
 

 همقدم

بر اساس توافق روسیه و ترکیهه  رر اواسهی  ها اوا هر     

  نشسهه د رر تسهه انه ستاسسهه اا بر ههتار ۲۰۱۷ژانو ههه 

رر واسه  نشسه د بهراج ایرا هد سها         شور که  مد

ترکیهه و ا هراا رر مسه و    -بیانیه توافق شهه  روسهیه  

 سهامماا  و هه   نما نهه   «مسهی ورا  رج اس فاا»است. 

 سطعنامهه ا ه  نشسهت را کهه رر     سهور ه  امور رر ملل

شوراج امنیت سامماا ملل نیهت ام تا مما هت    ۲336

 ان ظهار رانه که  شه   مقهمه نشست ر گرج رر ژنو مد

 تحهت  یهارج  سها   مها   بهمه   ۲۰ -فور ه 8 رور مد

رسهه   بهه نظهر مهد    .شهور  بر هتار  سامماا ملل نظارت

بس و بام شت رو طرف سورج به میهت مهکاکرات    تتش

 نشست تس انه  واهه بور. اعالمد ام یمله اههاف

اما ا   اههاف بر اسهاس ههه ههارهوو تهوافقد     

هها و   و نشست تس انه ههه ینههه   ام مالد  واهه بور

مهمهد   پیامههاج ر گرج  واهه راشت ام موضهوعات 

که با ه مورر تویه یهج ا راا به عنواا   هد   هس نه

 ههرا کهه   ه.نام بام گراا میهاا سور ه سرار راش ه باشه 

 ام مها   رربهار   ابهامهاتد  ترکیهه   و روسهیه  همگرا د

 سها ه  رر سور ه رر ا راا مناف   رف   سرار تاثیر تحت

 تورر  ویهور  به مس و و تن ارا تش ار و پنهاا توافقات

 مهد  نشهاا  ترکها و روسها نما ش ا ن ه و ه  به است؛

 سا هل   هور  توافقهات  رر ا راا براج یا د تنها که رهه

 .نیس نه

 تغییهرات  ام ا یهر  مها   هنه شواهه ر گر سوج ام

 ترکیهه  و روسهیه  روابهی  سهامج  عهارج  ام پس میهاند

 رر تن هارا  و مسه و  بهی   که ام یاماتد رهه؛ مد نشاا

 و اسهت  تر مشخص و تر روش  شور مد مهارله سور ه

 رولهت  امنیهت  تضعیف به مهت کوتا  رر مس قیما ا ر

 ارضهد  تمامیهت  بها  مههت  بلنهه  رر انجامه  نمد سور ه

 ن یجههه رر و سههور ه مرکههتج رولههت اس هههار سههور ه 

 .رارر تعارض سور ه رر ا راا اس راته ک  واست

مهاکثر و ررصهر ارا ه  بر ا   اساس؛ ا    تارش

تس انه است که بهر  هاج مکاکر   مهاسل ان ظارات طرف

توانه به پیش بیند مامصل نشسهت   هم نهارا تنها مد

 و پیامههاج تا کمک کنه
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 مطالبات روسیه حداکثر-حداقل

رربار  ان ظارات روسیه ام نشست تس انه با ه رو ن  هه  

 راشت: را رر نظر

تامی  اههاف سه  انه روسیه نظر به  حداکثر 

تمر  هها و . رفهه   طههر مملههه   جانهههه ۱رر سههور ه؛ 

هاج سور ه بهه   . بام شت طرف۲م حهانش به سور ه  

امنیههت تضههمی  . مهم ههر ام همههه 3میههت مههکاکرات و 

تهواا  فهت    هاج نظامد روسیه رر سهور ه  مهد   پا گا 

 مس و به اههاف مهم  ور رر سور ه رست  اف ه است.

بنابرا   شا ه هیچ بام گرج به انهام  روسهیه  واسه ار   

 بهه  تلو حا که نیست ان قالد رور  تسر   رر تغام رونه

؛ اله ه مه ند بر  ک را  رارر اشار  اسه بشار سرنوشت

 مل روسد.

روسهیه  اما با تویه به موانه  مویهور    حداقل

 یه هه  یمههور   رئهیس  کهه  تا ام سههل  تها  رارر سعد

  بهه  را سهور ه  بحراا بگکارر  سهم سفیه کاخ به تمر  ا

 بهه  کنهه   مهد  ضمی ت را اش راههررج مناف  که نحوج

را  مل  تا راهد یت مشارکت رر برسانه مطلوبد نقطه

 بهه  ات ها  بها ) المللهد  بهی   مشهروعیت  سا ه ررسیاسد 

 براج هیچ  ک ام بام گراا باسد نمانه. (امنیت شوراج

. ۱ههها رر تسهه انه هههر رو ههههف  رر ن یجههه روس

بس با ههف تضمی  رس اوررهاج میههاند ا یهر    تتش

سیاسد و تهو    ک نقشه  . تسهیل مکاکرات۲سور ه 

 کننه. را  رر ا   راس ا را رنها  مد

 حداقل و حداکثر مطالبات ترکیه

سیاسههد و -ترکیههه مالمظههات و مطالهههات ژئههوپل ی د

ست تس انه و رر کل بحراا سور ه شنظامد مهمد ام ن

 کنه.   رنها  مد

او  ا ن ه؛ سرار رف   ترکیه به عنواا  حداقل

نشسهت مسه و و مها     ههاج اصهلد رر      د ام طهرف 

ام تنها و بها   ۲336تس انه  با تویه به مما ت سطعنامه 

تویه به اشار  صر ح به نقش ترکیه رر فرت نه سیاسد 

یه هه بهراج مهل بحهراا سهور ه  بهراج تن هارا  ههک        

شور  رر ن یجه به نظهر   رس اورر سیاسد مهم تلقد مد

رسه تن ارا منفع هد رر ش سهت نشسهت تسه انه      نمد

. بنابرا   ام ما  ترکیه تالش  واهه نمور راش ه باشه

 بهس  مههاسل بها توافهق رربهار  تتهش      نشست تسه انه 

 موفقیت تمیت نشاا رار  شور.

ترکیهه ضهمنا   اما با ه رر نظر راشهت   حداکثر

 باشه؛  واس ار اههاف م ر مد

و  ها    ارج نمورا ا راا و متو اهلل ام سهور ه . ۱

 محهور سا    موم  عملیاتد تنها است.

بهس و   ا ام هر نوع تتش ارج نگههاش   کرره. ۲

مفظ مهق عمهل  هور رر برابهر تحرکهات کررهها رر       

 شما  سور ه است.

ا ک ام یامهاج بیش ر سیاسد و میهاند بهراج  . 3

 هاج معارض مورر مما ت ترکیه  رو 

ارامه عملیات سهرر فهرات م هر ه هر توافهق و      . 4

هم ارج با روسیه  با تمار سهامج منههو و الههاو و رر    

جه تسلی سرممیند و سههرت تعیهی  کننهه د رر    ن ی

 ت نه  سور ه

 حداکثر مطالبات دولت سوریه-حداقل

رربار  موض  رمشق رربار  مکاکرات پیشرو با هه  هک   

ن  ه کلد را رر نظر راشت؛ براج رولت سور ه نشست 

 شور و هم تهه ه.  تس انه هم فرصت محسوو مد

پیههرومج نظههامد رر میهههاا نهههرر  ف نههد اسههت 

تر    ت نه براج رولت اسه اسهت. امها     ه مطلووسور

 توانهه  نمهد  اسهبا ویور پیرومج بترگ ا یر رر ملب  

 پشه وانه  ام کهه  ا ه   ام پهیش  کنهه  بهام  ر گرج یههه

امرج کهه بهه    .باشه مطمئ  بترگ نهرر ا   رر روسیه
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رسه با شرا ی فعلد رشوار است؛ رر شهرا طد   نظر مد

 که

سور ه بر ملب مسهلی شهه  و موضه  رولهت     . ۱

 بشار رر مکاکرات تقو ت شه  است  

تمر  ا ام بحراا سور ه به شه ل موسهت کنهار    . ۲

 کشیه  و

رهه بهه هم هارج بها روسهیه      ترکیه نشاا مد. 3

  براج مل و فصل بحراا سور ه م ما ل است.

 هها  روس ر هه ا   ام ملهب  نهررشور   ارتورج مد

 نه بور  بامج ا   رر اسه رست تقو ت براج اج وسیله

 مهورر  رر اش یاق رولت اسهه  به مرا رام  براج رلیلد

   .سور ه بقیه  رف   پس و ها پیرومج پیگیرج

م قاعهه  بنابرا   براج رولت سهور ه    حداکثر

سا    مامیاا  ور  به و ه  رولت روسهیه بهر لهتوم    

پیگیرج راههرر نظامد بهراج تسهلی کامهل بهر غهرو      

رر نشست تسه انه  و رشوار را با ه ههف بتر د  سور ه

 رانست. 

بهس بهه    با ا   ما  براج سور ه تتش  حداقل

شهر  تضهمی  موسعیههت و تقو هت مواضه  رولههت رر     

رمشق و ملب  بهوا وا کارج ام یام سیاسد و میهاند 

 طلوو ام نشست تس انه  واهه بور. ک ن یجه م

 حداکثر مطالبات معارضان سوری-حداقل

ههاج معارضهد کهه بهه      م د بهراج  هرو     حداکثر

روج میت نگههاشه    ؛ پیونهنه نیت  مکاکرات تس انه مد

شههر  برکنههارج بشههار اسههه ام سهههرت و  ههوررارج ام 

سیاسهد هههف بهترگ    -میههاند  وا کارج ام یام بیش ر

 شور. محسوو مد

ها تضهمی    با ا   ما  براج ا    رو   حداقل

 ه و بقیهه نقها     امنیت  هور رر شهما  غربهد سهور    

مهاسل رر هنه ما  ت نهه  تها تعیهی  رو  هرر رولهت      

یه ه تمر  ا به مساله سور ه   ک رسه اورر بهترگ ام   

نشست تس انه  واههه بهور. بهر ا ه  اسهاس بهه نظهر        

بهس را رر   رسهه معارضهاا هههفد فراتهر ام تتهش      نمد

 رو رنها  کننه. نشست پیش


