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  نمشکل مرزی ميان سوريه وترکيه ونقش روسيه وايرا
ان به روسيه مسافرت نمود تا در مورد مسائل ومشکالت فيما بين از جمله موضوع سوريه را خدرروزھای اخير اردو

ان پس ا ز بازگشتش از خ، اردو٢٠١٩ نوریج ٢٥ تلوزيون الميادين لبنانی درتاريخ ۀحل وفصل کنند، بنا به نوشت

اد اين کار ايجه ينده اين منطقه امن ايجاد نشود ترکيه خود به تنھائی دست بآماه روسيه اظھارداشته است که اگر تا چند 

 ترکيه وشخص ۀوالن عاليرتبؤکه مس نچنانآ امنيتی مورد نظر ترکيه ، ۀ، منطقد شدمنطقه امنيتی در مرز خواھ

 سراسر مرز ترکيه ان بارھا اعالم داشته بودند، منطقه ای به عمق پنجاه کيلومتر درعمق خاک سوريه وطولخاردو

ان طی سالھای گذشته بسيار خسفانه دولت ترکيه وشخص اردوأ، مت.باشد  نھصد کيلومتر است میًوسوريه که تقريبا

اما با اظھاراتی که وزير . وعيد داده وعمل کرده است که مشکل بتوان به حرفھايش اعتماد کرد ضدو نقيض وعده و

توان  رده ودر روزنامه ھای معتبر لبنانی به چاپ رسيده است می روسيه درمصاحبه اش با مطبوعات بيان کۀخارج

  »ان را درحنا بگذارندخدست اردو«اميدوار بود که روسھا موفق شده اند 

  : خود چنين اورده است٢٠١٩ نوریج ٢٥روزنامه البناء متعلق به نيروھای ملی وناصريست لبنان درتاريخ 

درروزھای گذشته تحليلھا .سازد  شکار میآ را اردوخانان پوتين وموضعگيريھای علنی روسيه حقيقت مذاکرات مي«

 مورد نظر  امنۀدادند که گويا روسيه نظر دولت ترکيه را مبنی بر ايجاد منطق ونتيجه گيريھائی منتشر شد که نشان می

 وروف،سيه سيرگی ال روۀترکيه درمرز سوريه را پذيرفته است ، اما مصاحبه واظھاراتی که از طرف وزير خارج

ی مورد نظر ترکيه را رد نموده واظھارداشت  امنيتۀشکارا طرح منطقآالوروف «منتشر شد ھمه را شگفت زده نمود، 

 ۀکيد ورزيد که مسکو موافق اجرای اتفاقيأباشد ، الوروف ت می» ستانهآ«روج از توافق خ ۀمثابه که طرح مذکور ب

موجب اين اتفاقيه ارتش ه  رسيده است ، بءترکيه به امضا، ميان دوکشور سوريه و١٩٩٨باشد که درسال  می )١(اضنه 

 بخشد ، زيرا اين اتفاقيه دو ھدف را تحقق می عھده بگيرده شود تا امنيت مرزھای خود با ترکيه را ب سوريه متقبل می

نيز محفوظ را سيادت سرزمين ودولت سوريه  که وحدت و کند ودوم اين ن میميأکه امنيت مرزی ترکيه را ت يکم اين

  .دارد می

 ۀ به حفظ وحدت وامنيت کشور سوريه پايبند است واين موضعگيری ھمًگردد که روسيه کامال اين حساب روشن میبا 

ً ستانه سه کشور ترکيه، ايران وروسيه رسماآدرتوافق  .کند ب میآ خواب وخيالھای دولت توسعه طلب ترکيه را نقش بر

  .وحدت وامنيت سرزمين سوريه را پذيرفته اند 
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، حافظ اسد رھبر سوريه و رئيس حزب کمونيست سوريه قدری جميل ١٩٨٠يست؟ درسالھای قرارداد اضنه چ) ١(

حزب کمونيست کارگران ودھقانان « مارکسيست کرد ترکيه ، با تشکيل ًکمک کردند تا عبدهللا اوجالن شخصيت سابقا

استقالل خود برای  ی، تعداد زيادی چريک کرد تربيت کرده وئوبا کمک يک سرمايه دار کرد سوريه » ترکيه

درکردستان ترکيه مبارزه کنند، اين وضعيت موجب اختالفات ودرگيريھای شديدی ميان سوريه وترکيه و مرزھای دو 

 اضنه ۀدولت سوريه وترکيه ميانجيگری کرده ودر منطق ايران ميان دو کشورگرديد دراين برھه چند کشور عربی و

  :ن چنين استآ ۀ رسيد که خالصءد به امضای که به اضنه معروف شد درچھار بندرترکيه قرارداد

 ھمکاری دوکشورترکيه وسوريه برای مبارزه با تروريسم وقطع ھرگونه کمک از طرف دولت سوريه به کردھا – ١

  .نھا درسوريه ولبنانآوتعطيل کردن اردوگاھھای 

 حق گرفتن  درصورت وارد شدن خسارت به دولت ترکيه درنتيجه درگيری ازطرف دولت سوريه ، ترکيه– ٢

  .را دارد خسارتھای خود

را  دولت ترکيه حق دارد تا پنج کيلومتر وارد خاک سوريه شده وتروريستھا  درصورت بروز درگيری با چريکھا ،– ٣

  .تعقيب کند

  .ديگر ندارند گونه ادعای ارضی درخاک يک  بعد از امضای اين اتفاقيه دوطرف حق ھيچ– ٤

 مرضی الطرفين است معيار قرارداده وترکيه پذيرفته است که مورد ًبدرستی دولت روسيه اين قرارداد را که ظاھرا

  . تا چه حد پايبند بماند معلوم نيستاردوخانکه  باشد، اما اين موافقت دولت سوريه نيز می
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