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  چکیده

انفال، نام عملیاتی بود که رژیم بعث عراق براي کشتار دسته جمعـی کردهـا اسـتفاده نمـوده 

است. تا کنون بازخوانی هاي متعددي با رویکردي قومی یا سیاسی به این مسئله انجام شده است 

ا رژیم بعث بپردازد. لذماهیت به رابطه میان انفال و از منظري متفاوت، پژوهش حاضر بنا دارد اما 

توان توصیف نمـود؟ و چگونه می رژیم بعث در ارتباط با انفال را سوال اصلی این است که ماهیت

؟ انفـال یـا همـان نسـل کشـی نمـودرژیم بعث و انفال برقـرار توان میان اي میاینکه چه رابطه

اي و همچنـین هاي یک جامعه تودهاي به وقوع پیوست که تمام ویژگیکردهاي عراق، در جامعه

انفال، تنهـا در رژیـم توتـالیتري همچـون که یمی توتالیتر را داراست. مفروض مقاله این است رژ

به آزمـون فرضـیه پرداختـه و  ،توانست رخ دهد. بنابراین با استفاده از نظریه توتالیتریسمبعث می

هـاي پـژوهش توصیفی بهره گرفتـه ایـم. یافتـه _همچنین براي تحلیل داده ها از روش تحلیلی

تـوان ماهیـت اصـلی رژیـم بعـث را فهمیـد و علـت نسـل از آن است که تنها زمانی مـی حاکی

ها و غیره را درك نمود کـه آن را ، نظامی گريهامچون انفال کردها ،کشور گشاییهایی هکشی

  به مانند رژیمی توتالیتر فهمید و بررسی کرد. 

 واژگان کلیدي

  .انفال، کردها، رژیم بعث، توتالیتاریسم

                                              
   r.abbastabar@umz.ac.ir استادیار گروه علوم سیاسی و هیات علمی دانشگاه مازندران .1

 ن.کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندرا .2

  15/7/1395تاریخ پذیرش:                                 19/4/1395تاریخ دریافت: 



 

102 

    

102 

    

  1395 ستانپاییز و زم ،24 هشمار دهم، سال/ سخن تاریخ

  و بیان مسئله؛  مقدمه

در ســال کردهــا در عــراق بــه عنــوان یــک گــروه قــومی از هنگــام تشــکیل کشــور عــراق 

، با حکومت مرکزي عراق درگیر و به دنبال حقوق خود بودند. در دوران قبل از روي 1311/1932

کار آمدن بعثی ها ، حکومتهاي پی در پی آمدند و رفتند و مسـئله کـرد بـراي هـر کـدام از ایـن 

ها ، مسئله اي پر دردسر و پر هزینه بود . ولی با این حال هیچ کدام از این حکومتها به این حکومت

فکر نیفتادند که کردها را براي همیشه نابود کنند و یا به دنبال پاکسـازي قـومی کردهـا باشـند. 

ها و تنشهایی هم ، مسئله کردها وجود داشت و درگیريدر حکومتهاي قبل از حکومت بعث گرچه

ا خود به دنبال داشت ولی هیچکدام از این حکومتها به مانند رژیم بعث براي کردها خطر آفرین ب

  نبود.

، باعـث ق در دست داشتقدرت رادر عرا 1382 /2003تا 1437 /1968رژیم بعث که از سال 

فجایع و خشونتهاي زیادي شد. در طول این سالها حزب بعـث بـا زمامـداري صـدام و نهادهـاي 

عربیسم بعثـی  ته به آن، هر گونه مخالفت با دولت یا به تعبیري دیگر ایدئولوژي پانمخوف وابس

ها با شدیدترین سرکوبها روبه رو می شد. صدام حسین با بکارگیري نهادهاي مخـوفی همچـون 

پلیس مخفی، استخبارات ، جهاز هنین ، امن العام و .... مخالفان خود را سرکوب می کـرد. جهـاز 

. اي امور اطلاعاتی انتخاب شده بـودهادهاي سایه بود که از متخصص ترین کادرههنین یکی از ن

عـث بـا ب 1347/1968این نهاد از مردان مسلحی تشکیل شده بود که در طول حـوادث کودتـاي 

استراتژیک در دولت برخوردار  . در آغاز هنین به عنوان قدرت جایگزین حزب که از موقعیتیبودند

مان بود که مسئول شـکنجه و سر بعث ایجاد شده بود. زیر نظر همین ساز، توسط کادرهاي افبود

  ).  makiya,1998:38( .شد کشتار چند هزارنفر از کمونیستها وکردها

حزب بعث در جهان عرب خود را یک حزب خلقی می داند و کوشش مـی کنـد تـا حـدودي 

مرکز قدرت، رعایت سلسـله تئوري هاي کمونیسم را تقلید کند و به همین منظور قویا از سیستم ت

مراتب حزبی، آرایش پنهانکاري و شبکه جاسوسی برخوردار است. از سوي دیگر، از نظر زیربنـایی 

به هسته هاي محلی، روستایی، صنفی و تعاونی تقسیم شده کـه هـر کـدام داراي دوازده عنصـر 

ري هـا و ). درگیـ1368:69است که تحت نظر مدیریت کمیتـه منتخـب اداره مـی شـود(بیگدلی،

تضادهاي کردها با رژیم بعث از اوایل به قدرت رسیدن آنها خود را آشکار کـرد . بعثـی هـاي بـه 

کردها وعده حل مسالمت آمیز مسئله آنها را می داد ولی آن زمانی بود که آنها در وضعیت ضعف 

سـرکوب  و فروپاشی بودند. ولی هنگامی که آنها قدرت خود را تثبیت نمودند ، با تمام قـدرت بـه
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کردها پرداختند. یکی از خشن ترین سرکوبها که می توان عنوان نسل کشی علیه کردها نامید در 

رخ داد. بعثی ها براي این عملیات عنوان انفـال را انتخـاب کردنـد . عملیـات  1367/1988سال 

یکی از مجموعه حملات نسل کشی کردهاي شمال عراق بود. ایـن  م1367/1988انفال در سال 

یات توسط علی حسن مجید، عموزاده صدام حسین که در آن زمـان وزارت دفـاع را برعهـده عمل

هزار نفر کشـته و حملـات شـیمیایی منجـر شـد.  180داشت، رهبري می گشت. نتیجه انفال به 

 3تـا  2م یکی از موارد بود. قریب بـه 1988 /1367حملات شیمیایی به شهر حلبچه در ماه مارس

و جنـوب عـراق » شهرك هـاي اجبـاري:«یاري از کردها ناچار به تبعید بهبسهزار روستا ویران و 

شدند. هزاران سند رسمی عراقی شاهدي بر وسعت کشتار کردها اسـت. انفـال اصـطلاحی اسـت 

مأخوذ از سوره ي هشتم قرآن و به معناي غنایم جنگی است. عراقی ها با استفاده از این اصطلاح 

). انفـال در  111: 2014می خواستند، برآمـده بودنـد (گـونتر، درصدد توجیهی مذهبی براي آنچه

هشت مرحله انجام شد و در هر مرحله یکی از مناطق کردنشین مورد هدف قرار گرفت. ابتدا یک 

محل را توپ باران و بمباران شیمیایی می کردند، و سپس ارتش وارد عمل می شد و کسانی کـه 

را به اردوگاه هایی که براي آنها تـدارك دیـده بودنـد، مـی  زنده مانده بودند را می گرفتند و آنها

سال را دست چین می کردند؛ کودکـان را از پـدر و مـادر  70تا  15بردند. در مرحله بعدي مردان 

جدا می کردند و پلیس مخفی (امن) شبانه آنها را در گورهاي دسته جمعی کـه بـراي آنهـا کنـده 

کشـتند و گورهـا را بـا بولـدزر پـر مـی یله افراد مسـلح مـیبودند می بردند و همه آنها را به وس

کردند.انفال نشان دهنده ي تلاش بعثی ها براي نابود کردن روستاهاي کـرد نشـین و کشـاورزي 

آنها و در واقع نابود کردن و ریشه کن کردن جمعیت کرد بود .این عملیات نه تنها شامل مبارزین 

شد که هیچ گونه وابستگی سیاسی نداشتند م شامل میچریک می شد بلکه کودکان و زنانی را ه

)holden,2012:258  .(  

توان سوال اصلی خود را اینچنین مطـرح نمـود براین اساس و با توضیحاتی که اشاره شد می

توان آن را توضیح داد که بتـوان انفـال را بـا آن تبیـین که ماهیت رژیم بعث چیست؟ چگونه می

رژیم سیاسی می تواند باشد؟  ایـن پـژوهش داراي اهمیـت زیـادي  نمود؟ انفال محصول چه نوع

است به این دلیل که خلق چنین فاجعه هایی بدون درك ماهیت اصلی رژیم ، چهـره اي تیـره و 

تار را براي ما ترسیم می کند. بر همین اساس تبیین ماهیت رژیم بعث به ما ایـن کمـک را مـی 

ري آن رخ داده است را بهتـر بتـوان توضـیح داد. فـرض کند که فاجعه هایی که در دوران زمامدا

، رژیمی توتالیتر اسـت و انفـال محصـول مسـتقیم این مقاله این است که رژیم بعث اصلی ما در
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رژیمی توتالیتري همچون بعث است. در واقع تنها با درکـی از رژیـم بعـث بـه مثابـه ي رژیمـی 

ر همین اساس مـا بـراي رسـیدن بـه پاسـخی در انفال را توضیح داد. ب مسئلهتوتالیتر می توان ، 

جهت سوال اصلی این مقاله ، از نظریه هانا آرنت دربـاره رژیـم هـاي توتـالیتري بهـره خـواهیم 

  گرفت.

  پژوهش: ادبیات

مریوان وریا قانع که به طور اختصاصی بـه نسـل  »انفال و مدرنیته«اي تحت عنوان در مقاله

 مقاله به شدت به مدرنیته بـد بـین ته است. نویسنده ي اینکشی کرد ها یا پدیده ي انفال پرداخ

تشبیه میکند و دولت بعث را به عنوان یـک دولـت مـدرن  »مدرنیته مسلح«است و مدرنیته را به 

ی ، ارتـش ، قلمداد میکند. وریا قانع  بیش از حد بر روي جنبه هاي عینی مدرنیته مثـل بروکراسـ

سعی می کند به ما بگویـد کـه مـا در  لوژي تاکید میکند وسلاح هاي تخریب کننده، زندان، ایدئو

 در آینـده جهانی پر از خطر زندگی می کنیم و انفال و هزاران پدیده مثل انفال احتمـال دارد کـه

که رخ داده باشد و به تاریخ پیوسـته باشـد . بـا  هد  وفقط حادثه اي در گذشته نیستدوباره رخ د

ي دولتی مدرن مورد رژیم بعث صحبت می کند ، آن را به مثابهاین حال وریا قانع هنگامی که در 

نجا استدلال مـی و بر اساس تز فوکو آن را ناشی از زیست سیاست می داند . در حالی که ما در ای

، رژیمی توتالیتر است و باید در همین منطق مورد بررسـی قـرار گیـرد. (وریـا کنیم که رژیم بعث

  ). 1999قانع، 

ی ،پژوهشـی دربـاره تحت عنوان ،انفال و اراده ي معطوف به کشتن و فراموشدر کتابی دیگر 

ي کرد به نام بختیار علی به طـور ویـژه بـه انفـال و عقلانیـت بعـث از نویسنده ریشه هاي انفال

. وي شناخت انفال باید بعث را بشناسیمپردازد. بختیار علی در این کتاب معتقد است که براي می

ه مهم اشاره میکند که تنها راهی که میتوان بآن بعـث را شـناخت ،تفسـیري همچنین به این نکت

هرمی گونه است.و این به این معناست که نقش مرکز و رهبر به حدي مهم است کـه بـدون آن 

گویـد کـه او قـانون توان ماهیت قدرت در رژیم بعث پی برد.در توصیف صـدام حسـین مـینمی

.و رهبر هر چیزي است که بشود بر آن فرمانروایی کـرد.در ساز،فرمانده ،قاضی و رهبر کشور است

واقع براي او صدام حسین در مرکز است و ماهیت قدرت در آن طوري است که اگر مرکـز دچـار 

در سیستم بعث باید همه قدرتهاي کوچک  شود.حادثه اي شود تمام سیستم بعث دجار نقصان می

بختیـار علـی  وه رهبر و مرکز بزرگ و بزرگتر شود.اي کوچک کنند تا بزرگی وشکخود را تا اندازه
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بعث می خواهد همه جهـان را بـه «بعث می گوید »کنترل کردن «هم چنین در توصیف سیستم 

بـا ایـن ».. یک آینه بزرگ بدل کند،آینه اي که جز تصویر خود هیچ تصویر دیگري در آن نباشد.

است ولی فاقد معنایی است که ما بـر آن حال بختیار  علی هر چند که به تفسیر ما بسیار نزدیک 

تاکید می کنیم. چگونگی به قدرت رسیدن بعث یکی از این مواردي اسـت کـه در اینجـا بـه آن 

اشاره نشده است و ما از طریق نظریه هانا آرنت و خصلت توده اي این رژیم درصدد پاسـخگویی 

  ).1999به آن هستیم.(بختیار علی،

وان نسل کشی در عراق؛ حمله انفال علیه کردها ، اثر میدل تحت عنهمچنین در اثري دیگر 

ئیست ووچ به انفال و کردها پرداخته است. این کتاب داراي نکات مهمی است و انفال را به طـور 

ویژه بررسی نموده است. بر همین اساس در این کتاب تمام مراحل انفال مورد بررسی قرار گرفته 

گسترده رژیم بعث را مورد بررسی قرار داده اسـت. بـا ایـن است و نقش حزب بعث و بوروکراسی 

حال فاقد  چارچوب نظري خاصی است و بیشتر به خواننده داده هاي خام ارائه می دهد. ولـی مـا 

در این مقاله استدلال می کنیم که جداي از اینکه تمام انفـال را واکـاوي مـی کنـیم بـه ماهیـت 

  ).1993ازیم . (میدل ئیست ووچ ،رژیمی که آن را مسبب شده است ، می پرد

  : توتالیتاریسممدل تحلیلی پژوهش

هانا آرنت در ارتباط با توتالیتاریسم ،  میان استبداد و توتالیتاریسم تفـاوت قائـل مـی شـود و 

نتیجه و حاصل یک حکومت توتالیتر را نابودي زندگی انسانی می داند . وي دلیـل اصـلی شـکل 

ظهور توده ها بـه واسـطه فـرو پاشـی و اضـمحلال سـاختارهاي  گیري حکومت هاي توتالیتر را 

را جمعیتی تک  طبقاتی که بر مبناي منافع و  مشترکات جمعی شکل گرفته بودند می داند و توده

، منزوي و تنها تعریف می کند که نه به دلیل نیازها و اهداف مشترك ، بلکه بواسـطه خلـاء افتاده

یکی از ویژگیهـاي  قالب سازمانی سیاسی قرار می گیرد. هویتی در خدمت هدف اقلیتی خاص در

، این بـود کـه  1309/1930سر بر کشیدن نازي در آلمان و جنبشهاي کمونیستی در اروپا پس از 

آن ها اعضایشان را از میان همین مردم آشکارا بی تفاوت پیدا می کردنـد ، مردمـی کـه احـزاب 

) 71-70: 1388ها را نادیده مـی گرفتنـد (آرنـت،دیگر به دلیل بی حسی یا خرفتی مفرطشان آن 

عامه سازي)) ((.در واقع می توان این گونه بیان کرد توتالیتاریسم نظامی سیاسی است که هدفش 

مردم است تا مرزهاي جامعه سیاسی را با گسترش اولی و تحدید دومی بطور مـداوم تغییـر دهـد 

  ).36 :1384(اسپیرو و دیگران ، 
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وژیک نیز توتالیتر داراي یک منطـق سـخت اسـت . دنیـایی کـه ایـدئولوژي از دیدگاه ایدئول

توتالیتر را می سازد به گونه اي روشن متوهم و یکپارچه است . توتالیتاریسـم ایـدئولوژي خـود و 

در آن به مجرد پذیرش نخستین تبدیل می شود که که به نظامی  گرفتهترویج آن را چنان جدي 

هیچ چیـز جـز منطـق یکپارچـه  .یح و حتی جبري در هم می آمیزدهمه چیز در حالت صر ،اقدام

کردن اعضاي نظام ، یکپارچه شدنی که تا حد بی محتوا شـدن پـیش مـی رود ، اهمیـت نـدارد. 

  ).63:  1385لوگوف ، (

هـا، خشـونت، گرایـی، مشـارکت اجبـاري، سـرکوب انجمـنآرنت بر این باور است که جهان

شـود. از شاخص هاي اصلی یـک نظـام توتـالیتر محسـوب مـی ناپذیري و هدف واحد،بینیپیش

گر شده، و تکثر و فردیـت، و در هایی که در چارچوب آن، سلطه بر فرد امري طبیعی جلوهشاخص

تر حوزة عمومی (مربوط به دولت) و حوزة خصوصی (مربـوط بـه جامعـۀ مـدنی) اندازي کلیچشم

شکل بودن افکار و اعمال، آن هم در قالـب و مگن و همعنا و مفهومی نخواهند داشت، چراکه هم

کنند، معیـار محسـوب شـده و مشـروعیت مجرایی که قوانین توتالیتر دم و بازدم آن را تنظیم می

یابند. آرنت بر این باور است که بـراي رسـیدن بـه چنـین سـطحی، توتالیتاریسـم از دو ابـزار می

ا با خود همراه سازد، البته با این تفاوت که تبلیغات ها ربرد تا بتواند تودهتبلیغات و ارعاب سود می

شود، اما ارعاب در هیئت پلـیس مخفـی بـا شـدت هرچـه بعد از تثبیت حکومت توتالیتر قطع می

تبلغات بخشی از جنگ روانی است؛ اما ارعاب... حتـی پـس از «دهد. تر به راه خود ادامه میبیش

شـود... در یابد، همچنان به کار گرفته میاش دست مییشناختکه رژیم توتالیتر به اهداف روانآن

ـــ تبلیغـات هاي کار اجباريــ مانند اردوگاهرسد که فرمانروایی ارعاب به کمال خویش میجایی

» شـودشـود؛ تـا انـدازه اي کـه حتـی در آلمـان نـازي آشـکارا ممنـوع مـییک سره ناپدید می

نسیالیستی محور بحثش انسـان اسـت. انسـانی کـه آرنت از موضعی اگزیستا ).106: 1388(آرنت،

وجودش در هستی به مسئله تبدیل شده است. انسانی که آزاد زاییده شده ولی از اضطراب ناشـی 

از آن وضع یعنی آزادي به رعیت و بندگی پناه می برد، رعیتی که هر دم بر طول و تفصیل و آب 

درباره ماهیت جامعه توتالیتر پرسش هایی را ). آرنت 110: 1388و تاب آن افزوده می شود. (آرنت،

چه اتفاقی رخ داد؟ چرا این اتفاق رخ داد؟ چگونه رخداد ایـن «مطرح کرد، پرسش هایی همچون 

اتفاق ممکن شد؟ نخستین تبیین، تاریخی و جامعه شناختی است که آرنت به آن می پردازد. او در 

که درباره پیدایش و رشد وحشـت و اسـتیلا این شیوه ، سعی می کند پرسش هایی را پاسخ گوید، 

نهـر زیرزمینـی تـاریخ «) قابل طرح است، یعنی آنچه را کـه mass socityدر جامعه توده ها (
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می نامد و معتقد است که سرانجام از زیرزمین به سطح آن آمده است و کرامت سنت هـا » غرب

  ).28:  1385را غضب کرده است(واتسن، 

کومت هاي توتالیتر بسیار مهم است، مسئله توده هاست. حکومـت مسئله اي که در تحلیل ح

توتالیتر در واقع با توده ها سر و کار دارد و این به معنی این است که در جامعه توده اي، طبقات و 

نهادها از بین می رود و چیزي که باقی می ماند توده اي بی سر و ته که حکومت توتالیتر آنهـا را 

اصطلاح توده ها به آن مردمی اطلاق می شود که بـه دلیـل آنکـه ماهیتـا  سازمان دهی می کند.

چیزي بیشتر از مجموعه اي از افراد بی هویت و بی تفاوت نیستند. بخش هـاي توتـالیتر از بـین 

توده ها این است که اکثریت اعضاي آن را کسانی تشکیل می دادنـد کـه بـیش از آن هرگـز در 

ودند که منجر به بی تفاوتی نسبت به استدلال هـاي مخالفـان صحنه سیاسی حضور پیدا نکرده ب

اي، نـه سـندگلی و ) ویژگی هاي اصلی انسان توده43-44: 1363سیاسی جنبش می شد. (آرنت، 

نه واپسگرایی است ، بلکه انزوا و نداشتن روابط اجتماعی بهنجار، ویژگی اصلی این انسان را مـی 

حسـاس اطبقاتی دولت ملی برخاسته بودند که شیرازه آن از  سازد. براي این توده ها که از جامعه

ملیت گرایانه ساخته شده بود، طبیعی بود که می بایست در نخستین تجربه نومیدانه تازه شان بـه 

  ).45-46: 1363گرایی خشونت آمیز گرایش داشته باشند . (آرنت، یک ملیت

شکل گیري توتالیتاریسم نقش داشتند  هایی که در بالا به آن اشاره شد که درجداي از ویژگی

که بیشتر به تحلیل وقایع پشین می پردازد آرنت به مسائل دیگري هم می پردازد کـه در توفیـق 

توتالیتاریسم چشمگیر بوده است یکی از این شرایط استفاده از ترور و ارعاب بود. نقشی که پلیس 

ها بسـیار فراهم آورد که زنـدگی انسـان مخفی در دولت هاي توتالیتري باز می کرد این امکان را

ترور یا ارعـاب «سخت تر و گسترده تر از هر زمان دیگر تحت کنترل قرارگیرد.آرنت می نویسد : 

). ترور و ارعـاب فضـاي عمـومی را بکلـی 78:  1380جوهر حکومت توتالیتاریسم است. (بردشا، 

مردم با یکدیگر ارتباط برقرار کننـد.  ویران و تباه می کند، چون به معناي واقعی کلمه نمی گذارد

مردمی که آزادي ندارند تا هراسها و دلبستگی هایشان را با هم قسمت کنند با تهدید و ارعاب به 

گوشه عزلت جنون آور اندیشه هایشان یا به اطاعت خاموش توده اي رانـده مـی شـوند (بردشـا، 

این دلیـل بـود کـه معتقـد اسـت کـه خویشتن، خودمختار به وسیله آرنت به «). نفی 80:  1380

تاثیرات ترور و ارعاب در دولت توتالیتري که انسانها را از هم جدا می کند و به انزوا می کشـاند و 

شود. ویران کردن تکثر در دولـت توتـالیتري مانع مشارکت آنان در هر نوع تکثر بین الاذهانی می

می کند. همین ویران کردن  تکثـر و بـه انـزوا سوبژکیتویته اي تنها و در انفراد را بر فرد تحمیل 
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کشاندن افراد و کنترل رفتار آدمی است کـه توتالیتاریسـم را از اشـکال دیگـر اقتـدارگرایی جـدا 

خصلت ویژه واقعی توتالیتاریسـم تهـاجم و حملـه خزنـده بـه «کند یا به قول هانس بوخهایم می

  .)78: 1380(بردشا، » است انسانها از طریق منحرف کردن افکار و زندگی اجتماعی

در واقع دولت توتالیتري به وسیله اي این شبکه از ترور و ارعاب کل جمعیت را به زیر سـلطه 

خود می آورد. در درون خود کشور و دولت حاکمیت ترور و وحشـت بـراي حفـظ قـدرت الزامـی 

که سـلطه خـود را است، اما براي آنکه کنترل دائمی تضمین شود رژیم هاي توتالیتري ناچارند شب

مبارزه براي سلطه تـام و تمـام بـر کـل جمعیـت «نویسد: به تمام جهان گسترش دهند آرنت می

جهان، حذف هرگونه واقعیت غیرتوتالیتري رقیب، ذاتی رژیم هاي توتالیتري اسـت. اگـر آنهـا بـه 

ه بـه دنبال حکومت جهانی به عنوان هدف نهایی شان نباشند به احتمال زیاد همـه قـدرتی را کـ

  ). 1380:92دست آورده اند از دست خواهند داد. (آرنت به نقل از بردشا، 

  ):2003 -1968حزب بعث ( بنیان و قدرت

به دست دو دانشجوي سوري بنیـان گذاشـته شـد.  1940/1319حزب بعث در اوایل دهه ي 

ی هـا و اهداف ایدئولوژیک آن، سوسیالیسم، آزادي و یکپارچگی، احساسات ژرف بسیاري از عراقـ

دیگر اعراب را باز می تابانید.پس از جنگ جهانی دوم ، ایدئولوژي بعث به یـک جنـبش سیاسـی 

توده اي با چندین ویژگی متمایز گسترش یافت :پان عربیسم (اعضاي آن معتقد بودند کـه تمـام 

، )کشورهاي عربی پس از جنگ به وجود آمده اند و در واقع آنهاي بخشی از ملت عـرب هسـتند 

-faroukیالیستی (به اعتقاد آنها ثروت عـرب متعلـق بـه آنهاسـت) و ضـد امپریالیسـتی (سوس

sluglett and slug ett ,1987,1990:88-89 .( نکته مهم دیگـر در ایـن مـورد تـأثیر

یعنی ایدئولوژي هاي نازیست و فاشیست و نیز ایدئولوژي سوسیالیست » اروپایی جدید«الگوهاي 

بود. حزب در بین روشنفکران عراقی به ویژه اعـراب  1940و  1930 (اتحاد شوروي) در دهه هاي

 /1347). در سـال220: 1388گسـترش یافـت(برنز و کمـالی،  50سنی شهر نشین طی دهـه ي 

، دولت حمایت توده ها را از دست داد و همچنین نظـامی هـا هـم از طرفـداري آن دسـت 1968

هماهنگ شـده و حـزب  1968 /1347در ژوئیهکشیدند. افسران نظامی با هیچ پشتیبانی سازمانی 

بعث به قدرت رسید. در عرض چند هفته، حزب بعث به یک حزب بسیار سازماندهی شده تبـدیل 

، یک گروه شبه نظامی و یک سرویس اطلاعـاتی اضـافه شـد و شـاخه 1967 /1346شد. در سال

می توسـط هاي محلی حزب تأسیس شد. در عرض دو ماه از تشکیل دولـت، یـک کودتـاي نظـا

جناح هاي مخالف در ارتش به وجود آمد. این تلاش منجر به این شد که حزب بعث مبـادرت بـه 
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انجام یک سري تصفیه در طول پنج سال بکند. اعدام، ترور و از بین رفتن جامعه یهودي  از ایـن 

اب سري تصفیه ها بود. اعتراف هاي تلویزیونی و اعدام هاي عمومی به عنوان ابزاري بـراي ارعـ

).همه از جریان  تصفیه مقامات بالاي حزب بعـث کـه Jahnson, 2004: 24استفاده می شد(

روي داد اطلاع داشتند: صدام چندین صد  1979 /1357پس از بدست گرفتن قدرت از سوي او در

نفر از مقامات حزب بعث را براي استماع سخنان یکی از شرکت کنندگان در توطئه کودتـاي کـه 

م شود و قدرت را به دست گیرد به سالن کنفرانس دعوت کرد . با ذکر نام هر یک از بنا بوده انجا

توطئه کنندگان صدام حسین در حالی که اشک می ریخت دسـتور مـی داد شـخص مزبـور را در 

میان هلهله و ابراز احساسات حضار از سالن کنفرانس بیرون ببرند. گاردهـا مـتهم را بیـرون مـی 

یه وزیران و مقامات عالی رتبه و بازمانده حزب را واداشـت بـه ایـن کـه بـه بردند. آنگاه صدام کل

). 1383:270جوخه آتش که مامور اعدام محکومین بود بپیوندند( و به آنها شلیک کنند) ( رنـدل ،

با این کار صدام وفاداري تمامی افراد را به دست می آورد و از این طریق همه ي آنها را در ایـن 

  د تا براي همیشه به او و حزب وفادار باشند.کار سهیم می کر

حزب بعث در اوایل قدرت خود براي دست یابی صـلح و همچنـین ضـعیف شـدن ارتـش در 

ضـمن طـرح مـواردي،  "بـارزانی"کودتاهاي پیاپی سعی کرد  با کردها صلح کند. در ماه مارس 

یـی در شـمال، یـک خواستار تأیید حق خودمختاري کردها، تشکیل مراجع قـانون گـذاري و اجرا

معاون وزیر کرد در بغداد، لژیون کردي در شمال و انتصاب کردها در تمام مقام هـا در کردسـتان 

شد. قرار بود منطقه کردنشین شامل استان هاي سلیمانیه، کرکوك، اربیل و نواحی موصل و دیاله 

بـود کـه حـزب بعـث  شود که در آنها اکثریت با کردها بود. این شمول کاملا فراتر از معاهـده اي

صدام مخصوصـا در  ).Schmidt and Bravemen, 1964:253-255فراهم آورده بود(

حزب، حاکمیت مطلق یافت و کلا وضعیت را طوري محیا کرد که بعـد از مـرگ حسـن البکـر بـا  

مشکلی بر سر جانشینی او مواجه نشود. وي بدون هیچ گونه سوابق نظامی و طی کـردن سلسـله 

حزب بعـث در  ).69: 1368به خود درجه ژنرال را اعطا کرد(بیگدلی،  1976سال  مراتب ارتش در

جهان عرب خود را یک حزب خلقی می داند و کوشش می کند تا حدودي تئوري هاي کمونیسم 

را تقلید کند و به همین منظور قویا از سیستم تمرکز قدرت، رعایت سلسله مراتب حزبـی، آرایـش 

برخوردار است. از سوي دیگر، از نظر زیربنایی به هسته هاي محلی، پنهانکاري و شبکه جاسوسی 

روستایی، صنفی و تعاونی تقسیم شده که هر کـدام داراي دوازده عنصـر اسـت کـه تحـت نظـر 

  ).71: 1368(بیگدلی،  شودمدیریت کمیته منتخب اداره می
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اد کردنـد، اسـلام در قانون اساسی ایج 1977 /1355در اخرین انتخاباتی اصلاحاتی که در سال

شـد و به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد؛ سیاست اقتصادي دولـت مبتنـی بـر سوسیالیسـم 

در عین حال، مقام ریاست جمهوري، نخسـت وزیـري و فرمانـده  رئیس شوراي فرماندهی انقلاب

ن مرجع کل نیروهاي مسلح را در اختیار دارد. با این حال، اصلاحات، حزب را عملا به عنوان بالاتری

به رسمیت شناخت و حزب بعث براي سرکوب مخالفان از هیچ چیزي ابایی نداشت؛ چون در واقع 

حزب که مهم ترین شعار خود را: ملت واحد در رسالت ابدي آن قرار داده بود که تنها راه رهـایی 

ما نسل جوان عرب، حاملان یک پیام  "از تفرقه جهان عرب همین است. میشل عفلق می نویسد:

(بیگـدلی، "هستیم و نه یک سیاست، یک عقیده و یک ایمان و نه یک تئـوري و مقـداري لغـات

1368 :87.(  

حزب بعث اهداف ناسیونالیستی خود را در دو مرحله به اجرا درآورد که با یکدیگر کاملا مرتبط 

ه، هستند؛ نخستین مرحله، آزاد کردن سرزمین هاي عربی از زیر یوغ امپریالیسم و دومـین مرحلـ

متحد کردن سرزمین هاي عرب بود. براي حزب بعث دنیاي عرب از آن بخش از کره خاکی کـه 

ملت عرب در آن سکنی دارد و میان کوه توروس به خلیج بصره، دریاي عرب، کوهستان اتیـوپی، 

). با قـدرت 172: 1391صحراي بزرگ، اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه گسترده است(میر علی، 

و کنار زدن رقیبان سعی کرد که براي تدوام قدرت خود، سـازمان هـایی بـه وجـود گرفتن صدام 

بیاورد. بدین ترتیب، صدام حسین، اداره اطلاعات عمومی یا مخابرات که هسته اصـلی آن  جهـاز 

هنین  یا پلیس مخفی بعث است و بارزان ابراهیم تکریتی، نابرادري صدام، فاضـل بـراق، فاضـل 

و نیر صبوي  نابرادري دیگر صدام، ریاست آن را تا سـال هـاي پایـانی  سلفیق پسر عموي صدام

: 1385بر عهده داشتند که مخوف ترین روساي این سازمان ها بودند(معتضد،  1990 /1369 دهه

). جهاز هنین یکی از نهادهاي سایه بود که از متخصص ترین کادرهاي امور اطلاعاتی انتخاب 98

 1968 /1347ن مسلحی تشکیل شده بود که در طول حوادث کودتـايشده بود . این نهاد از مردا

با بعث بودند . در آغاز هنین به عنوان قدرت جایگزین حزب که از موقعیتی استراتژیک در دولـت 

برخوردار بود ، توسط کادرهاي افسر بعث ایجاد شده بود. زیر نظر همین سازمان بود که مسـئول 

امـن ).« makiya,1998:38کمونیسـتها وکردهـا  شـد( شکنجه و کشـتار  چنـد هزارنفـر  از

از سازمان هاي مخوفی هستند که صدام براي جلوگیري از نارضایتی هـا » امن العام«و » الحزب

هم در ارتش، هم در حزب و در بین توده مردم، آنها را به کار گرفت. در واقـع ایـن سـازمان هـا، 

و اضطراري، چهره واقعی خود را نشـان مـی بازوهاي خشن حزب بعث بودند که در موقع مناسب 
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دادند؛ در حالی که تشکیل مؤسسات ادامه می یافت، تمایل متقابلی وجـود داشـت، یعنـی تمرکـز 

فزونی قدرت در دست یک نفر؛ صدام حسین. حفظ موقعیت صـدام حسـین، شـبکه اي از روابـط 

هماهنـگ نبـود. روابـط دوستی و شخصی بود که با خطوط حزبی در هم آمیخته و اغلب با آنهـا 

فامیلی بین احمد حسن البکر، صدام حسین و عـدنان خیراللـه طلفـاح، اسـاس ایـن روابـط بـود. 

مطبوعات دائما تصویري آرمانی از صدام و حزب بعث را به نمایش مـی گذاشـتند و فضـیلت وي 

ذاري مـی (صدام حسین) بخشی از میراث حزب شد. کودکان تازه تولد یافته را به نام صدام، نامگ

کردند و اعضاي جوان حزب، قدم زدن، لباس پوشیدن و حتی طریقه سخن گفتن او را تقلید مـی 

کردند. فیلمی که در بغداد ساخته شد، زمان کودکی صدام، شرکت وي در انجمن همکاري قاسـم 

و فرار وي به دمشق و قاهره را به نمایش می گذاشت. نمونه اي از این چاپلوسی، یک آگهی بود 

روزنامه نیویورك تایمز که این سوال را مطرح می کرد که آیا عراق عـزت  1980ر شماره ژوئیه د

، آشـور بنـی پـال، ام صدام حسین به عنوان حمـورابیو سربلندي قبلی خود را دوباره می دید و ن

  ).99:1385(معتضد،. منصور و هارون الرشید قرن خواهد شد

  کردها در عراق

کردها تاریخ پر فراز و نشیبی داشتند.از یک  سط کشورهاي غربی ،پس از تقسیم کردستان تو

سو در پیمان نامه هاي که از سوي کشورهاي غربی صادر شده بود  عملا کردها را در کشـورهاي 

که مورد نظر غربی ها بود تقسیم نموده و از سوي دیگر پس از تشکیل یک دولت به ظاهر مدرن 

دند.کردها در عـراق پـس از فروپاشـی امپراتـوري عثمـانی و قول بررسی حقوق کردها را داده بو

تشکیل دولت عراق همواره در حال جنگ با دولت مرکزي بودند آنها بر این باور بودند که تقسیم 

آنها در این کشورها ظالمانه بوده و به همین دلیل براي رسیدن به حقوق خود دست بـه شـورش 

 رزمین تحت قیمومیت پیش روي سازمان ملل گذارده بـود،بریتانیا که عراق را به عنوان س بردند.

به منظور پیشبرد اهداف خود شیخ محمود برزنجی را به عنـوان یکـی از رهبـران محلـی کـرد از 

سلیمانیه به منظور فعالیت در منصب حاکم ولایت کردي موصل دعـوت نمـود .علـی رغـم عـدم 

کردها ،شیخ محمود بی درنـگ بـه خـود  توانایی شیخ محمود در غلبه بر شکاف و تفرقه در میان

را داده و بر علیه حاکمیت انگلستان بپاخاسته و مخفیانـه بـه برقـراري »پادشاه کردستان«عنوان 

ارتباط با ترکها دست یازیـد.در یـک پـیش دسـتی در نتیجـه ي شکسـت از حکومـت عـراق در 

اختـه و طـی دپر دشیخ محمـوبغداد،نیروي هوایی سلطنتی بریتانیا با موفقیت به بمباران نیروهاي 
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در  ).46: 2014قیامهاي متعدد وي را بـه هزیمـت کشـاندند(گونتر ، 1299/1920سالهاي دهه ي

رخ می دهد و قسمتهاي عمده یگري به رهبري ملا مصطفی بارزنی شورش د 1943 /1322 سال

مـی  به جمهوري کردستان در مهاباد ملحق 1946اي از کردستان را متصرف می شود . در سال 

با این حال زمانی کـه عـراق تحـت شود و پس از شکست جمهوري  به شوروي عزیمت نمودند. 

قیمومیت بریتانیا بود یک سري قـوانین بـراي تحقـق خواسـته ي کردهـا در قـانون اساسـی آن 

گنجانده بودند به همین دلیل زمانی که عراق به یک کشور مستقل تبـدیل شـد،رژیم عـراق کـه 

ي د می خواست که این قوانین را لغو کند .در همان زمان روح ملی گرایانـهبیش از حد ضعیف بو

  ).  bengio,2012:11(. کردها افزایش یافته بود

تاثیرات خود را بر منطقه کردستان هم گذاشت و این نوسازي باعـث بـه  مدرنیزاسیون عراق،

خواسـته  وجود آمدن طبقات جدید به خصوص طبقات متوسط شهري گشت . ظهـور ایـن طبقـه

هاي متفاوتی را هم در پی داشت به همین دلیل آنها شروع به تاسیس نهاد ها و احزابـی کردنـد. 

تشـکیل » 1کومله لاوان«، سازمانی غیر رسمی به نام 1930/ 1309تعدادي از دانشجویان در سال

 دادند. اما به دلیل اینکه کردها فاقد احزاب محلـی بودنـد بیشـتر ایـن طبقـه متوسـط بـه حـزب

کمونیست پیوستند و به همین دلیل آنها هم از استقلال کامل کردستان دفاع کردنـد. گـروه هـا و 

به رهبري شیخ » 2کومله ي برایه تی«سازمانهاي دیگري هم تشکیل شدند. یکی از این گروه ها 

لطیف پسر شیخ محمود بود. اعضاي آن بیشتر محدود به اعیان شهري و یکی دو تـن شخصـیت 

نـام » 3هیـوا«در درون یکی از این گروه ها حزبی جدید متولد شد.این حـزب جدیـد  مذهبی بود.

شهرهاي اربیل و کرکـوك و کفـري و کلـار و فـانقین و » دارکر«مثل » هیوا«داشت مرکز اولیه 

و همین گسترش جغرافایی و انتقال زمینه هویت کـردي را از کوهسـتان و  -کالج هاي بغداد بود

  ).  452: 1386اکز شهري به روشنی نشان می دهد (داول، مناطق قبیله اي به مر

پس از در وجود آمدن جمهوري متحـده عربـی (متشـکل از سـوریه و  1958 /1337 در سال

مصر) رهبران کرد در نظر داشتند علیه رژیم سلطنتی عراق دست به انقلـاب بزننـد. بـراي جلـب 

ن کـردي را از رادیـو قـاهره از وي کمک ناصر با او تماس میگیرند و پخش برنامه هاي بـه زبـا

عبـدالکریم قاسـم و  1958 /1337 ژوئیـه 14). کودتـاي 247: 1377تحصیل مـی کننـد(کوچرا، 

                                              
  انجمن جوانان .1

  انجمن برادري .2

  . حزب امید یا آرزو3
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افسران آزاد دوران امید بخشی را براي کردها وعده داد. قاسم زمام قدرت را بـه دسـت گرفـت و 

راي جاکمیتی مرکـب وعده داد که جمهوري دموکراتیک در کشور برقرار کند . قاسم در ضمن شو

از سه عضو تشکیل داد: یک سنی، یک شیعه، و یک کرد. دو هفته بعد که قانون اساسـی موقـت 

عرب ها و کردها در کشور سهیمند و کشور حقوق آنها را در «آن می گفت که  3منتشر شد ماده 

قاسم از ملا مصطفی خواست کـه بـه کشـور ». چهارچوب موجودیت عراق به رسمیت می شناسد

جنگ کردها در عراق  1340/1961 بازگردد و روابط صمیمانه اي بین آنها حاکم بود ولی در سال

آغاز شد و روابط قاسم و ملا مصطفی به شـدت دچـار تیرگـی گشـت. امـا در کنـار ایـن مسـایل 

چیزهاي مهمتري هم بود: کشمکش بین ناسیونالیسم هاي عراقی، کشمکش بین عناصر نظـامی 

وسرانجام کشمکش بین قبیله گري و ایدئولوژي در کردسـتان. همـه ي ایـن  و غیر نظامی بغداد

تنش ها طرفین را در کوشش به منظور یافتن راه حلی موفقیت آمیز براي مسئله کرد از نیرو تهی 

  ).472: 1386داول (. کرد

نیروهایی که قاسم را تهدید می کرد اعم از ناسیونالیست هاي عرب و بعث، کمونیسـت هـا و 

راه حقوق کردها بودند به خصوص ناسیونالیست هاي عرب و بعث،  سدیل شورشی که در واقع قبا

بارزانی آنها را سرکوب کرد و در واقع قاسم را از این گونه تهدید ها نجـات داد و کـار بـه جـایی 

رسیده بود که قاسم از این همه موفقیت بارزانی نگران شده و به همین دلیل کارهـایی علیـه آن 

ایراد کرد علناَ از کردها، به ویژه بارزانی  1341/1960 م داد. وي در سخنانی که در اوایل سالانجا

عـرب هـا و  1299/1920 ها زبان به بد گویی گشود و خاطر نشان کرد که به جز شـورش سـال

بکر صدقی و رشید عالی گیلانی همه شورش هاي دیگر  1941 /1320و 1936 /1315 کودتاهاي

: 1386شویق امپریالیسـت هـا بـوده اسـت (داول تعراق به تحریک و  1337/1958 پیش از سال

هاي خود را عنوان کرد : کاربسـت . در طی تابستان حزب دموکرات کردستان باز درخواست)480

زبان کردي در مقام زبان رسمی، بازگرداندن کارمندان کرد از مناطق عرب نشین، ادامه اصلاحات 

از جمله کلی کردن صنعت نقت. ولی قاسـم بـه هـیچ کـدام از اینهـا کشاورزي و توسعه صنعتی، 

(بـه توجهی نکرد به همین دلیل دوباره جنگ بین کردها و دولت عراق آغاز شد. عده اي از آغاها 

و پیروانشان که مخالف زمینداران کردستان گفته می شود که معادل دیگر آن خان یا ارباب است.)

ورش بردند. قاسـم بـراي جلـوگیري از شـورش کردهـا، قبایـل اصلاحات ارزي بودند دست به ش

مخالف را به جان هم انداخت و از قبیله ها و عشیره هاي که ضد بارزانی بودند استقاده کرد ولـی 

ف روز افزون قاسم، بارزانی از کسانی کـه عهنوز جنگ بین قاسم و بارزانی رخ نداده بود ولی با ض
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   ).473: 1386(داول،د که علیه آنها بجنگد شروع به جنگ کردلحه از قاسم گرفته بودنسپول و ا

م ادامـه داشـت.  1975 /1354 م شروع شد تا سال 1961 /1340 در واقع جنگی که در سال

سال دست کم چهار رژیم مختلف با همان تعداد کودتاي بـیش و کـم خـونین، جانشـین  14طی 

شورشـیان کـرد، کـه در آغـاز یـک «ا یکدیگر می شوند و در بغداد به قدرت می رسند. جنگ بـ

عملیات ساذه پلیسی بیش نبود بدل به باتلاق جنگ بی پایان شـذ کـه درصـد دایـم التزایـدي از 

و حکومـت  -درصد از بودجه عـراق صـرف ارتـش مـی شـد 40حدود  -درآمد عراق را می بلعید

می کرد وسایل و ارتش، که فکر ». دیکتاتوري قاسم روزبه روز مخالف بیشتري را بر می انگیخت

تجهیزات کافی براي جنگ با کردها در اختیارش نمی گذارند؛ محافل ناسیونالیست عرب؛ ناصري 

تشـکیل » افسـران آزاد«ها و بعثی ها. در میان این گروه ها، بعثی ها بودند که سازمانی بـه نـام 

  ). 280: 1377دادند و با رهبران شورش کرد تماس حاصل می کنند (کوچرا،

  تعامل یا تقابل ها؛یو بعثکردها 

پس از کودتاي بعثی ها، عبدالسلام عارف رئیس جمهور شد. کردها از این امر خوشحال شدند 

و خواستار مذاکره با حکومت فعلی شدند. به همین دلیل دوباره بحث خود مختاري مطـرح شـد و 

این معنی کـه آنهـا در مختاري شدند ولی در بغداد مسئله چیز دیگري بود به  دکردها خواستار خو

این فکر نبودند که خود مختاري به کرد ها داده شود یا نه، بلکه به این فکر می کردند که چطور 

مسئله کردها را براي همیشه حل کنند. ولی به دلیل ضعف حکومت، بعثی ها دست به ایـن کـار 

راق پـس از چهـار نمی زدند و سعی میکردند از طریق مذاکره به این هدف دست بیابند. دولت عـ

ماه گفت وگو  و تعلل و طفره ورزي سرانجام در از سر گرفتن جنگ پیش قـدم شـد، بـی اینکـه 

رادیو بغداد اعلام مـی  1963 /1342 ژوئن 10بکوشد مسئولیت آن را بر دوش کردها بگذارد. روز 

صطفی شوراي فرماندهی انقلاب تصمیم گرفته است بی درنگ عملیات نظامی را علیه م«کند که 

  ).293: 1377(کوچرا، » بارزانی آغاز کند. 

بدین سان رژیم بعث با آغاز عملیات نظامی در شهر هاي کرد نشین دست به بازداشت هـاي 

تن را کشت و آنهـا را در گـوري  276زیادي زد در شهر سلیمانیه چند صد تن را بازداشت کرد و 

ا از رژیم هاي قبلی متفاوت مـی کنـد مشترك در کنار شهر دفن کرد. ولی چیزي که رژیم بعث ر

سیاست عربیزه کردن بخش هایی از کردستان بود از همان آغاز، ارتش ساکنان کرد را از منـاطق 

می راند. روستاهاي کرد را بمباران می کنـد و آنـش  -یعنی مناطق مرزي و نفتی -سوق الجیشی
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ا در منطقـه کرکـوك قریـب بـه می زند، و با بولدزر با خاك یکسان می کند. به این ترتیب تنهـ

عربـی «کرد از خانه ها و روستاهاي خود رانده می شوند! در دشـت اربیـل نیـز عملیـات  40000

). با این حال رژیم بعـث بـه 294: 1377منظم و مبتنی بر اسلوب دنبال می شود(کوچرا، » کردن

دلیل بارش بـرف و دلیل اختلافات داخلی و همچنین متوقف شدن عملیات نظامی علیه کرد ها به 

... فروپاشید. مارشال عارف در یک کودتاي نظامی همراه ارتش، بعثی ها را از حکومت راند و خود 

زمام قدرت را به دست گرفت. عارف ضمن وعده هایی که به کردها داده بود مبنی بـر ایـن کـه 

در جنـگ  خود مختاري و حقوق ملت کرد را به رسمیت می شناسد ولی به دلیـل اختلافـاتی کـه

شش روزه عرب علیه اسرائیل و درخواست همکاري عرب از بـارزانی و رد درخواسـت آن دوبـاره 

از نو به قدرت رسید از جمله هـدف هـاي  1347/1968 این اختلافات عمیق تر شد. وقتی بعث در

بود.  این قضیه، نه مبنی بـر هـیچ گونـه » حل مسئله کرد به شیوه مسالمت آمیز«خود یکی هم 

  ي نسبت به حقوق کردها بلکه مبنی بر ضرورت تقویت موضع و موقع خود بعث بود. تعهد

ایـدئولوژي بعـث را بـه آنهـا  پروژه بعث این بود که کردها را در حزب بعث ثبت نام نمایـد، 

در واقع میشل عفلـق  آموزش دهد و آنهایی که مخالفت کنند را مجبور به ترك کشور می کردند.

این باور بود که مثل ایدئولوژي آلمان نازي (اگر شما با حزب بعـث نیسـتید،به  بنیادگذار بعثیزم بر

). بعثی ها کردها را تهدیدي علیه    bandi,2012:6این معنی است که شما علیه آن هستید) (

عراق می دانستند،به همین دلیل می خواسـتند روح عراقیسـم را در درون آنهـا بکارنـد.بعثی هـا 

بین کردهـا و  1349/1970/مارس 11به آن اشاره شددر موافقتنامه اي که در همچنان که در بالا 

بعثی ها به وجود آمد خودمختاري و بسیاري از خواسته هاي کردها را پذیرفتند. ظـرف یـک مـاه 

پس از امضاي موافقتنامه ،صدام حسین کمیسیونی (مرکب از چهـار کـرد و چهـارعرب)را مـامور 

موافقتنامه کابینه را ترمیم کرد و پنج تن از  20بکر با توجه به ماده اجراي آن کرد.رئیس جمهور ال

 13و  4رهبران کرد را به وزارت نصب کرد ، هر چند که این وزارت خانه ها اهمیتی نداشتند.مواد 

با انتصاب اعضاي حزب دموکرات کردستان به استانداري ،استانهاي سلیمانیه ،اربیـل و دهـوك و 

موافقتنامـه  1پستهاي پایین تر به اجرا درآمدند.در پایان آوریل در اجراي مـاده نیز شمار زیادي از 

،زبان کردي در مدارس کردستان به کار بسته شد، و روزنامه ها ومجلات کـردي منتشـر شـدند و 

):اتحادیـه هـاي دانشـجویان و  3اتحادیه نویسندکان و یک انجمن فرهنگـی تاسـیس شـد(ماده 

 ). ولی این موافقتنامه به دلایلی باطـل شـد و در سـال 5وجود آمدند(ماده جوانان و آموزگاران به 

معلوم شد که دولت عراق سعی در اتلاف وقـت دارد.یکـی از مهمتـرین مشـکلات و  1350/1971
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مسئله مرکزي ،مسئله جمعیتی بود.رژیم بعث مناطقی که کردها و عربها در آن اسکان داشتند بـه 

رشماري جمعیت ،کردها را بیشتر از عربها  منظور کنند با بـه تعویـق دلیل ترس از  اینکه مبادا س

انداختن در واقع اعتماد کردها را از بین برد .کرکوك ، خانقین ، سنجار ، از شهرهاي هسـتند کـه 

ا را اخراج کرده و به جاي آن اعراب کردها بعثی ها را متهم می کردند که کردهاي ساکن در آنج

را در آن اسکان داده اند.ولی تنش اصلی بر سر کردهاي فیلی بروز کرد .کردهاي فیلـی ،کسـانی 

بودند که از زمان امپراتوري عثمانی در عراق سکونت داشتند و بعثی ها از این مـی ترسـیدند کـه 

زاع اسـکان کنند.بـه همـین دلیـل دولـت آنها و کردهاي ترکیه و ایران بیایند و در مناطق مورد ن

  ). 515: 1386کورد فیلی را از کشور اخراج کرد به دلیل اینکه آنها ایرانی اند.(داول، 50000عراق 

بغداد قانون خودمختاري را اعلام کرد و به ملا مصطفی دو هفتـه  1974 /1353 مارس 11در 

بپیوندد.ولی در این قـانون هـم » ملی جبهه «فرصت داد که در طی آن این قانون را بپذیرد و به 

،موارد مورد اختلاف باقی مانده بود.نکته اي که در اینجا اهمیت دارد ایـن اسـت کـه رژیـم بعـث 

قانون خودمختاري را طوري نوشته بود  که بغداد به عنوان قدرت اصلی و مرکزي باقی مانده بود. 

بـا  اخ داد از یـک طـرف کردهـجنگهاي بین دو طرف ر 1975/1354-1974 /1353 در سالهاي

کمک ایران ضربه هاي محکمی به ارتش عراق وارد می کرد و از طرف دیگر ارتش عراق کاملـا 

در بن بست قرار گرفته بود به همین دلیل تنها راه باقی مانده مذاکره بود .مذاکره با ایـران باعـث 

ین ایـران و عـراق وضـعیت به وجود آمدن توافقی شد که به توافق الجزایر معروف است.توافق بـ

کردها را به کلی دگرگون کرد .صدام حسین آینده خود رابا وعده حـل مسـئله کردهـا اسـتحکام 

). نتیجه توافـق  349: 1380بخشیده بود و نمی توانست خود را در معرض شکست قرار دهد (مار،

یـد (در ،گذاشتن نهضت ملی کرد در حالت بی نظمی کامل در رهبـري شکسـت خـورده و در تبع

در گذشـت) و  1357/1979 حقیقت بارزانی به واشنگتن دي سی رفـت ،جـایی کـه وي در سـال

مناطق کرد دچار هرج و مرج شـد.قدم نخسـت در جهـت رسـیدن بـه راه حـل کـار دولـت بـود 

)village voice,1979:327-333 رژیم پس از در هم کوبیدن مقاومت کردها به سرعت.(

بـر کردسـتان شـد.این دوره بـراي مـردم کـرد دوران سـخت و  دست به کار استقرار سلطه خود

در طول مرز با ایران و ترکیه ایجـاد کرد:عـرض ایـن »کمبربندي ایمنی«هولناکی بود زیرا رژیم 

کمربند ابتدا پنج کیلومتر بود که بعدها در بعضی جاها به سی کیلومتر افـزایش یافـت.رژیم بـراي 

ا را ویران وبا خاك یکسان کرد و شمار این روستا هـا در روست 500اجراي این امر در مرحله اول 

مرکب از مـرد و زن  تن و شمار بسار دیگري 600000رسید.دستکم  1400به  1987 /1366 سال



 

  117 (نسل کشی کردهاي عراق) و رژیم بعث انفالعملیات 

  

در واقـع » اجتمـاعی«(یعنی اردوگاه ها) انتقال یافتند.این روستاهاي » مجموعات«و تک تک به 

گ بنا شده بودند، بـا خیابانهـاي  وسـیعی  کـه شهرکهاي  عربی بودندکه در حوالی شهرهاي بزر

کنند.هر کس که به خانه آباء و اجدادیش » مانور«تانکها و خودروهاي زرهی می توانستند در آنها 

باز میگشت بی محاکمه و بی توجه به جنسیت اعدام می شد.دولت در ضمن از این فرصت بـراي  

.بنابر قول منابع کرد ،دولت یـک میلیـون از نقاط مورد منازعه استفاده کرد» جمعیتی«حل مسئله 

ساکنان مناطق خانقین و کرکوك و مندلی و شیخان و زاخو و سنجار را از محل هاي مـورد نـزاع 

  ). 530: 1386راند و به جایشان مهاجران مصري و اعراب درون عراق نشاند ( داول،

ده بـود.حتی پـیش از صدام حسین خطرات ناشی از همکاري ایران و کردها را پیش بینی کـر

نفر در کردستان را مسـتقر   50000محلی  کردهايایران ناگزیر شده بود براي تقویت به تعرض 

کرد که بسیاري از آنها به کوه زده بودنـد اعتـراف  48000به فرار  1983 /1362کند.در آغاز سال

د که از مردم کـرد به همین دلیل صدام سعی کر شد.کرده بود و خطر کردها روز به روز بیشتر می

ماس بیگیرد تدلجویی کند و اقداماتی در این راستا انجام دادپس از آن سعی کرد که با بارزانی ها 

و آنها را منصرف کند از حمایت ایران و جنگ با دولت عراق.به همین خاطر مذاکراتی انجام دادند 

قـول یکـی از دیپلماتهـاي  ولی نتیجه اي نداشت.و این براي صذام بزرگترین خیانت بود و یا بـه

خارجی خنجري بود که از پشت به صدام زده شده بود ،و صـدام هرگـز ایـن ضـربه را فرامـوش 

 صـدام انتقـام آن را از بـارزانی هـا گرفـت در سـال ).1991کرد (ایندپندنت به نقل از داول ،نمی

در مجموعـه  1359/1980 آنها را از دره بارزان  به جنوب تبعیـد کـرد و سـپس در 1975 /1354

واقع در جنوب عراق اسکان شده بودند.همه افراد بالاتر از سـیزده سـال را گرفتنـد و  »قوش تپه«

بارزانی در این کشتار کشته شدند  ارتش وافراد حزبی تمام ارزش هـا و  8000همه آنها را کشتند.

به معشوقه ي خود در می اخلاقیات را زیر پا گذاشتند .به زنان تجاوز می کردند و یا آنها را به زور 

: زنان خودکشی را بهتر از آن می دانند که در این مـورد حـرف بزننـد مردي به من گفتآوردند .

  و این مقدمه ي کشتار بسیار وسیعی شد که به انفال شناخته شده است. ). 201: 2005(مکییه ،

  انفال

حزب بعث بـراي  مجموعه عملیات نسل کشی عراق علیه کردهاي این کشور است؛» انفال«

قـرآن » انفـال« توجیه جنگ خویش علیه ده نشینان کرد، نـام عملیـات خـویش را از سـوره ي 

علیـه تمـامی  برگرفت و آن عملیات را چون برگ زرین بر تاریخ خویش قلمـداد کـرد. در جنـگ
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ا کنـد تـاستفاده می» انفال«هستی کفار، مجاز بودن در تعدي به همه چیز کفار، حزب بعث از نام 

از طـرف : «نعان مکییه در کتاب سـنگدلی وسـکوتیا به گفته ک جهادگري خویش را نشان دهد.

به خـودي خـود  دیگر ، معناي هر اسمی ارتباط عمیقی با فرهنگ قدرت حاکم دارد ،چون اسم ها

را لـازم  نی بخشیدن به نـامی مجموعـه افـرادي، به همین دلیل است که معواجد معنایی نیستند

بـا ایـن حـال بعـث در طـی ایـن  ).197: 2005(مکییه،» بخشندین نام ها معنی میاست که به ا

عملیات، به زنان تجاوز کردند، چشمه ها را بتون ریختند و حتی به کودکـان هـم رحـم نکردنـد. 

انفال در هشت مرحله انجام شد و در هر مرحلـه یکـی از منـاطق کردنشـین مـورد هـدف قـرار 

ش بعثی ها براي نابود کردن روستاهاي کـرد نشـین و کشـاورزي گرفت.انفال نشان دهنده ي تلا

آنها و در واقع نابود کردن و ریشه کن کردن جمعیت کرد بود .این عملیات نه تنها شامل مبارزین 

چریک می شد بلکه کودکان و زنانی را هم شامل می شد که هیچ گونه وابستگی سیاسی نداشتند 

)holden,2012:258  .(  

ی نیرومندي است از قدرت فوق العاده اي که به علی حسن المجیـد داده بودنـد. انفال گزارش

حسن المجید پسر عموي  صدام بود که در آن موقع او را به سمت دبیر کل حزب بعث در شـمال 

عراق گماشتند. درت حسن المجید، همتاي قدرت صدام حسین بود و بر همه ي نهادهاي دولـت 

مشـهور » علی شـیمیایی«و یا » علی انفال«که در بین کردها به  نظارت و کنترل داشت. المجید

). حسـن المجیـد در سـه مـاه اول بـه 47: 1993نسل کشی کردها بود(ووچ،  است، قدرت مطلق

قدرت رسیدنش، به عنوان دبیر کل حزب بعث در شمال عراق شروع به انجام دادن این عملیـات، 

خص و سپس کشتار آنها، از روش هایی بود مشخص کردن و سپس کوچاندن آنها به جاهاي مش

» اغتشـاش گـران« که المجید براي انجام این عملیات انتخاب کرده بود. المجید دستور داد کـه 

هیچ گونه حقی بر مـال و ثـروت خـود ندارنـد و حقـوق قـانونی روستانشـینان را تحـت عنـوان 

یـک اغتشـاش گـران بایـد متوقف کرد و دستور داد که فامیل هاي درجه » روستاهاي ممنوعه«

ابلاغ شده است،  1987 /1366 حزیران 20که در  40080اعدام گردند. در یکی از اسناد به شماره 

هر کسی که در این روستاها دستگیر شود، بایـد « در صفحه ي پنج، المجید دستور داده است که 

سـال  70تـا  15 از طرف نهادهاي امنیتی مورد تفحص قرار گیرد و آنهایی کـه سنشـان در بـین

است، پس از گرفتن اطلاعات مفید باید اعدام شوند؛ و همچنین باید از زمـان و مکـان آن بـاخبر 

  ).48: 1993ووچ، »( شویم.

حمله به پایگاه هاي حـزب 1367اسفند  5عملیات انفال، چهار ماه پس از سرشماري در شب 
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مرحله آن در حوزه هاي زیر نفوذ روع شد. از هشت مرحله عملیات انفال، هفت ش 4یاتحادیه میهن

حزب اتحادیه میهنی انجام شد و یک مرحله آن در حوزه زیـر نفـوذ حـزب دمـوکرات کردسـتان 

عراق. نکته جالب توجه این است که رژیم بعث، به هیچ عنوان این عملیات ها را از مردم پنهـان 

تلویزیون رسمی دولـت  نمی کرد، بلکه بعد از سرکوب کردن و کشتارهاي دسته جمعی کردها، در

از پیروزي آن سخن می گفتند و به مردم می گفتند که در خیابان ها به رقص و شادي بپردازنـد. 

براي پنجمین بار، یاد و خاطره شکست دادن سه ر گه لوو... به ر گـه  1993 /1372 حتی در سال

 /1367 مـارس 19لووو(اسم مناطقی است که در آن عملیات انفال انجـام گرفتـه اسـت)، کـه در 

اولین عملیـات در  ).47: 1993(ووچ،  انجام شده بود، تیتر اول شعارها و خبرهاي عراق بود 1988

رخ داد. این دره در نزدیکی سلیمانیه است. تصرف این منطقه سه هفتـه » جافتی«دره اي به نام 

. گردیدنـد ناپدید شدند، بازداشت اي ساله 20 – 12طول کشد. به دستور المجید، کلیه افراد ذکور 

ه به سوي شرق، با شداید فـوق العـاده گرفت برف هاي کوهستان از عبور در گریختند، که عده آن

در منطقه اي به نام قره داغ رخ داد. المجید دستور داد که براي از بین  2اي روبه رو شدند. انفال 

ا انجام دهنـد؛ بـه زودي بردن هر گونه حضور کردها، مقدم بر عملیات زمینی، عملیات شیمیایی ر

تپه ها پوشیده از مردمی شد که می گریختند. اکثریت این مـردم را کـه بـه شـمال و بـه سـوي 

سلیمانیه می گریختند، جمع کردند و به سوي مراکز تجمـع بردنـد؛ در آنجـا نامشـان را نوشـتند، 

مردها را از هم وسایل قیمتی شان را گرفتن و شناسنامه هایشان را ضبط کردند و سپس زن ها و 

جدا کردند. مردها را به محل هایی ناشناخته بردند و نابود کردند. در حاشیه جنوبی قره داغ، شیوه 

جامع تري از این دست حاکم بود؛ صدها زن و مرد و کودك، بی آن که اثري از آنها بـاقی مانـده 

  ).50: 1993ووچ، (باشد، ناپدید شدند

به گرمیان انتقـال یافـت؛ یعنـی بـه منطقـه جنـوب  3ل در اواسط آوریل صحنه عملیات انفا

اتحادیه میهنی کردسـتان نیـز بـود. یـک بـار دیگـر » دژ«کرکوك و مجاور حاشیه قره داغ، که 

آغاز کردند. » اعدام گاهها«نوباوگان و جوانانی که اسیر شدند، سفر کابوس آساي خود را به سوي 

کردند و به اردوگاهها می بردند؛ یکی از مسئولان  ، مردم را جمع می5هادر بسیاري از موارد جاش

در واقع همه جاش هـا، .». مردها را به ما بدهید، اموالشان مال شما « بعثی به آنها می گفت که 

خدمتگذاران وظیفه شناس انفال بودند؛ شاید هم خبر نداشتند که این گـردآوري مـردم نـه بـراي 

                                              
 تاسیس شده است . و رهبري آن از بدو تاسیس جلال طالبانی است.  1975. این حزب در سال 4

  ث آنها را با پول خریده و انها هم علیه مبارزات کردها اقدام می کنند.. به مزدوران کردي گفته می شود که رژیم بع5
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در آغـاز  ).560: 1386ام دسته جمعی آنهاسـت(داول، ، بلکه براي اعد»هامجموعه« فرستادن به 

براي پرداختن به مناطق بین کرکـوك، اربیـل و کـوي سـنجاق متوجـه  4ماه مه، عملیات انفال 

شمال شد. باز صدها تن در اثر حملات شیمیایی در کنار زاب کوچک جان باختند. در اینجـا شـاید 

بود، زن ها و کودکان را نیـز بـه کشـتارگاهها  نفري را از بین بردند. در مناطقی که شدید 30000

) بـراي از بـین بـردن 7و  6، 5بردند. در طی ماه هاي تابستان سه عملیات از این دسـت (انفـال 

پس از آتش بـس  نیروهاي کرد در بالیسان و مناطق کوهستانی شرق   شه قلاوه   به اجرا درآمد.

نیت چهار روز پس از آن واحدهاي نظامی در ، شوراي ام598جنگ ایران و عراق و قبول قطعنامه 

با حملات شیمیایی و بمباران شـدید روسـتاها و  8اوت، انفال  25اطراف بادیلان متمرکز شدند. در 

دره هایی که مردم غیر نظامی و پیشمرگ ها در آن گرد آمده بودند، آغاز شد. هزاران نفر در ایـن 

» بـازي«اوت، در گلوگـاه  29دند، خفـه شـدند.  در دره هاي پر فراز و نشیبی که در حال گریز بو

نفر در اثر گازهاي شیمیایی مردند و بعدها واحدهاي نظامی، اجسادشان را سـوزاندند(داول،  2980

1386 :560.(  

، نیروهاي اتحادیه میهنی و ایران، شـهر حلبچـه را کـه مـوقعیتی 1367/1988 آوریل 15در 

سد دربندي خان واقع است، تصرف کردند و تلفات سـنگینی سوق الجیشی دارد و بالاتر از دریاچه 

بر نیروهاي عراق وارد آوردند؛ پیش بینی می شد که به سوي خود سد پیشروي کنند. روز پس از 

آن، نیروهاي عراق اقدام به تلافی کردند؛ شهر را به مدت چندین ساعت گلوله باران کردند و بعـد 

اههاي هوایی بودند، بویی چون سیر و سیب احساس کردنـد. از ظهر همان روز، آنها که در پناه گ

هزار نفر کشته شدند. تخلیـه شـدن  5000بدین ترتیب حلبچه بمباران شیمیایی شد و نزدیک به 

توسط عراقی ها باعث شده بود تا جمعیت شـهر حلبچـه  1987 /1366 روستاهاي حلبچه در سال

بد. حلبچه براي المجید، رئـیس سـتاد حکومـت هزار نفر افرایش یا 80000نفر به  40000از رقم 

ایجـاد مجتمـع  ).236: 1385شمال عراق، منبع اصلی خشم و درد سر به شـمار مـی رفت(پـاور، 

هایی براي کردهایی که قرار بود کشته شوند، در سراسر عراق درست شده بود. رژیم بعث در هـر 

ی بکشد، آنها را به مجتمع هـایی مـی عملیاتی که انجام می داد، قبل از ان که آنها را دسته جمع

بردند و سپس زنان، کودکان و مردان را از هم جدا می کردند و شبانه آنهـا را در گورهـاي دسـته 

جمعی اعدام و با بلدوزر بر روي آنها خاك می ریختند. طبق تلگرام هـاي ارسـال شـده از سـوي 

چنین گزارش مـی دهـد: بـه طـور ، 1367/1988 آوریل 19سازمان اطلاعات وزیر دفاع، به تاریخ 

 – 100میلیون نفر از کردها، به اردوگاهها انتقال داده شده انـد؛ تقریبـا  5/1تخمینی چیزي حدود 
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 گزارشـات طبق و اند شده داده قرار مجدد اسکان طرح جزو کوچک هاي شهرك یا روستا 1000

 اجبـاري کار « اردوگاههاي به کردها از زیادي بسیار تعداد نیست، هم موثق کاملا الیته که واصله

: 1385(پـاور،  اندشده منتقل دارند، قرار سعودي عربستان و اردن کشورهاي مرز نزدیکی در که »

240.(  

یکی از اهداف اولیه رژیم بعث از تخریب روستاها، تعریب  کردن بود؛ بعثـی هـا بـراي تغییـر 

یت اعراب، اقدام به ایـن کـار ترکیب جمعیتی و همچنین کم کردن جمعیت کردها و افزایش جمع

، از همانَ آغـاز، ارتـش سـاکنان کـرد را از منـاطق سـوق 1968 /1347 کرد.  رژیم بعث در سال

 آتـش کنـد، می بمباران را کردنشین روستاهاي راند؛می –عنی مناطق مرزي و نفتی ی –الجیشی 

 بـه قریـب کرکـوك، همنطقـ در تنهـا ترتیب این به. کند می یکسان خاك با بلدوزر با و زند می

 عربـی « عملیـات نیـز اربیـل دشت در! شوند می رانده خود روستاهاي و ها خانه از کرد 40000

  ).296: 1377(کوچرا، . شودبر اسلوب دنبال می مبتنی و منظم » کردن

، نقطه اوج بیست و پنج سال عربیزه کردن ، تبعید کردن دسته جمعی و در واقع عملیات انفال

اعـدام کـردن  .1 است: ویژگی هايداراي بر این اساس عملیات انفال  .روستا ها بودویران کردن 

دسته جمعی و نابود کردن هزاران انسان مدنی که در آن شمار زیادي از زنان و کودکان را در بـر 

. استفاده فروان از سلا حهاي شیمیایی کـه شـهر حلبچـه و بسـیاري از روسـتا هـاي 2می گرفت.

. نابود کردن دو هزار روستا که در اسناد رسمی حکومت از آنهـا بـه 3 می شد. کردنشین را شامل

دوازده شهرك بـزرگ را شـامل مـی سوخته شدن ، نابود شدن و ... نام برده شده اند و همچنین 

. نابود کردن نهادهاي مدنی که از طرف ارتش مهندسی شده انـد از جملـه مدرسـه هـا ، 4 شود.

. تاراج کـردن 5 یگر از نهادها که محل سکونت مردم مدنی نبوده اند .مساجد ، چاهها وبسیاري د

. اسـیر کـردن 6 خانه و اموال شهروندان مدنی از طرف ارتش و نظامیـان وابسـته بـه حکومـت.

اسیر کردن و زندانی کردن هزاران زن و کودك  .7 بودند. "مناطق ممنوعه "روستانشینانی که در 

سیار سخت و دشواري که به فرمان قوه قضائیه بدون هیچ دلیلـی و افراد سالمند که در وضعیت ب

، ي اقتصـادي روسـتاهاي کردنشـین (ووچ. نابود کردن زیر بنـا هـا8 آنها را بازداشت کرده بودند.

1993 :47-48 .(  

  م و توتالیتاریسمسبعثی

چه اتفاقی افتاد کـه جامعـه عـراق در مقابـل همچـون رژیمـی نکته قابل تامل این است که 
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توان اینگونه وصف کـرد کـه کوت کنند و جنایات آن را نادیده بگیرند؟ ماهیت رژیم بعث را میس

، انجمن هـا کـه ه دولت تقلیل یافته است و نهادهادولت بر تمام جامعه سلطه دارد جامعه مدنی ب

نقش مهمی در جامعه مدنی ایفا می کند به واسطه ي پلیس مخفی بعث و سایر نهادهاي امنیتـی 

. تفکیک دو حوزه یعنی جامعه مدنی و دولت وسایر نهادهاي دیگـر کـه در به اغما رفته استگردی

مدرنیته اسـت  کند در واقع از پیامدهاي مستقیم حکم نقد قدرت و محدودیت قدرت نقش ایفا می

ایـدئولوژي پـان «و » وحـدت عربـی«اما در رژیم بعث وتفسیر ارگانیک از جامعه در ذیـل شـعار 

یکه تاز این میدان به شـمار در آن حزب بعث  این تفکیکات به سویی می روند که تمام »عربیسم

. بعـث از ا در واقع هدف اصلی رژیم بعث بـود. ایجاد کردن جامعه اي یک رنگ ویک صدرودمی

فـت بـا دولـت را از نطفـه مخال پلیس مخفی در واقع صداي هـر گونـه طریق نهادهاي امنیتی و

و کمالی ارتش و پلیس ستونهاي اصلی کنترل کننده ي جامعه بودنـد . به گفته برنز سرکوب کرد

خالت بسیاري از اعضاي خود جامعه نیز د و داخلی حمایت حکومتی –اما در سلسله اعصاب حزبی 

ود که با درآمد نفـت (و نـه ، رفاه و دیگر منافع بی خورد. حزب بعث منبع اصلی حمایتبه چشم م

  ). 222: 1388،کمالیبرنز و ( .شد) تامین میمالیات

، جهاز هنین ، امن العـام و ز طریق نهادهایی همچون استخباراتبعث هم به این شکل ا رژیم

. رژیم بعث احزاب مخالف خود ق نهادینه کندسایر نهادهاي دیگر توانست ارعاب را در  جامعه عرا

ي د در عرصـهرا مثل حزب کمونیست عراق که قبل از به  قدرت رسیدن حزب بعث بسیار نیرومن

ه سیاست عراق ظاهر شده بود و احزابی دیگر که نمایندگی کردها یا شیعیان را بر عهده داشتند بـ

مسـئله . بر همین اساس حزب کمونیسـت عـراق از یـک شدید ترین نحوي ممکن سرکوب کرد

همه چیز دچار تغییرات بزرگی  1958 /1337 . پس از کودتاي سالمهم در جامعه عراق غافل شد

: 2009، (مکییـه، طبقـات هـم از بـین رفتنـد نابود شدن نهادهاي مدنی در سیاست. به دنبال شد

یعنی در زمان حکومت پادشـاهی طبقـه کـارگر بـه  1337/1958 . در حالی که قبل از سال)447

 حزب کمونیست عراق تنها حزبی بـود. یم از قدرت زیادي برخوردار بودنددنبال نوسازي هاي عظ

به یکباره همه چیـز از بـین  حال پس از کودتا نها را سازماندهی کند ولی با اینکه می توانست آ

به قول مکییه جهان طبقاتی جاي خود را به دنیاي توده اي داد و این همـان غفلتـی بـود  رفت و

  که حزب کمونیست از آن بی خبر بود. 

، دنیـایی را ق بودي دولت عراردهورود طبقات و گروهاي جدید که ناشی از مدرنیزاسیون گست

نه بود. در فقدان یک خلق کرد که حزب کمونیست عراق با این دنیاي جدید و گروهاي جدید بیگا
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، و ایـن ه جنبشهاي توتالیتر ملحق مـی کننـدجامعه اي توده اي به سادگی خود را بحزب فعال، 

میشـل  .اندهی بـه عمـل آوردهمان چیزي است که حزب بعث از آن خبر داشت و براي آن سازم

ملتهاي شرق ، ، انقلاب ده در جهان به اوج خود رسیده استنقش تو«عفلق در این باره می گوید 

، بـه ایـن دلیـل کـه ضـد انی و آزادیخواهانه برخوردار است، از خصلتی انسبرخلاف اتفاقات غرب

.» سـتثمار ملـی وجـود داردامپریالیسم هستند ... در غرب استثمار طبقاتی هست ولـی در شـرق ا

) . از نظر بعث توده وملت به یک معنا هستند و تفسـیري  450:  2009(عفلق به نقل از مکییه ، 

در  1973 /1352. به همین دلیل حـزب بعـث در سـالگانیگ از این تغیرات به عمل آوردکاملا ار

 انقلاب عربی نمـی توانـد انقلـاب«اي این مورد را به هوشیاري قابل توجه اي اعلام کرد نامهبیان

ثمار تنها یک طبقه باشد بلکه انقلابی ملی است که با هرگونه عقب ماندگی و تقسیم شدن و اسـت

مخالفت با احزاب و سرکوب آنها و ترور رهبران ایـن  ).451: 2009، (مکییه» در حال جنگ است.

احزاب و از سوي دیگر سرکوب انجمن ها و نهادهاي مدنی در واقع جامعه را به سمتی کشاند که 

درت دولـت بسـیار ضـعیف د و دولت بی واسطه روبه روي هم قرار بگیرنـد .فـرد در مقابـل قـفر

. جامعه جاي آن را جامعه اي توده اي گرفت. بر این اساس جامعه مدنی ناپدید شد و وشکننده بود

قدرت افسار گسیخته حزبی به مانند حزب بعث می شود. سکوت مردم عـراق  توده اي که تسلیم

با تمام عناصر معنا بخـش  ی یابد که رژیم توتالیتري بعث سعی می کرد رابطه فرد رازمانی معنا م

. از دست رفتن معنا براي فرد در واقع انزواي آن را در پـی دارد . بـه انـزوا رفـتن افـراد قطع کند

. ریبین هـه ردي در ایـن و حزب بعث سالها دنبال آن بودند اي را به دنبال داشت که صدامنتیجه

در رژیمی استخباراتی و ایدئولوژیکی همچـون بعـث انسـانها هرگونـه احسـاس «می گوید مورد 

اعتمادشان را به اطراف می بازنـد ... بـی  دهند و همههمدلی و وابستگی به جامعه را از دست می

. )9: 2005ریبـین هـه ردي ، » (مادي به خصلت افراد تبدیل می شـودباوري و ناامیدي و بی اعت

هاي توتالیتري آن را هدف گرفته اند و سعی می کنند سـلطه ي ن معناست که رژیمدقیقا در همی

ترور و ارعاب فضاي عمومی را بـه کلـی ویـران «خود را در تمام جامعه بگستراند. به گفته بردشا 

. مردمی کـه مردم با یگدیگر در ارتباط باشند گذاردوتباه می کند. چون به معناي واقعی کلمه نمی

رند تا هراسها و دلبستگی هایشان را با هم قسمت کنند بـا تهدیـد و ارعـاب بـه گوشـه آزادي ندا

 78: 1380، وش توده اي رانده می شوند (بردشـاهایشان یا به اطاعت خامعزلت جنون آور اندیشه

 .(  

اتمیزه شدن فرد در جامعه اي توده اي نیاز به ابر مردي دارد که قدرت گرفته شده از خـود را 
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باشد وهم معنا آفرین. و در واقع به واسـطه  جسم کند. و در یک کلام براي او هم معنا سازدر او ت

. امنیتی کـه در جامعـه ي صـنعتی نزوي در کنار او به امنیت می رسدهمین رهبر است که فرد م

همـان  راي عراقی ها دقیقامدرن از فرد رها شده در جامعه از آن سلب شده است. صدام حسین ب

بر در جامعـه عـراق بعثـی توصیف رهبختیار علی در  .است که سالها به دنبال آن بودندابر مردي 

گوینـد رهبر در عراق مردي نیست که بر خلاف عقیده ي بعثی ها که در این مورد می«می گوید 

از  بـه درون سیسـتمی مـا را مـی خواهـد ، بلکه رهبر»را به سلامت به ساحل می رساند کشتی«

همه  ، پروسه ايهدببرد. صفت و قدرتی که صدام حسین به خود نسبت می داطاعت کور کورانه 

 در اینجـا بختیـار علـی. مه قدرت را در دستان خود حفظ مـی کنـد. که در آن رهبر هجانبه است

هیتلر در سیستم نـازي ،رهبـري «هیتلر و صدام را با هم مقایسه می کند او بر این باور است که 

ار و بزرگترین فرمانده وبزرگترین قاضی است. او رهبر حزب  و ارتش است که بزرگترین قانون گذ

و ملت است و فقط در تصویر خود اوست  که قدرت دولت و ملت و جنـبش سیاسـی خـود را بـه 

، و ، اولین فرمانـدهولین قانون گذارنمایش می گذارد. صدام حسین هم به همین شیوه است ، او ا

رهبـر هـر شـیءاي اسـت کـه بتوانـد بـر آن رهبـري کنـد اولین قاضی و حاکم کشور است. او 

، در خصیت رهبر در رژیمی به مانند بعث. ارتباط میان پلیس مخفی و ش)259: 1991، بختیارعلی(

به رهبـر  تنها و به شیوه اي مستقیم ،مام شده و مطلق است. این نهادهافاصله اي دور ارتباطی  ت

شـود ، از طریـق ایـن نهادهـا انجـام مـیبر به اوجکه بزرگ شدن و رسیدن ره، بلوابسته نیستند

صدام با نهادینه کردن ترس در تمام نهادهاي حزبی و غیر حزبی در واقـع  ).244: 2009مکییه ، (

. کنعان مکییه در این مورد، تصویري از دولت ارائه می تالیتري خود را بر عراق کامل کردسلطه تو

ــ ــان تم ــونت در می ــزب ، خش ــیله ح ــه وس ــه ب ــد ک ــت ده ــده اس ــه ش ــازمانها نهادین ام س

)makiya,1998:16 بر این اساس خشونت حزب بعث به حدي هراس آور است که مکییـه .(

آن را در ذات ایدئولوژي تمامیت خواه بعث می داند. مشخصه ي اصلی حزب بعث به عنوان یـک 

بـق اسـت سیستم تمامیت خواه با وضعیت روانی صدام حسین از نظر تمایل به خشونت کاملا منط

)makiya,1998:18  .(  

خشونت در سیستم بعث به جایی می رسد که تنها راه رهـایی از آن ، پیوسـتن بـه خشـونت 

است و خشونت زمانی می تواند در سیستم بعث نهادینه شود که سراسر جامعه بـه فرمـی تبـدیل 

ز کنتـرل که خشونت از ماهیت آن جامعه به شمار آید. به همـین دلیـل بعـث در فراینـدي اشود 

کردن جامعه سعی کرد که تمام جامعه را بـه جزئـی از اجـزاي دولـت ملحـق نمایـد. بزرگتـرین 
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یـر بروکراسی بعث که به وسیله ي آن هم در داخل کشور و هـم خـارج از آن را مـی توانسـت ز

اقی را بـه زیـر کنتـرل . در واقع به وسیله ارتش بود که جامعه عر، ارتش بودسلطه خود قرار دهد

مریـوان  بـر اسـاس گفتـه. بعث آرزویی داشت که آن همانا نظامی کردن جامعه بود. در آوردخود 

ر آن بـه ، نزدیک بـه پـنج میلیـون نفـشتاد از دوازده میلیون نفر عراقیدر دهه هاي ه«وریا قانع 

در واقع ماهیت بعث را بـه خـوبی » سرباز کردن«. سراسر جامعه را به »نوعی سرباز دولت بودند 

توتالیتري دیگر دست به این کار  ی توتالیتري بعث و سایر رژیم هايی دهد.ولی چرا رژیمنشان م

معـه را می زنند؟ به این دلیل ساده و بسیار صریح که رژیم هاي توتالیتري براي اینکه سراسـر جا

  . ي خود بکشندبه زیر سلطه

. بـراي رژیـم ن بـوداسـتیلا کامـل شـود ، کردسـتا به باور بعث تنها جایی که مانده بود ایـن

توتالیتري همچون بعث هرگونه واقعیت غیر توتالییتري در داخل کشور بـه معنـاي ایـن بـود کـه 

سراسر  جامعه به زیر سلطه ي آن در نیامده است.از بین بردن این واقعیت غیر توتـالیتري بـراي 

گاهاي اجبـاري و یـا . بعث در واقع این  واقعیت غیرتوتالیتري را از طریق اردودبعث در اولویت بو

ایـن اردوگاههـا بـراي «. هانا آرنت می گوید به واقعیتی توتالیتري تبدیل کرد شهرکهاي پیروزي

ی بـه اسـتیلاي دست یاب را دارد که به تجربه هاي آن برايتوتالیتاریسم حکم آزمایشگاه ویژه اي 

ه بعـث بـراي کردهـا . اردوگاهایی کـ)29: 1385، آرنت به نقل از واتسن» (رساندکامل یاري می

. ولـی کنـدکه هانا آرنت بر آن تاکید می ایجاد کرده بود در واقع حکم همان آزمایشگاهی را دارد

برخلاف نظر آرنت که اردوگاههاي دسته جمعی رازي است که هیچ گزارشی بـه خـارج از آن داده 

د بایـد ته باشـننمی شود و حتی اعضاي حزب و پلیس مخفی از آن خبر ندارند و اگر خبر هم داش

در ، در اردوگاههاي که رژیم بعث ایجاد کرده بود براي عملیات انفال و خود را به بی خبري بزنند

یاي بیرون ، بعد از هر عملیات موفق آمیز از طرف بعث آن را به دنواقع راه حل نهایی براي کردها

سه ر گـه لـوو و «اطره براي پنجمین بار یاد و خ 1993 /1372 . در سالاز خود گزارش می دادند

ابانها بیایند و رقص از طرف حزب بعث گرامی داشته شد واز مردم خواستند که به خی» به ر گه لو

گویـد . آرنت میملکرد رژیم بعث به کل متفاوت استي هانا آرنت با ع. و این گفتهو شادي کنند

مخفی ، عملیات پلیس ارده در یک کشور توتالیتر وجود دراز شدیداً مخفی نگه داشته شده اي ک«

  ).  262: 1366آرنت ،» (و اردوگاههاي دسته جمعی است.

واقع مفهوم مـرگ  رژیم بعث با انتقال مردم به اردوگاهها و اعلام بی خبري از وضعیت آنها در

. اعلام بی خبري آنها ، از وضعیت کسانی کـه هرگـز بازنگشـتند ، انتظـار هـزاران را هم تغییر داد
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عی با بـی اردوگاههاي دسته جم«هانا آرنت کرد به قول را بیشتر وبیشتر میال شده خانواده ي انف

) داد که زنـدانی مـرده اسـت یـا زنـده به گونه اي که نتوان تشخیصنام و نشان ساختن مرگ (

. به یـک معنـا اردوگاههـا مـرگ ی ، سلب کرده بودندمعناي مرگ را به عنوان  نقطه پایان زندگ

داشتند و از این طریق ثابت  کردند که چیزي به  قربانی مـرده تعلـق نـدارد و فردي را از میان بر

او در واقـع هرگـز قربانی نیز به کسی تعلق ندارد. مرگ او تنها مهري بر این واقعیت می نهد که 

م بعـث پـس از انجـام عملیـات ). بی دلیل نیست که رژی264: 1366(آرنت ،» وجود نداشته است

  کردند. وت آنها را می بردند و یا به گفته ي آنها انفال میتمام مال و ثر انفال

نالیسمی که مـا از آن . ناسیولق بر عشق استوار است نه عقلانیتناسونالیسم عرب به گفته عف

، قبل از هر چیز عبارت است از عشق ... کسی که عاشق می شود به دنبال دلیل و حرف می زنیم

بر این اساس عشق به میهن باید بر عشق به همـه چیـز  .)364: 2009مکییه ، (گردد مدرك نمی

از کند این است که عشق و محبـت را تقدم داشته باشد . به باور عفلق عقلانیت تنها کاري که می

ین است کند ا. تنها کسی می تواند بگوید که به میهن خدمت میگیردزندگی و فعالیت انسان می

ن مفهومی که از آن سخن گفتیم براي عفلـق نفـرت و . عشق با ایکه با عشق به آن خدمت کند

کینه را به دشمنان ملت عرب یاد آوري نمیکند به همین دلیل در بیاننامه اي اعلام کرد که ما ضد 

. روح عربی جاي عشـق بـه مـیهن را تیم و ما نماینده روح عربی هستیمکمونیست مادي گرا هس

چیزي کـه پشـت ایـن مفهـوم  رب بیان کرد.تري را علیه دشمنان عگرفت و حمله اي تهاجمی 

بنیـادي  اعتقـاد«. عفلق مـی گویـد ، اعتقاد استآن را استوارتر کنداست که به آن انگیزه دهد و 

(عفلـق » د.، بنیادي که هیچ وقت تغییر نمی کند و نباید هم تغییر کنـابدي براي کارهایمان است

  . )367: 2009 به نقل از مکییه،

گامی که بعث اولین کنگره خود را تشکیل داد بـر تمـام ایـن مـوارد هن 1326/1947 در سال

، تفـاوتی سـاخته تفاوتهاي میان افـراد ملـت". د و به اساسنامه حزب ملحق می شودکنتاکید می

اعتقاد ". عرب کسی است که "روندشده و مصنوعی هستند و با گذر روح یا خود عرب از بین می

 ایت یا ارتباطی با عده اي ضد عربهر کسی که حم ". )10 ماده( "دارد جزئی از ملت عرب است

داشته باشد ، آنهایی که به منظور استعمار به میهن عربی سفر کرده اند از ملت عرب نمی باشـند 

ورزند و خودشـان حقوق سیاسی تنها براي کسانی است که به مام میهن عشق می ". )11(ماده "

هرگونـه فعالیـت و نهـادي  ". )20(مـاده  "مـی کننـد  را از هر گونه اجتماعی تجزیه طلـب دور

  .  )375: 2009، . (مکییه"اید در چارچوب فکري ملت عرب باشدتشکلاتی ب

حزب بعث با نابود کردن جامعه مدنی و نهادها و احزاب متفاوت به خصوص حزب کمونیست 

اق را بـه جـایی ، جامعه و سیاست عـرحزب قبل از روي کار آمدن بعثی هابه عنوان قدرتمنترین 
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نت سازماندهی شـده ، خشونام نهاده است. ولی به جاي خلاءکشاند که مکییه آن را پایان سیاست 

. خشونتی که پس از پایان سیاست در عراق همه جامعه را به کام خود فرو بـرد جاي آن را گرفت

ران را هـم مـی . به این ترتیب اخراج کردها از عراق و فرستادن آنها بـه ایـ)439: 2009، مکییه(

س از بخشـش بـه درصد کردهاي که پـ 85. از ن منطق پانعربیستی حزب بعث فهمیدتوان در ای

طـرف بعـث  ، به اردوگاههایی کـه ازطریق شاه ایران اخراج شده بودند ، یا ازعراق بازگشته بودند

ه حزب بعـث در واقع ایدئولوژي پانعربیستی ک ).380: 2009، مکییه، روانه شدند (ایجاد شده بودند

، کردهـا و یهـودي هـا و در اساس این ایدئولوژي. ل کرده بود جایی براي کردها نبودبه آن توس

  .گونه فکر و اقلیت را برنمی تافت کمونیستها و هر

ص خود سیاسی می کند و در به این ترتیب توتالیتاریسم کل جامعه را بر حسب ایدئولوژي خا

گفتمانهاي دیگري جلوگیري می نمایـد . بـا سیاسـی  ، از سیاسی شدن جامعه بر حسبعین حال

، حوزه ي خصوصی آسیب می بیند و آنچه با اندیشه کلی و دن جامعه از دیدگاه یک ایدئولوژيش

در مبـارزه سیاسـی،  . توتالیتاریسمف می گردد و بیگانه شمرده می شودمرکزي سازگار نیست حذ

، (بشـیریه، مرتـد و کـافر مـی شـمارد طلقه خود را بر پایه همین اصول مخورد مخالفان شکست

بر اساس نظر هانا آرنت در خصوص پدیده سلطه در رژیـم هـاي توتـالیتري ایـن  ).417:  1383

نکته حائز اهمیت است که این نوع رژیم ها تنها به داخل کشور اکتفا نمـی کننـد ، بلکـه شـبکه 

اساس اشغال کویـت و همچنـین . بر این ه خارج از مرزهاي کشور می رسانندسلطه خود را  هم ب

. بـر اسـاس نظـر وایـس ن ماهیت سلطه گري رژیم بعث فهمیـدحمله به ایران را می توان در ای

آرمانهاي کشورهاي فاشیستی و توتالیتر جدا از نژاد پرستی و فهم ارگانیک از جامعـه و همچنـین 

ی توان این مسـئله . م، به کشور گشایی هم دست می زننددشمنی با سرمایه داري و نظامی گري

، هـاطـرف در ماهیـت پانعربیسـم بعثـی ، که از یکوري استنباط کرد در فهم رژیم بعثرا این ط

رنامـه امپریالیسـم کویت به عنوان بخشی از ملت عرب شناخته شده است و تقسیم آنها حاصـل ب

ر ملت عرب براي تحقق خواسته هاي خود داراي اتحـادي ابـدي هسـتند و هـجهانی بوده است. 

هاي غربی است کـه ، بلکه ناشی از ورود اندیشهدر روح عربی نه ناشی از ملت عرب گونه شکاف

. جنگ علیـه ایـران هـم کـه صـدام آن را بـه خیتی با فرهنگ و تمدن عربی نداردهیچ گونه سن

. شور گشایی ایـن رژیـم اسـتنباط نمـودتوان در ماهیت کقادسیه صدام نامگذاري کرده بود را می

، که بـا زنـده کـردن ایـن ست ایرانی ها در مقابل اعراب استشک راي رژیم بعث یادآورقادسیه ب

  کرد.حادثه سعی در مشروع جلوه دادن آن می
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  نتیجه گیري

حزب بعث محصول وضعیتی بود که دموکراسی پارلمانی در عـراق بـه شـدت ضـعیف و احـزاب 

. حزب کمونیست عراق که یکی از احزاب لیبرال و غیر لیبرال از واقعیتهاي جامعه عراق بی خبر بودند

، بـا فروپاشـی جامعه را به سمت خود کشانده بـود ، و تمام اقشاردرتمند عراق در زمان پادشاهی بودق

هاي رژیم توتالتري بعـث رچشمهحکومت پادشاهی و نادیده گرفتن این واقعیت که در واقع یکی از س

مدن وضعیتی شده بود که جامعه طبقاتی بـه یکبـاره ، که روند مدرنیزاسیون عراق باعث به وجود آبود

هـا بـا ایـدئولوژي پانعربیسـم . جامعه اي که بعثیاي توده اي جاي آن را گرفته است ناپدید و جامعه

دولت توتالیتري بعث ایدئولوژي خود را برتوده ها یـا بـه  مدتی بود براي آن خود را آماده کرده بودند.

. فلق آن را فهمیدند، بنیاد نهادندایی است که بنیادگذاران بعث مثل عتعبیري دیگر ملت که همان معن

د کـه بعـث رهبـر و هـاي هسـتنهمان توده دانندرا سرچشمه مشروعیت خود می و روح عربی که آن

بینـد و . روح در اینجا همان معناي هگلی نیست که خود را در نهایت در دولت مـیپیشواي آنها است

هـا، همـان ملـت روح در تفسیر پانعربیسم بعثی ، بلکهرن را تشکیل می دهدگاهی انسان مداوج خودآ

، بلکه ملت داراي اعتقاد راي اراده و سرچشمه مشروعیت نیست. ملت هم بر اساس تفسیر آنها دااست

. بر این اساس تفسـیري ارگانیـک از جامعـه و دهدد ابدي روح عربی را تشکیل میاست و اعتقاد بنیا

  . دهدها را تشکیل میدئولوژي بعثیهاي اصلی ایاز ملت پایه تفسیري رمانتیک

در واقع چنین تفسیري از جامعه و ملت است که ماهیت اصلی دولت بعث را در مواجه با کردها و 

. کردها در این ایدئولوژي نه تنها جایگاهی ندارند بلکه بـه کندانفال براي ما مشخص میبه خصوص 

ملـت عـرب بر این اساس کردهـا نـه تنهـا بخشـی از  شوند.ناخته میمن روح عربی هم شعنوان دش

. بـه کننـدکه به دشـمنان خـارجی کمـک مـی ، کردها ستون پنجمی هستندنیستند بلکه از نظر آنها

گیرد کردستان تنها جایی است که در مقابـل بـه عبارتی دیگر وقتی حزب بعث قدرت را به دست می

و  ، جایی بود که هنـوز احـزاب کـردي در حـال فعالیـت بودنـددکنده اي کردن جامعه مقاومت میتو

اي به خود نگرفـت . در وجود آنها نه تنها جامعه کردستان خصلت تودهکردندجامعه را سازماندهی می

. حـزب دمـوکرات کردسـتان و حـزب اتحادیـه اي کردن جامعه هم مقاومت کـردودهبلکه در مقابل ت

کردنـد، جامعـه مـدنی ینکه در راه رسیدن به حقوق کردها مبارزه میمیهنی از احزابی بودند جداي از ا

. بر ربیسم بعثی ها به مقابله برخیزندکردستان را هم سازماندهی می کردند تا در مقابل ایدئولوژي پانع

به واقعیتی توتالیتري تبدیل  این اساس کردستان ، براي رژیم بعث واقعیتی غیر توتالیتري بود که باید

لال نمـودیم در نسـل کشـی ها زمانی به اوج خود رسید که ما در اینجا اسـتدره گی تام بعثی. چیشود

. و اردوگاهها و گورهاي دسته جمعی در واقع همه نشانی از این واقعیت دارند که تنها راه به انفال بود

  .، از این طریق ممکن استارگانیک زیر سلطه در آوردن کردها و عینیت بخشیدن به جامعه اي
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