نشست علمي «خاورميانه پسا داعش» در تاریخ چهاردهم اسفند ماه  6931با حضور جمعي از اساتيد و
دانشجویان و به همت مركز مطالعات راهبردي خليج فارس و انجمن علمي بخش علوم سياسي  ،در سالن
آمفي تاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد.

در ابتداي این نشست ،دكتر احسان یاري رئيس مركز مطالعات راهبردي خليج فارس  ،به عنوان مدیر جلسه
مقدمه اي در مورد موضوع نشست و هدف از برگزاري آن را بيان نمود.
وي ضمن تاكيد بر اهميت و جایگاه منطقه خاورميانه در رقابت قدرت جهاني ،تبيين علمي تحوالت منطقه و
شناسایي پيامدها و آثار آن را براي ترسيم چشم انداز آتي خاورميانه ضروري دانست و عنوان داشت :داعش
به عنوان یكي از پدیده ها و چالش هاي اساسي سال هاي اخير منطقه ،هرچند كه اكنون با شكست مواجه
شده ،اما تاثيرگذاري غيرقابل انكاري را بر اندیشه و عمل ژئوپليتيكي در درون و بيرون منطقه بر جاي
گذاشته و همچنان ضرورت پرداختن به ابعاد آن احساس مي شود.
در ادامه دكتر حسن احمدیان  ،عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران به ایراد سخنراني
پرداخت.
وي ضمن یك بررسي تاریخي ،عامل اصلي بحران هاي اخير در خاورميانه را دولت ملي شكننده و عدم شكل
گيري دولت ملي به معني واقعي دانست كه همراه با تالش بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي براي گسترش
حوزه نفوذ خود و ویژگي دوره گذار در نظام بين الملل وضعيت را تشدید كرد و به ناآرامي ها در منطقه
انجاميد.

این استاد دانشگاه ،تشدید اقتدارگرایي ،تشدید نظامي گري و تشویق برخي كشورها به انجام برخي اصالحات
را از پيامدهاي این شرایط دانست.
وي عنوان كرد  :وجود تنش و تداوم بحران را در منطقه همچنان شاهد خواهيم بود و زمينه افراط گرایي
همچنان فراهم است و در نتيجه اولویت اول منطقه مولفه امنيت است.
آقاي غالمرضا صفرپور ،كارشناس مسایل منطقه و مدرس دانشگاه ،سخنران بعدي این نشست بود.
وي مسائل منطقه را از منظر تقابل محور غربي -عبري -عربي با محور مقاومت مورد تحليل قرار داد و عنوان
داشت :محور غربي به همراه متحدان خود در منطقه جهت جلوگيري از نفوذ رو به گسترش جمهوري
اسالمي ایران در منطقه به پياده سازي سناریوهاي مدنظر خود پراختند و به ایجاد ناآرامي ها در منطقه
دست زدند.
وي اظهار داشت :از آنجا كه با شكست داعش محور غربي در رسيدن به اهداف خود در مدیریت مسائل
منطقه ناكام مانده است ،برنامه هاي دیگري را مدنظر قرار داده كه پيگيري آنها در تحوالت آتي منطقه
تاثيرگذار است.
این كارشناس مسائل منطقه ،تالش براي تقسيم سوریه و دخالت و تاثيرگذاري بر انتخابات پيش رو در سه
كشور لبنان ،عراق و ایران را از جمله برنامه هاي محور غربي در پيگيري اهداف خود برشمرد.
دكتر خليل اهلل سردارنيا استاد بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز سخنران پایاني این نشست بود.
این استاد دانشگاه شيراز ،از منظري انتقادي به تحليل مسائل منطقه پرداخت و این پرسش را مطرح كرد كه
اصوال داعش و پسا داعش چيست و چه مشخصاتي دارد و اینكه در برخورد با آن و مدیریت آن چه باید كرد؟
وي ضمن پرداختن به برخي از عوامل زمينه ساز ناآرامي ها و نابساماني هاي خاورميانه و ظهور گروه هایي
مانند داعش ،بر اهميت یافتن مسائل هویتي و سياسي شدن هویت ها در اثر امواج جهاني شدن تاكيد كرد و
عنوان نمود :وارد شدن هویت به مباحث امنيت بر پيچيده گي هاي معماي امنيت افزوده است ،هر چند كه
همچنان سياست قدرت پررنگ است.
این استاد جامعه شناسي سياسي اظهار داشت :عدم توجه به علل جامعه شناختي شكل گيري داعش و
استمرار آنها باعث شكل گيري داعش هاي بعدي خواهد شد.
دكتر سردارنيا با بيان اینكه نمي توان نقش ترتيبات بين المللي را نادیده گرفت  ،خاطر نشان كرد :راهكار
اساسي براي كنترل خشونت ها و ایجاد و گسترش صلح و ثبات ،گسترش گفتمان صلح طلبي و ملزومات آن

است كه این نيز ممكن نخواهد بود مگر با رویكرد پایين به باال و شكل گيري جنبش اجتماعي فراگير در
سطوح مختلف محلي و منطقه اي و با مشاركت نخبگان فكري ،فرهنگي ،مذهبي و سياسي.
در ادامه ي این نشست علمي ،دیگر اساتيد حاضر در جلسه به طرح نظرات خود پرداختند و قسمت انتهایي
نشست به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و سخنرانان به پرسش هاي حضار پاسخ دادند.

