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جهاننما

نگاهی به پایگاههای نظامی
آمریکا در حوزه خلیج فارس

تحوالت اخیر و باال گرفتــن تنشها در منطقه
خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بار دیگر باعث جلب
توجهبهحضورنظامیانکشورهایدیگربهویژهآمریکا
وپایگاههایشاندرکشورهایمنطقهشدهاست.بالغبر
هشتکشورمنطقهشاملافغانستان،بحرین،عراق،
کویت ،عمان ،قطر ،عربستان و امارات متحده عربی
میزبانایننظامیانوپایگاههایمتعلقبهکشورهای
خارجیهستند.آسوشیتدپرس،نگاهیمختصربه
اینحضورنظامیدرمنطقهداشتهاست.
افغانستان
آمریکا حدود  ۱۴۰۰۰سرباز در افغانستان دارد
که از طوالنیترین جنگ تاریخ آمریکا در این کشور
حمایتمیکنند.همچنین ۸۰۰۰نظامیمتعلقبه
کشورهای دیگر عضو ائتالف ناتو نیز در افغانستان
حضوردارند.
بحرین
ناوگان پنجم نیروی دریایــی آمریکا که ناظر بر
منطقه اســت در بحرین مستقر اســت؛ جزیرهای
نزدیکبهعربستانسعودیکهمیزبانبالغبر۷۰۰۰
سرباز آمریکایی است .پایگاه هوایی شیخ عیسی در
اینجزیرههمچنینمیزبانجنگندههایآمریکایی،
هواپیماهایتجسسیویکمرکزعملیاتنیروهای
ویژه آمریکایی است .انگلیس نیز اخیرا اولین پایگاه
نظامیخوددرشرقکانالسوئزازسال ۱۹۷۱تاکنون
رادربحرینافتتاحکردهاست.
عراق
آمریکانزدیکبه ۵۰۰۰سربازرادرعراقپسازبه
راهانداختنجنگشعلیهگروهتروریستیداعشدر
منطقهداشتهاست.
کویت
این کشــور نفتخیز کوچک  ۱۳۰۰۰ســرباز
آمریکاییرادرخودجایدادهوهمچنینمیزبانیکی
از مقرهای پیشروی واحد موسوم به ارتش مرکزی
ایاالت متحده است .آمریکا همچنین در این کشور
نیروهاوتجهیزاتشرادردوپایگاههواییویکپایگاه
نیرویدریاییحفظکردهاست.فرودگاهبینالمللی
کویت همچنین میزبان بزرگترین مقر لجستیک
هوایی منطقهای ارتش آمریکا است .حدود ۲۲۰۰
خودروی تاکتیکی آمریکایی مقاوم در برابر مین در
آنجامستقرهستند.

عمان
چند صد پرسنل نظامی آمریکا در عمان مستقر
هستند.اینکشورسلطنتیهمچنینبهآمریکااجازه
دست زدن به پروازهای نظامی از حریم هوایی خود
و متوقف ساختن کشتیهای آمریکایی در بنادرش
را میدهد .همچنین عمان به آمریکا اجازه میدهد
مهماتشرادرخاکآنمستقرسازد.آمریکادرسال
جاریمیالدییکتوافقجدیدباعماندرخصوص
دسترسیبهبنادراینکشورامضاکرد.انگلیسنیزبا
این کشور توافقی را برای ساخت یک پایگاه دریایی
جدیددرآنامضاکردهاست.
قطر
یکمقرفرماندهیمرکزیارتشآمریکادرپایگاه
هوایی العدید قطر است که میزبان بالغ بر ۱۳۰۰۰
سرباز آمریکایی است .قطر برنامهریزی کرده تا این
پایگاه را بیش از پیش گسترش دهد تا این پایگاه از
بمبافکنهای  ۵۲-Bآمریکا نیز که قادر به حمل
بمب هستهای هستند میزبانی کند .ترکیه نیز یک
پایگاهنظامیرادراینکشورداردکهباعثنارضایتی
عربستاناستچراکهازنظرریاض،آنکارایکرقیبش
درراهگسترشنفوذدرمنطقهاست.
عربستانسعودی
آمریکا در پی حمالت تروریســتی ۱۱سپتامبر
۲۰۰۱وهمچنینحملهسال۲۰۰۳بهعراقسربازانش
راازعربستانخارجکرد.اسامهبنالدن،رهبرالقاعده
تا مدتها همواره از حضور قــوای نظامی آمریکا در
عربستان انتقاد میکرد .تابســتان امسال مقامهای
آمریکایی اعالم کردند ،جنگندهها ،سامانههای دفاع
هوایی و احتماال بیش از  ۵۰۰نظامی آمریکایی قرار
استبهبهانهباالگرفتنتنشباایرانمجددابهپایگاه
هواییشاهزادهسلطاندرشهرریاضبازگردند.
اماراتمتحدهعربی
بندر جبل علی شــهر دبی امــارات ،بزرگترین
بندر مورد استفاده نیروی دریایی آمریکا در خارج از
خاک این کشور است .امارات متحده عربی میزبان
 ۵۰۰۰پرسنل نظامی آمریکا اســت که بسیاری از
آنهادرپایگاههواییالظفرهابوظبیمستقرهستند؛
پایگاهیکهدرآنپهپادهایآمریکاییوجنگندههای
پیشــرفتهاف ۳۵آمریکانیزحضــوردارند.نیروی
دریایی آمریکا در عین حال پایگاه کوچکی را نیز در
الفجیرهواقعدرخلیجعماندارد.

جهان 5

در جریان یک رأیگیری آنالین و برای تشکیل دولت جدید صورت گرفت

ائتالف جنبش پنج ستاره ایتالیا با حزب دموکرات

سیدمحمد میرزامحمدزاده

طرفداران جنبش پنج ستاره ایتالیا
( )M5Sدر جریــان یــک رأیگیری
آنالین ،از تشکیل ائتالف حزب متبوع
خود با حزب چپ میانه ( )PDحمایت
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
نتیجهاینرأیگیریآنالیننوشت:پس
ازآنکهماتیوسالوینی،رهبرحزبراست
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 رأیدهنــدگان رو به فزونی
طرفدار خود به دســت گیرد ،جوزپه
کونته ،نخستوزیر کنونی ،مسئولیت
تهیه بسته ائتالف بین دو حزب دشمن
سنتیرابرعهدهگرفت.
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
ائتالفباحزبچپمیانهحمایتکنند.
لویجی دی مایــو ،رهبر حزب پنج

ستارهگفتکهاوباورداردبااینحمایت
بحرانبهپایانرسیدهاست.
از بین  100هزار عضو پنج ســتاره
در وبســایت این جنبش 79.3،درصد
رأیدهندگان،بهتشکیلدولتباحزب
چپمیانه PDرأیمثبتدادند.کونته
پیشازآغازرأیگیریدرسخنرانیبرای
طرفداران حزب پنج ستاره تالش کرد
آنها را متقاعد کند که به نفع تشکیل
چنینائتالفیرأیدهندوبهآنهاگفت:
من متوجه نگرانیهای شما هستم .اما
تمایلدارمبهشمایادآوریکنمکهسال
گذشتهپیشازانتخابات(انتخاباتیکه
ج ستاره و لیگ
منجر به ائتالف حزب پن 
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
دردستداریم.
روز سهشنبه،ایندوحزببرنامهای
با  26رویکرد منتشر کردند که شالوده
دولتاحتمالیجدیدراتشکیلمیدهد.
در صدر این لیست اســتفاده از بودجه
آتی برای تحرک رشد اقتصاد به چشم
میخورد ،اما ذکر شــده بــود که این
استفادهازبودجهبهنحویخواهدبودکه
بهاعتباراتعمومیلطمهایواردنیاورد.
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 ســختیهای بیش
از حد بودجه کنونی ،انعطاف بیشتری
ازخودنشاندهد.
باتأکیدبرعدالتاجتماعی،دوحزب
دربستهپیشنهادیخود،گزینهحداقل
حقوقدریافتی،پرهیزازافزایشمالیات
ارزشافزودهوبهبودهزینهکرددولتدر
بخش آموزش ،تحقیقات و رفاه را لحاظ
کردهاند .این برنامه همچنین خواهان
اعمال مالیات شــبکهای بر بانکهای
چندملیتیوهمچنینایجادبانکهای
عمومیاستتابتواندتوسعهرادربخش
جنوبیاینکشوررقمبزند.
برخی شــخصیتهای برجســته
جنبشپنجستارهازتصمیمحزببرای
بهرأیگذاشتنتصمیمائتالفبهصورت
آنالین،بهدلیلاحتمالرداینتصمیماز
سویعموم،انتقادکردند.
میشــله نیتی ،یکی از نمایندگان
مجلس ایتالیا عضو حزب پنج ســتاره
در فیس بوک خود نوشــت :در شرایط
حســاس کنونی ،رأیگیری در بستر
آنالین ،مناســبتترین راهکار پیش
رو به نظر نمیرســد .علیرغم تمامی
نگرانیهایــی که در آخریــن دیدار با
همکاران جنبش مطرح شــد ،من از
اجرای این تصمیم و اتخاذ آن بســیار
شگفتزدهشدم.
فلورا فریت ،یکی دیگر از نمایندگان
عضوجنبشپنجستاره،چندروزپیش

ایتالیادومینباربدهی
بزرگ در اتحادیه اروپا را
درمقایسهباسهمخروجی
اقتصادی دارد و در بسته
تنظیمیازبروکسل
خواستهشدهتابرای غلبه
ایتالیابرسختیهایبیشاز
حدبودجهکنونی،انعطاف
بیشتری از خود نشان دهد
در بیانیهای به خبرگزاری آدنکرونوس
ایتالیا از دی مایو ،رهبر حزب ،خواست
که از تصمیم رأیگیری روی وبسایت
روســو منصرف شــود؛ چراکه دست
یافتن به لــزوم حضور آقــای کونته از
مسیر رأیگیری بر بستری که از سوی
یک شرکت خصوصی ،بدون تضمین
شــفافیت نتیجه ،راهبری میشــود،
اقدامیپوچاست.
ماسیمیلیانو پاناراری ،استاد علوم
سیاسیدردانشگاهلوئیسرمگفت:اخذ
رأیرویوبسایتروسوجزءسنتهای
حزبجنبشپنجستارهاستوبهعنوان
مثالیبرایدموکراسیمستقیممعرفی
میشود؛اگرچهبسیارازچنینمسیری
دوراست.
وی ادامه داد :پــس از آنکه ماتارال،
رئیسجمهور کشور ،بهطور 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
بیحرمتی به نهادهــای دموکراتیک
کشور و همچنین خود حزب دموکرات
بهشمارمیرود.
دموکراسیمستقیمبربستروبجز
قوانین اصلی حزب جنبش پنج ستاره
به شمار میرود که در ســال  -200از
سوی بپه گریلو ،کمدین و جیانروبرتو
کاسالجیو ،کارآفرین ایتالیایی که سه
ســال پیش جان خود را از دست داد،
تشکیلشد.
این جنبش در ســالهای ابتدایی
تشــکیل خود پیش از ایجاد وبسایت
روسو،ازوبسایتخودوهمچنینوبالگ
گریلو برای به بحث گذاشتن مسائل و
اخذ رأی اســتفاده میکرد .روسو یک
بستر هدفمند اســت که نامش را از نام
ژان ژاک روسو ،فیلسوف برجسته قرن
هجدهم متولد سوئیس بر گرفته و در
سال 2016توسعهیافتومعرفیشد.
با ایــن حال ایــن بســتر بارها در
جریان رأیگیریهــای حیاتی مورد
حمالت هکــری قرار گرفــت و در ماه
آوریل(فروردین–اردیبهشت)،مقامات
حفاظت اطالعــات ایتالیا ،شــرکت
گرداننده این بســتر را 50هزار یورو به
دلیلعدمحفاظتازدادههایشخصی
کاربرانجریمهکرد.
جنبشتاکنوندههاتصمیمکلیدی
خود ،از جمله انتخاب دیمایو به عنوان
رهبرحزبوهمچنینورودبه ائتالفبا
حزب لیگ را به صــورت آنالین به رأی
گذاشتهاست.آخرینرأیگیریآنالین
این حزب برای حمایت از ســالوینی و
جلوگیریازمحاکمهشدنویبهدلیل
جلوگیری از ورود مهاجران از مســیر
بندرگاههایاینکشوربود.
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
بهرهگیری از محبوبیــت حزبش ،با
برگــزاری انتخابات زودهنــگام ،به
عنوان نخســتوزیر ایتالیا منتخب
شــود و دولت را بدون حزب ائتالفی
تشکیل دهد.
ایناقدامحیرتانگیز،تهدیدتشکیل
دولتی با گرایش کامال راست افراطی را
به همراه دارد .با این حال سالوینی که

ماهگذشتهباتصمیم
سالوینی برای خارج
ساختنحزبمتبوعشاز
ائتالفشکنندهباجنبش
پنجستاره،نظامسیاسی
ایتالیا دچار بحران شد.
سالوینی قصد دارد با
بهرهگیریازمحبوبیت
حزبش ،با برگزاری
انتخابات زودهنگام،به
عنواننخستوزیرایتالیا
انتخاب شود و دولت را
بدونحزبائتالفیتشکیل
دهد
تاکتیکهایاخیرشدرچندهفتهاخیر
از محبوبیتش کاسته است ،چندان به
ج
هم مسیر شدن دو حزب جنبش پن 
ســتاره و دموکرات اهمیت نمیدهد؛
اگرچه این دو حزب با دشمنی دیرینه،
از بزرگترین احزاب در مجلس ایتالیا
هستند.
بهرغم براندازی دولت ،حزب لیگ
ســالوینی ،همچنــان محبوبترین
حزب ایتالیا است .بر اساس نظرسنجی
که روز شنبه از سوی موسسه کوریره
دال سرا منتشــر شــد ،در مقایسه با
محبوبیت  35.9درصدی اواســط ماه
ژوئیه (اوایل تیر مــاه) ،محبوبیت این
حزب ریزش داشته و به  31.8درصد
رسیده و محبوبیت حزب جنبش پنج
ســتاره هفت درصد افزایش یافته و به
 24.2رسیده است و حزب دموکرات
با اندکی جابجایــی محبوبیت 22.3
درصدی را به دنبال دارد.
بر این اساس آینده تشکیل ائتالف
جدید در هالــهای 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 2022در
قدرتبماند.چنینچیزیاکنونبسیار
سختبهنظرمیرسد.
انتظار میرود کونتــه تا روز جمعه
فهرستی از وزرایش را تهیه کند .هفته
آتی در چنیــن روزی دولــت جدید
میتواند در رم مستقر باشد و سالوینی
مجبور است از نیمکت احزاب مخالف
مجلسنظارهگردولتجدیدباشد.

خبر

خبر

جانسون خواستار انتخابات زودهنگام شد

رهبر هنگکنگ قانون استرداد متهمین را بهکلی لغوکرد

نخستوزیرانگلیسدرنشستدیروزپارلمانپیشنهاد
برگزاری انتخابات زودهنــگام در  ۱۵اکتبر( ۲۳مهر) را
داد .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،بوریس جانسون،
نخستوزیر انگلیس دیروز برای پاسخگویی به سواالت
نمایندگان پس از شکســت حزب محافظهکار و از دست
دادن اکثریت مجلس پس از شورش چند نماینده علیه
رهبری حزب به پارلمان رفت ۲۱ .تــن از اعضای حزب
محافظهکار پس از رای دادن علیــه رهبر حزب  ،بوریس
جانسوندرتالشبرایبلوکهکردنبریگزیتبدونتوافق
در خطر اخراج از حزب قرار گرفتهاند .جانسون گفته بود
که در صورت رای منفی پارلمان درخواســت انتخابات
زودهنگام خواهد کرد .بوریس جانســون ،نخستوزیر

کی لم چِ نگ یوئ ِــت انگور ،رئیــس اجرایی منطقه
خودمختار هنــگ کنگ دیروز اعالم کرد که رســما از
الیحه استرداد مجرمان به چین عقبنشینی کرده است.
یک منبع مطلــع دولتی به نشــریه روزنامه چاینا
مورنینگ پست روز هنگکنگ 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  ۱۳هفته ناآرامیها 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
کنارهگیری به منظور پایان دادن به تظاهرات گسترده
ضد دولتی که سه ماه است آن شهر را به هم ریخته ندارد.

جدید بریتانیــا ،از حزب محافظهکار ،دیــروز اکثریت را
در پارلمان این کشور از دســت داد .به دنبال این رخداد
سیاســی ،بهای پوند به پایینترین حد خود در  ۳۴سال
گذشتهرسید.

طرح جنجالبرانگیز اســترداد متهمان به چین مدتی
است که با اعتراضات گسترده روبرو شد .با تصویب این
طرح ،مقامات هنگکنگ قادر بودند تا برخی متهمان
را برای محاکمه به چین بازگردانند.

روسیه از پهپاد شبیه به گلوبال هاوک آمریکا رونمایی کرد

انهدام  ۲پهپاد توسط پدافند هوایی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

روسیه در جریان یک نمایشگاه بینالمللی هوایی از پهپاد جدید خود که شبیه نمونه آمریکایی گلوبال هاوک ام کیو9-
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 بینالمللی هوایی
ماکس  ،2019نام ســایروس بر آن گذاشته شده بود .این هواپیمای بدون سرنشــین به خاطر ویژگیهای فنی با پهپاد
آمریکایی گلوبال هاوک ام کیو 9 -قیاس میشود .این در حالی است که ایران نیز تنها شکارچی پهپادهای گلوبال هاوک
در جهان محسوب میشود .چندی قبل یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی در فضای
ایران از سوی یگانهای پدافندی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در جنوبکشور
هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
روسیه قصد دارد از این پهپاد در عملیات گشتزنی هوایی و ماموریتهای تجسسی
استفاده کند.

سامانههای پدافند هوایی سوریه اهدافی متخاصم در آسمان الذقیه در ساحل سوریه را رهگیری و منهدم کردند.
وزارت دفاع روسیه نیز اعالم کرد ،دو پهپاد تروریستها در نزدیکی پایگاه حمیمیم در سوریه منهدم شدند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد ،سامانههای 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.
بهگزارشاینخبرگزاری،صدایانفجارهاییکهدرشهرالذقیهشنیدهشدناشیازرهگیریپهپادهایشلیکشدهاز
سوی تروریستها در منطقه کاهش تنش به سمت پایگاه حمیمیم بود.
سامانههای پدافند هوایی سوریه توانستند دستکم دو پهپاد را ساقط کنند.
وزارت دفاع روســیه نیز در بیانیهای در سوم سپتامبر اعالم کرد ،سامانههای 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.

