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 چکیده

 اقتصادی آشفته اوضاع به دادن سروسامان جهت حسینصدام. گرفت قرار نامطلوبی موقعیت در اقتصادی حاظل از ایران، علیه بعد از جنگ عراقکشور 

 یسهمیه به پایبندی و نفت تولید کاهش)ندمان ؛کرد فارسخلیج حوزه هایی از کشورهایمجموعه درخواست لذا. داشت پول به مبرم نیاز خود کشور

مخالفت شود  هااعالم کرد که اگر با این درخواست، و (عراق بهجدید  مالی هایکمک دادن و عراق به دخو طلب بخشش اوپک، طرف از شدهتعیین

و چراغ سبز  نسبت به مالکیت کویت عراق یندیر اهایدعا و مرزی اختالفات یسابقه و عوامل این لذاخواهم زد؛  جویانهانتقامدست به اقدامات 

 هکرد حمله کویت کشور به، (1369مردادماه  11میالدی) 1990 اوت دوم سحرگاه در عراق شد باعث ،ر کویتمله به کشوحآمریکا به عراق در مورد 

 .درآورد خود اشغال به ساعت چند مدت در را کشور این و

 .باشد، میمیالدی1990 سال رد یتوک به عراق یحمله علتهدف این تحقیق برسی 

 .باشدمی تحلیلی ووصیفی و ت یخیتارهای روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش

کرد  کشور کویت حملهبه دهد که رژیم بعث عراق به دالیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی)نظامی(، های این تحقیق نشان مییافتهها و نتایج تحقیق:یافته

را از عراق  مانور قدرت و عمل آزادی شد و همین امربابسیار کم می فارسخلیج درعراق  سواحل طولکه این به توجه بااند از: تعبار هاکه اهم آن

 دسترسی فارسخلیج رأس در کویت استراتژیک ساحل کیلومتر ،150 از بیش به آن، مهم جزایر و کویت تصرف با عراقبه همین دلیل  .استگرفته 

 یتولیدکننده بزرگ کشورهای از یکی کویت ازآنجاکه و ؛ردبرا از بین می فارسخلیج هایآب به عراق دسترسی میزان بودن کممشکل و  کردیم پیدا

 قعرا درآمدهای کویت، به عراق دستیابی بنابراین،؛ دارد جهان کشورهای میان در را سوم مقام نفت یشدهاثبات ذخایر نظر از و است جهان در نفت

در زمان تصرف کویت، » کویت هایسرمایه و ارزی ذخایر به دسترسی نیز و نفت غنی منابع از استفاده با عراق. دادمی افزایش چشمگیر ایگونههب را

 «.اشت، میلیارد به بخش خصوصی تعلق د50، میلیارد آن متعلق به بخش دولتی و 100، میلیارد دالر بود که 150های خارجی کویت جمع دارایی

 دربا تصرف کویت  بنابراین کشور عراق ؛کردمی فراهم عراق جنگی ازیبازس برای را الزم اعتبارات ضمناً و دادمی کاهش را اشاقتصادی مشکالت

  .یافتدست خود اهداف به مدتکوتاه

 .کویت عراق، اختالفات اراضی، ،اقتصادجنگ،  کلمات کلیدی:
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 و بیان مسئله مقدمه

 دنبال خود سایهمه یاکشوره زیان به را طلبانهتوسعه سیاست یک همواره این کشور حاکمان عراق کشور تأسیس انمز از

 همواره همسایگانش آبی مرزهای و خاک گستره نسبت به فارسخلیج هایآب به عراق دسترسی میزان بودن کم. اندکرده

 کویت و ایران خوزستان عراق، برای. است کرده تشویق یگانساهم علیه آبی مرزهای در طلبیتوسعه به را عراق رهبران

 سر بر ایران با خود شرقی مرزهای در عراق رهبران مرزی اختالف .نداهبود  طلبانهتوسعه یکژتاسترا و مهم هدف دوهمواره 

 رانای خاک به هانآ یحمله سبب درنهایت خوزستان غنی و زرخیز استان به هاآن طمع چشم و اروندرود بر مطلق حاکمیت

 خاک از قسمتی را کویت همواره عراق نرهبرا .است بوده کویت متوجه عراق طلبانهتوسعه هایسیاست دیگر بخش .شد

 برای را شرایط که چیزی آن اما است؛ افتاده اتفاق مکرر کویت خاک به هاآن اندازیدست که ایگونهبه دانستند؛می عراق

 مرز ات را آن که بود عراق دولت برای ایران علیه تحمیلی جنگ اقتصادی مدهایپیا کرد، فراهم تکوی به عراق نظامی حمله

 دوم هدف به دستیابی سویبه عراق که بود طبیعی خوزستان، تجزیه در ناکامی از بنابراین پس .بود برده پیش ورشکستگی

 1980ثمر خود به ایران در سال بینه و ی تجاوزکاراپس از حملهعراق  . (1:  1395)سید و زارع، رود پیش کویت یعنی خود

نامطلوبی  موقعیتدر  ازلحاظ اقتصادی رااین کشور  ؛ال طول کشیدهشت س که خالف تصوّر حکومت صدام میالدی، 

 بوده فارسخلیج یحاشیه عربی کشورهای سود به ایران با سالههشت جنگ بود معتقد حسین صدام زمان آن در داد.قرار

به اوضاع مان دادن وساسر جهت دلیل همین به .است نداشته اقتصادی فروپاشی و ویرانی جز اینتیجه عراق برای کهلیحادر

 دالری به عراق و  میلیارد 10 جمله کمکهایی از کشورهای عربی داشت؛ ازمجموعه درخواست آشفته اقتصادی کشور خود

 جنگ جریان در که سعودی عربستان و عربی متحده امارات کویت، یکشورها به کشور این میلیاردی 30 بدهی پرداخت لغو

 هدفبا فارس، و کاهش تولید نفت کشورهای خلیج(42:  1370 لوران، و سالینجر)شد بود هشد قفاتو آن به نسبت ایران با

 عراق ارتش ند؛مخالفت کرد حسین صدامهای جمله کویت با درخواستکشورهای عربی و از ازآنجاکه قیمت نفت. افزایش

 اسدی،)درآورد خود اشغال به عتاس چند مدت در را کشور این و کرد عبور کویت مرزهای از 1990 اوت دوم سحرگاه در

در این مقاله ما بر آنیم که  .شدکویت کشور تهاجم عراق به  ی باعثاملوعچه اساسی مقاله این است که  سؤال(. 525: 1381

 تکویبا دیرینه اراضی اختالفات و عراق اقتصادی شدید مشکالتو  به کویت بین حمله عراق  ها کهبا استفاده از این فرضیه

 فوق پاسخ دهیم.  سؤالرابطه مستقیم وجود داشته است؛ به  ز آمریکا به عراق برای حمله به کشور کویتاغ سبو چر

 

 :تحقیق اهداف -

 :تحقیق هدف اصلی-

  به کشور کویت.  ینسح صدامی رژیم تعیین اهداف سیاسی حمله -

 به کشور کویت.   حسین صدامی رژیم تعیین اهداف اقتصادی حمله -

 به کشور کویت.   حسین صدامی رژیم حمله امنیتی اهداف تعیین -
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 :تحقیق اهداف فرعی-

 .کویت به عراق یحمله در (،ژئوپلیتیکیکویت)تنگناهای  بر عراق مالکیت دیرین ادعای و کشور دو اراضی اختالف نقش-

 . یتوک کشور به عراق یحمله درکشور عراق  خارجی هایبدهی و اقتصادی نبحرا نقش-

 کویت. عراق و جنگ بین کشورهای  گیریشکلنقش کشور آمریکا در -

 :تحقیق هایسؤال -

 :اصلی تحقیق سؤال-

 .است بوده چه کویت به عراق تهاجم اصلی عامل

 :فرعی تحقیق سؤاالت

 ه هدف سیاسی به کشور کویت حمله کرد.  دی به چمیال 1990سال  صدام در جنگ -

 به کشور کویت حمله کرد.   اقتصادی ی به چه هدفمیالد 1990صدام در جنگ سال  -

 به کشور کویت حمله کرد.   امنیتی  میالدی به چه هدف 1990صدام در جنگ سال  -

 :روش تحقیق

 استفاده با لذا در این پژوهش. هستتحلیلی  – یتوصیف و روش تاریخیهای روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش

 و هاسخنرانی اینترنتی، هایسایت مقاالت، ها،کتاب ازجمله موضوع با مرتبط مختلف منابع به عهاجرم با، تاریخی روش از

نگ از توصیفی به توصیف ج درروش است. شدهپرداختهی عراق به کویت، حملههای ها و زمینهبه بررسی ریشه منابع سایر

تحلیلی، به تشریح و  تبین  – توصیفی درروشاست. و  هدشپرداخته، مانند تاریخ شروع جنگ، مدت جنگ، های مختلفجنبه

 است. شدهپرداخته بهعراق ی حملهدالیل این جنگ و 

 

 :ضرورت تحقیقاهمیت و  -

 :اهمیت تحقیق -

 از فارسجیخل. نهند نام «جهان نفت مخزن» را منطقه این که شده سبب ،فارسجیخل در گاز و نفت عظیم منابع وجود -

 تحوالت.  دارد عهده بر اساسی نقشی جهان، آینده انرژی تأمین در که دیآیم شمار به نجها انرژی مخازن نیترمهم

 ژهیوبه جهانی، یرژان بر که بود خواهد یکسآن از برتر قدرت میالدی، سوم هزاره در که است آن بیانگر ،المللنیب نظام

 کانون جهان، انرژی مخزن نیتربزرگ اننوعبه فارسجیخل که نیست تعجب جای بنابراین، و یابد تسلط گاز و فتن

 کشورهای برای نظر، این از و است باالیی بسیار جهانی نفتی ذخایر دارای منطقه، این.است قرارگرفته جهانی توجه

 از درصد 62 ،فارسجیخل کشورهای. آوردیدرم گردش به را اقتصاد چرخه که دیآیم شمار به حیاتی شاهرگ صنعتی

منطقه غرب آسیا  کهنیابا توجه به  و ذکرشده مسائل به توجه با. کنندیم تولید را جهان بازارهای یِفمصر نفت مجموع

 هاجنگه؛ بررسی این در منطقه بود ییهاجنگپس از پیروزی انقالب اسالمی دستخوش  خصوصاًپیش و سال  هادهاز 

  دی برسانیم.عا به محقق بر هقاطالعاتی از اوضاع کشورهای این منط شودیماین جنگ باعث  ازجمله
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 منطقه کشورهای میان تنش بروز امکان و منطقه در آمریکا دریایی پنجم ناوگان مخصوصاً و بیگانه نیروهای حضور 

 .بدهند انجام را تحقیق این که دندش آن بر نگارندگان یلدل همین به لذا آمریکا؛ و ایران مخصوصاً و باهم

 ضرورت تحقیق -

که دسترسی کشورها به دریای آزاد و منابع نفتی چقدر در توان نظامی و غیره نظامی  میشویممتوجه ق یقبا انجام این تح

آمریکا در  باری کشورنقش استک حالنیدرع. کنندیماهمیت داشته و  برای رسیدن به این منابع چقدر تالش  هاآن

از  طرفکیازشوم  یانقشهیدن کش ابر منطقه ب؛ که برای حضور و سلطه شودیماین جنگ مشخص  یریگشکل

کند و به  نیتأمکه تولید نفت خود را افزایش داده تا نفت ارزان صنایع خود را  کندیمکشورهای عربی درخواست 

به کشور عراق  حالنیدرعین کشورها شود. و و باعث اختالف بین ا سامان عراق هر چه بیشتر فشار آورد.باقتصاد نا

مشکالتتان با کشور کویت را حل کنید؛ که این امر منجر به جنگی  دیدانیمور صالح هر طکه  دهدیمچراغ سبز نشان 

این کشور ؛ قدرت نظامی سنگین به کشور عراق یاحملهو سرانجام با  بین دو کشور همسایه یعنی عراق و کویت شد.

 فارسجیخلنفت در   ندهدکنیتولربی ی عاهکشور و .بود را از بین ببرد (،اسرائیلصهیونیستی) رای رژیم جعلیهدیدی بکه ت

معقول و مطمئن و  متیق بانفت  تیدرنها؛ که بگیردکالن آمریکا  یهااستیسحمایتی خود برای پیروی از  چتررا در 

 .کند نیتأمایمن خود را  ونقلحملبا 

 بروز یچگونگ بینیپیش یبرا هم و مشکالت بین دو کشور وفصلحل هایراه ناختش برای هم جنگ این آغاز علل بررسی

 یگرینظام یهاتیظرفو شناخت  یامنطقهو کاهش تهدیدات  هاآن از گیریپیش هایراه و آینده در احتمالی مشابه هایجنگ

 .است مهم بسیاردر منطقه، 

 :نظری مبانی -

 جنگ لغوی تعریف -

 زدوخورد، رد،وآ و رزم نبرد، ،کشش و کوشش هرگونه قتال، جدال، معنی به فارسی هایهناملغت در جنگ یواژه -

 نوروزی،)است کاررفتهبه حریف درکردن به میدان از یا کردن ساقط قصد با خصمانه درگیری هرگونه یا کشتارجمعی

1385  :286.) 

 تعریف اصطالحی جنگ -

ن یفهمراه است. هدف نهایی هر یک از طراز نیروهای مسلح  ست که با استفادهیا چند حکومت ا جنگ نزاع بین دو -

 (.13:  1392پیری، و  8:  1366حسنی، است)صلح برای برقراری  موردنظرشری و تحمیل شرایط غلبه بر دیگ

 هایحلراهرسیدن  بستبندولت پس از به نیروهای مسلح دو یا چند  آمیزخشونتجنگ عبارت است از برخورد  -

 (.13:  1372گری)پیری، تحمیل اراده یکی بر دی منظوربهسیاسی 

: 1385 افتخاری،) .گویندمیرا جنگ  عملی سیاست عرصه در بازیگر اهداف به دستیابی یبرا زور از هدافاست -

167.) 
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 :هاعلل و عوامل شروع جنگ -

 کنند.ها اشاره مینهها و زمیها به دو عامل ریشهبرای شروع جنگ طورکلیبه -

 :هاریشهالف(  -

روند. موارد زیر،  جزو از بین نمی نیآسابهبوده و  یآن دسته از عواملی هستند که دارای عمق و پایدار -

 باشند:های جنگ میریشه

ورزی بین دو کشور یا ملت در طول سالیان در اثر تکرار جنگ و تداوم خصومت و کینهتاریخی:  –

 آید.یمتمادی به وجود م

 مرزی آنان نسبت ناشی از وضعیت جغرافیایی کشورها و ادعاهای اراضی و هایاختالفژئوپلیتیکی:  –

 به یکدیگر.

رقابت دو کشور بر سر قدرت و تالش برای دستیابی به نقش و جایگاه باالتر در نظام سیاسی سیاسی:  –

 المللی.ای و یا بینمنطقه

 اقتصادی.ضاد منافع سر منابع و بازار و ت های دو کشور براختالفاقتصادی:  –

 و ... .قومی، مذهبی  ،یهای نژادنظیر اختالف اجتماعی و فرهنگی: –

 

 :هاب( زمینه -

 باشند.می یرگذارتأثعواملی هستند که تابع شرایط و وضعیت موجود بوده و پایداری کمتری داشته و  -

 (.لی و کشورهای منطقهالملهای بین، سازمانهاابرقدرتالمللی)محیط بین –

ع فراملی برای خود را باشند که منافیمکشورهای دارای توانمندی نظامی، سیاسی و اقتصادی   ها،قدرتابر -

 کنند.در اقصی نقاط دنیا تعریف می

از کشورها، عضو آن بوده و از مشروعیت  فراوانیباشند که تعداد هایی میسازمان، المللیبینهای سازمان -

 اسالمی و ... . اجالسمتحد، اتحادیه اروپا، سازمان ی برخوردارند. مانند: سازمان ملل المللبین

 ازنظرکشورهایی هستند که در صورت بروز جنگ در یک منطقه، آثار و پیامدهایی را ی: اکشورهای منطقه -

 کنند.ای ایجاد میو منطقه جوارهمو ... بر کشورهای  زیستمحیطامنیتی و اقتصادی و 

 ط داخلی کشورهای درگیر جنگحیم –

ری نظام از مقبولیت و برخورداملت و  –دولت  ی: انسجام و اقتدار حاکمیت و استحکام رابطهعد سیاسیدر ب -

 .مشروعیت

نیروی انسانی، سالح و تجهیزات، پشتیبانی، آموزش و مانور،  ازنظر:  آمادگی نیروهای مسلح در بعد نظامی -

 دفاعی و ... . ریزیفرماندهی و شناخت و طرح
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منابع انرژی ق اقتصادی، رون ،ارزی ذخایر(، G N Pطلوبیت وضعیت تولید ناخالص ملی)مدر بعد اقتصادی:  -

 و ... .

های قومی، مذهبی و جناحی و وحدت ملی، وفاق اجتماعی، پرهیز از اختالفاجتماعی:  –در بعد فرهنگی  -

 ( .20:  1392...)پیری و شربتی، 

ساز تهدیدات ستم حکومتی را فراهم نموده، زمینهن دو یا چند سیتعارض و اختالف میامصادیقی که موجبات  -

 سازند به شرح زیرند:ظاهر می و سایه جنگ را دنهست

 اختالفات مرزی و دعاوی ارضی. -

 های مختلف) داخلی یا خارجی(.بحران -

 مسابقات تسلیحاتی. -

 تضادهای عقیدتی. -

 لمللی استراتژیک یا بستن آن.اهای بینادعای سیاست واحد بر آبراه -

 ها.برداری از منابع و ثروت دریاها و اقیانوسبهره -

 به جنگ. تصمیم یک دولتو  عزم -

 ها و استفاده از عوامل داخلی هواخواه در کشور رقیب.اقدامات پنهانی از طریق سفارتخانه -

 تبار سیاسی.های گذشته و کسب اعدر جنگ رفتهازدستگیری ایاالت و مناطق ادعای بازپس -

 سازی برای براندازی در کشور رقیب.رانه و زمینهانجام اقدامات خرابکا -

 (.11:  1372و منبع خام)تافلر و تافلر، داشتن بازار فروش محصوالت  منظوربهراتی مستعم آوردن دست به -
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 تحقیق پیشینه

 عراق ارتش که کندمی عنوان ،(طرفین ردهایرککا و علل نفت، جنگ بررسی)آلودخون هاینفت کتاب در ،(1385)رستمی-

 بخشش از کویت خودداری و خود بین مرزی اختالفات خصوص در کویت و قعرا مسئولین میان سیاسی توافق عدم پی در

 .کرد حمله کشور این به صدام، به جدیدی وام دادن نیز و عراق هایبدهی

 – 1: داندمی ترمهم را دلیل دو کویت به عراق یحمله دالیل انمی از آن، مسائل و فارسخلیج کتاب در ،(1381)اسدی-

 .نفت و اقتصادی مسائل – 2. کویت بر عراق مالکیت دیرین ادعای و کشور دو بین اراضی هایاختالف

 دالیل مورد در ،(خاورمیانه المللیبین روابط)جهانی نوین نظم و فارسخلیج جنگ عنوان تحت ایمقاله در ،(1375)اسدی

 :دهدمی شرح طوراین آن پیامدهای و کویت به عراق حمله

 هدف درنهایت اما اند،کرده عراق به را کویت خاک از هاییبخش گذاریاو درخواست فقط اهسال برخی در هرچند هاعراقی

 معضالت به کویت انضمام طریق از که اندبوده امیدوار همواره هاعراقی. است بوده عراق به کویت کامل الحاق هاآن

 توانستنمی فارسخلیج در برتر موقعیت یک از برخورداری ،هاآن بر غلبه بدون که فارسخلیج قهمنط در خود ژئوپلیتیکی

 .آیند فائق باشد مطرح

 

 الیل حمله عراق به کویت:د -

علل حمله ی 
عراق به 

کشور کویت

عوامل 
سیاسی

مشکالت

اقتصادی
عوامل  

(نظامی)امنیتی
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 ه خود به این جنگ؛ متناسب با نوع نگا هرکدام ،انددر مورد بحران کویت و عراق تحقیق کردهمحققینی که نویسندگان و 

مشترک و بعضی متفاوت  باهماین دالیل از  یضکه بع برندنام می دالیل خاص خود را عراق به کویت ی برای حمله

 حمله دالیل ترینمهمو سپس از این نویسندگان را ذکر کرده  هرکدامابتدا دالیل  نگارندگان در این پژوهش. باشندمی

 .دندهشرح می از نگاه خودرا عراق به کویت 

 

 :داندمی زیر موارد را کویت به عراق حمله دالیل معین وزیری

 

 از فرار و ایران با جنگ در خود گذشته هایسیاست و غلط عملکرد توجیه برای حسین صدام وزیری، ینعم ازنظر

 :کرد جمله کویت به زیر کلی اهداف با اقتصادی بستبن

 کردن پیدا و نتیجه بدون و سوزمانخان جنگ سپردن فراموشی بوته به و جدید فتوحات به عراق ملت توجهجلب -1

 .ایران المیسا جمهوری با حهلامص برای حلیراه

 .عرب جهان رهبری اثبات برای نظامی قدرت نمایش -2

 تانعربس به دالری میلیارد 35 و کویت به دالری میلیارد هفت هایبدهکاری بازپرداخت از خودداری و خواهیباج -3

 .سعودی

 .لحهمصا صورت در رسافخلیج هایآب به دستیابی منظوربه فیلکه و بوبیان و وربه جزایر تسخیر -4

 .فارسخلیج در بیشتر نظامی حضور و ،(دائم اشغال صورت در)فارسخلیج در کویت بندرها و سواحل به دسترسی -5

 (.2 ،تابی وزیری، معین)عراق زلزلمت اقتصاد به بخشیدن رونق و کویت نفتی منابع به دسترسی -6

 

 :دنادمی زیر موارد را کویت به عراق حمله دالیل اسدی

 ساخت.خود را بر کل خاک کویت محقق میهمیشگی  اراضیادعای 
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اش را کاهش های خارجی کویت مشکالت اقتصادیارزی و سرمایه ذخایرغنی نفت و نیز دسترسی به با استفاده از منابع 

 کرد.ازسازی جنگی عراق فراهم میاعتبارات مالی الزم را برای ب ناًضمو  دادمی

از موقعیت و  فارسخلیجنفتی مهمی در  یتولیدکنندهجهان و  یشدهثابتیر نفت کل ذخا پنجمیک یدارنده عنوانبه

 شد.های آن برخوردار میگذاریای در سازمان اوپیک و سیاستنفوذ ویژه

ه ژیموقعیت و، در یک «بوبیان»و « وربا»(، و جزایر مهم )در رأس آنفارسخلیجتژیک از ساحل با کنترل یک بخش استرا

 گرفت.همجوار منطقه قرار میو غیره جوارهمرابطه با کشورهای  اتژیک دراستر

 توانست درای میقدرت منطقه خألو با پر کردن شد بسیار نزدیک می فارسخلیجبه آرزوی هژمونی رهبری خود در 

 .موقعیت جغرافیایی( ازنظرعربستان سعودی محسوب شود)ان و این راه رقیبی مهم برای ایر

های جنگ ایران و عراق در مردم خود ایجاد عتماد و غرور الزم را پس از ناکامیله به کویت حس اتوانست با حممی

 موجود در جامعه و نیروهای مسلح را خاموش سازد.های نارضایتی ضمناًکند و 

 های زیادش به کویت خالص کند.از بازپرداخت بدهی توانست خود رامیبا این اقدام  امصد

شد که این به نفع عراق و نیازهای شدید قیمت نفت منجر می توجهقابلبه افزایش  فارسخلیجی در اقدام نظام گونهره

 مالی آن بود.

 :داندموارد زیر میا ر حمله عراق به کویت دالیل ستمیر -

 داخلی عراق. هایریشهعلل و  -

 .ایمنطقه هایریشهعلل و  -

 .المللیبین هایریشهعلل و  -

 مله به کویت:اق برای حداخلی عر هایشهیرعلل و  -

 .باتجربهداشتن یک ارتش بزرگ و  -

 و دستاوردهای عراق. هاارزشحفظ  -

 .مباهسیاسی ناراضی و نظامیان پیشین عراق، پس از جنگ  هایگروهاتحاد احزاب مخالف و  -

 کی عراق.تنگناهای جغرافیائی و ژئوپلیتی -

 ادعاهای اراضی عراق بر کویت. -

 تی توسط کویت.یر نفسرقت ذخا ردادعای عراق  -
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 کسب موقعیت و قدرت برتر عربی. -

 شخصیتی و روانی صدام حسین. هایجنبه -

 خارجی. هایبدهیبحران اقتصادی و  -

 نتیجهبیو تلفات  ار عمومی مردم خود)به خاطر خساراتاوضاع داخلی عراق و سرخوردگی و سردرگمی در مقابل افک -

 (.20 : 1385سال جنگ()رستمی،  8در طی 

 عراق برای حمله به کویت: ایمنطقه هایریشهعلل و  -

 قدرت نظامی عراق در منطقه و امنیت اسرائیل. -

 به هشدارهای آشکار عراق از سوی اعراب. توجهیبی -

 .نزوای عراقو احساس ا فارسخلیج یمنطقهتحوالت  -

 ایران.شکست عراق در جنگ با  -

 مشروعیت پایین اعراب. -

 عراق.ن بهای نفت؛ برای ضربه زدن به اقتصاد راب و ارزان شدعاتولید زیاد نفت توسط  -

 نفتی میدان رمیله توسط کویت)با حفاری افقی(. هایچاهادعای عراق در مورد سرقت نفت  -

 به عراق. فارسخلیج یهمنطقبرداشت و ذهنیت صدام از خیانت اعراب  -

 میلیارد دالر وام توسط صدام از سوی کویت. 30درخواست  -

 عراق برای حمله به کویت: للیالمبین هایشهیرعلل و  -

 تئوری دام سیاست خارجی آمریکا)در قالب تئوری توطئه(. -

 بل توجیه است(.ذهنیت عراق و دام سیاسی آمریکا)نیاز آمریکا به حضور در منطقه در قالب تئوری توطئه قا -

 علیه عراق و احساس ترس عراق.جنگ تبلیغاتی غرب  -

 .یللالمبین هایقدرتنقش  -

 .فارسخلیجتی جدید برای منطقه امنی نظام یایده -

 حساسیت امنیت اسرائیل)در مقابل توان ماشین جنگی عظیم عراق. -

ی شیمیایی و بیولوژیک – کشتارجمعی یهاسالحدوربرد و  هایموشکو  ایهستهعراق به سالح  الوقوعقریبدستیابی  -

 )در ارتباط با امنیت اسراییل(.

 (.36همان، )خاصه عربستان و کویت، عراق و ایران بود – فارسخلیجی منطقهواشنگتن برای  رظموردنمدل امنیتی  -

 داند:جعفری ولدانی دالیل حمله عراق به کویت را موارد زیر می -

نهادهای ؛ المللبیننظام ؛ گیریساختار تصمیم؛ نقش رهبری؛ قدرت نظامی؛دئولوژییا؛ منابع طبیعی ؛موقعیت جغرافیایی -

 المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد(.، و نهادهای بین(ربی عاتحادیهی)امنطقه
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 عراقکه  دارنداعتقادو  ندندامیتر تر و اساسیمهمرا از سایر موارد  مورد سه کویت به عراق یحمله دالیل نگارندگان از بین-

دهد و داللی داخلی تشکیل مید، دو مورد را رو. که از این سه مدالیل به کشور کویت حمله کرده است نبیشتر به خاطر ای

 :دهدرد را دالیل خارجی تشکیل مییک مو

 

 .(ژئوپلیتیکی)تنگناهای اختالف اراضی دو کشور و ادعای دیرین مالکیت عراق بر کویت -1

اری از دردر این میان میزان برخو و متغیرهای ژئوپلیتیک دارد. مستقیمی با عوامل رت ملی ارتباطبرای تقویت قدتالش 

ها با توجه به وضعیت حکومت ها قرار داده است.هایی فراروی دولتدیتها یا محدوموقعیت، منابع و غیره فرصت وسعت،

دهی به آن جهت نند که هدفکاتژی ژئوپلیتیکی میاقدام به تدوین استر خوددارندژئوپلیتیکی و تعریفی که از وضعیت 

 سرزمینی است.  –دی و معنوی(، فضایی تصرف منابع)ما های سیاسی برای هژمونی، تحصیل ونظام

به همین دلیل  ناکارآمدی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک عراق همواره بستری مساعد و بالقوه برای جنگ و منازعه است. 

های ساز تقویت اندیشهعترض بخشید و این وضعیت زمینهو م خواه قلمروماهیتی تهاجمی،  سیاست خارجی این کشور

رفت از تنگنای ژئوپلیتیکی موجود شد که در قالب تجاوز برون منظوربهاین کشور برای تحصیل سرزمین  یطلبانهسعهوت

یاسی عراق س –یتیکی واحد جغرافیایی لژئوپ بر این اساس، ادراک خود را نشان داد. (1990)و کویت (1980)اراضی به ایران

ی ، دغدغهروازاینگیرد. فضاهای اطراف خود شکل می در قلمروها و یهای ژئوپلیتیکهمواره بر اساس کدها و مکمل

 های این کشور داشته است.ی حکومتهای آزاد نقشی محوری در سیاست خارجی عراق در همهنداشتن به آب دسترسی

های ببه آ آسان دسترسیا حکومت عراق فضای حیاتی این کشور را در ادراک ژئوپلیتیکی سبب شده است ت دیگرعبارتبه

و عوامل  هامؤلفه تغییرناپذیریرسد با توجه به به نظر می خوزستان و کویت تشخیص بدهد. د از طریق اروندرود،آزا

ی تنگناهای ههمواره بر پایت خارجی این کشور فضایی عراق، سیاس –تنگناهای جغرافیایی  طورکلیبهژئوپلیتیکی و 

 شود.  میژئوپلیتیک این کشور ترسیم 

زمان کشور عراق از  (.534:  1379، زاده مجتهدبرد)میکه از جغرافیای سیاسی دشوار خود رنج  وری استعراق کش جاکهنآاز

 لکازم عای اراضی داشته است. یت ادبه کو همواره نسبت(، شد تأسیس 1920کشور عراق در سال ) 1991تا سال  تأسیس

 و شده دنبال هدف یک همواره حسین، صدام تا قاسم یمعبدالکر از ،مسقا عبدالکریم تا سعید نوری از سعید، نوری تا غازی

هایی از کویت را کرده است، ها فقط درخواست واگذاری بخشدر برخی از سال هرچند  .است بوده عراق به کویت الحاق آن

نسبت ادعاهای خود  هعراق برای توجی لحاق کامل کویت به خاک خود بوده است.ها انشان داد که هدف آن، 1991 اما جنگ

های گوناگونی ها و شیوهبرای رسیدن به هدف خود از روشها و دالیل مختلفی استناد کرده است. همچنین کویت به بهانهبه 

ها که احساس ضعف ر بعضی سالت کرده، به تجاوز متوسل شده و دها که احساس قدرسود برده است. عراق در برخی سال

ها و دالیل عراق برای ضمیمه کردن کل در زیر برخی از بهانه استفاده کرده است. زآمیمسالمتی اهو ناتوانی نموده از روش

قاچاق کاال، ایجاد جنگ اختالفات مالی، مسئله  وفصلحلکنیم: خودداری از یا بخشی از خاک کویت به خاک خود اشاره می

خواست کنترل جزایر وربه و بوبیان، در، فارسخلیج هبی عدم دسترسی امتیازات سیاسی و اقتصادی، بهانهواست سرد، درخ

آب آشامیدنی کویت و درخواست الحاق کویت به فدراسیون عراق  تأمینخودداری از تحدید حدود مرزها، مشروط کردن 
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ی این کشور به ه خاک خود، ادعای عدم دسترسی آزادانهاق برای ضمیمه کردن کویت بی عربهانه ترینمهماما  و اردن.

  بود. فارسیجلخ

مسئله یکی از مشکالت اساسی  همین وهای آزاد دارد است که کمترین ساحل را با آب فارسخلیجعراق تنها کشور حاشیه 

نظامی دولت عراق اثر گذاشته  – بر رفتارهای سیاسی ایگونهبهه عراق از جنبه اقتصادی، ارتباطی، نظامی و استراتژیک است ک

و نیز به کشور  1980است. تهاجم عراق به کشور ایران در سال  درآوردهرای عراق هدف آرمانی ب کی صورتبهو حل آن را 

 (.263:  1392و ربیعی،  نیا حافظاین مشکل در استراتژی عراق است) تأثیرتجلی  1990کویت در سال 

(، و باکویتاق مرز مشترک عر)کیلومتر است. که در فاصله خور عبداهلل 58حدود  فارسجخلیی دریایی عراق در طول کرانه

ساحل  فارسخلیجکیلومتر در  80، عراق حداکثر عبداهلل خور آبراهگیرد. با احتساب طول جزیره آبادان قرار می

رود هستند که به ی اروندو دهانه فارسخلیجفاو سه بندر معروف عراق در القصر و (. بصره، ام77:  1388راد، دارد)کاویانی

 ازنظرهای ژئوپلیتیک عراق نیست. همین مسئله یکی از چالش استفادهقابل هاکشنفتبرای باتالقی بودن  علت عمق کم و

ی گذاشته و بازدارنده تأثیرکشور  نظامی این –اقتصادی، ارتباطی، نظامی و راهبردی بوده است. این موضوع بر رفتار سیاسی 

 صورتبهنگناهای ناشی از کمبود فضای آبی و ساحلی را جویی برای تهرجدی بازیگری آن در این منطقه ژئوپلیتیک بوده و چا

های عراق گسترش خط ساحلی و دسترسی مناسب به آب طلبتوسعه زمامداراناست.  درآوردههدفی آرمانی برای آن کشور 

وزستان را الحاق خ کیتژئوپلیاز این تنگنای  رفتبرونکشور طرح کرده و راه  را از اهداف راهبردی این ارسفجخلیساحلی 

رود، در اختیار داشتن کویت یا حداقل حاکمیت بر دو جزیره کویتی وربه و بوبیان ن به عراق، حاکمیت انحصاری بر اروندایرا

 (.  78دیدند)پیشین، پذیر میامکان

سازد در مین دولت را قایای وربه و بوبیان عمق استراتژیک است و تصرف دو جزیرهکرد که فاقد ی عراق ادعا مینیتام ازنظر

، عراق با چنین جغرافیای سیاسی دشواری .(277 - 265:  1377)جعفری ولدانی، تا در مقابل تهدید خارجی از خود دفاع کند

مایل، خط  125 فارسخلیجزمینی که در متمرکز کند. سرخود را روی کویت توجه استراتژیک  کهاینبیند جز ای نمیچاره

مایل محدود است. امکان اقتصادی  25 درازایای کوتاهی به خط کرانه فارسخلیجهای عراق به آب یسردستساحلی دارد. 

 فارسخلیجق در شمال غربی مایلی عرا 25های ای بسیار اندک و نامساعد است. نامطلوب بودن کرانهو نظامی این خط کرانه

، محدود است. حتی برای شطرنج، در دهانه فاوی منطقه هبنفتی عراق  تأسیساتو  اندازه است که گسترش پایانه تا آن

 فارسخلیجهای دور، در آب نسبتاًای های نوین خود را در فاصلهگسترش کارایی بندر فاو، عراق ناگزیر بوده است که پایانه

 عربی را طوری یهای استعمارگر، اراضتوجیه عراق این بود که قدرتاین بنابر (.536:  1379، زاده مجتهدگسترش دهد)

جدید نفتی و  هایاش را از منابع و ثروتاند بودند که تمدنی با آمادگی زیاد و غنای فرهنگی و تراکم جمعیتیتقسیم کرده

این  ضعیف قرار داده است. عدادبااستفاقد عمق فرهنگی و یت کم، با جمع درجاییها را دیگر مواد معدنی جدا کرده و آن

خود یعنی کویت محروم شده،  سرزمینمیت استعماری از بخش ارزشمندی از در زمان محرو قمشی موجب شد که عراخط

:  1385ستمی، اش دست یابد)رهای استراتژیک و تاکتیکیداشته شود تا نتواند بر بخشی از قابلیتهای آزاد دور نگهاز آب

 فارسخلیج حساس یقهمنط در ویژه کیاستراتژ موقعیت یک از درواقع آن، مهم جزایر و کویت فتصر با عراق  (.25

 در درنهایت که یافتمی تغییر عراق نفع به بارزی نحو به ایمنطقه قدرت توازن آن، تداوم صورت در که شدمی برخوردار
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 ساحل کیلومتر ،150 از بیش به عمالً خود اقدام نای با عراق چراکه نبود؛ غرب و همنطق جوارهم کشورهای منافع راستای

 در داشتن قرار بستبن در نامطلوب بسیار وضعیت از لذا و کردمی پیدا دسترسی فارسخلیج رأس در کویت کژیتااستر

 .ت حمله کردلذا با این هدف به کوی .شدمی خارج خود دسترس در ساحل حداقل و فارسخلیج هایآب

 

 ؛های خارجیبدهی بحران اقتصادی و –2

 

ی میزان تولید نفت، درآمد سابقهی دوم آن شاهد افزایش بیدر نیمه ژهویبه(، و 1350 ههمیالدی،)د1970ی عراق در دهه

های مصرفی بخش دولتی و خصوصی ، و هزینهوسازساختنفت، درآمد ملی، درآمد سرانه، رشد صنعتی، رونق 

ان وپک پس از عربستا تنف یصادرکنندهترین کشور (، بزرگ1357،)1979سال (. عراق در 96: 1392مراد، بود)گنجی

، درصد از کل صادرات اوپک را 11/  4رسید که ، میلیون بشکه در روز می3/  3صادراتش به سعودی بود و میزان 

پک را به خود اختصاص ، درصد از کل درآمد او10/  5بود که ، میلیارد دالر 21/  4داد. درآمد نفتی عراق نیز تشکیل می

 ارزی یذخیره دالر میلیارد ،30 حدود ایران با جنگ شروع در عراق کهطوریبه. (98: 1392مراد، داد)گنجیمی

های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی کشورهای با تحریک، تجهیز و حمایت حسین صدام (.9:  1370 سالینجر،)داشت

ور سال شهری 31را در  هایجانبی همه آمریکای جنایتکار حمله اًخصوصرب منطقه، کشورهای شرق و غرب و ع

خوزستان و  خیزنفت(. و هدف آن تصرف استان 74: 1392ز کرد)پیری و شربتی، به کشور ایران اسالمی آغا 1359

شده  که در ایران تازه انقالب فرضپیشین با ا حسین صدامتصرف کل کشور و سرنگونی انقالب اسالمی بود.  بعدازآن

است و انسجام ندارد و سایر مشکالت موجود در  هریختهمبهو ارتش  انداست و مستشاران خارجی ارتش را ترک کرده

مردم ایران صدام به اهداف خود  جانبههمهکمی به اهداف خود برسد. که با مقاومت  زمانمدتتواند در کشور؛ می

 بسیار هایهزینه در این جنگ طوالنی خسارات زیادی دید وعراق  کهطوریبههشت سال طول کشید. نرسید و جنگ 

 میلیارد ،100 بربالغ میلیارد دالر بود.  30عالوه بر از دست دادن ذخیره ارزی خود که حدود ل شد. عراق سنگینی متحم

از  مد آنبود و عمده درآ محصولیتکق کشوری راع ازآنجاکه (.9:  1370 سالینجر،)داشت خارجی به همراه بدهی دالر

ها و خطوط لوله های پمپاژ، پاالیشگاهای بارگیری، ایستگاههی شامل پایانهتفن تأسیسات  به همین دلیلفروش نفت بود. 

ه انتقال نفت از اولین اهدافی بودندکه در جنگ دچار خسارت شدند و بر همین اساس، میزان تولید نفت عراق پس از ما

شکه هزار ب 140ه به کش، میلیون ب3/  4ی(، و تنها پس از گذشت دو ماه از شمس 1359)شهریور  1980سال  آگوست

شمسی(، به  1359)1980، میلیارد دالر در سال 26/  1درآمد واقعی نیز درآمد نفتی عراق از  ازنظردر روز کاهش یافت. 

فت در تولید ناخالص و به همین ترتیب سهم مشارکت بخش ن (، کاهش یافت1360)1981میلیارد دالر در سال  10/  4

(، صادرات نفت عراق 1362، )1983در سال ی جنگ با ادامه اده شد.تنزل د سومیکر ثکملی عراق نیز از دوسوم به حدا

درصد از  5، میلیارد دالر)7/  8اش به ، درصد از کل صادرات اوپک(، و درآمد نفتی5/  1، هزار بشکه در روز) 740به 

ناشی از جنگ،  میزان صادرات شهافت. برخی از علل این کاهش شدید عبارت بودند از: کادرآمد نفت اوپک(، کاهش ی

ی نفت اوپک(، و سقوط قیمت نفت. در این میان، تصمیم سوریه مبنی بر قطع خط لوله ویژهبهافت کلی تقاضای نفت)و 

شد. با این اقدام اق محسوب میعلل کاهش صادرات و درآمد نفت عر انتقال نفت عراق از خاک این کشور نیز از دیگر
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وط اش از طریق خط لوله را از دست داد و صادراتش از طریق خطاتی روزانهبشکه نفت صادر رسوریه، عراق چهار هزا

ر بشکه در ، هزا750کرد و ظرفیت تقریبی آن معادل ای منحصر شد که از خاک ترکیه عبور میلوله زمینی به خط لوله

ت نفت عراق و صادراکاهش  جنگ در زمانیت صادراتی این کشور در ابتدای جنگ(، بود.  ظرف چهارمیکروز)حدود 

ای عضو سازمان ایران ناشی از جنگ از سوی سایر تولیدکنندگان و عمدتاً عربستان جبران شد. اگر کشورهای خاورمیانه

اشی از آن نشانگر این است که عربستان ار صادرات نفت و درآمدهای نیک گروه در نظر بگیریم، آم مثابهبهاوپک را 

ی(، را شمس 1357) 1978درصد از کل صادرات نفتی سال  40ین گروه و به عبارتی مد نفت اآردرصد از د 40سعودی 

ن درصد و میزا 60(، به 1360)1981به خود اختصاص داده بود. سهم عربستان از صادرات نفت این گروه در سال 

ی سطوح مقایسه قییافت. تغییر وضعیت عراق نسبت به عربستان سعودی را از طر درصد افزایش 62درآمدش به 

درصد  34شمسی(، معادل  1358،)1979درآمد نفت عراق در سال  کهدرحالیتوان ارزیابی کرد. درآمدی دو کشور نیز می

ی مهمی که در نکتهدرصد کاهش یافت.  9(، به 1360،) 1981درآمد نفت عربستان سعودی بود، این مقدار در سال 

اشباع کامالً آشکار بازار جهانی، صادراتش را همچنان در سطح  رغمبهعربستان  هباید به آن اشاره کرد این است ک اینجا

میلیون ،  28/  6 بربالغ(، به اوج رسیده و 1358،) 1979صادرات نفت اوپک که در سال  درواقعبسیار باالیی نگه داشت. 

این در حالی بود که یافت و  شه، میلیون بشکه در روز کا 16/  5(، به 1361) 1982در سال  ه در روز شده بودبشک

درصد در سال  37(، به 1358) 1979درصد در سال  32از  سهم عربستان سعودی از کل صادرات نفت این سازمان

دند و این سیاست ین سیاست عربستان اعتراض کری اعضای اوپک نسبت به ا(، افزایش یافت. همه1361) 1982

شدیدتر بود که به دو نمونه از اعتراضات  اعتراض عراق از همه هکردند؛ ک را محکوم شاناقتصادیخطرناک علیه اهداف 

 تولیداضافهآور خواندن سیاست جمهور عراق با زیان، رئیسحسین صدامکنیم. وقت عراق اشاره می بلندپایهمسئولین 

  ن مورد چنین بیان کرد:سعودی، نظرش را در ای ستانعرب

بازار  ازاندازهبیشتولید و بازاریابی خود باعث اشباع  باسیاستمان که ما ضمن توصیه دوستانه به برخی برادران عرب» 

ست و اهداف این سیا تائیددر  ایمتقاعدکنندهتوانیم دالیل نمی احتماالًها داریم و اند، انتقادات جدی هم از آننفت شده

آشکار است. اگر برخی  کامالًن نفت و دیگرا تولیدکنندهیاست بر کشورهای عرب آور این سزیان تأثیراتآن بیابیم. 

ای از ثروت نداریم. ما همچنین هیچ منطقی نفت درآمدهای مازادی دارند، همه ما چنین ذخیره تولیدکنندهکشورهای 

  «.   بینیمع بازار نفت شده نمیبرای این تولید که منجر به اشبا

تر شدن هدف از سیاست اشباع نفت طوالنیی شدیدتر به سیاست نفتی سعودی، معتقد بود هوزیر نفت عراق با حمل

 .جنگ ایران و عراق بوده است

ن میزان میلیون بشکه در روز رسید و این در حالی بود که ای 13/  3(، به 1364)1985میزان صادرات نفت اوپک در سال 

قیمت نفت در سال لیون بشکه در روز رسیده بود. بر همین اساس، می 28/  9ی اوج ه نقطه(، ب1358،) 1979در سال 

 284/  5دالر سقوط کرد و درآمد نفت اوپک نیز از  7نی هر بشکه ترین حد خود تا آن زمان یع(، به پایین1365،) 1986

ین اتفاقات و قطع (، کاهش یافت. با ا1365) 1986میلیارد دالر در سال  76 / 8(، به 1359،)1980میلیارد دالر در سال 

گذشت هنوز از ظرفیت که از خاک سوریه می ایلوله خطو توقف انتقال نفتش از طریق فارس دسترسی عراق به خلیج
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میلیارد دالر  6/  9(، به 1359، ) 1980میلیارد دالر در سال  26/  3تر بود و درآمد نفتی این کشور از اش بسیار کمواقعی

 بود.  یافتهشکاه(، 1365،) 1986سال  در

اش به این منبع کاهش یافت و وابستگی ازپیشبیششور ر خاک عراق، درآمد نفتی این کی جنگ دجالب اینکه با ادامه 

ت اساسی اقالم ی واردادرآمد تشدید شد؛ زیرا عراق با این درآمد در حال کاهش مجبور بود ضمن پرداخت هزینه

عالوه بر  های جدید را فراهم نماید.ی استقراضمستهلک کند تا زمینهاش را هم ، دیون خارجیغیرنظامینظامی و 

خطوط  یوسیلهبهنیز این کشور را مجبور کرد تا نفت خود را  فارسخلیجعراق به  بندرهاکاهش درآمد نفت، نزدیکی 

ی صادراتی عراق ی که افزایش قیمت کاالهاان و ترکیه صادر نماید؛ مسئلهلوله و از طریق خاک کشورهای کویت، ارد

 را در پی داشت. 

های شد؛ یکی از طریق فروش نفت و دیگری کمکمی تأمینی جنگ عراق از دو طریق در جنگ ایران و عراق هزینه

نفتی عراق و کاهش مختلف خارجی و کشورهای عربی منطقه. که با طوالنی شدن جنگ و آسیب دیدن تجهیزات 

ناشی از کمی تقاضا، افزایش تولید نفت از طرف عربستان سعودی، جایگزینی  ود و ارزانی قیمت نفت کهصادرات نفت خ

نفت از طرف کشورهای غربی، افزایش صادرات نفتی کشورهای غیر عضو اوپک بود. کشور عراق از این منبع درآمدی 

گی این کشور ارزی عراق؛ افزایش وابستشدن جنگ و کاهش تدریجی ذخایر  به میزان زیادی محروم شد. که با طوالنی

خارجی بود. پس از کاهش ذخایر  بلندمدتهای وام برتکیهبه اعتبارات اعطایی تولیدکنندگان خارجی و در ادامه نیز 

ختیار این کشور در ا فراوانیهای مالی در اوایل، جنگ کمک ویژهبهارزی عراق، کشورهای عربستان سعودی و کویت 

 .قراردادند

های مالی همسایگانش ی رژیم این کشور به حمایتییر وضعیت نفتی عراق، وابستگی فزایندهاز پیامدهای مهم این تغ یکی

های مالی دو حمایت عربستان سعودی و کویت بود که مایل بودند به حمایت مالی از عراق را ادامه دهند. ویژهبهو 

اقتصادی آشکار و فوری؛ دوم، تولید های د. اول، افزایش کمکشهای مختلفی انجام میبه شیوهکشور مزبور از عراق 

شان و فروش آن به نیابت از طرف عراق؛ و سوم، ابراز تمایل عربستان های نفتیهزار بشکه نفت از حوزه 300روزانه 

ی انتقال نفت این لولهشین جنگی عراق، قطع خط انهدام ما المللی.سعودی به افزایش اعتبار عراق در بازارهای مالی بین

جویی که دولت خاک سوریه، کاهش عمومی میزان صادرات و افت قیمت نفت عراق، و تدابیر ریاضتی و صرفهکشور از 

بقای نظامی و اقتصادی عراق به  به همین دلیلمشکالت ناشی از جنگ بود.  ازجملهعراق مجبور به اجرای آن شد همه 

که یکی از ناظران امور  آنجای وابسته بود تا های عربی و تأمین اعتبارات خارجهای اقتصادی کشور، کمکدرآمد نفت

میالدی،  1982بار سال یکی از علل اصلی احیای مجدد ارتش عراق و گذار از روزهای اسف "گوید در این مورد می

های سازمان همکاریاستفاده از منابع مالی فارس، های عرب خلیجاعتبارات خارجی بود. سخاوتمندی دولت تأمین

عللی بود که از فروپاشی کلی اقتصادی عراق  ازجمله(، و اعتبارات اعطایی شوروی OECDی)سعهاقتصادی و تو

های مالی کشورهای عرب توانست های عظیم خارجی و کمکدولت عراق با دست رسی به سرمایه . "جلوگیری کرد

نیازهای اقشار  تأمینن کشور اجرا نماید؛ سیاستی که در آن ضم(، را در guns and butterسیاست اسلحه و کره)

 1357،)1978میلیارد دالر در سال  4/  2های نظامی نیز افزایش یافت. افزایش سریع واردات از مختلف جامعه، بودجه
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تنها یکی از داد د را نشان میدرص 400(،   که افزایشی بیش از 1361)1982، میلیارد دالر در سال 21/  6شمسی(، به 

 غیرنظامیساخت. که واردات عمدتاً از کاالهای های دقیق نیز این واقعیت را آشکار مید. بررسیآثار اعمال این سیاست بو

، درصد از کل واردات عراق 61/  9، میلیارد دالر که 2/  6در این دوره از  غیرنظامیبود. بنابراین، میزان افزایش واردات 

، درصد از کل واردات این کشور را به خود اختصاص 80/  1د که بو یافتهافزایش، میلیارد دالر 17/  3داد به تشکیل میرا 

راهبرد سیاسی دولت عراق برای  عنوانبهرا باید  غیرنظامی(.  بنابراین افزایش سریع واردات 97: 1392مراد داد)گنجیمی

کاالهای  کردبردی که دولت از طریق آن تالش میردم تلقی کرد؛ راهجنگ بر هنجارهای زندگی م تأثیراتکاهش 

کردند به دالیلی در اختیارشان قرار دهد. اما کشورهای عربی منطقه که به عراق کمک مالی می وفوربهها را مصرفی آن

ی عمده ی توسعههاکه عراق با منابع مالی کشورهای عربی به طرحکاهش قیمت نفت و کمی درآمد خود و این ازجمله

ها و یا اعمال زندگی مرفه برای عراقی تأمینودند عراق از منابع مالی برای عراق مایل نب پیمانانهمپرداخت؛ که می

های خود را به عراق قطع کردند. با پایین آمدن درآمد نفتی عراق و سیاست اسلحه استفاده کند. و به همین دلیل کمک

به همین  ا از دست داد.دو منبع درآمدی خود ر تقریباً حسین مصداشورهای عربی(، ک مخصوصاًهای خارجی)قطع کمک

آن در  افتادبه اهداف خود در جنگ ایران برسد؛ کشورش ویران شد و  کهاینو بدون  دلیل دچار مشکالت زیادی شد.

برای  صدام بعد از جنگ لناشی از جنگ بود. به همین دلی هایخرابیحال فروپاشی بود، اما ایران در حال بازسازی 

ی زیربنایی صنعتی و فناوری خود داشت؛ وری به تجدید ساختمان اقتصاد و توسعهاش نیاز فحفظ قدرت بازدارندگی

ها افزایش داده، قیمت بردن باالپذیر بود که عراق درآمدهای نفتی خود را از راه زمانی امکان یادشدهبنابراین تحقق روند 

، را برای کمک به «ارشال عربیطرح م»خشوده شود و نیز این کشورها یکب فارسخلیجورهای اش به کشقروض جنگی

انتظار عراق، کویت در روز نهم اوت  باوجوداینبگذارند.  مورداجرا، به «حیاتشان را مدیون آن و صدام هستند»عراق که 

پک، تولید نفت خود او یشدهتعیینای هسهمیه ینامهموافقت برخالفبس، تصمیم گرفت ، یعنی فردای روز آتش1988

، که همیشه «رومیله»ی نفتی و مشترک مرزیوه بر این اقدام به افزایش استخراج نفت از منطقهرا افزایش دهد. عال

بندی صادرات نفت خود را سهمیه متحدهعراق بوده کرد. پیرو این اقدام کویت، عربستان سعودی و امارات  موردادعای

، دالر به 21عث شدند که قیمت هر بشکه نفت از یده گرفتند و با افزایش تولید نفت بابود ناد شدهتعییناز سوی اوپک 

پیرو  چراکهداد؛ ، دالر کاهش یابد و این همان چیزی بود که اقتصاد عراق را در معرض بحران و فروپاشی قرار می11

 الزم)میلیارد دالر در سال سقوط کردبود به حدود هفت  درصد به نفت وابسته 90آن، درآمدهای ارزی عراق که به میزان 

با آن، دیون خارجی  زمانهم، و (است بوده دالر میلیارد ،26/  14 ،1980 سال در عراق نفتی درآمدهای است ذکر هب

صدام  ازنظر(. تحمل این میزان خسارت ساالنه 10:  1370این کشور به میزان هفت میلیارد دالر افزایش یافت)سالیجر، 

های خود را که ی قرضی سالیانهتوانست بهرهعراق حتی نمیی ضعیف عراق یک فاجعه بود؛ زیرا دجهحسین برای بو

ی این اقدامات و به پرداخت اصل دیون که بسیار سنگین بود. مجموعه رسد چه، میلیارد دالر بود بپردازد، 30 بربالغ

ف و مقابل ایران و عدم موفقیت در تصر میزتحقیرآران و شکست با ای سالههشتویران شدن کشور عراق در جنگ 

سوق داد.  کویت یعنی تر دسترس در و ترخوزستان به کشور عراق؛ صدام را به هدفی راحت خیزنفتالحاق استان 

 نفت مقام سوم یشدهاثبات ذخایر ازنظرنفت در جهان است و  یتولیدکنندهکویت یکی از کشورهای بزرگ  ازآنجاکه
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هایی از آن، درآمدهای عراق را ق به تمام کویت و یا بخشای جهان دارد. بنابراین، دستیابی عرارا در میان کشوره

(. عراق با استفاده از منابع غنی نفت و نیز دسترسی به 276:1377دهد)جعفری ولدانی، میای چشمگیر افزایش گونهبه

ازی جنگی اعتبارات الزم را برای بازس ضمناًو  دادرا کاهش می اشاقتصادیهای کویت مشکالت ارزی و سرمایه ذخایر

، میلیارد آن 100، میلیارد دالر بود که 150های خارجی کویت کرد. در زمان تصرف کویت، جمع داراییعراق فراهم می

ه (. عالوWashington Post, 3 Aug 1990، میلیارد به بخش خصوصی تعلق داشت)50متعلق به بخش دولتی و 

ی نفتی مهمی در کنندهجهان و تولید یشدهثابتنفت  یرذخاکل  پنجمیکی سلط بر کویت دارندهبر آن عراق با ت

لذا با این هدف به  شد.آن برخوردار می هایگذاریسیاستای در سازمان اوپک و از موقعیت و نفوذ ویژه فارسخلیج

 کویت حمله کرد. 

 

 ؛)دلیل خارجی(یکاآمر خارجی سیاست مدا در حسین صدام شدن گرفتار - 3

مالقات کرد و در جریان این  حسین صدامدر بغداد با سفیر آمریکا گالسپی پریلاِخانم میالدی،  1990 ژوئیه 25در تاریخ 

جمهور آمریکا اعالم جنگ اقتصادی علیه عراق که جورج بوش رئیسدهد. یکی اینمذاکرات چند چراغ سبز به صدام می

، سوم اینکه اختالفات دالر است 25مت نفت به میزان بیش از یکا نیز همانند عراق موافق افزایش قیرد، دوم اینکه آمرنخواهد ک

مرزی کویت و عراق به آمریکا مربوط نیست، و باالخره اینکه ما امیدواریم که عراق و کویت اختالفات مرزی خود را به هر 

 است، عربی سئلهم یک کویت و عراق بین جنگ کند که میو در ادامه اضافه   کنند. وفصلحلدانند طریقی که مصلحت می

 شما مرزی اختالفات نظیر یکدیگر، با اعراب مناقشات به نسبت نظری هیچ ما .بگذارد تأثیر متحدهایاالت بر که ایمسئله نه

 سخنان این .خواهدمی را عراق با ریتعمیق و بهتر روابط آمریکا، جمهوررئیس بوش جورج که گویدمی او. نداریم باکویت

 مبنای را ارزیابی این و است کویت به عراق یحمله موافق المللبین یجامعه که کنند فکر )صدام(اهعراقی که شد باعث

 خورد و در دام سیاستهای سفیر آمریکا را میصدام فریب حرف اوصافبا این  .قراردادند آن اشغال و کویت به حمله

 به که کنند ترغیب را حسین صدام اینکه یکی اشتند،د هدف چند هاحرف این از هاآمریکایی .کندمییکا گیر آمر خارجی

 با جنگ از بعدکه  ،(عراق)آن جنگی ماشین و کرده حمله عراق به کویت، از دفاع یبهانه به طرفآن از و کند حمله کویت

 بین از را شدمی محسوب اسرائیل برای طریخ و بود شده قوی اآمریک مخصوصاً و غربی و شرقی کشورهای کمک با ایران

 عربی ثروتمند کشورهای سایر تهدید و کویت کوچک و ضعیف کشور تصرف و کویت به عراق حمله با دوم ببرند،

 کشورها این در هاییپایگاه ایجاد و کشورها این با نظامی هایپیمان بستن با و کند؛ درست پایی جای خود برای فارسخلیج

 و داده رونق را خود اقتصاد خلیجی کشورهای به خود نظامی زاتتجهی فروش با و کنند موجه را منطقه رد خود حضور

لذا برای اینکه به اهداف خود برسند؛ بهترین راه تحریک . کنند تضمین را خود صنایع برای مطمئن و ارزان نفت صدور جریان

 عراق برای حمله به کویت بود.
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 :هاافتهیتحلیل  -4

 :ی عراق به کویتعلل حمله

 :سؤاالتپاسخ به 

 :اول سؤالاسخ به پ

 کویت به عراق یحمله باعث )تنگناهای ژئوپلیتیکی(کویت بر عراق مالکیت دیرین ادعای و کشور دو اراضی اختالف آیا  -

 ..ه استشد

 اساسی مشکالت از کیی مسئله و همین دارد آزاد هایآب با را ساحل کمترین که است فارسجیخل حاشیه کشور تنها عراق

 گذاشته اثر عراق دولت نظامی - سیاسی رفتارهای بر یاگونهبه که است استراتژیک و نظامی ارتباطی، قتصادی،ا جنبه از عراق

 58حدود  فارسجیخلی دریایی عراق در طول کرانه. است درآورده عراق برای آرمانی هدف یک صورتبه را آن حل و

خور  آبراهگیرد. با احتساب طول (، و جزیره آبادان قرار میتیوباکله خور عبداهلل)مرز مشترک عراق ومتر است. که در فاصکیل

و  فارسجیخلالقصر و فاو سه بندر معروف عراق در ساحل دارد. بصره، ام فارسجیخلکیلومتر در  80، عراق حداکثر عبداهلل

مسئله یکی از همین ست. نی استفادهقابل هاکشنفتدن برای عمق کم و باتالقی بورود هستند که به علت ی ارونددهانه

نظامی  –اقتصادی، ارتباطی، نظامی و راهبردی بوده است. این موضوع بر رفتار سیاسی  ازنظرهای ژئوپلیتیک عراق چالش

ی تنگناهای ناشی از جویی براوده و چارهی جدی بازیگری آن در این منطقه ژئوپلیتیک بگذاشته و بازدارنده ریتأثاین کشور 

عراق گسترش  طلبتوسعه زمامداراناست.  درآوردههدفی آرمانی برای آن کشور  صورتبهو ساحلی را  کمبود فضای آبی

 رفتبرونرا از اهداف راهبردی این کشور طرح کرده و راه  فارسجیخلهای ساحلی خط ساحلی و دسترسی مناسب به آب

رود، در اختیار داشتن کویت یا نحصاری بر اروندق خوزستان ایران به عراق، حاکمیت ارا الحا کیتیژئوپلی از این تنگنا

 از درواقع آن، مهم جزایر و کویت تصرف با عراقدیدند. پذیر میحداقل حاکمیت بر دو جزیره کویتی وربه و بوبیان امکان

 ایقهمنط قدرت توازن آن، تداوم صورت در که شدمی برخوردار سفارجیخل حساس یمنطقه در ویژه استراتژیک موقعیت یک

 استراتژیک ساحل کیلومتر ،150 از بیش به عمالً خود اقدام این با عراق چراکه ؛ یافتمی تغییر عراق نفع به بارزی نحو به

 هایآب در داشتن قرار بستبن در نامطلوب بسیار وضعیت از لذا و کردمی پیدا دسترسی فارسجیخل رأس در کویت

 . شدمی خارج خود دسترس در ساحل حداقل و فارسجیخل

 دوم سؤالپاسخ به 

 ه است.شد کویت به عراق یحمله باعث عراق خارجی هایبدهی و اقتصادی بحران آیا  -

 شد:می نیتأممنابع مالی جنگ عراق علیه ایران از دو طریق 

 .فروش نفت -1

 .عربی(کشورهای  مخصوصاً های خارجی)کمک -2

دو منبع  باًیتقر نیصدام حسکشورهای عربی(،  مخصوصاًی خارجی)هاآمدن درآمد نفتی عراق و قطع کمک با پایینکه 

 درآمدی خود را از دست داد. به همین دلیل دچار مشکالت زیادی شد.



 همکارانو  اریی                                 

  

 

87 

 

 که شد تبدیل اربدهک کشوری به عراق و شد عراق اقتصاد شدن ضعیف باعث عراق علیه ایران؛ سالههشتطوالنی  جنگ

  . و اقتصاد آن در حال فروپاشی بود.یافتمی افزایش آن خارجی هایبدهی روزبهروز

ی زیربنایی صنعتی و اش نیاز فوری به تجدید ساختمان اقتصاد و توسعهصدام بعد از جنگ برای حفظ قدرت بازدارندگی

 باال بردنهای نفتی خود را از راه بود که عراق درآمد پذیرزمانی امکان ادشدهیفناوری خود داشت؛ بنابراین تحقق روند 

، «طرح مارشال عربی»بخشوده شود و نیز این کشورها یک فارسجیخلاش به کشورهای ها افزایش داده، قروض جنگییمتق

، کویت در انتظار عراق نیباوجودابگذارند.  مورداجرا، به «حیاتشان را مدیون آن و صدام هستند»را برای کمک به عراق که 

اوپک، تولید  یشدهنییتعهای سهمیه ینامهموافقت برخالفصمیم گرفت بس، ت، یعنی فردای روز آتش1988اوت روز نهم 

، که همیشه «رومیله»ی نفتی و مشترک مرزینفت خود را افزایش دهد. عالوه بر این اقدام به افزایش استخراج نفت از منطقه

بندی صادرات نفت خود را از یهسهم متحدهعربستان سعودی و امارات و این اقدام کویت، عراق بوده کرد. پیر یموردادعا

، 11، دالر به 21بود نادیده گرفتند و با افزایش تولید نفت باعث شدند که قیمت هر بشکه نفت از  شدهنییتعسوی اوپک 

پیرو آن، درآمدهای  چراکهداد؛ و فروپاشی قرار میدالر کاهش یابد و این همان چیزی بود که اقتصاد عراق را در معرض بحران 

 است ذکر به الزم)درصد به نفت وابسته بود به حدود هفت میلیارد دالر در سال سقوط کرد 90عراق که به میزان ارزی 

میزان  با آن، دیون خارجی این کشور به زمانهم، و (است بوده دالر میلیارد ،26/  14 ،1980 سال در عراق نفتی درآمدهای

ی ضعیف عراق یک فاجعه صدام حسین برای بودجه ازنظرخسارت ساالنه تحمل این میزان  .دالر افزایش یافت هفت میلیارد

به  چه رسد، میلیارد دالر بود بپردازد، 30 بربالغهای خود را که ی قرضی سالیانهتوانست بهرهبود؛ زیرا عراق حتی نمی

با ایران و  سالههشتجنگ  ن اقدامات و ویران شدن کشور عراق دری این بود. مجموعهپرداخت اصل دیون که بسیار سنگی

خوزستان به کشور عراق؛ صدام را به  زیخنفتمقابل ایران و عدم موفقیت در تصرف و الحاق استان  زیرآمیتحقشکست 

فت در جهان ن یدکنندهیتولزرگ کویت یکی از کشورهای ب ازآنجاکه سوق داد. کویت یعنی دسترس تر در و ترهدفی راحت

نفت مقام سوم را در میان کشورهای جهان دارد. بنابراین، دستیابی عراق به تمام کویت و یا  یشدهاثبات ریذخا ازنظراست و 

عراق با استفاده از منابع غنی نفت و نیز دسترسی  .دهدمیای چشمگیر افزایش گونههایی از آن، درآمدهای عراق را بهبخش

اعتبارات الزم را برای بازسازی جنگی  ضمناًداد و کاهش می را اشیاقتصادهای کویت مشکالت مایهارزی و سر ریذخابه 

، میلیارد آن متعلق 100، میلیارد دالر بود که 150های خارجی کویت کرد. در زمان تصرف کویت، جمع داراییعراق فراهم می

کل  پنجمکیی هه بر آن عراق با تسلط بر کویت دارندعالو .صی تعلق داشت، میلیارد به بخش خصو50به بخش دولتی و 

ای در سازمان اوپک و از موقعیت و نفوذ ویژه فارسجیخلی نفتی مهمی در کنندهجهان و تولید یشدهثابتنفت  ریذخا

 شد. لذا با این هدف به کویت حمله کرد. آن برخوردار می یهایگذاراستیس

 سوم سؤالپاسخ به 

 است. شده کویت به عراق یحمله باعث ،(آمریکا خارجی سیاست مدا در نیصدام حس شدن گرفتار)آمریکا زسب چراغ آیا -

اسالمی ایران، دست آمریکا از منابع سرشار اقتصادی  مقدس جمهوری نظام برقراری و اسالمی شکوهمند انقالب با پیروزی

را با انقالب آغاز کرد؛ و مان ابتدای پیروزی انقالب دشمنی خود به همین دلیل از هنفت آن کوتاه شد.  ازجملهاین کشور 

ها شکست خورد. لذا به این نتیجه رسید که با یک جنگ ی آنهای زیادی برای سرنگونی آن انجام داد که در همهتالش
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 بعثفت. لذا ارتش ( یانیصدام حسراق)سخت انقالب را سرنگون کند. به همین دلیل بهترین گزینه برای این کار را کشور ع

تاریخ، رسمی در  صورتبهو مخصوصاً آمریکا  فارسجیخلی شرق و غرب، کشورهای حوزه جانبهمهبا حمایت ه  عراق

 ، با اهداف زیر به ایران حمله کرد.1359،شهریور  ،31

 ؛یتکبار جهاناس اهداف راستای ایران در اسالمی مقدس جمهوری نظام براندازی. الف

 .؛ )خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی((الجزایر 1975 اردادقر لغو طریق از) اروندرود بر تسلّط. ب

 ؛(سرشار نفت و بحث اقتصادی آن ریذخابه خاطر )خوزستان زرخیز استان تصرف. ج

 .ابع اقتصادی()خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی و دستیابی به منفارسجیخل شمالی یمنطقه بر تسلط. د

ی مالی، فنی و  نظامی زیادی به عراق کردند. که بتواند در جنگ با ایران پیروز هازمان جنگ کشورهای مختلف دنیا کمک در

تجهیزات نظامی را در  نیترمدرنو برای رسیدن به این هدف  ایران را از بین ببرد. اسالمی مقدس جمهوری نظام شود و 

 داخلی هایبحران ،سیاسی و اوضاع بودند امیدوار جنگ در مدتکوتاه پیروزی به راقع رژیم سران .ندقرارداداختیار عراق 

 شرایط و وضعیت نظامی ازنظر .بخشیدمی شدت امیدواری این به غرب پشتیبانی از و اطمینان عراق ارتش آمادگی ،ایران

 کسب در اطمینان جادیو ا ظامین عملیات آغاز به عراق ارتش رغیبت در اساسی عامل نظامی کشور ایران، نیروهای نامطلوب

نیروهای  یجانبههمهبا مقاومت  امّا بود هم راه ییهاتیموفق با در این جنگ ارتش بعث عراق ابتدا. آمدمی حساببه پیروزی

های کشور، شور، از بین رفتن  زیرساختجنگ جز ویرانی ک ها به شکست انجامید. و بعد از هشت سالایرانی؛ این پیروزی

 باعث طوالنی جنگ این فروپاشی اقتصادی، تلفات نیروی انسانی و از بین رفتن تجهیزات نظامی، چیزی نصیب عراق نشد.

 .فتیامی افزایش آن خارجی هایبدهی روزروزبه که شد تبدیل بدهکار کشوری به عراق و شد عراق اقتصاد شدن ضعیف

قه، غرب و خصوصاً آمریکا به این نکته توجه نکرده بودند که پس از کشورهای منط یز عراق برای حمله به ایران؛هنگام تجه

بعد از پایان جنگ ارتش عراق یک  خورد.تجهیزات نظامی مدرن به چه درد صدام می همهنیاپایان جنگ ایران و عراق؛ 

و انواع تجهیزات نظامی  نفر نیرو داشت. ونیلیمکیه بود و بیش از ا ایران جنگیدداشت که هشت سال ب باتجربهنیروی نظامی 

. لذا شدمی محسوب اسرائیل برای خطری وی چهار ارتش اول جهان کرده بود. مدرن را در اختیار داشت، که آن را در زمره

از  کیچیهیان جنگ با ایران که به بعد از پا نیصدام حس .ببرند نیاز بها به دنبال راهی بودند که این ارتش قوی را آمریکایی

بازسازی کشور مدام کشورهای عربی های زیادی دید. برای کاهش مشکالت اقتصادی خود و نرسید و آسیباهدافش 

هایی کند. به همین دلیل مجموعه درخواست نیتأمکرد که بتواند از این راه هزینه بازسازی کشور را را تهدید می فارسجیخل

، دادن فارسجیخلرد دالری عراق به کشورهای عربی میلیا 30بخشش بدهی  ازجملهبی منطقه داشت؛ ز کشورهای عرا

اما کشورهای عرب قیمت نفت.  باال رفتنمیلیارد دالر(، و کاهش تولید نفت برای  10مالی جدید به عراق) یهاکمک

عث پایین آمدن قیمت نفت و کاهش ه این کار باکویت مخالف کاهش تولید نفت بودند؛ و ک مخصوصاًو  فارسجیخل

و این همان چیزی  فت، دالر کاهش یا11، دالر به 21با افزایش تولید نفت قیمت هر بشکه نفت از  فتی عراق شد.درآمدهای ن

 90 پیرو آن، درآمدهای ارزی عراق که به میزان چراکهداد؛ بود که اقتصاد عراق را در معرض بحران و فروپاشی قرار می

 سال در عراق نفتی درآمدهای است ذکر به الزم)در سال سقوط کردنفت وابسته بود به حدود هفت میلیارد دالر درصد به 

 .با آن، دیون خارجی این کشور به میزان هفت میلیارد دالر افزایش یافت زمانهم، و (است بوده دالر میلیارد ،26/  14 ،1980
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توانست را عراق حتی نمیی ضعیف عراق یک فاجعه بود؛ زیبرای بودجه صدام حسین ظرازنتحمل این میزان خسارت ساالنه 

به پرداخت اصل دیون که بسیار سنگین  چه رسد، میلیارد دالر بود بپردازد، 30 بربالغهای خود را که ی قرضی سالیانهبهره

مقابل ایران و عدم  زیرآمیتحقت ایران و شکس با سالههشتی این اقدامات و ویران شدن کشور عراق در جنگ بود. مجموعه

 یعنی دسترس تر در و ترخوزستان به کشور عراق؛ صدام را به هدفی راحت زیخنفتتصرف و الحاق استان موفقیت در 

مالقات کرد  نیصدام حسگالسپی سفیر آمریکا در بغداد با میالدی، خانم اِپریل 1990ژوئیه  25در تاریخ  . سوق داد کویت

جمهور آمریکا اعالم جنگ اقتصادی که جورج بوش رئیسی ایندهد. یکمذاکرات چند چراغ سبز به صدام می در جریان اینو 

دالر است، سوم  25علیه عراق نخواهد کرد، دوم اینکه آمریکا نیز همانند عراق موافق افزایش قیمت نفت به میزان بیش از 

کویت اختالفات مرزی  ، و باالخره اینکه ما امیدواریم که عراق وا مربوط نیستاینکه اختالفات مرزی کویت و عراق به آمریک

 مسئله یک کویت و عراق بین کند که  جنگکنند.  و در ادامه اضافه می وفصلحلدانند خود را به هر طریقی که مصلحت می

 اختالفات نظیر یکدیگر، با باعرا مناقشات به نسبت نظری هیچ ما .بگذارد ریتأث متحدهاالتیا بر که ایمسئله نه است، عربی

 .خواهدیم را عراق با تریعمیق و بهتر روابط آمریکا، جمهورسیرئ بوش جورج که گویدمی او. نداریم تیباکو شما مرزی

 یارزیاب این و است کویت به عراق یحمله موافق المللبین یجامعه که کنند فکر ها)صدام(عراقی که شد باعث سخنان این

خورد و در دام های سفیر آمریکا را میاوصاف صدام فریب حرف . با اینقراردادند آن اشغال و کویت به ملهح مبنای را

 کنند بیترغ را نیصدام حس اینکه یکی داشتند، هدف چند هاحرف این از هاآمریکایی کند.میآمریکا گیر  سیاست خارجی

 از که بعد ،(عراق)آن جنگی ماشین و کرده حمله عراق به کویت، از دفاع یهبهان به طرفآن از و کند حمله کویت به که

 شدمی محسوب اسرائیل برای خطری و بود شده قوی آمریکا مخصوصاً و غربی و شرقی کشورهای کمک با ایران با جنگ

 عربی دثروتمن ورهایکش سایر تهدید و کویت کوچک و ضعیف کشور تصرف و کویت به عراق حمله با دوم ببرند، بین از را

 کشورها این در هاییپایگاه ایجاد و کشورها این با نظامی هایپیمان بستن با و کند؛ درست پایی جای خود برای فارسجیخل

 و داده رونق را خود اقتصاد خلیجی کشورهای به خود نظامی تجهیزات فروش با و کنند موجه را منطقه در خود حضور

ه اهداف خود برسند؛ بهترین راه تحریک لذا برای اینکه ب. کنند تضمین را خود نایعص برای مطمئن و ارزان نفت صدور جریان

 عراق برای حمله به کویت بود.

 

 گیرینتیجه

 اساسی مشکالت از یکی مسئله و همین دارد آزاد هایآب با را ساحل کمترین که است فارسجیخل حاشیه کشور تنها عراق

 گذاشته اثر عراق دولت نظامی - سیاسی رهایرفتا بر یاگونهبه که است استراتژیک و مینظا ارتباطی، اقتصادی، جنبه از عراق

عراق گسترش خط ساحلی و  طلبتوسعه زمامداران .است درآورده عراق برای آرمانی هدف یک صورتبه را آن حل و

از این تنگنای  رفتبرونراه  ر طرح کرده ورا از اهداف راهبردی این کشو فارسجیخلهای ساحلی دسترسی مناسب به آب

رود، در اختیار داشتن کویت یا حداقل حاکمیت بر الحاق خوزستان ایران به عراق، حاکمیت انحصاری بر اروند را کیتیژئوپل

کشورهای ی شرق و غرب، جانبهکشور عراق با حمایت همه به همین دلیل دیدند.پذیر میدو جزیره کویتی وربه و بوبیان امکان

 ، با اهداف زیر به ایران حمله کرد.1359،شهریور  ،31تاریخ، در  رسمی صورتبهو مخصوصاً آمریکا  فارسجیخل حوزه
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 ؛یاستکبار جهان اهداف راستای ایران در اسالمی مقدس جمهوری نظام براندازی. الف

 .ای ژئوپلیتیکی(خروج از تنگن؛ )(الجزایر 1975 قرارداد لغو طریق از) اروندرود بر تسلّط. ب

 ؛(سرشار نفت و بحث اقتصادی آن ریذخابه خاطر )خوزستان زرخیز استان تصرف. ج

 .)خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی و دستیابی به منابع اقتصادی(فارسجیخل شمالی یمنطقه بر تسلط. د

ای زیادی دید. برای کاهش مشکالت هسید و آسیباز اهدافش نر کیچیهبعد از پایان جنگ با ایران به  نیصدام حس 

کرد که بتواند از این راه هزینه بازسازی کشور را تهدید می فارسجیخلود و بازسازی کشور مدام کشورهای عربی اقتصادی خ

 میلیارد 30بخشش بدهی  ازجملههایی از کشورهای عربی منطقه داشت؛ کند. به همین دلیل مجموعه درخواست نیتأمرا 

میلیارد دالر(، و کاهش تولید نفت برای  10مالی جدید به عراق) یهاکمک، دادن فارسجیخلبه کشورهای عربی دالری عراق 

کویت مخالف کاهش تولید نفت بودند؛ و که این کار  مخصوصاًو  فارسجیخلقیمت نفت. اما کشورهای عرب  باال رفتن

ق در ی این اقدامات و ویران شدن کشور عراجموعهم ی عراق شد.باعث پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفت

خوزستان به  زیخنفتمقابل ایران و عدم موفقیت در تصرف و الحاق استان  زیرآمیتحقبا ایران و شکست  سالههشتجنگ 

 خروج ایبر نیحسصدام به همین دلیل سوق داد.  کویت یعنی تردسترس در و ترکشور عراق؛ صدام را به هدفی راحت

 به، (1369مردادماه  11میالدی) 1990 اوت دوم سحرگاه در اقتصادی، بحران کردن حل و ژئوپلیتیکی تنگناهای از قعرا

 این به مدتکوتاه در کویت تصرف با درآورد و خود اشغال به ساعت چند مدت در را کشور این و کرده حمله کویت کشور

 حساس ینطقهم در ویژه استراتژیک موقعیت یک از درواقع ،آن مهم زایرج و کویت تصرف با عراق. رسید خود هدف دو

 ؛یافتمی تغییر عراق نفع به بارزی نحو به ایمنطقه قدرت توازن آن، تداوم صورت در که شدمی برخوردار فارسجیخل

 پیدا ترسیدس فارسجیخل رأس در کویت استراتژیک ساحل کیلومتر ،150 از بیش به عمالً خود اقدام این با عراق چراکه

 خود دسترس در ساحل حداقل و فارسجیخل هایآب در داشتن قرار بستبن در لوبنامط بسیار وضعیت از لذا و کردمی

 نفت یشدهاثبات ریذخا ازنظر و است جهان در نفت یدکنندهیتول بزرگ کشورهای از یکی کویت ازآنجاکهو . شدمی خارج

 را عراق درآمدهای آن، از هاییبخش ای و کویت تمام به عراق دستیابی بنابراین،. ددار جهان یکشورها میان در را سوم مقام

در » کویت هایسرمایه و ارزی ریذخا به دسترسی نیز و نفت غنی منابع از استفاده با عراق. دادمی افزایش چشمگیر ایگونهبه

، 50، میلیارد آن متعلق به بخش دولتی و 100که  د دالر بود، میلیار150های خارجی کویت زمان تصرف کویت، جمع دارایی

 بازسازی برای را الزم اعتبارات ضمناً و دادمی کاهش را اشیاقتصاد .مشکالت، «میلیارد به بخش خصوصی تعلق داشت

 کرد.می فراهم عراق جنگی

 منابع

لی خاورمیانه(، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، الملو نظم نوین جهانی)روابط بین فارسجیخل(، جنگ 1375اسدی، بیژن) -1

 زمستان.،  8شماره 

ها)سمت(، نی دانشگاهو مسائل آن، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسا فارسجیخل(، 1381اسدی، بیژن) -2

 تهران.
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ی فرماندهی و ستاد، ، دانشکدهتهدید، تهران مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی یکالبدشکاف(، 1385اکبر)افتخاری، علی -3

 اول. چاپ

امنیت انرژی(، مجله  برهیتک(، میالدی)1990ـ  1991آمریکا و بحران کویت) یمتحدهاالتیا(، 1382ضا)امین، محمدر -4

 . 66رفت، شماره مع

 انتشارات م،ده چاپ ،( دوم ویراست)مقدس دفاع معارف و علوم با آشنایی ،(1392)شربتی مجتبی و مراد هادی پیری، -5

 .تهران سمت،

 .سپاه ستاد و فرماندهی دانشکده نوین، رزم توان اسبهمح ،(1372)مراد هادی پیری، -6

 .سیمرغ نشر تهران، خوارزمی، دخت نیشه ترجمه جنگ، ضد و جنگ ،(1372)تافلر آلوین و هیدی تافلر، -7

 ، چاپ سوم.نور امیپدانشگاه  ، روش تحقیق در جغرافیا، انتشاراتفر یصابرجاوری، مجید و رستم  -8

 ، انتشارات سازمان کیهان، چاپ دوم.فارسجیخلهای بحران در (، کانون1377جعفری ولدانی، اصغر) -9

 و فرماندهی دانشکده جنگ، عالی دوره تهران، ایران، در نظامی اندیشه تاریخ و مبانی ،(1380)حسینمحمد جمشیدی، -10

 .سپاه ستاد

، انتشارات سازمان مطالعه فارسجیخلی هرمز و (، نقش استراتژیک تنگه1392حسین، ربیعی) و ضامحمدر، ایحافظ ن -11

 ها)سمت(، چاپ دهم.و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 علوم کتب تدوین و مطالعه انسانی، انتشارات، سازمان علوم در تحقیق روش بر ایمقدمه (،1384رضا)، محمدایحافظ ن –12

 .، چاپ یازدهم، تهران(سمت) هاگاهدانش انسانی

 های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالن، چاپ سیزدهم.(، روش1391)زاده، رمضانحسن –13

 .سپاه ستاد و فرماندهی دانشکده تهران، رزمی، توان و نگج اصول ،(1366)قاسم حسنی، -14

 دوره ستاد، و فرماندهی دانشکده اسالمی، انقالب دارانپاس سپاه انتشارات آینده، جنگ ،(1384)عبدالحمید حیدری، -15

 .تهران جنگ، الیع

ـ اقتصادی، بهمن و اسفند،  ای از امپریالیسم آمریکا، مجله اطالعات، نمونهفارسجیخل(، جنگ 1370رستگار، ش) -16 سیاسی 

 .54و  53شماره 

 ، تهران.روشنهیساو کارکرد طرفین(، انتشارات  )بررسی جنگ نفت، عللآلودخونهای (، نفت1385)اکبریعلرستمی,  -17

 ،الهوتی هوشنگ دکتر ترجمه دوم، چاپ محرمانه، اسناد در فارسجیخل جنگ ،(1370)اریک لوران، و پیر ینجر،سال -18

 .پاژنگ انتشارات تهران،

 .دوم چاپ هیرمند، انتشارات تهران، تاریخ، بزرگ جنگ 100،(1386)علی غفوری، -19

ی نبرد آینده، ماهنامه اطالعات راهبردی، صحنه برهیتکهای جنگ ناهمگون با (، ویژگیتایبعلی، بابایی، حسین) قاسمی، -20

 . 65شماره 

(، در (G R E C E، در بیست و چهارمین نشست ساالنه1991مارس  24در تاریخ (، سخنرانی 1991گارودی، روژه) -21

 شهر پاریس.
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ی جهانی(، ترجمه و نظم نوین فارسجیخلجنگ جهانی سوم) اقتصاد سیاسی جنگ (، 1382گاندر فرانک، آندره) -22

 . 66امین، مجله معرفت، شماره  محمدرضا

ی ی اقتصادی عراق، فصلنامهراق و نقش آن در فروپاشی روند توسعه(، جنگ ایران و ع1392مراد، سهراب)گنجی -23

 تخصصی مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران.

 .تهران اول، پاپ عطایی، انتشارات مرزها، و کشورها فارسجیخل ،(1379)پیروز اده،ز مجتهد -24

دس، سازمان مطالعه و تدوین مرکز تحقیق (، آشنایی با علوم و معارف دفاع مق1392پیری، هادی و مجتبی شربتی)مراد -25

 ی علوم انسانی)سمت(، ویراست دوم. و توسعه

 ترجمه واحد ویرایش و مهترج بحران، تا پیدایش از کویت ،(1381)تحقیق گروه - یت،کو هایپژوهش و مطالعات مرکز -26

 .سراقصیده یمؤسسه: تهران اسالم، و ایران تحقیقاتی فرهنگی یمؤسسه

 معارف و علوم پژوهشگاه صف، مجله جنگ، اصول دیدگاه از فارسجیخل جنگ تحلیل ،(تایب)اهللنصرت وزیری، نمعی -27

 .مقدس دفاع

 .برادر و فردین چاپخانه جنگ، ،(1317)احمد نخجوان، -28

 .سپاه ستاد و فرماندهی دانشکده جنگ، عالی دوره تهران، جنگ، یصحنه ،(1386)مهدی نوری، پورنطاق -29

(، علل وقوع جنگ ایران و عراق، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران، 1390نعمتی وروجنی، یعقوب) -30

 .م، شماره سی و هفتم، تابستانسال ده

 .(، فرهنگ دفاعی ـ امنیتی، چاپ اول،انتشارات سنا، تهران1385تقی)نوروزی، محمد -31

نامه (، روش تحقیق در مدیریت)با رویکردی به نگارش پایان1391د همراهی )و مهردا ادل، عآذر، نور محمدیعقوبی،  -32

 تحصیلی(، نشر مرندیز، چاپ دوم.

ژئوپلیتیک عراق در عصر صدام، فصلنامه تخصصی  (، جایگاه مفهوم فضای حیاتی در استراتژی1388راد، مراد)کاویانی-33

 وم، بهار.مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران، سال نهم، شماره سی و د

  

.(Washington Post, 3 Aug 1990)34- 

.35- Stanford Encyclopedia of Philosophy 

 

 


