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مي آيد.  به شمار  جهان  استراتژيك  و  مهم  مناطق  جمله  از  خليج فارس 
مسائل  در  ويژه اي  اهميت  از  خود  خاص  موقعيت  دليل  به  منطقه  اين 
جلب  موجب  استراتژيك  موقعيت  اين  است.  برخوردار  جهان  و  منطقه 
توجه نيروهاي فرامنطقه اي به آن شده است. به دليل اين اهميت متون 
بسياري به زبان هاي فارسي و انگليسي در خصوص آن به نگارش درآمده 
است. اين متون تالش دارند تا فهم مناسب تري از مشكالت و مسائل 
منطقه ارائه و هر يك از منظري خاص يا موضوعي ويژه به مسائل منطقه 
واقع گرايي  مباحث  از  متأثر  مباحث  اين  از  عمده اي  بخش  كنند.  اشاره 
نظري هاي  و  بين الملل  روابط  ماركسيستي  نظريه هاي  نوواقع گرايي،  يا 
خليج فارس  منطقه  پيرامون  فكري  تالش هاي  عمده  لذا  است.  ليبرالي 
از  اساس  اين  بر  است.  گرفته  شكل  رايج  نظريه هاي  اين  چارچوب  در 
يك سو مسائل و مشكالت منطقه خليج فارس تا حد زيادي در چارچوب 
پارادايم هاي رايج، چشم انداز روشني را براي سامان منطقه تصوير نمي كند 
و از سوي ديگر مسائل و مشكالت چند وجهي منطقه، عاليق متفكران 
تحوالت  بررسي  براي  را  بين الملل  روابط  در  انتقادي  جديد  رويكردهاي 
خليج فارس  در  بين المللي  سياست هاي  كتاب  برنمي انگيزند.  منطقه 
(تبارشناسي فرهنگي )، نوشته ارشين اديب مقدم، چاپ انتشارات شيرازه 
از جمله كتب تازه انتشار يافته در ارتباط با موضوع خليج فارس است كه 

نگاهي تازه به موضوع خليج فارس دارد. 
ارشين اديب مقدم نويسنده كتاب هاي سياست بين المللي در خليج فارس: 
تبارشناسي فرهنگي، ايران در جهان سياست: مسئله جمهوري اسالمي و 
نگاه فراتاريخي برخورد تمدن هاست. او مفسر ثابت شبكه هاي خبري ملي 
و بين المللي و روزنامه هاست و درباره ايران، آسياي غربي و موضوعاتي 
همچنين  مي نويسد.  مطلب  لندن،  گاردين  بيروت،  استار  ديلي  در  ديگر 
به  كه  است  مادريد  در  سالم  دموكراسي  بنياد  ماهانه  ستون  مقاله نويس 
اسپانيايي منتشر مي شود و در سراسر آمريكاي التين در دسترس است. 
هامبورگ، آمريكا  اديب مقدم آموزش دانشگاهي اش را در دانشگاه هاي 
بورس  كه  است  فردي  اولين  او  گذراند.  وكمبريج  دي.سي)  (واشنگتن 
دكتري جروس در سنت ادموند هال دانشگاه آكسفورد را از آن خود كرد و 
همچنين به عنوان عضو افتخاري انجمن اعتماد اروپايي كمبريج انتخاب 
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سياست  رشته  در  استاديار  عنوان  به  مقدم  اديب  سپتامبر 2007  از  شد. 
بين المللي خاورميانه در مدرسه مطالعات شرقي و آفريقاي دانشگاه لندن 

برگزيده شد.
كتاب او داراي ويژگي هاي خاصي است كه آن را متفاوت از آثار رايج در 
اين زمينه كرده است. اين ويژگي ها به نقد رهيافت هاي رايج، به مطالعه 
مباحث امنيتي منطقه خليج فارس از يك سو و طرح رويكرد و ديدگاه هاي 
با  انتقادي  نظريات  از  فراتر  حتي  ديگر  سوي  از  منطقه  مورد  در  جديد 
نويسنده  كه  است  آن  كتاب  مهم  ويژگي  مي گردد.  باز  فرهنگي  رويكرد 
ضمن آن كه با رويكردهاي فرهنگي به مسائل خليج فارس مي پردازد، اين 
مطالعه را به حوزه راهبردها نيز منتقل مي كند. به عبارت ديگر نويسنده 
با تأكيد بر بحث ستيز و آنارشي در خليج فارس هر دو حوزه فرهنگي و 
راهبردي ستيز و آنارشي را به هم پيوند مي زند تا هم نهادي از مطالعه 
آورد.  پديد  خليج فارس  در  كشمكش  تجربي  تحليل  با  فرهنگ  انتقادي 
بر اين اساس كتاب به دنبال جايگزيني نظري جديد نيست بلكه ضمن 
انتقاد به رويكردهاي رايج در صدد طرح بحثي مكمل در مطالعات حوزه 
خليج فارس است. اين مطالعه بيش از آن كه در حوزه علي و پوزتيويستي 

قرار گيرد، نگاه تفهمي به مباحث خليج فارس دارد.
دوره زماني مطالعه كتاب از 1971 به بعد بيش از سه دهه و نيم را شامل 
مي شود كه از پر فراز و نشيب ترين دوران تحوالت منطقه نظير انقالب، 
استقالل  و  فراملي  شورش هاي  دولت ها،  بين  جنگ  داخلي،  اختالفات 
تقريبًا باقي مانده كشورهاي منطقه بوده است. نكته دوم آن كه اين تحليل 
به زعم نويسنده مي تواند خاورميانه را شامل شود ولي در بدو امر براي 

تجديد حوزه بررسي در منطقه خليج فارس تمركز دارد.
در آغاز كتاب بحثي با عنوان چيستي تبارشناسي فرهنگي آنارشي آورده 
تبارشناسي و آنارشي از نظر  مورد  كوتاهي در  توضيح  شده است كه به 
همان  نوعي  به  كتاب  نظر  مورد  تبارشناسي  مي پردازد.  كتاب  نويسنده 
رويكرد باستان شناسانه فوكو است بنابراين رويكردي انتقادي به مسائل 
بلكه  نيست  پديده ها  تاريخي  مطالعه  صرفًا  تبارشناسي  دارد.  پيراموني 
ايدئولوژي ها  هويت ها،  فرهنگي  و  تاريخي  ريشه هاي  بررسي  نوعي  به 
شالوده شناسي  تبارشناسي،  ابتدايي  ويژگي  است.  منطقه  هنجارهاي  و 
گفتمان ها و ساختارهاي موجود در مطالعه خليج فارس است. در حقيقت 
واقعيات  همانند  ظاهري  كه  را  كه  واقعياتي  چتر  دارد  تالش  تبارشناسي 

ويژگي  است.  شناسانه  شناخت  ديگر  ويژگي  زند.  كنار  دارند  ثابت 
شناختاري كتاب اين است كه مشكالت و مسائل خليج فارس ساختگي و 
مصنوع دست رهبران و نخبگان منطقه است و نه يك حقيقت طبيعي و 
مقدر. براي اين كه تبارشناسي فرهنگي وارد حوزه مطالعات راهبردي شود 
نيازمند تأكيد بر بحث آنارشي و جنگ است. اما آنارشي موجود، در حوزه 
اقتداري  فقدان  نه  آن هاست  ميان  رقابت  و  فرهنگ ها  و  هويت ها  تنوع 
برتر از ملت ـ دولت هاي منطقه. آنارشي در بستر فرهنگي شكل مي گيرد 
يكديگر  با  مواقعي  در  رقابت  حضور،  هويت ها،  از  متفاوتي  سازه هاي  كه 

برخورد دارند.
در نهايت ويژگي آخر بحث وجه اثباتي تبارشناسي فرهنگي است. دليل 
اهميت اين رويكرد، انتقادي بودن بحث در واكنش به سه جريان است. 
الف) واكنش به نظريه هاي نوواقع گرايان كه بر آنارشي هميشگي، معماهاي 
امنيتي و موازنه قواي منطقه اي، دوقطبي بودن و ديگر متغيرهاي مادي 
تأكيد دارند. ب) در مقابل نظريه هاي متأثر از ماركسيسم كه بر نظريه هاي 
كه  ليبرالي  سنت هاي  مقابل  در  ج)  دارند.  تأكيد  ايدئولوژي  و  وابستگي 
در  همسو  گروه هاي  عمومي،  افكار  داخلي،  سياست  متغير  الگوهاي  به 
منطقه  بررسي  براي  را  رويكردها  اين  نويسنده  مي پردازد.  نهادها  تنش 
با  تقابل   / تناظر  در  آنارشي  بر  كتاب  تأكيد  نمي داند.  كافي  خليج فارس 
نظريه هاي واقع گرايي و نوواقع گرايي است. آنارشي مورد نظر واقع گرايان 
مي سازد  تسهيل  مذهبي  يا  ملي  وظيفه  يك  به عنوان  را  افروزي  جنگ 
هيچ  در  هميشگي  ويژگي  خشونت  است  معتقد  نويسنده  كه  صورتي  در 
منطقه اي نخواهد بود و ساختارهاي دشمني و رقابت شكل تقديرگرايانه، 
طبيعي، و گريزناپذير منطقه خليج فارس نيست. نظريه هاي واقع گرايي و 
جماعتي  هنجارهاي  كه  هستند  نكته  اين  توجيه  دنبال  به  نوواقع گرايي 
منابع  به  غربي ها  مفرط  تشنگي  و  ژئواستراتژيك  وضعيت  پيشامدرن،  و 
وسيع نفت و گاز دور تسلسل وار خشونت در منطقه را پديد مي آورد، اما در 
واقع آنارشي توليد بشري ملت ـ دولت ها و به طور مشخص تر دست پرورده 
نخبگان منطقه خليج فارس است. بنابراين تبارشناسي فرهنگي كتاب به 
و  بين الملل  روابط  در  عملي  و  نظري  موجود  هستي هاي  شالوده شكني 
مسائل منطقه خليج فارس نظر دارد. تبارشناسي فرهنگي آنارشي بر پرده 
برداشتن از عمل گرايي موجود در منطقه خليج فارس و خودمختاري نسبي 
شرايط  با  تطابق  جاي  به  نوعي  به  و  دارد  نظر  منطقه  كارگزاران  ذهني 

دوره زماني مطالعه كتاب از 1971 به بعد، بيش از سه 
دهه و نيم را شامل مي شود كه از پر فراز و نشيب ترين 
دوران تحوالت منطقه نظير انقالب، اختالفات داخلي، جنگ 
بين دولت ها، شورش هاي فراملي و استقالل تقريباً باقي 
مانده كشورهاي منطقه بوده است
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جاري بر تغيير آن اشاره و تأكيد دارد. بنابراين قصد كتاب با اين رويكرد 
فراتر رفتن از زمينه ها و بسترهاي موجود مورد بررسي در منطقه و طرح 
چارچوب هاي ذهني و تفسيري بازيگران كليدي منطقه خليج فارس است.
نويسنده در كتاب خود معتقد است كه در دوره مورد نظر او چند گرايش، 
است.  كشانده  آنارشي  و  چالش  به  را  منطقه  خاص  هويت  و  سياست 
شيعي  انقالبي گري  ايران،  انقالب  از  پيش  ايراني  ناسيونالسيم  بحث 
در  بعثي  باورهاي  بر  مبتني  عربي  اتحاد  بحث  اسالمي،  انقالب  از  پس 
عراق زمان صدام حسين، باورهاي اسالمي سني گروه القاعده و حضور 
غيرمشروع آمريكا در عراق. او معتقد است ساختارهاي نهادي و مفهومي 
جوامع خليج فارس به گونه اي بود كه نخبگان كشورهاي منطقه با ايجاد 
فرهنگ رقيب منطقه اي و علي رغم فرآيندهاي گذر از پسا استعمارگرايي 
همچنان در بستر استعمارگرايي به دگرسازي مشغول بودند. اما به واسطه 
ساختاري  فشارهاي  واسطه  به  و  كشورها  جماعتي  و  هويتي  چالش هاي 
مهم  اصل  دو  پذيرش  باعث  معاصر  بين المللي  جامعه  فرهنگي  عوامل 
حاكميت و مشروعيت در منطقه شد و آرامش نسبي اوليه اي در منطقه 
فراهم كرد. پس مقررات رايج بين المللي و هنجارهاي مستقر جهاني متأثر 
از ملت ـ دولت ها باعث اجتماعي شدن واحدهاي مبتني بر هويت خاص 
و  مي كند  تبديل  شده  عقالني  عوامل  به  را  منطقه  بازيگران  و  مي شود 

باعث برهم ريختگي بيشتر نظام بين المللي مي شود.
به  نيز  فصل  هر  و  كرده  تقسيم  فصل  پنج  به  را  خود  كتاب  نويسنده 
بخش هايي در ارتباط با موضوع تقسيم شده است. همچنين نويسنده در 

آغاز هر فصل مقدمه اي در ارتباط با موضوع فصل بيان مي دارد.
فصل اول: مطالعه كشمكش در خليج فارس: درآمدي شناخت شناسانه 

خليج فارس  جنگ در  آنارشي و  مسئله  تحليل  فصل به  نويسنده در اين 
آن را  دولت ها  كه  است  چيزي  صرفًا  آنارشي  است  معتقد  و  مي پردازد 
مي سازند و تنها به مثابه امر دست ساز بشري و باالتر از آن محصول ملت 
ـ دولت هاست. او معتقد است در عمل بين المللي آنارشي مفهومي بسيار 
قوي براي مشروعيت خشونت و حتي تجاوز است. جنگ در خليج فارس 
از  همچنين  است.  بشري  كنوني  محصوالت  بلكه  نيست  طبيعي  حقايق 
موضوع فرهنگ سخن به ميان مي آورد و عنوان مي كند كه او فرهنگ 
فرهنگ  است  معتقد  اساسًا  و  مي داند  ديالكتيكي  پديده  يك  همچون  را 

بستري است كه مي توان برخي چيزها را به وضوح يا به طور كامل توصيف 
عيني  شأن  و  هستند  بشري  دست ساخته هاي  فرهنگي  ابداعات  و  كرد 
آن ها از كنش بشري جدا نيست. از اين رو در بحث او فهم فرهنگ به 
آنارشي  تبارشناسي  مورد  در  را  برداشت  كنوني  اجتماعي  محصول  مثابه 
آنارشي  فرهنگي  تبارشناسي  او  نظر  از  مي كند.  تكميل  خليج فارس  در 
سرايت ارزش ها و باورهاي سازنده ماهيت اختالفي روابط بين دولتي ميان 
دولت هاي ساحلي سراسر منطقه خليج فارس را واكاوي مي كند. از اين رو 
اين رهيافت نمي پذيرد كه خشونت جزء جدايي ناپذير نظام منطقه اي باشد. 
سياست  تأثير  بر  چيز  هر  از  بيش  آنارشي  فرهنگي  تبارشناسي  همچنين 
خاص هويت بر سياست هاي خارجي تأكيد دارد و اين كه چرا دولت هاي 
منطقه به هويت هاي خاص دولتي رجوع كرده كه به معني طرد روابط 

جماعتي است.
انقالب:  و  استقالل  ميانه  در  خليج فارس  دوم:  فصل 

دگرگوني هاي مفهومي و پيامدهاي منطقه اي
در اين فصل نويسنده به دوره زماني قبل و بعد از انقالب ايران مي پردازد. 
ايشان معتقدند در دوره ثابت بين اين سال ها فرصت آنارشي خوديارانه 
هيچ گاه تا پيروزي انقالب اسالمي بر خليج فارس سايه نيفكند. به زعم 
نويسنده ساختارهاي كشمكش پيش از آن نيز وجود داشت و در فرهنگ 
اوليه  نهادهاي  و  قواعد  اما  داشت  عميقي  ريشه  حاكم  نخبگان  سياسي 
ضعيف  جامعه  به  بخشيدن  تعادل  براي   1970 دهه  در  منطقه اي  نظام 
پرده  خيال بافانه  تجارب  روي  بر  و  بود  قوي  كافي  اندازه  به  منطقه اي 
مي كشيد. مادامي كه هويت نقشي ايران و عربستان سعودي (سياست دو 
نظر  از  و  بودند  هم  مكمل  منطقه اي  امنيت  حافظان  صورت  به  ستوني) 
بين المللي نيز موجه و مشروع بود، مداخالت ابرقدرتي امكان پذير نبود و 
دولت هاي ناراضي مانند عراق مجبور بودند كه خواست هايشان را با وضع 
موجود فرهنگي همسو كنند. در اين دوره دولت پهلوي معماري امنيتي را 
در ميان دولت هاي حاشيه اي و غيرپارسي به خاطر اصرار بر هويت دولتي 
خاص و افراطي ايران گرايانه حادتر مي كرد، ايران گرايي كه از منظر عربي 
ستيزه جويانه مي نمود و فعاليت هاي ايران براي باز پس گيري جزاير اين 
تصور را قوت مي بخشيد كه نقش ايران به عنوان ژاندارم منطقه مي تواند 
به ايراني سازي تهاجمي در خليج فارس منجر شود. دولت هاي خليج فارس 

كتاب داراى ويژگي هاي خاصي است كه آن را متفاوت 
از آثار رايج در اين زمينه كرده است. اين ويژگي ها 
نقد رهيافت هاي رايج، مطالعه مباحث امنيتي منطقه 
خليج فارس، طرح رويكرد و ديدگاه هاي جديد در مورد 
منطقه، فراتر از نظريات انتقادي با رويكرد فرهنگي است 
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ابداع  خود  خارجي  محيط  ساخت  براي  هويتي  قلمروهاي  زمان  اين  در 
كردند. در اين دروه ملي گرايان ايراني پيوند با غرب را نزديك تر از پيوند 
با اعراب مي ديدند و آن را در پيوند با مقوالت نژاد آريايي و زبان هند و 
اروپايي تفسير مي كردند و به نوعي هم ذات پنداري با غرب داشتند و از 

اين رو غير را اعراب مي دانستند نه دنياي غرب.
ها  آن  آراء  كه  بودند  نيز  عرب  ملي گرايان  ايراني،  ملي گرايان  كنار  در 
توسط نظريات  ابن خلدون و ساطع حصري مطرح و توسط ميشل عفلق 
منبع  به عنوان  زبان  برتري  بر  تأكيد  دو با  شد.آن  نهادينه  بعث  حزب  در 
هويت سياسي مشترك اتحاد عربي نه تنها دولت را از ملت جدا كردند 
گفتمان  مدرن  پديده  قراردادند.  تأكيد  مورد  را  اسالم  بودن  عربي  بلكه 
ملي گرايي در ايران و عراق منبعي براي بسيج حمايت هاي مردمي و نماد 
مشروعيت رژيم هاي اقتدارگرا در قدرت بود ولي هر دو بافت ملي گرايي 
ترجمان  است  معتقد  او  مي كرد.  عمل  خاص  سياسي  اهداف  خدمت  در 

ديني  غير  انديشه  به عنوان  ملي گرايي  فرانسوي  و  آلماني  عمدتًا  مفاهيم 
و رخدادي امروزي در غرب آسيا افسانه اي پديد آورد كه روابط اعراب و 
ايران هميشه ستيزه جويانه بماند و نتواند از فرصت تكميل همكاري هاي 
امنيتي در طول دهه هاي قبل بهره مند شود اما علي رغم تقسيمات پديد 
براي  منطقه اي  جامعه  دولتي  هويت  خاص،  روايت هاي  اساس  بر  آمده 

اعتدال بخشي به اندازه كافي قوي بود.
با انقالب اسالمي ايران فاكتورهاي نظام دوستوني تحت تأثير فرهنگ 
سازش ناپذير دولت اسالمي قرار گرفت و نظام از پيش موجود در خليج 
فارس مورد پذيرش قرار نگرفت و نقش ايران از ژاندارم وضع موجود به 
قدرت تجديد نظر تغيير يافت. با پذيرش اين نقش و با وجود دو قدرت 
و  برخورد  منطقه،  امنيتي  نظم  فقدان  و  عراق  و  ايران  طلب  نظر  تجديد 
كشمكش طبيعي مي نمود. با تغيير رژيم، انقالب به دنبال صدور انديشه 
انقالبي بود بنابراين اتكا به دعوت و تبليغ جايگزين ويژگي نظام سلطنت 

نقشه خليج فارس

با انقالب اسالمي ايران فاكتورهاي نظام دوستوني 
تحت تأثير فرهنگ سازش ناپذير دولت اسالمي قرار 
گرفت و نظام از پيش موجود در خليج فارس مورد 
پذيرش قرار نگرفت و نقش ايران از ژاندارم وضع 
موجود به قدرت تجديد نظر تغيير يافت

تبارشناسى مسايل خليج فارس
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و  شد  ارزش  كم  پهلوي  دوره  ايراني  ملي گرايي  دوره  اين  شد.در  شاه 
توسط  كه  اسالمي  برادري  و  اسالمي  امت  موضوع  از  حمايت  همچنين 
سياسي  نفوذ  فكر  به  را  عرب  توده هاي  شد،  مطرح  اسالمي  جمهوري 
پادشاهي  حكومت  رد  اسالمي  حكومت  شكل گيري  با  داد.  سوق  ايران 
از  شد.  مطرح  عراق  و  خليج فارس  همكاري  شوراي  شيخ نشين هاي  در 
كنار  در  شد.  عميق  آل سعود  و  ايران  دولت  نظر  بين  مواجهه  نظر  اين 
ضدامپرياليسم گرايي و ضدسلطنتي بودن ايران، ضدملي گرايي (در ارتباط 
در  فرهنگي  اشكال  بقاي  براي  محوري  چالش  عراق)  بعثي  حكومت  با 
منطقه خليج فارس بود. نويسنده در اين قسمت همچنين به جنگ ايران 
و عراق اشاره دارد و معتقد است تجاوز به ايران صرفًا نمي تواند به عوامل 

راهبردي و اقتصادي كاهش يابد و تا آنجا كه به رهبري عراق مربوط 
مي شد، جنگ، اين كشور را تبديل به حافظ منافع شرقي نظام دولت هاي 
از  بردن  سود  فرصت  عراق  سياسي  نخبگان  به  و  بود  كرده  بدل  عرب 
خليج  در  ايران  فرهنگي  و  سياسي  نفوذ  مقابل  در  شده  دروني  خصومت 
فارس و فراتر از آن را مي داد. ايدئولوگ هاي ملي گراي عرب بعثي، ايرانيان 

را منبع اصلي مقاومت در قبال برتري جويي هاي عربي نشان دادند.
حمله به ايران تنها به واسطه ي طرح خود به مثابه ژاندارم خليج فارس 
نبود بلكه به واسطه رنجش عميق عراق از نفوذ سياسي و فرهنگي ايران 
در خليج فارس بود. پيشينه ايران و عراق و بدگماني ريشه دار، واكنشي 
خواستار  عراق  شد.  عرب  دولت هاي  همراهي  و  ايران  گسترش طلبي  به 
مشروع جلوه دادن نقش خود به عنوان رهبر جهان عرب بود و تمايل بين 
المللي براي جلوگيري از گسترش انقالب ايران نيز سبب شد كه آن ها با 
آگاهي از برداشت ضد ايراني عراق و حساسيت هاي روابط ايران و عراق، 
رژيم صدام حسين را براي اين نقش ايده ال بدانند. از طرف ديگر جامعه 
بين الملل با نظارت بر جنگ مطمئن شد كه هيچ طرفي پيروز نخواهد شد 
تا موازنه قدرت منطقه اي را برهم زند در اين دوره آمريكا كه نقش جنگ 
افروزانه آن از نظر بين المللي مشروع بود با حمايت از عراق به اين رژيم 
اعمال  خليج فارس  در  غالب  قدرت  به عنوان  را  تصوراتش  تا  داد  فرصت 
كند. در اين دوره جنگ نه تنها تجلي بي نظمي در جامعه آنارشيك موقتًا 
مختل شده بود، بلكه وجه سازندگي بلند مدتي هم بر بافت هاي داخلي 

كارگزاران درگير و ويژگي نظام فرهنگي منطقه اي در كل داشت.
فصل سوم: نظام وستفالي و جامعه آنارشيك خليج فارس:جنگ دوم خليج 

فارس و پيامدهاي آن 
نويسنده در آغاز اين فصل تأكيد دارد كه انقالب ايران شرايط واقعي رفتار 
بين المللي را در خليج فارس تغيير داد و براي تأمل در مورد معني شرايط 
واقعي تغيير يافته به اين نكته اشاره دارد كه در گذشته حمله عراق به 
ايران پهلوي تجاوز در نظر گرفته مي شد، اما اقدام مشابه عملي مشروع 
در قبال جمهوري اسالمي ايران تصور مي شد. آنچه تجاوز به ايران را در 
زمان شاه نامشروع مي ساخت، بافت فرهنگي اي بود كه جنگ قرار بود در 
درون آن رخ دهد. آگاهي مشترك در دوره پيش از انقالب به رژيم عراق  نيروهاى نظامى عربستان در كويت، 1991، جنگ دوم خليج

انقالب ايران شرايط واقعي رفتار بين المللي را در خليج فارس 
تغيير داد و براي تأمل در مورد معني شرايط واقعي تغيير يافته 
به اين نكته اشاره دارد كه در گذشته حمله عراق به ايران پهلوي 
تجاوز در نظر گرفته مي شد، اما اقدام مشابه عملي مشروع در 
قبال جمهوري اسالمي ايران تصور مي شد
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مي گفت كه جنگ بين دولتي عليه يكي از ستون هاي نظام منطقه اي غير 
قابل دفاع است اما اقدام مشابه پس از فروپاشي شاه عليه كشور مشابه 
مجاز و مورد حمايت بود و در حقيقت فرهنگ سياسي غالب بين المللي را 

جامعه بين الملل تعيين مي كند كه جنگ بين دولتي مشروع است يا نه.
كه  است  مشهود  مسئله  اين  نيز  كويت  به  عراق  حمله  در  نظر  اين  از 
ديگر  تجاوز  اجازه  بين الملل  جامعه  كه  بود  آن  بر  تصور  تصميم  اين  در 
بعث،  رژيم  هويتي  پيشينه  مورد  در  شده  مطرح  تفاسير  داد.  خواهد  را 
كه  كرد  قانع  را  عراقي  گيرندگان  تصميم  عراق  و  ايران  جنگ  اتفاقات 
حق تجاوز به كويت را مشروع بدانند. در حقيقت مبناي دولت عراق بر 
آن بود كه قادر به داشتن نيروهاي متحد در جهان عرب و ايفاي نقش 
دايمي در جهان سياست است. آن ها اين نگرش را تقويت مي كردند كه 
صرفًا  مرزها  اين رو  از  است  عربي  متحدسازي  اصلي  كارگزار  كشور  اين 
يك اجتماع سياسي را مشخص مي كنند كه مي توانند ادغام شوند. آن ها 
با  و  امپرياليستي  توطئه  يك  در  وستفالي  حاكميت  كه  بودند  باور  براين 
از  است.  شده  تحميل  منطقه  اين  و  اعراب  به  عربي  امت  تقسيم  هدف 
اصلي  سرزمين  از  بخشي  بازگرداندن  براي  مشروع  نيروي  عراق  اين رو 
غربي  استعمار  ساختگي  مرزهاي  حذف  با  اصل  به  شاخه  بازگرداندن  و 
است. نكته مهم در اين جنگ آن است كه يكي از داليل شكست عراق 
عدم همراهي دولت هاي عربي بود زيرا تا پيش از اين، حمله وسيعي از 
سوي كشور عربي به كشور عربي ديگر صورت نگرفته بود و اين نكته اي 
است كه براي دولت هاي عربي قابل پذيرش نبود. همچنين در كنار آن، 
اين واقعيت كه عراق از كويت رانده شد و يازده سال تحريم و حاكميت 
سرزميني مثله شده پديد آورد ثابت مي كند كه قدرت هاي سامان بخش 
جنگ  دو  انقالب،  به  بخشي  تعادل  براي  كافي  توان  بين المللي  جامعه 
بين دولتي و بحران داخلي جدي را دارند. در هر دو جنگ خليج فارس 
ايدئولوژي محوري فرهنگ سياسي منطقه اي از جمله اسالم انقالبي و 
عرب گرايي انضمام طلب، فرهنگ سياسي بين المللي و منافع بنيادين را 
به  تهديد  انقالبي  ايران  زماني  طلبيد.  چالش  به  موجود  وضع  حفظ  در 
شمار مي آمد و اين زمان عراق با داعيه رهبري جهان عرب. در هر دو 
قبال  در  را  حاكميت  اصل  خشونت آميز  و  قاطعانه  بين الملل  جامعه  مورد 

نيروهاي چالش گر حفظ كرد. جامعه بين الملل عالقه اي به پيروزي قاطع 
آن  براي  ويژگي  باالترين  بلكه  نداشت  كشمكش ها  اين  در  طرف  يك 
محركي  خليج فارس  دوم  جنگ  مجموع  در  بود.  منطقه اي  تعادل  حفظ 
براي سازماندهي دوباره نظام دولتي عربي و انعكاس تغيير از ملي گرايي 

عربي به محوريت اصلي حاكميت بود.
سياست  در  را  جديدي  عمل هاي  ابتكار  عربي  ملي گرايي  فرسايش 
دگر  از  بازنمايي ها  نوبنياد  واقع گرايي  اساس  بر  ساخت.  فراهم  منطقه اي 
نظر  گشوده شد. از  گفتگو  براي  جديدي  مسير هاي  (ايران) نرم تر شد و 
نويسنده بعد از اين جنگ تغييراتي در مؤلفه هاي دروني دولت ايران روي 
داد. ايران در اين زمان نيازمند سمت گيري دوباره سياست خارجي خود در 
راستاي سازگاري و برداشت اصالحي نقش در روابط خارجي بود. ايران 
در اين دوره اقدام به واسازي تدريجي بين الملل گرايي اسالميـ  انقالبي و 
بروز دوباره آرايش ملي گرايانه شيعي / اسالمي  كرد. از اين رو تجديد رابطه 
با دولت هاي عربي خليج فارس و همسايگان آغاز شد و دولت هاي منطقه 
وفاداري هاي  تدريجي  وكاهش  محوري  دولت  سياست هاي  پيدايش  با 

فراملي به سرمايه امنيتي بزرگ تري دست يافتند.
فرصت  آمريكا  براي  خليج فارس  دوم  جنگ  رخدادها  اين  با  همزمان 
مناسبي براي بازگويي ادعاي اين كشور براي رهبري جهاني در فقدان 
به  عراق  حمله  اشتباه  بود.  كشور  اين  امنيت  براي  نظامي  جدي  تهديد 
كويت موقعيت مساعد و مشروع را براي آمريكا فراهم كرد و نقش آمريكا 
به واسطه فرهنگ سياسي بين المللي و گرايش به دولت محوري و تداوم 
اصل حاكميت ملي پديد آمد. از اين زمان قاعده نظم جهاني و قواعد و 
هنجارهاي رفتاري مناسب تنها زماني مهم مي شود كه منافع آمريكا به 
مخاطره نيفتد. از اين منظر در منطقه خليج فارس نيز آمريكا به سياست 
منطقه  دوست  قدرت هاي  تا  داشت  تالش  و  بازگشت  سنتي  بلوك بندي 
نظير عربستان سعودي و ديگر دولت هاي كوچك را تقويت نمايد يعني به 
نوعي جايگزيني صلح آمريكايي براي ايجاد نظم در منطقه خليج فارس 

پيش بيني شد.
فصل چهارم: لويتان كيست؟ منابع همكاري و كشمكش در خليج فارس 

«پسا ـ خيالي»

اشتباه حمله عراق به كويت موقعيت مساعد و 
مشروع را براي آمريكا فراهم كرد و نقش آمريكا به 
واسطه فرهنگ سياسي بين المللي و گرايش به دولت 
محوري و تداوم اصل حاكميت ملي پديد آمد

تبارشناسى مسايل خليج فارس
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فارس  خليج  دولت هاي  در  اصالحات  بحث   با  را  فصل  اين  نويسنده 
دموكراسي  بحث  به  و  مي داند  آن  نشانه  را  ايران  مورد  كه  مي كند  آغاز 
اسالم  كردن  دموكراتيك  است  معتقد  و  مي پردازد  ايران  در  اسالمي 
سياسي يا اسالمي كردن دموكراسي بيش از آن كه پديده اي روشنفكرانه 
باشد، پديده اي سياسي است كه ترويج آن نه تنها در ايران بلكه در ميان 
به  آن  نمونه  كه  مي شود  ديده  خليج فارس  محافظه كار  نشين هاي  شيخ 
اصالحات بحرين و بازگشايي نظام سياسي و باز شدن فضاي باز سياسي 
در 1998 اشاره دارد. از اين زمان فعاليت هاي سياسي براي ايجاد روابط 
و تعامالت جديد با كشورهاي منطقه از طريق عقد قراردادها فراهم شد.

تمهيدات  چارچوب  سعودي،در  عربستان  با  ارتباط  در  ايران  دولت 
اطمينان سازي به نوعي مشروعيت رهبري آل سعود در عربستان سعودي 
و اهميت اين كشور را براي ثبات منطقه اي پذيرفت و به نوعي بازنگري 
ـ  «دگرسعودي   و  انقالب  از  پس  ايراني»  ـ  «خودشيعي  نمايش  در 
وهابي» پديد آمد. در مجموع روابط منطقه اي به ميزاني ثبات يافت كه 
مشاوره هاي ديپلماتيك در مورد موضوعات مرتبط و همكاري اقتصادي، 
تمهيدات قهري را معوق كرد. ايران و دولت هاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس يك شيوه كار منطقه اي تأسيس كردند كه از اقدامات قهري 
و خطابه هاي خصمانه جلوگيري كرد به طوري كه فوران جنگ و آنارشي 

به واسطه تقويت هنجارهاي جماعتي مورد چالش قرار گرفت.
در اين زمان با پررنگ تر شدن نقش آمريكا مواجه هستيم. از منظر نخبگان 
سياسي، دانشگاهي و نو محافظه كاران، جنگ تصور از خود در اين كشور را 
به عنوان ابر قدرتي چالش ناپذير در سياست بين الملل تحكيم كرد. آمريكا با ساختار 
اصالحي نظام بين المللي احساس اطمينان داشت كه حاشيه اي كردن دو ابر 
قدرت اصلي منطقه (ايران و عراق) منافع بلند مدت آمريكا در خليج فارس را 
بدون واكنش جدي بين المللي در قبال تهديد حفظ خواهد كرد. اولين نمونه از 
اشتياق اياالت متحده براي نقض قواعد و هنجارهاي موجود در جامعه بين الملل، 
قانون تحريم ايران و ليبي و همچنين حمالت و بمباران هاي مناطق عراق 
بود. با شروع تغيير در هويت دولتي آمريكا تأكيد شده بود كه سلطه فرهنگ 
نو محافظه كاري در اين كشور و طرح موضع يك جانبه گرايانه توسط اين دولت 
عامل اوليه در تعيين سياست هاي اين كشور در قبال خليج فارس بود. پس 
از تحوالت 11سپتامبر و پيش آمدن موقعيت تازه و چارچوب راهبردي آموزه 
جنگ پيش دستانه كابينه بوش، ايدئولوژي نومحافظه كاري پيش گويي هاي 
خودخواهانه اش را مطرح و براي حمله به عراق در مارس 2003 سوق داد. در 
اين دوره منبع مؤثر ديگر كشمكش بر فرهنگ سياسي بين المللي خليج فارس، 
پيدايش جريان نو بنيادگريي در اسالم سياسي بود. بر خالف ضدامپرياليسم گرايي 
مورد نظر متفكران و فعاالن مسلمان نوانتقادي در شروع سده بيستم، گروه هاي 
نوبنيادگرا جنگ تمام عياري عليه غرب آغاز كردند. شبكه هايي چون القاعده با 
رد هر دو شكل از سازگاري و تهديد ثبات رژيم هاي محافظه كار و وابسته به 
تضمين هاي امنيتي غربي مانند عربستان سعودي، به عمل پرداختند. اين دو 
جريان نوبنيادگرايي و نومحافظه كاري قواعد هنجارهاي بين المللي را نقض كرده 
و اختالف و بي نظمي منطقه اي را دامن زدند. در اين زمان در حالي كه تمايل به 

دگرسازي توسط دولت هاي منطقه پس از جنگ دوم خليج فارس كاهش يافت، 
دولت آمريكا و شبكه هاي فراملي نظير القاعده مقوالت جديدي از دشمن سازي 

را ابداع كردند كه ذاتاً اختالف زا است.
بيان  براي  تالش  در  دوره  اين  شرايط  ذكر  با  بخش  اين  در  نويسنده 
فرآيند  اين مسئله است كه عدم توانايي دولت هاي منطقه براي گذر از 
دگرسازي و دشمن سازي ديگر دولت ها براي خود، از نهادينه شدن روابط 
كه  مي شود  سبب  و  مي كند  جلوگيري  منطقه  دولت هاي  ميان  دوستانه 
آن ها نتوانند در برابر قدرت هاي محافظه كاري چون آمريكا كه تنها براي 
حفظ منافع خود به اين منطقه نظر دارند موضع مناسبي اتخاذ كنند و به 
جاي اتحاد با يكديگر در مقابل قدرت هاي خارجي ناچار به قرار گرفتن در 

دار و دسته قدرت برتري جو در مقابل تهديدات هستند.
فصل پنجم:پيش به سوي تبارشناسي فرهنگي آنارشي در خليج فارس: 

تأمالت نهايي و ايده هايي براي پژوهش هاي آتي.
هدف نويسنده در اين بخش جمع بندي گفته هاي پيشين خود است. او بر 
اين نكته تأكيد مي كند كه علي رغم دوره هاي كوتاهي از خشونت محدود در 
جريان امور منطقه اي، اين موضوع به تمام دوره ها تسري نمي يابد. همچنين 
جامعه خليج فارس يك اجتماع امنيتي را نمي سازد. شانس هاي نهادينه شدن 
يك معماري امنيتي و يك اجتماع پايدار در دوره پيش از انقالب به خاطر 
سياست هاي هويتي خاص فراهم نشد. بنابراين اگر چه نظمي نسبي وجود 
داشت اما پايدار نبود. بعد از انقالب ايران نيز دولت هاي منطقه در تالش بودند 
تا نيروي اصلي ضدنظام بين المللي (ايران در جنگ اول خليج فارس و عراق 
در جنگ دوم) را مجازات كنند. در اين دوره حاكميت زماني مورد چالش قرار 
گرفت كه بازيگران مشروعيت دولت ها را نمي پذيرفتند. تحليل تجربي ثابت 
كرد كه فعاليت هاي انقالبي ايران، بلندپروازي هاي سرزميني عراق، برنامه 
در  متحده  اياالت  پيش دستانه  آموزه  و  پروري  هراس  سازمان هاي  فراملي 
تناقض با هنجارها و نهادهاي فرهنگ سياسي منطقه اي و جهاني است و در 
حقيقت اين موضوعات تهديدي براي كليت وضع موجود منطقه اي است. در 
تمام اين موارد چالش مشروعيت علت كشمكش بود كه به نوبه خود اهميت 
نهاد حاكميت مؤثر بر دولت ها را نشان مي دهد. بنابراين يك اليه قواعد رسمي 
مشترك و هنجارهاي مستقر جامعه بين المللي به طور اجتماعي ساخته شده 
است كه بر ملتـ  دولت ها براي هم شكني فشار وارد مي كند. جامعه پذيري در 
اين ساختارهاي جهاني دولت ها را به مثابه بازيگران عقاليي تبديل مي سازد. 
به عبارت ديگر وابستگي حكومت ها به شناسايي حداقلي بيروني براي پذيرفته 
شدن به مثابه يك ملتـ  دولت آن ها را به هم شكلي با مشخصه هاي فرهنگ 
بين المللي سوق مي دهد. در اين دوره جديد بر خالف دوره احساسي گذشته، 
گفتگو، تعامل و ارتباطات، ابزارهاي ضروري براي اعتماد سازي است. بنابراين 
تضمين  منطقه اي  گفتگوي  اشكال  كردن  نهادينه  و  ارتباطي  كنش  ايجاد 
مي كند كه ديپلماسي به عنوان تنها زبان و وجه تعامل بين دولتي در خليج 
فارس تقويت شود. همچنين در پايان معتقد است كه پيدايش مفهوم اجتماع 
در خليج فارس كه عدم خشونت را الزام آور و مجاز به شمار آورد نيازمند درجه اي 

از همبستگي و منع كاربرد جنگ در هدايت امور بين دولتي است.




