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فرانسه مدعی شد؛
عملیات نظامی برای 

جلوگیری از کودتا در چاد

فرانســه روزهای پنجم و ششــم فوریه جاری 
)شانزدهم و هفدهم بهمن ماه( یک کاروان نظامی را 
که برای براندازی دولت ادریس دبی، رئیس جمهور 
فعلی چاد در حال حرکت به سمت انجامنا، پایتخت 
این کشور بود، هدف قرار داد. به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه، این عملیات که به درخواست 
ادریس دبی انجام شد، سؤاالتی را درباره این که در 
پنجمین کشور بزرگ آفریقایی چه اتفاقی در حال 
وقوع اســت در ذهن ایجاد می کند و تاریخچه این 
درگیری در کشــوری که از قرن هجدهم میالدی 
مستعمره فرانسه بود و از سال ۱۹۶۰ استقالل یافت، 
مهم است. به نوشته روزنامه لو فیگارو چاپ فرانسه، 
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه این کشور روز سه شنبه 
)23 بهمن ماه( اظهار کرد: دخالت نظامی فرانسه در 
چاد در هفته گذشته باهدف توقف کودتای نظامی 
برای براندازی دولت ادریس دبی بوده است. لودریان 
افزود: این اقدام نظامی فرانســه پس از درخواست 
کتبی دبی از فرانسه برای حمایت از کشورش و بر 
اســاس قوانین بین المللی انجام شده است. ستاد 
مشترک ارتش چاد در ۹ فوریه )بیست بهمن ماه( 
اعالم کرد: عملیاتی نظامی با حمایت جنگنده های 
فرانســوی علیه آنچه حمله تروریســتی خواند، 
انجام شــد؛ و مخالفان شورشی قصد داشتند از آن 
برای حمله به چاد اســتفاده کنند. طبق گزارش 
خبرگزاری رســمی چاد، عزم برمندوا، سخنگوی 
ارتش این کشــور اظهار کرد: در این عملیات بیش 
از ۴۰ خودرو منهدم شــدند. این در حالی  است که 
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد، جنگنده های فرانسوی 
حمالت هوایی را علیه یک گروه مسلح که قصد عبور 
از مرزهای شمالی چاد با لیبی را داشتند، انجام دادند؛ 
که دخالت پایگاه نظامی فرانسه در آخرین لحظات 
درگیری معادالت را به نفــع ادریس دبی برهم زد. 
روزنامه انجامنا الیوم چاپ چاد اتفاقات این روزهای 
این کشــور را به اتفاقات روزهای دوم و سوم فوریه 
)سیزدهم و چهاردهم بهمن ماه( سال 2۰۰۸ که با 
خارج شدن کنترل انجامنا از دست ارتش نجات و 
آغاز درگیری ها در این شهر مرتبط دانست و نوشت، 
ائتالف مخالفان نظامی که نتوانسته بود مدیریت 
درگیری ها در پایتخت را به دســت بگیرد، کنترل 
امور سیاسی را نیز از دست داد. این روزنامه فرانسوی 
همچنین نوشــت، دخالت فرانسه در این عملیات 
ســؤاالت مهمی را درباره قدرت ارتــش چاد که از 
فرانسه درخواســت حمایت کرد و باوجود این که 
تعداد خودروهای زرهی به کار گرفته شده در این 
حمله تنها ۴۰ دستگاه بود، در ذهن ها ایجاد می کند.

چاد در سال ۱۹۶۰ میالدی از استعمار فرانسه 
خارج شده و به استقالل دست یافت و تحت حاکمیت 
یک حاکم مسیحی از جنوب این کشور درآمد. طبق 
گزارش سایت عربستانی االوکه، در سال های ۱۸۸3 
تا ۱۸۹3 میالدی مناطق چاد در کنترل ســودان 
به رهبری رابح الزبیری بود. فرانسه در سال ۱۹۰۰ 
میالدی توانست ارتش الزبیری را در چاد شکست 
دهد و در سال ۱۹۱3 نیز کاماًل بر این کشور کنترل 
یافت و چاد به یکی از مستعمره های فرانسه تبدیل 
شد. اعتراضات و خشــونت های گروه های مخالف 
اسالمی در شمال این کشور پس از ممنوعیت احزاب 

سیاسی در سال ۱۹۶3 شکل گرفتند.
طبق نوشــته مجله تایم چاپ آمریکا، در سال 
۱۹۷3 نیروهای فرانسوی در اتمام انقالب در شمال 
چاد که نیمی از ساکنان آن مسلمان بودند، شرکت 
کردند. لیبی در سال ۱۹۷۷ نوار مرزی شمال چاد را 
به خاک خود ملحق کرده و نام منطقه اوزو بر آن نهاد 
و در سال ۱۹۸۰ برای حمایت از جوکونی کوایدی، 
رئیس جمهور چاد که تا سال ۱۹۸2 در قدرت ماند، 
نیروهای خود را به آنجا اعــزام کرد. طبق گزارش 
بی.بی.سی، حسن حبری در سال ۱۹۹۰ به دست 
ادریس دبی، هم پیمان سابقش برکنار شد؛ و جبهه 
آزادسازی ملی چاد اعتراضات را هدایت کرد و پس 
از سه سال این انقالب به جنگی چریکی تبدیل شد.

در ســال 2۰۱۱ گروه های مخالــف انتخابات 
ریاســت جمهوری را تحریم کردنــد اما درنهایت 
ادریس دبی اعالم کرد در این انتخابات پیروز شده 

است.
روزنامه عبری زبــان هاآرتص به نقل از منابعی 
در چاد نوشت، اسرائیل سالح های پیشرفته ای را 
در اختیار کشــوری که غالب ساکنان آن مسلمان 
هســتند، جهت حمایت از آن در برابر شورشی ها 

قرار داد.
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شبکه خبری الجزیره درباره نشست 
آینده صلح و امنیــت در خاورمیانه 
در ورشو پایتخت لهســتان نوشت: 
درحالی که آمریکا ظاهــراً به دنبال 
استفاده از این نشست برای گسترش 
اقدامات ایران ســتیزانه اش اســت 
کارشناسان درباره موفقیت این کشور 
در پیشــبرد اهدافش تردید داشته و 
معتقدند که هرگونه صلح و ثبات در 

منطقه باید با حضور ایران باشد.
این شــبکه خبری قطری در روز 
چهارشــنبه )2۴ بهمن ماه( افزود: 
نشستی که به ریاست آمریکا درباره 
صلح و امنیت خاورمیانه در روزهای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه )2۴ و 25 
بهمن ماه( در ورشو پایتخت لهستان 
برگزار می شــود، نخست ماه گذشته 
توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا و در پی اظهارات ضد ایرانی اش 

در قاهره مطرح شد.
هم زمان گزارش شــده بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل برای 
حضور در این کنفرانس راهی لهستان 
می شود. نخست وزیر اسرائیل دو روز 
پیش در آســتانه این سفر به اعضای 
کابینه خودش گفته بود: محور اصلی 
کنفرانس در نشست ورشو ایران است؛ 
این که چطور جلوی این کشــور را در 
ســوریه گرفت؛ مانع پرخاش جویی 
آن ها در منطقه شــد و در رأس همه 
این ها مانع دســت یابی این کشور به 

سالح هسته ای شد.
اما دیپلمات های ارشد کشورهای 
بزرگ اروپایی چون فرانسه گفته اند 

به ورشو نخواهند رفت. روسیه و چین 
هم به این کنفرانس اعتنایی نکرده اند 

و مسکو حتی از آن انتقاد کرده است.
باوجوداین، جرمــی هانت، وزیر 
خارجه بریتانیا گفته فقط برای حضور 
در جلسه ای که مربوط به یمن در این 
کنفرانس برگزار خواهد شد به ورشو 

می رود.
این در حالی است که مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا قرار اســت پس 
از ورشــو به بروکســل برود و با خانم 
موگرینی و مقام هــای اتحادیه اروپا 
دیدار کند و پس ازآن هم به برای حضور 
در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان 
خواهد رفت. جایی کــه اکثر وزرای 
اروپایی و همچنین محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران هم حضور خواهند 

داشت.
عراق، لبنان و تشکیالت فلسطینی 
هم این کنفرانس را بایکوت کرده اند. 
این در حالی است که یکی از محورهای 
اصلــی ایــن کنفرانس قرار اســت 
تروریسم و امنیت در خاورمیانه باشد 
و به این ترتیب این کنفرانس که آمریکا 
حامی اصلی برگزاری آن است بدون 
حضور عراق، ســوریه، ایران، لبنان و 
تشکیالت فلسطینی که بخش بزرگی 
از خاورمیانــه را تشــکیل می دهند، 

برگزار می شود.
الجزیره افزود: نشســت ورشو در 
لحظه ای حســاس و در شرایطی که 
اتحادیه اروپا تــالش می کند توافق 
هســته ای ایران را حفظ کند، برگزار 

می شود.

این رسانه در ادامه به پنج نکته مهم 
درباره نشست ورشو که تحت عنوان 
گسترش صلح و امنیت در خاورمیانه 

برگزار می شود، پرداخت:
موضوع نشست چیست
سس و شرکت کنندگان 

کدامند؟
موضوع این نشست مسائل مربوط 
به امنیت خاورمیانه است. لهستان با 
تأکید برحمایت خود از توافق هسته ای 
ایران، در مقابل تالش ها برای تبدیل 
کردن این نشســت به یک نشســت 
تبلیغاتی علیه ایران مقاومت کرد اما 
پیوتر لوکاسیویتز سفیر سابق لهستان 
در افغانستان به الجزیره گفته است که 
لهستان با از دســت دادن کنترل این 
نشست انتقال پیام کلی این نشست 
را به آمریکا، اسرائیل و عربستان واگذار 
کرده است. هنوز به طور دقیق معلوم 
نیســت چه کســانی در این نشست 
حضور می یابند اما مقام های ایرانی در 
فهرست مهمانان نیستند. برنامه ریزی 
این نشست توسط برایان هوک نماینده 
ویژه ترامپ در امور ایران و رئیس گروه 
اقدام ایران وزارت امور خارجه آمریکا 

انجام شده است.
الجزیره نوشــت: انتظــار می رود 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
با مایک پنس معــاون رئیس جمهور 
آمریکا که در این نشست حضور خواهد 

داشت در حضور پمپئو مذاکره کند.
انتظار می رود جرد کوشــنر داماد 
و مشاور ترامپ نیز در اقدامی نادر روز 
پنجشنبه )25 بهمن ماه( سال جاری 

میالدی در این نشست سخنرانی کند.
جرمی هانت وزیر امــور خارجه 
انگلیس نیز در این نشســت حاضر 
خواهد بود اما او گفتــه که قصد دارد 
درباره بحران انسانی در یمن سخنرانی 

کند.
دیگر کشورهای اروپایی در سطح 
پایین هیات هایی را اعزام خواهند کرد 
و برخی از کشورهای عربی هیئت هایی 
را به ریاست وزیران این کشور به این 

نشست اعزام می کنند.
گفتنی است درباره شرکت کنندگان  
در این نشست، رادیو اروپای آزاد نیز به 
نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که 
بیش از بیست کشور جهان قرار است در 
سطح وزیر در این نشست حضور یابند 
که شامل بریتانیا، بلغارستان، ایتالیا، 
گرجســتان، رومانی، اوکراین، کره 
جنوبی، برزیل و تعدادی از کشورهای 

عربی ازجمله مغرب و عربستان است.
چه کسی در این نشست 

حضور نخواهد داشت؟
فدریکا موگرینی مسئول سیاست  

خارجی اتحادیه اروپا گفته که در این 
نشست حضور نخواهد داشت. روسیه 
از پذیرش دعوت شرکت در این نشست 
خودداری کرده است. جبران باسیل 
وزیر امور خارجه لبنان روز دوشــنبه 
)22 بهمن ماه( گفت در این نشست 
حاضر نخواهد شد و مقامات فلسطینی 
این نشست را توطئه آمریکا و اسرائیل 
باهدف تضعیف مســئله فلسطین 

توصیف کرده اند.
چرا این نشست

 اکنون برگزار می شود؟
این نشســت هم زمان با سیاست 
دولت آمریکا بــرای به اصطالح عدم 
مداخله در منطقه برگزار می شــود. 
ترامپ دسامبر )آذر ماه( سال گذشته 
میالدی )2۰۱۸ میالدی( اعالم کرد 
که نیروهایــش را از ســوریه خارج 

می کند.
ورشــو اولین تالش دولت ترامپ 
برای ایجاد ائتالف قلمداد می شــود؛ 
اما به گفته لوکاسیویتز سفیر پیشین 
لهستان در افغانســتان خطر چنین 
اقدامی باالســت. وی گفت نتیجه، 
ممکن است به تصمیم گیری درباره 
این که چه کسی نقش واشنگتن را بر 

عهده خواهد گرفت، منجر شود.
وی افزود: آمریکا از مدت ها قبل، 
اسرائیل را به عنوان متحد خود انتخاب 
کرده اســت. به نظر می رسد مسئله 
فلسطین به قربانی تبانی غیررسمی 
عربستان و اسرائیل علیه ایران تبدیل 

شود.
پاتریشیا ساسنال از موسسه امور 
خارجه در لهســتان گفت: آمریکا با 
برگزاری نشست ورشو به دنبال دیدار 
مقامات اسرائیلی و کشورهای عربی 
سنی است به ویژه با توجه به این که دو 
طرف فاقد روابط دیپلماتیک هستند. 
برای آمریکا این نشســت جایگزین 
برنامه جامع اقدام مشترک است که 
قرار است ایران را تحت فشار قرار دهد 
و این کشور را این بار درباره سیاست 
منطقه ای و برنامه موشکی اش به میز 

مذاکره بازگرداند.
موضع اروپا و لهستان 

چیست؟
یک کارشــناس شــورای روابط 
خارجی اروپا گفــت: مخالفت برخی 
از کشــورهای اروپایی با این نشست 
بازتاب این است که کشورهای اتحادیه 
اروپا به رغم برخی اختالفاتشان با ایران 
بر ســر اقدامات منطقه ای این کشور 
نحوه مقابله آمریکا با این مشــکل را 
در ایجاد امنیت و ثبات منطقه مؤثر و 

سازنده نمی دانند.

کارشــناس دیگری از اندیشکده 
بنیاد آلمانی برای سیاســت خارجی 
مســتقر در برلین نیز گفت، تصمیم 
لهســتان برای برگزاری این رویداد 
اختالفات بین کشــورهای اروپایی 
را نشــان می دهد. همه کشــورهای 
اتحادیه با اهداف ســه کشور فرانسه، 

آلمان و انگلیس هم سو نیستند.
به نظر می رسد که آمریکا از برخی 
اختالفات بین اروپایی ها درباره ایران 
آگاه اســت و عالقه مند بــه تعمیق 
آن اســت. این که لهســتان میزبان 
این نشست اســت می تواند ناشی از 
نگرانی های امنیتی باشد. لهستان در 
تالش است که حضور نظامی دائمی 
آمریکا را برای مقابله با جاه طلبی های 
منطقه ای روسیه در کشورش داشته 

باشد.
انتظار می رود 

چه اتفاقی رخ دهد؟
الجزیره به نقل از یک تحلیل گر 
نوشت: این نشست نتیجه محسوسی 
نخواهد داشت. کشورهای اروپایی 
بســیار درباره آنچه در بیانیه نهایی 
امضا خواهند کرد یــا نتیجه گیری 
که ایران را متهــم می کند، محتاط 

خواهند بود.
ساسنال از موسســه امور خارجه 
لهستان، گفت: موفقیت این نشست 
بیشــتر به این بســتگی دارد که چه 
کســی در آن شــرکت کند. حضور 
کشورهایی که روابط خصومت آمیزی 
با ایران ندارند پیام کلی آن را مالیم تر 

خواهد کرد.
وی افزود: ممکن است بهتر باشد از 
جنبه دیگری به این موضوع نگاه کنیم 
که این نشست همچنین می تواند برای 
کاستن از مواضع ضد ایرانی واشنگتن 

استفاده شود.
ساســنال گفــت: این نشســت 
چندجانبه اســت و اروپــا می تواند 
خواســتار حضور ایران در مذاکرات 
آینده شود؛ و هرگونه گزینه قابل قبول 
ایجــاد صلــح و ثبــات در منطقــه 

درهرصورت باید با حضور ایران باشد.

الجزیره درباره نشست ورشو گزارش داد؛

 ثباتخاورمیانهباحضورایرانممکنمیشود

خبر

نشــریه چاینا اکونومیک نوشــت؛ آثار 
مخرب جنگ تجاری بر اقتصاد چین احساس 
می شود به طوری که رشد اقتصادی چین به 
پایین ترین حد خود در ماه های اخیر رسیده 
است و این موضوع باعث کاهش توسعه تولید 
ناخالص داخلی و افزایش شکاف طبقاتی در 

شهرهای این کشور شده است.
به نقل از نشریه چاینا اکونومیک، چین در 
ماه های اخیر کمترین نرخ رشد اقتصادی را 
در 2۸ سال گذشته داشته است و این موضوع 
باعث شده است تا بیش از نیمی از شهرهای 
این کشور به اهداف توســعه تولید ناخالص 

داخلی دست پیدا نکنند.
به نوشته این نشریه، اثرات جنگ تجاری 
میان چین و آمریکا به شدت احساس می شود 
به طوری که هفده استان از 3۱ استان چین 

شاهد کاهش رشد اقتصادی هستند.
چونــگ کینــگ و گوانگ دونــگ که از 
شــهرهای چین و قلب اقتصادی این کشور 
هســتند نیز این کاهش رشــد اقتصادی را 

احساس می کنند؛ نرخ رشد اقتصادی این دو 
شهر هم زمان با جنگ تجاری این دو قدرت 
اقتصادی بزرگ دنیا از ۹.3 درصد به شــش 
درصد کاهــش یافت و نرخ رشــد اقتصادی 
مبتنی بر صادرات نیز نسبت به سال گذشته 

۰.۷ درصد کاهش داشته است.
این نشان دهنده مشکلی عظیم در اقتصاد 
چین است زیرا این دو شهر بیشترین رشد و 

رونق اقتصادی را در سال های اخیر داشتند.
چاینا اکونومیک در ادامه نوشت، به رغم 
تالش هــای اخیر پکــن بــرای حمایت از 
بخش های خصوصی به امید برطرف سازی 
کاهش رشــد اقتصادی، برخی از شهرهای 
این کشور که قلب اقتصادی چین نیز بودند، 
کاهش ۰.3 درصدی رشد اقتصادی را تجربه 
کردند. در همین حال یــک روزنامه دولتی 
چین هشدار داده است که رشد تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سه ماهه اول )دی ماه تا 
اسفند( سال جاری میالدی می تواند پیش از 
رسیدن به سه ماهه دوم )فروردین تا خرداد( 

به پایین ترین حد خود در ســال های اخیر 
برسد. نرخ رشد سالیانه ثبت شده چین طی 
سه ماه آخر ســال 2۰۱۸، ۶.۴ درصد بوده 
است که نشان دهنده ضعیف اقتصاد و بحران 

مالی است.
دولت هنوز هــم به طور رســمی هدف 
اقتصادی خود را برای سال 2۰۱۹ که معموالً 
ماه مارس )اسفندماه( در کنگره ملی مردم، 
موردبررســی قرار می گیرد، اعــالم نکرده 
است، اما بارها در مورد تمرکز بر رشد پایدار 

اقتصادی تأکید کرده است.
بیانات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در ماه سپتامبر )شــهریور ماه( سال گذشته 
میــالدی 2۰۱۸ مبنی بر اعمــال تعرفه ده 
درصدی بر 2۰۰ میلیــارد دالر از کاالهای 
چین به ایجاد تنش میان دو کشور انجامید؛ 
چین نیز در اقدامی تالفی جویانه بر کاالهای 

آمریکا تعرفه های مالیاتی اعمال کرد.
پس ازآن، آمریکا دسامبر )آذر ماه( سال 
گذشــته میالدی 2۰۱۸ با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرد در جریان نشســت جــی 2۰ در 
آرژانتین، ایاالت متحده افزایش تعرفه بر 2۰۰ 
میلیارد دالر از کاالهای چین را که قرار بود از 
روز یکم ژانویه اعمال شود را به مدت ۹۰ روز 
متوقف خواهد کرد. در مقابل چین نیز متعهد 
شــد که میزان قابل توجهــی از محصوالت 
کشــاورزی، صنعتی و کاالهای حوزه انرژی 

آمریکا را خریداری کند.
 از سوی دیگر نیز رســانه های آمریکایی 
این گونه گزارش داده اند؛ بانک سرمایه گذاری 
چندملیتــی مورگان اســتنلی ادعا کرد که 
اقتصاد چیــن از مدت ها پیش شــاهد روند 
کاهشــی است و رشــد آن از ســال 2۰2۰ 

به شــدت به ســرمایه های خارجی وابسته 
خواهد بود.

شبکه سی ان بی سی آمریکا به نقل از بانک 
مورگان استنلی اعالم کرد، با توجه به این که 
چین وارد ســال های کاهــش مجموع تراز 
تجاری اش می شود، احتماالً به سرمایه های 

خارجی وابسته تر خواهد شد.
در گزارش منتشر شده از سوی این بانک 
آمریکایی آمده اســت، مجموع تراز تجاری 
اقتصاد چیــن در دوره کاهــش بلندمدت 
است و رشــد آینده اقتصاد این کشور به طور 
روزافزونی وابسته به سرمایه خارجی خواهد 

شد.

اقتصاد چین آب رفت

آثار مخرب جنگ تجاری بر اقتصاد چین

الجزیره نوشت: انتظار 
می رود بنیامین نتانیاهو 

نخست وزیر اسرائیل 
با مایک پنس معاون 

رئیس جمهور آمریکا که در 
این نشست حضور خواهد 

داشت در حضور پمپئو 
مذاکره کند

تصمیم لهستان برای 
برگزاری این رویداد 

اختالفات بین کشورهای 
اروپایی را نشان می دهد. 
همه کشورهای اتحادیه با 
اهداف سه کشور فرانسه، 

آلمان و انگلیس هم سو 
نیستند
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