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مقدمه

با توجه به تحوالت سیاسی و میدانی در بحران سوریه، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت که 

برای آزادسازی ادلب آماده بودند همچنان منتظر نتیجه توافقات سیاسی میان سه کشور جمهوری 

اسالمی ایران، ترکیه و روسیه، برای پاکسازی ادلب از حضور تروریست ها هستند تا این بخش 

از خاک این کشور به تدریج تحت حاکمیت نظام سوریه قرار گیرد. با توجه به این موضوع این 

سواالت ایجاد می شود که ادلب از چه اهمیتی در بحران سوریه برخوردار است و موضع سایر 

بازیگران خارجی فعال در عرصه بحران سوریه در این مورد چیست؟ در پاسخ می توان گفت به 

دلیل اینکه ادلب یکی از آخرین مناطق حضور تروریستها در سوریه است و تسلط بر آن به نوعی 

روند پایان بحران سوریه را تسریع می کند برای طرفین درگیری از اهمیت بسزایی برخوردار 

است. در مورد موضع بازیگران خارجی فعال در سوریه نیز می توان گفت هریک از بازیگران بر 

اساس منافع خود در این بحران تالش دارند در این مقطع سرنوشت ساز در بحران سوریه که یکی 

از نقاط تعیین کننده معادالت منطقه ای و بین المللی است، اهداف خود را کسب نمایند.

اهمیت ادلب در بحران سوریه

پس از موفقیت ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در جبهه های حلب، دیر الزور، ریف 

دمشق و جنوب و آزادسازی بخش های اشغالی از تروریست ها، اکنون دو جبهه ی اصلی دیگر 

باقی مانده است؛ جبهه شرق فرات و جبهه ادلب، اگرچه حضور ترکیه در مناطق شمالی حلب 

نیز محل توجه است. اقتضائات شرق فرات و حضور محوری کردها در آن باعث شده تا راهبرد 

دمشق برای اعمال حاکمیت بر این منطقه، نظامی نباشد. معادالت مناطق اشغال شده توسط ترکیه و 
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متحدانش هم احتماال از مسیر سیاسی تعیین تکلیف خواهد شد. لذا تنها جبهه ی مهمی که اکنون در 

اختیار تروریست ها قرار دارد، جبهه ادلب است که نیازمند رویکردی سیاسی و نظامی برای پایان 

اشغال تروریست ها است. ادلب اصلی ترین کانون تجمع تروریست ها است و پایان اشغال گری 

آنان می تواند به تعبیری، شدت بحران را کاسته و شدت عمل بازیگران در حوزه سیاسی را افزایش 

دهد. به همین دلیل، برای طرفین درگیری بحران سوریه، آزادسازی ادلب، حساسیت های معناداری 

خواهد داشت. به همین دلیل ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت عزم جدی دارد بر این منطقه 

تسلط پیدا کند تا یکی از آخرین مقرهای تروریسم در سوریه را پاکسازی نماید.

ادلب و بازیگران خارجی  

به دلیل اثرگذاری پاکسازی ادلب در پایان بخشی به بحران هفت ساله سوریه، این یکی از 

نقاط تعیین کننده معادالت منطقه ای و بین المللی است و همین امر موجب توجه ویژه بازیگران 

خارجی فعال در بحران سوریه به این منطقه شده است. در این بخش سعی می شود به شکل مجزا 

به هر یک از بازیگران پرداخته شود:

جمهوری اسالمی ایران: از ابتدای بحران سوریه، جمهوری اسالمی ایران خواهان تمامیت 

ارضی و حاکمیت نظام سوریه بوده و بر همین اساس از هرگونه تالش برای کمک به دولت و 

ارتش این کشور برای تسلط بر اراضی خود حمایت کرده است. بر همین اساس جمهوری اسالمی 

ایران از تمام اقدامات ارتش سوریه در فراهم شدن زمینه های سیاسی و میدانی تسلط نظام سوریه بر 

ادلب حمایت می کند و در این بین تالش دارد با رایزنی با نظام سوریه، روسیه و ترکیه، روند به 

گونه ای پیش رود که ضمن حفظ جایگاه روند آستانه و جلوگیری از تشدید چالش های احتمالی 
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میان ترکیه و سوریه، این روند با کمترین تلفات غیر نظامیان همراه باشد.

روسیه: سوریه یکی از کشورهای نزدیک به روسیه بوده و این موضوع موجب شکل گیری 

اتحادی راهبردی میان دو کشور شده که حاصل آن تالش روسیه برای حفظ نظام سوریه بوده 

است. در این راستا دولت روسیه از هر اقدامی همچون تسلط نظام سوریه بر ادلب که به تثبیت 

نظام و حفظ تمامیت ارضی آن شود حمایت می کند. روسیه از ناحیه تروریسم تکفیری نیز 

احساس تهدید جدی می کند و هم اکنون ادلب تبدیل به جوالنگاه این نوع تروریسم شده و بخشی 

از تروریست های فعال در سوریه از شهروندان روس هستند و مقابله با آنها برای جلوگیری از 

گسترش تروریسم به روسیه ضرورت دارد. به همین دلیل روسیه به دنبال ایجاد هماهنگی های 

میدانی، منطقه ای و بین المللی برای پشتیبانی از پاکسازی ادلب از تروریستها است. در این بین، 

برخی از کارشناسان احتمال برخورد نظامی بین ترکیه و سوریه را مطرح کرد   ه اند زیرا در این 

صورت ترکیه به سمت ایاالت متحده خواهد رفت و روسیه به این امر آگاه است و سعی می کند 

مانع آن شود. الزم به ذکر است روابط مسکو و آنکارا که پس از بحران سرنگونی یک جنگنده 

روسی توسط ترکیه وخامت گراییده بود، با زحمت بازسازی شده و روس    ها این فرصت را به 

آسانی از دست نخواهند داد زیرا همچنان به دنبال طرح خود در جدا کردن ترکیه از غرب و ناتو 

هستند به همین دلیل روسیه حاضر شده با ترکیه بر سر موضوع ادلب همکاری کند که توافق اخیر 

با ترکیه در این راستا قابل تحلیل است.

آمریکا: پس از سفر جان بولتون به سرزمین های اشغالی و چانه زنی سه روزه با بخش های 

مختلف رژیم صهیونیستی، اظهارنظری مطرح شد مبنی بر اینکه اگر سوریه در ادلب از سالح 

شیمیایی استفاده کند، آمریکا حملۀ گسترده ای را علیه آن آغاز خواهد کرد. در ادامه روس ها با 

واکنش جدی به این مسئله نشان دادند که این موضوع یک بهانه جدید و نوعی عملیات پرچم 
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دروغین ازسوی آمریکا برای حمله مجدد به سوریه است. با توجه به اقدامات جدی نظام سوریه 

برای بازگرداندن ادلب تحت حاکمیت خود، تنش میان آمریکا و روسیه هر روز ابعاد جدید پیدا 

می کند و طرفین سعی دارند با اتکا به توان سیاسی و امنیتی خود و همچنین ائتالف سازی ها به 

اهداف خود دست یابند. علت مخالفت آمریکا با تسلط نظام سوریه بر ادلب را باید در این مسئله 

جستجو کرد که دولت سوریه در حال تثبیت جایگاه خود است و این امر یعنی نزدیک شدن 

به پایان بحران هفت ساله سوریه با نتیجه نامطلوب برای آمریکا. به همین دلیل آمریکا و متحدان 

منطقه ای اش همچون عربستان و رژیم صهیونیستی که زمانی تالش داشتند در سایه این بحران 

اهداف خود در زمینه تضعیف ایران و محور مقاومت را محقق سازند، امروز با حضور و نفوذ 

بیشتر ایران و روسیه در منطقه روبه رو شده اند که شکستی برای آمریکا محسوب می شود؛ بنابراین 

این بازیگران سعی دارند برای بهبود شرایط به خرید زمان اقدام کنند. از سوی دیگر آمریکا حل 

و فصل موضوع ادلب را از بین رفتن آخرین جبهه تروریسم می داند و معتقد است بعد از موفقیت 

در این عملیات، دولت سوریه مقابله با آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد که این امر مطلوب 

آمریکا نیست.

ترکیه: ترکیه از طرف    های مهم بحران سوریه است که با هر اقدام نظام سوریه در مرز   های 

جنوبی خود مخالف است مگر آن که با فرآیندی از دادوستد سیاسی همراه باشد. هر تحولی در 

ادلب می تواند رابطه روسیه و ایران با ترکیه را هم با چالش روبرو کند. ترکیه اعالم کرده اجازه 

نمی دهد به بهای ریشه کن کردن گروه    های تروریستی، قتل عام غیرنظامیان رخ دهد و ارتش 

ترکیه و نیرو   های همسو این کشور مواضع خود را در ادلب تقویت کرده اند. الزم به ذکر است 

ترکیه در چند سال گذشته بر روی مخالفین نظام سوریه سرمایه گذاری کرده و می کوشد که در 

آیندۀ سوریه، آنها را به قدرت برساند و به این ترتیب از نفوذ بیشتری در معادالت سیاسی، امنیتی 
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و اقتصادی دمشق، برخوردار گردد. اگر حمله ای گسترد   ه به ادلب شود و تمام مخالفین مسلح در 

این استان از بین بروند، عماًل به معنی کاهش نفوذ آتی ترکیه در سوریه خواهد بود و این یکی از 

تناقضات مهم تصمیم گیری    های سیاسی ترکیه در پرونده سوریه است. بر اساس اخبار منتشر شده 

غیررسمی در هفته    های اخیر، مذاکراتی بین نیرو   های سیاسی و نظامی کرد   های سوریه و دولت 

مرکزی سوریه، برگزار و موجب افزایش نگرانی    های ترکیه شده است . ترکیه برای جلوگیری از 

عملیات ادلب می کوشد گروه   های تکفیری همچون تحریرالشام را ترغیب به انحالل کند تا نقش 

تروریست    ها کمرنگ شود ولی به نظر می رسد در این کار موفق نبوده زیرا گروه    های مذکور این 

پیشنهاد را رد کرده اند و احتمال عملیات ادلب باال رفته است. موضوع مهم دیگر عملیات ادلب از 

نظر ترک    ها بحث آوارگان سوری است. عملیات ادلب به دلیل نزدیکی آن شهر به مرز   های ترکیه 

احتماال تعداد زیادی آواره روانه ترکیه خواهد کرد که با توجه به بحران    های جاری حاصل از 

حضور آوارگان و همچنین بحران مالی اخیر در ترکیه، مشکالت فراوانی به وجود می آورد. به نظر 

می رسد در شرایط فعلی نگرانی اقتصادی آنکارا در موضوع ادلب کمتر از نگرانی    های امنیتی آن 

نیست. در کل ترکیه با عملیات نظامی ادلب مخالف است و سعی دارد با تعامل جدی با روسیه و 

ایران مانع آن شود. توافق اخیر با روسیه در این راستا قابل تحلیل است.

رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی در بحران سوریه از یک سو به دنبال عدم شکل گیری 

یک سوریه قوی است و از سوی دیگر به دنبال مهار جمهوری اسالمی ایران و متحدانش است. 

در این راستا هر اقدامی همچون فرآیند تثبیت حاکمیت نظام سوریه بر ادلب که به تقویت نظام 

سوریه کمک نماید و جمهوری اسالمی ایران از آن حمایت نماید قطعا با مخالفت این رژیم روبرو 

خواهد شد. در این راستا رژیم صهیونیستی سعی دارد با حمالت نظامی محدود و کنترل شده به 

منافع ایران ضمن ممانعت از باال رفتن هزینه های درگیری مستقیم، موجب اختالل در روند کلی 
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همکاری های نیروهای مقاومت و ارتش سوریه شود. به نظر می  رسد بعد از ناکامی صهیونیست ها 

در پیشبرد مهار ایران از طریق روس ها، دستور کار رژیم صهیونیستی، به تشویق آمریکا برای 

حضور پر رنگ تر در سوریه تبدیل شده است. این فرضیه به خصوص بعد از سفر سه روزه جان 

بولتون به رژیم صهیونیستی تقویت شده است؛ دستورکاری که خواهان دخالت بیشتر آمریکا در 

سوریه برای مهار ایران است و تالش برای تداوم وضعیت فعلی ادلب و حضور تروریستها در آن 

از سوی صهیونیست ها را باید در این چارچوب تحلیل و بررسی کرد. 

عربستان سعودی: از ابتدای بحران سوریه عربستان سعودی یک راهبرد را دنبال کرده و 

آن تغییر نظام سوریه بوده که عمال این راهبرد با وجود هزینه های بسیار سیاسی، امنیتی و مالی 

با شکست روبرو شده و عربستان سعودی را در بحران سوریه به یک بازیگر حاشیه ای تبدیل 

کرده است. البته اتکای این کشور به راهبردهای ضد ایرانی ترامپ و درگیر شدن بیش از پیش 

در بحران یمن نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در این راستا عربستان سعودی به شدت با هر 

نوع تحولی در ادلب و تثبیت نظام سوریه بر اساس توافق میان ایران، ترکیه و روسیه مخالف است 

و با فضا سازی های سیاسی و رسانه ای سعی در انحراف مسائل سیاسی داشته و می کوشد در انظار 

افکار عمومی، اقدام ضد تروریستی ارتش سوریه را به اقدامی ضد بشری تبدیل کنند.
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نتیجه گیری

در جمع بندی مطالف فوق می توان گفت پاکسازی ادلب از حضور تروریستها با فرآیندهای 

سیاسی و نظامی به نوعی احیای تدریجی حاکمیت سوریه بر کل سرزمین خود است که این امر 

زمینه ساز حل و فصل بحران چند ساله سوریه خواهد بود و اگرچه این بحران هزینه های زیادی 

را برای محور مقاومت داشته ولی نتیجه آن شکست طرح های غربی، عربی و صهیونیستی برای 

تضعیف این محور بوده است. در این بین جمهوری اسالمی ایران می بایست باید با اتخاذ یک 

سیاست چندبعدی و متغیر، مثلث سازی با روسیه و ترکیه را تسریع کند، به تقویت جایگاه دولت 

سوریه برای دستیابی به تمامیت ارضی پرداخته، به اعمال حاکمیت دولت سوریه بر کل سرزمینش 

کمک کرده و مانع از تسری تروریسم به سایر مناطق شود. 
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