
افریقا سرزمین ناشناخته
روایتی گذرا از سفری پژوهشی به شرق افریقا

(تانزانیا ، کنیا و اوگاندا)
امیر دبیری مهر



افریقا در یک نگاه 

خشکی هایمجموعازدرصد۲۰مربعکیلومتر۳۰٬۲۲۱٬۵۳۲حدودمساحتیبا.استآمریکاوآسیاازپسجهانپهناورقارهسومیناِفریقایاآفریقا•
خوددرراجهانجمعیتازهفتمیکحدودکهبودهکشور۶۱دارای(۲۰۰۵آمارطبق)جمعیتنفرمیلیاردیکازبیشباآفریقا.می گیردبردررازمین
.داده استجای

بهغربازوهند،اقیانوسبهشرقجنوبازعدن،خلیجبهشرقازسرخ،دریایوسوئزکانالبهشرقشمالازمدیترانه،دریایبهشمالازقارهاین•
.می شودمحدوداطلساقیانوس



تانزانیا

داخلیصناخالتولید.استکشاورزیپایهبرآناقتصادکهاستآفریقاقارهشرقدرکشوریتانزانیا•
.می کنندزندگیفقرخطزیرکشوراینمردمازدرصد۳۶.استدالرمیلیارد49/4۳کشورایندر

زندگیبهامید.استسال۱8سنیمیانگینبانفرهزار۲۱۳ومیلیون4۰حدودکشوراینجمعیت•
.هستندکشورایندرشایعبیماری هایازطاعونوماالریا.استسال۵۰مردانبرایو۵۳زنانبرای

جزیرهدر.هستندمسلماندرصد۳۵ومسیحیمردمازدرصد۳۰کشورایناصلیسرزمیندر•
.هستندمسلمانمردمازدرصد99زنگبار



سیاست و اقتصاد در تانزانیا

.ی شودماستفادهباالتحصیالتباافرادتوسطوسیاسیمراوداتدربیشترانگلیسیکهاستکشوراینرسمیزبان هایانگلیسیوسواحیلی•
این.تاسهمسایهموزامبیکوماالویزامبیا،باجنوبازوروانداوبروندیکنگو،دموکراتیکجمهوریباغربازکنیا،واوگانداباشمالازکشوراین•

.یافتادامه۱9۶4سالتاوضعاینکهشدانگلیسمستعمرهآنازپس.بودآلمانازبخشیومستعمره۱9۱9تا۱88۰سال هایفاصلهدرکشور
شهرترینبزرگهمچناندارالسالمحالبااین.شدمنتقلدودومابهکشورسیاسیپایتختسالایندرامابودکشوراینپایتختدارالسالم۱99۶سالتا•

.استآنتجاریپایتختوتانزانیا
بخش هایزایکیهنداقیانوسدرزنگبارجزیره.باشدداشتهمعتدلیهوایشدهسببآنزیادارتفاعاماداردقراراستواخطنزدیکیدرتانزانیاهرچند•

.استکشوراین
:تانزانیادرسیاست•
اونمعمردمرای گیریایندر.می شودانتخابباریکسالپنجهرمردمرایبااو.دولترئیسهمواستحکومترئیسهمکشورایندرجمهوررئیس•

.می کنندتعیینهمراجمهوررئیس

ازنماینده7وجمهوررئیسانتخاببهزننماینده۳7می شوند؛تعیینمردممستقیمرایباآننماینده۲۳۲کهداردکرسی۲74کشوراینملیمجلس•
.دارندحضورآندرزنگبارمجلسهم

:تانزانیادراقتصاد•
۲/۶)هلند،(درصد8/8)هند،(درصد8/8)چینکشورهایبهکهاستپنبهومصرفیکاالهایزمینی،بادامقهوه،طال،شاملآنصادراتیمحصوالت•

.می شودصادر(درصد۲/4)آلمانو(درصد۲/4)عربیمتحدهامارات،(درصد۳/۵)ژاپن،(درصد

8/9)بیجنوآفریقایکشورهایازکهاستخامنفتوصنعتیاولیهموادتجهیزات،وماشین آالتمصرفی،کاالهایشاملکشوراینوارداتیمحصوالت•
.می شودوارد(درصد7/۵)زامبیاو(درصد9/۵)عربیمتحدهامارات،(درصد7/۶)هند،(درصد8/7)کنیا،(درصد4/9)چین،(درصد



زنگبار

یی که جا. جزیره زنگبار در ساحل شرقی قاره آفریقا است و حاال بخشی از کشور تانزانیا به حساب می آید•
ا در زبان هنوز می شود آثار ایرانی را یا بهتر بگوییم جای پای شیرازی ها را در آن پیدا کنیم؛ از آثاری که آنه

.مردم منطقه به جای گذاشته اند تا میراث معماری و آداب و سنن ایرانی
ره زنگبار تانزانیا به دلیل طبیعت بکرش هنوز هم مورد توجه توریست های امریکایی و اروپایی است اما جزی•

ا از هزار سال پیش ایرانی های لنج سوار را که از بندرهای ایرانی خودشان را به این جزیره رساندند و آن ر
.موطن خود قرار دادند می شناسند

زنگبار•

https://www.mashreghnews.ir/news/4383/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


مشاهدات در زنگبار

همزیستی مسالمت امیز ادیان
مسجد و کلیسا در کنار هم در شهری مسلمان•

نمادی از همنشینی مومنان به خدا بدون 
لوچ تعصب و عناد و تصویری گویا در پاسخ به

چشمان ایمان ستیز که خشونت را به ایمان
دهندربط می 

مسجد و کلیسا  •

تنوع غذایی
در دنیای جدید و نچسب امروزی تغذیه •

سالم و ارزان جای خود را به تغذیه ناسالم و
ه گران داده است وقتی به سرزمین های ساد

و بی االیش مثل کشورهای افریقایی می
رویم تغذیه سالم روی خود را به ما نشان 

می دهد میوه های سالم و ارگانیک و خوش 
طعم و ارزان مانند نارگیل تازه که هم اب ان

بسیار خوش مزه است و هم ژل داخل آن که 
ن با قاشق تراشیده و میل می شود و خرید آ

۳4۰۰شلینگ معادل ۲۰۰۰نیز به قیمت 
تومان ایران کمک به مردم نجیب و دوست 

داشتنی زنگبار است

•

https://www.instagram.com/p/BX4kwQUBZth/?taken-by=dabirimehr.ir


در اندرون زنگبار

غذا فروشی در پارکها
ذیهاغبساطبلکهنیستشاهانهشاممیزاین•

درجامیتوریدرپاركکهزنگبارهفروشان
واطعمهبساطشبهرهنداقیانوسساحل
ومحلیمردموکردهپهنراخودحاللاشربه

میاینجادرراخوشیساعتگردشگران
وشودمیکمکمردماقتصادبههمگذرانند

هکالگوییگیردمیرونقشهرازایگوشههم
وشوداجراهمایرانپارکهایدرتواندمی

چهچنانایرانیشامحولباشدپاتوقیدرواقع
یمبرپاراپاتوقیچنینهازنگباریشبهر

.کنند

مردم شناسی افریقایی ها

الاصشناسیمنميراهاافریقایيوافریقاما•

اسارتدرماهمهشناسیمنميراسیاهانتبار

مابرايانهاازهاغربيكههستیمتصویري

داوريپیشوتوهماتچاشنيبااندساخته

دوستومهربانبسیارمردماینایرانيهاي

حیاباومحجوبوگرمخونواراموداشتني

دوجوبااینكهجذابترومهمترهمهازوهستند

زیادياستغنايوطبعمناعتازاستضعاف

ازوگذرندميپولازراحتيبهبرخوردارند

روزچنداینظرفندارندانتظاريدیگران

احتراموشدممندعالقهمردماناینبهعجیب

.استوصفقابلغیرمننزدانها



ازجاذبه های طبیعی تا مدارس دینی 

حوزه های علمیه شیعی و سنی 

مسجدجماعتاماموروحانيسالمغوثشیخ•

مدكهروحانیتيترازدرتانزانیاستدرالغدیر

اتقووعلماهلیعنيماستاحترامموردونظر

دنیويزخارفوطلبيجاهازدورومعنویتو

ازايگوشهدرمخلصشیخاینصنفيتكبرو

مردطلبه٢٠٠تربیتبهخدارضايبرايدنیا

استمشغولبیتاهلمكتبترویجبرايزنو

ازاستشدهحاصلاوبراينیزتوفیقاتيو

ودینيمراجعجانبازكافيهايحمایتاینكه

همهامانگفتچیزيشودنميانهابهمذهبي

بودهویدااومهرپرومعصومچشمانازچیز

پارک ملی جوزانی 
ازنگهداریشکلترینصحیحوزیباترین•

هگونبهاستشدهحفاظتمناطقدرحیوانات
هاانسانوکنندراخودزندگیحیواناتکهای

نهباشندانهازندگیمحلمیهمانگاهی
واقعدرومامیهمانحیوانکهبالعکس

ونهنمزنگبارجوزانیملیجنگلاسیرماباشد
میمونهاکهاستفقرهایندرموفقوجذاب

وکنندمیزندگیطبیعیبطورآندر
.روندمیانهادیداربهگردشگران



سرزمینی جذاب برای سفر

جاذبه های بسیار سفر به زنگبار

د با الك پشتهای عظیم الجثه چند ص•
افريقايیساله 

زیرساختهای مهیای گردشگری



نامدیریت شهری در افریقا



شهری فعال و رسانه ای 

قر در کنار این برجهای سر به فلک کشیده در افریقا چاههای عمیق ف•
هد و تنگدستی و جهل به مراتب عمیقتر است و جان انسان را می کا
اشت وقتی توازن و تعادل نباشد فقرا سهمی از سفره اغنیا نخواهند د

و زرق و برق ثروت زردی رخسار تهیدستان را نمی زداید

•#africa #tower #rich

كيتانزانیادارالسالمدرایرسانهفعالاستسومجیمحبوبنامشمرداينً•
سال١٠ازبیشكشوراينشیعیانمیاندرموثروساعیومتقیمسلمان

زيونیتلويشبكهدوومعرفتراديواستموفقوفعالرسانهحوزهدركهاست
فهصحیوالبالغهنهجوقرانمانندشیعهمرجعكتابهایاوستبهمتعلق

سیاربكردهمنتشروترجمهسواحیلیزبانبهرا...والنبیسننوسجاديه
افتادهوادعابیبخشارامشحضورشواستمتنفذونوازمیهمان

وتانزانیادرگذاریتاثیرایرسانهفعالیتانسانینیرویوبودجهكمترينبا•
داردافريقا

tanzania#گفتخواهمبیشتراودرباره•



فقر و شوق 

وبرقنهتداشابنهكهرسیديمایمنطقهبهالعبورصعبتقريبامناطقیكردنطیوشهرازخارجبهتانزانیاپايتختدارالسالمازرانندگیساعت٢ازبعدصبحامروز•
هیچديگروهیچ

جهاندركهبودگرسنهومحرومافريقایهمانمنطقهاينخالصهبودندمحرومهمفوتبالتوپيكداشتنازامافوتبالبهعالقهوجودباكردمصحبتكهجواناناينبا•
قلبوتكاسهاامیدیناازكمیورسیدمنطقهاينبههممسلماندولتیغیرسازمانهایغذايیكمكهایماباهمزمانالبتهاندايستادهامكاناتصفتهدرمانابرابر

ندبودامدهوجدبهخیلیماباصحبتوماديدنازچندهربوديمنخريدهاينهابرایفوتبالتوپتعدادیچراكهخورديمحسرتماوشدشادهدايااينازكودكان

•#tanzania #africa #people



خوجه ها تشکیالتی کارامد

خوجه ها تشکیالتی قابل مطالعه و بررسی •



دارالسالم

شهری دور ازفساد

ازادی و فقدان فساد•

فالکتی پذیرفته شده 

• خیابان خوابی شبیه هند



کنیا

.ی کندکنیا در ساحل شرقی قاره آفریقا در کنار اقیانوس هند قرار گرفته است و طبیعت منحصر بفردش هر ساله گردشگران زیادی را به آن جذب م•

.این کشور از نظر وسعت چهل و هفتمین کشور جهان است. با اتیوپی، سومالی، تانزانیا، اوگاندا و سودان هم مرز استکنیا •

.  کلیمانجاروقله کنیا و: این کشور دو قله بلند معروف دارد. آب و هوای آن استوایی است. یکی از بهترین خاک های قاره آفریقا را برای کشاورزی داردکنیا •

.قله کلیمانجارو در مرز کنیا و تانزانیا قرار گرفته است

رئیس جمهور کنیا هم رئیس. در کنیا در قالب حکومت جمهوری دموکراتیک  تعریف می شود که رئیس جمهور در آن در راس امور قرار داردسیاست •

.حکومت است و هم رئیس دولت

که 1978ال این استقالل به رهبری جومو کنیاتا تحقق یافت که تا س. میالدی از زیر سلطه انگلستان خارج شد و استقالل یافت1963کشور در سال این •

.سال زمامدار این کشور بود24دانیل اراپ موی به قدرت رسید، حدود 

زندگی ( ر روزیک دالر د)اغلب مردم کنیا زیر خط فقر بین المللی . بیکاری باال، رواج کارهای غیرقانونی و فقر مهمترین معضالت این کشور هستندنرخ •

.می کنند

در کنیااقتصاد •

.درصد از نیروی آماده به کار این کشور بیکار بود40میالدی 2001نرخ بیکاری در کنیا بسیار باالست و در سال . •

صادرات این کشور شامل چای، صنایع دستی، قهوه، مواد . درصد است15از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ تورم در کنیا نیمی •

.می شودپاکستان صادر پتروشیمی و ماهی است که به کشورهای اوگاندا، انگلیس، آمریکا ، هلند، تانزانیا و 



درباره کنیا

موادوفوالدوآهنموتوری،وسایلپتروشیمی،محصوالتحمل و نقل،تجهیزاتوآالتماشینشاملکشوراینوارداتیمحصوالت•
واردژاپنوانگلیسجنوبی،آفریقایآمریکا،سعودی،عربستان،چینهند،عربی،متحدهاماراتکشورهایازکهاستپالستیکی

.می شوند
کنیامردم•
رمکاتولیککلیسایپیرودرصد۳۳وپروتستانآنمردمازدرصد4۵.می کنندزندگیکنیادرنفر7۲۱وهزار9۱۳ومیلیون۳۶•

.هستندمسلمانهمآنجمعیتازدرصد۱۰.هستند
زبانعنوانبهرکشوایندرنیزسواحیلیزبان.استانگلیسیبود،انگلیسمستعمرهسال هااینکهدلیلبهکشوراینرسمیزبان•

.می شوداستفادهرسمی
.می گردندمحسوبآنمهمشهرهایناکورووکیسومو،مومباسا•
رهبرهموکشوررهبرهمجمهوررئیسکهداردقراردمکراسیوجمهوریرئیسسیاسینظامچوبچهاردرکنیاسیاسیامور•

مستقلیهقضائقوه.شده استتقسیمکنیاملیمجلسودولتبینگذاریقانونقوه.استدولتاختیاردرمجریهقوه.استدولت
ورهایکشبحرانهایوسیاسیتغییراتبرابردرراخودسیاسیثباتکنیاشدن،مستقلازپس.استگذاریقانونومجریهاز

.شدندبرخورداربیشتریآزادیازکنیایی هامردم ساالری،آمدنکاررویبا.کرده استحفظهمسایه

بهمنجرامراین.کرداصالحمی کردند،محدودرابیانآزادیکهمستعمراتیدورانازماندهبجاقوانین،۱997پاییزدرمجلس•
بین المللیناظراننظرتحتکنیاانتخابات۲۰۰۲سالدر.گردید۱997دسامبردرموفقملیانتخاباتوهمگانیآزادیافزایش
دستردراقدرتاستقاللزمانازکهحزبیازآرامشوصلحباقدرتوبودکنیاتاریخدرعطفینقطهانتخاباتاین.شدبرگزار
.گردیدمستقلجدیدائتالفیحزببهداشت



کشور استاندار محور

منطقه،کیوهفتادبههراستان.می شودادارهاستانداریکتوسطکدامهرکهگردیدهتقسیماستانهشتبهکنیاکشور•
.می کندنظارتاستانداری هاکاربردولت.شده اندتقسیمناحیه۱۰88بهبخشهروبخش۲۶۲بهمنطقههر

جریان هایبهقدرتتعویضبرایبریتانیاامیدخالفبر.دادرخ۱97۵درآفریقاقانونگذاریمجلسانتخاباتاولین•
۱۲درکنیااستقاللازپسبالفاصلهکیانتا،جومورهبریبه(KANU)کنیاآفریقاییملیاتحادیهآفریقایی،میانه روی

،۱978السدرکیانتامرگبا.گردیدکنیاجمهوررئیساولینکنیاتابعدیکسال.دادندتشکیلرادولت،۱9۶۳دسامبر
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چهر ه هایی متفاوت: کنیا و نایروبی 

کشوری وشهری با همه ویژگی های در حال توسعه بودن

زیبا شلوغ و دیدنی های زیرپوست شهر•



مدرسه امام صادق در نايروبی 
مدلی متفاوت از تبلیغ 

تبلیغ در پوشش امكانات و رفاه •



شغل و سرگرمی مهمترين دغدغه درافريقا

ايجاد اشتغال به هر شكلی و در 
هرفضايی



رقابت ملیتها در کنیا

هندی هاوساختمان سازی ترکها و رستوران داری



پیش به سوی سرمایه داری

شیلینگ است 100هر دالر حدود : بنزین لیتری یک دالر اینترنت ارزان و البته کنترل شده 



چهره های کامال متضاد از رفاه و توسعه

سرمایه و رفاه تراکم و فقر



دو جلوه از خیابان و معبر عمومی 

ناهموار و ناپاک مدرن و تمیز



طبیعت فراگیر و نامحدود زیبا

حیات وحش در جنگل حیا وحش در شهر



خرده فروشی و دست فروشی مدیریت شهری فعال 



باغ سفارت ایران میراث اشرف سد اسمال کنیا 



سفیر ایران در کنیا هشدارو راهنمایی امنیتی



رسانه ها در شرق افریقا

رسانه ها  تلویزیون دولتی


