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قـاره آفریقـا منطقـه ای اسـت کـه همـواره قـدرت هـای 
جـذب  خـود  بـه سـمت  را  ای  منطقـه  و  المللـی  بیـن 
قـاره سرشـار از منابـع طبیعـی و  ایـن  کـرده اسـت. 
دارای موقعیـت اسـتراتژیکی مهـم در حسـاب و کتـاب 
کشـمکش ها و توازنـات خاورمیانه به شـمار می رود. 
۵۴ کشـور آفریقایی بـا تراکم بـاالی جمعیت هسـتند و 
از این رو در جریـان رای گیری نهادهای بیـن المللی و 
منطقـه ای نمـی توان بـه راحتـی از کنـار این کشـورها 

گذشـت. 
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ــی ناشــی از برنامــه  ــا فشــارهای غرب ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــران در ســال هــای اخی حکومــت ای
هســته ای جنجال برانگیزش کوشــیده تا با آســیب رســاندن به منافــع غربی و اســرائیلی در 
همــه کشــورهای جهــان و انتقــال نبــرد شــیعی ســنی بــه خــارج از خاورمیانــه بر قــدرت های 
غربی و نیــز کشــورهای قدرتمند عربــی غلبه کنــد. ایران بــرای اجــرای اهداف خــود تاکتیک 
هــای متعــددی از جملــه جــذب متحــد و ایجــاد کریدورهــای زمینــی و آبــی در پیــش گرفــت. 
ایــن اقدامــات منجــر بــه کاهــش انــزوا و اجــرای اســتراتژی منطقــه ای ایــران و نیــز تســهیل 
حمایــت از متحــدان منطقه ای این کشــور شــد. قــاره آفریقــا منطقه ای ایــده آل در راســتای 

تحقــق اهــداف ایــران به شــمار مــی رود.
 سیاســت خارجــی ایــران در آفریقــا بــا اســتناد بــه ابزارهــای دیپلماتیــک و اقتصــادی 
و فرهنگــی و دیگــر ابزارهــای غیــر نظامــی انجــام مــی شــود و حکومــت بــرای اجــرای ایــن 
سیاســت تــالش هــای فراوانــی بــه کار بســت. امــا اهــداف ایــران از طریــق ابزارهــای یــاد 
شــده تامیــن نشــد و ایــران بــه موفقیــت چندانــی بــرای ضربــه بــه منافــع نیروهــای متخاصم 
و تثبیــت حضــور در کل قــاره آفریقــا دســت نیافــت. بنابرایــن نیروهــای ســپاهی -ســازمان 
ــی اعــزام  ــه کشــورهای آفریقای ــران ب ــق اهــداف ای ــرای تحق ــی و نظامــی و ارتــش- ب امنیت
ــه اجــرای سیاســت خارجــی و انجــام  ــی ب ــه دور از دســتگاه هــای حکومت شــدند. ســپاه ب
ــه اهــداف مــد نظــر  ــرای دســتیابی ب ــی ب ــه در برخــی کشــورهای آفریقای ــات محرمان عملی
پرداخت اما بــا این عملیــات امنیــت این کشــورها را در معــرض خطــر قــرار داده و منجر به 
تیــره شــدن روابــط بســیاری از مناطــق آفریقایــی و ایــران شــد. پژوهــش حاضر کوشــیده تا 
ماهیــت نقــش ســپاه در کشــورهای آفریقایــی در پرتــو وظایــف امنیتــی و نظامــی ایــن ارگان 
در رژیــم سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران را بررســی کنــد و نتایــج ایــن نقــش آفرینــی بر 
امنیــت ایــن منطقــه و ســیر تحــول روابــط ایــران و کشــورهای منطقــه را مــورد ارزیابــی قرار 

دهــد.

نخست: موقعیت سپاه در ���م سیاسی ایران
ســپاه پاســداران (IRGC) در ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۸ خورشــیدی) یعنــی چنــد مــاه 
بعــد از انقــالب بــا فرمــان خمینــی تاســیس شــد. ماموریــت ایــن ارگان صــدور ایدئولــوژی 
مذهبــی حکومــت نوپــا و ایجــاد تــوازن بــا ارتــش رســمی کــه بــا هــواداری از رژیــم شــاه در 
انقالب شــرکت نکــرد تعریف شــده اســت. ســپاه همچنیــن مســئولیت مشــارکت در ســرکوب 
نیروهــای ضــد انقــالب را بــه عهــده دارد. ســپاه یــک ســازمان عقیدتــی و والیــت مــدار (تابع 
رهبر) اســت. گرچه ســپاه از لحــاظ ســازمانی بخشــی از نیروهای مســلح ایران نیســت اما 
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بــا برخــورداری از فرماندهــی مســتقل تحت نظــارت مســتقیم و تحت فرمــان رهبــر جمهوری 
اســالمی ایران اســت. [1]

ســپاه در ســه دهه گذشــته بــه یــک نهــاد نظامــی تبدیــل شــده کــه فراتــر از نقــش متعارف 
نهــاد ارتــش فعالیــت مــی کنــد و بــه تدریــج بــه حــوزه هــا و فعالیــت هــای عمــده اقتصــادی 
ــی و  ــری داخل ــم گی ــی کــه حــاال نقــش عمــده ای در تصمی ــا جای ــی دســت انداخــت ت و دولت
خارجــی ایفــا مــی کنــد و حضــور گســترده ای در اقتصــاد کشــور بــه خصــوص در زمینــه 

ــرات و نفــت دارد. صــادرات و واردات و مخاب
قانــون اساســی وظایــف ســپاه را ایــن گونــه تعریــف مــی کنــد «وظیفــه ســپاه پاســداران 
نــه تنهــا حفــظ اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور بلکــه همچنیــن وظیفــه عقیدتــی جهــاد در 
راه خــدا بــرای حاکمیــت شــریعت خــدا در سراســر جهــان را عهــده دار اســت». ســپاه نیــز 
هماننــد بقیــه نهادهــای نظامــی عقیدتــی و ایدئولوژیــک از نیروهــای نخبــه والیتمــدار تشــکیل 
ــرای  ــی ب ــا انتصــاب روحانیون ــی بعــد از تشــکیل ســپاه شــخصا ب شــده اســت. [2] خمین
ــی سیاســی ســپاه آنهــا را مامــور تشــکیل نیروهــای  ــر عقیدت ــه در دفات ــی فقی نمایندگــی ول
دریایــی و زمینــی و هوایــی ســپاه کــرد. خمینــی همچنیــن ســپاه را از دخالــت در سیاســت 
یــا وابســتگی بــه گــروه هــای حزبــی و سیاســی منــع کــرد. خامنــه ای کــه بعــد از خمینــی بــه 
مقــام رهبــری رســید بــا ادعــای نهادینــه ســازی ســپاه دســتور تشــکیل دو ارگان در ســپاه 
ــروی مقاومــت بســیج» کــه  ــرون مــرزی ســپاه و «نی ــات ب ــازوی عملی داد. «ســپاه قــدس» ب
وظیفه حفــظ امنیت کشــور را عهده دار هســتند. ســیر تحــول حضــور ســپاه در عرصه های 
اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی در ســه مرحلــه قابــل بررســی اســت: مرحله نخســت: بعد 
ــا ۱۳۶۷ خورشــیدی)  ــا ۱۹۸۸ میــالدی (۱۳۵۹ ت ــران و عــراق از ســال ۱۹۸۰ ت از جنــگ ای
ــه بازســازی بعــد از جنــگ رســید. حکومــت در آن زمــان از تامیــن نیازمنــدی هــای  نوبــت ب
مالی ســپاه بازمانــده و زمینه را بــرای حضور ســپاه در پروژه هــای اقتصادی بدیــن منظور 
فراهــم کــرد. مرحلــه دوم: دخالت ســپاه در عرصــه داخلــی ایــران بعــد از انتخابــات هفتمین 
دوره مجلــس در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی). ســپاه و بســیج از اصولگرایان 
در ایــن انتخابــات و نیــز انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) 
حمایــت کردنــد. ســپاه در ایــن دوره در راســتای رشــد آگاهــی سیاســی نیروهــای ســپاهی 
ــان سیاســی ســپاه  ــه و گــروه هادی ــازان پرداخت ــواده هــای شــهدا و جانب و بســیجی و خان

تشــکیل شــد. ایــن گــروه حمایــت خــود را از نامزدهــای مــورد تاییــد رهبــر اعــالم کــرد.
مرحلــه ســوم همزمــان بــا آغــاز بــه کار احمــدی نــژاد بــه عنــوان رئیــس جمهــور در ســال 
ــد خــورد. نیروهــای ســپاه در حکومــت احمــدی  ــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) کلی ۲۰۰۵ می
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نــژاد نــه تنهــا متصــدی پســت هــای مدیریتــی گوناگــون شــدند بلکــه قــرارداد شــرکت هــای 
دولتــی متعــددی بــه نیروهــا و شــرکت هــای وابســته بــه ســپاه واگــذار گردیــد و فعالیــت های 
اطالعاتی ســپاه در پی جنبــش مخالفان رژیــم در ســال ۲۰۰۹ میالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) 

در اعتــراض بــه تقلــب در نتایــج انتخابــات بــه شــکل قابــل مالحظــه ای گســترش یافــت. [3]
ــد و خدمــات  ــه کار کردن ــر نظــر ســپاه آغــاز ب ــاد زی ــوان بنی ــا عن ــه ب  نهادهــای خیری
اجتماعی در داخــل و خارج کشــور ارائه مــی دادند. ایــن بنیادها در گســترش دامنــه پایگاه 
هوادار ســپاه در ایــران به ویــژه در مناطق دور افتاده و فقیرنشــین ســهم بســزایی داشــتند.
قــدرت و ظرفیــت هــای نهادهــای ســپاهی در عرصــه هــای متعــددی بــروز کــرده اســت. 
موقعیــت و مشــارکت نظامی و سیاســی ســپاه بــه ویــژه بعد از جنــگ ایــران و عراق از ســال 
ــوان  ــا عن ــا ۱۳۶۷ خورشــیدی) افزایــش یافــت. ســپاه ب ــا ۱۹۸۸ میــالدی (۱۳۵۹ ت ۱۹۸۰ ت
دولتــی درون یک دولت شــناخته شــد. بنــا به آمار موسســه بیــن ا�للــی مطالعات اســتراتژیک 
در لنــدن ۳۵۰ هــزار عضــو ســپاه هســتند. امــا بــه گفتــه مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و بیــن 
ا�للی واشــنگ� پرســنل ســپاه چیزی در حــدود 120 هزار نفر اســت. ناظــران بر ایــن باورند 
که رســیدن محمــود احمــدی نــژاد -یکــی از نیروهــای ســپاهی – به پســت ریاســت جمهوری 
یکــی از دالیــل مهــم نفــوذ ســپاه اســت. احمــدی نــژاد نیروهــای ســپاهی را بــه ســمت وزیــر 
در پنــج وزارتخانــه منصــوب کــرد. ده هــا نماینــده مجلــس هــم از مدیــران امنیتــی و ســپاهی 
ســابق هســتند. بســیاری از پرســنل ســپاه متصدی پســت هــای رده بــاال و مهم و حساســی 
در حکومــت هســتند که مــی تــوان در این میــان به چهــره هایــی همچون علــی الریجانــی دبیر 

ســابق شــورای عالی امنیــت ملــی و محمــد باقــر قالیباف شــهردار تهــران اشــاره کــرد. [4]
البتــه فعالیــت اقتصــادی ســپاه در آغــاز تنهــا بــه برخــی پــروژه هــای بازســازی بعــد از 
جنــگ محــدود بــود امــا رفتــه رفتــه بــه یــک بازیگــر اصلــی در عرصــه اقتصــادی تبدیــل شــد 
و نزدیــک بــه یــک ســوم اقتصــاد ایــران را در اختیــار گرفــت. حــاال ایــن ارگان همــه گــذرگاه 
های هوایی و دریایــی ایران را دســت دارد و نهادهای وابســته به ســپاه از پرداخــت مالیات 
معاف هســتند. شــرکت هــای اقتصادی ســپاه مثــل قــرارگاه خاتم االنبیــا جای شــرکت های 
بــزرگ را گرفتــه و این شــرکت ها مثــل توتــال فرانســه از بــازار ایــران کنــار کشــیدند. بنا به 
آمارهــای گوناگــون ســود حاصــل از فعالیت هــای اقتصــادی ســپاه چیــزی در حــدود ۱۰ تا 

۱۲ میلیــارد دالر در ســال اســت.
بدیــن ترتیب مراکــز تصمیــم گیری ســپاه و بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد مســتقل عمل می 
کننــد و از حجــم بســیار بــاالی ســرمایه و ظرفیــت مالــی و منابــع انســانی برخــوردار اســت. 



١٦٧ فصلنامه پژوهش های ایرانی

نفوذ سپاه در آفریقا مداخله های فشرده و چالش های پابرجا

ســپاه تحت نظــارت دولت نیســت و از ســوی هیچ نهادی مــورد بازخواســت قرار نمــی گیرد. 
ســپاه با اســتناد به ســرداران بازنشســته یــک غــول اقتصــادی تشــکیل داده و این افــراد بر 

صنایع ســنگین کشــور مســلط هســتند.

دوم: سپاه و سیاست خارجی ایران
گرچه نیــروی ســپاه کمتــر از نیروهای ارتشــی اســت اما ســپاه به عنــوان نیــروی نظامی 
مســلط در ایران شــناخته مــی شــود و عملیــات نظامی بــزرگ فراوانی در کشــور و خــارج را 
هدایــت مــی کنــد. سرلشــکر محمــد علــی جعفــری فرمانــده ســپاه ســهم بســزایی در اجــرای 
سیاســت هــای فرامــرزی علــی خامنــه ای ایفــا مــی کنــد. ســپاه ابزارهــای متعــددی بــرای 

اجــرای سیاســت خارجــی ایــران در اختیــار دارد کــه مهــم ترین آنهــا عبارتنــد از:
1-صدور انقالب:

ســپاه همــواره نــوک پیــکان اقدامــات حکومــت بــرای صــدور انقــالب بــوده و هســت. ایــن 
ــای امــت (واحــد)  ــاره احی ــی درب ــدگاه مــورد نظــر خمین ــت در راســتای اجــرای دی ماموری
اســالمی انجام می شــود و توســط ســران ایــران و از تهــران هدایت می شــود. اگــر خمینی 
را امیــر ا�ومنیــن فــرض کنیــم ســپاه ســربازان گــوش بــه فرمــان او هســتند. فعالیــت هــای 
عمدتــا ضــد غربــی و ضــد آمریکایــی ســپاه در قالب ایــن مفهــوم انجــام مــی گیــرد. اقدامات 
ســپاه برای صــدور انقالب عمدتــا بــا عناویــن گوناگــون و متداخــل اســت: دخالــت نظامی یا 
سیاســی غیر علنــی بــرای حمایــت از نیروهــای انقالبــی اســالم گــرا در کشــورهای دیگر به 
جــز لبنــان و اقدامات خشــونت بــار ضــد آمریکایــی و ضــد غربــی و عملیــات غیــر علنی ضد 

حکومــت هــای عربــی محافظــه کار و دشــمنان نظــام. [5]
 2-سازمان اطالعات:

ســپاه از ســازمان هــای گوناگونی تشــکیل شــده اســت. خــود نیروهــای نظامــی متعارف 
ســپاه شــامل نیروهــای دریایــی و زمینــی و هــوا فضــا اســت. ســپاه از زیــر مجموعــه هــای 
دیگــری همچــون گــروه ســایبری و حمــالت غیــر متعــارف مثــل گــردان عملیــات محرمانــه و 
اطالعــات تشــکیل شــده اســت. ایــن گــروه هــا مســئول اجــرا و هماهنگــی عملیــات اطالعاتی 

ســپاه هســتند و عبارتنــد از:
الف- بســیج: این ســازمان ذخیــره شــبه نظامی از نیروهای داوطلب تشــکیل شــده اســت. 
ــر اســت  ــره ۳۰۰ هــزار نف ــر و نیروهــای ذخی تعــداد نیروهــای فعــال بســیجی ۹۰ هــزار نف
ــی  ــا دیگــر دســتگاه هــای امنیت ــن پرســنل را در مقایســه ب ــن ترتیــب پرجمعیــت تری [6] و بدی

ایــران دارد. بســیج در صــورت گــردآوری همــه نیروهــای خــود مــی توانــد چیــزی نزدیــک بــه 
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یــک میلیــون نفــر را هدایــت کنــد. تشــکیل گــروه هــای مقاومــت مردمــی بــرای مقابله بــا حمله 
احتمالــی آمریــکا از جملــه وظایف بســیج به شــمار مــی رود امــا مســئولیت اصلی ایــن نهاد 

مقابلــه بــا ناآرامــی و مســائل امنیتــی داخلــی اســت.
ب- ســازمان حفاظت اطالعــات: ســازمان حفاظت اطالعات ســپاه تــا قبــل از ۲۰۰۹ میالدی 
(۱۳۸۸ خورشــیدی) بــه عنــوان تنهــا بــازوی اطالعاتــی رســمی ســپاه شــناخته مــی شــد و 
تعداد پرســنل آن هــم ۲۰۰۰ نفــر بــرآورد می شــد. این ســازمان وظیفه گــردآوری و بررســی 
اطالعــات مربــوط بــه کل جهــان اســالم و نیــز اطالعــات نیروهــا و جریــان هــای اپوزیســیون 
جمهــوری اســالمی را برعهــده دارد. دامنــه و اهمیــت ایــن ســازمان بــه دنبــال جنبــش ســبز 
در ســال ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) دســتخوش تغییــرات گســترده و قابــل توجهی 
شــد و ایــن ســازمان بــا بزرگتریــن فرآینــد تجدیــد نظــر در ســاختار و تشــکیالت ســازمانی 
بعد از درگذشــت خمینی در ســال ۱۹۸۹ میالدی (۱۳۶۸ خورشــیدی) مواجه شــد. توســعه 
این ســازمان توســط خامنــه ای با هدف تشــکیل دســتگاه اطالعاتــی امنیتی جدیــدی صورت 
گرفت کــه گــزارش های خــود را بــه طــور مســتقیم بــه دفتــر خامنــه ای ارســال می کنــد و در 

مــوازات آن پاکســازی محرمانــه نیروهــای وزارت کشــور توســط ســپاه انجام شــد. [7]
ج- ســپاه قــدس: نیروهــای ســپاه اندکــی پــس از تشــکیل ارگان ســپاه اقــدام بــه تاســیس 
ســپاه قــدس نمود کــه بــه عنــوان بــازوی نظامــی ســپاه در راســتای صــدور اندیشــه و اصول 
انقــالب فعالیــت مــی کنــد. ســپاه قــدس ســومین ســازمان اطالعاتــی ســپاه بعــد از بســیج و 
ســازمان حفاظــت اطالعــات اســت و برنامــه هــای بســیار پیچیــده ای را پیــاده می کنــد. این 
ارگان در درجه نخســت هدایــت کلیه فعالیت هــای اطالعاتی امنیتــی و نیز عملیــات محرمانه 
ــا دیگــر دســتگاه  ــا ب ــن حــال عمدت ــه عهــده دارد. ســپاه قــدس در عی در خــارج کشــور را ب
هــای اطالعاتــی در ایــران همــکاری مــی کنــد. برخــی برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت که ۱۵ 
هــزار نفــر عضــو ایــن ارگان هســتند و در پایــگاه هــا و مراکــز بســیاری در داخــل و خــارج 
ایــران و در بســیاری از ســفارتخانه هــای ایــران فعالیــت مــی کننــد. نیروهــای ســپاه قــدس 
بــا کارمنــدان ســفارت هــای ایــران و نیــز نیروهــای خــودی ماهــر و پایبند بــه اصــول انقالب 

همــکاری مــی کننــد.
ســپاه قــدس در راســتای حمایــت حــزب اهللا لبنــان و حمــاس در نــوار غــزه فعالیــت مــی 
کنــد. نخســتین گــزارش دربــاره فعالیــت بــرون مــرزی ســپاه قــدس در ســال ۱۹۹۴ میــالدی 
ــن منتشــر شــد. نفــوذ ســپاه قــدس در اراضــی  (۱۳۷۳ خورشــیدی) در بوســنی و هرزگوی
فلســطینی و کشــورهای خلیج عربی و لبنــان و افغانســتان و عراق و ســوریه افزایــش یافت. 
نیروهــای ســپاه قدس که بــه عنــوان بازیگــر اصلــی و مطــرح در سیاســت خارجــی جمهوری 
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اســالمی در خاورمیانــه و مناطــق مختلــف جهــان بــه نقــش آفرینــی پرداختنــد فعالیــت هــای 
خــود را در سراســر جهــان گســترش دادنــد. ســپاه قــدس در جریــان جنــگ عــراق و ایــران 
بــا دخالــت در عــراق از آیــت اهللا محمــد باقــر حکیــم بــرای تشــکیل مجلــس اعــالی شــیعی 
انقالب اســالمی عــراق موســوم بــه (SCIRI) حمایت کــرد. نقــش آفرینی ایــن ارگان بــه دنبال 
حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) پررنــگ تــر شــد و بــا 
همــکاری برخــی گــروه هــا دســت بــه تشــکیل گــروه هــای شــبه نظامــی شــیعی و هســته هــای 
مقاومــت در برابــر اشــغالگری آمریــکا زد. ســپاه در ســوریه حضــور دارد و ســپاه قدس هم 
اغلــب عملیــات ســپاه در آفریقــا را هدایــت مــی کنــد. برخــی منابــع از تشــکیل واحــد آفریقــا 
در ســپاه قــدس خبــر مــی دهنــد. قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس اســت. او در ســال 
۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) بــه درجه سرلشــگری یعنــی باالتریــن درجه اعطا شــده 

بــه نیروهــای ســپاه ارتقا پیــدا کــرد.[8]

سوم: نفوذ سپاه در آف��قا
ســپاه با بهره بــرداری از مشــکالت برخــی کشــورهای آفریقایی و همــکاری بــا نیروهای 
اپوزیســیون و شورشــیان ایــن منطقــه سیاســت هــای حکومــت را در آفریقــا اجــرا مــی کنــد. 
ســپاه و به ویــژه ســپاه قــدس تنهــا در کشــورها و مناطقــی فعالیت مــی کننــد کــه از ویژگی و 
ظرفیــت هــای آن بتــوان در راســتای اجــرای اهــداف حکومــت بهــره بــرد. از ایــن رو فعالیــت 

ایــن دو ارگان بــه ویــژه در شــرق و غــرب آفریقــا متمرکز شــده اســت.
بنابرایــن اهــداف ســپاه در آفریقــا و کشــورهایی کــه بــرای تحقــق اهــداف خــود در آنهــا 

نفــوذ کــرده از ایــن قرارنــد:
۱-فروش و انتقال اسلحه ایران:

کشــورهای آفریقایــی در دو دهــه اخیر عملیــات متعددی شــامل انتقــال و فروش اســلحه 
در بنــادر و شــهرهای ایــن منطقــه را کشــف کــرده انــد کــه رد پــای ســپاه در کلیــه آنهــا بــه 
ــه طــور  ــی را ب ــات برخــی کشــورهای آفریقای ــت و ثب ــات امنی ــن عملی چشــم مــی خــورد. ای

چشــمگیری در معــرض خطــر قــرار داده انــد.
ــه دلیــل همگرایــی ایدئولوژیکــی یکــی از متحــدان بــزرگ  الــف- ســودان: دولــت ســودان ب
ــت  ــن از موقعی ــه شــمار مــی رود. ســودان همچنی ــد دهــه گذشــته ب ــا در چن ــران در آفریق ای
ژئوسیاســی مهمــی برخــوردار اســت کــه بســتر مناســبی بــرای تحــرکات ایــران در آفریقــا 
فراهــم می کند. ســودان بــه دلیــل ایــن موقعیت مــی تواند بــر توازنــات منطقــه ای تاثیــر گذار 

باشــد.
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روابــط دو کشــور در دهــه هشــتاد میــالدی (دهــه شــصت خورشــیدی) بــر اثــر موضــع 
ســودان درباره جنگ ایــران و عــراق به تیرگــی گرایید امــا بعد از ســرنگونی حکومــت جعفر 
ــن دو  ــط حســنه بی ــن ۱۳۶۴ خورشــیدی) رواب ــالدی (فروردی ــل ۱۹۸۵ می ــری در آوری النمی
کشــور برقــرار شــد. صــادق مهــدی بعــد از پیــروزی در انتخابــات ۱۹۸۶ میــالدی (۱۳۶۵ 
خورشــیدی) روی کار آمــد و راهــی تهران شــد تــا بدین وســیله تالش هــای دو کشــور برای 
گســترش روابــط بــه نتیجــه برســد. روابــط دیپلماتیــک دو کشــور بعــد از ایــن ســفر از ســر 
گرفتــه شــد و همزمــان بــا بــه قــدرت رســیدن عمــر البشــیر در ســال ۱۹۸۹ میــالدی (۱۳۶۷ 

خورشــیدی) در مســیر توســعه و گســترش قــرار گرفــت.
ــگ عــراق در  ــه ســرباز جن ــی و کهن اســتیون اوهــرن (Steven O’Hern) افســر آمریکای
عملیــات اطالعاتــی علیــه القاعــده و گــروه هــای شــبه نظامــی شــیعه در عــراق شــرکت کــرده 
اســت. او کتابــی بــا عنــوان «ســپاه پاســداران ایران...تهدیــدی کــه بــا غفلــت آمریــکا بیشــتر 
می شــود» نوشــته اســت. این کتــاب بــه ارتبــاط تنگاتنــگ ســپاه و حکومت اســالمی ســودان 
و القاعــده تــا گــروه هــای شــبه نظامــی مســلح در ســومالی اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد کــه 

چگونــه ایــن رابطــه بــه منافــع آمریــکا ضربــه زده اســت.
ــاد خورشــیدی)  ــالدی (دهــه هفت ــود می ــادآور مــی شــود کــه ســپاه در دهــه ن اســتیفن ی
پایــگاه و محیــط مناســبی بــرای خــود یافــت و در آنجــا پایــگاه ایجــاد کــرد. ســپاه قــدس بــا 
حســن الترابــی رهبــر ســازمان جبهــه ملــی اســالمی ســودان (NIF) وارد هــم پیمانــی شــد. 
ــه ایــن کشــور ســفر  اســامه بــن الدن یــک ســال بعــد از ســاخت پایــگاه ســپاه در ســودان ب
کرد. هاشــمی رفســنجانی رئیس جمهــور اســبق ایــران و فرمانده ســپاه در دســامبر ۱۹۹۱ 
میــالدی (آذر ۱۳۷۰ خورشــیدی) راهــی خارطــوم شــدند. مقــام هــای ایــران در جریــان ایــن 
ــه ارزش  ــا اســلحه و آمــوزش نظامــی ب ــد ت ــان خــود در ســودان وعــده دادن ــه همتای ســفر ب
۲۰ میلیــون دالر در اختیــار ایــن کشــور قــرار دهنــد. دولــت ســودان بــرای مقابلــه بــا جنبــش 

مردمــی جدایــی طلــب در کشــور بــه ایــن تجهیــزات نیــاز داشــت.
ســپاه پاســداران اقدام بــه تشــکیل و آموزش شــبه نظامیــان جبهه ملی اســالمی ســودان 
کــرد تــا بدیــن وســیله نســخه دیگــری از تشــکیالت ســپاه جــدای از بدنــه نیروهــای مســلح 
ایــران ایجــاد شــود. ایــن گــروه همزمــان بــا پــا گرفــ� و توســعه فعالیــت دویســت گذرنامــه 
ــوب  ــن اردوگاه در جن ــا احــداث چندی ــرای عوامــل القاعــده جعــل کــرد. ســپاه ب ســودانی ب
خارطــوم به آمــوزش نظامی شــبه نظامیان اســالم گــرای منطقه شــاخ آفریقا و شــمال آفریقا 
پرداخــت. ســودان با نــه کشــور هم مــرز اســت. مســلمانان در بیشــتر ایــن کشــورها اکثریت 
جمعیــت را شــکل مــی دهنــد و بــه همیــن دلیــل پایگاهــی بــرای ســپاه هســتند. ســپاه از ایــن 
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نفوذ سپاه در آفریقا مداخله های فشرده و چالش های پابرجا

کشــورها بــه عنــوان مقــر یــا محــل ترانزیــت بــرای انجــام عملیــات خــود در آفریقــا بهــره می 
گیرد. بــرای مثــال ســپاه قــدس در ســال ۱۹۹۴ میــالدی (۱۳۷۳ خورشــیدی) اســلحه ایران 
را بــه ســودان و از آنجــا بــه گــروه هــای مســلح در الجزایــر منتقــل نمــود. صدها تشــکیالت 
نظامــی ســپاه در نبرد میــان ســودان شــمالی و گروه های شورشــی ســودان جنوبی شــرکت 
کردند. ســودان بر اثر این همــکاری بــا ســپاه در ۱۸ اوت ۱۹۹۳ میالدی (۲۷ مــرداد ۱۳۷۲ 
خورشــیدی) در فهرســت دولــت هــای حامــی تروریســم وزارت خارجــه آمریــکا قــرار گرفت.
اســتیون دربــاره نقــش ســپاه در کشــتار نیروهــای آمریکایــی شــرکت کننــده در عملیــات 
«بازگشــت امیــد» در ســومالی مــی گویــد رحیــم صفــوی (فرمانــده ســابق ســپاه)  چنــد مــاه 
پیــش از اســتقرار نیروهــای آمریکایــی در ســومالی در راس یــک هیــات عالــی رتبــه مشــترک 
ایران و ســودان در ســال ۱۹۹۲ میالدی (۱۳۷۱ خورشــیدی) به ســومالی ســفر کــرد. هدف 
اصلــی این ســفر مشــاوره دهی به گــروه های شــبه نظامــی تنــدرو در این کشــور بود. ســپاه 
در شــهر ســاحلی بوساســو (Bossaso) پایــگاه نظامــی بــرای حمایــت از ژنرال محمــد فرح 
عیدیــد ســاخت. شــبه نظامیــان وابســته بــه فــرح عیدیــد مــورد آمــوزش نظامــی و تســلیحاتی 
از جملــه کاربرد ســالح هــای ضــد هوایی و ســالح هــای ضــد تانــک RPGs و انجــام عملیات 
انفجــار از راه دور قــرار گرفتند. گــروه القاعــده و ســپاه در کنار یکدیگــر به حمایــت از فرح 
عیدید برخاســتند. القاعــده از کشــور نایروبی به عنــوان پایگاه آموزشــی نیروهــای پیکارجو 
اســتفاده کرد. چندی بعد یــک فرونــد هواپیمــای Black Hawk Down مورد هــدف تیراندازی 
قــرار گرفــت کــه منجــر بــه خــروج نیروهــای آمریکایــی از ســومالی شــد. ســپاه و حکومــت 
ایــران اســتدالل کردنــد کــه خــروج آمریــکا از ســومالی چیــزی شــبیه خــروج ایــن کشــور از 
لبنان بوده اســت. چه اینکــه نیروهــای آمریکایی به دنبــال عملیــات بمبگذاری از لبنــان خارج 
شــدند. ســپاه تصــور می کــرد کــه آمریــکا بــر اثــر این حمــالت کــه منجــر به کشــته شــدن ده 
هــا و زخمــی شــدن صدهــا تــن از نیروهــای آمریکایــی شــد از ســومالی خارج شــد. امــا در 
مقابــل در جریان جنــگ ایــران و عــراق صدهــا هــزار نفــر از نیروهــای ایرانی زخمی شــدند 
امــا ایــران عقب نشــینی نکــرد. بدیــن ترتیــب ســپاه به ایــن نتیجــه رســید کــه آمریــکا حتما از 
توانمندی هــای ضعیفی بــرای ادامــه نبرد برخــوردار بــوده و انجــام عملیات تروریســتی می 

توانــد آمریکایــی هــا را بــه عقــب براند.
ــد.  ــان مــورد آمــوزش قــرار گرفتن ــادگان هــای حــزب اهللا در لبن نیروهــای القاعــده در پ
ــد.  ــن نیروهــا از کارشناســان حــزب اهللا نحــوه بمبگــذاری در ســاختمان هــا را آموختن ای
گروه های ســنی تحــت تاثیر حــزب اهللا قــرار گرفتنــد. شــیوه بمبگــذاری در ســفارت آمریکا 
در نایروبــی و دارالســالم در ســال ۱۹۹۸ میــالدی (۱۳۷۷ خورشــیدی) از بمبگــذاری مقــر 
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نیروهــای آمریکایــی و فرانســوی حافــظ صلــح در بیــروت در ســال ۱۹۸۳ میــالدی (۱۳۶۲ 
خورشــیدی) الگــو گرفتــه بــود. [9] عملیــات بیــروت زیــر نظــر ســپاه انجــام شــد.

هــر چنــد اســناد و مــدارک کافــی بــرای تکذیــب یــا اثبــات ایــن اطالعــات وجــود نــدارد و 
گروه های ســنی تروریســتی و ســپاه بــا یکدیگــر اختــالف نظــر ایدئولوژیکــی دارند امــا همه 
ایــن گــروه هــا هــدف مشــترکی بــه ویــژه در مــورد ضربــه بــه منافــع آمریــکا دنبــال مــی کنند. 
از ایــن رو، احتمــال همــکاری بین ایــن گروه هــا در برخــی برهه هــای زمانــی چنــدان دور از 
ذهــن نیســت. رژیم ســودان بــه دلیــل نزدیکــی و روابــط بســیار تنگاتنــگ بــا ایــران در معرض 
ــر از  ــژاد گفــت «ســودان میهــن دوم مــن و پ ــرار گرفــت. احمــدی ن اتهــام هــای بیشــتری ق
برادران انقالبــی عزیز و رســتگار اســت.» علی خامنــه ای در ســال ۲۰۰۶ میــالدی (۱۳۸۵ 
خورشــیدی) خطــاب به عمــر البشــیر رئیــس جمهــور ســودان از آمادگــی جمهوری اســالمی 
بــرای انتقال تجربــه و فناوری هســته ای بــه این کشــور خبــر داد. گروهی از افســران ارتش 
ــه  ــری از تجرب ــا بهــره گی ــد. تســلیحات ســاخت ســودان ب ــران آمــوزش دیدن ســودان در ای
کارشناســان ایرانی توســعه یافت. دو کشــور در مارس ۲۰۰۸ میالدی (۱۳۸۷ خورشیدی) 

تفاهــم نامــه همــکاری نظامــی و دفاعی امضــا کردنــد. [10]
به گزارش وبــگاه «آفریکــن کانفیدنشــال» در ســپتامبر ۲۰۰۸ میــالدی (شــهریور ۱۳۸۷ 
خورشــیدی) ایــران اســلحه در اختیــار خارطوم بــرای انجــام عملیــات در دارفور قــرار داده 
کــه ایــن اقــدام نقــض قانــون ســازمان ملــل بــرای ممنوعیــت فــروش ســالح بــه دولت ســودان 
اســت. ایــن گــزارش مدعــی اســت کــه یــک فرونــد پهپــاد «ابابیــل-۱۱۱» ســاخت ایــران در 
۲۸ اوت ۲۰۰۸ میــالدی (۷ شــهریور ۱۳۸۷ خورشــیدی) توســط مرکــز فرماندهــی جنبــش 
آزادی بخــش ســودان ســرنگون شــده اســت. ســایت ویکــی لیکــس در بخشــی از افشــاگری 
هــای خــود فــاش کــرد حکومــت خارطــوم بــرای حملــه بــه ســودان جنوبــی از جنگنــده هــای 
ایرانی اســتفاده کــرده اســت. دولــت ســودان روزنامه صدای مــردم (رای الشــعب) وابســته 
بــه اپوزیســیون را تــا اطــالع ثانــوی توقیــف کــرد. ایــن روزنامــه مدعــی شــده بــود کــه ســپاه 
در راســتای اجــرای بنــود توافقنامــه دفاعــی بیــن دو کشــور و دادن اســلحه بــه گــروه هــای 
شورشــی اســالمگرا در ســومالی و جنبــش مقاومــت اســالمی فلســطین (حمــاس)  در غــزه 

یــک کارخانــه تولیــد ســالح در خارطــوم دایــر کــرده اســت. [11]
روزنامــه انگلیســی «دیلــی تلگــراف» در شــماره ۲۳ ســپتامبر ۲۰۱۱ میــالدی (اول مهــر 
۱۳۹۰ خورشــیدی) در گزارشــی بــه نقل از گــزارش ســرویس هــای اطالعاتی غربی نوشــته 
«گــروه هــای ســپاه قــدس بــه دنبــال ســقوط نظــام قذافــی از پایــگاه خــود در ســودان جنوبی 
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راهــی لیبــی شــدند تــا بــه مقادیــر فــراوان تســلیحات پیشــرفته کــه مســکو در ســال ۲۰۰۴ 
میــالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی) بــه حکومــت قذافــی فروختــه بــود دســت یابنــد. ایــن گــروه هــا 
تســلیحات را از مرز لیبی به ســودان انتقــال داده و آن را در محلی در شــهر فاشــر پایتخت 
دارفور شــمالی که به شــکل محرمانه توســط ســپاه اداره می شــود جاســازی کردند. بعدها 

گفتــه شــد کــه برخــی از این موشــک هــا بــه مصــر منتقل شــدند.»
ــه توافقنامــه دفاعــی بیــن ایــران و ســودان صدهــا  ــا ب دیلــی تلگــراف مدعــی شــد کــه بن
نیروی ســپاهی بــرای آمــوزش نظامــی ارتش ســودان و حمایــت از دولــت ســودان در نبرد با 

گــروه هــای شورشــی مســتقر شــده انــد. [12]
ــی  ــه هــم کشــیده شــده اســت. مقامــات امنیت ــه نیجری ــران ب ــوذ ای ــه نف ب- نیجریــه: دامن
ــه اســلحه  ــف محمول ــان ۱۳۸۹ خورشــیدی) از توقی ــالدی (آب ــر ۲۰۱۰ می ــه در اکتب نیجری
ایرانــی از مقصــد بنــدر عبــاس دادنــد. ایــن اقــدام نقــض آشــکار قطعنامــه ۱۹۲۹ شــورای 
امنیــت در ســال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ خورشــیدی) در رابطــه بــا ممنوعیــت انتقــال اســلحه ایــران 
ــام  ــه بازداشــت شــدند و دو مق ــر از نیجری ــه ســه نف ــن محمول ــف ای ــان توقی اســت. در جری
بلندپایــه «ســپاه قــدس»  از جملــه ســید اکبــر طباطبایــی فرمانــده عالــی رتبه ســپاه قــدس هم 

ــاه گرفــت. ــران در ابوجــا پن ــات دســت داشــتند. او در ســفارت ای ــن عملی در ای
ایــن محمولــه اســلحه در کشــتی «اورســت» وابســته بــه شــرکت فرانســوی کشــتیرانی و 
حمــل و نقــل «ســی ام ای ســی جــی ام» «CMA CGM» جاســازی شــده بــود. ایــن شــرکت 
ــام جــک ر. ســید  ــه ن ــی ب ــک تاجــر لبنان ــک آن ی ســومین موسســه حمــل و نقــل جهــان و مال
ــود. ســازمان  ــوی ســنگی ب ــل پشــم شیشــه و تابل ــی مث ــن کشــتی حامــل کاالهای اســت. ای
ملــل در گزارشــی مدعــی شــد کــه ایــن محمولــه تســلیحات توســط یــک شــرکت وابســته بــه 
ــه بــوده اســت. ایــن  ــا مقصــد اصلــی ایــن محمول ســپاه ارســال شــده اســت. کشــور گامبی
ــک کازامانــس» در  ــه دســت شورشــیان «جنبــش نیروهــای دموکراتی ــود ب ــرار ب ــه ق محمول
ــن کشــور از  ــان ای ــن از نظامی ــت ســنگال اعــالم کــرد کــه ۱۶ ت ــوب ســنگال برســد. دول جن
اواخــر دســامبر ۲۰۱۰ میــالدی (آ  ــذر ۱۳۸۹ خورشــیدی) بــه دلیــل انتقــال اســلحه از ایران 
به این کشــور کشــته شــده اند. [13] ســنگال بــه دنبــال ایــن حادثــه روابــط دیپلماتیک بــا ایران 

را قطــع کــرد.
بــه دنبــال مطــرح شــدن موضــوع توقیــف محمولــه ســالح ایــران توســط مقامــات امنیتــی 
ــان ۱۳۸۹ خورشــیدی)  ــالدی (آب ــا در دســامبر ۲۰۱۰ می ــت گامبی ــه در شــورای امنی نیجری
روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا ایــران قطــع کــرد. منوچهــر متکــی وزیــر امــور خارجــه ســابق 
بــرای جمــع و جــور کــردن قضیــه راهــی نیجریه شــد. متکــی با ســفر بــه نیجریــه در واقــع به 
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دنبــال نجــات دو مقــام عالیرتبه ســپاه که بــه ســفارت ایــران در آبوجــا پناه بــرده بودنــد بود. 
عظیــم آقــا جانــی و ســید اکبــر طباطبایــی بــه مشــارکت در قاچــاق اســلحه متهــم بودنــد.

البته ایــن بگیــر و ببند عوامــل ســپاه قــدس در کشــورهای آفریقا بــه اینجا ختم نشــد. در 
دســامبر ۲۰۱۰ میــالدی (آبــان ۱۳۸۹ خورشــیدی) یعنــی چنــد هفته بعــد از کشــف محموله 
اســلحه مقامات امنیتــی نیجریه از مصــادره محمولــه مواد مخــدر از ایــران به بنــدر «آپاپا» 

در الگــوس خبــر دادند.
ــال  ــه دنب ــت مــی شــود. ســپاه ب ــی هدای ــت «ســپاه»  در ســودان توســط طباطبای فعالی
اســتفاده از ایــن کشــور بــرای فعالیــت هــای نظامــی -اطالعاتــی ایــران بــه هــر قیمتــی حتــی 
تــداوم بــی ثباتــی و کشــاندن ســودان بــه جنــگ داخلــی اســت. برخــی گــزارش هــا حاکــی از 
این اســت کــه جعفــری فرمانــده ســپاه از طباطبایی خواســت تــا جلوی آســیب و ضــرر وارد 
ــه در ســال ۲۰۱۳  ــرد. دادگاه نیجری ــا را بگی ــت هــای ســپاه قــدس در آفریق ــه فعالی شــده ب
میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) عظیــم آقــا جانــی و همــکار نیجریــه اش بــه نــام علی عبــاس را 

بــه پنــج ســال حبــس محکــوم کــرد. [14]
همزمان بــا آغاز جنــگ یمن ایــران از انتقــال تجهیــزات نظامی و ســالح به شــبه نظامیان 
حوثی در یمــن منع شــد. بنابراین ایــران ارتشــی متشــکل از نیروهــای کشــورهای آفریقایی 
برای شــرکت در نبــرد در عــراق و ســوریه و یمن ایجــاد کــرد. در این میــان شــیعیان نیجریه 
هــم گــروه شــبه نظامــی مســلحی تشــکیل دادنــد. ایــران بــه دنبــال اســتفاده از ایــن گــروه بــه 

عنــوان یک نیــروی تابــع آفریقایــی در نبردهــای منطقه ای اســت. [15]
۲-انتقال سالح به شورشیان شبه نظامی و جبهه های درگیری:

انتقــال گســترده ســالح بــه آفریقــا توســط ایــران انجــام مــی شــود. موسســه تحقیقــات 
 Distribiution of Iranian Ammunition » ــوان ــا عن ــی ب ــگ در گــزارش میدان تســلیحات جن
in Africa» بــه تجــارت اســلحه و مهمــات ایــران در ۹ کشــور آفریقایــی از ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۲ 
ــای  ــن گــزارش افــزود جــای پ ــد. ای ــا ۱۳۹۱ خورشــیدی) اشــاره مــی کن میــالدی (۱۳۸۵ ت
ــه چشــم مــی خــورد و ۱۴  ــاد شــده کامــال ب ــی در کشــورهای ی تســلیحات و مهمــات ایران
ــط شــده کــه  ــی ضب ــری در کشــورهای آفریقای ــران در مناطــق درگی ــه اســلحه از ای محمول
طــرف معاملــه در ۴ مورد دولــت و مقــام های رســمی و ۱۰ مــورد هم گروه های مســلح شــبه 
نظامی همچــون جدایــی طلبــان کازامانــس در ســنگال و شورشــیان ســاحل عــاج و زامبیا و 
جنبــش ابراهیــم زکزاکــی در نیجریه بــوده اســت. همین اقدامــات منجر بــه تیره شــدن روابط 
ایران و برخی کشــورهای آفریقایی شــد. [16] شــبکه آمریکایــی « Fox news» هــم از فعالیت 
های باند قاچــاق اســلحه از ایران خبــر داد. ایــن باند موســوم بــه «واحد ۱۹۰»  متشــکل از 
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۲۴ نفــر در راســتای انتقــال اســلحه بــه جمهــوری آفریقــای مرکــزی و یمــن فعالیت مــی کند. 
[17]

۳-آفریقا.. میدانی برای ضربه به منافع کشورهای متخاصم:
بخشــی از نبردهای ســپاه در خاورمیانــه و جهان به آفریقا منتقل شــد. ســپاه بــا هدایت 
ایــن نبــرد در برخــی کشــورهای آفریقایــی در راســتای ضربه بــه منافــع کشــورهای عربی و 

غربــی فعالیــت مــی کند:
الــف- کنیــا: کنیــا یکــی از شــرکای تجــاری و ویــژه ایــران محســوب مــی شــود. امــا ایران 
بــا برقــراری روابــط گســترده بــا کنیــا اهــداف دیگــری هــم دنبــال مــی کنــد. مومباســا دومین 
شــهر پرجمعیــت کنیــا و مرکــز مســلمانان اســت. بنابرایــن ایــن شــهر هــدف ایــده آل بــرای 
فعالیــت هــای ایــران بــه شــمار مــی رود. البتــه کنیــا و اســرائیل هــم روابط خوبــی بــا یکدیگر 
دارنــد. شــهرهای کنیــا مرکــز فعالیــت هــای تجــاری و گردشــگری اســرائیلی هــا هســتند. 
(بســیاری از اســتراحتگاه های ســاحلی کنیا در دســت اســرائیلی ها اســت. صاحب بزرگ 
تریــن مجتمــع تجــاری نایروبــی اســرائیلی اســت.) بنابراین این شــهر توجــه مزدوران ســپاه 
را بــه خــود جــذب کــرده اســت. آنهــا همــواره بــه دنبــال عملیــات انتقامجویانــه و ضربــه بــه 
منافــع اســرائیل و تالفــی کــردن طــرح تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران توســط اســرائیل 

هســتند. [18]
ــر ۱۳۹۱  ــا تی ــالدی (اســفند ۱۳۹۰ ت ــا جــوالی ۲۰۱۲ می ــت اســرائیل از مــارس ت دول
ــج دانشــمند هســته ای زد.  ــه پن ــی از جمل ــرور شــهروندان ایران ــه ت خورشــیدی) دســت ب
حکومــت ایران دســتگاه هــای امنیتــی اســرائیل – و آمریــکا و انگلیــس- را به انجــام ترورها 

متهــم کــرد. [19]
ــالدی (۳۱ خــرداد ۱۳۹۱ خورشــیدی) دو عضــو  ــن ۲۰۱۲ می ــا در ۲۰ ژوئ مقامــات کنی
ســپاه قدس بــه نام هــای احمــد ابــو الفتحــی و ســید منصور موســوی بــه دلیــل برنامــه ریزی 
بــرای حملــه بــه منافــع برخــی کشــورهای غربــی در کنیــا دســتگیر و بــه حبــس ابــد محکــوم 
کردنــد. در همــان روز، پلیــس کنیــا یــک دســتگاه کانتینــر حامــل مــواد منفجــره از عــراق بــه 
مومباســا را توقیــف کــرد. خبرگــزاری «آسوشــیتد پــرس» بــه نقــل از مقامــات کنیــا گزارش 
داد کــه عوامــل ایران بــرای حمله بــه مراکــز و موسســات اســرائیلی و آمریکایی و انگلیســی 

و عربســتانی در کنیــا برنامــه ریــزی کــرده انــد.
ســفارت آمریــکا در نایروبــی چنــد روز بعــد از ایــن بگیــر و ببندهــا دربــاره خطــر حملــه 
تروریســتی در مومباســا هشــدار داده و از کارمنــدان دولــت آمریــکا خواســت تــا ایــن شــهر 
را تــا اول جــوالی (۱۱ تیــر ۱۳۹۱ خورشــیدی) تــرک کنند. کنیــا از دســتگاه های بیــن ا�للی 
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و اف بــی آی و اینترپــل بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای امنیتــی درخواســت کمــک کــرد. یکــی از 
بازداشــت شــدگان ایرانــی در دادگاه اعــالم کــرد کــه او توســط برخــی عوامــل اســرائیل در 
بازداشــتگاه مــورد بازجویــی و شــکنجه قــرار گرفــت امــا پلیــس کنیــا ایــن اتهــام را رد کرد.
ــه ۲۰۱۳ میــالدی (بهمــن ۱۳۹۱ خورشــیدی) یکــی از  ــه در فوری ــی نیجری مقامــات امنیت
ــن دیگــر  ــه همــراه دو ت ــود را ب ــده ب ــران آمــوزش نظامــی دی ــه کــه در ای شــهروندان نیجری
دســتگیر کردنــد. ایــن افــراد مدعــی شــدند کــه بــرای انجــام ســه حملــه تروریســتی در دفتــر 
آژانــس آمریکایی توســعه بین ا�للــی و مجتمع هــای تجــاری اســرائیلی و یک مرکــز فرهنگی 
یهودیــان در شــهر الگوس-بــزرگ تریــن شــهر نیجریــه- برنامــه ریــزی کــرده بودنــد. بــه گفتــه 
برخــی گــزارش هــا هتــل هایــی کــه پذیــرای مســافران آمریکایــی و اســرائیلی بودنــد هــم در 
فهرســت اماکــن مــورد هــدف قــرار داشــتند. ایــن افــراد همچنیــن بــرای تــرور برخــی چهــره 
هــای سیاســی و نظامــی مثــل ژنــرال ابراهیــم بابانگیــدا یکــی از فرماندهــان ســابق نظامی و 
ابراهیــم داســوکی رهبر مذهبــی ســنی و ســفیر عربســتان ســعودی در نیجریه برنامــه ریزی 

کــرده بودنــد.
ســه مــاه بعــد، مقامــات امنیتــی نیجریــه موفــق بــه کشــف انبــار تســلیحات حــزب اهللا در 
ــان در  ــزل سرکنســول لبن ــک من ــه شــدند. مال ــع در شــمال نیجری ــو واق ــی در شــهر کان منزل
ســیرالئون بــود. در جریــان عملیــات پلیــس ســه لبنانــی کــه بــرای اســتفاده از این تســلیحات 
توســط حــزب اهللا آمــوزش دیــده بودنــد بازداشــت شــدند. پلیــس نیجریــه اعــالم کــرد ایــن 

افــراد عضــو هســته وابســته بــه حــزب اهللا هســتند. [20]
ــراف  ــی اعت ــالدی (دی ۱۳۹۳ خورشــیدی) دو مامــور پلیــس کنیای ــه ۲۰۱۵ می در ژانوی
کردند که توســط یــک گــروه ایرانــی مامــور انجــام عملیــات تروریســتی در کنیــا شــده بودند. 
رئیــس پلیــس کنیــا جــوزف بوینــت در نایروبــی اعــالم کــرد «دو مــرد بــا نــام هــای ابــو بکــر 
صدیــق لــو (۶۹ ســاله) و یاســین ســامبای جومــا بارهــا بــه ایــران ســفر کــرده انــد. ایــن دو 
مظنون از ســوی یــک حلقــه جاسوســی ایرانی بــرای حمله بــه منافــع غــرب و کنیا اســتخدام 

شــده بودنــد.»
 مقامــات امنیتــی کنیــا در نوامبــر ۲۰۱۵ میــالدی (آبــان ۱۳۹۴ خورشــیدی) یــک هســته 
ــن شــبکه همــکاری  ــا ای ــی کــه ب ــد. دو شــهروند کنیای ــران را شناســایی کردن جاسوســی ای
ــرای انجــام  ــه «پارســا»  ب ــی موســوم ب ــک مــزدور ایران ــد کــه از ی ــد اعــالم کردن مــی کردن
عملیــات بمبگذاری در نایروبی دســتور مــی گرفتند. مقامــات امنیتی کنیا در دســامبر ۲۰۱۶ 
میــالدی (آذر ۱۳۹۵ خورشــیدی) دو وکیــل ایرانــی بــه نــام هــای عبــد الحســین صفایــی و 
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نفوذ سپاه در آفریقا مداخله های فشرده و چالش های پابرجا

ســید نصــر اهللا ابراهیمــی بــه همــراه راننــده شــان را دســتگیر کردنــد. ایــن افــراد متهــم به 
تصویربــرداری از ســفارت اســرائیل بــه منظــور انجــام عملیــات تروریســتی شــدند. ایــن دو 
وکیــل بــرای پیگیــری پرونــده دو شــهروند ایرانــی بازداشــت شــده در کنیــا بــه ایــن کشــور 
ســفر کردنــد. دادگاه کنیــا ایــن دو شــهروند ایرانــی را بــه ۱۵ ســال زنــدان بــه اتهــام حمــل 
مــواد منفجــره در ســال ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) محکــوم کــرد. دو وکیــل ایرانی 

بــه دنبــال پیگیــری وزارت امــور خارجــه آزاد شــدند.
ب- لیبــی: در ژوئــن ۲۰۱۴ میــالدی (خــرداد ۱۳۹۳ خورشــیدی) گزارشــی در نیویــورک 
پســت درباره کتــاب «ســوداگری مــرگ» اثــر «کنــت تیمرمن» منتشــر شــد. نویســنده در این 
کتــاب بــه دســت داشــ� «فرمانــده ســپاه قــدس» قاســم ســلیمانی در حملــه بــه کنســولگری 
آمریــکا در بنغــازی اشــاره کــرده اســت. در جریــان ایــن حملــه ســفیر آمریــکا کشــته شــد. 
دســتگاه اطالعاتــی آمریــکا بــه فایــل صوتــی مکا�ــه ضبــط شــده یــک گــروه جهــادی در ۳۰ 
ــن فایــل صوتــی  جــوالی ۲۰۱۲ میــالدی (۹ مــرداد ۱۳۹۱ خورشــیدی) دســت یافــت. در ای
ــه فارســی  ــا اعضــای «ســپاه قــدس» ب ــن گــروه ب ــی اعضــای ای صــدای گفــت و گــوی تلفن
شــنیده می شــود. نویســنده در این کتــاب مدعی شــده دولــت آمریکا از ســفر هفت شــهروند 
ایرانــی عضــو کمیتــه بیــن ا�للــی صلیــب ســرخ بــرای حملــه بــه کنســولگری آمریــکا باخبــر 
شــد. همچنین نویســنده اشــاره کرده که ۱۰۰۰ پیکارجو از لیبــی در گروه های شــبه نظامی 

بــرای ارتبــاط مســتقیم بــا مســئوالن ســپاه قــدس اســتخدام شــده انــد. [21]
۴-آفریقا.. میدان حمایت از متحدان:

ــه در  ــه تحــوالت پرشــتاب خاورمیان ــا توجــه ب ــی ب ــای شــرقی و غرب کشــورهای آفریق
سیاســت خارجــه ایــران از اهمیــت بســزایی برخوردارنــد، چــه ایــن کشــورها مــی توانند در 

ــد. ــی کنن ــه ای نقــش آفرین ــت متحــدان منطق راســتای حمای
همزمــان بــا تشــدید عملیــات نظامــی ائتــالف عربــی در یمــن در راســتای مقابلــه بــا گروه 
حوثــی مــورد حمایــت ایــران و قطــع روابــط بــا متحــد تاریخــی خــود یعنــی ســودان ایــران بــه 
گســترش روابــط بــا اریتــره پرداخــت. روابــط ایــران و اریتــره گســترش چشــمگیری داشــت. 
در ســال ۲۰۰۸ میــالدی (۱۳۸۷ خورشــیدی) رئیــس جمهــور اریتره از ســاخت پایــگاه های 
نظامی ایــران در منطقــه شــاخ آفریقا اســتقبال کــرد. تفاهم نامــه همــکاری نفتی بــه امضای 
ــران در ســواحل  دو کشــور رســید. گــزارش اســتراتفور هــم پیشــتر از حضــور نظامــی ای
اریتــره و در مجمــع الجزایــر اســتراتژیک دهلــک خبــر داد. بــه گفتــه یکــی از اســناد «ویکــی 
لیکس» کــه در ۱۲ فوریــه ۲۰۱۰ میــالدی (۲۳ بهمن ۱۳۸۸ خورشــیدی) منتشــر شــد ســفیر 
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عربســتان ســعودی در اریتــره بــه شــدت از نفــوذ روزافــزون ایــران در ایــن کشــور و دادن 
اســلحه بــه نیــروی دریایــی اریتــره نگــران اســت. ویکــی لیکــس بــه نقــل از ســفیر عربســتان 
ســعودی گفــت شورشــیان حوثــی از ســال ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) در اریتــره 

فعالیــت مــی کننــد.
همزمــان با آغــاز عملیــات نظامــی ائتــالف عربی ایــران از ســواحل اریتــره بــرای حمایت 
از متحــدان حوثی و مســلح کــردن و آمــوزش نظامــی آنهــا در ســه پــادگان در کشــور اریتره 
اســتفاده کــرد. ایــن مراکــز نظامــی توســط ایــران اداره و تامیــن مالــی مــی شــدند. یکــی از 
این پــادگان هــا در نزدیکــی بنــدر «عصــب» روبــروی پــادگان بــزرگ ارتــش اریتره بــا عنوان 
«ویعــا» قــرار دارد. ایــران پــادگان نظامــی دریایــی در نزدیکــی بنــدر عصب ســاخته اســت. 
ایــن پــادگان محــل انتقــال نیروهای ســپاه قــدس و موشــک های ســپاه بــرای تســهیل حمایت 

از حوثــی هــا اســت.
ــه تازگــی  ــرار دارد کــه ب ــه «ســاوی» در نزدیکــی مــرز ســودان ق ــادگان دوم در منطق پ
توســط ســپاه بــه منظــور آمــوزش حوثــی هــا احــداث شــده اســت. پــادگان ســوم در یکــی از 
ســه جزیــره ای واقــع شــده کــه ایــران از دولــت اریتــره اجــاره کــرده اســت. دهلــک یکــی از 
این جزایــر اســت کــه در قلمــرو کشــور اریتــره قــرار دارد. ســپاه از این پــادگان بــرای کمک 
تســلیحاتی و ارائــه تانــک بــه حوثــی هــا از طریــق بنــدر میــدی اســتفاده مــی کنــد. ایــران از 
جزایــر اریتــره بــه عنــوان پایگاهــی بــرای آمــوزش نظامــی نیــرو و اعــزام آنان بــه جبهــه های 

نبــرد در راســتای افزایــش نفــوذ اســتفاده مــی کنــد. [22]
وابســته نظامــی یمــن در قاهــره در مــارس ۲۰۱۵ میــالدی (اســفند ۱۳۹۳ خورشــیدی) 
مدعی شــد دولــت اریتــره از حوثــی هــا حمایت مــی کنــد و این کشــور به حیــاط خلــوت ایران 

و متحدانــش تبدیل شــده اســت.
ــر ۱۳۹۰  ــد در گزارشــی در ۶ جــوالی ۲۰۱۱ میــالدی (۱۵ تی روزنامــه فرانســوی لومون
خورشــیدی) بــه نقــل از منابــع امنیتی فرانســه نوشــت ســپاه قدس بنــا بــه رهنمودهــای علی 
خامنــه ای بــه مرحــوم معمــر القذافــی رهبــر ســابق لیبــی بــرای مقابلــه بــا دخالــت غــرب در 
لیبــی در ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) وارد عمــل شــد. بــرای مثال ســپاه قدس 
ــروی  ــی و اعــزام نی ــا نیروهــای انقالب ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه لیب ــال ســالح و مهمــات ب در انتق
ســپاهی بــه لیبی نقــش آفرینــی می کنــد. ســپاه بــه قذافی گوشــزد کــرد تا ایــن مهمــات را در 
محلــه هــای مســکونی نگهــداری کنــد تــا بتوانــد از مســاله حملــه هوایــی بــه ایــن انبارهــا بــه 
عنــوان ابــزار رســانه ای به نفــع خود بهــره بــرداری کنــد. اعضــای ســپاه قــدس در جزایر و 
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ســودان وظیفــه انتقــال اســلحه بــه لیبــی را بــر عهــده داشــتند. [23]
ــه حمــاس در فلســطین بهــره گرفــت. در  ــرای انتقــال ســالح ب ســپاه از خــاک ســودان ب
ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) کاروان هــای حامــل ســالح و موشــک ایــران در 
ســودان هــدف حملــه هواپیماهــای اســرائیلی قــرار گرفتنــد. ایــن محمولــه عــازم غــزه بــود.

۵- آفریقا... میدانی برای صدور انقالب و نشر تشیع:
از جملــه فعالیــت هــای دیگــر ســپاه در آفریقــا تامیــن مالــی و حمایــت لجســتیکی ثابت از 
سیاســت راهبــردی کالن حکومــت (صــدور انقــالب) در کشــورهای دیگــر اســت. ایــن نقــش 
آفرینــی در برخــی مناطــق آفریقــا یعنــی بخــش شــمال و غــرب آفریقــا بســیار پررنــگ تــر از 
ســایر مناطق اســت. جمعیــت شــیعیان در ایــن مناطق بیشــتر بــوده و عوامــل ســپاه در آنجا 
فعالیــت گســترده تــری دارنــد. مراکــش بــه دلیــل دخالــت در امــور داخلــی روابــط خــود را با 
ایران قطــع و این کشــور را به دامــن زدن بــه اختالفــات فرقه ای و ســنی شــیعی در مراکش 

در ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) متهــم کــرد. [24]
ــاره  ــی در مراکــش درب ــی و محل ــن ا�لل گــزارش هــای بســیاری توســط موسســات بی
گســترش تشــیع در این کشــور منتشــر شــده اســت. به عنــوان مثــال گــزارش ســاالنه وزارت 
امور خارجــه آمریــکا دربــاره آزادی ادیــان و گزارش مرکــز پژوهش هــا و مطالعــات مراکش 
دربــاره وضعیــت مذهبــی جامعــه در ســال ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) به ایــن نکته 
اشــاره کردنــد کــه پدیــده تشــیع در ایــن کشــور بــه عنــوان چالــش اصلــی جامعــه و حکومــت 
ــه مذهــب  ــا اســتناد ب ــی ب ــرن هــای طوالن ــی در مغــرب طــی ق مطــرح اســت. ســاختار مذهب
مالکــی و مکتــب اشــعری شــکل گرفــت. ایــران و همفکــران مذهبــی و فرقــه ای اش بــا بهــره 
ــه آن «دوره  ــده آنچــه جامعــه شناســان معاصــر ب ــرداری از تحــوالت و پیامدهــای پیچی ب

ادیــان» مــی گوینــد بــه ترویــج تشــیع در شــمال آفریقــا پرداختنــد. [25]
اختالفــات دربــاره تشــیع بعــد از «آغــاز» طوفــان تنــش دیپلماتیــک ایــران و مراکــش در 
فوریــه ۲۰۰۹ میالدی (اســفند ۱۳۸۷ خورشــیدی) تشــدید شــد و روابط دو کشــور بــه دنبال 
اعــالم حمایــت مراکــش از بحرین قطــع گردیــد. حکومــت ایــران از بحرین بــه عنــوان یکی از 

اســتان هــای ایــران یــاد کرد.
در ژوئــن ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) گــزارش مفصلی بــا عنوان «مغرب اســیر 
سیاســت هــای صهیونیســم» در ســایت خبرگــزاری فــارس وابســته بــه ســپاه منتشــر شــد. 
ــاد از رویکــرد سیاســت خارجــه پادشــاهی مغــرب در مســائل گوناگــون  ــه انتق نویســنده ب
ــدار محمــد ششــم پادشــاه مراکــش و ســفیر  ــک روز پــس از دی ــن گــزارش ی پرداخــت. ای
ــالدی (۲۹ خــرداد ۱۳۹۴  ــن ۲۰۱۵ می ــد در ۱۹ ژوئ ــاط محمــد تقــی موی ــران در رب ــد ای جدی
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خورشــیدی) منتشــر شــد. دیداری کــه به منظــور برقــراری دوبــاره روابط رســمی دو کشــور 
بعــد از ۶ ســال قطــع روابــط برگــزار شــد.

دکتر رشــید یلــوح پژوهشــگر مســائل ایــران دربــاره علــل احتمالــی انتشــار ایــن گزارش 
توســط خبرگــزاری وابســته به ارگان ســپاه بــه ۳ مورد اشــاره مــی کنــد. دلیــل اول پیچیدگی 
ــن پیچیدگــی همــان  ــد «منظــور از ای ــاره مــی گوی ــن ب ســاختار حکومــت اســت. او در ای
دوگانگــی میــان انقــالب و دولــت در ایــران اســت. ایــن یــک مشــکل عمیــق ســاختاری در این 
نظــام اســت.» ســپاه بــه دلیــل همســویی بــا خامنــه ای یعنــی انقــالب دســت باالتــر را دارد و 
روحانــی کــه دولــت ایــران را نمایندگی مــی کنــد در موضع ضعیــف تری قــرار گرفته اســت. 
همــه تصمیــم گیــری هــا و ابزارهــای اســتراتژیک حکومــت در دســت نیــروی ائتالفــی بیــن 

ســپاه و بیــت رهبــری اســت.
دلیــل دوم ماهیت کشــمکش و درگیــری و تضــاد منافع بین ســپاه و دولت حســن روحانی 
اســت. دلیل ســوم به رفتار نظــام و مهــارت تصمیم گیــری داخلی برمی گــردد. البتــه احتمال 
اینکــه ایــران بــه دنبــال بــاج گیــری از دولــت مراکــش بــرای ضعیــف نشــان دادن آن در دوره 
از ســرگیری روابــط باشــد محتمــل تر اســت. چــه اینکــه حکومــت ایــران بــه دنبال اشــراف و 

مدیریت ســیر تحــول روابــط دو جانبــه از همــان ابتدا اســت. [26]
ــی و فرهنگــی در  ــق مراکــز گوناگــون خدمات ــه از طری ــران در نیجری ــت حکومــت ای فعالی
ــه  ــزان» ب ــه نامــه شــیعی «ا�ی ــالدی (۱۳۸۵ خورشــیدی) آغــاز شــد. هفت ســال ۲۰۰۶ می
ــه  ــران در آبوجــا پایتخــت نیجری ــه منتشــر مــی شــود. ســفارت ای مــدت ده ســال در نیجری
کتــب شــیعی بــه زبــان هوســا (زبــان محلــی) منتشــر و ســایت هــا و وبــگاه هــای وابســته بــه 
ایران تشــیع را ترویــج می کننــد. «انجمــن اســالمی دانشــجویان آفریقایی در ایــران» نقش 
بســزایی در جذب دانشــجویان ایــن قاره بــه طور عــام و نیجریــه به طور خــاص و اعــزام این 

افــراد بــه ایــران ایفــا مــی کنــد.
نهادهــا و شــخصیت هــای فراوانی بــرای انجــام فعالیت هــای تبلیغــی شــیعی در نیجریه 
ــدر توســط حافــظ محمــد ســعید فعــال  ــران هســتند. موسســه شــیعی حی ــت ای مــورد حمای
شــیعی در ســال ۱۹۹۴ میــالدی (۱۳۷۳ خورشــیدی) تاســیس شــد. ابراهیــم زکزاکــی کــه 
ــت  ــا تبعی ــد ب ــاد مــی کنن ــه» ی ــر شــیعیان نیجری ــوان «رهب ــا عن ــی از او ب رســانه هــای ایران
بــی چــون و چــرا از سیاســت هــای حکومــت ایــران پیــرو خــط فکــری علــی خامنــه ای رهبــر 
ایــن کشــور اســت. او آشــکارا از سرســپردگی خــود بــه ایــران مــی گویــد. زکزاکــی اهــداف 
سیاســی خــود را از طریق گروهــی که حکومــت ایــران از آن با عنــوان «حــزب اهللا نیجریه» 
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ــه  ــن گــروه اســالم گــرای نیجری ــر در ای ــد اعــالم کــرده اســت. ده هــا هــزار نف ــاد مــی کن ی
عضویــت دارنــد. [27]

زکزاکــی در گفــت و گو بــا بی بی ســی گفــت او برخی حامیانشــان را بــا الهــام از الگوی 
«ســپاه پاســداران» ایــران آمــوزش مــی دهــد امــا زکزاکــی در عیــن حــال دریافــت حمایــت 
مســتقیم از ایــران را رد کرد. ایــن در حالیســت که مقام هــای ایران همــواره و بــا افتخار از 
حمایــت و آمــوزش جنگ هــای چریکی و ســاخت مــواد منفجره و بمب و اســلحه دســت ســاز 

بــه نیروهــای «جنبــش اســالمی نیجریه» ســخن مــی گویند.
۶-دستیابی به اورانیوم:

حکومــت ایــران بــه دنبــال تحریــم هــای هســته ای غــرب همــواره در ســال هــای گذشــته 
ــوم  ــر اورانی ــی کــه از ذخای ــا برخــی کشــورهای آفریقای ب ــط گــرم  ــراری رواب ــرای برق ب
برخوردارنــد کوشــیده اســت. ایــران از این ماده بــرای گســترش برنامــه هســته ای بهره می 
گیــرد. انتقــال اورانیــوم یکــی از حــوزه هــای فعالیــت ســپاه در کشــورهای آفریقایــی اســت.
ســازمان ملل در گزارش ۱۸ جوالی ۲۰۰۶ میالدی (۲۷ تیر ۱۳۸۵ خورشــیدی) نوشــت 
ــه  ــف شــد. محمول ــا توقی ــوم ۲۳۸ توســط مســئوالن گمــرک تانزانی ــزرگ اورانی ــه ب «محمول
مذکور از معــادن لوبومباشــی در کنگــو منتقل و حمل شــده اســت.» مقامات گمــرک تانزانیا 
در گفــت و گــوی مطبوعاتــی اعــالم کردنــد ایــن محمولــه کــه عــازم بنــدر عبــاس بــوده در روز 
۲۲ اکتبــر ۲۰۰۵ میــالدی (۳۰ مهــر ۱۳۸۴ خورشــیدی) توقیــف شــده اســت. ایــن گــزارش 
افزود «ایــران به شــبه نظامیــان اتحادیه دادگاه های اســالمی ســومالی ســالح مــی فروخته 
و در مقابــل اورانیــوم دریافــت می کــرده اســت. این گــزارش مدعــی شــده کــه ۷۰۰ پیکارجو 
ــالدی (۱۳۸۵  ــرد ســال ۲۰۰۶ می ــان در نب ــار نیروهــای حــزب اهللا لبن از ســومالی در کن
خورشــیدی) با اســرائیل حضــور داشــتند. البته حــزب اهللا و اســالم گرایــان ســومالی این 
ــوم در ســومالی  ــل اســتخراج اورانی ــر قاب ــی اســت ذخای ــد. گفتن ــب کردن موضــوع را تکذی

حــدود ۶۶۰۰ تــن بــرآورد شــده اســت. [28]
یوســف جــراد عمــر وزیــر امــور خارجــه ســومالی بــا ارســال نامــه بــه اســتفان شــوارتز 
اعــالم کرد جنبــش جوانــان ســومالی اورانیــوم بــه ایران مــى فرســتد. آنهــا اورانیــوم معدنی 
اســتخراج شــده به ایــران منتقــل كردنــد. و این گــروه برخــی معــادن اورانیــوم کشــور را در 
اختیــار دارد. جنبــش جوانان به ذخایــر اورانیــوم در ایالت گا�ودوگ دســت یافتــه و آن را به 
ایــران منتقل کردنــد.» چنانچــه ایــران برنامــه هســته ای را در واکنش بــه لغو برجام از ســر 

بگیرد ایــن موضــوع اهمیــت پیدا مــی کنــد.  [29]
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چهارم: �یامدهای تحرکات سپاه بر �وابط ایران و آف��قا
 ۲۰۰۵-۱۹۹۷) ــا در دوره ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی  ــران و آفریق ای ــط  رواب
ــط در دوره  ــن رواب ــالدی/۱۳۷۶-۱۳۸۴ خورشــیدی) گســترش چشــمگیری یافــت. ای می
ــه اوج خــود رســید.  ــالدی/ ۱۳۸۴-۱۳۹۲ خورشــیدی) ب ــژاد (۲۰۰۵-۲۰۱۳ می احمــدی ن
تفاهــم نامــه هــای اقتصــادی فراوانــی در ایــن دوره بیــن دو طرف بســته شــد و فعالیــت های 
فرهنگــی ایــران افزایــش یافــت. امــا روابــط ایــران و کشــورهای آفریقایــی در دوره ریاســت 
جمهــوری حســن روحانــی (۲۰۱۳ میــالدی تــا کنــون-۱۳۹۲ تــا کنــون) کم رنــگ شــد. روابط 
بین ایــران و برخــی کشــورهای آفریقایــی از ۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) بــه بعد بر 
اثــر ناکامــی هــا و اقدامــات خرابکارانــه پیاپــی سیاســت خارجــه ایــران در آفریقــا و توطئــه 
ــه تیرگــی  ــاد شــده رو ب ــژه «ســپاه قــدس» در کشــورهای ی ــه وی هــای نیروهــای ســپاه و ب

گذاشــت. ایــن مســاله بیانگــر کاهــش نفــوذ ایــران در آفریقــا اســت.
 روابــط ایــران و کشــورهای آفریقایی بــه دلیل تحرکات ســپاه پاســداران به تنش کشــیده 

شــد که برخی نمونــه هــای آن عبارتند از:
۱-قطع روابط دیپلماتیک با ایران:

توقیــف محموله ســالح در بنــدر آپاپا در الگــوس نیجریــه در اکتبــر ۲۰۱۰ میــالدی (آبان 
۱۳۸۹ خورشــیدی) یکــی از مهــم تریــن ناکامــی هــای نیروهــای ســپاه در آفریقــا اســت. این 
اقدامــات منجــر بــه قطــع روابــط ســنگال و گامبیــا بــا ایــران شــد. روابــط ایــران و نیجریه هم 
رو بــه تیرگــی گذاشــت. ســابقه طوالنــی روابط گــرم بیــن ایــران و کشــورهای آفریقــای غربی 
ــه  ــران و ســنگال در فوری ــد روابــط ای ــه دلیــل همیــن تحــرکات ســپاه از بیــن رفــت. هــر چن ب
۲۰۱۳ میــالدی (بهمــن ۱۳۹۱ خورشــیدی) از ســر گرفتــه شــد امــا ایــن تحــرکات همچنــان 
بــر روابــط دو کشــور ســایه انداختــه اســت. ایــران از کشــورهای آفریقایــی بــرای حمایت از 
متحــدان و کمــک بــه گــروه هــای شورشــی مخالــف برخــی حکومــت هــای آفریقایی اســتفاده 
می کنــد و همیــن منجر به تشــدید کشــمکش در ایــن قــاره و افزایش فــروش ســالح از ایران 

بــه ایــن کشــورها می شــود.
ســنگال بیش از کشــورهای دیگــر آفریقــا از روابــط گرم و با ســابقه بــا ایــران برخوردار 
بــود. مقامــات ایــران تصــور مــی کردنــد روابــط ایــران بــا ســنگال مــی توانــد بســتر مهمــی 
برای برقــراری روابــط با بقیــه کشــورهای آفریقایــی باشــد. روابط ایران و ســنگال بــه وجهه 
و اعتبــار و موقعیــت رهبــری ایــران در کشــورهای اســالمی کمــک کــرد. ایــران همچنیــن بــه 
تامیــن مالــی برگــزاری اجــالس ســازمان کنفرانــس اســالمی در داکار پایتخــت ســنگال در 
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نفوذ سپاه در آفریقا مداخله های فشرده و چالش های پابرجا

ــالدی (اســفند ۱۳۸۶ خورشــیدی) پرداخــت. مــارس ۲۰۰۸ می
مقامــات ســنگالی بارهــا بــه انتقــاد تحریــم هــا علیــه ایــران پرداختــه و از نقــش رهبــری 
ایــران در جهــان اســالم ســتایش کردنــد. این دو کشــور دیــدگاه هــای نزدیــک و گاهــی حتی 
مشــترک دربــاره اســرائیل دارنــد و ســفرهای متقابــل مســئوالن افزایــش یافــت. برخــی از 
چهــره های بــا نفــوذ ایــران از جملــه هاشــمی شــاهرودی رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحت 
ــد. شــاهرودی در جــوالی ۲۰۰۷  ــه ســنگال ســفر کردن ــر ب ــه رهب ــک ب نظــام و چهــره نزدی

ــر ۱۳۸۷ خورشــیدی) عــازم ســنگال شــد. [30] ــالدی (تی می
روابــط ایــران و گامبیــا بــه دنبــال بــه قــدرت رســیدن یحیــی جامــع بــر اثــر کودتــای ســال 
ــا از حــق ایــران بــرای داشــ�  ۱۹۹۴ میــالدی (۱۳۷۳ خورشــیدی) گســترش یافــت. گامبی
برنامــه هســته ای حمایــت کــرد. گامبیــا از احمدی نــژاد بــه عنــوان مهمــان ویــژه در اجالس 

ســران آفریقــا در گامبیــا در ســال ۲۰۰۶ میــالدی (۱۳۸۵ خورشــیدی) دعــوت کــرد. [31]
هرچنــد ایــران بــه موفقیــت هــای چشــمگیری در آفریقــا دســت یافــت امــا رفتــار ناپســند 
و دخالــت هــای ایــران کشــورهای آفریقایــی را در موقعیــت نامناســبی در ســطح منطقــه ای 
و بیــن ا�للــی قــرار داد. عــالوه بــر ایــن، کشــورهای خارجــی هــم نقــش ایــران را بــه عنــوان 
تهدیدی بــرای منافــع و موازنــه منطقــه ای تصور کردنــد و بدیــن دلیل روابــط ایــران و آفریقا 
رو بــه تیرگــی گذاشــت و حتــی در مــواردی منجــر به قطــع روابــط شــد. کشــورهای آفریقایی 
فراوانــی دیگر در شــرایط بحــران و تنــش از ایــران حمایت نمــی کننــد. از طرف دیگــر، حاال 
کــه روابــط نســبتا خوبی بیــن ایــران و غرب بــه دلیــل برجــام برقرار شــده ایــران دیگــر نیازی 
بــه کشــورهای بدیــل بــرای شکســ� انــزوا و دور زدن تحریم ها نمــی بینــد و همیــن منجر به 

کاهــش حضــور ایــران در آفریقا شــد.
۲-تحول در هواخواهی کشورهای آفریقایی:

همزمــان بــا تشــدید تنــش در یمــن کشــورهای خلیــج بــه گســترش روابــط بــا کشــورهای 
آفریقایی بــه ویــژه آفریقای شــرقی پرداختند تــا بدین وســیله از طریــق این کشــورها حمایت 
لجســتیکی به نیروهــای ائتــالف عربــی برســانند و در عیــن حال اجــازه ندهنــد ایــران از این 
کشــورها بــرای حمایــت از حوثــی ها اســتفاده کنــد. روابــط گــرم آفریقــا و کشــورهای خلیج 
بــا اســتقبال کشــورهای آفریقایی متعــددی روبــرو شــد. ده کشــور آفریقــا در ائتــالف عربی 
موســوم بــه «طوفــان قاطعیــت» بــرای مقابلــه بــا حوثــی هــا شــرکت کردنــد کــه در ایــن میــان 
ســه کشــور عربی در آفریقــا -مصر و مراکــش و ســودان- حضــور دارند. ائتالف اســالمی 
در دســامبر ۲۰۱۵ میــالدی (آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی) راه اندازی شــد. ۳۴ کشــور اســالمی 
از جملــه چندیــن کشــور آفریقایــی مثــل ســودان و ســومالی و مصــر و مراکــش و موریتانــی 
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و جزایــر کومــور و چــاد و توگــو و جیبوتــی و ســنگال و ســیرالئون و گابــن و گینــه و ســاحل 
عاج و مالــی و نیجــر و نیجریه در ایــن ائتالف به رهبری عربســتان ســعودی حضــور دارند.
کشــور امــارات و اریتــره توافقنامــه ای برای اســتفاده از گــذرگاه هــای زمینــی و دریایی 
اریتــره بــه ویــژه بنــدر عصــب در راســتای ترانزیــت و ارائــه خدمــات لجســتیکی بــه نیروهای 
شــرکت کننــده در جنــگ یمــن امضــا کردنــد. ۴۰۰ ســرباز از اریتــره بــرای جنــگ در عــدن 
اعــزام شــده انــد. صــف بنــدی هــای اریتــره دســتخوش تغییــر و تحــول شــد. دولــت اریتــره 
بــا توجــه بــه روابــط گــرم بــا ایــران حامــی اصلــی حوثــی هــای یمــن بــه شــمار مــی رفــت و 
کمــک هــای تســلیحاتی و آموزشــی در اختیارشــان قــرار مــی داد. امــا حــاال اریتــره بــه یکی 
از پایــگاه هــای حامــی ائتــالف عربــی در یمــن تبدیل شــده اســت. دولــت امــارات و جمهوری 
ســومالی لند برای ســاخت پایگاه نظامــی اماراتــی در بنــدر بربره بــه توافق رســیدند. تفاهم 
نامه مشــابهی هم بیــن پادشــاهی عربســتان ســعودی و جمهــوری جیبوتــی به امضا رســید.
روابــط دیپلماتیــک بین ســه کشــور عربــی ســودان و جیبوتــی و ســومالی در منطقه شــاخ 
آفریقــا و ایــران بــه دنبــال حملــه بــه ســفارت عربســتان ســعودی در تهــران در ژانویــه ۲۰۱۶ 
ــت خــود را از  ــاد شــده حمای ــالدی (دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) قطــع شــد و کشــورهای ی می

ائتــالف عربــی اعــالم کردنــد.
کشــورهای آفریقایــی حاال به ایــن نتیجه رســیده انــد که گســترش روابــط با ایــران منجر 
بــه حل مشــکالت گوناگــون ایــن کشــورها نمی شــود چــه اینکه خــود ایران به کشــور مشــکل 
ســاز و تنــش آفریــن در خاورمیانــه تبدیل شــده و از خــاک کشــورهای آفریقایی در راســتای 
حمایــت متحدانــش بهــره بــرداری مــی کنــد. ایــن امــر امنیــت و ثبــات کشــورهای آفریقایــی 
را در معــرض خطــر قــرار داده اســت. جنگنــده هــای اســرائیل در ۲۳ اکتبــر ۲۰۱۲ میالدی 
(۲ آبــان ۱۳۹۱ خورشــیدی) بــه کارخانــه اســلحه ســازی یرمــوک در ســودان حملــه کردنــد. 
اســرائیل اعــالم کــرد ایــن کارخانــه محلــی بــرای انتقــال اســلحه ایــران بــه جنبــش مقاومــت 

فلســطین (حمــاس) اســت. ایــن حملــه بیانگــر شکســت اســتراتژی ایران اســت.
بــه دنبال امضــای برجام بیــن ایــران و کشــورهای غربی (گــروه ۵+۱) در جــوالی ۲۰۱۵ 
میــالدی (تیــر مــاه ۱۳۹۴ خورشــیدی) کشــورهای آفریقایــی بســیاری بــه خصوص ســودان 
در روابــط خود بــا ایــران بازنگــری کردنــد. مقابلــه با غــرب و به ویــژه ایــاالت متحــده یکی از 
علل نزدیکــی روابط بیــن ایــران و ســودان بــود. کشــورهای آفریقایی بســیاری مثــل اریتره و 
ســودان در معــرض انــزوا و تحریــم هــای اقتصــادی قــرار داشــتند. برجــام بیانگــر ایــن بود 
کــه ایــران بــه دنبــال حــل مشــکالتش بــا غــرب اســت امــا کشــورهای آفریقایــی متحــد ایــران 
هنوز گرفتــار مشــکالت حــاد و نفس گیــر هســتند. از ایــن رو، ایــن کشــورها به فکر تشــکیل 
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ائتالفات تــازه در راســتای افزایش نفــوذ ژئوپلیتیــک و رهایــی از محدودیت هــای اقتصادی 
[32] برآمدند. 

۳-تشدید مقابله با نفوذ شیعیان در آفریقا
ســیر تحول روابــط ایــران و کشــورهای آفریقایــی در چند ســال اخیر نشــان مــی دهد که 
هر چنــد سیاســت ترویج و گســترش قــدرت نــرم ایــران در آفریقا شکســت خورده اما ســپاه 
پاســداران و بــه ویــژه ســپاه قــدس در ایجــاد قدمــگاه در ایــن قــاره عملکــرد موفقــی داشــته 
اســت. همزمــان بــا کشــف فعالیــت هــای «ســپاه قــدس» در آفریقــا مــوج نفــرت از شــیعیان 
در ایــن قــاره تشــدید شــد. بــزرگ تریــن گــروه شــیعی آفریقــا یعنــی جنبــش اســالمی نیجریه 
ــی  ــات تروریســتی و نیروهــای امنیت ــم زکزاکــی مــورد هــدف عملی ــری ابراهی ــه رهب (IMN) ب
قــرار گرفــت. در ۲۷ نوامبــر ۲۰۱۵ میــالدی (۶ آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی) دســت کــم ۲۱ نفــر 
در جریــان عملیــات انتحــاری در یــک مراســم عــزاداری شــیعیان در نزدیکــی شــهر کانــو در 

شــمال نیجریه کشــته شــدند. گــروه بوکــو حــرام مســئولیت ایــن حملــه را پذیرفــت. [33]
ــان شــیعیان هــوادار زکزاکــی و مامــوران  ــری می ــه درگی ــه صحن ــا در نیجری شــهر زاری
امنیتــی بــود. بنــا بــه آمارهــای ســازمان دیــده بــان حقــوق بشــر ســیصد نفــر در جریــان این 
درگیــری ها کشــته شــدند. زکزاکی بازداشــت شــد و ســه پســر زکزاکــی و معــاون او بــه نام 
محمــد محمــود توری کشــته شــدند. ارتــش نیجریــه جنبش اســالمی را بــه تالش بــرای ترور 

رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش، ژنــرال بوراتــای، متهــم کــرد.
ایران از هــر فرصتی بــرای نمایــش توجــه و اهتمام به مســلمانان شــیعه بهره مــی گیرد. 
حکومــت ایــران ضمــن انتقــاد تنــد از دولــت نیجریــه مســئوالن ایــن کشــور را بــه ظلم و ســتم 
علیه مســلمانان متهم کــرد و خواســتار آزادی زکزاکــی و دادن خســارت به قربانیان شــیعی 
این حادثه شــد. حکومــت ایران مدعی شــد عربســتان ســعودی بــه دنبــال فتنه گــری و ایجاد 
اختــالف بیــن مســلمانان در کشــورهای اســالمی اســت. ایــن اتهــام زنــی هــا زمانی تشــدید 
شــد که دولــت نیجریــه فعالیــت «جنبــش شــیعیان» ایــن کشــور را ممنوع اعــالم کــرد. آبوجا 
هم بــه تازگــی ایــن گــروه را بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی معرفی کــرد. بــه نظر می رســد 
ــه ریــاض شــد،  ــه ب دو ســال از تــالش هــای فشــرده دیپلماتیــک باعــث نزدیــک شــدن نیجری
ایــن تــالش هــا باعــث شــد ایــن کشــور از حکومــت ایــران فاصلــه بگیــرد. گفتمان ســنی ضد 

شــیعی در نیجریــه تشــدید شــده و روزانــه توســط رهبران ســنی بــه گوش مــی رســد. [34]
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�تیجه گیری
فعالیــت هــای ســپاه در آفریقــا بیانگــر اختــالل کارکــردی و نبــود هماهنگــی میــان ارگان 
ســپاه و دســتگاه اجرایــی سیاســت خارجــی ایــران اســت. ســپاه اهــداف معینــی در آفریقــا 
دنبــال مــی کنــد. ابزارهــای اجرایی ســپاه در کشــورهای مختلف متشــابه اســت امــا اهداف 
وزارت خارجــه و وزارت اطالعــات لزومــا بــا یکدیگــر همســویی ندارنــد. دوگانگــی و تضــاد 
منافــع و اهــداف بیــن وزارت خارجــه و وزارت اطالعــات در اینجــا آشــکار مــی شــود. بــرای 
مثــال شــاید ائتــالف بــا کشــور کوچکــی مثــل جزایــر کومــور در وزارت خارجــه بــه عنــوان 
مســاله حیاتــی در راســتای تامیــن منافــع ملــی تلقــی شــود، اما همیــن هــدف کوچک بــه دلیل 
تســلط ســپاه بــر ابزارهــای اجرایــی غیــر همســو بــا اهــداف وزارت خارجــه غیــر قابــل اجرا 

اســت.
بــا وجــود تســلط و افزایــش قــدرت و کنتــرل ســپاه بــر ارکان قــدرت بعــد از ســال ۲۰۰۹ 
میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) امــا ســیر تحــول رویدادهــا در خاورمیانــه و نیــز افزایش تنش 
هــای داخلــی در ایــران بــر رفتــار ســپاه در آفریقــا تاثیــر گــذار بــوده اســت. بــه دنبــال ایــن 
تحــوالت فاصلــه بیــن اهــداف ایــران در آفریقــا بــا اســتناد بــه یــک سیاســت خارجــی جهانی 
بلندپروازانــه و بیــن توانایــی ایران برای رســیدن بــه این اهــداف کامال آشــکار شــد. اهداف 
ایــران بیانگــر ادراک و تمایــل ذاتی حکومت اســت. ایــن تمایل بــا توانمنــدی هــای دیپلماتیک 

و واقعــی ایــران همســویی نــدارد.
ابزارهــای متعارف دســتگاه دیپلماســی ایــران فاقد همســویی هســتند و اهــداف مختلف 
دیپلماســی متعارف ایران اغلــب متضــاد و در تقابل بــا یکدیگر قــرار دارند. اســتفاده ایران 
ــه از  ــه حــزب اهللا و حمــاس منجــر ب ــرای انتقــال ســالح ب ــی ب از خــاک کشــورهای آفریقای
دســت دادن رای و حمایــت ایــن کشــورها از ایــران در ســازمان ملــل می شــود و دسترســی 
ایران بــه بازارهــای آفریقا را دشــوار می کنــد و در کل به دســتگاه دیپلماســی ایــران ضربه 

مــی زند.
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