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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٣٠

  نظامی به ايران،ۀ طرفداران حمل

  ! به وضعيت عراق توجه کنند

١ 
  مقدمه

، امريکاجمھور وقت  س ئيشيدی، جرج دبليو بوش ر خور١٣٨١ نوروز سال - ميالدی ٢٠٠٣ سال چدر بيستم ماه مار

 بود که بوش آن را در کنار حکومت اسالمی ئیاين حمله عليه يکی از دولت ھا. حمله عليه عراق را صادر کرددستور

  . شمالی، يکی از سه محور شرارت خوانده بودوريایايران و حکومت ک

س ئيجرج دبليو بوش، ر. ه حکومت وقت عراق انباشته شده بود ای از اتھامات علي ھای پيش از جنگ، مجموعه در ماه 

 سازمان ملل ۀناديده انگاشتن خواست ھای عادالن«: ، اتھامات حکومت صدام را چنين برشمرده بودامريکاجمھور وقت  

وريسم و  عراق، پشتيبانی از ترۀ جھانی، توليد و استفاده از سالح ھای کشتار جمعی عليه مردم عراق و ھمسايۀو جامع

  ».پناه دادن به آن ھا و زير پا نھادن حقوق بشر

» ھای کشتار جمعی سالح « نابود کردن ۀ و انگليس، به بھانامريکا المللی به رھبری  حمله به عراق، تحت ائتالف بين

.  شد نظامی به اين کشور آغازۀبا حمل» دمکراسی«و برقراری » تروريسم«صدام، ديکتاتور پيشين عراق، مبارزه با 

در حالی که در اين ده سال، فراتر از ھمه .  يافت نشدئی ھا اما پس از اشغال عراق و در اين ده سال، ھرگز چنين سالح

تروريسم دولتی و غيردولتی، بيش از صد ھزار شھروند عراقی را به ديار نيستی فرستاده و صدھا ھزار نفر را نيز 

  .زخمی کرده است

، پس از انجام شدن حمالت ٢٠٠٣ چ ھزار نظامی در مار٢٠٠ بدون مجوز سازمان ملل، با وجود مخالفت ھای جھانی و

از . نيروھای ائتالف با کم ترين مقاومت مواجه شده و بغداد به سرعت سرنگون شد.  گسترده، وارد عراق شدندئیھوا

ه  تروريسم غيردولتی روب چنان با ناامنی و درگيری ھای مسلحانه و تروريسم دولتی و آن تاريخ تاکنون، عراق ھم

  . جامعه از ھم پاشيده استۀبه طور کلی، زيرساخت جامعه نابود گشته و شيراز. روست

 کرد که ثبات در تأکيد به خاک عراق امريکا ۀ دھمين سالگرد حملۀ در آستانامريکارابرت گيتس، وزير دفاع پيشين 

برای : ، گفت»ان.ان.سی« خبری ۀ با شبکو گوئیگفت او، در .  بزرگ و جدی استسؤالی خاورميانه ھنوز ۀمنطق

 ثبات کردن تمام منطقه شده يا اين که برای  ارزيابی اين که آيا حمله به عراق يک اشتباه ستراتژيک بوده که باعث بی

توان   سال آينده می ٢٠ تا ١٠:  کردتأکيداو، . اولين بار در منطقه باعث سقوط رژيمی خودکامه شد، ھنوز زود است
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 جمھوری جرج   در دوران رياست٢٠١١ تا ٢٠٠۶ ھای   سالۀرابرت گيتس، در فاصل.  ھا داد سخ روشنی به پرسشپا

  . را برعھده داشتامريکا جمھوری باراک اوباما، سرپرستی وزارت دفاع  بوش و پس از آن در دوران رياست

 در  ای كه مطمئناً مسألهن را دارد؛ انه، مقام دوم جھاير نفتی خاورمي درصد از ذخا١١عراق با برخورداری از 

ون بشكه يلي م٧ك به يكا روزانه نزديمراھرچند . ر نبوده استيثأ، برای حمله به عراق بی تامريکاستراتژی حاکميت 

. انه داردي پايان ناپذيری به منابع و ذخاير نفت خاورمۀازھای صنعتی و اقتصادی، عالقيل نيكند، اما به دل د می ينفت تول

كا و متحدانش به عراق، با ھدف سرنگونی حکومت يمرا نظامی ۀ المللی بر اين عقيده اند كه حمل نيگران ب ل يتحلبرخی 

ن، عراق ين دكتريبر اساس ا. ن جرج بوش بودي در آوردن دكترء اجراۀن صورت گرفت، در واقع به مرحليصدام حس

ن يانگر اين بين بوش، ھم چنيدكتر.  سرنگون می شدن كشور، بايديبود و حکومت ا» تيصلح و امن«ه يدی جدی عليتھد

ده ي كشزير سؤالن كشور ي نظامی، قدرت برتر جھان بوده و اجازه نخواھد داد برتری اۀكا از جنبيمرا است كه مسأله

كا از اشغال يمراك يستراتژ كی از اھداف يانه، يكا در خاورميمرابنابراين، برقراری ثبات و امنيت مورد نظر . شود

بود تا مراقب » سركش منطقه«ام خود به كشورھای يكا از اشغال عراق، رساندن پيمراگر يھدف د. راق بوده استع

  .اعمال و رفتار خود باشند

  توجيه می» تروريسم«در مبارزه با »  بزرگۀطرح خاورميان« خود به عراق را در چارچوب ۀدولت بوش، رسما حمل

تواند سرآغازی در   صدام حسين که دارای سالح ھای کشتار جمعی است میو ادعا می کرد برانداختن حکومت. کرد

در عراق، حکومت » دمکراسی«دولت بوش ادعا می کرد که با برقراری . برقراری مناسبات جديد در خاورميانه باشد

سان آگاھی در حالی که ھر ان. در اين منطقه برقرار خواھد شد» صلح و آرامش«ھای ديکتاتور منطقه متزلزل شده و 

 نمی توان صلح و آرامش و امنيت بر قرار کرد بنابراين، اعاھای بوش و ئیمی دانست با جنگ و کشتار و کشورگشا

متحدانش آن قدر پوچ و بی معنی بودند که افکار عمومی مترقی و ضدجنگ و چپ جھان به آن ھا باور نکرد و بزرگ 

  . ترين تظاھرات ھای قرن عليه آن برگزار شد

ھای بازرسی  ه، پست ديوارھای سوراخ شده در پی اصابت گلول.  شود در بغداد آثار جنگ به خوبی ديده میھنوز 

اند و در شھرھا  ھا را بر ماشه نھاده   ھا، خودروھای نظامی با سرنشينان نظامی که انگشت  تر چھارراهنظامی در بيش

  . شرايط غيرعادی اين کشور استۀدھند ند، ھمه نشان ادر تردد

ھاى صنعتى و نظامى، پل ھا و راه ھا و  ، شھرھا، مجتمع ١٩٩٠الزم به يادآوری است که در جنگ اول خليج در سال 

دند و يا نابود يب ھاى جدى ديگرى مورد ھجوم و حمله قرار گرفتند و آسيكى بعد از ديدات دولت عراق، يتمامى تمھ

 اقتصادی سازمان ملل و تحريم ھای ۀعراق در محاصر که جنگ دوم خليج شروع شد ٢٠٠٣ تا ١٩٩٠از سال . شدند

در حالی که مردم عراق، در شرايط بسيار سخت و فالکت بار اقتصادی و .  و دولت ھا قرار داشتامريکا ۀيک طرف

ترين  اقتصادی عراق بيشۀيعنی از محاصر. سياسی به سر می بردند اما ماشين جنگی صدام حسين، ھم چنان فعال بود

  .دم اين کشور ديده بودند نه حکومت حزب بعث به سردمداری صدام حسينضربه را مر

 خاک امريکائی ميالدی تمام نظاميان ٢٠١١ امنيتی امضاء شده ميان واشنگتن و بغداد تا پايان سال ۀبر اساس توافقنام

 عراق امريکا ، زمانی بود که آخرين نيروھای نظامی٨٩ ]سنبله[ شھريور٩ - ٢٠١٠ گست ا٣١. عراق را ترک کردند

 حاضر در عراق امريکائی، پرچم نظاميان امريکا، وزير دفاع »تا لئون پانه«در اين روز، با حضور . را ترک کردند

 ھزار نيروی خدماتی ۵٠اما . ، عراق را ترک کردندامريکائین کشيده شد و امروز آخرين گروه از نظاميان ئي پارسماً 

 امريکائی نظامی ١۵٧ھم چنين . دھی به ارتش عراق در اين کشور ماندندی، آموزشی و کمک ئدر پست ھای مشاوره 

  .برای آموزش سربازان عراقی در اين کشور باقی مانده اند
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 نفر تلفات دادند و ۴۵٠٠ سال حضورشان در اين کشور، ٩ در حالی عراق را ترک کردند که در امريکائینيروھای 

صدھا ھزار عراقی نيز . ھزار عراقی نيز جان خود را از دست دادند ١٠٠در اين مدت بيش از .  مجروح شدند٣٢٠٠٠

  .زخمی شدند

، سيستم حقوقی، اجتماعی و امنيتی در اين ئی، عراق را زمانی ترک کردند که از ساختارھای زيربناامريکاسربازان 

  .ن ادامه داشتی نيز ھم چنائی و قبيله ئکشور ديگر اثری نبود و تروريسم دولتی و غيردولتی و جنگ فرقه 

 حاکم »پل برمر«. يکی از مھم ترين تصاوير قرن را رقم زد. از سوراخ موش بيرون آمد. صدام حسين به دام افتاد

 ٢٠٠٣مبر  دس١٣. »و آقايان، گيرش انداختيمخانم ھا «: گفت.  عراق در آن روز با يک جمله کار را تمام کردامريکائی

  .بود

حتی ادعای .  ھا در عراق پايان نيافتند دستگير و بعد اعدام شد، اما درگيریگرچه صدام حسين، پس از چند ماه 

 رسد  چرا که نه تاکنون متحقق شده و نه به نظر کسی می. در عراق نيز کنار گذاشته شده است» دمکراسی«برقراری 

  .که در آينده متحقق شود

عراق شد تا به اتھام جرايم جنگی، جرايم ، تحويل دولت موقت ٢٠٠۴ جون ٣٠ - ١٣٨٣ »سرطان[ تير٩صدام حسين، 

  . ، صدام به دار آويخته شد٢٠٠۶مبر  دس٣٠ - ١٣٨۵دی ج ٩ در تاريخ در نھايت. عام محاکمه گردد ضدانسانی و قتل 

اشغالگران و حاميان عراقی آن ھا، اين کشور را به نابودی کشانده اند و . اما جنگ و خونريزی نه. کار صدام تمام شد

ز آن ھا بازخواست می کند و نه محاکمه ای و دادگاھی در انتظار آن اايت بی شماری آفريده اند اما نه کسی قتل و جن

اما . آن ھا، ادعا می کردند در عراق دموکراسی و امنيت برقرار خواھند کرد و اوضاع را تثبيت خواھند نمود. ھاست

 مردم اين کشور ثروت مند، تنھا حفظ جان و سير ۀغدغبزرگ ترين د. عراق را با شھروندانش به خون و آتش کشاندند

. ھر روز چندين انفجار، به ويژه پايتخت را می لرزاند و جان ده ھا انسان بی گناه را می گيرد. کردن شکم شان است

رو شده اند و آزادی و امنيت به يک ه  از اختناق و سرکوب حکومت صدام، با فجايع مختلفی روبئیعراقی ھا با رھا

  .يای دست نيافتنی آن ھا تبديل شده استؤر

.  اقتصادی و کوبيدن بر طبل جنگ در جريان استۀسال ھاست که پياده کردن سناريوی عراق در ايران نيز با محاصر

ھمين تبليغات جنگ طلبی حکومت اسالمی ايران و رقبايش، سبب شده است که عالوه بر اسرائيل، شيخ نشين ھای 

.  تبديل شوندامريکاه بزرگ ترين انبارھای سالح ھای مخرب، به ويژه صنايع اسلحه سازی  خليج فارس نيز بۀحوز

 ۀ اقتصادی ايران و حملۀبنابراين، آن بخش از شخصيت ھا و نيروھای اپوزيسيون راست ايرانی که طرفدار محاصر

  ! توجه کنندانظامی به کشورشان ھستند به فجايع انسانی عراق و افغانستان و ليبي

 در اين جنگ کشته شدند، امريکائی سرباز ۴۵٠٠ ھزار عراقی و ١٠٠بيش از .  جنگ در عراق وحشتناک استسالنبي

در سراسر عراق، .  ھزينه داشتامريکا برای دالر مجروح شدند و اين جنگ ميلياردھا امريکائیصدھا ھزار عراقی و 

  و  ھا پررفت  قبرستان. کانش را از دست نداده باشدشود که طی جنگ يکی از خويشاوندان يا نزدي کم تر کسی ديده می 

  . روند آمدترين مناطق کشور به شمار می

  

  »نظم نوين جھانی«

با تئوری خواندن نظم نوين جھانی در توضيحات مربوط به اين اصطالح آورده است که در تئوری » ويکی پديا«

 پيدايش حکومتی تماميت خواه برای سلطه بر به) NWO يا New World Order(توطئه، اصطالح نظم نوين جھانی 

 .گردد تمام دنيا اطالق می 
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 فروپاشی اتحاد جماھير شوروی مطرح شد، بر اساس تعبيرھای گوناگونی ۀکه در آستان» نظم نوين جھانی«اصطالح 

 اين ۀير دربار اخۀکه از آن صورت گرفته، ديدگاه ھای مثبت، منفی و ترديدآميزی نسبت به آن ارائه شده و طی دو دھ

درھم تنيدگی شديد تعامالت گوناگون در عرصه ھای اقتصادی، . موضوع، تحليل ھا و حرف ھای زيادی زده شده است

فناوری ھای نوين، فرھنگی و غيره در سراسر دنيا، با وجود ظھور برخی مشکالت، ناگزير جھانی شدن را به دنبال 

نظم نوينی که در عين حال . ارچوب و نظم پايداری طلب می کند اين تعامالت، چۀت ادامرخود آورده است و ضرو

، فقر و تبعيض، بی کاری و گرانی و بحران ھا و آسيب ھای اجتماعی فراوانی را به بار ئیجنگ، تروريسم، فرقه گرا

نظم در واقع زيربنای چنين . تنھا بر اساس منافع مشترک مردم سراسر جھان قابل تعريف و دفاع باشد. آورده است

 و قدرت نظامی ئی سلطه جوۀنوينی در جھان، نه انديشه ھای نوين در راستای منافع و مصالح بشريت، بلکه ريش

  . آبياری کرده است

 که به دنبال رھبری جھان بود، امريکا و پايان جنگ سرد، ١٣٧٠- ١٩٩١با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی در سال 

 بين ۀ به کويت، تفسير جديدی از سياست ارائه داد که بر اساس آن، جامع عراقۀفرصت را مغتنم شمرد و در پی حمل

مطرح شد » نظم نوين جھانی«از آن زمان نظريه . المللی تحت نظم نوينی قرار می گرفت که با نظم پيشين متفاوت بود

مبر و  سپتۀ يازدۀقعو حوادث پيش بينی نشده ای مانند وا.  جدی بسياری از کشورھای جھان قرار گرفتۀکه مورد مناقش

عملکرد برخی مدعيان برقراری اين نظم، به ويژه سرنوشت مردم خاورميانه را دگرگون کرد و چنين نظمی را به 

ژه ي به وئیبه اعتقاد برخی کارشناسان و تحليل گران، تروريسم دولتی و تروريسم فرقه گرا.  بردسؤالسرعت زير 

  .سانی بودند که امنيت و آسايش شھروندان جھان را به خطر انداختند غيرانئی به صورت واکنش ھااسالمی، عمالً 

رانی خود خطاب به مداری بود که در سخن ستين سياست ، نخامريکاس جمھور ئيپدر، چھل و يکمين ر» جرج بوش«

نوين نظم « دکترين ۀ ھای اولي اگرچه تئوری.  کردتأکيد» نظم نوين جھانی« ميالدی، بر ايجاد ١٩٩٠ در سال ۀکنگر

، امريکاس جمھور ئيبيست و ھشتمين ر» وودرو ويلسون«و امثال آن توسط افرادی نظير » دولت جھانی«يا » جھانی

ميخائيل «، »امريکاشورای روابط خارجی  «ۀ، انديشکد»وينستون چرچيل«، »ديويد راکفلر«، »ھنری کيسينجر«

توان  است اما به طور کلی می طرح شده و ديگر رھبران و سرمايه داران غربی م» جرج سوروس«، »گورباچف

 ۀھای کنونی شد، سرآغاز مرحل  را که منجر به جنگ خليج فارس و جنگ ١٩٩٠در سال » جرج بوش پدر«رانی سخن

 نظم نوين جھانی قدمتی بيش از صد سال دارد اما جنگ ۀاگرچه ايد. اصلی تحقق و پياده سازی نظم نوين جھانی دانست

 خود را پيدا نکرده و ئینظم نوين ھنوز شکل نھا.  نظمی نوين جھانی بودئیی برای استقرار نھاخليج فارس گامی تاريخ

  .بريم  انتقال به نظم نوين به سر می ۀدر حال حاضر در دور

 در مراسم ضيافت شام سفيران سازمان ملل انجام داد در خصوص ١٩٩۴رانی خود که در سال ديويد راکفلر، در سخن

آميز  ای که برای استقرار حقيقی صلح  پنجره :  انتقال به نظم نوين جھانی چنين عنوان کردۀای دورفرصت پيش آمده بر

تنھا چيزی که نياز . ما در شرف دگرگونی جھانی ھستيم. و مستقل نظم جھانی باز شده است زياد دوام نخواھد آورد

 . يرند و از آن تبعيت کنندداريم بحرانی بزرگ و به موقع است تا کشورھا نظم نوين جھانی را بپذ

ا را متقاعد به جنگ افروزی  بحران بزرگ در اذھان باشد که دنيۀمبر، می توانند تداعی کنند سپت١١ ۀفجايعی نظير حادث

  .، برای کنترل خاورميانه کردامريکاس ھمه أبرد قدرت ھای جھانی غرب و در رو پيش

 جھان ۀترين نياز غرب برای ادار منابع جھان است که نفت مھم نظم نوين جھانی در پی کنترل و تصرف تمامی قدرت و 

مرکز ثقل منابع طبيعی و . يکی از اھداف اصلی غرب کنترل و در اختيار گرفتن جريان انرژی در جھان است. است

ھرمز  ۀتنگ.  گذاری کرد توان مرواريد جھان نام فسيلی جھان در خاورميانه قرار دارد و به نوعی اين منطقه را می 
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 نفت در دنيا، شامل عربستان، عراق، کويت، عمان و ۀ ترين کشورھای توليدکنند گذرگاھی حياتی برای برخی از بزرگ

 .ايران است

.  درصد منابع گاز طبيعی جھان را در خود جای داده است۴٠ درصد منابع نفت و حدود ۶٠ خليج فارس، بيش از ۀمنطق

 ميليون بشکه نفت از اين تنگه عبور ١٧ روزانه حدود ٢٠١١، در سال امريکا»  اطالعات انرژیۀادار«بر اساس آمار 

  .ھا است  ھای نفت دنيا از طريق اقيانوس  ئی درصد کل جابه جا٣۵کرده است که معادل 

 ھرمز را نيز در دست دارد به راحتی، ۀ خاورميانه قرار دارد و اختيار تنگستراتيژيک ۀ که ايران در منطقئیاز آن جا

به خصوص حکومت اسالمی ايران، از موضع . ی استئ از مشغله ھای دولت ھای قدرت مند جھانی و منطقه يکی

حکومت اسالمی ايران از چين و روسيه گرفته تا عراق و سوريه .  ارتجاعی در تحوالت منطقه حضور فعالی داردکامالً 

 و متحدانش چندان امريکا برای مسألهد و اين فريقا، روابطه گسترده ای دارای التين و امريکاو لبنان و کشورھای 

  .چرا که مقررات بازی آن ھا را آن طوری که بايد و شايد رعايت نمی کند. خوش آيند نيست

 است يک هاين حقيقت، که نظم نوين اقتصادی و سياسی در سطح بين المللی ھيچ گونه دستاوردی برای بشريت نداشت

 و تروريسم کور، افزايش شديد قيمت انرژی، مواد ئیآن که جنگ و کشورگشا خصوصاً . واقعيت غيرقابل انکار است

اد می  روند اين نظم قلمدۀ و فقر که نتيجیرانی وبی کارگ و گسترش روزافزون ئیخام و اوليه و به تبع آن مواد غذا

 توسعه کرده حالترين فشار را متوجه کارگران، محرومان و ستم ديدگان و ھم چنين کشورھای فقير و در شود، بيش

 بشريت قرن بيست و يکم، عبور از الگوی قدرقدرتی جھانی اقليتی سرمايه دار و دشواریترين بنابراين، بزرگ. است

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ه  زمينۀدولت ھای زورگو و برقراری يک نظم عادالنه و آزاد و برابر در ھم

  . فرھنگی در سطح بين المللی است

اعتراضات کارگران و مردم جان . ندين ميليارد نفر از شھروندان جھان، با فالکت و بدبختی زندگی می کنندھم اکنون چ

اما مسلم است که حکومت ھا، .  امنيتی به شدت سرکوب می گردند- ليسی وبه لب رسيده، از سوی نيروھای پ

ی يک دوره ای سرکوب کنند اما  مردم معترض را فقط می توانند براۀ حق و عاالنهاعتراضات و خواست ھای ب

با اين . سرانجام دير يا زود اين نيروی عظيم به حرکت درخواھد آمد تا زندگی خود و جامعه اش را دگرگون سازد

ن است که به معنای واقعی صلح و امنيت و آزادی و برابری در ئيدگرگونی ھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی از پا

ين، اين دگرگونی ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، يک ضرورت تاريخی و بنابرا. جھان تضمين می گردد

  .انسانی است

  

  اشغال کويت توسط عراق و جنگ اول خليج

ن ياما طى ا.  سال فاصله شد٢با يت تقري عراق به كوۀ تا حمل١٣۶٧ سال ]اسد[ران و عراق در مرداديان جنگ اياز پا

  .دگرگون شده بود انه كامالً يمدت اوضاع شرق خاورم

از اين رو، با اعطاى . ران را دشمن بزرگ خود فرض مى كردندي، ا١٣۶٧ تا ١٣۵٩غرب و اعراب در طى سال ھاى 

حات و تكنولوژى عراق را مبدل به قدرت اول منطقه و ارتش پنجم ي كمك و ارسال انبوھى از تسلدالرارد يلي م٨٠حدود 

 ده ھا  به ارزش ھزار توپ و٣ ھزار زره پوش، ٧ تانك، ۵٣٠٠ما، ياپ ھو۶٠٠ى مركب از ئرويعراق ن. جھان كردند

  .  ساله٨ جنگ ۀون سرباز با تجربيليك مي موشك و بمب داشت و در كنار دالرارد يليم

ك سوم آن زرھى و ي لشكر عراقى كه حداقل ۴٠.  دگرگون شداوضاع كامالً ، ١٩٩٠ گستا - ١٣۶٩ ]اسد[اما در مرداد

روھاى عراقى يزه بودند به گونه اى ترس آور در سمت مرزھاى جنوبى و جنوب غرب عراق متمركز شده و نيمكان

  .ت بودنديد كويمرتب در حال تھد
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 ۀت صدھا تانك و توپخاني، با حما١٣۶٩ ]اسد[ازدھم مردادي -  ١٩٩٠ گستشنبه دوم ايروھاى عراقى در سحرگاه پنجن

ن كشور به حركت يتخت ايت به طرف پايدن پاسگاه ھاى مرزى كوير ھم كوبت گذشتند و پس از دين از مرز كويسنگ

ت را ساعت ھشت بامداد به وقت محلى به تصرف كامل درآورد و در پى آن، چند يتخت كويارتش عراق، پا. درآمدند

  .ت و عربستان به حركت درآمدنديستون از لشكر عراق به طرف مرزھاى كو

ت ين كشور، از كويت با ايات تھاجمى عراق در مرزھاى كويت پس از آغاز عملك ساعيخاندان سلطنتى آل صباح، 

 »٢«. خارج شدند و مردم را در برابر اشغال گران تنھا گذاشتند

دگى به تجاوز يت براى رسيل فورى و اضطرارى شوراى امنيت، خواستار تشكين روز اشغال كويكا، در نخستيمرا

ت را اشغال كرده يروھاى عراقى، كويعنى ھنگامى كه نيورك، يوياد به وقت نت، ساعت دو بامديشوراى امن. عراق شد

، در ۶۶٠ ۀت به شماري شوراى امنۀن قطعنامينخست. ل جلسه داديرفتند، تشك ش مى يو به سوى مرزھاى عربستان به پ

د و ي بدون ق درنگ و ن قطعنامه از عراق خواسته شد، بىيت صادر شد و در ايت تجاوز عراق به كويمورد محكوم

.  بازگرداند١٣۶٩ دھم مرداد -  ١٩٩٠ گستت خارج ساخته، به مواضع روز اول ايروھاى خود را از كويشرط، تمام ن

ك دولت يت كامل ين بردن حاكميشد، تجاوز آشكار و از ب ن كه از ضعف مفرط شوروى ناشى مى يالمللى نو ن يط بيشرا

كا مبنى بر اعمال اقتدار خود جھت سلطه بر نظام يمرا ۀج فارس و اراديانه و خلياتى غرب در خاورميمستقل، منافع ح

ت در قبال تجاوز عراق را به يك پارچگى شوراى امنيشوند كه وحدت نظر و  نده، از عواملى محسوب مى يالملل آ ن يب

  .وجود آورد

ن دو كشور مسدود يا در خارج از ات ري ھاى عراق و كوئیه اعتبارات و داراي در اقدام بعدى، كلجاپانكا، اروپا و يمرا

ت در بانك ھاى كشورھاى خارج محروم يم مالى كويابى به منابع عظين را از دست ين عمل، صدام حسيا. اعالم كردند

ت، يد و شرط عراق از كويق كا و شوروى مبنى بر خروج بى يمرا مشترك ۀيانياقدامات بعدى از جمله ب. ساخت

ن ي ھا با ائیكايمراج فارس توسط عربستان سعودى و موافقت ي خلۀكا به منطقيمرا رو ازيدرخواست كمك و اعزام ن

جالب توجه . ار سوق داديك جنگ تمام عيت به عراق، منطقه را به سوى يتقاضا، ھمراه با اصرار صدام بر الحاق كو

 رفت ھمگام و ھم  ه شمار مىج فارس بي خلۀ از متحدان آن كشور در منطق ن كه عراقين كه، اتحاد شوروى، با وجود ايا

ن ھنگام يگرفت كه در ا ش از ھمه، از اوضاع نامساعد اقتصادى شوروى سرچشمه مى ين امر، بيا. كا بوديمراى با أر

  .از به ھم گامى با آن ھا داشتيافت كمك ھاى مالى، اقتصادى و صنعتى از غرب، نيبراى در

 ھاى  ه سفارتخانهيكل. مه كرديعنوان استان نوزدھم، به عراق ضمت را به ياسى بعدى، كوين، در مانورھاى سيصدام حس

ن يت را به موضوع حّل بحران فلسطي كوۀمسألل نمود، اتباع خارجى را به گروگان گرفت، يت تعطيخارجى را در كو

 كرد در  ىاو كه فكر م. و اسراى جنگى دست به مصالحه زد) ١٩٧۵قرارداد (ران در مورد اروند رود يارتباط داد و با ا

رد، در دام سختى يازات بھره گيش ترى براى كسب امتيتواند از قدرت مانور ب  المللى مى  نيط انتقالى و گذر نظام بيشرا

  .گرفتار شد

م اقتصادى و يك، تحريپلماتيتالش ھاى د. جه ماندي نت ج فارس بىي حل در برابر بحران خلیتمامى اقدامات و راه ھا

 خود، كه ۶۶۵ ۀت در قطعناميشوراى امن. دينى اثر نبخشين به عقب نشيدار كردن صدام حسى براى وائاي درۀمحاصر

ت يه و كاربرد زور براى آزاد سازى كوي قھرۀ صادر شد، اعمال قو١٣۶٩ ]سنبله[وري سوم شھر-  گست ا٢۵در روز 

به دنبال . ج فارس باز كردي جنگ در خلۀكا و متحدانش را براى برافروختن شعليمران مصوبه، دست يا. ز كرديرا تجو

رو به منطقه ير كشورھاى غربى به ھمراه تعدادى از دولت ھاى عربى، به اعزام نيكا و سايمرات، ي شوراى امنۀقطعنام

 ١٣۶٩ ]قوس[ ھشتم آذر-  ١٩٩٠مبر  نو٢٩ را در ۶٧٨ ۀگر، قطعناميك اقدام قاطع ديت در يشوراى امن. مبادرت كردند

ه آن يات نظامى عليت، عمليد و شرط كوي بدون قۀيامه، ضمن درخواست از عراق جھت تخلن قطعنيا. ب رسانديبه تصو
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، مھلت ١٣۶٩دى ماه ج ٢۵ - ١٩٩١ جنوریدولت عراق تا پانزدھم . ن كردييكشور را بر اساس ضرب االجلى تع

كا، تحت يمرا  به رھبرىالمللى  ن ين صورت، اتحاد بير ايت عمل كند؛ در غي ھاى شوراى امن داشت كه به مفاد قطعنامه

كا كه از روزھاى نخست، يمرادولت .  پوشاند  عمل مىۀن خواسته جاميچتر سازمان ملل متحد، با توسل به زور، به ا

ن ھدف دست يت براى عملى كردن اين موقعيتر ن جنگى عراق را منھدم سازد، به مناسب يل زيادی داشت تا ماشيتما

  .افتي

ت ي فروپاشى بود از وى حماۀز كه در آستانيكا تن به مذاكره با وى بدھد و شوروى نيمراد  گمان مى كرءصدام در ابتدا

ز به دنبال آن بود كه ھم زمان دو ضربه را فرود يكا نيمراكا بود و يمرااسى با ياما گورباچف، مشغول چانه زنی س. كند

ا ين خود را به دنيم، نظم نويشى عظي نماۀ با ارائندازد و دوم،ين جنگى صدام را از كار بيت ماشي كوۀاول، به بھان: آورد

  .نشان دھد

 ۵ به مدت ١٩٩١ جنوری تا ١٩٩٠ گستاز ا. كا، بالفاصله تجھيزات و سالح ھای مخرب را به منطقه گسيل داشتيمرا

  ھزار۵۵٠اما غرب، . ى را نظاره كرد و دست به ھيچ اقدامی نزدئكايمرازات يرو و تجھين ورود نيماه، صدام حس

سى، ي ھزار سرباز انگل٣۶ى، ئكايمرا ھزار سرباز ۵٠٠، ١٩٩١ جنوریتا . سرباز خود را در عربستان مستقر نمود

 ھزار ٣٠ ھزار سرباز مصرى و ٢٠ ھزار سرباز فرانسوى، ١٩ج فارس، ي ھزار سرباز شوراى ھمكارى خل١۵٠

 ھزار ٢ن و ي ھزار تانك سنگ٣ن حدود ن رسانديك متفقين قسمت لجستيگر و ھم چنين سخت تريسرباز از كشورھاى د

  .ما به منطقه بوديھواپ

ت و جنوب غرب عراق يمى كه در جنوب كويى با وجود ارتش عظئكايمراژنرال نورمن شوارتسكف، سرفرمانده 

 با ءم گرفت ابتداياز اين رو، تصم. ون نفرى عراق واھمه داشتيليك ميرى با ارتش يمستقر كرده بود ھنوز از درگ

رساخت ھاى دفاعى صدام، خطوط ارتباطى و واحدھاى رزمى او را منھدم كند و آن گاه يما زياى كروز و ھواپموشك ھ

  .دست به حمله بزند

ستم ي دوم قرن بۀميى نئن حمله ھوايم تري و متحدينش دست به عظامريکائیماى ي ھواپ١٨٠٠، ١٩٩١ جنوری ١٧در 

 با استفاده از بمب افكن ھاى ء بغداد اطالع داشتند ابتداۀت پدافند فشردكا چون از قدريمراى ئروى ھوايفرماندھان ن. زدند

اف . ى كرده و پس از آن راه را براى حمله اصلى باز كردندئ ھزار پدافند بغداد را شناسا٢، ١١٧ -لت اف يى استئنامر

ات يماھا قدرت عمليھواپن ي اۀيل مى داد و چون كليراژ ستون فقرات حمله را تشكي، تورنادو و م١۵، اف ١۶، اف ١٨

  . شب آغاز شدۀمي حمله در ن،در شب را داشتند

ه بود ين ھاى اوليش از تخميار بيآن گونه كه فرماندھان اسكادران ھاى مھاجم اعالم كردند فشردگى آتش دفاعى بغداد بس

  .ندز كنيجاد شده پرھي آتش اۀ از ورود به گردونو خلبانان نيروھای ائتالف مجبور بودند عمدتاً 

ماھاى نيروھای ائتالف ارتفاع خود را يجه ھواپياما از روزھاى دوم و سوم به بعد حجم آتش عراق كم تر شد و درنت

ما ي ھواپ١٠ روز اول خود را حدود ٣ى ئكا، تلفات ھوايمرا. ش ترى اھداف را بمباران مى كردنديكاھش داده و با دقت ب

ن نكته ير غربى بر اي خلبان اس٧ فروند مى دانست و با نشان دادن ٣٠ز ش اين رقم را بيذكر مى كرد حال آن كه صدام ا

  .د كرديكأت

اما به دستور . ل را آغاز كرد تا بلكه اعراب را به صف خود بازگرداندي، حمالت موشكى به اسرائجنوری ٢٢صدام در 

وت مانع تداوم يھاى ضدموشك پاتركا سعى نمود با موشك يمراانه خوددارى كرد و يل از اقدام تالفى جويكا، اسرائيمرا

ل را به دنبال يوت تا حدودى موفق بود اما نتوانست توقف حمالت موشكى به اسرائياگرچه پاتر. حركت عراق شود

  .داشته باشد
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افت و ده ھا ھزار سرباز عراقى در پناھگاه ھاى خود ي حمله در روز ادامه ١٨٠٠ن با يى متفقئ دوم، حمالت ھواۀدر ھفت

روگاه ھا، ساختمان ھاى نظامى و فرودگاھى يپل ھا، خطوط مخابراتى، جاده ھا، ن.  و صدھا تانك نابود شدندكشته شده

  .روھاى صدام دچار مشكل شدين ني ارتباط ب نابود شدند و عمالً تماماً 

 است جمھورى را كه در اطرافي لشكرھاى گارد ر، با بمباران۵٢م بى ي سوم جنگ، ده ھا بمب افكن عظۀدر ھفت

  . مورد حمله قرار دادند،موضع گرفته بودند) رهيبه صورت ذخ(ه يناصر

، ٢٧گ ي، م٢٣گيكى غرب بر عراق ثابت شد و جنگنده ھاى مي تكنولوژۀز برترى خردكننديى نئدر نبردھاى ھوا

ر شد زند و عراق مجبويسى بگريى و انگلئكايمرارھاى يچ كدام نتوانستند از تور رھگيراژ ھي و م٢۵گ ي، م٢۴سوخو 

  . ماھا را پس ندادين ھواپيز ايران نيران بفرستد كه ايماھاى خود را به خاك ايبخشى از ھواپ

چرا . م عراق متالشی شودي ھفته سبب شد تا ارتش عظ۴ان ين به عراق در پايكا و متفقيمراى ئ ھواۀران كننديضربات و

ى توانستند فرماندھى را از تحركات دشمن و د و بالعكس ھم واحدھا نميكه دستورات فرماندھى به واحدھا نمى رس

 درصد توان رزمى خود را حفظ كرده ٧٠اما برآوردھا نشان مى داد ھنوز ارتش عراق . اتفاقات منطقه با خبر كنند

  .مى از ارتش عراق صادر كردين، شوارتسكف دستور تداوم بمباران را تا نابودى نيبنابرا. است

گاه يونى با دقت تمام پل ھا و پايزيه شدت مورد توجه قرار گرفته و با كنترل تلون جنگ، بيدر ا» ھوشمند«بمب ھاى 

 . ٨٢رى بمب ھاىيآن ھا با به كارگ. افتيز تداوم ي ھا ن۵٢ن بى يبمباران ھاى سنگ. دنديھاى نظامى را در ھم مى كوب

K .Mب پدافندھا يار باال از آسياع بسل پرواز در ارتفيب مى كردند و به دلي متر را تخر٣٠٠ تا ١٣٠طى به وسعت ي مح

  .مصون بودند

 درصد ٣۵( توپ ١١٠٠، )ك سوم توان رزمىيحدود ( تانك عراقى ١٣٠٠د ي روز بمباران بى رحمانه و شد٣٩پس از 

ى عراق مرتفع ئروى ھواين كه خطر ني امضافاً . ن رفتندي ھزار سرباز عراقى از ب۵٠و حداقل )  عراقۀواحدھاى توپخان

ل نبودن امكان يه به دليخته و بقيران گري فروند به ا١٠٠ن رفتند و حدود يماى عراقى از بي ھواپ١۵٠ تا ١٠٠حدود (شد 

  ).پرواز در پناھگاه ھا باقى ماندند

ن ارتش سبب يانھدام خطوط مواصالتى ا. طى او بودي بى خبرى ارتش عراق از اتفاقات محۀمسألاما مھم تر از ھمه، 

  .روھاى خط مقدم شده بوديھمات براى نگرسنگى، تشنگى و فقدان م

 ھزار سورتى پرواز آن ھا، سبب سقوط ٨٠قت يدر حق. ده بودنديب ديم آسين حمالت عظيز از اينيروھای ائتالف ن

يد ل رفتن شديگر، تحليماى ديب ده ھا ھواپي، آس) فروند مى دانست٢٠٠ن رقم را حدود يعراق ا(ما ي ھواپ۴٠حداقل 

  .نه جنگ شده بودي ھزۀش بى سابقيتر افزاھمه مھمانبارھاى مھمات و از 

عنى ساعت يت، ي ساعت پس از ضرب االجل شوراى امن٢۴ كشور از جمله دوازده كشور عربى، ٢٧كا به ھمراه يمرا

ن جنگ به مدت چھل روز يا. ه عراق آغاز كرديمى را علي، جنگ عظماه جدی ٢٧ - جنوریم بامداد ھفدھم يدو و ن

  .اى از آتش و دود مبدل ساخت ن عراق را به پارهيا، سرزمين و دريكا از ھوا، زميمراافت و يادامه 

دات دولت عراق براى مقاومت در برابر جنگ، يھاى صنعتى و نظامى، پل ھا و راه ھا و تمامى تمھ شھرھا، مجتمع 

  .د و يا نابود شديب ھاى جدى ديگرى، مورد ھجوم و حمله قرار گرفت و آسيكى بعد از دي

. ى را دادئنى فرمان آماده باش كامل براى ھجوم نھايم زمي، نورمن شوارتسكف به سپاه ھاى عظ١٩٩١ بروری ف٢۴ در

اما براى آن . ت انجام مى داديق جنوب و غرب كوي و سپاه ھفتم از طر١٨ق سپاه ين از طريكا و متفقيمراه را ي اولۀحمل

ت آغاز ي حركتى گمراه كننده را از سواحل كوبروری ف٢٣كا در يرما خاكى -روھاى آبى ير شود ني غافلگكه صدام كامالً 

روھاى ير دادند، عمده نييا تغيت و دريكردند و آن گاه در حالى كه عراقى ھا جھت حمله خود را به سمت جنوب كو

ر و يم نظاتى كيى در عملئكايمراماھاى يبانى ھواپي ھزار تانك در پناه آتش پشت٣ ھزار سرباز و ٧٠٠ن در حدود يمتفق
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 ساعت با ٧٢ت را دور زده و سپس ظرف يروى عراقى مستقر در كوي ھزار ن٣٠٠ ء ساعت ابتدا٢۴ع ظرف يسر

م يد نيايقبل از آن كه ارتش عراق به خود ب. ن كشور جدا كردنديگازانبرى وحشتناك جنوب عراق را از خاك اصلى ا

  .ون سرباز عراقى در محاصره افتادنديليم

 ادوات زرھى عراق را به راكت مى ۀ، در كنار ھلى كوپترھاى سوپر كبرا و آپاچى باقی ماند١٠ آى ماھاى ضربتىيھواپ

ى شده و با توپ ھاى ئن مانع برسرراه مھاجمان بود توسط ماھواره شناسايبستند و توپ ھاى عراق كه ھنوز بزرگ تر

  .دمنھدم مى شدن) اس مى گرفتند.پى.ق جىيكه اطالعات خود را ازطر(نچى ي ا٨

از . ده بوديه رسيشروى كرده و به حوالى ناصريلومتر در داخل خاك عراق پي ساعت، ارتش ائتالف صدھا ك۴٨ظرف 

ز نتوانستند يلشكرھاى گارد ن. م مى شدنديت، عراقی ھا دسته دسته تسليده حاكى بود كه در كويآن طرف اخبار رس

  . را از آن ھا سلب كرده بودم امكان تحركيرند چرا كه بمباران ھاى عظيموضع تھاجمى بگ

 ۀ اعالم كرد كه توان رزمى عراق منھدم شده و در منطق، رسماً بروری ف٢٧ى در ئكايمراگر ين پاول فرمانده ديكال

ه جبھه ھا با يز در كليسى و عربى نيى، انگلئكايمرافرماندھان . ست كه آماده براى جنگ باشديى نئرويجنوب عراق ن

سرانجام با قبول شكست از سوى صدام در .  كسب دستور مى كردند،دست از مقاومت برداشتهن نكته كه دشمن ياعالم ا

  . ماه آزاد شد٧ت پس از يد و كويان رسيج فارس به پاي خلۀ روز۴٣، جنگ ١٩٩١  بروری ف٢٨

.  درگذشت١٩٩١ عليه عراق در سال امريکا در جنگ امريکانورمن شوارتزکوف فرمانده نيروھای ارتش 

 ٧٨ اش در تامپا در ايالت فلوريدا در سن   بود در خانهامريکا ارتش ۀ بازنشستۀف که يک ژنرال چھارستارشوارتزکو

  .سالگی درگذشت

 ھزار ٢٠٠ و ھم چنين امريکا ھزار نيروی نظامی ٥٤٠ در جنگ ويتنام، فرماندھی امريکا ارتش ۀاين افسر شناخته شد

  . برای عقب راندن عراق از کويت بر عھده داشت١٩٩١ن در سال  عليه صدام حسيامريکانيروی ائتالف را در جنگ 

عراق را از خاک کويت » طوفان صحرا« ساعته تحت عنوان ١٠٠شوارتزکوف، موفق شد طی يک عمليات پيچيده 

موفقيت نظامی ژنرال شوارتسکوف او را به يکی از مشھورترين :  خبرنگار بی بی سی در واشنگتن گفت.اخراج کند

 ای از او به دليل مذاکره بر سر آتش بس با صدام و توافق برای در  با اين ھمه عده. ی ارتش مدرن تبديل کرد ھا ژنرال

 .کنند  در عراق انتقاد می ،قدرت ماندن وی

 . ھای ژنرال شوراتسکوف در يک کنفرانس خبری در طول جنگ خليج فارس در آن زمان شھرت زيادی پيدا کرد گفته

کتيک بلد است، نه ژنرال است و نه نه درس عمليات جنگی خوانده، نه ت نه ستراتژيست است، صدام: او، گفته بود

 !می خواستم اين را بدانيد. به جز اين ھا، ارتشی خوبی است. سرباز

 ٢٨پدر او از عوامل کليدی عمليات آژاکس در کودتای . نورمن شوراتسکوف، در سن دوازده سالگی به تھران رفت

 در ژاندارمری امريکا رياست ھيات نظامی ٢٧ تا ٢١ژنرال شوراتسکوف پدر از سال ھای . تھران بود در ]اسد[مرداد

 .ايران را به عھده داشت

 از بيم کودتا در امريکائی نيز حضور داشت که در آن نيروھای ١٩٨٣او، ھم چنين در عمليات نظامی گرانادا در سال 

 . عمليات شدند کارائيب، واردۀ کوچک گرانادا در منطقۀجزير

 عراق به کويت نيروی ائتالف عليه صدام حسين تشکيل ۀ که بعد از حملامريکاس جمھور وقت ئيپدر، ر» جورج بوش«

 ياد کرد و مرگ وی را به ھمسرش تسليت امريکاداد از شوارتزکوف به عنوان يکی از بزرگ ترين فرماندھان ارتش 

 .گفت

قدرت . از زبان جورج بوش پدر بود» نظم نوين جھانی« اجم عراق، اعالم  در برابر اين تھامريکا در واقع واکنش 

، مردم کويت جنبش ١٩۶١در سال . ، کويت را برای ھميشه از عراق جدا کرده بود١٩٢١استعماری انگليس در سال 
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 در ساحل، ريکاام چتربازان انگليسی و حمايت تفنگداران دريائی ۀوحدت با عراق را راه انداختند که اين جنبش با حمل

  .جلوی اين وحدت گرفته شد

 ھزار سرباز ٣٠ ، در حالی که قبالً ١٩٩٠ جوالی ٢۵ در امريکادر گزارشات و اسناد تاريخی آمده است که سفير 

 در مورد اختالفات داخلی اعراب مانند اختالف امريکائی در مرز کويت مستقر شده بودند، به صدام گفت دولت امريکا

 .ظری نداردمرزی با کويت، ن

س ئير«:  کردندگفت و گو، با ھمديگر ديدار و ١٩٩٠ جوالی ٢۵ در امريکاصدام حسين و خانم آپريل گالسپی سفير 

جمھور عراق وضعيت وخيم کشور خود را که در اثر نقض قرارداد اوپک توسط کويت پديد آمده و نياز فوری عراق را 

ش ضد عراقی کويت حمايت می کند و موضع خصمانه عليه عراق  از روامريکابه پول توضيح می دھد و از اين که 

  .روز قوی تر می شود شکوه می کنده  که روز بامريکادر 

به مقامات اجرائی دستور ) پرزيدنت بوش( ھمان طور که می دانيد، او:  مناسبات دو کشور می گويدۀگالسپی، در بار

 به من دستور داده اند تا برای بھبود پرزيدنت صريحاً ... نند پيشنھاد برای مجازات اقتصادی را رد کۀداده است تھي

 )٢٣/٠٩/١٩٩٠نيورک تايمز، (» ....مناسبات با عراق کوشا باش

 . از عربستان سعودی عليه عراق وارد جنگ شدندامريکائی ھزار سرباز ۴۵نخست ده ھزار و پس از سه ھفته 

 از قبل نقشه امريکا نيروھای عراقی به کويت آغاز نشد، بلکه ۀ با عراق از زمان حملامريکابنابراين، تدارکات جنگی 

 برای دخالت نظامی در منطقه تدارک ديده بود، با اين ھدف که با حضور خود، تسلط خود را بر منطقه محکم تر ئیھا

ت مخالف  داد تا عراق را که به شدامريکا در نتيجه اشغال کويت توسط عراق، اين بھانه را به دست دولت وقت .کند

  .اسرائيل بود، به سرعت خلع سالح و به يک کشور مشغله دار و گرفتار در خود تبديل کند

 ادامه دارد

 


