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 رابرت فسک    : نوشتۀ
  نگارگر  .ا .م :مترجم

  او اسراِر خودرا به گور ُبرد
 

 رگذ زود  سرنوشت صّدام درسی است عبرت انگيز وعبرت آموز برای کسانی که خويشتن را به خاطِر منفعت های
 وارِد خدمت ُشد نوکِر تازه کار  ارباب تغييرپذيرفت ودرخدمت قدرتهای بزرگ قرارميدهند وهنگامی که جهِت منفعِت

مناسباِت  اين نگارِش رابرت فسک نظری به گذشتۀ . نوکِر پيشين را رسوای عالم نموده ازميان ميبرندقدرتهای بزرگ
 حمايت جالب تحِت امريکا دارد که برای  شناخت طبيعِت اين گونه مناسباِت نا متعادل يعنی مناسباِت حامی و صدام و
  .ميباشد

درعراق کشيد، اسراِر دروازۀ زيِرپای اورا  صّدام دستگيِرلحظه ای که جالِد نقاب پوشِِ در. ما اورا زندانی نموديم
اياالِت  توأم با بی حرمتی  نظامی پوشيده، بيشرمانه وداستاِن ده سال همکاری .فرورفت واشنگتن زيرپردۀ استتار

خاطر  به نميخواستند جهان آن راصدراعظماِن ما  برتانيه آن داستاِن درد ناک بود که رؤسای جمهور و متحد و
  .بياَوَرد

 دوم ازجنِگ جهانيی واکنون صّدام که تماِم جزئياِت ُپشتيبانيی غرب نزدش بود وبه نيروی همين ُپشتيبانی او
  .ُمرده است گرديده بود، هابدينسومرتکِب بدترين ستمگري

 بعد .اکنون درميان نيست  کمک گرفته بود،ای .آی .سی مردی که برای ازبين ُبردِن حزِب کموِنسِت عراق شخصًا از
ميان  از درعراق به دست گرفت استخباراِت امريکا به منظوِر اين که نفوِذ اتحاِد شوروی را آنکه صّدام قدرت را از

. صّدام گذاشت سترِسد ديگرشهرهای عراق به وسيلۀ نوکراِن خويش در در بغداد و ببرد آدرِس منازِل کمونست هارا
بسياری  زندان ُبرد و کودکاِن شان به با خانواده و  را هايکايِک آن خانه ها سرکشيد، ساکناِن خانه صّدام درمخابراِت 

  .برای توطئه گران ــ کمونستهاــ جزای غرغره درمجامِع عمومی داده شد .قّصابی نمود را
 ابو شکنجه های طاقت فرسا در از اکثِر شان بعد .کودکاِن شان شيوه ای خاص درپيش گرفته ُشد برای خانم ها و

  .ُغرَيب اعدام گرديدند
با بسی از ١٩٨٠برايران درساِل  خود تجاوِز افزون به دست آمده است که صّدام پيش از دنيای عرب شواهِد روز در

 خودکه اگرصّدام نيرو های  مقاماِت امريکايی می پنداشتند دويعنی صّدام و هر .مأموريِن عالی رتبۀ امريکا ديدارنمود
تا ماشين نظاميی عراق  برای پنتاگون هدايت داده شده بود . اسالمی منقرض ميگردددانسوی مرزبفرستد جمهوریرا ب
کولن نه چندان  از١٩٨٧ يک روِز سرِد ساِل در . معلوماِت استخباراتی فراهم کندخِط جبهۀ ايران از کمک نمايد و را

به خواهِش امريکا به عهده گرفته بود  واشنگتن را اس های بغداد واسلحه که ابتکاِر نخستين تم من بايک تاجِر دور
  .مالقات نمودم

درآنجا آخرين  .ن دعوت نمودندمرا به پنتاگو١٩٨٠همان آغاِز جنگ يعنی سپتمَبِر در.... آقای فسک «:اوگفت
آن عکسها همه  در .برايم دادند خطوِط جبهۀ ايران گرفته شده بود که به وسيلۀ ستاليت های امريکايی ازی هاعکس

سنگرهای کنده شده د ر بخشِِ  پشِت سِرخرمشهر، آبادان و  توپهای ايرانی دربه جای جا .چيزبا وضاحت ديده ميشد
  .های ُکردستان درامتداِد مرزتجهيزاِت نظامی ايرانيان ديگر تانِک وا قرارگاِه هزاره  دريای کارون،قیشر

 آنجا باهواپيمای از واشنگتن به فرانکفورت آمدم و از اين نقشه ها  بامن بيش ازاين چيزی نميخواست و هيچ ُاردو
  .بسيارسپاسگزارشدند آنچه به دست آوردند بسيار، عراقی ها از .پرواز نمودم عراق مستقيمًا به بغداد

 عراقی با مشاهده نمودم که چه گونه نيروهای زيِرآتش ايرانيان يافتم و من درهمان دم کماندوهای پيشقروِل صّدام را
  هفته بعديک. ببرند ازتيررِس ايرانيان عقب تر را عکسهای خطوِط پشِت جبهۀ ايران توانستند توپخانۀ خود استفاده از

 .که دريای کارون راعبورنمايند مجال داد بصره تانکهای عراقی را بيروِن شهِر باری برضِد مواضِع ايران در گلوله
که چه گونه توانسته  گفتِن اين موضوع به من ِابا ورزيد از بی اندازه خوشحال بودقومانداِن يونِت تانکهای عراقی که 

 دوسال بعد ما .عبورنمايد ازهمان نقطه که نيروهای ايران به دفاِع آن چندان توجه نکرده بودند، بود دريای کارون را
صّدام  اين رتبه را ميخواندند و "جنرال"را  صاحبمنصباِن تحت فرمانش او باهم درعّمان مالقات نموديم واين بار

آری همان حمله که با استفاده از معلوماِت استخباراتيی واشنگتن  .حملۀ تانکها درشرِق بصره داده بود از برايش بعد
  ».صورت پذيرفته بود

جنوری  در که صّدام نخستين بار  ايران دربارۀ جنِگ هشت سالۀ ايران ــ عراق توضيح ميدهدتاريِخ رسمی
ِق بصره شر در بغداد محمد سالم در )پی .ای( خبرنگاِر .سالح های کيمياوی استفاده نموده بود رضِد ايران ازب١٩٨١

اين صحرای  در .ما به شمردن آغازنموديم« که اوحکايت ميکند .به چشِم سرببيند  عراق راُبرده شده بود تا پيروزی
 مرديم به هفتصد رسيديم ورشتۀ حساب از دسِت ما بدررفت؛فقط می ش ازميل راه پيموديم، لعنتی ونفرين شده ميل بعد
 گاِز خردل را  کنندۀ اعصاِب حرکی بدن وجگاِز َفَل ترکيبی از عراقيها برای نخستين بار .بازشروع به شمردن کرديم

 ».به همين دليل سربازان خون استفراغ ميکردند .درخون ُشش ها غرق ميکند که بدن را استعمال نموده بودند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

 الکولی ولی اين جا منظور ترکيِب م آميختِن چندين نوع نوشيدنیبه ه(که اين کاکتيل  رهمان ايام ايرانيان ادعا نمودندد
 .فتندکرد ولی ايرانيان راست ميگ واشنگتن انکار .را امريکاييان به صّدام داده بودند) ــ مترجِم دری.دونوع گازاست

 آن روزگار رمسفلد که در –دونالد  .مشارکِت امريکا دراين ُجرم بود مخفی نگاه داشته شدمذاکراِت طوالنی که نموداِر
جزئياِت اين موضوع را   بدوِن شک تماِمصّدام .اين مذاکرات شرکت داشت در گماشته های ريگن بود، يکی از
  .ميدانست

با موافقۀ دولِت ١٩٨۵سال  از بعد قبل ونيافت اين بود که کمپنی های امريکايی  سندی که مجاِل گزارش وسيع را اما،
که اثراِت احتماليی آن  به سوی عراق فرستادند وهمين مواد بود بيالوژيکی را امريکا محموله های مواِد کيمياوی و

اين محموله ها شامِل باسی َلس انتريس يعنی مؤلِد گاِز انترکس وايشری  .ديده شد درجنِگ خليِج فارس نيز بعدها
  :که ين نتيجه رسيده بود اين گزارِش مجلِس سنابد .نيزبود )ي کوالیا( کياکوالی

  سيستم راکتهای کيمياوی وانکشاِف در آن دولت را و اين دوماده رابه عراق داد اياالِت متحِدامريکا اجازۀ استفاده از«
حتی تسهيالت  شورشد وبيالوژيکی آن ک خانۀ سالح های کيمياوی و وعامِل به وجودآمدِن زّراد بيالوژيکی کمک کرد

   ».برايش داد را تجهيزاِت ُپرکردِن اين راکت ها و
ن شخصًا به دگرمن فرانکونا مثال صّدام حسي  عراق بيخبرنبود، به طوِری کيمياویاندازۀ استعماِل سالحها پنتاگون از

 و همکاری ميکردندُاردوی عراق  يکی ازجملۀ شست تن صاحب منصِب امريکايی که با(  امريکااستخباراتی افسِر
ُاردوی ِ ن قبيل ياوراي از  تجربياِت بم ها و اموریارزيابی پالن گذاريهای تاکتيکی، دربارۀ تجهيزاِت جنگيی ايرانيان،

 .ببيند گرفته بودند ايران باز که نيروهای عراقی از آنجارا و به شبه جزيرۀ فاو برود اجازه داد که خود .)عراق بودند
  .کيمياوی کارگرفته بودند سالح های برای دستيابی به اين پيروزی از که عراقی ها ع دادبه واشنگتن اطال او

 درميداِن جنگ مايۀ نگرانی گاز استفاده ازاين « صاحبمنصِب عالی رتبۀ استخباراتی دگروال والترلنگ بعدًا گفت که
  ».عميِق ستراتيژيک نيست

 عسکِر ايرانی صدها. ازجبهه به تهران ميُبرد ديدم ازاِن ايران رايک ريِل نظامی که سرب ادر نتايِج آنر من خود اما،
را  که من مجبورشدم پنجره ها بوی گازميداد بدانجا واگوِن ريل تا وهر بلغم استفراغ ميکردند ُششهای خود خون و از
 ريطه گک هایبرسِرهمين آبله های اصلی خ که بعدها آبله بود رخسارهای سربازان پوشيده از بازوها و .کنم باز

 حلبجه برضِد ازهمين گازها بعدًا در .اين سربازان به شيوۀ مهيب سوخته بودند بسياری از .پديدارميگرديد پوقانه مانند
محاکمه  يک دهکدۀ شيعه نشين به جرِم ُکشتاِر بغداد و که صّدام اساسًا در براين، تعجبی ندارد گرفته شد بنا ُکردان کار

  .برضدِّ ايران نگيی خودجرايِم ج شدنه به خاطِر
 آغازُشد چه١٩٨٢برای عراق که ازساِل  اعداِم صّدام هرگزندانيم که اعتباراِت امريکا از بعد شايد نميدانيم و هنوز ما

 سه صد مبلغی درحدوِد کويت ُشد ُارُدن و ی سالحهای امريکايی ازنخستين بخِش آن که صرِف خريدار .است مقدار
يعنی اندکی پيش از ١٩٩٠تا ساِل  .وعده شده بود برای صّدام يک مليارد دالراعتبار١٩٨٧ تا ساِل .بود مليون دالر

 وزيِر طارق عزيز .دالربالغ ميگرديد نيم مليارد وعراق به سه و تجاوِز صّدام برکويت تجارِت ساالنه ميان امريکا
ادامه  به دادِن اعتباِر بيشتر يکاخارجۀ وقِت امريکا ميخواست که امر وزير جيمزبيکر از ِاصرار خارجۀ عراق با

ُمرداِب فاجعۀ امروِز از جارج ُبش را ميخواهد اين همان جيمزبيکراست که اخيرًا گزارشی نگاشته است و ــ .بدهد
که برای عراق تضمين های تازه برای يک مليارد دالِر  تقاضاکرده بود نيز ــ آن وقت او عراق بيرون بکشد

  .داده شود بيشتراعتبار
توقيِف ژورناِلسِت  از برتانيه که معاونت های نظامی پنهانی اش به عراق ِادامه داشت اندکی بعد١٩٨٩ساِل  در

يک فابريکۀ واقع  در  که ماجرای انفجاروفتباز .بغداد دوصدوپنجاه مليون پوند به عراق تضمين کرد در آبزرور
 از توقيِف يک ماه بعد .به دارآويخته ُشد يق مينمود بعدًاتحق )کارميکرد امريکا که بامواِد کيمياوی رسيده از(درحله را

                              :معين وزارِت خارجۀ برتانيه گفته بود بازوفت ويليام والدگرَيٌو
آن موقعيِت  که برتانيه در  آينده اين مارکيت رايک ستِم درونی يا نوبِت ديگری از فکرميکنم يک چند بازوفِت ديگر«

  ».به ُدُرستی بايد بازی کنيم را قطعۀ ديپلوماتيِک خود ما .خواهد داد برباد خوب دارد،بسيار
جت های عراقی راکتی  آن وقت يکی از در .نيزخوب ميدانست حمله برناِو باربِر امريکا يعنی ستارک را صّدام راِز

 صّدام را امريکا ُعذ ِر .که غرق کند ودناوراهم نزديک ب ُکشت و يک َشُشِم کارکناِن آن را و فيرکرد به سوی اين ناو
را برای  صّدام خواهِش امريکا با يک ناِو ايرانی اشتباه کرده بودند پذ يرفت و  ناِو امريکايی را عراقيهاکه ميگفت
  .پيلوِت آن جت نيزرد نمود مصاحبه با

حتمًا  لند ن واشنگتن و بسياری د ر .ُمرد رغرفۀ اعدام يک جا باصّدام ازميان رفت ويروز حقيقِت تماِم اين ماجراها دد
  .که پيرمرد برای هميشه خاموش ساخته ُشد نفسی به آسودگی کشيدند

 
  پايان

 


