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سرگردانی تاکتیکی آمریکا
دکتر ابوذرگوهری مقدم-آمریکا پس از تغییر
رفتار ایران و به تعبیر خودشان ورود به فاز تهاجمی
دچــار سرگردانی تاکتیکی شده و سیگنالهای
متعارضی مخابره میکند که برآیند آنها نشان از
نبودسیاستروشندرقبالتهراناستبهحدیکه
میتوان از اظهارات مقامات آمریکایی و به خصوص
ترامپ-زمانیکهگفتدربارهایران«عقبمینشینم
و صبر میکنم»  -ورود آمریکا را به فاز صبر و انفعال
استنباط کرد اما سیگنالهای متفاوت مقامات
آمریکایی ازجمله اعــام تمایل به مذاکره و حتی
سفر به ایران ،نشان میدهد ارزیابی آنها از رفتار
ایران آن است که تهران نیز تمایل به مذاکره دارد و
صرف ًا به دنبال افزایش قدرت چانهزنی در مذاکره
است .آنها معتقدند ایران تنها زمانی وارد مذاکره
میشود که موضع برتر داشته باشد؛ هم اکنون و
پس از تحوالت اخیر آن ها ایــران را در این موضع
میبینند در این خصوص دولت ترامپ امیدوار به
موفقیت کانالهای ارتباطی نظیر اقدامات فرانسه
است تا احتما ًال موجبات مذاکره مستقیم را فراهم
آورد!در حوزه میدانی ،آمریکا بهشدت از درگیری
مستقیم با ایران اجتناب میکند و صرف ًا نگران سوء
محاسبهوسوءبرداشتایراناست.مسئلهایکهبه
صراحت مارک اسپر وزیر دفاع جدید آمریکا در سنا
به آن اذعان کرد اما درباره راهکار جلوگیری از این
سوءبرداشت،ابتکارمشخصینداشتهوصرف ًاایجاد
ائتالفمنطقهایودیدهبانیواسکورتنفتکشهارا
مطرحکردودرعینحالمکرربرراهحلدیپلماتیک
تأکید داشت.نکته قابلمالحظه دیگر آن که در یک
سالآیندهمسئلهایراندرانتخاباتآمریکامیتواند
تعیینکننده باشد بنابراین ترامپ درنهایت به
دنبال کاهش سطح تنش و پرهیز از تبعات درگیری
ناخواستهاست.ازاینروبرایآمریکاهمانسیاست
اصلی تحریم و فشار اصالت داشته و تحریم های
گذشتهبازتولیدخواهدشد.نکتهمهمآنکههرچند
این فشار ماکزیمم شده؛ مقاومت فعاالنه ایران در
ِ
تحوالتاخیر،آمریکا
ابتدایراهخوداست.درنتیجه
ابتکار عمل را ازدس ـتداده و به سیاست اقتضایی
و انفعالی واردشده است .بازی هوشمندانه ایران،
پرهیز از ورود به زمینبازی آمریکا-اروپا و اجتناب از
ارسالسیگنالهایانفعالیولحاظتجاربناموفق
گذشته،تنهاراهموفقیتدراینرونداست.
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سرانجامپسازماههاتنشواختالفمیانرئیس
جمهور آمریکا و عالی ترین مقام اطالعاتی این
کشور  ،دان کوتس از سمت مهم ریاست مدیریت
اطالعات ملی آمریکا کناره گیری کرد  .این نهاد
که در پی زلزله اطالعاتی  11سپتامبر 2001
تاسیسشد،عالیتریننهاداطالعاتیاینکشور

افشایجزئیاتخنثیسازیبزرگترینطرحتروریستیداعشدرماهرمضانوعیدفطر

البغدادیفلج شده ودرسوریهاست
تیم اطالعاتی «الصقور» وابسته به وزارت کشور
عراقجزئیاتبیشتریازخنثیسازیبزرگترین
طرح تروریستی سال  ۲۰۱۹افشا کرد «.ابوعلی
البصری» رئیس «الصقور» با اشاره به این موضوع
بهروزنامهدولتی«الصباح»گفت:داعشهنوزهم
عناصری دارد که برخی از آن ها به عنوان سلول
های خفته در شهرهای آزاد شده در حال فعالیت
هستند و برخی دیگر نیز عناصر فراری داعش از
سوریه هستند که در صحرای الرمادی و البعاج
واقع در نینوا و حومه صالح الدین و دیالی مستقر
شدهاندوماموریتاجرایعملیاتهایتروریستی
وترورمخالفاناینگروهتروریستیدراستانهابه
آنهامحولشدهاست.البصریبااشارهبهاینکه
استقرار سلول های خفته و عناصر فراری داعش

مناظرهحیاتینامزدهایدموکراتامروزوفردابرگزارمیشود

ته جدولیها بهمصافهممیروند
دومین مناظره درون حزبی نامزدهای ریاست
جمهوری  2020آمریکا از حزب دموکرات قرار
است در روزهای 8و  9مرداد با حضور  20نامزدی
که صالحیت حضور در ایــن مناظره را دارنــد در
شهر «دیترویت» ایالت میشیگان به میزبانی شبکه
تلویزیونیسیانانبرگزارشود.تاکنون  25نامزد
از حزب دموکرات خود را برای انتخابات ریاست
جمهوری  2020آمریکاداوطلبکردهاندکهازاین
تعداد 20،نامزد در دومین مناظره تلویزیونی درون
حزبیشرکتمیکنند.درنخستینشباینمناظره
«الیزابتوارن»درکنار«برنیسندرز»دونامزدپیشتاز
در این جمع خواهند بود و در شب دوم «جو بایدن» با
دیگر داوطلبان هم حزبی خود به کارزار می پردازد.
به نوشته سی ان ان،این مناظره روزهای سه شنبه و
چهارشنبه برای آن عده از نامزدهای دموکرات که
درتهجدولنظرسنجیهاقراردارند،حیاتیاست.
مناظره سوم درون حزبی دموکرات ها نیز در 21
و  22شهریور در شهر «هوستون» ایالت تگزاس به
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هــزاران نفر از مــردم ولز با برپایی تظاهرات
خواستار جــدایــی از بریتانیا شــدنــد .مــردم
اسکاتلند ،ایرلند و ولــز خــواســتــار جدایی
از اروپــا نیستند امــا مــردم انگلیس طرفدار
برگزیت هستند .گفتنی است مردم انگلیس،
اسکاتلند ،ولــز و ایرلند شمالی؛ بریتانیا را
تشکیل میدهند.

به شمار می آید  .مدیریت اطالعات ملی  ،ریاست
و هماهنگ کننده جامعه  16عضوی اطالعاتی
آمریکا را برعهده دارد و گزارش این نهادها هر روز
بعد از بررسی و خالصه نویسی از سوی مدیریت
اطالعاتملی،بهاطالعرئیسجمهورآمریکامی
رسد  .از این رو  ،مدیر اطالعات ملی آمریکا یکی
از اعضای کلیدی دولت این کشور به شمار می
آید  .با این حال  ،دونالد ترامپ حتی پیش از تکیه
زدن بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا در ژانویه
 ، 2017با جامعه اطالعاتی وارد دعوا شد  .در

میزبانی شبکه خبری ای.بی.سی نیوز خواهد بود.
درنظرسنجیشبکهخبریفاکسنیوزکهاز 30تیر
تا اول مرداد انجام شد ،جو بایدن با 33درصد آرا در
صدروبرنیسندرزوالیزابتوارنبهترتیبباکسب
 15و  12درصد آرا در رده دوم تا سوم قرار دارند.
این درحالی است که در نظرسنجی مشترک شبکه
خبری «ان.بی.سی نیوز» و نشریه «وال استریت
ژورنال» که بین 16تا  18تیر به عمل آمده بود ،جو
بایدن با کسب  26درصد آرا پیشتاز در نظرسنجی
بوده اما الیزابت وارن با کسب  19درصد آرا پس
از بایدن و باالتر از برنی سندرز که  13درصد آرا را
به دست آورده بود ،قرار گرفت.جوان ترین نامزد
حزب دموکرات برای این دوره از انتخابات ریاست
جمهوریآمریکا«پیتبوتیجیج» 37ساله ،شهردار
«ساوتبند» ایالتایندیاناومسنتریننامزد«مایک
گــراول»  89ساله ،فرماندار سابق آالسکاست.
همچنین «تولسی گابارد»  38ساله نماینده ایالت
هاوایی و الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست با

درعراقوبازگشتبرخیازآنهابهکشورهایشان
در اروپــا ،ترکیه ،شرق آسیا و شمال آفریقا منبع
نگرانی در مرحله آتی محسوب می شود و همین
موضوعدلیلتداومجنگاطالعاتیونظامی
است،بیانکرد:اغلبسرکردگانگروه
تروریستیداعشکهبهعراقبازگشته
اند ،تونل ها و دشت های نینوا را به
عنوان مقرهای موقتی خود
انتخاب کرده اند که در بین
آنهابرخینظیر«مالغریب
قرداش» فرمانده منطقه
«البادیه» و «ابواحمد
الــراوی» امیر منطقه
«االنبار» و «ابویاسر

 70سال به ترتیب جوان ترین و مسن ترین بانوان
نامزد حزب دموکرات هستند.انتخابات ریاست
جمهوری  2020آمریکا پنجاه ونهمین انتخابات
ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود که قرار است
 13آبان  1399برگزار شود.این انتخابات با اعالم
رسمی نامزدها از احزاب حاضر در آمریکا ،با روندی
طوالنی و پیچیده به مدت حدود یک سال و نیم آغاز
می شود ،دموکرات ها در این روند باید  12مناظره
مقدماتی را تا پیش از برگزاری انتخابات انجمن
های حزبی یا «رایزنش» ( )caucusesدر 14بهمن
 1398پشت سر بگذارند .از حزب جمهوری خواه
به جز «دونالد ترامپ» فقط «بیل ولد»  73ساله،
فرماندار سابق ایالت ماساچوست نامزد ریاست
جمهوری 2020آمریکاشدهوهنوزتاریخمشخصی
برای انجام مناظره اعالم نکرده اند.کوران اصلی
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتخابات
«مقدماتی» و انجمن های حزبی از فوریه تا ژوئن
 2020در 50ایالتودیگرقلمروهایآمریکابهمدت
پنج ماه آغاز می شود.کنگره آمریکا آن گاه نتیجه
انتخابات را در پنجم ژانویه  2021مورد تایید قرار
خواهد داد.پس از آن فرد پیروز در انتخابات ریاست
جمهوریدر 20ژانویه 2021تحلیفخواهدشد.

آن زمان  ،جامعه اطالعاتی به این نتیجه رسیده
بود که والدیمیر پوتین  ،رئیس جمهوری روسیه
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت
کرده و مسکو از رئیس جمهوری منتخب آمریکا
اسنادیدراختیارداردتابتواندبااستفادهازآنان،
ترامپرابهباجدهیبهمسکووادارکند.البتهاین
ادعاها قویا از سوی ترامپ رد شد و به همین دلیل
جیمزکالپر،رئیسمدیریتاطالعاتملیآمریکا
برخالف سنت رایج حتی حاضر نشد برای یک
ساعتدردولتجدیدبهخدمتادامهدهد.بااین
حال  ،انتخاب روسای جدید برای دستگاه های
اطالعاتی وامنیتی از جمله انتخاب دان کوتس
به ریاست مدیریت اطالعات ملی از سوی ترامپ
به جنگ پنهانی رئیس جمهوری ساختارشکن با
حافظان امنیت در آمریکا پایان نداد  .در دو سال
گذشته اختالفات میان ترامپ و کوتس ادامه
یافتودربرخیمواقعنیزرسانهایشد.بهعنوان
مثال  ،سران جامعه اطالعاتی قویا رفتار ترامپ
در دیدار با پوتین در هلسینکی را مورد انتقاد قرار
دادند آنان سپس درباره سیاست ترامپ در قبال
کرهشمالیوایراننیزانتقادهاییرامتوجهرئیس
جمهوری آمریکا کردند  .کوتس در اظهارنظری
مغایر با سیاست های دولت  ،اعالم کرد که کره
شمالیحتیپسازدیدارترامپباکیمجونگاون
سالح های اتمی خود را کنار نخواهد گذاشت
وی همچنین خروج ترامپ از توافق هسته ای
با ایران را مغایر امنیت ملی آمریکا خواند  .البته

این انتقاد گزنده موجب تغییر رویکرد رئیس
جمهوریآمریکادربرابرجامعهبهشدتقدرتمند
اطالعاتینشد.ویدرتوئیتیبیسابقهدرتاریخ
آمریکا  ،به سران جامعه اطالعاتی توصیه کرد بار
دیگر به دانشگاه برگردند و درس هایشان را بهتر
بخوانند  .این سخن از زبان فردی خارج شده بود
کهتاپیشازنشستنبرصندلیریاستجمهوری
آمریکا  ،سابقه هیچ فعالیت دولتی و حضور در
هیچ نشست اطالعاتی و امنیتی را نداشت .
با این حال  ،ترامپ نشان داد هرگونه انتقادی
حتی از ســوی باالترین مقامات اطالعاتی و
امنیتی آمریکا را بر نمی تابد و با تندترین کلمات
به تحقیر افــرادی مبادرت می کند که تقریبا
تمامی سیاستمداران آمریکایی از آنان وحشت
دارند  .اکنون بعد از دو سال  ،بلندپایه ترین مقام
اطالعاتیدولتآمریکاازسمتخودکنارهگیری
می کند  .تا این مرحله  ،ترامپ توانسته است یک
مدیر قدرتمند اف بی آی ( جیمز کومی ) و یک
رئیس قدرتمند مدیریت اطالعات ملی ( دان
کوتس ) را از میدان به در برد  .با این حال  ،این
جنگ پنهانی میان کاخ سفید ترامپ و جامعه
اطالعاتیبهقیمتدرزاطالعاتمحرمانهوپشت
پرده علیه شخص رئیس جمهوری و نزدیکان وی
از سوی نیروهای ناراضی اطالعاتی تمام شده و
زمینه را برای طرح استیضاح ترامپ مهیا کرده
است  .این که نهایت این جنگ پنهان چه خواهد
بود  ،به گذشت زمان نیاز دارد .

العیساوی»امیرمنطقهایدرشمالبغداد،توسط
تیم اطالعاتی الصقور شناسایی شده اند.وی از
خنثی سازی بزرگ ترین طرح تروریستی داعش
در سال ۲۰۱۹در طول ماه مبارک رمضان و عید
سعید فطر گذشته برای حمله به بغداد و شماری
از استان های عراق و اقلیم کردستان خبر داد و
افزود:درعملیاتهایما تونلهاواماکنتروریست
هامنهدمشدندوتروریستهایمستقردرآنهابه
هالکت رسیدند و عالوه بر این خودروها و
سالحهایبمبگذاریشدهتروریست
ها در مناطق مختلف منفجر ومنهدم
شدند.ویازدستگیریحدود۶۱۰
تروریست در نینوا ،بیش از۴۰
تــروریــســت
در بغداد و

چهارتروریستدیگردربصرهخبردادوگفت:این
افرادبرایانجامعملیاتهایانتحاریدربغداد،
اربیل ،بصره و استان های آزاد شده بسیج شده
بودند.رئیس تیم اطالعاتی الصقور عراق با اشاره
به این که البغدادی در سوریه است ،تاکید کرد:
البغدادی هنوز هم از نفوذ زیادی بین پیروانش
از کشورهای عربی ،غیر عربی و عراقی برخوردار
است و هنوز هم تروریست ها از او اطاعت می
کنند اما او در یکی از عملیات های تیم الصقور از
ناحیهستونفقراتمصدومشدهاستوازناتوانی
و فلج در انــدام هایش رنج می بــرد.وی افــزود:
تیم اطالعاتی الصقور با هماهنگی جنگنده
های عراقی ،سال  ۲۰۱۸میالدی و در عملیات
آزادســازی منطقه «هجین»  ،البغدادی را که با
دستیارانشجلسهایبرگزارکردهبودند،بمباران
کردند که باعث مصدوم شدن او شدو آن حمله
دومین ضربه دردنــاک به بغدادی به شمار می
رفت که در این عملیات شمار زیادی از آن ها به
هالکترسیدند.
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شیخ سلمان العوده شاید جدی ترین معارض
سعودی از جریان صحوه (نزدیک به اخوان)
اســت .حکم اعــدام وی که دادگ ــاه سعودی
خواهان آن شد می تواند نقطه عطف جدی در
تاریخ تحوالت عربستان نوین و حتی منطقه
باشد.واقعیت ایــن اســت که سلمان العوده
مهم ترین نماینده جریان صحوه و نظریه پرداز
سلف گــرای اخوانی سعودی است که تاثیر
بسیاری بر گفتمان طیف های مختلف اسالم
گرای سلفی و اخوانی در جهان اسالم داشته
است.جالب این جاست که العوده زمانی با
 ۱۳میلیون هــوادار خود در توئیتر ،پله ترقی
محمدبنسلماندررسیدنبهپستهایباالی
حاکمیتیبود.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «نیوزویک» طرح جلد خود را به
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه و تاثیر
اوبرانتخاباتریاستجمهوری ۲۰۲۰آمریکا
اختصاص داده و پرسیده است :آیا میتوانیم
او را در ربودن انتخاباتمان متوقف کنیم؟

