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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠٢١ جنوری ١٧
  

 ، جنگ سی ساله]فارس[خليج 
  »دوران اميد جديد آغاز می شود « : بوش 

  ٢٠٢١ جنوری ١٢مرکز پژوھش ھای جھانی سازی، 

  
عمليات ] فارس[در خليج ) به وقت منطقۀ جنگی( دقيقۀ بامداد ٢٠ و ٢، ساعت ١٩٩١ جنوری ١٧ سال پيش، در ٣٠

 وارد آسمان عراق شدند و با ھلفاير ايستگاه ھای امريکاياالت متحدۀ ھليکوپترھای ا. شروع شد» وفان صحرا ط «

 ١١٧ ھای کروز تاماھاک و شکاری ھای مخفی کار اف راکتًفورا پس از اين حمله، . رادار عراقی را تخريب کردند

آسمان بغداد سی ان ان تصاوير . مراکز حساس ديگری را مورد اصابت قرار دادند و دفاع ھوائی پايتخت را کور کردند

که گزارشگر آن را با آتش بازی سنتی » نمايشی «  ھوائی روشن شده بود به سراسر جھان فرستاد، دفاعرا که با تيربار 

و اين آغازی بود برای آنچه که پنتاگون به عنوان .  مقايسه کردامريکا روز جشن استقالل اياالت متحدۀ جوالی ۴د ر 

می به وقوع نپيوسته ود که ھرگز در زمانی به اين کوتاھی با سالح ھای غير اتويرانگر ترين حرکت نظامی می نامي

جنگ عليه عراق بخشی از جنگ ھای پسا جنگ سرد را تشکيل می . اين جنگ الگوی جنگ ھای آينده معرفی شد. است

ورشو و اتحاد جماھير ن فرو ريخته و پيمان ي اين جنگ را وقتی به راه انداخت که ديوار برلامريکااياالت متحدۀ . داد
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ًاين رويدادھا وضعيت ژئوپليتيک کامال جديدی را به وجود . سوسياليستی شوروی نيز در آستانۀ انحالل قرار گرفته بود

 .ژی جديدی را برای کسب بيشترين امتيازات طراحی کنديآورد و به اياالت متحده نيز اجازه داد تا سترات

پس از ). بر اساس شعار رايج در آن دوران(» صلح فرا رسيد « ر شد که به شکل متناقضی آتش جنگ وقتی شعله و

.  و حتا انحالل خود اتحاد جماھير سوسياليستی شورویارسا، و انحالل پيمان و١٩٨٩ن در سال يفروپاشی ديوار برل

بزرگی می جنگ سرد به پايان رسيده و ما وارد دوران نوين و اميد بخش « رئيس جمھور بوش اعالم کرده بود که 

در واقع . »غتشاش وجود داردبه ما يادآور می شود که ھنوز منابع مستقل ا] فارس[بحران خليج « ، ولی »شويم

دست ه از خود واشنگتن بود که با زوال بلوک شوروی که به آن دامن می زد تا بيشترين امتيازات را ب» اغتشاش «

ُ اياالت متحده يگانه دولتی است که دارای نيروئی با برد و نفوذ در «: ھمان گونه که اياالت متحده اعالم می کند . آورد

»  وجود نداردامريکاھيچ جايگزينی برای رھبری . ًھمۀ ابعاد سياسی، اقتصادی و نظامی واقعا جھانی می باشد

  ).١٩٩١ت گسژی امنيت ملی اياالت متحده، ايسترات(

ولی وقتی در . ِحسين در جنگ عليه ايران خمينی پشتيبانی کردِ از عراق صدام امريکا اياالت متحدۀ ٨٠در سال ھای 

دست ه  بيم داشت که عراق نقش بارزی در منطقه بامريکا جنگ ايران و عراق به پايان رسيد، اياالت متحدۀ ١٩٨٨سال 

نه وامی و کويت را تشويق کرد تا مصرا. را به کار بست» نداز حکومت کن تفرقه بي« ًر نتيجه مجددا سياست آورد، د

را که به عراق داده بوده مطالبه کند و بر ھمين منوال از منابع نفتی مشترک به شکل فوق العاده و خالف موازين تعيين 

 سفير اياالت ١٩٩٠ جوالی ٢۵ بين دو کشور باال می گيرد، در شنجدر حالی که ت. شده بين دو کشور بھره برداری کرد

از رئيس جمھور دستور دارد که در «  به صدام حسين اطمينان می دھد که ١سپی در بغداد خانم آپريل گالامريکامتحدۀ 

يک ھفته پس از . »ما ھيچ نظر خاصی دربارۀ منازعات شما با کويت نداريم « و » پی بھترين مناسبات با عراق باشد 

 می کند که به ازای از اين پس عراق اعالم. اشتباه در محاسبات سياسی، عراق کويت را به اشغال خود درمی آورد

 عراق را از آن ٢٠ ھا در ترسيم نقشۀ خاورميانه در سال ھای که انگليس] فارس[ه از ساحل خليج واگذاری حق استفاد

  . کويت را ترک خواھد کرد،يب گذاشته بودندصبی ن

نظامی آرايش نيروھای اياالت متحده که خيلی پيش از اينھا جنگ را تدارک ديده بود، با ماھواره ھای . دام انداخته شد

  .   عراقی را برای تعيين اھداف رصد کرد

 در منازعه بين دو کشور بی طرف باقی خواھد ماند، امريکاواشنگتن گرچه به بغداد وانمود کرده بود که اياالت متحدۀ 

لی عليه  وقتی نيروھای نظامی عراق به کويت حمله کردند، برای تشکيل يک ائتالف بين المل١٩٩٠ جوالیولی در 

ئی امريکانرال جئی بودند به فرماندھی امريکا آنھا ٧٠% سرباز که ٧۵٠٠٠٠عراق اقدام کرد، و نيروئی با 

أی به عالوه ر( رأی ١٢ شورای امنيت ملل متحد با ١٩٩٠مبر در نو. گسيل کردند] فارس[ به خليج ٢فپشوارتسکو

ھر «  استفاده از ۶٧٨، و عدم حضور چين، قطعنامۀ )کوبا و يمن ( رأی مخالف ٢، )اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی

  .را تصويب کرد» گونه امکانات ضروری عليه عراق 

 قانون اساسی تحت فرماندھی اياالت متحدۀ ١١نخستين جنگی ست که جمھوری ايتاليا با نقض مادۀ ] فارس[جنگ خليج 

ًناتو گرچه رسما به شکلی که ھست در اين جنگ شرکت نداشت ولی نيروھا و پايگاه .  در آن شرکت کرده استيکاامر

ژی نوين اياالت متحدۀ يستراتشورای آتالنتيک در پی ، ١٩٩١مبر چند ماه بعد، در نو. قرار می دھدھايش را در اختيار 

در ھمان سال ايتاليا، با نقض قانونی اساسی که مأموريت . کندرا اعالم می » ژی پيمان ناتويستراتاصل نوين  « امريکا
                                                 

1 April Glaspie 
2 Schwarzkopf ف جونيور پنورمن شوارتسکو  
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الگوی «  تعريف کرده است، » دفاع از منافع ملی در ھر کجائی که ضرورت داشته باشد «  نيروی ھای نظامی را 

از جنگی . ندکپی می ک» شيوۀ جديد دفاع « ژی نوين اياالت متحده را به عنوان يايتاليا سترات. را اعالم کرد» نوين دفاع 

  .ضرورت خواھد داشت» عمليات انسان دوستانه و صدور دموکراسی « ًبه جنگ ديگر که حتما برای 

آيندۀ بھتری را پيش روی ما خواھد گذاشت،  « ١٩٩١اين جنگ ھمانی ست که به گفتۀ رئيس جمھور بوش در سال 

» ی نمی تواند به کار برده شود ئ و ھيچ نيرو جامعۀ جھانی نوين در يک ھمزيستی و سازش فزاينده گردھم خواھند آمد

    . »به عنوان عمق نظم نوين جھانی به تاريخ خواھد پيوست] فارس[بحران خليج « و برای چنين امری 

  
 ھواپيما، بيش از ٢٨٠٠ و ھم پيمانان با امريکا، نيروی ھوائی اياالت متحدۀ جنوری ١٧ روز، از روز ۴٣در کوران 

 ميليون ريز مھمات ١٠ بمب پرتاب کردند از جمله بمب ھای خوشه ای که با آنھا بيش از ٢۵٠٠٠٠ خروج، ١١٠٠٠٠

 بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، يونان، اسپانيا، بحریدر بمباران ھا، در کنار اياالت متحده نيروی ھوائی و . خوشه ای رھا شد

 نيروھای ائتالف با نيم ميليون سرباز بروری ف٢٣در .  و کانادا شرکت داشتنداروینمارک، ندلند، ا، ھجيمال، بلگپرت

 آتش بس موقت اعالم کرد و تھاجم به پايان بروری ف٢٨ بوش در امريکارئيس جمھور . حملۀ زمين را آغاز کردند

 .رسيد

اياالت متحده يگانه « : ، واشنگتن به رقيبان و ھم پيمانانش پيغام صريحی صادر کرد ]فارس[ًفورا پس از جنگ خليج 

ًلتی است که دارای نيروئی با برد و نفوذ در ھمۀ ابعاد سياسی، اقتصادی و نظامی واقعا جھانی می باشددو ھيچ . ُ

  ).١٩٩١ت گسژی امنيت ملی اياالت متحده، ايسترات(»  وجود نداردامريکاجايگزينی برای رھبری 

ھای پياپی را به فرماندھی اياالت ژی جديدی به وجود می آيد که جنگ يسترات] فارس[به اين ترتيب، با جنگ خليج 

، و ٢٠١١، سوريه ٢٠١١ ا، ليبي٢٠٠٣، عراق ٢٠٠١، افغانستان ١٩٩٩ ھدايت می کند، يوگوسالوی امريکامتحدۀ 

اين موضوع نشان . معرفی می شود» عمليات بشر دوستانه برای صدور دموکراسی « جنگ ھای ديگری که به عنوان 

  مرگ و مير  ميليون ھا انسان ، قطع عضو، يتيم و پناھنده شده است، باعث اندازه تا چه] فارس[دھد که جنگ خليج  می

به اين محاسبات بايد . تعريف کرد» عمق نظم نوين جھانی  « ١٩٩١ت گسيعنی جنگی که رئيس جمھور بوش در ا
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يليون نفر آنھا را  سال پس از محاصرۀ عراق اضافه کنيم که کودکان نيم م١٢مرگ يک ميليون و نيم نفر را در طول 

تشکيل می دھند، بسياری ديگر به دليل اثرات دراز مدت بمب ھای اورانيوم ضعيف شده از بين رفته اند که به شکل 

 قربانيان جديدی ٢٠٠٣و پس از محاصره، در جنگ دوم عليه عراق در سال . گسترده در جنگ به کار برده شده است

  .بر جا گذاشت

فقط برای : ر سوزانده خواھد شد، يعنی  برای جنگ خرج شد الين جھانی ھزاران ميليارد داز نظم نو» عمق « در اين 

  .ر تخمين زده استال ميليارد د٢٠٠٠ًدومين جنگ عليه عراق، دفتر کنگره مخارج اياالت متحده را در دراز مدت تقريبا 

رسانه ھای بزرگ از سی امين سالگرد زودی شاھد آن خواھيم بود به ذھنمان خواھيم سپرد، ھيچ يک از آنچه را که ب

  . ياد نخواھد کرد» عمق نظم نوين جھانی « ، ] فارس[جنگ خليج 
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