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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, IranSyria 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.
Keywords: Iran, Syria, Iran-Syria relations, the eight-year sacred war.
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چکیده
پایان گ)

ایتان و عتاق و پ یتش آتشبا دو گانبه ،تغییت و تحوالتی را در دیپلماسی

ایتان به وگود آورده و زمی)ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد و
بتقتاری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایتان نزدیک بودند ،در دستور کار
سیاست اارگی قتار گتفت .سوریه که در این ردیف از کشورها قتار داشت ،گایگاه ویژهای را
در سیاست اارگی ایتان به اود ااتصاص داده است؛ بهاوری که از آن به ع)وان کشور دوست و
بتادر یاد شده است .ایجاد زمی)ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی ،سوریه را از وضعیت قبلی اود
اار کتد .در چ)ین شتایطی ،سوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با گهان میانهروی عتب
بازسازی نماید .با تهاگم عتاق به کویت ،روابال ایتان و سوریه که تا حدودی با مسیله لب)ان
مخدوش شده بود ،تحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی)ه مجدد همکاریهای سیاسی میان دو کشور
را فتاهم نمود .در این تحقین بت آن شدیم با روش توصیفی -تحلیلی بت پایه ااالعات کتابخانهای و
اس)ادی به بترسی عوامل تیثیتگ ار بت روابال ایتان و سوریه پا از گ)

هشتساله دفاع مقدس

بپتدازیم .یافتههای تحقین نشان میدهد عواملی از قبیل پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه ،حملة
عتاق به کویت و مواضع ایتان و سوریه ،ک)فتانا صلح مادرید و مواضع ایتان و سوریه ،ااتالفات
ایتان و امارات متحده عتبی و موضعگیتی سوریه ،تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و
سوریه ،پیمان استتاتژیک تتکیه  -استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه  -سوریه از
گمله عوامل تیثیتگ ار بت روابال ایتان و سوریه پا از گ)
کلید واژهها :ایتان ،سوریه ،روابال ایتان و سوریه ،گ)
 -2هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .

هشت سال دفاع مقدس بوده است.
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مقدمه
ااورمیانه به ع)وان م)طقهای استتاتژیک ،گایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابتقدرت
شتق و غتب در دوران گ)
میکتد .پا از دوران گ)

ستد داشت و نقش یک محتک را در مداالة ابتقدرتها ایفا
ستد و فتوپاشی شوروی نه ت)ها این م)طقه اهمیت اود را از دست

نداده ،بلکه بت اهمیت آن نیز افزوده شده است .ل ا درک و ش)اات صحیح از تحوالت م)طقه
ااورمیانه ،بتای ایتان که اود در این م)طقه قتار دارد ،ضتوری و آگاهی از عملکتد دولتهای
م)طقه نیز در این راستا مهم است .سوریه به دلیل موقعیت گغتافیایی و استتاتژیکی ،یکی از
مهمتتین کشورهای ااورمیانه محسوب میشود که توانسته است در چ)د دهة اایت نقش مهمی را
در روند تحوالت م)طقهای ایفا نماید .بدین لحاظ ،این کشور گایگاه ویژهای را در سیاست
اارگی ایتان که اولویت اصلی را در روابال اارگی بت همکاری با کشورهای اسالمی و غیت متعهد
می دهد ،به اود ااتصاص داده است و نیاز هست که ش)اات بیشتتی نسبت به آن پیدا کتد .ایتان
و سوریه به ع)وان دو کشور ااورمیانهای غیت همسایه توانستهاند در دو و نیم دهة اایت ،بیشتتین
هماه)گیها را در روند تحوالت م)طقه ای و گهان اسالم کسب نمای)د و به ع)وان الگویی بتای
دیگت کشورهای م)طقه در همکاریهای دو گانبه مطتح شوند.
حال پتسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گستتش روابال دو گانبه مسثت بوده
است؟ علت هماه)گی در اک ت تحوالت م)طقهای چه بوده است که توانسته روابال این دو کشور را
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
 1د پیمان طائف
به دنبال ااتالفات پیشآمده میان احزاب لب)انی به ویژه دو گتوه شیعه موسوم به حزباهلل و
امل ،کمیته سه گانبه اتحادیه عتب (متشکل از رهبتان الجزایت ،عتبستان و متاکش اتح صلحی
در  6ماده بتای حل بحتان تهیه نمود .اقدامات کمیته سه گانبه اتحادیه عتب در گهت تصویب
اتح صلح  6مادهای ،مورد پشتیبانی آمتیکا و شوروی قتار گتفت و دو کشور در یک بیانیه
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مشتتک که متعاقب م اکتات گیمز بیکت وزیت اارگه آمتیکا با ادوارد شواردنادزه وزیت اارگه
شوروی م)تشت شد ،با میموریت صلح کمیته سه گانبه عتب ابتاز اش)ودی کتدند و از تمامی
اتفهای درگیت در مسائل لب)ان اواست)د به نحو م بتی به این تالشها پاسخ گوی)د و حداک ت توان
اود را بتای حمایت از اقدام کمیته سه گانبه به کار گیتند .همزمان ،ااضتاالبتاهیمی نمای)دا
اعزامی کمیته سه گانه عتب ،تماسهای سیاسی اود با شخصیتهای سیاسی و پارلمانی لب)ان را از
تاریخ  25سپتامبت  2363آغاز کتد و موفن به بتپایی اگالس در اائف با حضور نمای)دگان مجلا
لب)ان شد و پا از  22روز بح
م)ظور پایان دادن به گ)

و تبادلنظت ستانجام موافقتنامهای در تاریخ  22اکتبت  2363به

و ااتالفات داالی در لب)ان تصویب شد .بتاساس اتح م کور ،پارلمان

این کشور از این پا دارای  226نمای)ده اواهد بود که به صورت مساوی از میان اوایف مسلمان
و مسیحی تعیین میگتدید .این تقسیم در واقع امتیازی به نفع مسیحیان و ضتری متوگه مسلمانان
که حداقل  72درصد گمعیت لب)ان را تشکیل میدادند ،بود .بتنده اصلی اگالس اائف ،در واقع
کابی)ه لب)ان بود که به ع)وان یک مجموعه قدرت ،به متاتب از نخستوزیت که در رأس آن قتار
داشت قدرتم)د بود .این کابی)ه لب)ان بود که باید در مورد مسائل اساسی که دام)ه آن وسیع بود،
تصمیمگیتی نماید و گالب ای)که در این مسائل رأی کابی)ه که به تساوی بین مسلمانان و مسیحیان
تقسیم شده بود ،بتاساس  2/3آراء بود .این امت همکاری رسمی بین مسلمانان و مسیحیان را
اگت)ابناپ یت نمود (اسحاقزاده :2376 ،ص  . 73گ)احهای مختلف در تبادل اتح م کور،
اظهارنظتهای متفاوتی نمودند .حزباهلل لب)ان توافق)امه اائف را ت بیتک))ده مارونیها و در رأس
نظام اایفهگتی لب)ان دانست و کلیه احزاب و نیتوهای اسالمی و ملی لب)ان را به تشکیل اگالس
فوقالعادهای بتای تضمین هویت لب)ان و آی)ده فتزندان مجاهد آن در آزادسازی لب)ان و قدس و
همه ستزمینهای مقدس اسالمی دعوت کتد (روزنامه رسالت . 2376/6/9 ،سلیمالحص
نخستوزیت لب)ان از تصویب اتح صلح م کور استقبال نمود و از تمامی متدم لب)ان اواست که
این اتح را به دور از هتگونه احتیاب و محافظهکاری بپ یتند و اود را نسبت به تمامی آن متعهد
بدان)د .ولید گ)بالب رهبت دروزیهای لب)ان ،این قتارداد را رد کتد و آن را پوچ و بیهوده نامید.
میشل عون ،رئیا مارونیها اظهار نمود که قبول این موافقتنامه یک گ)ایت اواهد بود ،زیتا در
آن به یک گدول زمانی بتای اتو نیتوهای سوریه از لب)ان اشاره نشده است .عبدالحلیم ادام
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معاون رئیاگمهور سوریه از موافقتنامة اائف به این دلیل که ((به گ)

های داالی پایان

بخشید به اوبی یاد کتد .سوریه و عتبستان اقدامات مشتتکی را در این دوران و در رابطه با
م)اقشات داالی لب)ان بدون توگه به نقش ایتان به انجام رساندند؛ ب)ابتاین وضعیت سیاسی در لب)ان
و شکلب)دی رفتار و کارکتد گتوههای مختلف بتای دستیابی به صلح ،با اتحاد و همکاری همه
گانبة اعتاب حاصل گتدید (اسدی :2373 ،ص . 532موضع ایتان در این اصوص متفاوت بود .از
دیدگاه ایتان ،دستیابی به چ)ین توافنهایی میتوانست به مفهوم گدایی سوریه از ایتان و کاهش
نفوذ ایتان در گ)وب لب)ان باشد؛ اطتی که از دید تهتان ،ایتان را تهدید میکتد این بود که چ)ین
توافقی نتیجهای گز کماهمیت کتدن نقش مهم ایتان در م)طقه ندارد؛ چتا که ایتان هیچ روابال
دیپلماتیکی با مصت ،عتاق و عتبستان نداشت و ایتان قادر نبود گایگزین م)اسبی بتای اتحاد با
سوریه داشته باشد؛ همچ)ین با ایاالت و گمهوریهای عتب دیگتی چون اردن ،تونا یا سازمان
آزادیبخش فلسطین ( PLOروابال سیاسی نداشت 2.بدینلحاظ به مخالفت با این قتارداد
بتااست و متاتب اعتتاض اود را به سوریه اعالم کتد و به دنبال آن ،آقای والیتی وزیت اارگه
وقت به دمشن سفت و با مقامات بل)دپایه سوری و گتوههای ملی و اسالمی لب)ان در دمشن دیدار
نمود .در این دیدار ،اگالس اائف و مواضع سوریه در قبال آن مورد بح

و بترسی قتار گتفت و

به ضتورت اتخاذ مواضع مشتتک در قبال نادیدهانگاشتن حن اک تیت متدم لب)ان در آی)ده سیاسی
این کشور و ستکوب نیتوهای ملی و اسالمی از سوی نظام مارونی و رژیم استائیل تیکید شد.
وزیت اارگه نسبت به اطت تجزیه لب)ان هشدار داد و مسلمانان این کشور را بت مقابله و هوشیاری در
بتابت اینگونه اطتات دعوت کتد .پا از آن درگیتیهای شدیدی میان متحدان ملی سوریه و
ایتان در لب)ان روی داد .ااتالف در دیدگاههای دو گتوه در مورد اوضاع داالی لب)ان از گمله
مسئله گ)وب لب)ان ،باع

درگیتیهای شدید بین حزباهلل و گ)بش امل شده بود .در واقع،

حزباهلل حاضت نبود که در گ)وب لب)ان ،امل نقش انحصاری را ایفا نماید و گ)بش امل نیز به علت
بیم از حمالت تالفیگویانه استائیل و یا تقویت موضع حزباهلل در میان اقشار متدم گ)وب لب)ان
حاضت نبود که حزباهلل در گ)وب لب)ان آزادی عمل داشته باشد و این مسئله سبب ااتالفات و
2- Anoushi rvan Ehteshami And Reymond A.Hinnebuseh , Syria And Iran Middle
Powers In A Penetrated Regional System,Routled,London,1997 , P.46
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درگیتیهای دو گتوه شیعه شده بود (اسحاقزاده :2376 ،ص  . 77عالوه بت ااتالفات در ارتباب با
گ)وب لب)ان ،در اهدافشان نیز با یکدیگت ااتالف داشت)د؛ هدف حزباهلل بتقتاری گمهوری
اسالمی در لب)ان و هدف امل ،ایجاد نوعی دموکتاسی بتای این کشور بود که در آن مسلمانان لب)ان
با توگه به ای)که اک تیت متدم این کشور را تشکیل میدادند ،حکومت را در دست گیتند .به دنبال
این درگیتیها ،ایتان اقدام به میانجیگتی و م اکته با اتفهای درگیت کتد (همان ،ص  . 62با
استمتار مشکل لب)ان ،دولت سوریه احساس کتد که از اتین تجدید رابطه با مصت میتواند
پشتیبانی عتبی از توافن اائف را وسیعتت و قویتت ک)د و دیپلماسی مصت میتواند حمایت
بینالمللی بیشتتی ،به اصوص در کشورهای غتبی بتای توافن یادشده فتاهم آورد (سعیدی،
 :2373ص  . 77سوریه معتقد بود حمایت یادشده میتواند بت اشکال زیت متجلی شود:
ا پشتیبانی از توافن اائف و تییید دیدگاه سوریه نسبت به لب)ان؛
ا مساعدت مصت در زمی)ه تیمین حمایت بینالمللی بتای توافن اائف؛
ا تعدیل موضع عتاق در لب)ان ،یا از اتین اعمال نفوذ مستقیم مصت نزد عتاق و یا از این اتین
که عتاق با مالحظه نزدیکی مصت و سوریه با یکدیگت ،حساب کار اود را اواهد کتد و در لب)اان
کوتاه اواهد آمد (سعیدی :2373 ،ص . 69
عتاق که پا از گ)

با ایتان ،با حضور اود در لب)ان در پی ت)بیه ساوریه باود ،باه حمایات

دشم)ان سوریه در لب)ان و در رأس آنها ژنتال میشل عون در زمی)ههای تسلیحاتی ،ماالی و سیاسای
پتداات و ب)ا به گزارش م)ابع غتبی ،موشکهای فتاگ  62در ااتیار عون قتار داد تا با آن دمشن
را مورد حمله قتار دهد .اارق عزیز وزیت اارگة عتاق در ژوئن  2332در ارتبااب باا عادم ساازش
عتاق با سوریه ،در پاسخ به این سسال که چتا عتاق تالش نمیک)د با سوریه از در صلح وارد شود،
گفت ((از آنجایی که سوریه یکی از مخالفان عتاق و فعاالن در ااالل  6ساال گ شاته باود ،بایاد
سیاستش را توضیح دهد .به عالوه در اوضاعواحوال ک)ونی سازش غیات ممکان اسات  .2شاورای
همکاری عتب ،عامل دیگتی در تتس و احساس انزوای ساوریهاا شاد .در فوریاة  ،2363عاتاق،
مصت ،اردن و یمن شمالی شاورای همکااری عاتب را تیسایا کتدناد .هادف از شاکلگیتی آن،
2- Neil Quilliam , Syria And A Wew World Order , Durham Middleas Monographs
Series , London , 1999 , P.53. 34. Ibid.
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گستتش همکاریهای اقتصادی و سیاسی بین اعضاء بود که این امت بتای سوریها چ)دان مطلاوب
نبود؛ چتا که عتاق در پی اهداف سیاسی ،نظامی و ام)یتی بتای مقابلاه باا گمهاوری اساالمی و نیاز
محاصتا سوریه بود .علات دیگات اتخااذ سیاساتهای گدیاد ساوریه را بایاد در تغییات و تحاوالت
شوروی سابن گستجو کتد .روابال سوریه با شوروی از ه)گام روی کار آمدن میخائیل گوربااچف
و اعالن االمشی سیاسی گدید در شوروی ،شاهد نوعی فتتت بوده است؛ زیتا تالشهای  22سالة
سوریه بتای تحقنبخشیدن به موازنة استتاتژیک با رژیم صهیونیستی مغایت باا پتوساتتویکا شا)ااته
شده و این امت بعد از مالقات گورباچف با گت بوش در مالتا در اوااات ساال  2363عماالً توساال
دولت شوروی به سوریه ابالغ شد؛ باه ایان صاورت کاه مساکو باه دمشان اااالع داد کاه موازناة
استتاتژیک سوریه با استائیل ،هدف بل)دپتوازانهای است که قابل تحقان نیسات و ساوریه بایاد باه
اتید سالحهای دفاعی مورد نیاز اود بس)ده ک)د .قبال از ایان نیاز در ساال  ،2366گوربااچف باه
حافظ اسد گفته بود که شوروی اواهان گ)

دیگتی در ااورمیانه نیسات و مایاواهاد رواباال

اود را با استائیل بهبود بخشد (سعیدی :2373 ،ص  . 53سوریه کاه از چ)اد ااتف در فشاار باود،
احساس میکتد با توافن اائف میتواند تا حدودی از مشکالت رهایی یابد؛ ولی ناهت)ها مشاکالت
حل نشد ،بلکه بت مشکالتش افزوده شد و عالوه بت کشیدهشدن در گاتداب ااتالفاات حازباهلل و
امل ،در روابطش با ایتان دچار نوسان ش د و گهت حفظ موازنه در بتابت استائیل و عاتاق ،ایان باار
متوسل به مصت شد.
 2د حملة عراق به کویت
گ)

هشتساله نشان داد که ایتان اعماه و شاکار راحتای باتای اهاداف بع ایهاا نیسات و

ب)ابتاین بغداد به ظاهت راه صلحی را با گمهوری اسالمی در پیش گتفت .درگیتی بغاداد باا دمشان
بهویژه در لب)ان نشان داد که سوریها را نمیتوان به سادگی از پاا درآورد؛ ب)اابتاین رهباتان عاتاق
توگه اود را به کویت معطوف نمودند ،گایی که رهبتان این کشور قبالً به ماگتاگویی دست زده
و از این رهگ ر استفادههای کالن بتده بودند .بدین تتتیاب ،ساپاهیان مهااگم عاتاق در دوم اوت
 2332ظتف چ)د ساعت ک)تتل کویت را در دست گتفت)د و عتاق بالفاصله پا از اشاغال کویات
یک دولت آزاد در این کشور تشکیل داد و سپا آن را ضمیمه ااک ااود کاتد .صادام حساین
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رئیاگمهور عتاق نیز ضمن اشاره به اشغال و الحاق کویت به عتاق اظهار داشت(( :تااریخ باه ماا
ثابت کتده که کویت بخشی از ااک عتاق است  ،...داالت در کویت به تقسیمات استعماری که
ثتوت ها را از آن اقلیت سااته و اک تیت را بدون ثتوت رها کتده است ،پایان میدهد ...اک)ون ماا
یک ملت و یک کشور هستیم  ،...عتاق گدید اک)اون از زاااو (ماتز شامالی عاتاق باا تتکیاه تاا
احمدی (ب)در االحمدی کویت امتداد دارد (گعفتی ولدانی :2366 ،ص  . 322ایان تهااگم ،ناه
ت)ها تحلیلگتان و ناظتان مسائل بینالملل را ،بلکه دولتهای گهان و نظام بینالملل را نیز به شگفتی
و عکا العمل و داالت مستقیم در این بحتان وا داشات .در هماان روز تجااوز عاتاق باه کویات،
ایتان اقدام آن کشور را محکوم کتد و اواستار ((عقبنشی)ی فوری ساتبازان عتاقای باه متزهاای
ش)ااتهشدا بینالمللی و حل مسالمتآمیز ااتالف شد .در پای آن ،آقاای والیتای وزیات اارگاه
وقت ،از تفاوتی که میان بتاورد ستیع و مسثت شورای ام)یت سازمان ملل با تجاوز عتاق به کویات
و ((شش روز تمام وقتگ رانی پیش از محکومکاتدن تجااوز عاتاق باه ایاتان در ساال  2362م
وگود داشت و حتی در آن زمان هم قطع)امهای به تصویب رساند که در آن دراواست عقبنشی)ی
عتاق مطتح نشده بود ،به شدت انتقاد کتد .با ایان حاال ،ایاتان از هماة قطع)اماههای ساازمان ملال
صادقانه پشتیبانی و با ای)که این گمان شایع بود که ممکن است تحتیمهای تجاری وضعشده بت ضد
عتاق را زیت پا گ ارد ،مجازاتهای اقتصادی سازمان ملل را رعایت کتد (مضانی :2362 ،ص . 67
ایتان با اعالم بیاتفی در گتیان بحتان و اودداری از حمایت صدام ،موقعیات بینالملال ااود را
استحکام بخشید و زمی)ة بتقتاری روابال نزدیکتتی را باا کشاورهای م)طقاه کاه درگیات باا عاتاق
بودند ،فتاهم ساات .از دستاوردهای این سیاست ،میتوان به تجدید رواباال سیاسای باین ایاتان و
عتبستان سعودی و بهبود روابال با مصت و سایت کشورهای عتبی حوزا الی،فارس با کمک سوریه
اشاره کتد .البته سیاست بیاتفی ایتان به مع)ی بیتفاوتی نبود؛ بلکه ضمن محکومکتدن تجاوز ،با
صتاحت و قااعیت حضور نظامی آمتیکا و سایت کشورهای بیگانه را در الی،فارس محکوم کاتد
و اواستار حل مسئله از اتین ک)فتانا اسالمی باود (دهقاان اتزگاانی :2363 ،ص  . 67ایاتان از
فتصت استفاده کتد و ای سخ)تانی به غتب اعالم کتد کاه بحاتان ایجادشاده فقاال نتیجاه اعماال
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سیاست نامعقول آمتیکا در توسعه و تجهیز عتاق و تضعیف ایتان در اول گ)

تحمیلی است؛ دو

کشوری که ستون اصلی نظم و سامان م)طقه را تشکیل میدادند 2.سوریه نیز به دنبال اشغال اااک
کویت توسال عتاق ،به مخا لفت با این تهاگم پتداات و در ابتدا اعاالم کاتد کاه ااتالفاات میاان
اعتاب میبایست در چارچوب گامعه عاتب حلوفصال شاود؛ بات ایان اسااس دعاوت باه تشاکیل
اگالس فوق العاده ستان عتب نمود تا ماگتای اشغال کویت توسال عتاق در ایان اگاالس بترسای
شود ،این اگالس با تیایت در قاهته گشایش یافت .در گلسات ک)فتانا وزرای اارگاه عاتب در
قاهته به تاریخ  2اوت  ،2332سوریه اواستار عقبنشی)ی عتاق و بازگشات دولات قاانونی کویات
گتدید .سوریه بت این اعتقاد بود که عتاق در اثت این تهاگم ،امکانات اعتاب را در مقابله با استائیل
تضعیف اواهد کتد و تجمع بزرگ نظامی غتب در م)طقه صتفاً به م)ظور ااتا عاتاق از کویات
نیست؛ بلکه هدف واردکتدن استائیل در تتتیبات ام)یتی م)طقهای پیش)هادی (غتب و بات هام زدن
موازنه نیتوها در م)طقه است .این تهاگم زمی)هساز مهمتتین آزمایش در روابال ایتان و سوریه شاد.
در حالی که حمایت سوریه از مدااله نظاامی عاتاق در چاارچوب اتحااد تحات رهباتی آمتیکاا،
دستاورد سیاسی و دیپلماتیک گالبتوگهی از گانب حافظ اسد بود؛ شاید گالبتوگاهتات از ایان،
مالیمت نسبی ایتان در پ یتش ارسال نیتوهاای ساوری در ک)اار نیتوهاای آمتیکاایی در عملیاات
اوفان صحتا و عدم مشاهدا هیچگونه تیثیت م)فی بات رواباال میاان دو کشاور باود .بحاتان کویات
فتصتی حیاتی بتای شکست صدام و در نهایت رهایی از تهدیدی دائم علیه سوریه و ایتان باود .در
این راستا ،اتحاد سوریه با آمتیکا و رژیمهای محافظهکار عتب ،فتصتی را به ایتان بتای دستیابی به
هدف بل)دمدت ایدئولوژیک و استتاتژیکش داد .رابطة گدید سوریه و ایاالتمتحده ،میتوانسات
نفوذ بازدارندهای بت آمتیکا داشته و مانعی در آزادی عمل آمتیکا علیه ایتان باشد؛ به همین دلیال،
این سیاست با موافقت ایتان همتاه شد .ایتان از اتین سوریه میتوانسات بادون دادن امتیاازی ،در
ائتالف ضد صدام گایگاهی داشته باشد .از دیدگاه سوریه ،موضع ایاتان در ااول بحاتان کویات،
پافشاری سوریه را بت حفظ روابطش با ایتان در اول سالیان متمادی توگیه میکتد .با ایان وگاود،
سوریه بتای اامی)ان از سیاستش در مقابل بحتان ،بهتت آن دید کاه باا ایاتان مشاورت ک)اد و ماانع

2- Anoushirvan Enteshami And Raymond A.Hinnebush , Op. Cit.P.109.
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ایجاد هتگونه سوءتفاهمی میان دو ک شور شود .ب)ابتاین دیدار حافظ اسد پاا از انقاالب از تهاتان
در  22تا  25سپتامبت  32( 2332شهتیور تا  9مهت  2373تصاادفی نباود 2.محاور اساسای گفتگوهاا،
حول سه مسئله اساسی انجام شد :بحتان الی،فارس ،بحتان لب)ان و روابال دوگانبه .تهتان و دمشان
با دو دیدگاه متفاوت در قبال بحتان م کور وارد م اکته شدند .ایتان به ویژه بعاد از ساخ)ان مقاام
معظم رهبتی ،در عین حال که اشغال کویت توسال عتاق را محکوم میکتد و اواساتار پایاان آن
بود ،نوک پیکان حمالت اود را متوگه ایاالتمتحده میساات؛ تا آنجا که مباارزه علیاه حضاور
نظامی آمتیکا در م)طقه را گها د و کشتگان در این راه را شهید اواند .ایتان تجاوز عتاق به کویت
را صتفاً بهانه «بیپایه» غتبیها بتای استقتار در م)طقه میدانست .ل ا گادا از مسائله تجااوز صادام،
اواستار اتو غتبیها بود .این در حالی بود که سوریه ،تجاوز بغاداد را علات حضاور نیتوهاای
نظامی غتب در الی،فارس قلمداد کتد و بت همین مب)ا بتای رفع معلاول (حضاور غتبیهاا از باین
بتدن علت (اشغال کویت را به ع)وان اولین گام الزم شامتد و ایان دو را باه هام متباوب دانسات.
بتاساس همین تحلیل ،ایتان از یک راهحل م)طقهای باتای رفاع تجااوز صادام بات کویات حمایات
میکتد و سوریه از یک راهحل بینالملل با حضور غتب گانبداری میکتد .تهتان و دمشن با چ)ین
زمی)های وارد گفتگوهای دو گانبه پیتامون بحتان الی،فارس شادند .دو دور ما اکته رسامی باین
رؤسای گمهور دو کشور به هماتاه دسات کام ده سااعت ما اکته اصوصای ،نشاانگت حساسایت
اتفین نسبت به این مسئله بود (کیهان هوایی . 2373/6/22 ،در نهایت ،دو رئیاگمهور باه توافان
رسیدند که بتای دستیابی به اهداف م کور همکاری نمای)د .هت دو اتف به این نتیجه رسیدند کاه
ایجاد یک سیستم ام)یتی با مشارکت کشاورهای م)طقاه ،بهتاتین و مفیادتتین راهحال باتای تایمین
ام)یت و ثبات کشورها و ملل م)طقه است و بتپایی این سیستم ام)یتی گامی مهم در گهت گساتتش
و تعمین م)اسبات بین کشورهای م)طقه و تقویت روحیه بتادری و همبستگی اسالمی و عتبی باتای
مقابله با اتحهای مشاکوک اسات (هماان . 2373/22/3 ،تاالش صادام باتای توسال باه اساالم و
رادیکالهای اسالمی در م)طقه در نتیجه موضع مشتتک سوریه و ایتان تا حد زیادی مخدوش شد؛
با توگه به نفوذ هت دو اتف بت بسیاری از گتوههای غیتم هبی رادیکال و اسالمی ،شکست عاتاق
2- Hossein J.Agha And Ahmad S.Khalidi, Syria And Iran Rivalry And Copperarion,
The Royal Institute Of International Affairs , London , 1995, P.29.
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در بسی ،افکار عمومی یا تالشهای تتوریستی را میتوان تا حد زیادی به سیاست آگاهانة ساوری
 ایتانی در این زمی)ه نسبت داد .سوریه در این زمان به ع)وان پلی مابین ایتان و کشورهای شاورایهمکاری الی،فارس عمل کتد و آن ها توانست)د بتای اولین بار بعد از انقالب ،باه ایاتان باه ع)اوان
همتاه و شتیکی قابل قبول و قابل اعتماد در الی،فارس نگاه ک))د؛ اما با گ)

 2332متحدین علیه

عتاق ،تالشهایی به انجام رسید تا روند غتبیکتدن م)طقه با مشارکت واحدهای عتبای ااورمیاناه
شکل گیتد .در این رابطه ابتکار اتح ام)یتی  7+2که در مارس  2332باه وگاود آماد ،باتای ایاتان
نااوشای)د محسوب میشد .بتاساس اتح یادشاده ،کشاورهای شاورای همکااری الی،فاارس باه
همتاه سوریه و مصت درصدد ایجااد شاکلب)دی ام)یتای گدیادی بادون مشاارکت ایاتان بتآمدناد
(احتشامی :2366 ،ص  . 226بتاساس بیانیه دمشن یا ( 7+2قتار شد نیاتوی ام)یتای مشاتتکی باتای
تیمین ام)یت الی،فارس فتاهم شود .مسئولیت تیمین هزی)ههای مالی تتتیبات ایان نیتوهاا باه عهاده
شش کشور عضو شورای همکاری الی،فارس قتار گتفت و مسئولیت تیمین نیتوی انساانی ماورد
نیاز آن به دو کشور مصت و سوریه واگ ار شد .امضای این بیانیه با مخالفت ایتان مواگه شد .ایاتان
اواستار تتتیباتی با مشارکت کشورهای م)طقه شد و با حضور قدرتهای اارگی به ع)وان عامالن
ااالل در نظم م)طقهای مخالفت ورزید و به سوریه در مورد همکاریاش با ائتالف اتفادار غاتب
هشدار داد .روزنامه کیهان این ساسال را مطاتح کاتد کاه چگوناه ساوریه مایتواناد باا ایان گاتوه
همکاری ک)د ،در حالیکه آنها سال ها کوشیدند تا حافظ اسد را به ااات دشم)ی و عدم سازشش
با استائیل نابود ک))د؟
به نظت میرسید این بی انیه اتحی بود بتای آمتیکا که به موازنه قدرت ایاتان بپاتدازد و نقاش
سوریه در آن امتی نامتعارف و غیت معمول بود .مطبوعات ایتان این سسال را مطتح کتدند کاه آیاا
دمشن به اراده آمتیکا تسلیم اواهد شاد و درگیاتی اعاتاب  -اساتائیل را فقاال باه اااات گاتفتن
اندکی حمایت و پشتوانه مالی از کشورهای حوزه الی،فارس و عتبساتان ساعودی تاتک اواهاد
کتد؟ تهتان تایمز معتقد بود که اگت این بیانیه فقال م)جت به مقداری کماک ماالی باه ساوریه شاود،
قابل تحمل بوده و مسئلهای نیست؛ ولی هتگونه تدارکات و تمهیدات ام)یتی در حوزه الی،فاارس
که م)جت به ح ف ایتان از م)طقه شود ،محکوم به ف)ا و شکست است .حافظ اسد در بیانیهای اعالم
نمود که حفظ ام)یت الی،فارس ،وظیفه کشورهای م)طقه از گمله ایتان است و حضاور کشاوری
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بیگانه غیتقابلتحمل است .سوریه از گستتش روابطش با عتبستان و دیگت کشورهای عاتب حاوزه
الی،فارس استفاده کتد و دائم گوشزد میکتد که وگود ایتان به م)زلة تهدید نیسات 2.هماین امات
سبب شد که ایتان مخالفتش را با بیانیة دمشن پا بگیتد و معاون وزیت اارگه از گساتتش رواباال
ایتان و دمشن باا کشاورهای حاوزه الی،فاارس اباتاز رضاایت و اتسا)دی کاتد .باهعالوه ،عقاد
قتاردادهای دفاعی دو گانبه با آمتیکاا و دیگات قادرتهای غتبای ایان بیانیاه را زیات ساسال باتد و
تضعیف کتد و بهاور قابلتوگهی ااتالفات میان دو کشور در ارتباب با ایان مسائله بتااتف شاد.
پاا از ایان بحااتان ،دو کشاور تصامیم بااه بتپاایی کمیساایون عاالی مشاتتک بااا شاتکت معاونااان
رئیاگمهورها در هت شش ماه گتفت)د که در آن به بترسی مسائل دو گانبه و م)طقاهای و راههاای
تحکیم اتحاد پتدااته میشد؛ چتا که تهدید استائیل و غتب که از همان آغاز اتحاد وگود داشت،
همچ)ان ادامه داشت .بهویژه پا از گ)

دوم الی،فارس و حضور آمتیکاا در م)طقاه ،باا وگاود

فقدان قدرت ا) یک))دهای چون اتحاد شوروی ،احساس نگتانی بتای دو کشور افازایش یافات و
آنها دریافت)د که هدف نهایی غتب ،آنها هست)د .ب)ابتاین احساس همکاری و اتحاد بین دو کشاور
همچ)ان وگود داشت.
 3د کنفرانس صلح مادرید
سوریه در سال  2366میالدی ،محتااانه اقدام به تغییت گهت در سیاست اود کتد .این
سیاست تا حدودی به دلیل ت)ش با اتحاد شوروی ،از بابت قتوض تسلیحاتی سوریه به آن کشور
اتخاذ گتدید .این قتوض ،مبلغی در حدود  25میلیارد دالر به اضافة  2میلیارد دالر سود عقبافتاده را
در سال  2363شامل میگشت .همچ)ین شوروی مایل بود روابال اود را با استائیل گستتش داده و
گهت تسهیل م هاگتت یهودیان شوروی بت استائیل ،تتتیباتی اتخاذ نماید .تمایالتی که سوریه
نمیتوانست به هیچوگه با آن همتاه گتدد و ل ا باع

شد دمشن ،اود را از ابتکارات سیاست نوین

مسکو دور نگهدارد .این تغییت سیاست و همچ)ین بازتاب عزم رژیم حافظ اسد در گتیز از انزوای
دیپلماتیک اود از غتب بود که پا از گتیان ه)داوی بت آن تحمیل شده بود .سوریه و آمتیکا در
سال  2366در پی ک)ارهگیتی امین گمیل رئیاگمهور وقت لب)ان کوشش نمودند تا در گهت
2- Anoushirvan Ehteshami And Reymond A.Hinne bush , Op. Cit.PP.108-9.
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تضمین فتآی)دی قابلقبول بتای گایگزی)ی وی با یکدیگت از در همکاری در آی)د .با این حال در
سال  ،2363ه)گامی که دمشن دریافت مسکو دیگت حاضت به حمایت از اهداف استتاتژیک آن در
بتابت قدرت تسلیحاتی با استائیل نیست و در عوض اتح دفاع استتاتژیک را توصیه مینماید ،تحول
عمده به وقوع پیوست .سوریه از این زمان به بعد در سیاست اارگی اود ،بهتدری ،به گانب
اردوگاه آمتیکا گتایش یافت .در روابال با مصت ،متحد آی)ده و شتیک سابن اود نیز تجدیدنظت به
عمل آورد .دمشن در آوریل  ،2363آشکارا از ورود مجدد مصت به اتحادیه عتب پشتیبانی نمود و در
سپتامبت  2363روابال دیپلماتیک اود را با قاهته ازستگتفت (گاف :2363 ،ص  . 225بحتان
الی،فارس فاکتور دیگتی در تحول سیاست اارگی سوریه محسوب میشود .سوریها با گتهزدن
کلیه معضالت استتاتژیک داالی و اارگی اود به این بحتان ،چشمانداز بسیار اوشبین ک))ده و
م)فعتگتایانهای را در گهت حلوفصل معضالت اود به وگود آوردند (کیهان هوایی،
 . 2373/6/26پا از این بحتان بود که حافظ اسد توانست نقش کلیدی اود را در فتآی)د صلح
ااورمیانه؛ که دولت بوش مشتاقانه مایل به پیشبتد آن و تحصیل صلحی میان استائیل و همسایگان
عتبش بود ،تضمین ک)د و بتای اولین بار وارد پتوسة صلح شد و هییتی را به ستپتستی فاروقالشتع
وزیت اارگهاش به ک)فتانا صلح اعتاب و استائیل در مادرید فتستاد .شتایال سوریه در م اکتات
صلح در اولویت اول اگتای قطع)امههای  292و  336شورای ام)یت سازمان ملل بود .در واقع ،اهداف
و م)افع سوریه را در م اکتات صلح با رژیم صهیونیستی می توان به شتح زیت دستهب)دی نمود:
ا بتقتاری مجدد تعادل استتاتژیک در م)طقه ،پا از بتهم اوردن این تعادل به دنبال فتوپاشی
ابتقدرت شتق؛
ا نجات از انزوای سیاسی در پی فتوپاشای شاوروی و تهدیادهای ناشای از احتماال تاکقطبی
شدن گهان؛
ا دستیابی به پاداشها و کمکهای اقتصادی و نظامی غتب پا از قطع این کمکهاا باه دلیال
فتوپاشی سوسیالیزم شوروی؛
ا بازگشت حاکمیت کامل سوریه بت بل)دیهای گوالن به ع)وان سمبل مبارزه باا اساتائیل و در
نتیجه دستیابی به یک پیتوزی بزرگ و غتورانگیز ملی؛
ا دستیابی به م)ابع بسایار مهام آبای گاوالن و در نتیجاه رهاایی از بحاتان کمآبای و نجاات از
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فشارهای تتکیه مب)ی بت قطع آب رود فتات بت سوریه؛
ا رهایی از هزی)ههای س)گین نظامی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی معیشت و رفاه عماومی
(امامی :2369 ،ص . 23
حافظ اسد در مصاحبه با روزنامه مصتیاالابار گفت :ما همچ)ان به فتای)اد صالح عادالناه و
گامع در ااورمیانه معتقدیم ،ولی اگت صلحی کاه اساتائیل مایاواهاد ،یع)ای ای)کاه همزماان هام
اراضی در اشغال باشد و هم صلح محقن گتدد ،تحت هیچ شتایطی از نظت سوریه قابل قبول نیست.
سوریه به قطع)امههای  292و  336شورای ام)یت پایب)د است ،صلحی که سوریه میاواهد صالحی
است که هت صاحب حقی به حان ااود بتساد و باتای هماه آراماش و ام)یات باه ارمغاان بیااورد.
آمتیکاییها و دیگتان گفت)د که س)د ارائهشده سوریه در صلح س)دی تاریخی است و این سیاست،
سیاست تعیینشده و ثابت است (سعیدی . 226 :2365 ،ایتان با هتگونه م اکته با رژیم صهیونیستی
مخالفت کتد و م اکتات صلح را ستپوشی بتای قانونیکتدن اشغال ستزمین فلسطین و ملغیکتدن
قطع)امههای سازمان ملل بتای تخلیه بیقید و شتب اراضی اشغالی اعتاب نامید .گمهاوری اساالمی
ایتان ،استائیل را رژیمی غاصب ،غده ستاانی ،نامشتوع و گعلی قلمداد نماود و هتگوناه صالح و
سازش و اقدامی که باع

ت بیت ،تیمین ام)یت ،اقتدار و سالطهالبی رژیام صهیونیساتی و تضاعیف

مسلمانان شود را کامالً متدود دانست و در نقش یک نیتوی بازدارند ظااهت شاد (سالیمانی:2363 ،
ص  . 229ایتان با شتوع م اکتات ااورمیانه ،مخالفت اویش را با روند صلح اعالم کتد؛ زیتا بت
این اعتقاد بود که روند صلح به حل و فصل عادالنه مسئله فلسطین نمیانجامد ،ولی از انتقاد مستقیم
به اقدام سوریه گلوگیتی کتد ،اما در تفسیتهای ابتی ایتان تیکید شد که پ یتش ااتح (آمتیکاا
توسال سوریه کمک به امپتیالیسم و تفوق آمتیکاا در م)طقاه و تضاعیف هادف مقادس فلساطین
است .تصمیم سوریه بتای ایتان غیتم)تظته نبود؛ زیتا ت)ها یک ماه پیش از آن ،رئایا ساتاد ارتاش
سوریه ،حکمت شهابی در رأس هیئتی عالیرتبه دیدار مفصلی از تهتان داشت .این دیدار در نتیجة
تالش سوریه بتای واداشتن ایتان به تعهد فعال به آزادی تمامی گتوگانهای غتبی در لب)اان انجاام
شد و در بتگیتنده موضوعات همکاری نظامی و مسائل ناشی از روناد صالح و موضاوعات ام)یتای
الی،فارس بود .شهابی گدا از موضوع ،عل)اً بت اهمیت رابطة بین دو کشاور و تفااهم دو کشاور در
مود نیاز به صلح عادالنه و پایدار که متضمن حقوق فلسطی)یان و باز پا دادن تماامی ساتزمینهای
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اشغالی باشد ،تیکیاد کاتد .ایاتان پایش از ایان ک)فاتانا در اوااات اکتبات در تهاتان ،مباادرت باه
بتگزاری ک)فتانسی با نام «ک)فتانا بینالملل حمایات از انقاالب اساالمی فلساطین» کاتد .در ایان
ک)فاتانا ،نمای)ادگانی از  93کشاور و گاتوه اساالمی شاتکت داشات)د .شاتکتک))دگان در ایان
ک)فتانا ،با پیتوی و تیکید بت مبانی و چارچوبهای اسالمی ،ابتکاار عمال آمتیکاا در ک)فاتانا
مادرید را محکوم نمودند .نتای ،ک)فتانا نیز مهم تلقی شد .قطع)امه نهایی این ک)فتانا شاامل 26
ماده بود .این قطع)امه نقش ایتان به ع)وان کشاوری کاه دارای نفاوذ قابالتوگهی در گماع اعاتاب
مخالف «روند مادرید» را داشت ،بتگسته نمود .در ادامه این روند ،نمای)دگان گتوههاای اساالمی،
گتوههای فلسطی)ی و مجموعههای عتب غیت م هبی ت)درو ،نشساتهای عاادی ااود را در تهاتان
ادامه دادند .گتوههای یادشده از تتیبون ایتان بتای صحبت و عمال علیاه دولتهاای محافظاهکاار
عتب و ساف استفاده نمودند .این گتوهها ،تمامی مجموعههای موافن روند صلح مادرید را که باه
ابتکااار آمتیکااا بااه انجااام رساایده بااود ،محکااوم کتدنااد .مهمتااتین ویژگاای ایاان ک)فااتانا ،اصاال
سازشناپ یتی با استائیل و آمتیکا و تشدید مبارزه و حمایت از انتفاضه بود (احتشامی :2366 ،ص
 . 222روزنامه ای)دیپ)دنت ،بتگزاری ک)فاتانا بینالملال حمایات از انقاالب اساالمی فلساطین را
کوششی از سوی ایتان بتای به شکست کشانیدن روند صلح ااورمیانه معتفی کاتد .اساحن شاامیت
نخستوزیت وقت رژیم صهیونیستی نیز ای یک موضعگیتی در بتابت ک)فتانا تهتان ،اطااب باه
رهبتان عتب گفت:
((از شما میاواهیم که گهاد علیه استائیل را محکوم ک)ید و میااواهیم دعاوت باه ناابودی
استائیل ،نظیت آنچه را که از ک)فتانا اایت در تهتان صادر شد ،محکوم نمایید (سلیمانی ،پیشین:
صص  3ا  . 226چ)اد هفتاه پاا از ک)فاتانا مادریاد ،یاک هیئات از مجلاا ایاتان باه ریاسات
نایبرئیا مجلا از دمشن دیدار و در مورد مهمتتین موضاوعات ااورمیاناه و هات دو ک)فاتانا
تهتان و مادرید بدون هیچ رنجشی بح

کتدند؛ اما در هات حاال ،شاتکت ساوریه در روناد صالح

اعتاب و استائیل با حمایت آمتیکا تا حدی باع

واگتایش ایتان و سوریه شاد 2.ما اکته مساتقیم

سوریه با استائیل و حمایت همه گانبة سوریه از سازمان آزادیبخش فلسطین در این م اکتات ،باه

2- Hossein J. Agha And Ahmad S. Khalidi , Op, Cit.PP.62-3
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روابال ایتان و سوریه آسایب رسااند؛ زیاتا تاا ایان مقطاع زماانی ،ایاتان و ساوریه درصادد تاداوم
همکاریهاای ااود باتای گلاوگیتی از تعاارض و درگیاتی گتوههاای اساالمی و مجموعاههای
فلسطی)ی بودند .از دیدگاه ایتان ،مسئله فلسطین نه یک مسائله صاتفاً عتبای ،بلکاه موضاوع گهاان
اسالم است و این حن را بتای اود قائل میداند که به ع)وان یک کشور اسالمی موضع اود را در
قبال قضیة فلسطین اعالم ک)د ولی در عین حال با احتتام به اصل حاکمیت دولتها ،مسائله ساازش
را بتعهدا کشورهای عتبی سازشکار قتارداد (ثانی :2363 ،ص  . 92پا از شتکت سوریه در این
ک)فتانا  ،مقامات سوریه تالش کتدند که وانمود ک))د علت قبول اتح صلح آمتیکا از گانب این
کشور ،ت)ها گلوگیتی از ایجاد چهته گ)

الب سوریه و صلحالب استائیل اسات .باا ایان حاال،

پ یتش این اتح یک وقفة چ)د ماهه را در روابال ایتان و سوریه به وگود آورد.
 0د اختالفات ایران و امارات متحده عربی
در سال ( 2332متداد  2362که مصادف با دومین سالگتد اشغال کویت بود ،امارات متحاده
عتبی ادعاهای ارضی اود را نسابت باه گزایات ایتانای ابوموسای ،ت)اب بازرگ و کوچاک از سات
گتفت .گزایت م کور تا سال  2666میالدی متعلن به ایتان بود ،لیکن در این سال بتیتانیا آنها را به
اشغال اود در آورد .با اتو بتیتانیا از الی،فارس در سال  ،2362حاکمیت ایتان بات ایان گزایات
اعاده گشت 22 .سال از آن تاریخ گ شت و در ای این مدت اوالنی ،امارات متحده عتبی هتگز
به صورت گدی اواستار بازگشت این گزایت نشد .تا ای)که بهانهای در آوریل  2332فاتاهم شاد و
در این تاریخ ،مقامات ایتانی از ورود اماراتیها به این گزایات گلاوگیتی کتدناد ،گ)جاال بزرگای
علیه ایتان راه افتاد و رسانههای عتبی و اروپایی و آمتیکایی دست به حمالت شدیدی زدند .رادیو
قاهته تا آنجا پیش رفت که اقدام ایتان را با حملاه باه کویات از ساوی عاتاق و اشاغال اااک آن
کشور بتابت دانست و تهدید کتد که با ایتان باید همانگونه رفتار شود که با عتاق در مورد کویت
رفتار شده است (مجتهد زاده :2363 ،صص . 6-6
بیتتدید مهمتتین عواملی که سبب اتح ادعاهای امارات عتبی متحده شد ،عبارتاند از:
 .2تحتیکات آمتیکا و انگلیا؛
 .2تحتیکات مصت و عتبستان؛
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 .3ااتالفات درونی و بتونی امارات متحده عتبی؛
 .9اعمال فشار به ایتان؛
 .5انحتاف افکار عمومی گهان از مسائل حوزه دریای مدیتتانه (م اکتات صلح اعتاب
و استائیل به الی،فارس (گعفتی ولدانی ،پیشین :،ص . 27
ایتان در بتابت ادعای امارات متحده عتبی صتیحاً اعالم نمود گزایت ابوموسی ،ت)ب بازرگ و
کوچک بتاساس اسا)اد حقاوقی و تااریخی متعلان باه ایاتان اسات و از موضاعگیتی غیتمسائوالنه
اتحادیه عتب در مورد ساه گزیاته ایتانای در الی،فاارس انتقااد کاتد و اعاالم نماود(( :اینگوناه
موضعگیتیها ،کوچکتتین تغییاتی در مواضاع اصاولی گمهاوری اساالمی در دفااع از تمامیات
ارضی اود ایجااد نخواهاد کاتد (مواضاع سیاسات ااارگی ایاتان :2363 ،ص  . 95ساخ)گوی
وزارت امور اارگه بیان کتد(( :ما امیدواریم مقاماات کشاورهای حاوزه الی،فاارس باه تصاحیح
موضع اود اقدام نموده و اگازه نده)د زمی)ههای م بتی که بتای تفاهم و همکااری باین گمهاوری
اسالمی ایتان و کشورهای م)طقه و بتقتاری ام)یت و ثبات در الی،فارس ایجاد شده است ،بازیچه
دست قدرتهایی قتار گیتد که هدف نهایی آنها حضاور سالطهگویاناه در الی،فاارس از اتیان
ایجاد سوءظن و بایاعتماادی باین کشاورهای م)طقاه و بایثبااتی آناان اسات (روزناماه کیهاان،
 . 2363/2/26با شتوع ت)ش ،سوریه از یکسو درصدد میانجیگتی میان ایتان و امارات بتآمد و از
سوی دیگت تالش کتد تا روابال ایتان و مصت را بهبود بخشد؛ زیتا مصت در میان کشاورهای م)طقاه
بیش از سایتین بتای گستتش و تعمین ت)ش باین ایاتان و اماارات در ماورد گزایات ساهگانه تاالش
میکااتد .مصاات چااه بااه صااورت انفااتادی و چااه در اگااالس  7+2و نیااز در اتحادیااة عااتب ،نقااش
هماه)

ک))ده و رهبتی مخالفت ها و اعتاتاض را علیاه ایاتان بات عهاده داشات .در هماین راساتا،

فاروقالشتع وزیت اارگه سوریه در سپتامبت ( 2332شهتیور  2362وارد تهاتان شاد و پیاام حاافظ
اسد را در مورد گزایت سهگانه تسلیم مقامات گمهوری اسالمی ایتان نمود .در اوایل ژانویاه ،2333
ادام در رأس یک هیئت بل)دپایه و با پیامی از سوی حافظ اسد وارد ایتان شد .وی به ه)گام ورود
به تهتان گفت که سوریه بتای ایجاد روابال دوساتانه و بتادراناه باین ایاتان و گهاان عاتب تاالش
اواهد کتد .هدف معاون رئیاگمهور سوریه از سفت به ایتان از یکسو میانجیگتی میان ایاتان و
کشورهای الی،فارس و از سوی دیگت در بعدی گستتدهتت ،میاانجیگتی میاان ایاتان و مصات باود.
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وزیت امور اارگه سوریه مجدداً در ژوئیه  2333بتای میانجیگتی بین ایتان و امارات متحده عتبای
از تهتان و ابو ظبی دیدار کتد .سوریه وگود روابال اوب بین ایتان و اعتاب را به نفع ام)یت م)طقه
و محدودکتدن مدااله اارگی ،ضتوری میدانست؛ با این حال سوریه در تالشهای میانجیگتاناه
اود بتای حل ااتالف بین ایتان و امارات متحده عتبی توفیقی به دست نیاورد ،زیتا وزارت اماور
اارگه سوریه در اواات اکتبت ( 2333آبان  2362اعالم کتد که ایان کشاور باا ایاتان در ماورد (3
گزیته امارات متحده عتبی ابوموسی ،ت)ب بزرگ و کوچک ااتالفنظات دارناد .ایان کشاور در
چارچوب اتحادیه عتب و نیز بیانیه دمشن ( 7+2از ادعاهای امارات عتبی متحده حمایت میکاتد.
در اگالس ژوئن  ،2333وزرای امور اارگه  6کشور امضاءک))ده پیمان دمشن در ابوظبی ،اعاتاب
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
اسالمی ایتان ابتاز نمودهاند که گستتش این م)اسبات امتی است که اصول ااوت اساالمی ،آن را
اقتضاء میک)د و اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم داالت در امور داالی یا تهدید ثباات و
صلح در م)طقه ،احتتام به آن را ایجاب میک)د .به موگب این بیانیه ،وزرا حمایت و پشتیبانی مطلن
اود را از به اصطالح حاکمیت دولت امارات عتبی متحاده بات گزایات ت)اب بازرگ و کوچاک و
ابوموسی تجدید نموده و مجدداً بت تییید اود نسبت به کلیه اقدامات و وسایل مساالمتآمیزی کاه
دولت امارات عتبی متحده گهت بازپاگیتی حاکمیت کامل ااود بات گزایات ساهگانهاش اتخااذ
مینماید ،تیکید کتدهاند (همان ،صص  3ا  . 566ایتان با شتکت سوریه در این ک)فتانا به شدت
مخالفت کتد و مطبوعات ایتان ایان عمال را ناشای از نیااز ساوریه باه حفاظ حمایات دیپلماتیاک
کشورهای حوزه الی،فارس در اول م اکتاتش با استائیل و تمایلش به توگه مالی از ساوی آناان
ع)وان کتدند .مطبوعات بیان کتدند کاه ساوریه راه اشاتباهی را در امات تسالیم و اتسا)دی اااات
بتگزیده است که همان راه واش)گتن ،رژیمهای متتجاع عاتب ،اساتائیل و تتکیاه اسات .باه گاای
اتخاذ راهها و موقعیتهای ضد ایتانی ،سوریه بهتت بود با ایاتان در گبهاهای هماه)ا

و متحاد در

تغییت موازنه قدرت ک)ونی در ااورمیانه میکوشید 2.شاید بتوان یکی از دالیل داالت و گانبداری

2- Anoushirvan Ehteshami And Raymond A.Hinnebusch ,Op.Cit.P.109.
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سوریه از امارات متحده عتبی را متبوب به بیانیة دمشن دانست .پیمان دمشن یا ( 7+2که در مارس
 2332به دنبال اشغال کویت از سوی عتاق تشکیل شد ،از همان ابتدا با مشکالتی همتاه بود .شاش
عضو شورای همکاری الی،فارس ،در وعدههای اود باه ایان دو کشاور در گهات کماک ماالی
کوتاهی کتدند و سپا ای)که از دید این کشورها ،مصت و سوریه در بتابت کشورهای غتبی غیتقابل
اعتماد بودند .سوءتفاهم به وگود آمده میان اعضا ،باع

تضعیف بیانیه دمشن شد و ل ا اتح مجدد

اعاده گزایت ایتانی از سوی امارات فتصت م)اسبی گهت احیاء ایان پیماان باود (گعفاتی ولادانی،
 :2367ص  . 566همچ)ین وزرای امور اارگه گتوه  7+2در بیانیه پایانی اگالس اود در دمشن در
ژانویه  ،2339بار دیگت پشتیبانی اود را از امارات متحده عتبی بتای آنچه که از آن به ع)وان اعاده
مالکیت امارات بت سه گزیته نام بتده شده ،اعالم کتدند .آنها از ایتان اواست)د تا ااتالف بت سات
گزایت سه گانة ایتانی ت)ب و ابوموسی را با امارات عتبی متحده از اتین مسالمتآمیز و با توگه باه
اصول و قوانین حسن همگواری حل ک)د .سخ)گوی وزارت امور اارگاه ایاتان ،بیانیاة دمشان در
اصوص گزایت ایت انی را تکتار ادعاهای بی اساس امارات عتبی متحده نسبت به ایان گزایات ذکات
کتد و گفت ما به آن بخش از بیانیة اگالس دمشن که حسن همگاواری و رفاع اااتالف از اتیان
م اکتات مسالمتآمیز را مورد اشاره قتار داده است ،توگه داریم و مان)د گ شته آمادگی ااود را
بتای تداوم گفتگوها و پ یتش مقامات امارات متحده عتبی اعالم میداریم؛ اما این اماارات اسات
که تاک)ون به اعالم آمادگی ایتان بتای ادامه گفتگوهای دوگانباه باتای ساوءتفاهماات فای ماابین
تیکید میک)د (همان ،ص  . 563وی همچ)ین از صادرک))دگان این بیانیه اواست به گاای صادور
چ)ین بیانیههایی که حاصلی گز ایجاد اااتالف و تفتقاه و افازایش ساوءتفاهمها میاان کشاورهای
اسالمی ندارد ،توگه و توان کامل اود را متوگه رژیم صهیونیستی ک))د (روزنامه ایتان. 69/22/3 ،
علیتغم اعالم مکتر آمادگی ایتان بتای م اکته با امارات متحده عتبی ،وزیتان امور اارگه پیماان
دمشن بار دیگت در اگالس اود در کویت در ژوئیه  ،2339به گای تشوین امارات متحده عتبی باه
م اکته ،از ادعاهای آن درباره گزایت ت)ب و ابوموسی حمایت کتدند .به دنبال این اگالس و بیانیاة
نهایی آن در حمایت از ادعای امارات متحده عتبی ،ایتان انتقادات شدیدی به این بیانیاه کاتد؛ باه
اصوص در این زمان که سوریه م اکتات صلح را در ایالت متیل)اد آمتیکاا آغااز کاتده باود .در
اگالس فوریه  2335وزرای امور اارگه گتوه  7+2در قاهته ،از «عدم پاسخ ایتان به امارات» اظهار
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تیسف کتدند و بار دیگت از ادعاهای امارات درباره گزایت ت)ب و ابوموسای حمایات نمودناد .ایان
اقدام در شتایطی صورت گتفت که م اکتات صلح ااورمیانه با روی کار آمدن نتانیااهو باه رغام
تالش آمتیکا در بن نسبت قتار داشت .شایان ذکت است که ابتگازاری رسامی ساوریه ،بخشای از
قطع)امه اگالس قاهته را که درباره گزایت ایتانی سهگانه بود ،از ابتهای ااود حا ف کاتد .سافیت
سوریه نیز در تهتان در مورد ذکت گزایت سهگانه به صورت تکتاری در اگاالس شاورای همکااری
الی،فارس و بیانیه دمشن گفت(( :این اقدام به علت عضویت امارات متحاده و یاک موضاعگیتی
عادی است که هت از چ)د گاهی از سوی اعتاب تکتار مایشاود  .وی افازود(( :ساوریه اواساتار
حل مسالمتآمیز این ااتالف به دور از هتگونه تش) ،است ،زیتا این امت ام)یت و ثبات م)طقه را به
اطت میاندازد (گعفتی ولدانی ،پیشین :ص  . 532سوریه در اگالس قاهته رأی بات عادم ایجااد
تیسیسات نظامی و استقتار موشکهای زمین به زمین در گزایت سهگانه توسال ایاتان و حمایات بات
حاکمیت امارات متح ده عتبی داد .سخ)گوی وزارت اارگه ضامن نکاوهش مواضاع کشاورهای
امضاءک))ده بیانیه قاهته ،دراواست این کشاورها از ایاتان را مب)ای بات ایجاادنکاتدن تیسیساات در
گزایت ت)ب بزرگ و کوچک و ابوموسی را داالت آشکار در امور داالی ایتان ع)وان کتد و آنان
را از تداوم چ)ین موضوعی بت ح ر داشت .وی بیان کتد(( :ایتان انتظار دارد کشورهای دوسات و
مسلمان م)طقه با تدبیت و دوراندیشی نسبت به اطتهایی که م)افع و ام)یت گمعای م)طقاه را تهدیاد
میک)د ،از حسن نیت ایتان استقبال ک))د (روزشمار سیاست اارگی ایتان در سال :2367 ،2362
ص  . 296آنچه که باع

عدم تیتگی در روابال ایتان و سوریه با توگه به مواضع این کشور نسبت

به قضایای گزایت سهگانه شد ،رابطة بل)دمدت و همه گانبة دو کشور بود؛ رابطهای که باتای گهاان
اسالم و دنیای عتب و گبهه پایداری در بتابت تجاوزهای استائیل مهم باود ،مایبایسات از هتگوناه
مسئلهای که به این همبستگی صدمه و ضتر میزد ،پتهیز کتد.
 5د تهاجم ترکیه به شمال عراق
پا از پایان گ)

دوم الی،فارس ،فتوپاشی شوروی و اعاالم نظام ناوین گهاانی از ااتف

آمتیکا ،تتکیه ادعاهای ارضی اود را نسبت به شمال عتاق مطتح کتد .داالتهای تتکیه در ایان
مورد شامل تجاوزات نظامی مکتر به شامال عاتاق ،بتقاتاری تمااس باا رهباتان کتدهاای عتاقای،
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استفاده از لیت تتک در شمال عتاق و ستانجام دراواست تغییت متزهای بین دو کشور باود .در مااه
اوت  ،2332نیتوهای زمی)ی و هوایی تتکیه به شمال عتاق تجاوز کتدند و دولت تتکیه هدف اود
را از بینبتدن پایگاههای حزب کارگتان کُتد اعالم کتد .در هفته اول مارس  2333نیز هواپیماهای
تتکیه حمالتی به پایگاههای حزب کارگتان کتد در شامال عاتاق کتدناد .بتاسااس بیانیاه دولات
تتکیه ،حمالت محدود به اردوگاههای  .ک .ک و فقال در محدودا ده کیلومتتی داال اااک
عتاق در نزدیکی متزهای تتکیه ،عتاق و ایتان بود .در  22مارس  2335هم بیش از  35هزار نفت از
نیتوهای نظامی تتکیه با پشتیبانی گستتدا نیتوهای هوایی و یگانهای زرهی ،شمال عاتاق را ماورد
تجاوز قتار دادند .آنکارا ،تجاوز نظامی به شمال عتاق را «عملیات پوالدین» نامید .ارتش تتکیه دو
بار دیگت نیز در ماههای ژوئن و ژوئیه  2335شمال عتاق را مورد تجاوز قتار داد .درگیتی نیتوهای
االبانی و بارز انی سبب ورود نیتوهای  .ک .ک به شمال عتاق شد و راه را بتای تجااوز تتکیاه
هموار کتد (روزنامه ااالعات . 69/7/23 ،دولت تتکیاه هادف تجااوزات مکاتر نظاامی ااود باه
م)اان شمالی عتاق را چ)ین اعالم نمود:
ا ستکوب چتیکهای حزب کارگتان کتد تتکیه مستقت در شمال عتاق؛
ا از میان بتدن اردوگاهها و توان پشتیبانی آنها در این م)طقه؛
ا گلوگیتی از ایجاد یک م)طقه آزاد در این ناحیاه و ممانعات از نفاوذ چتیکهاای کاتد باه
داال ااک تتکیه؛
 نشاندادن عزم قااع دولت تتکیه در مباارزه باا «تتوریسام» باه گامعاة بینالمللای (گعفاتیولدانی :2369 ،صص . 52-2
اک ت دولتهای گهان ،تجاوز نظاامی تتکیاه باه شامال عاتاق را محکاوم کتدناد و اواساتار
عقبنشی)ی نیتوهای این کشور از ااک عتاق بودند .عملیات نظامی تتکیه در داال اااک عاتاق
بیش از همه ،سوءظن کشورهای همسایه عتاق را بتانگیخات .ایاتان و ساوریه بهشادت ایان اقادام
تتکیه را محکوم و ضمن تیکید بت ضتورت حفاظ یکپاارچگی و تمامیات ارضای عاتاق ،هتگوناه
اقدام در راساتای نقاض ایان یکپاارچگی و ضاتبهزدن باه آن را محکاوم کتدناد (روزناماه ساالم،
 . 2367/5/22ایتان و سوریه معتقد بودند این امت باع

میشود که اساتائیل از بحاتان عاتاق باتای

افزایش تش) ،در سطح م)طقه و گهان سوءاستفاده ک)د و اواهان اتو نیتوهاای تتکیاه از شامال
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عتاق شدند .تتکیه بتای کاهش نگتانیهای ایتان و ساوریه ،دو همساایه عاتاق ،اواساتار مالقاات
وزیت امور اارگهاش با وزرای امور اارگة سوریه ،ایتان و عتبستان شاد .نخساتین نشسات وزرای
امور اارگه م کور در  29نوامبت  2332در آنکارا بتگزار شد .وزیت امور اارگة عتبستان باه علات
فقدان سیاست مشخصی از اتف ریاض در قبال این مسئله ،در اگالس م کور شاتکت نکاتد ،اماا
وزرای امور اارگة سه کشور دیگت در این نشست ،تعهد اود را نسبت باه حفاظ تمامیات ارضای
عتاق مورد تیکید قتار دادند .اگالس بعدی وزرای امور اارگه سه کشور در ماه فوریة همان ساال
در دمشن بتگزار و بار دیگت پشتیبانی از یکپاارچگی ساتزمین و تمامیات ارضای عاتاق اعاالم شاد
(گعفتی ولدانی ،پیشین :ص  . 57هفتمین نشست سه گانبه در تهتان بتگزار شد و باز هت سه کشور
بت حفظ تمامیت ارضی عتاق و عدم داالت بیگانگاان در اماور ایان کشاور تیکیاد کتدناد .آنهاا
اااتنشان ساات)د که آی)ده عتاق میبایستی بدون هتگونه مداالهالبی ااارگی از اتیان اعماال
آزاد و مشتتک تمامی متدم عتاق بتاساس اصول وحدت ،بتابتی ،دموکتاسی و حسن همگاواری
تعیین شود (روزنامه ااالعات. 69/7/23 ،
 6د پیمان استراتژیک ترکیه د اسرائی)
یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار در روابال دو گانبة ایتان و سوریه ،پیمان استتاتژیک تتکیه و
اسااتائیل در سااال  2337اساات کااه بااه لحاااظ اهمیاات موضااوع ،الزم اساات توضاایح مختصااتی در
چگونگی شکلگیتی و اهداف آن داده شود و ساپا باه تایثیتات آن بات رواباال سیاسای ایاتان و
سوریه پتدااته شود .پا از تغییت گفتگوهای صلح از قالب «زماین در مقابال صالح» باه «صالح در
مقابل ام)یت» و به بنبست رسیدن م اکتات صلح سوریه و اساتائیل از یاکاتف والی)حالمانادن
ااتالفات تتکیه و سوریه ،به عالوه افزایش ااتالفات و تتس تتکیه از همسایگانش از اتف دیگت،
تتکیه و استائیل بتای مقابلاه باا تهدیادات احتماالی و بتقاتاری تاوازن قادرت در م)طقاه درصادد
اتحادی استتاتژیک در زمی)ة همکاری نظامی ا ام)یتای بتآمدناد .در فوریاه و آگوسات  2337باین
استائیل و تتکیه ،دو موافقتنامه باه امضااء رساید .ایان موافقتناماهها زمی)اه تمتینهاای هاوایی و
دریایی مشتتک ،دستتسی به امکانات ب)دری و امکان تمتین هوایی استائیل بت فتاز فالت آنااتولی
را فتاهم آورد .ایان توافق)اماه همچ)این موضاوع همکااری در زمی)اة «مباارزه باا تتوریسام» را نیاز
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پیشبی)ی نمود .تتکیه میتوانست از تجتبیات استائیل در گ)وب لب)ان  -حفاظت از متزهاای ااود
در مقابل تهدیدات اارگی با توسل باه ایجااد م)ااان ام)یتای -گهات مباارزه باا حازب کاارگتان
کتدسااتان موسااوم بااه  .ک .ک بهااته گویااد (رفعااتنااژاد :2362 ،صااص  . 5-7اسااحن رابااین
نخستوزیت وقت استائیل در این باره گفت(( :مهمتتین هدف از انعقااد توافق)اماههای محتماناه باا
تتکیه ،حفظ توازن قدرت در م)طقه ااورمیانه است (روش)دل :2366 ،ص . 5
در واقع علت گتایش استائیل به تتکیه ،ایجاد یک حصار سیاسی ا نظامی به دور کشاورهای
عتبی بوده است که از زمان تشکیل دولت یهود به ع)وان یکی از اصول استتاتژی صهیونیسم مطتح
بوده است .بهاوری که بن گوریون نخستوزیت وقت استائیل چ)ین اعالم کتد :هدف ماا کشایدن
حصار انزوا پیتامون گهان عتب است .بن گوریون مدعی شده بود که تحکایم رواباال اساتائیل باا
کشورهای غیت عتب پیتامون میهن عتبی میتواند ستانجام باه تحصایل صالحی م)جات گاتدد و در
چارچوب این استتاتژی ،تتکیه بتای استائیل از اهمیت ویژهای بتاوردار گتدید .ابا ابان ( Abba
 Ebanنخستوزیت وقت استائیل در کتاب اود تحت ع)وان صدای استائیل مینویسد :بتقاتاری
روابال میان تتکیه و استائیل دلیل صحت م)طن استائیل است که اود را دارای هویت ااورمیانهای
میداند (ماه)امه بولتن وزارت امور اارگه :2375 ،ص  . 73موشه آرنز از مقامات عالیرتبه سیاسی
ا نظامی استائیل در اصوص اتحاد استتاتژیک تلآویو و آنکاارا مایگویاد(( :وضاعیت فعلای ماا
مشابه اروپای غتبی قتن  23است .استائیل بایاد باتای حفاظ تاوازن قادرت در م)طقاه باه اتحاادی
استتاتژیک با کشورهای قدرتم)دی همچون تتکیه تن در دهد .تیمین ام)یت ملی اساتائیل در گاتو
افزایش قدرت نظامی و انعقاد تتتیبات ام)یتی با کشورهای قدرتم)د م)طقاهای حاصال مایگاتدد
(روش)دل ،پیشین :ص . 5
اهداف ترکیه:
اهداف تتکیه بتای همکاری م)طقهای با استائیل را میتوان به شتح ذیل بیان کتد:
 تالش بتای ایفای نقش قدرت م)طقه ای از دالیل اصلی گتمی روابال تتکیاه و اساتائیل باهشمار میرود ،از این روست که تتکیه از م اکتات صلح ااورمیانه حمایت مایک)اد؛  -همکااری
ام)یتی و تقویت ب)یة نظامی و تبادل ااالعات میاان ساتویاهای ااالعااتی دو کشاور؛  -مقابلاه باا
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تهدیدهای یونان و سوریه ،بتاای از نااظتان سیاسای معتقدناد کاه یکای از اهاداف تتکیاه انعقااد
قتاردادهای نظامی با استائیل ،در واک)ش بت همکاریهای نظاامی یوناان و ساوریه صاورت گتفتاه
است؛  -بهتهگیتی از توان ستمایهگ اری صاحبان ستمایة استائیل و استفاده در زمی)ههای صا)عتی،
کشاورزی و آب؛  -تالش بتای عضویت در اتحادیة اروپا ،نخبگان سیاسی ا اقتصاادی حااکم بات
تتکیه به لحاظ سااتار سیاسی این کشور ،رژیم الئیک را مستحن ورود به اتحادیة اروپا میدانست)د
و ای سالهای اوالنی ،دیپلماسی تتکیه بت محور الحاق به اتحادیة اروپا چتایده است .ولی ستان
اروپایی بهویژه آلماان ،یوناان و  ، ...تتکیاه را باه لحااظ نقاض گساتتده حقاوق بشات و عادم حال
مسالمتآمیز بحتان قبتس ،شایستة ورود به گمع ساتارگان نمایدانسات)د .از ایانرو ،ایجااد رواباال
مستحکم با استائیل به ع)وان متحد استتاتژیک آمتیکا ،این گمان را به تتکیه میداد تا با استفاده از
نفوذ آمتیکا و استائیل احتمال ورود به اتحادیه اروپا را افزایش ده)د .از ساوی دیگات نزدیکای باه
استائیل ،این فتصت را به آنکارا می داد تا از نقش و نفوذ البای ارم)ای و یوناانی در سا)ا و ک)گاته
آمتیکا بهته گوید (کاکایی :2367 ،ص . 62
اهداف اسرائی):
 یکی از گ)بههای اهمیت تتکیه بتای استائیل ،مقابله باا گساتتش اصاولگتایی اسات .ایانهدف استائیل بیشتت متوگه ایاتان اسات؛  -اساتفاده از موقعیات ژئاوپلیتیکی تتکیاه باه ع)اوان پال
ارتباای با م)اان استتاتژیکی آسیای متکازی و قفقااز؛  -تایمین م)اافع ام)یتای و مقابلاه باا دشام)ان
مشتتک استائیل و روند صلح ااورمیانه ،این هدف بیشتت گ)به روانی دارد؛  -دستیابی به م)ابع آبی
تتکیه در صورت بتوز بحتان در سطح م)طقه ااورمیاناه؛  -ااتو از انازوای سیاسای و اقتصاادی
م)طقه ای ،استائیل با گستتش روابال اود با تتکیه به ع)وان یاک کشاور مسالمان ،درصادد کساب
مشتوعیت سیاسی در م)طقه است .ایاالتمتحده از اتحاد بین «دو دمااوکااتاسااای» در اااااورمیانه
استقبال نمود .نیکااوالس بتناز ( Nicholas Burnsساخ)گوی وزارت اماور اارگاه آمتیکاا در
اوایل سال  2336در این اصوص اظهار داشت(( :ای)که تتکیاه و اساتائیل مایال باشا)د روابطای باا
یکدیگت داشته باش)د ،بتای ما قابل درک است .اگت بتای از کشورهای عتب این امات را نپ یتناد،
چ)دان عجیب نیست  .مانورهای دریایی مشتتک استائیل ا تتکیه ا آمتیکا که ناام «پاتی دریاایی
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استوار» به اود گتفت و در ژانویة  2336در مدیتتانه انجام شد ،هتچ)د باه تماتین عملیاات نجاات
دریایی محدود شده بود ،لیکن نشانهای از حمایت آمتیکا از این اتحادیه به شمار میرفت (رفعات
نژاد :2362 ،ص  . 7سوریه با انعقاد این قتارداد ،اود را در میان صافب)دی گدیاد میاان تتکیاه و
استائیل احساس کتد و به مخالفت با آن بتااست .بت این اساس ،معاون اول رئیاگمهور ساوریه،
عبدالحلیم ادام ،همکاری میان تتکیه و استائیل را «بزرگتتین تهدید علیه اعتاب» میداند کاه از
سال  2396و با ش)اسایی رسمی استائیل از گانب تتکیه شتوع شد .وی همچ)ین اظهاار داشات کاه
سلسله روابال میان «تتکیه ا استائیل و آمتیکا» اطتناکتتین اتحادی بوده که از گ)

گهانی دوم

به بعد به وگود آمده است (ای)بار :2362 ،ص  . 222بول)د اکارکالی نمای)ادا لیباتال در حازب ماام
میهن تتکیه در این زمی)ه ادعا میک)د که توافق)امه نظامی تتکیه و استائیل علیه هیچ کشوری امضاء
نشده است .آیا سابقه داشته است که تتکیه از بتقتاری روابال دوستانه با کشورهای عتبای اگت)ااب
ورزد؟ تتکیه هیچگاه دست به اقدامات تهدیدآمیز علیه هیچ کشور عتبی نزده است ،در حالی کاه
بتای از کشورهای عتبی ثبات و ام)یت تتکیه را ادشهدار مایساازند (کاکاایی :2367 ،ص . 62
فشار روی سوریه یکی از اهداف مهم این همکاری بوده است؛ چتا که سوریه را وادار میسااات
تا در زمی)ههای مختلف به تتکیه امتیاز دهد .اولین زمی)ه متبوب باه مسائله کتدهاا باود؛ زمی)اة دوم،
وادارکتدن سوریه به امتیازدادن یا پا گتفتن دراواستهای اود در مورد آب فتات باود؛ زمی)اة
سوم که ه)وز داغ نشده متبوب به استان اسک)درون است که دو کشور بت ست آن اااتالف دارناد و
سوریه همچ)ان این م)طقه را بخشی از ااک اود میداند.
ایتان نیز از پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل و روابال حس)ه میان آنها به شدت ابتاز انزگاار
کتد .این موافقتنامه بهقدری بتای ایتان تکانده)ده بود که وزیت اارگة وقت ،علیاکبت والیتی به
ستعت به آنکارا سفت کتده و نگتانیهای ام)یتی ایتان ناشی از این توافق)امه را ابتاز نمود .تتکهاا
صتاحتاً به ایتان اامی)ان دادند که استائیل اگازه نخواهد داشت از پایگاههاای هاوایی تتکیاه باتای
حمله به ایتان استفاده ک)د .به هت تتتیب ،با توگه به روابال بسیار نزدیاک تتکیاه و ایاالتمتحاده و
بین آمتیکا و استائیل و همچ)ین با توگه به ای)که اساتائیل و آمتیکاا هات دو ایاتان را یاک کشاور
متمتد و ستکش میدان)د و تهدید علیه صلح و ام)یت ااورمیانه در نظت میگیتند ،ایتان وعادههای
تتکیه را گدی نگتفات (ااهاتی . 276 :2362 ،مقاماات رسامی وزارت اارگاه ایاتان در ژانویاة
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 ،2336مااانور دریااایی مشااتتک تتکیااه ا اسااتائیل و آمتیکااا را بااه ع)ااوان «افاازایش چالشهااا و
فتصتهای بحتانزا در م)طقه» ارزیابی میکتدند و آن را در گهت گستتش نفوذ استائیل دانست)د.
بهعالوه وی در مورد این همکاری که آنکارا را در بتابات گهاان اساالم قاتار میدهاد ،هشادار داد
(گزیده اابار ااورمیانه :2366 ،ص  . 232ایتان مدعی است که دستتسای اساتائیل باه پایگاههاای
هوایی تتکیه ،تهدیدی بتای فضای ایتان است .علیتغم اظهارات مقامات تتک مب)ی بت ای)که پیمان
م کور علیه هیچ کشوری نیست؛ پتز نخستوزیت وقت استائیل اعالم کتد کاه امضاای موافقت)اماة
نظامی میان آنکارا و تلآویو اقدامی ام)یتی گهت مقابله با ایتان است .مارتین کتایمت مادیت انساتیتو
دایان در تلآویو دراینباره گفت(( :قتارداد تتکیه و استائیل یک قتارداد تشاتیفاتی نیسات ،بلکاه
قتاردادی استتاتژیک با ابعاد وسیع است ک ه اگت الزم باشد بتاساس آن اساتائیل قاادر اواهاد باود
بتای تیمین ام)یت اود اهدافی را در ایتان مورد حمله قتار دهد (روش)دل :2366 ،ص  . 22بعدها
تورهان تایان وزیت دفاع وقت تتکیه در ای اقامت اود در استائیل در دیدارهای اود با پتزیادنت
وایزمن و نخستوزیت نتانیاهو از هت فتصتی بتای تیکید بت این نکته استفاده کتد که پیمانهای باین
استائیل و تتکیه علیه کشورهای ایتان و سوریه است که از تتوریسم حمایت میک))د ،وی همچ)ین
ایتان و سوریه را به انباشتن سالحهای بالستیک متهم کتد .تایان این نکته را هم ت کت داد که هدف
عمدا اتحاد استائیل و تتکیاه گ)ا

باا تتوریسام اسات و مادعی شاد کاه متکاز فتمانادهی ایان

تتوریسمی که تتکیه و استائیل را تهدید میک)د در دمشن است و ایتان از عملیات حزب کارگتان
کتدستان (  .ک .ک و حماس حمایت میک)د و تدارکاتشان را تایمین مایک)اد (السان:2362 ،
ص  . 37با هت گامی که استائیل به سوی تتکیه بت میدارد و همکاری نظامی اود را با ایان کشاور
گستتش میدهد و یا محاصتا سوریه را ت)

تت میک)د؛ ایتان و سوریه گامهای گادیتاتی باتای

گستتش روابال اود بت میدارند .پاتتیاک سایل از کارش)اساان انگلیسای باا توگاه باه ایان رواباال
میگوید(( :ایتان و سوریه به همپیمانان استتاتژیک بدل شدهاند که با ادامه تهدید استائیل نسبت به
سوریه و رکود م اکتات صلح ،این همکاری بهسوی امضای معاهده دفااعی مشاتتکی میاان آنهاا
پیش اواهد رفت (ای)بار ،پیشین :ص  . 226در اول تمام سال  ،2336دلواپسی سوریه و ایتان بات
حول ایجاد اتحادی در مقابله با اتحاد تلآویو ا آنکارا دور میزد .همکاری نظامی ا ام)یتی استائیل
ا تتکیه ،افشای اتح تتکیه بتای ایجاد م)طقه حائل ام)یتی در شمال عتاق ،توائه تجزیه عتاق و نیز
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مصوبه ک)ست رژیم صهیونیستی مب)ی بت تعلن بل)دیهای گوالن بت تلآویو و اگالس قطت از گملاه
این تحوالت میباش)د .این در شتایطی بود که گز محور دمشن ا تهتان ،سایت کشورهای م)طقاه در
تفتقه و پتاک)دگی به ست میبتدند .تهتان و دمشن ،همکااری تتکیاه و اساتائیل را مغاایت باا م)شاور
سازمان ک)فتانا اسالمی میدانست)د و تتکیه را به تجدیدنظت در همکاری با این رژیم و همکااری
و حسن همگواری با کشورهای اسالمی و عتبی دعوت کتدند .سوریه که اود را در محاصاته دو
دشمن اصلی یع)ی استائیل و تتکیه میدید و چ)دان به حمایتهای یونان و ارم)ستان و حتای مصات
امید نداشت ،سعی در بهبود روابطش با عتاق کتد؛ ولی نمایتوانسات تماام ااتالفااتش را باا ایان
کشور ،یک د فعه حل نماید و ایتان را بهتتین گزی)ه بتای همکاری در مقابل این اتحاد یافت .ایتان
نیز که اود را در محاصتا هواپیماهای استائیلی از اتین حاتیم هاوایی تتکیاه مایدیاد و باهعالوه
روابطش چ)دان با تتکیه بت ست مسیله شمال عاتاق و اتهاماات وارده بات سات حمایات از گتوههاای
تتوریستی مطلوب نبود و از اتف دیگت در متزهاای شاتقیاش هام از گاناب همساایگانش ماورد
تهدید بود ،به سوریه به ع)وان نقطة موازنه در بتابت این اتحاد مینگتیست .روزنامة الحیاا در تاریخ
 36/5/29نوشت(( :با هت گامی که استائیل به سوی تتکیه بت میدارد و همکاری نظاامی ااود را باا
این کشور گستتش میدهاد و یاا محاصاتا ساوریه را ت)ا

تت مایک)اد ،ایاتان و ساوریه گامهاای

گدیتتی بتای گستتش روابال اود بت میدارند (گزیده اابار ااورمیانه :2367 ،ص . 273
 7د اختالفات ترکیه د سوریه
یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار بت روابال سیاسی ایتان و سوریه ،بح

ااتالفات سوریه با

تتکیه است که از ابتدای قتن  22و به دوران استیالی تتکهای ع مانی به م)طقه باز میگتدد.
ااتالفات تتکیه و سوریه را میتوان از دو گ)به مورد بترسی قتارداد؛ یکی مسئله حمایت سوریه از
چتیکهای حزب کارگتان کتدستان (  .ک .ک و دیگتی در مورد آب که بهصورت ادعای
ارضی سوریه بت استان اسک)درون تتکیه مطتح شده است .البته تتکها عقیده دارند که یکی از
دالیل حمایت سوریه از چتیکهای حزب کارگتان کتدستان (  .ک .ک  ،همین مسئله است.
بت این اساس در آوریل  ،2337مسعود ایلماز نخست وزیت وقت تتکیه به این استان سفت کتد و در
سخ) تانی اود ،حافظ اسد را از داالت در امور داالی تتکیه و در عین حال روابال تتکیه با رژیم
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صهیونیستی بت ح ر داشت .بهاور کلی ،مهمتتین علت تخاصم تتکیه با سوریه در ارتباب با
حمایت سوریه از گتوههای رادیکال کتد است .حمایت سوریه از (  .ک .ک وسیلهای بتای
مقابله با فشارهای تتکیه ع)وان شده است؛ با این حال مقامهای سوریه در بهار  2332اظهار داشت)د
که سوریه تحت فشار تتکیه و آمتیکا از حمایت (  .ک .ک دست بت میدارد .به رغم اعالم
رسمی سوریه مب)ی بت کاهش حمایت از

 .ک .ک ،مقامهای تتکیه ادعا کتدند که سوریه

همچ)ان حمایت اود را از این گتوه به ع)وان گتوه فشار حفظ میک)د .عالوه بت این ،نزدیکی
سوریه با یونان و انعقاد قتاردادهای ام)یتی میان دو کشور در سال  2335با واک)ش تتکیه مواگه
شد .تتکیه بهتتین راه ممکن را بتای واردآوردن فشار روی سوریه ،اتح مسیلة آب و اتهام سوریه
بت حمایت از

 .ک .ک دانست .پا از پایان گ)

الی،فارس در سال  ،2332سوریه ای

گزارشی اعالم کتد پارهای از محدودیتها در مقابل فعالیت

 .ک .ک در متزهای سوریه و

تتکیه ایجاد کتده است .با افزایش بحتان و ت)ش میان دو کشور ،تتکیه دهانههای سدهای رود
فتات را به دلیل اشکاالت ف)ی بست و آب فتات را قطع نمود که این امت موگب انتقادات شدیدی
در گهان عتب گتدید (روزنامه سالم . 2366/6/22 ،سپا تتکیه در اکتبت  2336به اعزام
نیتوهایش در متز سوریه پتداات و از ضتبات هوایی بت دمشن سخن گفت و بحتان را تشدید
کتد .رئیا ستاد ارتش تتکیه از «گ)

اعالمنشده» سوریه علیه کشورش صحبت نمود .مقامهای

تتک ،آشکارا دمشن را در صورت عدم تحویل عبداهلل اوگاالن و ادامه حمایت از چتیکهای .
ک .ک ،تهدید نظامی نمودند (امامی :2366 ،ص  . 622پیام تتکها از قبل روشن بود :تحویل
اوگاالن به ع)وان سمبل مقاومت کتدها علیه تتکیه و قطع حمایت از

 .ک .ک .ایتان در قالب

ریاست سازمان ک)فتانا اسالمی سعی در میانجیگتی بین دو کشور داشت و راهحل سیاسی را
بتای حل مشکالت پیش)هاد کتد ( الموتی :2362 ،ص  . 63در ادامه این تحتکات ،وزیت امور
اارگه ایتان در چ)دین نوبت با دبیت کل سازمان ملل متحد و وزیت امور اارگه مصت در اصوص
راههای مهار بحتان گفتگو کتد .مقامات ایتانی در اقدامی تکمیلی با ارسال پیامهایی به رؤسای
گمهور تتکیه و سوریه توسال سفیتان گمهوری اسالمی ایتان نزد این کشورها ،بار دیگت پیامدهای
م)فی تداوم ت)ش در روابال دو کشور بتای گهان اسالم را یادآور شد و از رهبتان دو کشور
اواست بتای حلوفصل هتچه ستیعتت بحتان حداک ت تالش اود را بکار گیتند .در سایه چ)ین
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اقداماتی از گانب ایتان به ع)وان رئیا سازمان ک)فتانا اسالمی ،ستانجام ت)ش در روابال تتکیه و
سوریه کاهش پیدا کتده و بحتان پیشآمده از وضعیت حاد اار شد (همان ،ص  . 69پا از
کاهش ت)ش میان تتکیه و سوریه ،فاروقالشتع که در راستای شتکت در کمیسیون عالی مشتتک
دو کشور به تهتان آمده بود ،از تالشها و اقدامات ایتان تشکت کتد و تالشهای ایتان را بتای حل
این بحتان ،نشانه روابال ممتاز تهتان و دمشن اواند .این تالشها در حالی صورت گتفت که ایتان
اود در متن یکی از بحتانهای مهم م)طقهای یع)ی افغانستان قتار داشت و سعی نمود در این نقش
(میانجیگتی مواضع دو اتف را تعدیل و آنها را به اویشتنداری و گفتگو سوق دهد و موفن به
امضای یک توافننامه و تشکیل کمیته ام)یتی میان دو کشور شد .بتاساس این توافننامه ،قتار شد
سوریه و تتکیه به مخالفان دو کشور اگازه فعالیت در ااک اود علیه یکدیگت را نده)د و ستانجام
در سال  2336سوریه ضمن موافقت با دراواست آنکارا مب)ی بت ااتا عبداهلل اوگاالن ،رهبت
چتیکهای حزب کتدستان تتکیه (  .ک .ک و نیتوهای شورشی او ،درگیتی مسلحانه با
تتکیه را مهار کتد.

نتیجهگیری
پایان گ)

ایتان و عتاق و پ یتش آتشبا دوگانبه ،تغییت و تحوالتی را در دیپلماسی ایتان به

وگود آورد و زمی)ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد .در ای این
دوران ،م اکتاتی در هییتهای مختلف با کشورهای عتبستان و مصت به انجام رسید .در این زمان،
سوریه نیز در رفتار اود تغییتاتی داد .ایجاد زمی)ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی ،سوریه را از
وضعیت قبلی اود اار کتد .در چ)ین شتایطی ،سوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با
گهان میانهروی عتب بازسازی نماید .با تهاگم عتاق به کویت ،روابال ایتان و سوریه که تا
حدودی با مسیلة لب)ان مخدوش شده بود ،تحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی)ه مجدد همکاریهای
سیاسی میان دو کشور را فتاهم نمود .در همین چارچوب ،حافظ اسد به ایتان سفت نمود .سفت
حافظ اسد به تهتان و دیدار با مقامات ایتان ،دلگتمیهای دو کشور را افزایش داد و زمی)ة گستتش
همکاریهای اقتصادی را نیز فتاهم آورد .با شتکت سوریه در سال  2332در فتای)د صلح
ااورمیانه ،ایتان به یکباره احساس اطت کتد؛ به اصوص زمانی که اود را در قضایای گزایت
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سهگانه با اعتاب روبتو و سوریه را نیز هم سو با آنان در ک)فتاناهای معتوف به  7+2دید.
بدینلحاظ ای سالهای  2332تا  ،2335روابال ایتان و سوریه دستخوش تحوالت م)طقهای قتار
گتفت که به سود هیچکدام از اتفین نبود .زیتا شتایال م)طقهای و حضور آمتیکا در آن ،همکاری
کشورهای م)طقه را الب میکتد؛ بهاصوص زمانی که مقدمات همکاری نظامی ا ام)یتی تتکیه و
استائیل فتاهم میشد .پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل ،مشکالت شمال عتاق ،ااتالفات تتکیه و
سوریه و بنبست روند صلح ااورمیانه ،پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه ،حملة عتاق به کویت
و مواضع ایتان و سوریه ،ک)فتانا صلح مادرید و مواضع ایتان و سوریه ،ااتالفات ایتان و امارات
متحده عتبی و موضعگیتی سوریه ،تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و سوریه ،پیمان
استتاتژیک تتکیه ا استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه ا سوریه تحوالت دیگتی
بودند که روابال دوگانبه ایتان و سوریه در این دوره از آن متیثت شد و هتکدام به نحوی همکاری
دو کشور را الب میکتد .بتای حفظ توازن م)طقهای و ایستادگی در بتابت فشارهای استائیل و
اتهامات آمتیکا ،نیاز بود که نه ت)ها ایتان و سوریه ،بلکه کشورهای دیگت هم دست دوستی و تفاهم
ده)د .سوریه در این راستا تالشهای زیا دی را به انجام رساند و سعی در بهبود و گستتش روابال
ایتان با کشورهای همسایه داشت و البته مایل بود که دروازه ایتان به گهان عتب از اتین دمشن
باشد ،تا عالوه بت کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی بتواند به ع)وان متکز ثقل گهان عتب ،این
روابال را ک)تتل ک)د؛ اما سیاست ایتان در این زمی)ه به ویژه در سالهای اایت ،مبت)ی بت گشودن همه
دروازهها به سوی کشورهای عتبی بوده است .بهاور کلی در این دوره ،روابال دو کشور متیثت از
تحوالت روی داده و دیدگاههای نزدیک دو کشور شکل گتفت.
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