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 سيد عباس حسيني
موتور جنگي طالبان در يك هفته گذشته از تب و 
تاب و شدت روزهاي نخستين پس از آغاز خروج 
نيروهاي امريكايي و ناتو افتاده و برعكس، روند 
پس گيري ولسؤالي هاي)شهرستان( زير كنترل 
طالبان از طرف نيروهاي امنيتي و بسيج مردمي 
افغانستان شتاب بيشتري گرفته است. به گفته 
وزارت دفاع افغانس��تان، اين نيروها تا پايان روز 
يك ش��نبه )27 تير( توانس��تند 24 ولسؤالي را 
از طالبان پس بگيرند و اين رون��د ادامه خواهد 

داشت. 
همزمان تنش ها ميان رهبران سياسي و مقام هاي 
برجسته  دولت هاي افغانستان و پاكستان در هفته 
گذشته به اوج خود رسيد؛ جايي كه رئيس جمهور 
افغانستان در نشست ازبكس��تان اعالم كرد در 
چند هفته اخير بي��ش از 10هزار نيروي جنگي 
از پاكستان وارد خاك افغانستان شده و در كنار 
جنگجويان طالبان قرار گرفته، يا اين كه به گفته 
معاون اول اشرف غني، نظاميان پاكستاني هشدار 
داده ان��د در صورتي ك��ه نيروهاي افغانس��تاني 
بخواهند كنترل ولسؤالي و منطقه مرزي اسپين 
بولدك و گذرگاه مرزي چم��ن را از طالبان پس 
بگيرند، با حمالت نظامي پاكستان مواجه خواهند 
ش��د، ادعايي كه دولت پاكس��تان آن را رد كرد. 
در اين بين ربوده و ش��كنجه شدن دختر سفير 
افغانستان در اسالم آباد، تنش ميان دو كشور را 
به اوج خود رساند تا حدي كه سفير پاكستان در 
كابل به وزارت خارجه افغانستان احضار شد و از 
سوي ديگر، افغانستان سفير و ديپلمات هاي ارشد 
خود را از اس��الم آباد به كابل فراخواند. پاكستان 
مي گويد هرآنچ��ه در توان داش��ته جز عمليات 
نظامي عليه طالبان به خرج داده تا طالبان پاي 
ميز مذاكره برگردد، اما گويا اين ادعاها مورد تأييد 
دولت افغانستان نبوده و آن را راضي نكرده است به 
خصوص اين كه رهبري طالبان و فرماندهان ارشد 
اين گروه به همراه خانواده هايشان در پاكستان 
به س��ر مي برند و اين روزها در شهرها، مساجد و 
مدارس ديني پاكستان براي حمايت از طالبان 
پول و نيرو جذب مي ش��ود و از س��وي ديگر، از 
پيشروي هاي طالبان ابراز خوشحالي شده است. 
اين تنش ها و فضاي متش��نج بين افغانستان و 
پاكس��تان قطعاً در تداوم جن��گ و درگيري در 

افغانستان تأثير خواهد گذاشت. 
  روزنه اميد در تهران؛ دور تازه در دوحه

در گي��ر و دار اي��ن تحوالت، برگزاري نشس��ت 
گفت وگوهاي بين االفغاني براي نخستين بار در 
تهران با حضور هيئت هايي از طالبان و جمهوري 
اسالمي افغانستان توانس��ت گره كور مذاكرات 
را باز كند و بن بس��ت موج��ود را بش��كند. اين 
نشست با ميانجي گري جمهوري اسالمي ايران 
توانس��ت نقش خوبي را به عنوان كمك كننده و 
تسهيل كننده آغاز دور جديد و متفاوت مذاكرات 

بين االفغاني، آن هم در باالترين سطح ممكن در 
دوحه بازي كند. قرار است نشست دوم مذاكرات 
بين االفغاني تهران نيز در آينده برگزار شود. تداوم 
نقش ميانجي گرايانه ايران بين دو طرف درگير 
جنگ، در حالي كه امريكا از يكسو به دنبال فرار 
از افغانستان و از سوي ديگر، به دنبال برنامه ريزي 
جديد ب��راي ادامه حضور غيرمس��تقيم در اين 
كشور و تداوم بحران و جنگ در اين كشور است، تا 
اندازه بسياري مي تواند  خنثي كننده توطئه هاي 

موجود باشد. 
نشست دو روزه مذاكرات بين االفغاني در سطح 
مقام هاي ارشد سياسي و مس��ئوالن روند صلح 
افغانستان و طالبان )رئيس شوراي عالي مصالحه 
مل��ي و رئيس دفتر سياس��ي طالب��ان در قطر( 
يك شنبه  ش��ب )27 تير( با صدور يك اعالميه 
و برگزاري يك نشس��ت خبري با حضور عبداهلل 
عبداهلل و مال برادر به پايان رسيد. هرچند در اين 
اعالميه، برخالف انتظاري كه مردم افغانس��تان 
داشتند، هيچ اش��اره اي به كاهش خشونت ها و 
حمالت و همچنين برق��راري آتش بس به ويژه 
در روزهاي عيد قربان نش��د، اما نش��انه هايي از 
بهبود فضاي سياسي بين دو طرف، به خصوص 
با توجه به پي��ام رهبر طالبان به مناس��بت عيد 
قربان ديده مي شود. همچنين در سطح باال، دو 
طرف شناخت و درك بيشتر و بهتري از يكديگر 

به دست آوردند. 
در اين اعالميه آمده است دو طرف توافق كرده اند 
مذاكرات در س��طح باال در آينده نيز ادامه يابد و 
هر دو طرف به هيئت هاي مذاكره كننده  ش��ان 
دس��تور داده اند روند مذاكرات را سرعت دهند. 
در ام��ان ماندن تم��ام تأسيس��ات غيرنظامي و 
عمومي، جلوگيري از تلفات غيرنظاميان، اقدامات 
دوجانبه به منظور حفاظت از واكسيناتوران براي 

جلوگيري از گس��ترش ويروس كرونا، همكاري 
درباره كمك هاي بشري و… از ديگر موضوعاتي  

هستند كه دو طرف درباره  آن اطمينان دادند. 
 اختالف نظر درباره آتش بس

با وجود اي��ن موارد مثبت در اعالميه مش��ترك 
هيئت هاي بلندپايه افغانستان و طالبان، اختالف 
نظره��اي ج��دي بي��ن دو طرف، ب��ه خصوص 
ع��دم انعطاف پذيري طالبان در پيش ش��رط ها 
و خواسته هاي خود، س��بب عدم توافق دو طرف 
در مورد برقراري آتش بس و ادامه مذاكرات براي 

رسيدن به توافق نهايي صلح است. 
با توجه به شرايط جنگي در افغانستان كه به گفته 
عبداهلل عبداهلل مردم، قرباني اصلي آن  هس��تند، 
اولويت هيئت جمهوري اس��المي افغانس��تان 
دس��ت يافتن به توافق با هيئت طالبان در مورد 
آتش بس بود، ام��ا دو طرف به اين مهم دس��ت 
نيافتند. اختالف نظري ك��ه در اين زمينه وجود 
دارد، اين است كه دولت افغانستان ابتدا خواهان 
برقراري آتش بس و سپس ادامه مذاكرات سياسي 
براي رسيدن به توافق نهايي صلح است، اما طالبان 

همچنان بر رس��يدن به توافق نهايي سياسي و 
س��پس برقراري آتش بس پافش��اري مي كنند. 
هرچند در اين بين، طالبان يك طرح آتش بس 
س��ه ماهه را دو پيش  شرط اساس��ي و مهم ارائه 
كرده است؛ يكي آزادي 7هزار زنداني ديگر گروه 
طالبان و ديگري، خارج شدن اسم رهبران طالبان 
از ليست سياه سازمان ملل. اما دولت افغانستان با 
توجه به تجربه منفي رهايي 5هزار زنداني طالبان 
در سال گذشته، با وجودي كه تعهد داده بودند به 
ميدان جنگ برنگردند، اما عماًل رهبري حمالت 
اخير طالبان را به عهده داشتند، مخالف تكرار اين 
تجربه و آزادي 7هزار زنداني ديگر طالبان بدون 
برقراري آتش بس دائمي اس��ت. قانون اساسي 
آينده، اعتمادسازي و نقشه  راه سياسي، سه محور 

اساسي اين دور از مذاكرات بوده است. 
 فرصت جديد از دست نرود!

ب��راي اين ك��ه فرصت جدي��د مذاك��رات صلح 
افغانستان از دست نرود، نياز اس��ت دو طرف با 
انعطاف پذيري درخواس��ت ها و پيش شرط هاي 
خود، زمينه برقراري آتش بس و هموار ساختن 
مسير ادامه مذاكرات را فراهم كنند. در اين زمينه، 
نقش يك ميانجي كاريزماتي��ك و متنفذ بر دو 
طرف درگير جنگ در افغانستان از اهميت بسزايي 
برخوردار اس��ت، اما در اين مورد هم توافق نظر 
وجود ن��دارد. دولت افغانس��تان، امريكا و برخي 
كش��ورهاي ديگر خواهان نق��ش ميانجي گري 
سازمان ملل متحد ند، اما طالبان بيشتر عالقه مند 
به نق��ش ميانجي گري دولت قط��ر در روند اين 
مذاكرات اس��ت، كما اين كه نماينده ويژه وزارت 
امورخارجه قطر نيز در جريان مذاكرات اخير در 
دوحه حضور داشته اس��ت. در بين اين اختالف 
ديدگاه ها جمهوري اسالمي ايران مي تواند با به 
دس��ت گرفتن ابتكار عمل و ديپلماسي فعال تر، 

نقش يك ميانجي تأثيرگ��ذار و داراي نفوذ را در 
ادامه مذاكرات صلح افغانستان بازي كند، به ويژه 
اين كه از محبوبيت و وجاهت خاصي در بين هر دو 

طرف درگير برخوردار است. 
 نگراني از رويكرد مشكوك امريكا

نكته ديگري ك��ه نبايد فراموش ك��رد، رويكرد 
مرموز، مشكوك و مبهم امريكا در ادامه تحوالت 
افغانستان به خصوص مذاكرات صلح اين كشور 
است. در طول هفته هاي گذشته از يكسو امريكا 
نظاره گر تش��ديد درگيري ها و خش��ونت ها در 
افغانستان به ويژه پيش��روي هاي گسترده گروه 
طالبان بوده و از سوي ديگر بعد از شكست طرح 
برگزاري كنفرانس تعيين كننده استانبول، عماًل 
هيچ ط��رح و اقدام ديگ��ري را در بُعد سياس��ي 
روي ميز مذاكرات بين االفغاني نگذاش��ته است. 
حال در گرماگرم تش��ديد حمالت و درگيري ها 
در افغانستان و بن بس��ت در مذاكرات سياسي، 
زلمي خليلزاد، فرس��تاده ويژه امريكا براي صلح 
افغانستان، بار ديگر به منطقه برگشته است و به 
رايزني هاي خود ادام��ه داده، اما هنوز هيچ طرح 
جديد يا جايگزيني را علناً براي توافق سياسي در 

اين كشور ارائه نكرده است. 
در اين وضعي��ت، عماًل دو گمانه وج��ود دارد؛ يا 
اين كه امريكا پس از شكس��ت ط��رح كنفرانس 
استانبول فعاًل هيچ برنامه جايگزيني براي حل 
بحران افغانس��تان ندارد و در انفعال كامل به سر 
مي برد يا اين كه برنامه  و طرح  ش��وم و يكجانبه  
ديگري را براي تداوم بحران و جنگ در افغانستان 
در نظر دارد كه با توجه به ابراز نگراني هاي اخير 
روسيه و كش��ورهاي آس��ياي مركزي در مورد 
امنيت مرزهاي خود با افغانستان و حتي انتقال و 
جابه جايي گروه داعش در شمال اين كشور، گزينه 
دوم محتمل تر خواهد بود. اين گمانه نيز وجود دارد 
كه با احتمال ناكامي مجدد مذاكرات بين االفغاني 
براي دستيابي به توافق نهايي، يا ناكام گذاشتن آن 
بار ديگر اقبال به طرح كنفرانس استانبول امريكا 
روي آورد و اين طرح، پس از مخالفت ها در دولت و 
جريان هاي سياسي افغانستان و همچنين طالبان 
كه منجر به اعالم چند طرح جداگانه شد، بار ديگر 
به عنوان آخرين و كارآمدترين راهكار روي ميز 
مذاك��رات بين االفغاني قرار بگيرد و اين كش��ور 
نقش محوري و ميانجي گري خود در روند صلح 
افغانستان را بازيابد. آنچه مشخص است، همه اين 
طرح ها مي تواند براي آينده افغانستان خطرناك 
و نگران كننده باشد، پس دو طرف درگير جنگ 
افغانستان بايد با انعطاف پذيري و هوشياري، از 
بازي در ميدان امريكا و مهره بودن در راس��تاي 

تأمين منافع اين كشور خودداري كنند. 
بايد ديد با بازگش��ت موازنه قدرت بين نيروهاي 
امنيتي افغانستان و طالبان از يكسو و تسريع روند 
مذاكرات صلح، تحوالت اين كشور اين بار چگونه 

رقم خواهد خورد؟!

 دكتر سيدرضا ميرطاهر
گسترش اسالم س��تيزي در غرب به خصوص 
در اروپا در سال هاي اخير موجب بروز تحوالت 
و واكنش هاي متعددي ش��ده اس��ت. از يكسو 
اقدام��ات اسالم س��تيزانه مانن��د آت��ش زدن 
قرآن كريم يا انتش��ار چند باره كاريكاتورهاي 
توهين آميز به ساحت مقدس پيامبر اسالم)ص( 
با هدف خدش��ه دار كردن اس��الم و مقدسات 
اس��المي صورت گرفته و از س��وي ديگر روند 
تشديد فشارها و محدوديت ها عليه مسلمانان به 
ويژه زنان مسلمان در مسئله حجاب تداوم يافته 
است. اكنون در كش��ور هاي غربي شاهد انجام 
انواع اقدامات اسالم س��تيزانه و آزار و خشونت 
مستمر عليه مسلمانان هس��تيم. اين اقدامات 
دركنار گس��ترش پديده اسالم هراس��ي و نيز 
ايجاد ترس از مسلمانان توسط رسانه هاي غربي 
باعث به وجود آمدن فضايي منفي عليه اسالم و 
معتقدان به آن در اين كشورهاي مدعي آزادي و 

حقوق بشر شده است. 
در تازه ترين اقدام در زمينه ممنوعيت حجاب 
زنان مسلمان »ديوان دادگس��تري اروپا« كه 
عالي ترين مرجع قضايي رسيدگي به مسائل 
مربوط ب��ه اتحاديه اروپاس��ت حك��م داد كه 
كارفرمايان مي توانند پوش��يدن حجاب براي 
زنان مسلمان در محل كار را ممنوع كنند. رأي 
اين ديوان بعد از ش��كايت دو زن مسلمان در 
آلمان كه گفته بودند به دليل پوشيدن حجاب 
اسالمي از كار اخراج شده اند صادر شده است. 
يكي از اين زن ها سرپرس��ت ك��ودكان داراي 
نيازهاي ويژه در رك��زي در هامبورگ بود، زن 
ديگر، به عنوان حس��ابدار در ي��ك داروخانه 
زنجيره اي فعاليت مي كرد. اسناد دادگاه نشان 
مي دهد كارفرمايان به اين دو زن گفته اند كه 
پوشيدن حجاب مجاز نيست و اگر مي خواهند 
كارش��ان را ادامه دهند بايد ب��دون حجاب به 
محل كار بيايند. پاسخ ديوان دادگستري كه 
روز پنج شنبه 24 تير صادر شد اين بود: چنانچه 
كارفرمايان تش��خيص دهند كه منع حجاب 
براي»حفظ بي طرفي« در برابر مشتري ها الزم 
اس��ت مجاز به اعمال چنين ممنوعيت هايي 

هس��تند. اين رأي مخالفت هاي زي��ادي را به 
خصوص از جانب فعاالن حقوق زنان به دنبال 
داشته است. »شايس��ته عزيز« فعال مسائل 
مبارزه با نژادپرس��تي و حقوق زنان مي گويد: 
»دغدغه ه��اي اروپا درخصوص لب��اس زنان 
مسلمان و به خصوص حجاب با اسالم هراسي، 
نژادپرس��تي و تبعيض هاي جنسيتي مرتبط 
است. در حالي كه قاره اروپا درگير كوويد 1۹ 
و افزايش سطح نابرابري هاي اجتماعي است 
چرا حجاب و زنان مس��لمان بايد محور توجه 
سياستمداران باشند؟ اين سياستمداران دارند 
به راست گراهاي افراطي و اسالم هراسي ميدان 
مي دهند.« در واقع او به يكي از مهم ترين داليل 
گسترش اسالم هراس��ي در اروپا در سال هاي 
اخير توجه كرده است. مسئله مهم اين است 
كه اروپايي ها به مس��ئله حج��اب فوق العاده 
حساسيت دارند و به مخالفت با آن برمي خيزند، 
در حالي كه در كانادا و امريكا حتي زنان پليس 
مسلمان اجازه دارند با حجاب اسالمي در محل 

كار خود حاضر شوند. 
 البته رأي دادگاه اتحاديه اروپا بخشي از اقدامات 
اسالم ستيزانه در قاره سبز است. دو ماه پيش هم 
حزب »امانوئل مكرون«، رئيس جمهور فرانسه از 
كانديدا شدن يك زن مسلمان در يك انتخابات 
محلي به دليل حجاب جلوگيري كرده بود. قبل 
از آن نيز در همه پرسي كه  اواسط اسفند 13۹۹ 
برگزار شد مردم س��وئيس به قانون ممنوعيت 
اس��تفاده از برقع در اماكن عمومي رأي دادند. 
تاكنون اس��تفاده از برقع در برخي كشورهاي 
اروپايي مانن��د اتريش، هلن��د، بلژيك، آلمان، 
بلغارستان و فرانسه ممنوع شده است. فرانسه 
كه اقدامات اس��الم س��تيزانه در آن به شدت 
جريان دارد، اولين كشور اروپايي بود كه قانون 
ممنوعيت پوشاندن چهره در اماكن عمومي را 
در سال 2011 به تصويب رس��اند. با اين حال 
ديوان حقوق بشر اروپا در سال 2014 اين قانون 
را رد كرد، چراكه آن را برخالف آزادي پوشش 
مذاهب تش��خيص داد. در چند س��ال گذشته 
صدها زن مس��لمان به خاطر نق��ض اين قانون 

بازداشت و جريمه شده اند. 

 داليل مخالفت
داليل مختلفي در باره تش��ديد اسالم ستيزي 
و فشار عليه مسلمانان به ويژه در بحث حجاب 
مطرح شده اس��ت. يكي از مهم ترين علل اين 
مسئله افزايش مستمر جمعيت مسلمانان در 
قاره سبز با توجه به س��رازير شدن پناهجويان 
از كش��ورهاي غرب آس��يا و برخي كشورهاي 
آفريقايي به اروپا به ويژه از س��ال 2015 به بعد 
است كه در كنار رشد جمعيت مسلمانان مهاجر 
كه از دهه 1۹50 به اروپا مهاجرت كرده اند باعث 
شده تا در برخي كشورهاي اروپايي مانند فرانسه 
مس��لمان ها تبديل به دومين گروه جمعيتي 
شوند. طبيعتاً اين مسئله در كنار تغيير تدريجي 
بافت جمعيتي، باعث ترويج نمادهاي اسالمي 
از جمله حجاب مي ش��ود. ب��ا ورود روز افزون 
مسلمان ها به نهادهاي عمومي و نيز مؤسسات و 
شركت هاي خصوصي يكي از مسائل حساسيت 
برانگيز تمايل گروه قاب��ل توجهي از دختران و 
زنان مسلمان به رعايت حجاب اسالمي است. 
اين در حالي است كه مقامات حكومتي اروپايي 
بر اين عقيده هستند كه حجاب اسالمي بر خالف 
اصول سكوالريسم و بي طرفي مذهبي بوده و در 
واقع به نوعي تبليغ و ترويج اس��الم محسوب 
مي ش��ود. در بين كش��ورهاي اروپايي فرانسه 
بيش��ترين تالش را براي تصوي��ب قوانين ضد 
حجاب صورت داده است. مجلس سناي فرانسه 

در فروردين 1400 رأي به ممنوعيت پوشش 
حجاب دختران زير 1۸ س��ال مس��لمان داد. 
همچنين اين مجلس با افزودن بند ممنوعيت 
اداي فرايض مذهبي در سرسراهاي دانشگاه ها 
با اي��ن مصوبه جنجالي موافقت ك��رد. در واقع 
مجالس قانونگذاري فرانسه با حمايت از رويكرد 
اسالم ستيزانه امانوئل مكرون رئيس جمهور اين 
كش��ور گام جديدي در اين زمينه برداشته اند. 
رويكرد و اقدامات مكرون بر پايه »سكوالريسم 
تهاجمي« است كه خواهان مبارزه فعال با دين و 

مظاهر ديني در عرصه جامعه است. 
دليل دوم در زمينه افزايش اس��الم س��تيزي و 
تشديد فشارها عليه مسلمانان در اروپا افزايش 
قابل توجه جنبش ها و احزاب راست گراي افراطي 
در قاره سبز است كه يكي از شعارهاي اصلي آنها 
مقابله با مهاجران مسلمان، اسالم ستيزي و بيرون 
راندن مس��لمانان از كش��ورهاي اروپايي است. 
سياستمداران پوپوليست در كشورهاي اروپايي 
مانند مارين لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه براي 
جلب آراي عمومي لبه حم��الت خود را متوجه 
مس��لمانان كرده و آنها را مسبب مسائلي مانند 
تروريسم، بيكاري و ناامني در اين كشورها معرفي 
مي كنند. سياس��تمداران پوپوليست به شدت 
مخالف ترويج مظاهر اسالمي به خصوص حجاب 
در سطح جوامع اروپايي هستند و خواهان برخورد 
شديد با اين امر با تصويب قوانين ضد حجاب و 

برخورد با زنان محجبه هستند. ضمن اينكه در 
يك دهه گذشته، پيدايش گروه هاي تروريستي 
افراط گرا و گسترش اقدامات تروريستي داعش 
دركشورهاي اروپايي و نيز بحران پناهجويان كه 
اكثريت آنها را مس��لمانان تشكيل مي دهند، به 
دستاويزي براي برخي سران و رسانه هاي غربي 
به منظور گسترش اس��الم هراسي تبديل شده 
است. موضع گيري ها و عملكرد بسياري از مقامات 
ارشد غربي نيز در راستاي گسترش اسالم هراسي 

و ترويج كننده خشونت عليه مسلمانان است. 
اكنون در كش��ورهاي غربي شاهد انجام انواع 
اقدامات اسالم ستيزانه و آزار و خشونت مستمر 
عليه مسلمانان هس��تيم. در فرانسه، آلمان، 
انگليس و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نيز 
اسالم س��تيزي و اعمال خشونت هاي كالمي 
و فيزيكي و اعمال تبعيض عليه مس��لمانان 
با توجه به رش��د چش��مگير گروه ها و احزاب 
راس��ت گراي افراط��ي و افزاي��ش محبوبيت 
سياستمداران پوپوليست در سال هاي اخير 
روندي افزايش��ي پيدا كرده اس��ت. حمله به 
مس��اجد و آتش زدن اماكن عبادي اسالمي، 
حمالت فيزيكي و لفظي عليه مس��لمانان به 
ويژه زنان محجبه و حتي غيرمس��لماناني كه 
ظاهري ش��بيه به مردم كش��ورهاي اسالمي 
در غرب آس��يا دارند و  تبعي��ض عليه پيروان 
اسالم در موارد مختلف تحصيلي و شغلي، تنها 
برخي از نمونه هاي اسالم هراس��ي در جوامع 
غربي محسوب مي شوند. اين اقدامات دركنار 
گسترش پديده اسالم هراسي و نيز ايجاد ترس 
از مسلمانان توسط رس��انه هاي غربي باعث 
به وجود آم��دن فضايي منفي عليه اس��الم و 
معتقدان به آن در اين كشورهاي مدعي آزادي 
و حقوق بشر شده اس��ت. به گفته »نصرت اهلل 
تاجيك« كارشناس سياسي »روند به نحوي 
شده كه جوامع مس��لمان اگر پيش از اين در 
غرب احساس امنيت داش��تند اكنون چنين 
احساس��ي ندارند و تحت فشار اسالم  هراسي 
هس��تند.« اين مس��ئله اكنون در كشورهاي 
اروپايي به ويژه در زمينه مسئله حجاب زنان 

مسلمان بيش از پيش مشاهده مي شود. 

فرصت مذاكرات بين االفغاني از داالن تهران

تيغاروپابهرويحجاب،زيرنقاببيطرفي
 نگراني از گسترش نمادهاي اسالمي در قاره سبز رو به افزايش است

   دورنما

 دكتر سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
صدراعظ��م آلمان روز پنج ش��نبه 15جوالي 
راهي امريكا شد تا در واشنگتن با رئيس جمهور 
امريكا جو بايدن ديدار كن��د. اين نوزدهمين 
سفري اس��ت كه او طي 16 سال صدارتش در 
آلمان به امريكا داشته و بعيد است تا انتخابات 
پاييز آينده در آلمان و تعيين صدراعظم جديد، 
سفر ديگري به اين كشور داشته باشد. او در اين 
16 سال با سه رئيس جمهور پيشين امريكا در 
واشنگتن ديدار داشته و حاال نخستين رهبر 
اروپايي است كه بعد از به قدرت رسيدن بايدن 
به دي��دار او رفته و بايد گفت كه ش��رايط اين 
ديدار با ديدارهاي قبلي او به طور كلي متفاوت 
است. خروج سريع امريكا از افغانستان، وضع 
نامشخص نيروهاي امريكا در عراق و سوريه، 
تداوم چانه زني ها بر س��ر برج��ام و ترديد در 
مورد بازگش��ت امريكا به آن، خط لوله گازي 
نورداستريم 2 و بسياري از مسائل ديگر باعث 
شده تا بايدن و مركل در ديدار خود موضوعات 
زيادي براي گفت وگو داشته باشند اما مسئله 
مهم اين است كه آيا پشتوانه اي براي تصميمات 
خود دارند و از اين رو، آينده تصميمات آنها چه 

خواهد شد؟
 16 سال پر فراز و نشيب

مركل 22 نوامبر 2005 به صدراعظمي آلمان 
رس��يد و اين در حالي بود كه ن��ه در داخل و 
نه خارج موقعيت مس��تحكمي داش��ت. او در 
انتخابات پارلماني سپتامبر همان سال و تنها 
با يك درصد آراي بيش��تر صدراعظم پيشين 
گرهارد شرودر را شكس��ت داد و اين پيروزي 
آن قدر ضعيف بود كه در نهايت مجبور ش��د 
براي تشكيل دولت با حزب شرودر وارد ائتالف 
بزرگ  شود. او در عرصه خارجي نيز ميراث دار 
وضعيت جهاني بعد از 11 س��پتامبر 2001 و 
به خصوص تهاجم امريكا ب��ه عراق در 2003 
بود كه شرودر با آن مخالفت كرده بود و مركل 
سعي داشت تا روابط تازه اي را با رئيس جمهور 
وقت امريكا جورج دبليو ب��وش برقرار كند تا 
مخالفت هاي ش��رودر با بوش را برطرف كرده 
باش��د. پذيرايي گرم مركل از بوش در جوالي 
2006 از اين جهت نتيجه بخش بود و توانست 
روابط نزديكي را با بوش برقرار كند تا آنجا كه 
بوش در اجالس گروه هش��ت هم��ان ماه، به 

نحوي غير منتظره و عجيب ش��روع به مشت 
و مال دادن شانه هاي مركل كرد؛ عملي كاماًل 
غير متعارف كه به س��رعت در فضاي اينترنت 
مورد توجه قرار گرفت. سفر مركل به روسيه در 
نيمه ژانويه 2006 و مالقات پوتين با مركل در 
اكتبر همان سال وجه ديگر سياست خارجي 
صدراعظم جديد آلمان را نشان مي داد كه غافل 
از روسيه نيس��ت به خصوص آن كه اين ديدار 
در ش��هر صنعتي درس��دن آلمان انجام شد و 
نشان داد روابط اقتصادي و به ويژه صادرات گاز 
روسيه به اروپا از نظر مركل اهميت اساسي دارد. 
با اين حال، شروع گرم روابط مركل با رهبران 
امريكا و روسيه طي بيش از يك دهه و نيم اخير 
به قوت خود باقي نماند. س��قوط دولت مورد 
حمايت روسيه در اوكراين در فوريه 2014 و 
جنگ  داخلي بعدي در شرق اين كشور باعث 
شد تا مركل در كنار ديگر رهبران اتحاديه اروپا 
مقابل مسكو قرار گيرد و بسته هاي تحريم ها 
را يكي بعد از ديگري تصويب كند. رس��وايي 
ش��نود مكالمات تلفني مركل توسط امريكا 
مي توانس��ت روابط او را با رئيس جمهور وقت 
امريكا باراك اوباما تيره و تار كند اما اين اتفاق 
نيفتاد و با ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد در 
ژانويه 2016 بود كه دوره سرد روابط دو طرف 
شروع شد تا جايي كه ترامپ در مكالمه تلفني 
ژوئن 2020 با مركل، او را »احمق« و »بازيچه 

دست روس ها« خواند. 
 شراكت در عين اختالف

بايدن و مركل بع��د از ديدار خ��ود كنفرانس 
مطبوعاتي مش��ترك داش��تند و هر دو سعي 
كردند با تعريف از يكديگر فضاي دوستي بين 
دو طرف را به خبرن��گاران القا كنند. بايدن در 
اين كنفرانس »زندگي پرماجرا و شگفت انگيز« 

مركل را مورد ستايش قرار داد و گفت: »دوره 
صدارت مركل يك شخصيت تاريخي دارد.« در 
مقابل، مركل نيز از نقش امريكا در جنگ جهاني 
دوم و »ايجاد آلماني آزاد و دموكراتيك« گفت؛ 
ديني كه گويا هر سياس��تمدار آلماني مجبور 
به اعتراف آن اس��ت! با اين ح��ال، نكات مورد 
اختالف آن قدر قابل توجه هس��تند كه حتي 
در اي��ن كنفرانس نمودار ش��دند هر چند هر 
دو نفر تمام تالش خ��ود را كردند تا اختالفات 
خود را بروز ندهند. مهم تري��ن موضوع مورد 
اختالف مربوط مي ش��ود به خ��ط لوله گازي 
موسوم به »نورد اس��تريم 2«. اين خط لوله با 
سرمايه گذاري بيش از ۹ ميليارد يورو به طول 
222/1 كيلومتر از شهر ويبورگ روسيه آغاز 
و بعد از عبور در بس��تر درياي بالتيك به شهر 
گرايسفوالد آلمان مي رسد و 55 ميليارد متر 
مكعب گاز روس��يه از طريق اي��ن خط لوله به 
آلمان منتقل مي شود. انتظار مي رود عمليات 
اجرايي اين خط لوله در پايان ماه آينده ميالدي 
2022 پايان يابد و تا پايان سال جاري ميالدي 
نيز به بهره برداري برسد. دولت پيشين امريكا به 
شدت با ساخت اين خط لوله مخالفت مي كرد 
و تحريم هايي را نيز عليه شركت هاي مشاركت 
كننده در اين برنامه در نظر گرفته بود و دولت 
بايدن ني��ز همين سياس��ت را ادامه مي دهد. 
ادعاي دولت هاي ترامپ و بايدن اين است كه 
اروپا با بهره برداري اين خط ب��ه لحاظ انرژي 
وابس��ته به روسيه مي ش��وند و از سوي ديگر، 
اوكراين موقعيت ترانزيتي خود را براي انتقال 
گاز روس��يه به اروپا از دست خواهد داد. شكي 
نيست كه واشنگتن در هر دو مورد اغراق گويي 
مي كند تا ص��ادرات گاز مايع خ��ود را به اروپا 
توسعه دهد و به عبارت ديگر، به دنبال وابستگي 
انرژي اروپا به گاز خود است تا گاز روسيه. با اين 
حال، مركل مقابل هر دو دولت ترامپ و بايدن 
مقاومت كرده و تأكيد بر به سرانجام رساندن 
اين خط لوله داشته اس��ت. روابط با چين نيز 
موضوع مورد اختالف ديگري است كه مركل 
س��عي كرد با اين حرف تظاهر به هم سويي با 
بايدن كند: »درك مشترك زيادي وجود دارد 
كه چين، در بسياري از زمينه ها، رقيب ماست. 
تجارت با چين بايد بر اين فرض باش��د كه ما 
شرايط بازي برابر داريم.« با اين حال، مركل در 
نشست يك ماه قبل ناتو تأكيد بر اين داشت كه 
»چين هم رقيب است و هم شريك. در نتيجه، 
پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در تعامالت خود 

با چين نيازمند تعادل است.«
 پشتوانه ديدار

اين سفر مركل به واشنگتن و ديدارش با بايدن 
به عنوان احياي روابط دو طرف خوانده شده كه 
در چهار سال دولت ترامپ به شدت افول كرده 
بود. بازگشت سريع بايدن به توافقنامه اقليمي 
پاريس در روزهاي نخست رياست جمهوري اش 
نمادي از تالش جديد واشنگتن براي همكاري 
با اروپا بود چنان كه مركل در همين كنفرانس 
مطبوعاتي گفت خوشحال است امريكا دوباره 
به اين توافقنامه بازگشته است. با اين حال، بايد 
توجه داشت كه صدراعظمي مركل چند ماهي 
بيشتر دوام نخواهد داش��ت و نشانه ها حاكي 
است كه حتي جانشين احتمالي او نيز چندان 
به همكاري همه جانبه با امري��كا توجه ندارد. 
آرمين الشت رهبر اتحاديه دموكرات مسيحي 
آلمان است كه از او به عنوان جانشين احتمالي 
مركل بعد از انتخابات پاييز آينده ياد مي شود. 
اواخ��ر ژوئن گفت باي��دن نبايد جنگ س��رد 
جديدي را با چين آغاز كند و تأكيد كرد: »بايدن 
مواضع بس��يار محكمي دارد كه نشان دهنده 
نگرش رقابتي او در مسائلي است كه اروپايي ها 
مي توانند به عنوان متحد واشنگتن ظاهر شوند 
اما اگر در اين بين، كسي )بايدن( به دنبال شروع 
يك جنگ جديد باشد، با پاسخ منفي از سمت 
اروپا مواجه خواهد شد.« و حتي با لحن منفي در 
مورد انتقادهاي حقوق بشري از چين صحبت 
كرد و گفت  انتقاد علني از چين يا حكومت هاي 
ديگر مؤثر نيست و »تنها انتقاد كردن، جهان را 
در بلندمدت تغيير نخواهد داد.« به اين ترتيب، 
به نظر نمي رسد كه رهبري آلمان بعد از مركل 
همخواني با سياست هاي چين ستيزانه بايدن 
داش��ته باش��د جداي از اينكه حاضر نخواهد 
ش��د از منافع خود در پروژه »نورداستريم2« 
چشم پوشي كند. گذشته از اين، نگرش الشت 
در مورد انتقاد كردن از چين يا ديگر كشورها 
حاكي از اين اس��ت كه آلمان حتي از نظر اين 
سياستمدار راس��ت گرا به دنبال تعامل بيشتر 
با چين و روسيه است تا اينكه تقابل مورد نظر 
بايدن را دنبال كند. اين بدان معناست كه ديدار 
مركل با بايدن جداي از وجوه سمبليك آن به 
معناي همراهي همه جانبه آلمان با امريكا در 
عرصه بين الملل نيست و رهبري آينده آلمان 
بيشتر به فكر منافع كشور در عرصه بين الملل 
خواهد بود. به عبارت ديگر، تجربه چهار سال 
رياست جمهوري ترامپ به آلمان ها نشان داد 
بايد در عرصه بين الملل استقالل عمل بيشتري 
از امريكا را در پيش بگيرند چنان كه حتي خود 
مركل نيز گفته بود: »امريكا غير قابل اعتماد و 

غير قابل اتكاست.«

ديدار بي  پشتوانه مركل- بايدن با آينده اي مبهم

ماهعسللرزانبرلين-واشنگتن

رويكرد

  پرونده

ديدار مركل با باي�دن به معناي 
همراهي همه جانبه آلمان با امريكا 
در عرص�ه بين المل�ل نيس�ت و 
رهبري آينده آلمان بيشتر به فكر 
منافع كشور در عرصه بين الملل 
خواهد بود. به خصوص كه تجربه 
چهار س�ال رياس�ت جمهوري 
ترامپ به آلمان ها نشان داد بايد 
در عرص�ه بين الملل اس�تقالل 
عمل بيشتري از امريكا را در پيش 
بگيرند چنان كه حتي خود مركل 
نيز گفت�ه بود:  امري�كا غيرقابل 
اعتم�اد و غيرقاب�ل اتكاس�ت  

ايران مي تواند با به دس�ت گرفتن 
ابتكار عمل و ديپلماسي فعال تر، 
نقش ي�ك ميانجي تأثيرگ�ذار و 
داراي نفوذ را در ادام�ه مذاكرات 
صل�ح افغانس�تان بازي كن�د، به 
خص�وص اين ك�ه از محبوبي�ت 
و وجاه�ت خاص�ي  بي�ن ه�ر دو 
ط�رف درگي�ر برخ�وردار اس�ت 


