
به رغم پيشرفت ها در مذاکرات دوجانبه امريکا و طالبان، 
پيچيدگي هاي اين روند و نگراني ه��ا در رهبري دولت 
افغانس��تان و همچنين سياسيون اين کش��ور در کابل 

بيشتر شده است. 
پنجمين دور گفت وگوهاي امريکا و طالبان، طوالني ترين 
دور مذاکرات ب��ود که به مدت 16 روز ادامه داش��ت. بر 
اساس برخي گزارش ها، در پايان اين مذاکرات دو طرف 
به توافق هايي درباره مبارزه با تروريسم و خروج نيروهاي 
امريکايي از افغانس��تان رس��يده اند. اين پيشرفت ها تا 
اندازه اي است که منابع در دوحه به رسانه ها گفته اند که 

اين توافق به دو زبان روي کاغذ ريخته شده است. 
زلمي خلي��ل زاد، نماينده وي��ژه امري��کا در امور صلح 
افغانس��تان در اين مورد در توييترش گفته اس��ت: »در 
حال حاضر در حد يک پيش نويس در مورد موضوعاتی 
چون قطع روابط طالبان با ساير شبکه هاي تروريستي، 
خروج نيروهاي نظامي خارج��ي، گفت وگوي طالبان با 
حکومت افغانس��تان و آتش بس جامع موافقت کرديم و 
بعد از مش��ورت دو طرف با رهبران شان دوباره به زودي 

ديدار خواهيم کرد«. 
اما به دنبال پايان اي��ن دور از مذاکرات، اعالم ش��د که 
قرار اس��ت زلمي خليل زاد براي مش��ورت ب��ا مقامات 
ارش��د امريکايي و احتماالً رئيس جمهور اين کشور، به 
واشنگتن سفر کند. به همين دليل، برخالف دوره هاي 
گذشته که معموالً زلمي خليل زاد پس از پايان مذاکرات 
به کابل س��فر مي کرد، بدون س��فر به افغانس��تان و در 
جريان گذاشتن دولت اين کش��ور از جزئيات مذاکرات 
و توافق هاي احتمالي، به واش��نگتن سفر کرده است. به 
نظر مي رسد نوع برخورد اين بار خليل زاد باعث نارضايتي 
و ناراحتي رياس��ت جمهوري افغانستان شده باشد. اين 

در حالي اس��ت که برخالف نشست هاي قبلي خليل زاد 
با طالبان، او کمترين جزئي��ات را از جريان مذاکرات در 
اختيار دولت افغانستان قرار داده و سفرهاي کمتري به 

کابل داشته است. 
به باور آگاهان، آنچه سبب ش��د پنجمين دور مذاکرات 
امريکا و طالبان 16 روز طول بکشد، چانه زني دو طرف در 
مورد زمان خروج نيروهاي امريکايي و ساير هم پيمانان 
اين کشور بوده است. امريکا براي اين امر، خواهان يک 
جدول زماني س��ه تا پنج س��اله بوده، اما طالبان بر اين 
مس��ئله تأکيد دارد که اين نيروها در ظرف کمتر از يک 

سال از افغانستان خارج شوند. 
هرچند بايد گفت بحث تصميم گي��ري در مورد خروج 
نيروهاي امريکايي و ناتو از افغانستان، فراتر از صالحيت 
دولت اين کشور و در اختيار رئيس جمهور امريکاست، و 
طالبان با درک چنين مسئله اي بر مذاکره با اين کشور 
پيش از مذاکره با طرف هاي افغانستاني تأکيد کرده، اما 
آنچه مهم و اساسي است و نقش و حضور طرف افغانستان 
را نيز در اي��ن مذاکرات ضروري مي س��ازد، منافع ملي 

افغانستان و آينده اين کشور است. 
در نگاهي به سخنان و موضع گيري هاي دولت افغانستان 
و همچني��ن سياس��يون اين کش��ور، نوع��ي نگراني و 
بي اعتمادي جدي حتي به مواضع و س��خنان مقام هاي 
امريکايي و به خصوص زلمي خليل زاد وجود دارد؛ نگراني 
و بي اعتمادي که به نوعي ناشي از احتمال هرنوع تصميم 
يک جانبه از س��وي امريکا در مورد آينده افغانس��تان و 
معامله کردن با سرنوشت مردم اين کشور است. به نظر 
مي رسد برخالف آن چه در ظاهر امر نشان داده مي شود، 
زلمي خليل زاد و تيم او، هر بار جزئياتي تکراري، ناقص و 
گزينش شده را در اختيار مقام هاي دولت افغانستان قرار 

مي دهند و اين جزئيات، با اطالعاتي که از منابع طالبان به 
بيرون درز مي کند، گاهي در تناقض قرار دارد. 

حمداهلل محب، مش��اور امني��ت ملي افغانس��تان روز 
پنج ش��نبه )23 اس��فند( در اظهارات��ي بي س��ابقه در 
واشنگتن، به شدت از عملکرد دولت امريکا به خصوص 
زلمي خليل زاد انتق��اد کرده و گفته اين کش��ور تالش 
مي کند دولت کابل را تضعيف کند. به نوش��ته خبرنگار 
شبکه »س��ي ان ان«، محب که به واشنگتن سفر کرده، 
در جمع گروهي از خبرنگاران در س��فارت افغانس��تان 
گفته خلي��ل زاد تالش مي کن��د »از دولت افغانس��تان 
مشروعيت زدايي کند«، چراکه »براي خود در افغانستان 
آرزوهايي دارد« و اميدوار اس��ت يک »دولت موقت در 

افغانستان روي کار بيايد و او بتواند نيابت آن را بر عهده 
بگيرد«. 

به گفته محب، دولت افغانستان بارها از خليل زاد خواسته 
محت��واي مذاکراتش با طالب��ان را با کابل به اش��تراک 
بگذارد، اما او از اين کار خودداري کرده و تنها »بخش ها و 
تکه هايي« از اطالعات را در اختيار دولت قرار داده است. 
محب گفت ديدار اخيرش با خليل زاد که قرار بوده در آن 
محتواي جلسه با طالبان را دريافت کند، فقط 6 دقيقه 

طول کشيده است. 
متأس��فانه بايد گف��ت تناقض هاي زي��ادي در پنج دور 
گذش��ته گفت وگوهاي امريکا و طالبان وجود داش��ته 
اس��ت. عمده ترين تناقض اين اس��ت که هر بار منابع از 
صحبت نمايندگان امريکا و طالبان در مورد آتش بس، 
گفت وگوه��اي بين االفغان��ي و چگونگ��ي دولت آينده 
)دولت موقت( خبر مي دهند، اما منابع رس��مي طالبان 
هرگونه گفت وگ��و در اين م��وارد را رد مي کنند. زلمي 
خليل زاد هم تأکيد مي کند هي��چ گفت وگويي در مورد 
چگونگي دول��ت آينده و بحث تش��کيل دولت موقت با 
طالبان صورت نگرفته و اين مسئله، جزو صالحيت هاي 

دولت افغانستان است. 
نکته جال��ب ديگر اين ک��ه، به دنب��ال پاي��ان دور تازه 
گفت وگوهاي امريکا و طالبان، قرار بود دور دوم نشست 
بين االفغاني اين بار در دوحه برگزار ش��ود، اما بر اساس 
گزارش هاي ت��ازه، مذاکرات ميان برخي از سياس��يون 
افغانستان و طالبان که قرار بود تا دو هفته آينده در دوحه 
برگزار شود، براي چند هفته ديگر به تأخير افتاده است. 
هنوز هيچ دليل مش��خصي براي اين تأخير ارائه نشده 
و اين مس��ئله نيز مي تواند بي باوري ها را در کابل شدت 
ببخش��د؛ به خصوص اين که بر اس��اس توافق نشست 
بين االفغاني مسکو، نمايندگان دولت افغانستان نيز در 
ترکيب هيئت چهره هاي سياس��ي و نمايندگان احزاب 

اين کشور در دور دوم مذاکرات شرکت کنند. 
در اين مي��ان، فض��اي سياس��ي داخلي افغانس��تان و 
تنش هاي موجود، عرصه را به نفع طالبان پيش مي برد. 
متأسفانه بر اساس شواهد موجود و نگراني هاي نامزدان 
انتخابات رياست جمهوري اين کشور، محمد اشرف غني، 
رئيس جمهور اقدام به مبارزات پيشاپيش انتخاباتي زده، 
برخي از مقام هاي سياسي و نظامي را برکنار کرده و افراد 
جديدي به جاي آنها گماشته و در برخورد با هم پيمانان 
سابق خود که امروز از تيم او جدا شده اند، وارد يک تقابل 
نفسگير شده است. در تازه ترين رويارويي، محمد اشرف 
غني، برخالف توافق قبلي خود ب��ا عطامحمد نور، والي 
پيشين واليت بلخ، اقدام به برکناري فرمانده پليس اين 
واليت و معرفي فردي ديگر کرد. اين اقدام که با خش��م 
آقاي نور همراه شده، وضعيت ش��هر مزارشريف، مرکز 
واليت بلخ را روز پنج ش��نبه )23 اسفند( به يک صحنه 
کودتاي نظامي و درگيري نيروهاي امنيتي تبديل کرد؛ 
به گونه اي که نيروهاي امنيتي پليس بلخ و نيروهايي که 
از کابل همراه با فرمانده پليس جديد به مزارشريف آمده 
بودند، ميان يک ديگر به زد و خورد پرداختند. متأسفانه 
اين رويداد، فضاي سياسي افغانستان را به شدت بحراني 
و تنش آلود س��اخته است. در چنين ش��رايطي، برخي 
نامزدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان و آگاهان 
تأکيد کرده اند که اين رويکردهاي نسنجيده و يک جانبه 
محمد اشرف غني، بيش از همه چيز، فضاي موجود را به 

نفع طالبان رقم خواهد زد. 

 وا- هم گرايي سياست خارجي 
ترکيه با امريکا

ترکيه و امريکا طي سال هاي اخير طيف هاي مختلفي از همگرايي و 
سجاد مرادي کالرده

      دورنما
واگرايي و در پاره اي موارد روابطي پرتنش را پشت سر گذاشته اند. 
روابط طرفين در شراکت راهبردي ترکيه در سياست سد نفوذ امريکا، 
اهميت ترکيه براي تحت فش��ار قرار دادن دولت هاي مخالف امريکا در منطقه، مخالفت ترک ها با 
يک جانبه گرايي امريکا، حمايت هاي دو کشور از دموکراسي سکوالر در جريان بهار عربي و نيز واگرايي 
در بحران سوريه با فراز و فرود همراه بوده است. به همين لحاظ، روابط دو کشور که به سال 1947 و 

اعالم دکترين ترومن از طرف امريکا برمي گردد براي هر دو طرف حائز اهميت بوده است. 
از طرفي امريکا در دوره جنگ س��رد با توجه به علقه هاي غرب گرايانه برخاس��ته از انديشه هاي 
آتاتورک در سياست و روابط خارجي ترکيه، از اين کشور در راستاي سياست سد نفوذ پيرامون 
شوروي به ويژه در منطقه اروپاي غربي استفاده مي کرد و حتي در دوره بعد از فروپاشي شوروي 
نيز تا به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، آنکارا اهميت خود را در مدار غرب و به عنوان پايگاه 
عمده غرب گرايي در منطقه حفظ کرد. از س��وي ديگر در طرف ترک نيز در چند دهه گذشته، 
غرب گرايي توأم با چندجانبه گرايي با شدت و ضعف، يکي از ويژگي هاي غالب در سياست خارجي 
ترکيه بوده اس��ت. براي مثال با وجود اينکه در قضايايي چون مشکالت ترکيه و قبرس، فعاليت 
جدايي طلبان پ.ک.ک و مسائل حقوق بشري ترکيه، آنکارا به صورت عمده شاهد جبهه گيري 
غرب بوده و به تبع آن به سمت فاصله گرفتن از غرب پيش رفته، اما در نهايت باز به سمت بازسازي 

و تعميق مناسبات با امريکا و اروپا بازگشته است. 
روابط دو کشور از سال 2002 با به قدرت رس��يدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه، دستخوش 
دگرگوني ش��د. در قالب اين تغيير و تحول، ترکيه ضمن حفظ مناسبات مسالمت آميز با جهان 
غرب، به سمت چندجانبه گرايي در سياست خارجي پيش رفت و در عين رقم زدن مناسبات با 
ديگر قطب هاي قدرت از جمله روسيه و چين، سعي کرد با ابتکار در صحنه هاي مختلف داخلي، 
منطقه اي و بين المللي خود را به بازيگر و عضوي فعال در نظام بين المللي تبديل کند. در اين زمان، 
بر مبناي نظريه »عمق استراتژيک« و انديشه هاي احمد داوداوغلو وزير خارجه سابق اين کشور، 
سياست خارجي ترکيه از سويي به جاي تمرکز صرف بر روابط با غرب، متوجه ايفاي نقش هاي 
بزرگ تر در فضاهاي نوين ژئوپليتيک ديگر شد و از س��وي ديگر نيز با حضور فعال در موضوعات 
منطقه اي پيراموني به ويژه در خاورميانه، نقش فرهنگي خود را نيز از ياد نبرده و درصدد ارائه يک 

طرح و چهره اي نوگرا در فضاي بين المللي برآمد. 
تهاجم امريکا به عراق در س��ال 2003 با تأثيرات بنيادي بر ترکيه به ويژه در حوزه سياست هاي 

امنيتي اين کش��ور همراه بود و مي توان از آن به عنوان نقطه عطف��ي در واگرايي روابط آنکارا – 
واشنگتن نام برد. مهم ترين نکته در سياست خارجي ترکيه در شروع بحران عراق، مخالفت آنکارا 
با اس��تفاده امريکا از پايگاه هوايي اينجرليک خاک اين کشور براي حمله به صدام بود. در جلسه 
شوراي امنيت ملي ترکيه در ژانويه 2003، تصميم بر اين شد که اين موضوع در پارلمان به رأي 
گذاشته شود. پارلمان ترکيه نيز استفاده از پايگاه هاي نظامي و فضاي سرزميني اين کشور براي 
حمله به عراق را رد کرد. کاهش روابط دو طرف ناشي از حمله امريکا به عراق به همين جا ختم 
نشد و در سال هاي بعد نيز ترکيه تقويت گروه پ.ک.ک در ارتفاعات شمال عراق و نيز تأثير منفي 

بر فرآيند الحاق اين کشور به اتحاديه اروپا از چشم امريکا مي ديد. 
تالش هاي ترکيه براي ايفاي نقش هاي مختص و مستقل تر در طول اين سال ها همچنان ادامه 
داش��ت و از مواردي مانند ايفاي نقش ميانجي توسط اين کش��ور در ميان نيروهاي حافظ صلح 
سازمان ملل در لبنان، همراهي با نيروهاي ناتو در افغانستان، بنيان گذاري گروه دي 8، ايفاي نقش 
در برنامه هسته اي ايران، ايجاد روابط متوازن با سوريه، ايران و عراق و همچنين ايفاي نقش در حل 
و فصل بحران هاي بالکان، مناقشات قفقاز و آسياي مرکزي در همين راستا مي توان ياد کرد. بدين 
ترتيب عملکرد دولت ترکيه تا قبل از سال 2010 نشان مي دهد که اين کشور سعي داشته است 
هدف خود مبني بر ارائه چهره جديد که مي توانست پلي ميان اسالم و غرب باشد را با اتخاذ رويکرد 

واقع گرايانه و از طريق پيگيري مواضع متعادل و ميانه رو جامه عمل بپوشاند. 
با وجود تغييرات اين چنيني در روابط ترکيه و امريکا، مواضع آنکارا طي سال هاي پس از 2010 
مجدداً اهميت غرب گرايي در سياست خارجي ترکيه را نشان داد. بنابراين، در اين سال ها شاهديم 
که گرايش به غرب در سطوح راهبردي مجدداً در سياست خارجي آنکارا پررنگ شده و در مقابل 
در وجوه تاکتيکي اين روابط، اس��تفاده از ابزارهاي مختلفي به چش��م مي خورد. حمايت ترکيه 
از سياست ناتو در توسعه سيس��تم هاي دفاع موشکي اين سازمان و همس��ويي با غرب در مورد 
تحوالت جهان عرب، نمونه هاي آشکاري از اين قضيه هستند. در اين چارچوب مي توان به هدف 
اصلي و مشترک ترکيه و امريکا در اثناي تحوالت بهار عربي اشاره کرد که سعي دو طرف بر ايجاد 
دموکراسي هاي دلخواه و جلوگيري از ايجاد نظم جديد بود. ايجاد دموکراسي هاي دلخواه که به 
باور امريکايي ها و ترک ها همان مدل ترکيه است، نه تنها در چارچوب منافع بلندمدت امريکا در 
منطقه بود، بلکه کمک فراواني به ترکيه براي افزايش نقش و نفوذ منطقه اي و جهاني مي کرد. دليل 
اصلي اين ديدگاه نيز اين بود که در رويکرد امريکايي به دموکراسي، مدل ترکيه در عين اهميت 
دادن به مذهب، به نوعي با تحقق انديشه هاي سکوالر مورد نظر واشنگتن، از رشد نظام هاي مخالف 

با منافع امريکا در منطقه جلوگيري مي کرد. 
با شکس��ت ايده دموکراس��ي هاي دلخواه در تح��والت منطقه ک��ه نمونه اعالي آن شکس��ت 
اخوان المس��لمين در مصر بود و البته با تش��ديد بحران س��وريه، مجدداً رواب��ط امريکا و ترکيه 
دگرگون شد. مخالفت اوباما با دخالت مستقيم امريکا در بحران سوريه با وجود تالش هاي مستمر 
ترکيه و عربستان س��عودي براي اين امر، اعالم حمايت امريکا از کردهاي اين کشور و همچنين 
عدم همراهي امريکا با دولت ترکيه براي اس��تراد فتح اهلل گولن که اعتراض رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور ترکيه مبني حمايت امريکا از عوامل کودتاي سال 2016 را در پي داشت، واگرايي 

در روابط دو کشور را نشان داد. 
با به قدرت رس��يدن ترامپ به عنوان رئيس جمهور امريکا، روابط دو کشور همچنان در سطوح 
دوجانبه و نيز تحت تأثير بحران هاي منطقه اي در فضايي توأم با غرب گرايي و چندجانبه گرايي 
به ويژه براي ترکيه در جريان بوده است. ترامپ در ابتدا به دليل بازداشت اندرو برانسون کشيش 
امريکايي از س��وي ترکيه به اتهام عضويت در ش��بکه گولن و ش��رط مبادله آن با گولن از سوي 
اردوغان، اقدام به تحريم تجاري ترکيه و افزايش تعرفه هاي برخي کاالهاي واراتي اين کشور کرد 
که بيشترين پيامد آن کاهش ارزش لير ترکيه در مقابل دالر بود. اين در حالي بود که در موضوعات 
منطقه اي، خ��روج امريکا از برجام و وضع مج��دد تحريم ها عليه ايران به وي��ژه در حوزه تحريم 
انرژي، بي تفاوتي امريکا نسبت به قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار سعودي در خاک ترکيه که 
با تالش هاي واشنگتن نسبت به رفع اتهام از بن سلمان وليعهد عربستان در اين مورد همراه بود و 
همچنين تنش در روابط ترکيه و رژيم صهيونيستی فضاي متشنج در روابط ترکيه و امريکا را در 
پي داشت. اين در حالي است که ترکيه به رغم تصميم براي خريد سامانه هاي پدافندي اس 400 
از روسيه، مذاکره با امريکا در باره خريد سامانه هاي پاتريوت را نيز آغاز کرد و همچنين با آزادي 
کشيش امريکايي بار ديگر سياليت سياست خارجي و قصد خود مبني بر امتيازگيري هر چه بيشتر 
از ترامپ را به اثبات رساند. در شرايط کنوني نيز به نظر مي رسد روابط دو کشور بيش از هر چيز 
تحت تأثير چگونگي تعامل امريکا با کردهاي سوريه و راضي نگه داشتن ترکيه به ويژه در شرايط 
خروج امريکا از سوريه و همچنين تحريم هاي ضدايراني به ويژه در موضوع انرژي است. اما نکته 
مشخص اين است که اردوغان در قامت رهبر ترکيه بيش از هر چيز در صدد استفاده از بحران هاي 

منطقه اي براي امتيازگيري از ترامپ است.
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رؤياهاي امريکايي خليل زاد در مذاکره با طالبان
دولت افغانستان همچنان از روند مذاکرات بيرون است

پس از جن��گ دوم جهاني که محبوبي��ت احزاب تندرو 
و راس��ت افراطي اروپا رنگ باخت و فعاليت بسياري از 
احزاب مذکور غيرقانوني اعالم ش��د تا کن��ون تغيير و 

تحوالت عمده اي در اين زمينه صورت گرفته است. 
در س��ال هاي اخير با وجود اينکه طيف گس��ترده اي از 
احزاب و جناح هاي سياسي از جمله احزاب کمونيستي، 
سوسياليستي، سبزها، ليبراليسم، دموکرات مسيحي، 
محافظه کار و غي��ره در اروپا فعال بوده ان��د اما نظاره گر 
تقويت پايگاه اجتماعي احزاب راست افراطي و قدرت يابي 

سياسي روزافزون آنها بوده ايم. 
در چرايي افزايش محبوبيت و استقبال عمومي از احزاب 
دست راستي پوپوليستي در اروپا مي توان به چند عامل 
مهم اش��اره کرد که بحران اقتصادي، بحران مهاجرت و 

پديده تروريسم از آن جمله به شمار مي روند. 
از س��ال 2008 که بحران اقتص��ادي امري��کا و اروپا را 
درنورديد و تبعات آن هنوز نيز مش��هود است، فرصتي 
براي عرض اندام عوام گرايان دست راستي فراهم شد تا 

سياست هاي اقتصادي حاکمان را به نقد بکشند. 
بحران هاي خاورميانه و سرازير ش��دن سيل مهاجران، 
آوارگان و پناهجويان به قاره س��بز ک��ه عمدتاً از بحران 
س��وريه در س��ال 2011 آغاز ش��د، مزيد بر علت بود تا 
تندروه��اي اروپايي مهاج��ران را يک��ي از داليل اصلي 
مشکالت کش��ورهاي خود معرفي کنند. به ويژه پس از 
وقوع اقدامات تروريستي در کشورهاي مختلف قاره اروپا 
بهانه کافي براي احزاب پوپوليس��ت فراهم شد تا با ابزار 

مهاجرستيزي بر مقبوليت و محبوبيت خود بيفزايند. 
در اين برهه شاهد قدرت نمايي عوام گرايان دست راستي 
اروپا بوديم که در کش��ورهاي مختلف همچون بلژيک، 
اتريش، نروژ، هلند، مجارستان، فرانسه، آلمان و غيره هر 
روز با استقبال بيشتري مواجه مي شوند که نشانه هاي آن 

را مي توان در انتخابات اين کشورها مشاهده کرد. 
س��ال گذش��ته در مجارس��تان حزب راس��ت افراطي 
»جوبيک« بعد از حزب »ويکتور اوربان« نخس��ت وزير 
مجارستان با کسب حدود 20 درصد آرا، در جايگاه دوم 

قرار گرفت. در انتخابات پارلماني همان سال ايتاليا نيز 
ائتالف دو حزب راس��تگراي افراطي »ليگ ش��مال« و 
حزب پوپوليستي »جنبش پنج ستاره« با کسب حدود 

37 درصد آرا پيروز انتخابات شدند. 
چنين موفقيت هايي حتي بيشتر از ايتاليا و مجارستان که 
به آنها اشاره شد، آذرماه امسال در اسپانيا صورت گرفت 
که براي نخستين بار پس از ديکتاتوري فرانکو، يک حزب 
دست راستي افراطي )واکس( در انتخابات منطقه اي در 
منطقه اندلس 12 کرسي به دست آورد. اسپانيا از جمله 
کشورهاي اروپايي بود که پيش از انتخابات اخير، از نگاه 
ناظران بين الملل��ي امکاني براي ظه��ور و قدرت نمايي 
احزاب دست راستي و تندرو در اين کشور وجود نداشت؛ 
ديدگاهي که با اي��ن انتخابات به کلي زير س��ؤال رفت.  
در ديگر کش��ورهاي اروپايي به ويژه فرانسه و آلمان نيز 
خطر رش��د احزاب افراطي همچنان جدي است. حزب 
مهاجرس��تيز »جبهه ملي« فرانسه در انتخابات رياست 

جمهوري اين کش��ور که در نهايت به پيروزي »امانوئل 
مکرون« انجاميد، تا مرحله نهايي پيش رفت و »مارين 
لوپن« رهبر اين حزب در مرحله دوم نيز نزديک به 34 

درصد آرا را کسب کرد. 

بسياري از کارشناس��ان شکست جبهه ملي را نيز نوعي 
پيروزي براي اين حزب ملي گراي تندرو تلقي مي کنند 
چراکه برخ��الف نقش و جايگاه کمرن��گ اين حزب در 
رقابت هاي سياسي- انتخاباتي گذشته، يک سوم از افراد 
رأي دهنده با رأي خود از برنامه هاي اين حزب استقبال 
کرده اند.  سياست هاي پوپوليستي و عوام گرايي در آلمان 
نيز بيشتر از س��وي حزب راس��ت افراطي »اي اف دي« 
)آلترناتيو براي آلمان( پيگيري مي ش��ود؛ حزبي که در 
انتخابات سال 2017 نسبت به 2013 توانست طرفداران 
خود را به سه برابر افزايش دهد و از 4/7 درصد به 12/6 
درصد برساند.  از آنجا که راست افراطي در آلمان به دليل 
مسائل تاريخي اين کشور گرايش شديدي به نئونازيسم 
دارد، لذا کنترل آن اهميتي دوچندان مي يابد. از اين رو 
دي ماه امسال سازمان اطالعات داخلي آلمان اعالم کرد 
قصد تشديد نظارت بر حزب راست افراطي  اي اف دي را 
دارد.  از نگاه کارشناس��ان حوزه اروپا، يکي از مهم ترين 
چالش هاي کنوني اين ق��اره عالوه بر قدرت يابي احزاب 
راست مهاجرستيز و ضداتحاديه، حضور آنان در پارلمان 
705 نفره اتحاديه و اثرگذاري مستقيم بر سياست هاي 

قاره سبز است. 
به تازگي نيز روزنام��ه آلماني »بيلد« گزارش��ي از يک 
نظرسنجي انتشار داده که برگرفته از نظرات مردم شش 
کشور عضو اتحاديه اروپا ش��امل آلمان، اتريش، ايتاليا، 
لهستان، اسپانيا و فرانسه است. بر مبناي اين افکارسنجي 
به احتمال قوي نمايندگان راس��ت افراطي در پارلمان 

آينده اروپا دو برابر خواهند شد. 
بنابراين، اين گمانه زن��ي وجود دارد ک��ه در انتخابات 
روزهاي 23 تا 26 ماه مي )دوم و پنجم خرداد 98( شمار 
نمايندگان فراکسيون متشکل از احزاب راستگرا موسوم 
به »اروپاي ملت ها و آزادي« )ENF( از 37 نفر به 67 نفر 
افزايش يابد؛ رخدادي که در صورت وقوع، چالش هايي 
جدي در مقابل پيشبرد سياست هاي اروپاي واحد در دو 

حوزه داخلي و خارجي ايجاد خواهد کرد. 
منبع: ايرنا

کرسي هاي پارلمان اروپا در انتظار راست افراطي

در نگاهي به سخنان و موضع گيري هاي 
دولت افغانستان و همچنين سياسيون 
اين کشور، نوعي نگراني و بي اعتمادي 
جدي حتي به مواضع و سخنان مقام هاي 
امريکايي و به خصوص زلمي خليل زاد 
وج�ود دارد؛ نگران�ي و بي اعتمادي که 
ب�ه نوع�ي ناش�ي از احتم�ال هرن�وع 
تصمي�م يک جانبه از س�وي امريکا در 
مورد آينده افغانستان و معامله کردن 
 با سرنوش�ت مردم اين کش�ور اس�ت

در فرانس�ه و آلمان خطر رش�د احزاب 
افراطي همچن�ان جدي اس�ت. حزب 
مهاجرس�تيز »جبهه ملي« فرانسه به 
رهب�ری »ماري�ن لوپ�ن« در انتخابات 
رياست جمهوري اين کش�ور تا مرحله 
نهايي پيش رف�ت و توانس�ت نزديک 
 ب�ه 34 درص�د آرا را کس�ب کن�د

سيد عباس حسيني
      رویکرد


