
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مناقشات مرزي عراق با همسايگان خود 

 با تكيه بر جنگ دوم خليج فارس
 

 1سید محمود

 مرکزی تهران اسالمی واحد آزاد دانشگاه تاریخ، گروه استادیار

 زارع فاطمه

 مرکزی تهران اسالمی واحد آزاد دانشگاه ، تاریخ ارشد کارشناس

 (12/3/95تاریخ تصویب  -22/1/95)تاریخ دریافت 

 چکیده 

الملل پس از جنگ سرد نامید که  توان اولین بحران بزرگ بین فارس را می جنگ دوم خلیج

الملل و عراق متجاوز به  ای حساس و استراتژیک، میان جمع زیادی از بازیگران بین در منطقه

های  فارس در مرزکشی های خلیج اختالفات مرزی سرزمین .پیوست وقوع خاک کویت به

ریشه دارد. برای عراق، خوزستان ایران و کویت دو هدف مهم و شکننده میان کشورها  

طلبانه  هستند. پس از ناکامی در تجزیه خوزستان، طبیعی بود که عراق  استراتژیک توسعه

بس در جنگ  سوی دستیابی به هدف دوم خود یعنی کویت پیش رود. پس از برقراری آتش به

طلبانه عراق، دولت کویت و سایر  های توسعه تای نسبت به سیاس ایران و عراق نگرانی فزاینده

فارس را فرا گرفت. قدرت نظامی عراق و داشتن چهارمین ارتش قدرتمند  های خلیج دولت

فارس  جهان، مشکالت مالی با کشورهای عربی و تهدیدات صدام، مسائلی بود که منطقه خلیج

فارس را  سرد که منطقه خلیجرا در آن زمان ناامن کرده بود. از سوی دیگر جهان پس از جنگ 

عنوان قلب انرژی جهان شناخته بود؛ درپی آن بود که در این جنگ سرنوشت قدرت جهانی  به

سنگ چون اتحاد شوروی درپی آن بود تا نقش تازه  را مشخص کند. آمریکا در نبود رقیبی هم

ت در قالب شود تنها حول محور یک ابرقدرت شکل خواهد یاف خود را در جهانی که ادعا می

آلی  فارس برای ایاالت متحده آمریکا فرصت ایده نظم نوین جهانی تثبیت کند. جنگ دوم خلیج
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بود تا این کشور نه تنها به تقویت مواضع خود نسبت به رقبای اقتصادیش چون اتحادیه اروپا 

ن قیم و عنوا و ژاپن بپردازد بلکه تغییر و تحوالت جهانی را نیز تحت کنترل خود در آورد و به

کننده نفت از این پس نبض اقتصاد و قدرت جهان را در  پدر معنوی کشورهای عربی تولید

رقیب جهانی پس از پایان جنگ دوم  عنوان ابر قدرت بی دست بگیرد. سرانجام بتواند به

 فارس سر برآورد. خلیج

 

 مرزی. کویت، مناقشات فارس، عراق، خلیج دوم جنگ :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 زیان به را طلبانه توسعه سیاست یک همواره حاکمان عراق کشور تأسیس زمان از

 عضویت به 1932 سال در که عراق کشور. اند کرده دنبال خود همسایه کشورهای

 منطقه در عثمانی امپراتوری قلمروهای وارث را خود آمده بود، در ملل جامعه

 در انگلستان های نقشهو  طرح حاصل خود که درحالی .دانست می فارس خلیج

 استان سه کردن وصل انگلستان برای کشور این تشکیل مهم هدف. است فارس خلیج

 های آب به عراق دسترسی میزان بودن کم اما است؛ بوده بغداد و موصل بصره، خیز نفت

 را عراق رهبران همواره همسایگانش آبی مرزهای و خاک گستره نسبت به فارس خلیج

 مرزی اختالف. است کرده می همسایگان تشویق علیه آبی مرزهای در طلبی توسعه به

 و رود اروند بر مطلق حاکمیت سر بر ایران با خود شرقی مرزهای در عراق رهبران

 خاک به ها ن آ سبب حمله درنهایت خوزستان غنی و زرخیز استان به ها آن طمع چشم

 . شد ایران

 عراق رهبران. است بوده کویت متوجه عراق طلبانه توسعه های سیاست دیگر بخش

 ها به آن اندازی دست که ای گونه به دانستند؛ می عراق خاک از قسمتی را کویت همواره

 عراق نظامی حمله برای را شرایط که چیزی آن اما است؛ افتاده اتفاق مکرر کویت خاک

 بود عراق دولت برای ایران علیه تحمیلی جنگ اقتصادی کرد، پیامدهای فراهم کویت به

  گیری بازپس برای کویت دولت فشار بود و پیش برده ورشکستگی مرز تا را آن که

 آگوست 2 در عراق آماده ارتش یکپارچه حمله به سرانجام که بود هایش از عراق بدهی

 . شد منجر کویت به 1990

 چارچوب نظری 

 سال در «ییایجغراف محور» عنوانبا که یا مقاله در( 1861-1947) ندریمک هالنورد

 که شد خواهد موفق یکشور یجهان قدرت کسب یبرا که کرد اعالم کرد، منتشر 1904

 را نیزم قلب ای محور ای هارتلند هینظر یو. باشد داشته اریاخت در را نیزم یها یخشک
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معتقد  ندریمک .است هارتلند به یابی دست دیکل یشرق یاروپا یو نظر از. کرد ارائه

 اگر. است شده محاصره شکل یهالل هیحاش کی وسیله به هارتلند هیناح که است

 و شود مسلط هیحاش یها نیسرزم به بتواند، دارد اریاخت در را هارتلند هیناح که یکشور

 خواهد کشور آن دید معرض در جهان یورتامپرا آنگاه؛ ابدی راه ایدر به بیترت نیا به

 .(46 :1380 ،یولدان یجعفر)دبو

 هینظر نیهم براساس. است شکل یهالل هیحاش جزء فارس خلیج ،ندریه مکینظر در

 .بود یشورواتحاد  و آمریکا متحده االتیا نیب رقابت یدیکل  مناطق جزء فارس خلیج

این  تسلط نگران همواره آمریکا بود، یشورواتحاد  دست در هارتلند  نکهیا به باتوجه

 به هیحاش نیا در یشورواتحاد  نفوذ با مقابله جهتبنابراین  .بود منطقه نیا بر کشور

 یبرا و نکردند اکتفا مسئله نیا بر آنها .اقدام کرد ناتو مانند ینظام یها مانیپ بستن 

 در ینظام یها گاهیپا سیسأت به هیسوی حاش  به یشورواتحاد  گسترش و نفوذ سدکردن

 در( آمریکا  خارجه امور ریوز وقت معاون) یباکس ال مزیج. اقدام کردند منطقه سرتاسر

 در غرب و آمریکا متحده االتیا یاتیح منافع به واقعاً ما همه» :گفت 1981 سپتامبر

 به قاًیعم افغانستان، به حمله و رانیا اوضاع .میآگاه ایآس یغرب جنوب حساس منطقه

 ایآس یغرب جنوب در ثبات یبرقرار به کمک دنبال به ما .است افزوده منطقه نیا یثبات یب

... آن از شتریب ای کمتر یزیچ نه. میهست فارس خلیج در خود منافع از حفاظت و

 ما نظر مورد آنچه م،یستین ایآس غرب جنوب بر تسلط یدرپ ما ،یشورو اتحاد برخالف

 به کمک با میتوان یم را نیا .برسند اهدافشان به  ها روس میشو مانع که است نیا ؛ستا

 یبرا ها آن ییتوانا شیافزا راه از و هستند میسه منطقه دفاع در که منطقه یکشورها

 .(122 :1371ا،ین حافظ) «میده انجام خودشان از مراقبت

 یخشک نوار سه همچون نیزم ارهیس یها قاره:» سدینو یم سوهاوزن فون سیوردی

 ایآس- ایاسترال و قایفرآ-اروپا نوار دو انیم. است شده دهیکش جنوب به شمال از

 قرار فارس خلیج منطقه آن، یجنوب یمرزها در و شده واقعی بریس یروس یها نیسرزم
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 میقد قاره لیآش پاشنه فارس خلیج منطقه .شود یم شناخته «مرکز -مرکز»عنوان  به و دارد

 عوامل اثر در که یآشفتگ هرگونه. «است افتاده آن یرو رفونیز درخت برگ که است

 .داشت خواهد ییدهایامپ قایفرآ و اروپا قاره دو یبرا د،یآ دیپد منطقه نیا در یرونیب

 ارتباط بزرگ یمحورها یتالق محل در یعنی حساس منطقه نیا در  قاًیدق فارس خلیج

 که یقدرت هر. دارد قرارد، کن یم متصل هند و اروپا و قایآفر به را دور خاور که ینیزم

 جانبه همه یدیتهد ای بانیپشت تواند یم ها تیواقع نیهم اساس بر ابد،ی استقرار نجایا در

 ای مسئله نیچن. باشد قایفرآ و هند قاره شبه ،اروپا یخلف خطوط ای ها گروه یبرا

 و کند تیتقو هیروسرا  ینظام قدرت برابر در یسوم جبهه نیتکو طرح شیپ تواند یم

 وارد فشار نفت راه از عمدتاً ژاپن و اروپا  زین و رانیا ه،یسور مصر، یبرکشورها

 .(46: 1380،یولدان یجعفر)کند

زدن  فارس رخ داد، سبب بر هم نام جنگ دوم خلیج به 1990جنگی که در سال 

 نیاگیری جهانی به رهبری آمریکا در مقابل عراق شد.  آرامش و ثبات منطقه و جبهه

 دخالت سبب بلکه کرد وارد عراق ملت بر یریناپذ جبران یها خسارت تنها نه جنگ

 در و آمریکا رهبری به غرب .شد مسئله نیا در متحد ملل سازمان و بزرگ یها قدرت

 یایفا به مسلط، یها قدرت یاستعمار منافع دیتهد برابر در تیامن یشورا پوشش ریز

 یمال و یجان های تخسار تحمل و تیکو از خروج به مجبور را عراق و پرداخت نقش

 (397، 1382 ازغندی،). کرد یا بازدارنده و انهیجو یتالف اقدامات و

 تیکو خود هیهمسا به عراق چرا و چگونه که ندستمطرح چنین ه های الؤس

 یقوا حضور به منجر که تیکو به عراق تجاوز یاساس علت و شهیر کرد؟ تجاوز

 شده است تا مناقشات تالش مقاله این در باشد؟ تواند یمچه  دش منطقه در یخارج

 و جنگ وقوع برای مناقشات این سازی زمینه بررسی با خود همسایگان با مرزی عراق

 شود. و تحلیل بررسی و عراق کویت کشور دو و منطقه برای جنگ این پیامدهای

ساله ایران و عراق در ابعاد گوناگون تأثیرات فراوانی بر کویت داشت.  جنگ هشت
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گیری و عملکرد حاکمان کویت طی جنگ، در تحوالت پس از پایان جنگ ایران  موضع

ویژه اشغال آن به دست نیروهای عراق، نقشی اساسی را ایفا کرد. برای  عراق، بهو 

خارجی   تشریح تعامل کویت با پدیده جنگ ایران و عراق سه موضوع اصول سیاست

کویت، تأثیرپذیری این کشور از جنگ ایران و عراق و مواضع و عملکرد آن در قبال 

شود،  سشی که در این زمینه مطرح میترین پر طرفهای جنگ بررسی خواهد شد. اصلی

طرفی، کویت دالیل و عوامل مؤثر حمایت این کشور از  رغم اعالم بی این است که به

شود که  عراق در طی جنگ چه بود؟ در پاسخ به پرسش مزبور این فرضیه مطرح می

مواضع کویت طی جنگ تحمیلی، در چهارچوب مالحظات آن از خطر سرایت انقالب 

ان به این کشور و نیز مدارا با حکومت عراق برای رفع تهدیدهای نظامی آن اسالمی ایر

 علیه تمامیت ارضی کویت قرار داشت.

ای که علیه ایران آغاز کرده بود، باعث  جانبه درگیری رژیم بعث عراق در جنگ همه

ن اش تا اندازهِ زیادی کاسته شود و ای های آن علیه همسایهِ جنوبی طلبی شد تا از توسعه

آلی برای حکومت کویت بود تا دو همسایهِ قدرتمندش با درگیرشدن در  فرصت ایده

عربیستی کویت در  های پان جنگی فرسایشی، قدرتشان به تحلیل رود. افزون بر انگیزه

 بدین  حمایت از عراق طی جنگ، این کشور قصد داشت رژیم بغداد را مدیون کند و

 بین از را خود ارضی تمامیت علیه طلبانه توسعه ادعاهای دوبارهِ طرح های زمینه ترتیب،

 ( 75، 1383)موسوی، ببرد.

  الگوهای رفتار سیاست خارجی کويت

سیاست خارجی دولتها تحت تأثیر متغیرهای متعددی، مانند اهداف، منافع ملی، 

گیرد. در این میان برخی از این  موقعیت جغرافیایی، توانمندیهای اقتصادی شکل می

شوند و برخی تأثیر مستمری دارند. با  یرها با توجه به شرایط پدید آمده دگرگون میمتغ

بندی جدیدی از اهداف و  المللی ممکن است طبقه دگرگون شدن شرایط داخلی و بین

منافع ملی و استراتژیها ارائه شود. شرایط جغرافیایی، مانند وسعت، اهمیت استراتژیک و 
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خیزی خاک و غنا یا فقر منابع طبیعی،  آنها، حاصل ها، و قدرت نسبی نوع همسایه

جمعیت و ویژگیهای کمی و کیفی آن، توانایی نظامی از نظر کمی و کیفی، ماهیت 

رهبری سیاسی و کیفیت دستگاههای اجرایی سیاست خارجی و نیروی انسانی آنها، 

نجام بستگی قومی و اجتماعی مردم کشور و قابلیت آنها برای ا درجهِ همگنی و هم

جمعی از جمله عوامل مهم داخلی هستند که در تعیین هدفهای سیاست  اقدامات دسته

خارجی هر کشور و انتخاب راهها و تأمین امکانات دسترسی به این هدفها مؤثرند. در 

ای و موقعیت و اعتبار  المللی، نظام منطقه توان به نظام بین المللی نیز می زمینهِ عوامل بین

، 1372)قوام، گذارد رها اشاره کرد که بر سیاست خارجی آنها تأثیر میالمللی کشو بین

گذاری خارجی کویت  با توجه به این بحث کوتاه نظری، اصول حاکم بر سیاست (133

 توان به شرح زیر بیان کرد: پیش از آغاز جنگ عراق علیه ایران را می

  حفظ تمامیت ارضی.1

ن هدف سیاست خارجی این کشور تری حفظ تمامیت ارضی کویت نخستین و مهم

ای یعنی ایران، عراق و عربستان  است. کویت در همسایگی سه قدرت بزرگ منطقه

سعودی واقع شده است. در این میان، عراق تمامیت ارضی کویت را از آغاز استقالل آن 

طلبیهای بغداد بوده است. افزون  همواره، تهدید کرده و این کشور همیشه، هدف توسعه

اق، عربستان سعودی نیز بارها، کویت را به طور جدی تهدید کرده است، هرچند بر عر

اند، اما هنوز به دلیل  این دو کشور موفق به تحدید حدود مرزهای زمینی خود شده

 شان را مشخص کنند. اند مرزهای دریایی اختالف، نتوانسته

های ارضی و طلبی دولت کویت پس از استقالل این کشور، برای مقابله با توسعه

تجاوز احتمالی عراق، همواره در صدد یافتن متحد مطمئنی برای دفاع از خود بود. در 

توانست به عنوان  شد که کویت می بین کشورهای عرب، مصر تنها کشوری محسوب می

متحد روی آن حساب کند، اما فاصله زیاد دو کشور، عمالً امکان یاری مصر را در 

داد. از سوی دیگر، دو کشور عربستان سعودی و  هش میمقابل تجاوزات احتمالی کا
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سوریه نیز متحدان مورد اعتمادی برای حکومت کویت نبودند و دولت ایران نیز به دلیل 

آلودی با دولت کویت داشت و  اش مناسبات تنش غیرعرب بودن و نیز حکومت انقالبی

و، استراتژی امنیتی کویت ر توانست به عنوان متحد در نظر گرفته شود؛ از این طبعاً نمی

ای، مانند شورای همکاری  اش، عضویت در سازمانهای منطقه برای حفظ تمامیت امنیت

المللی، همانند سازمان ملل متحد و برقراری  فارس اتحادیهِ عرب و سازمانهای بین خلیج

روابط مستحکم با قدرتهای بزرگ دنیا چون ایاالت متحدهِ امریکا، اتحاد جماهیر 

 و کشورهای اروپایی، بوده است. شوروی

  همگامی با جهان عرب. 2

کویت همواره، یکی از اعضای مهم و تأثیرگذار در اتحادیهِ عرب بوده است. از آنجا 

اند،  که تعداد زیادی از کشورهای عرب، دریافت کنندهِ کمکهای اقتصادی کویت بوده

افل عربی به دست آورد. دولت این کشور توانسته است نفوذ در خور توجهی را در مح

عربیسم همواره، یکی از اصول مهم سیاست خارجی کویت بوده و دولت  در واقع، پان

این کشور در بیشتر اختالفات کشورهای عرب با کشورهای غیرعرب از کشورهای 

عرب حمایت کرده است. برای نمونه، در اختالفات مرزی ایران و عراق، همواره، از 

گانه به دولت ایران، به این دولت  در جریان استرداد جزایر سه عراق حمایت نموده یا

اعتراض کرده است. از سوی دیگر، رابطهِ کویت با مجامع عربی را باید رابطهِ 

کوشد پوشش و حمایت الزم را در مقابل  ای دانست که کویت از طریق آن می دوسویه

 تجاوزات احتمالی همسایگان قدرتمندش فراهم کند.

  حدت ملیحفظ و. 3

فقدان وحدت ملی، قومیتی و مذهبی یکی از عوامل تأثیرگذار در سیاست خارجی 

درصد از جمعیت کویت را مهاجران خارجی،به ویژه فلسطینیان  60کویت است. حدود 

شوند. همچنین،  سوم از کل تعداد مهاجران خارجی را شامل می دهند که یک تشکیل می

ی نیز در خور توجه است. از سوی دیگر، تعداد تعداد مهاجران عراقی، مصری و سور
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دهند؛ موضوعی که حکومت سنی این  زیادی از جمعیت کویت را شیعیان تشکیل می

رو، حکومت کویت در  کشور همواره نسبت بدان احساس خطر کرده است؛ از این

سیاستهای خارجی خود ناگزیر از توجه به حساسیتهای داخلی است، طوری که بارها، 

سئله بروز بحرانهای داخلی در این کشور را باعث شده است. برای نمونه عدم این م

محکومیت دولت سوریه به دلیل سرکوب فلسطینیان در جریان جنگهای داخلی لبنان، به 

اندازی اغتشاشاتی از سوی مهاجران فلسطینی در کویت انجامید. مهاجران فلسطینی  راه

 شدند؛ باعث  ها را در انتخابات مجلس کویتبا حمایت از مخالفان حکومت پیروزی آن

 و کرد ایجاد مجلس در دولت سیاستهای برابر در را ای گسترده مخالفتهای که ای مسئله

د مجلس را به مدت چهار سال تعطیل کند. ش مجبور کویت حکومت نهایت، در

حکومت عراق نفوذ در خور توجهی روی فلسطینیان ساکن کویت داشت و از آنها به 

عنوان اهرم فشاری برای تحت فشار قرار دادن حکومت کویت برای موافقت با 

 کرد. درخواستهای این کشور استفاده می

  تضمین جریان صادرات نفت. 4 

همان طور که پیش از این گفته شد، کویت با داشتن ذخایر غنی نفت و گاز یکی از 

ذخایر نفتی این کشور شود.  ترین صادر کنندگان نفت در جهان محسوب می بزرگ

درصد از مجموع  13تقریباً، به اندازهِ مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق است و بیش از 

ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد. جمعیت کم و درآمد سرشار نفتی آن باعث شده 

است تا این کشور یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه باشد. اقتصاد کویت کامالً به 

گذاری  ترین اهداف سیاست تکی است و تضمین صادرات آن یکی از مهمنفت م

ترین مسیر صادرات نفت کویت، از طریق  شود. عمده خارجی این کشور محسوب می

 ای دارد. رو، حفظ امنیت آن برای این کشور اهمیت ویژه فارس است؛ و از این خلیج

 (75-77، 1383)موسوی، 

دهد که از آن، به عنوان ابزاری  ا به کویت میدرآمدهای سرشار نفتی این امکان ر
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المللی استفاده کند. این درآمدها باعث  ای و بین برای پیشبرد مقاصد خود در سطح منطقه

رسان را در جهان عرب ایفا کند و در بین کشورهای عرب  شده است تا کویت نقش پول

لیه امنیت ملی و نفوذ زیادی یابد. حکومت کویت برای جلوگیری از تهدیدهایی که ع

جوید. برای  تمامیت ارضی این کشور، وجود دارد، از استراتژی خرید تهدیدها سود می

میلیون  140ای در حدود  این منظور، کویت، صندوق توسعهِ اقتصادی عرب را با سرمایه

تأسیس کرد که تاکنون، میلیاردها دالر وام به کشورهای عرب و دیگر  1961دالر در سال 

 (9، 1383)کردزمن، آسیایی و افریقایی پرداخت کرده است.کشورهای 

 1970-1980 های در سال تيکو و عراق روابط

ی شورواتحاد  مداخله، رانیا اسالمی انقالب 1980 دهه لیااو و 1970 دهه اواخر از

 موجب ،انفجارها و قصدهاء سو و نیبحر در کودتا توطئهی ادعا، افغانستان در

 (84، 1384 رمضانی،).شد گریکدی به تیکو و عراق شدن تر کینزد

 ریسا و تیکوی نگران موجب 1979 سالدر رانیا در اسالمی انقالب بروز

 در فارس خلیجی کشورها به تیکو عهدیول مسافرت. شد فارس خلیجی ها نینش خیش

این  انیمی همکار گسترشی برا تالش جهت در و ینگران نیا ازی ناشهمان سال 

 داشته انیب نیچن رانیا انقالب از را خودی نگران تیکو رانیوز ازی ک. یبود کشورها

 .ردیبپذ را تیکوی حکومت ستمیس تیمشروع رانیا انقالب که شود ینم تصور» :است

 صادر سمیرانیا پان عنوانبا هم و سمیاسالم پان عنوانبا هم رای گر عهیش( انیرانیا) ها آن

ی نفتی ها دانیم در پنجم ستون عنوان به انیعیش از ها آن که کنم یم تصور من...  کنند یم

 دارانمزما نظرات مشابه ان،یعیش ازی تیکو مقامات برداشت شکل نیا«. کنند استفاده

 ها آن اخراج به اتهام نیا به و دهینام رانیا پنجم ستون را انیعیش شهیهم که است عراق

 گفته که ،1981 دسامبر در نیبحر در کودتا هئتوطی ادعا انیم نیا در. اند کرده اقدام

 نیهمچن .افزود تیکو دولتی نگران بر اند، داشته شرکت آن در نیبحر انیعیش شد یم

 در. ندشد رفجمن بمب با تیکو در فرانسه و آمریکای ها خانه سفارت ،1983 دسامبر در
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 به سالم جان سوءقصد هئتوط کی از تیکو ریام الصباح، االحمد جابر خیش ،1985 مه

 اما .است داشته دست قصدها سوء و انفجارات نیا در که شد متهم رانیا دولت. برد در

ی وکاف مستدل شواهد و لیدال که کرد اعالم خود دخالت بیتکذ ضمن رانیا دولت

 و عربستان و تیکو در بمبی انفجارها و سوءقصدها دهد یم نشان که دارد وجود

 در تااست  بوده کشورهااین  به عراق خطر اعالم فارس، خلیجی ها نینش خیش گرید

ی اتفاقات نیچن انتظار در دیبا نکند، دایپ ادامه ها آنی مالی ها کمک کهی صورت

 . (77: 1364 ،یاسالم انقالب پاسداران سپاه)باشند

 مورد دری مذاکرات تیکو و عراق نیب که شد منتشریی ها گزارش در سال بعد،

 در تیکو ریوز نخست و عهدیول ،عبداهلل سعد خیش. است گرفته صورتی تیامن مسائل

 دوست عنوان بهی و از کشور آن مطبوعات و عراق دولت. کرد دارید عراق از 1980 مه

 جنگ .داشت ابراز صدام «یمل منشور» با را خودی قو تیحما زینی و. کردند ادی یدائم

. آورد فراهم را کشور دوی کینزد موجبات که بودی گرید عامل زین رانیا با عراق

 با همراه ران،یا «طلبانه توسعه» اصطالح بهی ها نقشه مورد در عراق گسترده غاتیتبل

 با همراه منطقه، تمام در جنگ نیا گسترش و رانیا «یطلب جنگ» بری مبن غرب غاتیتبل

 ادعا عراق. افزود تیکوی نگران بر شیپ از شیب ،گجن به مربوط اتیواقع هیکل فیتحر

 .(85: 1380، یولدانی عفرج)جنگد یمی عربی کشورها سوی از که کرد یم

 رانيا هیعل جنگ در عراق به تيکو یكیلجست ی ومال یها کمک

 بوده رانیا با عراق جنگ مخارج کننده نیمأتی اصل کشور چند ازی کی تیکو دولت

 راه ازبیشتر ) میمستق ریغ و میمستق صورت دو به عراق به تیکوی مالی ها کمک. است

ی مالی ها کمک.است بوده (بود طرف یب منطقهنام  به پیشتر کهی ا منطقه از نفت فروش

 شده پرداخت ساده و آسان طیشرا با و وام صورت به رظاه به که عراق به تیکو میمستق

 به 1981 دسامبر در و 1981 لیآور در بیترت به که وام چند موجب به تیکو. است

 به( دالر اردیلیم 2 وام هر) دالر اردیلیم 6 مجموع در ،دیرس کشور آن پارلمان بیتصو
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 بازپرداخت و است ونیسیکم حق و بهره بدون ها واماین . است کرده پرداخت عراق

 سر از دوباره عراق به تیکوی مالی ها کمکی اعطا ،1983 سال از .است ساله ده ها آن

 شکل قابل به ها  کمک نیا مقدار بر که کنند یم دیکأت منابعی برخی حت. است شده گرفته

  زانیم ،انجام داده است  وی یآی ا کهی ا محاسبهنابر ب. است شده افزودهی ا مالحظه

 دالر اردیلیم 15 تا 10 به ساالنه بعد به 1983 سال از فارس خلیجی کشورهای ها کمک

این  شیافزا .است نشده مشخص مبلغاین  از تیکو سهم انیم نیا در. است دهیرس

 نیا در عراق بهی مالی ها کمک کردن متوقف که کرد اعالم آمریکا نکهیا از بعد ها کمک

 در بتواند عراق تا شد موجب ها کمک نیا. است گرفته صورتاست، ی رعقالنیغ مرحله

 جنگ، ازی ناش مشکالت تمام . باوجوددهد ادامه همچنان را خود توسعهی ها برنامه جنگ لیااو

 و یاقتصاد امکانات مورد کشد در یم لطو مدت چه جنگ نکهیا به توجه بدون عراق دولت

 از 1988 سال در البته .گفتی م سخن «موانع ای مشکالت بدون»ی عمرانی ها برنامه ادامه

 .شد کاسته عراق به فارس خلیجی کشورها ریسا و تیکوی ملی ها کمکی اعطا زانیم

ی کشورها ازی برخ نکهیا ازی مطبوعات مصاحبه کی در نیحس صدام جهت، نیهم به

 اند داده کاهش ای و ندکرد قطع عراق به را خودی ها کمک فاوی ریگ بازپس از پسی عرب

 .(88: 1369،یولدانی جعفر)کرد تیشکا

 منطقه از نفت فروش ،عراق به تیکو توسطی مالی ها کمکی اعطا روش نیدوم

 در نفت بشکه هزار 340 فروش ازی ناش درآمد. بود عراق دولت حساب به طرف یب

 اردیلیم 3 بر بالغ آن ساالنه ارزش که شد یم زیوار عراق حساب به منطقه نیا از روز

 فروش ازی ناش درآمد عربستان و تیکوی ها دولت جنگ شروع از قبل. بود آمریکا دالر

 به منطقهاین  از نفت فروش. کردند یم میتقس خود نیبی تساو به را منطقه نیا نفت

 نفت صادرات قطع از پس عراق،ی نفتی درآمدها کاهش جبران باهدف عراق، حساب

 از عربستان همراه به تیکو گر،ید سوی از .گرفت صورت فارس خلیج راه از کشور آن

 کردند؛ یم کمک رانیا با جنگ در عراق به دیتول زانیم شیافزا و نفتی بها کاهش راه
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ی دفاع توان به تیدرنها و شد یم رانیای نفتی درآمدها کاهش موجب مسئله نیا رایز

 (40، 1382، دان فام)یز.زد یم لطمه رانیا

 تیکو مردم ازی ادیزی مالی ها کمک تیکو دولت شد، گفته آنچه بر افزون

 تیکو در 1986 هیفور در ،برای نمونه. کرد یم ارسال عراق دولتی برا وی آور جمع

 عراق با جنگی ها نهیهز ازی قسمت نیمأتی برا دالر هزار 645ی تیکو نفر یک که شد اعالم

 عراقی مال وضع ،تنفی بها کاهش علت به 1986 سال دری وقت نیهمچن. است کرده کمک

ز گا ، طرحزمان نیهم در. کردی مال کمک عراق بهی گرید راه از تیکو دولت ؛شد آشفته

 از دالر ونیمل 500 ساالنه زین راه نیا از عراق. دیرس اتمام به سرعت به تیکو به عراقی سانر

 .(90-88: 1369 ،یولدانی جعفر)کرد یم افتیدر تیکو

ی ها تیحما. متکی بود تیکو به کامالًی کیلجست نظر از جنگ زمان در بغداد

 بودهی اتیح اریبس این کشوری برای لیتحم جنگ انیجر در عراق از تیکوی کیلجست

 در خود سواحل اندک طول به توجه بای لیتحم جنگ انیجر در عراق دولت. است

 آورد یم فشار تیکو بهعلت  نیهم به. نداشت مانور قدرت و عملی آزاد فارس خلیج

 زمان در ژهیو هب عراق،ی تیامن وی اقتصادی ها یازمندین قبال دری شتریب تیولئمس که

 خطوط ،ییهوای فضا ن،یسرزم ر،یجزا بندرها، زین تیکو دولت. ردیگ برعهده بحران،

. بود گذاشته عراق اریاخت در را خودی رانیکشت ناوگان وی نیزمی ها راه ،آهن راه

 (61، 1382، کردزمن)

 در .افتاد کار از بصره بندر و شد بسته اروندرود ران،یا به عراق تجاوز شروع با

. کرداقدام  بهیشع و خویشی تیکوی بندرها از استفاده به گجن آغاز همان از عراق جه،ینت

 بصره، بندر نیگزیجای لیتحم جنگ انیجر در عملدر تیکوی بندرها ب،یترت نیا به

 و هیتخل عراق یوارداتی کاالها هیکل ،تیکوی بندرها در. شدند عراق بندر نیتر مهم

 دولتی برای نظامی ها محموله نیشتریب انیم نیا در. شد یم ارسال کشور آن به سپس

 به بندرها نیا از شبانه اسلحه ارسال. شد یم صیترخ تیکوی بندرها راه از شبانه عراق
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ی ایدر کنار در عقبه بندر راه از آن ارسال تا داشت یتر یاتیح تیاهم عراقی برا عراق

 در زین را اسراییل مداخله امکان و بود دور اریبس عراق از عقبه بندر فاصله رایز ؛سرخ

 (258، 1380، ابوغزاله).داشت بر

 جنگ انیجر در عراق دولت استفاده موردی اصل مراکز ازی یک زین تیکو ریجزا

 به منجر که 1986 هیفور در ،8 والفجر اتیعمل انیجر در .است بوده رانیا هیعل عراق

 استفاده موردی ثرترؤم شکل به انیبوب رهیجز دری نظامی روهاین ؛شد فاو بندر تصرف

 حمله فاو در رانیای روهاین به رهیجز نیا ازی عراقی روهاین و گرفت قرار عراق دولت

 داخل به جنگ نکهیا از بعد. (34-1366:25 ، یاسالم انقالب پاسداران سپاه) کردند

 دیشد فشار تحت جبهه طول تمام دری عراقی روهاین و شد کشانده عراق خاک

 دامنه ،رانیا فشار از کاستن و عراقیی رهای برا تیکو ؛گرفتند قرار رانیای روهاین

 با کار نیا مقدمات. داد گسترش فارس خلیجی ها آب بهی نیزمی مرزها از را جنگ

 خارک در رانیای نفت های نالیترم وی بازرگانی ها یکشتی ها کش نفت به عراق حمله

 منطقهی اکشوره تمامی برا تیامن یا که کرد اعالم مقابل در هم رانیا دولت .شد زآغا

 خودی ها استیس که تیکو .داشت نخواهد وجودی کشور چیهی برا ای و دارد وجود

ی تقاضای شورواتحاد  و آمریکا از بالفاصله؛ بود کرده هماهنگ مورد نیا در عراق با را

 ( 154، 1368، گاملن).کرد تیحما و کمک

 ازی ریجلوگ و رانیا با آمریکا قراردادن رودررو مسئله نیا از تیکو دولت هدف

 با آمریکای نظامی روهاین رکردنیدرگ با تیکو. است بوده عراق و رانیای نظام فشار شیافزا

 را خودی روهاین عملدر که ساخت زیناگر را رانیا بلکه ؛دیرس خود هدف به تنها نه رانیا

 در رانیای روهاین ازی اریبس درواقع. شود کاسته عراق بر فشار از تا کند متمرکز جبهه دو در

 احتمالی تجاوزات با مقابلهی برا هرمز تنگه تا فاو از فارس خلیج سواحل لومتریک 800 طول

 و کاست جنوب و غربی ها جبهه در رانیا فشار از موضوع نیهم .شدند متمرکز آمریکا

 .(97 :169 ،یولدانی جعفر)  آورد فراهم رانیا به عراقی بعد تجاوزاتی برا را نهیزم
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 رانيا هیعل جنگ انيپا از پس عراق

 ،بودی روزیپی مدع که نیحس صدام 1988 تابستان در و ساله هشت جنگ انیپا در

 نیا در شرکت به رای عربی کشورها سران و پادشاهان و کرد برپا بغداد دریی ها جشن

 نکرد شرکت ها جشن نیا در تیکو ریام صباح االحمد جابر خیش .کرد دعوت ها جشن

 ،گرفت یم جشن را  آنی روزیپ عنوان به صدام آنچه اما. گرفت دل به را او نهیک صدام و

 باتا  خواست یم کتاتورهاید همه مانند صدام و بود عراقی برای بار فاجعه شکست

ی فراموش به را جنگ تلخ نتایج سربازانش رژه و ها ابانیخی چراغان وی غاتیتبلی اهویه

ی ول بود جنگ آغاز از رومندترین مراتب بهی نظام نظر از جنگ انیپا در عراق. بسپارد

 کمک و وام آن ازی مین که دالر اردیلیم ستیدو از شیب صرف بای نظام قدرت نیا

ی س از شیب رانیا با جنگ آغاز در عراق. بود قابل مطرح شدن استی خارجی کشورها

 به را ریذخا نیای تمام فقط نه جنگ انیپا دری ول ؛داشتی ارز رهیذخ دالر اردیلیم

 اردیلیم یکصد از شیب بلکه ؛بود کرده خرج سال هشت طول در نفت داتیعا اضافه

 .(188: 1370 طلوع،)داشتی خارجی بده دالر

 نیحس ملک و (مصری جمهور سیرئ) مبارکی حسن با خود مالقات در صدام

 و پیشتر رفت هم نیا از گرفت، صورت مانا در 1990 هیفور 24 که (اردن پادشاه)

 عراق به رانیا با عراق جنگ انیجر در اردیلیمی س جابر خیش و فهد ملک اگر که گفت

 تخت و تاج حفظی برا که است بودهی عراق سربازان خون پول نیا، اند کرده کمک

؛ بلکه دنکن نظر صرف پول نیا گرفتن پس از دیبا تنها نه ها آن. است شده ختهیر ها آن

 گرفتار جنگ نیا جهینت در عراق کهی مشکالت حلی برا هم گرید دالر اردیلیمی س دیبا

 تیکو ریام و فهد ملک از نفرت و خشم با کهی درحال صدام. بپردازند ،است شده آن

 خون انتقام هم ما ،ندهند اثر بیترت عراقی تقاضاها به ها آن اگر :گفت ،برد یم نام

 نیحس ملک و مبارکی حسن از صدامت. گرف میخواه ها آن از رای عراق سربازان

 نیا در مداخله از مبارک. کنند بازگو تیکو ریام و فهد ملک به را او سخنان که خواست
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 وی سعود عربستان عازم هیفور 26 روز در نیحس ملکی ول ؛کردی خوددار لهئمس

 ملک. ابدیب صدام مشکالتی برای حل راه تا شدی عرب متحده امارات و تیکو سپس

 نیحس ملک و نکردند ییاعتنا صدامی دهایتهد به دیزا خیش و جابر خیش، فهد

 که بود تهفگ او به نیحس ملک با مالقات در تیرکویام .گشت باز سفر ازی خال دست

 دوی مرز اختالفات حل به موکول ندهیآ در عراق به تیکو سوی ازی کمک هرگونه

 .است عراق دولت سوی از تیکوی مرزها شناختن تیرسم به و کشور

 رانيا با بس آتش از پس عراق با كايآمر دوگانه استیس

 مراحل به فارس خلیجی ساحلی کشورها و عراق روابط که 1990 سال اول مهین در

 نمونه یک .گرفت شیپ در عراق مورد دری ا دوگانه استیس آمریکا بود دهیرسی بحران

 امور معاون ،«یکل جان» مسافرت آمریکا استیس دری دوگانگ و تضاد نیلاو از

 نیحس صدام با او مالقات و هیفور اواسط در بغداد به آمریکا خارجه وزارت انهیخاورم

 با خود روابط گسترش به واشنگتن عالقه از آمریکا خارجه تزارو کهنای ضمن. بود

 آمریکا خارجه وزرات ساالنه گزارش در یو آن از بعد هفته کیاما  گفت، سخن عراق

ی یک عنوان به عراق، تداش اختصاص عراق به آن صفحه دوازدهکه  ،بشر حقوق درباره

 نیحس صدام  ،1990 لیآور در دوم .شدی معرف بشر حقوق ضنق یها نمونه نیبدتر از

 قصد عراق اگر بود گفته کهی لییاسرا مقام یک پاسخ دری حنلدالیشد سخنرانی در

ی اتمی ها سالحی حت خود امکانات تمام از لیاسرا ،باشد داشته را لییاسرا به تجاوز

 هم ما، کنند یم دیتهدی اتم بمب با را ما ها ستینوهیص اگر :گفت ،کرد خواهد استفاده

  .دیکش میخواه آتش به را لیایاسر و برد میخواه کار هب ها آن مقابل دریی ایمیش سالح

های تلویزیونی  یک هفته پس از پخش سخنان صدام حسین، مطبوعات و شبکه

شدت صدام و رژیم بعثی عراق  داران یهودی بودند به آمریکا که بیشتر در اختیار سرمایه

روی جلد و هشت « نیوز ویک»را مورد حمله قرار دادند. از آن جمله مجله معتبر 

صفحه کامل خود را به خطری که صدام حسین برای امنیت خاورمیانه ایجاد کرده 
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کشور  سال پس از بمباران راکتورهای اتمی آن9است، اختصاص داد و نوشت که عراق 

انداختن راکتور اتمی و  از طرف نیروی هوایی اسراییل باردیگر در تداراک برای راه

های  ساختن سالح اتمی است و اگر به حال خود گذاشته شود در آینده نزدیک موشک

 های اتمی مجهز خواهد ساخت. خود را با کالهک

مریکایی به ، شش سناتور آ1990آوریل  12در زمان جنگ تبلیغاتی علیه صدام در 

خواهان )حزب طرفدار بوش( در سنای آمریکا  رهبر جمهوری« رابرت دال»ریاست 

وارد بغداد شدند. دیدار سناتورهای آمریکایی با صدام سه ساعت طول کشید و در آن 

کلیه مسائل مربوط به روابط آمریکا و عراق مورد بحث قرار گرفت. صدام در این 

های خبری آمریکا علیه وی منتشر می شد  ه در رسانهمالقات خشم خود را از مطالبی ک

، یکی از سناتورها  در جواب او گفت که این مطالب «آالن سپمپسون»ابراز داشت؛ ولی 

های خبری آمریکا است و ربطی به سیاست دولت آمریکا ندارد و  مربوط به رسانه

آن این است  دولت آمریکا خواستار حسن روابط با دولت عراق است. یک دلیل آشکار

های اقتصادی علیه عراق به سنای آمریکا  کارگرفتن مجازات ای که برای به که قطعنامه

تسلیم شده بود با مخالفت دولت مواجه شده است. به نقل از مجله تایم در این مقاالت 

سناتورها درباره تهدید استفاده از سالح شیمیایی علیه اسراییل از صدام توضیح 

های خودم دستور  من به ژنرال»هدید خود را تکرار کرد و گفت: خواستند. صدام ت

ام در صورت حمله اسراییل به عراق هرچه در انبارهای تسلیحاتی خود دارند بر سر  داده

 «.اسراییل بریزند. این دستور حتی در صورت مرگ من هم اجرا خواهد شد

 فارس و روند تحوالت آن های جنگ دوم خلیج ريشه

 منطقه که رفت می انتظار ایران علیه عراق ساله هشت جنگ پایان از پس

 با عراق ساله هشت فرسای توان جنگ. بازیابد را خود ثبات و نظم فارس خلیج

 کل بلکه داشت؛ درپی کشور دو هر برای فراوانی های آسیب تنها نه ایران

 کشورهای تمامی. داد قرار خود تحوالت تأثیر تحت نیز را فارس خلیج منطقه
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 منافع حفظ برای بودند، المللی بین مهم آبراه این به وابسته نوعی به که منطقه

 آرامش و ثبات تا بودند آن دنبال به جدید، منافع و اهداف به دستیابی و خود

 نتواند منطقه تا شد سبب عراق تهاجم اما شود؛ حاکم فارس خلیج به واقعی

 .ببیند خود به را آرامش روی جنگ پایان از پس

 و مهم هدف دو عراق برای همواره کویت و خوزستان اینکه به توجه با

 عراق خاک به آن پیوستن و خوزستان تجزیه در ناکامی از پس بود، استراتژیک

. رود پیش کویت یعنی خود دوم مهم هدف به دستیابی سوی به که بود طبیعی

 به نسبت ای فزاینده نگرانی عراق، و ایران جنگ در بس آتش برقراری با

 های دولت سایر و کویت دولت عراق، تجاوزکارانه و طلبانه توسعه های سیاست

 افزایش کویت به نسبت عراق اراضی ادعاهای ادامه. فراگرفت را فارس خلیج

 عظیم های زرادخانه ایجاد نفر، میلیون یک از بیش به آن نظامی نیروهای

 و ایران به تجاوز در ها آن از پروا بی استفاده و شیمیایی و موشکی های سالح

-یاسیس اطالعات مجله)داد افزایش را ها نگرانی این نیز خود کردنشین مناطق

 (.8 :37 شماره یاقتصاد

 که بود ای گونه به نیز عراقی مقامات و صدام های سخنرانی و ها گیری موضع

 فارس خلیج منطقه در عراق بلندپروازانه و طلبانه جاه اهداف از حکایت همگی

 پیروزی یک همانند را ایران با جنگ مدت دراز بست بن پایان عراق. داشت

 خود، از تر پرجمعیت و قوی، برتر دشمن با مقابله در عراق غرور. داد نمایش

 و ینیخودب، 1988 ژوئیه از پس. نداشت توجیهی نفرتش اما بود؛ درک قابل

 (.9: 1375کوهن،  دن)شد صدام  های ویژگی جزء نامطلوب آینده از هراس

 قدرت گرفتن دست در برای را ای گسترده حرکت صدام تا شد مسئله سبب این

 1988 اوت 18 در عراق و ایران جنگ توقف زمان از. کند آغاز فارس خلیج در

 جایگاه و شود فارس خلیج منطقه کشور قدرتمندترین تا تصمیم گرفت عراق
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 به و آورد دست به عربی کشورهای میان در داشت مصر پیشتر که را قدرتمندی

 (20 :1375خالوزاده، )برسد اسراییل با تسلیحاتی برتری یک

 درونی مشکالت با عراق تا بود شده سبب ایران با سالههشت  جنگ

 ارتش سازی آماده و نظامی نیروهای گسترده تقویت. شود رو روبه بسیاری

 به نشد، متوقف نیز ایران با جنگ خاتمه از پس گاه هیچ که مسلح و بزرگ

 از مساعد عوامل از ای مجموعه. نبود عراق  ای منطقه برتری ساز زمینه تنهایی

 نظر از. داشت وجود هدف این برای ژئوپلیتیک سیاسی و، اقتصادی نظر

 رشد باالی نرخ. بود مواجه ساختاری مشکالت با همواره عراق اقتصادی

 محصوالت نظر از خارج به زیاد وابستگی صنعتی، بازده ناچیزبودن جمعیت،

 11 معادل 1919 سال در عراق. بود برده میان از را بهبود امکان هرگونه غذایی

 دالر میلیارد 3 نظامی، واردات دالر میلیارد 5 نظامی، غیر واردات دالر میلیارد

 در قدرت همچنین. داشت دیگر مخارج دالر میلیارد 1 ها و وام بازپرداخت

 را ارتش نخبگان ذهن زیادی سؤاالت آن بر افزون .داشت اشکال نیز هرم رأس

 بدون چرا؟ بود چه ایران به عراق حمله از هدف که بود کرده مشغول خود به

 یافت؟ خاتمه پیروزی

 ملت عمومی افکار نزد در ایران با جنگ سال هشت از بعد عراق، اگرچه

 از پیروزی و پر دست با گویی که بود کرده ترسیم ای گونه به را صحنه خود،

 برابر در را متعددی مشکالت زمان گذشت اما؛ است شده خارج میدان این

بود. برای  خارج عراق دولت توان از ها آن حتی که داد قرار عراق رهبران

 این که شد وارد دالر میلیارد 241 ایران با جنگ طول در عراق نمونه مخارج

 بود. ( بیشتر1990 تا 1930سال ) 60 زمان مدت در عراق نفتی درآمد از مقدار

 تخمین سال در دالر میلیارد 4 نیز خارجی کشورهای به عراق های بدهی بهره

 (.50 :1370میلر، جودیت)شد می زده
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 سیصد حدود در بس، آتش برقراری از پس ماه 18 فاصله در دیگر سوی از

 خود های خانواده آغوش به و بودند شده مرخص ها جبهه از سرباز هزار

 اجرای با باید رژیم و داشتند احتیاج به کار چیز هر از قبل ها آن. بازگشتند

 الزام از ناشی تعهدات اما؛ کرد می ایجاد ای گسترده کار بازار تازه، های برنامه

 از را دار دامنه اصالحات و منطقی ریزی برنامه هرگونه توان دیون، بازپرداخت

 های بخش عمومی، نارضایتی از جدیدی موج آن تبع به. گرفت عراق رژیم

 هشداری عراق مقامات برای مسئله این که گرفت می فرا را جامعه مختلف

 بود. جدی

 فراوانی مشکالت با اجتماعی اقتصادی، سیاسی، بعد از عراق دولت اگرچه

 ساخته رو روبه اساسی و جدی چالشی با را رژیم مشکالت این و بود رو روبه

. افزود می نیز آن توانایی به دائم داشت وباالیی  توانایی نظامی نظر از اما؛ بود

 ،1980 سال در لشکر ده مقابل در لشکر 55 ایران با جنگ پایان از پس عراق

 دستگاه 5500 نظامی و هواپیمایی فروند پانصد جنگ، آماده سرباز میلیون یک

 (.1370:60، لورن اریک-سالینجر پیتر)داشت تانک

در  و ترین آسان امکاناتی، و نظامی نیروی چنین بر تکیه با و وضعیتی چنین در

 وسیله بدین عراق. بود کشور آن تصرف و کویت به حمله صدام برای راه ترین دسترس

 درونی بحران فرافکنی به دست و بکاهد خود درونی و نظامی مشکالت بار از توانست می

 .یافت می دست فارس خلیج در خود اصلی هدف به کویت، تصرف باچنین هم. بزند خود

 را خود موجودیت تا بود حکومت این تالش از بخشی عراق، تجاوز درواقع

 تهدیدهایی با بتواند و کند حفظ آن از ناشی های بحران و ایران با جنگ از پس

 برای عراق. برخیزد مقابله به بود انداخته خطر به را رژیم آن مسئولیت که

دست  فراوانی تبلیغاتی سازی زمینه به آن از پیش ها مدت از حمله این اجرای

 صدام برای نمونه .کرد تکرار کویت مورد در ادعاهایی دیگر بار که ای گونه به زد؛

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 239 مناقشات مرزی عراق با همسايگان خود با تكیه بر جنگ دوم خلیج فارس

دلیل  به وی، به پرخاش ضمن 1988 سال اواخر در القبس کویتی مجله سردبیر با دیدار در

 سخن مرزها کدام از: گفت بود کویت و عراق مرزی اختالفات مورد درکه  ای مقاله انتشار

 و عراق مرزهای از اگر اما؛ نیست امیر است، عرضی قصر مرز حدود مقصودت اگر گویید، می

 وضع استعمارگران که را مرزهایی خواهی می عراق از آیا که گفت باید گویی، می سخن کویت

 (.1367 ماه ید 6اطالعات، روزنامه)بپذیرد را  اند کرده

 خود به طلبانه توسعه های برنامه تکمیل برای عراق نیز ،1989 فوریه در

 اقدام کرد فارس خلیج همکاری شورای برابر در عرب همکاری شورای تشکیل

 هم گرد مجموعه این در را( شمالی) یمن بعدها، و اردن و مصر کشورهای و

 فارس خلیج در نفوذش گسترش برای عراق دست در ای وسیله شورا این. آورد

 شمار به ای، عراق منطقه رهبری جدید نقش برای مصداقی شورا این ایجاد بود.

 و کویت به نسبت را ای خصمانه سیاست ویژه به عراق، دیگر سوی از. رفت می

 را ها آن و گرفت پیش در فارس خلیج نشین حاشیه عرب کشورهای به نسبت

 ای ضربه این و هستند عراق اقتصادی منافع به زدن ضربه دنبال به که کرد متهم

  .است عراق به پشت از

 کاهش زمینه اوپک در خود نفوذ با که کردند متهم را عربی متحده امارات و کویت عراق،

. اند کرده وارد این کشور اقتصاد به را نفتی ضربه وسیله بدین و آورند فراهم را نفت قیمت

 تعدادی از متشکل که رومیله حوزه. کرد رومیله حوزه نفت دزدیدن به متهم را کویت همچنین

 شده واقع کویت و عراق کشور دو میان مشترک صورت به عراق جنوب در است، نفت چاه

 عراق کرده است. سرقت نفت مقداری نفتی، حوزه این از کویت که گفتند می ها عراقی و است

 میلیارد 10 خواستار ها آن ضمن در. بود کویت از غرامت دالر میلیارد 5/2 خواستار

 به را بوبیان و وربه جزایر که خواستند می ها آن از و بودند کویت از کمک دالر

 . کند واگذار عراق

 المللی بین عرصه در ای گسترده بسیار تحوالت که زد تهاجم به دست موقعیتی در عراق
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 پایان منطقه، در عراق حامی ترین مهم عنوان به شوروی اتحاد نفوذ کاهش. بود وقوع درحال

 قبال در عربستانو  متحده ایاالت خاص های سیاست، اروپا در عمده تحوالت سرد، جنگ

 هنگامی که. بودند مؤثر کویت به عراق حمله در که بودند مهمی بسیار عوامل جمله از عراق

 سوی مقامات از انتقادات و حمالت ترین سخت کرد، حمله کویت به عراق

 که روزی همان یعنی 1990 اوت 2 در. گرفت صورت عراق کار این از آمریکا

 آستین در آمریکا( جمهور بوش)رئیس جورج کرد،  اشغال را کویت عراق،

 کرد، اعالم را آمریکا جدید سیاسی بیانیه صدام به شدید اعتراض ضمن کلرادو

رو  روبه خطراتی با جهان شورویاتحاد  تهدید رفتن بین از وجود با: »گفت وی

 با کلی صورت به که است مهم بسیار آمریکا منافع برای ها آن تهدید که است

 از تهدیدها همین علت به. دارد تفاوت شوروی – آمریکا روابط اولیه الگوهای

 متحده ایاالت ای، منطقه مجهز و مسلح های قدرت تجاوزگرانه فعالیت جمله

  «.کند حفظ آمادگی و قدرت کمال در را خود نظامی نیروهای تا است مجبور

 سخنانی آمریکا در جمهور رئیس کویت، اشغال از روز پنج گذشت بعد از

 این در آمریکا متحده ایاالت استراتژی هدایت برای کشورش مردم به خطاب

 :از بودند عبارت اصول این. کرد معین را اصل چهار مورد،

 ؛تیکو از عراق شرط و دیق یب و کامل ینینش عقب-

 ؛تیکو مشروع حکومت بازکردن -

 ؛فارس جیخل در ثبات و تیامن به یبندیپا -

 .(170 :1375کوهن، دن)منطقه در کایآمر اتباع از حفاظت -

 در آمریکا اهداف ترین مهم از را اصول این اجرای بوش آن، از بعد هفته

 از عربستان و کویت مقامات دعوت دنبال به و آن درپی. کرد معرفی بحران این

 فارس خلیج منطقه به نظامی تسلیحات و نیروزیادی  حجم آمریکا، این کشور

 نیروی دو و پشتیبانی واحدهای لشکر، هشت منطقه در آمریکا نیروی. فرستاد
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 در تفنگدار واحد یک و تیپ یک و عربستان سواحل در مستقر دریایی تفنگدار

 و یک ام تانک 2000 حدود در نیروها این. شد می شاملرا  فارس خلیج منطقه

 نیروی به متعلق جنگنده هواپیمای 1300 حدود و داشتند اختیار در آیک

 حدود تعدادشان آمریکایی سربازان. داشتند حاضر منطقه در هوایی و دریایی

 یاری را ها آن متحد کشورهای نیروی نفر، هزار 245 که بود نفر هزار 430

 در تجهیزات و نیرو همه این (.1369 بهمن 17 اطالعات، روزنامه)کردند می

 شد. افزوده آنها تعداد به تدریج به و شدند مستقر منطقه در بحران اول مرحله

 زمان در آمریکا نمایندگان مجلس مسلح نیروهای کمیسیون رئیس آپسن، لسن

 گفت: باره این در فارس خلیج بحران

 ساخته رو روبه  کننده نگران مسئله سه به را آمریکا کویت، به عراق تهاجم»

 فارس خلیج بحران ای، هسته توانایی و تجاوز نفت،: از عبارتند سه این است.

 کند می تهدید را خاورمیانه ثبات و منطقه در آمریکا مدت دراز و بنیادی منافع

 ثبات و امنیت آمریکا جمهور رؤسای تمام روزولت فرانکلیت زمان از

 زیادی اندازه تا هدف این. اند داده قرار خود اصلی هدف را فارس خلیج

 شود، برقرار منطقه در امنیت و ثباتتا  باشد قرار اگر ما است منافع نشانگر

 (.1369 بهمن 17اطالعات، روزنامه)«برود بین از باید عراق نظامی برتری

 در اصلی خطر مورد در آمریکا پیشین دفاع امور وزیر براون هارولد

 :گفت نمایندگان مجلس خارجی امور کمیته در سخنانی در فارس، خلیج

 سیاسی و اقتصادی رفاه دارد، قرار خطر معرض در فارس خلیج در آنچه»

 پیشرفته و صنعتی کشورهای اگر. است آن متحدان و آمریکا متحده ایاالت

 احتماالً اش نتیجه شوند محروم فارس خلیج انرژی منابع به دسترسی از جهان

بود  خواهد جهانی و اقتصادی متحدان دردسرافتادن به و ورشکستگی

 (.83 :1369 فارس، جیخل مناریس نیاول مقاالت مجموعه)
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 کشور آن اشغال و کویت به عراق تهاجم با که بود به وضوح مشخص

 عراق است، گرفته قرار نفت از بستری بر که فارس خلیج خیز نفت و کوچک

 بدی چالش مسئله این. شود مسلط جهان کل نفتی ذخایر درصد 20 به بتواند

 به دست درحالی عراق که است این مهم نکته اما. بود داری سرمایه جهان برای

 طلبانه توسعه های سیاست و تحوالت جریان در آمریکا که زد اقدامی چنین

 موضع در عراق که هنگامی ایران با عراق جنگ زمان در. داشت قرار عراق

 روابط ابتدا عراق، سقوط از جلوگیری برای آمریکا گرفت، قرار ضعف

 های کمک پوشش در غیرمستقیم صورت به و گسترش داد عراق با را اقتصادی

 ها سال که سیاسی روابط و سپس پرداخت عراق تسلیحاتی تجهیز به کشاورزی،

  با عراق جنگ در را خود وسیله این به و برقرارکرد را بود قطع کشور دو میان

 شدت به را خود نظامی قدرت عراق تا شد سبب مسئله همین. داد نشان عراق پیمان هم ایران،

 بلکه نشد، کند تنها نه روند این نیز ایران و عراق میان جنگ خاتمه با حتی. دهد گسترش

 . گسترش پیدا کرد

 ای گونه به و پرداخت عراق با خود روابط تقویت به متحده ایاالت روند این باوجود 

 و فارس خلیج بحران بروز با. آورد فراهم را فارس خلیج بحران اداره بروز های زمینه

 با مسیراین  در را جهانی ی جامعه تا کوشیدند ها آن عراق، اقدام با آمریکا مخالفت

 جهان در آمده پیش وضعیت به توجه با آمریکا دیگر، عبارت به. سازند همراه خود

 به داشت نیاز که بود گرفته قرار موقعیتی و مقام در سرد، جنگ پایان از بعد

 بحران و است جهاندر  رقیب بی ابرقدرت تنها فضا این در که دهد نشان جهانیان

 بخشد. عینیت را موضوع این توانست می فارس خلیج

 توسط اقتصادیشان امنیت که موضوع این بیان با توانستند نمی ها آمریکایی 

؛ بخوانند فرا عراق با مقابله در مشارکت به را جهانیان است، افتاده خطر به عراق

 اقناع زمینه این در را جهان عمومی افکار محکم دالیلی ارائه با تا بود الزم بنابراین
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 دالیل این فارس، خلیج بحران زمان در آمریکا خارجه امور وزیر بیکر، جیمز. کنند

 دلیل سه آمریکا: »گفت چنین کویت به عراق تهاجم ی زمینه در وی. داشت بیان را

 دوم، دارد منافات جهانی صلح با عراق تجاوز آنکه اول دارد، عراق با مقابله برای

 شود قاعده صدام رفتار اگر...  است ای منطقه طلبی مبارزه ای گونه عراق تجاوز

 اینکه دلیل سومین و ماند نمی باقی منطقه این در جهانی صلح به امیدی هیچ

 به بستگی جهانی اقتصادی سالمت و کند می تهدید را جهانی اقتصاد عراق تجاوز

 را این تحمل جهانی جامعه نه و ما نه. داشت خواهد فارس خلیج انرژی منافع

 اطالعات مجله«)کند نظارت دسترسی این به دیکتاتور یک که داشت نخواهیم

 (. 28-27 :1382 ی،اقتصاد– یاسیس

 در ملل سازمان دادن دخالت با تا کرد تالش آمریکا متحده ایاالت دالیل این بر افزون

 بوش جرج. دهد جلوه مشروع نیز الملل بین حقوق بعد از را خود عمل فارس، خلیج بحران

 ملل سازمان دادن دخالت باتا  کرد تالش بود ملل سازمان در آمریکا ی نماینده زمانی خود که

 علیه جمعی دسته عملیات یک جهانیان دیدگاه در که کند رهبری را عملیاتی مسئله، این در

فارس  خلیج بحران قبال در فارس خلیج در آمریکا سیاست برای و این بود و تجاوزش عراق

 متحد ملل سازمان در جریاناین  گرفتن دست با توانست آمریکا زمان این در. بود پوششی

 جای به ملل سازمان قطعنامه ای بر عمده شوروی، تأثیر اتحاد و سستی ضعف دوران در

بحران تصمیمات  این قبال در توانست متحد ملل سازمان جهت همین به. بگذارد

 ملل سازمان امنیت شورای قبال در مهمی معارضه عراق به کویت انضمام. ای بگیرد یکپارچه

 عدم. دارد عهده به را المللی بین و امنیت صلح حفظ اصلی وظیفه خود، منشور مطابق که بود

 درعمل. بزند ضربه سازمان تقویت تازه اعتبار به توانست می امنیت مؤثر شورای واکنش

 پایان از و ناشی مساعد شرایط از ای رشته وجود دلیل به بیشتر توانست متحد ملل سازمان

 ایاالت ویژه به غرب نیت حسن به شوروی اتحاد و چین ای سابقه بی اتکای و سرد جنگ

 (.11: 1375 کوهن، دن)بگیرند  ای یکپارچه تصمیمات آمریکا متحده
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 از جمعی دستهشکل  عراق، به اقدام که بود این داد، رخ عمل در که آنچه

 از  که بودند محدودی کشورهای و شد محکوم دنیا کشورهای بیشتر سوی

 را کویت به تجاوز در عراق بعضاً عمل نیز ها آن اگرچه کردند. عراق حمایت

 از بیش مقابله، این در غربی کشورهای و آمریکا نقش اما؛ کردند محکوم

 متحد، ملل سازمان در گیری تصمیم جریان گرفتن دردست با ها آن. بود سایرین

 فشار تحت را عراق ممکن شکل هر به تا بستند کار به را خود تالش تمام

 بر کردن پافشاری در عراق و سرسختی تحوالت و موضع این به توجه با بنابراین. بگذارند

 و عراق متحدین نیروهای میان جنگ که رسد می نظر به کویت، خاک در مواضعش

 .باشد ناپذیر اجتناب

 پایان از بعد که واشنگتن برای بود سبزی چراغ متحد ملل سازمان 678 قطعنامه

 گذاشتن جریان در برای اجباری گونه و هیچ را آغاز کند جنگ خود میل به الجل   ا ضرب

 اهداف خسارت میزان و یا نابودکننده تسلیحات مورد در مانعی گونه هیچ و امنیت شورای

 نیفرورد 5 ، رانیا یاسالم یجمهور روزنامه)بود نشده قید نامه قطع متن در غیرنظامی

 علیه زور از استفاده در متحده ملل سازمان امنیت شورای قبول از پس. (1370

 آمریکا متحده ایاالت رهبری به متحدین نیروهای کویت، در عراقی نیروهای

 6 شب اواخر در عراق با متحدین جنگ. کردند آغاز عراق علیه را سختی جنگ

 وی. کرد جنگ بوش در ساعات اولیه بامداد اعالم جورج. شد آغاز ژانویه

 عملیات. کرد اعالم کویت آزادسازی را جنگ در حاضر کشور 28 هدف اصلی

 28 از عراق علیه متحدین هوایی نیروهای سنگین حمالت انجام با ابتدا جنگی

 عراق مواضع به و موشکی هوایی بمباران هفته شش انجام با. شد آغاز ژانویه

 و انگلیسی، بیشترآمریکایی که متحد کشورهای زمینی نیروهای فوریه 28 از

 کویت خاک داخل در پیشروی به و خمپاره توپ و تانک با بودند فرانسوی

 (. 17 :1375، زاده خالو سعید) اقدام کردند
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و  نظامی استراتژی بین کردند، عمل عراق قبال در غرب نیروهای که شکلی

 همان که مهاجمان یا مهاجم کشور استراتژی، این موجب به. بود نشانگری

 نشانه را اهدافی هوایی، گسترده حمالت از استفاده با بودند متحدین نیروهای

 به توسل ادامه از تا کرد مجبور را عراق مانده جا به های خسارت که گرفتند می

 اصلی بار (.1369 بهمن 2، اطالعات روزنامه)کند داری خود و جنگ زور

 پرواز، سورتی هزار 70 از بیش انجام با کشید. می دوش به آمریکا راعملیات 

 تجمع مراکز بر افزون حمالت این در. کردند وارد عراق به را مهلکی ضربات

 تولید کار و موشک پرتاب سکوهای عراق، و کویت در عراقی نیروهای

 ها، پل برق، منابع انرژی، مخازن آب، منابع شیمیایی، و متعارف های سالح

 پس. شد منهدم ای گسترده سطح در نیز عراق های و فرودگاه ارتباطی های جاده

 زمینی عملیات کرد، گیر زمین را عراق نیروهای کل که ها عملیات این انجام از

 100مدت در توانستند متحدین و نیروهای شد آغاز صحرا طوفان اعنوانب

 آزاد را و کویت دهند شکست را عراقی روحیه بی و ضعیف نیروهای ساعت،

 رژیم که بود آن از پس. کنند نفوذ عراق خاک درون به مناطقی در حتی کنند.

 و بحران ماهشش  گذشت از پس فارس، خلیج جنگ نوعی به و شد تسلیم عراق

 . رسید پایان به التهاب

 نتیجه گیری 

کردن دامنه جنگ سرد بود که  فارس اولین تنش بزرگ پس از فروکش جنگ خلیج

رو ساخت. این وضعیت فرصت مغتنمی بود تا ایاالت  جهان را با وضعیت جدیدی روبه

متحده آمریکا با توجه به ضعف گسترده اتحاد شوروی و عدم تأثیرگذاری قاطع آن 

عنوان تنها  دنبال آن باشد که نقشی نو و جدید را به کشور در تحوالت جهانی، به

های مبهم آمریکا در قبال اختالفات  ابرقدرت جهان ایفا کند. مشخص است که سیاست

نوعی در بروز این بحران نقش مهمی داشت. عراق احتیاج به چراغ  عراق و کویت به
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ه است؛ اجرا کند. سبزی داشت تا نیت و خواسته خود را که همواره درپی انجام آن بود

توانست موقعیت عراق را در منطقه حساس و استراتژیک  اشغال کویت در آن زمان می

گیری صریح  فارس به عنصر مؤثرتری ارتقا بخشد. چنانکه گفته شد عدم موضع خلیج

نوعی تشویق این کشور  گذاران آمریکایی در قبال این خواسته عراق و حتی به سیاست

 فارس بود.  بروز بحران دوم خلیج یکی از عوامل مهم در

 با و رانیا قراردادن محاصره در و جانبه همه میتحر و عراق اشغال با متحده االتیا

 فارس خلیج حوزه یکشورها انیم در وحشت و رعب یلماسیدپ و نقشه در رییتغ طرح

 کیاستراتژ منطقه بر را خود کامل تسلط یستیهونیص میرژ کمک با تا دارد نظر در

 کنترل جهت در یابزار عنوان به ندهیآ در تا دکن لیتکم آن ینفت منابع و فارس خلیج

 .دکن یبردار بهره آن از بیرق یها قدرت

پس از بروز بحران، آمریکا نقشی متفاوت با قبل را در این زمینه نشان داد. آمریکا 

کار برد تا با در اختیارگرفتن رهبری نیروهای متحد علیه عراق )با  ای به تالش گسترده

نوعی مدیریت این بحران بزرگ را در اختیار گیرد.  کسب مشروعیت از سازمان ملل( به

نکته را برای جهانیان روشن سازد که در جهان پس از پایان  توانست این این موضوع می

های بزرگ  رقیبی است که وظیفه کنترل و مدیریت بحران جنگ سرد آمریکا ابرقدرت بی

ها را باید  عبارت دیگر قاعده برخورد با این شکل بحران عهده دارد. به المللی را به بین

  معنای تسلط آمریکایی مسائل دنیا بود.ایاالت متحده آمریکا مشخص کند. این موضوع به 

توانست قواعد اقتصادی جهان را در مدار جدیدی قرار  از سوی دیگر این بحران می

دهد. آمریکا به خوبی آگاه بود که شریان اقتصادی ژاپن و اروپا عرصه را بر آمریکا تنگ 

این بحران  کرده بودند و در مواردی گوی سبقت را نیز از آن ابرقدرت ربوده بودند.

توانست زمینه کنترل این شریان حیاتی را در اختیار آمریکا قرار دهد و بدین ترتیب  می

موضع رقابتی آن کشور با اروپا و ژاپن تقویت شود. در کنار این روند، آمریکا 

های خود طراحی کند. افزون بر  توانست سیستم امنیتی جدیدی را مطابق با خواسته می
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فارس را نیز در اختیار  خیز خلیج یحاتی کشورهای ثروتمند و نفتآن بازار خرید تسل

شده و  گیرد و از این راه با فروش تسلیحات مدرن و پیشرفته، البته در سطحی کنترل

 تحت نظارت خود، گوی سبقت را از رقبا برباید. 

این بحران همچنین این فرصت را در اختیار ایاالت متحده آمریکا قرار داد که با 

ها به دو جریان رادیکال و  ن کردن آ اد شکاف میان کشورهای عربی و تبدیلایج

صورت جدی فرایند صلح اعراب و اسراییل را پیگیری کند. بدین ترتیب  کار به محافظه

ترین مشکالت سیاست خارجی خود در منطقه  دنبال آن باشد تا به یکی از مهم به

ایاالت متحده آمریکا توانست از قبل  صورت کلی فارس نظم و انسجام ببخشد. به خلیج

دست آورد. این مسئله تأثیر مهمی را در ارائه  فارس منافع بسیاری را به جنگ دوم خلیج

نقش جهانی این ابر قدرت از خود برجای گذاشت. البته قابل توجه اینکه که شرایط 

خاص جهان پس از پایان جنگ سرد و خأل ناشی از عدم حضور ابر قدرت رقیب 

اتحاد شوروی( در تحوالت جهانی، کمک شایانی به ایاالت متحده آمریکا کرد تا چنین )

های جدید جهانی و از  بندی شدن صف نقشی را بر عهده بگیرد. این موضوع با مشخص

شکل  رفتن خأل ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی وارد مرحله دیگری شده است و به میان

 جدی مواجه شده است. کلی نقش ابرقدرتی آمریکا با چالش
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 منابع:

 ،تهران ،ترجمه نادر نوروز شاد ،عراق و جنگ ايران و عراق (،1380)عبدالحلیم ،ابوغزاله

 .مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

  .قومس ، تهران،روابط خارجی ايران (،1382)علیرضا ازغندی،

،  موسی احمدزاده :ترجمه، محرمانه پرونده ،فارس جنگ خلیج( ، 1370پیر سالینجر ، اریک لوران)

  تهران: اطالعات.

، تهران: موسسه چاپ و  نشر  كايآمركايآمر و رانيا یاقتصاد ابط رو یبررس،  (1379ترابی، یوسف)

 عروج.

 فر.   ، ترجمه: حمید شیرازی، تهران:  پژوهشکده فروزانستمیب قرن در جهان خيتار(، 1377جان گرنویل)

، تهران: مطالعات عراق و رانيا یمرز اختالفات یخيتار یبررس(، 1367جعفری ولدانی، اصغر)

 سیاسی و بین الملل.

، تهران: نشر فارس جیخل در آن کیتیژئوپل نقش و مرزها تحوالت(، 1374جعفری ولدانی، اصغر)

  قوس.

تهران: انتشارات وزارت ، یابوموس و تنب ريجزا به یخيتار ینگاه(، 1376جعفری ولدانی، اصغر)

  امور خارجه.

، تهران: دفتر مطالعات فارس جیخل و سرخ یايدر ديجد کیتیژئوپل(، 1381، اصغر) جعفری ولدانی

 سیاسی و بین المللی.

، ترجمه: حسن تقی زاده میالنی، تهران: تيکو تا تيتكر از،  (1370، لوری میل روا) جودیت میلر

  کویر.

، تهران: انتشارات وزارت امور تيکو و عراق قبال در تیامن یشورا مواضع(،  1375خالوزاده،  سعید)

  خارجه.

، ترجمه: فارس جیخل جنگ درباره یالملل نیب یها دگاهيد(، 1375دن کوهن، الکس دنچف)

 محمدحسین آریا، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

 یعموم روابط :تهران ،یلیتحم جنگ سال نیپنجم بر یگذر ،(1364ی)اسالم انقالب پاسداران سپاه
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  ی.اسالم انقالب پاسداران سپاه

  ، تهران: انتشارات تهران.انهیخاورم ندهيآ و فارس جیخل جنگ(، 1370طلوعی، محمود)

ترجمه علیرضا طیب،  ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی (،1384)اهلل روح رمضانی،

 .نینشر  تهران،

کشهای کويتی زير پرچم ايالت  قرار گرفتن نفت (،1368)الیزابت و پل راجرز ،گاملن

جلد دوم، تهران:  های تجاوز و دفاع، بازشناسی جنبه -داليل و تأثیرات آن؛ متحده:

 .المللی تجاوز و دفاع دبیرخانه کنفرانس بین

 تهران: اطالعات.، ترجمه: رضا حائر، انهیخاورم در كايآمر باتالق(، 1373لیون تی هدر)

(، تهران: دفتر مطالعات سیاسی 1380فارس) مجموعه مقاالت يازدهمین همايش بین المللی خلیج

 المللی.  بین

 (، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. 1369)فارس جیخل ناریسم نیاول مقاالت مجموعه

تهران: انتشارات  ،الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین (،1372)عبدالعلی ،قوام

 .سمت

 37، شماره  اقتصادی –مجله اطالعات سیاسی ، « بررسی جنگ عراق»

 1369 بهمن 17 ،اطالعات روزنامه

 1370 نیفرورد 7 ،جمهوری اسالمی روزنامه

  108 و 107 شماره ، یاقتصاد – یاسیس اطالعات مجله

جنگ ايران و ررسی مواضع و عملكرد کويت در ب"(، 1383بهارسید مسعود) موسوی،

  .8، شماره 2دوره   ،"عراق

پریسا  هترجم ،"1987فارس  غرب و منازعهِ دریایی در خلیج" (،1382)آنتونی، کردزمن

 .، سال دوم6، شمارهفصلنامه نگین ايران ،نیا کریمی

فصلنامه نگین  ،"عوامل و دالیل گسترش جنگ ایران و عراق" (،1382)محمود ،یزدان فام

 .شمارهِ اول ،سال اول ،ايران
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