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واگراییدولتباپارلمانعراق
سومین دور گفت وگوی بغداد و واشنگتن در
شرایطی پایان یافت که اساس ًا درخواست خروج
نظامیان آمریکایی از عراق مطرح نشد .هرچند
دلیل اصلی شکل گرفتن سه دور مذاکره میان
آمریکا و عراق ،مصوبه پارلمان عراق برای خروج
نظامیان آمریکایی و افــزایــش درگیر یهای
نظامی آمریکا با گروههای عراقی در داخل این
کشور بود.با این حال ،در این دور از مذاکرات
دوجانبه موضوع «خروج» نظامیان آمریکایی از
طرف دولت عراق مطرح نشد .تفاوت ماهوی
این دور از مذاکرات بغداد و واشنگتن در این
بود که برای نخستین بار طرف عراقی با دولت
«جو بایدن» مذاکره میکرد .مذاکرات دو دور
گذشته میان دولت الکاظمی و دولت « ترامپ»
برگزار شده بود.با توجه به این تغییر در آمریکا،
دولت بغداد نیز مسیر دیگری را در این دور از
مذاکرات در پیش گرفت و به جای تمرکز بر
موضوع «خروج» نظامیان بر «شراکت» با آمریکا
تمرکز کــرده بــود.فــواد حسین ،وزیــر خارجه
عراق در پایان این مذاکرات اعالم کرد" :دولت
عــراق بر اهمیت همکاری و تقویت شراکت
با ایــاالت متحده آمریکا در تمامی زمینهها
تأکید دارد و از آمریکا میخواهیم که شراکت
میان دوطــرف از طریق یادداشتهای تفاهم
نامه و امضای توافقات بین دو کشور تقویت
شود".این شراکت در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی،
امنیتی و آموزشی خواهد بــود .حتی در بعد
مهم امنیتی و نظامی که مصوبه پارلمان مبنی
بر ضــرورت خروج نظامیان آمریکایی از عراق
نیز وجــود داشــت ،دولــت بغداد در این دور از
مذاکرات خواستار همکاری مشترک با طرف
آمریکایی شد.فواد حسین در این خصوص نیز
گفت" :دو تیم عراقی و آمریکایی بر همکاری
مشترک با یکدیگر در زمینه امنیتی تأکید و
اعــام کردند که حضور نیروهای آمریکایی
در عراق بنا بر دعوت دولت عراق از آنان برای
حمایت از نیروهای امنیتی در مبارزه با داعش
بوده است و همچنین دوطرف به این توافق نیز
رسیدند که در پرتو پیشرفت نیروهای امنیتی
عراقی ،نقش نیروهای آمریکایی و نیروهای
ائتالف هم اکنون مستشاری و آموزشی شده
است و نه رزمی".این بعد مهم از توافق به منزله
قانونی بودن حضور نظامیان آمریکایی در عراق
از دید دولت بغداد است و در عین حال ،از آن
جایی که دولت بغداد خواستار تــداوم حضور
نظامیان آمریکایی است ،وظیفه تأمین امنیت
این نظامیان را نیز بر عهده دارد .در واقع ،مقرر
شد پادگا نهایی که نظامیان آمریکایی در
آن حضور دارنــد ،پادگا نهای عراقی در نظر
گرفته شوند .بنابراین ،با توجه به این توافقها،
هر گونه حمله از سوی گرو ههای عراقی علیه
پادگا نهایی که نظامیان آمریکایی حضور
دارند به منزله حمله علیه تمامیت ارضی عراق
و یک درگیری داخلی محسوب خواهد شد.
نکته پایانی این که ،این دور از مذاکرات نه تنها
وضعیت نظامیان آمریکایی را در عراق متزلزل
و محدود نکرده بلکه به منزله واگرایی دولت و
پارلمان و همچنین نبود انسجام سیاسی در این
کشور است.

چهره روز
وزیر خارجه و دیپلمات
ارشــد دونالد ترامپ،
رئیس جمهور سابق
آمریکا بــه استخدام
شبکه خبری «فاکس
نیوز» آمریکا درآمــد.
فاکس نیوز اعالم کرد
مایک پمپئو را به عنوان «همیار» در این شبکه
استخدام کرده است.

کارتون روز

کاریکاتور روزنامه لیبراسیون با موضوع «کمبود
تخت» برای بیماران کرونایی در بیمارستان های
فرانسه/کمبود تخت؟؛یک ایده.

باپایانگفتوگوهایبغداد-واشنگتنهیچبرنامهایبرایخروج
نظامیانآمریکاییازعراقارائهنشد

گفتوگوهایراهبردیبرایتداوماشغالگری!
دور ســوم گفت وگـــوی راهــبــردی بــغــداد و
واشنگتن در حالی پایان هفته گذشته خاتمه

یافت که نتیجهای جز ادامه حضور نیروهای
آمریکایی درعراق به دنبال نداشت .نمایندگان

آمریکا و عــراق اعــام کــردنــد کــه مأموریت
نیروهای آمریکایی در عراق به ماموریت های
آموزشی و مشورتی تغییر خواهد یافت و به
این ترتیب نیروهای نظامی باقی مانده در
این کشور در پست های جدید مستقر شدند
و به فعالیت هایشان ادامــه خواهند داد .به
گــزارش المعلومه« ،شیخ قیس الخزعلی»
دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» دیروز
در واکنش به این توافق بار دیگر بر لزوم خروج
تمامی نظامیان آمریکا تأکید کرد و حضور آن
ها را «کام ً
ال غیرقانونی» دانست .در بیانیه
مشترک آمریکا و عــراق آمــده که اکنون و با
افــزایــش توانمند ی نیروهای عراقی نقش
نیروهای آمریکایی به سطح آموزش و حضور
مستشاری تقلیل پیدا کرده تا این که نهایتا
شرایط انتقال باقیمانده نیروهای نظامی
«رزمی و جنگی» آمریکا به خارج از عراق مهیا
شود و زما نبندی خروج نیروهای مزبور هم
پس از رایزنی های سیاسی تعیین خواهدشد.
امــا ،زمــان برگزاری این گفت و گوهای فنی
هنوز اعالم نشده است .گفت و گوهای عراق و
آمریکا از ماه ژوئن سال  ۲۰۲۰میالدی یعنی
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز

شده بود اما شیوع ویروس کرونا باعث متوقف
شدن این گفت و گوها شد و بر این اساس،
مذاکرات اخیر اولین دور این گفت و گوها در
دوران ریاست جمهوری جو بایدن محسوب
میشد که حضور نظامیان آمریکایی در خاک
عراق یکی از محورهای آن بود .عراق پیش از
این در آخرین دور گفت وگوها در سال گذشته
میالدی خواستار خروج نظامیان آمریکایی از
عراق شده بود؛ علت طرح چنین درخواستی
عمدتا فشار جناحهای سیاسی بود .از جمله
افــراد شرکت کننده در دور جدید این گفت
وگوها آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا و
دیوید هیل ،معاون وزیر خارجه در امور سیاسی
و در طرف عراقی نیز فواد حسین ،وزیر خارجه
عراق بودند .مقتدا صدر که به تازگی از چندین
اقدام متوالی دولت عراق تمجید کرده است
و از دیگر سو با نزدیک شدن به حزب بارزانی
برای رسیدن به پست نخست وزیری تالش می
کند ،به«عدم دخالت در امور داخلی عراق»
و «حضور موقت تا مدت معین» تاکید کرده
است .او همچنین گفته که خاک عراق نباید
به میدانی برای حمله به هیچ کشوری به ویژه
همسایگان (از سوی آمریکا) تبدیل شود.

درگذشتشاهزادهفیلیپهمسرملکهانگلیسدر99سالگی

ملکهتاج وتخت را واگذار میکند؟

جنجالیک صندلی در ترکیه

نخستوزیرایتالیااردوغانرا«دیکتاتور»خواند،ترکیهسفیرایتالیادرآنکارارااحضارکرد

سه شنبه هفته جاری سران اتحادیه اروپــا یعنی
اورزوال فوندرالین رئیس کمیسیون اروپا و شارل
میشل رئیس شورای اروپا با رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه در آنکارا دیــدار و گفتوگو
کردند.ایندیداراماحاشیههاییبههمراهداشت.
ماجرا از آن جا شــروع شد که تنها  2صندلی در
کنارپرچمهایترکیهواتحادیهاروپابراینشستن
اردوغــان و شارل میشل ،رئیس شــورای اروپــا در
نظر گرفته شده بود و اورزوال فوندرالین مجبور
شد دورتر از آن ها کنار یک کاناپه بنشیند که این
موضوع ناراحتی آشکار وی را نیز به همراه داشت.
این در حالی است که به لحاظ عرف دیپلماتیک،
رئیس کمیسیون و رئیس شــورای اروپــا باالترین
مقامهای اتحادیه و در سطح رهبران و سران دیگر
کشورها به شمار میروند ،اما فوندرالین مجبور
شد در فاصلهای دورتر از اردوغان و میشل و روبه
رویوزیرخارجهترکیهبنشیندکههمترازاونیست.
در عین حال شارل میشل هم بدون توجه به این
مسئله صندلی خود را در اختیار فون در الین قرار
نداد که مورد انتقاد رسانه های اروپایی قرار گرفته
است  .شبههعمدیبودنبدرفتاریبافوندرالین
از این نظر تقویت میشود که اردوغــان با رئیس
پیشین کمیسیون اروپا ،ژان کلود یونکر همواره
رفتاریمتفاوتوهمسطحداشت.بااینحالترکیه
اعالم کرده که تیم تشریفات اتحادیه اروپا پیش از
دیداردرمحلحضوریافتهامابهاینموضوعاشاره
ای نداشته و در واقع این قصور متوجه تیم اروپایی
است.اینماجرااماپایاننیافتوروزگذشتهماریو
دراگی نخست وزیر ایتالیا طی مصاحبه ای درباره

رئیسجمهورترکیهگفت:رفتاراردوغانرابههیچ
وجه قبول ندارم .به نظرم رفتار نامناسبی بود .از
تحقیری که در حق رئیس کمیسیون اروپا صورت
گرفت به شدت ناراحت شدم .باید آن ها را با نام
خودشان صدا زد ،به همکاری با این دیکتاتورها
نیاز داریم .این اظهارات ،خشم مقامات ترکیه را
برانگیخت و وزارت خارجه این کشور بالفاصله
سفیر ایتالیا را فراخواند و از او خواست که نخست
وزیر ایتالیا به سرعت اظهارات خارج از حد و عرف
خودعلیهرئیسجمهورکشورراپسبگیرد.مولود
چاووشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز با انتشار
پیامیدرشبکهتوئیترخودنوشت:گفتمانغیرقابل
قبول و پوپولیستی دراگی نخست وزیر منصوب
ایتالیا و اظهارات زشت و خارج از عرف وی درباره
رئیسجمهورمنتخبکشورمانرابهشدتمحکوم
می کنم .ایراته گارسیا پرز ،نماینده اسپانیا در
پارلمان اروپــا نیز با بازنشر ویدئوی دیــدار سران
اتحادیه و اردوغــان در آنکارا ،رفتار توهینآمیز با
فوندرالینراشرمآورخواندودریکپیامتوئیتری
با هشتگ حقوق زنان نوشت :اول از کنوانسیون
استانبولخارجمیشوند،بعددریکدیداررسمی
رئیس کمیسیون اروپا را بیصندلی میگذارند.
به نظر می رسد این رفتار اردوغان در اتحادیه اروپا
و برخی کشورهای اروپایی بازتاب منفی داشته
باشد و در لیست بلند باالی موجود ،تبدیل به یکی
دیگر از عوامل سردی روابط ترکیه با این کشورها
شود .موضوعی که در شرایط فعلی به ویژه مسئله
مدیترانهواختالفاتموجودبیندوطرف،چندان
بهسودآنکارانخواهدبود.

شاهزاده فیلیپ ،همسر ملکه الیزابت دوم
در  99سالگی درگذشت .بهمن ماه سال
گذشته بود که رویترز در گزارشی با اشاره به
ناخوشاحوالیوکسالتفیلیپهمسرملکه
الیزابتدوم،ازبستریشدناودربیمارستان
خبرداده بود و درعین حــال با اشــاره به این
که او و ملکه در ژانویه سال گذشته به تزریق
واکسن کرونا اقــدام کــرده انــد ،تاکید کرده
بود که بستری شدن او هیچ ارتباطی به کرونا
نداشته است .البته که با نگاهی به کهولت
سن همسر بلند پایه ترین مقام انگلیس می
توان گفت که مرگ او مسئله ای غیر عادی
نیست .در این بین اما بی بی سی در گزارشی
تفصیلی با تیتر عجیب « شاهزاده فیلیپ؛
بیش از نیم قرن در خدمت ملکه» ،با اشاره به
این که همسر ملکه دوم طبق قانون اساسی
غیرمدونبریتانیاهیچمسندوجایگاهرسمی
نداشته ،در عین حال اورا شخصیتی معرفی
کردهکه بهدلیلحمایتوفادارانهوهمیشگی
از ملکه بریتانیا پیوسته مــورد احترام بوده
است «:شاهزاده فیلیپ ،دوک ادینبورگ به
دلیل حمایت وفادارانه و همیشگی از ملکه
بریتانیا مورد احترام بوده است .ایفای چنین
نقشی بــرای هر کسی بسیار دشــوار است،
چه رسد به مــردی که از فرماندهان نیروی
دریایی بوده و درباره مسائل مختلف ،نظراتی
بیپرواومشخصداشتهاست.فیلیپبهعنوان
همسرزنیکهحکمرانیککشوراست،طبق
قانوناساسیغیرمدونبریتانیاهیچمسندو

جایگاه رسمی نداشت ،هر چند هیچکس به
اندازه او به حکومت پادشاهی و از آن مهمتر به
شخص ملکه بریتانیا نزدیکتر نبوده است».
او البته در سال  2017نیز از مسئولیت های
تشریفاتیکهداشتکنارهگرفت.درخصوص
ازدواجاوباملکهالیزابتدومنیزبایدگفتکه
او پنج سال قبل از این که الیزابت دوم ،ملکه
بریتانیا شــود ،با او در سال 1947ازدواج
کرد و طوالنیترین دوره را به عنوان همسر
سلطنتی در تاریخ بریتانیا از آن خود کرد .در
بخش دیگری از این گــزارش آمده است که
او برای این که بتواند با الیزابت دوم ازدواج
کند مجبور شد که ملیت خود را از یونانی به
انگلیسی تغییر دهد «:قبل از آن که نامزدی
این دو اعالم شود ،الزم بود که فیلیپ ملیت و
نامخانوادگیجدیدیاختیارکند.اوازعنوان
یونانیخوددستکشید،شهروندبریتانیاشد
و نام خانوادگی بریتانیایی مادرش مونتباتن
رابرایخودانتخابکرد».حاصلازدواج۷۰
ساله فیلیپ و ملکه انگلیس  ۴فرزند ۸ ،نوه
و  ۱۰نتیجه است .حاال گمانه زنیها درباره
کناره گیری الیزابت از تاج و تخت با مرگ
فیلیپدوبارهافزایشیافتهاست.روزنامهدیلی
اکسپرس انگلیس با طرح این احتمال یادآور
شد که الیزابت پیشتر به نزدیکانش گفته بود
درصورتیکهتا ۹۵سالگیزندهبماند،قدرت
پادشاهی را به پسرش «پرنس چارلز» اعطا
میکند .او اکنون  ۹۴سال دارد و دو هفته
دیگر  ۹۵سالهمیشود.

واشنگتنپستمدارکجدیدیازارتباطآمریکاوداعشمنتشرکرد

سرکردهکنونیداعش؛ جاسوسسابقآمریکا

آمریکا نقش مهمی در پیدایش و
گسترش فعالیت گروه تروریستی
داعش در عراق و سوریه ایفا کرده
اســت .اکنون شواهد جدیدی در
ایــن زمینه انتشار یافته که نشان
از اقـــدامـــات بــرنــامــه ریـــزی شــده
واشــنــگــتــن در ای ــن زمــیــنــه دارد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست
در گزارشی در این زمینه نوشت:
اسناد طبقه بندی شــده و منتشر
شده دستگاه نظامی آمریکا فاش
کــرده کــه"ابــو ابــراهــیــم الهاشمی
القریشی"سرکرده کنونی داعش
قبال زندانی و جاسوس نیروهای
آمریکایی در عراق بوده است .این
گــزارش اشــاره می کند که وی در
ســال  2008در عــراق بــازداشــت
شــد و بعدا بــه خبرچین نیروهای
آمریکایی در عراق تبدیل شد .این
زندانی که نام واقعی آن" امیر محمد
سعید عبد الرحمان الموال" است،
در آن زمان به عنوان یک مقام رده
میانی  31ساله در گروه تروریستی

داعــش فعال بــود .وی در جلسات
بازجویی همکاری خوبی داشته و
اطالعات زیادی درباره همقطاران
داعشی خــود ارائــه داده اســت.از
جمله او در مدت چند روز بازجویی
در سال  2008اطالعات دقیقی
دربــاره مقر مخفی بخش رسانهای
این گــروه تروریستی ارائــه کــرد .او
همچنین تمام اطالعات الزم درباره
سرکرده شماره  2داعــش که یک
سوئدی متولد مراکش به نام "ابو
قسوره"بود را هم به بازجوها ارائه
می دهد.چند هفته بعد از کسب
این اطالعات؛ نظامیان آمریکایی
طی حمله ای در شهر موصل "ابو
قسوره" را می کشند.وزارت دفاع
آمریکا پیش از این هم چندین سند
منتشر کــرده بود که نشان میداد
این سرکرده داعش خبر چین آمریکا
بوده است.افشای ارتباط سرکرده
کنونی داعــش با آمریکا در عراق
نشان می دهد که آمریکایی ها نه
فقط به تجهیز و تسلیح ایــن گروه

تروریستی در راستای اهداف خود
پــرداخــتــنــد ،بلکه بــه طــور حساب
شــده ای از اعضای رده بــاالی آن
اســتــفــاده کــرده و حتی بــا آزادی
الموال ،او را مسیر رسیدن به ریاست
ایــن گــروه تروریستی قــرار دادنــد.
آمریکا نمی تواند بر نقش خود در
پیدایش داعــش سرپوش بگذارد.
داعــش ابتدا در عــراق با مشارکت
عناصر باقی مانده حزب بعث عراق و
سلفی ها و تکفیری هایی که از نقاط
مختلف جهان در عــراق گرد آمده
بودند تشکیل شد و به سرعت دامنه
فعالیت های خود را از عراق به سوریه
نیز گسترش داد.آمریکا به عنوان
ســردمــدار غــرب به همراه شرکای
غربی و عربی خود به پشتیبانی و
حمایت گسترده از تروریست های
تکفیری از جمله داعش اقدام کرد.
هــدف واشنگتن سرنگونی دولت
قــانــونــی ســوریــه و تضعیف محور
مقاومت بــود و بــه ایــن گــروه های
تروریستی به مثابه ابزاری برای نیل

به این هدف می نگریستند.دونالد
ترامپ سخنانی جنجالی دربــاره
نقش مستقیم بــاراک اوباما رئیس
جمهور و هــیــاری کلینتون وزیــر
خارجه سابق آمریکا در شکل گیری
داعــش دارد .ترامپ در سخنرانی
انتخاباتی خود در ژانویه 2016
گفت :آن ها (اوبــامــا و کلینتون)،
افــرادی غیرصادق هستند .آن ها
داعش را به وجود آوردند .هیالری
کلینتون بــه هــمــراه اوبــامــا داعــش
را به وجــود آورده اســت .اظهارات
ترامپ در واقع تاییدی بر اتهاماتی
بود که بارها از سوی سران برخی
کشورهای جهان مانند والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره

نقش مستقیم کاخ سفید در شکل
گیری و اقدامات داعش بیان شده
است .آمریکایی ها از سال 2011
تا سال  ، 2014حمایت گسترده ای
از داعش داشتند و نقش عمده ایدر
تدارکلجستیکیوتامینمالیآنایفا
کردند.پسازاقداماتداعشدرعراق
و تصرف مناطق وسیعی از این کشور،
واشنگتندردورهاوبامادرصددکنترل
اینگروهتروریستیبرآمدوبدینترتیب
در سال  2014ائتالف بین المللی
به اصطالح ضدداعش شکل گرفت.
هدف آمریکا بیشتر حفظ داعــش در
چارچوبی کنترل شده است تا بتواند
از آن علیه اهرم فشاری علیه سوریه و
عراق و محور مقاومت استفاده کند.
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تیتر یک هفته نامه
"لکسپرس"؛"واکسن،
شکست اروپایی"

نمای روز

کارلوسمایورگا،نامزدانتخاباتپارلمانمکزیک
ازشهرسیودادخوارسدرشمالاینکشور،شیوه
جدیدیرابرایتبلیغاتانتخاباتیبرگزیدهاست.
اوبرایجلبتوجهرایدهندگانبهموضوعشمار
باالی قربانیان ویروس کرونا همچنین قربانیان
خشونت ناشی از جرایم سازمان یافته در این
کشور،ازیکتابوتاستفادهکرد.

آمریکا

بهسویجنگجهانیسوم؟
روسیه:دالیلکافیبرتولیدسالحهای
بیولوژیکدرآزمایشگاههایآمریکاوجوددارد

«نیکالی پاتروشف» دبیر شــورای امنیت روسیه
اعالمکرد":سالحهایبیولوژیکدرآزمایشگاههای
تحت کنترل آمریکا در جهان از جمله در نزدیکی
مرزهای روسیه و چین تولید میشوند".پاتروشف
در پاسخ به این سوال که آیا آمریکاییها میتوانند
در چنین آزمایشگاههایی سالحهای بیولوژیک
تولید کنند ،گفت" :ما دالیل خوبی داریم که باور
کنیم موضوع دقیقا به همین صورت است .دبیر
شورای امنیت روسیه توضیح داد که در جهان و به
ویژه در مرزهای روسیه و چین ،این آزمایشگاههای
بیولوژیک تحت کنترل ایــاالت متحده ،بیشتر و
بیشتر میشوند".پاتروشف در مارس  2020نیز
هشداردادهبودکهپنتاگوندرحالساختواحداث
آزمایشگاههای بیولوژیکی در سراسر جهان است.
تاکید این مقام ارشد امنیتی روسیه درباره ساخت
تسلیحاتبیولوژیکتوسطآمریکاکهازجملهسالح
هایکشتارجمعیوممنوعهمحسوبمیشوندبار
دیگر مسئلهنقضتعهداتوپیمانهایبینالمللیاز
سویواشنگتنراکهدرزمینهاهدافغیرانسانیآن
صورت می گیرد مطرح ساخته است.به رغم این که
آمریکاعضو«کنوانسیونتسلیحاتبیولوژیک»است
که در سال  1972تصویب شده و از سال 1975
به اجرا در آمده است ،اما عمال از پیشگامان توسعه
انواعمختلفاینتسلیحاتغیرانسانیمحسوبمی
شود.جالباینکهواشنگتنبرایاینکهدرموضع
متهم در این باره قرار نگیرد ،با فرار به جلو ،موضع
مدافعاینکنوانسیونرااتخاذکردهاست«.هیالری
کلینتون»وزیرامورخارجهوقتآمریکادر 5دسامبر
 2011درکنفرانسبازبینیکنوانسیونتسلیحات
بیولوژیکی در سوئیس گفت" :آمریکا امیدوار است
که حساسیت بیشتری در تالش بین المللی برای
کنترل تسلیحات بیولوژیک به وجود آید".اظهار
نگرانی واشنگتن از اشاعه تسلیحات بیولوژیکی
برایانحرافافکارعمومیوبهمنزلهسرپوشیبرای
فعالیتهای خود است .دولت آمریکا عالوه بر در
اختیارداشتندههاآزمایشگاهبیولوژیکیبزرگدر
داخل این کشور ،در سال های اخیر توجه خاصی
به توسعه آزمایشگاه های تسلیحات بیولوژیک در
خارجداشتهوبرخیبرآوردهاتعداداینآزمایشگاهها
را بیش از  200آزمایشگاه بیولوژیکی در سراسر
جهان ،اعــام میکنند.واشنگتن در واقــع برای
جلوگیریازوقوعفجایعبیولوژیکیدرآمریکاکهقبال
موارد مختلفی از آن رخ داده ،این آزمایشگاهها را به
خارج از خاک آمریکا انتقال داده است .اصلیترین
آزمایشگاههای بیولوژیک نظامی آمریکا که توان
تولید ویروس را دارند« ،آزمایشگاههای درجه »4
هستند .پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا مبادرت
به برپایی آزمایشگاه های بیولوژیک در کشورهای
«اوکراین»« ،گرجستان»« ،ازبکستان»« ،جمهوری
آذربایجان» و «قزاقستان» کــرده اســت.در واقع
ایاالت متحده در راستای اهداف غیر انسانی اش،
بههرطریقممکنفعالیتهایبیولوژیکخودرادر
کشورهای هم سود متمرکز کرده است« .والدیمیر
پوتین»رئیسجمهورروسیهبراینمسئلهتاکیدکرد:
"ممکن است توسعه مجموعه هدفمندی از عوامل
بیولوژیکیدرکشورهایهمسود،بهویژهدرمجاورت
روسیه،باایجادسالحهایبیولوژیکیجدیدمرتبط
باشند ،که میتوانند تأثیرات مخربی برای مردم
روسیهواینکشورهاداشتهباشند«".ایگورنیکولین»
کارشناس تسلیحات غیرمتعارف با اشاره به این که
کشورهای هم سود باید با تهدیدات بیولوژیکی که
ایاالت متحده به وجود آورده است ،مقابله کنند،
می گوید :این مشکل وجــود دارد و در سال های
اخیر تقریبا در تمام کشورهای هم سود گسترش
یافتهاست.

