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مقدمه

منطقه خلیج فارس ،به عنوان یکی از
کانونهای سیاسی و اقتصادی مهم دنیا همواره
مورد توجه بوده است .اهمیت سیاسی و
اقتصادی این منطقه چیزی نیست که برای
اثبات آن استداللهای مختلف از زوایای
گوناگون الزم باشد .بدین منظور ،عالوه بر
توجه به مسئله نفت و پیامدهای استراتژیک
آن و از جمله رقابت قدرتهای بزرگ برای
حضور و سلطه بر منابع موجود ،کافی است
نیم نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب این منطقه
در یکصد سال گذشته بیاندازیم و ببینیم در
دوره مورد نظر دهها جنگ و بحران بینالدولی
و یا داخلی در این منطقه رخ داده و در هر
مورد ،قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در آن
به ایفای نقش پرداختهاند .در حال حاضر نیز،
حضور نیروهای بیگانه توأم با تهدیدات نظامی
مستقیم و غیرمستقیم علیه کشورهای منطقه،
تنشهای قومی و فرقهای ،اقدامات افراطی
گروههای تروریستی ،اختالفات ارضی و مرزی
و موارد متعدد دیگر دال بر روند مداوم این

وضعیت در
منطقه میباشد.
بنابراین ،در
حالی که تنشها
و بحرانها در
منطقه همچنان
تداوم دارد ،با
توجه به اهمیت
تحو ال ت
منطقه ،مطالعه
اوضاع سیاسی
و امنیتی و از
جمله موضوع منازعات و همکاری منطقهای
توسط موسسات منطقهای و پیرامونی پیگیری
میشود .نگاهی به موسسات مطالعاتی
متمرکز بر روی تحوالت خلیج فارس نشان
میدهد دهها موسسه آموزشی و تحقیقاتی از
دیدگاههای گوناگون ،مسائل منطقه را زیر نظر
خود دارند .حجم ادبیات تولیدی و منتشر شده
نیز موید این ادعا است.

`* دکترای روابط بینالممل از دانشگاه تهران
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شایان ذکر است در بسیاری از دانشگاههای
مختلف دنیا مسائل و تحوالت منطقه خلیج
فارس به عنوان یک واحد درسی مهم برای
دانشجویان علوم سیاسی ،روابط بینالملل
و مطالعات منطقهای در سطوح مختلف از
لیسانس تا دکتری ارائه میشود .فراتر از آن،
مطالعه تحوالت این منطقه به عنوان یک نمونه
و مدل برای بررسی روند آغاز ،تصاعد و پایان
بحرانهای بینالمللی ،نقش قدرتهای دخیل
و رویکردهای مربوط به هر دوره از بحرانهای
بینالمللی مورد توجه است .براساس دادههای
عینی برگرفته از این بحرانها ،تاکنون
مفهومپردازیهای مختلفی صورت گرفته
است .یکی از این موارد ،کتاب حاضر با عنوان
«منازعه و همکاری در منطقه خلیج (فارس)»
میباشد که توسط جوزف کاستنر در پنج فصل
و  285صفحه نوشته شده و در سال 2009
توسط انتشارات فرالگ منتشر شده است.
جوزف کاستنر به عنوان استاد دانشگاه در
چندین دانشگاه سرزمینهای رژیم صهیونیستی
اسرائیل مشغول بکار بوده و عمده مطالعات
سهدههای وی بر تحقیق درباره فرهنگ ،جامعه
و سیاست منطقه خلیج فارس و به خصوص
کشورهای عربی منطقه متمرکز بوده است .وی
تاکنون دهها کتاب و مقاله درباره این موضوعات
نوشته و منتشر کرده است و با دانشگاههای
اروپایی و از جمله موسسات تحقیقاتی کشور
آلمان نیز همکاریهای مستمری داشته است.
ذی ً
ال ،بعد از بررسی محتوایی کتاب مزبور ،به
نقد و بررسی آن میپردازیم.
خالصه محتوایی
مقدمه کتاب به بررسی زمینههای سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی وقوع بحران و منازعه در
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منطقه خلیج فارس میپردازد .به خصوص با
توجه به میزان عدم تجانس کشورهای منطقه
در هر سه زمینه فوق ،حدت و شدت یک
منازعه فرضی بسیار باال خواهد بود .بهدنبال
این بحث ،نویسنده نگاه اجمالی نیز به جغرافیا
و تاریخ این منازعات در منطقه میاندازد
که بحث تفصیلی آن را در فصول بعدی پی
میگیرد.
یکی از مهمترین منازعات سالهای اخیر
در منطقه خلیج فارس جنگ هشت ساله میان
ایران و عراق بود که در کتاب حاضر فصل
مستقلی را به خود اختصاص داده است .از نظر
نویسنده کتاب ،این جنگ با تغییر وضع موجود
در منطقه در اواخر دهه  1970و به دنبال وقوع
انقالب اسالمی در ایران آغاز گردید .البته دالیل
و عوامل شروع جنگ تنها به یک مورد خاص
محدود نمیشود بلکه مطمئن ًا طیف مختلفی از
عوامل گوناگون در این امر موثر بودهاند .از
جمله آنها میتوان به تحکیم اختالفات تاریخی
میان دو کشور از زمان شکلگیری عراق جدید
پس از جنگ جهانی اول و نقش اروپائیان در
آن اشاره کرد .البته اختالفات فکری ،دینی و
قومی در سدههای گذشته میان این دو ملت
همسایه ریشه داشتهاند .باوجود این ،جنگ
ایران و عراق کام ً
ال متأثر از شکلگیری شرایط
جدید در منطقه بوده است.
در بررسی ریشههای این جنگ در فصل
اول ،نویسنده با توجه به سابقه تاریخی
اختالفات میان عراق و ایران ،به بررسی وضع
موجود و اهداف و مقاصد دو کشور ،قبل از
وقوع جنگ می پردازد .مسائل اقتصادی مربوط
به این جنگ و تأثیر کالن جنگ بر دو کشور به
طور خاص و بر کل منطقه و واکنش کشورهای
منطقه در قبال جنگ ،به طور عام موضوعات
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دیگری هستند که در این فصل مورد بررسی
قرار میگیرند .جنگ نفتکشها و حمایت
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
از عراق از جمله آثار منطقهای جنگ هستند که
برای نویسنده مورد توجه بودهاند.
منازعه عراق و کویت موضوع فصل دوم
است که در آن نویسنده نحوه ورود عراق به
این جنگ و حمله نظامی به کویت را توضیح
میدهد .از نقطه نظر نویسنده ،کویت که در
جنگ ایران و عراق دوستی خود را با کشور
اخیر به اثبات رسانده و به طرق مختلف از
عراق حمایت کرده بود ،بعد از پایان این جنگ
براساس دیدگاههای صدام به دشمنی برای
عراق تبدیل شده بود .کویت که از نظر نظامی
در مقابل عراق کشور بسیار ضعیفی بود و با
امیتازات مختلف در مقابل عراق ترس خود
را به نمایش گذاشته بود ،بالطبع توان مقابله با
حمله نظامی این کشور را نداشت .اما شورای
همکاری خلیج فارس که کویت نیز عضوی از
این مجموعه بود به انحاء مختلف با کمک به
نیروهای ائتالف بینالمللی برای اخراج عراق
از خاک کویت به این کشور کمک کرد .جنگ
نیروهای ائتالفی با عراق – که به لحاظ ماهیتی
با دیگر جنگهای سنتی متفاوت بود و عالوه
بر آن سازمان ملل نقش خاصی در واکنش به
آن نشان داد  -به نوعی سرنوشت سالهای
بعدی این منطقه را رقم زد .چندین درگیری
مختلف در طول دهه  1990و نهایت ًا حمله
امریکا و انگلیس به عراق در سال  2003به
نوعی در همان جنگ اولیه ریشه داشتهاند .در
این راستا ،افزایش نفوذ ایران در منطقه و نیز
تجدید ساختار شورای همکاری خلیج فارس
که دستاوردهای محدودی به دنبال داشته است
و نیز تشدید میل کشورهای منطقه به افزایش

قدرت نظامی خود از دیگر آثار استراتژیک
حمله عراق به کویت به شمار می روند.
نویسنده در فصل سوم به درگیرهای
مختلف و پراکنده تا جنگ تمام عیار بعدی
در سال  2003میالدی میپردازد .در این
قسمت ،نویسنده با اشاره به تحوالت پایان
جنگ سرد و از جمله فروپاشی دیوار برلین
و آغاز اضمحالل اتحاد شوروی سابق ،معتقد
است در فضای جدید ،امریکا به عنوان یک
ابرقدرت بالمنازع و با در دست گرفتن رهبری
ائتالف نیروهای بینالمللی توانست به راحتی
عراق را شکست دهد .با وجود این ،هر چند
صدام در این جنگ شکست خورد اما رژیمش
همچنان پابرجا ماند و در سایه این جنگ ،هر
چند کویت آزاد شد اما زمینههای بالقوه ناامنی
در منطقه تشدید گردید .به عبارت دیگر ،این
جنگ موجب تقویت امنیت منطقهای نشد و
این وضع ،سرآغاز تحوالت دیگری در منطقه
بود .به عنوان مثال ،یکی از پیامدهای این جنگ
تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه و تالش
برای مهار دوجانبه ایران و عراق و بهرهبرداری
از این وضع برای خاتمه دادن به منازعه اعراب
و اسرائیل بود .زیرا در حالی که سیاستهای
منطقهای امریکا همواره به دنبال تأمین امنیت
انرژی ،تأمین امنیت اسرائیل و حفظ ثبات در
کشورهای دوست بوده است ،اعراب منطقه
در این سه زمینه با امریکا دیدگاههای کام ً
ال
یکسان نداشتند .از اینرو سعی کردهاند همواره
بین مواضع امریکا و خواستههای خود به نوعی
ارتباط برقرار کنند .این کشورها در عین داشتن
اتحاد استراتژیک با امریکا ،ایران و عراق را به
عنوان کشورهای قدرتمند منطقه و یک واقعیت
پذیرفتهاند و میدانند که این دو کشور دیدگاه
خوشی نسبت به حضور نظامی امریکا در
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منطقه که آنها باعث و بانی آن بودهاند ،ندارند.
در نتیجه ،نویسنده با نقل قول از یک خبرنگار
لبنانی در مورد وضعیت دلخواه نقش امریکا
در منطقه از دید اعراب میگوید که آنها می
خواهند امریکا مثل باد باشد که وقتی می وزد
بدون مشاهده میتوان آن را لمس کرد.
در ادامه بحث منازعات در دو فصل گذشته،
در فصل سوم سیاست مهار دوجانبه ایران و
عراق توسط امریکا و تحوالت آن ،روابط ایران
و عراق با امریکا ،واکنش و تعامل کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس با امریکا و نیز
مرزی
اخالفات
کشورهای مختلف
منطقه با همدیگر
مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است.
فصل چهارم به
نویسنده بیش از آن که به مفهوم
همکاری و گزینههای فکری و یکی از معروفترین
عملی مختلف آن بپردازد ،عمدت ًا و مهمترین تهدیدات
به منازعات توجه کرده است
امنیتی اخیر یعنی
تروریستی
گروه
القاعده و تأثیر آن بر
تحوالت منطقهای به
خصوص در ارتباط
با عربستان سعودی
و عراق می پردازد .در این راستا ،تأثیر ایدئولوژی
وهابیت و حکومت وهابی عربستان سعودی
در ظهور القاعده و تفسیر افراطگرایانه آن از
اسالم و مقتضیات اجرای آن مورد توجه ویژه
قرار گرفته است .بنابراین ،با تجزیه و تحلیلی
بر تأسیس کشور عربستان و ایدئولوژی سیاسی
آن و بازتاب آن در رشد بنیادگرایی در منطقه،
به تهدیدات تروریستی رایج در منطقه پرداخته
میشود که مهمترین نماد آن شبکه تروریستی
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القاعده بوده است که اسامه بن الدن از عربستان،
محصول همان ایدئولوژی عربستان سعودی بوده
است .اقدامات تروریستی این گروه که با حادثه
 11سپتامبر  2001ظهور و حضور بسیار قوی
القاعده را در سطح بینالمللی به همراه داشت ،در
حال حاضر در بسیاری از کشورهای منطقه و از
جمله عراق ،یمن و  ...همچنان ادامه دارد .شکی
نیست که حرکات تروریستی شبکه فوقالذکر
نقش مهمی در توجیه ادامه حضورنظامی و
فعالیتهای امریکا در منطقه داشته است.
باالخره در فصل پنجم تحت عنوان نتیجه
گیری ،با توجه به یافتههای جدید و جمعبندی
مباحث قبلی ،نویسنده رویکردها و مبانی امنیت
شورای همکاری خلیج فارس را به قرار ذیل
معرفی می کند:
 .1اتکا به نیروهای امریکایی برای دفاع
در مقابل تهدیدات خارجی همچون حمله
نظامی توسط یک کشور دیگر؛ متقاب ً
ال امریکا
نیز در مدیریت دیگر تهدیدات امنیتی نظیر
حرکتهای تروریستی ،از خدمات این کشورها
استفاده میکند.
 .2میانجیگری در بحرانهای منطقهای و از
جمله صلح اعراب و اسرائیل و تالش برای جلب
همکاری کشورهای مهم دیگر مثل سوریه و مصر.
 .3تالش برای فائق آمدن بر اختالفات
درونگروهی.
البته شرایط چند سال اخیر نشان داده که
اختالف نظر میان این کشورها در برخی مسائل
مثل بحران عراق نه تنها از میان نرفته بلکه
برجستهتر نیز شده است .در نتیجه ،شرایط
همکاری منطقهای پیچیدهتر شده و از پیامد
تحوالت جاری منطقه ،تقویت روزافزون
کشوری مثل ایران است که چالشی برای
امریکا ،اروپا و اسرائیل میباشد .در واقع این
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خود غربیها بودند که با دخالتهای خود به
تغییر موازنه قوا به نفع ایران منجر شدهاند.
با توجه به روند اوضاع جاری در منطقه،
نویسنده اینگونه نتیجهگیری میکند که
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
در اولین دهه قرن  21نه تنها نتوانستهاند
چالشهای امنیتی پیش روی خود را محدود
و یا کنترل و مهار کنند ،بلکه به طور فزایندهای
با این نوع مشکالت دست به گریبان هستند.
نقد و ارزیابی
به طور کلی در کتاب حاضر ،نویسنده
تالش کرده با بررسی عینی و عملی چالشهای
امنیتی منطقه خلیج فارس تأثیر آن را در قالب
مفهومی منازعات و حل و فصل آنها از طریق
همکاری در سطح بینالمللی و منطقهای مورد
بررسی قرار دهد .با وجود این ،به رغم انتخاب
عنوان منازعه و همکاری ،برای یک خواننده
فرضی این ذهنیت میتواند ایجاد شود که این
دو موضوع به عنوان دو مفهوم مستقل با اندازه
مساوی در فصول مختلف کتاب مورد توجه
قرار گیرند .اما در عمل ،نویسنده بیش از آن که
به مفهوم همکاری و گزینههای فکری و عملی
مختلف آن بپردازد ،عمدت ًا به منازعات توجه
کرده است و بحث همکاری تنها در البالی
بحثها مورد اشاره قرار گرفته است .در این
بین ،تنها مکانیسم همکاری منطقهای که برای
نویسنده مورد توجه خاص بوده است ،شورای
همکاری خلیج فارس میباشد .اما همچنان که
روشن است در بحث همکاریهای منطقهای در
خلیج فارس ،هم در سطح نظری و هم در سطح
عملی ،مکانیسمهای دوجانبه و یا مکانیسمهای
فراگیرتری – شورای همکاری توسعه داده
شده – وجود دارند که این گزینهها به طور

شایسته و بایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
در این راستا ،عالئق فکری و ملیت
اسرائیلی نویسنده نیز بالطبع در جهتگیری
تجزیه و تحلیلها موثر بوده است .در بعضی
موارد ،این مالحظات موجب ارائه نظریههای
جانبدارانه و غیرواقعی شده است که حداقل
ضمیر ناخودآگاه او را نشان میدهد .هر چند
رعایت بیطرفی و قضاوت مبتنی بر حقایق
در تحقیقات علمی الزامی است .از جمله ،در
حالی که جمهوری اسالمی ایران دشمن طالبان
و القاعده بود ،نویسنده ادعا میکند که طالبان
متحد جمهوری اسالمی ایران بوده است! همین
امر نشان میدهد تجزیه و تحلیلهای ارائه
شده در این کتاب را نه تنها نمیتوان قطعی
دانست بلکه برخی از آنها را در بهترین حالت،
میتوان تجزیه و تحلیل از راه دور تلقی کرد.
درست است که نویسنده آثار بسیار زیادی
درباره تحوالت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
منطقه منتشر کرده است و سالهای طوالنی
به مطالعات مربوطه پرداخته است ،اما طبیعی
است که رویکرد فکری او وی را به برخی
جهتگیریهای سیاسی وا داشته باشد ،از
جمله این که با وجود استفاده ناشر از عنوان
صحیح خلیج فارس ،وی در جای جای کتاب
از عنوان «خلیج» استفاده کرده است.
اما مطالعه این کتاب برای ما محققین و
عالقمندان ایرانی از آن جهت حائز اهمیت است
که اطالع از ذهنیت و دیدگاه متفکرین خارجی و
به خصوص عوامل وابسته به کشورهای رقیب و
دشمن ،ما را به آگاهی از خواستهها و برنامههای
آتی آنها رهنمون میگردد لذا مطالعه این کتاب
عالوه بر دانشجویان و محققین سیاسی و امور
استراتژیک به مسئولین سازمانهای مرتبط در
داخل کشور نیز توصیه و پیشنهاد میگردد.
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