب ــک اث ــاب ی کت

ــد. ــی آن بیفزای ــه ارزش پژوهش ــد ب ــالم می توان ــات و اع ــة اصالح ــزودن نمای اف
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بررسی و نقد محتوایی اثر
همان طــور کــه از ادبیــات نویســندة کتــاب روشــن می گــردد، وی از حیــث 
روش شــناختی متأثــر از رویکــرد واقع گرایــی در روابــط بین الملــل اســت. البتــه نــه 
ــی ســاختاری  ــه به نظــر می رســد واقع گرای ــی به شــکل کالســیک آن، بلک واقع گرای
یــا نوواقع گرایــی در تحلیــل احتشــامی بــا انــدک تعدیل هایــی حضــور دارد. منطقــاً 
ایراداتــی کــه بــه ایــن رویکــرد وارد شــده را می تــوان تاحــدی بــر نویســندة کتــاب 
ــطح  ــوان س ــل به عن ــام بین المل ــاختار نظ ــرد، س ــن رویک ــت. در ای ــم وارد دانس ه
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــدرت در آن م ــع ق ــئلة توزی ــردد و مس ــاب می گ ــل انتخ تحلی
ــط  ــی رواب ــا، شــکل اصل ــاختار آنارشیســتی دولت ه ــز در س ــدم تمرک ــرد. ع می گی
ــن  ــک، قوانی ــای فرهنگــی، ایدئولوژی ــم تفاوت ه ــن علی رغ ــل اســت. بنابرای بین المل
ــم  ــا ه ــی ب ــای اصل ــا در کارکرده ــف، آن ه ــای مختل ــراد در دولت ه ــی و اف اساس
ــردد، از  ــل می گ ــا در نظــام بین المل ــز دولت ه ــد. آن چــه ســبب تمای شــباهت دارن
ــون، 1383، ص. 112(. ــون و سورنس ــردد  )جکس ــی می گ ــا ناش ــای آن ه توانایی ه

مفروضــات رویکــرد واقع گرایانــة نویســنده کامــاًل مشــهود اســت. از ایــن منظــر، 
به دلیــل خصلــت آنارشیســتی نظــام بین الملــل، دولت هــا از خــود محافظــت 
ــن رو  ــد. ازای ــن نمی کن ــا را تأمی ــت آن ه ــر از خودشــان امنی ــد و کســی غی می کنن
ــق  ــد و می کوشــند از طری ــش درســت می کنن ــرای خــود ارت ــا ب ــک از آن ه ــر ی ه
ــون،  ــون و سورنس ــد  )جکس ــار نماین ــود را مه ــوة خ ــمنان بالق ــترش آن، دش گس
1383، ص. 164(. پیش فــرض انسان شــناختی بدبینانــة ایــن تحلیــل کامــاًل 
ــا  ــگاه آن ه ــوع ن ــوان براســاس ن ــای سیاســی را می ت ــة نظریه ه آشــکار اســت. هم
ــه  ــبت ب ــرا نس ــی واقع گ ــای سیاس ــود. نظریه ه ــته بندی نم ــر دس ــت بش ــه سرش ب
انســان بدبیــن هســتند؛ یعنــی انســان را موجــودی قلمــداد می کننــد کــه بســیار 
»خطرنــاک« و پرتحــرک اســت  )فورســیت، 1380، ص. 102(. اساســاً از ایــن 
زاویه دیــد، عــداوت عنصــری ذاتــی در زندگــی انســانی بــوده و جنــگ ذاتــی جامعــة 

ــداوم سیاســت اســت.  انســانی و ت
ــاب  ــون کت ــول گوناگ ــنده را در فص ــه نویس ــرد واقع گرایان ــة رویک ــاً غلب اساس
به خوبــی می تــوان مشــاهده کــرد. اهمیتــی کــه نویســنده بــه مقولــة امنیــت داده 
ــر آن را در یــک نظــام منطقــه ای و  ــی نظیــر جنــگ و انقــالب ب و تأثیــر مؤلفه های
ــای  ــت. در رویکرده ــتی او اس ــگاه رئالیس ــر ن ــد، بیانگ ــی واکاوی می نمای بین الملل
واقع گرایانــه، امــر سیاســی، خــود از اصالــت برخــوردار اســت و نبایــد آن را دنبالــة 
ــاد و  ــت اقتص ــود، اهمی ــت. بااین وج ــر گرف ــی درنظ ــا اخالق ــادی و ی ــائل اقتص مس
ــری  ــرا ام ــم واقع گ ــر در درون پارادای ــای تکامل یافته ت ــی در نگاه ه ــاد سیاس اقتص
ــی  ــاد سیاس ــة اقتص ــه مقول ــاب را ب ــارم کت ــش چه ــنده بخ ــت. نویس ــول اس مقب
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ــة  ــر اهمیــت آن، تعدیل هایــی در رویکــرد واقع گرایان ــا تأکیــد ب اختصــاص داده و ب
خــود انجــام می دهــد. باوجودی کــه بــه اذعــان وی، جهانی شــدن حــالل مشــکالت 
ــا  ــد، ام ــا بینجام ــدید آن ه ــه تش ــواردی ب ــد در م ــه می توان ــت و بلک ــه نیس منطق
ــت، در  ــه او اس ــرد واقع گرایان ــته از رویک ــه برخاس ــه ک ــگاه محافظه گرایان ــی ن نوع
ــة  ــه غلب ــه ازآن جاک ــوان نمون ــود. به عن ــده می ش ــدن دی ــدة جهانی ش ــال پدی قب
ــائلی  ــه مس ــنده ب ــوده، نویس ــی ب ــای غرب ــا نگاه ه ــون ب ــل تاکن ــت بین المل سیاس
ــرای امنیــت و  ــش ب ــک بحــران و چال ــوان ی ــران به عن چــون موضــوع هســته ای ای

ــد. ــر می کن ــه ای نظ ــی و منطق ــم بین الملل نظ
فصــل نهــم از نقــاط قــوت کتــاب حاضــر به شــمار مــی رود کــه در آن به خوبــی 
ــه  ــف منطق ــورهای مختل ــالم در کش ــاد از اس ــاوت و گاه متض ــای متف ــر روایت ه ب
ــتی  ــد شده اســت. نویســنده به درس ــاز تأکی ــذار و هویت س ــه ای اثرگ ــوان مؤلف به عن
تأثیــرات ایــن خوانش هــای متفــاوت در نســبت بــا امنیــت منطقــه را طــرح نمــوده 
و از افتــادن در دام یکســان انگاری و تقلیــل پرهیــز داده اســت، امــا متأســفانه 
ــای  ــتن جریان ه ــا فروکاس ــع، وی ب ــت. درواق ــه دام افتاده اس ــی ب ــود در جاهای خ
شــیعی عــراق بــه گرایشــات ســکوالر در مقابــل جریــان شــیعی ایــران، ایــن خطــا 

ــت. ــب شده اس را مرتک
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ــورهای  ــی کش ــت خارج ــامی  )1383(. سیاس ــیروان احتش ــد و انوش ــوش، ریمون هینه ب
ــردی. ــات راهب ــکده مطالع ــران: پژوهش ــدی، ته ــی گل محم ــة عل ــه، ترجم خاورمیان

http://www.ecssr.com/ECSSR/print/prf.jsp?lang=en&prfId=/Profile/
Profiles_0505.xml

https://www.dur.ac.uk/sgia/staff/profile/?id=488
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