
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ اکتوبر ١۵

 

 يورش سياسی و نظامی روسيه در افريقا
روسيه . جھانشمول شده استکند، بلکه اکنون يورش سياسی و نظامی اش  مسکو بيش ازين صرف در سوريه بسنده نمی

 عمل می ٢٠در امريکای التين، در شرق دور و در افريقا مانند دوران جنگ سرد بين شرق و غرب دھۀ ھای قرن 

مسکو در . ن نيست که تجاوزات غرب را ناديده بگيرد و دست روی دست بگذاردتسيلديگر آن روسيۀ يروسيه . نمايد

کمترين سوء محاسبۀ امريکا و روسيه در . وياروئی را با امريکا و ناتو داردسوريه ثابت ساخت که توانائی ھر نوع ر

سوريه باعث يک بروز جنگ اجتاب ناپذير بين اين دو قدرت جھانی خواھد شد که ابعادش در شرق ميانه محدود نخواھد 

  .ماند

ده نمائيم که ھدف مسکو از  خالی از دلچسپی نيست که نيات روسيه را در افريقا مورد ارزيابی قرار دھيم و مشاھ

قابل  يادآوری است که دو اصل سياست خارجی روسيۀ . ًگسترش نفوذش در افريقا خاصتا شمال اين قاره چه خواھد بود

خواھی نخواھی تطبيق اين دو . ناسيوناليسم روس و احيای عظمت طلبی سوسيال امپرياليسم شوروی: پوتين را می سازد

دھد و ساليان دوران جنگ سرد را احياء می   با  امپرياليسم غرب در تقابل قرار میاصل  در صحنۀ عمل روسيه را

  .کند

روسيه آرزو دارد که به قارۀ سياه برگردد و مانند دوران جنگ سرد بين شرق وغرب، دوباره به قدرت نمائی آغاز 

اخته شد و انوالسادات رئيس قدم اول مصر خواھد بود که شوروی سابق از ھمين کشور با سرشکستگی خارج س. نمايد

اين بزرگترين ضربه به حيثيت شوروی آن زمان بود . جمھور وقت مصر به عوض،  امريکا را جانشين شوروی ساخت

حال روسيه می خواھد که دوباره به مصر برگردد و ار ھمين کشور به يورش ھای . ًکه بعدا افغانستان قربانی آن شد

ی که وحراه طوالنی و دشوار است، اما روسيه مصمم است که به ھر ن. قا آغاز نمايدسياسی و نظامی خود در قارۀ افري

  .شده موانع سياسی از سر راه بر دارد

 روسيه ھم اکنون با مصر در حال مذاکره است که بتواند از مراکز نظامی مصر استفاده نموده و در صورت موافقت دو 

زين مراکز بندری در نزديکی شھر سيدی بارانی در مجاورت سرحدات يکی ا. جانبه وسايل نظامی خود را انتقال دھد

ل بيابد، ماگر روسيه بتواند به اين مرکز نظامی دسترسی کا. مصر با ليبيا قرار دارد که زمانی پايگاه نظامی شوروی بود

ی را که ھنوز ھم ھمه فعاليت ھای غرب را در ليبيا زير نظر خواھد گرفت و گروه ھای ضد غرب به شمول حاميان قذاف

ًناتو خصوصا فرانسه و امريکا از توافق مصر و روسيه در واگذاری اين مرکز نظامی به . در فعاليت اند، کمک نمايد
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مرکز . که روزی  صحنۀ سياسی و نظامی ليبيا مانند سوريه عوض گردد ين اروسيه سخت نگران اند و ھراس دارند از

سازد تا در بحيرۀ مديترانه آزادی  در سوريه ارزش دارد و روسيه را قادر میوس طرطنظامی سيدی بارانی مانند بندر 

نسبت کشش در روابط واشنگتن و قاھره، امريکا قادر نخواھد بود مانع ھمکاری نظايم روسيه و . عمل بيشتری پيدا نمايد

جوديت نظاميان روسيه مصر درين اواخرمقدار عظيم اسلحه از روسيه خريداری نموده که برای مدتی مو. مصر گردد

  .را برای مصر حتمی  می سازد

، اعطای کمک ھای نظامی و مالی "بھار عرب"تشنج در روابط مصر و امريکا به ارتباط بحران اين کشور ناشی  از 

نبايد . اين حالت بھترين فرصت را برای روسيه داده است تا داخل تياتر مصر گردد. امريکا به مصر محدود شده است

". بدون فتح قاھره، فتح افريقا نا ممکن است"جان کندی گفته بود .  کرد که مصر دروازۀ شمال افريقاستفراموش

يوس از روش امريکا، مصر ھم به روسيه روی آورد و در يک قلم قرار داد وسيع نظامی را با روسيه به امضاء أم

رن و کشتی ھای جنگی است که تا ماه اخير ، ھيلوکوپتر ھا، سيستم دفاع ھوائی مد٢٩رسانيد که شامل طيارات ميگ 

ارسال اين مقدار عظيم  وسايل جنگی ايجاب می نمايد که تعداد زيادی از  . سال جاری به مصر ارسال خواھد شد

. ًر اعزام شوند که درين صورت مراکز نظامی گذشته بايد احياء شود و يا جديدا اعمار گرددصپروسونل روسيه ھم به م

چنان به توافق رسيدند که فابريکه ھای اسلحه سازی مصر بازسازی گردد و توليدات نظامی داخلی روسيه و مصر ھم

مھم تر از ھمه و درد آور برای امريکا، مصر و روسيه موافقت کردند که گاه گاھی تمرينات نظامی . اش تقويه گردد

ھيچ گونه شرايط سياسی را برای مصر پيش کش ھمکاری نظامی بين مسکو  و قاھره  . مشترکی را به راه اندازند

در واقعيت خطای سياسی امريکا سبب شد که روسيه خود را در مصر احياء . نکرده است که مانعی در عمل ايجاد کند

اکنون روسيه سه پايگاه نظامی در سوريه . کند و راھش برای يورش ھای بعدی در ساير کشور ھای افريقائی باز گردد

ًروسيه عمال غرب را نه تنھا در سوريه .  آنھا را تقويت می نمايد۴٠٠ و اس ٣٠٠رسال دفاع ھوائی اس دارد که با ا

  . بلکه در کل بحيرۀ مديترانه به مبارزه طلبيده است

شمال افريقا مانند مراکش ھم به مسکو رو " عرب"آشتی روسيه و مصر باعث شده است که يک تعداد از کشور ھای 

مندی خود ه مراکش عالق. چند ماه قبل به روسيه سفر کرد که منتھی به عقد چند قرار داد نظامی شدشاه مراکش . آورند

روسيه .  ابراز داشته که مورد پذيرش روسيه واقع شده است١۶۵٠ و تحت البحری ھای آمور ٣۴را به طيارات سو 

باوجود اختالف نظر بين .   مدرن سازدھمچنان به مراکش وعده داده است که بنادر نظامی مراکش را بازسازی نموده و

اين دو کشور به ارتباط بحرانات سوريه  و يمن، ھمکاری نظامی بين مراکش و روسيه فضای سياسی منطقه را به نفع 

روسيه و الجزاير به توافق رسيدند که مسکو به مبلغ بيش . مسکو تغيير داده که يکی ھم نزديکی روسيه با الجزاير است

  و تحت البحری ھای از ٣٠ اس،  طيارات جنگندۀ سو ٩٠دالر اسلحه به شمول تانک ھای تی ) ميليارد( بيليون ٧از 

ناگفته نبايد گذاشت که .   اين کشور را از حالت فرسودگی نجات دھد٧٢به الجزاير بفرستد و تانک ھای تی "  کيلو"نوع 

 اقتصادی است ی باشد، الکن برای روسيه يک نيروًاين قرار داد ھا برای مصر و الجزاير شايد صرفا سياسی و نظمی

  .  روسيه در حال حاضر سخت به آن نيازمند استآنچه نظامی اين کشور را به دوران می اندازد که چرخ صنعت

سماجت روسيه در سوريه، تونس را . ًکشور ديگر افريقائی، تونس است که اخيرا ھمکاری با  روسيه را زير نظر دارد

ئی با فعاليت ھای تروريستی مورد حمايت غرب روياو که نزديکی با اين کشور  را آغاز نمايد و در رجرأت داده است

تونس چنديدن بار مورد حمالت گروه ھای تروريستی مانند القاعده قرار گرفته و متحمل تلفات . از مسکو کمک بخواھد

ان ھای تروريستی خود را در آن جا متمرکز کشور ھای اسالمی شمال افريقا يکی از محالتی است که سازم. شده است

 مقابل آن. تونس ھم جزء ھمان کشور ھاست که بار ھا مورد ھجوم ترورست ھای القاعده قرار گرفته است. ساخته اند
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 تندرو اسالمی که در شمال افريقا فعاليت دارند و از حمايت غرب برخوردارند، دعوت روسيه در ھایعده از سازمان

  .صف آرائی جديد عليه غرب در پخش نفوذ در افريقا: ای مورد نظر معنای خاص خود را داردکمک به کشور ھ

 روسيه در عراق  و قطر مصروف عقد قرارداد یديپلومات ھا. حوزۀ خليج در شرق ميانه فراموش روسيه نشده است

برمبنای يورش سياسی، . ست آوردده ھای نظامی اند تا مسکو بتواند به کشور ھای اين منطقه  اسلحه بفروشد و عايدی ب

 فيصد اسلحۀ مورد ٣۶نظامی و اقتصادی روسيه در شرق ميانه و شمال افريقا، روسيه توانسته است که بيش از 

با در نظرداشت مدت زمان  دخول روسيه در شرق ميانه  و شمال . ضرورت کشور ھای مورد نظر را تھييه نمايد

ات تسليحاتی روسيه محسوب شده و  موفقيت بزرگی را برای سياست خارجی افريقا، اين يک رقم درشت برای  صادر

  . دھد روسيه نشان می

اين بار ھم غرب و روسيه . که در پنج سال اخير مشاھده کرده ايم، جھان به سوی جنگ سرد دوم روان است طوری

به ھر . روسيه خالی کرده است" مناسيوناليس"جای خود را به " سوسياليستی"ايديولوژی . در تقابل اند" خلف شوروی"

روسيه سعی می کند که . اندازه ای که غرب جسور ترو بيباک تر شود، روسيه ھم نارام تر و عصبانی تر خواھد شد

بر مبنای اين روش،  تصادم ديپلماسی و يا شايد ھم . عظمت دورۀ شوروی ھم در داخل و در ھم خارج احياء گردد

ز خواھد بود و در نتيجه جنگ سرد دوم با تمام  قوت در سطح جھانی گسترش خواھد نظامی بين غرب و روسيه ناگزي

  . يافت

   

 

 

 
 


