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بعد از رد صالحیت نواز شریف نخستوزیر سابق پاکستان ،جایگاه وی در مجلس ملی خالی مانده است .برای این منظور انتخابات میاندوره ای
در الهور برگزار میشود وهمسرش کلثوم نواز نامزد شرکت در این انتخابات اســت .شهر الهور مرکز ایالت پنجاب حوزه نفوذ حزب مسلم لیگ
شاخه نواز شریف است بنابراین نماینده این حزب شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات میان دورهای دارد.
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با صاحب نظران
فرق ترامپ با پیشینیانش

عاطفالغمری/تحلیل گرمشــهورجهان عرب.

دونالد ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریکا ،در
سیاســت خارجی خــود با رؤســایجمهور
پیشــین تفاوتهایــی دارد .بــرای مثــال
ریچــارد نیکســون ،هنــری کیســینجر را بهعنوان مشــاور
امنیت ملی و بعد وزیر خارجه در کنار خود داشــت ،کســی
که ابتکار عمل دیپلماتیک باالیی داشت و توانست با چین
و بعد ویتنام صلح کند و در سال  ١٩٧٢نیز با اتحاد جماهیر
شــوروی به توافق برســد .او همچنین در رابطه بــا اعراب و
اسرائیل از یک دیپلماسی گامبهگام تبعیت میکرد .پیش
از او ،رئیسجمهور هنری ترومن– در دهه  -40هرچند در
امور خارجه تجربه کمتری داشــت ،اما این نقص را با تکیه
بر دو نفــر از برجســتهترین وزیرانش یعنی جورج مارشــال
و دین اچســون جبــران میکرد .مارشــال صاحــب ابتکار
عمل (طرح مارشــال) برای بازســازی اروپــا و ویرانیهای
باقیمانده از جنگ جهانی دوم بود .اچســون نیز ملقب به
استاد دیپلماســی مدرن بود ،به خاطر نقشــی که در ایجاد
چارچوب عملی برای اســتراتژی مهار داشت؛ طرح اصلی
تأسیس ناتو .هنگامی که او وزیر خارجه بود نقشی محوری
در تأســیس بســیاری از ســازمانهای بینالمللی ازجمله
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی داشت .جورج بوش
پدر در دوران زمامداری خود بر تجارب افرادی مانند برنت
اســکوکرافت ،مشــاور امنیت ملی اش و جیمــز بیکر ،وزیر
خارجه ،تکیه داشت ،کســانی که به دنبال فروپاشی اتحاد
جماهیر شــوروی در ســال ، ١٩٩١نقش مهمی در ایجاد
اســتراتژی جدید امنیت ملی آمریکا داشتند .هنگامی که
جورج بوش پسر در سال  ٢٠٠١قدرت را به دست گرفت،
رهبران جنبش نومحافظهکار به کاخ سفید سرازیر شدند و
بر سیاســت خارجی و دفاع این کشور نیز چنگ انداختند.
اما دوران ریاستجمهوری باراک اوباما شاهد شکافهای
حادی در داخل دولت بود از جمله نزاع بین رئیس شورای
امنیت ملــی و برخی از وزیران مثل چاک هــاگل وزیر دفاع
و جان کری ،وزیــر خارجه .اکثر تحلیل گــران همین امر را
موجب کوتاهشــدن دیــدگاه اســتراتژیک بــاراک اوباما در
سیاســتهایش اعالم کردند .با مقایســه همه ایــن ها باید
گفت در ریاستجمهوری دونالد ترامپ ما شاهد اختالف
بین او و همه اعضای کابینه هســتیم .او از همان نخستین
روزهای حضــور در کاخ ســفید ،وزیــران و معاونانــش را از
خارج از حوزههای دیپلماتیک مرســوم برگزید .یکی از آن
ها بازرگان و تاجر و دیگری یک نظامی ســابق بود ،کسانی
که دیدگاه ایدئولوژیک واحدی نداشتند .هیچ یک از وزیران
یا معاونان ترامپ از بین نخبگان نیامدهاند یا پیوندی با آن
گنجینــه متراکــم کارشناســی در حوزه سیاســت خارجی
ندارنــد .خالصــه این کــه روند دولــت ترامپ در سیاســت
خارجی پیشبینیناپذیر است.
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ورود «همسر نواز شریف» به
کارزارهای انتخاباتی پاکستان

نگاهی به جریان های شیعی عراق  8ماه مانده به انتخابات پارلمانی

تولد سهگانهحکیم،صدر،العبادی؟
سید رضا قزوینی غرابی
international@khorasannews.com

با این که هشــت ماه به انتخابات پارلمانی در
عراق مانــده و قانون انتخابــات هنوز در کش
و قوس مخالفــان و موافقان پارلمانی اســت،
تحرکات گســترده ای در احزاب و گروه های
سیاسی از هم اکنون آغاز شده است .کردها
بــه دلیل آن کــه درگیــر موضوع همه پرســی
استقالل هستند ،کمتر از سنی ها و شیعیان
درگیر فضای انتخابات و جبهه بندی ها شده
اند.اما در میان شیعیان – مانند اهل سنت –
فضای حاکم بر ائتالف های احتمالی و شکل
ورود احــزاب به این انتخابــات همچنان غبار
آلود است .تحوالت سریع سیاسی در جریان
هــای شــیعی و اظهــار نظرهــای گوناگــون و
متناقض که بســیاری از آن ها از سوی رسانه
های وابسته به احزاب مخالف یا رقیب منتشر
می شــود و انکار یا ســکوت رهبــران احزاب،
غبار این فضا را بیشتر کرده است.دیدار سال
گذشــته مقتدی صــدر و ایاد عــاوی و اعالم
توافــق احتمالی ایــن دو گروه بــرای ائتالف
و حضــور مشــترک در عرصه انتخابــات ،این
خبر را می داد که باید شــاهد بــر هم خوردن
ائتالف های موجود و ســنتی در جریان های
شــیعی باشــیم .ســخن از ائتــاف های ســه
گانه میان حکیم ،صدر و عالوی کم و بیش از
همان زمان نیز در فضای سیاسی و رسانه ای
عراق مطرح شده بود.اما جدایی عمار حکیم
از مجلــس اعــای اســامی عراق و تشــکیل
جریان ملــی حکمت ،ســفر مقتــدی صدر به
عربستان ســعودی ،به همراه انتشار اخباری
مبنــی بــر دعــوت از حکیــم و عــاوی بــرای
ســفر به ریاض ،گمانــه زنی ها برای تشــکیل
ائتالفی ســه یا چهار
گانه را که مورد تأیید
ریــاض و آمریکاســت
تقویت کرد ،ائتالفی
کــه درســت در نقطه
مقابل جریــان نوری
المالکــی معــاون
رئیــس جمهــور و
الحشد الشعبی قرار
میگیر د  .جر یــا ن
صدر با آن که از سال

گذشته با الوطنية (عالوی) دیدارهایی برای
همکاری مشــترک داشــته امــا تا ایــن لحظه
اصول این همکاری و مبنای آن در حد ابتدایی
و اولیه بوده و وارد مراحل جدی نشده است.
نزدیکی عالوی به عربستان و سفر اخیر صدر
به این کشور و سخن از تالش سعودی ها برای
نزدیکی برخی جریان های شیعی به یکدیگر،
گمانه ها درباره امکان تشــکیل ائتالف میان
دو جریان را بیشتر کرده است .این که جریان
اســام گرای صدر و جریان سکوالر و نزدیک
به آمریکای عالوی خواهند توانســت زیر یک
ســقف گرد هم آیند یک پرسش جدی است؟
آیا خصومت مشــترک این دو بــا المالکی می
تواند عاملی بــرای به نتیجه رســیدن ائتالف
این دو باشد.عالوه بر این ها ،ائتالف احتمالی
ســه گانه العبــادی ،حکیم و صــدر نیز قطعی
به نظر نمی رسد.رســانه ها و برخــی افراد از
تصمیم العبادی برای تکرار سناریوی جدایی
حکیــم از مجلــس اعال و کنــاره گیری ســلیم
الجبوری از حزب اســامی ،برای انشقاق از
حزب الدعوه و ائتالف دولــت قانون و حضور
مستقل در انتخابات خبر می دهند .العبادی
تاکنــون ایــن موضــوع را انــکار کرده اســت.
اختالفات مالکی و العبادی دلیل تالش های
احتمالی العبادی برای جدایی از دولت قانون
برشمرده شده است اما منابع نزدیک به حزب
الدعوه خبــر انشــقاق را رد می کننــد .آن ها
معتقدند این حزب برای جلوگیری از جدایی
داخلی و تضعیف نشدن جریان شیعی با شکل
کنونی وارد انتخابات خواهد شد و المالکی با
نخست وزیری العبادی موافقت خواهد کرد.
این کــه العبادی چقــدر به دوره دوم نخســت
وزیــری خــود و جایگاهــش در حــزب الدعوه
اطمینان داشته باشــد به نظر می رسد عامل

تعیین کننده ای در ماندن او در دولت قانون
خواهد بــود .چنــان چه ایــن نظــر را بپذیریم
عمال العبادی از ائتالف سه گانه مزبور حذف
خواهد شــد و انتظار تشــکیل ائتالف شیعی
جدی را باید محصور در حکیم و صدر دانست،
ائتالفی که به خوبی می داند اکنون با اضافه
نشدن العبادی به این دو ضلعی ،کار سختی
را در برابر رقیب در پیــش رو دارد.این رقیب
یک برگ برنده قوی دارد و آن الحشد الشعبی
است .تا این جای کار به نظر می رسد الحشد
با فهرستی جداگانه وارد انتخابات می شود.
احتمال ائتالف نهایی دولت قانون با فهرست
الحشد نیز باالست .ترکیب الحشد ،المالکی
و العبادی می توانــد این جریــان را به باثبات
تریــن ائتــاف انتخاباتــی در جریان شــیعی
تبدیل کند.هرچنــد پروپاگانــدای تبلیغاتی
جریان های داخلی عــراق و منطقه ای تالش
می کنند تا نشان دهند عربستان سعودی می
تواند عاملی برای کنار هم قرار دادن حکیم،
عــاوی ،صــدر و العبادی باشــد امــا توانایی
ســعودی ها و حتی آمریکایی هــا در کنار هم
قرار دادن این افراد به ویژه وارد کردن حکیم
و العبادی به جریانــی که مورد حمایت ریاض
یا واشــنگتن باشــد جای تردید است.حکیم
با وجود جدایــی از مجلس اعــا و العبادی با
توجه به حمایت آمریکا از وی بعید است ارکان
ائتالفی بشــوند که در نقطه مقابل جمهوری
اســامی ایران قرار بگیــرد .البته ایــن به آن
معنا نیست که این افراد در مدار تمایل تهران
در عراق حرکت می کنند .توجهات سیاسی
این دو شخصیت سیاســی و تمایل واقعی آن
ها برای ایفای نقش مســتقل روشن است اما
حضــور در جریــان و ائتالفــی که عمــا مورد
حمایت های سعودی و آمریکا باشد در شرایط
فعلــی عملی بــه نظر
نمی آید.به هر جهت
هر چــه در رســانه ها
درباره ائتــاف های
جدید گفته می شود
تا ایــن جا بخشــی از
یک پروپاگانداســت
که قســمت بزرگی از
آن در مــدار تمایالت
بازیگــران منطقه ای
می چرخد.

مصاحبه خواندنی نیویورکر با  8مقام سابق سیاست خارجی آمریکا

جهلمخوف ترامپ

کامیار-هفته گذشــته مکــس بــوت ،محافظه کار
کهنه کاری که به سه رئیس جمهور جمهوری خواه
در سیاست خارجی مشاوره داده است ،گفت :روی
کامپیوترش یک فایل دارد با عنوان "فایل حماقت
های ترامپ" .کنارش یــک فایل دیگــر دارد "فایل
دروغ هــای ترامــپ" .مطمئــن نیســت االن حجم
کدام شان باالتر است .وی می گوید" :شانه به شانه
هم پیــش مــی روند".به گــزارش نیویورکر ،شــش
مــاه از دوران ترامپ مــی گذرد ،مقامات سیاســت
خارجی که در هشــت دولــت قبلی حضور داشــته
اند درمصاحبه با ما گفتنــد از این که رئیس جمهور
این قدر درباره مســائل دنیا نادان اســت ،مبهوت و
وحشت زده اند .بوت که هم اینک پژوهشگر ارشد
در شورای روابط خارجی است ،می گوید" :به نظر
به انــدازه  20ژانویــه (روز تحلیــف) از همه چیز بی
اطالع است ".مقامات ســابق در سیاست خارجی
می گوینــد گاف هــای دردنــاک ترامــپ در عرصه
عمومی نشانه آن اســت که او مطالعه نمی کند ،به
روز نیســت و به خالصه گزارش هایی که به او داده
میشود،گوشنمیکند.اینبهانهکهتازهکاراست
دیگر خریداری ندارد.جئوفری ِکمپ ،که در دولت
فورددرپنتاگونکارمیکردهودردولتریگانعضو
شورای امنیت ملی بوده اســت ،می گوید" :ترامپ
جهل مخوفی درباره دنیای کنونی تاریخ و تعامالت
گذشته آمریکایی ها دارد .وی امتناع سختکوشانه
ای درباره کسب دانش عمیق دارد ،امری که عمال
سلف های وی در نهایت کسب کردند یا دیدگاهی
در آن زمینــه داشــتند".انتقاد از دونالــد ترامپ در

میان دموکرات هایی که در پست های ارشد امنیت
ملی حاضر بودند ،قابل پیش بینی و شــایع اســت.
اما به طور خاص جمهوری خواهــان – که به لحاظ
تاریخــی در سیاســت خارجــی جاه طلب هســتند
– به دلیل گام هــا و مواضع اشــتباه رئیس جمهور
دردمند هســتند ،به همین ســیاق مقامات ســابق
ارشد اطالعاتی که تاکنون از انتقاد علنی از رئیس
جمهور اجتنــاب کــرده اند.مایکل هایــدن ،ژنرال
بازنشسته و چهار ســتاره و رئیس سابق سی آی اِی
و آژانس امنیت ملی می گوید" :رئیس جمهور درک
اندکی از بستر اموری که در حال وقوع در دنیا است
دارد و حتی عالقه اندکی دارد تا به حرف آن هایی
که می خواهنــد به او درکی دهند گــوش دهد .کم
صبری او ،خود رای بودنش و گرایش وی به اقدام،
همهمربوطبهزمانحالاست.ازمقاماتجمهوری
خواه و اطالعاتی ارشد در هشت دولت پرسیدیم به
نظرشان رئیس جمهوری برای موفقیت در صحنه
جهانی به چه چیزی احتیاج دارد .پاسخ ها متعدد
بود :پذیرش این واقعیت که روس ها دوست آمریکا
نیســتند ،بیش از این اروپایی ها را که دوســتان ما
هســتند از خود بیگانه نســازد ،حقوق بشــر – یکی
از بنیان های اصولــی هویت آمریکایــی – را ترویج
دهد و اولویت خود را ســفر به کشورهایی همچون
عربستان سعودی و لهســتان که وی را محدود می
ســازد قرار ندهد .بفهمد که برنامه هســته ای کره
شمالی نمی تواند به چین سپرده شود ،به هر حال
حتی اگر بتواند ،این مســئله را به تنهایی حل نمی
کند و همچنین باید دریابد کــه گزینه های نظامی

محدود اســت .بفهمد بیرون آمدن از قراردادهای
تجاری همچون شراکت ترانس-پاسفیک اقتصاد
چین را تقویت می کند و نفوذ جهانی این کشــور را
افزایش می دهد و بــه ضرر آمریکاســت .از قلدری
کردن در برابر همتایان خود دست بردارد و در مورد
پرونده قضایی روســیه با همــکاری در تحقیقات به
جای بی اعتبار کردن آن ،کمک کند تا آن را پشــت
ســر بگذارد.دیوید گاردون ،رئیس بخش سیاست
گذاری وزارت امور خارجه دوران کاندولیزا رایس
در دولت جورج بــوش می گوید" :فقــدان دانش او
مقیاسی بی حد و مرز دارد و مرا مبهوت خود کرده
است .من کسی هستم که از آغاز انتظارات اندکی
داشت".اشــتباه های سیاســی ترامپ – کوچک یا
بزرگ – هزینه باالیی داشته است .جان مک الفین،
که در دولت هفت رئیس جمهور از ریچارد نیکسون
تا جورج بوش در ســی آی اِی کار کرده اســت ،می
گوید" :رهبری آمریکا در جهان ،خیلی واضح است
– البتــه ظاهرا برای او نیســت – که بــرای موفقیت
ما حیاتی اســت ،و  80درصد اعتبار این رهبری به
مواضع رئیس جمهور بســتگی دارد ".وی در سال
های آخر کاری خود مدیر اجرایی سی آی ای بود و
در ادامه می گوید" :ترامپ فکر می کند اگر یک تکه
کیک شکالتی در مار-ئه -الگو به شی جین پینگ
داده معنایش این اســت که با وی وارد رابطه شــده
است .او به مثابه غیرآماده ترین رئیس جمهور تاریخ
در سیاست خارجی ظاهر شده است ".مک الفلین
اضافه می کند" :رهبری مــا در دنیا دارد از بین می
رود و از دست هایمان سر می خورد".
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