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غســان شــربل ،روزنامهنــگار و نویســندهای لبنانــی اســت .حیات
روزنامهنــگاریاش را در روزنامــه لبنانی «النهار» آغاز کــرد بعد در «آژانس
روزنامهنگاران فرانســه» و روزنامه «الشرق االوسط» و مجله «الوسط» مشغول
به کار شــد .از سال  2004رئیس تحریریه روزنامه «الحیات» است[ .البته االن
رئیس تحریریه روزنامه الشرق االوسط است].
در پوشش بعضی از حوادث عربی و بینالمللی مشارکت داشته و سلسله
مصاحبههایی را با پشتیبانی شــبکههای لبنانی و عربی با سیاستمداران عربی
انجام داده است .از او «انتشارات النهار» این کتابها را منتشر کرده است:
 جورج حاوی میگوید «جنگ و مقاومت و حزب». خالد مشعل میگوید «جنبش حماس و آزادسازی فلسطین».انتشارات «ریاض الریس» نیز کتابهای زیر را از او منتشر کرده است:
 خاطرات اطالعاتی امنیتی.2007 ، لعنت کاخ.2008 ، -اسرار جعبه سیاه.2008 ،

مقدمه مرتجم
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خاورمیانه از لحاظ سیاســی ،اقتصادی و اجتماعــی یکی از پیچیدهترین
مناطق جهان است .در این میان عراق ،کشوری که در سال  1921تاسیس شد،
یکی از حســاسترین کشــورهای این منطقه بوده است .کشوری که گذرش
از پادشــاهی به جمهوریت توام با ســیری از تحوالت بوده و تا رسیدنش به
ثبات نسبی در دوران حکومت رژیم بعث نیز سرشار از اتفاقات کمنظیر بوده
اســت .دوران حزب بعث را میتوان از تلخترین و خونبارترین وقایع دوران
ِ
خشونت
تاریخ عراق توصیف کرد .دورهای که سراســر در جنگ گذشت و
بیاندازه هیئت حاکمه تاریخی بینظیر را برای خاورمیانه رقم زد .اما این دوره
بهاندازهای در خود رمز و راز دارد که با وجود نگارش پژوهشها و کتابهای
بسیار هنوز کنه بسیاری از مسائل غامض باقی مانده و بسیاری از حقایق بیان
نشــده اســت .برای همین انتظار میرود باز هم کتابها درباره عراق نوشته
شوند و قصههای عجیب و غریب بیشماری از آن شنیده شود.
کتــاب «عــراق از جنگ تا جنگ؛ صــدام از اینجا عبور کــرد» از جمله
کتابهایی است که تالش دارد از چهار زاویه بر بخشهایی از دوران تاریک
رژیــم بعث و پس از آن نــوری بتاباند و حقایقی را برمــا کند .این کتاب
که توسط غسان الشــربل ،روزنامهنگار مشهور لبنانی نوشته شده در حقیقت
مصاحبه با چهار مقام سابق عالیرتبه عراقی است که هر کدام از دیدگاه خود
به توصیف تاریخ عراق در دوران مسئولیتشان پرداختهاند.

غسان الشربل ،سردبیر فعلی روزنامه الحیات .وی را در کنار جهاد الخازن،
فهمی هویدی ،جورج ســمعان ،عبدالرحمان الراشــد و ...از روزنامهنگاران
برجسته جهان عرب در نسلهای دهه نود و هزاره سوم میدانند .از او تاکنون
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چندین کتاب منتشــر شده که بیشتر آنها تاریخ شفاهی است .کتاب «صدام از
اینجا عبور کرد» یکی از معروفترین کارهای اوست که در عینحال یکی از
برجستهترین کارهای انجامشده به صورت تاریخ شفاهی درباره عراق است.
کتابی که بعد از انتشــار هم بسیار مورد استناد تاریخنویسان عراق قرار گرفت
و هم در بســیاری از محافل عربی و بینالمللی نقد و بررســی شد .از نکات
ِ
عراقی مصاحبهشونده درباره
برجســته این کتاب اشاراتی است که طرفهای
روابط ایران و عراق انجام دادهاند که در نوع خود جالب هستند.
چنانکه گفته شــد ،عنوان اصلی کتاب «عراق از جنگ تا جنگ؛ صدام از
اینجا عبور کرد» اســت که برای اینکه برای خواننده ایرانی مانوستر باشــد
عنوان «دیکتاتور از کاخ تا گور» که نویسنده خود در کتاب به آن اشاره میکند
را انتخــاب کردیم .در ترجمه این کتاب تالش شــده اســت تا نهایت دقت
و امانتداری در ترجمه رعایت شــود .البته اگر خطا یا اشــتباهی در ترجمه
صورت گرفته تعمدی نیســت و طبیعتا مسئولیت آن متوجه مترجم است .در
بعضی جاها برای فهم بهتر موضوع عبارتهایی را داخل [] آوردهام .در بعضی
جاها ( )...مشاهده میشود که عینا در نسخه اصلی به همین شکل آمده است.
در ابتدای مصاحبهها غســان الشــربل مقدمهای را نوشته و بعد وارد مصاحبه
شده است .در میانههای مصاحبه نیز تحلیل یا یادآوریای را نوشته که مترجم
تالش کرده است بهنوعی آن را مشخص کند تا خواننده راحتتر به خواندن
کتاب ادامه دهد.

مقدمه به قلم غسان الرشبل
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وقتی که کنار دیوار برلین ایســتادم احساسی شبیه اضطراب داشتم .دیوار،
میان مرزهای یک کشــور با یک امپراتوری بود .کشــوری به دور خود دیوار
کشید تا در آغوش میهن مادر باشد .امپراتوری عقبنشینی کرد و فروپاشید و
به عبارتی دیگر خودکشی کرد .با سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی ،روسیه و
ســزارهای تازه آن متولد شدند .ایاالتمتحده آمریکا نیز با لقب تنها ابرقدرت
جهــان برنده این میدان شــد .پس از آن ،در ابتدای قرن جدید ،دشــمنهای
تازهای در برابر آن متولد شدند که عناوین شناختهشدهای ندارند .کشورهایی
که میخواهند رازهای موفقیت و هیبتش را به چالش بکشند و در بیش از یک
کشور و منطقه آن را به نبرد فرابخوانند.
بعد از  14سال ،ترس شدیدی احساس کردم وقتی که از دور دیدم تانکهای
آمریکایی مجسمه صدام حسین و نظام او را به زیر میکشند و در خیابانهای بغداد
جوالن میدهند .آنچه میدیدم فراتر از احتماالت بود .این بغداد است ،شهری که
وقتــی حاکمانش بر آن حکمرانی میکردند ،آهنگی خاص را در تاریخ اعراب و
مسلمانان به صدا درمیآوردند .این عراق است ،عراقی که نظام آن و شرایینش به
شرایین منطقه متصل است .وقتی قدرتمند است ،بسته میشود و وقتی که ضعیف
یا فرتوت باشد ،ترسناک و خوفناک میشود.
تاریخ میگوید که هیچوقت عادت نبوده که ســرور بغداد بازنشسته شود.
انتخابهای او محدود اســت :کاخ یا قبر .همواره باید آماده نبردهای ویرانگر
باشــد .اشتهای امپراتوریهای پیرامونی آن فراوان بوده است .برای همین باید

همیشه نســبت به اوضاع داخلی و خارجیاش هوشیار باشد .طعنهها توطئه
آمیزند ،یا باید همانند ســم مهلک باشند یا اینکه از پناهگاههای تاریک نجات
یافته و خارج شــوند .در این چارچوب صدام حسین فرزند مشروع این نهر
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ظالمانه است .صعودش به قدرت حتی تا قبضه مطلق آن طبیعی است و پایان
حلقآویزشدنش در میان فریادهای انقالبی نیز طبیعی جلوه میکند.
نه عراق کشوری عادی در گذر منطقه است و نه صدام حاکمی عادی در
تاریخ عراق مدرن .برای همین منظره تانک آمریکایی ترســناک بود .اروپای
غربی باثبات در ســرنگونی دیوار برلین موفق شــد امــا خاورمیانه متزلزل و
مضطرب در ســرنگونی دیوار صدام حسین شکست خورد .وقتی که مجسمه
فرومیریزد به دنبال آن چیزهای بســیاری نیز فرومیریزند .معادله و موازنهها
نیــز فرومیریزند .بعد از آن دیگر عراق آن عراقی نیســت که میشناســیم.
میراثداران آیتاهلل خمینی موقعیتی جدید در این کشور بهدست میآورند که
در کنار موشکهای همپیمانانشان بر سر اسرائیل در جنوب لبنان و بعد از آن
در غزه موقعیتی استثنائی رقم میزنند .ترکیه نیز ترکیه سابق نیست .یک ضلع
از مثلث ایرانی-عراقی-ترکی فروریخته اســت .و باید انتظار طوالنی کشید و
دید که آیا بازگشــت این ضلع عربی به این مثلــث امکانپذیر خواهد بود یا
نه .نظام صدام بهرغم توطئههــا و کارهای متهورانهاش یکی از حکومتهای
اصلی در نظام امنیتی عربی بود .بعد از ســقوط او ،روابط عراقیها با عراقیها
آشــفتهتر و خونبارتر میشــود؛ روابط سنیان با شــیعیان و اعراب با کردها.
برای نخســتینبار است که اقلیم کردســتان تاسیس میشود و صاحب پرچم
و ســرود ملی و رئیســی به نام مســعود بارزانی با همه پشتوانه و خاطراتش
میشود .اختالفهای سنی -شیعی نیز به فراتر از مرزهای عراق خواهد رسید،
بهویژه هنگامی که اعراب احساس کنند که قرار است حتی به ضرب سزارین
خاورمیانه جدیدی با شکســت آمریکا در عراق شــکل بگیرد .منطقه چهار
بازیگر بزرگ دارد ،ایران ،ترکیه ،اســرائیل و اعراب .و بر کسی پوشیده نیست
که بازیگر چهارم ضعیفترین آنها است.
چهــار حادثه در ســالهای اخیر منطقه را تکان دادنــد و بر روابط میان
کشورها و ملتها و سازمانها و جریانها تاثیر گذاشتند و آنها را در وضعیتی

بغرنج قرار دادند :حادثه نخست صحنهای بود که تانک آمریکایی پیروزمندانه
در میدان الرشــید [در بغداد] مانور میداد .حادثه دوم ،قتل نخستوزیر لبنان،
رفیــق حریری بود که در پی انفجاری انتحاری ترور شــد و در پی آن روابط
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لبنانی-ســوری و روابط لبنانی-لبنانی نیز ترور شــدند .حادثه ســوم ناتوانی
اسرائیل از تنبیه حزباهلل لبنان برای توقف موشکبارانهای ایرانی آن بر فراز
شهرهای اسرائیلی بود .حادثه چهارم حمالت خصمانه جنونآمیز اسرائیل علیه
غزه بود که در کنترل حماس اســت و توانست جلوی شلیکهای موشک از
ســوی آن را بگیرد ،حماسی که با موفقیت توانست فلسطین را دو پارچه کند
و حکومت خودگردان و فتح را از خاک غزه بیرون کند.
ِ
ســرنگونی طالبا ِن
ایــران با انجام عملیات نظامی آمریکا برای له کردن و
مخالفِ آن در افغانستان مخالفت نمیکند .و با ماجراجوییهای جورج بوش
در عراق نیز مخالفتی نمیکند و میتوان گفت که با اجازه دادن برای پیوستن
گروههای شیعی عراقی معارض همپیمان خود به مخالفانی که واشنگتن تالش
میکرد گوشت و پوست آن بیشتر متشکل از شیعیان و کردها باشد ،تمهیدی
برای انجام این جنگ فراهم کرد .اما ایران بهســرعت ،هنگامی که احســاس
کرد نیروهای آمریکایی به مرزهایش نزدیک شــدهاند ،و از دو جهت میروند
که در کنار مرزهایش مســتقر شــوند ،تضعیف و تخریب پروژه جنگ را در
دستور کار خود قرار داد .سوریه نیز از این وضعیت نگران شد .و برای همین
زمینهای برای رفتن عامالن انتحاری به عراق فراهم کرد و تالش کرد تا جبهه
آمریکایی را که با تصمیم حاکم مدنی آمریکاییها در عراق ،پل برمر با انحالل
ارتش آغاز شــده بود ،ناکام بگذارد .صحنه ریشــهکن کردن حکومت صدام
حســین باعث ترس و نگرانی و تنش شد و موازنهها و سوپاپهای امنیتی را
فروریخت .با پیشزمینه این حوادث ،حوادث دیگری نیز به وجود آمدند .در
آینده مورخان از ارتباطات این حوادث با یکدیگر سخن خواهند گفت.
قبــل از این چهار حادثه ،حادثههای عراقی مرا در برابر خود متوقف کرده
بودند .بعد از آغاز جنگ عراق-ایران در سپتامبر  1980روزنامه النهار لبنان مرا
برای پوشــش دادن تحوالت به میدان فرستاد .حکومت عراق سفری را برای
روزنامهنگاران برای رفتن به شــهر مهران ،شهر مرزی ایران ،به محض سقوط

آن توسط نیروهای عراقی که از مرزهای ایران گذشته بودند ،فراهم کرد .دیدم
که دو سرباز عراقی یک پیرزن ایرانی را برای رساندن به مکانی امن اسکورت
کردند ،ویژگیهای این صحنه نگرانی عمیقی را بر من مســتولی کرد .شب از
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خودم پرســیدم ایرانیها چهوقت انتقام جنگی که عراق آغاز کرده است و آن
را «قادســیه صدام» مینامد ،خواهند گرفت ،انتقام زخمهایی که در رویارویی
اعراب و ایرانیها خوردهاند.
حادثه دیگر آمدن صدام حسین با لباس نظامی برای شرکت در کنفرانس
مطبوعاتی بود .احســاس قدرت از چشمان و لبخندهایش فوران میکرد ،چرا
که ارتش بعث بر گوشــت و پوســت ایرانیهــا در دوران حکومت انقالب
اســامی تاخته بود .به این فکر میکردم که چگونه آیتاهلل خمینی با  8سال
جنگ ،این قدرت صدامی را به استحاله میکشاند .وقتی یکی از روزنامهنگاران
از صدام حســین درباره آینده ایران پرسید ،گفت که آن را «ملت ایران» تعیین
میکنند .و سپس صدام حسین به رویاپردازی تجزیه ایران و از بین بردن خطر
یکبار برای همیشه سخن گفت.
حادثه ســوم زمانی بود که جنگ شهرها آغاز شد .تلویزیون عراق تصویر
رئیسجمهور پیشــوا را نشــان میداد که دستور میداد موشــکها را برای
موشکباران شهرهای ایران آماده کنند.
حادثه چهارم زمانی بود که به همراه هیئتی برای پوشــش اخبار نشســت
اتحادیه عرب در بغداد در می 1990به آنجا رفتم .صدام با میهمانانش دســت
داد و آنها را به آغوش کشــید .به روشــنی «پیروزی» را در چهره خود تظاهر
میکرد .به چیزی کمتر از بخشــش بدهیهایی که جنگ بر کشورش تحمیل
کرده بود و اعتــراف به رهبری عربی او در بارزتریــن جایگاه منطقه راضی
نبود .بهگونــهای رفتار میکرد که گویی از عراق و کشــورهای عربی حوزه
[خلیــج فارس] در یک آن دفاع میکند .و بهگونهای صحبت میکرد که خود
را «نگهبان دروازههای شــرقی» جهان عرب میدانست .در میان حاضران امیر
کویت شــیخ جابر احمد الصباح نیز بود که صدام به او وعده داد که دعوتش
را میپذیرد و ســفرش بــرای عراق و منطقه گرانبها خواهد بود .با اشــغال
کویت صدام با شــخص خودش و حکومتش قمار کرد .با اراده جهانی که او

را بیرون انداخت و مجازات کرد ،شوکه شد .همپیمانی بینالمللیای از طریق
پیمان «طوفان صحرا» بهوجود آمد که انبارهای تســلیحاتی او را خالی کردند
اما آنقدری برایش باقی گذاشــتند که انتفاضه شیعیان و کردها را له کند .آقای
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بغداد چون مردی زخمی به دنبال دور زدن و پشــت سر گذاشتن تحریمها و
شکســت محاصره اقتصادی میگشت که بسیار بیشتر از یک حاکم استبدادی
مردم عراق را رنج میداد ،و در دهه بعد ،جنگی که نفهمید چگونه آغاز شــد،
علیه او در گرفت .اسامه بنالدن «دو جنگ نیویورک و واشنگتن» را آغاز کرد
و دولت بوش ریشــهکنی حکومت صدام را که سالها بود خط بطالنی بر آن
کشیده شده بود ،در دستورکار خود قرار داد.
نیمههای شب زنگ تلفن سپهبد نزار خزرجی ،رئیس ستاد ارتش عراق در
حالیکه در منزلش خواب بود به صدا درآمد .دوم آگوست  1990بود .بهسرعت
به دفتر کل فرماندهی رفت و دبیر کل ارتش ،ژنرال عال جنابی به اســتقبالش
آمد و با عبارت کوتاهی گفت که «اشــغال کویــت را تمام کردیم» .خزرجی
رایحه فاجعه را استشمام کرد .مدت کوتاهی بعد وزیر دفاع ،عبدالجبار شنشل
از راه رسید و جنابی بهسرعت به استقبال او رفت و همان جمله را تکرار کرد.
این اتفاقی اســت که تنها در عراق میافتد .ارتش کشــور همسایهای را مورد
تاختوتاز قرار میدهد بدون اینکه رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع از آن خبر
داشته باشند .اعتراض وارد نیست ،در جمهوری صدام حسین هیچکس جرات
باال بردن انگشت سبابه خود را ندارد.
چنــد روز بعد این دو مــرد تقاضای دیدار با «جنــاب رئیسجمهور» را
میکنند .مثل همیشه مکان دیدار سری است .هر دو وارد یک کاروان (متصل
به خودرویی دیگر) میشــوند و به منطقه رضوانیه میرســند ،سپس صدام
میآید .توجیه میکند که میخواسته است از «حفظ عامل غافلگیری» استفاده
کند و تردید هم نمیکند که بگوید «کویت را آزاد کرد» توسط واحدهایی که
مستقیما وابسته به او هستند.
هیچ عمارتی شــادی و ابتهاجی از خود نشــان نمیدهد .واکنش جامعه
جهانی بسیار شدید بود .مثل مرد تحت پیگردی شد که گویی دستور بازداشت
یا ترور او صادر شــده است .به استثنای همراهان بسیار نزدیکش ،هیچکس از

ماجرا خبر نداشــت ،از جمله رئیس ســتاد ارتش که شبش را برای خواب به
اتاقش رفته بود .به اینترتیب وابستگی به تفنگ و زندگی سریای که ترتیب
آن را داده بود ،افزایش یافت.
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این قصهای اســت که خزرجی خودش برای من در روســتای سوگوی
دانمارک در یک شــب یخبندان تعریف کرد .گفت که صدام شــخصا جنگ
کویت را در حضور دامادش حســین کامل و فرد بسیار نزدیکش علی حسن
المجید ،ملقب به «شــیمیایی» طرحریزی کرد .گزارشــی درباره علی حسن
المجید که پشــت آن تصمیــم صدام بود ،وجود دارد مبنــی بر اینکه «حمله
ویژهای» به حلبچه بشود و این شهر را آنچنان غرق در بمبهای شیمیایی کنند
که همه اجساد در آن سرد شوند .وی تاکید میکند که صدام حسین به تجربه
رهبر اتحاد جماهیر شوروی ژوزف استالین اعتقاد داشت و شاید حتی معتقد
بود که خود بعد از صالحالدین [ایوبی!] بارزترین رهبر است.
دو ماه بعد از تصدی پست ریاســتجمهوری ،صدام حسین در سپتامبر
 1979در نشســت جنبش عدم تعهد که در هاوانا برگزار شد ،شرکت کرد .در
محــل اقامتش از وزیر امور خارجه وقت ایران ،دکتر ابراهیم یزدی که بعد از
پیروزی «انقالب اسالمی» به این سمت منصوب شده بود ،استقبال کرد .صالح
عمر العلی ،نماینده عراق در ســازمان ملل نیز در آن جلسه حاضر بود .صالح
دوســت قدیمی صدام بود .او در  17جــوالی  1968زمانی که صدام بر کاخ
[ریاستجمهوری] مسلط شد در کنار او بود ،بعد از آن روز او عضو شورای
رهبری انقالب و کادر رهبری قُطری حزب بعث شد.
در ظاهــر دیدار «ســازنده و ایجابی» بود .بعد از آن صــدام به باغ رفت
و بــه دنبالش صالحالدین رفت که تالش میکــرد رئیسجمهور را بر بهبود
روابط با ایران بهرغم وجود حساســیتها و نگرانیها ترغیب کند .اما با این
حرف صدام شــوکه شد« :صالح مراقب باش .این فرصت شاید هر صد سال
یکبار بهوجود آید .این فرصت امروز بهدست آمده است .سرهای ایرانیها را
خواهیم شکست و وجب به وجبی که اشغال کردهاند را پس خواهیم گرفت.
و شطالعرب را هم پس خواهیم گرفت».
صــاح متحیر خیــره نگاه میکرد و صــدام افزود« :ایــن حرف راهحل

مسالمتآمیز و انســانی برای حل مشــکالت با ایران را ابدا نمیخواهم بار
دیگر از دهانت بشــنوم .خودت را برای ســازمان ملل آماده کن .بشنو چه به
تو میگویم .ســرهای ایرانیها را خواهم شکست و وجب به وجب محمره
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[خرمشهر] تا شطالعرب را پس خواهم گرفت».
یک ســال بعد از حرفهایی که در هاوانا زده شد جنگ عراق-ایران آغاز
میشود ،جنگی که صدها هزار نفر را به کشتن داد و فجایع انسانی و مالی بهبار
آورد .و زمانی که بعد از  8سال این جنگ متوقف شد ،رهبر عراق شادیاش را
مخفی نکرد وقتی که گفت« :زنده ماندم و شنیدم که خمینی میگوید جام زهر
را مینوشــم و آتشبس را میپذیرم ».اما کسی که «پیروز» از «قادسیه صدام»
خارج شــده بود و از اینکه لقب «نگهبان دروازههای شرقی» را گرفته بود شاد
بود ،بدون تاخیر با جنگ کویت انتحار کرد.
این چیزی بود که از صالح عمر العلی کسی که میگوید چگونه با مسلسل
به همراه صدام حسین وارد دفتر احمد حسن البکر شد تا از شر نخستوزیرش،
العابر عبدالرزاق النایف ،در  30جوالی  1968خالص شود ،شنیدم .صدام نایف را
از کاخ تا فرودگاه کشاند و او را به تبعید فرستاد 10 .سال بعد گلوله صدام موفق
شد تا نایف را در لندن از پای درآورد و او را به گور بفرستد.
در ابتدای دهه  1970بغداد اعالم کرد توطئهای را کشــف کرده که مورد
حمایت ایران بوده و میخواســته است که حکومت بعث را سرنگون کند ،در
پی آن دهها افســر اعدام شــدند .دو نفری که متهم به انجام این توطئه بودند
یکی ســرهنگ عبدالغنی راوی و دیگری عبدالرزاق نایف بودند .برای دههها
این اعتقاد وجود داشــت که این توطئه ســاخته و پرداخته خود بعثیها بود.
خانواده نایف را در امان دیدم و کیفها و اوراقی که او از خود بهجا گذاشته
بود را بررسی کردم ،روشن شد که نایف خیلی زود در مییابد که صدام توطئه
مجموعه را شکست داده و قبل از رسیدن موعد اجرای آن به تهران رفته است.
در ریاض راوی را پیدا کردم و درباره این توطئه پرسیدم ،جوابم را با این پیش
فرض قدیمی داد که او دیداری با محمدرضا شاه پهلوی در چارچوب تالش
برای ســرنگونی حزب بعث ،انجام داد و اینکه ایــران  10میلیون دالر هزینه
انجام این توطئه را متقبل شده است.

صدام این تالش ایرانیها را برای سرنگونی حکومت بعث فراموش نکرد.
و جنــگ با کردها در ســال  1975را نیز فراموش نکرد کــه با میانجیگری
هواری بومدین ،رئیسجمهوری الجزایر به امضای توافق الجزایر با محمدرضا
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شــاه پهلوی انجامید .صدام قبول نمیکرد که تاریخ بنویســد او برای نجات
حکومتــش یک وجب از خاک عراق کوتــاه آمد .و برای همین بعدا آنچه در
اینباره در هاوانا گفت را اجرا کرد.
ما االن در ســال  1959هســتیم .در یگانی که اتفاقی ناگهانی باعث شد
تا جوانی شــاداب موســوم به صدام حســین در تی ِم موظف به ترور پیشوا
عبدالکریم قاسم مشارکت کند .حرف اول را دبیرکل سری کادر رهبری ُقطری
حزب بعث ،فواد رکابی میزند و ظن غالب بر این اســت که حکومت جمال
عبدالناصر نیز از موضوع اطالع داشــته اســت .برنامه ترور شکست خورد و
صدام زخمی شد .رکابی و برخی از اعضای کادر رهبری به دمشق فرار کردند
که در میان آنها حازم جواد و علی صالح السعدی نیز بودند .در دمشق رکابی از
سرنوشت صدام نگران است .برای همین وقتی که صدام تاخیر کرد سراغ او را
گرفت .وقتی که به جمع آنها رسید پیشنهاد داد از او تقدیر شود .جشن تقدیر
از او ســاده و مختصر بود و تنها با یک جعبه شــیرینی انجام شد .صدام تا آن
موقع تنها یار ساده حزب بعث بود و تصمیم گرفته شد که به عضویت حزب
بهعنوان عضو اصلی درآید .در دمشق ایستاد و در برابر رکابی سوگند یاد کرد.
در ابتدای دهه  1970فصلهای قصه کامل میشــوند .رکابی خود را برای
آزادی از زندان ظرف چند روز پیش رو ،پس از آنکه مورد آزار و شکنجه قرار
گرفته و بهشــدت خورد شده است ،آماده میکند ،احتمال نمیرفت دیگر در
زندان بماند .ناگهان فردِ هماهنگشــده از سوی صدام بهعنوان مجرمی عادی
وارد زندان میشود .این مجرم عادی برای ماموریتی ویژه فرستاده شده بود .او
رکابی را خشمگین کرد و با او به بحث و مشاجره برخواست .فورا چاقویش
را درآورد و گلویش را بیخ تا بیخ برید .در برابر حازم جواد چارهای نبود جز
تسلیم ،دوست نزدیکی که همیشه با او بوده است.
این قصهای اســت که حازم جواد خودش برایــم تعریف کرد ،بعد از آنکه
پس از گذشــت چهار دهه سکوت پذیرفت ســکوتش را بشکند .او در ابتدای

صحبتهایش تلخیهای بسیاری را از زمانی که رهبری حزب در  8آوریل 1963
را بر عهده گرفت و به صدور بیانیه شــماره یک انجامید ،بیان داشت ،زمانی که
افسری مشهور موســوم به عبدالسالم عارف در سرنگونی و حذف حزب بعث
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تردیدی به خود راه نمیدهد تا خود بهتنهایی قدرت را بهدست گیرد.
صدام حســین در آن روزها نقش بارزی نداشــت .اما آن شکست شانس
او را بــرای صعود در کادر رهبری حزب بعث با حمایت رهبر موســس این
حزب ،میشل عفلق افزایش داد ،مسالهای که باعث ایجاد روابط بسیار نزدیک
دوســتانه و غریبی میان آن دو شــد .وقتی که حزب بعث در ســال  1968به
قدرت رســید تصمیــم قاطع صدام این بود که اجازه ندهد تجربه شکســت
در قدرت تکرار شــود و از بروز هــر گونه خطری که بخواهد تهدیدی برای
حزب باشــد ،جلوگیری کرد ،آن هم قبل از آنکه حزب در ارتش یا خارج از
آن استحاله شود.
شکســت اولین تالش حزب بعث برای رســیدن به قــدرت و رویاهای
قدیمی صدام حســین را احمد چلبی که خانوادهاش بخشی از عرصه سیاسی
آن موقع عراق قبل از کودتای  1958محسوب میشدند ،روایت کرد .نمرات
چشــمنواز چلبی در عالیترین دانشــگاههای آمریکا جاهطلبیهای او را سیر
نمیکند ،نمرات ریاضی از خواســتههای او نمیکاهد و او همچنان اشــتهای
داشتن چیزهای بیشتری دارد .آرزوها آغاز میشدند در حالیکه دست نیافتنی
به نظر میرســیدند .در جنگ ایران-عراق صدام در نقــاب مدافع منطقه در
برابر خواســتههای آیتاهلل خمینی در «صدور انقالب» ظاهر شد .واشنگتن از
اینکه صدام تحت تاثیر مســکو قرار نگرفته ،علیرغم اینکه معاهده دوستی و
همکاری میان آن دو کشــور امضا شــده بود ،آسوده خاطر بود .کاخ سفید از
رئیسجمهوری عراق برای حمله شــدید علیه ایــران حمایت نمیکرد اما به
اندازه کافی هم دخالت میکرد تا مانع انجام حملهای از این دســت از سوی
تهران به حکومت عراق شود .صدام در نظر آمریکاییها صاحب جایگاهی در
برابر ایرانیها شد که توانست تسهیالت مالی و تجاری بسیاری دریافت کند.
وقتی که صدام خطای جنگ کویت را مرتکب شد آرزوهای چلبی رنگی
دوباره به خود گرفتند .او تالش کرد که شریانهای مالیای که حکومت بعث

را تغذیه میکردنــد و از ایجاد اختناق آن حمایت میکردند ،قطع کند .نتیجه
آن شد که تصمیم برای آینده این نظام بعد از آنکه تالشهای مخالفان شیعه و
کرد برای سرنگونی آن ناکام ماند ،در واشنگتن گرفته شد.
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چلبی به مراکز پژوهشــی و مطالعاتی و داالنهای کنگــره راه پیدا کرد،
همچنین به دهلیزهای «ســی.آی.ای» و وزارت دفــاع .در کار با آمریکاییها
غوطهور شــد و در خاطرش ایــران را هم فراموش نکــرد .تالش کرد همه
مخالفان شــیعه و کرد را زیر یک سقف گرد هم آورد تا واشنگتن را قانع کند
که تنها جانشــین موجود حکومت صدام هستند .تنشها میان حکومت عراق
و بازرســان آژانس بینالمللی انرژی اتمی کار چلبی را تســهیل کرد .ماشین
رســانههای عظیم نیز مسئولیت ایجاد تصویر صدام بهعنوان خطر بزرگ برای
منطقه و جهان را بر عهده گرفتند.
صدور «قانون آزادســازی عراق» توسط کنگره آمریکا امکانپذیر نبود اگر
چلبی بهاندازه کافی اســتواری خود را حفظ نمیکرد .این مرد همچنین بدون
اینکه بداند راه سرنگونی حکومت صدام حسین را هموار کرد .گویی که اسامه
بنالدن است .بعد از حمالت  11سپتامبر  2001نجوای خطرناک بودن صدام
حســین در اتاقهای تنگ آمریکاییها سر داده شد .دستپخت تازهای برای
افکار عمومی جهان فراهم شــد :سالحهای کشــتار جمعی و زیر پا گذاشتن
قوانین بینالمللی و روابط با تروریسم و دیکتاتوری و شکنجه و واقعه حلبچه.
همانطور که ایران از ســرنگونی حکومت طالبان توسط ارتش آمریکا در
افغانستان خشنود بود از اینکه آمریکا به سمت از بین بردن دشمن سرستخش
در بغداد میرفت نیز خشــنود شــده بود .چلبی برخورد مصالح را زمانی که
تانکهای آمریکایی مجســمه صــدام و نظام او را به زیــر میآوردند ،درک
میکرد ،نیروهای مخالف عراقی از تبعیدگاهشــان در ایران به سمت کشوری
که پل برمر ارتش و حکومت آن را از هستی ساقط کرده بود ،حرکت کردند.
این چیزی بود که دکتر احمد چلبی گفت و برای نخستینبار پذیرفت درباره
سفر طوالنیاش و ماجراجوییهای جورج بوش که عراق و منطقه را شکافت
و دروازهها را برای ایرانی که خواستار رهبری منطقه بود ،گشود ،صحبت کند.
ذهن حامد جبوری سنگین از قصهها و روایتها است .چیزهای بسیاری

