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 (631)تحليل سياسي هفته 

 ها و پيامدهاتنش در روابط روسيه و ترکيه؛ زمينه

 

  

 
 مقدمه

در سوریه بود  هاتروریستاقدام ترکیه در سرنگونی یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه که درحال بمباران مواضع 

یکی از مهمترین تحوالت چند روز اخیر مطرح بوده است. مقامات ترکیه با ادعای اینکه این جنگنده وارد  عنوانبه

روج از این محدوده توجهی نکرده است اقدام به هدف قرار دادن آن حریم هوایی ترکیه شده و به هشدارها برای خ

در مورد ورود هواپیمای  هاترک ضمن رد ادعای هاروس نحوی کهکردند. این اقدام با واکنش تند مسکو مواجه شد به

یما داده گونه هشداری به خلبانان این هواپبر این موضوع که هیچ تأکیدبه حریم هوایی ترکیه و  42روسی سوخو 

نشده بود اقدام ترکیه در هدف قرار دادن هواپیمای مذکور را نوعی اعالم جنگ به مسکو دانستند. والدیمیر پوتین 

روسیه نیز در واکنش به این اقدام ترکیه اعالم کرد که آنکارا با این اقدام از پشت به روسیه خنجر زده  جمهوررئیس

 دنبالبهگیری برخی کشورهای دیگر ازجمله برخی دول غربی را که موضع بودای است. اهمیت این اقدام به اندازه

تواند پیامدهای مهمی می داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حادثه سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه

 دین نماید.آنکارا را دستخوش تغییرات بنیا-هم برای بحران سوریه به همراه داشته باشد و هم روابط دوجانبه مسکو

 

 ترکيه های انگيزه

های تحلیلو دالیلی اقدام به اتخاذ چنین تصمیم خطرناکی کرده است ها چه انگیزه براساسدرخصوص اینکه ترکیه 

کلی  طوربهگیرد. می براساس منافع و مطامع ترکیه در بحران سوریه شکل هاتحلیلمختلفی وجود دارد. عمده این 

ب آنکارا در بحران سوریه طی چهار سال اخیر و نیز با مدنظر قرار دادن مجموعه تحوالت با در نظر گرفتن نقش مخر

توان موارد ذیل را می در این کشور هاتروریستهای اخیر در سوریه ازجمله عملیات نظامی هوایی روسیه بر ضد ماه

 الیل اقدام اخیر آنکارا برشمرد.مهمترین د عنوانبه

 

 ند معادالت در سوریهجلوگيری از تغيير رو .6

ی درخصوص این موضوع اتفاق نظر دارند که تصمیم روسیه برای انجام المللبینکارشناسان و صاحبنظران سیاسی و 

چشمگیری در تغییر روند اوضاع به نفع دولت قانونی بشار اسد  تأثیردر سوریه  هاتروریستحمالت هوایی بر ضد 

قابل توجهی را در عرصه های ی هوایی روسیه پیروزیهاحمایته با داشته است. نیروهای مردمی و ارتش سوری

ست که تا پیش ا آوردند و از این طریق به تثبیت موقعیت دولت در سوریه کمک کردند. این درحالی دستبهمیدانی 

به یی که با حمایت غرب و کشورهایی چون ترکیه در میدان سوریه حضور دارند امید زیادی هاتروریستاز این، 

پیشروی و تصرف مناطق و شهرهای جدید در این کشور داشتند. درواقع تصمیم استراتژیک روسیه برای ورود فعال 

یی چون ترکیه و عربستان تغییر هادولتالت و تحوالت این کشور را بر ضد اهداف دنظامی در بحران سوریه روند معا

ر از هیچ تالشی برای سرنگون کردن دولت قانونی بشار داد. این در حالی بود که دولت اردوغان در چهار سال اخی

حضور فعال روسیه در سوریه تمام آمال و آرزوهای با مشاهده  هاترک اسد در سوریه خودداری نکرده است. اکنون

به  ای را برای جلوگیری از این روند در سوریهرو کارزار تازهبینند و ازاینمیرفته  از دستخود را در قبال این کشور 

اندازی در مسیر عملیات نظامی روسیه در سوریه است و اقدام به سرنگون ساختن اند که مهمترین آن سنگکار بسته

 شود.هواپیمای سوخوی روسیه نیز در همین راستا ارزیابی می
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 در سوریه هاتروریستجلوگيری از تضعيف موقعيت  .4

و اهرم ترکیه و سایر کشورهای متخاصم برای پیشبرد اهداف خود در سوریه  ی تروریستی مهمترین ابزارهاگروه ی اخیرهاسالطی 

ی تکفیری از برخی کشورهای عربی به هاتروریستو کمک به عبور  هاگروه اند. آنکارا در چهار سال اخیر از طریق تجهیز و تسلیح اینبوده

ختن دولت قانونی بشار اسد و روی کار آوردن یک رژیم مین هدف راهبردی خود در سوریه یعنی سرنگون ساأت دنبالبهخاک سوریه 

ویژه جمهوری هثر جبهه مقاومت بؤمی هاحمایتحال مقاومت دولت و مردم سوریه از یک طرف و  وابسته در این کشور بوده است. با این

ل سعود، آزیگران دیگری چون رژیم و با هاترک ا... لبنان از دولت بشار اسد مانع از تحقق این هدف خاماسالمی ایران و جنبش حزب

ویژه هی تروریستی بهاگروه ی غربی شده است. ازسوی دیگر آغاز حمالت هوایی گسترده روسیه به مواضعهادولترژیم صهیونیستی و 

ثری به ؤت مادامه این روند ضربا را در سوریه تضعیف کرده است. طبعاً هاگروه شدت مواضع ایناخیر بههای داعش در سوریه طی هفته

ی متحدان آن در سوریه خواهد هادولتدر سوریه وارد کرده و این به معنای از بین رفتن مهمترین اهرم و ابزار ترکیه و سایر  هاتروریست

بود. ترکیه با امید به آنکه ساقط کردن هواپیمای سوخوی روس آغاز روندی باشد که در نهایت موجبات تجدیدنظر مسکو در کارزار 

 را فراهم سازد دست به چنین اقدامی زده است. هاتروریستخود علیه  نظامی

 

 حفظ منافع اقتصادی در سوریه .3

گیرد. ترکیه یکی از مهمترین بازیگران منتفع از تجارت نفتی است که توسط گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق صورت می

 زند و آن را از طریق ترکیه به بازارهای جهانی صادرمی ج نفت دستداعش در مناطق تحت تصرف خود در این دو کشور به استخرا

خود را در مناطق تحت اشغال در های دهد تا از طریق آن بتواند هزینهمی کند. این اقدام پول هنگفتی را در اختیار داعش قرارمی

حقوق پرداخت نماید. سوی اند یه و عراق آمدهیی که از کشورهای دیگر به سورهاتروریستسوریه و عراق جبران نماید و ازجمله به 

آورد و  دستبهتواند حجم عظیمی از نفت خام را زیر قیمت بازار می دیگر این تجارت، ترکیه است که در ارتباط نزدیک با داعش

با خطر روبرو  هاتروریستمنافع اقتصادی قابل توجهی کسب نماید. این تجارت پرسود اما از زمان حمالت هوایی روسیه به مواضع 

اند. ترکیه این روند را روس بارها تانکرهای پر از نفتی را که به سمت ترکیه درحال حرکت بودند هدف قرار دادههای شده بود. جنگنده

این اساس از طریق هدف قرار دادن هواپیمای سوخوی روسیه نسبت به آن واکنش نشان  به ضرر منافع اقتصادی خود یافته است و بر

درصدد بوده است تا به مسکو اند آن را عبور از خط قرمز مسکو قلمداد کرده هاروس ه است. درواقع آنکارا از طریق این اقدام کهداد

 یه باید محترم شمرده شود.  راین پیام را صادر نماید که منافع اقتصادی ترکیه در بحران سو

 

 جلوگيری از نزدیکي روسيه به غرب در قبال سوریه. 2

سرنگونی  دنبالبه هاتروریستت تروریستی دو هفته قبل در پاریس شوک بزرگی را به مجموعه کشورهای غربی که با حمایت از حمال

مریکا در قبال سوریه آی اروپایی و هادولتدولت بشار اسد بودند وارد کرد. این حمالت موجب افزایش انتقادها در غرب از سیاست 

تواند پیامدهای امنیتی وخیمی را به همراه می د که تداوم اشتباهات راهبردی غرب در سوریهشده است. حوادث پاریس نشان دا

های اشتباه تواند نقطه آغازی برای تجدیدنظر در سیاستمی داشته باشد. به همین دلیل برخی از تحلیلگران معتقدند که این حوادث

که تا پیش از حوادث تروریستی داعش باشد. بر همین اساس و در حالیی غربی در قبال سوریه و حداقل در قبال گروه هادولتبرخی 

کردند اکنون برخی کشورهایی اروپایی ازجمله می در سوریه انتقاد هاتروریستی غربی از حمالت هوایی روسیه بر ضد هادولتپاریس 

 جمهوررئیس. این مسئله در سفر اخیر فرانسوا اوالند اندبا داعش ابراز تمایل کرده هفرانسه نسبت به امکان همکاری با مسکو برای مقابل

تری نسبت به همکاری روسیه انداز روشنقرار گرفت. در مجموع پس از حمالت تروریستی پاریس چشم تأکیدفرانسه به روسیه مورد 

بستان سعودی و رژیم ها ازجمله ترکیه، عرپدیدار شده است. این مسئله نگرانی برخی طرف هاتروریستبا غرب در مبارزه با 

 های آنها در این کشوردر سوریه به معنای شکست سیاست هاتروریستصهیونیستی را برانگیخته است. چرا که تضعیف جبهه 

دادن جنگنده روسی قصد داشته است تا با باز کردن  این اعتقادند که ترکیه از طریق هدف قرار رو برخی تحلیلگران برباشد. ازاینمی



 3 

روند احتمالی نزدیکی غرب به روسیه را  ریزی شده با مسکو نهایتاًیه ناتو به مناقشه خود با روسیه و ایجاد تنشی برنامهپای اتحاد

 در سوریه محقق نشود. هاتروریستمختل نماید تا امکان حمایت کشورهای اروپایی از عملیات نظامی مسکو بر ضد 

 

 پيامدها

 دنبالبهثیرگذاری در سطوح مختلف أپیامدهای مهم و ت توسط نیروی هوایی ترکیه قطعاًسرنگون ساختن جنگنده روسیه در سوریه 

 خواهد داشت که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل قابل ذکرند:

 

 تيرگي روابط دوجانبه روسيه و ترکيه. 6

چشمگیری روابط دو  طوربهحادثه اخیر با مخرب آن بر روابط دوجانبه روسیه با ترکیه است. تأثیر ترین پیامد این اقدام اولین و فوری

لحاظ اقتصادی نتایج ناگواری برای ترکیه به تواند بهمی شدت تیره کرده است. این امرهطرف را رو به وخامت نهاده و مناسبات آنها را ب

دشگری به ترکیه را لغو کرده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که همراه داشته باشد. مسکو در اولین اقدام سفرهای گر

فرستد. برطبق آمارها در سال گذشته حدود چهارونیم میلیون روس به ترکیه می روسیه بعد از آلمان بیشترین گردشگر را به ترکیه

های اخیر بعد از چندین حمله کارا که در ماهبا متوقف شدن روند حضور گردشگران روس در ترکیه مقامات آن اند. طبعاًسفر کرده

ای تروریستی در خاک ترکیه با کاهش شدید گردشگران خارجی مواجه و متحمل ضررهای قابل توجه اقتصادی شده بودند بحران تازه

خصوص از تدابیر محدودکننده اقتصادی و گمرکی را درای را در بخش گردشگری تجربه خواهند کرد. روسیه همچنین مجموعه

گذاری در خط لوله گاز ترک و نیز توقف قرارداد دو کشور برای های سرمایهواردات از ترکیه به اجرا گذاشته و نیز از توقف اجرای طرح

احداث نیروگاه اتمی در ترکیه توسط روسیه خبر داده است. در بعد نظامی نیز ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از تصمیم مسکو برای 

بات و ارتباطات نظامی با ترکیه خبر داده است. بدین ترتیب تیرگی اساسی روابط دوجانبه روسیه و ترکیه اولین پیامد قطع همه مناس

 آید.کردن جنگنده روس به شمار میخطای استراتژیک آنکارا در سرنگون 
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بلکه اراده این  ،نظامی روسیه نه تنها از عزم مسکو برای حضور  فعال در بحران سوریه نکاستهاقدام ترکیه در سرنگون کردن هواپیمای 

آفرینی در را تقویت کرده است. اگر هدف آنکارا از این اقدام منصرف ساختن مسکو از نقش هاتروریستثر با ؤکشور برای مقابله م

یس اداره ئاند. بالفاصله پس از این حادثه ردست یافته معکوسیه نتایج ب بحران سوریه بوده باشد باید گفت که مقامات ترک کامالً

که مجهز به سامانه دفاع موشکی فورت است نزدیک الذقیه مستقر  «مسکو»عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعالم کرد که ناو 

یه مستقر خواهند کرد. همچنین مقامات خود را در سور 244همچنین اعالم کردند که سامانه ضد هوایی اس  هاروس خواهد شد.

کردند که بر حجم  تأکیدی تروریستی در سوریه هاگروه روس پس از سرنگونی جنگنده خود توسط ترکیه با اعالم پشتیبانی آنکارا از

مشغول حمل  های ترکیه را کهخواهند افزود. روسیه همچنین در روزهای اخیر یک کاروان از کامیون هاگروه حمالت خود علیه این

دهد که حوادثی چون بمبگذاری در می در سوریه بود هدف قرار داده است. این تحوالت نشان هاتروریستسالح و مهمات برای 

هواپیمای مسافربری روسیه در مصر و یا هدف قرار دادن جنگنده این کشور در سوریه آنها را از حضور فعال در معادالت سیاسی و 

رده است. در عین حال حوادث اخیر عزم روسیه را برای حمایت از بشار اسد در ساختار سیاسی سوریه نظامی سوریه منصرف نک

 در سرنگونی دولت قانونی سوریه محدود شود.  هاتروریستتقویت خواهد کرد تا از این طریق امکان تحقق خواست حامیان 
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فتن تنش در روابط خود با روسیه که پس از ساقط کردن جنگنده روس اتفاق افتاد تالش کرد تا با باز کردن ترکیه از ابتدای باال گر

پای سازمان ناتو به بحران از چتر حمایتی این سازمان در برابر مسکو برخوردار شود. ناتو بالفاصله پس از این حادثه اعالم کرد که به 

دهد. دبیر کل ناتو نیز با حمایت از ترکیه از این ادعای آنکارا که هواپیمای روسی حریم می درخواست ترکیه نشست اضطراری تشکیل
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ترکیه را نقض کرده است حمایت کرد. پیش از این حادثه نیز مقامات ناتو مسکو را متهم کرده بودند که در جریان عملیات  هوایی

همچنین از ابتدای عملیات نظامی روسیه در سوریه با این ادعا که  کنند. مقامات ناتومی هوایی در سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض

رو بشار اسد است خواستار پایان دادن به این حمالت شده بودند. به هر حال حادثه بلکه مخالفان میانه ،هدف این حمالت نه داعش

رایطی که مسکو در اسناد باالدستی خود ناتو زمینه دیگری را برای تقابل میان ناتو و روسیه ایجاد کرده و در ش 42سرنگونی سوخوی 

ل سوریه پس از ئمهمترین تهدید امنیتی و دشمن خویش ذکر کرده، بعید نیست که سطح رویارویی دو طرف بر سر مسا عنوانبهرا 

حال محرکی برای  اما به هر ،حادثه اخیر افزایش یابد. هر چند این حادثه ظرفیت ایجاد تقابل فراگیر میان ناتو و روسیه را ندارد

 خصمانه میان دو طرف خواهد بود.های تشدید اختالفات و لفاظی
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ا ثیرات قابل توجه بر روابط ترکیه و روسیه و نیز روابط مسکو بأنظر دارند که حادثه اخیر عالوه بر تکارشناسان سیاسی بر این امر اتفاق

های سیاسی حاصل از اقدام ترکیه فضای همکاری و هماهنگی تر خواهد کرد. تنشغرب، معادالت حاکم بر بحران سوریه را پیچیده

ای و فرامنطقهای منطقههای تر و رقابتفصل سیاسی بحران سوریه را محدودوالمللی برای حلو بینای میان بازیگران مختلف منطقه

شدید خواهد کرد. در چنین فضایی ترکیه برای پیشبرد اهداف خود بیش از گذشته به سایر بازیگران حامی بر سر این بحران را ت

در سوریه نظیر عربستان سعودی نزدیک خواهد شد و در عین حال تالش خواهد کرد که سطح درگیری سازمان ناتو در  هاتروریست

ها ها، هماهنگیآفرینی بیشتر در بحران سوریه تماسفزایش تمایل برای نقشبحران سوریه را افزایش دهد. در مقابل، دولت روسیه با ا

منظور های خاص ایران در بحران سوریه بهها و تواناییو ارتباطات خود با جمهوری اسالمی ایران را افزایش خواهد داد تا از ظرفیت

 قانونی بشار اسد استفاده نماید.و کمک به دولت  هاتروریستسرکوب 
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بوده ها ازسوی ترکای بهانه صحت داشته باشد صرفاً تردیدی نیست که موضوع ورود جنگنده روسیه به حریم هوایی ترکیه اگر اساساً

ی تکفیری در خاک سوریه ابراز هاتروریستبر ضد  هاروس است تا از طریق هدف قرار دادن آن نارضایتی خود را از حمالت هوایی

المللی بشار اسد برای و ابزار اصلی مخالفان بیناند عربی آن بوده -مورد حمایت ترکیه و متحدان غربی هاسال هاتتروریسنمایند. این 

رو هدف اصلی آنکارا از این اقدام متوقف کردن عملیات نظامی مسکو علیه آیند. ازاینمی پیشبرد پروژه تغییر رژیم در دمشق به حساب

یی که چنین هدفی با مالحظات و اهداف کشورهای غربی در سوریه مطابقت دارد دور از انتظار نیست بوده است. از آنجا هاتروریست

مریکا صورت گرفته باشد. موضوعِ از پیش طراحی شدن این آ ویژه مقامات ناتو وهکه این اقدام با هماهنگی و مشورت مقامات غربی ب

 باشد. می مقامات روس نیز تأکیداست که مورد ای لهمریکا در مورد انجام آن مسئآاقدام و مشورت ترکیه با 

ل سوریه ئویژه در قبال مساهینده روسیه به جمهوری اسالمی ایران بآها از نزدیکی فزو ترکها ازسوی دیگر باید به نارضایتی غربی 

در سوریه بوده و اکنون همگرایی تکفیری  -عربی -اشاره کرد. جمهوری اسالمی ایران تاکنون سد محکمی در برابر اهداف جبهه غربی

ویژه در جریان سفر اخیر والدیمیر پوتین به ایران و دیدار او با مقام معظم رهبری تجلی یافت، نگرانی هبیشتر روسیه با ایران که ب

اقدامات ضدروسی  رو بسیاری از کارشناسان مجموعهدر سوریه را برانگیخته است. ازاین هاتروریستالمللی حامیان ینده جبهه بینآفز

از نارضایتی آنها از ای در این جبهه و ازجمله هدف قرار دادن جنگنده روس در فاصله یک روز پس از سفر پوتین به تهران را نشانه

 روددر منطقه، انتظار نمی روسیهحال با توجه به مالحظات استراتژیک دانند. با اینمی نزدیکی بیشتر مسکو به جمهوری اسالمی ایران

 از دولت قانونی بشار اسد در سوریه گردد. هابرای نزدیکی به ایران و حمایت آن رهبران کرملینکه این قبیل اقدامات مانع تصمیم 

 

 

 


