
فراسوتحلیلیک

آمریکا پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی در سال 1990 سیاست نظام 
تک قطبی را در جهان اجرا كرد و كوشــید با جنگ خلیج فارس، بوسنی، افغانستان و 
عــراق و... خود را كانون تحوالت جهانی معرفی كند. اما این رویکرد هژمونیک آمریکا 
دوام چندانی نیاورد؛ از یک سو، روسیه با به قدرت رسیدن افرادی همچون پوتین در 
جهت احیای جایگاه جهانی خود گام برداشت و از سوی دیگر چین با ورود گسترده به 
اقتصاد جهانی به رقیبی جدی برای آمریکا مبدل شد، به  گونه ای كه در بسیاری از موارد 
اقتصاد آمریکا را پیرو خود ساخته و عماًل ایاالت متحده در برابر اقتصاد چین كه سراسر 
جهان از جمله آمریکا را فراگرفته در بسیاری از مقاطع سخنی برای گفتن نداشته است. 
شاید بتوان گفت كه بر همین اساس آمریکا راهبرد سال 2025 خود را بر اصل 
مقابله با شــرق قرار داد كه در رأس آن چیــن و البته ائتالف های منطقه ای همچون 

آسه آن بوده است. 
نکته قابل توجه در مناســبات میان چیــن و آمریکا، ورود دو طرف به تهدیدات 

نظامی در قبال یکدیگر است كه اوایل خرداد ماه با سفر اوباما به منطقه شدت بیشتری 
گرفت. اوباما برای حضور در اجالس سران گروه 7 در ژاپن و بازدید از برخی متحدان 
آمریکا در منطقه از جمله ویتنام راهی شرق آسیا شد و تحركات نظامی واشنگتن در 
منطقه چین را به واكنش نظامی وادار ساخت. »لیو ژنمین« معاون وزیر خارجه چین 
در سخنانی هشدار آمیز خطاب به آمریکا گفت: »البته مردم چین دنبال جنگ نیستند 
و ما مخالف جنگ افروزی های آمریکا هســتیم، ولــی اگر ماجرای جنگ ویتنام و كره 
تکرار شود، ما آماده دفاع از خود هستیم.« این مقام چینی در ادامه افزود: »ما از نظر 
انتقال انرژی به شدت متکی به دریای جنوبی چین هستیم و به همین دلیل به امنیت 
منطقه اهمیت زیادی می دهیم.« وی نسبت به ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در این 

منطقه نیز هشدار داد.
چیــن بزرگ ترین ارتش جهان با بیش از دو میلیون نیرو را در اختیار دارد و در 
سال های اخیر قابلیت های هوایی و دریایی خود را افزون تر كرده است. چین و آمریکا در 
جریان نبرد كره طی سال های 1953- 1950 هزاران نیروی نظامی خود را از دست دادند. 

همچنین وزارت دفاع چین در واكنش به گزارش كنگره آمریکا كه درباره فعالیت های 
نظامی چین هم سخن گفته بود، شدیداً اعتراض كرد و آن را تحریف محض نامید.

كنگره آمریکا در گزارش سالیانه خود درباره فعالیت های نظامی چین نوشت، چین 
باید تجهیزات نظامی شامل وسایل ارتباطی در جزایر مصنوعی ساخته خود در دریای 
چین جنوبی مستقر كند. در این گزارش به تکرار از تهدید نظامی چین و شفافیت نبودن 
آن سخن به میان آمده است. ریشه موضع گیری های تند پکن را در رفتارهای نظامی 
آمریکا در حوزه امنیتی چین می توان جست وجو كرد. در جایی كه اوباما پیش از سفر 
به ژاپن در گفت وگو با رسانه های ژاپنی از طرح آمریکا برای تسلیح و تقویت متحدانش 
در شرق آسیا می گوید، در حالی كه پیش از وی نیز كری وزیر خارجه و اشتون كارتر 
وزیر دفاع آمریکا ضمن محکوم ســازی حاكمیت پکن بر دریای چین بر تقویت حضور 
نظامی خود در منطقه تأكید كردند. آمریکا در حالی با حضور نظامی مستقیم در منطقه 
از جمله در اندونزی، فیلیپین، ویتنام و... به دنبال گرفتار ســازی پکن در دایره امنیتی 
مورد نظر خود است كه همزمان به تسلیح كره جنوبی و ژاپن با محوریت تقابلی با پکن 
می پردازد. تحركات آمریکا علیه حساسیت های امنیتی چین چنان گسترش یافته كه 
پکن به طور رسمی اعالم كرد در صورت هرگونه اعالم جدایی از سوی تایوان از گزینه 

نظامی در قبال این منطقه استفاده خواهد كرد.  
بعد دیگر طراحی آمریکا در قبال چین را گرفتار سازی آن در منازعات بین المللی 
تشکیل می دهد كه نمود عینی آن اقدام فیلیپین در دادگاه الهه علیه چین است كه 

بسیاری آن را ناشی از تحریکات آمریکا می دانند. 
در حالی كه فیلیپین شــکایتی را در زمینه ادعاهای مطرح شــده از سوی چین 
در دریای جنوبی چین در دادگاه بین المللی الهه مطرح كرده اســت، پکن اعالم كرده 
اســت كه بیش از 40 كشور جهان از موضع این كشور در قبال مناقشه دریای جنوبی 
چیــن حمایت می كنند. نکته قابل توجه آنکه روند تحوالت نشــان می دهد آمریکا به 
دنبال درگیر ســاختن چین در زنجیره ای از بحران های داخلی، منطقه ای و جهانی از 
جمله در مجامع حقوق بشــری و دادگاه های بین المللی است تا از این رهگذر سایش 
قوای سیاسی، امنیتی و اقتصادی چین را اجرایی كند. برخی ناظران سیاسی با اشاره به 
روند بحرانی در بسیاری از نقاط جهان از جمله در آفریقا، غرب آسیا و آمریکای التین 
معتقدند یکی از اهداف آمریکا از بحران سازی در این مناطق ایجاد فضای ناامنی برای 
فعالیت های اقتصادی چین اســت كه نوعی جنگ پنهان آمریکا با رقیب جهانی خود 
می باشد. حلقه تکمیلی این طراحی گسترش تروریسم در شرق است كه با نام داعش 

و بازماندگان القاعده صورت می گیرد. 
به هر تقدیر، برآیند رفتاری نشان می دهد كه حوزه تهدیدی آمریکا علیه چین به 
حوزه نظامی گرایش بیشــتری داشته است، چنانکه نتیجه آن واكنش های تند نظامی 
پکــن بوده كه با توجه به رفتارهای آمریکا دایره این تنش ها در آینده ابعاد جدیدتری 
خواهد گرفت. پکن نشان داده كه در حوزه امنیت پیرامونی و تمامیت ارضی خود هیچ 
مصالحه ای ندارد و هر تهدیدی را با تمام قوا پاسخ خواهد داد كه تأكید مقامات چین 

مبنی بر آمادگی برای تکرار جنگ های كره و ویتنام نمودی از این وضعیت است. 

پنجرهتحلیلیک

آمریکا همواره ســعی دارد از هر تهدیدی فرصت الزم را فراهم آورد و از آن 
بهره مورد نظر خود را ببرد. این راهبرد سبب شده است كه آمریکا در بسیاری از 
موارد در جای جای جهان با ایجاد تهدیدهای مورد نیاز خود، فرصت هایی را برای 

خود فراهم كند. 
تروریســم یکی از مهم ترین این مقوالت اســت كه واشنگتن طی 15 سال 
گذشــته به شدت از آن اســتفاده كرده است. 11 سپتامبر و فرو ریختن برج های 
دوقلوی تجاری، این فایده را برای آمریکا داشــت كه از تروریســم فردی و جمعی 
به تروریسم دولتی، نهادینه شده و فراملیتی پناه ببرد و سپس حمالت خود را به 

مناطق مختلف جهان آغاز كند. 
القاعــده به اقــرار برخی از دولتمردان آمریکایی، یک مجموعه تروریســتی 
آمریکاساخته است و طالبان برادر دوقلوی آن سال هاست كه در افغانستان، پاكستان 
و برخی دیگر از مناطق جهان در حال انجام اقدامات تروریستی است. اگرچه طالبان 

همچون القاعده خیلی دست و پای خود را بلند تعریف نکرده و حوزه محدودتری را 
برای عملیات های خود انتخاب می كند، اما همیشه گزینه مورد توجه آمریکا بوده 
است كه گاهی اوقات با آن به مبارزه مستقیم می پردازد و گاهی به مذاكره می نشیند. 
آخرین تحوالت در این باره به مذاكرات طالبان با دولت افغانستان،  همزمان با 
حمله آمریکا و كشته شدن مالمنصور،  رهبر طالبان بازمی گردد. طالبان با رهبری 
مالمنصور توانسته بود به انسجام درونی خود بیفزاید و حتی با دولت افغانستان به 
مذاكره بنشیند تا امتیازات الزم را بگیرد؛ اما با كشته شدن رهبر طالبان این امکان 

وجود دارد كه طالبان با چالش های نسبی درونی مواجه شود. 
حال پرســش این است كه چرا آمریکا عالقه مند است كه طالبان با مذاكره 
جذب سیاســت و دولت )افغانستان( شده و از نظامی گری فاصله بگیرد؟ یا اینکه 
چرا آمریکا همزمان به دنبال تضعیف و پراكندگی درونی طالبان است؟ آیا آمریکا 
طی سال های اخیر بر روی گروه تروریستی دیگری دست گذاشته و از آن طریق 

سود و زیان خود را بررسی می كند؟

این روزها موضوع داعش زمینه داغی را برای تروریســم و مبارزه با آن ایجاد 
كرده است كه به نوعی همان راهبرد ایجاد تروریسم و مقوله فرصت و تهدید است. 
هنوز این پرسش بنیادی وجود دارد كه چگونه داعش یکباره سر از تحوالت منطقه ای 
درآورد و به بزرگ ترین و ثروتمندترین دســتگاه تروریستی در جهان تبدیل شد 
و اینکه چرا ائتالف عریض و طویل غربیـ  منطقه ای نتوانســته اســت این چالش 

بین المللی را برطرف كند؟
آیا داعش هم مانند دیگر گروه های تروریستی قبلی كه در سطح وسیعی دست 
به عملیات می زنند،  دست ساز است؟! تحلیل های مختلفی در این زمینه ارائه شده 
است كه برخی به آن پاسخ منفی داده اند و برخی دیگر چنین رویکردی را از سوی 
غرب )آمریکا( تأیید كرده اند؛ اما بررســی یک رخداد عظیم تاریخی كه اتفاقاً در 
صدمین سالگرد وقوع آن به سر می بریم، می تواند به ما نشانه هایی را باز نماید كه 
گویای درستی این مسئله است و دست ساز بودن داعش از سوی غرب را بیان می كند. 
این اتفاق تاریخی و نامیمون قرارداد سّری سایکسـ  پیکو )انگلیس و فرانسه( 
است كه صد سال پیش به فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد كشورهای جدیدی 

در منطقه منجر شد كه عربستان سعودی یکی از آنهاست. 
مسئله این است كه طی سال های گذشته كمتر این امکان وجود داشت كه 
رســانه های غربی از این قرارداد سّری تاریخی انتقادی داشته باشند، اما به تازگی 
انتقادها از این تقسیم غربی منطقه بسیار افزایش پیدا كرده است و غربی ها به گونه ای 
از قرارداد سایکسـ  پیکو عقب نشینی كرده و از اعراب منطقه دلجویی می كنند كه 

گویا خود زخم سرزمینی دیده اند.
در یکی از مهم ترین تحلیل ها، بی بی سی این گونه نوشته است: »داعش تنها 
گروهی است كه پس از صد سال توانست قرارداد سایکسـ  پیکو را به هم بریزد و 

با برداشت مرزهای بین سوریه و عراق گام تغییر مرزها را بردارد.«
آیا این حمایت غیرمستقیم از داعش حاكی از همان راهبرد فرصت و تهدید 
است؟ آیا غرب خواهان تغییر مرزهای منطقه ای است و برای این زایش دردناک از 
چاقوی داعش استفاده می كند؟ بی بی سی حتی یک گام جلوتر گذاشته و گفته است 
كه آیا در دل این تحوالت »یک تصمیم غربی دیگر برای تقسیم مرزها« وجود دارد؟
بی بی سی در این زمینه دست روی كردها گذاشته و نوشته است: »اما ظهور 
داعش این ظرفیت را بیش از گذشــته به سیاستگذاران غربی ثابت كرد و اكنون 
كردها نیرویی جدی و اثرگذار در خاورمیانه ]غرب آســیا و شمال آفریقا[ شده اند 
كه اگر قرار باشد بار دیگر پشت درهای بسته، برای این بخش از جهان به منظور 
ترسیم جغرافیای سیاسی تازه پیمان سّری نوشته شود، جای شک نیست كه دیگر 

همچون سایکسـ  پیکو نادیده گرفته نخواهند شد.«   
از این منظر همه رقبای داعش باید تضعیف شوند، حتی اگر نمایش مبارزه با 
داعش نیز به اجرا درآید. طالبان به رهبری مالمنصور برخالف برخی دیگر از گروه ها 
همچون بوكوحرام، یکی از این گزینه ها بوده اســت كه عالقه ای برای همراهی با 
داعش نشان نمی داد. بنابراین، در حال حاضر طالبان باید به نفع داعش تضعیف شود!
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رخنه

عبداهلل عبادی

انگلیس: استفاده پلیس فدرال از شوکرهای ۵۰۰۰۰ ولتی
با وجود هشــدارهای گسترده نهادهای حقوق بشر، پلیس فدرال انگلیس و 
ولز از وزارت كشــور درخواست كردند كه استفاده از شوكرهای 50000 ولتی را 
برای همه افسران پلیس آزاد كند. دولت انگلیس سال 2004 استفاده از شوكر را 
برای پلیس ممنوع كرده بود و از آن پس فقط تعدادی از افسران انگلستان از این 
سالح استفاده می كردند. بر اساس گزارش  نهادهای حقوق بشر، استفاده پلیس از 
این ابزار صدمات بسیاری برای افراد به همراه داشته و حتی به مرگ منجر شده 
است. پلیس انگلیس به بهانه امنیت و مبارزه با تروریسم از این شوكرها در قبال 
شهروندان استفاده كرده است؛ در حالی كه بسیاری از قربانیان این شوكرها بدون 

ارتکاب هیچ جرمی، قربانی خطای پلیس شده اند. 
 اروپا: خطر کارتن خوابی میلیون ها پناه جو 

ســازمان ملل متحد درباره خطر بی خانمان شدن و كارتن خوابی میلیون ها 
پناه جو در سراسر جهان، به ویژه در اروپا به دلیل كمبود بودجه هشدار داد و از 
بخش خصوصی خواست كه برای حل این مشکل كمک كند. كمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل، در بیانیه ای از راه اندازی كمپینی جهانی به نام »هیچ 
كس بیرون نمی ماند« خبر داد و اعالم كرد: به منظور تأمین سرپناه مناسب برای 
پناه جویان حدود نیم میلیارد دالر نیاز است. پناه جویان خطرهای عمده ای را به 
جان می خرند؛ اما در دیگر كشورها هیچ آغوش بازی برای آنان وجود ندارد. حدود 
20 میلیون نفر از آنها مجبور به فرار از كشورشــان و عبور از مرزهای بین المللی 
شدند تا در دیگر كشورها پذیرش شوند. كشورهای اروپایی كه بر اساس كنوانسیون 
1951 ســازمان ملل درباره پناه جویان، به حمایت از این افراد موظف  هستند، از 

اجرای تعهدات خود شانه خالی می كنند. 
آلبانی: سوءاستفاده اتحادیه اروپا از حقوق کودکان 

اتحادیه اروپا در لوای نام حمایت از حقوق بشر، به ویژه كودكان به دخالت 
در امور ســایر كشــورها می پردازد و حتی با این عنوان به تحریم و اعمال فشار 
علیه آنها اقدام می كند.  این رویه در حالی از ســوی اروپا صورت می گیرد كه در 
درون قاره ســبز هر روز جنایات بی شماری روی می دهد كه مدعیان حقوق بشر 
غربی در برابر آن سکوت می كنند. نمونه عینی آن را می توان در وضعیت بحرانی 
كودكان در آلبانی مشــاهده كرد. در یکی از ایــن موارد مقام های پلیس آلبانی 
اعالم كردند پنج نفر از كاركنان یک مركز نگهداری كودكان بی سرپرست در این 
رابطه دستگیر شده اند. نهادهای حقوق بشر با انتقاد از نظام قضایی اعالم كردند: 
این نهاد در گذشــته اقدامات جدی برای مبارزه علیه بد رفتاری با كودكان انجام 
نداده اســت. این نهادها بارها در باره وضعیت بحرانی كودكان در مراكز نگهداری 
كودكان بی سرپرست و ندامتگاه ها در آلبانی و البته بسیاری از كشورهای اروپایی 

هشدار داده اند. 
آمریکا: فقر گسترده کودکان سیاه پوست 

در حالی كه در آمریکا گزارش هایی مبنی بر كاهش كلی جمعیت فقرا منتشر 
می شود، یک بررسی حاكی از آن است كه شمار زیادی از كودكان سیاه پوست در 
سراسر این كشور در فقر به سر می برند. از هر پنج كودک آمریکایی- آفریقایی تبار دو 
نفر در فقر زندگی می كنند. بنا بر نتایج این تحقیق از هر 10 كودک اسپانیولی تبار 
ســه كودک و از هر 10 كودک سفید پوســت یا نژاد آسیایی نیز یک كودک در 
فقر به ســر می برد. این آمار همچنین نشان می دهد، در حالی كه شمار سیاهان 
در مقایســه با جمعیت سفیدپوســتان در آمریکا كمتر است؛ اما شمار كودكان 
فقیر سیاه پوست در مقایسه با سفیدپوستان بیشتر است. خانواده های آمریکایی- 
آفریقایی تبــار، همواره میزان باالتری از بی خانمانی را تجربه می كنند. حدود 60 
درصد از ســاكنان پناهگاه های اقلیت آمریکایی- آفریقایی تبار در مقایسه با كل 
جمعیت ایاالت متحده، سه برابر بیشتر در معرض خطر بی خانمان شدن هستند.

کارشکنی آمریکا در حریم امنیتی اژدها
رضا اشرفی

گرفتن جان طالبان یا جان دادن به تروریسم

نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسالم ـ ۲۰

چاد آلت دست صهیونیست ها
71۲کندوکاو

رخدادها پیرامون مسائل ایران و آمریکا
۴۵۳ هویت

قاسم غفوری

توافقنامه چابهار ناقض تحریم های وضع شده علیه ایران!
خبرگزاری مهر: معاون آسیای جنوبی وزیر خارجه آمریکا گفت: توافقنامه 
سه جانبه چابهار برخالف تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران است. »ناشاد 
سایی بیسوال« در گفت وگو با رسانه ها گفت: توافقنامه سه جانبه ایران، هند و 
افغانستان كه دو روز پیش به امضا رسیده است، ناقض تحریم های بین المللی 
وضع شده علیه ایران است. این توافقنامه باید به دقت بررسی شود. وی در ادامه 
افزود: آمریکا، هند را از چگونگی تحریم های وضع شــده علیه ایران آگاه كرده 
اســت و چگونگی توافقنامه چابهار در حال تحقیق و بررسی است. وی تصریح 
كرد: تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شــده اند، اما در برخی زمینه ها این 

تحریم ها به قوت خود باقی است.
تأکید بر حفظ ساختار تحریم ها در پسا»برجام«

خبرگزاری فارس: كارشناسان حاضر در نشستی در كمیته بانکداری مجلس 
سنا، خواستار حفظ ساختار تحریم ها علیه ایران در دوران پسا»برجام« شدند. 
»مــارک دابوویتز« مدیر اجرایی »بنیاد دفاع از دموكراســی«، »ژوئان زارات« 
مدیر شركت »شبکه صداقت مالی«، »مایکل المن« از اعضای ارشد اندیشکده 
بین المللی مطالعات راهبردی و »الیزابت روزنبرگ« مدیر بخش انرژی و اقتصاد در 
اندیشکده مركز امنیت جدید آمریکا حاضران در این نشست بودند. »دابوویترز« 
بر اساس بیانیه ای كه روی این وبگاه قرار گرفته، با متهم كردن ایران به انجام 
اقدامات برهم زننده ثبات در منطقه، از توافق هسته ای به دلیل شکست در تغییر 
این رفتارها انتقاد كرده است. »الیزابت روزنبرگ« در بیانیه اش اذعان كرده است، 
تحریم های باقی مانده واشــنگتن پس از اجرایی شدن برجام پیوستن ایران به 
نظام مالی بین المللی را ُكند خواهد كرد. »تحریم های باقی مانده علیه ایران به 
دلیل فعالیت های هسته ای و موشک های بالستیک این كشور برای كسانی كه 

در اندیشه تجارت با ایران هستند، نقش بازدارنده دارد.«
تهران و مسکو به اسد فشار بیاورند

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: وظیفه روسیه و 
ایران است كه روی رئیس جمهور سوریه فشار آورند. مارک تونر، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا درباره روند مذاكرات صلح ســوریه گفت: این وظیفه ما و دیگر 
اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه است كه روی مخالفان سوری فشار 
بیاوریم، اما وظیفه روسیه و به همان میزان وظیفه ایران این است كه روی بشار 
اسد )رئیس جمهور( فشار وارد كنند؛ چیزی كه ما تاكنون شاهد آن نبوده ایم.

دریافت رشوه برای حمایت از برجام!
خبرگزاری فارس: در گزارش سالیانه صندوق مبارزه با گسترش تسلیحات 
هسته ای در آمریکا آمده است، البی صهیونیستی »جی استریت« 500 هزار دالر 
از این صندوق برای حمایت از برجام دریافت كرده است. صندوق ضدهسته ای 
»پالوشرز« در گزارش سالیانه خود افشا كرد، صد هزار دالر به رادیو عمومی ملی 
آمریکا برای پخش گزارش توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 )آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، روسیه، چین و آلمان( داده است. گروهی كه چندی پیش كاخ سفید، 
آنها را به منزله جانشینان  كلیدی در قبوالندن برجام معرفی كرده بود، به البی 
صهیونیستی »جی استریت« در آمریکا 576 هزار و 500 دالر داده بودند كه از 
توافق هسته ای ایران حمایت كنند. صندوق پالوشرز نیز سال گذشته میالدی 
100 هزار دالر به رادیو  ملی آمریکا داده بود تا به این صندوق درباره برجام و 

موضوعات مربوطه كمک كند.

چاد از جمله كشورهای مسلمان 
آفریقاست كه در سال 1960 به استقالل 
رسید. چاد به دلیل قرار گرفتن در منطقه 
صحرای آفریقا از خشک ترین كشورهای 
جهان و آفریقاست كه سرانه هر فرد در 
این كشور كمتر از دو دالر در روز است. 
چاد بالفاصله پس از استقالل، روابط خود 
را با رژیم صهیونیستی آغاز كرد. ضعف 
شــدید اقتصادی و نداشتن منابع ارزی 
سبب شده بود تا دولت چاد به شدت به 
سرمایه گذاری خارجی نیازمند باشد؛ از 
این رو دولت این كشور كه در بسیاری 
از زمینه ها اعم از كشــاورزی، بهداشت، 
آمــوزش  و پرورش و... به كارشناســان 
و متخصصــان نیــاز داشــت از رژیم 
صهیونیستی درخواست كرد تا جوانان 
این كشور را آموزش دهد. در اواسط دهه 
1960 شــاهد حضور كارشناسان رژیم 
صهیونیستی در بسیاری از زمینه ها  در 
این كشور هستیم، عالوه بر این در زمینه 
نظامــی نیز روابطی بین دو طرف ایجاد 
شد و رژیم صهیونیستی تعداد متنوعی 
ســالح و تجهیزات به ارتش این كشور 
اعطا و بالفاصله گروهی از مستشــاران 
خود را بــرای آموزش ارتش چاد راهی 
این كشــور كرد. هم مرز بــودن چاد با 
سودان و لیبی كه از مهم ترین دشمنان 
رژیم صهیونیســتی  به  شمار می آمدند 
ســبب شــده بود تا رژیم صهیونیستی 
در كنار فعالیت های خود در این كشور 
نیم نگاهی نیز به اوضاع ســودان و لیبی 
داشته باشــد و از طریق عوامل خود به 
جاسوســی، به ویژه در سودان بپردازد، 
این روند تا ســال 1973 ادامه داشت. 
به دنبال شکست اعراب از رژیم اشغالگر 
قدس و درخواست ناصر روابط چاد با این 

رژیم به حالت تعلیق درآمد. 
این تعلیق تا سال 2006، یعنی 33 
سال ادامه داشت تا اینکه در سال 2005 
سیلوان شــالوم وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیســتی تصمیم گرفت با ادریس 
دبی رئیس جمهــور چاد دیدار كند، اما 
این دیدار در آخرین لحظه لغو شــد و 
چاد پیشنهاد كرد هیئتی از این كشور 

عازم تل آویو كند.
این بار دیوید كیمشه، معاون رئیس 
وقت موساد میانجی شد تا روابط چاد و 
رژیم صهیونیستی  را مجدداً برقرار كند، 
او تالش كرد در اوت 2005 مالقاتی بین 
وزیــر امورخارجه چاد و یکی از مقامات 
بلندپایه رژیم صهیونیستی  برقرار كند، 
اما این بــار نیز تمامــی تالش های او 

بی ثمر بود. 
هرچند بین مقامات رســمی دو 
طرف هیچ رابطه ای وجود نداشــت؛ اما 
دالالن یهودی بیکار نبوده و در چندین 
قرارداد پنهانی، از جمله خرید و فروش 

ســالح بین چاد و كشــورهای اروپایی 
حضور داشــتند. یکــی از معروف ترین 
آنها گابی پرز سرهنگ بازنشسته وزارت 
دفاع رژیم صهیونیســتی  است. پرز در 
دهه 1990 دالل فروش چند هلیکوپتر 
از یکی از كشورهای بلوک شرق به دولت 
چاد بود. در اوایل دهه 1990 چاد دچار 
یک جنــگ داخلی شــد و می رفت تا 
پایتخت آن به دســت شورشیان بیفتد . 
در این اوضــاع بحرانی با درخواســت 
از مقامــات رژیم  رئیس جمهور چــاد 
صهیونیســتی تعدادی از كارشناســان 
موساد به ریاست ژنرال آوراهام تامیر وارد 
این كشور شده و با آموزش نظامیان آن، 
دولت چاد از سقوط حتمی نجات یافت.

چاد و بحران دارفور 
دارفــور منطقــه ای بیابانــی در 
غرب سودان اســت  كه از سال 2003 
دستخوش تنش و جنگ با دولت مركزی 
این كشور است. دو گروه اصلی شورشی، 
یعنی جنبش عدل و مساوات به رهبری 
دكتر خلیل ابراهیم و ارتش آزادی بخش 
سودان به رهبری عبدالواحد محمد نور 
دولت سودان را به سركوب غیر عرب ها 
متهم كرده اند. نکته مهم در این قضیه 
این است كه عده زیادی از اقوام و قبایل 
حاضر در دارفور اقوامی در این ســوی 

مرزهای چاد دارند و جالب اینجاســت 
كه هر دو رئیس جمهور فعلی و پیشین 
چاد، یعنی ادریس دبی و حســن هابره 
اصلّیت دارفوری دارند؛ از این رو چاد به 
طور سنتی از حامیان شورشیان دولت 
البشیر است و از اعطای هرگونه كمک 

به آنها دریغ نمی ورزد.
بــه دنبــال درخواســت رژیــم 
صهیونیســتی برای آموزش شورشیان 
دارفور در خاک چاد ، عده ای از افسران 
و بازنشســتگان موساد عازم این كشور 
شــده و با ایجاد یک پایگاه در نزدیکی 
مرزهای این كشــور با سودان به تجهیز 
و آمــوزش ارتش آزادی بخش ســودان 
پرداختند. از ســوی دیگــر، عبدالواحد 

محمد نور به طــور دائم در خاک چاد 
ســکونت داشــته و طــی مذاكراتی با 
مقامات رژیم صهیونیســتی  توانســت 
اجازه تأســیس یک دفتر در تل آویو را 
به دســت آورد؛ اما این همه كمک های 
دولت چاد به رژیم صهیونیســتی برای 
تجزیه سودان نیست، با چراغ سبز دولت 
چاد، 45 گروه یهودی متشکل از طیف ها 
و گروه های سیاســی و دینی با حضور 
پنهانی در منطقه دارفور و انتشار عکس 
و فیلم  از مشکالت مردم این منطقه در 
مطبوعات جهان، دولت ســودان را به 
نسل كشی در این منطقه متهم كردند. 

این 45 گروه یهودی صندوقی مخصوص 
جمع آوری كمک هــای مالی و صدقات 
برای آســیب دیدگان از هجوم اعراب به 
گروه های آفریقایی دارفور تشکیل دادند 
و نام آن را »صندوق اتحاد یهودی برای 

كمک رسانی به سودان« گذاشتند.
از دیگر زمینه های همکاری دولت 
چاد و رژیم صهیونیستی فروش سالح و 
تجهیزات نظامی از سوی صهیونیست ها 
به چاد اســت براساس گزارش مؤسسه 
ســیپری )sipri( در سال 2010 چاد 
به همراه نیجریه، لیبریا و ســیرالئون از 
مهم ترین خریداران ســالح و تجهیزات 
ســبک از رژیم صهیونیســتی  در غرب 

آفریقا هستند.


