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گزارش روز
دولت و پارلمان عراق
رویکردی ضدآمریکایی و ضدسعودی دارند

«عادل عبدالمهدی» قویترین گزینه
برای نخستوزیری

گروه بینالملل :سرانجام پس از فراز و فرودهایی
چند ماهه در عراق ،تکلیف ریاس��ت پارلمان این
کشور روشن شد و محمد الحلبوسی با رأی اکثریت
نمایندگان ،بهعنوان رئیس چهارمین دوره پارلمان
عراق انتخاب ش��د .در جری��ان رأیگیری برای
انتخاب رئیس پارلمان جدید ،محمد الحلبوسی،
که مورد حمایت فراکس��یون الفتح (متش��کل از
گروههای وابسته به حشدالشعبی) بود  169رای
را کسب کرد .از اینرو ،ناظران تأکید دارند رویکرد
پارلمان کنونی و دولت آینده عراق ،ضدآمریکایی
و ضدسعودی خواهد بود .در این میان ،نکته قابل
تامل اینکه انتش��ار خبرنامه مرجعیت از س��وی
دفتر ایش��ان ،به تمام اح��زاب و گروهها مبنی بر
اینکه هیچ یک از افرادی که در گذش��ته پست یا
سمتی در اختیار داشتهاند صالحیت گرفتن پست
نخس��توزیری را ندارند ،باعث شد تا حد زیادی
تکلیف مردم و بویژه جریانات سیاسی مشخص و
گره کور بنبست در فضای سیاسی این کشور باز
شود .از نتایج اولیه این پیام راهگشا ،فراهم شدن
شرایط برای مطرح شدن چهرههای جدید کمتر
شناختهش��ده اما با انگیزه باال در عرصه سیاسی
این کشور است .طی روزهای اخیر ،اسامی زیادی
برای نامزدی پست نخس��توزیری عراق مطرح
شده است که حیدرالعبادی ،نخستوزیر کنونی
و رئی��س ائت�لاف النصر ،ه��ادی العامری رئیس
ائت�لاف الفتح ،فالح الفیاض مش��اور امنیت ملی
سابق و طارق نجم از رهبران حزب الدعوه از جمله
گزینههای تصدی نخس��توزیری عراق به شمار
میروند .حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق که برای
دستیابی مجدد به این پست تالش میکند اخیرا
ب��ه صورت ضمنی به کاهش ش��انس خود برای
پیروزی اش��اره کرده بود .وی گفت به درخواست
مرجعیت دینی برای عدم انتخاب چهرههای سابق
توج��ه میکند .لذا در س��ایه عدم ثبات مواضع و
تغییر آنها در قبال انتخاب شخصیتهای مختلف
برای پستهای اصلی کشور و نیز تحوالت روزهای
اخیر در عرصه سیاس��ی کشور ،اسامی نامزدهای
احتمالی جدیدی برای ریاس��ت ق��وه مجریه در
عراق طرح میش��ود .در صدر این احتماالت ،نام
عادل عبدالمهدی از رهبران سابق مجلس اعالی
اسالمی عراق و وزیر نفت سابق عراق و همچنین
علی عبداالمیر ع�لاوی ،که پس��تهای وزارتی
متعددی در دوره حکومت انتقالی و دولت موقت
پیش از س��ال  2005بر عهده داش��ت ،قرار دارد.
یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات میان  2محور
«البنا» به رهبری هادی العامری و نوری المالکی،
رئی��س ائتالف دولت قانون و مح��ور «االصالح»
به رهب��ری مقتدا صدر ،رئیس ائتالف س��ائرون
میگوید کفه ترازوی عبدالمهدی در مقایس��ه با
سایر نامزدهای احتمالی نخستوزیری سنگینتر
اس��ت و وی بیش از س��ایرین شانس رسیدن به
پست نخستوزیری را دارد .این منبع در گفتوگو
با الش��رق االوس��ط ،اظهار داشت :عبدالمهدی از
ویژگیه��ای زیادی برخوردار اس��ت که میتواند
گروههای سیاس��ی کش��ور را به انتخابش سوق
دهد .وی رواب��ط خوبی تقریبا با همه طرفهای
داخلی ،خارجی و منطقهای دارد .نامزدی او برای
تصدی نخستوزیری برای سایر فراکسیونها این
فرصت را فراهم میکند که روی سایر پستهای
کلیدی و وزارتی حساب کنند ،زیرا عبدالمهدی
در خارج از چارچوب پارلمان و فراکس��یونهای
پارلمان کنونی به نخس��توزیری میرس��د .این
منبع تاکید کرد ائتالف الفتح به ریاست العامری
نی��ز مخالفتی با انتخاب عبدالمه��دی به عنوان
نخس��توزیر ندارد و چهبس��ا حت��ی او زمینه را
برای طرح نام وی به عنوان گزینه نخستوزیری
فراهم کرده است .مقتدا صدر نیز اینچنین است.
از سوی دیگر ،محسن السعدون ،از رهبران حزب
دموکرات کردس��تان و نماینده س��ابق پارلمان
میگوید :عادل عبدالمهدی ش��خصیتی محترم
و معروف اس��ت اما ما اکن��ون نمیتوانیم درباره
مساله نامزدی او به طور رسمی اظهارنظر کنیم،
مگر اینکه از س��وی فراکس��یون اکثریت به طور
رس��می نامزد شود .هیثم الجبوری ،عضو ائتالف
البنا به المیادین گفت :توافقی گس��ترده بین 2
فراکسیون «البنا» و «االصالح» و فراکسیونهای
کرد بر سر تعیین شخصیت مستقل سیاسی یعنی
عادل عبدالمهدی برای پست نخستوزیری وجود
دارد .الجب��وری ادامه داد :عادل عبدالمهدی ۹۰
درصد مس��یرش به س��مت نخس��توزیری را با
موافقت مرجعیت دینی عراق طی کرده اس��ت.
عبدالمهدی در دوره انتخاباتی سال  ،2010معاون
رئیسجمهور بود اما از این مقام اس��تعفا کرد .در
دوره انتخابات��ی  ،2014تص��دی وزارت نف��ت را
برعه��ده گرفت و پس از مدتی از این پس��ت نیز
استعفا کرد .او تنها سیاستمداری است که  2بار
از پست مهم دولتی استعفا کرده است و در سال
 2016نیز از مجلس اعالی اسالمی عراق جدا شد.
با این تفاسیر میتوان گفت فصلالخطاب آیتاهلل
سیدعلی سیستانی ،مرجع عالیقدر شیعیان در این
کشور توانسته یکبار دیگر همچون فتوای تاثیرگذار
مبارزه با داعش ،عراق را از بحران سیاسی کنونی
خارج و طرحینو برای حکومتداری ایجاد کند.

وطن امروز

نیروهای روسیه و چین خود را برای چه جنگی آماده میکنند؟

«واستوک  »2018پیام مستقیم پوتین به غرب

گروه بینالملل :روسیه به همراه چین
بزرگترین رزمایش تاریخ خود را پس
از فروپاشی ش��وروی برگزار میکند.
رزمایش «واس��توک  »2018از سوی
بسیاری از تحلیلگران به جنگ عینی
مس��کو علیه غرب تعبیر شده است.
روسیه که در مقاطعی پس از فروپاشی
ش��وروی از ماش��ین نظامی غرب به
س��رکردگی آمریکا عقب افت��اده بود،
در می��ان س��الهای  2004تا 2008
در اوکراین ،گرجستان ،قرقیزستان و
حتی ازبکستان با چالشهای بسیاری
روبهرو ش��د که حاصل این رویارویی
س��رد ،تولد جمهوریهای اوس��تیا و
آبخازی��ا و روی کار آم��دن دولتهای
غربگرا در اوکراین بود که در نهایت
به تحوالت س��ال  2016و پیوس��تن
ش��بهجزیره کریمه به خاک روس��یه
ختم ش��د .در همین راستا کریستین
س��اینزمانیتور مینویس��د :رزمایش
بزرگ روسیه موس��وم به «واستوک  »2018سطح
بیس��ابقهای از اتحاد ژئوپلیتیکی چین و روسیه را
نش��ان داد .رزمایش واستوک  2018امروز دوشنبه
 17سپتامبر در س��یبری و آبهای ساحلی شرق
دور روس��یه به پایان میرسد .این رزمایش در چند
روز گذشته با حضور والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه و شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین برگزار
شد .همان طور که بارها به آن اشاره شده است این
رزمای��ش بزرگترین مانور نظامی روس��یه از پایان
دوران جنگ س��رد است .این مانورنظامی در میانه
افزایش تنشه��ای میان غرب و روس��یه در حال
برگزاری اس��ت و ائتالف ناتو نیز اعالم کرده است از
نزدیک این مانور را زیر نظر دارد .سرگئی لوکانین،
کارشناس خاوردور در این راستا میگوید :این پیام
به طور مستقیم برای واشنگتن است .سیاستهای
آمریکا مانند جنگ تجاری باعث شده است چین را

گروهبینالملل :رژیم صهیونیستی
شام
در راس��تای تقوی��ت روحی��ه
ازهمپاش��یده گروهه��ای تروریس��تی در س��وریه،
شنبهشب بار دیگر حریم هوایی این کشور را هدف
حمالت موشکی قرار داد .خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) شنبهشب با اعالم خبر حمله موشکی رژیم
صهیونیس��تی به حومه فرودگاه دمش��ق ،از مقابله
پدافند هوایی ارتش سوریه با این حمالت موشکی
خبر داد .یک منبع نظامی سوریه گفت که پدافند
هوایی این کشور موفق شده است چندین موشک
رژی��م صهیونیس��تی را رهگیری و منه��دم کند.
خبرگزاری س��وریه گزارش داد ک��ه پدافند هوایی
این کشور حمله ش��بانه رژیم اسرائیل به فرودگاه
بینالمللی دمشق را دفع کرده است .منابع خبری
میگویند رژیم صهیونیستی در این حمله هوایی 6
فروند موشک شلیک کرده اما هیچ یک از موشکها

به داشتن همکاری نزدیکتر با روسیه تشویق کند.
در این میان برخی ب��ر این باورند که این رزمایش
آنطور که روسها اعالم کردهاند چندان بزرگ نیست
اما دس��تکم روی کاغذ ارقام ارائه شده درباره این
رزمایش مشترک که اکنون در حال برگزاری است،
تاثیرگذار اس��ت .از زمان فروپاش��ی اتحاد جماهیر
شوروی برای نخستینبار این میزان نیروی نظامی
در رزمایش روسیه شرکت کردهاند .در همین راستا
مس��کو اعالم کرده اس��ت  300هزار سرباز در این
رزمای��ش در کنار  36هزار عدد تجهیزات نظامی از
جمله  1000تانک ،حدود  1000جنگنده و  80ناو
حضور دارند .این تعداد س��رباز و تجهیزات حتی از
میزان کل ارتش برخی کشورها بیشتر است .ویکتور
لیتوکین ،سردبیر حوزه نظامی خبرگزاری ایتارتاس
میگوید :مشارکت نیروهای چینی در کنار نیروهای
روس ،نشانهای واضح از هژمونی دارد که  2کشور را

در برابر دیگران در منطقه متحد میکند .پوتین در
مراسم افتتاحیه این رزمایش با اذعان به اینکه روسیه
روابط نزدیکی با چین ایجاد کرده است ،گفت« :ما
مناسباتی ارزشمند در زمینههای سیاسی ،امنیتی و
دفاعی داریم» .رئیسجمهوری چین هم که با آمریکا
درگیر مناقشهای تجاری است ،معتقد است ایجاد
مناسباتی قدرتمند با روسیه حیاتی است .او گفت:
«معتقدم دوستی میان  2کشور همچنان در حال
قوی ش��دن است» .این در حالی است که به دنبال
درگیریهای جاری در اوکراین و سوریه و همچنین
حمله با عامل اعصاب به س��رگئی اسکریپال ،افسر
اطالعاتی سابق روس��یه در انگلیس ،تنشها میان
روس��یه و غرب ش��دت گرفته اس��ت .ام��ا اروپا در
این کارزار تنها میتواند یک قربانی باش��د ،چرا که
آمریکاییها هرگز منافع کالن خود را در رویارویی
با روس��یه به اروپا ترجیح نمیدهد .روی کار آمدن

کهای مهاجم رژیم صهیونیستی
مقابله پدافند هوایی سوریه با موش 

نسخه داعش در السویدا بزودی برچیده میشود
به زمین اصابت نکرده اس��ت .شبکه خبری العالم
گ��زارش داد ،با واکنش بموقع پدافند هوایی ارتش
س��وریه ،تجاوز صهیونیستها بیاثر ماند و به هیچ
یک از اهداف خود نرسید .فعاالن سوری ادعا کردند،
انفجارهایی که مناطق نزدیک فرودگاه بینالمللی
دمش��ق را لرزاند ناش��ی از حمله موشکی اسرائیل
بود که انبارهای مهمات و محمولههای تسلیحاتی
را که جدیدا به دمش��ق رسیده بود ،هدف قرار داد.
این منابع افزودند ،حمالت منجر به خسارت مالی
گسترده شد .اسرائیل پیشتر نیز بارها در راستای
حمایت و پشتیبانی از تروریستها ،مواضع ارتش و
زیرساختهای سوریه را هدف قرار داده بود.

کارشناس مسائل عربستان:

پادشاهی سعودی از درون در حال فروپاشی است

■■ آخرین تحوالت میدانی در سوریه

خبره��ا از آخرین تحوالت میدانی در س��وریه
ی است که یگانهای ارتش سوریه بر بخشهایی
حاک 
از ارتفاعات الصفا در عمق صحرای ش��رقی السویدا
س��یطره یافتند و  ۱۰تن از تروریستهای داعش را
به هالکت رساندند .به گزارش سانا ،یگانهای ارتش
س��وریه پس از درگیریهای خشونتبار با اعضای
گروه تروریس��تی داعش توانستند به این پیشروی
دست یابند و میگویند در جریان عملیات دستکم
 ۱۰تکتیرانداز داعشی کشته شدند .خبرگزاری سانا
همچنین گزارش داد :ارتش س��وریه به پیشروی و
تقویت حضورش در ارتفاعات الصفا ادامه داده و در

دولتهای راستگرا در اروپا هم منافع
آمریکاییها را در فروپاشی اتحادیه اروپا
تامین میکند و هم روسیه .در شکل
کالن روسیه و آمریکا هر دو به دنبال
فروپاش��ی اتحادیه اروپای��ی از درون
هستند و شاهد آن هستیم که حمایت
پنه��ان آمریکاییه��ا از جنبشهای
جداییطلبی چون باس��ک و کاتاالن،
استقالل اسکاتلند ،سناریوسازیهای
موس��وم به بریگزیت و مسائلی از این
دست ،شاکله اروپای متحد را در مقابل
روسیه و دیگر قدرتهای جهانی چون
چین به سوی فروپاشی کشانده است.
در همین حال جنگی که آمریکاییها
آغاز کردهاند در عرصه اقتصادی در گام
نخس��ت اروپ��ا و در بخشهای بعدی
دیگر اقتصادهای ب��زرگ جهانی را به
خطر خواه��د انداخت .نبای��د از نظر
دور داش��ت که یورونیوز در این رابطه
گزارشی را منتشر کرده است که طی
آن مینویسد :تعرفههای جدید محصوالت آمریکایی
در اروپا میتواند  2/8میلیارد یورو به ش��رکتهای
صادرکننده به اروپا ضرر برساند .این در حالی است
که دونالد ترامپ ،که در آغاز س��ال میالدی ابتکار
عمل اج��رای تعرفههای جدی��د روی محصوالت
وارداتی اروپایی از جمله فوالد و آلومینیوم را بهکار
گرفت ،گفته بود این تعرفهها «بازی برد-برد» برای
ایاالت متحده اس��ت .حال به نظر میرسد اتحادیه
اروپایی رویای برد -برد آمریکا را میتواند به کابوس
بدل کند .این کابوس اروپایی در ورشکستگی صنایع
خودروس��ازی و صنایعی که وابس��ته به آلومینیوم
هستند ،تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت و راهی جز
اتحاد میان روس��یه و اروپا باقی نمیگذارد ،زیرا در
نهایت خانه مشترک اروپایی که طرح آن در دوران
گورباچف داده ش��د ،اکنون میتوان��د با رویکردی
جدید احیا شده و مورد استفاده قرار گیرد.

حال تکمیل سیطره خود بر آخرین منطقه باقیمانده
در دس��ت داعش در جنوب س��وریه اس��ت .در این
میان ،انتخابات شوراهای محلی و استانی در سوریه
همزمان با ادامه آزادسازی مناطق مختلف این کشور
از چنگ تروریس��تها ،بارقهه��ای امید برای آینده
روشن در سرزمین شام را بیشتر میکند .انتخابات
ش��وراهای محلی و استانی روز گذشته برگزار شد و
شهروندان سوری از میان بیش از  40هزار نامزد18 ،
ه��زار و  478نفر را برای حضور در ش��وراها انتخاب
کردند .انتخابات ش��وراها در بیش از  6هزار و 500
مرک��ز رایگی��ری در  88حوزه انتخاب��ی در نقاط
مختلف س��وریه برگزار شد .این تعداد مرکز و حوزه
رایگیری حاکی از وسعت انتخابات و نیز گستردگی
مناطقی است که طی سالهای اخیر نیروهای دولتی
با کمک همپیمانان خود موفق به آزادسازی آنها از
چنگ گروههای مسلح و تروریست شدند.

آزمایشگاههای مرگ آمریکا در قفقاز و شرق اروپا چه میکنند؟

نهای منجمد ،سوغاتی تفلیس
خو 

شماره 15 2537
چهارگوشه

شهردار لندن خواهان تکرار
همهپرسی بریگزیت شد

«صادقخان» ش��هردار لندن در یادداشتی
که در روزنامه «آبزرور» چاپ ش��د ،خواس��تار
برگزاری همهپرس��ی دیگری ش��د که توافق
نهای��ی بریگزی��ت را ب��ه رأی مردم مش��روط
میکن��د .انگلی��س قرار اس��ت ت��ا  ۲۹مارس
 ۲۰۱۹از اتحادیه اروپایی جدا ش��ود اما باتوجه
به آنکه طرح پیشنهادی ترزا می ،نخستوزیر
این کشور هنوز مورد تایید پارلمان قرار نگرفته
است ،برخی قانونگذاران بریتانیایی و همچنین
اتحادیههای صنفی خواستار همهپرسی از مردم
برای اتخاذ تصمیم نهایی شدهاند .این درحالی
اس��ت که ترزا میدائماً این تقاضا را رد کرده و
میگوید تصمیم نهایی با پارلمان است .از آنجا
که صادقخان یکی از اعضای حزب اپوزیسیون
«کارگر» اس��ت ،تقاضای وی ب��رای برگزاری
همهپرسی مجدد به منزله اهرم فشار بر «جرمی
کوربین» رهبر حزب برای پیگیری هرچهبیشتر
این خواسته خواهد بود.

رئیسجمهورفنالند:
روسیه تهدید نیست

رئیسجمهور فنالند با ابراز نگرانی نس��بت
به روابط اروپا -آمریکا گفت :برای نخس��تینبار
پس از جنگ س��رد الزم است درباره مشکالت
به وج��ود آم��ده در روابط اروپ��ا و آمریکا فکر
کنیم .سولی نینیتسو ،رئیسجمهور فنالند در
گفتوگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از برخی
رهبران جهان بویژه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا انتقاد کرد و درباره دیدگاه دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمری��کا که گفته بود اروپا یک
رقیب و حریف است و حتی یک دشمن ،گفت:
برای همگان مشخص است که این روابط تا چه
اندازه باارزش است ،ترامپ اما همه چیز را تغییر
داد .او سعی دارد روی همه چیز برچسب قیمت
بزند ولی ارزش روابط اروپا و آمریکا را نمیتوان با
دالر تعیین کرد .وی همچنین افزود :من هرگز به
روسیه بهعنوان یک تهدید نگاه نمیکنم.

هالکت یک صهیونیست در عملیات
استشهادی در کرانهباختری

در جدیدترین عملیات استشهادی جوانان
فلس��طینی در کرانه باختری ،روز گذشته یک
شهرکنش��ین کش��ته و یک تن دیگر زخمی
شد .منابع فلس��طینی گزارش دادند نظامیان
صهیونیست با شلیک به یک جوان فلسطینی
در نزدیک��ی ش��هرک عتصی��ون در جن��وب
بیتلحم به بهانه چاقو زدن به  2شهرکنشین
صهیونیس��ت ،این جوان را زخمی و دستگیر
کردند .سرزمینهای اشغالی فلسطین در اکثر
روزها شاهد عملیات شهادتطلبانه شهروندان
فلسطینی علیه صهیونیس��تها است .پلیس
رژیم صهیونیستی همچنین صبح دیروز یک
مرکز تجاری در ش��هر قدس اشغالی را پس از
کشف یک جسم مشکوک تخلیه کرد.

انهدام  2پهپاد جاسوسی سعودی
طی  24ساعت

خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :مش��روعیت
رژیم س��عودی به طور جدی در
معرض فرسایش قرار دارد و این فرآیند در نهایت
به فروپاش��ی تدریجی از درون منجر خواهد شد.
مضاوی الرشید ،از نوادگان خاندان حاکم عربستان،
که ساکن انگلستان اس��ت ،در مقالهای در پایگاه
اینترنت��ی نیوزوی��ک نوش��ت :هماکنون محمد
بنسلمان ولیعهد عربستانسعودی یکه و تنها در
رأس این هرم قدرت در ریاض ایستاده است ولی
در عوض بس��یاری از ابزارهای قانونی را که به وی
امکان میداد تا بدون توس��ل به زور به حکمرانی
ادامه دهد ،از دست داده است .این وضعیت ناپایدار
و حتی خطرن��اک خواهد بود .مش��روعیت رژیم
س��عودی به طور جدی در معرض فرسایش قرار
دارد و این فرآیند در نهایت به فروپاشی تدریجی
از درون منجر خواهد ش��د .الرش��ید در این مقاله
مینویس��د :محمد بن س��لمان با ای��ن اقدامات
دشمنانی در میان خاندان درباری برای خود دست
و پا کرد که سایه آنها برای مدتی طوالنی بر سرش
سنگینی خواهد کرد .هنوز مشخص نیست که وی
چگونه خواهد توانست بدون توسل به بازداشت و
سرکوبهای بیشتر ،این زخم عمیق را التیام بخشد.
محمدبنسلمان در شرایطی در باتالق یمن گرفتار
شده است که هیچ استراتژی و راهبردی برای غلبه
بر آن یا خروج از آن ندارد .او هیچ چارهای ندارد جز

آنکه روی کمک آمریکا و انگلیس 2 ،حامی اصلی
وی در این جنگ خیانتبار ،حساب کند« .بروس
ریدل» یکی از مقامات سابق سیا در این باره گفته
اس��ت ولیعهد سعودی بدون حمایت آنها نخواهد
توانست به جنگ در یمن ادامه دهد .در ادامه این
مقاله آمده است :ارتش عربستان سعودی هرگز به
تنهایی در هیچ جنگی وارد نشده است چه برسد
که بخواهد در یکی از این جنگها پیروز شود .در
دهه  ۱۹۸۰عربستانسعودی در کنار ارتش صدام
حسین در عراق به جنگ ایرانیها رفت ،دوباره در
سال  ۱۹۹۰ارتش عربستان در کنار ارتش آمریکا با
صدام حسین جنگید و وی را از کویت بیرون کرد.
مگر آنکه فکر کنیم جن��گ یمن بهمثابه اردویی
تمرینی برای ارتش بیتجربه و ناکارآمد عربستان
سعودی اس��ت ،در غیر این صورت ادامه حمالت
هوایی جنگندههای سعودی در شرایطی که هیچ
افق روش��نی برای پی��روزی در این جنگ وجود
ن��دارد ،کاری عبث و بیهوده و غیرمنطقی خواهد
بود .در پایان باید گفت با توجه به موج سرکوبها،
نمیت��وان به ای��ن زودی انتظار وق��وع انقالب در
عربستانسعودی داشت ولی آنچه ما هم اکنون در
ریاض شاهد آن هستیم نوعی فروپاشی تدریجی
مشروعیت رژیمی اس��ت که قبل از آنکه از درون
دس��تخوش انفجار شود ،ممکن است برای مدتی
عمر کند و دوام بیاورد.

گروه بینالملل :گزارش تحقیقی
آمریکا
خبرن��گار بلغارس��تانی نش��ان
میدهد آمری��کا در یکی از مراکز مخفی خود در
گرجس��تان در حال انج��ام آزمایشهای مرگبار
است و این کشور در سراسر جهان از قبیل عراق
و افغانس��تان  ۲۵مرکز مخفی از ای��ن نوع دارد؛
پیش از این نیز رئیسجمهوری ارمنستان درباره
آزمایشگاههای مخفی آمریکا در این کشور گفته
بود اجازه بازرس��ی از این آزمایشگاهها و اطالعات
آنها را در اختیار روس��یه قرار خواهد داد تا مسکو
بداند در این کشور چه در حال رخ دادن است.
این در حالی اس��ت که خبرنگار یک رس��انه
بلغارستانی که شهریورماه سال  1396همکاری
آمریکا ،عربستان ،امارات ،آذربایجان و بلغارستان
در ارسال تسلیحات برای تروریستها در عراق و
سوریه را افشا کرده بود ،حاال اسنادی از یک مرکز
محرمانه ارتش آمریکا در گرجستان منتشر کرده
اس��ت« .دیلیانا گایتانزیف» اسنادی منتشر کرده
که رس��انهها آن را «رسوایی س��فارت آمریکا در
گرجستان» خواندهاند .نباید از نظر دور داشت که
نیروهای آمریکایی فعاالنه در گرجستان مشغول
فعالیت بوده و با مشوقهای مالی و سیاسی و در
عین حال حمایتهایی که از برخی سیاستمداران
میکنند تالش دارند تا محتویات این آزمایشگاهها
کام�لا محرمانه باقی بماند .مناب��ع خبری فاش

کردند ،سفارت واشنگتن در گرجستان خونهای
منجمد انس��انی و عوامل بیم��اریزا را به عنوان
محمول��ه دیپلماتیک برای ی��ک برنامه محرمانه
نظامی آمری��کا جابهجا میکند .طب��ق گزارش
«بالکانپست» ،گایتانزیف اسناد داخلی و محرمانه
س��فارت آمریکا را فاش کرده اس��ت؛ اسنادی که
نش��ان میدهد دیپلماته��ای آمریکایی تحت
پوش��ش و لوای مصونیت دیپلماتیک ،مش��غول
انتقال نتایج آزمایشهای انجامش��ده روی عوامل
بیماریزا هس��تند .این اس��ناد نش��ان میدهد
دانشمندان پنتاگون در گرجستان به کار گرفته
شده و به آنها مصونیت دیپلماتیک داده شده است
تا درباره بیماریهای کشنده و نیشهای حشرات
در مرکز لوگار ( )Lugar Centerتحقیق کنند.
این مرکز و آزمایشگاه بیولوژیک وابسته به پنتاگون
و در تفلیس ،پایتخت گرجستان واقع است .طبق
گ��زارش «بالکان پس��ت» ،ش��بکه المیادین 20
سپتامبر ( 29شهریور) یک مستند کامل درباره
این مرکز و تاسیسات مخفی آمریکا در گرجستان
منتش��ر میکند .بنا بر این گزارش ،مرکز مخفی
پنتاگون در  17کیلومتری پایگاه نظامی «وازیانی»
آمریکا در تفلیس ،واقع است .این مرکز و آزمایشگاه
بیولوژیک تحت محافظت شدید نیروهای امنیتی
قرار دارد و از هر رهگذری که به  100متری مرکز
نزدیک شود ،فیلم گرفته میشود.

روز گذش��ته نیروه��ای یمن��ی  2فرون��د
پهپاد جاسوس��ی عربستان س��عودی را ساقط
کردند .المس��یره گزارش داد شنبهشب پدافند
هوای��ی ارتش یمن و انصاراهلل ،یک فروند پهپاد
جاسوسی ائتالف سعودی را در جیزان هدف قرار
داد .س��اعاتی پس از این حادثه ،منابع رسانهای
از سقوط یک فروند پهپاد عربستان سعودی در
جی��زان خبر دادند .یک منب��ع نظامی یمن در
اینباره به المس��یره گفت این پهپاد جاسوسی
حین مقاومت نیروه��ای ارتش یمن و انصاراهلل
در برابر نفوذ ش��بهنظامیان ائتالف سعودی در
کوهستان الشبکه در جیزان هدف قرار گرفت.

تیراندازی در مسجدالنبی
در مدینهمنوره

منابع خبری در عربس��تان سعودی اعالم
کردند شنبهش��ب یک فرد ناش��ناس اقدام به
تیراندازی در یکی از صحنهای مس��جدالنبی
کرده اس��ت .در این حادثه که گفته میش��ود
فردی ناشناس با سالح کلت کمری تیراندازی
کرده ،کس��ی آس��یب ندیده اس��ت .طبق این
گ��زارش ،نیروه��ای امنیت��ی مس��جدالنبی
شنبهشب موفق شدند یک فرد ناشناس را که
در یکی از صحنهای مسجد اقدام به تیراندازی
با س�لاح کلت کمری کرده ،بازداش��ت کنند.
به ادعای منابع س��عودی ،فرد بازداش��ت شده
42ساله« ،بیمار» بوده و تسلیم پلیس منطقه
مرکزی مدینه منوره شده تا اقدامات انتظامی
درباره او به عمل آید.

