
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 و متعلق به: ظی حقوق این اثر محفو کلیه

www.behzadkhoshhali.com 

 باشد.می

 

 

 

 

 

http://www.behzadkhoshhali.com/


 3 

 شگفتار یپ

 یرانیو، باران ییایمیش، یردستان به صورت دسته جمعکمردم  یکیزیشتار فکات یمجموعه عمل، «انفال»

 یطراح، یمل-یقوم یساختارها یبا هدف نابود یقوم ییجابجا ردستان وکن یاز رسزم یعیوس یبخشها

فرهنگ  یهدف نابودبا  یو آثار باستان یخیتار یانهاکم، ب روستاهایتخر، بیتعر یاستهایس یاجرا و

ردها و انتقال آنها ک یبازداشت جمع، ن سوختهیاست زمیس یبا اجرا یاقتصاد یربناهایز ینابود، یمل

م یتوسط رژ، 1988صد روزه از سال یکفعال  یزمان یدوره یکه در کبود . . . و یار اجبار کبه اردوگاه 

ون شهروند یلیم میش از نیب یه و آواره گگنا یانسان ب 182000شتار کم بر عراق انجام شد و به کوقت حا

 . دیش انجامیرد از سامان خوک

 یادهایبن یشورعراق وبررسک یدآورندهیپد یخیتارهای داد بدون توجه به بسرتهین رویل ایتحل، گامن یب

 ت بخش بهیمرشوع وهای انیبن و م بعثیساخت رژ، سم عربییکالیشه رادیظهور اند یروان

 یتاب حارضبه بررسک. نارسا خواهد بود، "یافته دولتیشونت سازمان "خ قالب در "یشتارجمعک"

سم یترور، عراق یسم دولتیترور، سمیبعث، سم مقدسیترور، یسم دولتیترور، سمیترور، ترور، خشونت

ف آن به عنوان یتعر، تیسم و در نهایانفال یروانهای شهیر، سمیانفال، انفال یشناسنامه، مقدس عراق

 یجهیر آن به عنوان نتیرار پذکت یدورمنا، نیهمچن، سم مقدسیو ترور یسم دولتیتروراز  یبکیتر  یمدل

منظوم از  یابا قطعه. ش از انتخاب خواننده محرتم سپاسگزارمیشاپیپ. پردازدمی سم"یانیتاری"توتال یعمل

 : یمرویسم مینفالا یرهیپذبه « ید ساعدیسع»

 اندم خواندهیم نا امن انفال فرایبه حر. . . 

 میه پرده از راز آوازش بگشاک

 . . . چ نرتسمیو از ه

 کخا یشانیخفته برپ یایآن همه رو یبه سادگ

 دارم ویرس از سجاده ترس بر م

 میگویقصه خود م

 . . . د مناز صبح فردا باشدیانفال شا، ن امشبید شام همیانفال شا
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 خشونت

واژگان . ردیگیده میرا ناد یگر یه دیالت اولیاو متها شهیه اندکخود است  1زشیاز انگ یلکخشونت هر ش

 ین چارچوبییف و تعیتعر یر از ارائهیناگز کههستند « یگر ید»و«خود»، «زشیانگ»، فین تعریا یدیلک

 : تیمآنها هس یبرا

در مورد هر سبب و علت ، آن. دارد یرا به عمل وام یا جامعه ایا گروه یه فرد کاست  یعامل« زهیانگ»

ا در مورد هر حالت ید یگرایجاد آن میآورد و به ایرا به وجود م یعمل اراد یکه کرود یر ماکبه  یروان

 . غلبه داشته باشد یآن بر عنارص انفعال یه عنارص روانکرود یار مکبه  یذهن

توان آن را یرد و میگیش از فعل صورت میپن رو یاز ا، زاننده استیرابطه فعل با علل انگ« زشیانگ»

 . دیق نامیو تشو یکتحر

. شوندیبر آن حمل م یواقع یل دهنده خود آگاهکیاض تشر ه اعکاست  یثابت یقیجوهر حق2«خود»

 . ماقبل خود است ینقطه «یگر ید»

 : منود یم بندیتوان به دو صورت تقسیخشونت را م 

 خشونت عام و خشونت خاص  -1

 خشونت مرشوع و نامرشوع  -2

و  «قانون»ه رضورت یتوج یبرا ییرد و مبنایگیو توافق قرار م در مقابل استدالل تفاهم: خشونت عام

 . است «یقانون گذار »

 . گران استید یاد درآوردن ارادهیانقبه  یزور برا سو حسار و مکاربرد آشک: خشونت خاص

 : خشونت خاص عبارتند از یهایژگیو

 ارگزاران بر اعامل زورکدن یارصارورز-1

 یگر ید یاراده یانفیت یمحدود-2

                                                           
tivationmo1  

 2ego 
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 یگر یه دیاز اعامل خشونت عل«خود»ابا نداشنت -3

 یوهنجار  یاثباتهای ه ازحوزهکن هدف یه باایق مجازات وتنبیازطر« یگر ید»آموخنت به -4

 . ندکعدول ن«خود» یف شدهیتعر

 

 . شودیم مینامرشوع تقسخشونت گر خود به خشونت مرشوع و ید یم بندیخشونت در تقس

 : هکشود یاعامل م یسانکخشونت مرشوع در مورد 

 . زنندیرا بر هم م یروال سازمان اجتامع -1

 . نندکیم یج رفتار ک همتعارف را به چالش خواندهای هنجارها و ارزش -2

 

و  ینه ساز یاربرد آن بهکه کبل، ستین یاجتامع یزندگ یهسرت ف افراد از گحذ، خشونت مرشوع ویژەگی

مت یند به هر قکیرد و تالش میپذیرا من «یگر ید»ت یریغ، «خود»، در خشونت نامرشوع. مداوا است

 . ندکا ادغام یش وارد یخو ین آن را در جهان انسانکمم

 

 : خشونت نامرشوع عبارتند از یراهها

 . از وجود خود ساخنت ییجز ل ارادهیرا با تحم یگر یرفتار و عمل د، شهیاند :یهمسان ساز  -1

 . ل به خود ساخنتیرا قابل تبد یگر ید: یل ساز یبد -2

رصف  به«خود»توسط  یگر یوجود مستقل د یا نفی یگر یت وجود دیلکار کان: حذف -3

 . بودن« یگر ید»

 

 : عبارتند از یل ساز یبدو  یهمسان ساز  ین ابزارهایمهمرت 

 . ه هستکد باشد نه هامنگونه یه باکهامنگونه  یگر یرصف بودن د :ینیت آفریمحدود -1
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به ظاهر  «یگر ید»در ادامه . دیآیدر م« خود»نرتل کتحت « یگر ید» یاراده: یارزش آموز  -2

، محدود شده است« خود»ش توسط یشاپیپ« یگر ید» یه ارادهکاما از آنجا ، ندکیآزاد عمل م

 . دارد یشانیرا بر پ «یگر ید»مهر 

 

توسط  یگر ید« وجود»، اما در حذف، شودیم ینف یگر ید« تیریغ»، یل ساز یو بد یهمسان ساز  در

 . شودیم ینف «خود»

 

 

 خشونت ییراچ

ه کل آنیانسان به دل. نش استکشناخت و ، شهیرود چون انسان محصول اندین منیچگاه از بیخشونت ه

 : ر استیزهای ویژەگی یدارا

 . تابدیدر برابر خود بر من یذهن او مانع -1

 . است یقابل نفر یغفراتر رفنت از رسحدات خود  یاراده اش برا -2

 . داشت خواهدوجود « خود»در مقابل « یگر ید» -3

 

 : یها ویژەگیبه خاطر « خود»گر ید یسو و از سو یکاز 

  یار یهوش -1

  یجاو کنک -2

 استقالل  -3

 خته یال خود انگیخواستها و ام -4

 فعال بودن -5

 رامون یارتباط متقابل با جهان پ -6
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 سنت یشوق ز -7

  ینیوآفرر قلم یتالش برا -8

 ناهمگن بودن -9

 

ر وجود کچگاه منیه« شهیاند»ه ک ن خاطر استیند و به همکیتالش م «یگر ید»برگذشنت از  یبرا

خشونت »از خشونت چون ییف صورتهایبه تعر، ل و به سامان منودن آنیتعد یه براکبل، ستیخشونت ن

 . ورزدیمبادرت م« خشونت عام»ا ی« مرشوع

به « مرگ» یواژه، میآوریان میسخن به م« یگر یت دیلکار کان»ا ی« یگر یوجود د ینف»ه از ک یهنگام

 . شودیاماًل برجسته مک، دنیشیاند یوهین شیا یینها یهجیعنوان نت

ه ک یفیتواند زنده باشد اما در تعریه مکاست  یز یات چیح ینابود، ف مستقل خودیدر تعر «مرگ»

 یگر یه دیعل« ودخ»اربرد خشونت کت یاوج و نها، دانشناسیر خشونت میاز متغ یمرگ را بعنوان تابع

 . است

 

 ؟ر استاکان یا مرگ پایاما آ

مرگ را  یدهیه وجوب پدکان یدگرار دانند و خیان میپا یکبر  یه مرگ را آغاز کون یدگاه الهیاز د یجدا

 «یگر ید»در غلبه بر  «خود» یارآمدکمرگ نا»، «خشونت»دگاه یاز د، نندکیم یات معرفیسبب تداوم ح

 1. «است

 : قرار داد یمورد بررس «یجابیا»و  «یسلب» یدو جنبه از توان مرگ رایدگاه مین دیبا ا

، ردیبگ یرا به باز  یگر یت وجود دیمتام، مرگ یلهیتواند به وسیس مکاگر چه هر : یدگاه سلبیمرگ از د

رده اما کل یتحم «یگر ید»را بر  یستکمرگ اگر چه ش. ستیانسان ن یان استقالل و آزادگیاما مرگ پا

 . اورده استیبه بار ن «خود» یبرا یان برده فتحیه مناد مقاومت خود را از مکل یبدان دل

                                                           
 ميشل فوكو 1



 9 

، با مرگ. است یهیبد یامر  او یماندگار ، است یناشدن ینف« یگر ید»چون :  یجابیمرگ از نگاه ا

 . گرددیل میچون به موضوع شناخت تبد، شودیمحو من «تشیگرید»اما ، رودین میاز ب «یگر ید»

( یگر یغلبه بر د ینش اراده براک) «درتمعطوف به ق یاراده»به « خود»ه ک یهنگام، دگاهین دیدر ا

ن خاطر مرگ یبه هم، گرددیمتحول م «معطوف به مقاومت یاراده»به « یگر ید»، شودیل میتبد

 نجاو را اگر چه تن یز، ر اویو غلبه ناپذ یفتح ناشدن یگر یاست بر د یدکیتا «خود»توسط « یگر ید»

امده یاد درنیآزاد او تحت انق یاست و ارادهخو ، اما استقالل، مورد تعرض قرار گرفته است« یگر ید»

 . اوست«تیگرید»تنها ، یگر ید« وجود» ین شناسهیبنابرا، است

 

 یسم دولتیترور، سمیترور، ترور

 : سم عبارت است ازیترور. رده استکف یتعر« بیمه یترس یال یاست»ترور را « و بسرت»فرهنگ 

ه مقصود آن محقق منودن کخشونت رعب آور  یاتژ ه بر اسرت کیبا ت یا فردی یز جمعیاقدامات قهر آم»

 . «است هدف معطوف به قدرت یک

 

 : ازاست عبارت  یسم دولتیترور

 . «یدولت یافتهیت سازمان نومت و استفاده از خشو کارعاب توسط حهای وهیش»

 یسم ناشیترور»، «تیسم جنایترور»، «سم مقدسیترور»، «یسم دولتیترور»راشامل «تب ترورکم»اگر 

ل حجم یبه دل یسم دولتیترور، میبدان «شهیسم اندیترور»و«یاسیسم سیترور»، «یروانهای بیاز آس

سم یترور»ن بهاست و ین تریسنگ یدارا، مخاطبان ترور یو گسرتده گ ییاجرا یاستهایتنوع س، انیقربان

 . در مرحله دوم قرار دارد«مقدس

ز یر متامیاربرد خشونت به صورت غک، سازدیز میسم متامیگر انواع تروریرا از د یسم دولتیآنچه ترور

 : عبارتند از یولتدسم یترورهای ویژەگین ین مهمرتیبنابرا. است یر نظامیهروندان غشه یعل

 . ز و رعب آوریر متامیتوسل به خشونت غ -1
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 . یر نظامیا اهداف غیه شهروندان یاقدام عل -2

 . یاسیهدف س یکبه  یابیدست تجه یسم دولتیترور -3

 . یه قانونیتوجابزار  -4

 . حد و حرص یب یشتارهاکشده با  یامت یاز جاد اجیا -5

 . عهمردن رعب در جاکم کحا -6

ر ییب و تغیتصو، نظام و طرح یکه اقدامات صاحبان قدرت در یتوج یلهیقانون وس، یسم دولتیدرترو

ن هرگز قانو ، «سم محوریترور» یاسیسهای در نظام. دولت است یستیترور یاستهاین در خدمت سیقوان

مرگ و  یپشتوانه، قانون، یسم دولتیدر ترور. ه گرداردیتوج یه همواره نقشکبل، ستیننده نکمحدود 

 . است« سمیترور» یمامور ناظر بر حسن اجرا

 

 سم مقدسیترور

های بر جزم یمبتن یینظام القا یکدر چارچوب  یا فردی یز جمعیاقدام قهر آم، «سم مقدسیترور»

به  «یگر ید»ه یعل« خود»س اقدام یتقد توانیسم مقدس را میترور. ( استیکوژدئولین)این معیادیبن

منودن  یبا ابزار  یگر یدادن به خود در حذف دحق ، و اصل مقدس و به ناحق یارزش اخالق یکعنوان 

، موهومهای ن فرضیا، از موارد یار یدر بس. انگاشت یکدئولوژیاهای «یانگار  دیبا»موهوم از  ییفرضها

 : ه کاست اذب کن و یدروغ یمیمفاه

 . ندارد یتها سازگار یبا واقع -1

 . ه استیپا یبر مفروضات پوچ و ب یمبتن -2

 . در ندا« یگر ید»حذف  یبرا یسیتقد – یاسین مهامت سیجز تام یاربردک -3

 . است یمحدود یاتیح یفضا یدارا -4

 . ندکیم عیزه و توزیق مسلم تئوریهن را به عنوان حقاهای کهر بر اسطو  یمبتن«قیشبه حقا» -5

 . ستساخته و پرداخته شده ا ییو به قصد انتقامجو ینشکعمدتاً وا -6
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 . شودیده میبخشها بدان یو علم یارزش اخالق -7

 . خواندینادان و خائن م، ب خوردهیان ترور را فریقربان -8

 . ندکیارائه م« یگر ید»ه حذف یتوج یبرا یکیزیمتاف – یحقوق یچارچوب -9

 . است یروندهای واجد تناقض و چالش-10

 . است یکتئور یدر بسرته یخیق تاریو دقا ییعقال یدگیچیفاقد پ-11

 . آوردیوجود مه هواداران خود ب یر برایناپذ یو آشت یر منطقیغ ینهکیعداوت و ، نفرت-12

جهت  کیسمتسم، ظاهر الصالحهای توطئه وبرهان یتئور موهوم وطرح های ف اسطورهیباتعر-13

 . ندیآفریم« خود» یبرا« یگر ید»حذف 

گسرتده از خشونت  یاستفاده یبه سو ، اعتنا به عقل و اخالق یب، ردنک یز یهواداران خود را با غر-14

 . خواندیفرا م یگر یه دیپروا عل یب

 

را « خود» ییذاهای کزهو را گسسته و آم یاخالقهای لجام، «یکدئولوژیس ایتقد»با ، سم مقدسیترور

. دیارایب« تیقدس»ور یرا به ز« انهیاغی یرفتارها»د تا یستایمقدس م یو حت یاخالقهای به عنوان ارزش

است و با  یفرهنگ، باشد یاسیه سکش از آن یپ، سم مقدسیه ترورکشود یم همشاهد، بیترت نیبد

بر « یگر ید»ه یعل« نشکوا» یرا برا« خود»التهاب هواداران ، «یگر ید»بت و رشارت یه ییامن بزرگ

  ند.از یانگیم

 یاز انحطاط و تباه یو عوارض ناش ییر عقالیغهای ل آموزهیبه دل، ن مرحلهیسم مقدس در واپسیترور

 یدر حوزه یعلمهای انیو فاقد بن یر اخالقیم غیبه مفاه یو علم یاخالق یدر ارزش بخش یاخالق

 یاز را براید نمور های داده، در عمل یکدئولوژیا یرهیاز تنگ شدن دا ینده ناشیو خشونت فزا یکتئور

به  یدگاههایا دیف شده و یر عاملاً تحریند و با افتادن در دام تفاسیآفریم« خود» یلهیبه وس ینابود

انحطاط  ین مرحلهیواپس، سم مقدسیترور. افتدیفروم یگر  یمرگبار افراط یدر ورطه، ییظاهر عقال

 . است یدئولوژ یا یک
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 سمیبعث

. بوده است 1«ه واحده ذات رساله خالدهیامه عرب»شعار ، سیتاس یتدام بعث از ابین شعار رژیتر یادیبن

سو یکه از کاست  یسم مهاجم عربیونالیناس یدهکیچ، س حزب بعث استیان تاسکه از ار کن شعار یا

ام مقدس اسالم یانت از پیص یستهیتنها اعراب را شا، گرید یع و از سو یترش را« یعرب ینژاد پرست»

خ عرب یحزب بعث عراق با نگرش به تار. راندیه میمسلامن را از منت به حاشای هگر ملتیو د یمعرف

« یعرب برتر »ه کنگرد یم یدگاهین اسالم و مذاهب را با هامن دییآ، ر عربیغ یملتها، تنگ یه ایاز زاو

 . دینامیم« عجم»ر عرب را یغ، متقدمهای از دوران

امن یر ایاگر بعدها به زور شمش یحت -ده یومت ورزه در برابر اسالم مقاک یهر ملت، به گامن بعث

، ن واژهیا. است «یشعوب»، رده باشدکرا حفظ خود  یشهیفرهنگ و اند، خیتار، تیا مدنیو  -آورده

 یسم عربیه در برابر امواج شوونک یدر مورد ملل مسلامن، «حزب بعث»ه کاست  ین اصطالحیمنفورتر

ار برده که ب، ه انددیآن را برگز« تیاسالم»تنها ، تیاسالم -تیعرب یمقاومت منوده و از وجوه دوگانه

 . است

 : دگاه حزب بعث عبارت است ازیاز د« تیشعوب»

از طبقات  یگروه مشخص ینییو آ یر کروشنف، یه رقابت مدنک یر عرب مسلامنیغ ینهضت ملتها»

ه ین اقوام علیا یانهینژاد گرا یر یو موضع گ یفرهنگ عرب یفروپاش یه تالش براکبل، ستین یاجتامع

 . است یت عربیهو

گامن یاما ب، دارندت یونت و فعالکس« ین عربیرسزم»گوناگون  در نقاطها یشعوب چهاگر ، «بعث»از نگاه 

 . نون بوده استکاسالم تا  ازصدر« یگر  یشعوب»گاه ین پایمهمرت، رانیه اکچرا ، اند بودهتر در عراق فعال

گر یو د یآذر ، فارس، ردکان ملل ینوظهور در م یان و باورهایاد یهمه ،نونکاز زمان ظهور اسالم تا 

، به گامن اعراب. ر شده اندیفکت« تیقیزند»و « تیمجوس»چون  یر عرب با الفاظیمسلامن غ یملتها

                                                           
 حامل پيام جاودانه، امت واحد عريب 1
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 کمشرت  یشناسه »ارکه با انکاست «  یسمیدوآل»ناظر به ، ن واژهیا و بان عجم هستندز ر عرب یملل غ

 یر عرب از حوزهیاخراج غ یهبسرت ، «تیانسان یرهیاز دا -مسلامن یحت- ر عربیغ جو خر »و « ینژاد

 . آوردیه او را فراهم میعل یهر گونه اقدام هیتوج تاً یو نها یانسان

 

 

 حزب بعث و عرب

 : ندیگویم« عرب»ف یدر تعر« هکیه و االشرتایسات القومامعهد الدر »های نیسیدئولوگها و تئوریا

 . ندک یا بخواهد در آن زندگیرده و ک ین عربها زندگیه عرب زبان بوده در رسزمکت اس یسکعرب »

اما در مورد ، ندکیدر اعراب خلق م کوچک یملهای تیذوب اقل یبرا یمناسب ینهیزم، فین تعریا

، را اشغال منوده اند ین عربیاز رسزم یعیبخش وس، ییایو جغراف یتیجمع یه به لحاظ گسرتهک ییملتها

ز یشان را از ملت عرب متامیا، ها یو هندها د مانند فارسیرفت اما نبایرا پذها ویژەگی ید برخیر بایاگزن

 یلیطف، خیدر طول تار، ه به رسنوشت ملت عرب بسته شده اندکردها کن ملتها هامنند یچون ا، منود

از  یبخش، ران سالرده و هزاک یزندگ« یعرب یاراض»خ در یردها از آغاز تارک. ملت عرب نبوده اند

ملت عرب بوده اند  یاتجز یبخش ال، هنک ین از دورانهایرد نشهای کنیرسزم. بوده اند« یدولت عرب»

ر یر قابل قبول و غیغ، ین عربیرسزم« تیهو ضناق»به عنوان « یطلب ییجدا»ت کجه هر حر یو در نت

 . «قابل تحمل خواهد بود

 

 

 یعرب ین ملیحزب بعث و رسزم

راجع ، دیب رسین حزب به تصویس ایتاس ینگرهکه در کحزب بعث عراق  یاز برنامه هفتم یدر ماده

 : آمده است« اعراب ین ملیرسزم»به 
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ره ارتفاعات یزنج، یج عربیوه و خلکشتیسلسله جبال پ، توروس یوههاکان رشته یم، ن عربیرسزم»

 . «رتانه گسرتده استیمد یایانوس اطلس و دریاق، بزرگ یصحرا، حبشه

ن شهرها در یاز ا، «یخیتار یبسرته یسنت یتئور »بر اساس ، «1983 -یالفارس یالرصاع العراق»اب تک

 : نام برده است یعرب یاراضعراق و از  یبخشن بعنوان یردنشکمناطق 

قرص ، رسپل ذهاب، رندک، النغربیگ، درنه، دره تنگ، نوسود، المیا، اورامان، وانیمر، بانه، الجان، هیاشنو

 . بیمهران و ط، مارسو ، نیریش

گر ین دیردنشک که و دهها شهر و شهر کیتر  یم تحت سلطهیز حرکمر « رکاربید»ز یردستان نکدر شامل 

 . ف شده اندیتعر ین عربیاز رسزم ین شهر به عنوان بخشیعراق تا ا –ه کیتر  ین املللیب یاز مرزها

 

 

 یت عربیامن یسم و اسرتاتژ یبعث

 یمورد بررسشور ک یکت یرا در امن یوداخل یخارج یتورهاکر فایه تاثک« یمل تیامن یاسرتاتژ »بر خالف 

ت قرار یاولو سلسله مراتبرا در  یو خارج ید عوامل داخلیتهد، «یت عربیامن یاسرتاتژ »، دهدیقرار م

 یسان ساز یک»راهربد، «یداخلدیتهد»به عامل  یت بخشیبا محور یت عربیامن یاسرتاتژ . دهدیم

ن در کت ساین اقلیبزرگ تر بعنوان-ردها در عراق ک تیملب ت ذو یبا اولو یبعر های نیرسزم«ینژاد

را  ینه خارجیا در زمیکل و آمریارسائ، رانید ایو رفع تهد -یداخل ینهیدر زم ین عربیرسزم یبال رشق

 . ندکیم یمعرف

 یعهیش، فارس یتهایبوده و اقل ید داخلین تهدیردستان بزرگرتک، «عراق یت عربیامن» یداخل یدر اسرتاتژ 

 یمانده یه و باقیحزب بعث وابسته به سور، عراق یوعیحزب ش، عهیرد شکبه عنوان ها یلیف، عراق

 . قرار دارند یبعدهای هددر ر  یو فئودال یر یستم عشایس
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 یو اجرا یسازمانده، ردستانک یعنی ید داخلین تهدیدر مورد بزرگرت، «عراق یت عربیامن یاسرتاتژ »

 ینژاد یساز کپا ییبا هدف نها یردکت یذوب مل یبرا «ریتهج»و  «بیتعر»، «ثیبعت»های استیس

 : بود یعربهای نیرسزم

. بود» یم ذاتکمنطقه ح»، «یت عربیامن یاسرتاتژ »م بعث در چارچوب ین اقدام رژینخست -1

 ین تحت سلطهیردنشکل مناطق کلومرت مربع مساحت کی 85797ومت عراق از مجموع کح

ت شناخت و مناطق یبه رسم« نیردنشکمناطق »لومرت مربع را تحت عنوان کی 35035تنها ، خود

 . قرار داد یعرب یاراض ینیرسزم یرا در چارچوب مرزها« ردستانکز ینفت خ» 

 هاکر نام شهرها و شهر ییتغ، ردکت به مخالفان یاوراق هو یعدم اعطا، م عراقین اقدام رژیدوم -2

های یم ساز یتصم یگسرتهدر  یردکت زبان یو ممنوع یربزبان ع یآموزش اجبار ، یعرب یبه اسام

 . بود یفرهنگ -یاسیس

، دهدیقرار م« یسم دولتیترور»شور را مورد اتهام کن یه اکم عراق ین اقدام رژیو رسانجام سوم -3

 بیاست تعریردها در عراق و سکت یوب ملکبا هدف رس « هدفمند یگر  ینظام»است یاتخاذ س

 . بود

 

 

 

 ردک دیسم و تهدیبعث

در « ردکت یاقل»د یتاب خود با اشاره به تهدکاز  یدر بخش« یالفارس یالرصاع العراق»تاب کسنده ینو

 : دیگویم یبه اصطالح عرب یاراض

 یمحتوا»ه یعل یدامئ یدیتهد، چون نژاد، هستند یعرب ین در اراضکن گروه سایتر کخطرنا، تیاقل نیا»

و « یعرب کت مشرت یهو»جدا شدن از  یردها در تالش براکه کچرا است  یاسیو اتحاد س« یوند عربیپ

 . را نشانه رفته اند ین عربیاز رسزم یبخش، «یاستقالل مل»
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 : دیگویم زینشمندان عرب یاز اند یکی «رت محمود مصباحکد »

ردها و زنگها در آن که کن ین رسزمیازا ییدر بخشها. نندکز ساین یقوم یتهایاقل، ن عربیدر رسزم» 

، مستقل یتیل هوکینند با تشکیتالش م «انیگرا یمل»و «مسیونیصه»، «زمیالیامپر»، ارندونت دکس

. نندکه عراق استفاده یعل یقو  یتا از آن به عنوان اهرم فشار  نندکه یرا تجز ین عربیاز رسزم ییبخشها

های نیرتکد  یده شد و متامین مقصود برگزیا یبرا 40رد در عراق از آغاز دهه کت یاقل، انین میدر ا

 یابیاعراب و دست ین ملیرسزم یسنت بال رشقکه عراق باهدف شیتجز یبر تالش برا، ه اعرابیعل یاسیس

 کیسلواکچ، یان اتحاد شورو یردها مکطلب  ییرهربان نهضت جدا. افتیز کمتر  یج عربیخل یبه آبها

 . «خود را محقق سازند یطلب ینند تا آرمان جدائکیمد مآ ا رفت و یکو آمر آملان

 

 

 بیسم و تعریبعث

 : دیگویب میاشاره به واژه تعر اب« هیاسیه السیالجعفراف یدراساه ف»تاب کدر  «ین شامیصالح الد»

وند یگر ملتها با هدف بوجود آوردن پیق خون و نژاد ملت عرب به دیتزر یدگاه ما به معنایب از دیتعر»

 . است یگسرتش زبان و فرهنگ و متدن عرب یناآن به مع. است یخون

ب به یتعر. راندیامل مک یقواره ا یه ما را به سو کاست  یعرب کجاد احساس مشرت یا یب به معنایتعر

 . ت آن استیو تثب ین عربیسان در رسزمیکبه وجود آوردن نژاد  ین تالش برایبزرگرت یمعنا

 یعرب ینهایزمرس  هک یتها به گونه ایاقلمحو  یبرا یاست مشخص و جدیس یکتواند ادعا منود فقدان یم

 . دنکه یگانگان تسویرا از ب

 ن موضوعیهم. آنها بوده است یمل یامیفرهنگ و س، زبان یتها و بقایونت اقلکتداوم س یعامل اصل

به عنوان . خ آن بوده استیه ملت عرب در تاریگوناگون عل یاسیدات سیعامل بوجود آمدن تهد زین

ل عدم یبه دل، اعراب قرار داشت یو مذهب یاسیوذ سر نفیهزار سال زیکب یه قرکن فارس یرسزم، مثال

 . «افتیخود را باز« یمل یامیس»، «ییبه محض رها»، در آن« است ذوبیس» یاجرا
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 عراق یسم دولتیترور

از  یناش یلیرد بر اثر خشونت تحمکملت ، دیترد یهن است و بک یتاوان ینام تازه برا، یسم دولتیترور

سال  38سم یالیامپر»معروف  یجمله. ر گشته استیجربان ناپذهای نهیمتحمل هز، سمین نوع تروریا

 1988ل یمارس و اول آور 31 یساعت از روزها 38 ین مدت به اندازهیاما در ا، ردکومت کبر عراق ح

 . ستین جایب ییشت ادعاکانسان ن

در  یسم دولتیورتر  یر یل گکش یاز چگونگ، سمیش از ظهور بعثیخ عراق پیبه تار ید بتوان با گذر یشا

 . منود یه بردار یالس حزب بعث یدن آن پس از تاسیگوناگون و به اوج رسهای تداوم آن در دوران، عراق

عراق و  یسم دولتیرد در عراق پرداخته و در ادامه به ترورکردن مساله ک یعراقهای شهینون به رکا

 . م پرداختیم بعث خواهیرژهای تاوان

 

 

 

 د در عراقر ک یردن مسالهک یعراق

در  یعثامن یامپراتور  یه پس از فروپاشکاست  یردکو  یسن -یعیش یاسیس یشور عراق بسته بندک

را ه انگلستان فاتح ک ین عاملیمهمرت. انه رسبر آوردیخاورم ین امپراتور یآخرهای رانهیاز و، 1918سال 

، کو کر کنابع رسشار نفت م، ردکمی قیتشوشور مستقل ک یکبه عنوان  یاسیس ین بسته بندیس ایتاسبه 

 . دادیز جهان قرار مینفت خ ین اراضیبزرگرت ین را در زمرهین رسزمیه اکن بود یخانق، موصل

مختلف  یوهیش چند، ین بسته بندیردستان به اک یس دولت عراق و الحاق اجبار یاز هامن آغاز تاس

 : ندکیدا میمنود پ« ردک یردن مسالهک یعراق» یبرا

ن دوره از یا. صل بودندیف کا و ملیتانیآن بر یگران عمدهیه بازک:  یسینگلردن اک یعراق -1

در سال « ملل یجامعه»آغاز و باورود عراق به  1923در سال « امن لوزانیپ»خ با انعقاد یتار
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رد در عراق روبه توسعه ک ین دوران نهضت ملیدر ا، همزمان. شد ینینووارد مرحله  1932

ت یبا گردن نهادن به هو« یسیردن انگلک یل عراقیتعد»ن دوران یا ویژەگین یمهمرت. گذارد

 . عراق بود یل دهندهکیاز اقوام تش یکینار اعراب به عنوان کردها در ک

از . بودندها ستیعنارص راست گرا و پان عرب، گران آنیه بازک: یمل یردن بورژواز ک یعراق -2

ه کد یوصول به مقاصد برگز یرا برا «سمیناز» یدهیا، سمیپان عرب، ن سویبه ا 1936سال 

 یافکفرصت ، سمیاگر چه ناز. ن مدعاستیا یاو مثال برجسته «سمیتلریه»و  «ید عالیرش»

د و در یاما امواج آن به عراق رس، افتین یسم عربیخود در روح فاشهای شهیالقاء اند یبرا

 . فتای ینژاد پرست عراق تجل یروهایتوسط ن «نیخانق» یردهاک یوچ اجبار ک

ان آن یمناد، عرب یستهایسکو مار  یعراق یستهایالیه سوسک: یمرتق و ردن چپک یعراق -3

 : یشه یاز اند یرو یز با پین یسم عربیسکعراق و مار  یستهایالیسوس. بودند

 رد(کن دست )ییت پالملت باالدست )عرب(وم- 

 مت یرد و عرب به هر قک یستیهمز یتالش برا -

برادر  ین دست بر اساس تئور ییملت باال دست و ملت پا یبرا یکراتکدم ستمیس جادیا -

 کوچکبزرگ و برادر 

 رد(ک)عرب( و ملت شامره دو ) یکبوجود آوردن ملت شامره - 

 « یرسم»بعنوان زبان یرش زبان عربیپذ- 

 : ردستانکبر  یعراق عرب یت سلطهیت شناخنت مرشوعیرسم به-

رد در چارچوب عراق کملت  یابر  ینومملت عرب و اتو  یبرا یراسکدم یدهیا 

نهضت »رانگر بر یو یر یتاث، دگاهین دیه متاسفانه اکار خود قرار دادند عمستقل را ش

 . او نهاد« سمیردک»و « ردکبخش ملت  ییرها

رد کو ملت « یاتحاد عرب ضناق»رد را کملت  یاسیت سکحر ، ه از هامن ابتداک: سمیپان عرب -4

ه کبل، ردستانکنه تنها جنوب « سمیپان عرب». خواند ین عربیعراق و رسزم یتجزایرا بخش ال



 19 

 ین عربیاز رسزم یران را بخشین در ایردنشکشرت مناطق یب، و از رشق« رکاربید»از شامل تا 

 . زه شدیپرداخته و تئور« حزب بعث عراق»رسانجام در قالب  «سمیپان عرب». انگاشت

 

حزب بعث  یتا هنگام فروپاش یر یل گکش زاغز آ خ عراق ایتار یاسیالن سهای کوتاه به دورانک ینگاه

 : است یاساس یتهکچند ن یایگو 2003در مارس 

 ییچارچوب مرزها شامل در یردهاکز و کعرب مر های یسن، ان عرب جنوبیعیش یبسته بند -1

بود  ییاز مرزها یجهت پاسدار «نندهکم کمرتا»مداوماً  یار کمستلزم وجود سازو ، بنام عراق

 . س بودیدول فاتح و در راس آنها انگل یاقتصاد یاسیمنافع س، آن یده تنها وجه خط بنک

« یشاه واردات» یکعنوان  به« صلیف کمل»چون  یل مهره ایو تحم یسیردن انگلک یعراق -2

ه در کد یطلبیز گرا مکمر  یستمیننده وسکنرتل ک یار کز سازو یس عراق نین تازه تاسیبه رسزم

 . ست وجود داشته باشدیبایاماًل مقتدر مک ییروین، آن هرمراس 

جز  یعمالً راه« ردهاک یبرا یعراق و خودمختار  یار ب یراسکدم»ردن چپ با شعار ک یعراق -3

 . شناختیت آن منیت و تثبیو تقو (Arabic domination)« یعرب یسلطه»ت یمرشوع

ه ک« ر عربیغ یز یست یگر ید»و « یخود عرب»به  یت بخشیز با اولویسم عراق نیپان عرب -4

تداوم سلطه و ط سب یبرا «یسم عربیسانرتال»جز  یچاره ا، رد در راس آن قرار استک ملت

 . افتییمن

 

 یر یل گکشه در شیر، م عراقیدر ساختار رژ یافراطهای شیقدرت در عراق و گرا ییز گراکمر ، نیبنابرا

 یاسیس یت نامرشوع داشته است و تداوم قوارهیهو یک یل براجعو م یت ساز یدر هوو شور عراق ک

د ین رو نبایاز ا. بوده است یستیارتیلیارها مکو بر ساز  یو مبتن یز کمر ، قدرمتند ییرویمستلزم ن، عراق

ده یش ایسم و زایتاریلیمبه اء کقدرت با ات ییز گراکشاهد ظهور مر ، خیشگفت زده شد اگر در طول تار

ه غالباً به ک ییش هایاء و زاکات، ظهور. میعراق باش یندهیچه در گذشته و چه در آ یافراطهای یئولوژ 
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و البته گاه با  -یسم دولتیز گرا در قالب ترورکمر های دولت یافتهیسازمان های صورت خشونت

 یکتئورهای توطئه، توطئه یهایاز تئوریاسالم -یت عربیو قدس یه مذهبیچون توجهای زهیآم

 . نندیآفریم

 

 

 یدولت سمیم بعث در تروریرژهای تاوان

ان ) یر نظامیان و غیان نظامیز میل شدن متایبدون قا یشتار جمعکرد و کباران ملت گلوله  -1

ومرگ توام با آزار در  یر نظامیو غ ینظام کیکعدم تف، الهه 1898بر اساس قانون مصوب 

 . جنگ ممنوع است(

 . ان اطفال و نوزادانکود کرمردان یپ، رزنانیپ، مردان، زنان یشتار جمعک -2

 ترور و اعدام یهژ یوهای میل تکیتش -3

 ز متدنکمراو  روستاها، هاکشهر ، شهرها ینابود -4

 . یر نظامیه شهروندان غیعل ییایمیش یاستفاده از سالحها -5

وابسته های ان و جاشیشبه نظام، انیدفاع توسط نظام یمردم ب یغارت و چپاول اموال شخص -6

 . م عراقیبه رژ

 . ان آنهار بار یو تها امرستانیاز ب ییایمین شحاو ربودن مجر   -7

 . جنوب عراق یابانهایان و استقرار آنها در بییصدها هزار تن از روستا یوچ اجبار ک -8

 . یر اخالقیع و غیناب اعامل شکان و ارتکود کاسارت زنان و  -9

 . نان اردوگاههاکان و سایر زندانینجه و تحقکش -10

 . انیگرسنه و تشنه نگهداشنت ارسا و زندان -11

 . آلوده ییمواد غذاان با یو زندان دن ارسار کمسموم  -12

 . ردستانکاز  ییجاد مناطق ممنوعه در بخشهایا -13



 21 

 . یونکمناطق مس ین گذار یم -14

 . صدها هزار نفر یار یکردستان و بک یاقتصاد یامیبرهم زدن س -15

 . ریاست تهجیس ین پس از اجرایردنشکاعراب در مناطق  یان اجبار کاس -16

 . نیردنشکب مناطق یتعر -17

 . م شدگانیام تسلدعاذب و اک یو عمومفام عکصدور اح -18

 

اشاره  یسم دولتیدر گزارش خود به موارد ترور (MEW)ناظر حقوق برش  یتهیمک یانه ایبخش خاورم

 : ندکیم

دسته  یشتار و حفر گورهاک، با اسارت ین برش یاصول و مواز، نیر پاگذاردن همه قوانیز -1

 . یجمع

 . رد در اردوگاههاکمختلف  یگروهها یان اجبار کاس -2

 . ردستانک ین شهرها و روستاهایردنشکنان کرور ساربودن و ت -3

 . انیتشنه و گرسنه نگهداشنت ارسا و زندان -4

ر یان پس از تیر نظامیار و انباشنت آنها از اجساد غیبا عمق بس یدسته جمع یحفر گورها -5

 . باران

 . گرانیجهت ارعاب د یر باران شدگان در انظار عمومیش جسد تیمنا -6

 . در مورد ارسا ین اخالقیت موازیعدم رعا -7

 . ر باران شدگانین تیبه هنگام تدف یعو رش  ین انسانیت موازیعدم رعا -8
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 سم مقدس عراقیترور

 : قرار داد ین گونه مورد بررسیبدتوان یسم مقدس عراق را میترور یمبان

 . یدن به امت اسالمیبخش یخیبعد تار -1

 . یدن به امت عربیبخش یخیبعد تا -2

 . مقدس دن به امریبخش یخیبعد تار -3

 Agitation). ردهاکه یعلاعراب ج ییغ و تهیجهت تبل یغاتیتبل ین اسالم از بلندگوهایغ دیتبل -4

propaganda)  

 . ینیشه دار دیت ریغ مسئوولیتبل -5

 . یت الهیردها بعنوان مسئولکغ حذف یتبل -6

 . یامت عرب یلهیتنها به وس، غین از راه جهاد و تبلینرش د -7

 . یعرب ن در وطنیبودن د مسال فرا ا -8

 . فرا انسان بودن مسلامن عرب -9

 . یعرب تیل فرا اسالمیطرد دشمنان به دل فرا حفظ و فرا، فرا اعتقاد-10

 . تیحسن نبا وجود گر ولو یر عرب دیبهرت بودن عرب مسلامن از هر مسلامن غ -11

 . ر بودن ذهن عرب مسلامنیخطا ناپذ-12

 . نید یفهار عرب در لفیمسلامن غ ین پرور ید یب-13

 . ییقت گویدر صورت حق یر مسلامن حتیعرب غ یبدعت گذار -14

 . گانه اجتهاد مرشوعیبه عنوان  یاسالم-یاجتهاد عرب-15

 . ر عرب مسلامنیصفت حامل رسالت از غ ینف-16

 رعرب(یمسلامن )غ یگر یه دیخود )عرب( عل یرز و به اوهام و طمع  یت بخشیس و مرشوعیتقد-17

 . (ر عرب مسلامنیغ) یگر ید ییمنا کوچکو  (عرب مسلامن)خود ییمنا بزرگ-18

 . (ر عربیمسلامن غ) یگر یه دیعل (عرب مسلامن)خود  یغاتیتبلهای جاد بن بستیا-19
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 . ن اسالمیبه د یعرب یرشف بخش-20

 . ر مسلامنیبا هدف طرد عرب غ یافراط ییاسالم منا-21

 . ر عرب(ی)مسلامن غ یگر یبرابر د دن به خود )عرب مسلامن( دریاذب بخشهای کزهیانگ-22

 

 

 انفال

 : دیگویم (MWE)ن یردنشکق مناطق یتحق یتهیمکرسپرست « لرتمنیوست هی»

، استخبارات یروهاین، ان ارتشیت نظامکعراق با مشار  یستم بعثیس یات نظامیمجموعه عمل، انفال» 

 1صد هزار نفر منجریکش از یشتار بکه به کاجرا و نظارت حزب بعث بود ، یسازماندهو حفاظت ارتش 

 . «شد

 یهینام آ، یسم دولتیترور لبشده دولت عراق در قا یز یو برنامه ر یات رسمیانفال به عنوان عمل

 «یشتار جمعک یمهندس» یبرا یمذهب یهیه به صورت توجکانفال است  یهکمبار  ینخست از سوره

 یاتیبه عمل ینید یت بخشیمرشوع، ژهن وایم بعث از انتخاب ایهدف رژ. ردها درآمدکه یسم علیبعث

 : مقدس مآبانه«یبه رار یتفس»ه بر اساس کبود 

 . منودمی هیرا توج ردکفار که یعل ان عربجهاد مسلامن -1

 . ردکمی ردها را بر اعراب حاللکجان و مال و ناموس  -2

  :ن استیاز ا یجدا یر اسالمیانفال بر اساس تفاس یه شان نزول سورهکاست  ین در حالیا

متاخر  یهیو آ «عن االنفال قل االنفال لله وللرسول کالونسی»انفال  ینخست سوره یهیآ -1

و  یامتیو ال یالقرب یفان الله خمسه و للرسول و لذ یتم من شغنماعلمو امنا »و  یعنیآن 

 : هکن آن است یمب «لین و ابن السبکیاملسا

                                                           
 نفر است 000182، برآورد نزديك به واقعيت 1
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 . افر استکه یجهاد مسلامن عل، انفال -

 . ندیآمی جنگ بدست دانیدر م، میغنا -

جالب  یدگاههاید، انفال و خود واژه یات مربوط به سورهیدر رشح آ ین اسالمیمفرس -2

 : نندکمی ارائه یتوجه

 : دیگومی «یر کابو هالل العس» -

ن به کیاز مرش ، ه در جنگکاست  یاموال، متی)غنن بالقتالکیمه اسم ملا اخذ من االموال املرش یالغن

 . د(یآمی دست

 : آمده است «نآ القر  یان ملعانیصفوه الب»ب تاکدر  -

دان یفار درمکم بدست آمده از ی)انفال غنالابالقت افار قهر کم املاخوذه من الیالغنا یانفال ه  -

 . جنگ است(

ر مربوط به آن یه و تفاسیز از شان نزول آیامالً متامکات انفال یعمل ویژەگیه کاست  ین در حالیا

 : است

 . مسلامن بوده اند درصد100، الات انفیعمل انیقربان  -

 . دفاع بوده اند یان بییو روستا یر نظامیغ، مسلامن یردهاک -

 . شاورز بوده استکگناه و اغلب  یان بییخانه روستا، دان جهادیم -

ن یا، ) انفال(یواژة قرآن یکاز م بعث یرژ یعالوه بر استفاده هکآن است  جالب توجه یتهکن -3

زن از 9000مردو9200گناه)یانسان ب 182000مرگ ، روستا4500ز ش ایب یرانیه به وکات یعمل

 یبعث یبعث و ارگانها یدر اسناد رسم، دیار انجامدزن بار  1815شتار ک( و یسن یگروهها یمتام

بارها از ، حزب بعث یارگان رسم« الثوره» یروزنامه . شد ثبت، ات مقدسیعمل یکبعنوان 

پس  یند و حتکمی ادی« وب مقدسکرس » و « لفانوب مخاکات رس یعمل»ات انفال بعنوان یعمل
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فتح »ات یداشت عمل یثبت و در گرام« االنفال»با نام  یبزرگ دولت یتهاکرش ، اتیان عملیاز پا

 . استشده می ز برگزارین یانه ایمراسم سال، «ریبک

 ین تحت سلطهیردنشکدرمناطق  1988 یهیفور 23خ یاز تار، ات انفال در هشت مرحلهیعمل  -4

 . افتیان یسپتامرب هامن سال پا 6 در آغاز وراق ع

 

 

 

 میکانفال -

 : یزمانهای ویژەگی- 

  1988 یهیفور 23: خ رشوعیتار -1

 1988مارس  19: انیخ پایتار -2

 ردها که یعراق عل یات نظامیعمل: ) نوع رابطه(یارتباطهای ویژەگی-

 : (؟جا اتفاق افتاده استک)یانکمهای ویژەگی-

در شامل  یه تیجافا یومنطقه شدله، عمر، سورداش یروستاها، برگلو، گررس  یمنطقه

 . هیامنیسل

 : (؟ت عمل چگونه بوده استی)ماهیات فعلیخصوص-

 . نفر(200-250شته شدگان) کبرآورد  -1 

 . ن هزار نفریچند یوچ اجبار ک -2

 . متعارف یسالحها یلهیبوس یات نظامیعمل -3

 ست؟(دام اک) فاعل یات فاعلیخصوص-

 یشامره یهیانیب یط 1988مارس  19خ یمسلح عراق در تار یروهایل نک یرسفرمانده 

 : ردکاعالم  3087
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  1. «سم از شامل عراق رانده شدندیونیو صه. . . . اران و مزدورانکانتیخ»

 : ردکاعالم  یرسم یه ایانیوزارت دفاع عراق در ب، هامن سال یهیفور 23در 

ن یباالتر). «اند« هیدان قادسیشه» ، شوندمی شتهکات انفال یعمل ه درک یانیمتام نظام»

 . (یان عراقینظام یشهادت برا یدرجه

 

 

 انفال دوم -

 : یزمانهای یژگیو-

  1982مارس  22: خ رشوعیتار -1

 1988ل یآور 1: انیخ پایتار -2

 : ) نوع رابطه(یارتباطهای یژگیو -

 . ردهاکه یارتش عراق عل یات نظامیعمل

 : (؟جا اتفاق افتاده استک) یانکمهای یژگیو- 

عمر فالح و ، سنور یچ. هیسکن، کوشک یروستا، قره داغ یمنطقه، یته یجافا یمنطقه

 . «انکدو »زرده در غرب  یمنطقه

 (ت عمل چگونه بوده است؟یماه): یات فعلیخصوص-

 یر نظامیغ 12000ش از یشتار بک -1

 انییروستا یجمع یوچ اجبار ک -2

 ه(کیان و تیو سنیس یباران منطقه)روستاها ییایمیش -3

 متعارف یات نظامیعمل -4

                                                           
  92ص، 2001هه ولري ، ه ييز يوسف د، ئه نجام وه رهه نده كاين، ئه نفال كاره سات 1
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 «یفر کالرو ک»یان آوارگان در اردوگاههاکاس -5

 : یات فاعلیخصوص-

 : ردکاعالم  3109 یشامره یهیانیمسلح عراق در ب یروهایل نک یرسفرمانده 

 کمنطقه پا یهاااران از روستکانتیودست خ یساز کپا یلکقره داغ به  یمنطقه»

  3. «شد

 

 

 انفال سوم-

 : یزمانهای ویژەگی-

 1988ل یآور 7: خ رشوعیتار -1

  1988ل یآور 20: انیخ پایتار  -2

 : ) نوع رابطه( یارتباطهای ویژەگی-

 . ردهاکه یارتش عراق عل یات نظامیعمل 

 : (؟جا اتفاق افتاده استک): یانکمهای یژگیو 

 . منطقه یچمچامل و روستاها، سنگاو، رمکقادر ، توز خورماتو یمنطقه 

 : ت عمل چگونه بوده است(ی) ماهیات فعلیخصوص-

 . یر نظامیغ 2000ش از یشتار بک -1

 . روستا 728 یرانیو -2

 . هزار خانوار 40 یوچ اجبار ک -3

 . هزار خانوار 14ردن ک یهزار خانوار در اردو گاهها وزندان 26ستقرار ا -4

                                                           
 103ص ، هامن 3
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 . باران ییایمیش -5

 . ینظام یات متعارفیعمل -6

 . اتیآثار ح ین سوخته و نابودیاست زمیآغاز س -7

 : یات فاعلیخصوص-

استقرار آواره شدگان با فرمان دفرت شامل حزب بعث  1988مارس  5مورخ  297شامره  یبخشنامه 

 . ارات عراقخبوابسته به است« قوره تو» در پادگان

 

 

 انفال چهارم-

 : یزمان یهایژگیو-

  1988می 3: خ رشوعیتار -1

  1988می 8: انیخ پایتار-2

 : )نوع رابطه(: یارتباطهای یژگیو-

 ردهاکه یارتش عراق عل یات نظامیعمل 

 : (؟اتفاق افتاده است جاک): یانکمهای یژگیو

تق تق و شوان و در رشق رودخانه زاب ، انکدو ، نجانیبا، رونکرمیپ، تپهیمناطق گو

 . کوچک

 ت عمل چگونه است(؟یه)ما: یات فعلیخصوص-

 هزار نفر 10ش از یشتار بک -1

 هزاران خانوار یوچ اجبار ک-2

 باران منطقه ییایمیش -3

 متعارف یات نظامیعمل-4
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 . اتیآثار ح ین سوخته و نابودیاست زمیادامه س -5

ن جمله از آن یارتش عراق به نقل ا یبدون اشاره به شامره نامهMEW 1: یات فاعلیخصوص

 . «شد یساز کسوزانده و پا، روستا نابود 138» : ندکمی تفاکا

 

 

 انفال پنجم و ششم و هفتم-

 : یزمانهای یژگیو

 1988 یم15: خ رشوعیتار -1

 1988آگوست 26: انیخ پایتار -2

 : )نوع رابطه(: یاتباطهای یژگیو-

 ردهاکه یارتش عراق عل یات نظامیعمل

 : یانکمهای یژگیو-

 . خ وسانیش، ناسیبال، رواندوز، شقالوه یمنطقه 

 (؟چگونه بوده است لت عمی)ماه: یات فعلیخصوص-

 انفال یهزار نفردر سه مرحله 50ش از یشتار بک -1

 هزاران خانوار یوچ اجبار ک-2

 باران روستاها ییایمیش-3

 متعارف یات نظامیعمل-4

 . روستاها ین سوخته و نابودیاست زمیتداوم س -5

 : یات فاعلیخصوص
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ا یعل «گروان» یدو روستا یراجع به بازداشت اهال 1988ژوئن  7مورخ 1137تلگراف شامره  -1

 یو سفل

ان سپاه و کار  یدسته یفرمانده یاز سو  1988ژوئن 7مورخ  1475محرمانه شامره  ینامه -2

 اتیشنهاد توقف عملیپ

وم در مورد لزوم تدا 1475یژوئن در پاسخ به نامه شامره  7مورخ  519محرمانه شامره  ینامه -3

 . شامل یمنطقه یستاد فرمانده یاز سو  یسان و سامقولیات در مناطق بالیعمل

جهت  1988 یجوال  20خ ین به تاریبا فرمان شخص صدام حس 861 یمحرمانه شامره ینامه -4

 . شرتیات انفال با قدرت و شدت بیتداوم عمل

د یات به منظور تجدیملن در مورد توقف عیصدام حس یبا امضا 943شامره یمحرمانه ینامه -5

 . اتیعمل یقوا و باز خوان

 . ارانکخراب یینها یفرمان نابود ود یحسن املج یعل یامضا با 1076شامره  یمحرمانه ینامه-6

 

 

 انفال هشتم- 

 : یزمانهای یژگیو

  1988آگوست  25: خ رشوعیتار -1

  1988سپتامرب  6: انیخ پایتار -2

 : ) نوع رابطه(یارتباطهای یژگیو-

 ردهاکه یارتش عراق عل یات نظامیلعم 

 (جا اتفاق افتاده است؟ک): یانکمهای یژگیو-

 . نانیمنطقه باد 

 ( ؟ت عمل چگونه بوده استی) ماهیات فعلیخصوص-



 31 

 . ران و عراق اتفاق افتاده استیآتش بس جنگ ااعالم انفال هشتم پس از  -1

 یر نظامیغ 18000ش از یشتار بک -2

 باران ییایمیش -3

 . یات متعارف نظامیملع -4

 : یات فاعلیخصوص-

 . خانیدر مورد ترصف مناطق زاخو و ش 1988آگوست  16مورخ  1076شامره  ینامه -1

 

 یزمان یدوره یکردستان و در کن یلو مرت مربع از رسزمکی 7729به مساحت  ینیات انفال در زمیعمل

باران  ییایمیش، یات متعارف نظامیملاز ع یم ناشیشتار مستقکصد روزه انجام گرفت و عالوه بر یکفعال 

ر باران و مهمرت از همه یت، یامر یب، یتشنگ، یگر بر اثر گرسنگیر دیهزاران اس، ن سوختهیاست زمیو س

 . جان باختند یدسته جمع یشتارهاک

ج یه پس از جنگ نخست خلکات ین عملیدر مورد ا «Middle East Watch»یان دهنده کت یگزارشها

 یمنطقه یو ستاد فرمانده، استخبارات، ارتش یاطالعات نظام یاداره دتن سن 14یده کیه و چیفارس ته

 . انه استیات وحشیعملن یاسناد ااز  ید تنها گوشه ایشا، شامل بود

، یشتار جمعکبازداشت و ، ییانفال شامل شناسا یسه مرحله»: دیگومی انفال یدر باره« لربگیژاول ه» 

ه یسم آملان علیات نازیعمل، دوزخ مرگ یوست به معناک) هولو . وست استکاز هولو  یواقع یمنونه ا

 . بود( یان در جنگ دوم جهانیهودی

جنگ ، جنوب»در گزارش خود با عنوان، نیرد نشکد از مناطق یا بدنبال بازدیکآمر ینگرهک یژهیأت ویه

 : دیگومی «ینظام یگر یوحش و

. رده استکو استقرار آنها در دشتها را آغاز  یستانوهک یردها از روستاهاکرون راندن یب، ومتکح»

د ما به یجد یاسرتاتژ : دیگوی میاز افرسان عراق یکی. نام دارند« نه النرصیمد»ردکآوارگان  یاردوگاهها

« یبابا عل» . ندکاعامل ها «یبابا عل»نرتل را بر کن نظارت و یشرتیه بکشده است  یحاطر  یگونه ا
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متام ، ومت عراقکح. خوانندمی ن نامیشان را بدیا، ردهاکر یتحق یراق براه اعراب عکاست  یاصطالح

 یمعمولهای گورستان، کخش یوهیاز درختان م یجدا. رده استکسان یک کن را با خایرد نشک یروستاها

ب در یاه اشغالگر و غرپس یکعراق چون . دیتوان د یات منیاز ح ییرد پا، یدسته جمع یو گورها

از  یر و به شوخیردها را تحقک، یرسبازان عراق، یست و بازرسیا یدر گلوگاهها. ندکمی ردستان رفتارک

 سم سوقیالیکراد یردستان را به سو کمردم ، م عراقیرژ. خواهندمی تیآنها شناسنامه و اوراق هو

  2. «ندکجاد ساختار زورمندانه ارائه یو ا یتداوم حضور مسلط نظام یمناسب برا یهیدهد تا توجمی

 

 

 

 یروانهای شهیر، سمیانفال

 یر مناسبیمس، ناهنجار یرفتارها یو روانشناس کادرا یروان شناس، یم روان شناسیوتاه به مفاهک ینگاه

 . دیگشامی سم مقدس بازیو ترور یسم دولتیبه عنوان محصول ترور« انفال» یب شناسیآس یبرا

ان جنگ اول یه از پاکاست  یگونمناه یاسیس یشور عراق بسته بندکن گفته شد یش از ایپه کهمچنان

 یاز مرزها یز گرا و خشن جهت پاسدار کمر های رس برآوردن نظام یبرا یمناسب یهرت بس، نونکتا یجهان

ق یتوجه عم، ردستانکآنها در  ینظام یوبهاکو رس  یسیان انگلیتسلط نظام. فراهم آورده است یساختگ

 یگر یبه د یپرخاشگر  یاصل یرهایمس، مسیثام بعچپ و رسانج یافراط یدگاههاید، سمیبه پان عرب

و  یت زشتیدر نها «یگر ید»م ترسیبا  ین پرخاشگر یا. ( بوده اندید داخلی( وخود )تهدید خارجیتهد)

 یقطب» ابزار، «یندگیپو»و  «تیحقان»امل کدر « خود»یضمن معرف، یکیت نیدر نها «خود» یمعرف

« روزمره یدشمن ساز »، «غیلتب»، «یجو ساز »به ، تین وضعیر از تداوم ایند و ناگزیگزمی را بر« ردنک

 . آوردیم یرو « مداوم ینیآفر یگر ید» و 
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های دیل را به عنوان تهدییا و ارسایکآمر، رانیا، یروزمره در پهنه فرا مرز  یهنگام دشمن ساز  یبعث« خود»

 یو حت -ن عراقیه رسزمیعل ید داخلیردها را به عنوان تهدک، «مداوم ینیآفر یگر ید»گام هنوب یخارج

ضمن انهدام ، ق جنگید به عراق از طریجد یت بخشیندو با هواشناسیم –عرب  یایدنهای دروازه

ارزش گانه ی، ه جنگک یتیهو. شودمی «شیدگراند»یون بالقوه یمانع هر گونه فرماس، مردم عراق یروان

مضاعف  ید هنگامین تهدیا .دگردیمتوجه داخل م، ید خارجیام تهدمتدر آن محسوب و به محض ا

خ یتاهای حقارتگذاردن بر رسپوش  یبرا« ید خارجیتهد» بر یروز یناتوان از پ، سمیه بعثکشود یم

 -عرب یهه اتفاقاً هر گز به سلطک -شور خودکدفاع و تحت سلطه در شامل  یب یه ملتیعل، معارص عرب

روان  یهدرحوز . ندیآفریمرگ م، انفال() مقدس یعنوانباطرح  ند وکیم ییعقده گشا، ستا نهادهگردن 

 : شودیب مکر را مرتیاقدامات ز، یداخل نهپهرت در ینظام توتال یکبه عنوان  یسمبعث، یاسیس یشناس

 . ون بالقوهیفرماس گونههر  یر یل گکانات شکن بردن امیاز ب یتالش برا -1

 . ت منودن آنهایهو یبا هدف بها توده ردنک( ی)ذره ایامت -2

 . دیجد یساختگهای ف آرمانیتعر -3

 . ن و همه جانبهیغات سنگیتبل -4

 . ید با انسجام نسبیجد یت بخشیهو -5

 . هیدر مراحل اول یسینرتل پلکستم یجاد سیا -6

 . انهیدر مراحل م یسینرتل پلکستم خود یبوجود آوردن س -7

 . تیردن سلطه در مرحله تثبکمطلق  -8

 

 : میقرار ده یرا مورد بررس کت ادرایفکیست سه یبایبتدائاً ما، کادرا یدر حوزه روانشناس

 غرفه در هوس کادرا -1

 هوس آلود کادرا -2

 معقول  کادرا -3
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نش و ارتقاء در یستم گزیدر سه یوتنبپاداش نظام رش یو پذ یانهدام روان غرفه در هوس بر اثر کادرا-

 یکدر ، وده استمن یت معرفین عامل موفقرا به عنوا شنتکه ک یو ضد انسانرانه یرشاب اعامل کارت

 رتیتوتالهای نظام یغاتیتبل یشده و متأثر از تنفس در فضا« ریت پذیهو»امالً ک، جداگانه کیساخت ادرا

های از پشتوانه، شنت استکت ید و در نهایردن با زبان زور و تهدکآن غلبه  ین ابزارهایه مهمرتک

 . ن انباشته شده استکمت ممیارتقاء به هر ق یالزم برا یکدئولوژیا

 یارهاکو از ساز  یر یر ناپذیه با تأثکت است یمنطبق با واقعهای کنظام ادرا، معقول کستم ادرایس -

 کادرا. ت خواه استیچار چوب متام یر آختهیشمش ین قربانیبزرگرت، رتیتوتالهای ت بخش نظامیهو

ف یش تعریاز پهای تیهو» ق مداومینخست و تطبهای در گام کیرش عنارص شناختیمعقول با پذ

 یرفتار  یف الگوهایبه تعر ینشکابتدا به صورت وا، ر درادامهکبا تعقل و تف، رتیتوتالهای نظامی «شده

غرفه های که از وجدان ادراکپردازد یم یاتیردن واقعکنشگر به زنده ک یکپرداخته و در ادامه به عنوان 

با چه ، ت خواهیمتام یینشگر در فضاک یکه کداست یفته پناگ. محو شده اندو هوس آلود در هوس 

 . روبرو خواهد بود یرسنوشت

اما ، ندیبیتها را میواقع، ه روشنیسا ییفضادر ه کاست  یمه خود آگاهین یژگیو، هوس آلود کادرا -

نه  و« ف شدهیتعرهای ارزش»ه به سمت ک ییدن الگوهایهوس آلود با برگز کادرا. ابدییرا در منها آن

« خود » دهد و یپاسخ م، دیتوان نامیم« دگر ساخته یهنجارها» »متوجه هستند به آنچه« متعارف»

 کادرا. باشد«فرا خود»او از جانب  یشده یه تنها معرف نقش اجتامعکند کیف میتعر یرا به گونه ا

 . است« مه آگاهیخود ن»با  یش درونکشاکن یدر ع«دگر ساختههای نقش»نش بهکرصفاً وا، هوس آلود

 : هوس آلود عبارتند از کادراهای یژگین ویمهمرت

 و جلوه دادنیکن -1

 نت دادنیز -2

 ردنکآماده  -3

 یجیرش تدریپذ -4



 35 

 ساخنتمشتبه  -5

 رافنحا -6

 ردنکگمراه  -7

 ب دادنیفر -8

 وعده -9

 موهوم یآرزوها -10

 وسوسه -11

 ردنکامر  -12

 یر کف یرسگردان -13

 یمه خود آگاهین -14

 احساس ضعف -15

 یر یناپذ قتیحق -16

 سفاهت -17

 اضطراب -18

 گامن-19

 ن یر واقع بیبرداشت غ-20

 یر منطقیاس غیق -21

 

 : میدهیقرار م یمهم را مورد بررس یسه مقوله، رفتار و رفتار ناهنجار یروانشناس یهدر حوز  اما

  یامکنا - 1

 تعارض - 2

 . یسم دفاعیانکم -3
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ه کافتد یاتفاق م یسانکغالباً در مورد ، یاسیس یسهنجار در حوزه روان شناناب یرفتارها: یامکنا-

ات یواقع، مه آلود ییه در فضاک ییهاکو ادرا« هوس آلود کصاحبان ادرا»به عنوانرا آنها ، نیش از ایپ

آورد می به همراه ینده ایاضطراب فرا، یامکاز نا یناش یپاسخ روان. میمنود یمعرف، ابندییرا در من

ان یر نظامیان و غینظام، با ارسا یر انسانیغ یبرخوردها، ن اضطرابیاز ا ییاهر  یهان ابزار یه مهمرتک

اذب با هدف حل های کزهیجاد انگین حالت متأثر از ایالبته ا، وقتل است« تجاوز»اناً یو اح« یگر ید»

 یت انسانیشخص ینندهک مضمحل یندهیم و فرایدا یازتعارضات و فشارها یناش یالت درونکمش

ه یتعادل سا» یه روشن را به سو یسا یف و فضاهایتحررا د واقع نگر ید، (یو درون یرونیب یفشارها)

 : عبارتند از یامکبرخورد با احساس نا ین ابزارهایمهمرت. ندکمی تیت هدایشخص« یا

 تحمل -1

 میتسل -2

 اعرتاض  -3

 

اس احس، ر قابل حلیموانع غ یهنگام برخورد با برخ، متفاوتهای زهیبا انگ یانسانها: تعارض-

ش کشمکبه ، خود یزه هم به نوبهین چند انگیدر انتخاب ب یامکنا. نندک یم((Frastrationیامکنا

 میز به چند دسته تقسیتعارض ن. ستین((Conflictجزتعارض یز یه محصول آن چکانجامد ی میدرون

 : شودمی

هنگام : (Approach-Approa conflictومثبت وجود دارد) جاذب یهز یدو انگ هک یهنگامتعارض  -1

 یمرت ک یهه جاذبکاست  یتیه فرد مجبور به انتخاب وضعک یطیجاذب و در رشا یهز ین دوانگیتعارض ب

، چون خشونت ییابزارها یر یار گکبه ، ن حالتیپاسخ فرد در ا. شودیممنجر  یامکن انتخاب به نایا، دارد

 . است یتجاوز و تعد
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ن یدرا: Avoidance- Avoidanc Conflict)جود دارد)و  و دافع یزه منفیدو انگه ک یهنگامتعارض  -2

ستم یفرد توسط س یاجبار به انتخاب از سو ، اما در هر حال، فرد مجبور به پاسخ دادن است، حالت

 . به بار نخواهد آورد یامکجز نا یجه اینت، ت خواهیمتام

 Approach- Avoidanceدافع وجود دارد) یهز یانگ یکزه جاذب و یانگ یکه ک یتعارض هنگام -3

Conflict) :در . به انتخاب بپردازد، جاذب یهز یدن انگیتواند با برگزمی فرد در حال تعادلحالت ن یدر ا

او در تقابل با های زهیا انگیو  ه فرد از حالت تعادل خارج شودک یهنگام، ورکت مذ حاال از  یکهر 

 یشانیپر. شوندمی ظاهر« یشانیپر»موجود به صورتهای تعارض، ردیت خواه قرار گیمتامهای نظام

ا یل و یتعد «قیتحم»و «عیتطم»، «دیتهد» یروانهای زشیانگ یالقا یلهیوس به ایز یحاصل شده ن

های دهیم با پدیمستق یفرد را از مواجهه، مه خود آگاهیل نکه به شک یدفاعهای سمیانکم یلهیبوس

در ، یشانیمنجر به پرهای ب تعارضیترت نیو بداسته ک یشانیاز پر، ددارنمی نگاه صوناضطراب زا م

 . شوندمی ت خواه حلیمتامهای به سود نظام، طول زمان

دارد می هوس آلود را وا کصاحبان ادرا، و اضطراب یامکنا، موارداز  یار یبس در: یدفاعهای سمیانکم-

، یده با انجام اقداماتیمه خود آگاه خود را از توهم رهانیت نیذهن، یدفاعهای سمیانکبا توسل به م

معموالً پس از آلوده شدن فرد به خشونت ، یدفاعهای سمیانکم. ش را آرام سازندیخو یهذهن آشفت

ن یافتند تا او را از امی ارکبه  یمیدا یو آشفتگ ضدر تناق یر آدمکستم و قرار گرفنت ذهن وفیتوسط س

 . ت برهانندیوضع

فرد در برابر  یتسابکمه خود آگاه و اینهای پاسخ، (Defense Mechanisms)یدفاعهای سمیانکم

 . نده هستندیاضطراب خاطر فرا

 : شناخته شده عبارتند از  یدفاعهای سمیانکن میمهمرت

 . «یگر ید»به « خود»از  یاحساسات منف انتقال: (displacement) ییجابجا -1

 . «فراخود»با« خود»ردن کهامنند : (Identification)یهامنندساز  -2

 . «خود»ه اعامل یتوج ینابجا برا یل تراشیدل: (Rationalizationه)یتوج -3
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ه ک یاب اعاملکبا ارت ینیم بکاز خود  یاسنت از اضطراب ناشک: (Compensation)جربان -4

 . در آن وجود دارد یشرت یق بیاحتامل توف

و ها یامکنا یواقع یایخروج از دن یش برایال خویپناه بردن به خ: (Fantasy)یالبافیخ  -5

 . تعارضات

» یآگاه یرهیر قابل تحمل از دایردن خاطرات ناگوار و غکخارج : (Repression)یواپس زن  -6

 . «خود

 . «فرا خود»ات به یجنا ینکففرا: (Blamingرسزنش)  -7

 . «ع اضطراب خودیتوز» یگر برایدهای «خود» یجلب همدرد: (Sympathism)یسمپات -8

 . آن یساز  یل و خنثیو تالش جهت تعد یرش مجازات نسبیپذ: ( Undonig)یباطل ساز  -9

 . ق نامطلوبیاثر حقا یساز  یخنث یق برایار حقاکده گرفنت انیناد: ( Denailار)کان -10

 . از اضطراب ییه جهت رهایو اول ییابتدا یباز گشت به رفتارها: (Regressionبازگشت)-11

 . آن تداوم اضطراب و به صورت عادت در آمدن: (Restlessness)یقرار  یب -12

مطلوب خود متعاقب انهدام  یاجتامعستم یست خواه با به وجود آوردن یمتام یه نظاهاکت آنینها 

جاد یا، ردنک هعاطف یب یخود را برا یروهاین، الزم یکدئولوژیاهای به وجود آوردن پشتوانه و یروان

خود را  یساختگی هاآرمان، یروان یدفاع یسدها خنتیورآماده و با فر ، تیدن و جنایر دیحق، نفرت

 . نندکمی زهیانالکمقاصد خود  «طول»را در  یپرخاشگر  یرهایمس ابزار منوده جهت وصول به اهداف خود

روان ، یاسیس ینه از روانشناسیبه یرت بااستفادهینظام توتال یکاز  یسم بعنوان مدلیبعث، انین میدر ا

 «ریت پذیهو» ریزهای وهیخود را به شای هر مجموعهیز، رفتار نابهنجار یو روان شناس کادرا یشناس

 : ندکمی

 «ناحق« »یگر ید»و « حق« »خود» -1

  «خود»س یتقد -2

 دیجد یت بخشیهو  -3
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 توطئه یتئور   -4

  یو ذهن ینیعهای بیفر  -5

« یگر ید» ه در مقابل کارتش عراق  یخاص در بدنه یجاد روان شناسیبا ا، تیسم در نهایبعث یدئولوژ یا

 . شدکمی در برابر لگد خوردن تنها زوزه، «فرا خود»ه در مقابل کازد پردمی «یتیهو»، است یوحش

 

 

 

 یسم دولتیسم مقدس+تروریترور، سمیانفال

ت یرت و متامیتوتال ینظامها یژگیه وکبل، ان خاصکمحدود به زمان و م یدهیپد یکنه بعنوان « سمیانفال»

های آرمان نندکمی تالش، دخو  تحت تسلط یبر جامعه« ردن سلطهکمطلق »ه با هدفکاست  یخواه

 یدر قالبخشونت  یر یارگکبه . نندکل یبر جامعه تحم« برتر یدئولوژ یا» خود را به عنوان  یساختگ

ن یمهمرت -یو خواه به لحاظ مذهب یخواه به لحاظ اخالق -یساختگهای س آرمانیافته و تقدیسازمان 

، تیه به لحاظ ماهکاست  یواژه ا، سمیبعثسم به عنوان محصول یانفال. استهنظام گونه ن یا یابزارها

مختلف های انکو مها در زمان -متفاوت یاساماگر چه با  -رتیتوتالهای نظام ین است در متامکمم

 . رار شودکت

قابل  کیکبه تف، تواندباشدی میو سلطه دولت ینیزش دیاز انگ یقیفه تلکسم یانفالهای یژگین ویمهمرت

 : است یبررس

 . «یگر ید»دادن به خود در حذف  حق، به ناحق -

 یت عربیاذب امنک یسطورها -

 رسالت جاودانه یواه یاسطوره -

 یگر  یافراط یبرا یاسیس یه تنها ابزار ک« عرب یایدن یدروازه» چون  یاذبکن و یم دروغیمفاه  -

 . و خشونت است



 40 

  ین عربیرسزم ییذاک یاسطوره  -

در  یاتفاق نظر عرب یاکه عنوان نقطه اتن عرب بیو رسزم یت عربیامنهای اسطوره یارائه -

 جهان عرب  یرهرب 

 ف شده یر عاملاً تحریتفاس یارائه  -

 موهوم و تعمدااصطالحات عوام پسند  یارائه -

 وب یات مخدوش و معیفرض یارائه  -

 تهایح واقعیل صحیات با تحلیفرض یناسازگار   -

 منحرف منودن اذهان  -

 توسعه طلبانههای شهیاند  -

 یعرب یکواحد ارگان یلید بعنوان طفر کملت  یمعرف -

 ردها ک ید قومیدن عراق از رش تهدیرهان -

 یافته دولتیدن به خشونت سازمان یبخش یو قانون یحقوق یهجنب -

 یکستامتیس یشگیت پاو و عد ینفرت ساز  -

 ردکن رسنوشت ملت ییراه از قبول حق تعکا  -

 وب خشن کو رس  یکدئولوژیا یسلطه  -

 وان امر مقدس به عن یات نظامیس عملیتقد -

 دن یچیمقدس پ یرد را در لفافه دعاو کوب ملت کرس   -

  ینیت دیبه عنوان مسئول یدولت یافتهیش خشونت سازمان یستا  -

 ضد مقدس  یرد به بهانه وجود خطر واقعکوب مقدس ملت کرس  -

 ن شبه مقدس یگآ غات زهر یتبل -

 یرهین حلقه از زنجیتر فیضع، ه پس از لبنانک یشور ک یمقدس برا یدئولوژ یا یک یهز یتئو ر -

 . عرب استجهان 
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 یه رشعیله توجیمستمر از خشونت به وس یاستفادههای هبوجود آوردن بسرت  -

  یسم دولتیدن به تروریبخش ینید یجنبه -

 یاخالق -ینید یردن خشونت با ابزارهاک یاخالق -

 ن ید یبه بهانه یاخالقهای گسسنت لجام -

 یز یغر یرهادن به رفتایبخش یو اخالق یظاهر عقل -

 ر خشونتیتطه یبه معنا یو طهارت نظام یطهارت نظام یبه معنا ینیطهارت د -

 یبخشت یو مرشوع یخالقا -ینید یبه مجار  ینظام -یاسیس یمجار  یکسم از یانتقال ترور -

 بدان

  یروح ینینش از عقب ننده جهت مامنعتکعمل  یروهاین یبرا ینید -یجاد تعهد اخالقیا  -

ز از عرب یمتامهای فرهنگ و سنت یامحا، آن یه هدف اصلک یدو لبه ا یغهیتبوجود آوردن  -

 . است

 فار که یجهاد عل یشتار به بهانهکو  یز یع خونرینش راسنت از باک -

عدالت و رشافت  یف آن در معنایرد به نام اصل مقدس و تعرکردن خون فرزندان ملت کمباح  -

  یداخل یار عمومکافه یتوج یبرا

  ینید -یاصل اخالق یکبه عنوان  یت عمومیاز حام یبرخوردار   -

  یروح ینیننده جهت مامنعت از عقب نشکعمل  یروهاین یبرا ینید -یاخالق یتعهد ساز   -

  یز یتجاوز و خونر، یر یدستگ، وانه واریاب اعامل دکارت یبرا یمنیاهرضد  یمقدس مآب  -

 ردک یسنت نهضت ملکدر هم ش -

 

 : ل اشاره منودیموارد ذتوان به می ورکعوامل مذ  یهبا مشاهد 

» حذف یسم برایبعث یبخش« تیهو»ر یتحت تأث یافراط یکدئولوژینظام ا یکجوانان عراق در -1

 . افتندیمی شر پرو « یگر ید
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 یآرمان ساختگ یس بخشیدر قالب جنگ و تقد یسم دولتیه ترورکافت یمی اکات یسم به ارتشیبعث-2

 . شوربودکان آن یان نظامیهاب در من عامل حفظ شور و التیمهمرت، یکده ئولوژیا

 . رفتیپذمی سم انجامین در قالب بعثیرنگ به نام دیب و نیفر، انتقام، ز نفرتین غرایپست تر-3

بوجود ، دیپاشمی ز از همیخود ن، ستکه در صورت شکبود  یبر ارتش کیمت یه نظام بعثکاز آنجا  -4

هات مقدس مآب از یبا توج« مداوم یجنگ افروز »و « روزمره ینیگر آفرید»ه ک یدئولوژ یا یکآوردن 

تا زمان  یر یل گکش یازلحظه، نظام بعث ن خاطریبه هم. منودمی الزم، ن آن باشدیادیبنهای یژگیو

از  یناش یداخل یدهایو تهد ییذاهای کمتأثر از اسطوره یخارجهای دیبا بر جسته منودن تهد، سقوط

اگر ، ندیافریب« خشونتهای یتئور »ن یبهرت، هیپا یاز اتهامات بتالش منود ، «مصنوعهای یآرمان ساز »

 سقوط افتاد یبه ورطه، یساختگ یدر دام تئور ، «خود» چه رسانجام

 یسم مقدسیو ترور یسم دولتیمون تروریمحصول نام، ایگو یبه عنوان مدل« سمیانفال»ه کوتاه سخن آنک

خ یتار صفحاتگر بر ید«ین ابزار ید -پرستانهقوم »وت شقا، آنون یزاسیتکوپرازه یتئور، نشیه با آفرکبود 

 . ستم افزودیب یسده
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 رسانجام

 یگوناگون ینید-یاسیس یزندگ یدارا، ل شده استکیتش یمتفاوت ینییآ-ینژاد یه از گروههاک یجامعه ا 

 یرث زندگکمت ییدرفضاتوانند می جامعه یکمختلف  یه گروههاکن اصل یرش این رو پذیاز ا. ز هستین

 . دیمنای میعیامال طبک، نندک

)بخش یر کتب فکم یک)بخش نخست پاراگراف(و یدار اجتامعیپد یکاز  یبکیاگر پاراگراف فوق را تر 

قت را تنها نزد یحق یه همهکاست  یدگاهیمولد د، یر کف یدهین ایانحراف از ا، میر پاراگراف( بدانیاخ

ن یدربسرتد یانحصارگر . ندیکخود منحرصم یت وجودیلکرا به « قت مطلقیحق»رده کخود جستجو 

(Exclusivism) ،در اقتصاد یمونوپول (Monopolism)سم یانیتاریو توتالTotalitarianism) درعلوم )

 . . . هستند«برشهای ار معرفتکان»تب کم ییمحصوالت نها، یاسیس

ان کز امکرا مر « خود»ه کاست  یخواهت یاتب متامکم یعمل یستانده، ن گامیدر واپس، «سمیانفال»

 . . . هستند«اصالت نوع واحد»ل به یوانتخاب دانسته قا
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