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چکیده اثر

فاطمـه شـایان پنجـم مـرداد  1355در شـهر اصفهـان متولـد شـد .وی در
سـال  1382در رشـته روابـط بینالملـل در مقطـع کارشناسیارشـد از
دانشـگاه اصفهـان فارغالتحصیـل شـد و در سـال  1393از دانشـگاه تامپر
فنالنـد در همیـن رشـته بـه کسـب درجـه دکتـری نائـل آمـد .شـایان در
سـالهای  1394تـا  1397دورۀ پسـادکترای خـود را در دانشـگاه تامپـر با
پژوهـش در مـورد «روابـط انـرژی بین اعضـای ( Gas-Troikaروسـیه،
ایـران و قطـر) با کشـورهای اروپایـی (آلمـان ،انگلسـتان) و اتحادیه اروپا
بـا تأکیـد بـر گاز طبیعـی» گذرانـد .ایشـان کـه در حـال حاضر اسـتادیار
دانشـگاه اصفهـان اسـت .وی ،بـه عنـوان محقـق و پژوهشـگر مدعـو بـا
دانشـگاه لومونوسـوف و دانشـگاه پلخانـف مسـکو ،دانشـگاه اوپسـاالی
سـوئد ،انسـتیتوی فنالندی در پاریس ،دانشـگاه اکسـتر انگلیس و دانشگاه
اسـلو نروژ و همکاری داشـته اسـت .از جمله آثار تألیفی ایشـان میتوان
بـه «حادثـه یـازده سـپتامبر و پدیـده جهانیشـدن»« ،امنیـت منطقـه
خلیجفـارس» و «روابـط انـرژی بیـن اعضـای  Gas-Troikaو اتحادیـه
اروپـا» اشـاره کـرد .از او مقـاالت متعددی منتشـر شـده اسـت.

ّ
ایـن کتـاب بـا اسـتفاده از روش بررسـی پروسـههای علـی ( )Process Tracingو ترکیبـی از تئوریهـای روابـط
بینالملـل (امنیـت منطقـهای پیچیـده از بـوزان و ویـور  )Regional security Complexو جامعهشناسـی (امنیـت
اجتماعـی از بـوزان و ویـور و دی وایلد )Societal Sector of Securityو امنیت هسـتی شـناختی از بیل مک سـوئینی
( )Ontological Securityبـه بررسـی تغییـرات امنیتـی پیچیده در خلیجفـارس در نتیجه جنگ عراق در سـال 2003
میپـردازد .بـه طـور اخص ،کتاب تهدیدات امنیتی برای جوامع و دولتهای شـیعه و سـنی منطقه را بررسـی میکنـد .در این
زمینـه دو فرضیـه علمـی ( )Hypothesized Causal Mechanismزیـر در بخشهـای تجربی مورد تحلیـل قرار میگیرد:
حضـور مسـتقیم آمریـکا در منطقـه در اثـر جنـگ عـراق تهدیـدی بـرای هویـت اجتماعـی دولتهـا و جوامـع شـیعه و
سـنی در منطقـه اسـت .افزایـش نفوذ بازیگـران فوق ملـی مانند القاعـده و گروههای نوظهور وابسـته
در اثـر جنـگ عـراق تهدیـدی برای هویـت اجتماعـی جوامـع و دولتهای شـیعه و سـنی در منطقه
شـده اسـت .نتایـج حاصـل از تحلیلها این اسـت کـه اگرچه در دهههـای  80و  90و سـال 2003
جنگهـای نظامـی بـا حضـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم امریکا امنیـت منطقـه را متحول کـرده بود اما
در دوره بعـد از جنـگ عـراق تهدیـد چشـمگیر هویـت اجتماعـی دولتهـا و جوامع شـیعه و سـنی
امنیـت خلیجفـارس را بـه شـیوهای نویـن تحت تأثیـر قرار داده اسـت.

