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Válka v Perském zálivu (1991)

Saddám Husajn konflikt s Íránem ustál i proto, že jeho do značné míry odpudivý
režim (např. používal proti iráckým Kurdům chemické zbraně...) byl v 80. letech 20.
století tolerován a podporován i Reaganovými USA. Američané svůj přátelský vztah
k Íránu (=prozápadního šáha R. Páhlavího) po vítězství Chomejního íránské islámské
revoluce v roce 1979 radikálně změnili. Když SSSR vpadl o Vánocích 1979 do Afghánistánu, vyhlásila administrativa amerického prezidenta Jamese Cartera (demokrat;
1977-1981) v lednu 1980 oblast Perského zálivu za oblast životních zájmů USA (přeprava životně důležité ropy!!!).
Avšak irácký diktátor S. Husajn po skončení války s Íránem patrně propadl pocitu,
že mu projde cokoliv. Agresivním choutkám Iráčanů nahrávala i velmi příznivá situace ve světové politice, kterou zaměstnával neočekávaně rychlý kolaps komunistických
režimů ve střední a východní Evropě (1989-1991). V červenci 1990 vtrhla irácká armáda do Kuvajtu a tento na ropu bohatý emírát byl Husajnovým Irákem anektován.
Kuvajtská ropa tak měla patrně financovat obnovu Iráku po válce s Íránem. Kuvajtský
emír uprchl do Saudské Arábie a obrátil se s žádostí o pomoc na OSN. Rada bezpečnosti OSN uvalila na Irák hospodářské sankce, ale S. Husajn Kuvajt nevyklidil. Bylo jasné, že rozhodnou zbraně.
Vznikla mohutná protiirácká koalice, kterou tvořilo 18 států, včetně tehdy
ještě existujícího Československa (vyslali jsme protichemickou jednotku). Spojeným
armádám OSN, které se shromáždily v Saudské Arábii, velel americký generál
Norman Schwarzkopf. Měl k dispozici 600000 vojáků, 5500 tanků a také
700 bojových letadel. Rozhodující silou byly pochopitelně USA. Sovětský svaz
tentokrát spolupracoval a rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN sovětský zástupce nevetoval. M. Gorbačov totiž potřeboval ekonomickou podporu Západu k záchraně kolabujícího sovětského hospodářství.
Válku přenášela do světa televize CNN... Bombardování irácké armády pak začalo
17. ledna 1991 a pozemní operace Pouštní bouře začala v polovině února. Irácká
vojska byla rychle rozdrcena a z Kuvajtu vyhnána. Na ústupu Iráčané zapalovali ropné vrty. Schwarzkopfovy tanky pronikly hluboko na území Iráku. Americký prezident
G. Bush st. (republikán;1989-1993) ale nedal souhlas k dobytí Bagdádu. Asi to
byla chyba. Prezident Husajn se tak udržel u moci a byl svržen až další
„protiteroristickou válkou“ v roce 2003, kterou vedl – už za zcela jiné situace
ve světě (= konflikt s islámskými radikály + neexistence SSSR + vzestup Číny,...) prezident G.W. Bush jr. , syn vůdčí osobnosti operace Pouštní bouře G. Bushe st.
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