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چكیده

پايان جنگ عراق عليه ايران همراه بود با بروز تنشي جدي در روابط عراق با كويت .دليل حملهي عراق به كويت
بدهي  30ميليارد دالري عراق و تالش صدام براي بازسازي اقتصاد عراق بود كه در جنگ تحميلي عليه ايران نابود
شده بود  .صدام معتقد بود چون جنگ عليه ايران به سود كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بود ،دول عربي بايد
بدهي  30ميليارد دالري عراق را ببخشند؛ كويت زير بار نرفت و اين امر همراه با سابقهي درگيريهاي ارضي ،تشنج با
كويت را تا حد جنگ و حملهي نظامي باال برد .صدام كه در پي جمعآوري پول براي ساخت مجدد عراق بود ،به
كشورهاي صادركنند ه نفت فشار آورد تا كمي از توليد خود بكاهند تا قيمت نفت باالتر رود .كويت از كاهش توليد
نفت سر باز زد  .اين كشور همچنين پيشگام كشورهاي مخالف كاهش توليد نفت در اوپك شد .كويت مقادير زيادي
نفت استخراج مي كرد تا بهاي نفت را پايين نگه دارد ،در حالي كه عراق براي بازپرداخت بدهيهاي خود نياز به
فروش نفت به قيمت باال داشت .در همين زمان بود كه صدام مخالفت خود را با خطوط مرزي عراق-كويت نشان داد.
دليل او اين بود كه اين وضعيت باعث جدايي عراق از دريا ميشود .مليگرايان عراقي نيز دستكم به مدت نيم قرن بر
اين نكته پافشاري مي كردند كه كويت از ديرباز بخش الينفك عراق بوده و تنها زماني موجوديت مستقلي پيدا كرده كه
امپرياليستهاي بريتانيايي اراده كردهاند  .ذخاير نفتي كويت نيز خود باعث افزايش تنش در منطقه بود .اين ذخاير تقريبا
با ذخاير نفت عراق برابر بودند .
واژه های کلیدی عراق  ,كويت,ساختار سياسي ,پيامدهاي جنگ,شوراي امنيت
.
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بحراني كه در خليج فارس به دنبال دستور صدام حسين مبني بر حمله به كويت در  2آگوسـت
 1990آغاز شد .از همان آغاز منازعه اي بود .كه مسائل بين المللي را تحت شعاع خود قرار داد .از
يك نگاه اين حادثه در منطقه خليج فارس به عنوان مهم ترين منبع نفتي جهان واكنش هاي جهاني
را بر انگيخت .زيرا چرخ صنعتي كشورهاي غربي با نفت منطقه خليج فارس به حركت در مي آمد.
بنابراين سريعا يك اتئالف جهاني عليه عراق تحت شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكل گرفـت
از ديگر رو صدام كه تا پيش از اين در راس ماشـين جنگـي جنـگ هشـت سـاله عليـه ايـران راه
انداخته بود.جنگ تازه اي را راه انداخته بود كه نشانه زياد طلبي و قدرت طلبي صدام وحزب بعث
در منطقه است .كه از اين به بعد كشورهاي عربي منطقه را هم مورد تهديد قرار مي داد.يـك خطـر
حمله به عربستان ،دو تهديد گلوگاه نفتي جهان ،سه تصميمات شواري امنيت در قبال اشغال كويت
،چهار شكل گيري اتئالف جهاني  ،پنج عمليات طوفان صـحرا ،شـش فـراهم شـدن زمينـه هـاي
حضور امريكا در منطقه خليج فارس وتغيير موازنه قدرت در منطقه خلـيج فـارس و ورشكسـتگي
وسقوط حزب بعث در عراق واعمال تحريم هاي عليه كشـور عـراق و تبعـات جنـگ در كويـت
ضرورت و اهميت اين پژوهش را نشان مي دهد.مناقشات مرزي در ميان كشور هاي حاشيه خليج
فارس از بدو پيدايش كشورها وجود داشته است .وپس از كشف چاههاي نفتي ايـن اختالفـات بـه
اوج خود رسيده است .اجراي همه پرسي به طور مثال؛ استقالل بحرين و جـدا شـدن از سـرزمين
ايران از اين موارد است  .مطرح شدن در شوراي امنيت سازمان ملل مثال؛ راجب به منطقـه بريمـي
اختالف ميان شيخ نشين ابوطبي وعربستان  ،اختالف شيخ نشين شارجه با ايران بر سر حاكميت بـر
جزاير سه گانه و نهايتا جنگ در مورد حمله عراق به ايران و كويت را براي منطقـه خلـيج فـارس
ايجاد كرده است  .هدف از اين پژوهش اين است كه مناقشات مرزي كه منجر به جنگ دوم خلـيج
فارس مي شود .مورد بررسي قرار بگيرد وتبعات اين جنگ براي منطقه كه مهـم تـرين آن حضـور
گسترده تر امريكا در منطقه به عنوان يك قدرت جهاني ونـاجي كويـت وايجـاد امنيـت در منطقـه
است .وهمچين امنيت هرچه بيشتر و پاينده تر كويت كه باعث ثروتمند تر شدن كويت  .پيشـرفت
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هاي چشم گير اين كشور در منطقه و جهان است .وهمچنين از هم پاشـيدگي سياسـي واقتصـادي
دولت عراق و تحريم هاي اقتصادي كه باعث هر چه فقير تر شدن ايـن كشـور نفـت خيـز جهـان
وشكست حزب بعث و ايجاد جمهوري در عراق است بررسي مي شود.

-1ساختار سیاسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

به رغم كليهي تحوالت ظاهري كه در ساختار و بافت اجتمـاعي واقتصـادي كشـورهاي عـرب
حوزه خليج فارس (به جز عراق) از زمان پيدايش نفت در اين منطقه پديد آمده است .همه ي ايـن
حكومت ها هنوز بر سنت هاي حكومت هاي قبايل عرب متكي هستند كه مشخصه اصـلي و بـارز
آن حكومت شيخ يا بزرگ قبيله است.
قبيله بارزترين نوع نهاد اجتماعي در كشورهاي اين منطقه است .واحدي است خويشاوندي كه
به طور طبيعي براساس سنت هاي قديمي و بصورت آباد اجـدادي پابرجاسـت .رهبـر قبيلـه شـيخ
ناميده ميشود و وظيفه اصلي اش رهبري قبيله در داخل واحد خود قبيله اسـت .او معمـوالا توسـط
اعضاي شوراي ريش سفيدان و(رهبري) قبيله كه آن را مجل مي نامند انتخاب مي شود .روش شيخ
مي بايستي تا حد امكان هم آهنگ با خواسته هاي افراد با نفوذ قبيله باشد ،در غير اينصـورت مقـام
شيخيت او در معرض خطر قرار مي گيرد .قدرت قبيله معموالا تحت تاثير و تصميمات افراد ذينفوذ
و صاحب راي قرار دارد( .امامي  ،1380 ،ص )187در همه امير نشين هاي خليج فارس ،حاكم بـه
عنوان يك شيخ برجسته يا شيخ المشايخ كليه قبيله ها در كشور به حساب مي آيد (امامي ،پيشـين،
ص.)188
به طور كلي حكومت فردي و خانداني مشخصه ي اصلي اميرنشين هاي خلـيج فـارس اسـت.
كشورها اغلب به نام خاندان حاكم شناخته مي شوند .اگر حاكمي از صفحه سياسـي كشـور خـارج
شود ،فرزند حاكم قبلي ويا فرد قدرتمند ديگري از همان خاندان جاي او را مي گيرد و تغييرات در
همين حد است.گروه حاكم با استفاده از فرهنگ قبيله اي ،سير جبري امور سياسـي و اجتمـاعي را
به نفع خود رقم مي زند .آنان با نوع دموكراسي قبيله اي در تالش بوده اند كه با مـردم خـويش در
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ارتباط باشند ونيازهاي مادي ايشان را تا حـد امكـان بـرآورده سـازند .خصيصـه سـاختار سياسـي
اميرنشين هاي خليج فارس ثبات و عدم تحـول اسـت( .امـامي ،پيشـين ،ص )189هـرم قـدرت و
امتيازات در كشورهاي منطقه شبيه به هم طبقه بندي شده به طوري كه در راس آن حاكم و اعضاي
مهم خاندان حاكم ،و پس از آن وزرا و حاكمان (خارج از خاندان حكومت گر ،از قبايـل و عشـيره
هاي ذينفوذ) قرار دارند ( امامي ،پيشين ،ص.)189
براي شناخت خاندان حاكم بايد تك تك افراد آن خاندان را شناخت و پـي بـردن بـه زوايـاي
خانواده هاي حكومت گر دشوار در عين حال تكـان دهنـده اسـت .بطـور مثـال براسـاس يكـي از
آخرين سرشماري هاي خانواده سلطنتي عربستان سعودي دست كم چهل هـزار شـاهزاده فيصـل و
چهل وسه شاهزاده خالد وهشت شاهزاده محمـود وجـود دارد كـه همگـي از اقربـاي درجـه يـك
هستند(.امامي  ،1380،ص)17رويدادهاي سالهاي اخير در كشورهاي منطقه و نحوه تعبيـه حكـام و
اميرنشين نشان داد كه مسئله جانشيني يكي از مشكالت اساسي گربانگير سياست هاي با نگريسـت
هاي سنتي حكومت هاي مورثي در خليج فارس خواهـد بـود .در جهـاني كـه حكومـت نخبگـان،
نگرش سياسي و حركت نيروهاي خواهان تغيير سياسـي ودگرگـوني اجتمـاعي در آن شـتاب مـي
گيرد ،كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس توسط نخبگان سنتي به صورت حكومت هاي مطلقـه
اداره مي شوند .در بلند مدت تداوم اينگونه حاكميت هاي قبيله اي با چالش هاي متعـددي مواجـه
خواهد شد كه كم صلح شدن نخبگان جديد براي سهيم شدن در قـدرت ازآن جملـه مـي باشـد (
امامي  ،1380،ص.)191
به طوركلي كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس ،از ديدگاه جغرافيايي به گونه اي دلخـواه در
كانون شاهراه بازرگاني بين المللي قرار داشته و همچون پلي ميان خاور و باختر وشـمال و جنـوب
جاي دارد .اين موقعيت ممتاز تاثير بسزايي بر روند توسعه اين كشورها دارد .از نظر اقتصـادي ايـن
منطقه داراي بيش از  %65از ذخاير نفـت جهـان بـوده و ايـن مهـم آنهـا را در ميـان ثروتمنـدترين
كشورهاي جهان جاي مي دهد.
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از ديدگاه جمعيتي ،در حاليكه در باختر زمين بدليل سالخوردگي شـهروندانش روبـه فرسـايش
است ،اين منطقه از جمعيتي جوان وشاداب برخوردار است (ظهران البلوشـي  ،عبـداهلل  ،1380ص
.)82اما با اين حال دغدغه امنيتي همچنان بزرگترين مشكل هاي حل نشده منطقه است .اين منطقـه
از سال  1980شاهد سه جنگ پي در پي بوده كه پيامدهاي سنگين اقتصـادي و سياسـي آن سـاالنه
صدها ميليارد دالر به زيان طرح هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به هدر مي رود .ايـن جـدايي از
بين المللي كردن منطقه و حضور چند كشور خـارجي بـويژه امريكـا وتبـديل آن بـه انبـار بـزرگ
تجهيزات نظامي از جمله سالح هاي كشتارجمعي است( .عبـداهلل جـوهر ،1380 ،ص )83واقعيـت
هاي اجتماعي كشورهاي عضور شوراي همكاري خليج فارس نشان از آن دارد كه اين كشـورها در
روند توسعه و گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن به گونه اي اجتناب ناپذير با بحران مشـروعيت
و بحران مشاركت بنيادها و تشكيل هاي مدني و اقتصادي مواجه مي باشـند .بحـران مشـروعيت و
مشاركت دولت هاي اين منطقه تداوم حضور اياالت متحده امريكا در اين منطقه را تضـمين كـرده
است .همانطور كه قبالا نيز اشاره شد ،عالوه بر مسائل داخلي اين كشورها با يكديگر نيز تعارضات
و اختالفات اساسي دارند .واقعيت اين است كه كشورهاي عرب منطقه پيوسته براي يكديگر منبـع
ناامني و هراس بوده اند .اين امر ضمن اينكه حضور مستمر امريكا را در اين منطقه تداوم بخشـيده
است ،جبهه اعراب را در مقابل رژيم صيهونيستي به شدت تضعيف نمـوده و امنيـت منطقـه را بـه
شدت با بحران مواجه نموده است.

 1-1ساختار سیاسی عراق

كشور عراق با وسعت  317و  438كيلومترمربع ،يكي از هشت كشور حاشـيه ي خلـيج فـارس
است .اين كشور در بخش جنوبي آسيا ودر همسايگي كشورهاي ايران ،تركيه ،سوريه ،اردن ،كويت
وعربستان صعودي قرار دارد .وبـه علـت ويژگـي هـاي خـاص جغرافيـايي ،نقـش مهمـي در بـين
كشورهاي حوزه خليج فارس ايفا مي كند .در تحليل ژئوپولتيكي عراق ،موضوع را بايـد رد عوامـل
متغير ژئوپولتيكي و در راس آن تركيب جمعيت ايـن كشـور جسـت و جـو كـرد .عـراق از بافـت
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جمعيتي متنوع و ناهمگون برخوردار است .پس از جنـگ جهـاني اول ،انگلسـتان جهـان عـرب را
تقسيم كرد و كشور عراق از به هم پيوستن 18استان امپراتوري عثماني تشكيل شد .تنوع عناصـري
ماهوي جمعيت عراق تنها از نظر امنيت داخلي مشكل ساز نبوده بلكه از منظر آسيب شناسي امنيت
منطقه اي و بين المللي نيز همواره نگراني حكومت هاي اين واحد ملـي و همسـايگانش را در پـي
داشته است .همچنين عراق به دليل موقعيت نامطلوبي كه در خليج فارس دارد ،به لحاظ جغرافيايي
از عمق استراتژيكي مناسبي برخوردار نيست .طول ساحل اين كشور در خليج فارس قريب بـه 57
كيلومتر است .كه نسبت به ديگر كشورهاي اين منطقه كمترين ساحل را داراست .عالوه براين ،آب
اين منطقه بسيار كم عمق است وبنابراين موقعيت مطلوبي را براي كشتيراني و حمل و نقـل فـراهم
نمي آورد .اين كشور نيز همانند ديگر كشورهاي منطقه ذخاير فراوان نفتي دارد وپـس از عربسـتان
وايران سومين كشور غني جهان به شمار مي آيد( .عزتي  ،1388ص.)110اين كشـور همچنـين بـه
دليل موقعيت استراتژيكي نامطلوبي كه دارد همواره مطالع ارضي به خاك كشورهاي همسايه خـود
داشته وتقريباا با تمام يهمسايگان خود اختالفات ارضي داشته است (عزتي  ،1388ض .)111
به طبق آمار سال  ،2014جمعيت عراق  32 ،585 ،692نفر برآورد شده است .پراكندگي قـومي
در عراق عبارت است از %80- %75 :عرب و %20 -%15كرد و تركمن ،آشوري وديگر قوميـت هـا
 5%مي باشند .براساس برآورد سال  2012توليد نفت عراق دو ميليون ونهصد و هشتاد وهفت هزار
بشكه در روز مي باشد كه از اين مقدار دو ميليون وسيصد ونـوهزار بشـكه در روز در سـال 2013
صادرات نفت عراق برآورد شده است .براساس آماري كـه در ژانويـه سـال  2012منتشـر گرديـده
است ذخاير ثابت نفت خام عراق  141,400,000,000بشكه برآورد شده است .همچنين توليد گـاز
طبيعي در سال  2011و  88ميليون مترمكعب برآورد گرديده است.اين كشور در  3اكتبـر  1932بـه
استقالل رسيد .در اين كشور در سال  1958حكومـت ((جمهـوري)) اعـالم شـد .امـا در واقعيـت
يكسري افراد قدرتمند در اين كشور تا  2003حكومت كردنـد وآخـرين بـار صـدام حسـين بـود.
اختالف ارضي اين كشور با ايران به هشت سال جنگ بي نتيجـه و پرهزينـه ( )1988-1980منجـر
شد .در ماه اوت سال  ،1990عراق ،كويت را تصرف كرد .اما با رهبـري ايـاالت متحـده نيروهـاي
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ائتالف سازمان ملل متحد در طول جنگ خليج فارس در ژانويه و فوريه  1991اشغالگران عراقي را
از كويت بيرون راندند .پس از آزادي كويت شوراي امنيت سازمان ملل ( )Umscاعـالم نمـود كـه
بايد سالح هاي كشتار جمعي و موشك هاي دوربرد عراق مورد بازرسي وتاييـد بازرسـان سـازمان
ملل قرار گيرد .عدم اجازه ي عراق براي بازرسي و مخالفت با قعطنامه شوراي امنيت سازمان ملـل
در سال  2009وسعت يك قرارداد امنيتي دو جانبه بـه منظـور كمـك بـه تـامين امنيـت وآمـوزش
نيروهاي امنيتي عراق در اين كشور باقي مي ماندند.
در اكتبر سال  ،2005قانون اساسي جديد عراق در يـك رفرانـدوم ملـي تصـويب شـد كـه بـه
موجب اين سند شوراي  275نفره از نمايندگان در دسامبر  2005انتخاب مي شوند .كابينه و وزراي
عراق در مه  2006به تصويب رسيد كه نشانه اي از انتقال حكومت در عـراق بـه اولـين حكومـت
مشروطه در نزديك به نيم قرن بود .در ژانويه  2009و آوريل  2013انتخابـات شـوراي اسـتاني در
تمام استان ها به جز سه استان متشكل از دولت منطقه ي كردستان و كركوك برگـزار شـد .دوم در
عراق ،اياالت متحده وپس از نه ماه از بن بست دولت جديد در دسامبر  2010تصويب شد.
1-2جغرافیای سیاسی ومسائل داخلی عراق

يكي از كشورهاي مهم و نفت خيز خليج فارس محسوب مي شود .تركيب جمعيت اين كشـور
را كُردها در شمال و شمال شرقي ،عربهاي سني مذهب در مركز ما شيعيان در جنوب تشـكيل مـي
دهند.از آنجا كه بافت و تركيب جمعيتي يك كشور ،عامل بنيادين براي تحوالت سياسي آن كشـور
است و درمورد عراق اين بافت جمعيتي بر تكوين و تداوم ساختار وفراينـد و پـويش فراكنشـي و
گرانشي آن كشور تاثير شگرفتي داشته است ،از اين رو بحث تركيـب جمعيتـي عـراق در شـناخت
تحوالت اين كشور نقش بسزايي دارد (سيف زاده  ،1379 ،ص .)69
آمارهاي حاكي ازآن است كه  %55مردم عراق شـيعي مـذهب %20 -عـرب سـني و  %12كُـرد
وداراي دو بخش سني و شيعه هستند .مطالعات نشان مي دهد كه مردم عراق عمدتاا خود را در يك
زير مجموعه ي قومي مي دانند تا فرقه اي ،از لحاظ قومي ،اسحاق نكاش ،جمعيت عـراق متشـكل
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از  %75عرب و %18كرد و  %17فارس ترك ارمني-آشـوري مـي دانـد ( سـيف زاده  ،پيشـين ،ص
 .)69تركيب فرقه اي و قومي در عراق وضعيت نامطلوبي را بوجو آورده است ،به نحوي كه عامـل
بسياري از خشونت هاي قومي و نژادي را باعث شده است .عربهاي سني كه همواره در طـي چنـد
دهه اخير نظام سياسي اين كشور را در قبضه ي خود داشته انـد .همـواره در تـالش بـراي حـذف
رقيبان خود يعني كردها در شمال وشيعيان در جنوب بوده اند .آنها را از دسترسي به مناصب بـاالي
حكومتي دور نگه داشته اند.ساختار سياسي و فرهنگي دولت عراق بويژه حزب بعثت حاكم بر اين
كشور به لحاظ بافت تك ذهني خود نتوانسته اس پاسخگوي ملزومـات ناشـي از ايـن چنـدگانگي
فرهنگي باشد (معين الدين  ،1380 ،ص.)15
حكومت صدام بر يك بنياد ايدئولوژي خاصي استوار بود .كه از سوي اعضاي حزب بعثـت بـه
شدت محافظت مي شـد .اعتقـادات حـزب بعثـت آميختـه اي اسـت از سوسـياليزم افكـار غربـي،
ناسيوناليسم راديكالي عرب ،كه واحدهاي كوچـك آن حـزب در سرتاسـر كشـور پراكنـده بودنـد
(فوالد زاده  ،1369 ،ص .)176
1-3ساختارسیاسی کویت

كشور كويت در سمت شمال غربي خليج فارس و جنوب شرقي عراق قراردارد وبا كشـورهاي
عراق و عربستان سعودي هم مرز است .كويت در سمت شرق با خليج فارس ،درشمال و غرب بـا
عراق و جنوب غربي و جنوب با عربستان سعودي همجوار است .در جنـوب شـرقي كويـت و بـه
موازات خليج فارس يك منطقه بي طرف لوزي شكل بين دو كشور كويت و عربستان سـعودي بـه
مساحت  5550كيلومترمربع قرار دارد.اين منطقه در جريان امضـاي اولـين قـرارداد مـرزي بـين دو
كشور به نام ((معاهـده عقيـد)) در دسـامبر  1922بـه وجـود امـد و دو كشـور از حقـوق مسـاوي
برخوردار هستند آخرين موافقتنامه اصولي مربوط به اداره مشترك منطقه در مارس  1964بـه امضـا
رسيد .اين منطقه داراي ذخاير عظيم نفت است (اسدي ،1388 ،ص .)248
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مساحت اين كشور  17,818كيلومترمربع و مجموع مرزهاي زميني آن  462كيلومتر مي باشد .با
كشور عراق  240كيلومتر وبا عربستان سعودي  222كيلومتر مـرز مشـترك دارد .ايـن كشـور داراي
 499كيلومتر خط ساحلي مي باشد .جمعيت اين كشـور براسـاس آمـار ژوئيـه سـال  2014تعـداد
 2,742,711برآورد شده است .اين كشور در  19ژوئن  1961از تحت الحمايگي انگلسـتان خـارج
وبه استقالل رسيد .حاكم كويت ((امير صباح االحمد الجابر الصباح)) از  9ژانويـه  .2006شـاهزاده
((انواف الحمد الجابر الصباح)) متولد  25ژوئن  1937مي باشند .نخسـت وزيـر كابينـه و شـوراي
وزيران را منسوب وتاييد آن توسط امير صورت مي گيرد .كابينه جديد اين كشور در ژانويـه 2014
تشكيل شده است .كويت در  2اوت  1990مورد حمله عراق قرار گرفت .كويت بيش از  5ميليـارد
دالر براي بازسازي زير ساخت هاي نفتي آسيب ديده در طول جنگ  1990-1991اختصاص داد.
كويت با وجود وسعت كم ،يكي از بزرگترين كشورهاي توليدكننده نفت جهـان اسـت .ذخـاير
نفتي اين كشور يكصد ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه بيش از سه برابر ذخاير نفتـي ايـاالت
متحده آمريكا و  %10كل ذخاير نفتي جهان است (فيلي رودباري ،1375 ،ص.)17
كويت دارايي يك اقتصاد صنعتي نسبتاا باز واز لحاظ جغرافيايي كوچك ،ثروتمند با ذخاير نفت
خام در حدود  1,2ميليارد بشكه بيش از  %6از ذخاير جهان است .برطبـق آمـار سـال  2012ميـزان
توليد نفت خام اين كشور  2,797,000بشكه در روز برآورد گرديده است وهمين اساس صـادرات
نفت خام در سال  ،2010ميزان  1,395000بشكه در روز بوده است .توليد گاز طبيعـي ايـن كشـور
نيز براساس برآورد سال  2011مـيالدي 12,53 ،ميليـارد متـر مكعـب تخمـين زده شـده اسـت.در
تحصيل موقعيت ژئوپولتيكي كويت ،بايد گفت :اين كشور به دليل وسعت كم ،از موقعيـت آسـيب
پذيري برخوردار است .چراكه پراكندگي جمعيت ومراكز صنعتي براي اين كشور فـراهم نسـبت و
دشمن مي تواند به راحتي آن را تصرف كند ،آن گونه كه عراق در جنگ دوم خلـيج فـارس چنـين
كرد .از سويي ديگر داشتن همسايگان پر قدرتي همچون عـراق ،ايـران وعربسـتان همـواره نـوعي
تهديد براي اين كشور به شمار مي آيد وبه همين دليل كويت فاقد عمق استراتژيكي مطلوب اسـت
(فيلي رودباري،1375 ،ص)41
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 -2امریكا در خلیج فارس

اولين قانون حاكم بر رفتار خارجي امريكا تامين منابع حيـاتي ايـن كشـور مـي باشـد .چناچـه
بخواهيم تحقيق واقع بينانه انجام دهيم .بايد اذعان نمود كه امريكايي ها دريافته اند كه بـراي تـامين
منافع خود بايد درگير مسائل خليج فارس شوند (چامسكي  ،1375،ص . )95اياالت متحده امريكا
از زمان استقالل  ،در خاورميانه و خليج فارس براي خود منافعي قائل شده و از آن هنگـام بـا ايـن
منطقه ارتباط دارد(.حجاز ،1381 ،ص  )15تحريكات و اقدمات امريكـا در خلـيج فـارس همـواره
مبتني بر يك رشته عاليق و اهداف ويژه منطقه اي بوده است .در بحث سياست خارجي و روابـط
بين المللي اصلي وجود دارد مبني بر اينكه رفتار متقابل كشور ها همواره متوجه هـدف يـا اهـدافي
است  .بنا به تعبيري اين اهـداف بخشـي از منـافع ملـي كشـورها را در روابـط بـا سـاير كشـورها
وتحريكات منطقه اي وبين المللي تشكيل مي دهند .به عبارت روشن تر اينكه كشورها در روابط با
يكديگر اهدافي را دنبال مي كنند ترديـدي وجـود نـدارد .ضـمنا در صـحنه بـين الملـل نيـز همـه
كشورها به دنبال كسب حفظ يا توسعه هدف ها و آرمان هايي هستند كه منـافع ملـي خوانـده مـي
شود .آمريكا به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون به عنوان يك ابرقدرت واز ديـدگاه سياسـت
خارجي اش ومنافع ملي تعريف شده اش در روابط با كشورها ومناطق وقاره ها ي گوناگون جهـان
داراي عاليقي بوده است به ويژه منطقه خليج فارس با توجه بـه موقعيـت ممتـاز و حسـاس آن از
جهات گوناگون اهميت وموقعيت استراتژيك وژئوپولتيك اقتصادي ومالي وسياسي همواره يكي از
مناطق مورد توجه شديد رهبران امريكا بوده است(.اسديان  ،1381،ص )216
تا قبل از جنگ جهاني دوم عاليـق واهـداف راهبـردي امريكـا در خلـيج فـارس و خاورميانـه
مشخص وآشكار نبوده يا حتي اهميت منطقه نيز به اندازه امروز بـراي دولتمـردان امريكـا مسـجل
نشده بود ،لكن از همان زمان  ،كم وبيش به طور مستقيم يا غير مستقيم هرگـاه صـحبت از عاليـق
وسياست راهبردي امريكا به ميان آمده است .اصطالحاتي چون امنيـت ملـي امريكـا  ،منـافع ملـي
امريكا ومنافع سياست راهبردي و حياتي آن مطرح شده است  (.سپهري راد ،1389 ،ص )2
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همانطور كه بيان شد اياالت متحده امريكا از زمان استقالل با منطقه خليج فارس ارتبـاط دارد و
از آن زمان اهداف ومنافعي را در منطقه دنبال مي كرده است  .اما پيامـدها وملزومـات جنـگ دوم
خليج فارس ( ،1991جنگ كويت) و دوره زماني پس از آن  ،منجر بـه دگرگـوني بزرگـي در نـوع
حضور نظامي امريكا در خاورميانه باالخص منطقه خليج فـارس شـد ايـن امـر از جهـت صـورت
گرفت.
اول  :موجب گسترش دايره امكانات نظامي در اختيـار نيروهـاي امريكـايي واقـع در پايگاهـا ،
بنادر ،فرودگاه ها  ،اردوگاه هاي نظامي و مراكز اكثر كشـورهاي منطقـه هـم پيمـان ايـاالت متحـد
هستند ،شد.
دوم  :اين امر موجب افزايش تعداد پايگاه هاي نظامي عمده به طوري بي سـابقه اي در كشـور
هاي خليج فارس شد.آن ها مراكز عملياتي نظامي نسبتا كاملي را تشـكيل مـي دهنـد كـه از آزادي
نسبي وقدرتي كامل براي پشتيباني فعاليت هاي جنگي هوايي زميني ودرياي برخوردارند( مـومني ،
 ،1378ص )122
بحران خليج فارس و جنگ متعاقبا آن در سال  (1991حمله عراق به كويت) نه تنهـا موقعيـت
بسيار مناسبي را براي كاهش مسائل ومشكالت ناشي از حضور نظامي امريكـا در منطقـه وبرخـي
كشورهاي آن ايجاد كرد بلكه باعث ترميم تقويت وتثبيت موقعيت سياسـي -نظـامي منطقـه اي آن
كشور شد ( .اسدي  ،1381 ،ص )559
در مجموع اهميت خليج فارس براي دولتمردان امريكايي از آن جهت است كه :
منطقه خليج فارس داراي بزرگترين ذخاير نفت استخليج فارس به لحاظ استراتژيك ،دنباله اقيانوس هند است.خليج فارس با درگيري اعراب واسرائيل پيوند خورده است .احساس خطر از ناحيه اسالم سياسي دو كشور منطقه وروند روز افزون آنوابستگي چرخ صنعت غرب به امنيت ترانزيت نفتي در اين منطقـه (ذوالفقـاري ،1368 ،ص)2
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با پايان يافتن جنگ ايران وعراق در سال  1988پـس از يـك آرامـش نسـبي در منطقـه اشـغال
كويت به دست عراق  ،بار ديگر امنيت خليج فارس را برهم زد.مسـاله جنـگ عـراق عليـه كويـت
وتحوالت ناشي از آن  ،فرصت مناسبي را پيش روي امريكا قرار داد تا اقدمات برنامه ريـزي شـده
خاورميانه خود را اجرا كند وبه عالوه بهانه هاي حضورش در منطقه فراهم شود كه برخـي از آنهـا
به شرح ذيل است :
عالقمندي به حضور فعال ومستقيم نظامي در منطقه با امضاي قرار دادهاي دفـاعي بـا كشـورهايمنطقه خليج فارس و استقرار پايگاه هاي نظامي دائمي
كنترل كامل بر ذخاير نفتي منطقه كه شصت وپنج درصدسوخت اروپا را تـامين مـي كنـد ،بسـياربراي واشنگتن اهميت دارد.كنتـرل ذخـايرانرژي نفتـي خلـيج فـارس تسـلط بـر درآمـدهاي نفتـي
كشورهاي صاحب نفت خليج فارس وسوق دادن درآمدها به سوي ايجاد تقاضا براي اقتصاد امريكا
را سبب مي شود
افزايش فروش تسليحات نظامي به منطقه،يعني ايجاد فضاي تهديد آميز بـراي كشـورهاي منطقـهومجبور ساختن آنها به افزايش خريدهاي نظامي
تدوين استراتژي ميان مدت وبلند مدت براي حضـور نيروهـاي امريكـايي واسـرائيلي در منطقـهخليج فارس وراهبرد در كنترل از راه دور وحمايت همه جانبه از حكومت هاي همگرا بـا امريكـا(
رائمل وديگران  ،1384 ،ص )34
به طور كلي امريكا در خليج فارس داراي يكسري عاليق ذاتي وثانوي است.عاليق ومنافع ذاتي
امريكا در خاورميانه وبه خصوص خليج فارس مسائل نفت واسرائيل منـافع ثـانوي ايـن كشـور بـا
مرور زمان تضمين ودچار تحول مي شود.به عنوان نمونه جنگ عراق وكويت منافع ثانوي امريكا را
در خليج فارس دچار تحول كرد.اما حتي پايان جنگ سرد هم منافع ذاتي آن كشور را تغييـر نـداده
است ( اسديان،1381 ،ص.)33
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2-1اهداف ومنافع ذاتی امریكا در خلیج فارس

آمار و ارقام نفتي بيانگر اين واقعيت است كه حدود  2/3ذخاير نفت ونيز  1/3ذخاير گاز جهان
در خليج فارس قرار دارد.نفت منطقه مهم ترين عنصر حركت صنايع مدرن غـرب وآمريكـا سـت
وغرب به كمك همين ماده حياتي توانسته است به اين سطح از رشد ورفاه نائل آيـد .نفـت خلـيج
فارس ارتباط ،مستقيمي با هژموني امريكا دارد .اين كشور براي گسـترش نفـوذ سياسـي خـود در
جهان صنعتي و گروه  7نيازمند آن است كه همچنان كنترل راه هاي انتقال نفت وتامين امنيت آن را
به عهده داشته باشد  .اقتصاد كشورهاي خليج فارس بر صادرات نفت مبتني است.و در آمد حاصل
از آن دوباره به كشورهاي صنعتي غرب وامريكا باز مي گردد.بنابراين حتي اگر قيمت نفت افـزايش
يابد.اين افزايش ودر نهايت به نفع بازارهاي معرفي اروپا وامريكايي خواهد بود .همـه كشـورهاي
منطقه ،توليد كننده نفت هستند واستعدادشان بر درآمد نفتي قابل توجه استوار اسـت ،بـه ويـژه در
دوره هاي زماني كه قيمت نفت بنا به شرايطي افزايش داشته باشـد آن هـا ثـروت هـاي بـااليي را
كسب مي كنند.اين امر زمينه وانگيزه بسيار خوبي را براي نزديكي روابط امريكا با كشورهاي منطقه
به منطور بهره برداري هرچه بيشتر از امكانات اقتصادي وتجاري آن ها فراهم آورده است (اسـدي،
،1381ص.)224
امريكا از جنگ جهاني دوم به بعد سياست خارجي فعال را در همه نقاط دنيا به كار گرفت چرا
كه به عنوان يك ابر قدرت در رقابت با شوروي نمي توانست راه ديگري داشـته باشـد .دپيلماسـي
امريكا در دوران بعد از جنگ سرد در خليج فارس نمونه بارز سياست خارجي فعال ومتحرك ايـن
كشور است.امريكا به عنوان يك بازيگر فعال وتوانا در صحنه سياست بين المللي همواره برآن بوده
است كه در رفتار ساير بازيگران منطقه اي وبين المللي نفوذ كند و آن ها را در راستاي هدف هـا و
عاليق گوناگون خود هدايت كنند.
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2-2اهداف و منافع امریكا در خلیج فارس در دوران بوش( پدر)

در واقع پيروزي در جنگ خليج فارس به عنوان رويدادي مهم در آغاز دهه  ،1990امريكا را به
قدرت دپيلماتيك بالمنازع منطقه تبديل كرد و پي آن رويداد ،اياالت متحده رهبري در طـرح مهـم
شامل صلح اعراب واسرائيل وبرقراري امنيت در خليج فارس را بـه عهـده گرفـت (سياسـت هـاي
امريكا در خاورميانه ،1380 ،ص.)11
در سال  ،1991دولت جورج بوش كه پس از جنگ خليج فارس به كنگـره تقـديم شـد.اهداف
زير به عنوان دغدغه هاي راهبردي اياالت متحده ذكر شده بود :
حفظ ثبات منطقه ايحفظ امنيت اسرائيل وديگر كشورهاي دوست در منطقهتداوم دسترسي به منافع نفت وانرژيمبارزه با گسترش سالح هاي كشتار جمعي (موشك هاي بالستيكمبارزه عليه تروريسم (حجاز،1381،ص )18اهداف ومنافع امريكا در خليج فارس در دوران كلينتون ()2000-1992
براساس گزارش ساالنه ،اياالت متحده امريكا داراي منافعي،پايدار در خاورميانه است كه شامل :
جلوگيري از بروز جنگ در زمينه سازي براي صلحي عادالنه پايدار وفراگير ميان اعراب واسرائيلتامين امنيت وحفظ موجوديت اسرائيلپيشبرد ثبات،امنيت ،موقعيت وتوسعه روابط تركيه وكشورهاي عرب ميانه رو-تداوم پيوستگي جريان آزاد نفت به نرخ هاي معقول(منصوري،1385،ص)100

اهداف ومنافع امریكا در خلیج فارس در دوره جورج بوش( پسر)

همزمان با انتخاب جـورج بـوش بـه عنـوان چهـل ويكمـين ريـس جمهـور امريكا،موسسـات
مطالعاتي هاورد ،انجمن سياست خارجي ،شوراي روابط خارجي ،مركز مطالعات استراتژيك وبـين
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المللي واشنگتن دي سي در خصوص اهداف امريكا در خليج فارس ،موارد زير را مورد تاكيد قرار
دارند:
تامين دسترسي جهان صنعتي به نفت وذخاير منطقهممانعت از كنترل وسلطه سياسي ونظامي هر قدرت متخاصم با امريكاحفظ ثبات واستقالل كشورهاي منطقه خليج فارسمحدود كردن تهديدهاي بنيادگرايان اسالميحفظ روابط دوستانه با كشورهاي ميانه روي عربتامين امنيت اسرائيلجلوگيري از گسترش نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقهاز مجموع اظهار نظرهاي فوق الذكر چنين نتيجه گيري مي شـود كـه هـدف عمـده امريكـا در
خليج فارس اهداف اقتصادي  ،استراتژيكي و در نهايت سياسي است  .با توجه به اسـناد و مـدارك
رسمي منتشر شده در دوره رياست جمهوري جرج دبيلو بوش مرتبط با منطقه خاورميانه مي تـوان
گفت كه واشنگتن مواردي چند از جمله موارد زير را به عنوان منافع اصلي خود در منطقه تلقي مي
كند :
حفظ دسترسي گسترده امريكا به منافع عظيم انرژي در منطقهحفظ شهروندان وموسسات اقتصادي ،تجاري و نظامي امريكا در منقه خليج فارستضمين آزادي كشتيراني وهواپيماييدر مقابل منافع و اهداف اصلي فوق ،منافع واهداف ديگري براي امريكـا در خلـيج فـارس مطـرح
هستند كه اهميت آن ها در مقايسه با اهداف و منافع ثانوي است.شماري از اين منافع عبارتند از :
حفظ امنيت سياسي واقتصادي اسرائيلحفظ وضع موجود سياسي واقتصادي ونظامي متحـدين امريكـا در منطقـه مثـل عربسـتان وسـايركشورهاي عربي خليج فارس
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ايجاد صلح مورد دلخـواه واشـنگتن در منطقـه بـه خصـوص ميـان اسـرائيل واعـراب ( امـامزادهفر ،1382،ص .)139
عالوه بر اهداف ذكر شده در سياست خارجي بـوش در منطقـه خلـيج فـارس  ،مـي تـوان بـه
اهداف اياالت متحده در منطقه بعد از حادثه  11سپتامبر اشاره كرد.اگـر چـه از زمـان پايـان جنـگ
جهاني دوم مبارزه با ترورسيم واشاعه سالح هاي كشتار جمعي جزيي از اهداف سياسـي خـارجي
اياالت متحده بوده است اما تحوالت سياسي بين المللي كه در دو دهه گذشته رخ داده بـه مراتـب
بر اهميت مبارزه با اين پديده افزوده است وآنها را به اهداف محوري در سياست خـارجي امريكـا
در عرضه بين الملل تبديل كرده است ( طارمي،1383،ص .)87
 -3دالیل و پیامدهای حمله عراق به کویت

هنگامي كه عراق در بامداد دوم اوت  11( 1990مرداد  )1369به كويـت حملـه كـرد ،بـه نظـر
نمي رسيد در انديشه يك توجيه صريح و منطقي براي عملكرد خود باشد ،درگيري و اختالف بـين
دو كشور از قبل روشن بود .علـت اساسـي ايـن اخـتالف در اعتـراض اصـولي عـراق نسـبت بـه
موجوديت كشور كويت بود كه از زمان انحالل امپراطوري عثماني بوجود آمـده بـود .بحـث فقـط
مربوط به اختالف ارضي بين دو كشور نبود .مشكالت ناشي از قروض روز افزون عراق به كويـت
كه به دنبال «جنگ مشترك» اعراب در برابر انقالب اسالمي ايران پيش آمده بود در اين زمان مسئله
ساز شده بود و بهانههاي الزم براي تهاجم عراق به كويت را فراهم آورد.هـدف از ايـن تهـاجم در
وهله اول كامال روشن نبود .عراق عنوان ميكرد كه بنابر تقاضاي «دولت آزاد و موقت» كويت وارد
اين كشور شده است .چند روز بعد ترديدها از بين رفت و زمامـداران عـراق رسـما ادغـام كلـي و
برگشت ناپذير كويت به عراق را اعالم كردند .به دنبال برقراري آتش بس در جنگ ايران و عـراق
در  19مرداد  10 1367اوت ) (1988عراق عزم خود را جزم كرد تا قدرتمندترين كشور در منطقه
خليج فارس شود و جايگاه برتري در ميان كشورهاي عربي منطقه بدست آورد .اين جـاه طلبـيهـا
الحاق برخي از كشورهاي منطقه چون كويت را طلب ميكرد .به فاصله يـك مـاه بعـد از برقـراري
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آتش بس ايران و عراق ،نيروهاي عراق،كويت را مورد تجاوز قرار داده و تا  20كيلومتري در داخل
اين كشور پيش روي كردند .البته اين نيروها بعدا با فشـارهاي منطقـهاي و بـينالمللـي مجبـور بـه
عقبنشيني شدند.
عراقيها هر چند در برخي سالها فقط درخواست واگذاري بخشهايي از خـاك كويـت را بـه
عراق كرده اند ،اما در نهايت هدف آنها الحاق كامل كويت به عراق بوده اسـت .عراقـيهـا همـواره
اميدوار بوده اند كه از طريق انضمام كويت به معضالت ژئوپلتيكي خود در منطقه خليج فـارس كـه
بدون غلبه بـر آنهـا ،برخـورداري از يـك موقعيـت برتـر در خلـيج فـارس نمـيتوانسـت مطـرح
باشد.بهانههاي عراق در قبال كويت هر چه كه باشد ،به هيچ وجه فتح مسلحانه اين كشـور را بنـابر
حقوق بينالملل توجيه نميكند .وانگهي جامعه بينالمللي در برابر اين الحاق عكسالعمل شـديدي
نشان داد.در اين اثنا  ،در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ظرف چهار ماه دوازده قطعنامـه عليـه
عراق به تصويب رسيد كه در تاريخ  46ساله شورا رويدادي بيسـابقه بـود .قطعنامـههـاي مـذكور
درخواستهايي را مطرح و شرايط گوناگوني به عراق تحميل كرد ،از جمله خروج كامل و بـيقيـد
و شرط از كويت ،با ادامه بحران و شروع جنگ و تحقق آتش بس و مسـائل مترتـب بـر آن تعـداد
قطعنامههاي شوراي امنيت افزايش يافـت بـه طـوري كـه از  2اوت  1990تـا  11اكتبـر 23 ،1991
قطعنامه در خصوص جنگ عراق و كويت به تصويب رسيد .در  28فوريه ،پـس از حـدود  42روز
جنگ هوايي و فقط  100ساعت جنگ زميني ،رييس جمهور آمريكا با اعالم اينكه كويت آزاد شده،
ارتش يك ميليون نفري عراقي به حد كافي تضعيف گرديده و سـالحهـاي داراي قـدرت تخريـب
وسيع آن نابوده است ،جنگ را خاتمه يافته تلقي كرد.
عمليات طوفان صحرا» اياالت متحده موجب ويراني فاجعه بـار عـراق و كويـت گرديـد و بـه
محيط زيست منطقه لطمه عظيمي زد .در اوضاع سياسي از پيش آشفته خاورميانـه نيـز دوره نـويني
پديد آورد .با آنكه پيامدهاي كلي و دراز مدت جنگ خليج فارس تا حد زيادي غيرقابل پـيشبينـي
است ،اين عقيده عموما وجود دارد كه به هر حال «وضع پيشين خاورميانه هرگـز تجديـد نخواهـد
شد»  .هم طرفداران (حفظ) وضع موجود و هم كساني كه مايلنـد ايـن نخسـتين رويـارويي عمـده
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دوره پس از جنگ سرد به تغييرات دموكراتيك بينجامد ،اين پيشبيني جا افتاده را قبول دارند .غيـر
از خاورميانه خود اياالت متحده قدرتي است كه بيش از همه از اين بحران تأثير خواهد پذيرفت .و
اين نه فقط بدان خاطر است كه اياالت متحده حساس ترين نقش را در اين جنگ ايفا نموده ،بلكـه
همچنين به خاطر آن است كه بحران در يك دوره انتقالي در سياست جهاني رخ داده ،در زماني كه
دوره جنگ سرد خاتمه يافته بود ولي ماهيت (دوره) جانشين آن تا حد زيادي نامعلوم بود .

3-1شورای امنیت و حمله عراق به کویت

در تاريخ دوم اوت  1990درست چند ساعت پس از حمله عراق به كويت شـوراي امنيـت بـا
صدور قطعنامه  660ضمن محكوم كردن تهاجم عراق ،از اين كشور خواست فـورا و بـدون قيـد و
شرط از كويت خارج شود .اين قطعنامه بر اساس مواد  39و  40از فصل هفتم منشـور ملـل متحـد
مي باشد .در فصل هفتم اقدامات قهري شورا در مورد تهديـد عليـه صـلح ،نقـض صـلح و تجـاوز
پيشبيني شده است .در واقع شوراي امنيت از اولين روز تجاوز عراق به كويت عـزم خـود جهـت
برخورد قاطع با متجاوز را به نمايش گذاشت .در ارتباط با تحوالت مختلف جنگ كويت ،شـوراي
امنيت موضعگيريهاي صريح و قاطعي را در هر يك از موضوعات مبتالبـه جنـگ نمـود .شـوراي
امنيت در ارتباط با وضعيت اتباع كشورهاي ثالث و همچنين كاركنـان نماينـدگيهـاي خـارجي در
عراق و كويت در قطعنامههاي 664و  667و 674شديدا موضعگيري كرد .و مسئوليت عـراق را بـر
اساس حقوق بينالمللي و كنوانسيون وين خاطرنشـان اسـت .بـه دنبـال بـيتـوجهي عـراق بـه 11
قطعنامه مصوبه قبلي  ،شوراي امنيت در تاريخ  29نوامبر  1990قطعنامه  678را به تصويب رسـاند.
اين قطعنامه كه از آن توسل بزور استنباط ميشود مبناي حقوقي جنگ نيروهاي ائتالفي عليه عـراق
قرار گرفت .به دنبال بياعتنايي مقامات عراقي بـه تـالشهـاي ديپلماتيـك صـورت گرفتـه جهـت
جلوگيري از شروع جنگ  ،اياالت متحده آمريكـا و «كشـورهايي كـه بـا دولـت كويـت همكـاري
ميكردند» در نيمه شب  16ژانويه حملهاي همه جانبه را بر اساس قطعنامه  678شوراي امنيـت بـه
عراق آغاز كردند .
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عليرغم مقررات مربوط به زمان جنگ ،ميتوان به جرأت ادعا كرد كه نيروهاي ائتالفي و عـراق
در خالل  6هفته جنگ هوايي و  100ساعت جنگ زميني ،به كرات قـوانين و مقـررات مربـوط بـه
جنگ هاي مسلحانه را نقض كردند .نيروهاي نظامي ائتالفيون عليه عراق عمـدتا آمريكـايي بودنـد.
آمريكا با گسيل بيش از  400000نيرو تقريبـا  65درصـد از نيـروي زمينـي  85 ،درصـد از نيـروي
دريايي و  94درصد از نيروي هوايي متحدين را تشكيل ميداد .جنگ دوم خليج فارس بدون شـك
بزرگترين جنگي بود كه از پايان جنگ دوم جهاني روي داده بود .تعـداد نيروهـاي طـرفين در ايـن
جنگ بيش از  1150000تن بود كه 550000تن آن متعلق به عراق و  600000نيرو متعلق به جبهه
ائتالفيون بود .در اين جنگ سالحهاي پيشرفته ،هواپيماهـاي نسـل جديـد ،موشـكهـاي كـروز و
سالحهاي الكترونيكي به كار گرفته شد .ائتالفيون با انجام  100000حمله هـوايي بـيش از 88500
تن بمب روي عراق فرو ريختند .در مورد اصل تناسـب وسـايل بـه كـار گرفتـه شـده بايـد گفـت
مؤتلفين به هيچ وجه اين اصل را رعايت نكرده و وسايل نظامي بسيار پيچيدهاي را به كار گرفتند و
اهدافي و رأي تصميمات شورا را متحقق ساخته ،به طوري كه موجب تأسـف دبيركـل شـد .بـراي
اولين بار در طول تاريخ جنگها نفت به عنوان يك شيوه بازدارندگي و تالفي جويانه در اين جنگ
بكار رفت .عراق با به آتش كشيدن  735حلقه چاه بزرگترين فاجعه اكولوژيك تاريخ را به وجـود
آورد .شوراي امنيت با صـدور قطعنامـه ( 678مصـوبه  3آوريـل  )1991عـراق را مسـئول جبـران
خسارات ناشي از تعرضات به محيط زيست و خريب منابع طبيعي دانست.
شــوراي امنيــت از طريــق قطعنامــههــاي  664و  666و  670و  674و  686و  687نســبت بــه
وضعيت غيرنظاميان و اسرا در اين جنگ واكنش نشان داد؛ به دنبال توقف عمليـات جنگـي در 28
فوريه  1991و بعد از تصويب قطعنامههاي ( 686دوم مارس) و ( 687سوم آوريل)  ،در تـاريخ 11
آوريل بين دو طرف آتشبس برقرار شد.در جنگ عراق و مؤتلفين ( ،سازمان) ملل متحد مسـتقيما
در مرحله عمليات نظامي مشاركت نداشت و به طور كامال بارزي از كليـه تمهيـدات نظـامي كنـار
گذاشته شد .حتي يك فرماندهي واحد با پرچم ملل متحد بوجود نيامـد و نيروهـاي سـازمان ملـل
مورد استفاده واقع نشدند .سازمان ملل نه كنترلي بر جمعآوري و آماده سازي نيروها و نـه نظـارتي
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در مرحله عمليات نظامي داشت .شورا در مرحله شروع عمليـات جنگـي بـه طـور چشـمگيري در
صحنه ديپلماتيك غايب بود و از  29نوامبر  1990و تا  13فوريه  1991ديگر تشكيل جلسـه نـداد .
دبيركل نيز در اين جنگ به طرز حساب شدهاي كنار گذاشته شد .مداخلـه كشـورهاي متحـد عليـه
عراق اگر چه به حساب شوراي امنيت سازمان ملل متحد گذاشته شد ولي تحت كنتـرل و هـدايت
آن صورت نگرفت و عمليات نظامي وسعتي بيش از مجوز داده شده به خود گرفت و شورا اصـوال
در اين جنگ يك تعجيل و اشتغال خاطر كامال بيسابقهاي از خود نشان داد؛ امـري كـه بـا انفعـال
معمول شورا در موارد مشابه ديگر در تضاد است .در اين جنگ شـوراي امنيـت بـه صـورت ابـزار
حفظ منافع اياالت متحده آمريكا درآمد و عمليات جنگي بـا مـديريت ،كنتـرل و مداخلـه مسـتقيم
آمريكا صورت گرفت.در واقع همان اندازه كه آمريكا به صورت ابزار اجرايـي منشـور ملـل متحـد
مورد استفاده قرار گرفت به همان اندازه نيز شوراي امنيت بـه صـورت بـازوي اجرايـي ديپلماسـي
آمريكا در آمد .در اين جنگ شوروي درگير مشكالت و نابسامانيهاي بيشمار داخلي خود بـود و
به نوعي ناچار از دنباله روي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي عضو شورا بود .چين نسبتا از صـحنه
شوراي امنيت كناره گرفته بود؛ در واقع برا ي چين هيچ نفعـي متصـور نبـود كـه بـه صـورت سـپر
ديپلماتيك عراق ،اين كشور متجاوز و پرمدعا ،ظاهر شود.شوراي امنيت به منظور اجبـار عـراق بـه
خروج از خاك كويت ،با صدور چند قطعنامه تحريمهاي گستردهاي را عليه ايـن كشـور بـه مـورد
اجرا گذاشت و بايكوت كاملي را در روابط اقتصادي ،تجاري  ،مالي (قطعنامه  )661عراق به وجود
آورد و خواستار تحريم هاي بيشتر عـراق (قطعنامـه  )670شـد .اسـتفاده از زور (قطعنامـه  )665را
براي رعايت تصميمات شورا و تحريم دريايي عراق مجاز شمرد .در قطعنامه  661با استناد به مواد
 48 ،41 ،25منشور ملل متحد شديدترين محدوديتهاي ممكن عليه يك كشـور در تـاريخ حيـات
سازمان ملل متحد گنجانده شد .اين تحريم باعث كاهش  97درصد از صادرات عراق شد .قطعنامه
 687ترتيبات مربوط به يك تحريم كلي در خصوص فروش تسليحات و تجهيزات نظامي به عراق
را مورد بحث قرارداد .يك چنين ترتيباتي تاكنون از سوي شوراي ا منيت سابقه نداشته است .خلـع
سالح عراق ،تسليحاتي كه خطر آنها براي حفظ صـلح بسـيار شـديد اسـت و در آينـده مـيتوانـد
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تهديدآميز باشد ،يعني در واقع سالحهاي كشتار جمعي اتمي ،شيميايي و بيولوژيك  ،را مورد بحث
قرار ميدهد.بنابر قطعنامه  687عراق نسبت به خلع سالح خود الزامـات زيـادي از جملـه نـابودي
توان هستهاي خود را پذيرفت .بازرسي هاي متعددي از سوي كارشناسان تسليحاتي سازمان ملـل و
آژانس بينالمللي انرژي اتمي از تأسيسات هسـتهاي عـراق صـورت گرفـت .در بسـياري از مـوارد
تعهداتي كه از عراق خواسته شد ،خـارج از چهـارچوب معاهـدات موجـود بـينالمللـي و حقـوق
بينالمللي بود .عليرغم گذشت زمان و تغيير شرايط ،تحريمهاي عراق همچنان به قوت خـود بـاقي
بود و تا زماني كه خواسـت و اراده سياسـي اعضـاي دائـم شـوراي امنيـت و خصوصـا آمريكـا و
انگلستان ايجاب نكند ،اين تحريمها ادامه يافتند.مسئوليت رژيم عـراق در قبـال عـوارض ناشـي از
اشغال كويت به طور كامل و جامع و به دفعات مورد توجه شوراي امنيـت قـرار گرفـت .شـورا بـا
تصويب قطعنامههاي 678 ،674 ،670 ،664و  692خاطرنشان ميسازد كه عراق به موجب حقـوق
بينالملل ،مسئول هر گونه ضرر و زيان و خسارات وارده به كويت و كشورهاي ثالث و نيز اتبـاع و
شركتهاي آنها ميباشد.شوراي امنيت براي بررسي خسارات ايجـاد شـده ناشـي از تجـاوز عـراق
«صندوق جبران خسارات سازمان ملل متحد» و كميسيون «جبران خسارات ملل متحـد» را بوجـود
آورد .صندوق جبران خسارات به دنبال قطعنامه  687بوجود آمـد و از طريـق  30درصـد از ارزش
صادرات نفت عراق كه به ميزان  1/6ميليارد دالر تعيين گرديد ،تأمين مالي ميگردد و مكانيزم دقيق
و ويژه اي براي پرداخت غرامات از طريق يك كميسيون ويژه در نظر گرفته شد .كميسـيون جبـران
خسارات كه از طريق قطعنامه 698بوجود آمد ،موظف به اجراي استرداد اموال و انجـام تعميـرات
ناشي از خسارات ناشي از تجاوز عراق به كويت ،شد.
عليرغم تصميمات بسيار روشن و قاطع و مكانيزم بسـيار دقيقـي كـه از سـوي شـوراي امنيـت
پيرامون مسئوليتهاي عراق در تهاجم به كويت اتخاذ گرديد ،ليكن مسئوليتهاي ناشـي از تهـاجم
عراق به جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه مورد توجه جدي شورا نبوده اسـت.واكـنش شـوراي
امنيت در قبال دو تهاجم عراق به جمهـوري اسـالمي ايـران و كويـت در ظـرف يـك دهـه بسـيار
متفاوت است .مقايسه قطعنامه هاي صادره از سوي شورا در طول اين دو جنگ به خوبي بيانگر اين
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تفاوت بوده و اغراض سياسي بانيان قطعنامهها و نيات اعضـاي خصوصـا دائـم شـورا را مشـخص
ميسازد .اصوال بعد از تصميمات قاطع شورا در برابر تجـاوز عـراق بـه كويـت ،ضـعف و سسـتي
قطعنامههاي اين شورا در جنگ عراق با ايران ،بيشتر آشكار ميشود .قطعنامههـاي شـورا در جنـگ
اول خليج فارس بيشتر حالـت «توصـيه» دارد و فقـط قطعنامـه  598كـه منجـر بـه پايـان جنـگ و
آتشبس بين ايران و عراق شد منطبق بر فصل هفتم منشور و حـاكي از «تصـميم» شـوراي امنيـت
است .شورا در اين جنگ با بيتفاوتي از كنار واقعيات ميگذرد و نگاه ناشي از تهاجم همـه جانبـه
عراق به ايران را تنها «وضعيت بين ايران و عراق» مـيخوانـد .شـورا در طـول  22مـاه اول جنـگ
خواستار آتش بس و عقبنشيني نيروهاي عراق از خاك ايران نشد .در تصميمات شـوراي امنيـت
برخورد ريشه اي و عادالنه با موضوع جنـگ عـراق بـا ايـران نشـده اسـت و شـورا اساسـا موضـع
جانبدارانه اي در قبال عراق داشت .شورا در خصوص مسئوليت متجـاوز سـعي در فـرار از حقـايق
دارد و در مورد پرداخت غرامت هيچ مكانيزم عملي و جـدي را مطـرح نمـيسـازد .در خصـوص
نقض حقوق بشر در جنگ عراق با ايران ،شـوراي امنيـت  4بيانيـه و  2قطعنامـه در مـورد كـاربرد
سالح هاي شيميايي توسط عراق صادر كرد .هر چنـد گـزارشهـاي روشـن و صـريح كارشناسـان
اعزامي سازمان ملل متحد مدارك الزم را براي موضعگيري قاطع شورا فراهم ساخته بود ،لـيكن بـه
جز آخرين قطعنامه ( ،) 620قطعنامههاي ديگر و بيانيهها هيچ يك نشان دهنده توجه كامل و جدي
شورا به وظايف انساني اش نبود  .شورا همچنين در امر جلوگيري از حمله بـه منـاطق مسـكوني و
جنگ شهرها نيز به رغم استقرار هيأتهاي در دو كشور موفقيتي نداشت.در جنگ عراق بـا ايـران،
شوراي امنيت اصوال به جز در قطعنامه  598آن هم تا اندازهاي ،برخوردي بنيادي و مطـابق بـا روح
منشور با موضوع جنگ نكرد و اين نيز به دليل پيروزيهاي نظامي ايران در جبهههاي جنـگ و نيـز
به خاطر ديپلماسي پرتحرك و ابتكارات سياسي ايران به خصوص در سال هاي  1365به بعد بود.

122

ساختار سياسي كشورهای عربي حوزه خليج فارس و پيامدهای جنگ عراق و كویت
نتیجه گیری

شكست خفتبار عراق در جنگ با امريكا و متحـدانش و عقـبنشـيني ارتـش بعـث از خـاك
كويت ،سبب از هم پاشيدن ماشين جنگي صدام حسين گرديد .از هـم پاشـيدگي ارتـش شكسـت
خورده عراق ،عاملي بود تا شورشهايي در داخل ارتش بروز نمايـد و همچنـين باعـث گرديـد تـا
مردم مخالفتهاي خود را با سياستهاي جنگافروزانه و ويرانگرانه صدام و حـزب بعـث آشـكار
نمايند.قيام مردمي در مخالفت با صدام از بصره آغاز گرديد و به زودي بـه سـاير شـهرهاي عـراق
گسترش يافت .تعدادي از پرسنل ارتش نيز به صفوف ملت پيوسـتند و اسـلحه خـود را بـه سـوي
حزب بعث و يگانهاي گارد جمهوري ـ كه پس از شكست از آمريكا و متحدانش به جنـگ ملـت
آمده بود ـ گرفتند.آمريكا قبال اعالم كرده بود كه« ،مردم عراق» بايد صدام را سـرنگون نماينـد ،امـا
زماني كه ماهيت اسالمي قيام مردم عراق آشگار گرديد ،به سران حاكم بر عراق ،در آزادي عمل در
سركوب قيام مردم ،چراغ سبز نشان داد .رژيم بعث با قبول شرايط خفتبار متحدين به قيمت بقاي
موجوديت خويش ،دست و پاي خود را جمع كـرد و بـا بهـرهگيـري از تـوپ ،تانـك  ،هواپيمـا و
هليكوپتر به مقابله با مردم پرداخت .غرب با پشت كردن به قيام مردم عراق ،اثبات نمود كـه بـاقي
يك حكومت ضد مردمي را كه تضمين كننده منافع او باشـد بـر برقـراري يـك حكومـت مردمـي
ترجيح مي دهد .جنگ داخلي در عراق آغاز شد و رژيم بعث با به راه انداختن حمام خون به مقابله
با قيام مردم در شمال و جنوب عراق پرداخت .پشتيباني و حمايت غـرب از صـدام حسـين سـبب
تشديد جنگ داخلي عراق كه ميتوانست پيروزي سريع مـردم را در پـي داشـته باشـد گرديـد .بـا
سركوب مردم كه با مقاومت آنان روبرو بود ،غرب به اين هدف خود كه ،تخريـب هـر چـه بيشـتر
منابع انساني و اقتصادي عراق و مسلمانان است نزديك شد ،منتهي اين بار تخريب به دسـت خـود
آنان انجام ميشد ،تا آنچه كه بمبهاي هواپيماهاي غربي تخريب نكرده بودند ،تخريـب گـردد .بـا
تسلط هر چه بيشتر ارتش بعث بر مناطق آزاد شده توسط نيروهاي مردمي ،ملت بيدفـاع و مظلـوم
عراق ،در شمال و جنوب خود را در معرض آتش انتقامجويي رژيم بعث ديدند.آنان هنـوز خـاطره
بمباران شيميايي حلبچه و فاجعه كشتار زنان و كودكان را در اين شـهر بـه خـاطر داشـتند .اعمـال
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وحشيانه ارتش و اعضاي حزب بعث با مردم بيگناه ،پس از بازپسگيري مناطق آزاد شده و اعـدام
دستهجمعي و مثله كردن مردم ،سبب وحشت فزاينده آنان گرديد.در شمال و جنوب ،مردم عراق از
خانه و كاشانه خود آواره گرديده و براي نجات جان خود ،رو به سوي كشورهاي همسايه آوردنـد.
در راه فرار و به علت گرسنگي و سرما و بيماري ،بسياري از كودكان و سالخوردگان جـان خـود را
از دست دادند و اينها به جز كساني هستند كه به روي ميدانهاي مين رفته و يـا زيـر آتـش ارتـش
بعث جان باختهاند  .رژيم حاكم بر عراق به اين نيـز بسـنده ننمـوده و بـا فـرو ريخـتن خودكـار و
خودنويس و اسباببازيهاي منفجر شونده سبب آسيب رسيدن به دست و صـورت كودكـان آواره
شده است.
از ميان كشورهاي همسايه ،دولت و ملت اسالمي ايران ضمن تقبيح اعمال رژيم حاكم بر عراق
و طلب مساعدت از جامعه ملل ،با تمامي امكانات خود به ياري آوارگان پرداخت .و اين در حـالي
بود كه بعضي از كشورهاي همسايه از آوارگان عراقي با گلوله پذيرايي كردند.حـدود يـك ميليـون
آواره عراقي به ايران آمدند و سرماي بيتفاوتي و كمتوجهي جامعه ملـل بيشـتر از سـرماي كشـنده
كوهستانها سبب مرگ آوراگان گرديد .غرب در پس بحران كويت بـه بسـياري از اهـداف خـود
دست يافت ،از جمله اقتصاد نابسامان خود را رونق بخشـيد و بـه بسـياري از امتيازهـاي آشـكار و
پنهان از دول منطقه دست يافت .دريافت كمك  13ميليارد دالري از آمريكا ،لغـو محـدوديتهـاي
بازرگاني -فرهنگي جامعه اروپا ،برخورداري از كمكهاي نظامي قابل مالحظه ،حذف خطر بـالقوه
نظامي عراق و افزايش مهاجران يهودي از جمله امتيازهايي بود كه به يمـن بحـران كويـت نصـيب
رژيم صهيونيستي گرديد.به قيمت آوراه شدن بيش از  2ميليون عراقي ،غرب دستيـابي بـه ديگـر
اهداف خود را تعقيب كرد ،از آن جمله حفظ و ابقاي رژيـم بعـث در عـراق بـه منظـور ترسـاندن
رژيم هاي مرتجع عرب و حفظ يك كانون بحراني قابل بهرهبرداري در مقابله با خيزشهاي اسالمي
در منطقه؛ ديگر آنكه با بهانه ايجاد مناطق امن در شمال عراق براي اسكان آوارگان ،ارتش خـود را
بدون جنگ در اين مناطق مستقر و زمينه را براي پياده نمودن نقشههاي استعماري فراهم نمود .
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