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 بسمه تعالي
 نکات برجسته 

 

ترکیه، به منظور حل بحران سوریه، مذاکرات آستانه شکل گرفت؛ اولین دور  همراهی و روسیه و ایران اسالمی جمهوری عمل ابتکار باـ 

 در پایتخت جمهوری قزاقستان برگزار شده است. ۱۳۹۸و آخرین دور آن مرداد ماه سال  ۱۳۹۵ ماه سال این مذاکرات بهمن

، مقدمه پذیرش آتش بس فراگیر از سوی معارضین «حلب»پیروزی راهبردی دولت قانونی سوریه و متحدین در آزادسازی شهر ـ 

 مسلح در سوریه شد.

 د. تا کنون چهار دوره نشستبعد از دور هفتم مذاکرات آستانه، اولین نشست سران سه کشور ضامن آتش بس در سوریه برگزار شـ 

 سران تشکیل شده که هدف عمده آن، تثبیت و نهایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در مذاکرات آستانه است.

 المللی دیگری قابل مقایسه نیست.ای و بیندستاوردهای سلسله مذاکرات آستانه، با هیچ تالش منطقهـ 
 

  مقدمه و طرح موضوع 
 ملع ابتکار با کشور، این در ویرانی و آوارگی و کشتار سال شش به بخشیدن پایان و سوریه منازعات فصل و حل منظور به

که اولین دور  ۱۳۹۵ ماه سال بهمن شد. از ریزیپایه آستانه ترکیه، سلسله مذاکرات همراهی و روسیه و ایران اسالمی جمهوری

ها ، که سیزدهمین دور این نشست۱۳۹۸پایتخت جمهوری قزاقستان شکل گرفت، تا مرداد ماه سال « آستانه»این مذاکرات در 

شونت در به کاهش خ، مؤثرطور ابتکاری بوده که توانسته به تنها قالب روند آستانهبر پا شد، به باور کارشناسان،  1«نورسلطان»در 

 ه باشد. داشت دستاوردهای عملیبرقراری صلح و ثبات در سوریه  برایو  ندسراسر سوریه کمک ک

دن توافقات به دست آمده و نشان دادن اهمیت این ، به منظور نهایی کر۱۳۹۶بعد از دور هفتم مذاکرات آستانه در آبان سال 

آغاز شد. تاکنون چهار دوره نشست رؤسای جمهور سه کشور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه سران  هاینشستتوافقات، سلسله 

 برگزار شده و به زودی پنجمین دور آن در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار خواهد شد. بس سوریه ضامن آتش

و چهار دور اجالس رؤسای سه کشور « آستانه»دور مذاکرات معروف به  ۱۳در پژوهش حاضر، ضمن مرور روند به این مناسبت 

رای حل المللی بای و بینهای منطقهضامن آتش بس در سوریه و نتایج و دستاوردهای این گفتگوها، دالیل نافرجامی سایر تالش

 راند.بحران سوریه را نیز از نظر خواهیم گذ

  سؤال اصلی:ـ 

 روند مذاکرات آستانه چگونه شکل گرفت؟ـ 1

  سؤاالت فرعی:ـ 

 مذاکرات آستانه چند دور بوده و چه دستاوردهایی داشته است؟ـ 1

 مذاکرات آستانه چگونه به نشست سران کشورهای ضامن آتش بس در سوریه منتهی شد؟ـ 2

 نتایجی به همراه داشته است؟مذاکرات سران سه کشور چند دور بوده و چه ـ 3

                                                           
 .یافت نام تغییر «نورسلطان» به کشور این پایتخت آستانه، شهر قزاقستان، پارلمان تصویب با ،۱۳۹۷ سال اسفند ۲۹ . در1
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 المللی برای حل بحران سوریه چه بوده است؟ای و بینهای منطقهدالیل نتیجه بخش نبودن سایر تالشـ 4

های خبری تحلیلی و نشریات مرتبط و های مندرج در پایگاهها و گزارشگیری از مقاالت، تحلیلاین پژوهش به روش اسنادی و با بهره

 است. معتبر انجام شده

 محورهای اصلی پژوهش 

 چگونگی آغاز مذاکرات سیاسی برای حل بحران سوریهـ 1

 دور نشست آستانه ۱۳مرور ـ  2

 سران سه کشور ضامن روند آستانههای مرور نشستـ  3

 المللی برای حل بحران سوریهای و بینها منطقهدالیل ناکامی دیگر تالشـ  4

 چگونگی آغاز مذاکرات سیاسی 

فراگیر  بسآتش طرح ساززمینه متحدانش، و دولت سوریه ، از سوی۱۳۹۵در آذرماه سال « حلب»کامل شهر استراتژیک  آزادسازی

هایی برای ترک مخاصمه تالش 1395و بار دیگر در شهریور  1394 اسفند به یاد داریم که پیش از آن یک بار در .شد کشور این در

 گرفته سر از بیشترى عمق شدت و با هابس، خشونتآتش نقض گسترده اما هر بار با 1بس برقرار شده بودصورت گرفته و آتش

در  نقش دولت سوریهایفای را منوط به عدم صلح  مذاکراتبعد از پیروزی راهبردی حلب، معارضینی که تا دیروز شرکت در  .شدمی

، چنان به استیصال کردندمی در سوریهتشکیل دولت  طرف عنوان یکمشروط به شناختن شدن خود بهکشور، و  آینده فرایند

 اعترافشان عیفبه موقعیت ض، بلکه وگو با دولت سوریه تعیین کنندشرطی را برای گفت بودندقادر ندیگر نه تنها کشیده شدند که 

  .2صلح اعالم نمودند با مذاکراتخود را  شرط و قیدموافقت بیو 

الب بود، در ق شده ترکیه پیشنهاد و روسیه توسط را که بسیآتش خواست طرح متحد ملل سازمان امنیت شورای اعضاء از روسیه

 نویسروسیه انجام گرفت و باالخره پیش طرح در اصالحاتی ،؛ متعاقب آن به درخواست کشورهای غربی3کنند تصویب ایقطعنامه

 خاک سراسر در فوری و بس کاملآتش قطعنامه، این اساس بر. 4شورای امنیت رسید به تصویب 2336 قطعنامه عنوانروسیه به

 نظامیان ههمچنین شب آمد؛به اجرا در( سابق النصره جبهه) الشامداعش و فتح تروریستی گروه دو به مربوط مناطق استثناء به سوریه

 . 5نبودند طرح این مشمول خلق مدافع هاییگان به موسوم کُرد،

 رصف ساعت از سوریه، مسلح نیروهای و ارتش کل فرماندهی اعالم بر اساس و درگیر هایطرف میان توافق سرانجام طبق چارچوب

 در و بنا شد برقرار خاک سوریه سراسر در فراگیر بسآتش( ۱۳۹۵دی 10 جمعه بامداد) میالدی، 2016 سال دسامبر 30روز 

 .شود برگزار قزاقستان در بعد ماه سیاسی از مذاکرات توافق، این پایداری صورت

                                                           
 (6/11/1395). روزنامه اطالعات؛ 1

 (۲۲/۹/۱۳۹۵. خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ )2

 (18/10/1395. خبرگزاری فارس؛ )3

 (۲۴/۴/۱۳۹۶. اندیشکده راهبردی تبیین؛ )4

 (18/10/1395. خبرگزاری فارس؛ )5
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 های آستانه سلسله نشست 

غیرنظامی و زن و کودک را  هزار در سوریه، صدها 2011 ماه مارس از از آغاز بحران شومی که سال گذشت شش از سرانجام پس

وند را در داخل و خارج این کشور آواره ساخت و سوریه را به تلی از خاک و خاکستر شهر هامجروح کرد و به کام مرگ کشاند، میلیون

 نمایندگان یعنی جنگ اصلی طرف ( برای نخستین بار دو2017ژانویه  24و 23) 1395بدل نمود، در روزهای چهارم و پنجم بهمن 

در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان بر سر یک میز نشستند تا  مسلح معارضین اصلی هایگروه نمایندگان و سوریه قانونی دولت

راهی بگشایند؛ هرچند در جریان مذاکرات از گفتگوی مستقیم خودداری  سیاسی مذاکره برای پایان دادن به آالم سوریه از مسیر

 برای هم روسیه و ایران .1کردندل میهای روس و ترک به یکدیگر منتقهای جداگانه و از طریق واسطهورزیدند و نظراتشان را در اتاق

 از اینماینده هیچ حضور بدون بار اولین برای که ؛ در مذاکراتیآمدندمی دولت سوریه گرد هم مخالف نظامیان بار بود که با اولین

 2.شدقطر برگزار می و عربستان

. 3سوریه و ادامه روند آتش بس تأکید شده استها بر لزوم حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی در همه این نشستگفتنی است 

 شد اما تمرکز گفتگوهامیمطرح  مختلف هایها و شکلمسائل سیاسی سوریه در قالب ای ازاز آستانه یک تا شش، اگرچه مجموعه

 .4بر موضوع کاهش تنش و آتش بس بودعمدتاً 

 پس از آن دوازده دور دیگر مذاکره به ترتیب ذیل برگزار شد: 

 ( در آستانه2017فوریه  17و  16) 1395بهمن  29و  28دور دوم مذاکرات آستانه: ـ 

 در آستانه (2017مارس  ۱۵و  ۱۴) ۱۳۹۵اسفند  ۲۵و  ۲۴دور سوم مذاکرات آستانه: ـ 

 ( در آستانه۲۰۱۷)سوم و چهارم می ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۴و  13دور چهارم مذاکرات آستانه: ـ 

 ( در آستانه۲۰۱۷)چهارم و پنجم جوالی  ۱۳۹۶تیر  ۱۴و ۱۳ دور پنجم مذاکرات آستانه:ـ 

 ( در آستانه ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۵و  ۱۴) ۱۳۹۶شهریور  24و  23دور ششم مذاکرات آستانه: ـ 

 ( در آستانه۲۰۱۷اکتبر  ۳۱و  ۳۰) ۱۳۹۶هشتم و نهم آبان  دور هفتم مذاکرات آستانه:ـ 

 ( در آستانه۲۰۱۷دسامبر  ۲۲و  ۲۱) ۱۳۹۶آذر و اول دی  ۳۰ دور هشتم مذاکرات آستانه:ـ 

 ( در آستانه۲۰۱۸می  ۱۵و  ۱۴) ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۵و  ۲۴ دور نهم مذاکرات آستانه:ـ 

 ( در سوچی۲۰۱۸جوالی  ۳۱و  ۳۰) ۱۳۹۷مرداد دور دهم مذاکرات آستانه: هشتم و نهم ـ 

 در آستانه  (۲۰۱۸نوامبر  ۲۹و  ۲۸) ۱۳۹۷دور یازدهم مذاکرات آستانه: هفتم و هشتم آذر ـ 

 )همان آستانه( ( در نورسلطان۲۰۱۹آوریل  ۲۶و  ۲۵) ۱۳۹۸دور دوازدهم مذاکرات آستانه: پنجم و ششم اردیبهشت ـ 

 )همان آستانه( ( در نورسلطان۲۰۱۹)اول و دوم آگوست  ۱۳۹۸مرداد  ۱۱و  ۱۰دور سیزدهم مذاکرات آستانه: ـ 

                                                           
 (4/11/1395. خبرگزاری فارس؛ )1

 (28/11/1395) فارس؛ . خبرگزاری2

  (۱۱/۵/۱۳۹۸همشهری آنالین؛ ) .3

 (۸/۸/۱۳۹۶جمهوری اسالمی؛ ). خبرگزاری 4
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 (۱نشست آستانه ) ـ

استفان دی »، روسیه، ترکیه، سوریه، 1های نمایندگی جمهوری اسالمی ایرانهای آستانه، با حضور هیئتنشستاولین دور از سلسله 

تان، عنوان ناظر، وزیر امور خارجه قزاقسنماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، سفیر آمریکا در قزاقستان به« میستورا

رئیس دفتر سیاسی گروه جیش « محمد علوش»گروه مسلح به ریاست  ۱۲کل از فرماندهان و هیئت اعزامی مخالفان دولت اسد متش

  االسالم برگزار شد.

ها برای نشاندن هیئت نمایندگی دولت سوریه پذیرش این واقعیت از سوی همه طرفین بود که تالش« 1آستانه»دستاورد ارزشمند 

ن . هرچند طرفین مستقیماً با یکدیگر گفتگو نکردند، ولی برای نخستیبوده استبخش و مخالفان آن بر سر یک میز، مثبت و نتیجه 

  بار رو به روی هم نشستند و مواضع طرف مقابل را شنیدند.

 عبارت بودند از: « 1آستانه »ترین محورهای بیانیه پایانی مهم

سی، موافقت طرفین برای مشخص کردن خط از مخالفان سیا« داعش»و « النصرهجبهه»ها مشخصاً دو تشکل جداسازی تروریست

ر دو های جبهه النصره، نظارت هبرای تعیین محل استقرار تروریست تماس به منظور مقابله با گروه تروریستی داعش و اقدامات الزم

تمامیت حفظ  برطرفین حاضر در نشست همچنین  بسبس با نمایندگی سازمان ملل و تأکید طرفین بر تثبیت آتشطرف بر آتش

 ههرگون و تأکید و نیز ادامه مذاکرات سیاسی میان مخالفان و دولت سوریه متحد  سازمان ملل 2165اساس قطعنامه  ارضی سوریه بر

 .2کردند رد را سوریه بحران نظامی فصل و حل

 (۲نشست آستانه ) ـ

ویژه سازمان ملل، نماینده دولت قزاقستان به  نماینده ی،این دور از مذاکرات نیز با حضور نمایندگان دولت سوریه، معارضان سور

عنوان میزبان مذاکرات و سه کشور روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. نمایندگان کشورهای اردن و آمریکا نیز به عنوان ناظر در این 

کنندگان، و مجازات نقضبس به علت وجود اختالف نظرهای زیاد بر سر تعریف موارد نقض آتش( ۲آستانه )در  . 3نشست حاضر بودند

 شرکت سوری هایگروه و سوریه نظام توافق این نشست دستاورد ترینمهماما  ؛4بر سر صدور یک بیانیه مشترک توافقی حاصل نشد

مهم  دستاورد هم بر سر آن توافق حاصل شده بود. دیگر« 1 آستانه»که در دور قبلی مذاکرات در  بود تروریسم با مبارزه برای کننده

 بسآتش جرایا بر نظارت عملیاتی کمیته تشکیل ترکیه برای و روسی ایرانی، هایهیئت توافق و بسآتش تثبیت« 2 آستانه» نشست

این توافق را مورد تأیید قرار  نیز سوریه مسلح معارضان هیئت سرکرده ،«علوش محمد» که 5بود آن کارهای و موافقت بر سر ساز و

 داد. 

                                                           
 معاون وقت حوزه عربی آفریقایی وزارت امور خارجه بود.« حسین جابری انصاری». ریاست هیئت نمایندگی ایران از نشست اول تا یازدهم با آقای1

 (۸/۸/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )2

 (29/11/1395) ایلنا، . خبرگزاری3

 (۸/۸/۱۳۹۶). پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ 4

 (29/11/1395. خبرگزاری جمهوری اسالمی، )5
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 ، خواستار«علوش محمد» به رهبری مخالفان از گروه این زیرا بود نیز ریاض حمایت مورد مخالفان شکست نوعی به مذاکرات این

 حضور دونب و ترکیه و روسیه و امارات و قطر اردن، عربستان، جمله از عربی کشورهای از متشکل بس آتش بر نظارت کمیته تشکیل

 نشد. موافقت درخواست این با کرد، اذعان علوش خود که گونههمان ولی بودند ایران اسالمی جمهوری

 (۳نشست آستانه ) ـ

 اقستانقز پایتخت در مخالفان حضور ترکیه و بدون و روسیه ایران، نمایندگان حضور با در آستانه، سوریه صلح مذاکرات سوم دور

 سخنگوی« زید ابو اسامه. »1بود قزاقستان در کشور این سفیر «کرول جورج» هم برعهده آمریکا نمایندگی هیئت ریاست .شد برگزار

 از کی هیچ اجرای عدم هم ماندالیل و نکنیم شرکت آستانه مذاکرات در گرفتیم تصمیم»: گفت فرانسه خبرگزاری به مخالفان

 بود شده مدعی نیز «آزاد ارتش» به موسوم گروه «.2شد امضاء ترکیه و روسیه نظارت تحت که است بسیآتش زمینه در تعهدات

 کتشر آستانه مذاکرات در علت همین به گروه این و نکرده عمل حمص شهر «الوعر» منطقه توافق در خود تعهدات به سوریه دولت

این نشست سه کشور ضامن آتش بس در سوریه ضمن توافق در خصوص تحکیم رژیم ترک مخاصمات، گفتگوهایی در  .3کرد نخواهد

ذاکرات از ماین دوره  نهایتدر اما  بر آتش بس و تنظیم ترتیبات کاری روند آستانه انجام دادنددرباره اجرای نظام نظارت سه جانبه 

  .4رسید پایان به مشخص نتیجه به بدون دستیابی و سوری مسلح مخالفان هیئت در غیاب

 (۴نشست آستانه ) ـ

ه های سه کشور ضامن روند آستانتئهی، مسلح سوریهای گروهنمایندگان دولت سوریه و المللی آستانه با حضور چهارمین نشست بین

 در برگزار شد. 5(آمریکاو اردن ه )های ناظر عضو آستانهای طرفتئو هی، )جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه(

ده د که در برگیرنکردن امضا سوریه در ار امن مناطق ایجاد نامه تفاهم ،هاایران، روسیه و ترکیه با هدف کاهش خشونت از مذاکرات، دور این

های جنگی بین طرف اتتوقف همه اقدامبود. همچنین هایی از حمص، غوطه شرقی، درعا و قنیطره های ادلب، بخشمناطقی در استان

ها، اختزیرسهای انسانی، بازسازی بس، تسهیل دسترسی ساکنان به کمکمناقشه شامل نیروهای دولتی و معارضان پیوسته به آتش

و  ایجاد کمربند امنیتی برای جلوگیری از بروز وقایع .کید قرار گرفتأهای پزشکی و بازگشت آوارگان نیز مورد تمین شرایط ارائه کمکأت

ا ههای بازرسی و گذرگاههای مناقشه در امتداد مرزهای مناطق کاهش تنش، فعالیت ایستگاهحوادث از جمله برخوردهای جنگی بین طرف

در  همه تدابیر الزمدر این تفاهم نامه بود. ضمن آنکه مقرر شد بس از دیگر تدابیر پیش بینی شده مراه مقرهای ویژه نظارت بر آتشه

زمان مبارزه با داعش، جبهه النصره و همه کار گرفته و همه های مناقشه بچارچوب تامین شرایط ایجاد مناطق امن برای تمامی طرف

ت مخالفان مسلح سوری ئهی .6های معارض به آتش بس نیز ادامه یابدها برای پیوستن گروهآنها اعمال شود و تالشهای مرتبط با گروه

                                                           
 (۲۴/۴/۱۳۹۶. اندیشکده راهبردی تبیین؛ )1

 (24/12/1395اسالمی، ) جمهوری . خبرگزاری2
 (25/12/1395. روزنامه وطن امروز، )3
 (۸/۸/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )4

شست ن در این نیزدر امور خاور نزدیک آمریکا دستیار موقت وزیر خارجه  «استوارت جونز»یافت و ضور برای اولین بار آمریکا در سطحی باال در این نشست ح .5
 (۱۳/۲/۱۳۹۶) خبرگزاری فارس؛ کرد. شرکت

  (۲۴/۶/۱۳۹۶؛ )«پارس تودی»خبری  پایگاه .6
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در واکنش به شروط روسیه و همچنین حمالت هوایی این کشور به حما و درعا و  1کرده مطرح مذاکرات ادامه برای را شروط غیر ممکنی

 منطقه کاهش تنش در سوریه چهارطرح ایجاد  برخی از معارضان با. بعداً نیز لیق درآورده بودندشرکت خود در این مذاکرات را به حالت تع

 .2دو به عنوان ضامن، این سند را امضا کر انمخالفت و جلسه را ترک کردند، اما ترکیه از سوی تیم معارض

 (۵نشست آستانه ) ـ

 ،های سوری)ایران، روسیه و ترکیه(، طرف آتش بس در سوریه کنندهنمایندگی کشورهای تضمین  در این دور از مذاکرات هیئت

در پنجمین نشست آستانه ایران،  .3داشتنداردن و آمریکا نیز به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور  ، وهیئت نمایندگی سازمان ملل

. دانمناطق کاهش تنش در سوریه تشکیل داده سازی ایجادکارگروهی برای نهاییاعالم کردند که مشترک ای روسیه و ترکیه در بیانیه

. اما در روز نخست اند در این هفته بر سر همه جزئیات توافق کنندمسکو و آنکارا نتوانسته تهران، ادعا کرده بودرویترز خبرگزاری 

دشواری  .4ردندسوریه موافقت کبا ایده تشکیل کمیته آشتی ملی در  در نشست کارشناسینمایندگان ایران، ترکیه و روسیه مذاکرات، 

های مذاکره کننده در دور پنجم نشست آستانه نتوانند در این مورد به توافق نهایی تئهی که ایجاد منطقه امن در ادلب باعث شد

 بسبرقراری آتش شرقی و شمال حمص حاصل شد اما درباره نحوه غوطه توافق بر سر مناطق کاهش تنش در منطقه. اگرچه 5دبرسن

 .6مناطق ادلب و درعا اختالف وجود داشت که به مذاکرات دور ششم موکول شد و اداره

 (۶نشست آستانه ) ـ

 24های ایران، روسیه و ترکیه به عنوان بانیان این مذاکرات، نمایندگان دولت و ئتافزون بر هیدر ششمین دور مذاکرات آستانه، 

فتگوها گت سازمان ملل و کشورهای ناظر ئفراگیر، قزاقستان به عنوان میزبان، هینماینده معارضان سوری پذیرنده پیمان آتش بس 

 دبوایجاد منطقه چهارم امن در ادلب سوریه از موضوع های اصلی دور ششم نشست سوری آستانه  )اردن و آمریکا( حضور داشتند.

سوریه نیز به مناطق کاهش تنش در  شد ادلب توافق آستانه در ترکیه و روسیه ایران، کننده مذاکره هایهیئت عالی نشست و در

د. نتوافق ناکام ماند مراقبت از کنندگان در این نشست برای رسیدن به توافقی درباره مکانیسماما شرکت؛ 7این کشور اضافه شود

ده کننهای شرکتا طرفتوافق شد ام بود که در مورد آنهاهایی از حلب، الذقیه و حماه منطقه چهارم کاهش تنش شامل ادلب و بخش

منجر به  هکتبادل اجساد برسند  و ها، روشن شدن سرنوشت مفقودانشدگان و گروگاننتوانستند به توافقی درباره آزادی بازداشت

 .8دمیان معارضان و ترکیه ش ناامیدی بسیار خصوصاً 

                                                           
 (۱۷/۲/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )1

 (۸/۸/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )2

 (۱۳/۴/۱۳۹۶خبرگزاری میزان؛ ). 3

 ( منبع: خبرگزاری ایسنا۱۴/۴/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الف؛ )4

 ( ۲۲/۶/۱۳۹۶خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ ) .5

 (۸/۸/۱۳۹۶. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )6

 (۲۴/۶/۱۳۹۶پایگاه خبری پارس تودی؛ ). 7

 (۲۵/۶/۱۳۹۶. خبرگزاری مشرق؛ )8



 

7 
 

 (۷نشست آستانه ) ـ

دولت  نمایندگانهای سوری )روسیه، ترکیه و ایران به همراه طرفسه کشور ضامن آتش بس یعنی هفتمین دور مذاکرات آستانه، در 

 «تورااستفان دی میس»یافتند. (، هیئتی از سازمان ملل متحد و دو کشور ناظر یعنی اردن و آمریکا حضور مخالفین مسلحسوریه و 

ی سرپرست« رمیلوس اشتروگا»جای او نیافت و به حضور  هااین دور از نشستفرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در 

 .1شتهیئت کارشناسان سازمان ملل متحد را برعهده دا

روسیه، ی یعنضامن آتش بس توافق بر سر برپایی نشست سران سه کشور ترین توافقات به عمل آمده در این دور از مذاکرات، از مهم

 های رؤسایاز پایان دور هفتم مذاکرات آستانه، سلسله نشست بدین ترتیب بعد بود. ۲۰۱۷در سوچی در ماه نوامبر ترکیه و ایران 

 سه کشور ایران، ترکیه و روسیه وارد معادالت صلح سوریه شد. 

 توان به این موارد اشاره کرد: ترین نکاتی که در بیانیه هشت بندی اجالس هفتم آستانه آمده بود میاز مهم

همه  سازمان ملل، تالش 2254حل سیاسی بحران با توجه به قطعنامه تأکید مجدد بر راهتأکید مجدد بر ادامه مبارزه با تروریسم، 

حل سیاسی در حال مذاکره در ژنو، تعامل با مذاکرات ژنو در مورد پیشنهاد روسیه برای ایجاد های درگیر برای پیشبرد راهطرف

ای امن و هرسانیان و شناسایی مفقودین، تسریع کمکشدگکنگره گفتگوی ملی، آزادسازی زندانیان و تبادل مجروحان و کشته

 .2وقفه بشردوستانهبی

 (۸نشست آستانه ) ـ

بس )روسیه، ایران و ترکیه( و نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا نمایندگان کشورهای ضامن آتش دور هشتم مذاکرات آستانهدر 

هشتمین دور مذاکرات آستانه بر مسائل  .3یافتند مخالفان سوری حضورهای نظام سوریه و تئعنوان ناظر به همراه هیو اردن به

در  ۲۰۱۸ ژانویه 30و  29روزهای  توافق در مورد تاریخ برگزاری کنگره ملی گفتگوی مردمی سوریه در .4بودنظامی و فنی متمرکز 

تأکید بر  این دور از مذاکرات عبارتند از:پایانی بیانیه ترین نکات جدید .5هشتمین دور مذاکرات آستانه استسوچی از موارد مهم 

 به راه و دستیابیسوریه عزم مشترک برای احیای وحدت ، المللی به دیگر کشورها و مناطقهای بینجلوگیری از انتقال تروریست

از طریق یک قانون اساسی مورد حمایت مردم سوریه  شورای امنیت، نیل به 2254مطابق با قطعنامه  حلی سیاسی برای این بحران

تحت  های واجد شرایطها، انتخابات منصفانه با مشارکت همۀ سوریفرایند فراگیر، آزاد، منصفانه و شفاف با راهبری و مدیریت سوری

« انشناسایی مفقود شدگان و تحویل اجساد وربوده شدگان،مقررات کارگروه آزادسازی بازداشت»سند ، تصویب نظارت سازمان ملل

سازی با هدف اعتماد« زدایی بشردوستانه در سوریه شامل فهرست یونسکو از اماکن میراث فرهنگیمین رک دربارۀبیانیۀ مشت»و 

 .های درگیر در سوریهبین طرف

                                                           
 (۸/۸/۱۳۹۶ما؛ ). خبرگزاری صدا و سی1

 (۱۰/۸/۱۳۹۶؛ )«تابناک»ایگاه اطالع رسانی پ. 2

 (۳۰/۹/۱۳۹۶. خبرگزاری ایسنا؛ )3

 (۱/۱۰/۱۳۹۶. روزنامه دنیای اقتصاد؛ )4

 (۱/۱۰/۱۳۹۶. خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ )5
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 (۹نشست آستانه ) ـ

ای هگروهنیز دولت و  ی از سویهایتئهی، عالوه بر کشورهای ضامن از جمله ایران، روسیه و ترکیه نهمین دور مذاکرات آستانهدر 

 از اعزام هیئتیبه دالیل نامشخص، آمریکا کردند. در این دور از مذاکرات، مخالف سوریه، سازمان ملل و اردن به عنوان ناظر شرکت 

حاکمیت، پایبندی به بر  شد منتشر بعد از پایان نشست آستانه ی کهای مشترکمادهنُه بیانیه در  .1به عنوان ناظر خودداری کرد

نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و تا بر ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه  راسخعزم ، وحدت و تمامیت ارضی سوریهاستقالل، 

کلیدی نواحی کاهش تنش در حفظ رژیم نقش اهمیت ، های وابسته به القاعده یا داعشها، تشکل ها و موجودیتدیگر افراد، گروه

از برگزاری دومین نشست کارگروه و استقبال پایدارسازی وضعیت کلی در سوریه آتش بس، کاهش خشونت در عرصه میدانی و 

ربوده شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودان از سوی نمایندگان سه کشور ضامن با مشارکت ، آزادی بازداشت شدگان

 تأکید شده بود.کارشناسان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ 

 (۱۰نشست آستانه ) ـ

 فتگوهایگ روند به جدیدی بعد . دلیل این تغییر، اضافه شدنسوچی برگزار شدشهر ساحلی مذاکرات برای اولین بار در  دهمین دور

معاونان وزرای خارجه روسیه، ایران، ترکیه به عنوان . 2اعالم شدیاسی و بشردوستانه س مسایل سمت به هارایزنی تمرکز و آستانه

 در این مذاکرات ت از دولت سوریه و مخالفان آن و دو ناظر از سازمان ملل و اردنئروند این مذاکرات، دو هیکشورهای تضمین کننده 

شهر سوچی، حتی به عنوان  در بحران سوریه حل و فصل مذاکرات اعالم کرد که این کشور در وزارت خارجه آمریکاحضور داشتند. 

های خود را به سمت در مذاکرات آستانه خواست تالش حاضرهای ز طرفارد و ناظر یا هر عنوان رسمی دیگر شرکت نخواهد ک

کنندگان در آن با تشکیل کمیسیونی برای شرکتدر حالی به کار خود پایان داد که این دور از مذاکرات  .3ندمذاکرات ژنو سوق ده

نفره از نمایندگان  ۵۰کمیسیونی قرر شدماساس همین  بر نویس قانون اساسی جدیدی برای سوریه موافقت کردند.تهیۀ پیش

موریت تشکیل شود. این توافق عالوه بر روسیه از پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز أهای مختلف جامعه سوریه برای انجام این مگروه

 برای کمک به بازگشت مردم سوریه به زندگی برخوردار بود. در بیانیه پایانی نشست سوچی، شرکت کنندگان بر ضرورت تالش

بس کید کردند و خواستار آغاز مذاکرات برای بازگشت آوارگان و پناهندگان شدند. طبق این بیانیه، کشورهای ضامن آتشأطبیعی ت

های درگیر در سوریه از جمله درباره های اعتمادسازی بین طرفدر سوریه یعنی روسیه، ترکیه و ایران بر سر کامل کردن تالش

ای که به طلبانه های جداییردند. کشورهای ضامن روند آستانه بر ایستادگی خود در مقابل برنامهموضوع بازداشت شدگان توافق ک

های کید کردند. کشورهای یاد شده در این بیانیه توافق کردند به تالشأدنبال نابودی حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه است، ت

راهبری و مدیریت سوری برای فراهم کردن زمینۀ تسهیل آغاز هر چه یند حل و فصل سیاسی با آمشترک خود به منظور پیشبرد فر

                                                           
 (۲۶/۲/۱۳۹۷)روزنامه شرق؛ ؛ ، رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه قزاقستان«انور ژایناکوف». نقل قول از 1

  سوچی نشست در روس تئسرپرست هیو ، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه «الکساندر الورنتیف»نقل قول از  .2
 (۵/۵/۱۳۹۷. خبرگزاری ایسنا؛ )3
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شورای امنیت  ۲۲۵۴زودتر کار کمیتۀ قانون اساسی در ژنو در راستای تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه 

  .1دسازمان ملل ادامه دهن

 (۱۱نشست آستانه ) ـ

ولت سوریه د نمایندگان، آستانه ترکیه به عنوان کشورهای تضمین کننده روند مذاکرات و روسیه، ایران های نمایندگیعالوه بر هیئت

 هپروند نماینده دبیر کل سازمان ملل در« استیفان دی میستورا»، شخص مقامات سازمان ملل ،مخالفانهمچنین نمایندگان و 

 داشتند.ناظر در این دور از مذاکرات شرکت عضو اردن نیز به عنوان  ،سوریه

 شد موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته بود: منتشر بعد از پایان نشست آستانه ی کهای مشترکماده ۱۵بیانیه در  

به اهداف و اصول نیز به حاکمیت، استقالل، اتحاد و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و کشورهای ضامن آتش بس  تعهد قوی

برای مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه  جدیعزم ، منشور سازمان ملل متحد

کاهش  همنطقوضعیت ، بررسی مفصل های شیمیایی در سوریههرگونه استفاده از سالح، محکومیت و امنیت ملی کشورهای همسایه

سپتامبر  17مورخ  «عیت در ناحیه کاهش تنش ادلبیادداشت تفاهم برقراری ثبات وض»برای اجرای کامل  جدی و عزم تنش ادلب

تر کمیته قانون اساسی در ژنو که از حمایت طرفین سوری در انطباق با تصمیمات کنگره برای آغاز هرچه سریع، تالش 2018

کاری آزادی در چارچوب گروه  2«پروژه آزمایشی»از اجرای موفقیت آمیز  استقبال، گفتگوی ملی سوری در سوچی برخوردار باشد

ها به منظور اعاده ها برای کمک به تمام سوریادامه تالش، شناسایی مفقودان شدگان و تحویل اجساد وربودهو  شدگانبازداشت

 به داخلی شده خانمانبی اشخاص و آوارگان داوطلبانه و ایمن بازگشت برای ایجاد شرایط، لزوم و کاهش رنج آنها زندگی عادی

  3.شانزندگی اصلی مناطق

 ( ۱۲نشست آستانه )ـ 

 رخ داده بود:  سه تغییر عمدهدر حالی آغاز به کار کرد که دوازدهمین دور مذاکرات آستانه 

 ، «نورسلطان»به از آستانه  پایتخت قزاقستاناول تغییر نام 

  هانشستاولین بار در این برای نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه « رسنتگیر پ»دوم حضور 

وان دستیار به عن که سفیر پیشین ایران در پکن« علی اصغر خاجی»و سوم تغییر ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات؛ 

ده بود، ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات حسین جابری انصاری ش»جایگزین ، ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی

 در ناظر عنوان به اردنی یئته سوریه و دولت سوریه، نمایندگان ترکی، مخالفان روسی، هایمن آنکه هیئترا بر عهده گرفته بود. ض

یه و روسیه، ترکیعنی کشورهای ضامن مذاکرات صلح سوریه جدیدترین توافق به عمل آمده میان  حضور داشتند. آستانه مذاکرات

ت بر تمامیبود. سه کشور همچنین ضمن تأکید  آستانه آتی در مذاکرات ناظرعضو عراق و لبنان به عنوان ، در مورد حضور ایران

های سازمان ملل را ضروری دانستند و اقدام ترامپ پایبندی به قوانین و قطعنامه، های تروریستیاراضی سوریه و نابودی کامل گروه

                                                           
 (۱۱/۵/۱۳۹۷؛ )دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیپایگاه اینترنتی . 1

 به اجرا درآمد. 2018نوامبر  24در تاریخ این پروژه آزمایشی  .2

 (۸/۹/۱۳۹۷خبرگزاری فارس؛ ). 3
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های مکها برای رساندن کفین حاضر بر تالشطر. در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی جوالن را محکوم کردند

اعالم کردند: جامعه جهانی و سازمان  وکید أبشر دوستانه به شهروندان سوریه در همه مناطق این کشور به دور از اهداف سیاسی ت

ان به کشور نتسهیل بازگشت آوارگان سوری به کشورشان تالش کنند و دولت سوریه موظف است تا شرایط بازگشت آ برایملل باید 

را مورد تأکید  آنها همچنین عملی شدن مفاد توافق سوچی درخصوص ادلب و تالش برای از بین بردن داعش در آند. را فراهم کن

تنها راهکار سیاسی نتیجه بخش خوانده  ،ها در سوریهبرای پایان دادن به درگیریضمن رد راهکار نظامی در این بیانیه ر دادند. اقر

  شد.

 (۱۳آستانه ) نشست ـ 

برای نخستین بار نمایندگان  ،ایران، روسیه و ترکیهیعنی « گروه آستانه»کشورهای عالوه بر  سیزدهمین دور مذاکرات آستانهدر 

گیری میمتصدر مورد آن ند که در دور قبلی مذاکرات آستانه یافتناظری از طرف عراق و لبنان نیز در این دور از مذاکرات آستانه حضور 

 «سنپدر گیر»داشتند. های مخالف سوری، سازمان ملل و اردن به عنوان ناظر شرکت گروهنیز دولت و  ی از سویهایتئهیشده بود. 

وی  و معاون داشتنحضور  مذاکرات از دور این در جسمانی وضعیت دلیل به سوریه امور در ملل سازمان دبیرکل جدید ویژه نماینده

  .1یافت دور از مذاکرات حضوردر این 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ترین محورهای مورد بحث و توافقات صورت گرفته در این دور از مذاکرات میاز مهم

 کند،لی که اشغال جوالن سوریه را رد میلالمهای بینسه کشور ضامن بر احترام و التزام به اصول منشور سازمان ملل و تصمیمتأکید 

، اعالم آمادگی های مرتبط با القاعده و داعشالنصره و همه افراد و گروه دو گروه تروریستی داعش و جبهۀنابودی کامل تأکید بر 

، رد همه بررسی وضعیت در شمال شرق سوریه، تدوین قانون اساسی جدید سوریه کنندگان برای تسهیل تشکیل کمیتهشرکت

طلبی با خودمختاری غیرقانونی را که ناقض حاکمیت جدایی"و  "روریسمها برای ایجاد واقعیتی جدید به بهانه مبارزه با تتالش"

و کنفرانس گفتگوی  2254قطعنامه  مبتنی بربر روند سیاسی ، تأکید "سوریه و تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای همسایه است

بر از جمله توافق سوچی )سپتامیشین های پاجرای توافقتأکید بر ضرورت  در ادلب و« کاهش تنش»ملی در سوچی، بررسی موضوع 

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل و نماینده دمشق در مذاکرات « بشار الجعفری»الزم به ذکر است که   بین ترکیه و روسیه( 2018

ادلب  و بین حلب «ابوالظهور»آستانه، از ترکیه دعوت کرد که به توافق آستانه و سوچی پایبند باشد و بیست کیلومتر از غرب منطقه 

رفتارهای  را بسته بهبس در ادلب آتش . وی همچنین ادامه2سنگین را در این فاصله خارج کندهای سنگین و نیمهنشینی و سالحعقب

دلب از ها سوری در اسوریه تا ابد منتظر نخواهد ماند که نظام ترکیه به تعهداتش عمل کند، چراکه میلیونگفت: و  دانستترکیه 

 .3دکنند تا آنها را از چنگ تروریسم رها کنخواست کمک میدولت سوریه در

                                                           
 (۱۰/۵/۱۳۹۸. خبرگزاری تسنیم؛ )1

 (۱۲/۵/۱۳۹۸شبکه العالم؛ ). 2

 (۱۱/۵/۱۳۹۸. خبرگزاری ایسنا؛ )3
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 های سران سه کشور ضامن روند آستانهمرور نشست 

های آستانه، تصمیم بر آن شد تا رؤسای جمهوری سه کشور ضامن آتش بس در سوریه، با پس از هفتمین دور نشست

ی و هم اسناد سهای سه کشور را بررو افق آینده همکاریسوریه  مجموعه تحوالت جاریبرپایی اجالس در سطح سران، هم 

لح و ثبات اعاده صدر  تصمیمات اتخاذ شده در آستانه را نهایی کنند و بدین ترتیب تأثیر، اهمیت و قطعیت این تصمیمات را

  اعالم نمایند. به سوریه

  اولین نشست سران؛ نشست سوچی 

 ساحل دریای سیاه در ( در شهر سوچی روسیه2017نوامبر  22) 1396اول آذر جمهوری ایران، روسیه و ترکیه  ؤسایر

 .را بررسی کنندروند و نتایج مذاکرات آستانه و آغاز فرآیندهای سیاسی در سوریه  گرد هم آمدند تا

ریه ی سواستقالل، وحدت و تمامیت ارض ای مشترک بر حاکمیت،این نشست در بیانیه سه کشور در پایان جمهور ؤسایر

 های تروریستی به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.توافق کردند تا شکست نهایی گروهو کید أت اًمجدد

 بحران حل برای سیاسی حل راه یک به دستیابی و کشور وحدت برگرداندن در هاسوری به همچنین توافق کردند آنها

 این ممرد حمایت با اساسی قانون تدوین به که شفاف و منصفانه آزاد، فراگیر، سوری -سوری فرآیند یک طریق از سوریه

اجد شرایط در سوریه تحت نظارت مناسب سازمان ملل منجر شود، و مردم همه مشارکت با منصفانه و آزاد انتخابات و کشور

تحت هیچ شرایطی ایجاد نواحی کاهش تنش و هر گونه ابتکار سیاسی برای در این بیانیه همچنین آمده بود:  .1کمک کنند

مهور سه رئیس ج. حل بحران سوریه نباید حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند

ناپذیری سوریه متعهد  استقالل، وحدت و تمامیت ارضی و تجزیهمخالفانی که خود را به حاکمیت، » از دولت سوریه و

ی، حسن روحان .روند صلح در این کشور را آغاز کنندو شرکت « کنگره گفتگوی ملی سوریه»خواستند که در « دانندمی

ش تنش و فرآیند کاه»الملل خواستند از رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین، در بیانیه خود همچنین از جامعه بین

 د.هایش یاری برساننحمایت کنند و به این کشور برای بازسازی زیرساخت« برقراری ثبات در سوریه

فر این سدیدار کرده بود. « والدیمیر پوتین»سفر و با به سوچی  «بشار اسد»، جانبه نشست سهاز این  درست یک روز پیش

 رفت. در عراق و سوریه صورت گ داعش« خالفت»پس از اعالم شکست 

 دومین نشست سران؛ نشست آنکارا 

(، بعد از دور هشتم ۲۰۱۸)چهارم آوریل  ۱۳۹۷فروردین  ۱۵دومین اجالس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه 

 د.هدف بررسی روند و نتایج مذاکرات پیرامون بحران سوریه برگزار شمذاکرات آستانه و با 

ه شاخ»معروف به  و عملیاتمذاکرات در شرایطی انجام شد که ترکیه در جریان حمله به منطقه کردنشین عفرین این دور از 

یران هم در شرایطی در این ا. بود روالمللی روبهغیرنظامیان در این منطقه با انتقادات فراوانی در مجامع بین و کشتار« زیتون

اشت. د وفصل سیاسی بحران سوریه تأکیدد که بارها از عملکرد اردوغان در ماجرای عفرین انتقاد و بر روند حلرکمذاکرات شرکت 

 رد بحران گسترش و تعمیق می خود خواستار پایان فوری این عملیات و جلوگیری ازدر اعالم موضع رس یرانجمهوری اسالمی ا

                                                           
 (1/9/1396. پارس تودی، )1
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 وریستیتر –های تکفیری تقویت مجدد گروه راتداوم بحران در عفرین یکی از پیامدهای  بود؛ چراکه و سوریه ترکیه مرزی مناطق

 .1دانستمی کشور این ویرانی در و جنگ آتش شدن دوباره ورو شعله سوریه شمالی مناطق در

تی از کردهای سوری گفته بودند که برای جلوگیری از حمله ارتش ترکیه ئها به هیروس ،قبل از آغاز حمله ارتش ترکیه به عفرین

ر این دمرکزی سوریه توانند خارج از معادالت دولت که کردها نمیو اینبهتر است کنترل این منطقه را به دولت سوریه بسپارند 

اقتصادی  در ابعاد سیاسی و روسیه و ترکیه روابط ،بیشتر ترکیه از آمریکاهر چه دور شدن  ؛ در حقیقت بانقش کنند کشور ایفای

 را موضوعات سایر بلکه سوریه، در کردها موضوع تنها نه طرف دو سیاسی و اقتصادی منافع که نحوی به داشت صعودی روندی

 برخی برنامه نیز عفرین تحوالت»: گفتعفرین ر این نشست درباره تحوالت روحانی دآقای  .2دهدمی قرار تأثیر تحت نیز

 قرار عاعالش تحت را منطقه کشورهای دیگر و سوریه تجزیه تثبیت مسیر در نژادی و قومی تمایزات از استفادهسوء برای هاقدرت

کند که خود منجر به نقض تمامیت ارضی و وند آستانه کمک ر در ما مشترک اهداف تحقق به تواندمی صورتی در تنها اما داد

 های جاری، همچنان نمادرغم رویاروییو کنترل این مناطق در اختیار ارتش سوریه قرار گیرد که علی ودحاکمیت ملی سوریه نش

کردند  أکیدت های آستانه،رضایت از نتایج نشستسه کشور ضمن ابراز  رؤسای جمهوردر بیانیه پایانی  «.حاکمیت ملی کشور است

 ثبات و لحص برقراری ، درکه به کاهش خشونت در سراسر سوریه کمک کردهاست المللی مؤثری که فرمت آستانه تنها ابتکار بین

ر عزم خود بهمچنین  شتاب داده است؛ سوریه مناقشۀ برای پایدار سیاسی حلیافتن راه در وژن فرایند به و داشته نقش سوریه در

شورای  2254و پیشبرد فرایند سیاسی طبق آنچه در قطعنامۀ  بس پایداردستیابی به آتشتا دربارۀ سوریه  ادامۀ همکاری فعال در

بر پایبندی خود به حاکمیت، استقالل، وحدت، تمامیت ارضی و ماهیت آنها  امنیت سازمان ملل ترسیم شده است تأکید کردند؛

نظر از اینکه چه کسی آن را انجام دهد، نباید ناقض اصولی باشد  که هیچ اقدامی، صرف و تصریح کردندغیرقومی سوریه تأکید 

های جامعۀ سوری رسیده است. آنها همۀ های مربوط سازمان ملل و نیز خواست نمایندگان همۀ بخشکه به تأیید قطعنامه

زم خود را مبنی بر ایستادگی در های جدید در عرصۀ میدانی به بهانۀ مبارزه با تروریسم را رد کرده، عها برای ایجاد واقعیتتالش

طلبانه که به دنبال تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی کشورهای همسایه است ابراز برابر مقاصد جدایی

در سوچی برگزار  2018ژانویۀ  30، که در تاریخ «کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه»که  سه کشور اعالم کردند رؤسای جمهور .داشتند

ویژه آید؛ به پایبندی خود به پیگیری نتایج این کنگره، بهدر فراهم کردن زمینه برای فرایند سیاسی به شمار میی عطف شد، نقطۀ

شتیبانی المللی، تصریح کردند. آنها پتوافق بر سر تشکیل یک کمیتۀ قانون اساسی مورد حمایت دبیرکل سازمان ملل و جامعۀ بین

 اب و سوریه امور در ملل سازمان دبیرکل ویژۀ فرستادۀ کمک با ژنو در کمیته این ترسریع چه از تسهیل آغاز کار هر را خود

متعهد به حاکمیت، استقالل، وحدت، تمامیت  یناز نمایندگان دولت سوریه و معارضو  تکرار کردند، گی سه کشور ضامنهماهن

 .کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه حمایت کنند المللی خواستند از نتایجسوریه و از جامعۀ بین ارضی و ماهیت غیرقومی

حلی سیاسی از طریق فرایندی فراگیر، آزاد، و دستیابی به راه سوریه بازگرداندن وحدتک به بر ضرورت کمسه رئیس جمهور 

یبانی و مبتنی بر ارادۀ آزاد مردم سوریه که منجر به قانون اساسی برخوردار از پشت عادالنه و شفاف با مدیریت و راهبری سوری

                                                           
 (۱۵/۱/۱۳۹۷شرق؛ )؛ روزنامه وزارت امور خارجه وقت بهرام قاسمی سخنگوی. 1

 (۱۸/۱/۱۳۹۷. خبرگزاری ایسنا؛ )2
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های واجد شرایط و تحت نظارت درست سازمان ملل باشد تأکید مردم سوریه و انتخابات آزاد و عادالنه با مشارکت همۀ سوری

ها و ها، تشکلر ادامۀ همکاری برای نابودی نهایی داعش، جبهۀالنصره و همۀ دیگر افراد، گروهدبر عزم خود ؛ همچنین ورزیدند

اند تصریح کردند و اعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی شدههای وابسته به القموجودیت

 قرار دادند.تأکید را مورد الملل های جمعی خود در راستای مبارزه با تروریسم بینموفقیت تالش

بس معارض مسلحی که به رژیم آتشهای های تروریستی و گروهتأکید کردند که در مبارزه با تروریسم، تمایز میان گروهآنها 

من سه رئیس جمهور ض ت.حائز بیشترین اهمیت اس ،اند یا خواهند پیوست از لحاظ جلوگیری از تلفات غیرنظامیپیوسته بوده

شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به وضعیت وخیم انسانی در سراسر سوریه، از جمله در غوطۀ  2401استقبال از قطعنامۀ 

های درگیر قویًا خواستند به مفاد قطعنامۀ از طرف، موک، فوعه و کفریا، استان ادلب، شمال استان حماه، رکبان و رقهشرقی، یر

ش در تضمین آرامبرای  هاتسریع تالشدر بر عزم مشترک خود ورزند. همچنین  بس اجتناباز نقض آتشو  مذکور پایبند باشند

مناطق کاهش تنش و تسهیل دسترسی سریع، ایمن و نامحدود به این نواحی تأکید عرصۀ میدانی و محافظت از غیرنظامیان در 

المللی، از جامعۀ بین. آنها ایجاد مناطق کاهش تنش موقتی است 2017می  4که طبق مفاد توافقنامۀ مورخ  و تصریح کردند

مکانات زدایی، احیای ابیشتر، تسهیل مینهای بشردوستانۀ خواستند از طریق ارسال کمک های بشردوستانۀسازمان ملل و سازمان

 ند؛های خود به سوریه را افزایش دهزیرساختی بنیادی، از جمله امکانات اقتصادی و اجتماعی، و حفظ میراث تاریخی، کمک

شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودان در ربودهو  شدگاناز برگزاری نخستین نشست کارگروه آزادی بازداشتهمچنین 

 المللی صلیب سرخ استقبال کردند، ودر آستانه با مشارکت سه کشور ضامن و سازمان ملل و کمیتۀ بین 2018مارس  15اریخ ت

 مورد تأکید قرار دادند.های درگیر کمک خواهد کرد که به ایجاد اعتماد میان طرفرا اهمیت عملکرد مؤثر این کارگروه 

 سومین نشست سران؛ نشست تهران 

ومین اجالس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه ، سساله برای برقراری صلح در سوریه های چنددر امتداد تالش

 د.برگزار ش( در تهران بعد از دور دهم مذاکرات آستانه در سوچی ۲۰۱۸)هفتم سپتامبر  ۱۳۹۷شهریور  ۱۶

بود.  درباره آن جمهور ترکیهرئیس «رجب طیب اردوغان»قابل تأمل و موضع « ادلب»ویژگی خاص نشست تهران موضوع 

ی جمهور روسیه به وجود گروه تروریسترئیس «والدیمیر پوتین»بس در ادلب بود. با اینکه وی با اصرار فراوان خواستار آتش

. در جریان امضای سند پایانی اجالس داشتاردوغان بر درخواست خود تأکید کرد، اما در ادلب اشاره می «النصرهجبهه »

نهایی این اجالس  تغییراتی را در متن سند «ادلب برقراری آتش بس در»گنجاندن عبارت  اردوغان تالش کرد با تهران،

 انیهبی تغییر با ایران و وسیهر مخالفت به توجه با قرار نگرفت.سای جمهور ایران و روسیه ؤموافقت ر اما موردایجاد کند، 

 از قدام،ا این با همگرایی و هماهنگی در نیز ترکیه بود، شده تهیه کشور سه خارجه وزیران و کارشناسان توسط که پایانی

ا هنظر رئیس جمهور ترکیه این بود که بمباران مواضع تروریست . 1در کلمه مد نظر خود )عبارت آتش بس( صرف نظر کرتغیی

در بیانیه نهایی تهران گنجانده شود و متقاباًل رئیس جمهور « آتش بس»توسط سوریه و روسیه متوقف و عبارت در ادلب 

 هاد دادپیشن ایران روسیه بر کارشکنی معارضان در تدوین قانون اساسی جدید سوریه تأکید کرد؛ در نهایت رئیس جمهور

                                                           
 (۱۷/۶/۱۳۹۷. روزنامه خراسان؛ )1
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هایتًا ناین پیشنهاد مورد توافق روسیه و ترکیه نیز قرار گرفت. ها خواسته شود که سالح بر زمین بگذارند که از تروریست

 منتشر ولیها بیانیه همان و هیچ تغییری در بیانیه پایانی سران ایران، ترکیه و روسیه در خصوص بحران سوریه صورت نگرفت

 .1شد

 :2جمهوری اسالمی ایران در مورد ادلب خواهان توجه به سه اصل اساسی است

المللی به عنوان های بینهای جهان و در قطعنامهاست که از سوی همه کشور «جبهه النصره»های این منطقه اکنون مرکز تمرکز نیرو -۱

 .ها عملیات مشروع استاند و رویارویی با آنگروه ترویستی شناخته شده

ر تجزیه د ی کهشرایطتداوم  ادلب جزئی از خاک سوریه است و باید مانند بقیه نقاط این کشور تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار گیرد و -۲

  سوریه مؤثر باشد، از خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران است.

ر این د. دباش موضوع در برگیرنده بعد انسانیادلب باید باره هرگونه راه حل در، به علت حضور دو تا سه میلیون سوری در این منطقه -۳

تی های تروریسهای مسلح و گروهو بین گروه پذیرند، عفو اعالمهایی که صلح میدر صورت لزوم از سوی دولت سوریه برای نیروراستا 

 د.ها برخورد یکسان صورت نگیرشناخته شده، تفکیک ایجاد شود و با آن

 چهارمین نشست سران؛ نشست سوچی 

روز درباره بحران سوریه سای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه ؤچهارمین دور نشست سه جانبه پوتین، روحانی و اردوغان، ر

که آمریکا اعالم بود نخستین نشست از زمانی ، نشستاین  ( در سوچی برگزار شد.۲۰۱۹ فوریه ۱۴) ۱۳۹۷بهمن  ۲۵پنجشنبه 

 ترینهممسیس کمیته قانون اساسی سوریه و خروج آمریکا از شمال سوریه أبس در ادلب، تادامه آتشد. کنکرد سوریه را ترک می

هر سه  خبر خروج آمریکا از سوریه را گامی مثبت دانست کهجمهور روسیه رئیسد. دناین نشست بومورد بحث در  هایمحور

ردم با حفظ حقوق آحاد م» حسن روحانی نیز گفت خروج آمریکا از سوریه باید.« دکنبه ثبات منطقه کمک می»کشور معتقدند 

در  ی امضا شد کهبند 17 بیانیه جانبهسه نشست چهارمین پایان در د. انجام شو «جمله مردمان کرد و اهالی این منطقه و از

 ارضی تمامیت و وحدت حاکمیت، استقالل، به پایبندی در خود تغییر بدون و تعهد قاطعرؤسای جمهور سه کشور آن 

 اصول این آنها تصریح کردند. دادند قرار تأکید مورد را ملل سازمان منشور و اهداف به همچنین و سوریه عربی جمهوری

  تحت الشعاع قرار دهد، از سوی همه اعضای جامعه جهانی رعایت شود.  را آنها که اقدامی هیچ بدون و کامل طور بهباید 

به بهانه مبارزه با تروریسم در  "واقعیات جدید"بیانیه، روسیه، ایران و ترکیه هر گونه تالش در جهت ایجاد این بر اساس 

اطعانه با هر نوع نقشه جدایی طلبانه که استقالل و تمامیت ارضی سوریه را کنند. به همین دلیل آنها قسوریه را رد می

خدشه دار کند و به امنیت ملی کشورهای همسایه آسیب برساند، مقابله خواهند کرد. در همین راستا، یادآوری شد که 

تقویت ثبات و امنیت در  تصمیم رهبران آمریکا درباره خارج کردن نظامیان این کشور از سوریه، در صورت تحقق آن، به

 این کشور کمک خواهد کرد.

                                                           
 . رجوع شود به متن بیانیه پایانی اجالس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران1

 ۱۶/۶/۱۳۹۷مورخ  ۲شبکه « گفتگوی ویژه خبری»در برنامه  دستیار ارشد وزیر خارجه« حسین جابری انصاری». سخنان 2
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من ضو  ندعالوه بر این، سه کشور ضامن صلح روند اوضاع در منطقه کاهش تنش ادلب را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد

الم کردند ، اعبرای تقویت کنترل خود بر این منطقه« هیئت التحریر الشام»های گروه تروریستی تالش ی جدی ازنگرانابراز 

بس در منطقه ادلب، از طریق اجرای اند با قاطعیت با این اقدامات مقابله و به منظور کاهش موارد نقض آتشدهنموتوافق که 

سوچی در ه سران جانبدر بیانیه پایانی نشست سه دقیق توافقات صورت گرفته قبلی در این باره تدابیر مشخصی اتخاذ کنند.

مین امنیت و ثبات أنین درباره هماهنگی تمام اقدامات خود در مناطق شرقی سوریه با هدف تیادآوری شد که طرفین همچ

مناقشه سوریه راه حل نظامی نداشته و تنها از طریق "کید شده: أت همچنین در این سند در این منطقه به توافق رسیدند.

قابل حل و فصل است. برای این منظور نیز الزم شورای امنیت سازمان ملل  2254روند سیاسی و بر اساس قطعنامه شماره 

تر آغاز به کار کرده و در همین رابطه همکاری الزم با طرفین مناقشه است تا کمیته قانون اساسی سوریه هر چه سریع

 ."شود انجام نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه« رسنتگیر پ» و

از تحقق موفقیت آمیز دو دور تبادل اسراء بین طرفین مناقشه در سوریه  قبالرؤسای جمهور سه کشور ضمن استدر مجموع 

های های سه کشور برای ارائه کمکضرورت ادامه تالشبر  انجام گرفت، 2019و فوریه سال  2018که در ماه نوامبر سال 

یط برای زندگی عادی و همراه با جویان و ایجاد شراانسان دوستانه به مردم سوریه و بازسازی سوریه با هدف بازگشت پناه

ن تحوالت اخیر جهابررسی عالوه بر موضوع سوریه، از نکات جدید در بیانیه پایانی این نشست،  1کردند.کید أصلح آنها نیز ت

رسنل حمله به اتوبوس پبود. همچنین اقدام تروریستی  مشترک اقتصادی و بازرگانی هایهمکاریتصمیم به گسترش و نیز 

 وسیهرکه یک روز قبل از این نشست رخ داده بود در این بیانیه محکوم شد و رؤسای جمهور  سیستان و بلوچستان،سپاه در 

 د.و با مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران ابراز همدردی کردن ندهای قربانیان تسلیت گفتبه خانوادهو ترکیه 

 هاموفقیت محور آستانه و ناکامی دیگر تالش 

گرش ن این. دانستندمینتیجه فایده و بیبی های آغازین، بسیاری آن رااز ابتدای مذاکرات محور آستانه، به ویژه نشست

این ایده که ابتکار  همچون طراحی و اجرای. واقعیاتی گرفتهای عینی صحنه را نادیده میواقعیتبود که  ایبدبینانه

ممکن، باز هم چراغ  اوضاع ترینبدترین و تیرهدر ، ها و اختالف منافعای، با وجود تمام تفاوت دیدگاهدیپلماسی منطقه

هایی همچون سازمان توانند خارج از چارچوباین حقیقت که کشورهای منطقه میاثبات  ه است.روشن نگه داشترا  مذاکره

فت توان گآیند. امروز میطرف گرد هم گفتگوهای موسوم به دوستان سوریه در لندن و دوحه، در یک کشور بییا ملل، ژنو 

 مفاد از برخی یو حت گرفتهثیر مثبت أمستقیم یا غیر مستقیم از روند آستانه ت ،حل بحران سوریهالمللی برای تحرکات بین

طور که  همان 2ه است.بود واقع شدهمن ضا کشور سه هماهنگی مورد آستانه فرآیند در و ترپیش امنیت، شورای مصوبات

مختلف ها و جلسات نشست بسیاری با برگزاریی تاکنون، کشورها 2011در سال  از زمان شروع بحران سوریه اشاره شد،

توان به تاکنون می ۲۰۱۲ها از سال میان این تالش را پایان بخشند. ازها در سوریه تا به اصطالح درگیری اندکوشیده

 ،گفتگوهای وین، طرح اتحادیه عرب، طرح کوفی عنان ،گروه اقدام برای سوریه، گروه موسوم به دوستان سوریه هاینشست

                                                           
 (۲۶/۱۱/۱۳۹۷. خبرگزاری تسنیم؛ )1

 ۱۵/۱/۱۳۹۷. سخنان آقای روحانی در دومین نشست سران؛ آنکارا؛ 2
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سله ، سلنشست نیویورک، نشست لوزان ،نشست پاریس، های روسیه موسوم به نشست مسکونشست ،شست ریاضن

 در بر نداشته است. و قابل اعتنایی محسوس تا کنون نتیجهیک های موسوم به ژنو و ... اشاره کرد؛ که هیچنشست

 هاترین دالیل نافرجامی دیگر تالشعمده 

ونه اند؛ واضح است که هرگها جمهوری اسالمی ایران و یا نمایندگان دولت قانونی سوریه حضور نداشتهدر بسیاری از این تالش -۱

ست. امروز اتصمیم سیاسی یا ترتیب امنیتی برای منطقه بدون حضور و مشارکت جمهوری اسالمی ایران محکوم به شکست 

های صلح در سوریه و سایر کشورهای منطقه پیش بردن پروژهاند که چه متحدین دولت سوریه و چه مخالفان آن پذیرفته

 ت.بدون در نظر گرفتن و پذیرفتن نقش و قدرت ایران ممکن نیس

حران سوریه بوده اما در حقیقت ای، به ظاهر برای پایان بخشیدن به بهای منطقههای بزرگ یا قدرتهای قدرتغالب تالش -۲

 کرده است.منافع خود آنها و نه منافع سوریه را تعقیب می

در جهت حمایت یا عدم حمایت از دولت  کهم زدن آینده سوریه قبر سر رو فرامنطقه رقابت کشورهای منطقه تعارض منافع و  -۳

 ه است.گرفتو معارضان مسلح صورت می

های اروپا درباره مسائلی همچون مهاجران، ها برای حل سیاسی بحران سوریه، در واقع رفع دغدغهبسیاری اوقات هدف از تالش -۴

حمالت تروریستی، رفع تهدید از اسرائیل، یا جلوگیری از تضعیف مخالفان در نتیجه حمالت روسیه در عرصه نظامی بوده نه 

 بازگشت ثبات و استقرار نظم و قانون در سوریه.

های درگیر در بحران سوریه، شده، همه طرفای صلح که بیشتر بر اساس توافقات خارج از سوریه پیگیری میهدر غالب طرح -۵

 های این بحران ارائه دهند.اند، نه اینکه راه حلی جامع و کامل برای حل ریشهاجماع بر کنترل القاعده و داعش داشته

ای های مقابل و حامیان منطقهکه با موافقت طرف اندکردهیرح مهای حداکثری مطها و خواستهپیش شرط، های درگیرطرف -۶

 شده است.المللی آنها مواجه نمیو بین

ثباتی و از هم گسیختگی معارضین و بی و همچنین سوریهدولت ای انسجام رفتاری و فکری میان مخالفین منطقه فقدان -۷

 مخالفین مسلح در سوریه

 1هاشکاف تدریجی این ای در مخالفت با حکومت بشار اسد و افزایشکشورهای منطقه تعارض منافع کشورهای غربی با -۸

 ای آمریکاهای مسلح و سلفی داخل سوریه با راهبردهای منطقههای گروهسیاست گ نبودنو هماهن سوهم -۹

 

 

 

 

 

                                                           
 (۱۳/۱۲/۱۳۹۲؛ )پایگاه خبری تحلیلی اسالم تایمز. 1
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 سخن آخر 

 تصوربهاز چند سال پیش تاکنون  هارغم برخی فراز و نشیببهتصمیمات و اقدامات محور آستانه در جهت حل بحران سوریه، 

در ه، تها در منطقه گرفپیمانان آنو همساز بیگانه های آشوباز قدرت را ابتکار عملو در حالی که فراگیر دنبال شده  مستمر و

تعیین  .به همراه داشته است در سوریه عبور از پروژه براندازی و تثبیت تدریجی اوضاع، مجموع آثار و نتایج مثبتی بر مهار بحران

سال،  ۶از توانست پس  ترین نتیجه مذاکرات محور آستانه و تنها طرحی بود که، مهمچهار منطقه برای کاهش تنش در سوریه

های سوری اراده ترک مخاصمه را ایجاد و به و بین طرفکند بخش عمده جمعیت سوریه مهار  مسکونیها را در مناطق درگیری

ا ، هم اکنون باین روند نبوددولت سوریه با  هایهمکاریو نقش کلیدی سه کشور ضامن روند آستانه نماید. اگر مرور تقویت 

رای ایفای نقش بنیز روند آستانه فضای مناسبی را  مؤثر و مفیدنقش شکی نیست که واجه بودیم. در سوریه م تریبغرنجوضعیت 

 راستای حل و فصل سیاسی بحران سوریه فراهم آورده است.سازمان ملل متحد در 

  


