
 
 

 

 
 اردوغان چه رازی را در گوش پوتین در خلوت گفت؟

 

 فرید سیاوش

« یا ُرخ پیدا صورت ظاهر» دو تا صورت  یا دو ُرخ دارند؛ یکیسیاسی رویداد های اجتماعی، اقتصادی و  و وقایع ،تحوالت

اسباب و علل یا ریشه های حقیقی و واقعی به وجود  ؛که دیده نمیشود «صورت باطن یا ُرخ پنهان» . دیگریکه دیده می شود

  سرنخ های را باید یافت تا به ریشه رسید. شوند وکشف و شناسایی  باید چیزهای دیگری است که رویداد، آمدن آن

رویدادهای « صورت ظاهر»هرگز نباید تحت تأثیر  کهت اس از الزامات مبرم برخورد کارشناسانه با رویداد های سیاسی

و اسباب « سرنخ های اصلی»، «دست های پنهان»، «های واقعیعلت »جوی سیاسی قرار گرفت، بلکه همواره باید به جست

رسیدن به حقیقت « عوامل پشت پرده»شناخت  .و عللی رفت که پدید آورندگان آن سعی می کنند از چشم ها پنهان بماند

 رویداد را میسر می سازد. 

 روسیه و ترکیه است.   جنگ و صلحروشن ساختن گوشه هایی از واقعیت  هدف ،در بحث حاضر

 



 
 

نوامبر سال  ٢٤روز  دقیقه ٢٤و٩ ساعت ما شاهد بودیم که بحران در چند لحظه کوتاه خلق شد و دامنه پیداکرد. آن لحظه

واز داشت، سقوط داده شد و ناف روسی که در فضای سوریه شاید هم ترکیه پر ٢٤سوخو ۀدنخورشیدی بود که جنگ٢٠١٥

 چرا چنان شد؟  تصادفی باهم گره خورده اند.اما ٢٤پذیرم که آن سه ب ده روسی بریده شد.نجنگ اینبحران با شکار 

؛ اردوغان به غیر قابل پیش بینی تا همان لحظه هر دو کشور باهم مناسبات بسیار دوستانه داشتند. چندی قبل از آن اتفاق  

قرارداد مهم  ١٨ساعته با پوتین داشت. ماحصل آن سفر و آن دیدار امضای   ینچندو صمیمانۀ  دیدار و هروسیه سفر کرد

توسعه و ، ی برای ساخت نیروگاه هسته ای آکویو در ترکیهالرملیارد د ٢٠بود. عمده ترین آنها توافق  یالرد چندین ملیارد

همچنان دو کشور در بخشهای  .میلیارد یورو ١١ه ارزش احداث خط لوله انتقال گاز بین ترکیه و روسیه ب ۀپروژ کار شروع

 .بودند با ارزش بلند را امضاء کردند یانرژی، گردشگری، نساجی و مواد غذایی مبادالت تجاری قرارداد های

 تدابیر؟و روسها چه  ندداشت های چه برنامهناتو آمریکا وخوبست بدانیم در پشت پرده سیاست چه می گذشت، 

 ناتو ۀبرنام

کشفی، دفاعی و  ۀشرفتیتکنالوژی پ جابجاییناتو به رهبری آمریکا برنامه تنگ تر کردن محاصره روسیه و  

و  سرنگونی رژیم طرفدار روسیه در اوکرائین. هدف مهمتر شان داشتتعرضی خود را در نوار مرزی روسیه 

بحیره سیاه و راه بود. اگر روسیه کریمه را می باخت  دریاییکوتاه کردن دست روسیه از کریمه این بندر مهم 

 ، نیروهای دریایی ناتو)آمریکا( در کریمه لنکر انداخته،عبور از آنطریق بسوی آبهای مدیترانه را از دست میداد

روسیه مسدود میشد و روسها برای رسیدن به شرقمیانه باید  دریاییبسفر و دردانیل تقریبآ بروی نیروی  ای تنگه

 .نددو دریای شمال را دور میز لقطب شما

برنامه ناتو و اتحادیه اروپا به رهبری آمریکا؛ پس از یکطرفه نمودن کار کریمه توسط روسها و نقش برآب شدن  

از طریق ترکیه و عربستان و سایر متحدین بر جنگ سوریه و ضربه زدن به روسیه  خود راآمریکا همه فشار

 متمرکز ساخت.

ه به اروپا عراق وسوریه را از طریق ترکیتا خطوط لوله نفت و گاز  دبرنامه داشتن ،با سقوط دادن دولت سوریه 

  د.نبازار انرژی اروپا کوتاه ساز از نیاز اروپا به انرژی را برطرف ساخته و دست روسها را ،رسانیده

هدف کالنتری  ،روسیه دوست وفادار اسدبشار ناز طرف دیگر جنگ سوریه و فشار مضاعف برای سرنگون کرد 

در طرطوس بویژه را در سوریه  خود های یگاه روسیه پا را دنبال می کرد که با سقوط دولت سوریه و بشار اسد؛

 .، بریده شودمنطقه مهم استراتیژیک اینروسیه تقریبآ از شرقمیانه  دست وپایدهد؛ یعنی با از دست و الذقیه ر

آمریکا بر ترکیه فشار وارد می کرد تا در سوریه مستقیمآ بر ضد رژیم بشار اسد وارد جنگ شده، حریم فضایی  

اعالن کند تا نه هواپیما های سوری و ممنوع ساحه پرواز  راسوریه  یفضایحریم سوریه را در اختیار گرفته و

 ی شود.حتم رژیم سوریهسقوط  روسی برای کمک به رژیم سوریه پرواز کرده نتوانند.

 دهندکشنده قرار زیر فشار  را عراق طرفدار ایران دولتو  سوریه دولتنه تنها  ،با ایجاد داعش داشتندقصد  

اقتصاد نفتی  ؛ندخریدار هم خودشان بود که قیمتپایینترین با  به بازار سیاه  ها پای نفت آن کشوربا کشیدن  همچنان

 .به زانو درآورندروسیه و ایران 

به مزاق غربی ها بویژه آمریکایی ها خوش  با روسیه انجام داد ٢٠١٥در سال  که اردوغان را یتوافقاتفراموش ما نشود آن 

مناسبات آن کشور با روسیه برآمدند. چه از و در پی برهم زدن  . و از آن زمان ترکیه را بیشتر زیر فشار گرفتندبود نخورده

ظیم هزاران جنگجو از کشور چه تن ؛طریق حمایت و تقویت داعش و فشار مضاعف بر دولت سوریه به رهبری بشار اسد

 های آسیانه میانه و شوروی سابق در صفوف داعش بر ضد دولت فعلی روسیه.

 



 
 

و دیر تر عربستان ساقط کرده است  ١٦روسیه را ترکها نه بلکه آواکس خود شان و اف  ٢٤ناتو میدانست که هواپیمای سوخو

با اردوغان چه دامی را سر راه شان هموار کرده است. بلی هواپیمای روسی  متوجه شدند که روسها در تفاهم و همآهنگی

  .رسیدن به اهداف بزرگ، تلفاتی را نیز محاسبه می کنندبرای ؛ در بازی های بزرگ سقوط داده شد 

 چه شد؟ بازی جه آنینت اما

ولی نتیجه آن در ظاهر خلق بحران و تیره شدن مناسبات روسیه و ترکیه و آمادگی عربستان برای حضور نظامی در سوریه. 

، حریم هوایی یدردگزمینی و موشکی باز  ،بروی نیروی های روسی چه هوایی چه دریاییسوریه  یهادر در این بازی همه 

بدست روسها و موشکهای بالستیک و دور  کردند؛می کوتاه  را ست روسهاو د سوریه را که باید ناتو در اختیار می گرفت

ف جنگ های زرگری شدند یک ومصر صرفآ ها در عمل روسها و ترکقرار گرفت.  ابرد و هواپیما های استراتیژیک آنه

بد و  های در روز صداقت غربی ها راترکیه هم گفت "ما را از پشت خنجر زدند" دیگر گفت "صبر ما یک حدی دارد". 

 .به آزمون گذاشت سخت،

فروند جت   ده ها باپایگاه هوایی روسیه در "الذقیه" ذقیه تقویت چشمگیر کرد. روسها پایگاه های خود را در طرطوس و ال

 تقویت ونظامی با هدف مقابله با گروه های تروریستی حاضر در سوریه  ترانسپورتیجنگنده و بالگرد و هواپیماهای 

از پایگاه هوایی الذقیه روسیه برای حفاظت  (Buk-M2E) ای٢ام-و بوک (Pantsir-S1) ١اس-های موشکی پنتسیر سامانه

فروند بمب افکن راهبردی دور پرواز توپولف را نیز به پایگاه های عملیاتی خود در  ٣٧  .اند در سوریه به کار گرفته شده

 . ندسوریه افزود

از ارتش سوریه از جمله  لوژستیکمسکو همچنان حمایت تاکتیکی و  در سوریه جابجا گردید. ٤٠٠-سامانه موشکی اس

 .شدت بخشیدرا های تروریستی  حمایت مستقیم هوایی و عملیات شناسایی در نبرد با گروه

به  « اودالی کالس»نیروی دریایی روسیه حضور نظامی خود را در دریای مدیترانه تقویت کرده است و یک ناوشکن جدید

 .ین دریا و در نزدیکی سوریه اضافه کرده استناوگان خود در شرق ا

 را مواضع داعش و سایر گروه های مسلح ضد اسد روسها .  برخالف گیر کردند ،که خود رفته بودند با چال  ناتو و عربستان 

در هم در مدت چند هفته را  گروه هاو ستون فقرات آن  هداداز نزدیک و دور مورد حمله مرکبار قرار  و شش جهتاز 

و برخی از رجال برجسته عده ای و بشار اسد از سقوط حتمی نجات یافت. شد سوریه  وبرنده میدان روسیه ما دیدم . شکست

  وتین شتافتند.از کشور های عربی به دستبوسی پ

و تصمیم گرفتند تا اردوغان را مجازات کنند. کودتا راه اندازی شد. پی بردن بازی  آن به رمز ورازکمی دیر تر غربی ها 

 کودتا شکست خورد. دم وارد صحنه شد واردوغان به کمک مر روس ها کودتا را کشف و به اردوغان خبر دادند.

کار  سرنگونی هواپیمای سوخواگر اردوغان با پوتین قرار و مداری نمیداشت و بر یکدیگر باورمند نمی بودند و آن بازی 

و  خصمانه به دوستانه عبورکندمشترک شان نبود و راستی راستی با هم در ستیز بودند؛ ناممکن بود یکساعته آن مناسبات 

، پوتین و نمی تواند باور کند که بدون ارتباط قبلیو جستجوگرعقل سلیم  تحریم ها در ظرف چند دقیقه باطل اعالن شود.

آمریکایی ها را متهم به سازماندهی کودتا کند و درجه تغییر ١٨٠با برق آسا دوباره باهم دوست شوند و اردوغان  اردوغان

 شکست استراتیژیک امریکا در کریمه و سوریه رقم خورد. بدینگونهاز بشار اسد تشکری کرده و به دیدار پوتین بشتابد. 

 

 


