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سخن هفته

تحلیل هفته

[ توحید محمدزاده ]

نقش و ظرفيت داعش درافغانستان

آیــا توافــق میــان ترکیــه و
روســیه قابــل اجرایــی شــدن
اســت؟

[ بهنام توکلی ]

رونــد توافــق بــر اســاس رونــدی کــه در
گذشــته تعییــن شــده بــود بــه دالیــل
مختلــف تــا کنــون اجرایــی نشــده اســت.
اگــر جزئیــات توافــق ادلــب مــورد توجــه
قــرار گیــرد آنگاه متوجــه خواهیــم شــد
کــه چــرا توافــق روســیه و ترکیــه بــر ســر
ادلــب نــاکام مانــده اســت.

بــا گســترش داعــش در عــراق و
ســوريه ،در شــبه قــاره نيــز گروههــاي
افراطــي بدنبــال پيوســتن بــه گــروه
تروريســتي داعــش بودنــد و بــه هميــن
دليــل بــا شکســت داعــش در ســوریه
و عــراق  ،ايــن پيشبينــي وجــود
داشــت كــه افغانســتان يكــي از مقاصــد
داعــش و حاميــان آن ،بــراي جــذب و
تربیــت دوبــاره نیــرو باشــد.از ســال
 2014بعــد كــه زمزمــه ظهــور داعــش
در افغانســتان بــه گــوش رســيد،
آموزشهــا ،عضوگيــري و تربيــت
آنــان در شهرســتان «اچيــن» واليــت
ننگرهــار شــروع شــد و بــا شكســت
داعــش در عــراق و ســوريه ،بخشــي
از نيروهــاي تكفيــري و تروريســتي
داعــش ،بــه افغانســتان منتقــل شــده
و اكنــون در بخشهــاي شــرقي،
جنوبــي و حتــي شــمالي ايــن كشــور
النهگزينــي و تكثيــر يافتهانــد.

صفحه دوم
یادداشت هفته

اهمیت نگاه به شرق

[ امیرحسین پرکشت ]

تحــوالت ژرف بیــن المللــی پــس از پایــان
دوران دوقطبــی در جهــان موجــب شــد
کشــورها بــه بازنگــری اساســی در سیاســت
جهانــی خــود رهنمــون شــوند.
صفحه دوم
سرمقاله

طرح خاورمیانه بزرگ

[ رضا قلعه نوی]
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تفرقــه بیانـداز و حکومــت کــن و یا جـدا کن و
غالــب شــو ،این عبــارت همـواره در تاریخ بشــر
بــا نــام لشکرکشــان و جنــگ طلبــان بــزرگ و
قــدرت هــای اســتعماری ســلطه گــر و انحصار
طلــب معــادل بــوده اسـت .بــا نگاهی بــه تاریخ
جهــان می بینیــم که همـواره طبقــه حاکم بر
جهــان این دســتور کار مهــم را مد نظر داشــته
و از طریــق جداســازی و تجزیــه ســرزمین ها و
قــدرت هــا بــه راحتــی بــه فتــح و غلبه بــر آنان
دســت یافته انـد .این طبقــه در طول تاریــخ در
کشــورهای مختلفــی این نســخه را با موفقیت
آزمــوده و هــر بــار بــا کوله بــاری از تجربــه های
بیشــتر بــر شــدت و وســعت اجـرای این حکم
اســتعماری افــزوده انـد .پــس از یازده ســپتامبر
 2001آمریــکا بــا اســتفاده از فرصت به دســت
آمــده و بــا ایــن پیش فــرض کــه دارای رسـالت
تاریخــی بـرای برخــورد بــا تهدیدهــای جهانی
اسـت ،سیاســتی یــک سـونگر و قــدرت محور
در پیــش گرفــت بــا توجه بــه اهمیــت و بیالن
نفــت و گاز در انــرژی جهانــی و بــا توجــه به این
واقعیــت که آمریکا بــا دارا بــودن 2درصد ذخائر
نفــت جهــان حــدود 25درصــد نفت جهــان را
در مصــرف میکنــد ،انگیــزه الزم را بـرای ایــن
کشــور بــه منظــور تامیــن امنیت منابــع نفت
و گاز و مســیرهای انتقــال آنهــا فراهــم کــرد ،تا
عــاوه بر تامیــن نیازهای انــرژی خــود از طریق
حضــور و ایفــای نقــش موثــر در امنیــت منابع
نفــت و گاز و مســیرهای انتقــال آن ،رقبای خود
را نیــز کنتــرل کند .اهمیــت منابع نفــت و گاز
خاورمیانــه و خــزر ،کــه حــدود 64درصد ذخایر
انــرژی جهــان را در بــر میگیــرد ،موجب شــده
اســت تا آمریکا برای ایجاد بســترهای سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی هــم ســو با منافــع خود
در منطقــه خاورمیانه با هــدف تثبیت هژمونی
جهانی خــود ،طــرح خاورمیانه بــزرگ را مطرح

صفحه دوم
ســازد .طــرح خاورمیانــه بــزرگ در ســال2003
توســط کارگزاران سیاســت خارجــی و امنیتی
آمریــکا ارائــه شــد در طــرح جدیــد آمریــکا،
کشــور هــای عربی به عنوان هســته مرکــزی و
کشــور های ایران،افغانستان،پاکستان و اسرائیل
بــه عنـوان ممالــک حاشــیه ایــی در ژئوپلتیک
امنیتــی خاورمیانــه مدنظــر هســتند .هــرگاه
چنیــن رهیافتــی اراِئــه میشــود ،قالــب هــای
تئوریک و تحلیلی آن به وســیله استراتژیســت
هــای امنیتی ملــی مــورد ارزیابی تحلیلــی قرار
میگیــرد و طــرح خاورمیانــه بــزرگ در ســال
2003تــا  2007یکــی از موضوعــات اصلــی
امنیــت ملــی امریکا اســت
ایــن طــرح کــه از ســوی کارشناســان دولتــی
در آمریــکا مــورد تاییــد قـرار گرفــت بــه عنوان
زیرســاخت رفتــار سیاســی و امنیتــی ایــاالت
متحــده در ســال هــای بعــد از اشــغال ع ـراق
تلقی شـد.طرح خاورمیانه بزرگ تاکید داشــت
کــه بایــد زمینــه الزم را بـرای تغییــر در اولویت
سیاســی و هنجــاری کشــور هــای مختلــف
خاورمیانــه فراهــم گــردد .ایــن طــرح یکــی از
اهـداف آمریــکا بـرای گســترش مداخــات در
کشــور منطقه اســت کــه موضــوع فراینــد آن
دموکراتیک کردن کشــورهای خاورمیانه اســت
کــه ســبب گشــترش و نفــوذ بازیگـران بیــن
الملــل در ایــن منطقــه اســت کــه باعــث بــه
وجــود امدن مشــکالت امنیتی بیشــتری برای
شــهروندان خاورمیانه بــه وجود می آیـد .هدف
اصلــی ایاالت متحــده از طــرح خاورمیانه امریکا
ایــن اســت کــه بتوانــد منابــع اسـانی،اقتصادی
،ســاختاری خاورمیانه را تحت کنترل و ســلطه
خویــش در آورد و از طرفــی ایــن ژئوپلتیــک و
ذخایــر اســتراتژیک ایــن منطقــه داری اهمیت
ویــژه بـرای امریــکا داراســت
آمریکایــی هــا تــاس کردنــد تــا زمینــه هــای
الزم را فراهــم آورنــد کــه بــه تغییــر زیرســاخت
هــای فرهنگــی اجتماعــی و هنجــاری منجــر
شــود کــه ایــن خــود موجــب پیگیــری
هژمونیگرایــی آمریــکا و تســلط رژیــم غاصــب
اس ـرائیل در خاورمیانــه خواهــد بــود

کنکاش هفته

مجلس عراق

[ محمدرضا بابایی]
انتخابــات پارلمانــی عراق در ســال 2018
یکــی از مهــم تریــن انتخابــات عــراق
اســت کــه آن را از تمــام دوره هــای قبــل
متمایــز مــی دارد .ایــن انتخابــات بعــد
از چهــار ســال جنــگ علیــه تروریســم
انجــام گرفــت .جنگــی کــه برخــی از
گــروه هــای سیاســی عــراق از آن ســود
مــی بــرده انــد .دومیــن مســئله ائتــاف
جدیــد متشــکل از نیــرو هــای وابســته
بــه حشــد الشــعبی بــرای شــرکت در
انتخابــات عــراق بــود .ائتــاف «الفتــح»
متشــکل از گــروه هــای سیاســی وابســته
بــه حشــد الشــعبی است.مســئله بعــدی
اینکــه فضــای سیاســی عــراق هنــوز بــه
مرحلــه امنیــت نرســیده اســت و تنــش
هــای سیاســی و اختالفــات بیــن احــزاب
سیاســی بســیار شــدت گرفتــه بــود و
دخالــت کشــور هــای عربــی در انتخابــات
عــراق از جملــه عربســتان ســعودی از
طــرف دیگــر وخامــت اوضــاع را بیشــتر
مــی کــرد .از ســال  2017عربســتان
ســعودی بــه دنبــال برقــراری روابــط
سیاســی و دیپلماتیــک بــا عــراق بــود.
مقتــدی صــد رهبــر جریــان صــدر بــه
دعــوت محمــد بــن ســلمان بــه ریــاض
ســفر کــرد برخــی از تحلیــل گــران
سیاســی معتقــد انــد کــه عربســتان
ســعودی بــا حمایــت از ســنی هــا از یــک
طــرف و جریــان هــای شــیعه مخالــف از
طــرف دیگــر باعــث ایجــاد یــک واگرایــی
در بیــن احــزاب سیاســی در عــراق شــده
کــه هــدف اصلــی آن از نفــوذ و قــدرت
یافتــن گــروه هــای وابســته بــه حشــد
الشــعبی و اتئــاف قانــون کــه نزدیــک به
جریــان نــوری مالکــی و هــادی العامــری
اســت بــه پارلمــان جلوگیــری نمایــد.
در انتخابــات پارلمانــی اخیــر عــراق بــه
رغــم مشــارکت مردمــی کمتــر نســبت

بــه دوره هــای قبــل ائتــاف ســائرون بــه
رهبــری مقتــدی صــدر پــس از ائتــاف با
سوسیالیســت هــا توانســت آرا بیشــتری
را از بقیــه رقبــای سیاســی خــود کســب
کنــد در رده دوم جریــان هــادی العامــری
از ائتــاف النصــر و در رده ســوم جریــان
حیــد العبــادی از حــزب الدعــوه بــود.
احــزاب و ائتــاف هــای سیاســی راه یافته
بــه پارلمــان پــس از انتخابــات مذاکــرات
و گفــت و گــو بــرای تشــکیل حکومــت
را آغــاز مــی کننــد .مرحلــه تشــکیل
حکومــت نیــاز بــه توافــق بیــن بازیگــران
منطقــه ای نیــز مــی باشــد ایــن امــر
باعــث پیچیدگــی بیشــتر اوضاع سیاســی
در عــراق آن هــم در مرحلــه عبــور از
تروریســم اســت.
ســرانجام نماینــدگان پارلمــان عــراق
پــس از گمانــه زنــی هــای فــراوان و
مــاه هــا کشــمکش بــا اکثریــت آرا در
نشســت  15ســپتامبر در پارلمــان،
محمــد الحلبوســی را بــه عنــوان رئیــس
مجلــس عــراق انتخــاب کننــد .محمــد
الحلبوســی اســتاندار ســابق االنبــار بــود
و نامــزد پیشــنهاد شــده توســط جریــان
هــای هــادی عامــری و نــوری مالکــی
نخســت وزیــر ســابق اســت کــه از گــروه
هــای مــورد حمایــت ایــران محســوب
مــی شــود .طبــق روال معمــول ریاســت
پارلمــان بــه اهــل ســنت ،پســت نخســت
وزیــری بــه شــیعان و ریاســت جمهــوری
بــه کــرد هــا تعلــق مــی گیــرد .بــا ایــن
همــه اختالفــات سیاســی میــان این ســه
گــروه چنــان زیــاد اســت کــه رســیدن به
فــردی کــه مــورد تاییــد پارلمــان باشــد
چنــدان آســان نیســت.
انتخــاب الحلبوســی زمینــه انتخــاب
رئیــس جمهــور و بعــد از آن نخســت
وزیــر عــراق را فراهــم کــرد .بســیاری از
ناظــران معتقدانــد کــه ایــن اقــدام مــی
توانــد گام هــای مثبــت در زمینــه از بیــن
بــردن خشــونت هــای قومــی و فرقــه ای
در عــراق از یــک طــرف و ایجــاد فرصــت
هــای اجتماعــی برابــر ،برقــراری امنیــت و
تــاش بــرای رفــع فقربــردارد.

روزنامــه «العــرب» پیــروزی الحلبوســی
را پیــروزی ایــران در عــراق معرفــی
کــرده اســت تــاش آمریــکا بــرای بــه
قــدرت رســیدن خالــد العبیــدی وزیــر
پیشــین دفــاع عــراق بــا شکســت روبــه
رو شــد بســیاری از ناظــران معتقــد انــد
کــه آمریــکا اســتراتژی واضحــی پیرامــون
مســئله عــراق نــدارد و دیپلماســی آمریکا
در قبــال کشــور هــای منطقــه ای بــا
چالــش هایــی روبــه شــده اســت کــه این
امــر باعــث شــده اســت ایــران نفــوذ خــود
را در عــراق گســترش دهــد البتــه نقــش
دیگــر بازیگــران منطقــه ای از جملــه
ترکیــه را نبایــد نادیــده گرفــت کــه بــه
دنبــال ایجــاد ارتبــاط میــان طیــف میانــه
روی ســنی ،شــیعه و کــرد بــه خصــوص
در مناطــق شــمال عــراق اســت .وهــدف
اصلــی آن مبــارزه بــا پیکارجویــان کــرد
در کوهســتان هــای قندیــل اســت .تالش
هــای عربســتان ســعودی برای کاســتن از
نفــوذ ایــران بیشــتر در قالــب حمایــت از
جریــان هــای ســکوالر شــیعه و جریــان
هــای شــیعه مخالــف ایــران و ســنی هــا
خالصــه مــی شــود و بــه دنبــال برقــراری
روابــط سیاســی بــا عــراق بــه بهانــه
کمــک بــرای مبــارزه بــا تروریســم بــود
و خواســتار احــداث کنســولگری در بصــره
و نجــف بــود و گــذرگاه مــرزی عــراق
و عربســتان در مــاه اوت  2017بــرای
اولیــن بــار بــاز گشــایی شــد و پــرواز
هــا بیــن دو کشــور از ســر گرفتــه شــد.
علــت اصلــی عــدم موفقیــت عربســتان
ســعودی در عــراق را مــی تــوان در
چنــد عامــل خالصــه کــرد عامــل اول
بافــت اکثریــت عــراق شــیعه مذهــب
هســتند و از نظــر فکــری بــه جمهــوری
اســامی ایــران نزدیــک هســتند.
عامــل دوم ســاختار سیاســی حاکــم بــر
عربســتان ســعودی دیکتاتــوری اســت و
تمرکــز قــدرت در اختیــار پادشــاه اســت
و انتخابــات و احــزاب سیاســی معیــاری
ندارد،عربســتان ســعودی یکــی از حامیان
اصلــی حکومــت هــای مســتبد در منطقه
خاورمیانــه اســت.
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سینمای محور مقاومت

[ محمد زادمهر ]
از ســال  2014کــه درگیــری هــای
داعــش در عــراق و جنایــت هــای
وحشــتناک ایــن گــروه آغــاز شــد ســوژه
ای بــرای نشــان دادن انزجــار هنرمنــدان
از ایــن وقایــع شــکل گرفــت کــه فیلــم
هــای متعــددی از آن ســال هــا تــا بــه
امــروز ســاخته شــده اســت.
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر و بخــش
زیتــون هــای زخمــی محفلــی اســت
بــرای اینگونــه فیلــم هــا بــرای نشــان
دادن سیاســت هــای غلــط آن هایــی
کــه فکــر میکننــد ابرقــدرت هســتند و
جهــان را صاحــب
بــاد ســیاه یکــی از فیلــم هایــی اســت
کــه در همیــن ارتبــاط ســاخته شــده
اســت( Reṣeba .کــردی) نــام اثــری بــه
کارگردانــی حســین حســن فیلــم ســاز
کــرد اســت کــه در ســال  2016منتشــر
شــده اســت .داســتان دربــاره یــک زوج
ایــزدی بــه نــام رکــو و پــرو اســت کــه
قــرار اســت بــه زودی ازدواج کننــد .بــا
حملــه نیروهــای داعــش ایــن دو از هــم
جــدا مــی شــوند .رکــو کــه بــه دنبــال
نامــزدش مــی گــردد او را در ســوریه پیــدا
مــی کنــد .آن هــا در کمــپ پناهنــدگان
ســاکن مــی شــوند امــا پــرو بــه شــدت از
نظــر روانــی آســیب دیــده و آینــده عشــق
ایــن زوج جــوان نامعلــوم اســت.
حســین حســن کارگــردان مشــهور
عراقــی اســت کــه در َجنیــوری 2017
اعــام کــرد در اعتــراض بــه قانــون
نژادپرســتانه ترامــپ در جشــنواره میامــی
شــرکت نخواهــد کــرد.
سخن هفته

[ توحید محمدزاده ]
آیــا توافــق میــان ترکیــه و
روســیه قابــل اجرایــی شــدن
اســت؟

رونــد توافــق بــر اســاس رونــدی کــه در
گذشــته تعییــن شــده بــود بــه دالیــل
مختلــف تــا کنــون اجرایــی نشــده
اســت .اگــر جزئیــات توافــق ادلــب
مــورد توجــه قــرار گیــرد آنگاه متوجــه
خواهیــم شــد کــه چــرا توافــق روســیه
و ترکیــه بــر ســر ادلــب نــاکام مانــده
اســت .بازیگــران داخلــی عرصــه ادلــب
را میتــوان شــامل نیروهایــی همچــون
جبههالنصــره ،احــرار الشــام ،جیــش
الحــر و دههــا گــروه تروریســتی دیگــر
دانســت کــه هــر یــک از آنهــا اهــداف و
برنامــه خــاص خــود را دنبــال میکننــد.
در عرصــه خارجــی مســاله بســیار
پیچیدهتــر اســت و بازیگــران خارجــی
کــه در مســاله ادلــب حضــور دارنــد،
اساســا در تقابــل و تضــاد آشــتیناپذیر
بــا یکدیگــر قــرار دارنــد .بــرای نمونــه
نــگاه ایــران ،روســیه و دولــت ســوریه در
ادلــب بــر ایــن مبنــا اســت کــه بــه مــرور
بایــد ایــن منطقــه خلعســاح شــود و
شــهروندان بــه محــل اصلــی ســکونت
خــود بازگشــته و موضــوع بازســازی ایــن
اســتان مطــرح شــود اما نــگاه کشــورهای
آمریــکا ،ترکیــه و حتی برخی کشــورهای
عربــی حــوزه خلیــج فــارس ،قطعــا در
تضــاد بــا رویکــرد محــور مذکــور اســت.
بنابرایــن ،آنچــه کــه بــا عنــوان توافــق
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نقش و ظرفيت داعش در افغانستان

[ بهنام توکلی ]
بــا گســترش داعــش در عــراق و ســوريه،
در شــبه قــاره نيــز گروههــاي افراطــي
بدنبــال پيوســتن بــه گــروه تروريســتي
داعــش بودنــد و بــه هميــن دليــل بــا
شکســت داعــش در ســوریه و عــراق  ،ايــن
پيشبينــي وجــود داشــت كــه افغانســتان
يكــي از مقاصــد داعــش و حاميــان آن،
بــراي جــذب و تربیــت دوبــاره نیرو باشــد.
از ســال  2014بعــد كــه زمزمــه ظهــور
داعــش در افغانســتان بــه گــوش رســيد،
آموزشهــا ،عضوگيــري و تربيــت آنــان
در شهرســتان «اچيــن» واليــت ننگرهــار
شــروع شــد و با شكســت داعــش در عراق
و ســوريه ،بخشــي از نيروهــاي تكفيــري و
تروريســتي داعــش ،بــه افغانســتان منتقل
شــده و اكنــون در بخشهــاي شــرقي،
جنوبــي و حتــي شــمالي ايــن كشــور
النهگزينــي و تكثيــر يافتهانــد.
ـش افغانســتان ،داعــش بومــی
البتــه داعـ ِ
اســت كــه عمدتــا از گروههــای طالبــان
یــا از شــبکه حقانــی و یــا از ســازمان
القاعــده جــدا شــدهاند و بخــش ديگــری
از آنــان متصــل بــه گروههــای طالبــان
پاکســتانی و يــا شــبهنظاميان خارجــي
نظيــر ازبــك ،تاجيــك ،اويغــور ،چچنــي،
میــان ترکیــه و روســیه بــر ســر ادلــب
یــاد میشــود دارای ســطحی ناهمگــون
اســت .دولــت ترکیــه بــه هیــچ عنــوان
قصــد نــدارد موضــوع ادلــب را مجــددا به
دمشــق واگــذار کنــد و تــاش میکنــد
مطالبــات راهبــردی خــود همچــون
موضــوع کردهــا ،مســائل اقتصــادی و
ایفــای نقــش در آینــده ســوریه را بــرای
خــود حفــظ کنــد.
در عرصــه عمــل نیــز شــاهد بودیــم
کــه وعدههــای اردوغــان بــه والدیمیــر
پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه در
ارتبــاط بــا خلــع ســاح گروههــای
تروریســتی در ادلــب ،اجرایــی نشــده
اســت .در واقــع گروههــای تروریســتی
جبهــه النصــره و تحریــر الشــام زمانــی
کــه بــا قاطعیــت اعــام کردهانــد حاضــر
بــه پذیــرش خلــع ســاح نیســتند و
مناطــق مشــخصی کــه بیــن ترکیــه و
روســیه تعییــن شــده را تخلیــه نخواهنــد
کــرد ،چگونــه میتــوان از حــل مســاله
ادلــب و توافــق بــر ســر آن ســخن بــه
میــان آورد.
ترکیــه حامــی اصلــی حفــظ قدرت
و جایــگاه جبههالنصــره در ادلــب
ترکیــه در مقــام بازیگــری تاثیرگــذار
در عرصــه ادلــب ،تــا کنــون نشــان داده
کــه بــه هیــچ عنــوان بازیگــری قابــل
اعتمــاد نیســت و در مراحــل مختلــف
شــاهد کارشــکنی آن در شــمال ســوریه
بودهایــم .آمریــکا در مقــام یکــی دیگــر
از بازیگــران دخیــل در بحــران ســوریه،
نیــز اهــداف متفاوتــی را بــرای ایفــای
نقــش فزاینــده در معــادالت دنبــال
میکنــد .عــاوه برایــن ،ورود بازیگــران
اروپایــی همچــون فرانســه و آلمــان بــه

تركمــن ،عــرب و ...هســتند کــه بــه
داعــش اعــام وفــاداری کردهانــد.
شــمار تروریســتهای داعشــی در
افغانســتان مشــخص نیســتند ،امــا
براســاس برآوردهــا حــدود  3تــا  5هــزار از
ایــن تروریس ـتها در افغانســتان مســتقر
عرصــه مذاکــرات پیرامــون آینــده ادلــب،
معادلــه را بیــش از پیــش پیچیدهتــر و
غیــر قابلحلتــر کــرده اســت.
ربــط دادن مســاله عــدم اجرایــی شــدن
توافــق ادلــب بــه کارشــکنی گروههــای
تروریســتی تــا حــدود زیــادی تقلیــل
مســاله اســت؛ زیــرا کنتــرل ایــن
گروههــا بــرای ترکیــه بــه آســانی
مقــدور میباشــد .آنــکار بــا ایجــاد
دیــواری دروغیــن میــان تروریس ـتهای
جبهــه النصــره و نیروهــای تحــت
حمایــت خــود همچــون احــرار الشــام
و جیــش الحــر کــه آنهــا را میانــه رو
میدانــد ،مانعــی بــزرگ را در مبــارزه
بــا تروریســت هــا ایجــاد کــرده اســت .در
واقــع ،جبهــه النصــره بــه عنــوان نیرویــی
کــه  70درصــد محــدوده ســرزمینی
ادلــب را تحــت کنتــرل دارد ،نــه ترکیــه
بــا آنهــا وارد جنــگ میشــود و نــه بــه
دولــت ســوریه اجــازه مقابلــه بــا آنــان را
میدهــد.
آیــا نشســت چهارجانبه اســتانبول
نتیجــهای خواهد داشــت؟
نتایــج محتمــل نشســت اخیــر
کشــورهای ترکیــه ،آلمــان ،روســیه
و فرانســه در شــهر اســتانبول ،دارای
چنــد قرائــت مختلــف اســت .اولیــن
قرائــت ایــن اســت کــه روسهــا بــرای
حــل آســانتر موضــوع ادلــب قصــد
دارنــد دیــدگاه و موضعگیــری آلمــان
و فرانســه را بــه خــود نزدیــک کــرده
و ایــن دو کشــور را در کلیــه مســائل
ســوریه از آمریــکا جــدا کننــد .بــا ایــن
وجــود ،ایــن قرائــت را میتــوان تــا
حــدودی ضعیــف ارزیابــی کــرد؛ قرائــت
جدیتــر ایــن اســت کــه ترکیــه از ایــن
رهبر معظم انقالب:

هســتنداعضای داعــش در کل افغانســتان
پنــج الــی هفــت هــزار نفــر اســت و اگــر
ادعــای رییــس شــورای والیتــی کنــردر
مــورد جــذب حــدود چهــار هــزار نفــر
در چهارمــاه از ســوی گــروه تروریســتی
داعــش در ایــن والیــت درســت باشــد
بســیار نگــران کننــده اســت ..
زمينههــا و بســترهاي اجتماعــي پيوســتن
بــه داعــش در جامعــه افغانســتان فراهــم
اســت ،امــا حضــور طالبــان (کــه مخالفــت
جــدي با داعــش دارد) از يكســو و مخالفت
گروههــاي جهــادي بــا گروههــاي
تروريســتي داعــش و طالبــان ازســوي
ديگــر موجــب شــده تــا گســترش داعــش
در جامعــه افغانســتان بــا موانــع بســیاری
مواجــه باشــد ،در عیــن حــال شــاهد
افزايــش حمــات انتحــاري داعــش بويــژه
عليــه شــيعيان در افغانســتان هســتيم که
میتــوان بــه آتــش زدن حــدود هشــتاد
منــزل مســکونی و ربودن معلمــان و بيش
از هــزار كشــته و زخمــي برجاي گذاشــته
اســت .علــت افزايــش حمــات داعــش را
بايــد در حمايــت آمريكا ،كشــورهاي عربي
و حتــي حلقههايــي از دولــت اشــرفغني
از داعــش جســتجو كــرد ،امــري كــه قابل
تامــل اســت .در واقــع داعــش يك ابــزاري
در دســت آمريــكا و متحدانــش بــراي
پيشــبرد اهــداف تفرقهآميــز و ايجــاد
دوبــاره جنــگ مذهبــي و فرقــهاي در
افغانســتان و مناطــق پيرامونــي اســت و
اساســا داعــش بــه تنهايــي قــدرت ظهــور
و بــروز در افغانســتان را نــدارد.
دو کشــور بــرای قویتــر کــردن مواضــع
خــود در برابــر محــور ایــران ،روســیه
و دمشــق بهــره میگیــرد تــا قــدرت
چانهزنــی خــود را بــاال ببــرد .قرائــت
ســوم ایــن اســت کــه آلمــان و فرانســه
در مقــام نماینــدگان آمریــکا در نشســت
چهارجانبــه حاضــر شــدهاند .بــر اســاس
ایــن قرائــت آمریــکا را میتــوان حاضــ ِر
غایــب نامیــد .هــر آنچــه برلیــن و
پاریــس مطــرح میکننــد را میتــوان
مواضــع آمریــکا دانســت .بــا ایــن حــال
انتظــار حــل مســئله از ایــن نشســت
نمــیرود و ایــن نشســت توانایــی حــل
مســئله ادلــب را نــدارد.
مسکو؛ کلید حل مساله ادلب
اگــر فشــارهای ایــران ،روســیه و دمشــق
بــرای آزادســازی ادلــب بیشــتر شــود،
احتمــاالً اردوغــان از مواضــع خــود
کوتــاه میآیــد و اجــازه عملیــات
نظامــی علیــه مواضــع تروریســتها
را صــادر میکنــد یــا اینکــه بــر ایــن
گروههــا بــرای واگــذاری مناطــق تحــت
کنتــرل ،فشــار جــدی وارد میکنــد.
مســاله دوم کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد در ارتبــاط بــا نقــش روســیه
در ادلــب اســت .روسهــا در شــرایط
کنونــی در ادلــب گشــت نظامــی دارنــد
و میتواننــد آینــده معادلــه را در جهــت
حــل سیاســی یــا حــل نظامــی در یــک
مقطــع زمانــی خــاص پیــش ببرنــد.
نــوع کنــش روسهــا بــه طــور حتــم
میتوانــد تعییــن کننــده معــادالت
باشــد و ایــران بــا قــدرت چانهزنــی
بــاالی خــود میتوانــد روســیه را بطــور
جدیتــر بــرای حــل مســاله ادلــب
تشــویق کنــد.
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اهمیت نگاه به شرق

[ امیرحسین پرکشت ]

تحــوالت ژرف بیــن المللی پس از پایــان دوران
دوقطبــی در جهــان موجــب شــد کشــورها به
بازنگــری اساســی در سیاســت جهانــی خــود
رهنمون شــوند.این تحوالت در آســیا تاثیراتی
داشــت و آســیا پــس ازپایــان جنــگ ســرد
بیشــتر مــورد توجــه قرارگرفــت و دلیــل آن
ظهــور قدرتهــای اقتصــادی بود.آســیا بــه
دلیــل توســعه فــراوان درزمینــه اقتصــادی و
بــه دلیــل پتانســیل انســانی ومــادی زمینــه
ظهــور قدرتهــای اقتصــادی را پیــدا کــرد.از
جملــه رشــد فزاینــده چیــن در اقتصادجهانی
بــود کــه رشــد اقتصــادی آن9/6درصــد بــوده
اســت ازطرفــی دیگــر هنــد در زمینه توســعه
اقتصادی در آســیا شــناخته میشود،همچنین
روســیه عــاوه بر پتانســیل سیاســی،اقتصادی
و بیــن المللــی بــه لحــاظ منابــع عظیــم
انــرژی اهمیــت فراوانــی دارد .بــا ایــن حســاب
میتــوان خیمــه راهبردنــگاه بــه شــرق را روی
 3ســتون روســیه،چین و هنــد استواردانســت.
رویکــرد ایــران بــه ســمت شــرق بعدازخــروج
ترامــپ از برجام جدیت بیشــتری در سیاســت
خارجــی یافت.علی رغم گذشــته نــگاه امروزی
بــه شــرق یــک نــگاه اضطــرار اســت کــه علت
آن توجــه نــه چنــدان موثــر بــه شــرق در دوره
هــای قبــل ودولــت روحانی بــوده اســت.دولت
روحانــی در ابتــدای روی کارآمــدن در تــاش
بــود روابــط خــود را بــا غربیهــا سروســامان
دهــد تــا راهــی بــه ســوی همــکاری باغــرب
بگشــاید و ارزیابــی دولــت روحانــی از همکاری
بــا غــرب ایــن بــود کــه حــل مســئله
هســتهای یعنــی رویکــرد آمریــکا بــا ایــران
مالیمتــر خواهــد بــود و تمــام مشــکالت
اقتصــادی وسیاســی ایــران حــل خواهــد شــد
درحالــی کــه در آن زمــان نــگاه بــه شــرق در
ســاختارروابط ســنتی و فقــط اقتصــادی بــود.
هرچندسیاســت نگاه به شــرق مســبوق سابقه
بــود و در دوره دوم ریاســت جمهــوری آقــای
هاشــمی رفســنجانی حرکتهایــی بــه منظور
پیونــد بــا کشــورهای مهــم آســیایی ماننــد
چین،هنــد وروســیه جهــت اتخاذراهبــردی
موثــر برداشــته شــد.در نــگاه رویکــردی بــه
شــرق بایــد اســتراتژی بلندمــدت اتخــاذ
نمــود و بــا طراحــی یــک اســتراتژی مناســب
در جهــت بهــره بــرداری از کشــورهای شــرق
گام برداشــت.در واقــع بایدگفت:همــکاری
صرفـاً سیاســی و امنیتــی نمیتوانــد تضمین
آینــده همــکاری باشــرق شــود بلکــه بایــد
بُعــد اقتصــادی هــم وجــود داشــته باشــد.
اصــوال سیاس ـتهای کلــی وخودمحدودســاز
در روابــط باشــرق ویاغــرب برای حفــظ منافع
ملــی نمیتوانــد مفیــد باشد.شــرقی کــه مــا
امــروز بــا آن روبــه روهســتیم بــا آن شــرق
ایدئولوژیــک گذشــته فرق دارد و طبق ســخن
مقــام معظــم رهبــری کــه بارهــا فرمودنــد:
«بایــد نــگاه اســتراتژیک بــه شــرق داشــته
باشــیم» چــرا که رویکــرد امــروزی آن متفاوت
اســت.آمریکایی هــا تصریــح کردند اســتراتژی
ن اســت کــه ثقــل سیاســی و
آینــده غــرب ایـ 
اقتصــادی خودشــان را درشــرق اســیا متمرکز
کننــد ،یعنــی آینــده اقتصــاد دنیــا در ایــن
منطقــه اســت.درحالیکه غربیهــا تحریــم
پشــت تحریــم علیــه مــا اعمــال میکننــد،
مــا بایــد بــا گســترش ارتبــاط بــا شــرق
اقتصــاد کشــورمان را تامیــن کنیم.تکنولــوژی
را کــه نبایــد از چــرخ چــاه نفــت شــروع
کرد.همــه کشــورهاییکه پیشــرفت کردنــد
میانبرزدند.وقتــی کشــورهای شــرق اســیا با ما
قراردادببندنــد تکنولــوژی را همراهشــان مــی
اورنــد و فنونــی را بــه مــا منتقــل میکنند پس
بایــد بــا نــگاه بــه شــرق از فرصتهــا اســتفاده
کرد.غــرب تنهــا راه حــل اقتصادی و سیاســی
جمهــوری اســامی ایــران نیســت.

دشمنی مستمر ،عمیق و براندازانه آمریکاییها ،دشمنی با اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور نیست بلکه خصومت با مجموعه نظام اسالمی و ملتی است که این نظام را
انتخاب کرده و در راه آن حرکت میکند.

