
»نفوذ ایران در آفریقاى جنوب صحرا«

١٤ آگوست ٢٠٢٢

پـژ و هـــــش 





3 »نفوذ ایران در آفریقاى جنوب صحرا«

بیــش از چهــار دهــه اســت کــه نظــام دیــن ســاالر در ایــران تــاش مــی 
کنــد در شــرق، غــرب، شــمال، جنــوب و وســط آفریقــا جنــوب صحــرا، کــه 
بــه »آفریقــای ســیاه« معــروف اســت و در راهبــرد کان ایــران اهمیــت 
خاصــی دارد، مناطــق نفــوذ کســب کــرده و کارتهایــی بــرای فشــار و چانــه 
زنــی در اختیــار داشــته باشــد. طبــق راهبــرد کان ایــران، ایــن کشــور بایــد 
بــه قدرتــی تبدیــل شــود کــه در تدویــن سیاســتها و راهبردهــای مؤثــر در 
معــادالت منطقــه ای و بیــن المللــی نقــش فعالــی داشــته باشــد و در 
مســائل جهانــی نقــش آفرینــی بیشــتری ایفــا کنــد و قــادر باشــد منافــع 
سیاســی و اهــداف اقتصــادی و ژئوپلیتیــک خــود را تحقــق بخشــد و 
ــای امپراطــوری  ــا احی ــران کــه همان در راســتای تحقــق اهــداف واالی ای
مزعــوم جهــان گســتر ایــران اســامی تحــت رهبــری والیــت فقیــه اســت، 

بــه نشــر و تبلیــغ ایدئولــوژی خــود در فضاهــای حیاتــی اش بپــردازد. 
اهمیــت آفریقــا بــرای ایــران از موقعیــت ایــن قــاره ناشــی مــی شــود 
کــه بــر گذرگاههــای بیــن المللــی واقــع اســت و کاالهــای راهبــردی و 
تجــارت جهانــی از آن گذرگاههــا عبــور مــی کننــد. قــاره آفریقــا بــا داشــتن 
منابــع طبیعــی مهــم و حیاتــی و کاالهــای راهبــردی و همچنیــن بــه خاطر 
بازارهــای وســیع آن، صحنــه رقابــت قدرتهــای جهانــی شــده اســت. و بــه 
خاطــر فراهــم بــودن زمینــه ســرمایه گــذاری و مشــارکت، زمینــه رقابــت 
شــرکتهای جهانــی بــرای ورود بــه ایــن بــازار را فراهــم ســاخته اســت. امــا 
در مــورد ایــران، ایــن قــاره مــی توانــد بــا تأمیــن برخــی از منابــع مــورد نیــاز 
ایــران، در کاهــش آثــار تحریمهــا ســهمی ادا کنــد. ایــن قــاره همچنیــن 
شــریک سیاســی دیرینــه ایــران مخصوصــا در رویکردهــای ضــد ســلطه و 
امپریالیســتی مــی باشــد. ایــران مــی توانــد در ســازمانهای بیــن المللــی 
ــر از  ــد. و فرات ــه رأی تأثیرگــذار کشــورهای آفریقایــی حســاب کن روی وزن
اینهــا، ایــران تــاش مــی کنــد در چارچــوب تاشــهای منطقــه ای و بیــن 
المللــی خــود بــرای ایجــاد مناطــق نفــوذ، در کشــورهای افریقایــی هــم 
نفــوذ کــرده و بــا گســترش فعالیتهــای دینــی عربســتان ســعودی در 
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بســیاری از کشــورهای قــاره آفریقــا مقابلــه نمایــد.  
ایــن کتــاب بــرای روشــن ســاختن ماهیــت و میــزان نفــوذ ایــران در آفریقــا، 
ــرد. و  ــر ذره بیــن مــی ب نفــوذ ایــن کشــور در آفریقــاى جنــوب صحــرا را زی
نفــوذ ایــران در آفریقــا را مرحلــه بــه مرحلــه و همچنیــن مراحــل گســترش 
تشــیع در فضاهــای حیاتــی ایــران یعنــی مرحلــه نشــر و تبلیــغ تشــیع، 
سیاســی ســازی تشــیع، نظامــی گــری تشــیع و ادغــام تشــیع را مــورد مــو 
شــکافی قــرار مــی دهــد. میــزان حضــور ایــران بــرای ایجــاد مناطــق نفوذ و 
کســب اهرمهــای فشــار بــرای تحقــق اهــداف راهبــردی در قــاره ســیاه، از 
یــک مرحلــه نســبت بــه مرحلــه دیگــر متفــاوت اســت. و همینطــور هزینــه 
مقابله با این حضور از یک مرحله نسبت به مرحله دیگر متفاوت است. 
ــری  ــه کمت ــغ تشــیع، هزین ــه نشــر و تبلی ــران در مرحل ــا حضــور ای ــه ب مقابل
مــی طلبــد ایــن در حالیســت کــه در مراحــل پیشــرفته تــر و مخصوصــا در 
مرحلــه مقابلــه بــا نظامــی گــری تشــیع، هزینــه هــای مقابلــه نیــز افزایــش 
یابــد. وانگهــی، بــا توجــه بــه رویدادهــای عــراق، ســوریه، لبنــان و یمــن کــه 
ایــران در ایــن کشــورها بــه نظامــی گــری تشــیع روی آورده اســت، زنــگ 
خطــر دربــاره پیامدهــای گــذر از مرحلــه نشــر و تبلیــغ تشــیع بــه مرحلــه 
سیاســی ســازی تشــیع و نظامــی گــری تشــیع بــه صــدا در آمــده اســت. 
ــرا بحرانهــای سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی و جنگهــای فرقــه ای کــه  زی
ایــن کشــورها را گرفتــار کــرده اســت، برخــی از ایــن کشــورها را عمــا در 

مرحلــه شکســت و فروپاشــی قــرار داده اســت.  
بــا طــرح و بررســی مســائل مربوطــه در  ایــن کتــاب تــاش مــی کنــد 
فصلهــای مختلــف، از ابعــاد و دورنمــای نقــش ایــران در آفریقــاى جنــوب 
صحــرا پــرده بــردارد. فصــل اول ایــن کتــاب بــه نفــوذ ایــران در شــرق آفریقــا 
می پردازد و در این راستا، اهمیت شرق آفریقا در راهبرد ایران و میزان 
تأثیرگــذاری ایــران در کشــورهای شــرق آفریقــا و ابزارهــای تأثیرگــذاری 
ایــران مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و میــزان تأثیرگــذاری و حضــور ایــران 
در کشــورهای شــرق آفریقــا و رابطــه ایــران بــا ایــن کشــورها کــه روابــط 
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ــوب  ــا کشــورهای آفریقــاى جن ــران ب ــا رابطــه ای ــری اســت، ب مســتحکم ت
صحــرا مقایســه مــی شــود. و فصــل دوم رابطــه ایــران بــا غــرب آفریقــا را 
در چارچــوب راهبــرد ایــران بــرای تأثیرگــذاری در قــاره آفریقــا بــه ویــژه بعــد 
از اینکــه در مناطــق دیگــری چــون شــمال و شــرق آفریقــا بــا چالشــهایی 

روبــرو شــده اســت، مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 
فصــل ســوم از ابعــاد حضــور ایــران در کشــورهای منطقــه وســط آفریقــا 
پــرده بــر مــی دارد. و در ایــن راســتا، بــه جایــگاه ایــن منطقــه در دیــدگاه 
راهبــرد ایــران و مخصوصــا در حــوزه اقتصــادی و سیاســی مــی پــردازد 
و ابــزار تأثیــر ایــران بــرای گســترش نفــوذ در ایــن منطقــه و همچنیــن 
ســطوح حضــور ایــران در کشــورهای منطقــه را مــورد کنــکاش قــرار مــی 
دهــد. امــا فصــل چهــارم، بــه رابطــه دیرینــه ایــران بــا کشــورهای جنــوب 
قــاره آفریقــا اختصــاص دارد کــه بــا تحــوالت نظــام بیــن الملــل و دشــمنی 
امریــکا بــا ایــران، رابطــه تنگاتنگــی دارد. و بــه مســأله کاهــش تأثیــرات 
ایدئولوژیــک و دینــی ایــران در ایــن منطقــه مــی پــردازد کــه در نتیجــه آن، 
رابطــه ایــران بــا کشــورهای ایــن منطقــه برخــاف دیگــر مناطــق آفریقــا و 
مخصوصــا جنــوب آفریقــا، ماهیــت عملگرایــی و مصلحتگرایــی بــه خــود 

گرفتــه اســت.
فصــل پنجــم کتــاب، ابعــاد راهبــرد حضــور ایــران در ســاحل شــرقی آفریقــا 
بــه عنــوان منطقــه ای کــه در نــگاه تصمیــم ســاز ایرانــی از اولویــت باالیی 
برخــوردار اســت، را روشــن مــی كنــد و در ایــن راســتا، دیــدگاه راهبــردی 
انگیــزه هــای حضــور ایــران در منطقــه ســاحل شــرقی آفریقــا و تــاش 
ایــران بــرای گســترش حضــور دریایــی و بــه محاصــره در آوردن منطقــه 
خلیــج عربــی و تحقــق اهــداف در مقابلــه بــا فشــارهای منطقــه ای و 
بیــن المللــی را بــه خوانــش مــی گیــرد. گفتنــی اســت کــه حضــور دریایــی 
ایــران گویــای آن اســت کــه ایــران در صــدد اســت نفــوذ دریایــی خــود در 
اقیانــوس هنــد و دریــای ســرخ تــا ســواحل ســوریه را گســترش دهــد و 
بدیــن ســان گذرگاهــی ایجــاد کنــد کــه راه تهــران را از طریــق بغــداد و 

دمشــق بــه دریــای مدیترانــه همــوار کنــد. 
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امــا فصــل ششــم، رابطــه ایــران بــا قــاره آفریقــا را در چارچــوب رقابــت 
منطقه ای وبین المللی و موج جدید رقابت بر ســر آفریقا و مخصوصا 
حضــور ترکیــه در آفریقــا و میــزان رابطــه دو طــرف در ایــن منطقــه را در 
چارچــوب تناقضــات و احتمــاالت نزدیکــی طرفیــن کــه ماهیــت رابطــه 
طرفیــن اقتضــا مــی کنــد، را زیــر ذره بیــن مــی بــرد. فصــل هفتــم، بــه 
ایــن مســأله مــی پــردازد کــه بــا توجــه بــه رقابــت امریــکا و اســرائیل بــر 
ســر نفــوذ در آفریقــاى جنــوب صحــرا از یــک ســو، و تــاش ایــران بــرای 
ایجــاد مناطــق نفــوذ در آفریقــا و کســب اهرمهــای فشــار بــرای مقابلــه 
بــا آمریــکا و اســرائیل و افزایــش حــوزه فعالیــت و مناطــق نفــوذ از دیگــر 

ســو، ایــران در آفریقــا چگونــه نقــش آفرینــی مــی کنــد. 
بررســی  بــه  اســت،  کتــاب  ایــن  پایانــی  کــه فصــل  امــا فصــل هشــتم 
سیاســتهای کشــورهای خلیــج در مقابلــه بــا نفــوذ رو بــه رشــد ایــران در 
آفریقاى جنوب صحرا و خطرات این نفوذ برای منافع حیاتی کشورهای 
ــج  ــه کشــورهای خلی ــردازد کــه چگون ــی در قــاره آفریقــا مــی پ خلیــج عرب
تــاش مــی کننــد بــا ابــزار نفــوذ ایــران و نفــوذ روز افــزون ایــن کشــور در 
عمــق قــاره آفریقــا مقابلــه نماینــد. از ایــن رو، کشــورهای خلیــج بــا ارائــه 
ــا بیماریهــا  کمکهــای بشردوســتانه دوجانبــه و چندجانبــه بــرای مبــارزه ب
و حمایــت از کشــورهای آفریقایــی در مقابلــه بــا بیماریهــا، و همچنیــن 
ایجــاد مشــارکت و روابــط درازمــدت بــا کشــورهای قــاره، قــدرت نــرم 
خــود در ایــن قــاره را مجــددا احیــا نماینــد. گفتنــی اســت کــه کشــورهای 
خلیــج همچنــان بــه تاشــهای خــود بــرای ایجــاد یــک نفــوذ قدرتمنــد در 
قــاره ســیاه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن عرصــه هــای تأثیرگــذار و رقابــت 

در ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی ادامــه مــی دهنــد. 
ایــن کتــاب بــا مطالــب روشــنگرانه ای کــه در فصــول مختلــف خــود دارد، 
در درک و تحلیــل ابعــاد و چالشــهای نفــوذ ایــران در آفریقــای ســیاه و 
آینــده ایــن قــاره، بــه نتایــج بســیار مهمــی دســت یازیــده اســت. بــا توجــه 
بــه کــم بــودن جمعیــت شــیعه در شــرق آفریقــا، و افزایــش نگرانــی هــای 
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دولــت هــای منطقــه نســبت بــه کارزارهــای نشــر و تبلیــغ تشــیع ایرانــی، 
ایــران نتوانســت یــک پشــتوانه ای کــه بــه طرحهــای ایــران روی خــوش 
ــا  نشــان دهــد، ایجــاد کنــد و در نتیجــه طرحهــای ایــران در ایــن منطقــه ب
موانــع چنــدی روبــرو شــد. عــاوه بــر آن، الگــوی دخالــت ایــران در ســوریه، 
عــراق، یمــن و لبنــان کــه بــر رویکــرد ایدئولوژیــک بــه عنــوان صــدور الگــوی 
انقابــی و ایجــاد بازوهــای نیابتــی بــا هــدف اجــرای طرحهــای ایــران کــه به 
قیمــت از بیــن رفتــن امنیــت و ثبــات ایــن کشــورها تمــام مــی شــود، یــک 
تصویــر منفــی از الگــوی دخالــت ایران در امور کشــورها ارائه داده اســت. 
ــه  ــران کشــوری اســت کــه ب ــن کشــورها، ای ــگاه برخــی از ای ــن رو، از ن از ای
اختافــات مذهبــی دامــن زده و جنگهــای فرقــه ای بــه راه مــی انــدازد. 
در نتیجــه، هفــت کشــور از کشــورهای شــرق آفریقــا عمــا رابطــه خــود را 
بــا ایــران قطــع كــرده انــد و روابــط ایــران بــا کشــورهای ایــن منطقــه بــه 

طــور قابــل ماحظــه ای رنــگ باختــه اســت. 
عــاوه بــر آن، ایــران کــه بــه خاطــر فشــار تحریمهــا نتوانســته بــه تعهــدات 
ــا کشــورهای آفریقایــی امضــا کــرده، جامــه عمــل  و قراردادهایــی کــه ب
بپوشــاند، اعتمــاد کشــورهای منطقــه غــرب آفریقــا را از دســت داده 
اســت. همچنیــن بــه خاطــر دســت داشــتن در درگیــری هــای منطقــه ای 
و حمایــت از شــبه نظامیــان مســلح در ســنگال و نیجریــه کــه نســخه ای 
از دخالــت ایــران در ســویه اســت، کشــورهای منطقــه اینگونــه رفتارهــای 
ایران را تهدیدی برای ثبات و امنیت خود می دانند و اینگونه رفتارهای 
ایــران ســبب شــده اســت کــه کشــورهای آفریقایــی بــر فعالیتهــای ایــران 

محدودیتهایــی را وضــع کننــد. 
ــه مناطقــی در قــاره ســیاه اســت  ــز از جمل منطقــه آفریقــای مرکــزی نی
کــه ایــران بــه خاطــر عــدم موفقیــت در تأثیرگــذاری زیــاد، کمتریــن مناطــق 
ــا کشــورهای آفریقــای  ــران ب ــط ای ــن رواب نفــوذ را در آنجــا را دارد. همچنی
جنوبــی، مخصوصــا بعــد از تحــوالت نظــام بیــن الملــل در اوایــل دهــه 
نــود، ثبــات خــود را از دســت داده اســت. و در نتیجــه، ایــران نتوانســته در 
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کشــورهای دیگــر و مخصوصــا در ســواحل دریــای ســرخ در اریتــره حضــور 
دائمــی داشــته باشــد. بعــد از ایجــاد ائتــاف عربــی بــرای حمایــت از دولت 
قانونــی یمــن، و نیــز بعــد از عــزم جامعــه جهانــی و کشــورهای منطقــه بــر 
ضــرورت کاهــش نقــش ایــران در منطقــه، ایــن کشــور  بــه حضــور دریایــی 

موقتــی کــه تأثیــر گــذاری چندانــی هــم نــدارد، اکتفــا کــرده اســت. 
از جملــه مســائل مهمــی کــه مطالــب روشــنگرانه فصــول مختلــف از 
آن پــرده برداشــته، ضعــف ایــران در مقابلــه بــا قدرتهــای جهانــی رقیــب 
ومخصوصــا کشــورهای خلیــج در قــاره ســیاه اســت. زیــرا ایــران برخــاف 
کشــورهای منطقــه، از امکانــات اقتصــادی و تــوان مالــی و ابزارهــای 
بهــره اســت. چالشــهای داخلــی و خارجــی و  بــی  تأثیرگــذار همــکاری 
همچنیــن تحریمهــای اقتصــادی و انــزوای بین المللی ســبب شــده اســت 
کــه بســیاری از کشــورها ایــران را بــه عنــوان یــک شــریک قبــول نداشــته 
باشــند. در نتیجــه، کشــورهای رقیــب ایــران بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران 
در ایــن منطقــه بــا مشــکل چندانــی روبــرو نیســتند. زیــرا اساســا طرحهــای 
ایــران ماهیــت خــود تخریبــی نیــز دارنــد. در اینجــا الزم اســت کــه بــه نقــش 
ایــران در ایــن منطقــه بــا توجــه بــه میــزان و تأثیــر طبیعــی آن نگاهــی 
داشــته باشــیم. درایــن راســتا، بایــد وســعت ایــران و میــزان تأثیرگــذاری آن 
در موازنــه قــدرت منطقــه ای و بیــن المللــی را بــا میــزان نقــش آفرینــی 
قدرتهــای رقیــب مقایســه نماییــم. در ایــن زمینــه عربســتان ســعودی بــا 
فعــال ســاختن مجــدد دیپلماســی در قــاره آفریقــا نقــش برجســته ای 
ایفــا مــی کنــد و همــواره نســبت بــه پیامدهــای نفــوذ ایــران در ایــن قــاره 
ــم ســازان  ــران و تصمی هشــدار مــی دهــد کــه مــورد توجــه برخــی از رهب
کشــورهای ایــن قــاره نیــز قــرار گرفتــه و آنهــا را بــه تجدیــد نظــر در روابــط 
ــا  ــط ب ــن کشــورها در رواب ــه ای کــه ای ــه گون ــران وا داشــته اســت. ب ــا ای ب
ــه دور از مســائل  ــل و ب ــرام متقاب ــر احت ــران خواهــان روابطــی مبتنــی ب ای
ایدئولوژیــک و رقابتهــای بیــن المللــی و منطقــه ای شــده انــد کــه ایــران 

در آنهــا نقــش دارد. 
ایــن کتــاب همچنیــن از مشــکاتی کــه در قــاره ســیاه بــر ســر راه ایــران 
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قــرار دارد پــرده بــر مــی دارد کــه در رأس آنهــا گرایــش ایدئولوژیــک ایــران 
اســت کــه ریشــه در طرحهــای توســعه طلبانــه ایــن کشــور دارد. دشــمنی 
دیرینــه بــا قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی اســت کــه رویکردهــای 
ایــن کشــور را ترســیم مــی کنــد. ایــن رویکردهــا از یــک ســو دیدگاههــای 
یــک جانبــه ای را بــر روابــط ایــن کشــور بــا دیگــر کشــورها تحمیــل می کرده 
و از ســویی دیگــر، ســبب شــده کــه ایــران از رابطــه خــود بــا ســایر کشــورها 
بــه اســتفاده ابــزاری روی آورد. در نتیجــه، ایــران نتوانســته بــا کشــورهای 
ایــن قــاره روابطــی دو جانبــه و متــوازن کــه بــر منافــع مشــترک و احتــرام 
متقابــل اســتوار باشــد، برقــرار نمایــد. لــذا، چنیــن رابطــه ای نمــی توانــد 
دراز مــدت و پایــدار باشــد و تنهــا تــا زمانــی ادامــه مــی یابــد کــه اهــداف 
ایــران را بــرآورده کنــد. و بــا افزایــش آگاهــی برخــی از کشــورهای منطقــه 
ــران نیــز رو بــه ســردی  ــا ای ــران، رابطــه ایــن کشــورها ب نســبت بــه طــرح ای
گراییده اســت. در حالیکه طرح ایران در کشــورهای عربی گامهای مؤثر 
ــه نظامــی گــری و ادغــام هــم رســیده  ــه مرحل و بزرگــی را برداشــته و ب
اســت، امــا طرحهــای ایــران در برخــی از کشــورهای آفریقایــی جنوب صحرا 
همچنــان در مرحلــه اول یعنــی نشــر و تبلیــغ تشــیع قــرار دارد. و در تعــداد 
بســیار اندکــی از کشــورها بــه مرحلــه سیاســی ســازی وارد شــده و در 
معــدود کشــورهایی چــون نیجریــه بــه مرحلــه نظامــی گــری هــم رســیده 
اســت. خاصــه کام اینکــه، در راهبــرد صــدور و گســترش الگــوی ایــران، 
قــاره آفریقــا از لحــاظ اهمیــت در درجــه دوم پــس از منطقــه عربــی اســت. 
در پایــان، ایــن کتــاب بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه ایــران نتوانســته از میــان 
ــان کــه در آنجــا بازوهــای نیابتــی  کشــورهایی چــون عــراق، ســوریه و لبن
ارائــه دهــد  بــه کشــورهای آفریقایــی  الگــوی قابــل قبــول  یــک  دارد، 
ــد.  ــع کن ــران قان ــرش طرحهــای ای ــرای پذی ــا کشــورهای قــاره ســیاه را ب ت
وانگهــی، از نظــر کشــورهای آفریقایــی، ایــران آن الگــوی توســعه یافتــه 
و قابــل قبولــی نیســت کــه بتوانــد کشــورهای آفریقایــی را از فقــر نجــات 
دهــد. عــاوه بــر آن، بســیاری از تفاهمنامــه هــا و پروتکلهــای همــکاری 
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کــه ایــران بــا بســیاری از کشــورهای آفریقایــی بــه امضــا رســانده هنــوز 
بــه مرحلــه اجرایــی نرســیده و همچنــان روی کاغــذ مانــده اســت و ایــن 
امــر نارضایتــی برخــی از کشــورهای قــاره آفریقــا را فراهــم کــرده اســت. 
ــا کشــورهای آفریقایــی چنــدان منافــع کانــی نیســت  ــران ب در روابــط ای
کــه ســبب پایــداری ایــن روابــط گــردد و همــکاری ایــران بــا کشــورهای 
آفریقایــی نیــز چنــدان تنگاتنــگ نیســت کــه نتــوان آن را نایدیــده گرفــت. از 
نــگاه ایــران، آفریقــا یــک منطقــه بســیار وســیعی اســت کــه بــرای اجــرای 
طرحهــای توســعه طلبانــه ایــران بایــد در ایــن منطقــه نفــوذ کــرد. ایــن 
مســأله ســبب شــده اســت کــه کشــورهای آفریقایــی در روابــط خــود 
ــه مراحــل  ــران ب ــل از اینکــه طرحهــای ای ــد نظــر کــرده و قب ــران تجدی ــا ای ب
ــری چــون سیاســی ســازی و نظامــی گــری برســد و امنیــت  پیشــرفته ت
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــد، سیاســت های ــد کن ــن کشــورها را تهدی ــات ای و ثب
طرحهــای ایــران در پیــش گرفتــه انــد تــا مبــادا تجربــه کشــورهایی کــه 
شــاهد نفــوذ ایــران تــا رســیدن بــه مرحلــه نظامــی گــری و ادغــام بودنــد، 

بــار دیگــر در آفریقــا تکــرار شــود. 




