
پشت پرده بازگشت شخصیت های 
سیاسی تحت پیگرد به عراق

عراق پس از گذشــت ماه ها از برگــزاری انتخابات 
پارلمانی در حالی همچنان در وضعیت نابســامان 
سیاسی و امنیتی رنج می برد که شواهد امر نشانگر 
بازگشــت برخی از شــخصیت های سیاسی عراق 
تحــت پیگرد که به دلیل فســاد مالی وحمایت از 
تروریســم به خارج از عراق متواری شده بودند،به 
این کشــور اســت. در این میان نــام افرادی قابل 
تامل مشــاهده می شود از جمله علی سلیمان یکی 
از شــیوخ االنبار، رافع العیساوی وزیردارایی سابق 
عراق و نیز طارق الهاشــمی معاون اســبق رئیس 
جمهــوری عراق که همگی به اتهام فســاد مالی و 
..تحت پیگــرد قرار دارند. در این میان دیدگاه های 
متعــددی در باب چرایی چنیــن تحرکاتی مطرح 
شــده است از جمله آنکه عارف الحمامی یک عضو 
ائتالف دولت القانون  می گوید که این ســناریو در 
اربیل طراحی و در بغداد اجرایی می شود و هدف از 
آن اعمال فشار بر هیئت هماهنگی شیعی و نابودی 
فرایند سیاســی و همگرایی عراق است. در همین 
چارچوب نیــز برخی بر این عقیــده اند که طرح 
آمریکا برای بازگردان  الهاشــمی و علی السلیمان 
و رافع العیســاوی و دیگران در اربیل توسط دولت 
الکاظمی و برخی از شخصیت ها در ائتالف سه گانه 
و در راس آن حزب الســیاده و دموکرات کردستان 
برنامه ریزی شــده اســت. این در حالی است که 
برخی از رســانه هــا  برای انحراف افــکار عمومی 
نیز تالش می کنند تــا هیئت هماهنگی را موافق 
بازگشــت این افراد معرفی کننــد. حلقه تکمیلی 
این رویه احیا و بازگشت داعش است که به عنوان 
مکمل امنیتی بــرای انحراف افکار عمومی از آنچه 
در بازگشت مسئوالن فاسد و تحت پیگیرد قضایی 

به عراق می باشد، صورت می گیرد. 
به هر تقدیر در کنار خالء سیاســی و عدم تشکیل 
دولت عراق به نظر می رســد برخــی جریان های 
داخلی با کمک عناصــر بیرونی تالش می کنند تا 
همچنان این خالء ادامه داشــته باشد یا دست کم 
از ایــن ناامنی و فقدان امنیتی بــرای امتیازگیری 
سیاسی و سهم خواهی های بیشتر در دولت آینده 
عراق بهره برداری شــود.نکته قابل توجه آن است 
که با وجود آنکه  اکنون هیئت هماهنگی شــیعی  
از شــانس بیشتری برای تشــکیل دولت برخوردار 
است اما همین موضوع ســبب شده است تا دیگر 
جریان های سیاســی وابســته به خارج ازعراق به 
دنبال ایجاد شرایطی باشند تا تشکیل دولت عراق 
به تاخیر بیفتد که بخشی از این طراحی با بازگشت 
افراد معلوم الحال و مسئوالن فاسد عراقی به  کشور 

صورت می گیرد.

دیدگاه 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از 5 ســال 
ســفری رسمی به عربســتان را آغاز کرده است. اردوغان 
که از سال ۲۰۱۷ به عربستان ســفر نکرده وارد فرودگاه 
بین المللی ملک عبدالعزیز در جده شــد و مورد استقبال 
خالد الفیصل، امیر مکه قرار گرفت.دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه پیش از این اعالم کرده بود این ســفر بنا به دعوت 
»ملک سلمان«، پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. 
این ســفر در حالی صورت گرفته است که کارنامه روابط 

دو کشور نشانگر دوران پر فراز و نشینی در این مناسبات 
اســت چنانکه در ســال ۲۰۱۱ با آغاز روند جنبش های 
مردمی در کشورهای عربی و سرنگونی افرادی همچون بن 
علی در تونس، مبارک در مصر، سران ترکیه تالش کردند 
تا با به قدرت رســاندن جریان قــدرت نبض منطقه را در 
دست گیرند که این رویکرد اخوانی با مخالفت کشورهای 

عربی همچون عربستان همراه شد.
در همین حال در ســال ۲۰۱8 روابط عربستان سعودی 
و ترکیــه بعد از قتل جمال خاشــقچی، در کنســولگری 
عربستان سعودی در استانبول دچار تنش شد. نکته قابل 
توجه آن اســت که اخیرا ترکیه از اسال پرونده خاشقجی 
به عربستان خبر داده است که از مولفه های مهم در بهبود 

روابط طرفین است. 
اما در باب چرایی این رویکرد از سوی ترکیه می توان گفت 

که مهمترین مولفه برای اردوغان کسب منابع مالی است 
چرا که ترکیه به شــدت با بحران اقتصادی مواجه شــده 
اســت.  اردوغان تالش می کند با بهبود روابط کشورش با 
عربستان به مشکالت اقتصادی از جمله تورم 5۰ درصدی 
و کاهش شــدید ارزش برابری پول ملی کشــور خود، که  
تــا کنون 4۰ درصد ارزش برابــری خود را در مقابل دالر 
آمریکا از دست داده است، سرو سامان دهد. اقتصاد ترکیه 
که بر اثر شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده بود، اکنون به 

علت جنگ اکراین با مشکالت تازه ای روبرو شده است. 
به باور تحلیلگران ، بهبود روابط آنکارا با ریاض به کاهش 
بحران مالی ترکیه کمک خواهد کرد. اختالف بین ترکیه 
و برخی از کشورهای عرب منطقه خاورمیانه در پی آشتی 
میان عربســتان، امارات ، بحرین و مصر با قطر در ژانویه 
ســال ۲۰۲۱ فروکش کرد و زمینه بــرای بهبود روابط با 

ترکیه نیز فراهم شد. 
اردوغان قبل از ســفر به عربســتان ســعودی گفت: سفر 
من نشــان دهنده عزم مشترک ما برای آغاز عصر جدیدی 
از همــکاری به عنوان دو کشــور برادر اســت. ما تالش 
خواهیــم کرد دوران جدیدی از روابط را میان دو کشــور 
در همه زمینه ها اعم از سیاســت، مسائل نظامی، اقتصاد 
و فرهنگ آغاز کنیم.ارزش کل پروژه هایی که پیمانکاران 
ما در عربستان سعودی تقبل کرده اند به ۲4 میلیارد دالر 
می رسد.« مجموع این ســخنان نشانگر رویکرد ترکیه به 
منافع اقتصادی در این سفر است در حالی که سعی دارد 
تا از کنار نهادن پرونده خاشقجی به عنوان برگ برنده ای 
برای ابج گیری از سعودی بهره گیرد چنانکه در قبال رژیم 
صهیونیســتی با ادعای حمایت از فلسطین این رویکرد را 

اجرا کرده است.

یادداشت

گزارش

دیروز نه تنها فلسطین بلکه سراسر منطقه و عرصه جهانی 
صحنه حمایت از ملت فلسطین بود و جهانیان شعار مبارزه 
با رژیم صهیونیســتی تا آزادی مســجداالقصی و تشکیل 

کشور مستقل فلسطینی را سر دادند. 
دیروز ملت فلســطین در کنار برپایی راهپیمایی روز قدس 
در غزه و اراضی با حضور مســجد االقصی بر ادامه مقاومت 
تاکید کردنــد چنانکه وزارت اوقاف اســالمی فلســطین 
اعــالم کرد که ۱۶۰ هزار فلســطینی امروز همزمان با روز 
جهانــی قدس، با حضور در مســجداالقصی نماز جمعه را 
اقامــت کردند.نظامیان رژیم صهیونیســتی بــا یورش به 
مسجداالقصی، حمالت به فلسطینیان در روز قدس را آغاز 
کردند.رسانه های محلی فلسطین اعالم کردند که نظامیان 
رژیم موقت صهیونیســتی به منطقه »باب المغاربه« حمله 
کرده و به ســمت نگهبانان این ورودی به قدس شــریف، 
گلوله های پالســتیکی شــلیک کرده اند. در این میان در 
عرصــه جهانــی تظاهرات های گســترده ای در حمایت از 
فلســطین برگزار شــد منابع بحرینی گــزارش دادند که 
ده هــا نفر از مردم این کشــور در روز جهانی قدس و برای 
رد عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی به خیابان ها 
آمده اند.بنابــر گزارش صفحه توئیتــری »جمعیت الوفاق« 
بحرین، مردم به درخواســت آیت اهلل »عیسی قاسم« رهبر 
شــیعیان بحرین لبیــک گفته اند و ســحرگاه  به منظور 
بزرگداشــت روز جهانی قدس و محکوم کردن عادی سازی 
روابط با رژیم موقت صهیونیستی به خیابان ها آمده اند.عضو 
ارشد جنبش جهاد اسالمی فلســطین نیز ضمن تاکید بر 
ادامه مبارزه ملت فلســطین با صهیونیست ها، خاطرنشان 
کرد که مقاومت در مســیر پیروزی قرار دارد.صدها نفر از 
مردم استان بصره در عراق به منظور شرکت در مراسم روز 
جهانی قدس به خیابان ها آمدند.رســانه های صهیونیستی 
نیز از هک شــبکه های رادیویی رژیم صهیونیستی توسط 

گروه موسوم به »هکرهای منجی» خبر دادند.
از سوی دیگر چند ساعت پس از گزارش رسانه های عبری 
درباره ارسال دومین پیام تهدید آمیز برای نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی، او سومین پیام تهدیدآمیز را نیز دریافت کرد. 
در ایــن میان رهبر جنبش انصــاراهلل یمن  تأکید کرد که 
روز جهانی قدس، روز بســیج عمومی مســلمانان و اعالم 
موضع حق در قبال مســئله فلســطین اســت.وی ادامه 
داد: »روز جهانی قدس، روز بســیج عمومی مســلمانان و 
اعالم موضع حق در قبال مســئله فلســطین است. رژیم 
صهیونیســتی و در پِس آن، البی صهیونیســم در جهان، 
دشــمن اسالم و مسلمانان هســتند هستند و باید دشمن 
دانسته شوند«.مراسم روز قدس در محل سفارت جمهوری 
اســالمی ایران در امان با حضور تعدادی از شخصیت های 
سیاســی فلسطینی و اردنی برگزار شد.انجمن علمای یمن 
نیز با بیان اینکه باید قطب نمای دشــمنی به سمت رژیم 
صهیونیســتی تنظیم شــود، از محور مقاومت خواست که 

وعده اخروی نابودی اســرائیل محقق شود. در همین حال 
سخنگوی شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین، در 
آســتانه روز جهانی قدس از پهپاد جدید مقاومت به اسم 
»جنین« رونمایی کرد.آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم، رهبر 
شــیعیان بحرین گفت: »بدون روز جهانی قدس، مقاومتی 
هــم وجود نخواهد داشــت. احیای روز قدس، اثربخشــی 
و حیثیــت مقاومــت و توانایــی آن را در فراگیــری زنده 
می کند«.رهبر شیعیان بحرین در خصوص یورش نظامیان 
صهیونیست به مســجداالقصی گفت: »هتک حرمت بیت 
المقدس به معنای این است که همه ملت در خطر بزرگی 
قرار دارند«.راهپیمایــی روز جهانی قدس مقارن با آخرین 
جمعه مــاه مبارک رمضان با حضور اقشــار مختلف مردم 
افغانســتان در والیت های این کشــور برگزار شــد.حکیم 

رهبــر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای به مناســبت 
روز جهانی قدس، از نهادهای بین المللی خواست تا مقابل 
رژیم صهیونیستی بایستند.مردم نیجریه نیز در راهپیمایی  
روز قدس در این کشــور، خواستار آزادی اراضی اشغالی و 
قدس شریف شدند. همچنین کنفرانس » فلسطین القضیة 
المرکزیة« ز به پایان رسید و در آن تأکید شد که واقعیت، 
وضعیت و رفتار رژیم غاصــب، حتمی بودن نابودی آن را 

تأیید می کند.
راهپیمایــی روز جهانــی قدس با عنوان قــدس محور در 
مرکز شهر دمشــق برگزار شد.شرکت کنندگان در مراسم 
شــعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و حقوق مشروع 
آن و حتمی بودن پیروزی بر رژیم صهیونیستی سر دادند.

در این مراســم که به دعوت کمیته دائمی بزرگداشت روز 
جهانی قدس برگزار شــد، شــخصیت های رســمی دولت 
ســوریه و رهبران احزاب و گروه های فلســطینی به همراه 
روحانیــون و دیپلمات هــای چند نمایندگــی خارجی در 
دمشــق حضور داشــتند.همچنین نمازگزارن  در مراسم 
نماز جمعه در مســجد جامع بزرگ صادقیه هرات بر لزوم 
اتحاد مســلمانان در مقابل اسرائیل و آمریکا تاکید کردند.

نمازگزاران با ســر دادن شــعارهای بر ضد آمریکا  و رژیم 
صهیونیســتی خواهان آزادی فلســطین و پایان اشــغال 
این کشــور شدند. از ســوی دیگر یک عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصــاراهلل گفت که در صــورت تهدید موجودیتی 
بیت المقدس از ســوی صهیونیست ها، بی شک آن ها بازنده 
خواهند بود.»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاســی جنبش 
انصــاراهلل رژیم صهیونیســتی را تهدید کرد که دســت از 
اقدام علیه قدس بردارد.او به شــبکه المیادین گفت که اگر 
بیت المقدس با تهدید موجودیتی مواجه شــود، یک جنگ 
منطقه فراگیر در پیش خواهــد بود و در آن صورت رژیم 
صهیونیستی و کشورهای سازشگر بی تردید زیان خواهند 
دید و بازنده هســتند.البخیتی افزود: »موشک ها و پهپادها 
توانســته اند موازنه قوا و برنامه های نظامی را تغییر داده و 

معادله جدیدی را رقم بزنند.«

یاض  سفر اردوغان به ر
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 روسیه: سخنگوی وزارت خارجــه روسیه حمله 
هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را 
به شــدت محکوم کرد.»ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت خارجه روســیه در کنفرانس خبری مقابل 
خبرنگاران گفت که روســیه حمله »اسرائیل« به 
سوریه را به شدت محکوم می کند.به نوشته روسیا 
الیــوم، او با بیــان اینکه این حمــالت مورد قبول 
روســیه نیست، گفت که مسکو خواستار توقف این 

حمالت است.

 آمریکا: کاخ سفید اعالم کرد که رئیس جمهور 
آمریکا از ۳۰ اردیبهشــت تا ســوم خرداد به کره 
جنوبی و ژاپن ســفر می کنــد.در حالی که تالش 
آمریکا بــرای تقویت مواضع خود علیه چین و کره 
شــمالی ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایاالت 
متحده برای دیدار با ســران کره جنوبی و ژاپن به 
سئول و توکیو می رود. سفر رئیس جمهور آمریکا به 
سئول و توکیو در بحبوحه تشدید تنش های آمریکا 
بــا رقیب این کشــور چین، و کره شــمالی خصم 

منطقه ای آمریکا انجام خواهد شد.

 پاکســتان: منابع محلی در والیــت بلخ اعالم 
کردنــد که در نتیجــه دو انفجــار در خودروهای 
مســافربری در شــهر مزارشریف، دســتکم نه نفر 
تاکنون شــهید و شــماری دیگر زخمی شــده اند.
شــاهدان می گویند که انفجار نخست در نزدیکی 
روضه سخی در یک ایســتگاه خودورهای شهری 
یک خــودروی تونــس را هدف قرار داده اســت.
در همین حال براســاس اطالعــات مردمی انفجار 
دوم در منطقه ســجادیه اول در حوزه دهم شــهر 
 مزارشــریف یــک خــودوری فالن کــوچ را هدف 

قرار داده است.

 چین: پکن به برنامه تایپه برای گســترش باند 
فرودگاه و اســتقرار جنگنده در جزیره »تایپینگ« 
واکنــش نشــان داد و از تایوان خواســت با آتش 
بازی نکند.رســانه های تایوانی گــزارش دادند که 
ارتش این کشــور قصد دارد بانــد فرودگاه موجود 
در جزیــره مورد مناقشــه تایپینــگ را ۳5۰ متر 
افزایش دهد تا بتوانــد جنگنده های جت اف-۱۶ 
و هواپیما هــای ضــد زیردریایــی ۳C-P را در آن 
جــای دهد.مقامــات تایوانی هنوز ایــن برنامه ها 
را تأییــد نکرده اند. امــا تصاویر ماهــواره ای اخیر 
 نشــان دهنده نوعی تغییرات در ضلع غربی منطقه 

تایپینگ است.

جهانیان در روز قدس یکصدا فریاد حمایت از فلسطین و مقاومت سر دادند 

آزادی مسجداالقصی نزدیک است

سمیه خمار باقی
کارشناس ارشد  غرب آسیا

فرامرز اصغری 

همزمان با تشــدید جنگ افروزی غــرب در اوکراین، مدیر ســرویس اطالعات 
خارجی روســیه گفت، آمریکا و لهســتان در حال طرح ریزی برای تصرف و جدا 

کردن قسمت هایی از غرب اوکراین هستند.
»ســرگئی ناریشکین« مدیر ســرویس اطالعات خارجی روســیه گفت، آمریکا و 
لهســتان به دنبال تصرف بخشی از اوکراین هستند.ناریشــکین گفت: »بر اساس 
اطالعات دریافت شده توسط سرویس اطالعات خارجی روسیه، واشنگتن و ورشو 
در حال کار کردن بر روی برنامه هایی جهت کنترل نظامی و سیاســی سنگینی را 
بر "قلمروهای تاریخی" اوکراین هستند«.این مقام روس گفت، بر اساس اطالعات 
به دست آمده، مرحله اول این »اتحاد دوباره« شامل ورود نیروهای لهستانی به غرب 
اوکراین با شــعار »دفاع در برابر تهاجم روســیه« خواهد بود. در حال حاضر دولت 

»جو بایدن« در حال بحث بر روی جزئیات مأموریت آینده است.
ناریشکین همچنین گفت: »بر اساس توافقات اولیه، این عملیات بدون فرمان ناتو 
انجام خواهد شــد اما "ائتالف کشورهای ذی نفع" آن را پیش خواهند برد. ورشو 
هنوز نتوانسته مشارکت کنندگان بالقوه برای این ائتالف را گرد هم آورد«.به گفته 
او، برنامه ریزی آن ها شــامل استقرار به اصطالح نیروهای حافظ صلح در مناطقی 
از اوکراین اســت که احتمال ورود نیروهای نظامی روسیه به آن ها وجود دارد و 
تدریجاً نیروهای رزمی ارتش لهســتان، این نواحی را از دست گارد ملی اوکراین 
خارج کنند.بر اســاس اطالعات به دســت آمده توسط سرویس اطالعات خارجی 

روســیه، این طرح مشــابه نقشه ای است که لهســتان در جنگ جهانی اول نیز 
بخش هایــی از اوکراین را تصاحب کرد تا به اصطالح جمعیت آن را از »تهدیدات 

بلشویک ها« محافظت کند.
»بوریس جانســون« هفته گذشــته پس از ورود به هند گفته بود: »ما در حال 
حاضــر در حال آموزش کار با ســامانه های دفاعی ضدهوایــی به اوکراینی ها در 
لهستان هستیم و در واقع در انگلیس نیز در حال آموزش کار با خودروهای زرهی 
به آن ها هستیم«.مشــاور وزیر دفاع لهستان و یکی از فرماندهان یگان های چند 
ملیتی در اشــغال عراق در مصاحبه ای گفت، جانسون با اشاره به تعلیم نیروهای 
اوکراینی در خارج از مرزهای اوکراین مرتکب اشــتباه بزرگی شــده است.»جو 
بایــدن« رئیس جمهور آمریکا قصــد دارد از کنگره این مجوز را دریافت کند که 
دارایی افرادی که با دولت روســیه مرتبط هســتند توقیف کرده و آن ها را برای 
اوکراینی ها بفرســتد.به دنبال اعالم ناتوانی شــرکت آمریکایی درساخت موشک  
برای اوکراین، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از کارخانه ســاخت موشــک های 

»جاولین« بازدید می کند.

در این میان وزیر امور خارجه روســیه گفته که آمریکا می خواهد برای همیشــه 
دنیا را تک قطبی نگاه دارد و این در حالی است که دنیا در حال حرکت در مسیر 
مخالف است.روســیه همچنین اعالم کرده  اوکراین بــه تعهداتش ذیل توافقات 
مینســک که در ســال های ۲۰۱4 و ۲۰۱5 برای حل مناقشه های موجود میان 
جدایی خواهان و کی یف حاصل شــده بود عمل نکرده اســت. در مقابل دبیرکل 
ناتو گفت، به احتمال زیاد جنگ در اوکراین به درازا خواهد کشــید و این اتحاد 
نظامی باید برای ســال ها جنگ آماده باشــد.دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در 
ســخنانی در کی یف، پایتخت اوکراین از اینکه شــورای امنیت نتوانسته از وقوع 
جنگ در اوکراین پیشــگیری کند انتقاد کرد.وزیر خارجــه انگلیس با تاکید بر 
لزوم قطع واردات نفت و گاز از روســیه، گفت باید منابع مالی مسکو برای جنگ 
علیه اوکراین را بخشــکانند. سخنگوی کرملین تصریح کرد که عرضه تسلیحات 
ســنگین و تجهیزات نظامی به اوکراین، امنیت اروپا را تهدید می کند و منجر به 

بی ثباتی می شود.
همچنین وزارت خارجه روســیه با هشــدار به آمریکا درباره هرگونه اقدام علیه 
منافع ملی این کشــور، گفت غرب مانع حل وفصل مســالمت آمیز مناقشــه در 
اوکراین اســت.ارتش انگلیس حدود 8 هزار نظامی برای شرکت در رزمایش های 
گســترده به شــرق اروپا اعزام می کنــد و همچنین در اقدام مشــترک با ناتو و 

نیروهای اعزامی مشترک ده ها تانک را مستقر خواهد کرد.

به بهانه مقابله با روسیه اجرا می شود

طرح آمریکا و لهستان برای تجزیه اوکراین

رئیس جمهور ترکیه در نخســتین ســفر از سال ۲۰۱۷ 
در حالی وارد جده شــد و مورد استقبال امیر مکه قرار 
گرفــت که وی تالش دارد تا در ازای بازگرداندن پرونده 
خاشــقجی به ســعودی، به امتیازگیــری و باج خواهی 

اقتصادی از این کشور بپردازد.
»رجب طیب اردوغــان«، رئیس جمهــور ترکیه بعد از 
پنج سال به عربستان ســفر کرد.دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه پیش از این اعالم کرده بود این سفر بنا به دعوت 
»ملک سلمان«، پادشاه عربستان سعودی انجام می شود.
دفتر اردوغان پیشــتر در بیانیه ای اعالم کرده بود: »در 
گفت وگوهایی که در این سفر انجام خواهند شد تمامی 
جوانب روابط میان ترکیه و عربستان سعودی و گام های 
الزم برای افزایش همکاری ها میان دو کشور مورد بحث 
و بررسی قرار خواهند گرفت.«روابط عربستان سعودی و 
ترکیه بعد از قتل »جمال خاشقچی«، روزنامه نگار منتقد 
سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در 
سال ۲۰۱8 دچار تنش شد.گزارش اطالعاتی آمریکا که 
یک سال پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که »محمد 
بن ســلمان« ولی عهد عربستان ســعودی عملیات قتل 

خاشقچی را تایید کرده بود، اما دولت عربستان هرگونه 
دخالت ولی عهد و یافته های این گزارش را رد کرده است. 
اردوغان یکی از منتقدان جدی قتل جمال خاشقچی بود 
با این حال ترکیه اوایل ماه جاری با تصمیم به واگذاری 
محاکمه عامالن قتل خاشــقجی به عربستان سعودی، 
به یکی از خواســته های کلیدی ریاض در ترمیم روابط 
پاسخ داد.پایگاه میدل ایست آی چندی پیش نوشته بود 
سه ســال و نیم پس از تحریم کاالهای ترکیه ای توسط 
عربستان ســعودی به دلیل ماجرای خاشقچی، ولی عهد 
ســعودی تالش خواهد کرد از ســفر اردوغان به عنوان 
اهرمی بــرای پایان دادن قطعی به ماجرای خاشــقچی 
استفاده کند.تصمیم ترکیه برای بستن پرونده محاکمه 
غیابی عامالن قتل »جمال خاشــقچی« و تحویل آن به 
عربستان ســعودی، واکنش های زیادی را در پی داشت 
وکمــال قلیچ دار اوغلو رهبر حــزب جمهوری خواه خلق 
ترکیه گفت: »او )اردوغــان( حقوق و اعتبار دادگاه های 
ترکیــه را درباره قتلی که در ترکیه ارتکاب شــده بود، 
به عربستان سعودی تفویض کرد...االن مشخص شد که 

احمق چه کسی است«.

باج خواهی اردوغان  از سعودی با پرونده خاشقجی
آمریکا در حالی در شــهریور ســال قبــل مفتضحانه از 
افغانســتان گریخت که طبق گــزارش پنتاگون، آمریکا 
نزدیک بــه هفت میلیــارد دالر تجهیــزات نظامی در 

افغانستان جا گذاشت.
شبکه »سی ان ان« خبری به نقل از گزارش وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( به کنگره این کشــور منتشر کرد که 
در آن تاکید شده اســت، نزدیک به هفت میلیارد دالر 
تجهیزات نظامی آمریکا بعد از خروج از افغانســتان، در 

این کشور جا مانده است.
در گــزارش وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( که در اختیار 
کنگره قرار گرفته، آمده اســت که ایــن وزارتخانه هیچ 
برنامه ای برای بازگشت به افغانســتان برای »بازیابی یا 
انهــدام« تجهیزات نظامی بر جای مانده در این کشــور 
ندارد.بر اســاس این گزارش، آمریکا از ســال ۲۰۰5 تا 
آگوست ۲۰۲۱ در مجموع ۱8.۶ میلیارد دالر تجهیزات 
به نیروهــای ارتــش افغانســتان داد و از مجموع این 
تجهیزات، تجهیزاتی بــه ارزش ۷.۱۲ میلیارد دالر پس 
از تکمیــل خروج ایاالت متحده در تاریخ ۳۰ آگوســت 
۲۰۲۱ در افغانســتان باقی مانده اســت. این تجهیزات 

شامل هواپیما، مهمات هوا به زمین، خودروهای نظامی، 
سالح، تجهیزات ارتباطی و سایر مواد می شود.

طبق این گزارش، هواپیمای آمریکایی به ارزش ۹۲۳.۳ 
میلیــون دالر در افغانســتان باقی مانده اســت. ایاالت 
متحده قبل از پایان خــروج، ۷8 فروند هواپیما را برای 
دولت افغانســتان در فرودگاه بین المللی حامد کرزی در 
کابل باقی گذاشــت. به گفته پنتاگــون، این هواپیماها 
 قبــل از خــروج ارتش آمریــکا، »غیر قابل اســتفاده« 

شده بودند
به گفته گزارش ارائه شــده پنتاگــون به کنگره آمریکا، 
در پایــان خروج نظامی این کشــور، در مجموع ۹5۲4 
مهمات هــوا به زمین بــه ارزش ۶.54 میلیون دالر در 
افغانســتان باقی مانده است اما »اکثریت قابل توجهی« 
از این مهمات باقی مانده در افغانســتان، مهمات هدایت 
شــونده نیســتند.در بخش دیگری از این گزارش آمده 
اســت: »بیش از 4۰ هزار از مجموع ۹۶ هزار خودروی 
نظامی که ایاالت متحده به نیروهای افغانستانی داده بود 
در زمان خروج ایاالت متحده، در افغانستان باقی ماندند 

که شامل ۱۲ هزار خودروی نظامی هاموی می شد«.

گریختن از افغانستان با زمین گذاشتن هفت میلیارد تجهیزات 


