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  بین الملل  

منابع نظامی روس��یه اعالم کردند، مسکو در حال بررسی احتمال اعزام 
10 تا 12 فروند جنگنده به پایگاه هوایی »حمیمیم« در س��وریه اس��ت. 
اع��زام این جنگنده ها برای تضمین پوش��ش هوایی عملیات نظامی 24 
بمب افکن دیگر این کش��ور اس��ت که در حال انجام عملیات در سوریه 
علیه مواضع گروه های تروریستی از جمله داعش هستند. این خبر را روز 
پنج شنبه روزنامه »کامرسانت« روسیه به نقل از برخی منابع نظامی که 
نام آنها فاش نش��ده، منتشر کرده است. بنا بر این گزارش،  روسیه از روز 
30 س��پتامبر حمالت هوایی علیه مواضع داعش در سوریه را آغاز کرده 
اس��ت. این عملیات به درخواست مستقیم »بشار اسد« رئیس جمهوری 

سوریه انجام می شود.
روز پنجشنبه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه با استقرار سامانه 
پدافند هوایی اس-400 در پایگاه حمیمیم س��وریه موافقت کرد. عالوه 
براین منابع نظامی از استقرار یک فروند ناوشکن مجهز به موشک های 

کروز هدایت شونده و سامانه اس-300 در سواحل الذقیه خبر دادند.
روزنامه کامرس��انت روسیه به نقل از یک فرمانده نظامی روسی نوشت:  
»ح��اال هر یک از 24 فروند بمب افکن روس��یه هم��راه با یک جنگنده 

پشتیبان به انجام حمالت علیه مواضع تروریست ها خواهند پرداخت.«

روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: در پی 
انهدام اخیر جنگنده روسیه توسط ترکیه، روسیه روز پنجشنبه اعالم کرد 

تدابیر تالفی جویانه گسترده ای علیه اقتصاد ترکیه اتخاذ خواهد کرد. 
الکس��اندر تکاچف وزیر کش��اورزی روس��یه گفت حدود 20 درصد از 
س��بزیجات روس��یه از ترکیه وارد می ش��ود، اما مس��کو می تواند این 
محصوالت را از کش��ورهای متعدد دیگری همچون )رژیم( اس��رائیل،  
مغ��رب، جمه��وری آذربایج��ان و ازبکس��تان وارد کند. بن��ا بر اعالم 
رس��انه های اس��رائیل و گزارش رسانه های کش��ورهای دیگر، روسیه 
همچنین اعالم کرد به منظور جلوگیری از نقض استانداردهای غذایی، 
نظارت بر فرآورده های غذایی و محصوالت کش��اورزی را که از ترکیه 

وارد می شود، تشدید می کند. 
تکاچف گفت این تصمیم پس از کش��ف آثار شدید سموم دفع آفات در 
15 درصد از میوه ها و س��بزیجات وارد شده از ترکیه اتخاذ شد. سازمان 
نظارت بر امنیت غذایی و بخش کشاورزی روسیه اعالم کرد از این پس 
هم��ه محصوالت غذایی که از ترکیه وارد می ش��وند، برای اطمینان از 
رعایت استانداردهای غذایی آزمایش خواهند شد.  این اقدام ممکن است 
اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر عمده قرار دهد، چرا که این کشور فقط در ده 
ماه گذشته محصوالت کش��اورزی و فرآورده های غذایی به ارزش بالغ 
بر یک میلیارد دالر )940 میلیون یورو( به روس��یه صادر کرده است.  با 
اینکه مس��کو هر گونه اقدام تالفی جویانه نظامی علیه ترکیه را به طور 
علنی منتفی دانسته اس��ت، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه گفت 
ب��ه اعضای دولت دو روز فرصت داده اس��ت در واکنش به ترکیه، اتخاذ 
مجموعه ای از تدابیر را در زمینه اقتصادی و بشردوستانه علیه این کشور 

بررسی کنند. 

ترکیه بر خالف اظهارات مقامات این کشور در خصوص عدم تمایل به 
هرگونه تنش آفرینی، در پی سرنگونی جنگنده روسیه و تشدید حمالت 

روسیه در سوریه، نیروهای خود را در مرزها تقویت کرد. 
ب��ه گزارش ش��بکه تلویزیونی العربیه، با ادامه حمالت ارتش س��وریه با 
حمایت و پش��تیبانی هوایی جنگنده های روس��یه در جبل الترکمان در 
حومه الذقیه، ارتش ترکیه با توجه به تش��دید تنش ها در مرزهای این 

کشور با سوریه، مواضع خود را در نزدیک مرزها تقویت کرد.
زیدان زینکلو خبرنگار ش��بکه در گزارش��ی با اشاره به حمالت پی در پی 
به منطقه بایر بوجاک در نزدیک مرزهای ترکیه و س��وریه پس از حادثه 
سرنگونی جنگنده روسیه افزود: به نظر می رسد این حادثه مناطق نزدیک 
مرزهای ترکیه را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. روسیه عناصر گروه ارتش 
آزاد را به شدت هدف حمله قرار می دهد تا زمینه را برای سیطره نیروهای 
ارتش سوریه و متحدان آن جهت سیطره بر این منطقه راهبردی فراهم 
کند.  در ادامه پس از پخش سخنان یکی از شهروندان ترکیه در منطقه 
یایالداغ علیه حمالت روسیه آمده است: با وجود تنش ها در مناطق مرزی 
و اس��تقرار ارتش ترکیه در آنجا پس از حادثه س��رنگونی جنگنده روسیه، 
مردم این مناطق به استقرار نیروهای ارتش عادت کرده اند و بیشتر اهالی 
تاکید می کنند به تنش های موجود بخصوص از زمان آغاز انقالب سوریه 
عادت کرده اند. به موازات تش��دید حمالت روس��یه به جبل الترکمان در 
سوریه، ترکیه نیز تجهیزات بیشتری به مناطق مرزی اعزام کرد و منتظر 
روشن شدن نتایج درگیری در مناطقی است که آنجا را با توجه به اکثریت 

ترکمن ساکن این مناطق، عمق راهبردی خود می داند. 

وزیر خارجه سوریه با اشاره به موفقیت روس ها برای مبارزه با داعش در 
سوریه تأکید کرد، ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه در مبارزه با 

داعش موفقیت بسیاری به دست آورده است
 »ولید معلم« وزیر خارجه سوریه در دیدار با »سرگئی الوروف« همتای 
روس خود تأکید کرد، ارتش س��وریه با کمک نیروی هوایی روس��یه در 
مبارزه با داعش موفقیت های بس��یاری حاصل کرده است. شبکه خبری 
»روسیا الیوم« به نقل از معلم گزارش داد، موفقیت نیروی هوایی روسیه 
در س��وریه صدها برابر دستاوردهایی است که ائتالف واشنگتن به دست 
آورده بود. وی همچنین تأکید کرد که شمارش معکوس نابودی تروریسم 
در س��وریه آغاز ش��ده است. وزیر خارجه س��وریه در ادامه اظهارات خود 

تصریح کرد که این کشور هر روز از ترکیه از پشت خنجر می خورد.

فرمانده نی��روی هوایی آمریکا در س��خنانی از ادام��ه فعالیت نیروهای 
ائتالف به رهبری آمریکا بر فراز سوریه با وجود تصمیم روسیه در ارسال 

سامانه های قدرتمند اس 400 به سوریه خبر داد.
به نوش��ته روزنامه »ایرفورس تایمز« س��پهبد »چارلز ب��راون« فرمانده  
نیروی هوایی آمریکا در اظهار نظری پیرامون ارسال سامانه دفاع موشکی 
اس 400 روس��یه به خاورمیانه گف��ت: »اس 400 تا حدودی وضعیت را 
بغرنج می کند  و ما مجبور به تحمل آن هستیم. البته مجبوریم وظیفه خود 
را انجام دهیم .ما حمله به داعش برای شکست آن ها را ادامه می دهیم.« 
»س��رگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت که این کشور 
سامانه اس400 را در پایگاه هوایی »حمیمیم« سوریه مستقر می کند. این 
تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شده که جنگنده های ترکیه یک فروند 

جنگنده سوخو 24 ارتش روسیه را در آسمان سوریه هدف قرار دادند.

کیوسک

اتحاد غرب با روسیه بر سر مبارزه با داعش 
غیر قابل تصور است 

درگفت و گوی »حمایت« با کارشناس مسائل روسیه مطرح شد 

انزوای ترکیه در منطقه در حال افزایش است

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس�یه، از آن 
ثمانه اکوان

 گروه بین الملل 
نوع رهبرانی در جهان نیس�ت که فرصت های 
اس�تثنایی ژئوپلتی�ک را از دس�ت بدهد و این 
فرصت ها هس�تند که سیاس�ت خارج�ی او را 
ش�کل می دهند. روس�یه اصوالً در بسیاری از مس�ایل بین المللی استراتژی 
خاصی ندارد. زمانی که اهداف اس�تراتژیک داش�ته باش�د، ای�ن اهداف را 
بالفاصله بعد از اینکه فرصتی پیدا کرد، دنبال می کند و به دنبال گسترش و 

توسعه برنامه های مربوط به سیاست خارجه اش نیست. 

در شرایط کنونی، روسیه در مواجهه با نیازش برای تقویت نظام بشار اسد در سوریه، پوتین 
فرصت را فراهم دیده تا کش��ورش را از س��رمای روابط بین الملل و انزوایی که کشورهای 
غربی بعد از بحران اوکراین برایش به وجود آوردند، بیرون بکشد و به عنوان سرباز شجاع 
میدان جنگ علیه تروریسم، به سوریه برود. سیاست پوتین در این میدان، سیاست »گامبی« 
در بازی ش��طرنج و یا همان سیاس��ت قربانی دادن برای رسیدن به اهداف بزرگ تر است. 
سیاستی که یک سرباز را در معرض خطر قرار می دهد تا استراتژی بزرگ تری را در صفحه 
ش��طرنج به اجرا بگذارد. پوتین برخی از منافع خود در ارتباط با غرب را از دست می دهد تا 
دوب��اره خود را به عنوان قدرتی جهانی به همگان معرفی کند. روس��یه به دنبال جایگاهی 
برای اثبات قدرتش در جهان کنونی و در مقابل تحریم ها و تهدیدهای اروپا و غرب زمینه 
مناسب برای این کار را پیدا کرد : سوریه گزینه مناسبی برای اجرای این سیاست بود. منطق 
روسیه در ورود به جنگ خونین سوریه، نجات دادن یکی از نظام های منطقه بود که با این 
کشور رابطه دوستانه خوبی داشت. روسیه همچنین به دنبال ممانعت از مداخله نظامی غرب 
در منطقه، راندن بی ثباتی و تهدید داعش از نزدیکی مرزهایش به نقاط دورتر و همچنین 
آموختن یک درس به غرب بود؛ این درس که دیگر زمان تغییر رژیم در کشورهای منطقه 
توس��ط قدرت های غربی و یا مداخله نظامی به اس��م ترویج دموکراسی در دیگر کشورها 
نیس��ت؛ و این کار نه تنها توسط کشورهای منطقه تحمل نمی شود، بلکه توسل به زور در 

این زمینه می تواند نتایج معکوسی را نیز به دنبال داشته باشد. 
حم��الت هوایی در س��وریه این امکان را در اختیار مس��کو قرار می دهد ک��ه راهش را به 
مرکز دیپلماس��ی جهانی در س��وریه ب��از کند و در همین حال توجه جهان��ی را از اوکراین 
گرفته و به سمت این کشور هدایت کند. با وجود اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا سعی 
در منزوی کردن روس��یه را داش��تند، این حرکت مس��کو را در مرکز تمامی گفت و گوهای 
بین الملل��ی قرار داد و باعث ش��د پوتین و اوباما بعد از تمام تنش هایی که دو کش��ور را به 
س��مت جنگ سرد دوم می کش��ید، در حاشیه نشست سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفت 
و گو کنند. این ماجرا همچنین به تمام دنیا یادآوری کرد که روس��یه، اصاًل »قدرت منطقه 

ای رو به زوال« نیست. 
به همین دلیل اس��ت که آمریکا و متحدان غربی اش تاکنون از همکاری با روس��یه برای 
مبارزه با تروریس��ت ها در س��وریه و عراق س��ر باز زده اند. در مکالمه پوتین و اوباما در ماه 
سپتامبر، اوباما از پیشنهاد پوتین برای پذیرش اسد به عنوان متحدی در برابر داعش سر باز 
زد و در عین حال بخش عمده صحبت هایش را به موضوع اوکراین اختصاص داد. از نظر 
کاخ سفید، پوتین عمداً درباره جنگ علیه داعش با اوباما صحبت کرده است تا عنوان کند 
موضوع اوکراین موضوعی قدیمی است که باید هر چه سریع تر از آن عبور کرد. در عین حال 
این تفکر در کاخ س��فید وجود دارد که پوتین، در حالی موضوع جنگ علیه داعش را پیش 
کش��یده تا بر اقدامات خود در از بین بردن دیگر گروه های مخالف نظام حاکم در س��وریه 

سرپوش بگذارد. پوتین در تمام این مدت در حال بمباران سوریه بود اما هیچ کدام از مقامات 
آمریکای��ی و متحدانش در اروپا، پش��تیبانی ای از این حمالت در س��وریه نکردند تا اینکه 

حمالت تروریستی در پاریس به وقوع پیوست و هواپیمای روسی نیز در مصر ساقط شد.
حمالت پاریس باعث ش��د فرانس��وا اوالند، رییس جمهور فرانس��ه به تمام جهان »ایجاد 
ائتالف بزرگ جهانی علیه داعش« را فراخوان بدهد. فرانس��ه دارای قابلیت های محدودی 
برای حمله به داعش برخوردار اس��ت و به همین دلیل از بسیاری از کشورهای اروپایی در 
این زمینه کمک خواست اما نشانه های کمی از تالش کشورهای اروپایی برای پشتیبانی از 
این ایده اش برخوردار شد. پوتین در این میان نیز به سرعت وارد میدان شد و ضمن استفاده 
از این فرصت اعالم کرد که از نیروهایش می خواهد که با فرانس��ه در این زمینه همکاری 
داش��ته باشند. پوتین امیدوار اس��ت بتواند با همکاری با غرب و به خصوص فرانسوا اوالند 
او را قانع س��ازد که بش��ار اسد را به عنوان متحدی ضروری در جنگ علیه داعش بپذیرد و 
بدین طریق بتواند به اسد تضمین بدهد که در رأس قدرت در سوریه باقی می ماند. پوتین 
همچنین به دنبال اهرمی در س��وریه اس��ت که بتواند روس��یه را در موقعیت بهبود شرایط 
چانه زنی با غرب قرار دهد. پوتین نمی خواهد به صورت مس��تقیم با غرب بر س��ر برداشته 
شدن تحریم ها مذاکره کند چرا که معتقد است این کار به معنای تسلیم شدن در موضوع 
اوکراین اس��ت. او در عین حال بر این باور است که باید در زمین بازی چیده شده به گونه 

ای بازی کند که نش��ان دهد تحریم کردن یک متحد در زمان جنگ با دش��من مشترک، 
پدیده ای غیر اخالقی است که نمی تواند ضامن بقای اتحاد موجود باشد. 

  چالش های اتحاد غرب با مسکو 
چالش های زیاد و البته جدی ای در راه اتحاد غرب و مس��کو در زمینه ائتالف ضد داعش 
وج��ود دارد. اعتماد دو س��ویه بع��د از ماجرای اوکراین و همچنین بمب��اران کردن مواضع 
مخالفان اسد در سوریه به شدت از بین رفته است. اتحاد مسکو با تهران باعث شده است 
که غرب رغبت چندانی برای به اش��تراک گذاشتن اطالعات خود با روسیه نداشته باشد و 
این کار را خطرناک بداند. اهداف نظامی نیز در این زمینه دچار واگرای زیادی است. روسیه 
در حالی گروه های مخالف بشار اسد را هدف قرار می دهد که امریکا و متحدانش تا چندی 
پیش به آموزش نظامی آن ها و همچنین ارسال اسلحه و مهمات به آن ها اقدام می کردند. 
واش��نگتن تنها زمانی حاضر به همکاری با مسکو است که حمالت روسیه در سوریه، تنها 
محدود به مواضع داعش ش��ود.  شاید بتوان همکاری محدود در این زمینه را پیش بینی 
کرد اما نمی توان گفت در آینده نزدیک شاهد اتحادی صمیمانه بین غرب و روسیه برای 

حمله به داعش در سوریه خواهیم بود. 
والدیمیر فرولوو- مسکو تایمز 

ب�ا گذش�ت چن�د روز از 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

س�رنگونی س�وخوی 23 
م�رزی  ن�وار  در  روس�ی 
س�وریه و ترکیه توس�ط 
نیروی هوایی ترکیه، این حادثه بازتاب ها و پیامدهای قابل 
توجهی داشته است. متعاقب این حمله روس ها به شدت 
رهب�ران ترکیه را به باد انتقاد گرفته و حق دادن پاس�خی 
درخور به آنان را برای خود محفوظ دانس�تند. در مقابل اما 
رهبران ترکیه با تأکید بر نقض حریم هوایی خود توس�ط 
جنگنده روس، ساقط کردن آن را حق خود قانونی خود در 
دفاع از مرزهایش�ان خواندند، موضع گی�ری باراک اوباما و 
س�ران ناتو به نفع ترکیه نی�ز از رویدادهای قابل توجه در 
روزه�ای پس از این حمله بود. اعتراضات ضدترکیه ای در 
مس�کو، احضار شدن چند باره س�فرای دو کشور، کاهش 
روابط تجاری و نظامی دو طرف و مصمم تر ش�دن روسیه 
برای تداوم حمالت علیه تروریس�ت ها در سوریه از جمله 
دیگ�ر اتفاقاتی بوده که بالفاصل�ه پس این حمله به وقوع 
پیوسته است. این حمله و پیامدهای آن را محور گفت وگو 
با دکتر شعیب بهمن تحلیل گر مسائل روسیه قرار داده ایم.

حمله چهار روز پیش نیروی هوایی ترکیه به جنگنده روسی 
را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟ آیا عواقب باال گرفتن 
تنش میان آنکارا و مسکو به از کاهش سطح روابط نظامی 

و تجاری فراتر خواهد رفت؟
شواهد امر حاکی از این است که ترکیه به نحو عامدانه ای دست به این 
کار زده است، زیرا می بینیم که رهبران ترکیه متعاقب این حمله نه تنها 
به خاطر آن عذر خواهی نکرده اند و این حمله را اش��تباهی نمی دانند، 
بلکه واکنش رهبران آنکارا گواهی بر این مدعاست که این حمله عامدانه 
بوده اس��ت. به نظر می رسد ترک ها برای خروج از انزوا و تغییر در روند 
تحوالت راه دیگری جز این نداشتند و برای تغییر دادن شرایط حاکم بر 
روند تحوالت ناگزیر از مبادرت به این اقدام جنگ طلبانه شده اند. در این 
مدت چند ساله تمامی طرح ها و نقشه های ترکیه برای آینده سوریه نقش 
بر آب شده. از یک سو نه آنطور که آنکارا می خواست بشار اسد از قدرت 
خلع شد و از سوی دیگر طرح ترکیه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در 
نوار مرزی مش��ترک با سوریه به شدت شکست خورد. این در حالیست 
که مواضع اروپایی ها و غربی ها با روزهای آغازین بحران سوریه بسیار 
متفاوت است، اکنون آن ها حضور و نقش آفرینی اسد در مراحل انتقالی 
س��وریه را پذیرفته اند و این مسلماً شکست قابل توجهی برای آنکارا به 

حساب می آید. 
همچنین دیگر عاملی که ترک ها را به این حمله ترغیب کرد، چالش هایی 
بود که به واسطه حمالت جنگنده های روسی برای ترکمن های سوری 

ساکن در نوار مرزی سوریه و ترکیه ایجاد شده. دولت ترکیه معتقد بود، 
جنگنده های روس ترکمن ها را هدف حمالت خود قرار داده اند. این در 
حالیست که ترکیه توانایی خود را بر ایجاد یک ارتش مسلح ترکمن بر 
ضد بش��ار اسد در منطقه مرزی دو کشور متمرکز کرده بود. در مجموع 
می توان گفت کلیه شرایط و روند تحوالت میدانی سوریه به ضرر ترکیه 
بود. ضلع دیگر این واقعه را شاید بتوان این بدانیم که ترکیه کوشیده از 
این رهگذر دو قطبی غربی – ش��رقی را در خصوص بحران سوریه بار 
دیگر برجسته کند، زیرا فرانسه نیز بعد از حمالت تروریستی پاریس مایل 
به پیوستن به ائتالف روسی و ایرانی شده بود. بنابر این دور از ذهن نبود 
که در منطقه یک پیوند ضد تروریستی با حضور کشورهای غربی ایجاد 
شود و مجموعه این عوامل قطعاً با منافع ترکیه در منطقه هم راستا نبود. 
ب��ه همین دلیل می توان نتیجه گرفت که ترک ها تا حد زیادی عامدانه 

دست به این حمالت زدند. 
از س��وی دیگر این نکته را نیز باید افزود که ارتش و دولت ترکیه به 
تنهایی نمی توانس��ته اند دس��ت به چنین حمله ای بزنند و دست کم با 
هماهنگی کامل آمریکایی ها و ناتو انجام شده است. ارتش ترکیه یک 
ارتش کاماًل وابسته به ناتو است و حتی خود کارشناسان نظامی ترک 
نیز معترفند که یک جنگنده ترکیه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی 
ناتو حتی اجازه ندارد از روی زمین بلند شود و باید در هماهنگی کامل 
با هم باش��ند. همچنین نحوه واکنش رهب��ران آمریکا و غرب به این 
مس��ئله داشتند، نش��ان می دهد این اقدام هماهنگ شده بوده و آن ها 
خواس��تار انتقال پیام خاصی به روس��یه بوده اند. گفته می شود غرب و 

نات��و می خواهند این پیام را به روس ها انتق��ال دهند که اگر بخواهد 
همچنان به حمالت خود در س��وریه ادامه دهد و این الگو را در دیگر 
بحران ها نیز در پیش بگیرد با واکنش آنان مواجه خواهد ش��د. بدین 
معنا ش��اید گزاف نباشد اگر بگوییم نقش ترکیه در این حادثه تنها به 
نمایندگ��ی ناتو و غرب خالصه می ش��ود و ای��ن نمایندگی هم صرفًا 
هم مرز بودن با منطقه عملیاتی روس هاس��ت. اما در زمینه پیامدهای 
این واقعه، باید بیشتر منتظر پیامدهای اقتصادی باشیم. عضویت ترکیه 
در ناتو، احتمال درگیری نظامی روسیه با این کشور را به شدت کاهش 
می دهد، زیرا درگیر ش��دن روس��یه با ترکیه به معنای درگیر شدن با 
ناتو اس��ت. اما س��طح روابط تجاری روس��یه و ترکیه به شدت تنزل 
خواهد یافت و روس��یه همچنین می تواند از اهرم گاز هم برای فش��ار 
به ترکیه استفاده کند. ترکیه حدود 60 درصد از گاز مصرفی خود را از 
روسیه تأمین می کند و قطع صدور گاز از سوی روس ها می تواند ضربه 
اقتصادی بزرگی باشد و دولت ترکیه را با مشکالت زیادی روبرو سازد.

با توجه به اینکه درگیری های نظامی در س�وریه همچنان 
ادام�ه دارد، آی�ا بای�د انتظ�ار تکرار ش�دن چنین حمالتی 
را داش�ته باش�یم؟ از س�وی دیگر تأثیر این حمله بر روند 

تحوالت در سویه چه خواهد بود؟
بله، تنش ها میان دو کش��ور افزایش خواهد یافت و همانطور که پوتین 
نیز اعالم کرد احتمال تکرار چنین وقایعی در س��وریه وجود دارد. برخی 
تحلیل گران برآنند که در آینده جنگنده های روس��ی هواپیماهای ترکیه 
ی��ا مواضعی در خاک ترکیه را هدف ق��رار دهنده و بعد اعالم کنند که 

اش��تباهاً این اهداف را مورد حمله ق��رار داده اند. بنابر این احتمال تکرار 
چنین حمالتی از سوی هر دو طرف هست. اما به نظر می رسد روس ها 
تحت تأثیر این حمله به افزایش تجهیزات نظامی خود در سوریه مایل 
ش��ده اند. خبری ک��ه روس ها در روزهای اخیر اع��الم کرده اند مبنی بر 
استقرار سامانه موش��کی اس 400 در سوریه نشان دهنده این است که 
می خواهند از تکرار حوادث مش��ابه جلوگیری کنند. این سیاست جدید 
روس ها به ش��دت باع��ث برهم خورد توازن در س��وریه به ضرر محور 
مخالفان بشار اسد خواهد شد که در صدر آن ها ترکیه قرار دارد. همچنین 
روس ها می کوشند اقدامات الزم را از طریق کانال دیپلماتیک نیز انجام 
دهند و ترکیه را بیش از پیش در منطقه منزوی کنند. شرایط و تحوالت 
سوریه به سمتی در حال حرکت است که نشان می دهد، ترکیه در حال 
منزوی تر شدن است و این انزوا از منظر سیاسی نیز برای روسیه یک برد 
به حساب می آید. از این رو می توان گفت حمله به جنگنده روس باعث 
مصمم تر شدن آن ها برای مقابله هرچه قدرتمندانه تر با تروریست های 
داعش شده است. از سوی دیگر ما امروز می بینیم که بدبینی رسانه های 
غربی هم در مورد نقش ترکیه در مبارزه علیه تروریسم و بحران سوریه 
در حال افزایش یافتن اس��ت، به طور مث��ال گزارش های زیادی خرید 
نفت داعش توسط ترک ها را مورد انتقاد قرار دارد. این مسائل می تواند 
تأثیرات عمده ای روی بحران س��وریه داشته باشد. به هر حال همکاری 
کشورهای غربی با ائتالف ضد داعش نیز افزایش خواهد یافت و شاهد 
تغیی��ر و تحوالت زی��ادی در نحوه مبارزه با داع��ش و دیگر گروه های 

تروریستی خواهیم بود.


