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88498444سرويس بين الملل

  دکتر سیدرضا میرطاهر
روابط روسیه با غرب از سال 2014 به دنبال 
بروز بحران اوکرای��ن وارد مرحله جدیدی از 
تنش ها شده اس��ت. پس از الحاق کریمه به 
روسیه و وقوع درگیری ها در شرق اوکراین که 
منجر به جنگ گسترده ای بین جدایی طلبان 
مورد حمایت مس��کو و ارتش اوکراین شد ، 
اتحادیه اروپا و امریکا تحریم های گسترده ای 
علیه روسیه اجرا کرده اند. بدین ترتیب روابط 
مسکو و بروکسل در چند سال اخیر همواره 
ترکیب��ی از اختالف��ات سیاس��ی، امنیتی و 
همکاری به ویژه در عرصه انرژی بوده است. 

تحوالت چند ماه اخیر ، تقابل روسیه و اروپا را 
وارد مرحله جدیدی کرده است ، به ویژه اینکه 
با روی کار آمدن جو بایدن و رویکرد وی در 
زمینه احیای همگرایی فراآتالنتیکی ، روند 
واگرایی بین اروپا و امریکا را معکوس کرده و 
اکنون اروپا در قبال روسیه در جبهه واحدی 
با امریکا عمل می کند. ط��ی ماه های اخیر با 
تغییرات سیاسی در امریکا و نزدیکی بیشتر 
اتحادیه اروپابه امریکا، تنش در روابط میان 
روس��یه و اتحادیه اروپا به سطح بی سابقه ای 
رسیده است. »جوزف بورل « مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفته است:» روابط ما با 
روسیه به پایین  ترین س��طح رسیده و به هر 
اقدامی از طرف آنکه ما را تهدید کند، پاسخ 

خواهیم داد.«
  تنش های کم سابقه

غربی ها از جمله اتحادیه اروپا ، روسیه را متهم 
به افزای��ش حمایت از جدایی طلبان ش��رق 
اوکراین و نیز استقرار دهها هزار نیرو به همراه 
تجهیزات نظامی در مرزهای روسیه و اوکراین 
از جمله در ش��به جزیره کریم��ه می کنند. 
اوکراین از متحدان غربی خواسته به مسکو 
هشدار بدهند که چنین اقدامات خصمانه ای 
با پیامدهای سختی همراه خواهد شد. امریکا 
و متحدانش اقداماتی تحریک آمیز را به بهانه 
»حمایت از اوکراین« در دستور کار قرار داده 
و ضمن ارس��ال انواع کمک ه��ای نظامی از 
آمادگی برای اعزام نظامیان غربی به اوکراین 
سخن می گویند. برخی اعضای ناتو از جمله 
بریتانیا نیز ناوهای خود به دریای بالتیک را به 

منظور حمایت از اوکراین اعزام کرده اند. 
در زمینه سیاسی و دیپلماتیک نیز غرب به 
طور محسوسی فشار ها علیه روسیه را افزایش 
داده است. امریکا اخیراً به بهانه دخالت روسیه 
در انتخاباتش و حمله سایبری، تحریم های 
جدیدی علیه ۳2 فرد و نهاد روس��ی اعمال 
و 10 دیپلمات روس را به جاسوس��ی متهم 
کرده است و از آنها خواسته است که امریکا 
را ترک کنن��د. برخی از کش��ورهای اروپای 
شرقی مانند جمهوری چک ، جمهوری های 
بالتیک ، اس��لواکی و رومانی ه��م در اقدامی 
هماهنگ با امریکا دیپلمات های روس��یه را 
اخراج کرده اند که البته با پاسخ متقابل مسکو 

مواجه شده است. 
در عین حال مسئله دخالت غربی ها در امور 
داخلی روسیه به بهانه وخامت حال الکسی 

ناوالنی س��رکرده مخالفان دولت روس��یه و 
درخواس��ت ب��رای آزادی وی تبدیل به یک 
رویه عادی و مستمر شده و حتی واشنگتن 
و متحدان اروپایی آن مسکو را در این زمینه 
تهدید کرده اند، ضمن اینکه پوتین غربی ها 
را با توجه به فاش ش��دن طرحی برای ترور 
»الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس 
و انجام کودتا در این کش��ور که از متحدان 
اصلی مسکو به شمار می آید، به عبور از خطر 
قرمز روسیه متهم کرده است. مجموعه این 
مس��ائل موجب ش��ده تا در چند هفته اخیر 
روند تنش ها بین روسیه و غرب به مرزهای 

خطرناک و بی سابقه ای برسد. 
  تحوالت جدید 

تنش های سیاسی در روابط روسیه و اتحادیه 
اروپا به طور وسیعی گسترش یافته و تحریم 
مقامات سیاس��ی متقابل به عن��وان یکی از 
حربه های اصلی مورد توجه قرار گرفته است. 
پس از تحریم های اتحادیه اروپا علیه مقامات 
روس ، وزارت خارجه روس��یه نی��ز متقابالً ، 
»دیوید ساسولی«رئیس پارلمان اروپا و هفت 
فرد دیگر از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و 
نمایندگان ساختارهای رسمی این اتحادیه 
را در فهرست سیاه قرار داد. در پی این اقدام 
روسیه، رؤسای ش��ورا، پارلمان و کمیسیون 
اروپا در بیانیه ای این اقدام مسکو را بی اساس 
و فاق��د هرگون��ه توجیهی دانس��ته اند، زیرا 
مستقیماً اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است. 
تنش های دو جانبه اکنون ابعاد اقتصادی نیز 
به خود گرفته است. پارلمان اروپا قطعنامه ای 
تصویب کرد که خواستار اعمال تحریم های 
جدید علیه روسیه و اخراج آن از شبکه مالی 
» سوئیفت« )جامعه جهانی ارتباطات مالی 
بین بانکی( است. این موضوع ممکن است در 
ادامه پروژه خط لوله گازی » نورد استریم2 « را 
مختل کند؛ پروژه ای که با اجرای آن نیازهای 

اقتصاد اروپا به گاز ارزان تر برآورده می شود. 
رویایی روسیه و کشورهای اروپایی در حالی 
اوج گرفته که اختالفات سیاسی میان روسیه 
و امریکا نیز همچنان ادامه دارد و امریکا نیز 
اعمال تحریم های گسترده ای علیه مسکو را 
مد نظر دارد. »آلکسی پوشکوف« عضو ارشد 
کمیته سیاست اطالعاتی شورای فدراسیون 
)سنای( روسیه معتقد اس��ت که هدف جو 
بایدن رئیس جمهور امریکا به زانو درآوردن 

روسیه است، اما نمی تواند به آن برسد. 
  مخالفت آلمان 

هایکو م��اس، وزی��ر خارجه آلم��ان پنجم 
اردیبهشت 1400 ضمن مخالفت با افزایش 
تحریم های بیشتر علیه مس��کو در رابطه با 
پرونده الکس��ی ناوالنی س��رکرده مخالفان 
روس��یه، آن را مخرب دانس��ت. وی با تأکید 
بر اینکه اعمال تحریم های جدید و بیش��تر 
علیه مسکو شرایط ناوالنی را بهبود نخواهد 
بخش��ید، گفت: »به نظ��ر من با ت��داوم این 
موضوعات عکس این اتفاق رخ خواهد داد.« 
تأکید این مقام ارش��د آلمانی برخورداری از 
اعمال تحریم های جدید علیه روسیه به بهانه 

وضعیت الکسی ناوالنی، نشان دهنده مغایرت 
دیدگاه برلین ب��ا واش��نگتن در زمینه لزوم 
تشدید مداوم تحریم ها علیه مسکو است. با 
توجه به همگرایی دوباره دو سوی اقیانوس 
اطلس در دوره زمامداری جو بایدن، اتحادیه 
اروپا نیز ظاهراً قصد همراهی با واشنگتن را 
دارد و با اعمال تحریم  هایی علیه برخی افراد 
که در صدور حکم زندان علیه ناوالنی دخیل 
بودند، مسکو را تهدید به تحریم های بیشتر 
کرده اس��ت. ژان ایو لودری��ان، وزیر خارجه 
فرانسه اخیراً ضمن هشدار به روسیه، اعالم 
کرد ک��ه در صورت فوت ناوالن��ی در زندان، 
اتحادیه اروپا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه و دیگر مقامات این کشور را مسئول 
آن می داند. به رغم این موضع اتحادیه اروپا، 
آلمان به عنوان مهم  ترین کشور این اتحادیه و 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا خواهان تداوم روابط 
اقتصادی با روس��یه به ویژه در حوزه انرژی 
و مصون مان��دن آن از ش��مول تحریم های 

ضدروسی است. 
  پروژه گازی نورد استریم2

نماد این امر، همکاری روسیه و آلمان در زمینه 
احداث خط لوله گازی »نورد استریم2« است 
که قرار است با عملیاتی شدن آن ساالنه 55 
میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به آلمان و از 
آنجا به سایر نقاط اروپای غربی منتقل شود. 
امریکا از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما 
با اجرایی شدن این خط لوله گازی مخالفت 
و در دوره ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ 
تحریم هایی برای جلوگیری از تداوم ساخت 
این خط لوله علیه شرکت های اروپایی دخیل 
در این پروژه اعمال کرد. دولت جو بایدن نیز 
مخالف اتمام و عملیاتی شدن نورد استریم2 
به بهانه تسلط هر چه بیش��تر روسیه بر بازار 
گازی اروپا و مغایرت آن با منافع کشورهای 
اروپایی مانند اوکراین و لهستان است. امریکا 

بر این باور اس��ت که قدرت نفوذ روس��یه در 
اروپا با راه ان��دازی خط لوله نورد اس��تریم2 
چندین برابر می ش��ود و وابس��تگی شدید 
کشورهای اروپایی به گاز ارزان روسیه را در 
پی خواهد داشت. اکنون دولت بایدن مترصد 
اعمال تحریم های جدید علیه روسیه به بهانه 
وخامت وضعیت ناوالنی است که مشخصاً بر 
تداوم عملیات ساخت این خط لوله نیز تأثیر 
خواهد گذاشت. با این حال دولت آلمان بار ها 
مخالفت خود با این رویکرد زورمدارانه امریکا 
را اعالم کرده است. پیتر آلتمایر،  وزیر اقتصاد 
آلمان خواستار سیاسی نکردن پروژه خط لوله 
گازی »نورد استریم2« و ارتباط ندادن این 
پرونده با مسائل دیگر مانند وضعیت »الکسی 
ناوالنی « شده است. آلتمایر گفت:»عملیات 
احداث خط لوله مذکور و موفقیت آن و اتخاذ 
تصمیم  در این زمینه باید صرف نظر از موارد 
فردی بررس��ی و ارزیابی شود.  طی 50 سال 
گذشته هرگز از موضوع واردات و تأمین گاز 
به عنوان سالح سیاسی در روابط شرق و غرب 
استفاده نشده است.« اش��اره این مقام ارشد 
آلمانی به رویکرد فرصت طلبانه امریکاست 
که اکنون قصد اس��تفاده ابزاری از مس��ئله 
ناوالنی و ربط دادن آن به تحریم بیشتر پروژه 
نورد استریم 2 دارد. در واقع امریکا با استفاده 
از سالح تحریم ها درصدد رسیدن به اهداف 
خود در عرصه اقتصادی و انرژی اروپاس��ت. 
هدف اصلی واشنگتن از تشدید فشار ها علیه 
نورداس��تریم2، بیرون راندن روسیه از بازار 
گازی اروپا و صادرات هر چه بیشتر گاز مایع 

امریکا به جای آن است. 
  جمع بندی

به نظر می رسد نزدیکی امریکا و اروپا به ویژه 
طی چند ماه اخیر سبب شده اکنون اروپا به 
عنوان یکی از بازیگران اصلی علیه روس��یه 
نقش آفرینی کن��د ، در صورتی ک��ه با ادامه 
بحران کنونی بین مسکو و بروکسل، اروپا به 
شدت متضرر خواهد شد ، زیرا واشنگتن صرفاً 
در راستای منافع خود عمل می کند. از سوی 
دیگر اروپا و روسیه مرزهای مشترکی داشته 
و وقوع درگیری هرچند ناخواسته در دریای 
سیاه یا دریای بالتیک بین روسیه و ناتو ، آتش 
جنگ در اروپا را ش��عله ور خواه��د کرد. در 
عین حال مسکو معتقد است که تحریم های 
ضد روسی اروپا با تش��ویق امریکا که عالقه 
خود را ب��رای تبدیل دوب��اره اروپا به صحنه 
رویارویی پنهان نمی کند، اعمال می ش��ود 
و هدف تحریم ه��ا ، جلوگیری از پیش��رفت 
روس��یه به هر قیمتی اس��ت. افزایش دامنه 
تنش های کنونی می تواند زنگ خطر جدی 
در روابط روس��یه و اروپا و همچنین صلح و 
امنیت در مرزهای این دو باش��د؛ موضوعی 
که تنها امریکا از آن بهره برداری خواهد کرد 
و اروپا در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و 
امنیتی از آن زیان خواه��د دید؛ نکته ای که 
از دید برخی مقامات اروپایی به ویژه مقامات 
آلمانی نیز پنهان نمانده است و نسبت به آن 

هشدار داده اند. 

 احسان شیخون
چند هفته ای اس��ت اخبار ض��د و نقیضی از 
مالقات دیپلمات های ایرانی و عربستانی به 
گوش می رس��د. در همین میانه بن سلمان 
طی مصاحبه با الجزیره گفت:» ایران همسایه 
ماست و امیدواریم روابط خوبی با آن داشته 
باش��یم.« س��خنگوی وزارت خارجه ایران 
هم با تأیید ضمن��ی مالقات ها اع��الم کرد: 
»هرگاه پادشاهی س��عودی تصمیم گرفت 
این گفت وگو ها را در سطوح مختلف داشته 
باشد، ما اس��تقبال کردیم و باز هم استقبال 

خواهیم کرد.« 
 به چه دالیل��ی رأس حاکمیت عربس��تان 
تصمیم گرفته اس��ت روابط خ��ود را با ایران 
ترمیم کند؟ و در نهایت پیش بینی یا سناریوی 
روابط دو کشور در آینده پیش رو چه خواهد 

شد. 
1- یکی از مهم  ترین دالیل تصمیم پادشاهی 
سعودی برای ترمیم روابط با ایران به موضوع 
» بدعهدی های ایاالت متحده « باز می گردد. 
سیاست های اخیر ترامپ در رابطه با عربستان 
و ناتوان��ی امریکا در تأمین امنیت س��عودی 
مقابل حم��الت انصاراهلل که نمون��ه بارز آن 
حمله به تأسیسات آرامکو بود،دلیلی بر این 
مدعاست. از س��وی دیگر رفتارهای ترامپ 
در خروج از برجام و سازمان های بین المللی 
مهمی همچون س��ازمان بهداشت جهانی و 
یونسکو، این تفکر را به سیاستمداران سعودی 
مخابره نمود که هر لحظه ممکن است ایاالت 
متحده از تعهداتش شانه خالی کند. البته از 
تغییر دولت در امریکا نی��ز نباید غافل ماند؛ 
به قدرت رس��یدن دموکرات ها که از همان 

ابتدا خط مشی های  افراطی ترامپ در روابط 
با اعراب و به ویژه » بن س��لمان « را نکوهش 
می کردند، عربستان را به مسیری کشاند که 

امریکا را قابل تکیه در همه چیز نداند. 
2- قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
که به رغم تحریم های ظالمانه طی چند دهه 
گذشته، نه تنها از آن کاس��ته نشده بلکه به 
نح��وی روزافزون مع��ادالت منطقه ای را به 
سود خود تغییر داده ، یک متغیر دیگر است. 
جنبش های آزادیخواه مس��لمان در یکایک 
کشورهای خاورمیانه دلیلی بر این مدعاست. 
ظاهراً سعودی ها به این نتیجه رسیده اند که 
امنیت آنها در گروه امنیت همس��ایگان ، به 
ویژه ایران قرار دارد. تا پیش از این، عربستان 
س��عودی س��عی در موازنه س��ازی، کنترل 
قدرت جمهوری اس��المی و هماوردی با آن 
به ویژه در حوزه نفوذ منطقه ای خلیج فارس و 
خاورمیانه داشته و این مهم تا زمان دستیابی 
کشورمان به دانش صلح  آمیز هسته ای کم و 
بیش ادامه داشت اما از آن پس بر شدت آن 
افزوده شد و در س��ال های اخیر نیز با تغییر 
حاکمان سعودی دوچندان شده است. به این 
ترتیب، سعودی ها که توانایی مقابله و ایجاد 
تعادل در برابر ای��ران را در خود نمی بینند، 
دست به دامان قدرت های خارجی برده اند و 
توافقنامه های مختلف دو و چندجانبه ای را 
با سایر دولت های مداخله گر از جمله امریکا 
و اسرائیل بسته اند که نتیجه آن نیز ناکامی 

بوده است. 
۳- تغیی��ر دی��دگاه صرف��اً نظامی-امنیتی 
حاکمان س��عودی به س��وی تغییر و تحول 
اقتصادی و در نهایت شکوفایی بیش از پیش 

اقتصادی عامل مهم دیگر است. طی سال های 
گذشته اقدامات سعودی ها سبب تضعیف و 
تحلیل کشورشان شده است؛ شروع جنگی 
ددمنشانه و فرسایشی در یمن، دخالت مکرر 
در بحرین، قطع روابط و به دنبال آن تیرگی 
روابط با دول��ت قطر، اقدام به عادی س��ازی 
روابط با تل آویو که اعتراضات داخلی بسیاری 
به همراه داشته است، شکست خط مشی های 
این کشور در سوریه، عراق و لبنان، نارضایتی 
طبقه سنتی و رادیکال، سهم خواهی و اقدام به 
براندازی بن سلمان توسط سایر شاهزاده های 
سعودی، همه و همه تصمیم گیران عربستان 
را به فکر تغییر خط مشی های کالنشان نموده 

است. 
موارد فوق الذکر اولین س��ناریو را در روابط 
ای��ران و عربس��تان ب��ه تصویر می کش��ند؛ 
نزدیک��ی دو کش��ور در آینده نزدی��ک اما با 

روابط اصطکاک  آمیز و ک��ش و قوس. به این 
ترتیب ریاض-تهران نفع خود را در همکاری 
می بینند، اما از سوی دیگر به دلیل اختالفاتی 
که دارند و وابس��تگی که عربستان به ایاالت 
متحده تاکنون داشته است، نمی توان انتظار 
داش��ت روابط حداقل تا آینده نزدیک رو به 

گرمی برود. 
سناریوی دیگر، نزدیکی دو کشور را تا چند 
س��ال پیش رو ناممکن می دان��د. به عبارتی 
روابط میان ایران و عربستان در حالت منفی 
آن رو به تشنج بیش��تر خواهد گذاشت و در 
حالت مثبت، ای��ن روند فقط متوقف خواهد 
ش��د و بیش از اکنون نمی ش��ود. منازعات و 
اختالفات دو کش��ور در یمن، سوریه، عراق 
و لبنان، تعاریف و برداش��ت های متفاوت از 
امنی��ت، رقابت های تس��لیحاتی که خود بر 
هم زننده امنیت اس��ت و تالش عربس��تان 

برای دستیابی به س��الح های جدید به بهانه 
برنامه هس��ته ای ایران، اختالفات مذهبی و 
هویتی با تأکید عربستان بر تشیع- تسنن و 
عرب- عجم از جمله سد کننده های نزدیکی 
بیش از پیش دو کشور هستند و خواهند بود. 
در کنار م��وارد فوق الذک��ر، نقش مداخالت 
فرامنطق��ه ای و تأثیر آن در تصمیم س��ازی 
سعودی ها بس��یار تأثیرگذار عمل می کند. 
این مهم وقت��ی قوت بیش��تری می یابد که 
ناتوانی امنیتی سعودی ها در تأمین داخلی 
و منطقه ای آن، دست به دامان شدن ایاالت 
متحده را به ارمغان می آورد. اینگونه امریکا 
حضورش را در منطقه و این کش��ور تثبیت 

می کند. 
حال، با توجه ب��ه تغییر کالم س��عودی ها و 
خبر هایی مبن��ی بر مذاک��رات دیپلماتیک 
میان طرفین، می توان این دو سناریو را بیش 
از پیش مش��اهده کرد. در نهایت امر به نظر 
می رسد سعودی ها به این درک رسیده باشند 
که داشتن روابط اصطکاک آمیز با یک قدرت 
منطقه ای، بهتر از قطع رواب��ط کامل با آن و 

دمیدن بر آتش کینه و دشمنی خواهد بود. 
پیشنهاد می شود دستگاه دیپلماسی حربه 
انزواسازی ایاالت متحده را همچون گذشته 
ناکام گذاشته و از دگر س��و حضور و دخالت 
فرامنطقه ای در خلیج  فارس را مهار می کند. 
در این چارچوب، جمهوری  اس��المی  ایران 
می تواند نوعی ش��راکت راهبردی با شورای 
همکاری خلی��ج  فارس را س��امان دهد و به 
کارگیرد، به گونه ای که به شریک منطقه ای 
ش��ورای همکاری خلی��ج  ف��ارس در ابعاد 

اقتصادی و امنیتی تبدیل شود. 

 ساز ناکوک برلین در رویارویی آتالنتیکی با مسکو 
 اولویت آلمان و برخی کشورهای اروپایی انرژی ارزان است، ولی امریکا همچنان بر طبل وابستگی اروپا به خود می کوبد 

افق های تاریک- روشن مناسبات تهران- ریاض

   رويکرد

 سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
برخی رسانه های روس��ی از جمله پایگاه اینترنتی 
آویاپ��روم و رادیو اکومس��کو روز چهار ش��نبه 28 
آوریل گزارش دادند که دولت س��ودان از تأسیس  
پایگاه نظامی روسیه در کشور خود منصرف شده 
و شبکه های س��عودی العربیه و الحدث نیز ضمن 
انتش��ار این خبر، مدعی ش��دند که دولت سودان 
به روسیه ابالغ کرده اس��ت که استقرار هر نیروی 
نظامی را در پایگاه نظامی فالمینگو متوقف کند. 
عالوه بر این، به ادعای این دو رس��انه س��عودی، 
دولت سودان به روسیه اعالم کرده است که صدور 
مجوزهای جدید برای ورود نیروهای روسیه به این 
پایگاه یا دریافت مجوزهای قدیم را متوقف می کند 
و تصویب توافقنامه بین خارطوم و مس��کو جز به 
واسطه شورای قانون گذاری سودان یا به نمایندگی 
از آن توسط شورای حکومتی سودان انجام نخواهد 
شد. انتشار این گزارش  ها در حالی است که سفارت 
روس��یه در خارطوم یک روز بعد بیانیه ای منتشر 
و اعالم کرد که ادعاهای توق��ف اجرای توافقنامه 
احداث این پایگاه واقعیت ندارد و س��فارت روسیه 
در خارطوم هیچ ابالغیه ای از سوی دولت سودان 
دریافت نکرده است. با وجود سکوت رسمی دولت  
سودان، به نظر می رسد که این دولت به فکر افتاده 
تا در احداث پایگاه روسی تجدیدنظر کند و این کار 
نمی تواند بی ارتباط با دور جدیدی از رقابت باشد که 

بین روسیه و امریکا به راه افتاده است. 
 پایگاه روسی

قبل از هر چیز باید توجه داشت که حضور نظامی 
روسیه در دریای سرخ و س��واحل آن به خصوص 
تنگه استراتژیک باب المندب سابقه طوالنی دارد 
و به دوران جنگ س��رد بازمی گردد ک��ه در قالب 
نیروه��ای اتحاد جماهیر ش��وروی در این منطقه 
حضور داشتند. نیروهای دریایی و زمینی شوروی 
در یمن جنوبی یا جمهوری دموکراتیک خلق یمن 
حضور داشتند و در آن س��و، این نیرو ها به عنوان 
مش��اوران نظامی به رژیم مارکسیستی حاکم بر 
اتیوپی کمک می کردند. وظیفه مشاوران شوروی 
حمای��ت و تقویت نیروهای دول��ت آدیس آبابا در 
جنگ با مخالفان بود که عمدت��اً جدایی خواهان 
اریت��ره و تیگرایی  ها را تش��کیل می دادند. نیروی 
دریایی شوروی یک پایگاه دریایی در جزیره نوکرا 
در دریای سرخ داش��ت که در آن زمان بخشی از 

کشور اتیوپی بود و ناوهای شوروی با گشت زنی در 
امتداد سواحل اریتره به نیروهای اتیوپی و مشاوران 
شوروی آنها در جنگ علیه جدایی خواهان اریتره 
کمک می کردند. فروپاشی شوروی در سال 1991 
خود ب��ه خود باعث پای��ان یافتن حض��ور نظامی 
شوروی در این منطقه ش��د، زیرا از یک سو رژیم 
مارکسیس��تی اتیوپی سرنگون ش��د و اریتره نیز 
در س��ال 199۳ به صورت رس��می از اتیوپی جدا 
شد و از س��وی دیگر، اتحاد دو کشور یمن شمالی 
و یمن جنوبی در 22 آوری��ل 1990 نیز به حضور 
نظامی شوروی در آن س��وی دریای سرخ خاتمه 
داده بود. روس��یه چند سالی اس��ت که قصد دارد 
خأل حضورش در ای��ن منطقه را برط��رف کند و 
دیدار والدیمی��ر پوتین رئیس جمهور روس��یه با 
رئیس جمهور پیشین سودان عمرالبشیر در شهر 
سوچی در 2017 نخستین گام جدی روسیه برای 
بازگشت به منطقه بود. عمرالبشیر در آن زمان و به 
واسطه اتهام دادگاه بین المللی کیفری به جنایت 
جنگی در دارفو تحت فش��ار و ب��ه دنبال حمایت 
قدرت بین المللی مثل روسیه بود و سعی داشت تا 
با دادن امتیاز به روسیه حمایت پوتین را به دست 
بیاورد. توافق آن زمان بین پوتین و البشیر منجر به 
ورود شرکت های روسی فعال در حوزه استخراج از 
معادن به خصوص معدن طال شد و این همکاری 
مبنایی را برای یک چشم انداز همکاری نظامی بین 

دو کشور ایجاد کرد. 
 بازگشت روسیه

سقوط عمرالبش��یر در پی تحوالت آوریل 2019 
باعث قطع همکاری با روس��یه نش��د بلکه ژنرال 
عبدالفتاح البرهان نیز نش��ان داد ک��ه مردان تازه 
به قدرت رسیده سودان نیز همانند البشیر مسیر 
همکاری با مس��کو را دنبال می کنند. البرهان در 
اکتبر 2019 ، به همراه رؤس��ای 4۳ کش��ور دیگر 
آفریقایی به نشس��ت س��ران روس��یه و آفریقا در 
شهر س��وچی رفت و پوتین در آن نشست بود که 
از آمادگی روس��یه ب��رای تأمی��ن نیازمندی های 
تسلیحاتی کشورهای حاضر در آن نشست گفت. در 
واقع، نشست سوچی زمینه همکاری نظامی بین دو 
کشور را فراهم کرد تا اینکه روسیه در نهم دسامبر 
2020 برنامه خود را برای احداث پایگاه نظامی در 

نزدیکی پورت سودان اعالم کرد و توافقنامه مربوط 
به آن را همان موقع در پورتال رسمی اسناد دولتی 
روسیه منتشر کرد. این توافقنامه به مدت 25 سال 
اعتبار دارد و در صورت توافق دو طرف، می توان آن 
را به مدت 10 س��ال دیگر نیز تمدید کرد. روسیه 
بر اس��اس این توافقنامه می تواند تا چهار کشتی 
جنگی از جمله کش��تی هایی با رانش هسته ای را 
در این پایگاه مستقر کند و از ۳00 نیروی نظامی 
در این پایگاه و به منظور پشتیبانی های لجستیکی 
و تسلیحاتی استفاده کند و این نیرو ها از مصونیت 
دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. روسیه اجاره  ای 
بابت این پایگاه به دولت سودان پرداخت نخواهد 
کرد، ول��ی بر پایه ق��راردادی جداگان��ه، برخی از 
نیازمندی های تسلیحاتی ارتش سودان را تأمین 
خواهد کرد. ع��الوه بر ای��ن موارد، روس��یه همه 
هزینه های احداث این پای��گاه را که 500میلیون 
دالر برآورد ش��ده، تقبل خواهد کرد؛ پایگاهی که 
خوابگاه ها، انبارهای آماد و تسلیحات، مراکز تعمیر 
و نگهداری و اسکله  ها را در بر خواهد گرفت. روسیه 
می تواند از فرودگاه های س��ودان از جمله فرودگاه 
بین المللی در جنوب پورت س��ودان استفاده کند 
و پیش بینی شده که روسیه بتواند نیروهایش در 
این پایگاه را از ۳00 نفر نیز بیشتر بکند. خبرگزاری 
روس��ی اس��پوتنیک در آن موقع نوش��ت که این 
توافقنامه جدید بخشی از تالش های مسکو برای 
احیای حضور منظ��م نیروی دریایی روس��یه در 
مناطق مختلف جهان اس��ت و اینکه پوتین بعد از 
سال  ها کاهش قابل توجه حضور نظامی روسیه در 
جهان، پیگیرانه به دنبال بازسازی قدرت نظامی این 

کشور در شرایط تنش با غرب است. 
 رقابت پایگاه ها

شکی نیست که برنامه روس��یه برای احداث این 
پایگاه نظام��ی را باید در قالب رقاب��ت آن با غرب 
و به خصوص امریکا دانس��ت که از 2014 به این 
سو و به خصوص بعد از تحوالت اوکراین و الحاق 
ش��به جزیره کریمه به روس��یه در مارس 2014 
شدت گرفته است. نماد این رقابت در فاصله چند 
روز و با ورود و خروج دو ناو روس��ی و امریکایی به 
آب های ساحلی س��ودان به نمایش گذاشته شد. 
ناوشکن روسی آدمیرال گرنگروویچ روز یک  شنبه 
28 فوریه وارد بندر پورت س��ودان شد. این اولین 
کشتی جنگی روسیه بود که وارد این بندر  می شد 
اما خیل��ی طول نکش��ید که امریکا با فرس��تادن 
ناوشکن موشک انداز یو اس اس وینستون چرچیل 
در روز سه  شنبه به این بندر پاس��خ روسیه را داد. 
مراسم اس��تقبال از ناوش��کن امریکایی با حضور 
فرمانده نیروی دریایی س��ودان به همراه چندین 
ت��ن از دیگر فرمانده��ان عالی رتبه این کش��ور و 
کاردار سفارت امریکا در خارطوم برگزار شد. اعزام 
این ناوشکن امریکایی بعد از خروج نام سودان از 
فهرست کشورهای حامی تروریست وزارت خارجه 
امریکا، پیامی به روسیه بود مبنی بر اینکه امریکا 
بعد از ۳0 س��ال عدم حضور در سودان، قصد پس 
گرفتن این عرصه از مسکو را داد. قابل پیش بینی 
بود که این اقدام بر احداث پایگاه روسی فالمینگو 
در سودان تأثیر بگذارد و اس��تقبال گرم مقامات 
ارشد نظامی سودان از ناوشکن امریکایی نیز نشان 
داد که س��ودان در گیرودار رقابت بین روس��یه و 
امریکا، نگاهش بیشتر به س��مت واشنگتن است 
تا مسکو. به عبارت دیگر، دولت سودان خروج نام 
خود از فهرست وزارت خارجه امریکا را موقعیتی 
ویژه برای نزدیکی به واشنگتن می بیند و بعید به 
نظر می رس��د که حاضر باش��د این موقعیت را به 
دلیل یک پایگاه روس��ی به خطر بین��دازد. با این 
حال، از دس��ت دادن پایگاه فالمینگو برای مسکو 
اهمیت قابل توجهی دارد به خصوص اینکه منطقه 
دریای سیاه و شاخص آفریقا مبدل به حوزه رقابتی 
برای پایگاه های دریایی دیگر کشور ها شده است. 
باید توجه داشت که امریکا یک پایگاه نظامی در 
جیبوت��ی و در مجاورت تنگ��ه باب المندب به نام 
لمونیر دارد که نزدیک به4هزار نف��ر از نیروهای 
امر یکایی در آن مس��تقر هس��تند. امریکا تا قبل 
از دس��امبر 2020 یک پایگاه نظامی در کش��ور 
سومالی داشت که نیروهای ویژه امریکایی در این 
پایگاه به یگان های نظامی دولت سومالی آموزش 
می دادند اما بعد از تصمیم رئیس جمهور پیشین 
امریکا دونالد ترامپ از آنجا خارج ش��دند. ترکیه 
در موگادیشو، پایتخت سومالی، یک پایگاه وسیع 
نظامی به مس��احت 400 هکت��ار دارد که تعداد 
زیادی از افسران و درجه داران سومالیایی را در آنجا 
به زبان ترکی آموزش می دهد و همچنین، قرارداد 
99ساله ای با سودان دارد تا با یک سرمایه گذاری 
650 میلیارد دالری، جزیره شواکن این کشور واقع 
در 62 کیلومتری جنوب پورت سودان را مبدل به 
یک کانون گردشگری در دریای سرخ کند. فرانسه 
و ایتالیا نیز به نوبه خود در جیبوتی حضور نظامی 
دارند، جدا از اینکه چین و ژاپن نیز با این کش��ور 
قرارداد هایی برای احداث پایگاه نظامی بسته اند. 
امارات متحده عربی نیز ی��ک پایگاه هوایی و یک 
پایگاه دریایی نزدیک به بن��در عصب اریتره دارد. 
می توان دریافت که روسیه نمی تواند غیبت خود را 
در این منطقه با توجه به این حجم زیاد از پایگاه  ها 
و حضور نظامی کشورهای خارجی تحمل کند و 
به هر قیمت شده سعی خواهد کرد پایگاه دریایی 
فالمینگو را به عنوان لنگر اصلی حضور نظامی اش 

در منطقه حفظ کند. 

مسکو می خواهد موقعیت جنگ سردی خود را بازیابد

جنگ پایگاه های روسیه و امریکا در سودان

چالش

روس�یه نمی تواند غیبت خود را در 
این منطقه با توجه به این حجم زیاد 
از پایگاه  ها و حضور نظامی کشورهای 
خارجی تحمل کند و ب�ه هر قیمت 
شده سعی خواهد کرد پایگاه دریایی 
فالمینگ�و را به عن�وان لنگر اصلی 
حضور نظامی اش در منطقه حفظ کند

افزایش دامنه تنش های کنونی 
می توان�د زنگ خط�ر جدی در 
روابط روسیه و اروپا و همچنین 
صل�ح و امنی�ت در مرزه�ای 
ای�ن دو باش�د؛ موضوع�ی که 
تنها امری�کا از آن بهره برداری 
خواه�د ک�رد و اروپ�ا در ابعاد 
مختل�ف سیاس�ی ، اقتصادی و 
امنیتی از آن زی�ان خواهد دید

  دورنما


