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پیشگفتار

از  اما می تواند درکی کامل تر  ما نمی دهد,  به  برنامه ای  آینده  برای  »تاریخ 
خود ما و طبیعت بشرِی مشترکمان ارائه کند، از این رو بهتر می توانیم با 

آینده مواجه شویم.«

ــ رابرت ِپن وارن
شاعر و داستان نویس آمریکایی

در تاریخ هر ملت رویدادهای سرنوشت سازی وجود دارد که برای آن ملت در حکم 
نقطة عطف است و تأثیری فراتر از مرزهای آن دارد. این رویدادها ــ که دربرگیرندة 
طیف کاملی از خصایص بشری است، از جمله خشونت، طمع و جهالت, و همچنین 
رشادت، دالوری و قدرت ــ تقریبًا همیشه پیچیده است و جنبه های مختلفی دارد. 
مانند  رویدادهایی  با  است،  مواجه  بسیاری  چالش برانگیز  مسائل  با  تاریخ  دانشجوی 
اما  را دگرگون می کند.  دنیا  که  بالیای زیست محیطی  اجتماعی و  جنگ، جنبش های 
درک این رخدادهای مهم تاریخی در صورتی بهتر می شوند که از منظرهای گوناگون 
بررسی شوند؛ بررسی از دیدگاه افرادی که از نزدیک شاهد وقایع بوده اند یا از فاصلة 
مکانی و زمانِی دور آن را رصد کرده اند. این درک با فهم مباحث پیرامونی و کند و کاو 
بیشتر می شود. سرانجام, درک واقعی  از زوایای متفاوت  در رویدادها و مسائل مهم 
ـ شیوه های اثرگذاری  رویدادهای مهم تاریخی مستلزم اطالع از تأثیر رویدادها بر انسانـ 

این رویدادها بر زندگی روزانة مردم ــ در سراسر دنیاست.
مجموعه کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« رویدادهای تاریخی دنیا را 
از قرن بیستم به بعد با ارائة تحلیل و از دیدگاه های مختلف بررسی می کند. کتاب های این 
مجموعه به دانش آموزان, دانشجویان و افراد عالقه مند گزیده ای از رویدادهای مهم تاریخ 
ارائه می کنند که پیش تر منتشر شده است, البته با توجه به گزارش های بین المللی دربارة 
آن. هر جلد با اطالعات زمینه ای دربارة رویداد شروع می شود، بعد به مباحث پیرامونی آن 
می پردازد, و با روایت های اول شخِص افرادی به پایان می رسد که در صحنه حضور داشته اند 
یا از آن تأثیر پذیرفته اند. این مجموعه می تواند با استفاده از منابع اصلی مربوط به زمان رویداد 
و نیز گزارش های مناسب در آن زمینه در شکل گیری بحث، کمک به رشد مهارت های تفکر 
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نقادانه، افزایش آگاهی از جهان, و افزایش درک چشم انداز بین المللی از تاریخ مفید باشد.
مطالب از منابع مختلف از جمله نشریات، مجالت، روزنامه ها، کتاب های غیرداستانی، 
روایت های شخصی، سخنرانی ها، شهادت ها در مجامع، اسناد دولتی، جزوات، بولتن های 
خبری سازمانی, و مقاالت انتخاب شده اند. مقاالت برگرفته از این منابع به دقت تصحیح شده 
و برای تهیة متن استفاده شده است. هر جلد از کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر 
جهان« حاوی دیدگاه های مختلف دربارة رویدادهای پراهمیت دنیاست. بیشتر مطالب از 

منابع بین المللی و منابع ایاالت متحده است که پوشش بین المللی وسیعی داشته است.
تاریخ معاصر جهان« دربرگیرندة  از  از سری کتاب های »چشم اندازهایی  هر جلد 

موارد زیر است:
نقشة جهان که نمایی از متن و جغرافیا ارائه می کند. 
فهرست مطالب به شکل توضیحی که خالصة  کوتاهی از هر مقالة تحقیقی در کتاب ارائه می کند. 
مقدمه که خاص موضوع آن کتاب ارائه شده است. 
برای هر دیدگاه یک معرفی کوتاه دربارة مؤلف و منبع نوشتار او با خالصه ای از  

نکات اصلی ارائه شده است.
جداول، نمودارها، نقشه ها و دیگر تصاویر مربوطه. 
کادرهای حاشیه ای که اطالعاتی دربارة زندگی افراد محوری و رویدادهای تاریخی  

می دهد یا به توضیح مفاهیم علمی یا فنی می پردازد.
فهرست اصطالحات برای تعریف اصطالحات اصلی مورد نیاز. 
گاهشماری از رویدادهای مهِم قبل، همزمان و بالفاصله بعد از آن. 
برای   و وب سایت ها  ادواری  نشریات  بیشتر،  کتاب های  معرفی  برای  کتاب شناسی 

تحقیقات بیشتر.
نمایة جامع برای دسترسی به افراد، مکان ها و رویدادهای نقل شده در متن. 

طراحی  خوانندگان  از  وسیعی  طیف  برای  جهان«  معاصر  تاریخ  از  »چشم اندازهایی 
شده است، افرادی که می خواهند نه تنها دربارة تاریخ بلکه دربارة رویدادهای جاری، 
سیاست، حکومت، روابط بین المللی, و جامعه شناسی بیشتر بدانند ــ دانش آموزان و 
دانشجویانی که برای انجام دادن تکالیف یا در مورد بحث های کالسی تحقیق می کنند، 
معلمان و کادر آموزشی که به دنبال مطالب تکمیلی اند, و آن هایی که می خواهند تاریخ 
طوری  جهان«  معاصر  تاریخ  از  »چشم اندازهایی  کتاب های  از  جلد  هر  بفهمند.  بهتر  را 
تدوین شده تا رویدادی پیچیده را توضیح دهد، جرقة بحث را بزند, و دیدگاه بشرِی 

پِس پشِت مهم ترین رویدادهای جهان در دهه های اخیر را نشان دهد.



کالین پاول اصرار داشت که جنگ بی درنگ آغاز شود. او در ایام جوانی در دهة 1960 
به ارتش آمریکا پیوست و در جنگ ویتنام خدمت کرد. به نظر نمی رسید این جنگ پایان 
خوبی داشته باشد. ده ها هزار نفر از نیروهای آمریکایی تلف شدند و آدم های زیادی در 
درستِی اهداف این جنگ تردید کردند. نیروهای آمریکا بعد از سال ها جنگ بی نتیجه ، 

سرانجام عقب نشینی کردند و متحدانشان در ویتنام جنوبی هم شکست خوردند.
پاول دو بار در این درگیری مجروح شد، با این حال در ارتش ماند و سلسله مراتب 
نظامی را طی کرد. در دوران ریاست جمهوری جورج اچ. دبلیو. بوش، پاول به باالترین 
مقام نظامی کشور یعنی ریاست ستاد مشترک نیروهای آمریکا رسید. عملکرد او در این 

دوره به شکل گیری دکترین پاول منجر شد.
طبق دکترین پاول، اقدام نظامی به عنوان آخرین گزینه و فقط در صورتی که هدف 
مورد نظر تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا به حساب بیاید به کار گرفته می شود؛ 
نیروی دشمن  از  به مراتب قدرتمند تر  باید  به  کار  گرفته می شود  نیروی نظامی ای که 
باشد؛ حملة نظامی باید از حمایت مردم آمریکا برخوردار باشد؛ و حتمًا یک راهبرد 
خروج قابل قبول برای آن تعیین شده باشد. به طور خالصه، جنگ فقط باید در صورت 

ضرورت و با اطمینان از حصول پیروزی آغاز شود.
به کویت  عراق،  رئیس جمهور وقت  این که صدام حسین،  از  بعد  در سال 1990، 
لشکرکشی و تهدید کرد که بقیة منطقة خاورمیانه را هم اشغال خواهد کرد, پاول وارد 
عمل شد. پاول مغز متفکر تشکیالت نظامی آمریکا در حوزة خلیج فارس و مسئول 
نام  صحرا«  طوفان  »عملیات  که  بود  نبردی  در  ائتالف  نیروهای  با  هماهنگی  ایجاد 
اوایل سال 1991, وقتی صدام حاضر به عقب نشینی نشد، پاول عملیات  گرفت. در 
جنگ خلیج فارس را آغاز کرد، حملة نظامی بی رحمانه و کارآمدی که در مدتی کمتر 

از دو ماه به پیروزی نیروهای ائتالف منجر شد. 
با  این جنگ دکترین پاول را به همة جهان معرفی کرد و ارتش آمریکا توانست 
زمینی  نیروی  توانایی های  و  پیشرفته  فناوری  به  مجهز  هوابرد  از سالح های  استفاده 

مقدمه
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در  دوباره  پاول  که  هنگامی  بعد،  دهه  کند. یک  اثبات  را  برتری اش  آموزش دیده اش 
ریاست جمهوری  منصب  در  هم  هنوز  رسید, صدام حسین  باالیی  مقام  به  واشینگتن 
و  بود,  آورده  به وجود  بین المللی  عرصة  در  فراوانی  مشکالت  و  داشت  قرار  عراق 
آمریکا هم برای نبردی دیگر در منطقة خلیج فارس آماده می شد, جنگی که معلوم شد 

مثل جنگ قبلی پایان خوشی ندارد.
پاول این بار وزیر خارجة جورج دبلیو. بوش پسر بود. او با وجود سوابق نظامی 
درخشان و طوالنی و رهبری موفقیت آمیزش در جنگ خلیج فارس، معتقد بود برای 
حل وفصل مشکالت پیِش رو باید از دیپلماسی کمک گرفت. اما سایر اعضای عالی رتبة 
کابینة بوش در مورد مسئلة عراق با نظر پاول موافق نبودند و در سال 2003 جنگ 
دیگری درگرفت. بعد از انتخاب مجدد بوش در سال 2004، پاول از ِسمت وزارت 

کشور استعفا کرد. این جنگ با دکترین پاول همخوانی نداشت. 
پاول بعدها گفت: »من تمام تالشم را به کار گرفتم تا مانع وقوع این جنگ شوم.« 
او گفت برای بوش توضیح داده که در صورت عدم حصول پیروزی، »ورود به یک 

کشور عرب به عنوان نیروی اشغالگر چه عواقبی در پی خواهد داشت«.
پرسش مهمی که هنوز بی جواب مانده این است که آیا نیروهای ائتالف در همان 
سال 1991 نمی بایست صدام حسین را از قدرت عزل می کردند. آیا پس از شکست 
سختی که به ارتش عراق تحمیل کردند، نمی بایست تا بغداد پیش می رفتند و کنترل 

کامل کشور را به دست می گرفتند؟
ریک َاتکینسون در روزنامة واشینگتن پست نوشت: »بعد از جنگ ویتنام، هیچ کدام 
از تصمیم های ارتش آمریکا به اندازة گذشتی که در حق عراق کرد بحث انگیز، متناقض 
و پرحاشیه نبوده است.« بنا بر نظر سنجی پاییز 1991, دو سوم مردم آمریکا معتقد بودند 
که جنگ خلیج فارس زود پایان گرفته است. حتی اگر صدام حسین و مقامات ارشد 
بین  از  کادر رهبری عراق  برکنار می شدند،  کار  از  فقط  نمی شدند و  نظامی اش کشته 
تحت  محدودی  مدت  برای  دست کم  که  می آمد  کار  سر  بر  دولتی  آن گاه  و  می رفت 
رهبری آمریکا ادارة عراق را بر عهده می گرفت. این همان اشغالگری ای بود که پاول 
بعدها در موردش هشدار داده بود و سرانجام در اواسط دهة 2000 و بعد از دومین 

جنگ در مقابل صدام رخ داد.
عراق  شورشیان  می دادند،  ادامه  را  پیشروی  آمریکایی  سربازان  اگر  معتقدند  برخی 
خودشان صدام را سرنگون می کردند. اما آمریکا از اقداماتی که می توانست به بروز شورش 
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منجر شود سر باز زد. در واقع طرف آمریکایی امیدوار بود ژنرالی میانه رو یا گروهی از 
افسران با اقدام به کودتا صدام را سرنگون کنند. در این صورت یک دولت بومی و باثبات 

بر سر کار می آمد که آمریکا می توانست با آن مذاکرات سازنده ای داشته باشد. 
اما هیچ کدام از این ها رخ نداد. 

تمایل برای این که جنگ با عراق هرچه زودتر به پایان برسد بیشتر به این دلیل بود که 
حملة گسترده تر به عراق باعث می شد تعداد تلفات غیرنظامیان بیشتر شود و ویرانی های 
بیاید و آمریکا هم حمایت بین المللی اش را از دست بدهد. گمان می رفت  عظیمی به بار 
پس از اثبات پایبندِی طرف پیروز جنگ به نوع دوستی و شفقت, سازمان ملل  متحد بتواند 
انتقال قدرت در عراق را مهندسی کرده ، صدام را از قدرت عزل کند و کشور را در مسیر 

صلح آمیزی قرار دهد. 
روش های سازمان ملل عبارت بودند از ِاعمال تحریم های اقتصادی علیه رژیم صدام 
و اعزام هیئت های بازرسی برای کنترل و کاهش جنگ افزارهای متعلق به عراق. تالش 
برای استفاده از دیپلماسی نه تنها باعث جلب همکاری متحدان همیشگی آمریکا شد، بلکه 
حتی برخی دولت های نظامی عرب مانند سوریه هم برای همکاری اعالم آمادگی کردند.
به عالوه, هدف از تشکیل ائتالف نظامی بین المللی این بود که عراق از کویت بیرون 
رانده شود, نه این که حکومت عراق تغییر داده شود. تغییر حکومت در عراق باعث 
خشنودی بسیاری از کشورها می شد، اما هدفی که روی آن توافق شده بود آزادسازی 

کویت بود. وقتی این هدف محقق شد، زمان آتش بس فرا رسیده بود. 
در آن زمان آمریکا به کمک اروپایی ها و سایر متحدانش نیاز داشت تا مسئلة فروپاشی 
شوروی و تجزیة اروپای شرقی را حل وفصل کند. زمان خوبی برای دشمن تراشی نبود. 
در واقع، ادامة همکاری های بین المللی طی سال های بعد از جنگ خلیج فارس سبب 
شد مسائلی که مدت ها محل مناقشه بودند تا حدی حل وفصل شوند که خود دستاورد 

مهمی به شمار می آمد. 
کار چندان دشواری  لزوم سرنگونی صدام  در صورت  نظر می رسید  به  به عالوه، 
آمریکا هر کاری بخواهد هر زمان و هر کجا  ارتش  داشتند  باور  نباشد. عدة زیادی 
بزرگ  ارتش  روز چهارمین  فقط چهل  در عرض  ببینید چطور  دهد.  انجام  می تواند 
جهان )ارتش عراق( را در خاک خودش شکست داد، در حالی که جنگ گستردة زمینی 
فقط چند روز طول کشید. قدرت زیاد و فناوری برتر نیروی هوایی آمریکا را ببینید. 

پیروزی در جنگ به آسانیِ برنده شدن در بازی های ویدئویی است.
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اما در واقع جنگ حتی برای نیروهای نظامی مجهز آمریکایی هم کاری دشوار بود. 
مالی مور, که در زمان جنگ در کنار تفنگداران دریایی که برای آزادسازی کویِت تحت 

اشغال می جنگیدند حضور داشت, در کتاب زنی در جنگ نوشته:

از نظر جهانیان، در این جنگ نیروهای مسلح آمریکایی به پیروزی آسان و سریعی 
دست یافتند, اما برای زنان و مردانی که در این جنگ شرکت داشتند و فرماندهانی 
که هدایت این نیروها را بر عهده داشتند، جنگ زمینی اصاًل کار آسانی نبود. ... کوتاه 
درگیری ها،  بیانگر شدت  آمریکایی  نیروهای  تلفات  کم  تعداد  و  جنگ  مدت  بودن 
فاجعة ناگوار از دست رفتن جان نظامیان, یا اقدامات قهرمانانة افراد جان برکفی که 

برای نجات زندگی بقیة افراد زندگی خود را به خطر انداختند نیست.

مسائل اصاًل به آن سادگی که به نظر می رسید نبود. آیا کشورهای عرب اجازه می دادند 
از  استفاده  آیا  بود؟  ممکن  آن  وقوع  از  پیشگیری  که  دربگیرد، جنگی  بزرگی  جنگ 
یا  اخالقی رعایت شد  آیا در جنگ اصول  بود؟  این شکل جایز  به  نظامی  نیروهای 
توانستند در شرایط  افرادی که در جنگ شرکت کردند  آیا  داد؟  جنایات جنگی رخ 
پرتنش عملکرد مناسبی نشان دهند؟ آیا نتیجة جنگ ساختاری برای برقراری صلح در 
خاورمیانه ایجاد کرد؟ آیا سربازان آمریکایی زیادی مسموم شدند؟ و آیا مردم داستان 

اصلی جنگ را می دانستند؟
نقطة  که  رخداد  این  مورد  در  ارزشمندی  دیدگاه های  و  واقعیت ها  کتاب  این  در 

عطفی در تاریخ به شمار می آید ارائه شده است.



نقشة جهان









بخش اول
زمینة تاریخی جنگ خلیج فارس



آنتونی اچ. کوردزمن1

این کارشناس امور خاورمیانه می گوید، عراق بعد از جنگ با ایران در دهة 1980 بدهی های 
زیادی به بار آورد و صدام حسین رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت ثروت کویت را مصادره 
کند. صدام گمان نمی کرد کشورهای عرب همسایه و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام 
عراق با کشورش وارد جنگ شوند. اما نویسنده تأکید دارد تعداد زیادی از کشورهای جهان از 
تشکیل نیرویی بزرگ و قدرتمند تحت رهبری آمریکا حمایت کردند. در این دیدگاه چگونگی 
شکست قوای عراقی به دست نیروهای ائتالف بررسی می شود. آنتونی اچ. کوردزمن تحلیلگر 
انرژی  و  دفاع,  امور خارجه،  وزارتخانه های  در  بوده ،  ملی در شبکة خبری  ای بی سی  امنیت 
آمریکا خدمت کرده و در حال حاضر در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی مشغول به کار 

است. او مقاالت زیادی در مورد خاورمیانه نوشته است. 

 1990 اوت  اول  روز  در  کویت  به  عراق  حملة 
یکی  که  شد  رخدادهایی  سلسله  وقوع  به  منجر 
رقم  را  معاصر  دوران  درگیری های  بزرگ ترین  از 
زد. جنگ اصلی فقط 43 روز طول کشید، اما طی 
متعددی  توپخانه ای  و  هوایی  عملیات  دوره  این 
انجام گرفت و از فناوری های نوین گوناگون, از 
هواپیماهای شناساگریز گرفته تا تانک هایی مجهز به سامانة کنترل آتش و تصویر برداری 

حرارتی، به طور گسترده استفاده شد.
این جنگ تغییرات مهمی در روابط شرق و غرب و همچنین در جهان در حال توسعه 
ابرقدرت منطقه ای که تحت سلطة دیکتاتوری  بین یک  نبردی بود  اقدام  این  پدید آورد. 
جاه طلب بود با ائتالف فراگیر نیروهای سازمان ملل به رهبری آمریکا و عربستان سعودی. در 
صحنة سیاسی هم اوضاع طوری شد که آمریکا توانست حمایت اتحاد شوروی را هم جلب 

1. Anthony H. Cordesman, “Gulf War, 1991,” International Military and Defense Encyclopedia. © 1993 Gale, a
part of Cengage Learning, Inc.

مروری بر جنگ و دالیل وقوع آن

دیدگاه اول

عکس صفحة قبل: آسمان بغداد در شب 
18 ژانویة 1991 پس از انفجارهای ناشی 
ائتالف  نیروهای  هوایی  بمباران های  از 
(Associated Press.) .روشن شده است
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کند. به این ترتیب می توان آن را اولین جنگ بعد از پایان دوران جنگ سرد به شمار آورد. 
برخالف اغلب درگیری ها، حملة عراق به کویت 
تهاجم آشکاری بود که هیچ توجیه یا منطق سیاسی 
نداشت. عراق قبل از حمله به کویت ادعا کرده بود 
که کویت به سهمیة نفتی اش تعرض کرده و بیش از 
اندازه از میدان نفتی ُرَمیله نفت استخراج می کند ــ 

میدان نفتی رمیله میدان بزرگی است که در عراق قرار دارد و منتهاالیه جنوبی آن در 
کویت واقع شده است. در واقع عراق هیچ گاه با سهمیه ای که برایش تعیین شده بود 
موافقت نکرده بود و در دوران جنگ عراق با ایران )1980-1988( کویت بخش زیادی 
از پول حاصل از فروش تولیدات این میدان نفتی را به عراق می داد. به عالوه کویت 
در طول این جنگ میلیاردها دالر به عراق کمک مالی کرده بود. کویت قبل از تهاجم 
عراق پیشنهاد کرده بود عراق صادرات نفتش را کاهش دهد و استخراج از میدان رمیله 

را هم متوقف کند.
در روزهای اول تهاجم, عراق ادعاهای سست و بی پایه ای مطرح می کرد, ابتدا ادعا 
کرد برای سرکوب نیروهای کویتِی دموکرات که از شورشی ها ــ که وجود خارجی 
نداشتند ــ حمایت می کنند وارد خاک کویت شده است و خاک این کشور را ترک 
خواهد کرد, اما این کار را نکرد و پیشروی نیروها تا مرز جنوبی کویت و عربستان 

سعودی ادامه یافت.
سپس عراق ادعا کرد که قصدش آزادسازی سرزمین هایی بوده که بریتانیا از چنگش 
درآورده بود؛ البته در پشت این ادعا هم هیچ دلیل موجه تاریخی وجود نداشت: عراق 
نمی توانست نسبت به کویت ادعای مالکیتی داشته باشد, زیرا کشور عراق کنونی را 
بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول و پس از سقوط امپراتوری عثمانی تشکیل داده بود. 
حتی امپراتوری عثمانی هم در کویت نفوذی نداشت یا قدرتش بسیار محدود بود و 
کویت معمواًل یک سرزمین بادیه نشین مستقل در حاشیة خلیج فارس شناخته می شد. 
بریتانیایی ها در دهة 1920 مرزهای کویت به عنوان یک دولت شهر را فقط در واکنش 

به خطر تهدید حملة سعودی ها ترسیم کردند.
نیز  و  اقتصادی  مشکالت  از  مجموعه ای  کویت  به  عراق  حملة  واقعی  دالیل  اما 
اعالم  از  بعد  حتی  حسین،  صدام  دوران  در  عراق  بود.  صدام حسین  جاه طلبی های 
عراق طی سال های  داد.  ادامه  نظامی اش  ماشین  توسعة  به  اوت 1988،  در  آتش بس 

درگیری ها،  اغلب  برخالف 
تهاجم  کویت  به  عراق  حملة 
آشکاری بود که هیچ توجیه یا 

منطق سیاسی نداشت.
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1980-1988 و در طول جنگ با ایران معادل 60 میلیارد دالر سالح از آمریکا تحویل 
گرفته بود و هزینة جنگ برای این کشور حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی اش 
تولید موشک و سالح های شیمیایی،  را هم صرف  بیشتری  مبلغ  به عالوه عراق  بود. 
بیولوژیکی و هسته ای کرده بود. همزمان میلیاردها دالر هم برای پروژه های جاه طلبانة 

شهرسازی مانند بازسازی بصره و فاو هزینه شده بود.
هنگامی که بدهی های خارجی عراق به حدود 80 تا 100 میلیارد دالر رسیده بود، 
بهای نفت هم کاهش یافته و جهان با مازاد صادرات نفت روبه رو شده بود. در نتیجه 
عراق توانایی تأمین هزینه های ماشین جنگی اش را نداشت، نمی توانست بدهی هایش 
را بپردازد و نمی توانست توقع مردمش را در زمینة بازسازی و توسعة اقتصادی پس از 

جنگ با ایران برآورده کند.
اما حمله به کویت این فرصت را به صدام می داد تا توجه مردم را به این منبع 
آزاد  با موقعیت سوق الجیشی در کنار آب های  بندری  به  ثروت سرشار و دسترسی 
جلب کند. بودجة کویت برای اعتبارات و سرمایه گذاری آینده بیش از 100 میلیارد 
دالر بود. اشغال کویت می توانست دست کم روزی 2 میلیون بشکه بر صادرات 3/5 
 198 به  100 میلیارد  از  را  عراق  نفتی  ذخیرة  و  بیفزاید  عراق  نفت  بشکه ای  میلیون 
میلیارد بشکه )معادل 25 درصد ذخیرة کل جهان( برساند. به عالوه نیروهای عراقی در 
مجاورت مرزهای عربستان سعودی قرار می گرفتند. حتی اگر عراق به میادین نفتی و 
پاالیشگاه های عربستان حمله نمی کرد، باز هم موقعیت راهبردی اش سبب می شد در 
مقابل کشورهای دیگری که 28 درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشتند برتری 

نسبی داشته باشد. 

اتحاد بخش عمده ای از جهان در مقابل عراق
سایر  و  آمریکا  همسایه ،  کشورهای  واکنش  به  زیادی  حد  تا  عراق  حملة  موفقیت 
قدرت های منطقه ای و جهانی بستگی داشت. صدام حسین گمان می کرد کشورهای 
و  شوند  عمل  وارد  که  آن اند  از  وحشت زده تر  سعودی  عربستان  جمله  از  همسایه 
آمریکا هم تمایلی برای اعزام نیرو یا درگیری و جنگ ندارد. اما پیش بینی های صدام 
در مورد واکنش کشورهای همسایه و مداخلة آمریکا و سایر کشورهای جهان غلط 

از آب درآمد.
عربستان سعودی بی درنگ از دولت در تبعید کویت اعالم حمایت کرد و با آمریکا 
به رایزنی پرداخت. وقتی نیروهای عراقی به سوی مرزهای عربستان پیشروی کردند و 
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در موقعیت حمله استقرار یافتند, عربستان 
شد.  خارجی  نظامی  کمک  خواستار 
به عالوه عربستان فوراً حمایت کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس1 ــ بحرین، 
امارات متحدة عربی ــ را  عمان، قطر و 

هم جلب کرد.
جورج بوش )پدر( هم بالفاصله به بررسی موضوع حملة عراق پرداخت. او با 
بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای متحدش که در سال های 1987 و 1988 از پیوستن 
به عملیات دریایی در خلیج فارس حمایت کرده بودند مشورت کرد. بوش هیئتی را 
به عربستان اعزام کرد تا بر تعهدش مبنی بر دفاع همه جانبة نظامی از عربستان تأکید 
کند. همزمان بوش دارایی های عراق را مسدود کرد و توانست حمایت سازمان ملل 
را برای اعمال محاصرة دریایی عراق و نیز تحریم صادرات و واردات عراق ــ بجز 

1. در این جا، و نیز در بسیاری از جاهای دیگر کتاب, مؤلفان مقاله ها به جای »خلیج فارس« عبارت های »خلیج عربی« یا 
»خلیج« را به کار برده اند، که مترجم عبارت »خلیج فارس« را جایگزین آن ها کرده است. ــ م.

نفتی  میدان  از  کویت  می کرد  ادعا  عراق  رژیم 
مشترک رمیله در جنوب عراق بیش از اندازه نفت 
استخراج می کند و این را دلیل جنگ اعالم کرد. با 
این که سال هاست جنگ به پایان رسیده، هنوز هم 
سربازان بریتانیایی از این منطقه محافظت می کنند.

(Associated Press.)
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مواد غذایی و دارو به خاطر اهداف بشردوستانه ــ جلب کند. صدام گمان می کرد 
عقب نشینی آمریکا از ویتنام و لبنان حاکی از ضعف این کشور بوده, اما اتفاقات بعدی 
نشان داد که او کاماًل در اشتباه بوده است. روز هفتم اوت، یک هفته بعد از ورود 
نیروهای عراقی به کویت، آمریکا اعالم کرد که نیروی زمینی، هوایی و دریایی اش را 

به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد.
بریتانیا،  دادند.  پاسخ  اقدام  این  به  قاطعیت  با  هم  جهان  کشورهای  بقیة  تقریبًا 
فرانسه, سایر کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( ، ژاپن، اغلب کشورهای 
اروپای شرقی و حتی اتحاد شوروی بالفاصله اقدام عراق را محکوم کردند. شوروی 
می خواست از فرصت به دست آمده استفاده کند و عراق را متقاعد نماید تا از کویت 
عقب نشینی کند، ولی در عین حال در سازمان ملل از آمریکا حمایت می کرد و هیچ گاه 
داشتند.  قاطع  نکرد. سایر کشورهای عرب هم موضعی  اقدامات عراق جانبداری  از 
داد و خواستار  رأی  به محکومیت عراق  اتحادیة عرب  اوت 1990، شورای   3 روز 
عقب نشینی عراق از خاک کویت شد. مصر و سوریه به شدت با اقدام عراق مخالفت 
کردند و نیروهای نظامی شان را به منظور دفاع از عربستان و آزادسازی کویت گسیل 
کردند. سایر کشورهای عرب از جمله الجزایر هم همین کار را کردند. فقط اردن، لیبی، 
موریتانی، سازمان آزادی بخش فلسطین، سودان و یمن در تمام مراحل بحران از عراق 

حمایت کردند.
قادر ساخت  را  بود سازمان ملل  آمده  بین غرب و شرق پدید  همکاری ای که 
با  امنیت  شورای  اوت1990،   2 روز  بزند.  عراق  علیه  بی سابقه ای  اقدام  به  دست 
عراق  از  که  کرد  تصویب  را   660 قطعنامة  مخالف  رأی  بدون  و  موافق  رأی   14
می خواست بی درنگ و بدون قید و شرط خاک کویت را ترک کند. سپس شورای 
اقتصادی و تجاری علیه عراق  اعمال تحریم  امنیت قطعنامه های دیگری در مورد 
تصویب کرد )6 اوت(، الحاق کویت به عراق را مردود اعالم کرد )9 اوت(، خواستار 
آزاد کردن تمام اسرایی شد که در بند نیروهای عراقی بودند )18 اوت(، محاصرة 
 25( کرد  متوقف  را  هوایی  حمل ونقل  اوت(،   25( کرد  برقرار  بین المللی  دریایی 
خواند  اقتصادی  زیان های  و  جنگی  خسارت های  تمام  مسئول  را  عراق  سپتامبر( ، 
)29 اکتبر(، و از تمام کشورهایی که به حمایت از کویت برخاسته بودند خواست 
در صورت عدم عقب نشینی عراق از خاک کویت تا تاریخ 15 ژانویة 1991، »تمام 

گزینه های الزم« را به کار بگیرند )29 نوامبر(. 
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جنگ  از  بعد  بار  اولین  برای 
کره، سازمان ملل  متحد مجوز 
سرکوب  برای  عمل  آزادی 
نیروی متجاوز را صادر کرد.

برای اولین بار بعد از جنگ کره ]1953-1950[1، 
سازمان ملل  متحد مجوز آزادی عمل برای سرکوب 
به  عراق  نتیجه،  در  کرد.  صادر  را  متجاوز  نیروی 
علت محاصرة اقتصادی و دریایی قادر به صادرات 
نفت نبود و در عین حال امکان واردات سالح را هم 
نداشت, قدرت اقتصادی و نظامی اش به شدت تحت 

تأثیر قرار گرفته بود و مجبور بود مرتبًا بهترین نیروهایش را برای دفاع به منطقة مرزی 
ـ عربستان اعزام کند. در هنگام پایان ضرب االجل سازمان ملل، عراق 000‚545  کویت 
مکانیزه  پیاده نظام  واحد  و31  سنگین(  سالح های  به  )مجهز  نظامی  واحد   12 و  نفر 

)سبک( به کویت اعزام کرده بود. ...

غلبة هوایی همه جانبه و سریع آمریکا
جنگ خلیج فارس در 17 ژانویة 1991 با حمالت هوایی پی در پی نیروهای ائتالف به 
رهبری آمریکا آغاز شد. اهداف این حمالت شامل مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه های 
ارتباطاتی، پایگاه های هوایی، و پایگاه های پدافند هوایی بود. جنگ با حملة بالگردهای 
ـ 64 به سامانة راداری عراق و تخریب آن آغاز شد. سپس آمریکا با استفاده  آپاچی ِای ِاچ 
ـ 117 در همان روز اول حمله 31 درصد اهداف مورد  از جنگنده های شناساگریز اف 
نظر را بمباران کرد. اهداف بعدی مکان هایی بودند که تحت موقعیت دفاعی شدیدی 
بودند, از جمله مرکز شهر بغداد, که البته بی هیچ دشواری ای مورد حمله قرار گرفتند. 
انواع  از  از موشک های کروز زیردریایی و همچنین  بار  اولین  برای  ائتالف  نیروهای 

سالح های هدایت شونده استفاده کردند.
در روز سوم جنگ، نیروهای هوایی ائتالف، بعد از تخریب مراکز پدافند هوایی 
و  نظامی  ارتباطی  تجهیزات  کلیدی،  پایگاه های  مانند  راهبردی  اهداف  به  عراق، 
غیرنظامی، و کارخانه ها و تجهیزات مربوط به تولید سالح های شیمیایی، بیولوژیکی و 

هسته ای حمله کردند.
و  عکس ها  از  استفاده  دوربرد،  شناسایی  انحصاری  امتیاز  از  ائتالف  نیروهای 
هواپیما های  الکترونیک،  جاسوسی  هواپیماهای  ماهواره ای،  اطالعاتی  سیگنال های 
سیستم کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد )آواکس(, و هواپیماهایی با قابلیت هدف گیری 

1. تمام قالب های کتاب افزودة ویراستار انگلیسی است. ــ م.
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دقیق مانند جوینت استارز1 برخوردار بودند. به این ترتیب نیروهای ائتالف هم در نبرد 
هوا به هوا و هم هوا به زمین برتری داشتند. 

حملة  آغاز  در  شد.  مشخص  جنگ  اول  روزهای  همان  در  هوایی  نبرد  برتری 
نیروهای ائتالف، عراق 770 فروند هواپیمای جنگنده، 24 پایگاه عملیاتی اصلی، 30 
موشک  فروند   3‚000 حدود  از  متشکل  و  وسیع  شبکه ای  و  پراکنده,  هوایی  پایگاه 
عراق  که  بود  بارز  چنان  ائتالف  نیروهای  برتری  اما  داشت.  اختیار  در  زمین به هوا 
نتوانست حتی در یک درگیری هوایی پیروز شود و 35 فروند هواپیمای جنگنده اش 
هوایی  نبرد  در  مقاومت  از  عراق  هوایی،  اول جنگ  هفتة  پایان  در  داد.  از دست  را 
دست کشید و هواپیماهای عراقی به ایران گریختند, به این امید که بعد از جنگ، ایران 
هواپیماها و خلبانان را به عراق بازگرداند. بعد از روز چهاردهم جنگ، عراق دیگر از 
نیروی هوایی اش استفاده نکرد و در ادامة جنگ معلوم شد که پایگاه های پدافند زمینی 
و  قرمز، موشک های ضد رادار  مادون  الکترونیکی،  برابر خطر حمالت  در  عراق هم 

سایر واکنش های متقابل بی دفاع هستند. ...
عراق تقریبًا از همان آغاز جنگ متوجه شد در 
استفاده  ائتالف راهی بجز  نیروهای  مقابل حمالت 
از موشک های دوربرد اسکاد ندارد. روز دوم جنگ، 
و  اسرائیل  در  اهدافی  به  موشک ها  این  با  عراق 
برقراری  زمان  تا  و  کرد  حمله  سعودی  عربستان 
ادامه داد. عراق مجموعًا 40  آتش بس این روند را 
فروند موشک اسکاد به سمت اسرائیل و 46 فروند موشک به سمت عربستان سعودی 
نیاوردند. به عالوه عراق  بار  اما این موشک ها خسارات نظامی مهمی به  پرتاب کرد، 
دفاع  سامانة  در عوض  آمریکا  زیرا  برانگیزد،  متقابل  اقدام  به  را  اسرائیل  نشد  موفق 
موشکی پاتریوت را هم به اسرائیل و هم به عربستان داده بود؛ موشک های پاتریوت 
می توانستند اغلب موشک های اسکاد را که عراق پرتاب می کرد در هوا منهدم کنند 
و همین باعث می شد مردم احساس امنیت کنند. خودداری اسرائیل از پاسخ دادن به 
حمالت عراق بسیار حایز اهمیت بود و باعث شد اعضای عرب نیروهای ائتالف به 

حمایتشان از جنگ با عراق ادامه دهند. ...
جنگ زمینی در ساعت 4 بامداد روز 24 فوریة 1991 آغاز شد. تا آن زمان، 000‚40 

1. سامانة راداری مراقبت و هدف گیری مشترک. ــ م.

مقابل  در  شد  متوجه  عراق 
حمالت نیروهای ائتالف راهی 
موشک های  از  استفاده  بجز 

دوربرد اسکاد ندارد.
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سورتی حمله علیه نیروهای زمینی عراق صورت گرفته بود. برآورد خسارت های وارده 
بسیار متفاوت است: نیروی هوایی ائتالف ادعا می کند کلیة تجهیزات مربوط به رآکتور 
اصلی  مراکز  بیولوژیکی، 60 درصد  و  انبار ذخیرة سالح های شیمیایی   11 هسته ای، 
فرماندهی، 70 درصد سامانه های ارتباطات نظامی، 125 انبار مهمات، 48 ناو دریایی 
عراقی, و 75 درصد ظرفیت تولید برق کشور را به طور کامل نابود کرده یا به شدت 
نابود شده بود. طبق  تخریب کرده است. ذخایر لجستیک میدان جنگ تا 90 درصد 
زرهی  دستگاه خودرِو   800 عراقی،  تانک  دستگاه   1‚300 آمریکا،  فرماندهی  برآورد 

دیگر، و 100‚1 قطعة توپخانه هم طی حمالت هوایی تخریب شده بودند.
حمالت هوایی در تمام مدت جنگ زمینی هم ادامه داشت. تا روز 28 فوریه و زمان 
شروع آتش بس، نیروهای هوایی ائتالف حدود 500‚88 تن مواد منفجره روی اهداف 
مورد نظر ریخته بودند که 520‚6 تن از آن ها به وسیلة سالح های هدایت شونده بود. 
در مجموع 216 فروند هواپیمای عراقی و نزدیک به 600 آشیانة هوایی نابود شدند. 
ــ  بودند  کرده  استفاده  غیرقابل  یا  تخریب  را  پل  ائتالف 54  هوایی  نیروی  حمالت 
اقدامی که در مراحل پایانی جنگ تأثیر بسزایی داشت و باعث شد نیروهای عراقی در 

روزهای آخر جنگ نتوانند از رود دجله عبور کنند و به شمال بصره بگریزند. 

برتری نیروهای ائتالف در جنگ زمینی
قاطعیت  با  به سرعت و  این مرحله  بود که  معلوم  از همان زمان شروع جنگ زمینی 
به پایان می رسد, زیرا نه تنها ارتش عراق به شدت تضعیف شده بود و توان مقابله با 
نیروهای ائتالف را نداشت، بلکه نیروهای ائتالف هم از نظر اطالعاتی و هم از لحاظ 
با  »نبرد زمینی  از شیوة  ائتالف  نیروهای  تاکتیکی برتری چشمگیری داشتند.  فناوری 
پشتیبانی هوایی« استفاده کردند. آمریکا که قباًل این روش را برای مقابله با پیشرفته ترین 
تسلیحات کشورهای عضو پیمان ورشو در اروپا پدید آورده بود, حال از آن در جنگ 
علیه عراق استفاده می کرد. هرچند ارتش عراق به سالح های مدرن مجهز بود، برای 
نبردهای فرسایشی و سنگربه سنگر آماده شده بود، مانند جنگ در مقابل ایران که نیروی 

هوایی قدرتمندی نداشت.
نیروهای ائتالف از نظر قدرت تسلیحاتی و نیز تعداد رزمنده ها برتری قابل توجهی 
در برابر عراق نداشتند، ولی از افرادی باانگیزه و حرفه ای برخوردار بودند. در مقابل, 
نظامی  از آموزش  بودند که  نیروهای عراقی سربازان وظیفة بی انگیزه و بی روحیه ای 
کافی برخوردار نبودند. نمی توان با قطعیت گفت این رخوت ناشی از حمله به یک 
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کشور عرب »برادر« بود یا به علت ضعف سازماندهی و رهبری یا حاصل حمالت 
توانایی های  تضعیف  سبب  عامل  سه  این  حال،  هر  در  بود.  ائتالف  نیروهای  هوایی 

ارتش عراق شدند.
وارد  آزادسازی کویت  برای  ائتالف  زمینی  نیروهای  این که  از  قبل  عراق مدت ها 
بود. روز 29 ژانویه چند  یافته  به یک »موفقیت« در جنگ زمینی دست  عمل شوند 
تیپ عراقی پس از عبور از مرز عربستان به شهر خفجی حمله کردند، اما شهر تخلیه 
شده بود و روز بعد نیروهای عربستان، قطر و تفنگداران آمریکایی عراقی ها را وادار به 
عقب نشینی کردند. در نتیجه این پیشروی بیشتر از این که نمایش قدرت باشد، بیانگر 

ضعف نیروهای عراقی بود. 
از  آن ها  و  نگذاشت  ائتالف  نیروهای  برنامه های  در  تأثیری  خفجی  به  حمله 
مواضعشان در طول خط ساحلی و جنوب کویت به سوی مناطقی در نزدیکی مرز 
عربستان و عراق و همچنین غرب کویت حرکت کردند. این جابه جایی کمک کرد تا 

بعدها نیروهای ائتالف بتوانند به عمق خاک کویت و عراق وارد شوند. 
هوایی  حملة  مرحلة  آغاز  با  همزمان  و  ژانویه   17 از  زمینی  نیروهای  جابه جایی 
شروع شد. این کار با مشکالت بزرگ لجستیکی و حرکتی همراه بود، ولی سرانجام 
نیروهای اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا و نیروهای نظامی عربستان، سوریه و مصر 
در محلی مستقر شدند که به آسانی می توانستند از مرکز مرز جنوبی کویت بگذرند و 
به سمت شمال به سوی شهر کویت پیشروی کنند. همزمان، نیروهای فرانسوی و سپاه 
هفتم آمریکا هم به سمت غرب حرکت کردند و در منطقه ای مستقر شدند که بتوانند 
با شروع حمله ارتباط بخش جنوبی عراق را با بغداد قطع کنند و سپس با دور زدن 
کویت از جهت غرب به سمت بصره پیش بروند. نیروهای بریتانیایی و نیروی زمینی 
سپاه هجدهم آمریکا هم در منطقه ای در غرب کویت و نزدیک به مرز عربستان و عراق 

استقرار یافتند. 
را  آن  بعدها  که  ائتالف، در حرکتی  نیروهای  فرمانده  نورمن شوارتسُکف,  ژنرال 
»پاس رو به جلو« خواند، موفق شد دو سپاه مجهز کامل را در طول خط مرزی عراق در 
غرب کویت مستقر کند, بدون این که عراقی ها متوجه این تحرکات شوند. شوارتسُکف 
با به کارگیری نیروهای ویژه و گشت زنی های گسترده و مداوم موفق به انجام دادن این 
کار شد, البته نیروی هوایی ائتالف هم تمام امکانات شناسایی و جاسوسی عراق را، 

حتی در مجاورت مرزهای خودش, از بین برده بود.



برگرفته از:
International Military and Defense Encyclopedia. Trevor N. Dupuy, Ed.
Washington, D.C.: Brassey’s, 1993.
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مقادیر تجهیزات اساسی دو طرف درست پیش از شروع جنگ خلیج فارس

نیروهای زمینی

تانک ها

دیگر وسایط نقلیة زرهی

توپخانه

بالگردها

دیگر هواپیماها

600‚000
545‚000

3‚360
4‚230

4‚050
2‚870

3‚633
3‚110

1‚959
160

2‚700
770

نیروهای ائتالف به رهبری 
آمریکا
عراق
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روز 24 فوریة 1991 و با شروع حمالت هوایی این حرکت غافلگیرانه نقش مهمی 
ایفا کرد. دو حملة هوایِی همزمان مواضع دفاعی عراق را در هم شکستند. در حملة اول 
نیروهای کشورهای عرب )عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان( به همراه تفنگداران 
آمریکایی شرکت داشتند و به جبهة گسترده ای از »تنگة« شمالی واقع در مرز عربستان 
مرزهای  در  عراق  دفاعی  از خطوط  کردند،  نفوذ  ساحلی  تا خط  کویت  و  سعودی 
جنوبی کویت گذشتند و در عرض دوازده ساعت توانستند فاصله شان تا شهر کویت را 
به نصف کاهش دهند. آمریکا برای تضمین موفقیت این عملیات برای نیروهای عراقی 
تله ای گذاشت و فرماندهان نظامی عراقی که متقاعد شده بودند تفنگداران آمریکایی 
ـ خاکی در طول خط ساحلی هستند نیروهایشان را در این  در صدد اجرای عملیات آبی 

منطقه متمرکز کردند.
حملة دوم از غربی ترین موضع نیروهای ائتالف در مرز عراق و عربستان صورت 
گرفت. لشکر ششم زرهی سبک فرانسه و یک تیپ از لشکر 82 هوابرد حدود 140 
پایگاه هوایی سلمان را تصرف کردند. سپس  کیلومتر به سمت شمال پیش رفتند و 
لشکر 101 هوابرد آمریکا بزرگ ترین حملة هوایی تاریخ 
ابتدا  آمریکا  هلی بورن  نیروهای  و  کرد,  آغاز  را  نظامی 
به سوی پایگاه لجستیکی عراق پیش رفتند و سپس در 
موضع  فرات  رود  کنار  در  سماوه1  اطراف  در  مناطقی 
گرفتند. این حمله باعث شد مسیر بصره به بغداد, که در جنوب رود فرات قرار داشت، 

قطع شود.
بعدازظهر همان روز، نیروهای ائتالف حملة سوم را انجام دادند. لشکر سوم زرهی 
و  الباطن2  وادی  به سوی  و  کردند  عبور  مرز عراق  از  از سپاه هجدهم  لشکر 24  و 
راه های غربی منتهی به شهر کویت پیشروی کردند. در بخش شرقی هم نیروهای زمینی 
آمریکا و بریتانیا به سوی عراق پیشروی کردند. لشکر یکم پیاده نظام آمریکا در خط 
دفاعی عراق رخنه کرد و بی درنگ لشکر یکم زرهی بریتانیا و هنگ سواره نظام دوم و 
لشکرهای زرهی یکم و سوم ارتش آمریکا از این موقعیت استفاده کردند و پیشروی شان 
را ادامه دادند. در این پیشروی حمله ای ضربتی به نیروهای گارد جمهوری عراق مستقر 
در غرب شهر کویت، شمال کویت و غرب بصره صورت گرفت. سرانجام, روز 25 

1. شهری در عراق. ــ م.
2. رودخانه ای فصلی که در عربستان و کویت و عراق جریان دارد و از سال 1913 به عنوان مرز عراق و کویت تعیین 

ـ م. شده است. ـ

آمریکا  هوابرد   101 لشکر 
هوایی  حملة  بزرگ ترین 

تاریخ نظامی را آغاز کرد.




