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Abstract 
The end of the Iran-Iraq war and the acceptance of a bilateral ceasefire brought 

about  changes in Iranian diplomacy and paved the way for the re-establishment of 

political relations with some countries and the establishment of relations with 

countries that were close to Iran in terms of political positions settled as the foreign 

policy agenda. Syria, which was in this category of countries, has a special place in 

Iran's foreign policy, in a way, it has been mentioned as a friendly and brotherly 

country. Creating the ground for the collapse of the bipolar system has taken Syria 

out of its former state. Under such circumstances, Syria sought to rebuild its political 

relations with the moderate Arab world. With Iraq's invasion against Kuwait, Iran- 

Syria relations, which had been somewhat strained by the Lebanese issue, were 

affected, caused to pave the way for a resumption of political cooperation between 

the two countries. In this research, we decided to use a descriptive-analytical method 

based on library information and documents to study the factors affecting the 

relations between Iran and Syria after the eight-year sacred war. Findings show that 

factors such as Taif agreement and Iran-Syria positions, Iraq invasion of Kuwait and 

Iran-Syria positions, Madrid Peace Conference and Iran-Syria positions, Iran-UAE 

disputes and Syria stance, Turkey  invasion of northern Iraq and Iran-Syria 

positions, Turkey-Israel strategic alliance and Iran-Syria positions and Turkey-Syria 

differences have been among the factors influencing Iran-Syria relations after the 

eight-year sacred war. 
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 چکیده
دیپلماسی  تغییت و تحوالتی را در ،با دو گانبهپایان گ(  ایتان و عتاق و پ یتش آتش  
و  و زمی(ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد هوگود آورده ایتان ب

در دستور کار  بودند،بتقتاری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایتان نزدیک 
را  یاهژیگایگاه و داشت،کشورها قتار  سوریه که در این ردیف ازقتار گتفت. سیاست اارگی 

که از آن به ع(وان کشور دوست و  یاوربه ؛در سیاست اارگی ایتان به اود ااتصاص داده است
ایجاد زمی(ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی، سوریه را از وضعیت قبلی اود شده است. بتادر یاد 

عتب  یروانهیسوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با گهان م ،چ(ین شتایطی اار  کتد. در
لب(ان  هبا تهاگم عتاق به کویت، روابال ایتان و سوریه که تا حدودی با مسیل نماید. یبازساز

سیاسی میان دو کشور  یهایتحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی(ه مجدد همکار مخدوش شده بود،
ی و اکتابخانهتحلیلی بت پایه ااالعات -شدیم با روش توصیفی  بت آن. در این تحقین را فتاهم نمود
 دفاع مقدس هسالبت روابال ایتان و سوریه پا از گ(  هشت تگ اریعوامل تیث یبترساس(ادی به 
حملة ، پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه لیقبعواملی از  دهدیمی تحقین نشان هاافتهبپتدازیم. ی

یه، ااتالفات عتاق به کویت و مواضع ایتان و سوریه، ک(فتانا صلح مادرید و مواضع ایتان و سور
گیتی سوریه، تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و ایتان و امارات متحده عتبی و موضع

از  سوریه -استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه  -سوریه، پیمان استتاتژیک تتکیه 
بوده است. قدستیثیتگ ار بت روابال ایتان و سوریه پا از گ(  هشت سال دفاع م گمله عوامل

 .ساله دفاع مقدسایتان، سوریه، روابال ایتان و سوریه، گ(  هشت ها:کلید واژه

دانشجوی دکتتای علوم سیاسی، دانشکده ام(یت، دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین )ع ، تهتان،  -2

m@gmail.co2979gholamhoseintayebiایتان؛
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 مقدمه
دو ابتقدرت  یهاگایگاه عمده و حساسی در رقابت ،استتاتژیک یاااورمیانه به ع(وان م(طقه

ها ایفا شتق و غتب در دوران گ(  ستد داشت و نقش یک محتک را در مداالة ابتقدرت

. پا از دوران گ(  ستد و فتوپاشی شوروی نه ت(ها این م(طقه اهمیت اود را از دست تدکیم

بلکه بت اهمیت آن نیز افزوده شده است. ل ا درک و ش(اات صحیح از تحوالت م(طقه  ،نداده

 یهاضتوری و آگاهی از عملکتد دولت ،ااورمیانه، بتای ایتان که اود در این م(طقه قتار دارد

است. سوریه به دلیل موقعیت گغتافیایی و استتاتژیکی، یکی از  مهمر این راستا م(طقه نیز د

که توانسته است در چ(د دهة اایت نقش مهمی را  شودیتتین کشورهای ااورمیانه محسوب ممهم

ای را در سیاست این کشور گایگاه ویژه ،ای ایفا نماید. بدین لحاظدر روند تحوالت م(طقه

لویت اصلی را در روابال اارگی بت همکاری با کشورهای اسالمی و غیت متعهد اارگی ایتان که او

دهد، به اود ااتصاص داده است و نیاز هست که ش(اات بیشتتی نسبت به آن پیدا کتد. ایتان می

بیشتتین  ،اند در دو و نیم دهة اایتای غیت همسایه توانستهو سوریه به ع(وان دو کشور ااورمیانه

ای و گهان اسالم کسب نمای(د و به ع(وان الگویی بتای ا در روند تحوالت م(طقهر هایهماه(گ

 .دو گانبه مطتح شوند یهایدیگت کشورهای م(طقه در همکار

حال پتسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گستتش روابال دو گانبه مسثت بوده 

که توانسته روابال این دو کشور را ای چه بوده است است؟ علت هماه(گی در اک ت تحوالت م(طقه

به ع(وان الگویی بتای سایت کشورها در م(اسبات دوگانبه تبدیل ک(د؟ این پتسشی است که 

 پژوهش حاضت در راستای آن تدوین شده است.

 عوام( تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
 د پیمان طائف 1

اهلل و ویژه دو گتوه شیعه موسوم به حزبه انی بآمده میان احزاب لب(به دنبال ااتالفات پیش

، عتبستان و متاکش  اتح صلحی تیکمیته سه گانبه اتحادیه عتب )متشکل از رهبتان الجزا ،امل

ماده بتای حل بحتان تهیه نمود. اقدامات کمیته سه گانبه اتحادیه عتب در گهت تصویب  6در 

روی قتار گتفت و دو کشور در یک بیانیه مورد پشتیبانی آمتیکا و شو ی،اماده 6اتح صلح 
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نادزه وزیت اارگه بیکت وزیت اارگه آمتیکا با ادوارد شوارد مشتتک که متعاقب م اکتات گیمز

شوروی م(تشت شد، با میموریت صلح کمیته سه گانبه عتب ابتاز اش(ودی کتدند و از تمامی 

ها پاسخ گوی(د و حداک ت توان ین تالشدرگیت در مسائل لب(ان اواست(د به نحو م بتی به ا یهااتف

ااضتاالبتاهیمی نمای(دا  ،اود را بتای حمایت از اقدام کمیته سه گانبه به کار گیتند. همزمان

سیاسی و پارلمانی لب(ان را از  یهاتیسیاسی اود با شخص یهاتماس ،اعزامی کمیته سه گانه عتب

ی اگالس در اائف با حضور نمای(دگان مجلا آغاز کتد و موفن به بتپای 2363سپتامبت  25تاریخ 

به  2363اکتبت  22در تاریخ  یانامهنظت ستانجام موافقتروز بح  و تبادل 22لب(ان شد و پا از 

پارلمان  ،دادن به گ(  و ااتالفات داالی در لب(ان تصویب شد. بتاساس اتح م کورم(ظور پایان

بود که به صورت مساوی از میان اوایف مسلمان  نمای(ده اواهد 226این کشور از این پا دارای 

. این تقسیم در واقع امتیازی به نفع مسیحیان و ضتری متوگه مسلمانان دیگتدیو مسیحی تعیین م

در واقع  ،، بود. بتنده اصلی اگالس اائفدادندیدرصد گمعیت لب(ان را تشکیل م 72که حداقل 

که در رأس آن قتار  تیوزبه متاتب از نخست ،تکابی(ه لب(ان بود که به ع(وان یک مجموعه قدر

داشت قدرتم(د بود. این کابی(ه لب(ان بود که باید در مورد مسائل اساسی که دام(ه آن وسیع بود، 

نماید و گالب ای(که در این مسائل رأی کابی(ه که به تساوی بین مسلمانان و مسیحیان  یتیگمیتصم

این امت همکاری رسمی بین مسلمانان و مسیحیان را  آراء بود. 3/2بتاساس  ،تقسیم شده بود

 ،مختلف در تبادل اتح م کور یهاگ(اح . 73 ص :2376زاده، اسحاق)نمود  تیناپ اگت(اب

ها و در رأس مارونی ک((دهتیلب(ان توافق(امه اائف را ت ب هللامتفاوتی نمودند. حزب یاظهارنظتها

اب و نیتوهای اسالمی و ملی لب(ان را به تشکیل اگالس گتی لب(ان دانست و کلیه احزنظام اایفه

لب(ان و قدس و  یبتای تضمین هویت لب(ان و آی(ده فتزندان مجاهد آن در آزادساز یاالعادهفوق

الحص سلیم  .9/6/2376، مقدس اسالمی دعوت کتد )روزنامه رسالت یهانیهمه ستزم

نمود و از تمامی متدم لب(ان اواست که  لب(ان از تصویب اتح صلح م کور استقبال تیوزنخست

بپ یتند و اود را نسبت به تمامی آن متعهد  یکاراین اتح را به دور از هتگونه احتیاب و محافظه

این قتارداد را رد کتد و آن را پوچ و بیهوده نامید.  ،های لب(انبدان(د. ولید گ(بالب رهبت دروزی

زیتا در  ،نامه یک گ(ایت اواهد بودقبول این موافقت ها اظهار نمود کهمیشل عون، رئیا مارونی

عبدالحلیم ادام  .آن به یک گدول زمانی بتای اتو  نیتوهای سوریه از لب(ان اشاره نشده است
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داالی پایان  یهانامة اائف به این دلیل که ))به گ( سوریه از موافقت گمهورایمعاون رئ

ن اقدامات مشتتکی را در این دوران و در رابطه با بخشید   به اوبی یاد کتد. سوریه و عتبستا

ب(ابتاین وضعیت سیاسی در لب(ان  ؛م(اقشات داالی لب(ان بدون توگه به نقش ایتان به انجام رساندند

های مختلف بتای دستیابی به صلح، با اتحاد و همکاری همه رفتار و کارکتد گتوه یب(دو شکل

موضع ایتان در این اصوص متفاوت بود. از  . 532: ص2373اسدی، گانبة اعتاب حاصل گتدید )

به مفهوم گدایی سوریه از ایتان و کاهش  توانستیم ییهادیدگاه ایتان، دستیابی به چ(ین توافن

این بود که چ(ین  کتدیاطتی که از دید تهتان، ایتان را تهدید م ؛نفوذ ایتان در گ(وب لب(ان باشد

چتا که ایتان هیچ روابال  ؛دن نقش مهم ایتان در م(طقه ندارداهمیت کتگز کم یاجهیتوافقی نت

دیپلماتیکی با مصت، عتاق و عتبستان نداشت و ایتان قادر نبود گایگزین م(اسبی بتای اتحاد با 

عتب دیگتی چون اردن، تونا یا سازمان  یهایبا ایاالت و گمهور همچ(ین سوریه داشته باشد؛

لحاظ به مخالفت با این قتارداد بدین 2.یاسی نداشت  روابال سPLOفلسطین ) بخشیآزاد

آقای والیتی وزیت اارگه  ،بتااست و متاتب اعتتاض اود را به سوریه اعالم کتد و به دنبال آن

های ملی و اسالمی لب(ان در دمشن دیدار سوری و گتوه هیوقت به دمشن سفت و با مقامات بل(دپا

ضع سوریه در قبال آن مورد بح  و بترسی قتار گتفت و دیدار، اگالس اائف و موا نیدر ا .نمود

انگاشتن حن اک تیت متدم لب(ان در آی(ده سیاسی به ضتورت اتخاذ مواضع مشتتک در قبال نادیده

این کشور و ستکوب نیتوهای ملی و اسالمی از سوی نظام مارونی و رژیم استائیل تیکید شد. 

ر داد و مسلمانان این کشور را بت مقابله و هوشیاری در وزیت اارگه نسبت به اطت تجزیه لب(ان هشدا

شدیدی میان متحدان ملی سوریه و  یهایتیاطتات دعوت کتد. پا از آن درگ گونهنیبتابت ا

دو گتوه در مورد اوضاع داالی لب(ان از گمله  یهادگاهیایتان در لب(ان روی داد. ااتالف در د

 ،و گ(بش امل شده بود. در واقع اهللحزبید بین شد یهایتیباع  درگ ،مسئله گ(وب لب(ان

امل نقش انحصاری را ایفا نماید و گ(بش امل نیز به علت  ،حاضت نبود که در گ(وب لب(ان هللاحزب

در میان اقشار متدم گ(وب لب(ان اهلل بگویانه استائیل و یا تقویت موضع حزبیم از حمالت تالفی

ان آزادی عمل داشته باشد و این مسئله سبب ااتالفات و در گ(وب لب( هللاحاضت نبود که حزب
 

2  -Anoushi rvan Ehteshami And Reymond A.Hinnebuseh , Syria And Iran Middle 

Powers In A Penetrated Regional System,Routled,London,2336 , P.97 
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عالوه بت ااتالفات در ارتباب با  . 77 ص :2376زاده، اسحاقدو گتوه شیعه شده بود ) یهایتیدرگ

گمهوری  یبتقتار هللاهدف حزب ؛گ(وب لب(ان، در اهدافشان نیز با یکدیگت ااتالف داشت(د

عی دموکتاسی بتای این کشور بود که در آن مسلمانان لب(ان ایجاد نو ،اسالمی در لب(ان و هدف امل

حکومت را در دست گیتند. به دنبال  ،دادندیبا توگه به ای(که اک تیت متدم این کشور را تشکیل م

با  . 62ص  )همان، کتد درگیت یهاایتان اقدام به میانجیگتی و م اکته با اتف ،هایتیاین درگ

 تواندیوریه احساس کتد که از اتین تجدید رابطه با مصت ماستمتار مشکل لب(ان، دولت س

حمایت  تواندیک(د و دیپلماسی مصت م تتیو قو تتعیپشتیبانی عتبی از توافن اائف را وس

سعیدی، فتاهم آورد ) ادشدهیبیشتتی، به اصوص در کشورهای غتبی بتای توافن  یالمللنیب

 بت اشکال زیت متجلی شود: تواندیم هادشدیسوریه معتقد بود حمایت  . 77: ص 2373

 دیدگاه سوریه نسبت به لب(ان؛ دییا پشتیبانی از توافن اائف و تی

 بتای توافن اائف؛ یالمللنیا مساعدت مصت در زمی(ه تیمین حمایت ب

ا تعدیل موضع عتاق در لب(ان، یا از اتین اعمال نفوذ مستقیم مصت نزد عتاق و یا از این اتین 

حساب کار اود را اواهد کتد و در لب(اان  ،مالحظه نزدیکی مصت و سوریه با یکدیگتعتاق با  که

 . 69ص  :2373سعیدی، کوتاه اواهد آمد )

باه حمایات  ،عتاق که پا از گ(  با ایتان، با حضور اود در لب(ان در پی ت(بیه ساوریه باود

تسلیحاتی، ماالی و سیاسای  یها(هیها ژنتال میشل عون در زمدشم(ان سوریه در لب(ان و در رأس آن

داد تا با آن دمشن  در ااتیار عون قتار 62فتاگ  یهاپتداات و ب(ا به گزارش م(ابع غتبی، موشک

در ارتبااب باا عادم ساازش  2332را مورد حمله قتار دهد. اارق عزیز وزیت اارگة عتاق در ژوئن 

 ،با سوریه از در صلح وارد شود ک(دیدر پاسخ به این سسال که چتا عتاق تالش نم ،عتاق با سوریه

ساال گ شاته باود، بایاد  6گفت ))از آنجایی که سوریه یکی از مخالفان عتاق و فعاالن در ااالل 

شاورای  .2واحوال ک(ونی سازش غیات ممکان اسات  سیاستش را توضیح دهد. به عالوه در اوضاع

عاتاق،  ،2363یاة شاد. در فور هاایعامل دیگتی در تتس و احساس انزوای ساور ،همکاری عتب

 ،آن یتیگهادف از شاکل .مصت، اردن و یمن شمالی شاورای همکااری عاتب را تیسایا کتدناد
 

2  -  Neil Quilliam , Syria And A Wew World Order , Durham Middleas Monographs 

Series , London , 2333 , P.53. 39. Ibid. 
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چ(دان مطلاوب  هایاقتصادی و سیاسی بین اعضاء بود که این امت بتای سور یهایگستتش همکار

نیاز چتا که عتاق در پی اهداف سیاسی، نظامی و ام(یتی بتای مقابلاه باا گمهاوری اساالمی و  ؛نبود

گدیاد ساوریه را بایاد در تغییات و تحاوالت  یهااساتیمحاصتا سوریه بود. علات دیگات اتخااذ س

روابال سوریه با شوروی از ه(گام روی کار آمدن میخائیل گوربااچف  .شوروی سابن گستجو کتد

سالة  22 یهاشاهد نوعی فتتت بوده است؛ زیتا تالش ،سیاسی گدید در شوروی یمشو اعالن اال

بخشیدن به موازنة استتاتژیک با رژیم صهیونیستی مغایت باا پتوساتتویکا شا(ااته ای تحقنسوریه بت

عماالً توساال  2363شده و این امت بعد از مالقات گورباچف با گت  بوش در مالتا در اوااات ساال 

دولت شوروی به سوریه ابالغ شد؛ باه ایان صاورت کاه مساکو باه دمشان اااالع داد کاه موازناة 

و ساوریه بایاد باه  ساتیای است که قابل تحقان نپتوازانههدف بل(د ،یه با استائیلسور کیاستتاتژ

گوربااچف باه  ،2366دفاعی مورد نیاز اود بس(ده ک(د. قبال از ایان نیاز در ساال  یهااتید سالح

رواباال  اواهادینیسات و ما انهیحافظ اسد گفته بود که شوروی اواهان گ(  دیگتی در ااورم

 ،سوریه کاه از چ(اد ااتف در فشاار باود . 53ص  :2373سعیدی، هبود بخشد )اود را با استائیل ب

ت(ها مشاکالت ولی ناه ؛تا حدودی از مشکالت رهایی یابد تواندیبا توافن اائف م کتدیاحساس م

و  هللاشدن در گاتداب ااتالفاات حازببلکه بت مشکالتش افزوده شد و عالوه بت کشیده ،حل نشد

ایان باار  ،ن دچار نوسان شد و گهت حفظ موازنه در بتابت استائیل و عاتاقدر روابطش با ایتا ،امل

 متوسل به مصت شد.

 د حملة عراق به کویت 2

نیسات و  هاایساله نشان داد که ایتان اعماه و شاکار راحتای باتای اهاداف بع اگ(  هشت

د باا دمشان ب(ابتاین بغداد به ظاهت راه صلحی را با گمهوری اسالمی در پیش گتفت. درگیتی بغادا

به سادگی از پاا درآورد؛ ب(اابتاین رهباتان عاتاق  توانیرا نم هایدر لب(ان نشان داد که سور ژهیوبه

توگه اود را به کویت معطوف نمودند، گایی که رهبتان این کشور قبالً به ماگتاگویی دست زده 

م عاتاق در دوم اوت ساپاهیان مهااگ ،کالن بتده بودند. بدین تتتیاب یهاو از این رهگ ر استفاده

ظتف چ(د ساعت ک(تتل کویت را در دست گتفت(د و عتاق بالفاصله پا از اشاغال کویات  2332

یک دولت آزاد در این کشور تشکیل داد و سپا آن را ضمیمه ااک ااود کاتد. صادام حساین 
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ماا عتاق نیز ضمن اشاره به اشغال و الحاق کویت به عتاق اظهار داشت: ))تااریخ باه  گمهورایرئ

داالت در کویت به تقسیمات استعماری که ...،  ثابت کتده که کویت بخشی از ااک عتاق است

دهد... اک(ون ماا ها را از آن اقلیت سااته و اک تیت را بدون ثتوت رها کتده است، پایان میثتوت

عتاق گدید اک(اون از زاااو )ماتز شامالی عاتاق باا تتکیاه  تاا  ...، یک ملت و یک کشور هستیم

ناه  ،ایان تهااگم . 322ص  :2366گعفتی ولدانی، ) حمدی )ب(در االحمدی کویت  امتداد دارد  ا

را نیز به شگفتی  المللنیگهان و نظام ب یهابلکه دولت ،را المللنیت(ها تحلیلگتان و ناظتان مسائل ب

ت، العمل و داالت مستقیم در این بحتان وا داشات. در هماان روز تجااوز عاتاق باه کویاو عکا

فوری ساتبازان عتاقای باه متزهاای  ی(ینشایتان اقدام آن کشور را محکوم کتد و اواستار ))عقب

آقاای والیتای وزیات اارگاه  ،ااتالف   شد. در پای آن زیآمو حل مسالمت یالمللنیشدا بش(ااته

یات وقت، از تفاوتی که میان بتاورد ستیع و مسثت شورای ام(یت سازمان ملل با تجاوز عتاق به کو

م  2362کاتدن تجااوز عاتاق باه ایاتان در ساال پیش از محکوم یگ رانو ))شش روز تمام   وقت

 ی(ینشبه تصویب رساند که در آن دراواست عقب یاوگود داشت و حتی در آن زمان هم قطع(امه

ساازمان ملال  یهاعتاق مطتح نشده بود، به شدت انتقاد کتد. با ایان حاال، ایاتان از هماة قطع(اماه

شده بت ضد تجاری وضع یهامیدقانه پشتیبانی و با ای(که این گمان شایع بود که ممکن است تحتصا

 . 67ص  :2362مضانی، اقتصادی سازمان ملل را رعایت کتد ) یهاعتاق را زیت پا گ ارد، مجازات

را ااود  الملالنیدر گتیان بحتان و اودداری از حمایت صدام، موقعیات ب یاتفیایتان با اعالم ب

را باا کشاورهای م(طقاه کاه درگیات باا عاتاق  یتتکیاستحکام بخشید و زمی(ة بتقتاری روابال نزد

به تجدید رواباال سیاسای باین ایاتان و  توانیبودند، فتاهم ساات. از دستاوردهای این سیاست، م

با کمک سوریه  فارس،یعتبستان سعودی و بهبود روابال با مصت و سایت کشورهای عتبی حوزا ال

کتدن تجاوز، با بلکه ضمن محکوم ؛نبود یتفاوتیایتان به مع(ی ب یاتفیاره کتد. البته سیاست باش

محکوم کاتد  فارس،یحضور نظامی آمتیکا و سایت کشورهای بیگانه را در ال تیصتاحت و قااع

ایاتان از  . 67 ص :2363، ک(فتانا اسالمی باود )دهقاان اتزگاانی نیو اواستار حل مسئله از ات

فقاال نتیجاه اعماال  جادشادهیصت استفاده کتد و ای سخ(تانی به غتب اعالم کتد کاه بحاتان افت
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سیاست نامعقول آمتیکا در توسعه و تجهیز عتاق و تضعیف ایتان در اول گ(  تحمیلی است؛ دو 

سوریه نیز به دنبال اشغال اااک  2.دادندیکشوری که ستون اصلی نظم و سامان م(طقه را تشکیل م

ال عتاق، به مخالفت با این تهاگم پتداات و در ابتدا اعاالم کاتد کاه ااتالفاات میاان کویت توس

بات ایان اسااس دعاوت باه تشاکیل  ؛وفصال شاوددر چارچوب گامعه عاتب حل ستیبایاعتاب م

العاده ستان عتب نمود تا ماگتای اشغال کویت توسال عتاق در ایان اگاالس بترسای اگالس فوق

ر قاهته گشایش یافت. در گلسات ک(فتانا وزرای اارگاه عاتب در این اگالس با تیایت د ،شود

عتاق و بازگشات دولات قاانونی کویات  ی(ینشسوریه اواستار عقب ،2332اوت  2قاهته به تاریخ 

امکانات اعتاب را در مقابله با استائیل  ،گتدید. سوریه بت این اعتقاد بود که عتاق در اثت این تهاگم

بزرگ نظامی غتب در م(طقه صتفاً به م(ظور ااتا  عاتاق از کویات تضعیف اواهد کتد و تجمع 

ای پیش(هادی )غتب  و بات هام زدن بلکه هدف واردکتدن استائیل در تتتیبات ام(یتی م(طقه ؛ستین

تتین آزمایش در روابال ایتان و سوریه شاد. مهم ساز(هیموازنه نیتوها در م(طقه است. این تهاگم زم

 ،ه از مدااله نظاامی عاتاق در چاارچوب اتحااد تحات رهباتی آمتیکاادر حالی که حمایت سوری

 ،تات از ایانتوگاهشاید گالب ؛از گانب حافظ اسد بود یتوگهدستاورد سیاسی و دیپلماتیک گالب

مالیمت نسبی ایتان در پ یتش ارسال نیتوهاای ساوری در ک(اار نیتوهاای آمتیکاایی در عملیاات 

تیثیت م(فی بات رواباال میاان دو کشاور باود. بحاتان کویات  گونهچیاوفان صحتا و عدم مشاهدا ه

دائم علیه سوریه و ایتان باود. در  یدیفتصتی حیاتی بتای شکست صدام و در نهایت رهایی از تهد

کار عتب، فتصتی را به ایتان بتای دستیابی به محافظه یهامیاین راستا، اتحاد سوریه با آمتیکا و رژ

 توانساتی، ممتحدهاالتیتتاتژیکش داد. رابطة گدید سوریه و اهدف بل(دمدت ایدئولوژیک و اس

به همین دلیال،  ؛بت آمتیکا داشته و مانعی در آزادی عمل آمتیکا علیه ایتان باشد یانفوذ بازدارنده

بادون دادن امتیاازی، در  توانساتیاین سیاست با موافقت ایتان همتاه شد. ایتان از اتین سوریه م

گاهی داشته باشد. از دیدگاه سوریه، موضع ایاتان در ااول بحاتان کویات، ائتالف ضد صدام گای

با ایان وگاود،  .کتدیپافشاری سوریه را بت حفظ روابطش با ایتان در اول سالیان متمادی توگیه م

بهتت آن دید کاه باا ایاتان مشاورت ک(اد و ماانع  ،سوریه بتای اامی(ان از سیاستش در مقابل بحتان

 

2  -Anoushirvan Enteshami And Raymond A.Hinnebush , Op. Cit.P.223. 
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میان دو کشور شود. ب(ابتاین دیدار حافظ اسد پاا از انقاالب از تهاتان  یاهمایجاد هتگونه سوءتف

 ،محاور اساسای گفتگوهاا 2.  تصاادفی نباود2373مهت  9شهتیور تا  32) 2332سپتامبت  25تا  22در 

، بحتان لب(ان و روابال دوگانبه. تهتان و دمشان فارس،یحول سه مسئله اساسی انجام شد: بحتان ال

ویژه بعاد از ساخ(ان مقاام ه تفاوت در قبال بحتان م کور وارد م اکته شدند. ایتان ببا دو دیدگاه م

کتد و اواساتار پایاان آن در عین حال که اشغال کویت توسال عتاق را محکوم می ،معظم رهبتی

تا آنجا که مباارزه علیاه حضاور  ؛سااتمتحده میبود، نوک پیکان حمالت اود را متوگه ایاالت

ر م(طقه را گهاد و کشتگان در این راه را شهید اواند. ایتان تجاوز عتاق به کویت نظامی آمتیکا د

. ل ا گادا از مسائله تجااوز صادام، دانستیبتای استقتار در م(طقه م هایغتب« هیپایب»را صتفاً بهانه 

تجاوز بغاداد را علات حضاور نیتوهاای  ،این در حالی بود که سوریه .بود هایاواستار اتو  غتب

هاا  از باین فارس قلمداد کتد و بت همین مب(ا بتای رفع معلاول )حضاور غتبیامی غتب در الی،نظ

بتدن علت )اشغال کویت  را به ع(وان اولین گام الزم شامتد و ایان دو را باه هام متباوب دانسات. 

ای باتای رفاع تجااوز صادام بات کویات حمایات حل م(طقهایتان از یک راه ،بتاساس همین تحلیل

کتد. تهتان و دمشن با چ(ین با حضور غتب گانبداری می المللنیحل بو سوریه از یک راه کتدمی

فارس شادند. دو دور ما اکته رسامی باین وارد گفتگوهای دو گانبه پیتامون بحتان الی، یا(هیزم

نشاانگت حساسایت  ،رؤسای گمهور دو کشور به هماتاه دسات کام ده سااعت ما اکته اصوصای

باه توافان  گمهورایدو رئ ،در نهایت . 22/6/2373مسئله بود )کیهان هوایی،  اتفین نسبت به این

رسیدند که بتای دستیابی به اهداف م کور همکاری نمای(د. هت دو اتف به این نتیجه رسیدند کاه 

حال باتای تایمین بهتاتین و مفیادتتین راه ،ایجاد یک سیستم ام(یتی با مشارکت کشاورهای م(طقاه

این سیستم ام(یتی گامی مهم در گهت گساتتش  ییملل م(طقه است و بتپا ها وام(یت و ثبات کشور

و تعمین م(اسبات بین کشورهای م(طقه و تقویت روحیه بتادری و همبستگی اسالمی و عتبی باتای 

تاالش صادام باتای توسال باه اساالم و  . 3/22/2373مشاکوک اسات )هماان،  یهامقابله با اتح

در نتیجه موضع مشتتک سوریه و ایتان تا حد زیادی مخدوش شد؛  اسالمی در م(طقه یهاکالیراد

، شکست عاتاق یرادیکال و اسالم یتم هبیغ یهابا توگه به نفوذ هت دو اتف بت بسیاری از گتوه
 

2  -Hossein J.Agha And Ahmad S.Khalidi, Syria And Iran Rivalry And Copperarion, 

The Royal Institute Of International Affairs , London , 2335, P.23. 
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تا حد زیادی به سیاست آگاهانة ساوری  توانیتتوریستی را م یهاافکار عمومی یا تالش ،یدر بس

اد. سوریه در این زمان به ع(وان پلی مابین ایتان و کشورهای شاورای ایتانی در این زمی(ه نسبت د -

ها توانست(د بتای اولین بار بعد از انقالب، باه ایاتان باه ع(اوان فارس عمل کتد و آنهمکاری الی،

متحدین علیه  2332فارس نگاه ک((د؛ اما با گ(  همتاه و شتیکی قابل قبول و قابل اعتماد در الی،

کتدن م(طقه با مشارکت واحدهای عتبای ااورمیاناه به انجام رسید تا روند غتبی ییهاتالش ،عتاق

باه وگاود آماد، باتای ایاتان  2332که در مارس  7+2شکل گیتد. در این رابطه ابتکار اتح ام(یتی 

فاارس باه کشاورهای شاورای همکااری الی، ،ادشادهی. بتاساس اتح شدینااوشای(د محسوب م

ام(یتای گدیادی بادون مشاارکت ایاتان بتآمدناد  یب(ددد ایجااد شاکلهمتاه سوریه و مصت درص

  قتار شد نیاتوی ام(یتای مشاتتکی باتای 7+2بتاساس بیانیه دمشن یا ).  226ص : 2366، )احتشامی

مالی تتتیبات ایان نیتوهاا باه عهاده  یها(هیفارس فتاهم شود. مسئولیت تیمین هزتیمین ام(یت الی،

فارس قتار گتفت و مسئولیت تیمین نیتوی انساانی ماورد الی،شش کشور عضو شورای همکاری 

نیاز آن به دو کشور مصت و سوریه واگ ار شد. امضای این بیانیه با مخالفت ایتان مواگه شد. ایاتان 

اارگی به ع(وان عامالن  یهااواستار تتتیباتی با مشارکت کشورهای م(طقه شد و با حضور قدرت

با ائتالف اتفادار غاتب  اشیفت ورزید و به سوریه در مورد همکارای مخالااالل در نظم م(طقه

باا ایان گاتوه  توانادیهشدار داد. روزنامه کیهان این ساسال را مطاتح کاتد کاه چگوناه ساوریه ما

ها کوشیدند تا حافظ اسد را به ااات دشم(ی و عدم سازشش ها سالکه آندر حالی ،همکاری ک(د

 ؟با استائیل نابود ک((د

این بیانیه اتحی بود بتای آمتیکا که به موازنه قدرت ایاتان بپاتدازد و نقاش  دیرسیمبه نظت 

سوریه در آن امتی نامتعارف و غیت معمول بود. مطبوعات ایتان این سسال را مطتح کتدند کاه آیاا 

اساتائیل را فقاال باه اااات گاتفتن  -دمشن به اراده آمتیکا تسلیم اواهد شاد و درگیاتی اعاتاب 

فارس و عتبساتان ساعودی تاتک اواهاد یت و پشتوانه مالی از کشورهای حوزه الی،اندکی حما

 ،تایمز معتقد بود که اگت این بیانیه فقال م(جت به مقداری کماک ماالی باه ساوریه شاودکتد؟ تهتان

فاارس ولی هتگونه تدارکات و تمهیدات ام(یتی در حوزه الی، ؛نیست یاقابل تحمل بوده و مسئله

اعالم  یاهیانیمحکوم به ف(ا و شکست است. حافظ اسد در ب ،ف ایتان از م(طقه شودکه م(جت به ح 

کشورهای م(طقه از گمله ایتان است و حضاور کشاوری  فهیوظ ،فارسنمود که حفظ ام(یت الی،
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است. سوریه از گستتش روابطش با عتبستان و دیگت کشورهای عاتب حاوزه  تحملتقابلیبیگانه غ

هماین امات  2.کتد که وگود ایتان به م(زلة تهدید نیساتتد و دائم گوشزد میفارس استفاده کالی،

سبب شد که ایتان مخالفتش را با بیانیة دمشن پا بگیتد و معاون وزیت اارگه از گساتتش رواباال 

عقاد  ،عالوهفاارس اباتاز رضاایت و اتسا(دی کاتد. باهایتان و دمشن باا کشاورهای حاوزه الی،

غتبای ایان بیانیاه را زیات ساسال باتد و  یهاه با آمتیکاا و دیگات قادرتقتاردادهای دفاعی دو گانب

ااتالفات میان دو کشور در ارتباب با ایان مسائله بتااتف شاد.  یتوگهاور قابلتضعیف کتد و به

دو کشاور تصامیم بااه بتپاایی کمیساایون عاالی مشاتتک بااا شاتکت معاونااان  ،پاا از ایان بحااتان

هاای ای و راهکه در آن به بترسی مسائل دو گانبه و م(طقاهدر هت شش ماه گتفت(د  گمهورهاایرئ

چتا که تهدید استائیل و غتب که از همان آغاز اتحاد وگود داشت،  ؛شدیتحکیم اتحاد پتدااته م

فارس و حضور آمتیکاا در م(طقاه، باا وگاود پا از گ(  دوم الی، ژهیوبه .همچ(ان ادامه داشت

اد شوروی، احساس نگتانی بتای دو کشور افازایش یافات و چون اتح یاک((دهیفقدان قدرت ا( 

ب(ابتاین احساس همکاری و اتحاد بین دو کشاور  هست(د. آنها ،ها دریافت(د که هدف نهایی غتبآن

 همچ(ان وگود داشت.

 د کنفرانس صلح مادرید 3

محتااانه اقدام به تغییت گهت در سیاست اود کتد. این  ،میالدی 2366سوریه در سال 

از بابت قتوض تسلیحاتی سوریه به آن کشور  ،است تا حدودی به دلیل ت(ش با اتحاد شورویسی

افتاده را میلیارد دالر سود عقب 2میلیارد دالر به اضافة  25مبلغی در حدود  ،اتخاذ گتدید. این قتوض

و  . همچ(ین شوروی مایل بود روابال اود را با استائیل گستتش دادهگشتیشامل م 2363در سال 

گهت تسهیل مهاگتت یهودیان شوروی بت استائیل، تتتیباتی اتخاذ نماید. تمایالتی که سوریه 

اود را از ابتکارات سیاست نوین  ،دمشن شدبا آن همتاه گتدد و ل ا باع   وگهچیبه ه توانستینم

 یزوانگهدارد. این تغییت سیاست و همچ(ین بازتاب عزم رژیم حافظ اسد در گتیز از ان مسکو دور

دیپلماتیک اود از غتب بود که پا از گتیان ه(داوی بت آن تحمیل شده بود. سوریه و آمتیکا در 

وقت لب(ان کوشش نمودند تا در گهت  گمهورایامین گمیل رئ یتیگدر پی ک(اره 2366سال 

 

2  -  Anoushirvan Ehteshami And Reymond A.Hinne bush , Op. Cit.PP.226-3. 
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 قبول بتای گایگزی(ی وی با یکدیگت از در همکاری در آی(د. با این حال درتضمین فتآی(دی قابل

ه(گامی که دمشن دریافت مسکو دیگت حاضت به حمایت از اهداف استتاتژیک آن در  ،2363سال 

، تحول دینمایو در عوض اتح دفاع استتاتژیک را توصیه م ستیبتابت قدرت تسلیحاتی با استائیل ن

به گانب  ،یتدربه ،عمده به وقوع پیوست. سوریه از این زمان به بعد در سیاست اارگی اود

به  دنظتیسابن اود نیز تجد کیمتیکا گتایش یافت. در روابال با مصت، متحد آی(ده و شتآگاه اردو

آشکارا از ورود مجدد مصت به اتحادیه عتب پشتیبانی نمود و در ، 2363عمل آورد. دمشن در آوریل 

بحتان  . 225 ص :2363، گاف) روابال دیپلماتیک اود را با قاهته ازستگتفت 2363سپتامبت 

زدن با گته های. سورشودیفارس فاکتور دیگتی در تحول سیاست اارگی سوریه محسوب مالی،

ک((ده و  نیبانداز بسیار اوشچشم ،این بحتان هکلیه معضالت استتاتژیک داالی و اارگی اود ب

وفصل معضالت اود به وگود آوردند )کیهان هوایی، را در گهت حل یاانهیگتام(فعت

این بحتان بود که حافظ اسد توانست نقش کلیدی اود را در فتآی(د صلح پا از  . 26/6/2373

که دولت بوش مشتاقانه مایل به پیشبتد آن و تحصیل صلحی میان استائیل و همسایگان  ؛ااورمیانه

الشتع هییتی را به ستپتستی فاروق اولین بار وارد پتوسة صلح شد و یتضمین ک(د و بتا ،عتبش بود

فتستاد. شتایال سوریه در م اکتات  دیدر مادر لیک(فتانا صلح اعتاب و استائ اش بهوزیت اارگه

اهداف  ،شورای ام(یت سازمان ملل بود. در واقع 336و  292 یهاصلح در اولویت اول اگتای قطع(امه

 نمود: یب(دو م(افع سوریه را در م اکتات صلح با رژیم صهیونیستی می توان به شتح زیت دسته

دد تعادل استتاتژیک در م(طقه، پا از بتهم اوردن این تعادل به دنبال فتوپاشی ا بتقتاری مج

 ابتقدرت شتق؛

 یقطبفتوپاشای شاوروی و تهدیادهای ناشای از احتماال تاک یا نجات از انزوای سیاسی در پ

 شدن گهان؛

هاا باه دلیال اقتصادی و نظامی غتب پا از قطع این کمک یهاها و کمکا دستیابی به پاداش

 وپاشی سوسیالیزم شوروی؛فت

گوالن به ع(وان سمبل مبارزه باا اساتائیل و در  یهایا بازگشت حاکمیت کامل سوریه بت بل(د

 ملی؛ زینتیجه دستیابی به یک پیتوزی بزرگ و غتورانگ

و نجاات از  یآباا دستیابی به م(ابع بسایار مهام آبای گاوالن و در نتیجاه رهاایی از بحاتان کم
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 بت قطع آب رود فتات بت سوریه؛فشارهای تتکیه مب(ی 

س(گین نظامی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی معیشت و رفاه عماومی  یها(هیا رهایی از هز

  .23ص  :2369امامی، )

االابار گفت: ما همچ(ان به فتای(اد صالح عادالناه و حافظ اسد در مصاحبه با روزنامه مصتی

زماان هام ، یع(ای ای(کاه هماواهادیه اساتائیل ماولی اگت صلحی کا ،معتقدیم انهیگامع در ااورم

. ستیتحت هیچ شتایطی از نظت سوریه قابل قبول ن ،هم صلح محقن گتدد اراضی در اشغال باشد و

صالحی  اواهدیشورای ام(یت پایب(د است، صلحی که سوریه م 336و  292 یهاسوریه به قطع(امه

اماش و ام(یات باه ارمغاان بیااورد. است که هت صاحب حقی به حان ااود بتساد و باتای هماه آر

شده سوریه در صلح س(دی تاریخی است و این سیاست، و دیگتان گفت(د که س(د ارائهها اییآمتیک

ایتان با هتگونه م اکته با رژیم صهیونیستی  . 226 :2365سعیدی، و ثابت است ) شدهنییسیاست تع

کتدن اشغال ستزمین فلسطین و ملغیکتدن مخالفت کتد و م اکتات صلح را ستپوشی بتای قانونی

و شتب اراضی اشغالی اعتاب نامید. گمهاوری اساالمی  دیقیسازمان ملل بتای تخلیه ب یهاقطع(امه

ایتان، استائیل را رژیمی غاصب، غده ستاانی، نامشتوع و گعلی قلمداد نماود و هتگوناه صالح و 

رژیام صهیونیساتی و تضاعیف  یالبطهسازش و اقدامی که باع  ت بیت، تیمین ام(یت، اقتدار و سال

 :2363سالیمانی، مسلمانان شود را کامالً متدود دانست و در نقش یک نیتوی بازدارند ظااهت شاد )

زیتا بت  ؛روند صلح اعالم کتد مخالفت اویش را با ،ایتان با شتوع م اکتات ااورمیانه . 229ص 

ولی از انتقاد مستقیم  ،انجامدیفلسطین نم این اعتقاد بود که روند صلح به حل و فصل عادالنه مسئله

به اقدام سوریه گلوگیتی کتد، اما در تفسیتهای ابتی ایتان تیکید شد که پ یتش ااتح )آمتیکاا 

و تفوق آمتیکاا در م(طقاه و تضاعیف هادف مقادس فلساطین  سمیالیتوسال سوریه  کمک به امپت

یک ماه پیش از آن، رئایا ساتاد ارتاش  نبود؛ زیتا ت(ها تم(تظتهیاست. تصمیم سوریه بتای ایتان غ

دیدار مفصلی از تهتان داشت. این دیدار در نتیجة  رتبهیعال یئتیحکمت شهابی در رأس ه ،سوریه

غتبی در لب(اان انجاام  یهاتالش سوریه بتای واداشتن ایتان به تعهد فعال به آزادی تمامی گتوگان

ناشی از روناد صالح و موضاوعات ام(یتای موضوعات همکاری نظامی و مسائل  تندهیبتگ شد و در

عل(اً بت اهمیت رابطة بین دو کشاور و تفااهم دو کشاور در  ،فارس بود. شهابی گدا از موضوعالی،

 یهانیمود نیاز به صلح عادالنه و پایدار که متضمن حقوق فلسطی(یان و باز پا دادن تماامی ساتزم
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ا در اوااات اکتبات در تهاتان، مباادرت باه اشغالی باشد، تیکیاد کاتد. ایاتان پایش از ایان ک(فاتان

کاتد. در ایان  «حمایات از انقاالب اساالمی فلساطین المللنیک(فتانا ب»بتگزاری ک(فتانسی با نام 

ک((دگان در ایان کشاور و گاتوه اساالمی شاتکت داشات(د. شاتکت 93ک(فاتانا، نمای(ادگانی از 

ابتکاار عمال آمتیکاا در ک(فاتانا  اسالمی، یهاو چارچوب یک(فتانا، با پیتوی و تیکید بت مبان

 26مادرید را محکوم نمودند. نتای، ک(فتانا نیز مهم تلقی شد. قطع(امه نهایی این ک(فتانا شاامل 

در گماع اعاتاب  یتوگهماده بود. این قطع(امه نقش ایتان به ع(وان کشاوری کاه دارای نفاوذ قابال

هاای اساالمی، ین روند، نمای(دگان گتوهرا داشت، بتگسته نمود. در ادامه ا« روند مادرید»مخالف 

عاادی ااود را در تهاتان  یهاعتب غیت م هبی ت(درو، نشسات یهاهای فلسطی(ی و مجموعهگتوه

کاار همحافظا یهاادولت هیااز تتیبون ایتان بتای صحبت و عمال عل ادشدهیهای گتوه ند.ادامه داد

موافن روند صلح مادرید را که باه  یاهها، تمامی مجموعهعتب و ساف استفاده نمودند. این گتوه

اصاال  ،تااتین ویژگاای ایاان ک(فااتاناابتکااار آمتیکااا بااه انجااام رساایده بااود، محکااوم کتدنااد. مهم

 ص :2366ی، احتشام) با استائیل و آمتیکا و تشدید مبارزه و حمایت از انتفاضه بود یتیناپ سازش

ایات از انقاالب اساالمی فلساطین را حم الملالنیبتگزاری ک(فاتانا ب ،روزنامه ای(دیپ(دنت  .222

کوششی از سوی ایتان بتای به شکست کشانیدن روند صلح ااورمیانه معتفی کاتد. اساحن شاامیت 

اطااب باه  ،گیتی در بتابت ک(فتانا تهتانوقت رژیم صهیونیستی نیز ای یک موضع تیوزنخست

 رهبتان عتب گفت:

دعاوت باه ناابودی  میااواهیم ک(ید و مکه گهاد علیه استائیل را محکو میاواهی))از شما م

: پیشین ،)سلیمانی استائیل، نظیت آنچه را که از ک(فتانا اایت در تهتان صادر شد، محکوم نمایید  

از مجلاا ایاتان باه ریاسات  ئاتییاک ه ،چ(اد هفتاه پاا از ک(فاتانا مادریاد . 226ا  3صص 

ااورمیاناه و هات دو ک(فاتانا موضاوعات  نیتتمجلا از دمشن دیدار و در مورد مهم ایرئبینا

شاتکت ساوریه در روناد صالح  ،تهتان و مادرید بدون هیچ رنجشی بح  کتدند؛ اما در هات حاال

ما اکته مساتقیم  2.اعتاب و استائیل با حمایت آمتیکا تا حدی باع  واگتایش ایتان و سوریه شاد

ن در این م اکتات، باه فلسطی بخشیسوریه با استائیل و حمایت همه گانبة سوریه از سازمان آزاد

 

2- Hossein J. Agha And Ahmad S. Khalidi , Op, Cit.PP.72-3 
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ایاتان و ساوریه درصادد تاداوم  ،زیاتا تاا ایان مقطاع زماانی ؛آسایب رسااند هیروابال ایتان و سور

 یهاهاای اساالمی و مجموعاهااود باتای گلاوگیتی از تعاارض و درگیاتی گتوه یهاایهمکار

ع گهاان فلسطی(ی بودند. از دیدگاه ایتان، مسئله فلسطین نه یک مسائله صاتفاً عتبای، بلکاه موضاو

که به ع(وان یک کشور اسالمی موضع اود را در  داندیاسالم است و این حن را بتای اود قائل م

ها، مسائله ساازش قبال قضیة فلسطین اعالم ک(د ولی در عین حال با احتتام به اصل حاکمیت دولت

در این پا از شتکت سوریه  . 92ص  :2363)ثانی،  کار قتاردادرا بتعهدا کشورهای عتبی سازش

ک(فتانا، مقامات سوریه تالش کتدند که وانمود ک((د علت قبول اتح صلح آمتیکا از گانب این 

 ،الب استائیل اسات. باا ایان حاالالب سوریه و صلحت(ها گلوگیتی از ایجاد چهته گ(  ،کشور

 پ یتش این اتح یک وقفة چ(د ماهه را در روابال ایتان و سوریه به وگود آورد.

 ایران و امارات متحده عربی د اختالفات 0

  که مصادف با دومین سالگتد اشغال کویت بود، امارات متحاده 2362)متداد  2332در سال 

عتبی ادعاهای ارضی اود را نسابت باه گزایات ایتانای ابوموسای، ت(اب بازرگ و کوچاک از سات 

ها را به بتیتانیا آنسال  نیمیالدی متعلن به ایتان بود، لیکن در ا 2666گتفت. گزایت م کور تا سال 

ایان گزایات  ، حاکمیت ایتان بات2362فارس در سال آورد. با اتو  بتیتانیا از الی، اشغال اود در

سال از آن تاریخ گ شت و در ای این مدت اوالنی، امارات متحده عتبی هتگز  22اعاده گشت. 

فاتاهم شاد و  2332ریل در آو یابه صورت گدی اواستار بازگشت این گزایت نشد. تا ای(که بهانه

گ(جاال بزرگای  ،به این گزایات گلاوگیتی کتدناد هایمقامات ایتانی از ورود امارات ،در این تاریخ

عتبی و اروپایی و آمتیکایی دست به حمالت شدیدی زدند. رادیو  یهاعلیه ایتان راه افتاد و رسانه

ساوی عاتاق و اشاغال اااک آن قاهته تا آنجا پیش رفت که اقدام ایتان را با حملاه باه کویات از 

گونه رفتار شود که با عتاق در مورد کویت کشور بتابت دانست و تهدید کتد که با ایتان باید همان

 . 6-6صص  :2363مجتهد زاده، رفتار شده است )

 اند از:عواملی که سبب اتح ادعاهای امارات عتبی متحده شد، عبارت نیتتمهم دیتتدیب

 لیا؛تحتیکات آمتیکا و انگ .2

 تحتیکات مصت و عتبستان؛ .2
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 ااتالفات درونی و بتونی امارات متحده عتبی؛ .3

 اعمال فشار به ایتان؛ .9

انحتاف افکار عمومی گهان از مسائل حوزه دریای مدیتتانه )م اکتات صلح اعتاب  .5

 . 27ص  :پیشین، ،فارس )گعفتی ولدانیو استائیل  به الی،

صتیحاً اعالم نمود گزایت ابوموسی، ت(ب بازرگ و ایتان در بتابت ادعای امارات متحده عتبی 

 تمسائوالنهیگیتی غکوچک بتاساس اسا(اد حقاوقی و تااریخی متعلان باه ایاتان اسات و از موضاع

 گوناهنی))ا انتقااد کاتد و اعاالم نماود: فاارس،یعتب در مورد ساه گزیاته ایتانای در ال هیاتحاد

هاوری اساالمی در دفااع از تمامیات تغییاتی در مواضاع اصاولی گم نیتتکوچک ،هایتیگموضع

ساخ(گوی  . 95ص  :2363، )مواضاع سیاسات ااارگی ایاتان ارضی اود ایجااد نخواهاد کاتد  

 حیفاارس باه تصاح))ما امیدواریم مقاماات کشاورهای حاوزه الی، وزارت امور اارگه بیان کتد:

ری باین گمهاوری م بتی که بتای تفاهم و همکاا یها(هیموضع اود اقدام نموده و اگازه نده(د زم

فارس ایجاد شده است، بازیچه اسالمی ایتان و کشورهای م(طقه و بتقتاری ام(یت و ثبات در الی،

فاارس از اتیان گویاناه در الی،ها حضاور سالطهقتار گیتد که هدف نهایی آن ییهادست قدرت

کیهاان، )روزناماه  آناان اسات   یثبااتیباین کشاورهای م(طقاه و با یاعتماادیایجاد سوءظن و با

درصدد میانجیگتی میان ایتان و امارات بتآمد و از  سوکیبا شتوع ت(ش، سوریه از  . 26/2/2363

زیتا مصت در میان کشاورهای م(طقاه ؛ سوی دیگت تالش کتد تا روابال ایتان و مصت را بهبود بخشد

تاالش  گانهبیش از سایتین بتای گستتش و تعمین ت(ش باین ایاتان و اماارات در ماورد گزایات ساه

و نیااز در اتحادیااة عااتب، نقااش  7+2کااتد. مصاات چااه بااه صااورت انفااتادی و چااه در اگااالس می

 ،ها و اعتاتاض را علیاه ایاتان بات عهاده داشات. در هماین راساتاک((ده و رهبتی مخالفتهماه( 

پیاام حاافظ  شاد و  وارد تهاتان 2362)شهتیور  2332الشتع وزیت اارگه سوریه در سپتامبت فاروق

 ،2333ژانویاه  لیدر اوا .ایتان نمود اسالمی گمهوری مقامات گانه تسلیمدر مورد گزایت سهاسد را 

و با پیامی از سوی حافظ اسد وارد ایتان شد. وی به ه(گام ورود  هیبل(دپا ئتیادام در رأس یک ه

به تهتان گفت که سوریه بتای ایجاد روابال دوساتانه و بتادراناه باین ایاتان و گهاان عاتب تاالش 

میانجیگتی میان ایاتان و  سوکیسوریه از سفت به ایتان از  گمهورایواهد کتد. هدف معاون رئا

میاانجیگتی میاان ایاتان و مصات باود.  ،تتفارس و از سوی دیگت در بعدی گستتدهکشورهای الی،
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بتای میانجیگتی بین ایتان و امارات متحده عتبای  2333وزیت امور اارگه سوریه مجدداً در ژوئیه 

از تهتان و ابوظبی دیدار کتد. سوریه وگود روابال اوب بین ایتان و اعتاب را به نفع ام(یت م(طقه 

میانجیگتاناه  یهابا این حال سوریه در تالش ؛دانستیکتدن مدااله اارگی، ضتوری مو محدود

اماور زیتا وزارت  ،اود بتای حل ااتالف بین ایتان و امارات متحده عتبی توفیقی به دست نیاورد

 3  اعالم کتد که ایان کشاور باا ایاتان در ماورد )2362)آبان  2333اارگه سوریه در اواات اکتبت 

نظات دارناد. ایان کشاور در امارات متحده عتبی  ابوموسی، ت(ب بزرگ و کوچک ااتالف تهیگز

 کاتد.  از ادعاهای امارات عتبی متحده حمایت می7+2عتب و نیز بیانیه دمشن ) هیچارچوب اتحاد

ک((ده پیمان دمشن در ابوظبی، اعاتاب کشور امضاء 6وزرای امور اارگه  ،2333در اگالس ژوئن 

حمایت اود را از امارات متحده عتبی در آنچه که م(اقشه ارضی این کشور با ایتان نامیدند، اباتاز 

داشت(د. در بیانیه پایانی این نشسات آماده اسات وزرا ضامن بترسای وضاع م(اسابات باا گمهاوری 

آن را  ،اند که گستتش این م(اسبات امتی است که اصول ااوت اساالمیسالمی ایتان ابتاز نمودها

و اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم داالت در امور داالی یا تهدید ثباات و  ک(دیاقتضاء م

طلن وزرا حمایت و پشتیبانی م ،. به موگب این بیانیهک(دیاحتتام به آن را ایجاب م ،صلح در م(طقه

اود را از به اصطالح حاکمیت دولت امارات عتبی متحاده بات گزایات ت(اب بازرگ و کوچاک و 

کاه  یزیآماود نسبت به کلیه اقدامات و وسایل مساالمت دییابوموسی تجدید نموده و مجدداً بت تی

اش اتخااذ گانهحاکمیت کامل ااود بات گزایات ساه یتیگدولت امارات عتبی متحده گهت بازپا

ایتان با شتکت سوریه در این ک(فتانا به شدت  . 566ا  3اند )همان، صص ، تیکید کتدهدینمایم

مخالفت کتد و مطبوعات ایتان ایان عمال را ناشای از نیااز ساوریه باه حفاظ حمایات دیپلماتیاک 

به توگه مالی از ساوی آناان  شفارس در اول م اکتاتش با استائیل و تمایلکشورهای حوزه الی،

مطبوعات بیان کتدند کاه ساوریه راه اشاتباهی را در امات تسالیم و اتسا(دی اااات ع(وان کتدند. 

متتجاع عاتب، اساتائیل و تتکیاه اسات. باه گاای  یهامیبتگزیده است که همان راه واش(گتن، رژ

هماه(ا  و متحاد در  یاضد ایتانی، سوریه بهتت بود با ایاتان در گبهاه یهاتیها و موقعاتخاذ راه

شاید بتوان یکی از دالیل داالت و گانبداری  2.دیکوشیت ک(ونی در ااورمیانه متغییت موازنه قدر

 

2- Anoushirvan Ehteshami And Raymond A.Hinnebusch ,Op.Cit.P.223. 
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  که در مارس 7+2سوریه از امارات متحده عتبی را متبوب به بیانیة دمشن دانست. پیمان دمشن یا )

از همان ابتدا با مشکالتی همتاه بود. شاش  ،به دنبال اشغال کویت از سوی عتاق تشکیل شد 2332

اود باه ایان دو کشاور در گهات کماک ماالی  یهافارس، در وعدهی همکاری الی،عضو شورا

 تقابلیکوتاهی کتدند و سپا ای(که از دید این کشورها، مصت و سوریه در بتابت کشورهای غتبی غ

باع  تضعیف بیانیه دمشن شد و ل ا اتح مجدد  ،اعتماد بودند. سوءتفاهم به وگود آمده میان اعضا

، انی از سوی امارات فتصت م(اسبی گهت احیاء ایان پیماان باود )گعفاتی ولادانیاعاده گزایت ایت

در بیانیه پایانی اگالس اود در دمشن در  7+2همچ(ین وزرای امور اارگه گتوه  . 566ص  :2367

بار دیگت پشتیبانی اود را از امارات متحده عتبی بتای آنچه که از آن به ع(وان اعاده  ،2339ژانویه 

ها از ایتان اواست(د تا ااتالف بت سات ارات بت سه گزیته نام بتده شده، اعالم کتدند. آنمالکیت ام

و با توگه باه  زیآمگزایت سه گانة ایتانی ت(ب و ابوموسی را با امارات عتبی متحده از اتین مسالمت

بیانیاة دمشان در  ،سخ(گوی وزارت امور اارگاه ایاتان .حل ک(د یگواراصول و قوانین حسن هم

اصوص گزایت ایتانی را تکتار ادعاهای بی اساس امارات عتبی متحده نسبت به ایان گزایات ذکات 

و رفاع اااتالف از اتیان  یگاوارکتد و گفت ما به آن بخش از بیانیة اگالس دمشن که حسن هم

را مورد اشاره قتار داده است، توگه داریم و مان(د گ شته آمادگی ااود را  زیآمم اکتات مسالمت

؛ اما این اماارات اسات میداریتداوم گفتگوها و پ یتش مقامات امارات متحده عتبی اعالم م بتای

تفاهماات فای ماابین که تاک(ون به اعالم آمادگی ایتان بتای ادامه گفتگوهای دوگانباه باتای ساوء

گاای صادور وی همچ(ین از صادرک((دگان این بیانیه اواست به .  563)همان، ص  ک(دیتیکید م

میاان کشاورهای  هاساوءتفاهمیی که حاصلی گز ایجاد اااتالف و تفتقاه و افازایش هاهیانیبچ(ین 

 . 3/22/69روزنامه ایتان، ی ک((د )ستیونیصهاسالمی ندارد، توگه و توان کامل اود را متوگه رژیم 

ن اعالم مکتر آمادگی ایتان بتای م اکته با امارات متحده عتبی، وزیتان امور اارگه پیماا علیتغم

به گای تشوین امارات متحده عتبی باه  ،2339 هیدر اگالس اود در کویت در ژوئ گتیبار ددمشن 

م اکته، از ادعاهای آن درباره گزایت ت(ب و ابوموسی حمایت کتدند. به دنبال این اگالس و بیانیاة 

باه  ؛کاتد ادعای امارات متحده عتبی، ایتان انتقادات شدیدی به این بیانیاه از تینهایی آن در حما

در  .زمان که سوریه م اکتات صلح را در ایالت متیل(اد آمتیکاا آغااز کاتده باود نیاصوص در ا

اظهار  «عدم پاسخ ایتان به امارات»در قاهته، از  7+2وزرای امور اارگه گتوه  2335اگالس فوریه 
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دناد. ایان ادعاهای امارات درباره گزایت ت(ب و ابوموسای حمایات نمو تیسف کتدند و بار دیگت از

اقدام در شتایطی صورت گتفت که م اکتات صلح ااورمیانه با روی کار آمدن نتانیااهو باه رغام 

نسبت قتار داشت. شایان ذکت است که ابتگازاری رسامی ساوریه، بخشای از تالش آمتیکا در بن

یت گانه بود، از ابتهای ااود حا ف کاتد. سافقطع(امه اگالس قاهته را که درباره گزایت ایتانی سه

گانه به صورت تکتاری در اگاالس شاورای همکااری سوریه نیز در تهتان در مورد ذکت گزایت سه

گیتی ))این اقدام به علت عضویت امارات متحاده و یاک موضاع دمشن گفت: هیانیفارس و بالی،

وی افازود: ))ساوریه اواساتار  .  شاودیاعتاب تکتار ما یعادی است که هت از چ(د گاهی از سو

زیتا این امت ام(یت و ثبات م(طقه را به  ،این ااتالف به دور از هتگونه تش(، است زیآممتحل مسال

سوریه در اگالس قاهته رأی بات عادم ایجااد  . 532ص  :پیشین ،)گعفتی ولدانی   اندازدیاطت م

گانه توسال ایاتان و حمایات بات سه تیزمین به زمین در گزا یهاتیسیسات نظامی و استقتار موشک

میت امارات متحده عتبی داد. سخ(گوی وزارت اارگه ضامن نکاوهش مواضاع کشاورهای حاک

نکاتدن تیسیساات در دراواست این کشاورها از ایاتان را مب(ای بات ایجااد ،ک((ده بیانیه قاهتهامضاء

گزایت ت(ب بزرگ و کوچک و ابوموسی را داالت آشکار در امور داالی ایتان ع(وان کتد و آنان 

ین موضوعی بت ح ر داشت. وی بیان کتد: ))ایتان انتظار دارد کشورهای دوسات و را از تداوم چ(

نسبت به اطتهایی که م(افع و ام(یت گمعای م(طقاه را تهدیاد  یشیمسلمان م(طقه با تدبیت و دوراند

 :2367، 2362)روزشمار سیاست اارگی ایتان در سال  ، از حسن نیت ایتان استقبال ک((د  ک(دیم

با توگه به مواضع این کشور نسبت  هیکه باع  عدم تیتگی در روابال ایتان و سور آنچه . 296ص 

که باتای گهاان  یارابطه ؛گانه شد، رابطة بل(دمدت و همه گانبة دو کشور بودبه قضایای گزایت سه

از هتگوناه  ساتیبایما ،اسالم و دنیای عتب و گبهه پایداری در بتابت تجاوزهای استائیل مهم باود

 ، پتهیز کتد.زدیکه به این همبستگی صدمه و ضتر م یامسئله

 د تهاجم ترکیه به شمال عراق 5

فارس، فتوپاشی شوروی و اعاالم نظام ناوین گهاانی از ااتف پا از پایان گ(  دوم الی،

 نیاتتکیه در ا یهاآمتیکا، تتکیه ادعاهای ارضی اود را نسبت به شمال عتاق مطتح کتد. داالت

نظامی مکتر به شامال عاتاق، بتقاتاری تمااس باا رهباتان کتدهاای عتاقای، مورد شامل تجاوزات 
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تتک در شمال عتاق و ستانجام دراواست تغییت متزهای بین دو کشور باود. در مااه  تیاستفاده از ل

نیتوهای زمی(ی و هوایی تتکیه به شمال عتاق تجاوز کتدند و دولت تتکیه هدف اود  ،2332اوت 

نیز هواپیماهای  2333تد اعالم کتد. در هفته اول مارس حزب کارگتان کُ یاهگاهیبتدن پارا از بین

دولات  هیاانیهای حزب کارگتان کتد در شامال عاتاق کتدناد. بتاسااس بتتکیه حمالتی به پایگاه

محدودا ده کیلومتتی داال اااک  های  . ک. ک و فقال درحمالت محدود به اردوگاه ،تتکیه

هزار نفت از  35هم بیش از  2335مارس  22، عتاق و ایتان بود. در متزهای تتکیه یکیعتاق در نزد

زرهی، شمال عاتاق را ماورد  یهاگانینیتوهای نظامی تتکیه با پشتیبانی گستتدا نیتوهای هوایی و 

 نامید. ارتش تتکیه دو« عملیات پوالدین»تجاوز نظامی به شمال عتاق را  ،تجاوز قتار دادند. آنکارا

داد. درگیتی نیتوهای  شمال عتاق را مورد تجاوز قتار 2335ژوئن و ژوئیه  یهاماه بار دیگت نیز در

انی سبب ورود نیتوهای  . ک. ک به شمال عتاق شد و راه را بتای تجااوز تتکیاه رزاالبانی و با

دولت تتکیاه هادف تجااوزات مکاتر نظاامی ااود باه  . 23/7/69هموار کتد )روزنامه ااالعات، 

 را چ(ین اعالم نمود:  م(اان شمالی عتاق

 حزب کارگتان کتد تتکیه مستقت در شمال عتاق؛ یهاکیا ستکوب چت

 ها در این م(طقه؛ ها و توان پشتیبانی آنا از میان بتدن اردوگاه

کاتد باه  یهااکییک م(طقه آزاد در این ناحیاه و ممانعات از نفاوذ چت جادیا گلوگیتی از ا

 داال ااک تتکیه؛

)گعفاتی  یالمللانیباه گامعاة ب« تتوریسام»ااع دولت تتکیه در مباارزه باا دادن عزم قنشان -

 . 52-2صص  :2369، ولدانی

تجاوز نظاامی تتکیاه باه شامال عاتاق را محکاوم کتدناد و اواساتار  ،گهان یهااک ت دولت

نیتوهای این کشور از ااک عتاق بودند. عملیات نظامی تتکیه در داال اااک عاتاق  ی(ینشعقب

شادت ایان اقادام ه، سوءظن کشورهای همسایه عتاق را بتانگیخات. ایاتان و ساوریه بهبیش از هم

تتکیه را محکوم و ضمن تیکید بت ضتورت حفاظ یکپاارچگی و تمامیات ارضای عاتاق، هتگوناه 

زدن باه آن را محکاوم کتدناد )روزناماه ساالم، اقدام در راساتای نقاض ایان یکپاارچگی و ضاتبه

که اساتائیل از بحاتان عاتاق باتای  شودیعتقد بودند این امت باع  مایتان و سوریه م . 22/5/2367

افزایش تش(، در سطح م(طقه و گهان سوءاستفاده ک(د و اواهان اتو  نیتوهاای تتکیاه از شامال 
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عاتاق، اواساتار مالقاات  هیایتان و ساوریه، دو همساا یهایعتاق شدند. تتکیه بتای کاهش نگتان

امور اارگة سوریه، ایتان و عتبستان شاد. نخساتین نشسات وزرای اش با وزرای وزیت امور اارگه

در آنکارا بتگزار شد. وزیت امور اارگة عتبستان باه علات  2332نوامبت  29امور اارگه م کور در 

فقدان سیاست مشخصی از اتف ریاض در قبال این مسئله، در اگالس م کور شاتکت نکاتد، اماا 

تعهد اود را نسبت باه حفاظ تمامیات ارضای  ،نشست نیوزرای امور اارگة سه کشور دیگت در ا

دادند. اگالس بعدی وزرای امور اارگه سه کشور در ماه فوریة همان ساال  عتاق مورد تیکید قتار

در دمشن بتگزار و بار دیگت پشتیبانی از یکپاارچگی ساتزمین و تمامیات ارضای عاتاق اعاالم شاد 

گانبه در تهتان بتگزار شد و باز هت سه کشور  هفتمین نشست سه . 57ص  :پیشین ،)گعفتی ولدانی

هاا بت حفظ تمامیت ارضی عتاق و عدم داالت بیگانگاان در اماور ایان کشاور تیکیاد کتدناد. آن

البی ااارگی از اتیان اعماال بدون هتگونه مدااله یستیبایاااتنشان ساات(د که آی(ده عتاق م

 یگاوارتابتی، دموکتاسی و حسن همآزاد و مشتتک تمامی متدم عتاق بتاساس اصول وحدت، ب

 . 23/7/69روزنامه ااالعات، )تعیین شود 

 د پیمان استراتژیک ترکیه د اسرائی( 6

یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار در روابال دو گانبة ایتان و سوریه، پیمان استتاتژیک تتکیه و 

صااتی در اساات کااه بااه لحاااظ اهمیاات موضااوع، الزم اساات توضاایح مخت 2337اسااتائیل در سااال 

و اهداف آن داده شود و ساپا باه تایثیتات آن بات رواباال سیاسای ایاتان و  یتیگچگونگی شکل

صالح در »باه « زماین در مقابال صالح»سوریه پتدااته شود. پا از تغییت گفتگوهای صلح از قالب 

مانادن والی(حال اتفکیابست رسیدن م اکتات صلح سوریه و اساتائیل از و به بن« مقابل ام(یت

به عالوه افزایش ااتالفات و تتس تتکیه از همسایگانش از اتف دیگت،  ،فات تتکیه و سوریهااتال

تتکیه و استائیل بتای مقابلاه باا تهدیادات احتماالی و بتقاتاری تاوازن قادرت در م(طقاه درصادد 

باین  2337اتحادی استتاتژیک در زمی(ة همکاری نظامی ا ام(یتای بتآمدناد. در فوریاه و آگوسات 

هاوایی و  یهاانیها زمی(اه تمتناماهنامه باه امضااء رساید. ایان موافقتو تتکیه، دو موافقت استائیل

مشتتک، دستتسی به امکانات ب(دری و امکان تمتین هوایی استائیل بت فتاز فالت آنااتولی  ییایدر

را نیاز « مباارزه باا تتوریسام»را فتاهم آورد. ایان توافق(اماه همچ(این موضاوع همکااری در زمی(اة 
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حفاظت از متزهاای ااود  - از تجتبیات استائیل در گ(وب لب(ان توانستینمود. تتکیه م ی(یبشیپ

گهات مباارزه باا حازب کاارگتان  -در مقابل تهدیدات اارگی با توسل باه ایجااد م(ااان ام(یتای

اسااحن رابااین  . 5-7صااص  :2362، نااژاد)رفعاات کتدسااتان موسااوم بااه  . ک. ک بهااته گویااد

محتماناه باا  یهاهدف از انعقااد توافق(اماه نیتتئیل در این باره گفت: ))مهموقت استا تیوزنخست

 . 5ص  :2366روش(دل، ) حفظ توازن قدرت در م(طقه ااورمیانه است   ،تتکیه

ا نظامی به دور کشاورهای  در واقع علت گتایش استائیل به تتکیه، ایجاد یک حصار سیاسی

ود به ع(وان یکی از اصول استتاتژی صهیونیسم مطتح عتبی بوده است که از زمان تشکیل دولت یه

وقت استائیل چ(ین اعالم کتد: هدف ماا کشایدن  تیوزکه بن گوریون نخست یاوربوده است. به

حصار انزوا پیتامون گهان عتب است. بن گوریون مدعی شده بود که تحکایم رواباال اساتائیل باا 

انجام باه تحصایل صالحی م(جات گاتدد و در ست تواندیکشورهای غیت عتب پیتامون میهن عتبی م

 Abbaای بتاوردار گتدید. ابا ابان )تتکیه بتای استائیل از اهمیت ویژه ،چارچوب این استتاتژی

Ebanی: بتقاتارسدینویوقت استائیل در کتاب اود تحت ع(وان صدای استائیل م تیوز  نخست 

ای که اود را دارای هویت ااورمیانه روابال میان تتکیه و استائیل دلیل صحت م(طن استائیل است

 سیاسی رتبهیموشه آرنز از مقامات عال . 73ص  :2375، ماه(امه بولتن وزارت امور اارگه) داندیم

: ))وضاعیت فعلای ماا دیاگویو آنکاارا ما ویآوا نظامی استائیل در اصوص اتحاد استتاتژیک تل

فاظ تاوازن قادرت در م(طقاه باه اتحاادی است. استائیل بایاد باتای ح 23مشابه اروپای غتبی قتن 

استتاتژیک با کشورهای قدرتم(دی همچون تتکیه تن در دهد. تیمین ام(یت ملی اساتائیل در گاتو 

   گاتددیای حاصال ماافزایش قدرت نظامی و انعقاد تتتیبات ام(یتی با کشورهای قدرتم(د م(طقاه

 . 5ص  :پیشین ،)روش(دل

 اهداف ترکیه:

 به شتح ذیل بیان کتد: توانیای با استائیل را مکاری م(طقهاهداف تتکیه بتای هم

ای از دالیل اصلی گتمی روابال تتکیاه و اساتائیل باه تالش بتای ایفای نقش قدرت م(طقه -

همکااری  - ؛ک(ادی، از این روست که تتکیه از م اکتات صلح ااورمیانه حمایت مارودیشمار م

مقابلاه باا  - ؛ااالعااتی دو کشاور یهاایعات میاان ساتوام(یتی و تقویت ب(یة نظامی و تبادل ااال
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تهدیدهای یونان و سوریه، بتاای از نااظتان سیاسای معتقدناد کاه یکای از اهاداف تتکیاه انعقااد 

نظاامی یوناان و ساوریه صاورت گتفتاه  یهایقتاردادهای نظامی با استائیل، در واک(ش بت همکار

صا(عتی،  یها(هیبان ستمایة استائیل و استفاده در زمصاح یگ ارهیاز توان ستما یتیگبهته - ؛است

تالش بتای عضویت در اتحادیة اروپا، نخبگان سیاسی ا اقتصاادی حااکم بات  -؛ کشاورزی و آب

 دانست(دیتتکیه به لحاظ سااتار سیاسی این کشور، رژیم الئیک را مستحن ورود به اتحادیة اروپا م

بت محور الحاق به اتحادیة اروپا چتایده است. ولی ستان دیپلماسی تتکیه  ،اوالنی یهاو ای سال

تتکیاه را باه لحااظ نقاض گساتتده حقاوق بشات و عادم حال ،  ... آلماان، یوناان و ژهیواروپایی به

ایجااد رواباال  ،رونیا. از ادانسات(دیبحتان قبتس، شایستة ورود به گمع ساتارگان نما زیآممسالمت

تا با استفاده از  دادیمتتاتژیک آمتیکا، این گمان را به تتکیه اس مستحکم با استائیل به ع(وان متحد

نفوذ آمتیکا و استائیل احتمال ورود به اتحادیه اروپا را افزایش ده(د. از ساوی دیگات نزدیکای باه 

داد تا از نقش و نفوذ البای ارم(ای و یوناانی در سا(ا و ک(گاته استائیل، این فتصت را به آنکارا می

  .62ص  :2367، کاکایی) آمتیکا بهته گوید

 اهداف اسرائی(:

اسات. ایان  ییگتااهمیت تتکیه بتای استائیل، مقابله باا گساتتش اصاول یهایکی از گ(به -

تتکیاه باه ع(اوان پال  یکیتیاساتفاده از موقعیات ژئاوپل -هدف استائیل بیشتت متوگه ایاتان اسات؛ 

ین م(اافع ام(یتای و مقابلاه باا دشام(ان تایم -ارتباای با م(اان استتاتژیکی آسیای متکازی و قفقااز؛ 

دستیابی به م(ابع آبی  -مشتتک استائیل و روند صلح ااورمیانه، این هدف بیشتت گ(به روانی دارد؛ 

ااتو  از انازوای سیاسای و اقتصاادی  -تتکیه در صورت بتوز بحتان در سطح م(طقه ااورمیاناه؛ 

ع(وان یاک کشاور مسالمان، درصادد کساب ای، استائیل با گستتش روابال اود با تتکیه به م(طقه

در اااااورمیانه « دو دمااوکااتاسااای»متحده از اتحاد بین االتیمشتوعیت سیاسی در م(طقه است. ا

  ساخ(گوی وزارت اماور اارگاه آمتیکاا در Nicholas Burnsاستقبال نمود. نیکااوالس بتناز )

اساتائیل مایال باشا(د روابطای باا در این اصوص اظهار داشت: ))ای(که تتکیاه و  2336اوایل سال 

یکدیگت داشته باش(د، بتای ما قابل درک است. اگت بتای از کشورهای عتب این امات را نپ یتناد، 

پاتی دریاایی »مانورهای دریایی مشتتک استائیل ا تتکیه ا آمتیکا که ناام  .چ(دان عجیب نیست  
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د، هتچ(د باه تماتین عملیاات نجاات در مدیتتانه انجام ش 2336به اود گتفت و در ژانویة  «استوار

رفعات ) رفتیاز حمایت آمتیکا از این اتحادیه به شمار م یادریایی محدود شده بود، لیکن نشانه

گدیاد میاان تتکیاه و  یب(داود را در میان صاف ،سوریه با انعقاد این قتارداد . 7ص  :2362نژاد، 

ساوریه،  گمهورایاساس، معاون اول رئ استائیل احساس کتد و به مخالفت با آن بتااست. بت این

کاه از  داندیم «تهدید علیه اعتاب نیتتبزرگ» عبدالحلیم ادام، همکاری میان تتکیه و استائیل را

و با ش(اسایی رسمی استائیل از گانب تتکیه شتوع شد. وی همچ(ین اظهاار داشات کاه  2396سال 

اتحادی بوده که از گ(  گهانی دوم  نیتتکاطتنا« تتکیه ا استائیل و آمتیکا»سلسله روابال میان 

بول(د اکارکالی نمای(ادا لیباتال در حازب ماام  . 222ص  :2362ای(بار، به بعد به وگود آمده است )

که توافق(امه نظامی تتکیه و استائیل علیه هیچ کشوری امضاء  ک(دیمیهن تتکیه در این زمی(ه ادعا م

ه از بتقتاری روابال دوستانه با کشورهای عتبای اگت(ااب نشده است. آیا سابقه داشته است که تتکی

علیه هیچ کشور عتبی نزده است، در حالی کاه  زیدآمیدست به اقدامات تهد گاهچیورزد؟ تتکیه ه

 . 62ص  :2367)کاکاایی،  ساازندیدار مابتای از کشورهای عتبی ثبات و ام(یت تتکیه را ادشه

سااات چتا که سوریه را وادار می ؛کاری بوده استفشار روی سوریه یکی از اهداف مهم این هم

 ،زمی(اة دوم ؛مختلف به تتکیه امتیاز دهد. اولین زمی(ه متبوب باه مسائله کتدهاا باود یها(هیتا در زم

زمی(اة  ؛اود در مورد آب فتات باود یهادادن یا پا گتفتن دراواستکتدن سوریه به امتیازوادار

تان اسک(درون است که دو کشور بت ست آن اااتالف دارناد و سوم که ه(وز داغ نشده متبوب به اس

 .داندیسوریه همچ(ان این م(طقه را بخشی از ااک اود م

نزگاار اها به شدت ابتاز ایتان نیز از پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل و روابال حس(ه میان آن

والیتی به  اکبتیارگة وقت، علده(ده بود که وزیت ابتای ایتان تکان یقدرنامه بهکتد. این موافقت

هاا ام(یتی ایتان ناشی از این توافق(امه را ابتاز نمود. تتک یهایستعت به آنکارا سفت کتده و نگتان

هاای هاوایی تتکیاه باتای صتاحتاً به ایتان اامی(ان دادند که استائیل اگازه نخواهد داشت از پایگاه

متحاده و توگه به روابال بسیار نزدیاک تتکیاه و ایاالت با ،حمله به ایتان استفاده ک(د. به هت تتتیب

بین آمتیکا و استائیل و همچ(ین با توگه به ای(که اساتائیل و آمتیکاا هات دو ایاتان را یاک کشاور 

 یها، ایتان وعادهتندیگیو تهدید علیه صلح و ام(یت ااورمیانه در نظت م دان(دیمتمتد و ستکش م

مقاماات رسامی وزارت اارگاه ایاتان در ژانویاة   .276: 2362ااهاتی، تتکیه را گدی نگتفات )
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هااا و افاازایش چالش»، مااانور دریااایی مشااتتک تتکیااه ا اسااتائیل و آمتیکااا را بااه ع(ااوان  2336

کتدند و آن را در گهت گستتش نفوذ استائیل دانست(د. ارزیابی می« زا در م(طقهبحتان یهافتصت

دهاد، هشادار داد را را در بتابات گهاان اساالم قاتار میعالوه وی در مورد این همکاری که آنکابه

 یهااگاهیایتان مدعی است که دستتسای اساتائیل باه پا . 232ص  :2366 ،)گزیده اابار ااورمیانه

هوایی تتکیه، تهدیدی بتای فضای ایتان است. علیتغم اظهارات مقامات تتک مب(ی بت ای(که پیمان 

وقت استائیل اعالم کتد کاه امضاای موافقت(اماة  تیوز؛ پتز نخستستیم کور علیه هیچ کشوری ن

 اقدامی ام(یتی گهت مقابله با ایتان است. مارتین کتایمت مادیت انساتیتو ویآونظامی میان آنکارا و تل

بلکاه  ،گفت: ))قتارداد تتکیه و استائیل یک قتارداد تشاتیفاتی نیسات بارهنیدرا ویآودایان در تل

عاد وسیع است که اگت الزم باشد بتاساس آن اساتائیل قاادر اواهاد باود قتاردادی استتاتژیک با اب

بعدها  . 22ص  :2366روش(دل، بتای تیمین ام(یت اود اهدافی را در ایتان مورد حمله قتار دهد   )

تورهان تایان وزیت دفاع وقت تتکیه در ای اقامت اود در استائیل در دیدارهای اود با پتزیادنت 

باین  یهامانینکته استفاده کتد که پ این نتانیاهو از هت فتصتی بتای تیکید بت تیوزوایزمن و نخست

وی همچ(ین  ،ک((دیحمایت م سمیاستائیل و تتکیه علیه کشورهای ایتان و سوریه است که از تتور

بالستیک متهم کتد. تایان این نکته را هم ت کت داد که هدف  یهاایتان و سوریه را به انباشتن سالح

اسات و مادعی شاد کاه متکاز فتمانادهی ایان  سامیا اتحاد استائیل و تتکیاه گ(ا  باا تتورعمد

در دمشن است و ایتان از عملیات حزب کارگتان  ک(دیتتوریسمی که تتکیه و استائیل را تهدید م

 :2362السان، ) ک(ادیو تدارکاتشان را تایمین ما ک(دیک  و حماس حمایت م کتدستان ) . ک.

و همکاری نظامی اود را با ایان کشاور  داردیی که استائیل به سوی تتکیه بت مبا هت گام . 37 ص

باتای  یتاتیگاد یهاایتان و سوریه گام ؛ک(دیتت مدهد و یا محاصتا سوریه را ت( گستتش می

. پاتتیاک سایل از کارش(اساان انگلیسای باا توگاه باه ایان رواباال دارندیگستتش روابال اود بت م

اند که با ادامه تهدید استائیل نسبت به استتاتژیک بدل شده مانانیپسوریه به هم: ))ایتان و دیگویم

هاا امضای معاهده دفااعی مشاتتکی میاان آن یسوسوریه و رکود م اکتات صلح، این همکاری به

 دلواپسی سوریه و ایتان بات ،2336در اول تمام سال .  226ص  :پیشین ،)ای(بار پیش اواهد رفت  

. همکاری نظامی ا ام(یتی استائیل زدیا آنکارا دور م ویآوحادی در مقابله با اتحاد تلایجاد ات حول

ا تتکیه، افشای اتح تتکیه بتای ایجاد م(طقه حائل ام(یتی در شمال عتاق، توائه تجزیه عتاق و نیز 



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

322 

لاه و اگالس قطت از گم ویآوگوالن بت تل یهایمصوبه ک(ست رژیم صهیونیستی مب(ی بت تعلن بل(د

سایت کشورهای م(طقاه در  ،. این در شتایطی بود که گز محور دمشن ا تهتانباش(دیاین تحوالت م

همکااری تتکیاه و اساتائیل را مغاایت باا م(شاور  ،. تهتان و دمشنبتدندیتفتقه و پتاک(دگی به ست م

همکااری  در همکاری با این رژیم و دنظتیو تتکیه را به تجد دانست(دیسازمان ک(فتانا اسالمی م

با کشورهای اسالمی و عتبی دعوت کتدند. سوریه که اود را در محاصاته دو  یگوارو حسن هم

یونان و ارم(ستان و حتای مصات  یهاتیو چ(دان به حما دیدیدشمن اصلی یع(ی استائیل و تتکیه م

ایان تماام ااتالفااتش را باا  توانساتیولی نما ؛سعی در بهبود روابطش با عتاق کتد ،امید نداشت

یک دفعه حل نماید و ایتان را بهتتین گزی(ه بتای همکاری در مقابل این اتحاد یافت. ایتان  ،کشور

عالوه و باه دیادینیز که اود را در محاصتا هواپیماهای استائیلی از اتین حاتیم هاوایی تتکیاه ما

 یهااگتوهشمال عاتاق و اتهاماات وارده بات سات حمایات از  هروابطش چ(دان با تتکیه بت ست مسیل

هام از گاناب همساایگانش ماورد  اشیتتوریستی مطلوب نبود و از اتف دیگت در متزهاای شاتق

روزنامة الحیاا در تاریخ . ستینگتیبه سوریه به ع(وان نقطة موازنه در بتابت این اتحاد م ،تهدید بود

می ااود را باا و همکاری نظاا داردیم نوشت: ))با هت گامی که استائیل به سوی تتکیه بت 29/5/36

 یهااایاتان و ساوریه گام ،ک(ادیتت مادهاد و یاا محاصاتا ساوریه را ت(ا این کشور گستتش می

 . 273ص  :2367 ،)گزیده اابار ااورمیانه   دارندیبتای گستتش روابال اود بت م یتتیگد

 د اختالفات ترکیه د سوریه 7

ه، بح  ااتالفات سوریه با یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار بت روابال سیاسی ایتان و سوری

. گتددیع مانی به م(طقه باز م یهاو به دوران استیالی تتک 22تتکیه است که از ابتدای قتن 

یکی مسئله حمایت سوریه از  ؛از دو گ(به مورد بترسی قتارداد توانیااتالفات تتکیه و سوریه را م

صورت ادعای آب که بهک  و دیگتی در مورد  حزب کارگتان کتدستان ) . ک. یهاکیچت

ها عقیده دارند که یکی از ارضی سوریه بت استان اسک(درون تتکیه مطتح شده است. البته تتک

حزب کارگتان کتدستان ) . ک. ک ، همین مسئله است.  یهاکیدالیل حمایت سوریه از چت

ت کتد و در مسعود ایلماز نخست وزیت وقت تتکیه به این استان سف ،2337بت این اساس در آوریل 

سخ(تانی اود، حافظ اسد را از داالت در امور داالی تتکیه و در عین حال روابال تتکیه با رژیم 
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علت تخاصم تتکیه با سوریه در ارتباب با  نیتتمهم ،اور کلیصهیونیستی بت ح ر داشت. به

تای ب یالهیک  وس های رادیکال کتد است. حمایت سوریه از ) . ک.حمایت سوریه از گتوه

اظهار داشت(د  2332سوریه در بهار  یهابا این حال مقام ؛مقابله با فشارهای تتکیه ع(وان شده است

. به رغم اعالم داردیم ک. ک  دست بت ) . تیکه سوریه تحت فشار تتکیه و آمتیکا از حما

تتکیه ادعا کتدند که سوریه  یهامقام ،رسمی سوریه مب(ی بت کاهش حمایت از  . ک. ک

نزدیکی  ،. عالوه بت اینک(دی(ان حمایت اود را از این گتوه به ع(وان گتوه فشار حفظ مهمچ

با واک(ش تتکیه مواگه  2335ام(یتی میان دو کشور در سال  یسوریه با یونان و انعقاد قتاردادها

 اتح مسیلة آب و اتهام سوریه ،سوریه یآوردن فشار روشد. تتکیه بهتتین راه ممکن را بتای وارد

سوریه ای  ،2332فارس در سال ک دانست. پا از پایان گ(  الی، ک. بت حمایت از  .

ک در متزهای سوریه و  ک. در مقابل فعالیت  . هاتیاز محدود یاگزارشی اعالم کتد پاره

سدهای رود  یهاتتکیه ایجاد کتده است. با افزایش بحتان و ت(ش میان دو کشور، تتکیه دهانه

اشکاالت ف(ی بست و آب فتات را قطع نمود که این امت موگب انتقادات شدیدی  فتات را به دلیل

به اعزام  2336تتکیه در اکتبت  سپا.  22/6/2366روزنامه سالم، در گهان عتب گتدید )

نیتوهایش در متز سوریه پتداات و از ضتبات هوایی بت دمشن سخن گفت و بحتان را تشدید 

 یهاکشورش صحبت نمود. مقامسوریه علیه  «نشدهگ(  اعالم»ستاد ارتش تتکیه از  رئیا کتد.

 .  یهاکیاوگاالن و ادامه حمایت از چت داهللدمشن را در صورت عدم تحویل عب اآشکار ،تتک

ها از قبل روشن بود: تحویل پیام تتک . 622ص : 2366امامی، ک. ک، تهدید نظامی نمودند )

تان در قالب ای لیه تتکیه و قطع حمایت از  . ک. ک.اوگاالن به ع(وان سمبل مقاومت کتدها ع

حل سیاسی را ریاست سازمان ک(فتانا اسالمی سعی در میانجیگتی بین دو کشور داشت و راه

وزیت امور  ،در ادامه این تحتکات . 63ص  :2362، الموتی ) بتای حل مشکالت پیش(هاد کتد

متحد و وزیت امور اارگه مصت در اصوص  اارگه ایتان در چ(دین نوبت با دبیت کل سازمان ملل

به رؤسای  ییهاامیدر اقدامی تکمیلی با ارسال پ مقامات ایتانیمهار بحتان گفتگو کتد.  یهاراه

بار دیگت پیامدهای  ،توسال سفیتان گمهوری اسالمی ایتان نزد این کشورها هیگمهور تتکیه و سور

شد و از رهبتان دو کشور  ادآوریم را م(فی تداوم ت(ش در روابال دو کشور بتای گهان اسال

بحتان حداک ت تالش اود را بکار گیتند. در سایه چ(ین  تتعیوفصل هتچه ستاواست بتای حل
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اقداماتی از گانب ایتان به ع(وان رئیا سازمان ک(فتانا اسالمی، ستانجام ت(ش در روابال تتکیه و 

 . پا از 69ص  همان،د اار  شد )آمده از وضعیت حاسوریه کاهش پیدا کتده و بحتان پیش

الشتع که در راستای شتکت در کمیسیون عالی مشتتک فاروق ،کاهش ت(ش میان تتکیه و سوریه

ایتان را بتای حل  یهاها و اقدامات ایتان تشکت کتد و تالشتالش از ،دو کشور به تهتان آمده بود

ها در حالی صورت گتفت که ایتان الشنشانه روابال ممتاز تهتان و دمشن اواند. این ت ،این بحتان

ای یع(ی افغانستان قتار داشت و سعی نمود در این نقش مهم م(طقه یهااود در متن یکی از بحتان

داری و گفتگو سوق دهد و موفن به ها را به اویشتن)میانجیگتی  مواضع دو اتف را تعدیل و آن

نامه، قتار شد کشور شد. بتاساس این توافن نامه و تشکیل کمیته ام(یتی میان دوامضای یک توافن

سوریه و تتکیه به مخالفان دو کشور اگازه فعالیت در ااک اود علیه یکدیگت را نده(د و ستانجام 

اوگاالن، رهبت  داهللسوریه ضمن موافقت با دراواست آنکارا مب(ی بت ااتا  عب 2336در سال 

ای شورشی او، درگیتی مسلحانه با ک  و نیتوه ک. حزب کتدستان تتکیه ) . یهاکیچت

 تتکیه را مهار کتد.

 یریگجهینت
تغییت و تحوالتی را در دیپلماسی ایتان به  ،با دوگانبهپایان گ(  ایتان و عتاق و پ یتش آتش

وگود آورد و زمی(ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد. در ای این 

 ،های مختلف با کشورهای عتبستان و مصت به انجام رسید. در این زمانتهیی م اکتاتی در ،دوران

سوریه نیز در رفتار اود تغییتاتی داد. ایجاد زمی(ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی، سوریه را از 

سوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با  ،شتایطی نیوضعیت قبلی اود اار  کتد. در چ(

نماید. با تهاگم عتاق به کویت، روابال ایتان و سوریه که تا  یسازعتب باز یروانهیگهان م

 یهایحدودی با مسیلة لب(ان مخدوش شده بود، تحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی(ه مجدد همکار

حافظ اسد به ایتان سفت نمود. سفت  ،سیاسی میان دو کشور را فتاهم نمود. در همین چارچوب

دو کشور را افزایش داد و زمی(ة گستتش  یهایدلگتم ،قامات ایتانحافظ اسد به تهتان و دیدار با م

در فتای(د صلح  2332فتاهم آورد. با شتکت سوریه در سال  زیاقتصادی را ن یهایهمکار

به اصوص زمانی که اود را در قضایای گزایت  ؛کتد اطتاحساس  بارهکیااورمیانه، ایتان به 
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دید.  7+2های معتوف به یز هم سو با آنان در ک(فتاناگانه با اعتاب روبتو و سوریه را نسه

ای قتار روابال ایتان و سوریه دستخوش تحوالت م(طقه ،2335تا  2332 یهالحاظ ای سالبدین

ای و حضور آمتیکا در آن، همکاری از اتفین نبود. زیتا شتایال م(طقه کدامچیگتفت که به سود ه

زمانی که مقدمات همکاری نظامی ا ام(یتی تتکیه و  اصوصکتد؛ بهکشورهای م(طقه را الب می

. پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل، مشکالت شمال عتاق، ااتالفات تتکیه و شدیاستائیل فتاهم م

پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه، حملة عتاق به کویت ، بست روند صلح ااورمیانهسوریه و بن

ح مادرید و مواضع ایتان و سوریه، ااتالفات ایتان و امارات و مواضع ایتان و سوریه، ک(فتانا صل

گیتی سوریه، تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و سوریه، پیمان متحده عتبی و موضع

ا استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه ا سوریه تحوالت دیگتی  تکیهاستتاتژیک ت

سوریه در این دوره از آن متیثت شد و هتکدام به نحوی همکاری  بودند که روابال دوگانبه ایتان و

ای و ایستادگی در بتابت فشارهای استائیل و کتد. بتای حفظ توازن م(طقهدو کشور را الب می

نیاز بود که نه ت(ها ایتان و سوریه، بلکه کشورهای دیگت هم دست دوستی و تفاهم  ،اتهامات آمتیکا

زیادی را به انجام رساند و سعی در بهبود و گستتش روابال  یهاا تالشسوریه در این راست .ده(د

ایتان با کشورهای همسایه داشت و البته مایل بود که دروازه ایتان به گهان عتب از اتین دمشن 

تا عالوه بت کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی بتواند به ع(وان متکز ثقل گهان عتب، این  ،باشد

اایت، مبت(ی بت گشودن همه  یهااما سیاست ایتان در این زمی(ه به ویژه در سال روابال را ک(تتل ک(د؛

اور کلی در این دوره، روابال دو کشور متیثت از ها به سوی کشورهای عتبی بوده است. بهدروازه

 های نزدیک دو کشور شکل گتفت.تحوالت روی داده و دیدگاه
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اارگی ایتان و دوران سازندگی )اقتصاد، دفاع، سیاست   .2366) احتشامی، انوشیتوان -2

تهتان: انتشارات متکز اس(اد انقالب  چی،تتگمة ابتاهیم متقی و زهته پوستین ؛ام(یت 
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اهلل و امل، اایت حزب یهایتیبحتان لب(ان از اائف تا درگ  .2376) زاده، فتخاسحاق -2
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 .رگی، سال نهمروابال ایتان و اعتاب، فصل(امه سیاست اا  .2369ی )امامی، محمدعل -9

بترسی سیت روابال تتکیه و سوریه، فصل(امه سیاست اارگی،   .2369) امامی، محمدعلی -5

 .سال دوازدهم

تتگمة  ؛ای همکاری استتاتژیک تتکیه ا استائیلتیثیتات م(طقه  .2362) ای(بار، افتایم -7

 .6تور  افشون، فصل(امه نهضت، سال دوم، شماره 

، تهتان: مسسسه فته(گی دانش و !بگوید نه تواندیایتانی که م  .2363) ثانی، رضا -6

 .اندیشه معاصت

 ؛فارس و پیامدهای آنای گ(  الی،ااورمیانه یهادگاهید  .2363) گاف، گوف -6

 .تتگمه علیتضا دربیگی نامقی، ماه(امه دانش سیاسی، آذر و دی

فارس، تهتان: بحتان در الی، یهابترسی کانون  .2366) گعفتی ولدانی، اصغت -3

 .انتشارات کیهان، چا  دوم

فارس، آن در الی، کیتیتحوالت متزها و نقش ژئوپل  .2369) گعفتی ولدانی، اصغت -22

 .تهتان: انتشارات قوما

نگاهی تاریخی به گزایت ایتانی ت(ب و ابوموسی، تهتان:   .2367) گعفتی ولدانی، اصغت -22

 .انتشارات وزارت امور اارگه
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