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پوپولیست هایی که از اختالف سود می برند؛ 
زمینه ساز هستند

جدایی ایتالیا از اتحادیه اروپا
مریم عالمه زاده

در ســال گذشــته میالدی، رابطــه ایتالیا با 
اتحادیه اروپا با به قدرت رســیدن دولت ائتالفی 
ضدساختاری در رم تیره و تار شده است. از طرف 
دیگر این شکاف هم زمان موجب محبوبیت برای 
متیو سالوینی، معاون نخســت وزیر ایتالیا شده 

است.
تنش های بین رم و بروکسل در موقعیت های 
مختلف از زمانی که دولــت ائتالفی جدید در ماه 
ژوئن )خرداد مــاه 97( قدرت را به دســت آورد، 

افزایش یافته است.
ریزش پل در شــهر جنوا در تابستان موجب 
شــد تا بحث بین دولت ایتالیا و اروپا باال بگیرد از 
طرفی رقابتی و کشمکشی بر سر مسئله مهاجرت 
به وجود آمده است. عالوه بر این، به تازگی برخی 
سیاســتمداران ایتالیایی به معترضان فرانسوی 
پیوسته و تنش ها و اختالف نظرهایی را بین ایتالیا 

و فرانسه ایجاد کرده  اند.
ولفانگو پیکولی، یک سیاســتمدار و مشــاور 
مخاطــرات سیاســی در مرکز تحقیقــات تنئو 
  CNBC به صورت تلفنی به وب ســایت خبری
گفت: واضح است که روابط بین ایتالیا و بروکسل از 

گذشته تابه حال پرتنش تر شده است.
او گفت: نگرش و رفتار دولت ایتالیا نســبت به 
اروپا طوری نشان می دهد که انگار یک استراتژی 

برگ برنده انتخاباتی را در دست دارد.
دولت ایتالیا از ائتالف بین دو جنبش پنج ستاره 
چپ گرا و حزب راســت ضد مهاجرتی لیگا ایجاد 
شده است. هر دو حزب که دولت ائتالفی را تشکیل 
داده اند، دیدگاه یکسانی علیه جریان اصلی در اروپا 
دارند؛ به خصوص هر دو موضعــی قوی در زمینه 

مهاجرت گرفته اند.
سالوینی، که رهبری حزب لیگا را برعهده دارد، 
سال گذشته دستور داد بندرهای ایتالیا را به روی 

مهاجرانی که با کشتی نجات آمدند، ببندند. 
او همچنین با انتقاد از طرح توزیع گســترده 
مهاجران در سراســر اروپا، اتحادیه اروپا را مورد 
انتقاد قرار داده است. سالوینی سال گذشته گفت: 
متأسفانه دولت ایتالیا در طول پنج سال گذشته 
توافقنامه هایی را برای پذیرش مهاجران امضا کرد 
است اما درازای چه چیزی این کار را کرده است؟ 
برای همین همه کشتی های مهاجران مسافران 

خود را در خاک ما پیاده می کنند.

سالوینی ادامه داد: با دولت جدید شیوه ما تغییر 
کرده و در آینده هم متغیر خواهد بود.

 فرانچسکو پاپادیا، یکی از کارشناسان ارشد در 
اتاق فکر بروگل واقع در بروکسل معتقد است که 
دیدگاه و رویکرد همیشــه حق به جانب سالوینی 
درســت در تضاد با توافقاتی است که مهاجران به 
آن نیاز دارند. بااین حال، موضع او به وضوح موجب 

تقویت محبوبیت او شد است.
نظرسنجی ها نشــان می دهد که حزب لیگا از 
زمانی که به قدرت رسیده است، به طور مداوم مورد 

حمایت و پشتیبانی مردم بوده است.
با توجه بــه نظرســنجی های کنونی؛ حزب 
سالوینی هم اکنون بیشترین محبوبیت را در میان 
رأی دهندگان ایتالیایی دارد و ده درصد ازنظر امتیاز 
آرا،  بیش از شــریک ائتالفی خــود طرفدار دارد؛ 
این در حالی اســت که در زمان آغاز دولت جدید 
سالوینی، ائتالف فایو استار پنج درصد ازنظر امتیاز 
آرا از لیگا جلوتر بوده،  اما در حال حاضر فایو استار از 

این ماجرا عقب افتاده است.
بر طبق نظرسنجی ها، حزب سالوینی یعنی 
لیگا در انتخابات مجلس آینده اروپا که در اواخر 
ماه می )اردیبهشت ماه( صورت می گیرد احتماالً 
تعــداد آرای باالیــی اخذ می کنــد. نتیجه یک 
تحقیق که از سوی پارلمان اروپا انجام شده، نشان 
می دهد که این حزب دومین حزب مســتقل در 
اتحادیه اروپا است که 28 کرسی از 705 کرسی 
از صندلی های مجلس اتحادیه اروپا را به دســت 

خواهد آورد.
براساس نظرسنجی که در اواخر سال گذشته 
 La Repubblica توســط روزنامه ایتالیایی
انجام شــد، 58 درصد مردم ایتالیا ســالوینی را 
به عنوان رهبر کشــور خود قبول دارنــد، این در 
حالی اســت که او صرفاً  معاون نخست وزیر ایتالیا 
است. تنها 16 درصد از مردم ایتالیا، جوزپه کونته را 

به عنوان رهبر کشور می شناسند. 

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

تحــت ریاســت جمهوری شــی 
جین پینگ، انقالبی در قدرت نیروهای 

مسلح پکن در حال اتفاق است.
ارتــش آزادی بخــش خلق چین 
موســوم بــه PLA، از زمانــی کــه 
دروازه هــای چیــن در دهــه 1980 
میالدی رو به دنیا باز شد، رو به پیشرفت  
بوده است؛ اما در زمان شی سرعت این 
توسعه با تمرکز بر تقابل و برد جنگ های 
آتی، شــتاب قابل مالحظه ای گرفته 

است.
ســی ان ان گزارش کرد،  شــی در 
دوران خود دســت به ســازمان دهی 
عظیم داخلــی ارتش زده اســت و با 
کوچک سازی ساختار تالش کرده که 

آن را به شدت به کنترل خود درآورد.
روز سه شنبه، دولت چین از افزایش 
7.5 درصدی بودجــه نظامی خود در 
جریان دیــدار ســاالنه قانون گذاران 
موسوم به دیدار دو فصلی در پکن خبر 
داد که حاکی از افزایــش بودجه البته 

کمی کمتر از سال گذشته است.
کارشناســان بر این باورند که کم 
کردن رشــد افزایش بودجه نظامی، 
احتماالً به دلیل جلوگیری از به وجود 
آمدن این تفکر است که افزایش بودجه 
نظامی نسبت به رشد کلی اقتصاد کشور 
پیشی گرفته است. رشد اقتصاد چین 
برای سال 2019، بیشتر از 6.5 درصد 

پیش بینی نشده است.
درحالی کــه ارتش چیــن یکی از 
بهترین ارتش های مسلح دنیا به شمار 
می رود،  همچنان مخارج آن نسبت به 
ایاالت متحده بســیار محدودتر است. 
در ماه دسامبر )آذر - دی( دونالد ترامپ 

با افزایش بودجه دفاعی و رساندن آن 
به 750 میلیارد دالر در ســال 2019 

موافقت کرد.
اگرچه نیــروی دریایــی آمریکا 
همچنان برترین ارتش اقیانوس های 
جهان به شــمار مــی رود و از چین در 
زمینه توانایی لجســتیک و دسترسی 
به نقاط بین المللی بسیار جلوتر است، 
اما پکن به سرعت دارد زمین را از دست 
رقیب آمریکایی خــود می رباید. اندرو 
اریکسون استاد استراتژی در موسسه 
مطالعات دریایی چین در دانشــکده 
جنگ نیروی دریایی ایاالت متحده با 
بیان این مطلب گفت که چین با توسعه 
کشتی ها و ایجاد پیشرفت های فناوری 
در حال پیشی گرفتن است. وی افزود: 
هیچ کس نمی تواند مدعی باشــد که 
پیشــرفت نظامی چین پیش از شی 
جین پینگ این قدر شتاب داشته است.
مقایسه بودجه های نظامی کشور

مقایســه مســتقیم جنبه هــای 
بودجه های نظامی دو کشور غیر ممکن 
است؛ اریکسون با بیان این مطلب گفت 
که به دلیل حساب و کتاب های متفاوت 
مخارج در دو کشور، نمی توان مستقیماً 

آن ها را به مقایسه گذاشت.
اما به گفته کارشناسان آمریکایی، 
این حقیقت را که ارتش چین دومین 
کشــور در تخصیص بیشترین بودجه 

به ارتش است را نمی توان کتمان کرد.
اریکسون گفت: به صراحت می توان 
گفت کــه این ها نیروهای مســلحی 
هستند که می توان روی آن ها حساب 
کرد. در بســیاری موارد این ارتش ها 
سیســتم هایی تســلیحاتی استفاده 
می کنند که کمتر کشورهایی آن ها را 

در اختیار دارند.

وی ادامه داد: اگر شــما به جایگاه 
ارتش چین در چند سال گذشته نگاه 
کنید، در دوره شی پیشــرفت بسیار 
گســترده بوده و این موضوع بســیار 

تأثیرگذار است.
نشانه های فشار به سمت مدرنیزه 
شــدن ارتش در هر جایی در چین به 
چشم می خورد. بین سال های 2016 
تا 2017، قرارداد 32 کشــتی جدید 
برای ارتش آزادی  بخــش چین امضا 
شــد؛ درحالی که ایاالت متحده تنها 
برای 13 کشتی قرارداد بست. بر اساس 
گزارشی که در ســال 2018 از سوی 
اتاق فکــر IISS آمریکا انجام شــد، 
از ســال 2014، چین زیردریایی ها، 
ناوهای جنگی، ماشــین های خاکی - 
آبی و خدمه بیشتری را نسبت به تعداد 
کل کشــتی هایی کــه در حال حاضر 
در خدمت کشــورهای آلمــان، هند، 
اسپانیا، تایوان و بریتانیا هستند، به کار 
گرفت. اریکسون گفت: نیروی دریایی 
چین کشــتی های جنگــی را آن قدر 
زودبه زود تحویل می گیرند که منابع 
چینی رونمایی از آن هــا را به یک کار 
روتین تشبیه کرده اند. نیروی هوایی 
چین از طرفی در حال به خدمت گیری 
هواپیماها و تســلیحات جدید شامل 
جنگنده دو موتوره خفاش J-20 است.

به گزارش وزارت دفاع آمریکا، نیروی 
هوایی چین حاال بزرگ ترین در آسیا 
و سومین نیروی هوایی بزرگ در دنیا 
به شمار می رود و به سرعت در حال پر 
کردن خأل بین خــود و ایاالت متحده 

در طیف گسترده ای از توانایی ها است.
در همیــن حــال شــی در حال 
ســازماندهی دوباره نیروهای ارتش 
است و عنوان کرده که کیفیت و تأثیر 

را بر کمیت کارمندان ترجیح می دهد. 
در ســال 2017، شی کمسیون ارتش 
مرکزی قدرتمند کشورش را کوچک تر 
کرد و تعداد اعضای این کمسیون را که 
خود هدایتش را بر عهده دارد به حداقل 
رساند و کنترل خود را در آن کامل کرد.

وی در تالش برای حرفه ای کردن 
نیروهای مسلح، چندین ژنرال سابق 
را تنزل داد و یا به دلیل فســاد به زندان 

انداخت.
ناو های هواپیما بر و ناوشکن ها

درحالی که قــدرت نظامی چین و 
آمریکا همواره در مقایسه قرار می گیرد، 
ً  این دو کشور با اهداف متفاوت  اما ظاهرا

نیروهای مسلح خود را توسعه داده اند.
واشــنگتن مدعی اســت هدفش 
دسترســی جهانی برای ارتش است تا 
از متحدان و منافع بین المللی آمریکا 
حفاظت کند. پکن از طرف دیگر عنوان 
می کند منافعش در توسعه ارتش بیشتر 

به خانه نزدیک است.
ژانگ یسوی سخنگوی کنگره ملی 
خلق روز دوشــنبه )13 اســفند ماه( 
به خبرنگاران گفــت: مخارج محدود 
دفاعی چین که برای تضمین حاکمیت 
ملی، امنیت و یکپارچگی کشور هزینه 

می شــود، هیچ تهدیدی برای ســایر 
کشورها به شمار نمی رود.

به گفته اریکســون، اینکه آیا یک 
کشــور تهدید نظامی برای دیگران به 
شمار می رود یا نه با افزایش هزینه های 
دفاعــی تعییــن نمی شــود، بلکــه 
سیاست های خارجی و سیاست های 
دفاعی کشور اســت که این موضوع را 

تعیین می کند.
اریکسون افزود: سناریوهای اصلی  
را که ارتش چین به آن هــا توجه دارد 
بیشــتر می توان بازی خانگی خواند تا 

بازی خارج از خانه.
دولت چین ارتش دریایی و هوایی 
خود را به منظور حفاظت از کشــور و 
توسعه نفوذ خود در منطقه به ویژه در 
شرق و دریای جنوبی چین گسترش 

داده است.
درحالی که ایاالت متحــده ناوگان 
بزرگ شــامل 12 ناو  هواپیمابر مجهز 
به پیشرانه هســته ای در اختیار دارد، 
چین به سختی یک هواپیمابر با سوخت 
متعارف دارد و یکی دیگر را هم دست و پا 
شکسته توسعه داده است؛ ناو هواپیمابر 
نوع 001A، اولین ناو هواپیمابر ساخت 
داخل است که در سال 2018 ساخته 
شد، اما هنوز به ناوگان ملحق نشده است.

البته پکن به سرعت ناوشکن های 
کالس جیندائو را توســعه می دهد؛ 
نوعی از ناوشکن جنگی که عموماً برای 
درگیری های نزدیک خانه مناســب 
اســت. گزارش وزارت دفــاع آمریکا 
در سال 2018 نشان می دهد که این 
حرکت با چشم داشتی به جنگ های 
احتمالی آتی در ســاحل چین انجام 
شده است؛ تولید سریع ناوهای چینی، 
نوع دیگری از کشــتی های جنگی و 
مسلح کردن و توســعه گارد ساحلی 
اثبات کننده این ادعا است. با توجه به 
ساخت جزایر نظامی مصنوعی و تداوم 
حفاری ها در دریای جنوبی چین همه 
بیان گر تمرکز دولت در کنترل دریای 
جنوبی چین است. اما همه این موارد 
نمی تواند تضمین کننده این باشــد 
که چین ناوگان خود را برای گسترش 
تأثیر جهانی توسعه نمی دهد. ارتش 
آزادی بخش خلق چین اولین پایگاه 
بین المللی خــود را در جوالی 2017 
)تیر - مــرداد 96( در جیبوتی به راه 
انداخت. ساخت سومین ناو هواپیمابر 
نیز در حال انجام است که توانایی های 

پیشرفته موشکی دارد.
مالکوم دیویس، تحلیل گر ارشــد 
موسسه سیاست استراتژیک استرالیا 
گفت: آن ها در حال ساخت تجهیزات 
قدرتمند هســتند که به آن ها توانایی 
حضــور پررنگ تــر و قدرتمند تر در 

اقیانوس آرام و هند می دهد.

تردید در قدرت
هرچند بدون شــک چین رشــد 
سریعی  داشته است، برخی کارشناسان 
البته نسبت به توانایی درگیری آن ها 
به عنوان یک ارتش منسجم و یا ارتش با 
تجربه شک دارند. همچنین تردید هایی 
در مورد تأثیرگذاری فناوری های جدید 
ارتش آزادی بخــش خلق چین وجود 
دارد. کارل شوستر، تحلیل گر نظامی، 
یکی از افسران ســابق نیروی دریایی 
آمریکا، تردید زیــادی در مورد برخی 
تجهیزات جدیدی که در ارتش چین 
به خدمت گرفته می شود دارد؛ ازجمله 
ادعای چین مبنی بر اینکه موشک های 
بالســتیکی باقدرت تخریب کشتی 

توسعه داده است.
وجود چنین موشــکی به صورت 
تئوری می تواند تهدید بــرای نیروی 
دریایــی آمریکا بــه شــمار رود که 
بزرگ تریــن دارایی آن کشــتی های 
هواپیمابر است؛ اما به گفته شوستر هیچ 
ارتشی نتوانسته به صورت موفقیت آمیز 
موشک بالستیک ضد کشتی بسازد و 
چین هیچ گواهی مبنی بر توانایی خود 
در هدف قــراردادن هدف متحرک در 

اقیانوس ارائه نکرده است.
همچنین نارضایتی هایی در ارتش 
چین در مورد رفتار با بازنشســتگان 
به گوش می رسد. در ســال 2015 به 
دنبال تصمیم کنار گذاشتن 300 هزار 
سرباز برای کوچک ســازی نیروهای 
مســلح، منجر به اعتراضات دامنه دار 
در برخی شهرها شد؛ این افراد به عدم 
توانایی دولت برای پرداخت کامل پاداش 

بازنشستگی این تعداد نیرو، انجام شد.
اما بــه گفته دیویس، چشــم انداز 
نظامی ایاالت متحده  هــم به صورت 
فزاینده مشــکل دار به نظر می رسد. با 
توجه به هزینه های باالی نگهداری و 
ناوگان رو به فرسودگی، پکن این شانس 
را دارد که خود را سریعاً به آمریکا برساند.

دیویس گفت: رسیدن به این تعادل 
بین حفظ و نوسازی، چالشی حقیقی 
بــرای ایاالت متحده اســت؛ چراکه 
نیروهایشان روز به روز پیرتر می شوند 
و در همین حال چین در حال شتاب به 

سمت پیشرفت است.

ناظران امنیتی از پیشرفت نظامی چین نگرانند؛

تقابل پایاپای پکن و واشنگتن
اینکه آیا یک کشور تهدید 

نظامی برای دیگران به 
شمار می رود یا نه با افزایش 

هزینه های دفاعی تعیین 
نمی شود، بلکه سیاست های 

خارجی و سیاست های 
دفاعی کشور است که این 

موضوع را تعیین می کند

نیروی دریایی آمریکا 
همچنان برترین ارتش 

اقیانوس های جهان 
به شمار می رود و از چین در 

زمینه توانایی لجستیک 
و دسترسی به نقاط 

بین المللی بسیار جلوتر 
است
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سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه مخالفت های 
واشنگتن با خرید سامانه اس 400 روسیه توسط ترکیه، 
در یک مصاحبه تازه به آنکارا درباره »عواقب سخت و 

خطرناک« این موضوع هشدار داده است.
در تازه تریــن اظهــارات مقام هــای آمریکایــی 
علیه خرید ســامانه اس 400 ســاخت روسیه توسط 
ترکیــه، ســخنگوی پنتاگــون در یــک مصاحبــه 
 مخالفت توأم با هشــدار واشــنگتن به آنکارا را تکرار 

کرده است.
»اریک پاهون« ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا 
)پنتاگون( در مصاحبه با رســانه  ترکیه ای »احوال« 
که از رسانه های وابســته به مخالفان دولت این کشور 
 است، به آنکارا درباره خرید ســامانه اس 400 هشدار 

داده است.
این مقام آمریکایی گفت: »اکتساب )خرید( سامانه 
دفاع هوایی اس 400 روســیه توســط ترکیه، عواقب 
جدی و ســختی برای روابط دفاعی آمریــکا با ترکیه 

خواهد داشت«.
به گفته سخنگوی پنتاگون، دولت آمریکا همچنان 

در حال رایزنی و مشــورت با ترکیــه به منظور مطلع 
کردن این کشــور درباره »تبعات گسترده خرید اس 

400 روسیه« است.
اختالف ها بین واشــنگتن و آنــکارا درباره خرید 
سامانه اس 400 کار را به جایی رساند که رئیس جمهور 
آمریکا اول اســفندماه طرحی را امضا کرده که تحویل 
جنگنده های »اف-35« به ترکیه را تا زمان روشن شدن 
وضعیت خرید ســامانه روســی »اس-400« توسط 

ترکیه، به حالت تعلیق درآورده است.

وزارت دفــاع آمریــکا اعــالم کــرد که شــرکت 
»الکهیــد مارتیــن« در قــراردادی بــه ارزش 
 945 میلیون دالر ســامانه ضد موشــکی »تــاد« به 

عربستان سعودی می فروشد.
وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگــون( در بیانیه ای اعالم 
کرد که شرکت تســلیحاتی »الکهید مارتین« برنده 
رقابت برای قرارداد فروش سامانه ضد موشکی »تاد« به 

عربستان سعودی شده است.
به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، پنتاگون در بیانیه 
خود ضمن اعالم شرکت »الکهید مارتین« به عنوان برنده 
قرارداد فروش ســامانه ضد موشکی »تاد« به عربستان 
ســعودی، ارزش این قرارداد را 945 میلیون دالر اعالم 

کرده است.
اوایــل آذرماه بــود کــه به رغم فشــارهای برخی 
قانون گــذاران آمریکایی برای توقف فروش ســالح به 
عربستان سعودی به دلیل احتمال دست داشتن ولیعهد 
سعودی در ماجرای قتل »جمال خاشقجی« و همچنین 
وضعیت ناگوار انسانی در یمن، یک مقام وزارت خارجه 
ایاالت متحده از توافق واشــنگتن با ریاض برای فروش 

سامانه های ضد موشکی »تاد« خبر داده بود.
»رویترز« گزارش داده بود، بعد از البی های فشرده و 
حتی تماس تلفنی شخصی ترامپ با ملک سلمان، ریاض 
طی قراردادی به ارزش 15 میلیارد دالر سامانه دفاعی 

موشکی »تاد« خریداری می کند.
تدارک واشنگتن برای فروش این سامانه به ریاض 
در حالی صورت گرفته که روز گذشــته آمریکا سامانه 
ضد موشکی تاد را در رژیم صهیونیستی مستقر کرده 

است.

گزارشخبر

به رغم مخالفت کنگره آمریکا؛

»تاد«  به عربستان می رود
عواقب سخت در انتظار آنکارا

اختالف روسیه و آمریکا دامن ترکیه را گرفت


