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مقدمه
اوای��ل آذرم��اه )1394/9/3( در حال��ی که 
از س��فر پوتین به ایران مدت زیادی س��پری 
نشده بود، آنکارا اعالم نمود به دنبال تجاوز 
هوایی یک فروند هواپیمای ناشناس به حریم 
هوای��ی ترکیه و چن��د مرتبه اخط��ار به آن، 
اقدام به س��رنگونی این هواپیما نموده است. 
اندکی بعد این خبر توس��ط خبرگزاری های 
روس��یه از جمله »راشا تودی« بدون اشاره به 
ملیت هواپیما منتش��ر ش��د و به زودی معلوم 
ش��د که این هواپیما روسی بوده که به مدت 
5 دقیقه در خاک ترکیه پرواز نموده اس��ت. 
این جنگنده دوسرنش��ین که در منطقه جبل 
الزاویه س��وریه س��قوط کرد، به گفته ارتش 
ترکیه قب��ل از هدف ق��رار گرفت��ن، ده بار 

اخطار دریافت کرده بود که البته این ادعا از س��وی روسیه رد شد و 
یک��ی از خلبانان نجات یافته اعالم کرد هیچ اخطاری دریافت نکرده 
است. دو خلبان این جنگنده قبل از اصابت موشک، موفق به خروج 
از هواپیما ش��دند و یکی از آنها توس��ط کماندوهای س��وریه نجات 

یافت.
این خبر روسیه را در بهت فرو برد و بالفاصله مقامات این کشور 
اظهار خش��م نموده و »حق پاس��خگویی« و ادامه رویارویی سرد اما 
با شدت بیش��تر را برای خود محفوظ دانس��تند. روس ها ضمن متهم 
نم��ودن ترکیه ب��ه حمایت از تروریس��ت ها، ورود هواپیمای خود به 
خ��اک ترکیه را انکار کرده و تصاویر و صداهای ضبط ش��ده مورد 
ادعای ترکیه و اخطارهای داده ش��ده به خلبانان روس��ی را جعلی و 

غیرواقعی توصیف نمودند. 
ای��ن در حالی بود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

تقابل روسیه و ترکیه؛ آثار و 
پیامدهای آن

در آذرماه جاری ترکیه اقدام به س�رنگونی یک فروند هواپیمای جنگنده روس�ی نمود که در واکنش به 
این اقدام، مس�کو مجموعه ای از اقدامات سیاس�ی، اقتصادی و نظامی را علیه منافع ترکیه در دس�تور کار 
قرار داد. با توجه به دش�منی دیرینه روس�یه و ترکیه، بحران ایجاد شده، می تواند آزمون سختی برای ناتو 
در حمایت از عضو قدیمی خود باش�د. این در حالی اس�ت که مجموعه این ش�رایط باعث ش�ده است تا 
امید برای ازس�رگیری فرایند سیاس�ی حل بحران س�وریه با مانع مواجه شود. در این میان به نظر می رسد 
جمهوری اس�امی ایران بایس�تی برای کاهش تنش میان آنها بکوش�د و جلوی توس�عه بحران در روابط 
ترکیه با روسیه را گرفته و تاش نماید سطح گفتگوها را در سطح روسیه–ترکیه حفظ نموده و از ارتقاء 

آن به سطح ابرقدرت ها یعنی سطح روسیه- آمریکا ممانعت نماید. 

تحلیل

:اشاره

دکتر محسن مرادیان*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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در پاس��خ به پرسش��ی درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای روس��ی و 
احتمال درگرفتن جنگ بین دو کش��ور روس��یه و ترکیه اعالم کرد: 
»هواپیمای روس��ی وارد حریم هوایی ترکیه شده و به هشدارها توجه 
نکرده است«. اردوغان همچنین مدعی شد بارها برای تماس تلفنی با 
والدیمیر پوتین تالش کرده اما رئیس جمهور روسیه حاضر به گفتگو 
با وی نش��ده اس��ت. وی همچنین تأکید کرد که کشورش خواستار 
تنش با روس��یه نیس��ت و گفت: »قضیه مربوط به هواپیمایی است که 
هویتش مشخص نبوده و به آن هشدار داده شده بود که حریم هوایی 
ترکیه را نقض نکند. به همین علت به ش��کلی خودکار و بر اس��اس 
قواعد درگیری که قباًل تعیین شده بود، یکی از جنگنده های اف-16 
به س��وی این هواپیما ش��لیک کرده اس��ت.« وی افزود: »ما خواستار 
تنش نیس��تیم. زیرا در حال حاضر، یک شورای مشورتی عالی رتبه با 
روسیه داریم. روابط اقتصادی بسیار پیشرفته ای با آن داریم و چگونه 
ممکن اس��ت با چنین کشوری خواستار تنش باش��یم«. این در حالی 
بود که سازمان های اطالعاتی روسیه تصاویر و اسنادی منتشر کردند 
که نش��ان می داد اعضای خانواده اردوغ��ان در معامله نفت با داعش 
دخیل بوده و از این طریق س��ود هنگفتی به دست آورده اند. به رغم 
این که اردوغان به ش��دت این اتهام��ات را رد کرد، اما تنش کالمی 
می��ان مقامات دو کش��ور ادامه یافت. در پی ای��ن رویدادها در حال 
حاضر مس��کو مجموعه ای از اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی را 
علیه منافع ترکیه به نمایش گذاش��ته اس��ت. خبر می رس��د که ارتش 
ترکیه نی��ز تانک های خود را به نزدیکی مرز س��وریه و داخل عراق 

منتقل کرده است. 

انگیزه ترکیه از انهدام هواپیمای روس
به نظر می رس��د اقدام ترکیه در ساقط کردن جنگنده روسیه با هدف 
ارس��ال پیام غرب به روس ها صورت گرفت. از ابتدای ورود نظامی 
روسیه در س��وریه، حدس زده می شد که آمریکا و غرب نمی توانند 
این اقدام را تحمل کنند؛ زیرا نه تنها همه معادالت مفروض آمریکا، 
متحدان اروپایی و متحدان منطقه ای این کش��ور )ترکیه، س��عودی، 
قط��ر( را تغییر می داد، بلکه ق��درت و اعتبار جدیدی به روس��یه در 
منطق��ه و جهان می بخش��ید. اردوغان با س��رنگون ک��ردن جنگنده 
روس، خواس��تار محدود شدن نقش روس��یه در منطقه است. روایت 
اردوغان از س��رنگونی جنگنده روس به س��رعت از حمایت باراک 

تقابل روسیه و ترکیه؛ 
آثار و پیامدهای آن

اوباما رئیس جمهور آمریکا برخوردار ش��د 
و ب��ه همین دلی��ل او بار دیگر ب��ر عزم خود 
برای ایجاد »منطقه امن« در س��وریه از ش��هر 
جرابلس در م��رز ترکیه تا ری��ف حلب در 
س��احل دریای مدیترانه تأکید کرد. اگرچه 
اعتراض فرانس��ه به اقدام ترکیه در نشس��ت 
نات��و نش��ان دهنده نارضایتی غ��رب از اقدام 
ترکیه بود. اقدامی که حاوی این پیام اس��ت 
که غرب قصد ندارد تمرکز جنگ بر داعش 
در منطقه تحت مسایل حاشیه  ای قرارگیرد. 

به نظر می رسد تغییر در وضعیت میدانی 
س��وریه در پی عملیات روس��یه یکی دیگر 
از مهمتری��ن دالیل برای اقدام ترکیه باش��د. 
ترکیه تحت لوای جنگ ب��ا داعش، کردها 
یعنی یک��ی از نیروه��ای مهم مب��ارزه علیه 
داع��ش را بمباران می کرد. حضور روس��یه 
این شرایط را تا حدودی تغییر داد روسیه در 
حال به دس��ت گرفتن ابتکار عمل در سوریه 
و بازگردان��دن نظم مورد نظ��ر خود در این 
کش��ور اس��ت و این برنامه های استراتژیک 
آمریکا و متحدانش در منطقه را با مانع مواجه 
می کند. از این دیدگاه تقابل غیرمس��تقیم یا 
مستقیم آمریکا و متحدانش با روسیه اجتناب 
ناپذیر می نماید. اگرچه حوادث پاریس این 
فرص��ت را برای غرب مهیا ک��رد تا بیش از 
پیش مصمم به دخالت در س��وریه ش��ود اما 
حضور روس��یه در این کشور زمین بازی را 

برای آنان تنگ کرده بود. 
نکت��ه دیگر اینک��ه در روزه��ای قبل از 
حمل��ه ترکیه ب��ه جنگنده روس، مس��کو بر 
بمباران تانکرهای نفتی داعش که به صورت 
غیرعلنی ب��ه ترکیه نفت می فروخت، تمرکز 
کرده بود. ترکیه هم مدعی بود که روس��یه، 
ترکمن ه��ا را که آنکارا آنها را هم نژاد خود 
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می دان��د، بمب��اران می کند و ش��دیداً به این 
عمل معترض بود.

واکنش های روسیه
روس��یه که با س��اقط نمودن هواپیمایش در 
س��وریه در مع��رض امتحان��ی س��خت قرار 
گرفت، به سرعت به سرنگونی جت جنگنده 
خ��ود واکنش نش��ان داد و وزارت دفاع این 
کش��ور ضمن اع��الم قطع رواب��ط نظامی با 
آنکارا، دستور داد سامانه های موشکی اس-

300 و اس-400 برای دفاع هوایی در شمال 
سوریه مستقر شوند.

لحن مقامات روس بعد از س��اقط شدن 
هواپیمای روسی در خطاب قرار دادن ترکیه 
و رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور این 
کشور بس��یار تند بود و پوتین رئیس جمهور 
روسیه در پاس��خ به سرنگونی هواپیمای این 
کش��ور، گفت متأس��ف اس��ت که مقامات 
ترکی��ه »ب��ا بی فک��ری و حماق��ت« س��طح 
بی س��ابقه روابط با روس��یه را که در ده سال 
گذشته به دست آمده بود، از بین بردند. وی 
در این زمینه گفت: »ما ترکیه را نه تنها یک 
کشور همسایه، که یک کشور دوست تلقی 
می کردیم. جای تأس��ف اس��ت که روابطی 
که در ده س��ال گذش��ته به دس��ت آمده، با 
ای��ن بی فکری و حماق��ت از بین رفت«. وی 
اف��زود: »هواپیمای ما مجهز به س��امانه دفاع 
از خود نبود؛ زیرا انتظار نداش��تیم که هدف 
حمل��ه ترکیه ق��رار بگیریم و ب��رای همین، 
حمله ترکیه را خیانت کارانه تلقی  می کنیم«. 
وی ادام��ه داد: »نیروهای س��وریه با حمایت 
هوایی نیروهای روس��یه حمالت خود را در 
منطقه ای که هواپیما س��قوط کرده اس��ت، 
شدت خواهند داد«. وزیر امورخارجه روسیه 

نیز گفت: »ما هیچ س��فر رسمی به ترکیه نخواهیم داشت و هیچ مقام 
ترکی��ه را هم نخواهی��م پذیرفت و اضافه کرد ک��ه آنها می خواهند 
حریم هوایی س��وریه را منحصر به حضور جنگنده های خود کنند و 

ما چنین اجازه ای به آنها نمی دهیم.« 
به دنب��ال این حادثه، روس��یه از رئیس جمهور ترکیه خواس��ت 
ک��ه عذرخواهی نماید اما اردوغ��ان در موضع گیری های خود پس 
از ای��ن واقعه اعالم کرد که »آنکارا به س��بب س��رنگونی هواپیمای 
روس��ی عذرخواهی نخواهد کرد.« وی حتی از این هم فراتر رفته و 
گفت: »این روسیه اس��ت که باید به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه 
عذرخواهی کند.« وزیر خارجه ترکیه نیز اظهار داش��ت: »کشورش 
دلیل��ی ب��رای عذرخواهی نمی بین��د، زیرا در این ماج��را محق بوده 

است.«
در مقابل، روس��یه مج��دداً بمباران مناطق نزدی��ک به جایی که 
جنگنده این کش��ور سرنگون ش��د را آغاز کرد. کشتی های جنگی 
روس��یه نیز در مدیترانه اقدام به ش��لیک موشک به سوی این مناطق 
ک��رده و جنگنده ه��ای روس به ادع��ای گروه ناظر بر حقوق بش��ر 
س��وریه مس��تقر در لندن، حداقل 12 مرتبه ب��ه بخش هایی از الذقیه 

حمله کردند.
با حمایت هوایی روسیه از نیروهای ارتش سوریه، در روی زمین 
نیز درگیری های ش��دیدی میان طرفین رخ داد و همزمان، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه از استقرار یک سامانه دفاع موشکی در 

سوریه و اعزام یک کشتی جنگی به مدیترانه خبر داد. 
روسیه اعالم کرده است هر هدفی که در اجرای عملیات نظامی 
این کش��ور در سوریه اخالل ایجاد کند را نابود خواهد کرد. پس از 
ای��ن حادثه، بمب افکن های روس هنگام انجام عملیات در س��وریه، 
توس��ط جت های این کش��ور مشایعت می ش��وند. ارزیابی ها حاکی 
از آن اس��ت که نیروهای مسلح روس��یه با تقویت ارتش سوریه در 
جبهه های ش��مالی به ویژه جبال الترکمان، همچنان درصدد واکنش 

به هر گونه تهدید خواهند بود. 

تحریم های روسیه علیه ترکیه
درپی س��اقط کردن جنگنده س��وخو-24 روس، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهوری روس��یه با امضای یک حک��م اجرایی تحریم هایی 
علیه ترکیه وضع کرد. مسکو علت اجرای این اقدامات را اطمینان از 

ل
حلی

ت
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تضمین امنیت ملی روس��یه، محافظت از اتباع روس در برابر اقدامات 
کیفری و سایر اقدامات غیرقانونی و اجرای تدابیر اقتصادی ویژه علیه 

ترکیه توصیف نمود. متن این دستور العمل به شرح زیر است:
رئیس جمهور روسیه این تصمیم را با هدف تضمین امنیت ملی و 
محافظت از منافع ملی فدراسیون روسیه و محافظت از اتباع فدراسیون 
روسیه در برابر اقدامات کیفری و غیر قانونی و مطابق با قوانین فدرال 
در خصوص تدابیر اقتصادی ویژه مصوب 30 دسامبر 2006 و بیست 
و هشتم دسامبر 2010، اتخاذ نموده است. نهادهای دولتی فدراسیون 
روسیه، نهادهای محلی دولت روسیه، نهادهای حقوقی، سازمان ها و 
افرادی که در قلمرو فدراسیون روسیه هستند باید در اجرای اقدامات 
خود توجه داش��ته باش��ند که موارد ذیل به صورت موقت در قلمرو 

سرزمینی روسیه اجرا  می شوند:
ال��ف( ممنوعیت یا محدودی��ت بر عملیات اقتص��ادی خارجی 
ش��امل واردات کاالهای مش��خص از جمهوری ترکیه به فدراسیون 
روسیه که فهرس��ت آن در دولت روسیه مشخص است. )به استثنای 
کاالهای وارداتی برای اس��تفاده های شخصی به میزان مشخص شده 

در مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا(
ب( من��ع ی��ا محدودیت بر ان��واع مش��خص کار و خدمات که 
ارائه کنندگان آن، س��ازمان های تابع دولت جمهوری ترکیه باش��ند. 
این منع یا محدودیت مطابق با فهرس��ت مش��خص در قوانین دولت 

فدراسیون روسیه است.
ج( من��ع کارفرمای��ان و پیمانکاران در زمین��ه کار و خدمات که 
در فهرست دولت روسیه قرار ندارند، در بکارگیری اتباع جمهوری 
ترکیه از اول ژانویه سال 2016، برای کسانی که در 31 دسامبر 2015 

قراردادهای حقوقی مدنی با کارفرمایان ذکر شده را ندارند.
رئیس جمهور روس��یه همچنین تصمیم گرفت از اول ژانویه سال 
2016، پیرو قانون فدرال، توافقنامه های بین المللی فدراس��یون روسیه 
مص��وب 15 ژوئیه 1995 و بند یک ماده 10 توافقنامه بین دولت های 
روس��یه و ترکیه را در خصوص سفر اتباع ترکیه دارنده گذرنامه های 
ع��ادی لغو کن��د، اما اتباع ترکیه که اقامت موقت و دائم در روس��یه 
دارند، استثنا می باشند. دیپلمات ها و اعضای نمایندگی سیاسی ترکیه 

در روسیه و خانواده های آنها نیز مستثنی محسوب می شوند. 
در این دس��تور از آژانس های مس��افرتی روسیه خواسته شده 
اس��ت فروش بلیط برای س��فر به خاک ترکی��ه را به حالت تعلیق 

درآورند. همچنین به دولت روس��یه ابالغ 
شده است که تدابیری را برای ممانعت از 
پروازهای چارتر بین روسیه و ترکیه لحاظ 
نموده، کنترل بر فعالیت شرکت های حمل 
و نقل ترک در خاک روس��یه را افزایش 
داده و کنت��رل بر بن��ادر را بیش��تر کند تا 
در خص��وص امنیت حم��ل و نقل دریایی 
در منطق��ه دری��ای س��یاه و ع��دم حضور 
ترکیه  غیرقانونی و جابجایی کش��تی های 
در محدوده بنادر روس��یه اطمینان حاصل 
شود. این دس��تور رئیس جمهور روسیه از 
روز انتشار آن اجرایی شده و تا زمانی که 
دس��تور لغو صادر نشود، نافذ باقی مانده و 

قابلیت اجرا دارد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که پ��س از اعمال 
تحریم ه��ای اقتصادی روس��یه علی��ه ترکیه، 
کمپینی در کشورهای عربی تشکیل شد که 
به حمایت از ترکیه، محصوالت کشاورزی 
و لبن��ی و پروتئین��ی که قباًل این کش��ور به 
روس��یه می فروخت را خری��داری نموده و 
بخش��ی را خود مصرف کرده و مابقی را به 

کشورهای آفریقایی صادر می کنند.

ابعاد رسانه ای و جنگ روانی و اتهام زنی
ب��ه دنبال باال گرفت��ن تنش میان روس��یه و 
ترکی��ه، مقامات روس��یه اع��الم کردند که 
دخالت ه��ای ترکی��ه در رابطه ب��ا حمایت 
از تروریس��ت ها ب��ه وی��ژه داعش را افش��ا 
خواهند ک��رد و متعاقب آن عکس هایی از 
پس��ر اردوغان در فضای مجازی منتشر شد 
که به ادعای روس ها نش��ان می داد خانواده 
اردوغ��ان با داع��ش در ارتباط ب��وده و از 
دولت اس��المی نفت خریداری می کند. اما 
اردوغان به ش��دت ب��ا این ادع��ا مخالفت 
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کرد و اس��نادی منتشر ش��د که نشان می داد 
عکس ه��ا غیرواقع��ی و به یک س��ال و نیم 
پیش مربوط بوده اس��ت. با وجود این تنش 
ادام��ه یاف��ت. پوتین در اج��الس گروه 20 
با اش��اره غیرمس��تقیم به ترکیه، اعالم کرد 
برخی ش��رکت کنندگان در این اجالس از 
تروریس��ت ها حمای��ت ک��رده و نفت را از 

تروریست ها خریداری می کنند.
از  فرون��د  مقاب��ل ترک ه��ا چه��ار  در 
کشتی های روسی را در دریای سیاه توقیف 
کردند. آنها اعالم کردند که اسناد و مدارک 
این کشتی ها ناقص است. هر چند به سرعت 
س��ه فروند از آنها آزاد ش��د، اما یکی از این 
کش��تی ها برای مدت��ی در توقیف بود. اقدام 
ترکیه ب��ا حضور ناوهای جنگی روس��یه در 
مدیترانه، تنگه های بسفر و داردانل همراه شد 
که با انتشار تصاویر تحریک آمیز بر تنش در 
مناس��بات آنها افزود. سخت گیری دو طرف 
بر اتباع همدیگر، ایجاد محدودیت بر نقل و 
انتقال کاال، تنش کالمی در س��طح رهبران 
و رس��انه های گروه��ی و احض��ار مقامات 
دیپلماتی��ک ب��ه وزارت خارجه دو کش��ور 
نش��ان دهنده افزایش تنش در روابط روسیه 

و ترکیه است.

سناریوهای محتمل
 با توجه به آنچه گفته ش��د، سه سناریو برای 
آینده روابط ترکیه و روس��یه می توان تصور 

نمود:
گرفتن  نادی��ده  خوش بینانه،  س��ناریوی 
موضوع و ادامه روندهای پیش��ین است. در 
ای��ن حالت، هم روس��یه و هم ترکیه تصمیم 
به کاه��ش تنش خواهند گرفت و پیامدهای 
ماجرا از طری��ق برقراری کانال های محرمانه 

می��ان طرفین، کنترل خواهد ش��د، هرچن��د موضع گیری ها و برخی 
تنش ها همچنان وجود خواهند داشت، اما این موضع گیری ها چیزی 

بیش از یک قدرت نمایی از سوی طرفین نخواهد بود.

س��ناریوی دوم تداوم تنش کنترل ش��ده بین دو کش��ور است. به 
نظر می رس��د برای مدتی این روند ادامه خواهد یافت. تنش کالمی، 
اقدامات کنترل شده، س��خت گیری در حوزه های مختلف ارتباطی و 
اقتصادی ویژگی های این سناریو است. رهبران دو کشور ضمن رفتار 
حس��اب گرانه از مذاکره مستقیم با یکدیگر خودداری خواهند کرد. 
تنش کالمی میان دو کشور ادامه خواهد یافت، اما تا حد ممکن آنها 
ت��الش خواهند کرد که وضعیت بدتر از آن چه هس��ت نش��ود. اگر 
اقدامات دو دولت منجر به واکنش های تندتر طرف مقابل شود، آنها 

وارد سناریوی سوم خواهند شد.
در سناریوی سوم، نخستین اقدام، انتقام گیری روسیه خواهد بود. 
ممکن است روسیه در پاسخ به اقدام ترکیه، با استفاده از هواپیماهای 
»س��وخو-30« و »می��گ-31« خود، ی��ک فروند جنگن��ده ترکیه را 
هنگام ورود به حریم هوایی س��وریه س��رنگون کند. در این سناریو 
مواضع آنها س��خت گیرانه تر خواهد بود. روس��یه سامانه های زمین به 
هوای خود را مورد اس��تفاده قرار داده و با اس��تفاده از این سامانه ها، 
یک هواپیمای ترکیه را بر فراز سوریه سرنگون کرده و عالوه بر آن 

ل
حلی

ت

با توجه به دش�منی تاریخی روس�یه و 
ترکی�ه، بح�ران ایجاد ش�ده می تواند 
آزم�ون س�ختی برای نات�و در حمایت 
از ی�ک عض�و قدیمی خود نیز باش�د. 
ای�ن بح�ران در کن�ار  نات�و در  اگ�ر 
ترکی�ه بایس�تد و از آن حمای�ت کند، 
ای�ن موض�وع می تواند ب�ر امنیت ملی 
ای�ران آث�ار بلندمدتی داش�ته باش�د



60

ممکن اس��ت با استفاده از منازعه ترکیه با »پ.ک.ک« جنگ نیابتی 
علیه ترکیه به راه اندازد. 

پیامدهای این اقدام برای ترکیه
به رغم اینکه س��اقط کردن جنگنده سوخوی روسیه توسط ترکیه را 
می توان یک اقدام خطرناک و تحریک آمیز از سوی ترکیه توصیف 
کرد اما رجوع سریع ترکیه به سازمان ملل و ناتو نشان می دهد ترکیه 

به شدت نگران پیامدهای اقدام خود است. 
در پی تحریم های اعمالی از س��وی روس��یه، معاون نخست وزیر 
ترکی��ه تالش کرد پیامدهای اقتصادی ای��ن تحریم ها را اندک جلوه 
داده و اعالم نمود که در بدترین حالت، »روابط صفر« با روس��یه تنها 
ح��دود 9 میلیارد دالر برای ترکیه هزین��ه دارد و هزینۀ تنش های دو 
کش��ور در س��طح فعلی احتماالً موجب کاهش چهاردهم درصد از 
درآمد ساالنۀ ترکیه خواهد ش��د. با وجود این تصمیم درباره اعمال 
تحریم ه��ا در وهله اول بر حوزه کش��اورزی ترکیه تاثیر می گذارد و 
احتم��االً قیمت تولیدات کش��اورزی در این کش��ور کاهش خواهد 
یاف��ت و تولیدکنن��دگان محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی به 
طور موقت با مش��کالتی روبرو خواهند ش��د. بخش صادرات نیز از 
این موضوع آس��یب خواهد دی��د، اما ضربه اصلی ب��ه تجارت خرد 
و تولیدکنن��دگان محص��والت غذای��ی ترکیه وارد خواهد ش��د که 

صادرات قابل توجهی به روسیه دارند. 
هم اکنون حدود ش��صت هزار ترک در روس��یه مشغول به کار 
ب��وده و ش��رکت های ساخت وس��از ترکی��ه طرح های��ی در حوزه 
ساختمان س��ازی و زیربنایی به ارزش شصت  میلیارد دالر در مناطق 
مختلف روسیه در دست اجرا دارند که احتماالً از این واقعه متضرر 
خواهند شد و درواقع روابط اقتصادی که عامل اصلی توسعه روابط 
روسیه و ترکیه بوده، بیش��ترین آسیب را از این حادثه خواهد دید. 
وابس��تگی ترکیه به واردات نفت و بنزین از روسیه چیزی نیست که 
بتوان آ ن را نادیده گرفت. ترکیه بیس��ت درصد از بنزین و ش��صت 
درصد از گاز طبیعی خود را از روس��یه تأمین می کند و در ماه های 
س��رد که ایران نمی تواند گاز کافی به ترکیه صادر کند، روسیه آن 
را جبران کرده و گاز بیش��تری به این کشور صادر می کرد. در حال 
حاضر روس��یه تهدید به قطع گاز خ��ود نموده و از تعلیق مذاکرات 
برای س��اخت یک خط لوله صادرات گاز روس��یه ب��ه ترکیه خبر 

داده اس��ت. اردوغان نیز ادعا کرده اس��ت 
که ترک ها پیش از این از پروژه یاد ش��ده 
کنار کشیده بودند و ترکیه گاز مورد نیاز را 
از قط��ر خواهد خرید که اگر این اتفاق رخ 
ده��د، در آن صورت رواب��ط ترکیه و قطر 
که در ح��ال حاضر در س��وریه با یکدیگر 
هم��کاری نزدیک��ی دارند، بی��ش از پیش 
گسترش خواهد یافت. نتیجه این هم سویی، 
می تواند به زیان ایران باشد. در همین راستا، 
ش��رکت بوتاش ترکیه مدعی شد که قصد 
دارد تا پایان امسال، برای ساخت یک خط 
لوله به طول 185 کیلومتر برای واردات گاز 
از عراق، مزایده برگ��زار کند. اردوغان نیز 
برای خرید چن��د محموله ال ان جی به قطر 
س��فر کرد. احمد داووداوغلو، نخست وزیر 
ترکیه نیز به جمه��وری آذربایجان رفت تا 
قبل از سردتر شدن هوا، قراردادهای خرید 
گاز با آذربایجان را جایگزین گاز روس��یه 

نماید.
پیش بینی می ش��ود به دنب��ال این حادثه، 
مبادالت تج��اری میان ترکیه و روس��یه در 
س��ال 2016 میالدی به بیس��ت و پنج میلیارد 
دالر تن��زل یابد. ش��مار گردش��گران روس 
نیز از س��ه و نیم میلیون نفر به سه میلیون نفر 

کاهش یابد. 

پیامده�ای ای�ن اق�دام ب�ر امنی�ت و 
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

در واکنش به سقوط هواپیمای روس، وزیر 
امور خارجه ایران س��رنگونی جت جنگنده 
روس��ی را پی��ام نادرس��تی به تروریس��ت ها 
توصی��ف کرد و وزرای خارجه دو کش��ور 
ای��ران و روس��یه، درباره تح��والت مربوط 
به س��رنگونی جنگن��ده روس تلفنی گفتگو 
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نمودن��د. وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در 
این گفتگوها، با ابراز نگرانی از اقدام ترکیه 
گفت: »این واقعه یک بار دیگر حساس��یت 
ش��رایط س��وریه و تاثیر رویداده��ای آن بر 
صل��ح و امنی��ت جهانی و ض��رورت مبارزه 
متحد بین المللی علیه تروریسم را نشان داد«.

اگرچ��ه ب��ه نظر می رس��د ک��ه مواجهه 
نظامی ترکیه با روس��یه ب��دون هماهنگی با 
غ��رب نمی تواند باش��د، اما انتظ��ار نمی رود 
که عملیات روس��یه در سوریه متوقف شود. 
احتماالً در روزهای آینده حمالت روسیه در 
سوریه با ش��دت بیشتری ادامه یافته و روسیه 
با قدرت بیشتری برای بستن مرزهای سوریه 
و ترکی��ه و قطع خطوط امدادی به ترکمن ها 

اقدام نماید.
این تحوالت، برای رهبران کش��ورهای 
غربی که خواس��تار همراه کردن روس��یه در 
مبارزه با داعش هس��تند، نگران کننده است 
و برای جمهوری اس��المی ای��ران نیز تبعات 
امنیت��ی فراوان��ی خواهد داش��ت زی��را در 
صورتی که به تضعیف مواضع روس��یه منجر 
گردد، با توجه به هم س��ویی مواضع ایران و 
روس��یه، به تضعیف موقعیت و مواضع ایران 
خواهد انجامید. در این صورت ممکن است 
بحران س��وریه به ش��یوه های دیگری غیر از 
آنچه ایران انتظار داش��ته و ب��رای آن هزینه 

نموده است، خاتمه یابد.
ب��ا توجه به دش��منی تاریخی روس��یه و 
ترکی��ه، بحران ایجاد ش��ده می تواند آزمون 
س��ختی برای نات��و در حمایت از یک عضو 
قدیمی خود نیز باشد. اگر ناتو در این بحران 
در کنار ترکیه بایستد و از آن حمایت کند، 
این موضوع می تواند بر امنیت ملی ایران آثار 
بلندمدتی داشته باشد. حمایت همه جانبه ناتو 

از ترکیه از یک س��و باعث تضعیف روس��یه به عنوان متحد ایران در 
منطقه ش��ده و از س��وی دیگر به تقویت توان دفاع��ی ترکیه خواهد 
انجامید که می تواند زمینه س��از تبدیل این کشور به قدرت منطقه ای 
ش��ود. با وجود این به نظر می رسد این حمایت تأثیر دگرگونه ای نیز 
داشته باشد. حمایت ناتو از ترکیه به ایجاد نوعی موازنه بین روسیه و 
ترکیه منجر شده و عماًل رفتارهای عقالنی میان کنشگران را تقویت 
و به کنترل بحران و کاهش تنش در منطقه منجر می ش��ود. ثبات در 
منطقه و کنترل بحران در راستای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

است. 

در همین حال، تحریم محصوالت کش��اورزی ترکیه توس��ط 
روس��یه می تواند فرصتی ب��رای ایران در م��ورد ورود به بازارهای 
روسیه و جایگزینی برای ترکیه باش��د. همچنین ایران می تواند در 
صنعت گردشگری به جای ترکیه، جایگزین مناسبی برای روس ها 
باش��د. به نظر می رسد بعد از اجرای تحریم های اعمالی روسیه علیه 
ترکیه از آغاز س��ال نو می��الدی، ایران در هم��ه زمینه ها، از جمله 
منس��وجات و پوش��اک، لبنیات و برخی محصوالت کش��اورزی 
می تواند احتیاجات بازارهای روس��یه را تأمی��ن نماید. بازار صنایع 
دستی و مواد ش��وینده و پاک کننده نیز بازارهایی هستند که ایران 
توانای��ی زیادی برای مانور در روس��یه دارد. انجام این اقدامات در 

ل
حلی

ت

حمای�ت همه جانب�ه نات�و از ترکیه از یک 
سو باعث تضعیف روسیه به عنوان متحد 
ای�ران در منطقه ش�ده و از س�وی دیگر 
ب�ه تقویت ت�وان دفاع�ی ترکی�ه خواهد 
انجامی�د که می توان�د زمینه س�از تبدیل 
ای�ن کش�ور ب�ه ق�درت منطقه ای ش�ود
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مجموع، به معنی گس��ترش بیش��تر روابط ایران با روسیه است که 
به نوبه خود می تواند به تحکیم روابط دو کش��ور در سایر زمینه ها 
از جمله همکاری های نظامی بیش��تر منجر شود. اگرچه ایران برای 
ورود به بازارهای روسیه و تصاحب جایگاه ترکیه باید با کشورهای 
چین، برزیل، هندوس��تان و مصر که آنان نیز به این بازارها چش��م 

دوخته اند، رقابت تنگاتنگ داشته باشد.

نتیجه گیری
به نظر می رسد ساقط ش��دن هواپیمای روس، نه یک حادثه صرف 
که ی��ک »اقدام از پیش طراحی ش��ده« بوده اس��ت. زی��را معموالً 
پروازهای گشتی نیروی هوایی ترکیه با یک یا دو فروند هواپیمای 
ره گیر نظیر اف-5 صورت می گیرد و حضور 8 فروند جنگنده اف 
16 برای عملیات گش��ت زنی، بس��یار غیرمعمول می نماید. با انهدام 
جنگنده روس توس��ط ترکیه، روند سیاس��ی تحت نظارت سازمان 
ملل برای برقراری آتش بس در س��وریه و نزدیک ش��دن روس��یه و 
غرب در جنگ علیه داعش و تش��کیل جبهه یکپارچه در این زمینه 
با خطر مواجه ش��ده است. به عقیده تحلیل گران، اقدام ترکیه باعث 
پیچیده ترش��دن تالش ها برای هماهنگی بین غرب و به ویژه آنکارا 
و مس��کو در راس��تای مقابله با داعش شد. ممکن اس��ت این اقدام 
پیامدهای خطرناکی در س��طح امنیتی و نظامی برای طرفین داشته و 
بیش از هر چیز بر روابط ترکیه و روسیه و هماهنگی بین دو کشور 
در ت��الش برای مقابله با تروریس��م، تأثیر منفی بگ��ذارد. همزمان، 
متحدان آمریکایی و اروپایی ترکیه نیز به این کش��ور بدبین هستند؛ 
زی��را معتقدند اردوغان به جای مبارزه با داعش، تالش های خود را 
بر مبارزه با کردها متمرکز نموده اس��ت. مجموعه این شرایط باعث 
شده است تا س��ازمان ملل، امید برای ازسرگیری فرایند سیاسی در 

سوریه را اندک ارزیابی کند.
در این میان بس��یار بعید به نظر می رسد که والدیمیر پوتین از این 
اقدام ترکیه چشم پوش��ی کند؛ به وی��ژه این که این اقدام هم بر روند 
جنگ در س��وریه و هم ب��ر ورود قدرت مندانه کرملی��ن به منطقه از 

دروازه  سوریه، تاثیر منفی می گذارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد که ایران بایستی با استفاده از اعتبار و 
نفوذ خود در منطقه برای کاهش تنش میان طرفین بکوش��د و جلوی 
توس��عه بحران در روابط با روسیه را بگیرد. تداوم بحران میان مسکو 

تقابل روسیه و ترکیه؛ 
آثار و پیامدهای آن

و آنکارا می تواند به دشواری بیشتر در یافتن 
راه حل سیاس��ی برای بحران های منطقه ای و 

مبارزه با داعش بیانجامد. 
اگ��ر ایران بتواند روس��یه را ب��ه مذاکره 
مستقیم با ترکیه قانع نماید، تأثیر بسیار مثبتی 
بر امنی��ت ملی ایران خواهد گذاش��ت. زیرا 
در صورت ع��دم مذاکره روی��ارو، آمریکا 
به ج��ای ترکیه با روس��یه مذاک��ره خواهد 
نم��ود و این امر باعث نف��وذ و قدرت گیری 
بیشتر آمریکا خواهد شد. بنابراین ایران باید 
تالش نماید که س��طح گفتگوها را در سطح 
روس��یه–ترکیه حفظ نم��وده و از ارتقاء آن 
به س��طح ابرقدرت ها یعنی س��طح روس��یه- 

آمریکا جلوگیری نماید. 


