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نگاهی به پایگاه های نظامی 
آمریکا در حوزه خلیج فارس

تحوالت اخیر و باال گرفتــن تنش ها در منطقه 
خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بار دیگر باعث جلب 
توجه به حضور نظامیان کشورهای دیگر به ویژه آمریکا 
و پایگاه هایشان در کشورهای منطقه شده است. بالغ بر 
هشت کشور منطقه شامل افغانستان، بحرین، عراق، 
کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی 
میزبان این نظامیان و پایگاه های متعلق به کشورهای 
خارجی هستند. آسوشیتدپرس، نگاهی مختصر به 

این حضور نظامی در منطقه داشته است.
افغانستان

آمریکا حدود ۱۴۰۰۰ سرباز در افغانستان دارد 
که از طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا در این کشور 
حمایت می کنند. همچنین ۸۰۰۰ نظامی متعلق به 
کشورهای دیگر عضو ائتالف ناتو نیز در افغانستان 

حضور دارند.
بحرین

ناوگان پنجم نیروی دریایــی آمریکا که ناظر بر 
منطقه اســت در بحرین مستقر اســت؛ جزیره ای 
نزدیک به عربستان سعودی که میزبان بالغ بر ۷۰۰۰ 
سرباز آمریکایی است. پایگاه هوایی شیخ عیسی در 
این جزیره همچنین میزبان جنگنده های آمریکایی، 
هواپیماهای تجسسی و یک مرکز عملیات نیروهای 
ویژه آمریکایی است. انگلیس نیز اخیرا اولین پایگاه 
نظامی خود در شرق کانال سوئز از سال ۱۹۷۱ تاکنون 

را در بحرین افتتاح کرده است.
عراق

آمریکا نزدیک به ۵۰۰۰ سرباز را در عراق پس از به 
راه انداختن جنگش علیه گروه تروریستی داعش در 

منطقه داشته است.
کویت

این کشــور نفت خیز کوچک ۱۳۰۰۰ ســرباز 
آمریکایی را در خود جای داده و همچنین میزبان یکی 
از مقرهای پیشروی واحد موسوم به ارتش مرکزی 
ایاالت متحده است. آمریکا همچنین در این کشور 
نیروها و تجهیزاتش را در دو پایگاه هوایی و یک پایگاه 
نیروی دریایی حفظ کرده است. فرودگاه بین المللی 
کویت همچنین میزبان بزرگترین مقر لجستیک 
هوایی منطقه ای ارتش آمریکا است. حدود ۲۲۰۰ 
خودروی تاکتیکی آمریکایی مقاوم در برابر مین در 

آنجا مستقر هستند.

عمان
چند صد پرسنل نظامی آمریکا در عمان مستقر 
هستند. این کشور سلطنتی همچنین به آمریکا اجازه 
دست زدن به پروازهای نظامی از حریم هوایی خود 
و متوقف ساختن کشتی های آمریکایی در بنادرش 
را می دهد. همچنین عمان به آمریکا اجازه می دهد 
مهماتش را در خاک آن مستقر سازد. آمریکا در سال 
جاری میالدی یک توافق جدید با عمان درخصوص 
دسترسی به بنادر این کشور امضا کرد. انگلیس نیز با 
این کشور توافقی را برای ساخت یک پایگاه دریایی 

جدید در آن امضا کرده است.
قطر

 یک مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در پایگاه 
هوایی العدید قطر است که میزبان بالغ بر ۱۳۰۰۰ 
سرباز آمریکایی است. قطر برنامه ریزی کرده تا این 
پایگاه را بیش از پیش گسترش دهد تا این پایگاه از 
بمب افکن های B-۵۲ آمریکا نیز که قادر به حمل 
بمب هسته ای هستند میزبانی کند. ترکیه نیز یک 
پایگاه نظامی را در این کشور دارد که باعث نارضایتی 
عربستان است چرا که از نظر ریاض، آنکارا یک رقیبش 

در راه گسترش نفوذ در منطقه است.
عربستان سعودی

 آمریکا در پی حمالت تروریســتی ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ و همچنین حمله سال ۲۰۰۳ به عراق سربازانش 
را از عربستان خارج کرد. اسامه بن الدن، رهبر القاعده 
تا مدت ها همواره از حضور قــوای نظامی آمریکا در 
عربستان انتقاد می کرد. تابســتان امسال مقام های 
آمریکایی اعالم کردند، جنگنده ها، سامانه های دفاع 
هوایی و احتماال بیش از ۵۰۰ نظامی آمریکایی قرار 
است به بهانه باال گرفتن تنش با ایران مجددا به پایگاه 

هوایی شاهزاده سلطان در شهر ریاض بازگردند. 
امارات متحده عربی

بندر جبل علی شــهر دبی امــارات، بزرگترین 
بندر مورد استفاده نیروی دریایی آمریکا در خارج از 
خاک این کشور است. امارات متحده عربی میزبان 
۵۰۰۰ پرسنل نظامی آمریکا اســت که بسیاری از 
آن ها در پایگاه هوایی الظفره ابوظبی مستقر هستند؛ 
پایگاهی که در آن پهپادهای آمریکایی و جنگنده های 
پیشــرفته اف ۳۵ آمریکا نیز حضــور دارند. نیروی 
دریایی آمریکا در عین حال پایگاه کوچکی را نیز در 

الفجیره واقع در خلیج عمان دارد. 

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

طرفداران جنبش پنج ستاره ایتالیا 
)M۵S( در جریــان یــک رأی گیری 
آنالین، از تشکیل ائتالف حزب متبوع 
خود با حزب چپ میانه )PD( حمایت 
کردند و اکثریت حامیان به نفع توافق 
بین دشــمنان ســنتی بــرای بیرون 
کشــیدن ایتالیا از بحران سیاسی رأی 

دادند.
روزنامــه بریتانیایــی گاردین روز 
چهارشنبه، چند ســاعت پس از اعالم 
نتیجه این رأی گیری آنالین نوشت: پس 
از آنکه ماتیو سالوینی، رهبر حزب راست 
افراطی لیگ ایتالیا، اقدام به فروپاشی 
دولت ائتالفی با حزب پنج ستاره کرد 
تا بتواند انتخابات زودهنگام را رقم زند 
به امید اینکه کل کشور را بدون ائتالف 
با حمایت رأی دهنــدگان رو به فزونی 
طرفدار خود به دســت گیرد، جوزپه 
کونته، نخست وزیر کنونی، مسئولیت 
تهیه بسته ائتالف بین دو حزب دشمن 

سنتی را برعهده گرفت.
جنبــش پنج ســتاره کــه عمده 
محبوبیت خود را از مسیر آنالین کسب 
کرده بود، از اعضای خود خواست تا در 
وبســایت این حزب موسوم به روسو، از 
ائتالف با حزب چپ میانه حمایت کنند.

لویجی دی مایــو، رهبر حزب پنج 

ستاره گفت که او باور دارد با این حمایت 
بحران به پایان رسیده است.

از بین ۱۰۰ هزار عضو پنج ســتاره 
در وبســایت این جنبش، ۷۹.۳ درصد 
رأی دهندگان، به تشکیل دولت با حزب 
چپ میانه PD رأی مثبت دادند. کونته 
پیش از آغاز رأی گیری در سخنرانی برای 
طرفداران حزب پنج ستاره تالش کرد 
آن ها را متقاعد کند که به نفع تشکیل 
چنین ائتالفی رأی دهند و به آن ها گفت: 
من متوجه نگرانی های شما هستم. اما 
تمایل دارم به شما یادآوری کنم که سال 
گذشته پیش از انتخابات )انتخاباتی که 
منجر به ائتالف حزب پنج  ستاره و لیگ 
برای تشکیل دولت تعلیق شده کنونی 
شد(، پنج ســتاره گفت که آماده است 
با هر تشکل سیاســی برای به مقصود 
رســاندن اهداف جنبش ائتالف کند. 
امروز ما فرصتی عالی برای تغییر کشور 

در دست داریم.
روز سه شنبه، این دو حزب برنامه ای 
با ۲6 رویکرد منتشر کردند که شالوده 
دولت احتمالی جدید را تشکیل می دهد. 
در صدر این لیست اســتفاده از بودجه 
آتی برای تحرک رشد اقتصاد به چشم 
می خورد، اما ذکر شــده بــود که این 
استفاده از بودجه به نحوی خواهد بود که 
به اعتبارات عمومی لطمه ای وارد نیاورد.
ایتالیا دومین بار بدهــی بزرگ در 
اتحادیه اروپا را در مقایســه با ســهم 
خروجی اقتصــادی دارد و در بســته 

تنظیمی از بروکســل خواسته شده تا 
برای غلبه ایتالیا بر ســختی های بیش 
از حد بودجه کنونی، انعطاف بیشتری 

از خود نشان دهد.
با تأکید بر عدالت اجتماعی، دو حزب 
در بسته پیشنهادی خود، گزینه حداقل 
حقوق دریافتی، پرهیز از افزایش مالیات 
ارزش افزوده و بهبود هزینه کرد دولت در 
بخش آموزش، تحقیقات و رفاه را لحاظ 
کرده اند. این برنامه همچنین خواهان 
اعمال مالیات شــبکه ای بر بانک های 
چندملیتی و همچنین ایجاد بانک های 
عمومی است تا بتواند توسعه را در بخش 

جنوبی این کشور رقم بزند.
برخی شــخصیت های برجســته 
جنبش پنج ستاره از تصمیم حزب برای 
به رأی گذاشتن تصمیم ائتالف به صورت 
آنالین، به دلیل احتمال رد این تصمیم از 

سوی عموم، انتقاد کردند.
میشــله نیتی، یکی از نمایندگان 
مجلس ایتالیا عضو حزب پنج ســتاره 
در فیس بوک خود نوشــت: در شرایط 
حســاس کنونی، رأی گیری در بستر 
آنالین، مناســبت ترین راهکار پیش 
رو به نظر نمی رســد. علی رغم تمامی 
نگرانی هایــی که در آخریــن دیدار با 
همکاران جنبش مطرح شــد، من از 
اجرای این تصمیم و اتخاذ آن بســیار 

شگفت زده شدم.
فلورا فریت، یکی دیگر از نمایندگان 
عضو جنبش پنج ستاره، چند روز پیش 

در بیانیه ای به خبرگزاری آدنکرونوس 
ایتالیا از دی مایو، رهبر حزب، خواست 
که از تصمیم رأی گیری روی وبسایت 
روســو منصرف شــود؛ چراکه دست 
یافتن به لــزوم حضور آقــای کونته از 
مسیر رأی گیری بر بستری که از سوی 
یک شرکت خصوصی، بدون تضمین 
شــفافیت نتیجه، راهبری می شــود، 

اقدامی پوچ است.
ماسیمیلیانو پاناراری، استاد علوم 
سیاسی در دانشگاه لوئیس رم گفت: اخذ 
رأی روی وبسایت روسو جزء سنت های 
حزب جنبش پنج ستاره است و به عنوان 
مثالی برای دموکراسی مستقیم معرفی 
می شود؛ اگرچه بسیار از چنین مسیری 

دور است.
وی ادامه داد: پــس از آنکه ماتارال، 
رئیس جمهور کشور، به طور رسمی به 
کونته دستور داد تا با استفاده از توافق 

برای تشکیل دولت جدید گام بردارد، 
به رأی گذاشتن توافق بین احزاب چپ 
میانه و جنبش پنج ســتاره، خود یک 
بی حرمتی به نهادهــای دموکراتیک 
کشور و همچنین خود حزب دموکرات 

به شمار می رود.
دموکراسی مستقیم بر بستر وب جز 
قوانین اصلی حزب جنبش پنج ستاره 
به شمار می رود که در ســال ۲۰۰- از 
سوی بپه گریلو، کمدین و جیانروبرتو 
کاسالجیو، کارآفرین ایتالیایی که سه 
ســال پیش جان خود را از دست داد، 

تشکیل شد.
این جنبش در ســال های ابتدایی 
تشــکیل خود پیش از ایجاد وبسایت 
روسو، از وبسایت خود و همچنین وبالگ 
گریلو برای به بحث گذاشتن مسائل و 
اخذ رأی اســتفاده می کرد. روسو یک 
بستر هدفمند اســت که نامش را از نام 
ژان ژاک روسو، فیلسوف برجسته قرن 
هجدهم متولد سوئیس بر گرفته و در 

سال ۲۰۱6 توسعه یافت و معرفی شد.
با ایــن حال ایــن بســتر بارها در 
جریان رأی گیری هــای حیاتی مورد 
حمالت هکــری قرار گرفــت و در ماه 
آوریل )فروردین – اردیبهشت(، مقامات 
حفاظت اطالعــات ایتالیا، شــرکت 
گرداننده  این بســتر را ۵۰ هزار یورو به 
دلیل عدم حفاظت از داده های شخصی 

کاربران جریمه کرد.
جنبش تاکنون ده ها تصمیم کلیدی 
خود، از جمله انتخاب دی مایو به عنوان 
رهبر حزب و همچنین ورود به ائتالف با 
حزب لیگ را به صــورت آنالین به رأی 
گذاشته است. آخرین رأی گیری آنالین 
این حزب برای حمایت از ســالوینی و 
جلوگیری از محاکمه شدن وی به دلیل 
جلوگیری از ورود مهاجران از مســیر 

بندرگاه های این کشور بود.
ماه گذشــته میالدی بــا تصمیم 
ســالوینی برای خارج ساختن حزب 
متبوعش از ائتالف شکننده با جنبش 
پنج ستاره، نظام سیاسی ایتالیا دچار 
بحران شــد. ســالوینی قصد دارد با 
بهره گیری از محبوبیــت حزبش، با 
برگــزاری انتخابات زودهنــگام، به 
عنوان نخســت وزیر ایتالیا منتخب 
شــود و دولت را بدون حزب ائتالفی 

تشکیل دهد.
این اقدام حیرت انگیز، تهدید تشکیل 
دولتی با گرایش کامال راست افراطی را 
به همراه دارد. با این حال سالوینی که 

تاکتیک های اخیرش در چند هفته اخیر 
از محبوبیتش کاسته است، چندان به 
هم مسیر شدن دو حزب جنبش پنج  
ســتاره و دموکرات اهمیت نمی دهد؛ 
اگرچه این دو حزب با دشمنی دیرینه، 
از بزرگ ترین احزاب در مجلس ایتالیا 

هستند.
به رغم براندازی دولت، حزب لیگ 
ســالوینی، همچنــان محبوب ترین 
حزب ایتالیا است. بر اساس نظرسنجی 
که روز شنبه از سوی موسسه کوریره 
دال سرا منتشــر شــد، در مقایسه با 
محبوبیت ۳۵.۹ درصدی اواســط ماه 
ژوئیه )اوایل تیر مــاه(، محبوبیت این 
حزب ریزش داشته و به ۳۱.۸ درصد 
رسیده و محبوبیت حزب جنبش پنج 
ســتاره هفت درصد افزایش یافته و به 
۲۴.۲ رسیده است و حزب دموکرات 
با اندکی جابجایــی محبوبیت ۲۲.۳ 

درصدی را به دنبال دارد.
بر این اساس آینده تشکیل ائتالف 
جدید در هالــه ای از ابهام قــرار دارد. 
پاناراری در این زمینه گفت: تشــکیل 
چنین دولتی قطعاً همســو با خواسته 
بروکسل اســت. اما برای اجرای برنامه 
مدنظر، این حزب باید تا سال ۲۰۲۲ در 
قدرت بماند. چنین چیزی اکنون بسیار 

سخت به نظر می رسد.
انتظار می رود کونتــه تا روز جمعه 
فهرستی از وزرایش را تهیه کند. هفته 
آتی در چنیــن روزی دولــت جدید 
می تواند در رم مستقر باشد و سالوینی 
مجبور است از نیمکت احزاب مخالف 

مجلس نظاره گر دولت جدید باشد.

در جریان یک رأی گیری آنالین و برای تشکیل دولت جدید صورت گرفت

ائتالف جنبش پنج ستاره  ایتالیا  با حزب دموکرات 
ماه گذشته با تصمیم 
سالوینی برای خارج 

ساختن حزب متبوعش از 
ائتالف شکننده با جنبش 
پنج ستاره، نظام سیاسی 

ایتالیا دچار بحران شد. 
سالوینی قصد دارد با 

بهره گیری از محبوبیت 
حزبش، با برگزاری 

انتخابات زودهنگام، به 
عنوان نخست وزیر ایتالیا 

انتخاب شود و دولت را 
بدون حزب ائتالفی تشکیل 

دهد

ایتالیا دومین بار بدهی 
بزرگ در اتحادیه اروپا را 

در مقایسه با سهم خروجی 
اقتصادی دارد و در بسته 

تنظیمی از بروکسل 
خواسته شده تا برای غلبه 

ایتالیا بر سختی های بیش از 
حد بودجه کنونی، انعطاف 
بیشتری از خود نشان دهد
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روسیه در جریان یک نمایشگاه بین المللی هوایی از پهپاد جدید خود که شبیه نمونه آمریکایی گلوبال هاوک ام کیو- ۹ 
است، رونمایی کرد. روسیه از بزرگترین پهپاد ساخت خود در جریان یک نمایشگاه هوایی در این کشور رونمایی کرد. به 
نوشته وبگاه دیفنس بالگ این  پهپاد توسط شرکت کرانستاد ساخته شده و قبل از عرضه در نمایشگاه بین المللی هوایی 
ماکس ۲۰۱۹، نام ســایروس بر آن گذاشته شده بود. این هواپیمای بدون سرنشــین  به خاطر ویژگی های فنی با پهپاد 
آمریکایی گلوبال هاوک ام کیو- ۹ قیاس می شود. این در حالی است که ایران نیز تنها شکارچی پهپادهای گلوبال هاوک 
در جهان محسوب می شود. چندی قبل یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی در فضای 
ایران از سوی یگان های پدافندی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در جنوب کشور 

هدف قرار گرفت و سرنگون شد. 
 روسیه قصد دارد از این پهپاد در عملیات گشتزنی هوایی و ماموریت های تجسسی 

استفاده کند.

سامانه های پدافند هوایی سوریه اهدافی متخاصم در آسمان الذقیه در ساحل سوریه را رهگیری و منهدم کردند. 
وزارت دفاع روسیه نیز اعالم کرد، دو پهپاد تروریست ها در نزدیکی پایگاه حمیمیم در سوریه منهدم شدند.

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، سامانه های پدافند هوایی سوریه در حومه شهر الذقیه )در غرب( اهدافی 
متخاصم را در حالی که تالش داشتند به اطراف پایگاه هوایی حمیمیم نزدیک شوند، منهدم کردند.

به گزارش این خبرگزاری، صدای انفجارهایی که در شهر الذقیه شنیده شد ناشی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از 
سوی تروریست ها در منطقه کاهش تنش به سمت پایگاه حمیمیم بود.

سامانه های پدافند هوایی سوریه توانستند دست کم دو پهپاد را ساقط کنند.
وزارت دفاع روســیه نیز در بیانیه ای در سوم سپتامبر اعالم کرد، سامانه های دفاع 
هوایی دو پهپاد را در مسافتی از پایگاه حمیمیم منهدم کردند. این دو پهپاد از سمت 

شمال غرب قصد نزدیک شدن به پایگاه را داشتند.

انهدام ۲ پهپاد توسط پدافند هوایی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیمروسیه از پهپاد شبیه به گلوبال هاوک آمریکا رونمایی کرد

کی لم ِچنگ یوئِــت انگور، رئیــس اجرایی منطقه 
خودمختار هنــگ کنگ دیروز اعالم کرد که رســما از 
الیحه استرداد مجرمان به چین عقب نشینی کرده است.
یک منبع مطلــع دولتی به نشــریه روزنامه چاینا 
مورنینگ پست روز هنگ کنگ گفت که وی به یکی از 
بندهای درخواستی معترضان سیاسی و اجتماعی تن 
داده و با این تصمیم برای انصراف از الیحه مربور قصد 

دارد به ۱۳ هفته ناآرامی ها در این این شهر پایان دهد.
اگرچه لــم قبال این الیحــه را به حالــت تعلیق در 
آورده بود، اما دو روز پیــش گفت که به هیچ وجه قصد 
کناره گیری به منظور پایان دادن به تظاهرات گسترده 
ضد دولتی که سه ماه است آن شهر را به هم ریخته ندارد. 

طرح جنجال برانگیز اســترداد متهمان به چین مدتی 
است که با اعتراضات گسترده روبرو شد. با تصویب این 
طرح، مقامات هنگ کنگ قادر بودند تا برخی متهمان 

را برای محاکمه به چین بازگردانند.

نخست وزیر انگلیس در نشست دیروز پارلمان پیشنهاد 
برگزاری انتخابات زودهنــگام در ۱۵ اکتبر)۲۳ مهر( را 
داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس دیروز برای پاسخگویی به سواالت 
نمایندگان پس از شکســت حزب محافظه کار و از دست 
دادن اکثریت مجلس پس از شورش چند نماینده علیه 
رهبری حزب به پارلمان رفت. ۲۱ تــن از اعضای حزب 
محافظه کار پس از رای دادن علیــه رهبر حزب ، بوریس 
جانسون در تالش برای بلوکه کردن بریگزیت بدون توافق 
در خطر اخراج از حزب قرار گرفته اند. جانسون گفته بود 
که در صورت رای منفی پارلمان درخواســت انتخابات 
زودهنگام خواهد کرد.  بوریس جانســون، نخست وزیر 

جدید بریتانیــا، از حزب محافظه کار، دیــروز اکثریت را 
در پارلمان این کشور از دســت داد. به دنبال این رخداد 
 سیاســی، بهای پوند به پایین ترین حد خود در ۳۴ سال 

گذشته رسید. 

رهبر هنگ کنگ قانون استرداد متهمین را به کلی لغو کردجانسون خواستار انتخابات زودهنگام شد
خبرخبر


