
سازمان ملل با بحران مالی
مواجه شده است

دبیرکل ســازمان ملل هشدار داد این سازمان 
با کســری بودجه ۲۳۰ میلیون دالری روبروست و 
احتماالً تا اواخر این ســال میالدی خزانه مالی اش 

خالی خواهد شد.
»آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه شب 
هشدار داده، این ســازمان با کسری بودجه ۲۳۰ میلیون 
دالری روبروســت و احتمال دارد تا اواخــر اکتبر )آبان( 
خزانه مالی این ســازمان کامال خالی شــود. او در نامه ای 

خطاب به ۳۷ هزار کارمند این ســازمان نوشته، به منظور 
تضمین پرداخت حقوق و حق الزحمه آنها یک رشته تدابیر 

اضافی و پیشگیرانه اتخاذ کرده است:
 »کشــور های عضو ســازمان ملل تنها ۷۰ درصد از 
کل مبلــغ مورد نیــاز برای عملیات منظــم بودجه را در 
ســال ۲۰۱۹ پرداخت کرده اند... ما با خطر خالی شــدن 
 ذخایــر نقدینگی پشــتیبان خود تا پایان ایــن ماه روبرو 

هستیم«.

تهدید باریکه غزه با بمب هزار تنی
توسط ژنرال صهیونیست

فرمانده گردان غزه در ارتش رژیم صهیونیستی 
ساکنان این باریکه را با بمبی که وزن آن به ۱۰۰۰ تن 

می رسد تهدید کرد!
»الیعازر طولیدانو«، فرمانده گردان غزه در ارتش رژیم 
صهیونیســتی درباره حوادث سال گذشته مرزهای اراضی 
 اشــغالی با نوار غزه مدعی شــد: »آن دوره، دوره ملتهب 
و پــر از بالن های آتــش زا و موشــک ها و آژیرهای خطر 
و تظاهــرات هفتگی بود. در قاموس ما اصطالح سیاســت 

مهار وجــود ندارد. اینکه محافل زیــادی می گویند که ما 
نیروی بازدارندگی را از دســت داده ایم درســت نیست...

غزه می داند که با بمبی هزار تنی مواجه اســت که اگر بر 
سرش فرود بیاید معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد. مسئوالن 
سیاســی تصمیم خواهند گرفت که ایــن بمب چه موقع 
بر ســر غزه فرود بیاید. این موضوعی است که با سیاست 
 در ارتباط اســت و با توجه به جبهه های آتی به آن توجه

می شود.«
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عراق در روزهای گذشته شاهد اعتراضات خیابانی 
بود. در این میان عده ای کشــته و زخمی شدند. اما 
ماهیت این اعتراض ها چه بود و چه دســت هایی به 
دنبال بر هم زدن ثبات داخلی عراق هســتند. اینجا 
قصد داریم در قالب ۱۰ سؤال ابعاد اعتراضات عراق را 

بررسی کنیم.
۱. ناآرامی های عراق از چه زمانی شروع شد؟

از روز سه شــنبه )نهم مهر ماه( تظاهراتی در شهرهای 
جنوبی عراق و همچنین در بغداد برگزار شد. این اعتراض ها 
به تدریج گسترده شد و چند شهر شیعه نشین را در بر گرفت. 
اســتان های بغداد، نجف، کربال، ذی قار )ناصریه( و میســان 
)عماره(، بابل )ِحلّه(، »کوت« مرکز اســتان واســط و بصره 
شــاهد تظاهرات و اعتراض بود. مناطقی که شاهد اعتراض 

است، جز بغداد همه شیعه نشین بودند.
۲. مهم ترین دلیل شــروع اعتراض ها و خواسته 

معترضان چه بود؟
ابتدا اعالم شد، مسئله انرژی، نابسامانی خدمات عمومی، 
بدی وضع معیشــت و فساد اقتصادی جرقه اعتراض ها را زد 
اما به طرز مشــکوکی، اعتراض ها به خشونت کشیده شد و 
درخواســت ها تغییر ۱8۰ درجه ای پیدا کردند. شــعارها به 
دشمنی با حشد الشــعبی و ایران تمایل یافت و بعدها اعالم 
شد، پلیس عراق تک تیراندازهایی را که اقدام به ترور مردم 
می کردند دستگیر کرده است. در نهایت منابع رسمی اعالم 
کردند، این ناآرامی ها از ســفارت های ســه کشــور آمریکا، 
هلند و انگلیس آب می خورد و ســعودی، آل خلیفه و رژیم 

صهیونیستی نیز در فضای مجازی به شدت مشغول بودند. 
۳. سرنوشت اعتراض ها به کجا انجامید؟

نفوذی هــا دســتگیر و توطئه خیلی زود خنثی شــد. 
تظاهرات خیابانی در عراق پس از چند روز به پایان رسید و 
دولــت عراق با هدف برآورده کردن مطالبات مردم معترض، 
بســته های حمایتی را در نظر گرفته و قرار بر این شده که 
با ایجاد تمهیداتی وضعیت اقتصادی مردم عراق بهبود پیدا 
کند. در این تظاهرات 5 روزه طبق اعالم ســخنگوی وزارت 

کشور عراق، ۱۰4 نفر کشته و 6۱۰۷ تن زخمی شدند.
4. آیا این ناآرامی های با تحریک بازیگران خارجی 

صورت گرفت؟
از همان آغاز این تظاهرات برخی از شــبکه های خبری 
ضــد دولت عراق و مخالف محور مقاومــت مانند »العربیه« 
سعودی و »بی.بی.سی« و »ســی.ان.ان« عربی به شدت به 
دنبال انحراف مسیر خواســته های مردم عراق بودند. اسناد 
زیــادی وجود دارد کــه اعتراض های کنونــی ازماه ها قبل 
طراحی شده بود. روزنامه االخبار لبنان اعالم کرده که منابع 
امنیتی بلندپایه، تأکید کردند طرح آشــوب در عراق از سه 
ماه پیش، با همکاری شــماری از ســرویس های اطالعاتی 
کشف شــده است. بر اســاس این طرح، قرار بود تظاهراتی 
تحت عنوان مطالبات مردم آغاز و ســپس از آن بهره برداری 
 شود و به سمت خشــونت و ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در 
کشــور ســوق داده  شــود. عالوه بر این از یک ماه قبل یک 
مرکز ســایبری رژیم سعودی با نام »مبارزه با افراط گرایی« 
که در ســال ۱۳۹6 راه اندازی شــده اســت، در شبکه های 
اجتماعــی فعالیت خود را علیه دولت عــراق و البته ایران و 
مرتبط دانستن مشــکالت اقتصادی و فساد عراق به ایران، 
شــروع کرده بود. نتایج تحلیل ها نشــان می دهد ۷۹ درصد 
از پیام های منتشرشــده در توییتر درباره تظاهرات  در عراق 
مربوط به کاربران عربســتان بوده اســت. خبرگزاری عراقی 
»براثا« نیز گزارش داد به یک گزارش اطالعاتی دست یافته 
که نشان می دهد، تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف عراق، 
»سازمان یافته« اســت. »قیس الخزعلی«، دبیرکل جنبش 
مقاومت عصائب اهل الحق عــراق نیز اوت)اوایل مرداد ماه( 
گذشته گفته بود، برخی جریان  های داخلی سیاسی عراق با 
قدرت  های خارجی در حال تدارک تظاهرات هستند چون از 

مدیر اجرایی هنگ کنگ خبر داد

زمزمه ورود ارتش چین به هنگ کنگ
برای جمع کردن بساط شورشیان

مدیر اجرایی هنگ کنگ گفته، اگر شورش ها در این منطقه ادامه 
پیدا کند، ارتش چین ممکن است مداخله کند.

آشــوب های غربگرایان در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و بر اســاس 
گزارش ها روز به روز نیز وضعیت بحرانی تر می شود. دولت چین هزاران نیرو در 
نزدیکی این منطقه مســتقر کرده تا در صورت لزوم بحران را به شیوه نظامی 
حل و فصل کند. روزنامه »چاینا دیلی« چندی پیش در سرمقاله خود نوشته 
بود: »ســربازان چین که در هنگ کنگ مستقر هســتند، تنها حضور نمادین 
ندارند و اگر وضعیت در این شــهر وخیم تر شــود، دلیلی ندارد هیچ اقدامی 
صورت ندهند«. دیروز نیز »کری الم« مدیر اجرایی هنگ کنگ هشدار داد که 
اگر اعتراضات ادامه یابد احتمال مداخله نظامی ارتش چین برای جمع کردن 
بساط آشــوب ها وجود دارد. او با اشــاره به چهار ماه اعتراضات خشن در این 
منطقه گفته این ها دیگر »یک جنبش مسالمت آمیز برای دموکراسی« نیست. 
وی که بامداد سه شــنبه در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به 
ســؤالی در مورد احتمال درخواست وی از پکن برای مداخله مستقیم جهت 
پایــان دادن به آشــوب ها هم گفته: »در این برهه زمانــی، من همچنان قویا 
احســاس می کنم که ما باید خودمان راهکار پیدا کنیم. موضع دولت مرکزی 
هم همین است که هنگ کنگ خودش باید مشکلش را حل کند.اما اگر اوضاع 

آنقدر بد شود، در آن صورت هیچ گزینه ای را نمی توان رد کرد«.
هنگ کنگ هرچند بخشی از چین است، اما نظام سیاسی متفاوتی دارد و 
در اغلب مسائل داخلی مستقل از پکن تصمیم گیری می کند. در 4ماه گذشته، 
این منطقه صحنه ناآرامی های گســترده ای بوده که به بهانه مخالفت با طرح 
»استرداد مجرمین به سرزمین اصلی« آغاز شد اما رفته رفته تقاضاها به خروج 
از حاکمیــت چین و تحت حاکمیت انگلیس رفتن تغییر کرد. چین می گوید 
این اعتراض ها با حمایت آمریکا صورت می گیرد و بوی جدایی طلبی می دهد. 
چین چندی پیش تصاویر چند دیپلمات آمریکایی که بین لیدرهای معترضان 

هنگ کنگی بودند را منتشر کرد که باعث اعتراض آمریکایی ها شد!

واکاوی تحوالت عراق با ۱۰ سؤال

 ناآرامی های عراق چرا، چگونه و توسط چه کسانی 
طراحی شد؟

واکنش های گسترده علیه تجاوز ترکیه به سوریه

آمریکا بعد از به دام انداختن عربستان در یمن، ترکیه را در سوریه به دام انداخت

سرویس خارجی-
جمهوری خواهان و دموکرات ها همزمان با ادامه تحقیقات بر سر 
رسوایی ترامپ در پرونده »اوکراین گیت« به جان هم افتاده و بازار 

افشاگری ها در آمریکا حسابی داغ شده است.
کمیته های شــش گانه مجلس نمایندگان آمریکا به سرپرستی »آدام 
شف« رئیس کمیته قضایی در حال تحقیق در مورد این سؤال هستند که 
»آیا ترامپ از اختیارات نهاد ریاست جمهوری برای منافع شخصی در تماس 
با رئیس جمهور اوکراین در سوم مرداد ماه گذشته استفاده کرده یا خیر؟« 
در صورتی که این مسئله اثبات شود استیضاح ترامپ در مجلس سنا قطعی 
خواهد بود.  اما همزمان جنگ لفظی دموکرات ها و جمهوری خواهان و بازار 
افشــاگری ها با هدف تاثیرگذاری بر روند تحقیقات مجلس نمایندگان نیز 
حســابی داغ شده است. دیروز هم شبکه آمریکایی »سی بی اس« جزئیات 
تازه ای را از روابط و تعامالت محرمانه و مخفی بین مقام های ســابق دولت 
آمریکا با مشــاوران تیم انتخاباتی رئیس جمهور اوکراین »فاش« کرد. این 
شبکه اعالم کرده مقام های سابق ترامپ و مشاوران تیم انتخاباتی والدیمیر 
زلنســکی رئیس جمهور اوکراین ماه ها قبل از گفت وگوی تلفنی جنجالی 
۲5 جوالی)۳ مرداد( بین رهبران دو کشور در هتل بین المللی ترامپ دیدار 
و گفــت وگو کرده اند. این دیدار بیــن مقام های آمریکایی و اوکراینی تنها 
یک هفته قبل از پیروزی زلنسکی در انتخابات اوکراین برگزار شده است. 
وال استریت ژورنال و سایر رسانه های خبری آمریکا نیز گزارش داده اند که 
ترامپ بارها از رئیس جمهور اوکراین خواســته تا درباره اتهاماتی که علیه 

بایدن و پسرش وجود دارد، تحقیق کند.
افشاگری جمهوری خواهان

جمهوری خواهان نیز در بحبوحه تالش ها از سوی دموکرات های آمریکا 
برای اســتیضاح ترامپ سند فاش کردند. طبق این سند، بیل کلینتون هم 
در ســال ۲۰۰۰ درخواستی مشابه درخواســت ترامپ مطرح کرده است. 
تاکر کارلســن، گزارشگر شبکه فاکس نیوز در برنامه تلویزیونی روز دوشنبه  
گفته: »در سال ۲۰۰۰ میالدی بیل کلینتون گفت وگویی تلفنی با تونی بلر 
داشت و از او خواست تا در مناقشه ای میان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز و 
دو ناوگان هوایی دیگر میانجی گری کند. در مقایسه با ترامپ، کلینتون در آن 
زمان در جریان مکالمه اش با تونی بلر بسیار صریح تر و مستقیم تر درخواست 
خود را مطرح کرده بود. به گفته وی احتماال موارد مشابه دیگری نیز وجود 
دارد و اگر آنها را پیدا کنیم به شما ارائه خواهیم کرد. حاال به نظرتان آیا این 
موضوع مهمی است؟ نه واقعا. آیا این موضوع تنها سیاسی است؟ آیا این یک 
تالش برای اســتفاده از یک کشور خارجی به منظور تحت تاثیر قرار دادن 
نتیجه یک انتخابات ریاست جمهوری است؟ بله، مشخصا این طور است«.

روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست نیز نوشــته در پی رسوایی اخیر 
ترامــپ در موضوع »اوکراین گیت« نماینــدگان حزب جمهوری خواه در 
صورت اســتیضاح ترامــپ از او دفاع نخواهند کرد. به گزارش  باشــگاه 
خبرنگاران جوان، روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست نوشت نمایندگان 
حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا به علت خودسر و خطاکار بودن ترامپ 

در دفاع از او اکراه دارند.
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پیشــروی یگان های ارتش ترکیه به داخل خاک 
سوریه ، با واکنش های گســترده منطقه ای و جهانی 
مواجه شد و کارشناسان می گویند آنکارا با این اقدام 
خود، فریب آمریکا را خورده و خود را در دام سوریه 

گرفتار کرده است.
دیروز واحدهایی از ارتش ترکیه از طریق گذرگاه مرزی 
»کیلیس« وارد خاک ســوریه شدند و سپس، پیشروی خود 
را به سمت منطقه شمال »منبج« ادمه دادند. منابع مختلفی 
از جمله روزنامه »ینی شــفق« چاپ ترکیه، ورود خودروهای 

ارتش ترکیه به خاک سوریه را تایید کردند.
ایســنا،  به نقل از روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« 
گزارش داد، حدود 8۰۰۰ شبه نظامی مسلح مخالف دمشق، 
موســوم به ارتش آزاد ســوریه، به اضافــه نیروهای ارتش 
ترکیه به همراه تجهیزات نظامی شــامل تانک و خودروهای 
زرهی از دروازه »کرکمیش« ترکیه عبور کرده و وارد شــهر 
مرزی »جرابلس« در شــمال شــرق حلب شدند. هدف آنها 
 نیز درگیری با شــبه نظامیان کرد در اطراف شهر »منبج« 

است.
دیروز همزمان خبر رسید که جنگنده های ارتش ترکیه 
یک گــذرگاه را در منطقه مرزی »ســمالکا« و مواضع »پ. 
ک.ک« را بمباران کردند. ســمالکا در استان »حسکه« و در 

مرز سوریه و عراق واقع است.
پیش از این ، ترکیه از عملیات قریب الوقوع در شــمال 
ســوریه با هدف ایجاد منطقه امن خبر داده بود. آنکارا قصد 
دارد بیش از سه میلیون آواره سوری را در منطقه امن اسکان 

دهد.
همچنین گــزارش شــد، »رجــب طیــب اردوغان« 
رئیس جمهــور ترکیــه ، از نمایندگان پارلمان این کشــور 

خواست که عملیات ارتش در سوریه را تمدید کنند.
اظهارات ترامپ

همزمان با ایــن تحوالت در منطقــه، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــوری آمریکا، طــی یک کنفرانــس خبری در 
واشــنگتن اظهار داشــت: به رئیس جمهوری ترکیه گفته ام 
هرگز اجازه ندهد هیچ سرباز آمریکایی آسیبی ببیند وگرنه 

مشکل بزرگی رخ خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا گفت: واشنگتن بیش از دو میلیارد 
و ۳۰۰ میلون دالر در جنگ علیه داعش هزینه کرده و وارد 
جنگ میان ترکیه و کردها شده است ، این چیزی است که 

تمایلی به آن ندارم.
ترامپ ادعا کرد: ما داعش و خالفت مورد ادعایش را نابود 
کرده ایم و زمان آن رسیده نیروهایمان را به خانه بازگردانیم.

 فرمانده کل شبه  نظامیان ُکرد در شمال سوریه 
از احتمال »شراکت«  با دمشق و رئیس جمهور سوریه 
برای مقابله با حمله ترکیه به نوار مرزی شمال سوریه 

خبر داد.
ُکردهای شمال سوریه بعد از آنکه آمریکا اعالم کرد که 
در مقابــل حمالت احتمالی ترکیه، از آنان حمایت نخواهد 
کرد، اکنون گزینه جلب حمایت »دمشق«  را مطرح کرده اند.

به گــزارش خبرگزاری فارس،»مظلوم عبدی« فرمانده کل 
شــبه نظامیان موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« به 

شبکه آمریکایی »ان.بی.سی نیوز« گفت: یکی از گزینه های 
روی میز، شــراکت با بشار اســد جهت مقابله با نیروهای 
ترکیه است... این یکی از گزینه های ماست. از مردم آمریکا 
می خواهیم که برای کمک ]به مــا[، رئیس جمهور دونالد 
ترامپ را تحت فشــار بگذارند. ایــن فرمانده ُکردی با ابراز 
ناامیدی از موضع تازه آمریکا در خالی کردن پشت نیروهای 
ُکرد در شمال سوریه، تأکید کرد که این تصمیم، به اعتبار 
آمریکا آسیب می زند. این فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه 
همچنین مدعی شــد، برای تأمین امنیت نقاط مرزی که 

نیروهای آمریکایی خالی کرده اند، ناچار است از نیروهایی 
استفاده کند که اکنون مشغول زندان بانی از اسرای داعش 
هستند. صبح روز دوشــنبه کاخ سفید بعد از گفت وگوی 
تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، با صدور بیانیه ای از 
عقب نشینی نظامیان آمریکایی از خط مرزی شمال سوریه 
خبــر داده و اعالم کرده بود: »آمریکا نه از عملیات )نظامی 
ترکیه در شمال سوریه( حمایت می کند نه در آن مشارکت 
می کنــد«. این اقدام آمریکا در واقع، چراغ ســبز به ترکیه 

برای حمله به مواضع گروه های ُکرد بوده است.

اعالم آمادگی کردهای سوریه برای توافق با دمشق!

مقداد خاطر نشــان کرد: ما از همه خاک ســوریه دفاع 
خواهیم کرد و اشــغال یــک ذره از این خــاک را نخواهیم 
پذیرفت. دیگران هم نباید خود را به مهلکه بیندازند، زیرا ما 

آماده دفاع از خاک و ملت خود هستیم.
عطوان: آمریکا ترکیه را وارد باتالق کرد

»عبدالباری عطوان« تحلیلگر و نویســنده جهان عرب 

در واکنــش به تصمیم »دونالد ترامــپ« برای خارج کردن 
نیروهای آمریکایی از شــمال ســوریه نوشت: واشنگتن... به 
کردها خیانت و ترکیه را نیز با چالشــی خطرناک در سوریه 
مواجه کرده است. وی افزود: هزینه های کالنی )که آمریکا( 
به آنکارا تحمیل کرده، چه بسا به خاطر اقدام آنکارا در خرید 

»اس 4۰۰ » از روسیه است.

منابع نزدیک به عبدالمهدی اعالم کردند

بازگشت آرامش به بغداد و استان های جنوبی
همزمان با شناسایی عوامل »آشوب«

نخست  وزیر عراق از بازگشــت آرامش پس از حدود یک هفته 
ناآرامی به این کشور خبر داد و اعالم کرد، دولت به تالش خود برای 

پاسخگویی به خواسته های مشروع معترضان ادامه می دهد.
»عادل عبدالمهدی« در دیدار با شــمار زیادی از روسای عشایر و مقامات 
استان های مختلف اظهار داشت، مرجعیت دینی و عشایر عراق دو رکن اصلی 

عراق بوده و در تاریخ این کشور ریشه دارند.
عبدالمهدی افزود، اوضاع کشور به حال طبیعی خود بازگشته است. دولت 
در پاســخ به مطالبات مشــروع مردم، تصمیماتی را اتخاذ کرده است و دولت 

درصدد اتخاذ تصمیمات جدید است.
وی ادامه داد، عشــایر می توانند در ارائه پیشــنهادات و راه حل هایی که 
منعکس کننده خواسته های عموم مردم و به ویژه معترضان باشد، کمک کنند. 

شکست توطئه گران
»فالح الفیاض« رئیس سازمان بسیج مردمی)حشدالشعبی( و مشاور امنیت 
ملــی عراق، طی یک کنفرانس خبری دربغــداد گفت، بیانیه مرجعیت دینی 
درخصوص بحران عراق، واضح و روشن بوده و مرجعیت راه حل ها و اقداماتی را 

که باید انجام شود، مشخص کرده است.
وی گفت: به دشمنان و توطئه گران می گوییم که تالش آنها عمال شکست 

خورده است.
الفیاض تاکید کرد: از بین بردن فســاد، تحقق توســعه و انجام اصالحات 

اقتصادی، جز با وجود حکومت، محقق نخواهد شد.
مشــاور امنیت ملی عراق همچنین گفت: کســانی که به دنبال شر برای 
عراق بودند، عادالنه قصاص خواهند شد و تسامح با توطئه گران، امکان ندارد.

نقش موساد در ناآرامی های عراق
روزنامــه لبنانی »االخبار« به نقل از منابع نزدیک به نخســت وزیر عراق 
اعالم کرد، بر اساس اطالعات امنیتی دقیق جمع آوری شده، سرویس اطالعات 
اسرائیل)موســاد( و سفارت آمریکا در بغداد در منحرف کردن تظاهرات مردم 

عراق از مسیر مسالمت آمیز به سمت خشونت، نقش کلیدی داشته اند.
به گزارش خبرگــزاری فارس، منابع نزدیک به دولــت عراق با تاکید بر 
اینکه عبدالمهدی نقش پر رنگ اســرائیل، آمریکا و سعودی ها در فتنه اخیر 
عراق را کامال دقیق درک کرده است، گفتند، این سه طرف در کنار گروه های 
میدانی که در اســتان های جنوبی فعالیت داشتند، تظاهر کنندگان را تحریک 
می کرده اند. رژیم صهیونیستی پیش از این هم در حوادث عراق دست داشته، 
که برجسته ترین آن، حمله به پایگاه های حشد الشعبی طی ماه های تیر و مرداد 

گذشته بوده است.

کسری بودجه فدرال آمریکا رکورد زد
984 میلیارد دالر!

پس از 46 سال منتشر شد
جزئیات تازه از وضعیت فالکت بار اسرائیل

در جنگ 1973 با اعراب

سرویس خارجی-
رژیم صهیونیســتی اسناد جدیدی را منتشر کرده که از وضعیت 
اسفناک این رژیم در جنگ ۱97۳ با کشورهای عربی)مصر و سوریه( 
پرده بر می دارد، وضعیتی که صهیونیست ها انتظار داشتند منجر به 

نابودی کاملشان شود تا اینکه آمریکا به دادشان می رسد!
بایگانی ارتش رژیم صهونیستی اسناد و تصاویر جدیدی را از جنگ اکتبر 
۱۹۷۳ میان این رژیم با مصر و سوریه، )که از سوی چند کشور عربی حمایت 
می شدند( منتشر کرده که نشــان می دهد سران این رژیم در همان روز دوم 
جنگ )هفتم اکتبر( به شــدت به وحشت افتاده بودند که مبادا درگیری های 

خونین به »نابودی کامِل« نسل جوان ارتش آنان منجر شود. 
البتــه تهدیدات برای رژیم صهیونیســتی در آن جنگ بیش از این بوده 
اســت. روزنامه »یدیعوت آحارونوت« که، این اســناد را منتشر کرده نوشته 
»دیوید العازار«، فرمانده کل ارتش رژیم صهیونیســتی در زمان جنگ اکتبر و 
»موشه دایان«، وزیر جنگ وقت این رژیم نیز هشدار داده بودند که این جنگ 

ممکن است به »نابودی کامل اسرائیل« منجر شود. 
آن طور که »عربی ۲۱« گزارش کرده، ارتش رژیم صهیونیســتی به علت 
این که انتظار نداشت آن جنگ در روز »آمرزش« که روز مقدسی برایشان بود 
آغاز شود در همان ســاعت های اولیه جنگ دچار تزلزل و تنش شد. فرمانده 
کل ارتش رژیم دســتور بســیج تمام نیرو های ذخیــره را می دهد، اما انبار ها 
و ذخایر تســلیحاتی نیمه خالی آنان نتیجه اســفناک این جنگ برای رژیم را 

معلوم می کرد.
در این اســناد همچنین سخنان »موشه دایان« در نشست سری با ستاد 
نیرو های مســلح  آمده که وی درخصوص سرنوشــت این رژیم به شدت ابراز 
ترس کرده و می گوید: »بیشــترین چیزی که از آن می ترســم این است که 
اســرائیل در پایان امر برای دفاع از خودش بدون ســالح بماند... هرگز کسی 

بخاطر ما وارد این جنگ نخواهد شد و عرب ها بر ما انقالب خواهند کرد«.
اما با دخالت آمریکا، چند روز پس از آغاز جنگ معادالت عوض می شــود 
و ســالح و مهمات بسیاری برای ارتش رژیم صهیونیستی فرستاده می شود و 
رژیمی که در حال مرگ بود، دوباره جان می گیرد، تا اینکه شورای امنیت در 
۲5 اکتبر دســتور آتش بس داده و طرفین را فوراً به پایان فعالیت نظامی فرا 
می خواند. طبق آمار منتشــر شده در این اسناد، در این جنگ ۲ هزار و 56۹ 
نظامی صهیونیست به هالکت رسیده و ۷5۰۰ نظامی نیز زخمی و ۳۰۱ نظامی 

هم اسیر شدند که پس از چندی به اراضی اشغالی بازگشتند.

سیاست خارجی عراق ناراضی  اند. 
از ســوی دیگــر فضــای مجــازی اصلی تریــن منبع 
هماهنگی ها در اعتراضات اخیر عراق محســوب می شود. در 
این میان افرادی نیز توانســته اند این فضا را در دست گرفته 
و جهت دهــی باب میل خود را به جوانان عراقی تزریق کنند. 
»اســتیون نبیل«، نویســنده و روزنامه نگار مسیحی ساکن 
آمریکا، »غیث التمیمی« و »احمد البشــیر« از جمله کسانی 
بودند که در جهت دهی به اعتراضات مردم عراق نقش اصلی 
داشــتند. در این میان »غیث التمیمــی«، از صحنه گردانان 
اغتشاشات اخیر عراق در فضای مجازی در قیافه های مختلف 
از لباس روحانی و رزم، تا صمیمیت با یهودیان و زنان افسران 
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی ظاهر شده است. او عکس های 
متعددی در کنار برخی یهودیان و صهیونیست ها دارد. دریک 
تصویر منتشــر شده زنی در کنار التمیمی نشسته که همسر 
»یوسی کبرفارسر« رئیس سابق اطالعات ارتش اسرائیل است!
5. مهم ترین دالیل تالش بازیگران خارجی برای به 

آشوب کشاندن عراق چه بود؟
یکــی از مهم ترین دالیــل و اهداف دخالــت بازیگران 
خارجی در عراق و جهت دادن به تظاهرات مردمی این کشور    
تحت الشــعاع قرار دادن روابط ایران و عراق بوده است. محور 
عبری- عربی- غربی سعی دارد که روابط بین تهران و بغداد 
را تضعیف کند، هدف اصلی این مسئله نیز هراس این محور 
از اقتدار و انســجام محور مقاومت بوده که در شرایط کنونی 
در اوج خود قرار دارد. امین حطیط تحلیلگر مسائل راهبردی 
منطقــه اعالم کرده کــه واکنش منفی عــادل عبدالمهدی 
نخســت وزیر عراق به برخی مطالبات نامشروع آمریکا عامل 
اصلی ناآرامی های اخیر این کشــور به شــمار می رود. آمریکا 
خواســتار بازبینی در توافق چارچوب استراتژیک بین عراق 
و آمریکا برای مشــروعیت بخشــیدن به موجودیت 6۰۰۰ 
نظامی این کشور در پنج پایگاه آمریکایی بود که با مخالفت 
عبدالمهدی مواجه شــد. نخســت وزیر عــراق همچنین با 
درخواست های آمریکا برای خودداری از اجرای سیاست باز در 
قبال چین و گسترش مناسبات دوجانبه با این کشور مخالفت 
کرده اســت، عالوه بر اینکه وی فشارهای آمریکا برای انحالل 
جریان مردمی الحشد الشــعبی و جمع آوری تســلیحات این 

سازمان سیاسی و نظامی را رد کرده است. مسدود نگه داشتن 
گذرگاه مرزی القائم - البوکمال و توقف مناسبات دولت عراق 
بــا ایران و تــن دادن به محاصره آمریکا و ســکوت در قبال 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اهداف مختلف در عراق از 
دیگر مطالبات کاخ سفید بود که با واکنش منفی عبدالمهدی 
مواجه شــد. به همین دلیل نخســت وزیر عراق هدف توطئه 
آمریــکا قرار گرفت. در کل رفتارها و اقدامات هفته های اخیر 
نخست وزیر عراق نشــان می دهد که مورد رضایت آمریکا و 
همپیمانان آن قرار نگرفته اســت. بنابراین طبیعی است که 
آمریکا برای ارســال پیام قاطع به نخســت وزیر، از ابزارهای 
منحصربه فرد خود استفاده کند. ایجاد نا امنی و تزلزل جایگاه 

نخست وزیر یکی از این ابزارهاست. 
6. چرا زمان کنونی برای شروع اعتراض ها انتخاب 

شده بود؟
شــروع ناآرامی ها در عــراق در زمانی بــوده که زائران 
حسینی)ع( شروع به حرکت به سمت عراق با هدف شرکت 
در مراســم بزرگ و میلیونی اربعین کــرده بودند. در واقع 
یکــی از مهم ترین دالیل انتخاب زمان کنونی برای شــروع 
اعتراضات، تحت الشــعاع قرار دادن مراسم بزرگ اربعین بود. 
تظاهرات و تجمعات در عراق طی پنج سال گذشته به امری 
عادی در بغداد تبدیل شده بود اما برگزاری تظاهرات امسال 
در آســتانه اربعین حکایت از یک طراحــی غربی- عربی-

 عبری با هدف تحت الشــعاع قرار دادن اربعین حسینی)ع( 
بود.  

7. آیا ناآرامی ها در عــراق، قطعه ای از یک پازل  
بزرگ تر در عرصه منطقه ای است؟

محــور مقاومت اکنــون در اوج اتحاد و انســجام قرار 
دارد. این جمله ای بوده که بســیاری از کارشناســان حتی 
در کشــورهای غربی نیز به بهانه های مختلف بیان کرده اند. 
المیادین اخیرا در گزارشــی اعالم کرد که انســجام محور 
مقاومت در منطقه بیش از هــر زمان دیگری افزایش یافته 
اســت. کشورها و گروه های عضو محور مقاومت   توانسته اند 
در برابر حربه های طراحی شــده به پیروزی برسند. پس از 
ناکامی های مختلف عربستان، آمریکا و اسرائیل برای مقابله با 
محور مقاومت اکنون در حربه ای نسبتا جدید، این بازیگران 

ســعی در ایجاد آشوب در کشــورهای محور مقاومت دارند. 
البته این حربه برای ایران جدید نبوده و ایران در چند برهه با 
آن مواجه شده است. در شرایط کنونی عراق به عنوان هدف 
آشــوب انتخاب شده اســت. دلیل این امر نیز به گذار عراق 
از مبارزه با داعش و حرکت به ســوی امنیت و ثبات پایدار 
برمی گردد. این امر دقیقا برخالف خواست آمریکا، عربستان 
و اسرائیل اســت. بنابراین این سه بازیگر به دنبال به آشوب 
کشاندن شــهرهای عراق و ایجاد ناامنی و بی ثباتی هستند. 
هدف کلی، ایجاد آشوب در کشورهای محور مقاومت است. 
در سال گذشــته این طرح در ایران با عنوان پروژه تابستان 
داغ اجرا شــد و شکســت خورد. اکنون نیــز در عراق فتنه 
خیابانی با شکســت مواجه شده است. اما بررسی شبکه های 
اجتماعی نشان دهنده این اســت که این طرح در کشوری 

مانند لبنان نیز احتماال اجرا خواهد شد. 
8. تفاوت اعتراض های امسال در عراق با سال های 

دیگر در چه مواردی بود؟ 
شروع تظاهرات امسال در عراق، همانند سال های گذشته، 
به وضعیت معیشتی و رفاهی مرتبط بود، به گونه ای که اولین 
بار در ســال ۱۳۹4 تجمعات در اعتراض به فقدان برق کافی 
در ســاعات گرم تابســتان بود که معترضان با کولرهای آبی 
اســقاطی دور میدان التحریر در مرکز بغداد می چرخیدند و 
شعار می دادند؛ اما اعتراضات عراقی ها در تمام آن سال ها که 
عــراق در جنگ علیه داعش نیز به ســر می برد و دولت این 
کشــور کنترل دست کم پنج استان را بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد 
در اختیار نداشــت،  به غیر از یک مورد در سال ۹6،  هیچ گاه 
به خشونت کشیده نشد. اعتراضات فعلی در عراق حداقل در 

چهار مورد نسبت به سال های گذشته متفاوت بود: 
- بر خالف اعتراضات گذشــته که بــا فراخوان برخی 
شخصیت های سیاسی انجام می شد، این بار رهبر آن معلوم 

نبود و در بستر فضای مجازی شکل گرفت. 
-جغرافیای اعتراضات امســال محدود به مناطق شیعی 
مانند بصره، ناصریه، نجــف، کربال، الدیوانیه، الکوت و الحله 
بوده و مناطق اهل سنت و کردها شاهد تظاهرات نبود و این 

مسئله قابل تامل و بررسی است.
- شدت درگیری و خشونت در اعتراضات فعلی باال بود و 
طبق اعالم منابع عراقی، حدود ۱۰۰ نفر در شهرهای مختلف 
کشته شده و حداقل 5۰۰ نفر بازداشت شده اند. این مسئله 
نیز به دلیل موج ســواری بازیگران خارجی روی اعتراضات 
مســالمت آمیز مردم بود. توطئه ای که در باال هم گفتیم، از 

ماه ها قبل طراحی شده بود. 
9. واکنش مرجعیت عراق به ناآرامی های اخیر این 

کشور چه بود؟
»احمد الصافی«، نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع عالی 
دینی عــراق در خطبه های نماز جمعه کربالی معلی درباره 
ایــن تحوالت گفت: »اخیرا حمالتی بــه نیروهای امنیتی و 
تظاهرات کنندگان مســالمت جو و امــوال عمومی صورت 
گرفت، که این اقدامات پذیرفتنی نیست...اصالح یک ضرورت 
و اجتناب ناپذیر اســت و روسای قوای سه گانه باید اقدامات 
عملی در این زمینه بردارند«. دولت عراق می گوید اقدامات 

مهمی را شروع کرده است.
۱۰. آینده اعتراضات عراق به کدام سمت می رود؟

هرچند خیابان های عراق به آرامش رسیده و اعتراض ها 
تمام شــده اما این به معنای پایان تنش در عراق و یا دیگر 
کشورهای مقاومت نیســت. اقتدار محور مقاومت و تقویت 
روابط تهران و بغداد باعث شــده تا کشورهایی که در عرصه 
نظامی توان رویارویی با اعضای محور مقاومت را نداشــته اند 
به دنبال ایجاد ناآرامی های داخلی و آشــوب در کشورهای 
محور مقاومت باشند و ساده لوحی است اگر تصور کنیم، آنها 
آرام خواهند نشست. قطعا اتحاد مردم و مسئوالن عراقی رمز 

پیروزی در برابر چنین توطئه ای است.

به  ترکیه  کشــی  لشکر 
شمال ســوریه ، با هماهنگی 
آمریکا صورت گرفته است و 
واشنگتن یک روز قبل از این 
پیشروی، سه پایگاه نیروهای 
آمریکایی در شمال سوریه را 
از این نیروها تخلیه کرده بود.
ترکیه خــود را به مهلکه 

انداخت
»فیصل مقــداد« معاون 
وزیر خارجه سوریه، به خالی 
شــدن پشت شــبه  نظامیان 
ُکرد موســوم بــه »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« از سوی 
آمریکا واکنش نشــان داد و 
گفــت : هر کس خــود را به 
تاریخ  بفروشد،  ارزانی  قیمت 

او را کنار خواهد زد.
خبرگزاری  گــزارش  به 
فارس، وی بدون نام بردن از 
ترکیه، از مقامات این کشــور 
خواست خاک ســوریه را به 

بازی نگیرند.

این تحلیلگر عرب نوشت: ترامپ با تصمیم غیرمنتظره 
خود برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از شــمال سوریه، 
هدیه ای »مسموم و خطرناک« به رئیس جمهوری ترکیه داده 
و ارتش این کشور را وارد دام خطرناکی کرده است، دامی که 
خروج از آن دشــوار خواهد بود، همان طور که عربستان در 

باتالق یمن افتاده است. 
واکنش ها در آمریکا

»میــچ مک کانل« رهبر اکثریت جمهوری خواه ســنا و 
»نانســی پلوســی«رئیس دموکرات ها در مجلس نمایندگان 
آمریــکا، به تصمیم اخیر رئیس جمهــوری آمریکا، مبنی بر 

عقب  نشینی از سوریه، اعتراض کردند. 
بــه گزارش ایســنا، مک کانل گفت: خروج شــتاب زده 
نیروهای آمریکایی از ســوریه صرفا به نفع دمشــق، ایران و 
بشار اســد است. نانسی پلوســی هم در بیانیه ای، از ترامپ 
خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند. او تصمیم ترامپ را 

»بی مهابا و گمراه کننده« توصیف کرد.
»ســوزان رایس« مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، هم 
دوشنبه به طرح ترامپ واکنش داد و آن را »دیوانگی محض« 

خواند. 
خطر قدرت گیری مجدد داعش 

مقامات کرد در شمال شــرق ســوریه می گویند تالش 
نیروهــای کرد برای دفاع از خود در برابر حمله ترکیه، باعث 
خواهد شد که این نیروها نتوانند به مبارزه خود علیه داعش 
ادامه دهند. بر اساس ارزیابی ها، صدها هسته  مخفی داعش 

در شمال و شرق سوریه وجود دارند.
کردهای سوریه تاکید کرده اند که قادر به مبارزه در دو 
جبهه نبوده و هرگاه ناگزیر به رویارویی با تهاجم ترکیه شوند، 
نیروهای داعش می توانند از هرج و مرج برخاسته از اوضاع، به 

سود خود استفاده کرده و مجددا سازماندهی شوند.

سرویس خارجی-
کنگره آمریکا اعالم کرده، کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۱9 به 
رقم 984 میلیارد دالر رســیده که باالترین میزان در 7 سال گذشته 

است.
بر اساس گزارش اداره بودجه کنگره آمریکا این میزان کسری، معادل 4.۷ 
درصد از تولید ناخالص داخلی و باالترین میزان کسری بودجه در این کشور از 
سال ۲۰۱۲ است. به گزارش پایگاه خبری »هیل«، اداره بودجه کنگره آمریکا 
حتی هشدار داده که »بدهی آمریکا در مسیر ناپایداری قرار گرفته و نمی توان 
آن را در همیــن میزان حفظ کرد. بدهی بیشــتر هزینه های مربوط به وام را 

افزایش می دهد و مقابله با رکود اقتصادی را برای دولت دشوارتر می کند«.
از زمان آغاز ریاســت جمهوری »دونالد ترامــپ«، حزب جمهوری خواه 
بســته کاهش مالیات بزرگی را تصویب کرد کــه درآمد دولت را کاهش داد، 
در حالی که دموکرات ها و جمهوری خواهان هر ســاله برای افزایش هزینه ها 
توافــق می کردند و این »یکی« از عوامل بــه وجود آمدن این وضع اقتصادی 
عنوان شــده اســت. با این حال، ناظران بودجه خاطرنشان می کنند که عامل 
اصلی این کسری، برنامه هایی چون »امنیت اجتماعی«، »مدیکر« )برنامه ملی 
بیمه اجتماعی( و »مدیکید« )برنامه بهداشتی آمریکا برای خانواده ها و افراد با 

منابع و درآمد کم( است.
امــا آن چه دورنمای تاریک اقتصاد آمریکا را نشــان می هد، صحبت های 
»جیســن پای«، معاون رئیس امور قانونگذاری در گروه »فریدم وورک« است 
که در این مــورد گفته: »دموکرات ها و جمهوری خواهان باید برای کســری  
شوکه کننده ای که از سوی اداره بودجه کنگره گزارش شده، بازخواست شوند. 

این وضعیت ناپایدار وخیم تر خواهد شد«.
گفتنی است تخمین های پیشین وزارت خرانه داری آمریکا نشان داده اند 

که کسری امسال از »یک تریلیون دالر« خواهد گذشت. 

با محوریت رسوایی »اوکراین گیت«

بازار افشاگری در آمریکا داغ شد
جمهوری خواه و دموکرات  به شدت مشغولند

التمیمی، مهره موساد و همسر رئیس سابق اطالعات ارتش اسرائیل در لباس روحانیت، رزمندگان مقاومت و...!

نیروهای ُکرد تروریست ها
شورشیان سوری
دولت سوری
اردوگاه آوارگانمنطقه امن ترکیه

اردوگاه خانواده داعش

ارتش ترکیه و تروریست های 
مورد حمایت این کشور


