
 ۱۹۹۱مارس  ۸ - دکتر مرتضی محیط

 نظری درباره زمینه های جنگ خلیج فارس

 

تصویری نسبتاً روشن از  توان یمبا بیرون آمدن بسیاری از مدارک و اسناد مربوط به جنگ خلیج اکنون 
تاریخی آن داد: در  یها نهیزمس برای برپایی این جنگ و یامریکا و انگل امان یبعلل و عوامل حرکت 

که بیشتر در نشریات  نانیاطم قابلاز مدارک و اسناد  استفادهتا آنجا که ممکن است با  شود یمزیر سعی 
 .تاریخی این جنگ پرداخت یها نهیزملل و ع -، شده منعکسغرب 

 یبه رهبری کشورهای عرب ضکه رؤسای بع دارند اعتقادمستقل عرب  یها پلماتیداکنون بسیاری از  
ال پیش سویت از چند کباح در صحاکمه عربستان سعودی و خانواده  ئتیهحسنی مبارک و با پشتیبانی 

ایران و عراق، یعنی دو  فکه اولین هدف آن تضعی سانگلیو  کایامرنقشه درازمدت  نردکبرای پیاده 
ری آمریکا و انگلیس همکا صاکمه دول غرب بخصوح یها ئتیهت با اسمنطقه  کشور قدرتمند آن

 .اند کرده

موجب خوشوقتی آمریکا و انگلیس و  تنها نهن ایران و عراق بی ساله هشتکه جنگ ویرانگر  میدان یم
معرکه این جنگ بودند. مدارک و  رمستقیم و غیرمستقیم آتش بیا طور بهاسرائیل بود بلکه این کشورها 

به عراق بلکه  تنها نهکه امریکا و بعضی کشورهای اروپایی  دهد یم آشکار نشان طور بهگیت اترنک ادناس
ادامه ان  به شروع بلکه به تنها نهنظامی و اطالعاتی فراوانی کردند و بدین ترتیب  یها کمکبه ایران 
 دامن زدند.

مت سو بدالئل آشکار  دانست یمن اصلی را عراق مکه اسرائیل از چند سال پیش دش آن استلم مسقدر 
 ها ستیونیفشار صهکه امریکا نیز زیر  است آشکارشدهاصلی کمک خود را متوجه ایران کرد. اکنون 

 .خود را متوجه ایران کرده بود یها کمک

م ه نیو اآنچه اکنون مسلم است این است که امریکا و انگلیس خواهان تضعیف هر دو کشور بودند 
اسرائیل در  جز بهستقلی مقدرت  یاکشور دن هیچ نکر بر تحملمبنی  ها آن درازمدتدرجہت برنامه 

 .منطقه بود

از زبان کارتر  هم آنیاست خود را در منطقه خلیج بطور آشکار سدولت امریکا حداقل از ده سال پیش  
اعالم کرد که منطقه خلیج جزو مناطقی است که برای آمریکا اهمیت  ۱۹۷۹اعالم کرده بود. او در متال 

حیاتی دارد و اگر الزم شد با تمام قدرت نظامی برای حفظ آن و داشتن نفوذ و تسلط بر آن منطقه مداخله 
 خواهد کرد

 وارد یک نقشه درازمدت برای تضعیف عراق شوند. ها آن به کمکبرده و 

شد. اسرار مالقات  هدادز افتاده و در اوایل ماه اوت به خبرنگار رویتر ها یعراق به دستکه  یا نامهدر  
 .شود یمروشن  «یاس»ئیس روبستر رئیس نیروهای امنیتی کویت شیخ فهد احمد الفهد با ویلیام

تا  ۱۲یا که در روزهای س رتبه یعال نیمأموردر این مالقات و گفتگوهای مفصل بین ژنرال کویتی و  
 گانه هشت. در این مواد رسند یم یا مادهصورت گرفته دو طرف به یک توافق هشت  ۱۹۸۹نوامبر  ۱۸

گارد امنیتی شخصی برای  نفر   ۱۲۸که نیروهای امنیتی کویت را تقویت و یک نیروی  کند یمول بسیا ق
کویت قول  در عوضیت را کامپیوتریزه کند. وو ولیعهد او ترتیب داده و سازمان امنیت ک تیکو ریام



 ایس اریاختایران در  که اطالعات خود را درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی و نظامی عراق و دهد یم
 .قرار دهد

 ییکایآمر  ما با طرف:»سدینو یم فرستد یم باره نیدراکه به وزیر داخله کویت  یا نامهشیخ فهد طی  
خود به توافق رسیدیم که استفاده از ضعف کنونی عراق برای فشار گذاشتن روی آن دولت برای تعیین 

بین ما و  یا گسترده یها یهمکاراین بود که باید  اینظر سخط مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
 «باید در باالترین سطوح دولتی هماهنگ شوند. ها یهمکاربرقرار شود و این  ها آن

گروهی امریکا قرار  یها رسانه موردتوجهشا شد ولی بهیچوجه فا ۱۹۹۰این نامه گرچه در ماه اوت  
امریکا در قبال ایران و  استیباسمتن آن  که دارد یماظهار  ندیب یمق را ونگرفت. ملک حسین که نامه ف

 .عراق مطابقت دارد

 ییکایآمر مأمورانسری بین امریکا و کویت برای فشار گذاشتن روی عراق تمام  یها توافقعلیرغم این  
در مورد اختالف بین عراق و کویت با دولت  اند کرده یمبا صدام حسین مالقات  ۱۹۹۰که طی سال 

 .اند کرده یمعراق ابراز همدردی 

خارجه آمریکا جیمز  وزیر. رود یمبا چنین پیامی به بغداد  ۱۹۹۰ در ماه آوریل Dole« ُدل»سناتور 
کنگره و همچنین اظهارات جان کلی معاون وزارت  سوکمیسیونهایاز  یکیدربیکر طی توضیحات خود 

جوالی سفیر امریکا  ۲۵. باالخره در کند یماز عراق  یدار جانبخارجه آمریکا همه و همه صحبت از 
ً   در عراق دخالت  و عراقکویت  بین اختالفدر دولت امریکا  که کند یماعالم حسین  صدام بهعلنا

 .داردن

و در  هکه عراق بارها و بارها به دولت کویت راجع به اختالفات تذکر داد یباوجود ضمناما در همین  
به این شکایات پاسخ  گاه چیهیت ودولت ک ،کند یمخود را مطرح ات متعدد جامعه عربی شکایات جلس
در  ی عرباز وزرای خارجه کشورها یا جلسه ۱۹۹۰ژوئیه  ۳۱در روز  شود یمقرار  که نیاتا  دهد ینم

مرز ات رسیدگی شود. در این موقع عراق نیروهای نظامی خود را روانه یبه این شکا جده تشکیل و
 .یت کرده بودوو ک عراق

که دولت عربستان قبل از تشکیل این جلسه به صدام حسین  است نیا هآنچه از شواهد و مدارک معلوم شد 
قرار خواهد داد. مطابق این  موردتوجهدولت عراق را  یها خواستکه دولت کویت  دهد یماطمینان 

میلیارد دالر برای جبران خسارات وارده ده  هرکداممدارک دولت کویت و عربستان قول داده بودند که 
 .ه میلیارد دالر دیگر بعداً پرداخت کنندکنند و د کمکدر جنگ به عراق 

اختالف مرزی و استخراج و فروش  مسئلهکه  شود یمل داده واز طرف عربستان به عراق ق حال نیدرع 
 .قرار گیرند یموردبررسعراق نیز در این جلسه  یها قرضط کویت و سغیرمجاز نفت تو

نگران  چنان آنکه او  دارد یماظهار  کند یم Village Voice که ملک حسین با نشریه  یا مصاحبهدر  
. در کند یمژوئیه قبل از رفتن به عربستان به بغداد پرواز  ۳۰بود، که روز  و عراق تیوروابط بین ک

 .یت و رفتار آن خشمگین استکوبشدت از دست دولت  که صدام حسین شود یم سفر متوجهاین 

که طی هشت سال عراق برای محافظت از  دارد یمن اظهار حسیصدام حسین در این مالقات به ملک  
در عوض با او چنین رفتاری  ها آنقربانی داده و حال  همه نیاکویت و عربستان و امارات متحده عربی 

 .کنند یم

تا شاید شیخ صباح را متقاعد کند که در رفتار خود نسبت به عراق  کند یماو همان روز به کویت پرواز  
هزار سرباز در مرز  ۱۰۰که علیرغم اینکه عراق  کند یمتغییر دهد ولی برخالف انتظارش مشاهده 



حاضر نیست به  وجه چیه بهبلکه  دهد ینمنشان  مسئلهرسی از این ت نیتر کوچک تنها نهمتمرکز کرده، شیخ 
 .فرا دهدگوش  او یها حرف

 نیبه هماطالعی از قراردادهای سری بین امریکا و کویت نداشته و  گونه چیهملک حسین در این زمان  
در حین این مالقات بین شیخ صباح و  .کند یم شیخ صباح تعجب یتفاوت یباطمینان و  همه نیاجهت از 

ر مرز صحبت کرده و بعد هم ن، وزیر خارجه کویت با لحنی تمسخرآمیز از نیروهای عراقی دحسیملک 
 که متأسفانه صدام حسین از عامل امریکا و اسرائیل اطالعی ندارد. کند یماشاره 

رمی شود که در آن ولیعهد کویت خبی بایترٰی افسران کوسملک حسین در همان هفته از یک گردهمایی  
فاصله  و در این  دینگهدارساعت  ۲4را  ها آنمله کرد فقط ح : چنانچه ارتش عراقدیگو یمران سبه این اف

 .را بیرون خواهند راند  ها آنو  واردشده ها ییکایآمر

 که دالری میلیارد ۱۰ بجای کویت چراکه کشد ینم طول ساعت دو از بیش جده در ژوئیه ۳۱ کنفرانس
 جلسه این. دهد یم عراق جمهور سیرئ معاون ابراهیم عزت به دالر هزار ۵۰۰ ولق فقط بود، داده لوق

 .پاشد یم هم از شود مطرح آن در نفتی حوزه و مرزی مسائل حتی که نیا بدون

 و قبلی مذاکرات به سدینو یم هجد کنفرانس برای صباح شیخ به عربستان پادشاه که دعوتی نامه در 
که به این  کند یم تقاضا صباح شیخ از ضمن در و شود یم اشاره کویت و عراق بین آن یها توافق
 عمل کند. ها توافق

 در منتهی فرستد یم است جده کنفرانس در او نماینده که دوخ خارجه وزیر به را نامه اینشیخ صباح 
 توافق آنچه مطابق نشست این در ما: »سدینو یم مضمون این به یادداشتی خود به خط آن گوشه کی

 یها صحبت از کی چیه به. ماست ملی منافع از عبارت است مهم ما برای آنچه. میکن یم شرکت میا کرده
 منافع به دنبال ها آن از هرکدام. هند شوگ ها عرب بین همبستگی و برادری درباره ها یسعود یا ها یعراق
 تا کنند استفاده ها یعراقاز امتیاز دادن ما به  خواهند یمو درصدد تضعیف ما بوده  ها یسعودهستند.  دوخ
 خرج خواهند یم هم ها یعراق( فرهاو نفتی حوزه) بگیرند عربستان در مرز کویت و امتیازاتی آینده در

و  لندن واشنگتن، در ما دوستان نظر. دهیمرد تن نباید کدام چیه به. بپردازند ما حساب از را خود جنگ
 فکر ها آن که آنیم از تر یقو ما -ه ند نشان خود از تزلزلی گونه چیه مذاکرات در. است همین هم قاهره

 «شما خدانگهدار. کنند یم

 شیها قول از سرباززدن به خاطر صباح شیخ از بشدت عربستان پادشاه کویت به عراق حمله از بعد 
 حسین ملک به را خود ناراحتی نیو ا کند یم ناراحتی اظهار جده کنفرانس در رفتارش و عراق به نسبت
 .دهد یم اطالع هم

 این کردند تعجب عراق توسط کویت یمحابا یب تسخیر از عربی کشورهای از خیلی که دالیلی از یکی 
 صدام بود، گرفته صورت مبارک حسنی و حسین صدام بین که مالقاتی در آن از قبل هفته دو که بود

 کویت تهدید برای بلکه حمله برای نه کویت مرز در او نیروهای وجود علت که بود داده قول او به حسین
 از بعد بالفاصله اما نکند فاش را راز که بود داده قول مبارک حسنی گرچه .تسا مرزی مسائل حل جهت
 است اطالع این پایه بر و دهد یم اطالع غرب به هم و عربی یها دولت به هم را مطلب این عراق ترک
 منتها است الوقوع بیقر کویت به عراق حمله که دهد یم اطالع  بوش به سیا رئیس بستر و ویلیام که

 قول از ها روزنامه کرد حمله کویت به عراق که موقعی. شود متوقف اختالف مورد مرز در است ممکن
 درواقع ینحس ملک به نظر که یدرحال گفته، دروغ او به حسین صدام که کردند نقل مبارک ینسح

اما حسنی مبارک این  ،دارد وا خود یها قول اجرای به را کویت شاید تا بودند مرز در عراق نیروهای
بدین ترتیب نماینده شیخ کویت در  .دهد یمری را هم به جرج بوش و هم به شیخ کویت اطالع س مسئله

که نیروهای عراقی فقط  دانست یماز حمایت کامل امریکا برخوردار بود بلکه  تنها نهکنفرانس جده 



ت در یک صحبت ویف در سر مرز هستند. روز دوم اوت بعد از حمله عراق به کویک بل صورت به
 که نیروهای خود را از کویت عقب بکشد. خواهد یمفنی، ملک حسین از صدام حسین تل

که در  یبه شرطکه در عرض چند روز نیروهایش را بیرون خواهد کشید  دیگو یمصدام حسین به او  
به شکایات او رسیدگی شود و او را  شود یمکه در قاهره برگزار  عربکنفرانس وزرای خارجه جامعه 

 .بود کننده نییتع کنفرانسنقش حسنی مبارک در این  درواقعهم محکوم نکنند. 

 زیآم صلححل  امکان شد ینمو عراق محکوم  کرد یماو اگر با رهبری خود شکایات عراق را مطرح  
اگر کنفرانس را به محکوم کردن عراق  که یدرحالاز طریق کشورهای عربی وجود داشت  مسئله

در حکم چراغ سبزی بود به امریکا برای دخالت نظامی، ملک حسین همان روز )دوم  درواقع کشاند یم
. حسنی مبارک به کند یمو ساعت چهار بعدازظهر با حسنی مبارک مالقات  کند یماوت( به قاهره پرواز 

کوت خواهد کرد تا او به بغداد رفته و صدام حسین را که در مورد محکوم کردن عراق س دهد یماو قول 
پنج  خیبه تار هراضی کند و در ضمن از صدام حسین برای یک نشست سران عرب در جد ینینش عقببه 

 .عربی دعوت کند اوت برای حل این مسائل توسط کشورهای

را در اختیار ملک  اش یشخصهلیکوپتر  شود یمنشان دادن حسن نیت خود حاضر  یبراحسنی مبارک  
حسین قرار دهد تا به کنفرانس وزرای خارجه جامعه عرب رفته و از محکوم کردن صدام حسین 

 جلوگیری کند.

و از  کند یمملک حسین، حسنی مبارک تلفنی از جورج بوش دریافت  ضمن و قبل از ترک نیهمدر  
که با  خواهد یمپادشاه اردن هم از  بعدازآنخصوصی با او صحبت کند.  طور بهتا  شود یماتاق خارج 

نگرانی او  -۱ دهد یمدو نکته را به ملک حسین تذکر  وشب صحبتجورج بوش صحبت کند. در این 
ملک حسین به جرج بوش،  عراق باید از کویت خارج شود. که نیا -۲ و تیو کودرباره اتباع امریکا 

ت از وا 5حل عربی در کنفرانسی که قراراست در  راه کیکه به بغداد پرواز خواهد کرد تا  دهد یمقول 
 .سران عرب در جده تشکیل شود پیدا کند

را بگذارد  هجد با پادشاه عربستان تماس بگیرد تا قرار کنفرانس کند یمملک حسین سعی  در این موقع 
و از او  شود یم. باالخره حسنی مبارک موفق به صحبت با ملک فهد شود ینماما موفق به پیدا کردن او 

. زد خواهد تلفن او به بعداً  دیگو یم و کند یم خودداری او که کند صحبت همکه با ملک حسین  خواهد یم
  نزد. تلفن حسین ملک به گاه چیاو ه

 حمایت او یها تیفعال از عربستان پادشاه و مبارک حسنی که نیا امید به حسین ملک اوت سوم روز
 .ردک پرواز بغداد به. کنند یم

 شروع با که نیا یکی ؛کند یم موافقت نکته دو با یا انهیجو مسالمت هیروح با حسین صدام بغداد در
ً  که نیا دوم کرد خواهند کویت از کشیدن بیرون به شروع او نیروهای وتا 5 در هجد کنفرانس  در شخصا
 . کرد خواهد شرکت جده کنفرانس

 خبر این بغداد از کند یم سعی شود یم وشحالخ حسین صدام انهیجو مسالمت برخورد از که حسین ملک
 حسین ملک. است مسجد در مبارک حسنی که شود یم گفته او به اما دهد اطالع مبارک حسنی به را
 .نکرد.دریافت هم را تلفن این جواب گاه چیه

 با را خود اخیر روز چند دیپلماسی یها تیفعال نتیجه( مانا) فرودگاه در بغداد از برگشت در او 
 و زده تلفن قاهره به که خواهد یم خود نکانزدی از یکی از ضمن در. گذارد یم میان در خبرنگاران



 شیخ یها قول قبول شرط به نیروهایش کشیدن بیرون به حسین صدام خبر توافق از را ارجهخ وزرای
 .کند مطلع عربستان پادشاه و صباح

 شکست علیرغم که معنی بدین آورده دستبه  سیاسی بزرگ موفقیت یک که کرد یم فکر حسین ملک 
 .است داکردهیپ اعراب بین مشکل یک برای عربی لح راه کی او هجد قبلی کنفرانس

 بر باد اش خارجه وزیر زبان از قاهره کنفرانس نتیجه شنیدن با بعد دقیقه چند فقط او امیدهای اما 
 کومحم بر مبنی را خود قول چگونه مبارک حسنی که شد گفته او به ،تلفنی مکالمه این در، رود یم

 ینحس لکم. است داده باد بر را او انهیجو صلح یها تیفعال ترتیب بدین و شکسته نحسی دامص نکردن
 آمریکا جمهور سیرئ از میود تلفن مبارک حسنی ،بوش رجج با او تلفنی مکالمه از بعد که دارد اعتقاد
 جلوی بیترت نیا به تا کند محکوم را صدامس کنفران در که خواهد یم او از بوش آن طی که کند یم دریافت

 .شود گرفته عربی حل راه

 اب عربی کشورهای بعضی همکاری تصمیم بلکه شود یم محکوم حسین صدام تنها نه مزبور کنفرانس در 
 .گردد یم تأمین نیز کویت از ینحس صدام راندن بیرون در امریکا

 محاصره بر مبنی امنیت شورای قطعنامه ارائه با زمان هم قاهره کنفرانس در ینسح صدام کردن محکوم 
 کننده شرکت اعضای. شود یم تنظیم سفید کاخ توسط هم آن یزمان هم و ردیگ یم صورت عراق اقتصادی

به  کنفرانس آن در او محکومیت تصویب و حسین صدام علیه ملهح که اند داشته اذعان اهرهق کنفرانس در
ج رو سنگین و فشار از خاج. این نمایندگان همصر و سوریه و عربستان صورت گرفتمایندگان ن یرهبر

و انگلیس برای گذراندن چنین  کاه فشار امریک اند دانسته یمو  اند کرده یمبر این کنفرانس را احساس 
که صدام حسین خیال حمله به  شود یموجود داشته است. در این میان در امریکا شایع  یا قطعنامه

که عراق چنین  دهد یمملک حسین به پادشاه عربستان اطمینان  که یدرحالستان سعودی را دارد عرب
ش خود را به کمک او تبری صحت داشته باشد اردن حاضر است نیمی از ارخخیالی ندارد و اگر چنین 

تیاجی بفرستد، جواب پادشاه عربستان به ملک حسین این است که او از امنیت عربستان مطمئن است و اح
وارد  ییکایآمرکه نیروهای  شود یمبعد ملک حسین آگاه  ساعت مینهم به ارتش اردن ندارد. فقط 

 .اند شدهعربستان 

که نیروهایی  شنود یمت دیگری که همان روز با مارگارت تاچر داشته از او بحصملک حسین در  
. در این زمان هستندخود برای رفتن به عربستان  راه مهینانگلیسی قبل از دعوت شدن در  - ییکایآمر

 بودند نداشت. که برای او گذاشته یا تلهصدام حسین دیگر راهی برای فرار از 
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