
نگاه

  احمد محمد تبريزي
صدام حس��ين يکي از عجيب ترين و در عين 
حال جنايتکارتري��ن حاکماني بود که دنياي 
سياس��ت به خود ديده اس��ت. م��ردي که به 
اطرافيان خودش هم رح��م نمي کرد و گاهي 
بنا به داليل واهي، کم��ر به قتل نزديک ترين 
افرادش مي بست. او معجوني از جنون، تعصب 
و ديوانگي بود. البته ص��دام بدش نمي آمد تا 
چنين چهره خش��ن و وحش��يانه اي از او در 
افکار عمومي ساخته شود. از اينکه حلقه هاي 
نزديکش از او وحشت داشته باشند لذت مي برد 
و با دلهره آفريدن در دل ديگران مي خواست 

اجازه نفس کشيدن به کسي ندهد. 
 بيشتر از 10 سال از اعدام صدام گذشته و هنوز 
اظهارنظر درباره جنايت ها و عملکردش بسيار 

است. بيش��تر تحليلگران رفتارهاي ديوانه وار 
صدام ب��راي راه انداختن جنگ  با کش��ورهاي 
همس��ايه اش را عاملي جه��ت عقب ماندگي 
و وارد ک��ردن خس��ارت هاي ف��راوان به عراق 
مي دانن��د. در زمان��ي که عراق مي توانس��ت 
در مس��ير پيش��رفت و توس��عه قرار بگيرد با 
سياست هاي صدام به سوي ويراني پيش رفت. 
صدام با راه انداختن جنگ هاي خانمان سوز به 
دنبال يک اصل مهم مي گشت؛ اينکه در محافل 
سياس��ي تنها نام او مطرح باشد و حرف اول را 
در همه جا او بزند. مي خواست نامش همه جا 
طنين انداز باشد و دلهره بر جان افراد بيندازد. 

به گفته نزديکان ص��دام، او برخالف چهره اي 
که مي  خواست از خودش نشان دهد چندان 
ش��خصيتي قوي و بااراده اي نداش��ت. ضعف 
ش��خصيتي و ترس از بزرگ شدن انسان هاي 
ديگر هميشه همراهش بود. به همين خاطر 
مي خواس��ت در هر محفلي نف��ر اول خودش 
باشد. شايد جلوه هاي بيروني شخصيت صدام 
براي ديگران هيبت يک حاکم بزرگ را تداعي 
مي کرد ولي براي کس��اني که از نزديک او را 
مي شناختند تداعي کننده يک انسان ضعيف 

و حقير بود. 
سرلش��کر مکي در جن��گ تحميل��ي عراق 
عليه ايران از س��ال 1۹۸1 تا 1۹۸۴ميالدي 

رئيس ستاد سپاه سوم عراق، سپس جانشين 
فرماندهي اين سپاه و س��رانجام رئيس اداره 
توس��عه رزمي وزارت دفاع ع��راق بود. وي در 
کتاب »جنگ ايران و عراق از ديدگاه فرماندهان 
صدام« حقايق جالبي را از صدام فاش مي کند. 
او با نقد طرز تفکر صدام، ش��يوه حکمراني او 
را مايه بدبختي مردم ع��راق مي داند. مکي با 
اشاره به کشتن نزديکان صدام توسط عامالن 
حکومت اين را نش��انه اختالالت شخصيتي 

 ديکتاتور بغداد مي داند. 
مکي درباره شيوه حکمراني صدام مي گويد: 
» صدام تا زمان مرگش هم عربي باديه نشين 
بود و با همين طرز فکر بر عراق حکومت کرد. 
او اگر فکر مي کرد که کشتن برادر يا پسرش به 
تحکيم جايگاه ي��ا موقعيتش کمک مي کند، 
به راحتي اين کار را مي کرد. صدام زرنگ بود، 
اما خودس��اخته نبود و حتي به کساني که او 
را دوست داش��تند نيز مظنون بود. وجود او و 
رويدادهاي پس از سرنگوني نظام پادشاهي در 

عراق براي ما مايه بدبختي بود.«
برخي ديگر از تحليلگران مثل هال برندز، استاد 
دانشگاه دوک امريکا با مطالعه اسناد و آرشيو 
زيادي از صدام مي گويد که شخصيت صدام 
حسين در طول زمان بر اس��اس رخدادهاي 
زندگي سياسي او ش��کل گرفته است. برندز 
تأکيد مي کند که صدام از راه توطئه چيني به 
قدرت رسيد و فکر مي کرد همه مشغول همين 

کار هستند. 
همچنين بر اساس اسنادي که به دست آمده، 
 صدام تمايل زيادي به دشمن پنداشتن ديگران 
داشت و درک ضعيفي از روابط ديپلماتيک در 
خارج از خاورميانه داشت و با بلندپروازي هاي 
متعدد و اشتباهش کشورش را دچار وضعيتي 

بغرنج کرد. 
از بزرگ تري��ن اش��تباهات ص��دام در زمان 
زمامداري، دس��ت کم گرفتن ت��وان نظامي 
ايران و آغاز يک جنگ هش��ت ساله بود. او در 
جريان جنگ با ايران بس��ياري از فرماندهان 
و نزديکانش را اعدام و مج��ازات کرد و حتي 
به روي مردم غيرنظامي عراق بمب شيميايي 
ريخت. ص��دام در پايان دو جنگ ب��ا ايران و 
کويت به ديوانه اي منزوي تبديل ش��د که هر 

تصميمش فاجعه اي بزرگ را رقم مي زد. 
صدام ب��ا مجموع��ه اي از توهم ه��ا زندگي 
مي کرد و به دنبال اداره کشورش با همين 
توهم ها ب��ود. زماني که ص��دام را از درون 
گودالي به بيرون مي کشيدند، سخت ترين 
لحظه زندگي اش رقم خورد. حتي سخت تر 
از لحظه اعدامش بود. تمام ابهت کاذبي که 
او در طول بي��ش از دو دهه برايش زحمت 
کش��يده ب��ود در ي��ک لحظ��ه فروريخت. 
ش��خصيت واقعي او در چه��ره ژوليده اش 
نمايان بود؛ مردي ضعي��ف و بدون پناه که 

وحشت از چشم هايش مي باريد. 
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رئیس ستاد سپاه س�وم عراق در 
کتاب خود می نويس�د: » صدام تا 
زمان مرگش هم عربي باديه نشین 
بود و ب�ا همین طرز فک�ر بر عراق 
حکومت کرد. او اگر فکر مي کرد که 
کشتن برادر يا پسرش به تحکیم 
جايگاه يا موقعیتش کمک مي کند، 
به راحت�ي اي�ن کار را مي ک�رد«

گفت وگوي »جوان« با برادر شهیدان جعفر و شیرزاد بلبل پور

خاك شلمچه  سال ها ميزبان پيكر برادرانم بود

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   فريده موسوي
کربالي5 براي خانواده بلبل پور مملو از خاطرات 
عجیبي اس�ت. روز 20 دي ماه 1365 که مصادف 
با دومی�ن روز عملیات ب�ود، اول ب�رادر بزرگ تر 
خانواده )جعفر( ش�هید ش�د. روز بع�د برادرش 
علي اصغر مج�روح ش�د و روز بعدش نی�ز برادر 
ديگرشان شیرزاد به ش�دت مجروح شد. طوري 
که براي مدتي تصور مي رفت از گردن قطع نخاع 
شده اس�ت. ش�یرزاد بعدها دوباره به جبهه هاي 
جنگ برگشت و پنجم مهر  1367 در تک دشمن 
در منطقه ش�لمچه به شهادت رس�ید. پیکر هر 
دو برادر براي مدت ها مفقود بود تا س�ال ها بعد از 
جنگ هر دو )به فاصله سه س�ال از هم( تفحص 
شدند و به خانه برگشتند. گفت وگوي ما با جانباز 
علي اصغر صديق پور)بلبل پور( را پیش رو داريد. 

  
زمان جنگ چند نفر از اعضاي خانواده تان 

در جبهه حضور داشتند؟
ما در خانواده يک خواهر داشتيم و پنج برادر. خواهرمان 
بزرگ تر از همه بود. بعد از او جعفر بود و بعد شيرزاد و 
بعد من و دو برادر ديگرمان. جعفر و شيرزاد و من که 
سنمان به جبهه مي رسيد، هر س��ه در دفاع مقدس 
شرکت کرديم. سهم جعفر و ش��يرزاد شهادت بود و 

سهم من هم جانبازي. 
کدام برادر اولین شهید خانواده بود؟

جعفر فرزند بزرگ خانواده و اولين ش��هيد هم بود. 
از نوجواني اش در جبهه حضور داش��ت. دفعات اول 
که به جبهه مي رفت، شناس��نامه اش را دستکاري 
مي کرد. توي خانواده ما رسم بود که بچه ها زود بزرگ 
مي شدند و زود به جبهه مي رفتند. شيرزاد هم اولين بار 
در شناسنامه اش دست برد تا به جبهه برود. يک شوقي 
در بين نوجوان هاي آن دوران بود که خانواده ما هم از 

آن بي نصيب نبود. 
جعفر متولد چه س�الي ب�ود؟ خصوصیات 

اخالقي اش چطور بود؟
متولد س��ال ۴6 بود. به عنوان اولين پسر خانواده، به 
نوعي حکم پدرمان را داشت. وقتي بابا سر کار مي رفت، 
خانه و خانواده را به جعفر مي سپرد. هيکل درشتي 
هم داش��ت و ما به او به عنوان ب��رادر بزرگ تر تکيه 
مي کرديم. البته فاصله سني کمي داشتيم، شيرزاد 
دو س��ال از جعفر کوچک تر بود و من هم يک س��ال 
از شيرزاد کوچک تر بودم. ولي براي ما جعفر بزرگي 
خاصي داشت. توي خانواده حرف اول و آخر را مي زد. 
هواي همه را داشت و ما هم به او تکيه مي کرديم. جعفر 
هميشه سعي مي کرد بين همه صلح برقرار کند. يادم 
است عمو و عمه با هم قهر بودند که جعفر با نقشه اي 
آنها را به خانه مان کشيد و هر دو را آشتي داد. جعفر 
از رزمنده هاي درس خوان و تحصيلکرده بود. حتي 

در کنکور قبول شده بود که به خاطر حضور در جبهه 
فرصت نداشت کالس ها را ادامه بدهد و در کربالي5 

شهيد شد. 
يعني جبه�ه را ب�ه حض�ور در کالس هاي 

دانشگاه ترجیح داد؟

بله؛ برادرم در رش��ته مهندس��ي تعمير و نگهداري 
هواپيما با رتبه خوبي قبول ش��ده بود. در منطقه ما، 
جعفر ج��زو بچه هاي نخبه به ش��مار مي آمد. وقتي 
زمزمه هاي عمليات کربالي۴ شروع شد، از وقفه اي 
که بين کالس هايش پيش آمده بود استفاده کرد و 
به جبهه رفت. بعد از عدم الفتح کربالي۴، در منطقه 
ماند و در کربالي5 حاضر شد و در همين عمليات هم 

به شهادت رسيد. 
نحوه ش�هادتش چطور بود؟ چطور شد که 

پیکرش در منطقه ماند؟
20 دي ماه 1365 در ش��لمچه به ش��هادت رسيد و 
پيکرش حدود 10 س��ال مفقود بود تا اينکه در سال 
75 تفحص و شناسايي شد. همرزمانش ديده بودند 
که او شهيد شده است. اما به خاطر شرايط عمليات، 
نتوانس��ته بودند پيکرش را به عقب منتقل کنند. به 
همين خاطر پيکر جعفر در منطقه ماند و 10 س��ال 

بعد به خانه برگشت. 
گويا در کربالي5 هر سه برادر شرکت کرده 

بوديد؟
هم من بودم، هم جعفر و ش��يرزاد. بن��ده خدا پدر و 
مادرمان در اين عمليات خيلي اذيت شدند. چون من و 
شيرزاد مجروح شديم و جعفر هم که به شهادت رسيد 
و ناپديد شد. پدرمان مي گفت الاقل وقتي يکي از شما 
جبهه است، دو تاي ديگر در خانه بمانيد و نوبتي برويد. 
اينطور نشود که همگي با هم جبهه باشيد. حق هم 
داشت. در کربالي5 خانواده ما نمي دانست نگران حال 
شيرزاد باشد يا چشم به راه پيکر جعفر. فکرش را که 

مي کنم مي بينم پدر و مادرمان خيلي اذيت شدند. 
مجروحیت شیرزاد چه بود؟

گلوله به گردنش خورده و نخاعش را س��وزانده بود. 

عکس هايش االن هم هست. دکترها گردنش را با يک 
ميله به سرش وصل کرده بودند. هشت تا پيچ و مهره 
خورده بود تا گردنش تکان نخورد و قطع نخاع نشود. 
چهار الي پنج ماه روي تخت طاق باز خوابيده بود. انگار 
فلج کامل باشد، فقط چش��م هايش تکان مي خورد. 
حالت واقعاً سختي بود. خيلي اذيت شد تا بعد از پنج 
ماه دکترها گفتند مي تواند طور ديگري بخوابد و کمي 
حرکت کند. حدود يک سال و نيم طول کشيد تا خوب 

شد و سرپا ايستاد. 
کمي بعد هم که باز به جبهه رفت و ش�هید 

شد؟
بله؛ شيرزاد آدمي نبود که در خانه بنشيند و نسبت به 
اتفاق هاي جبهه بي تفاوت باشد. اواخر جنگ، خصوصاً 
بعد از پذيرش قطعنامه که عراق دوباره شروع به زدن 
پاتک کرد، حضرت امام از مردم خواستند جبهه ها را 
خالي نگذارند و در جنگ حضور فعالي داشته باشند. 
خيلي ها داوطلبانه مثل اولين روزهاي دفاع مقدس 

دوباره به جبهه رفتند. شيرزاد هم رفت و در منطقه 
شلمچه حضور يافت. روز پنجم مردادماه 1367 در 
يکي از تک هاي دشمن به شهادت رسيد. او در همان 
منطقه اي به شهادت رسيد که چند سال قبل جعفر 
هم آنجا شهيد شده بود. شلمچه محل عروج دو برادر 

شهيدم بود. 
شیرزاد هم مفقود شد؟

بله؛ پيکر او هم در منطقه ماند و 11 سال بعد تفحص 
شد. در شهادت او و جعفر شباهت هاي زيادي وجود 
دارد. هر دو در شلمچه شهيد شدند و هر دو حدود 10 

سال پيکرشان مفقود بود. 
مانند ماجراي شهادت جعفر، خبر داشتید 
که ش�یرزاد هم ش�هید ش�ده، ي�ا انتظار 

بازگشتش را داشتید؟
مي دانستيم شهيد شده است. همرزمانش به اطالع 
ما رساندند که گلوله به سر ش��يرزاد اصابت کرده و 
به شهادت رسيده است. منطقه شلمچه در آخرين 
روزهاي جنگ شاهد تک و پاتک مرتب ايران و عراق 
بود. يک منطقه اي را دش��من مي گرفت و ما آزادش 
مي کرديم و همينطور چند بار دست به دست مي شد. 
اينطور شد که پيکر شيرزاد هم در منطقه ماند و 11 

سال مفقود شد. 
چه چیزي باعث مي ش�د يک جوان آنقدر 
نس�بت به جن�گ و کش�ورش احس�اس 
مس�ئولیت کند که تا نزديکي قطع نخاع 
شدن پیش برود و بعد از بهبودي دوباره در 

جبهه حضور پیدا کند؟
نگاه آن بچه ها به دف��اع مقدس يک نگاه صرفاً مادي 
نبود. اينکه بگويند به جنگ مي رويم تا از خاک دفاع 
کنيم، اينطور نبود. آنها واليتمدار و تکليف محور بودند. 
مي خواستند عالوه بر خاک، از شرف و اعتقادشان هم 
دفاع کنند. شيرزاد وقتي مجروح شد، کسي فکرش را 
نمي کرد بتواند دوباره روي پا بايستد. شوخي نبود. تير 
به گردنش خورده و کم مانده بود از گردن قطع نخاع 
شود. اما وقتي توانست روي پا بايستد، همان احساس 
تکليف باعث شد دوباره رخت رزم بپوشد و به جبهه ها 
برود. رفت تا ما االن روي پا باشيم. رفت تا ايران اسالمي 

االن با عزت و افتخار به راه خودش ادامه بدهد. 
سخن پاياني...

جعفر وقتي شهيد شد فقط 1۹ سال داشت. شيرزاد 
هم موقع شهادتش 1۹ س��اله بود. دو پسر خانواده ما 
هيچ وقت 20 سالگي ش��ان را نديدند. نوجوان بودند 
که شهيد شدند. آنها يک عمر در پيش داشتند. آرزوها 
داشتند. جعفر مي توانست درسش را در دانشگاه ادامه 
بدهد و به مدارج باال برسد. ش��ايد االن براي خودش 
سمت و جايگاهي داشت. اما تصميم گرفت از کشور و 
اعتقاداتش دفاع کند و به جبهه برود. ما بايد قدردان اين 
بچه ها باشيم. بايد راهشان را بشناسيم و ادامه بدهيم. 

شیرزاد وقتي مجروح شد، کسي فکرش 
را نمي کرد بتواند دوباره روي پا بايستد. 
ش�وخي نبود. تیر ب�ه گردنش خورده 
و ک�م مانده ب�ود از گردن قط�ع نخاع 
شود. اما وقتي توانست روي پا بايستد، 
همان احساس تکلیف باعث شد دوباره 
رخت رزم بپوش�د و ب�ه جبهه ها برود

   غالمحسین بهبودی
واقعه اي که در اين ستون قصد پرداختن به آن را 
داريم، ماجراي انفجار بمب در ميدان راه آهن تهران 
است. اين انفجار که در يکم شهريورماه 1363 رخ 
داد، مردم عادي را هدف قرار داده بود؛ چراکه اغلب 
خيابان هاي منتهي به اين ميدان، محل آمد و شد 
مسافران، کسبه، کارگرها و کارمندهايي بود که 
هر روز صبح از مقصد ميدان راه آهن به محل کار 

خود مي رفتند. 

اين انفجار که توسط عوامل س��ازمان منافقين 
صورت گرفت، ب��ه حدي قوي بود ک��ه باعث به 
شهادت رس��يدن دهها نفر و مجروحيت تعداد 
زيادي از مردم شد. موج انفجار نيز تا شعاع 100 
متري شيشه تمام خانه ها و مغازه ها را شکست و 

خسارات بسياري وارد کرد. علت هدف قرار دادن 
مردم در ميدان راه آهن هرگز به خوبي مشخص 
نشد. شايد يک بهانه آن حضور رزمنده ها در مبدأ 
ايستگاه راه آهن و رفتن آنها به سوي جبهه هاي 
جنگ بود، اما هر کس��ي که در دهه 60 ولو براي 

يکبار در اين ميدان ش��لوغ و پ��ر ازدحام حضور 
مي يافت، ب��ه خوبي مي توانس��ت دريابد که هر 
گونه عمل تروريس��تي در چنين جاي شلوغي، 
به حتم براي غيرنظامي ه��ا خطرناک تر خواهد 
بود. نکته اي که جريان نف��اق هرگز به آن توجه 
نداشت و به راحتي خون بي گناهان را مي ريخت 

و پايمال مي کرد. 
از دور که به چنين فجايعي نگاه مي کنيم، مثل 
هر حادثه تروريستي ديگري تعدادي اسم يا شايد 
فقط يک عدد به عنوان آمار ش��هدا و مجروحان 
آورده مي شود اما اگر به ماجرا ريزتر نگاه کنيم، در 
همين حادثه يا حوادث مشابه ديگر، خانواده هايي 
يتيم ش��دند، برخي بي سرپرست شدند و برخي 

عزيزشان را از دست دادند. 
ش��هيد س��بقت اهلل تيمورنيا يکي از ش��هداي 
اين حادثه تروريس��تي بود که چند سال پيش 
گفت وگويي با همسر وي انجام داديم. سبقت اهلل 
در زمان ش��هادتش يک کارگر س��اده بود و تنها 

فعاليت انقالبي اش اين بود که دو س��ال خدمت 
سربازي اش را عمدتاً در جبهه هاي جنگ گذرانده 
بود. س��بقت اهلل بعد از اتمام خدمت سربازي به 
کارگري مي پرداخت و به تازگي زندگي مشترکش 
را آغاز کرده بود که روز يکم شهريورماه 1363 به 
همراه نوعروس��ش به راه آهن مي رود تا مقداري 
وسايل براي زندگي نوپايشان تهيه کنند اما آتش 
کينه کور منافقين دامن او و همس��رش مهوش 
درزي بوستاني را مي گيرد و سبقت اهلل به شهادت 
مي رس��د. همس��رش نيز مدتي در بيمارستان 
بستري مي شود و تازه بعد از مرخص شدن، متوجه 
مي شود که در آغازين ماه هاي زندگي مشترکش، 

بيوه شده است!
چند روز ديگر س��الگرد فاجعه انفج��ار بمب در 
ميدان راه آهن تهران است. سندي ديگر بر جنايت 
منافقين و قدرت هايي که از آنها حمايت مي کنند 
و در کشورهاي خود امکان حضور و فعاليت اين 

گروهک تروريستي و فاسد را فراهم مي آورند. 

 انتقام 
 شهریور 63 منافقین
 از مردم عادی
در میدان راه آهن
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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