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جنگ و تنش؛ واقعیت پذیرفته شده در کشورهاي آفریقایي

از تنش آبي تا جنگ قبیله اي

فارغ از ســایر قدرت های بزرگ مانند آمریکا، چین و روســیه که 
معموال در جهت گیری رســانه ای و یارگیری هایشــان چندان سراغ 
کشــورهای ضعیف در قاره آفریقا نمی روند، برای رســانه های ایران 
هم که همســایه های شــرق و غرب آن اغلب اوقات دچار ناآرامی 
و خشــونت هســتند و از لحاظ جغرافیایی به قلمــروی گروه های 
تروریســتی مانند داعش و طالبان نزدیك است، شاید فرصتی برای 
توجه به کشورهای کمی دورتر مثل کشورهای آفریقایی باقی نمانده 
است. سودان، لیبی، مناطقی از الجزایر و تعدادی دیگر از کشورهای 
شمال قاره آفریقا بسیاری از اوقات درگیر جنگ و بی ثباتی اند و راهی 
هم برای گریز از این بحران ها به نظر نمی رسد. کمتر پیش آمده است 
که رسانه ها  دنبال دالیل و روند وقوع ناآرامی ها در این کشورها باشند، 
مگر آنکه منافع قدرت های جهانی به خطر بیفتد. در ذهن بســیاری 
از ما سؤال هایی مانند «چرا آفریقا ناآرام است؟»، «کشورهایی مانند 

ســودان، اتیوپی و لیبی در حال  حاضر در چه شرایطی قرار دارند؟»، 
«چرا جهان در مقابل کشــتارها و بی ثباتی در این کشــورها سکوت 
کرده است؟» وجود دارد و وقتی با گذشت زمان هیچ پاسخی به این 
سؤال ها داده نمی شود، ناآرامی و جنگ در آفریقا را به عنوان بخشی 

از واقعیت غیر قابل تغییر این بخش از جهان می پذیریم.
جنگ آب

بســیاری از ما این عبارت هشــدارآمیز را شــنیده ایم که «جنگ 
جهانی سوم بر سر آب است». هرچند نمی توان این جمله را کامال 
رد یــا تأیید کرد، اما اتفاقاتی که در ســال های اخیر در بســیاری از 
کشــورهای آفریقایی رخ می دهد، بروز این فاجعه را بسیار ممکن 
و نزدیك کرده اســت. نزدیك به دو سال اســت که مصر و اتیوپی 
درگیــر تنش آبی شــده اند. رود نیــل به عنوان خروشــان ترین رود 
جهان در اتیوپی، ســودان و مصر، کفاف هیچ کدام از این کشــورها 

را نمی دهد و اتیوپی، ســازنده سد النهضه بر روی نیل، سهم مصر 
را تصاحب کرده و همین امر تنش آبی میان دو کشــور را رقم زده 
اســت. محمدصالح صدقیان، کارشناس مسائل سیاسی، دراین باره 
به «شرق» می گوید: «حدود ۷۰ درصد مردم مصر به کار کشاورزی 
مشغول  هستند و مسئله کم شدن آب برای مصر به عنوان کشوری 
که بخش درخــور توجهی از درآمد خود را از صنعت کشــاورزی 
تأمین می کند، امری حیاتی اســت. اتیوپی با ساختن سدی بر روی 
نیل باعث شده مردم مصر نتوانند کشاورزی کنند. رود نیل از اتیوپی، 
ســودان و مصر عبور می کند و اینکه دولت ســودان در برابر اقدام 
غیرقانونی اتیوپی ســکوت کرده، به این دلیل است که فاقد دولت 
مقتدر اســت و خودش هم درگیر جنگ داخلی اســت. اما دولت 
مصر اعالم کرده موضوع تصاحب نیل توســط همسایگان را قبول 
نمی کنــد و اجازه نمی دهد اتیوپی با زندگی مردم مصر بازی کند». 
صدقیان می گوید: «کشاورزان و بسیاری از صنایع از جنوب تا شمال 
مصر به رود نیل اتکا کرده اند و به وجود آمدن مشــکل در زمینه آب 
برای مصر موضوعی مربوط به امنیت ملی این کشــور است. کاری 
که دولت اتیوپی کرده، از دید مصر اعالم جنگ است. دولت اتیوپی 
قرار بود این ســد را در روندی ۲۰ ساله پر کند، اما با تغییر نظر خود، 
تصمیم گرفت در مدت زمان بسیار کمتری این کار را انجام دهد که 
در این حالت طبیعتا مصر دچار چالش آبی بزرگی خواهد شــد». 

یونان و ترکیه؛ کاهش لفاظی های تحریک آمیز

دولت مصر در پاســخ به این عمل، اتیوپی را تهدید به جنگ کرده 
و شورای امنیت ســازمان ملل از تابستان سال گذشته برای حل و 
جلوگیری از جنگ، وارد پرونده «تقســیم آب نیل» شــده است، اما 
مناقشات بین مصر و اتیوپی همچنان ادامه دارد و اتیوپی با وجود 
باالگرفتن تنش ها، قصد دارد مرحله دوم آب گیری ســد النهضه از 
رود نیــل را آغاز کند و اگر این تصمیم را عملی کند ممکن اســت 
با واکنش شــدید مصر مواجه شــود. عبدالعظیم حماد، ســردبیر 
اســبق روزنامه های االهرام و الشروق، مدتی پیش اعالم کرده بود 
«خطرناک ترین موضوع در ارتباط با سد النهضه، بروز بحران کمبود 
آب برای مصر خواهد بود و بدون شک این یک کودتای ژئوپلیتیکی 
و راهبردی اســت که یک کشــور بــر تنها منبــع زندگی مصری ها 
مسلط شود». با وجود مسافت نسبتا زیاد بین ایران و مصر، مشکل 
سدســازی غیراصولی و غیرقانونی از سوی کشورهای همسایه، به 
معضلی مهم و مشــترك برای ایران و مصر تبدیل شده است. این 
مســئله در مصر موجــب بی آبی و در ایران باعث افزایش شــدید 

ریزگردها شده است.
سلطه نظامیان بر سودان

«سربازان به روستای ما حمله کردند و تعداد زیادی از خانه های 
ما را آتش زدند، دام های ما را گرفتند و تعدادی از روســتایی ها را به 
قتل رســاندند. آنها تمام مواد غذایی مــان در خانه ها را آتش زدند. 
دیگر چیزی برای خوردن نداریم. تعداد زیادی از روستاهای واقع در 
جنوب شــهر لیر در سودان، یا غارت شدند یا به آتش کشیده شدند و 
ما بابت برخی گزارش ها از تخریب بندر ادوک در مجاورت نیل سفید 
که قطب اقتصادی دوم این کشور محسوب می شود، نگران هستیم». 
این شرایط فقط گوشه ای از نتایج حاکمیت نظامیان بر سودان است؛ 
این نظامیان چند ماه قبل با انجام کودتا، قدرت را در سودان در دست 
گرفتند. ســودان بیش از ۱۰ سال است که لحظه ای روی آرامش به 
خود ندیده اســت؛ هم در داخل با ناآرامی و درگیری روبه رو بوده و 
هم از سوی کشورهای خارجی مورد غارت قرار گرفته و در این میان 
مردم ســودان قربانی می شوند. در چنین شرایطی حمایت و کمکی 
هم از ســوی کشورهای دیگر برای کمك به سودانی ها وجود ندارد؛ 
این واقعیت تلخی اســت که ســودان با پذیرش آن ناگزیر از تحمل 
آشــوب و ظلم شده  اســت. در تونس، حدود ۱۲ ســال قبل، جوانی 
دست فروش مقابل ساختمان شهرداری خودسوزی کرد و معادالت 
جهان عرب را به کلی تغییر داد. کشته شــدن آن جوان دست فروش 
موجب انقالب مردم تونس و شروع اعتراضات در کشورهای گوناگون 
عربی شــد که به بهار عربی معروف شد. پیامدها و دستاوردهای آن 
اعتراضات همچنان در برخی از این کشــورها وجود دارد، اما تبعات 
این اعتراض ها بیش از آنکه نتیجه مثبت داشــته باشــد، باعث بروز 
تنش و خشــونت بدون دستیابی به نتیجه ای مثبت و ملموس شد. 
یکی از کشورهایی که سیاست های آن پس از شروع اعتراضات بهار 
عربی دستخوش تغییرات بنیادین شد، سودان بود. صدقیان با اشاره 
به ریشــه شروع تنش در سودان می گوید: «پس از سفر انور سادات، 
رئیس جمهور وقت مصر، به اسرائیل در سال ۱۹۷۷، بین کشورهای 
سوریه، عراق، یمن، ســودان، لیبی و الجزایر ائتالفی شکل گرفت به 
نام ائتالف مقاومت علیه اســرائیل. این ائتالف باعث شــد اسرائیل 
در این کشــورها ناآرامی ایجاد کند؛ بااین حال، ضربه اصلی اسرائیل 
برمی گردد به زمان شروع بهار عربی. مردم سودان هم در سال های 
۲۰۱۰-۲۰۱۱ ماننــد تونــس، مصر و چند کشــور دیگر بــه برگزاری 
اعتراضاتــی علیه دولت مرکزی روی آوردند. مردم ســودان جنوبی 

عموما مســیحی و اکثریت مردم سودان شــمالی مسلمان  هستند. 
چریك های ســودان جنوبی که عضو قبایل خاصی هستند، خواستار 
حکومت مستقل شدند. پس از ایجاد ناآرامی و درگیری بین سودان 
شمال و جنوب، دولت مرکزی ســودان مدیریت منطقه خودمختار 
ســودان جنوبی را به آنها سپرد، اما سودان جنوبی تقاضای تشکیل 
کشور مستقل داشــت نه مدیریت خودمختار. سودانی های جنوبی 
با کمك اســرائیل، بریتانیا و آمریکا حکومت مستقل تشکیل دادند». 
او درباره وضعیت امروز ســودان می گوید: «نارضایتی مردم سودان 
شمالی که اکنون جمهوری سودان نام دارد، باعث کودتا علیه عمر 
البشیر دیکتاتور وقت و حاکمیت نظامیان بر سودان شد. اعتراضات 
داخلی و محکومیت های بین المللی به حکومت بی ثبات ارتشی ها 
بســیار زیاد بوده، اما ارتش ســودان هنوز دولــت را تحویل مقامات 
مدنی و نهادهای قانونی نداده اســت. نظامیان سودان دو، سه سال 
قبل نخســت وزیر جدیدی تعیین کردند، اما آن نخست وزیر به دلیل 
نداشــتن اختیارات کافی استعفا داد. ژنرال های سودانی گفته اند که 
در ســال ۲۰۲۳ و در صورت برگزاری انتخابات، قدرت را به احزاب و 
گروه های سیاسی پیروز در انتخابات تحویل می دهد، اما واقعیت این 
اســت که وقتی نظامیان قدرت را در دست بگیرند، بعید است آن را 
بدون تنش تحویل دهند». صدقیان دلیل ناآرامی در سودان جنوبی و 
شمالی را دخالت های اسرائیل و ایجاد تنش از سوی تل آویو دانست. 
به گفته صدقیان، اسرائیل به کشورهایی مانند اردن پیشنهاد صلح در 
برابر زمین را داده بود. این پیشــنهاد به این معنی بود که زمین اردن 
را پس بدهیم و در مقابل روابط حسنه بین دو طرف برقرار کنیم؛ اما 
اسرائیل در مقابل کشورهایی مانند بحرین و سودان که زمینی از آنها 
را تسخیر نکرده است، ایده صلح در برابر صلح را مطرح کرده است. 
تل آویو حتی بارها به عراق پیشــنهاد داده که در برابر برقراری روابط 
عادی با بغداد می تواند در این کشــور ثبات ایجاد کند. این کارشناس 
سیاسی با اشاره به ارتباط سودان و ایران می گوید: «ارتباط سودان با 
ایران به دلیل دخالت های عربستان تیره و غیردوستانه است. حدود 
هزار نفر از سودانی ها برای جنگیدن علیه یمن عضو ارتش عربستان 
شــدند و در حوزه های گوناگون با عربســتان ارتباط برقــرار کردند. 
با این حال روابط بین عربستان و سودان عمیق تر نشد و در همین حد 
باقی مانده اســت، اما همین مسائل باعث شد رابطه سودان و ایران 

دچار مشکل شود».
جنگ قبیله ای در لیبی

دیکتاتورها فقط در زمانی که روی کار هستند منشأ تنش و خشونت 
نیســتند، بلکه پس از حذف و عزلشــان هم تا چندین سال با وضعیت 
ناسالم سیاسی که ایجاد کرده اند، موجب بحران و مشکل در کشورشان 
می شــوند. قذافی یکی از این دیکتاتورها بود کــه در زمان حکومت و 
حتــی پــس از حکومتش برای لیبــی معضالت فراوانــی ایجاد کرد. 
صادقیان می گوید: «بین شــرق، غرب و جنــوب لیبی تنش های زیادی 
وجود دارد و هیچ کدام از این قبایل حاکم به سمت تشکیل یك دولت 
باثبات و قانونی در این کشور نرفته اند. به طور کل برای کشورهای عرب 
مسائل قبیله ای مهم است و همین امر، لیبی را دچار بحران کرده است. 
از ســوی دیگر پس از فروپاشــی حکومت دیکتاتوری قذافی، گروه ها، 
احزاب و قبایل هرکدام جهت و جبهه ای گرفتند. هرکدام می خواست 
دیگری را تحت تســلط بگیرد. در جنوب لیبی پســر قذافی برای خود 
طرفدارانی جمع کرده اســت و قصد دارد پس از گذشت بیش از یك 
دهه، دوباره سلطه خاندان قذافی بر لیبی را تداوم ببخشد و این امری 

نگران کننده برای این کشور محسوب می شود».

ریحانه نعمت الهی: انسان ها هیچ گاه از جنگیدن با یکدیگر دست نکشیده اند و این واقعیت را تاریخ پنج هزار سال 
اخیر به خوبی نشــانی می دهد. این پایان ناپذیری و ماندگاری جنگ ها شاید بر این فرض متناقض استوار باشد که 
جنگ به انسان ها معنای زندگی می دهد و انسان ها دوست ندارند به آن پایان دهند. عمده جنگ ها عموما الگویی 
ثابت دارند و به دالیلی مشــابه رخ می دهند و کشــورهای درگیر جنگ تا حد زیادی دچار وضعیتی شــبیه به  هم 

می شوند؛ اما چیزی که میان کشورها جنگ زده تفاوت ایجاد می کند، حمایت و توجه جهان به آنهاست.

روابط بین ترکیه و یونان، دو عضو ناتو که اغلب دچار تنش است، با آغاز درگیری ها در 
اوکراین و اقدامات اخیر ترکیه در روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی تا حدودی از 
شعارهای تند و تهدیدات فاصله گرفته و طرفین حداقل در ظاهر از حل وفصل مشکالت 
در چارچوب روابط حســن هم جواری و حقــوق بین المللی حمایت می کنند. در صحنه 
دیپلماتیک، توجه آتن بر فرایندهای جاری در جهان غرب از یک سو و در سطح منطقه ای  
از ســوی دیگر به روابط با مصر و اســرائیل متمرکز اســت. همچنین پس از دیداری که 
میچوتاکیس، نخســت وزیر یونان و اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه، پس از آغاز جنگ 
اوکراین در استانبول داشتند، طرفین توافق کردند لحن غیردوستانه خود را به  طور متقابل 
کاهش دهند. به  نظر می رســد هر دو کشــور به  دلیل بحران اقتصادی، به تابستانی آرام 

برای جذب توریست نیاز دارند.
در جدیدتریــن مواضــع ترکیه علیــه یونان، وزیر دفــاع ترکیه، یونــان را به اقدامات 
غیر قانونــی و تحریک آمیز متهم کرد و مدعی شــد ترکیه قــدرت آن  را دارد که از منافع 
خود در اژه، شرق مدیترانه و قبرس دفاع کند. ترکیه تالش می کند تا مشکالت اژه، شرق 

مدیترانــه و قبرس را در همیــن چارچوب حل کند و از همتایــان یونانی خود نیز انتظار 
دارد به  لطف صلح و ثبات، مطابق با روابط حسن هم جواری و حقوق بین المللی عمل 
کنند؛ اما در عین اینکه دســت دوســتی دراز کرده و تالش داریــم مدیترانه را به دریای 
صلح تبدیل کنیم، با اظهــارات تحریک آمیز و اقدامات غیر قانونی برخی مقامات یونانی 
مواجه هســتیم. به همه اقدامات غیرعادالنه و غیرقانونی یونان، با وجود فراخوان های 
خیرخواهانه ما برای گفت وگو، در چارچوب عمل متقابل هم در سطح دیپلماسی و هم 
در میدان پاســخ می دهیم. ما قدرت و عزم آن  را داریم که از حقوق و منافع خود در اژه، 
شــرق مدیترانه و قبرس دفاع کنیم. وزیر دفاع ترکیه کــه از ادامه «لفاظی تحریک آمیز» 
و «اقدامات غیرقانونی» سیاســت مداران یونانی سخن می گوید، مدعی است تسلیحات 
نظامی برای تقویت تسلیحاتی و برتری عددی در مقابل ترکیه بیهوده است. یونان از یک 
ســو به  دنبال ایجاد ائتالف با کشورهای دیگر و از سوی دیگر به  دنبال تقویت تسلیحات 
نظامی است. با نگاهی به اعداد و ترکیب قوا، اقدامات یونان هیچ ارزشی در مقابل ترکیه 
ندارد. ما هرگز در برابر عمل انجام شــده علیه منافع و حقوق خود در شرق مدیترانه، اژه 

و قبرس قرار نخواهیم گرفت و بر این موضوع تأکید داریم. تمایل داریم اژه دریای صلح 
باشد و بتوانیم ثروت طبیعی آن را به  طور عادالنه تقسیم کنیم. 

در پی جنگ در اوکراین، نخســت وزیر یونان گزینه راهبردی همسویی کامل با مواضع 
غرب، بدون پیش شرط را انتخاب کرد. دولت محافظه کار که همچنان در همسویی کامل 
با مواضع اتحادیه اروپا و ناتو قرار دارد، تأکید می کند وسعت تحریم های ضد روسی نباید 
به گونه ای تنظیم شود که برای اروپا مضرتر از مسکو باشد. واشنگتن نیز همچنان یونان و 
ترکیه را دو ســتون مهم منطقه ای برای امنیت انرژی می داند. در دیدار اخیر خانم نولند، 
معاون وزیر خارجه آمریکا از آتن، به  طرف یونانی گفته شده است که با توجه به شرایط 
ژئوپلیتیــک و جنگ اوکرایــن، حل وفصل اختالفات بین یونــان و ترکیه جزء اولویت های 
واشنگتن نیست و باید در منطقه شرق مدیترانه آرامش وجود داشته باشد تا آتن و آنکارا 
نقش مهمی را که می توانند در قطع وابستگی اروپا به گاز روسیه داشته باشند، ایفا کنند.
با وجود دوره آرامش نســبی در روابط یونان و ترکیه، شناســایی و رهگیری جنگنده 
«اف – ۱۶» ترکیــه بر فراز جزایر این کشــور در دریای اژه ادامــه دارد. جنگنده های یونان 

با رعایــت قوانین بین المللــی هوانوردی جنگنده هــای ترکیه را شناســایی و رهگیری 
می کنند. آنکارا به عنوان بخشــی از تالش گســترده تر برای ترویــج موضع خود در قبال 
غیرنظامی کردن جزایر، مدعی است بازدید مقامات نظامی و سیاسی یونان از جزایر شرق 
دریای اژه نقض توافقات دیپلماتیک گذشــته است. به تازگی چند رسانه بین المللی ادعا 
کرده اند رادارها و موشــک های جنگنده های یونان ایــن توانایی را دارند که جنگنده های 
ترکیه را شناسایی کرده و قبل از اینکه خلبانان متوجه شوند به آنها حمله کنند. بنا براین 
ضروری اســت ترکیه نــاوگان جنگنده «اف- ۱۶» خود را ارتقا دهــد؛ ارتقایی که در  حال  
حاضر در یونان در حال انجام است؛ اما در ترکیه انجام نشده است. از دیدگاه ترک ها، اگر 
توازن قوا در دریای اژه از بین برود، احتمال شکست در نبردهای هوایی افزایش می یابد. 
همان طور که می دانید یونان جنگنده هــای رافال را خریده که باالترین کیفیت راداری را 
دارد و در حال خرید موشک های «متئور» است که ما را نگران می کند. ما چنین جنگنده 
پیشرفته ای نداریم، ولی یونان جنگنده های جدیدی دارد که از فرانسه خریده است. اگر ما 

این هواپیماها را نگیریم، یونان جنگنده های ما را سرنگون خواهد کرد.
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سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی
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مدرک فارغ  التحصیلی  فرزند 
غالمعباس به شماره شناسنامه ۶۵۸۰۰۳۲۳۷۵ و کدملی 

۶۵۸۰۰۳۲۳۷۵ صادره از تهران در مقطع پیش دانشگاهی 
رشته علوم تجربی صادره از مدرسه پیامبر اکرم  با شماره  دانش 
آموزی ۱۷۹۳۸۵۲۲۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.

  206TU3  شناسنامه مالکیت  خودرو  پژو 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک ایران

۷۷ _ ۹۴۸ ط ۸۳ و شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۵۶۹۳۶ و شماره 
شاسی NAAP03ED3BJ468694 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  206TU5  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران

 172B0037915 ۱۰ _ ۴۴۷ ی ۳۹  و شماره موتور 
و شماره شاسی NAAP13FE4JJ677945 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 AVANTE کارت ماشین و سند کمپانی  خودرو  هیوندای

 رنگ سفید روغنی   مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک ایران
 ۵۵ _ ۵۵۶ ه ۶۳ و شماره موتور G4GC9526956 و شماره 

شاسی NA6NG33219C107811 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو پژو 206TU5 رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۶۷۷ ی ۴۴ 

 و شماره موتور 163B0280916 و شماره شاسی
 NAAP13FE3GJ878941 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اطالعیه
 با توجه به اطالع قبلی و عدم حضور 

شما دادنامه طالق رجعی به شماره ۴۴۷۶۰۸۰ شعبه ۲۶۴ دادگاه  ۲ 
 تهران اجرا گردید و طالق شما ذیل شماره ۴۲۴۴ مورخ

 ۰۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱ دفتر طالق ۶۹ تهران به ثبت رسید .
هادی غالمی - سردفتر ازدواج ۱۷۱ و طالق ۶۹ تهران

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۲۱  م  ۵۸   و شماره موتور 

*SQRE4T15C*ACMK02251  و شماره شاسی 
NAGC1AB49M1004878 به نام   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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