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 بسمه تعالی

22گزارش ویژه شماره   

«توافق سوچی؛ جایگزین یا مقدمه جنگ؟»  

 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

 

که برخالف  گذشتمیترکیه در تهران با موضوع ادلب  نشست روسای جمهوری ایران، روسیه واز از ده روز کمتر 

ای تمام هحملبینی پیش عمدتا که-و حتی مخالفان مسلح فعال در شمال سوریه ناظران تحوالت سوریهاکثر انتظار 

به توافقی دست یافتند در سوچی روسیه  «والدیمیر پوتین»و  «رجب طیب اردوغان» -کردندعیار به ادلب را می

تحت کنترل مخالفان مسلح بزرگ آخرین پایگاه  علیه دمشق و متحدین الوقوعموقتا جنگ قریب کمکه دست

دیه گران نظیر اتحاکنشعین حال که مورد استقبال ایران و دیگر در  این توافقدمشق را به تعویق انداخته است. 

 دهشدر گزارش ویژه حاضر تالش را نیز به دنبال دارد. های بسیاری قرار گرفت اما عالمت سوالو حتی آمریکا اروپا 

ررسی توافق سوچی مورد بخود سپس  و سیاسی منطقه ادلب پرداخته شود و غرافیاییتا ابتدا به بررسی موقعیت ج

قرار گیرد. در ادامه ضمن پرداختن به مواضع ترکیه نسبت به هرگونه عملیات نظامی گسترده در ادلب، غیبت 

های مخالف فعال در ادلب و موضع گروه کنیم. در نهایت همت مهم سوچی را ارزیابی مینماینده تهران در نشس

اره دربهای تحلیلی بررسی گزارششایان ذکر است این گزارش ویژه حاصل دهیم. علل آن را مورد بررسی قرار می

 مسائل سوریه است. داخلی های تخصصی با کارشناسان ادلب و همچنین مصاحبه
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 ادلب وضعیت***

ه های تروریستی است. نکته حائز اهمیت دربارورشیان مسلح و گروهاستان ادلب آخرین پایگاه اصلی تحت کنترل ش

نه تنها عمده جنگجویان فعال در ادلب را افراد ماهر و با تجربه جنگی قابل مالحظه این منطقه این است که 

شود که در دیگر مناطق جنگی سوریه، فرایند موسوم به مصالحه را شامل کسانی هم میدهند بلکه تشکیل می

میلیون نفر  2.2زند حدود سازمان ملل متحد تخمین میهای خود به آنجا رفتند. یرفته و همراه با خانوادهنپذ

این استان همچنین از این جهت که در مسیر دو بزرگراه مهم و کنند. )نظامی و غیر نظامی( در ادلب زندگی می

احلی الذقیه طرف دیگر از غرب تا شهر سکه از یک طرف از حلب تا حما و دمشق و از  M5و  M4)یعنی بزرگ 

هرچند هیچ گروه واحدی از شورشیان مسلح یا از اهمیت بسیاری برخوردار است.  کند(را به هم وصل می

ها بر ادلب مسلط نیست اما دو گروه اصلی و البته بعضا رقیب در این منطقه فعال هستند: گروه موسوم تروریست

 . «بخش ملیبهه آزادیج»و گروه « هیئت تحریر شام»به 

هن پیش از نبرد حلب در ذ« القاعده»با ایده تشکیل هیئت تحریر شام و فک ارتباط با وجود آنکه برخی معتقدند 

ری گی، شکل گرفته بود اما روایت غالب این است که بعد از بازپسسابق النصرهجبهه ، رهبر «محمد الجوالنی»

دین بتشکیل چنین گروهی رسیدند. ضرورت نتیجه به  های معارضگروه، همه توسط نیروهای ارتش سوریه حلب

جبهه » ،«لواء الحق»، «حرکت نور الدین زنکی»، «جبهه فتح الشام»های هیئت تحریر شام با ترکیب گروه ترتیب

 جوالنی این در حالی است کهشکل گرفت؛ « الشیخ هاشم جابر ابو»به رهبری « جیش السنه»، و «انصارالدین

در ادامه دچار تحوالت متعددی شد. البته خود تحریر شام  .نظامی این گروه را برعهده داشت فرماندهیکماکان 

 از آن جدا شدنددر ادامه مسیر انصارالدین(  بعدتر هیئت )یعنی جیش االحرار، الزنکی، ودهنده تشکیل هایگروه

 های نظامین دوران ادلب شاهد درگیریالبته در ایسیطره جوالنی بر تحریر شام کامل شود. بدین ترتیب تا 

 مستقیم میان نیروهای تحریر شام و احرار شام نیز بود. 
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 نگرهک دموکرات عضو ،«گاباراد تولسی» حالیکه در دارد؛ وجود شام تحریر هیئت عناصر تعداد از متفاوتی آمارالبته 

 تروریست هزار 02 تا 22 گویدمی نمایندگان مجلس مسلح نیروهای کمیته مقابل خود اخیر شهادت در آمریکا،

 وریهس سراسر در گویدمی سوریه، مسائل ارشد تحلیلگر ،«لیستر چارلز» اما دارند دست در را ادلب کنترل القاعده

 لگریتحلی و پژوهشگر عنوان به لیستر گفته به. ادلب استان به برسد چه ندارد، وجود القاعده عنصر هزار 22 هم

 4 تا 0 بین القاعده نیروهای رسمی تعداد است، کرده دنبال را کشور این تحوالت سوریه، هایناآرامی آغاز از که

 62 آمار که است حالی در این. نفر هزار 61 تا 61 کشور سراسر در القاعده به وابسته اعضای تعداد و است نفر هزار

 .دارد وجود نیز ادلب در جنگجو هزار

دهد؛ این ائتالف در سال جاری توسط تشکیل می« جبهه آزادی بخش ملی»دومین ائتالف قدرتمند ادلب را 

« آزاد سوریهارتش »هایی که تحت لوای های مسلح معارض از جمله احرار الشام، نورالدین زنکی، و گروهگروه

ر ادلب، توان گفت در حال حاضبا این توضیحات میبا ترکیه دارد. هم جنگند، شکل گرفت و نزدیکی تنگاتنگی می

نکته قابل در جنگیدن ماهر هستند. البته مسلح و هزار جنگجوی معارض است که به خوبی  12بیش از میزبان 

های جغرافیایی این منطقه و جمعیت قابل توجه غیر نظامی در آن باعث در کنار پیچیدگی کهتامل درباره ادلب، 

شود، این است که تاکنون این منطقه میزبان آن گروه از جنگجویان میهر گونه عملیات نظامی  دشوار بودن انجام

 حاضر به پذیرش مصالحه با دمشق نشدند.های کشور بوده که از دیگر بخش

 ***توافق سوچی

 وسایرشود اما یجه نهایی نشست تهران این بود که مسئله ادلب از راه نظامی حل و فصل مینتبا وجود آنکه 

ای در سوچی اعالم کردند به توافقی رسیدند که بر اساس آن ایجاد منطقه در نشستی دیگرجمهوری ترکیه و روسیه 

را جایگزین جنگی تمام عیار  -کندکه میان مخالفان مسلح و نیروهای حکومتی فاصله ایجاد می -عاری از سالح

  22 تا 61 عمق به سالح از عاری منطقه یک ایجاد به متعهد طرف دو ادلب درباره سوچی توافق موجب بهکردند. 
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 61 ختاری تا باید تروریستی افراطی هایگروه تمام توافق این مفاد اساس بر همچنین. هستند ادلب در کیلومتر

 خوانده تروریستی غیر که هاگروه دیگر هرچند. شوند خارج سالح از عاری منطقه این از( مهر 20 با برابر) اکتبر

 62 اریخت تا باید درگیر هایطرف دیگر همچون ولیکن بمانند باقی توافق مورد منطقه این در  توانندمی شوند،می

 چندگانه، اندازراکت هایسیستم ها،تانک تمامی از اعم -خود سنگین هایسالح تمامی( مهر 61 با برابر) اکتبر

 . کنند خارج منطقه این از را خود اندازهایخمپاره و هاتوپخانه

 غیرنظامی منطقه مرزهای طول در روسیه فدراسیون مسلح نیروهای نظامی پلیس و ترکیه مسلح نیروهای

 M4مسیرهای یعنی ایجاده مهم مسیر دو عالوه به. داشت خواهند پهپاد با هماهنگ زنیگشت هایمأموریت

بنابراین به موجب این توافق همه  .شد خواهد احیا 2261 سال پایان تا( حماه-حلب) M5 و( الذقیه-حلب)

های تروریستی هم باید از این منطقه شود که گروهخارج میهای سنگین در حالی از منطقه عاری از سالح سالح

شد اما به همان رو های مثبت خارجی روبهاعالم این توافق با واکنش -گفته شدهمانطور که  -. هرچندخارج شوند

تواند مسلحین ادلب را راضی به پایبندی به توافق کند، به همان نه گفت که ترکیه میتوان قاطعااندازه که نمی

 خورده است. توان گفت توافق سوچی شکستاندازه نیز نمی

هنوز جزئیات زیادی از توافق بر سر ادلب وجود دارد که  به هر حال همانطور که در سند سوچی نیز آمده است،

دام در کو فصل شود. اوال باید مشخص شود دقیقا خطوط منطقه عاری از سالح  باید میان طرفین امضاکننده حل

ت های تحت کنترل حکومشود. ثانیا هنوز دقیق مشخص نیست که آیا این منطقه شامل بخشها ترسیم میقسمت

رد. گیکه منابع نزدیک به مخالفان مدعی شدند فقط مناطق این گروه را در برمیشود یا آنگونه و معارضان می

 کند؛ ترکیه یا ادلب و یا هر دو. زنی میموضوع سوم این است که در عمل کدام کشور بر این منطقه گشت
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 ***ادلب و اهمیت استراتژیک برای ترکیه

رات رسمی در اظهابرای ترکیه برخوردار است. در ظاهر نگرانی اصلی آنکارا و آنچه استراتژیک  یادلب از اهمیت

آوارگان جنگ ادلب به این کشور است. در حال حاضر ترکیه به تنهایی مسئله هجوم  شود،مقامات آن مطرح می

د. را به دوش بکش تواند بار جدید پناهجویانعتا دیگر نمیمیلیون و نیم آواره سوریه است و طبی 0میزبان حدود 

هزار  122دود شود در صورت وقوع جنگی در ادلب حبینی میمطابق تخمین سازمان ملل متحد پیش در حالیکه

 میلیون پناهجو را روانه ترکیه خواهد کرد.  6این جنگ  گوید کهمی آواره به جا بماند اما شخص اردوغان

در واقع اگر این منطقه استراتژیک از کنترل  ادلب است. های ترکیه در قبالرانیفقط یک بعد از نگالبته این  

ترکیه در مناطق درع فرات و عفرین )مناطقی که ارتش این کشور  و معارضه مسلح خارج شود، حضور نظامی 

دهد و نسبت به فشارهای عمق خود را از دست می نیروهای مسلح ضد دمشق در دو مرحله به اشغال خود درآورد(

کننده تحوالت شمال سوریه باشد و بازیگر تعیینخواهد شود. اساسا آنکارا میپذیر میآسیبنظامی و سیاسی 

در مرزهای جنوبی مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح مورد حمایت ترکیه برای متحدین قاعدتا گسترش نفوذ 

 این هدف کشور تهدیدکننده است. 

کار روسیه و ترکیه تا زمان نگارش این مطلب مثبت های مسلح معارض نسبت به ابتگروهبا این وجود، واکنش 

جبهه آزادی بخش ملی، که در واقع گروه اصلی تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه است، با  نبوده است. گروه

های وهگرهای سنگین را رد کرد. ای ضمن استقبال از دیپلماسی ترکیه اما پیشنهاد تحویل سالحصدور بیانیه

لیه هایی عجداگانه، توافق سوچی را به عنوان توطئههای در بیانیههم  راس الدین و انصارالدینتر نظیر حلرادیکا

ری منطقه عا ایده ر صورت تحققتوان گفت مخالفان مسلح نگران این هستند که دمینیروهای مسلح رد کردند. 

 پذیردر برابر حمالت احتمالی  مسکو و دمشق آسیبهای سنگین خود را تحویل دادند، سالحوقتی از سالح و 

 شوند. 
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 که تاس اینهای آستانه( )البته نه فقط برای آنکارا بلکه همچنین احتماال برای دیگر طرف دیگر سوال عالوه به

 عیفض بسیار احتمال این حالیکه در. بود خواهد چه النصره هایتروریست جمله از دمشق مسلح مخالفان تکلیف

چندین احتمال درباره  بدهد، را عفرین و «فرات درع» کنترل تحت مناطق به عناصر این ورود اجازه ترکیه که است

 هایکوه به هک شوند تبدیل طالبان به شبیه نیروهایی بهآینده هیئت تحریر شام وجود دارد از جمله اینکه این گروه 

 امینظ نیروی یک عنوان به اما بدهند دست از را خود کنترل تحت اراضی شاید پناه ببرند. در این شرایط ادلب

های البته این فقط یک احتمال است و احتماالت دیگر در بخش .دهدمی ادامه خود حیات به بالفعل حتی یا و بالقوه

ود یا شهرچند باید منتظر ماند تا دید آیا توافق سوچی عملیاتی میبه هر حال گیرد. دیگر مورد بررسی قرار می

شود. برای آنکارا نوعی پیروزی محسوب میتوافق سوچی دست کم به دو لحاظ ماند اما تردیدی نیست که کام مینا

وانست تاوال اردوغان توانست از طریق دیپلماسی یک حمله تمام عیار نظامی را دست کم به تعویق بیندازد، و ثانیا 

ی گوییم قطعا همیشگروابطی که نمی -اش را به نمایش بگذاردروابط شخصی خود با همتای روسییک بار دیگر 

 دستاوردهای مهمی برای دو کشور به دنبال داشته است. خواهد بود اما حداقل تاکنون 

 ***ایران؛ غایب بزرگ سوچی

 هور ایران، ترکیه و روسیه دربندی نهایی نشست سه رئیس جمبدون تردید جمعتر هم ذکر شد، همانطور که پیش

های ای بسیار ناامیدکننده برای اردوغان و گروهشود )نتیجهادلب به صورت نظامی پاکسازی میاین بود که تهران 

چه  62دقیقا در فاصله کمتر از تروریستی و غیر تروریستی تحت حمایت آن در این منطقه( اما مشخص نیست 

 فشارد مبنی بردهد و دست همتای ترکی خود را در سوچی میغییر نظر میدهد که پوتین تساسی رخ میتحول ا

رصت شاید کرملین با این نگرش یک فیک نگاه این است که اینکه به توافقی سیاسی درباره ادلب دست یافتند. 

روسیه ر یگشود. به عبارت ددر ادلب محقق نمیعمال کرد منطقه عاری از سالح بینی میدیگر به آنکارا داد که پیش

 و این فرصت مناسبی برای این کشور است تا در برابر  داند عملیاتی نخواهد شدبا پیشنهادی موافقت کرد که می
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به بن بست سیاسی ناشی از عدم اجرای توافق اشاره نظامی به ادلب نسبت حمله تمام عیار فشارهای جامعه جهانی 

کند. البته اجرایی شدن توافق هم با منافع و ایده مسکو نسبت به سوریه مغایرتی ندارد و حتی دستاویزی برای 

 خواهد بود.آن المللی پرستیژ بین

با وجود آنکه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به توافق سوچی تصریح کرد که تهران در 

ها و ناظران تحوالت سوریه مالحظه کردند، غیبت سوال اما آنچه رسانه هن توافق بودهای مربوط به ایمرکز مشاوره

موضع رسمی تهران در قبال پرونده سوریه همسو با موضع دمشق . برانگیز نماینده تهران در نشست ادلب بود

ئله اینگونه مسنگاه دمشق به نسبت به این بحران است؛ یعنی بازگشت تمام خاک کشور به کنترل حکومت سوریه. 

جزیه تن دهد یا توافق با معارضه؛ است که اگر تمام مناطق سوریه به کنترل دولت درنیاید، حکومت یا باید به ت

کار وامدار نظام حافظ اسد نشان دادند که زیر بار هیچ کدام از این دو راه اما محافظههرچند سیاستمداران پر نفوذ 

 سوچی توافقامید به اختالفات داخلی معارضه و مخالفت آنان با پذیرش  شاید آنها در حال حاضرروند. حل نمی

 این توافق برای دمشق در مجموع رسداما به نظر می تا با شکست راه حل سیاسی، نبرد نظامی را آغاز کنند دارند

 گران تمام شد. 

بازگردد.  2266فضای پیش از یک نگاه حاکم در تهران با دمشق در این رویکرد مشترک است که سوریه باید به 

مانع اصلی دست یافتن به این وضعیت منطقه ادلب است که نیاز به راه حل نظامی دارد اما ، از نظر این گروه

پاکسازی سایر مناطق از طریق سیاسی امکان پذیر است. البته این تنها نگاه موجود در تهران به موضوع سوریه 

دقیقا نقطه مقابل آن است. بر مبنای این نگاه، باید به دنبال توافق سیاسی  نیست بلکه نگاه دیگری وجود دارد که

حکومت جدیدی )البته با اصالحات( شکل بگیرد و شخص بشار و حزب بعث هم در فراگیری بود که به موجب آن 

یات لکه منتظر شکست توافق سوچی و آغاز عمآن بتوانند به عنوان یک گروه فعالیت کنند. برخالف گروه اول 

 بینند. نظامی هستند، گروه دوم این توافق را گامی به جلو می
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ود باید به آن پرداخته شهرچند فارغ از اینکه راه حل ادلب را نظامی بدانیم یا سیاسی، موضوع بحث برانگیزی که 

ا خیر یغیبت ایران از سوچی است. هرچند مشخص نیست آیا هماهنگی با ایران درباره توافق سوچی صورت گرفته 

شد در تهران برگزار میاگر نشست دیگری ترکیه و روسیه پای توافق است. اما به هر حال امضای دو رئیس جمهور 

یا دست کم نماینده ایران در سطح رئیس جمهور در با این محتوا که توافق دیگری میان سه کشور انجام شده، 

 در ذهن داشته باشیم. ز این توافقتصویر دیگری اتوانستیم سوچی حضور داشت، می

ری سوریه و همچنین روند سکننده آتش بس سراکی از سه طرف تضمینبه هر حال باید توجه داشت که ایران ی

آستانه است. بدیهی است در شرایط خطیر کنونی هر اقدامی در سوریه در آینده سیاسی این کشور تاثیرات قابل 

کنشگران خارجی این بحران دارد برای زمانی که پای میز مذاکره  های بازی و اهرم فشار هر یک ازبر کارتتوجهی 

ان ه تهرسوچی تنها جایی نیست کنکته قابل توجه اینکه آیند تا آینده سیاسی پساجنگ در سوریه را رقم بزنند. می

 شستن درباره در حالیدر آن غایب بود؛ در نشست خبری مشترک اخیر اردوغان و آنگال مرکل )صدر اعظم آلمان( 

چهار جانبه )با مشارکت آلمان، روسیه، ترکیه، و فرانسه( با موضوع سوریه خبر داده شد که بار دیگر عدم دعوت از 

که  متمرکز بر این باشدتالش حداقلی دستگاه دیپلماسی کشور باید خورد. هیئت نمایندگی ایران به چشم می

 المللی به رسمیت سیاسی شناختهیه در عرصه بینگر و ضامن آتش بس در سورایران به عنوان یکی از سه کنش

رت دیگر به عباهیچ نشستی درباره بحران سوریه بدون دعوت از نمایندگان ایران برگزار نشود. ای که شود؛ به گونه

شود که نام ایران نه به عنوان کشوری در تاریخ ثبت گردد که عالوه بر جنگ داخلی سوریه نباید اینگونه تمام 

مبارزه علیه تروریسم، در پایان یافتن جنگ نقشی سازنده ایفا کرد بلکه به عنوان بازیگری تعریف شود )که به تعبیر 

 کرده است.  «سرکوب»را « خواهدموکراسی»در کنار دمشق، معترضان المللی تهران( ای و بینمخالفان منطقه
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 ***سرنوشت توافق سوچی

های مجزا موضع های جبهه ملی، حراس الدین، انصار الدین و جیش العزه رسما با صدور بیانیهبا وجود آنکه گروه

 در اینهای مسلح فعال مخالف خود را در برابر توافق سوچی اعالم کردند اما فشارهای اطالعاتی ترکیه بر گروه

عملیات نظامی و آن را در  برای موقت یوقفتوافق سوچی را ترد. هرچند برخی فق ادامه داتوامنطقه برای پذیرش 

 توانکند. در اینباره میهای علنی و پنهان معارضان اشاره میعمده آنان به مخالفتدانند. خورده میعمل شکست

 در مجموع به نکات زیر اشاره کرد:

نشینی از منطقه عاری از در صورت موافقت با توافق سوچی و عقبکه اوال برخی از معارضان این نگرانی را دارند 

شود. پذیر میهای سنگین خود، عمال در برابر حمله احتمالی دمشق و نیروهای متحدین آسیبسالح و تحویل سالح

گیری تمام اراضی کشور، این هم یک نگرانی جدی برای به هر حال با توجه به عزم دولت سوریه برای بازپس

بین وشخمعارضه و هم یکی از دالیلی است که برخی از تحلیلگران با تکیه بر آن، نسبت به موافقیت توافق سوچی 

 نیستند. 

د که برخی به این نتیجه برسنباعث شده تا  های معارضه نزدیک به آنکارا با توافق سوچیثانیا اعالم مخالفت گروه

مده عورده است اما نباید نفوذ تقریبا بالمنازع ترکیه در توافق سوچی به ضرب االجل خود نرسیده، شکست خ

 خشب آزادی جبهه مثل روترمیانه هایگروه اقناع در موفقیت سابقه ترکیههای فعال در ادلب را نادیده گرفت. گروه

 بتنیم رابطه ایجاد بر شدت به همچنین آنکارا. نکنند متوقف را جی.پی.وای علیه حمالت اینکه برای دارد را ملی

 هایگروه درصد 622 تقریبا. است کرده گذاریسرمایه سوریه شمال در روترمیانه هایگروه تمام با کامل کنترل بر

 مهمی اماقد هر»ها این بدین معنا است که به تعبیر چارلز لیستر اگر این گروه .هستند ترکیه فرمان تحت معارض

  از سطحی چنین که است این لیستر منظور. «دهندمی دست از را چیز همه دهند، انجام ترکیه ایجاد بدون را
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 داومت برای که) مالی حمایت تنها نه کنند، عمل ترکیه مدنظر هایسیاست برخالف اگر تا شده باعث وابستگی

 . داد خواهد دست از هم را نظامی و دیپلماتیک حمایت بلکه( دارند نیاز آن به خود جنگجویان حقوق پرداخت

 شمال در مسلح هایگروه ترینافراطی استثنای به هاگروه همه سوریه مسائل تحلیلگر این تعبیر بهبا وجود آنکه 

اما منابع نزدیک به معارضان حتی از وجود اختالفات داخلی درون گروه  ماندند باقی ترکیه نفوذ دایره در سوریه،

روی به گفته این منابع جناح به اصطالح میانهگویند. هیئت تحریر شام درباره خروج از منطقه عاری از سالح می

 ی هیئتهیئت تحریر شام به صورت ضمنی موافق خروج از منطقه عاری از سالح است اما جناح به اصطالح افراط

 خارجی ناظران و سوچی توافق طرفین اصلی نگاه گفت باید حال هر به دارد.تحریر شام همچنان موضع مخالف 

 مبهم امش تحریر موضع مطلب این نگارش زمان تا هرچند. است شام تحریر به سوچی توافق تکلیف تعیین برای

 . کندمی تبعیت توافق از آیا اینکه بر مبنی است نشانی هیچ و است

 ترچ ذیل از آنها یا تا کندمی استفاده هویج و چماق از شام تحریر هایتروریست اقناع برای آنکارا شودمی گفته

 تحریر نکهای به توجه با دیگر عبارت به. بپیوندند ترکیه کنترل تحت شورشیان واحدهای به یا شوند خارج تحریر

 گرا هرچند. نیست ذهن از دور گروه، این درون تربیش هایشکاف بینیپیش بوده، ریزش شاهد هم ترپیش شام

 بخواهند روهگ این از هاییبخش صورتیکه در یا کند سوچی توافق به پایبندی به راضی را شام تحریر نتواند ترکیه

 الدین، حراس تحریر، علیه وطنی جبهه احتمالی حمالت از که دارد وجود هم احتمال این شوند، توافق اعمال مانع

 بکشاند قتواف این به را شام تحریراست تا البته برخی معتقدند ترکیه در تالش  .کند حمایت هاتروریست دیگر و

 .کند رسمی انحالل اعالم ،(انقاذ) «نجات حکومت» ساختار حفظ با که

 رایب توافق اجرای مالی پیامدهای آن و شود گرفته نادیده بررسی این در نباید دیگر مهم موضوع یک در عین حال

 انزیتیتر هایجاده گیریبازپس ادلب، توافق بندهای از یکی شد ذکر ترپیش که همانطور. است شام تحریر هیئت

M4 و M5 این بر عمده صورت به شام تحریر که است حالی در این. است معارضان کنترل از 2261 سال پایان تا  
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 متکی کند،می دریافت( نمایندمی عبور مسیرها این از که) هاییسازمان و خودروها، کاالها، از که عوارضی و هاجاده

 هایگذرگاه از و دالر میلیون 4 حدود ماهیانه الهوی باب گذرگاه از تحریر است مدعی «الحل» سوری پایگاه.  است

 .کندمی دریافت دالر هزار 012 از بیش مبلغ ماهیانه انسان یا کاال قاچاق مخصوص قانونی غیر

حت ت  اراضی کیلومتر از 22 فقط مورد انتقاد معارضه، این بحث است که منطقه عاری از سالحموضوع  دیگر ثالثا

و مناطق تحت کنترل نیروهای شود را شامل میگویند( می« آزادشده»آنها )که در ادبیات خود به آن مناطق کنترل 

مهم دیگر نقش روسیه در تر ذکر شد، مسئله شبه عالوه همانطور که پیماند. حکومتی دست نخورده باقی می

با هر گونه دانند که دمشق همچنان مسکو را نیروی اشغالگری می معارضانمناطق عاری از سالح است؛ به هر حال 

 مخالف هستند. در این منطقه  ایفای نقش از جانب این نیروها

خود درباره توافق ادلب تاکید کرد که معتقد است والدیمیر پوتین در آخرین اظهار نظر با وجود آنکه علی ای حال 

بدین معنا است که دیگر به اقدامات نظامی گسترده  در حال دست یافتن به اهدافشان در ادلب هستند و این

 ویژه آنکه به توان گفت گزینه نظامی برای همیشه در رابطه با ادلب کنار گذاشته شده است.نمیاحتیاج نیست اما 

عتقدند یکی از نقاط اختالف آنکارا و مسکو درباره منطقه عاری از سالح بر سر موقتی یا دائمی همچنان برخی م

 تر اینشود، سوال مهمتوافق ادلب به هر صورت اجرایی میحتی اگر فرض را بر این بگذاریم که بودن آن است. 

وریه و ضرورت خروج گیری تمام خاک ساست که در گام نخست تکلیف سیاست رسمی دمشق مبنی بر بازپس

یت در صورت تثبشود؟ و در گام دوم نیروهای اشغالگر )ترکیه، آمریکا و فرانسه که به دعوت دولت نیامدند( چه می

توافق سوچی )تداوم حضور معارضه در ادلب و اشغالگران ترکیه در شمال سوریه( چه سرنوشتی در انتظار بشار 

اسد در  «انتقال سیاسی»د تثبیت ادلب به معنای این است که فرایند بینی کرتوان پیشهد بود؛ آیا میاسد خوا

 گیرد؟قرار میچارچوب بیانیه ژنو دوباره در مسیر 

 


