بسم الله الرحمن الرحیم
سفر اردوغان به افریقا؛ برای تحقق منافع امریکا!

(ترجمه)
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خالل روزهای  ۲۷-۲۴ماه دسمرب۲۰۱۷م به کشورهای سودان ،چاد و
تونس سفر کرد و درین سفر ،چندین توافقنامۀ اقتصادی و تجاری را امضاء کرد .در سه سال گذشته ،اردوغان بیش
از ده دیدار از کشورهای افریقائی داشته که هربار اهداف اساسی وی عبارت از :مستحکم ساخنت حضو ِر ترکیه در
افریقا ،سهیم شدن در گسرتش نفوذ امریکا به ِ
ضد نفوذ اروپا در قارۀ رسسبز افریقا و رقابت کردن با کشورهای
منطقوی فعال در افریقای غصب شده ،میباشد .شاید مهمترین اهداف اردوغان رقابت با کشور امارات عربی باشد،
که با حامیت انگلیس در افریقا جای پای ایجاد کرده است؛ پس اردوغان سعی دارد تا طی یک مسابقۀ اقتصادی
جهانی ،ترکیه را به بازا ِر تشنۀ اجناس و خدمات افریقا وارد ساخته و سپس به بهانۀ فعالیتهای اقتصادی مداخله
سیاسی مناید.

طی این دیدار ،چندین موافقتنامۀ نظامی و اقتصادی با سودان امضاء گردید؛ به یژه امضای موافقتنامۀ "بازسازی
آثا ِر جزیره و بندر سواکین" که آغازگر رقابت بندرسازی با کشورهای رقیب محسوب میگردد ،که در سواحل افریقا
پایگاه بحری ساختهاند؛ بخصوص کشور امارات که در لیبیا ،سومالیا و یمن چندین بندرگاه ساخته است.
ِ
رقابت گرم ،نیروی اقتصادی روبهرشد خود را شبیۀ چین ،جاپان ،دولت یهود ،امارات وغیره کشورهای
ترکیه طی این
استعامری بزرگ وارد بازار و فضای سیاسی افریقا ساخت .طی دیدار کنونی از سودان نزدیک به  ۱۵۰کارمند
دولتی ،وی را همراهی میکردند .در این دیدار  ۱۳موافقتنامۀ اقتصادی ،فرهنگی ،زراعتی ،مالی و راهسازی امضاء
گردید .پس از این سفر ،حجم رشاکت تجارتی ترکیه و سودان از  ۵۰۰میلیون دالر الی یک ملیارد دالر رسید و در
آیندۀ نزدیک قرار است تا  ۱۰ملیارد دالر برسد.
حجم صادرات ترکیه به این سه کشور(سودان ،چاد و تونس) الی  ۶.۲ملیارد دالر افزایش یافته که تقریبا در سالهای
اخیر  ۲۹درصد رسعت داشت ،که حجم صادرات ترکیه به تونس  ۴.۳درصد ،به سودان  ۱.۷درصد و به کشور
چاد  ۷۸میلیون دالر ،افزایش داشته است .اهداف اقتصادی و تجارتیای که تالش دارند تا طی این سفرها و
توافقنامهها امضاء منایند؛ شکی نیست که شامل رقابتهای استعامری است که کشورهای منطقوی و محلی؛
مانند :ترکیه و امارات ،آلۀ دست نفوذ کشورهای استعامری بزرگ قرار میگیرند.
پس اردوغان طی سفرهایش ،تالش دارد تا نظامهای مزدور و تابع امریکا؛ مانند حکومت عمر البشیر در سودان را
که جنگهای داخلی و دسیسههای خارجی خرابش ساخته است ،حامیت مناید؛ چون این دولتهای تباه شده به
پشتیبانی رضوت دارند تا حکومت آنها از سقوط نجات یابد .شاید امریکا بهرتین وسیلۀ یاری به دولت فرسودۀ
سودان ،ایجاد رابطۀ قوی به دولت تابع خود ترکیه را بداند.
در تونس ،امریکا نیاز دارد تا نفوذ تازه ِ
نفس خود را در مقابل نفوذ انگلیس و فرانسه که بر لیبیا سیطره دارند ،تقویت
بخشد؛ پس اردوغان بهرتین وسیله است که امریکا نفوذ خود را با ارایۀ خدمات اقتصادی فراوان ،که انگلیس و
فرانسه از اعطای آن عاجز هستند ،تقویت میبخشد .اما در چاد ،امریکا سعی دارد تا توسط اردوغان از اقتصاد
روبهرشد ترکیه بهرهبرداری کرده و در برابر نفوذ فرانسه رقابت مناید؛ چون فرانسه از منابع چاد استفاد میکند؛ ولی

در مصارف آن بخل ورزیده و از منابع چاد رضوریات مردم آنجا را تکافو منیکند؛ پس ترکیه یگانه کشوری است
که امریکا از آن در مقابل فرانسه استفاده میمناید.
سیاست ادارۀ ترامپ چنین است که برای استحکام نفوذ خود در میدان رقابت ،اکرثا به نیابت از امریکا از مزدوران
منطقوی خود استفاده میکند؛ چنانچه در تونس و چاد از اردوغان استفاده میکند که اسلوب دیپلوماتیک
وی(استفادۀ دیگران برای ترسیخ منافع امریکا) ،مرصف کم و نتیجۀ بهرت را برای ادارۀ ترامپ داده است.
اردوغان پس از پیروزی در مقابل رقبای نظامی تابع انگلیس به ماشین سیاست امریکا مبدل شده است و آرزو دارد
تا ابد در قدرت مباند؛ ازین جهت اردوغان از جملۀ مزدوران ،قویترین فردی است که امریکا در امور منطقوی
بالی آن اعتامد دارد .اردوغان در تناسب با السیسی و ملک سلامن ،مقبولیت منطقوی خوبی دارد؛ چون وی دارای
شخصیتی است که دیگر مزدوران مانند السیسی و سلامن فاقد آن اند؛ ازین جهت استخدام وی در مقابل رقابتهای
منطقوی کاری پرمثر است.
ولی موقفهای اخیر اردوغان در قبال سوریه و فلسطین و نقش وی در ناکامسازی انقالب شام و همراهی وی با
طغاة عرص ،نزد عام و خاص امت افشاء گردید .تالشهای منایشی وی برای فلسطین جز شعار میانخالی چیزی
مناند .این موقفگیریهای رسوا کنندۀ وی ،روزی نزد همهگان افشاء و نفوذ کاذبانۀ مردمیاش از بین خواهد رفت؛
و سپس به همه معلوم خواهد شد که وی یکی از مزدوران و مهرۀ اصلی استعامر امریکا در منطقه است که در مقابل
قضایای داغ امت جز شعار و سخنان میانخالی چیزی ندارد.
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