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رصدخانه

العبادی و چهل دزد بغداد! 
مخالفت شدید دولت عراق با حضور نیروهای خارجی در این کشور

ورود شماری از نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق با هدف آنچه آموزش 
نیروهای پیشمرگه کرد خوانده شده، چشــم اندازهای بحران جدیدی را 
در منطقه مطرح ســاخته که بار دیگر، یک سر آن دولت آنکارا قرار دارد. 
هرچند اقدام ترکیه با واکنش شــدید دولت عراق مواجه شــده، اما هنوز 
نشــانه ای از منصرف شــدن آنکارا از این تصمیم و خروج نیروها به چشم 
نمی خورد. ماجرا از آنجا آغاز شد که شب گذشته، منابع خبری اعالم کردند 
شماری از نیروهای نظامی ترکیه با عبور از مرز عراق وارد خاک این کشور 
و در نزدیکی موصل مستقر شده اند. با این حال، در ساعات اولیه، درباره 
تعداد دقیق این نیروها و مأموریت آن ها خبری قطعی منتشر نشد و اخبار 

در این زمینه ضد و نقیض بودند.
روزنامــه گاردین به نقل از منابع امنیتی ترک نوشــت »چند صد« ســرباز 
ارتش ترکیه برای »آموزش نیروهای عراقی« در منطقه ای نزدیک موصل 
)شهری که تحت کنترل داعش قرار دارد( مستقر شده اند. همزمان، یک 
منبع دیگر به رویترز گفته بود ورود این سربازان به خاک عراق، در چارچوب 
یک »برنامه آموزشی روتین« انجام می گیرد. وی با تأیید عبور یک گردان 
از این سربازان از مرز عراق، به تعداد دقیق آن ها اشاره ای نکرده بود. این 
منبع امنیتی ضمن اشــاره به اینکه نیروهای نظامی ترکیه پس از ورود به 
منطقه کردستان، به محل فعلی خود در نزدیکی موصل رفته اند، مدعی 
شد کشورهای عضو ائتالف بین المللی ضد داعش از این موضوع با خبر 
بوده اند. این در حالی اســت که دولت آمریکا ضمن تأیید اطالع از اقدام 
مذکور، تأکید کرد در این زمینه با واشنگتن هماهنگی نشده و اعزام این 

سربازان بخشی از فعالیت های ائتالف بین المللی ضد داعش نیست. 
یک مقام نظامی ارشــد منطقه کردستان عراقـ  که در جبهه »باشقه« در 
شمال موصل مستقر استـ  تأیید کرد نیروهای ترکیه شبانه وارد اردوگاهی 
در این منطقه شــده اند و نیروهــای محافظ ویژه این کشــور نیز آن ها را 
اسکورت می کرده اند. با این حال، وی نیز مدعی شد از تعداد دقیق آن ها 
اطالعی ندارد. اردوگاه مذکور، در اختیار نیروهای »حشد وطنی« است 
که اعضای آن را عمدتًا نیروهای عرب ســنی که سابقًا عضو پلیس عراق 

بوده اند و همچنیــن داوطلبانی از موصل تشــکیل می دهند. این اردگاه 
توســط اثیل النجیفی، استاندار سابق )برکنار شــده( موصل ایجاد شده 
که روابط نزدیکی با ترکیه دارد. گفته می شود پیش از ورود این نیروها نیز 
شــمار اندکی از نیروهای نظامی ترکیه در اردوگاه مذکور حضور داشتند. 
این در حالی بود که دو مقام دولت ترکیه، مدعی شــدند، اعزام نیروهای 
جدید با هدف آموزش نیروهای پیشــمرگه کرد انجام گرفته است. اندکی 
بعد، شبکه خبری »سی ان ان« تعداد دقیق نیروهای نظامی اعزام شده 

به عراق را فاش و اعالم کرد این سربازان، 130 نفر بوده اند. 
اما این اقدام ترکیه در شــرایطی انجام گرفت که دولت عراق پیش از آن و 
در ساعات اولیه شب گذشته، با انتشار بیانیه ای نسبت به اعزام هر گونه 
نیروی خارجی به عراق هشــدار داده بود؛ هشــداری کــه در ابتدا به نظر 

می رســید با توجه به برنامه آمریکا برای اعزام نیروهای ویژه جهت مبارزه 
با داعش، مخاطب آن واشنگتن باشد، اما در پی اعالم خبر ورود نیروهای 
ترک، برداشت ها از آن نیز تغییر کرد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در 
این بیانیه تأکید کرده بود از هیچ کشوری درخواست اعزام نیروی زمینی 
نکرده و به همین دلیل، هرگونه حرکتی را در این راستا، اقدامی خصمانه 
در نظر خواهد گرفت. در بیانیه منتشره از سوی دفتر نخست وزیری عراق 
آمده بود: »عراق، اعزام نیروی زمینی از ســوی هر کشــوری را اقدامی 
خصمانه تلقی کرده و بر همین اســاس، با آن برخورد خواهد کرد. دولت 
عراق متعهد اســت به نیروی زمینی هیچ کشوری اجازه حضور در خاک 

عراق را ندهد«. 
ساعاتی پس از انتشــار اخبار مربوط به ورود نیروهای ترکیه، دولت عراق 

در بیانیه ای شدیداللحن تر، اقدام ترکیه را »تجاوز« به خاک عراق دانسته 
و خواســتار خروج این نیروها شــد. در این بیانیه تأکید شده بود که اقدام 
ترکیه، به معنای نقض حاکمیت عراق است. در این بیانیه آمده: »مقامات 
عراقی از ترکیه می خواهند به اصول همسایگی خوب احترام گذاشته و فورًا 
از قلمرو عراق عقب نشینی کند«. در بیانیه مذکور همچنین تأکید شده که 
ورود این نیروها بدون درخواست یا اجازه دولت فدرال عراق انجام گرفته و 

به همین دلیل، به معنای نقض جدی حاکمیت عراق است. 
به هر حال، به نظر می رســد دولت آنکارا با این اقدام، اندکی پس از ایجاد 
بحران در روابط خود با روســیه به دلیل سرنگونی یک فروند »سوخو 24« 
روسی، دســت به یک ماجراجویی جدید در منطقه زده که می تواند برای 
خود این کشــور و منطقه تبعاتی به همراه داشته باشد. در این میان، نباید 
مجموعــه این اقدامات ترکیه را از یکدیگر جدا دانســت؛ بلکه همه آن ها 
در واقع در پیوســتگی با یکدیگر قابل تفسیر هســتند. بنابراین، می توان 
گفت ترکیه که به ســبب هدف قرار گرفتن گروه های تروریستی متحدش 
در سوریه توســط روس ها تحت فشــار قرار گرفته، در ابتدا تالش دارد با 
اقداماتی نظیر آنچه درباره جنگنده روسی انجام شد، مسکو را در عملیات 
خود دچار تردید سازد. اما اکنون که مشخص شده این اقدام نه تنها سبب 
توقف عملیات روس ها نشده، بلکه به آن شــدت بخشیده، آنکارا تمرکز 
خود را متوجه یک حلقه کم و بیش ضعیف تــر زنجیره ائتالف منطقه ای 
کرده که با محوریت روسیه و ایران و مشارکت عراق، لبنان و سوریه علیه 

تروریست ها شکل گرفته و فعالیت می کند.
دولت آنکارا تالش دارد با حمایت از گروه های وابســته به خود در عراق، 
زمینه ای را فراهم کند که حتی پس از کسب پیروزی نهایی بر داعش نیز 
دولــت مرکزی عراق نتواند کنترل خود را بر تمامی مناطق این کشــور به 
صورت کامل برقرار کند و بــه این ترتیب، حتی در صورتی که آنکارا نتواند 
طرح هــای دیرپای خــود مبنی بر تجزیــه عراق را عملی کند، دســتکم 
می توانــد تا مدت زمانی طوالنی، نفوذ خود را در این کشــور حفظ کرده و 

جلوی تشکیل دولتی یکپارچه را که بر خالف منافع ترکیه است، بگیرد.

برنامه آمریکا برای اعزام نیروی زمینی به سوریه 
آمریکا در حال آماده ســازی فرودگاه تل حجر در نزدیکی شــهر رمیالن در شمال شرقی ســوریه برای پیاده کردن نیروهای نظامی در این کشور اســت. پایگاه خبری »رای الیوم« لندن با درج این مطلب به نقل از رسانه های محلی افزود 
کارشناســان آمریکایی در حال اتمام کار تجهیز و آماده ســازی فرودگاهی در تل حجر استان ریف حسکه شرقی سوریه هســتند تا بتوانند از این طریق، نیروهای نظامی خود را وارد خاک سوریه کنند. این فرودگاه که در منطقه تحت تسلط 
گروه های مقاومت مردمی کرد واقع شده، پیش از این برای پروازهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت. بر اساس این گزارش، کارشناسان آمریکایی بیش از 45 روز وقت صرف کرده اند تا این فرودگاه را توسعه داده و باندهای مخصوص 
پروازهای جنگی به طول 2500 متر و عرض 250 در آن ایجاد کنند.   فرودگاه تل حجر در جنوب شــرقی شــهر رمیالن واقع شــده و محل ذخیره اصلی مهمات گروه های مقاومت مردمی کرد به شمار می رود و بزرگترین انبارهای سالح و 
مهمات این گروه ها در نزدیگی آن قرار دارد. این فرودگاه پیش از این برای پرواز بالگردهای ســمپاش مزارع مورد استفاده قرار می گرفت، ولی فعالیت آن از حدود پنج سال پیش با آغاز بحران سوریه متوقف شد. تجهیز و تغییر کاربری این 
فرودگاه به ایجاد یک نقطه امن برای پیاده کردن نیروهای در پی مذاکرات گروه هایی از عشــایر با گروه های تروریســتی برای عقب نشینی از منطقه بدون خونریزی، جبهه الشدادی که مقر اصلی گروه تروریستی داعش در حسکه جنوبی 

می باشد، در حال حاضر شاهد نوعی آرامش است. از سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه کنترل تنب و مریمین در ریف عفرین را از عناصر وابسته به جبهه النصره و احرار الشام بازپس گرفته اند. 

 تیرانــدازی دو نفر به ســوی همکاران مرد که در یک میهمانی در ســن برناردینوی 
کالیفرنیا شرکت داشتند، 14 کشته و 1۷ زخمی بر جای گذاشت.

 تصویــر هوایی از کربال 
در اربعین حسینی.

 فعــاالن ضــد جنــگ در لنــدن علیه پیوســتن دولــت انگلیس به ائتــالف ضد داعــش و بمباران خاک ســوریه دســت به 
تظاهرات زدند.

روس ها جنازه خلبان هواپیمای ســاقط شــده به دست 
نیروهای هوایی ترکیه را هچون یک قهرمان تشییع کردند.

 افشای جزئیاتی جدید از 
علت مرگ یاسر عرفات

ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی )موســاد( یاسر عرفات، 
رئیس سابق تشــکیالت خودگردان فلسطینی را با شیر نسکافه 
آغشته به پلوتونیوم به قتل رساند. موساد این سم پلوتونیومی را به 
واسطه یکی از محافظان یاسر عرفات به وی خورانده بود. موساد 
نسکافه را در داخل یک قوطی که مملو از پلوتونیوم بود ریخته بود. 
یاسر عرفات همینکه شیرنسکافه را به مدت یک هفته استفاده 
کرد، آثار مسمومیت در دستگاه گوارش وی ظاهر شد و بدنش رو 
به ضعیف شدن رفت و پزشکان در بیمارستان فرانسوی در پاریس 

به بیماری و سم پلوتونیوم پی بردند، اما نتیجه را اعالم نکردند. 

 آنکارا تنها خریدار نفت 
داعش نیست

آنکارا تنها خریدار نفت داعش نیست. بخش عظیمی از نفت تولید 
شده،  تحت عنوان محصوالت نفتی مســتقیمًا در مناطق تحت 
کنترل تروریست ها مصرف می شود. بین سه تا پنج میلیون نفر در این 
مناطق زندگی می کنند و نفت اندکی برای صادرات می ماند. با این 
حال، داعش بخش عظیمی را طریق خط لوله انتقال نفت کرکوک- 
جیحان، شاهراه اصلی صادرات در شــمال عراق از سال 19۷0، 
صادر می کند. این خط لوله عملی ترین گزینه برای خریدارانی است 
که آماده کار با نفت افراط گرایان هســتند؛  زیرا این نفت وارد پایانه 

بین المللی جیحان شده و با نفت قانونی عراق مخلوط می شود.

 گزارش اخیر آژانس، تالشی 
برای حفظ وجهه بود

گزارش نهایی آژانــس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی 
فعالیت های هسته ای گذشته ایران، سازوکاری برای حفظ وجهه 
آژانس بود. جدا کردن موضــوع »پی ام دی« از متن اصلی توافق 
هسته ای، از سیاسی کردن موضوعی جلوگیری کرد که هدف اولیه 
از مطرح کردن آن، یعنی راه اندازی جنگ، تحقق نیافته و به ضرر 
کسانی تمام شده بود که دیگر به دنبال راه حلی مسالمت آمیز نبودند. 
»گزارش نهایی« آژانس بیشتر یک اقدام سیاسی برای حفظ آبروی 
آژانس بوده تا گزارشی فنی. خوشبختانه، منطق پیروز شد و پرونده 

»پی ام دی« علیه ایران توسط حامیان آن مختومه شد.

 تأیید تروریستی بودن واقعه 
کشتار »سن برناردینو«

پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( اعالم کرد، کشــتار سن برناردینو 
اقدامی تروریســتی بوده اســت و در حال حاضر، بازرسان مشغول 
بررسی آثار دیجیتالی بر جای مانده از زن و شوهر تروریست عامل 
واقعه مذکور هستند تا دریابند که احتمااًل چه کسانی از قبل در جریان 
نقشه این اقدام بوده اند. اف بی آی اعالم کرده شواهدی که تاکنون به 
دست آمده، از وجود تمایالت افراطی در قاتالن و همچنین انگیزش 
احتمالی آن ها از سوی سازمان های تروریستی خارجی حکایت دارد. 
این در حالی است که تا پیش از این، اف بی آی از تأیید این موضوع که 

کشتار مذکور یک واقعه تروریستی بوده، خودداری می کرد.

بین الملل


