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  پیشگفتار مرتجم

خ برش یدر تار. انه شده استیخاورم گناهان دریبارها موجب قتل عام ب یاسیا سی ینید، ینفرت قوم

ب ین ترتیبد. دهندمی حیاست ترجیآرام س« هرن»ع زور را بر یه منطق رسکم یابیمی را یسانک همواره

. ر رضبه استیز« حق»جلودار و « زور»ه در آن کد یآمی ط بوجودیشود و رشامی آغاز« خشنوت»

ت یمل یکبر ضد  یاستعامر های قدرت یاز سو « تجاوز دائم»از  یلکش، ه استعامرکت آن است یواقع

د به دفاع از خود یبا ین ملتیه چنکد آن است یآمی ن نظر بدستیه از اکای جهینت. است« گانهیب»

به  یمسلامً رأ ، است گرفتار استعامر، ه و عراقیه و سورکیرد در تر کم ملت یریبپردازد و اگر برخود بپذ

  .م دادیردها خواهکلزوم دفاع مرشوع 

، سمیسم و فاشیشوون، یبر نژاد پرست یمبتن ییستگاه فرمانرواان گذاشنت دیردستان با بنکگروه سلطه در 

ام ملت یق، سمیالیامپر یبانیرد را در گلو خفه و با پشتکملت  یخواهیاد آزادیده است فریوشکهمواره 

  .دیرد را زنده بگور مناک

همگون »، «یاستعامل داخل»ه با اعامل کایم دهیه و عراق را از آن رو گروه سلطه نامیه و سورکیتر 

ر کلش»، «یانهدام جمع»، «یحقوق مل ینف»، «افتهیت سازمان یجنا»، «یجمع یوچ اجبار ک»، «یساز 

جعل »، «ت زبانیممنوع»، «یغارت اقتصاد»، «یوع فساد اخالقیش»، «کیات پزشیجنا»، «ینظام یشک

  .رد هستندکملت  ینابود کدر تدار ... و « یقوم ییجابجا»، «یر فرهنگ ملیتحق»، «خیتار

و « املک یمصطف»و پس از آن دوره زعامت « ه جوانکیتر »تا « یعثامن»ت یمکها از دوره حاکتر 

 یرو ، شورکآن  کر تر یغهای تیر ملیرد و ساکه ملت یعل ییبا درنده خو، ه تا امروزکیبر تر « ستهایاملک»

  .رده اندکد یرا سف ییایاسپان یو کست و فرانیفاش ینیموسول، یلرت ناز یه

ار کب»، «سیبه نوام یتعد»، «یرانیو»، «شتارک»، یز یردستان با خونرکبر عراق در جنوب م کم حایرژ

  .رده استکرد فروگذار نکه ملت یعل یتیچ جنایاز ه« بیتعر»و « یروبیکو م ییایمیشهای سالح یر یگ
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م بعث یرژ. ندکمی رد را دنبالکملت  یبا شدت متام هدف نابود، «تیاست ذوب ملیس»، هیدر سور

ورزد می یرد مبانند خوددار کخواهند می هک ییردهاکت به یاوراق هو یاز اعطا یه حتیم بر سورکحا

جان و یومت آذرباکسم حیشوون جز آزار و یسهم، زین یز کمر  یایآسهای ین در جمهور کساهای ردک

  .ارمنستان ندارند

ردها را با کت یت ذوب ملاسیس، سمیرضا شاه و پرسش محمد رضا دونژاد پرست دلباخته ناز، رانیدر ا

م یت منجر به سقوط رژیه در نهاک 1979در سال « رانیا یانقالب اسالم». منودندمی شدت متام دنبال

با ، 1979ران پس از یدر ا یاساس یقانون. قرار داد یدیت جدیرد را در وضعکملت ، ران شدیدر ا یپهلو 

  ...شامردمی ته و حقوق آنها را محرتمت شناخیآنها را برسم یت ملیهو، تهایت شناخنت قومیبرسم

. ردهاستک یرد جهت نابودکوتاه بر اقدامات گسرتده دشمنان ملت ک یرشح« ردکد ملت ینوسایژ»

حذف قدرمتندانه ، گروه سلطه« نیب یکنزد»گناه اگر چه در نگاه یبهای انسان یزندگ ەانهدام گسرتد

ه کرد کد یفراموش نبا. است ییر عقالیغ یانتخاب قطعاً ، ن جهنم و عقلینش بیاما در گز، دشمنان است

، یاسیسهای سنت، خود یاخالقهای ارزش یخود را دارد و هر فرهنگ یت فرهنگیشخص یهر ملت

توان از منی اما ملتها را هرگز –د یاگر چه شا –خود را داراست افراد را  یو عالئق مل یرفتار های وهیش

ه افراد آن ک ییهایارکه با احساس فداکاست های گسرتد یستگملت همب»شه هاشان جدا ساخت چونیر

اثر خواهد داشت  یکتنها « ردکد ملت ینوسایژ». «دیآمی انجام آن را دارند به وجود یا آمادگیاند ردهک

 «جاودانه ثبت خواهد شد، ردکدشمنان ملت  یشانیبر پ یه ننگکچون ل»ه کنیو آن ا
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 مقدمه

در ، بدنبال دارد یمیبوده و عواقب وخ ین املللیبمسأله یکه کد( به خاطر آنینوسای)ژ یشتار جمعک

ساده . د انواع گوناگون داردینوسایژ. قرار گرفته است یمورد بررس یار جدیبس ین امللل بصورتین بیقوان

گر یانواع د. ردیگمی انجام خاص یه با هدفکاست  یکیزیهامن قلع و قمع ف، یشتار جمعکن نوع یتر

  .است یو اقتصاد یکولوژیب، یمل، یبه طرق فرهنگ یشتار جمعک

و  که با استناد به مدار کاست های ن نوشتینخست، تابکن یه اکگردد می ت موضوع بدانجا بازیاهم

 .پردازدمی ردکد ملت ینوسایژ یبه بررس یشواهد واقع

تالش همه ، گروه سلطههای میرژ، اول یتان در جنگ جهانردسکه یه به دنبال تجزکت آن است یواقع

ان مدت و یم، وتاه مدتکهای برنامه یو اجرا یار بستند و با طراحکردها بکمحو  یجانبه خود را برا

ه کن نظر یخ شدند از ایرد در زبان و تارکردستان و ملت کنام  یبلند مدت فعاالنه وارد عرصه نابود

. شودمی ین امللل بررسیبوده و در چارچوب حقوق ب ین املللیبمسأله یک( یشتار جمعکد )ینوسایژ

مضاعف در  یتید اهمیح داده شود و شاید توضیه باک یگر یدمسأله. ندکمی دایپ یت جهانیاهم

ه در دوران کبل، ستیدوران جنگ ن ەژ یفقط و یشتار جمعکه کآن است ، ما داشته باشدهای یبررس

نه تنها ، یشتار جمعکدر برابر مسأله. شودمی یامل عملکناگون و گاه با آرامش گو های ز با روشیصلح ن

حق دفاع از خود داشته و مقاومت در ، ت باشدین جنایا یه قربانک یگر یه هر ملت دکبل، ردکملت 

  .مرشوع است یامر ، آن ملت  یبرا یبرابر نابود

ش یخو یت ملیاز هو، خود کن و خایمن دفاع از رسز یه در عکن حق را دارد یدر جهان ا یهر ملت

شد برنامه یندیخود ب یو اجتامع یاقتصاد، یفرهنگ، یاسیط صلح به توسعه سیرده و در رشاک یپاسدار 

  .دیرده و عمل مناک یز یر
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ردها را کت یات و هویه حک یوتکس. اندردهکوت کرد سکشتار ملت کامروز متام ملل جهان در برابر 

آگاهانه ، ردک یهمه و همه در برخورد مسأله... حقوق برش و ، قانون، املللن یحقوق ب. ندکمی دیتهد

  .روندمی راههیبه ب

شتار ک. ت استیاز انسان یبخش ینابود، یو جوامع نژاد ینیجوامع د، یملهای گروه، یجمع ینابود

 رات اجیت و برشیدشمنان انسان یه از سو کاست  ین اقدامیانه ترین و وحشیتر یضد برش  یجمع

. قت در مسلخ مصلحتیردن حقکه مدافعان حقوق برش با قربان کاست  یوتکشود و بدتر از آن سمی

  .زنندمی د آن دامنید و تشدیبه تجد

اّما . اندردهکر کان را یگوش جهان... چچن و ، وزووک، یدفاع از بوسن یامروز برا، ان حقوق برشیحام

ده یانه رنجیمبادا متحدان آنها در خاورم، اندردهکار یاختوت کرد سکشتار ملت کناجومنردانه در برابر 

اشتند تا مرگ ک یردند و بذر دشمنک... و  ینفتهای دالر یصد سال فدایکرد را کآنها ملت ، خاطر شوند

  ... نندکدرو 

  :تاب مشتمل بر سه بخش استکن یا

 ابعاد و تبعات آن، دینوسایژ واژە یبررس :بخش نخست

 ردستانکد در ینوسایژ :بخش دوم

 یشتار جمعکرد در برابر عامالن کت دفاع ملت یه مرشوعیتوج :بخش سوم

ردها در ک یاز مقاومت مل یواقع کیبه در ، تابکن یق ایبا مطالعه دق یه خواننده گرامکد آن است یام

  .ندکدا یبرابر گروه سلطه دست پ
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  :ل شده استکیلمه تشکاز دو  (Genocide) دینوسایژ واژە

 نژاد یبه معنا Genos یونانیلمه ک -1

 ان بردنیشنت و از مک یبه معن caeders نیلمه التک  -2

 .است یشتار جمعک یه به معنکشود می خلق Genocide لمهکن دو یب اکیاز تر 

بر هم  یتواند بصورت جد، مین نظریاز ا. است یر پا نهادن متام حقوق انسانیدر واقع ز، یشتار جمعک

  .باشد ین املللیت بیصلح و امن ەزنند

ر پا نهادن یدر واقع ز، دینوسایژ»: دیگومی ه بر بند ششم قانون دادگاه نورنربگکیسازمان ملل متحد با ت

 یبه معناز ید نینوسایژ. ات استیار حق حکن انیمب، شنت انسانهاکه کهمچنان. انسانهاست یحقوق جمع

ر پا گذاشته و عامالن آن را در یرا ز ین اقدام فرهنگ و متدن جامعه برش یا. ت استیر متام انسانیتحق

ن یت عامالن این مسئولیو همچن یشتار جمعکامن نامه منع یبعداً پ «دهدمی برابر نوع انسان قرار

  .دیب رسیلل متحد به تصوسازمان م یاز سو  9/12/1948خ یبتار ین املللیاقدام در برابر دادگاه ب

ت یسال ممنوع یعنی 1948به سال  یاقدام ضد انسان یکد بعنوان ینوسایت ژیومکمح یاصلهای انیبن

 28/5/1951خ ین امللل به تارین موضوع دادگاه بیهم ەدربار . گرددمی سازمان ملل متحد باز یآن از سو 

مه مسئوالن و مجازات کمحا، دینوسایت ژیومکن قطعنامه محیب ایهدف از تصو: ردکاعالم ای ەیانیدر ب

ر پا یه سبب زک یه هر رفتار کند کمی یته پافشار کن نیبر ا. ن امللل استین بیآنها در چهار چوب قوان

ان یبوده و دولت مزبور در برابر متام جهان یعمل ضد برش  یکمبثابه ، دولتها شود ین املللینهادن تعهد ب

  .مسئول است

ه شامل مجموعه اقدامات کبل. ستین یا مذهبی ینژاد، یت ملیجمع یک یکیزیف یبودد تنها ناینوسایژ

  :میپردازمی ه به رشح آنکز هست ین یگر ید
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 یهجوم نظام، گلوله باران، ل اعم از اعدامکقتل عام به هر نوع و ش :ژینوساید فیزیکی -1

، یفسفر ، ییایمیش، یامتهای چون سالح یشتار جمعکهای با استفاده از سالح یشتار جمعکو 

  ... و یروبیکم

خاص از اجتامع با استفاده از  ییت گروههایمامنعت از رشد جمع: ژینوساید بیولوژیک -2

. دن نظام خانوادهیگر و از هم پاشیدیکمردان و زنان از  یکیزیف ییجدا، ردن مردان و زنانکم یعق

، ردن مردان و زنان کبا جدا  م بر عراقکم حایو توسط رژ 1988د در سال ینوساین نوع ژیا

  .ن انجام شدیان از والدکود کدخرتان بالغ از مادران و پدران و بعدها 

خ یجعل تار، یردن به زبان مادر کت صحبت یمانند ممنوع: ملی –ژینوساید فرهنگی  -3

موزه ، یخیهن تارکمانند آثار  ین باستانکب امایتخر، یقوم یپارچگیکدن یاز هم پاش، ملت یک

هن ملت تحت سلطه کراث یمعرف م یه به نوعک یانکهر م یلکبطور ... ساها و یلک، مساجد ،ها

  .باشد

 ەمحاص ، غارت اموال مردم، هایآباد، هاکشهر ، ردن شهرهاکران یو: ژینوساید اقتصادی -4

 ت خاصیجمع یکم مبنظور گرسنه نگهداشنت یو تحر یاقتصاد

، وچ مردمکت منجر به یدر نها، انکود کر یال رفنت آمار مرگ و مبا، وع امراض گوناگونیش، دارو، مبود غذاک

 ید اقتصادینوسایاست ژیاتخاذ س. شودمی امل منطقه تحت فشارکه یا تخلیو  یتیبافت جمع یدگرگون

  .شودمی یفرهنگ مل یو نابود یانسجام قوم یمنجر به فروپاش

منجر ، شودمی انسانها و جانوران ینابوده سبب کعالوه بر آن، یروبیکو م ییامیشهای سالح یر یارگکب

  .ز خواهد شدین یاقتصاد یبه نابود

 Ecocide)) دیوساکه اکشود می یگر ید دینوسایتوأمان منجر به ژ، یاقتصاد یرانیمناطق و و ینابود

 یت نابودیومکبه مح 1977امن نامه سال یپ. ستم استیوسکا ینابود یشود و به معنمی دهینام
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شود می دینوسایاز ژ یگر یانها منجر به نوع دکن میا یافته است چون نابودیاختصاص  آبادهای انکم

  .است« اتیح ینابود» یلمه به معناکن ینام دارد ا (biocide) دیوسایه بک

 : ندکمی شرتیب ین املللیدگاه بید را از دینوسایت ژیاهم، یاصلدو مسأله

ر یت است از سایجمع یکا متام ی یبخش یابودد نینوسایه هدف ژکاز آنجا : هدف ژینوساید -1

 .شودمی زیات متامیجنا

ان یبه شامر قربان. است یجمع ید نابودینوسایژ ییه هدف نهاکبه خاطر آن: شامره قربانیان -2

ان از حد معمول ید همواره شامر قربانینوسایه در ژکداست ینا گفته پ. شودمنی ت دادهیاهم

  .ر استار باالتیمتعارف بسهای جنگ

ن یدر ع، امن موظفند خودیننده پکامضاء های شورکه کآمده است  1948امن نامه یدر بند نخست از پ

 یک، گریدهای شورک یاز سو  یشتار جمعک یا اجرای یدر برابر هر گونه طراح، ین اقدامیز از چنیپره

امن نامه ین بند از پیر همد. شانندکب ین املللیرده و مسؤوالن آن را به دادگاه بکاتخاذ  کموضع مشرت 

ز قابل اجرا است یست و در زمان صلح نیصفاً مربوط به زمان جنگ ن، ط فوقیه رشاکاشاره شده است 

  .گذاردمی ر پاین امللل را زین بیقوان، د در نفس خودینوسایچون ژ

 ینابود یقدام براد اینوسایژ»: د آمده استینوسایبا اشاره به مقاصد ژ 1948امن نامه سال یدر بند دوم پ

ن اشاره شده است ین ماده همچنیدر ا. «است یا مذهبیو  ینژاد یقوم، یت ملیجمع یکا متام ی یبخش

د ینوسایژ ەان شامل مسألیش شامر قربانیدر صورت افزا یحت، ان نباشدیدر م ین هدفیه هر گاه چنک

  .«شودمی زیمتام یات جنگیر جنایاز سا، ندکمی ه دنبالک ید بخاطر هدفینوسایژ». نخواهد بود

  :اند شاملد شناخته شدهینوسایه به عنوان ژک یموارد 1948امن نامه یدر بند دوم از پ

 (یا مذهبی یمل، یقوم، یت بخصوص )نژادیجمع یکافراد  یشتار جمعک -1

 تیجمع یک یفرهنگ مل یمحو زبان و نابود یتالش برا -2
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  آن یا هدف نابودت بخصوص بیجمع یکتحت فشار قرار دادن  -3

  ر متعارفیل غیت بخصوص با استفاده از وسایجمع یکمامنعت از زاد و ولد  -4

  خود ین مادر یت از رسزمیجمع یکا متام ی یبخش« یجمع یوچ اجبار ک» -5

ت آن پرداختند یومکد و محینوسایق ژیف دقینه تنها به تعر 1948امن نامه یپ نندهکامضاء های شورک

  .ز پرداختندیآن ن یابکف مراتب ارتیبه تعر، سوم یه موجب مادهکبل

 دینوسایت ژیعامل -1

 دینوسایژ یطراح -2

 دینوسایار و پنهان ژکآش یکتحر -3

 (نشدن یدر صورت عمل ید )حتینوسایاب ژکارت یتالش برا -4

 دینوسایار و پنهان در ژکت آشکمشار  -5

د بوده و در ینوسایاتهامات ژ ەدر زمر ، فوق موارد یمتام، سوم ەو بر اساس ماد 1948 ەاز نظر معاهد

  .مه استکو محا یر یگیقابل پ ین املللیدادگاه ب

نوع مجازات  کیکبه تف، دینوساینندگان در ژکت کمشار  یاتهام ەدرج یبا بررس، امن نامهیدر بند چهارم پ

ت یه عدم عضوکست ته اشاره شده اکن نیامن نامه به این بند از پیدر هم. عامالن آن پرداخته شده است

ل ید بدلینوسایچون ژ، ستیشور نکت از آن یبر سلب مسؤول یلیدل، مزبور ەامن نامیشور در پک یک

. شودمی ار محسوبکآش یدیانسان تهد ینابود یه براکاست  یعمل، و عمق فاجعه ین املللیت بیماه

مه کمحا یدادگاه داخل یکد در ید باینوسایعامالن ژ»آمده است  1948امن نامه سال یدر بند ششم پ

  .«شوند
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د ینوسایژ یاگر عامل اصل: هکم ینکد سؤال را مطرح یم بایامن نامه قائلین پیا یه براک یرغم احرتامیعل

 کت،  یتاتور یکد یومتکت حیبا ماه یشور کدر  یدادگاه داخل یکا یست؟ آیومت باشد چاره چکخود ح

آنهم به صورت عادالنه بپردازد؟ مسلامً ، دینوساین ژمه عامال کتواند به محا.. میو  ییشوایپ کت، یحزب

ه بارها کم چرا یدانمی ید رضور ینوسایعامالن ژ ەمکمحا یرا برا ین املللیدادگاه ب یکن وجود یر بنابرایخ

ات خود یجنا یبه سزا یشتار جمعکد و ینوسایاز عامالن ژ یار یبس، لکن مشیم بخاطر همیاشاهد بوده

  .انددهینرس

ب بند یبه تصو ییجه نهایاما نت، طرح شد یراجع به بند ششم انتقادات فراوان 1948در سال اگر چه 

اران کتیتوان در دادگاه جنامی ه متهامن راکه اشاره شده است ید )در بند اصالحی)بند ششم( انجام یفعل

 (ردکمه کمحا ین املللیت بکو با مشار  یجنگ

 یار جنگکتیچ جناینون هکاما متاسفانه تا ، فعال شد 1951 در سال 1948امن نامه سال یه پکبا وجود آن

  .ا مجازات نشده استیمه کشور متبوع خود محاکدر دادگاه 

ر یرا ز ین املللیه حقوق بکاست  یانه ضد برش یعمل وحش یکد ینوسایژ، مین گفتیش از ایه پکهمچنان

ح یز با وجود دقت الزم در توضین 1948امن نامه سال یپ. اندازد می را به خاطر یپا گذارده و صلح جهان

. است ییت داشته و فاقد هر گونه ضامنت اجرایاغذ سندک یتنها بر رو ، دینوساین نسبتاً جامع ژییو تب

  .دیمنامی الزم یعمل ییو توانا یقانون ییاراکبا  ین املللید بیبرنامه جد یکن ین رو تدویاز ا
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ردستان در کن یرسزم، میریواحد در نظر بگ ییایمجموعه جغراف یکگروه سلطه را مبثابه های شورکاگر 

 (.ه استیه و سورکیتر ، عراق، شورها محصور شده است )مراد از گروه سلطهکن یان ایم

های معضل بزرگ منطق یکبه انه یردستان در خاورمکه ینحل مانده و تجزیردها تا به امروز الک مسأله

ن یر آماج بزرگرتیصدسال اخیکفرهنگ و اقتصاد آنها در ، خیتار، ردهاکت یهو. ل شده استیتبد

ر اماج یصد سال اخیکفرهنگ و اقتصاد آنها در ، خیتار، ردهاکت یهو. گروه سلطه بوده استهای هجوم

شده و به تر میخ روز بروز و ردها و سلطهکروابط . گروه سلطه بوده استهای ن هجومیبزرگرت

ن یا ینابود یرا برا یجمع یامحاهای استیهمه گونه س، ردکه دشمنان ملت کده است یرسهای مرحل

ت یل ماهیبدل. ردک، خلق یمل یینهضت رها ەتوان گفت جوهر می نیبنابرا. اندار بستهکملت در بند ب

  .ستین یز یگر رد را از مبارزهکمرشوع است و ملت ، یسم دفاعیونالیناس

نه ، آنهای هیه دستامک یاستعامر . شودمی اداره ین دولتیمستعمره ب یکامروز به صورت ، ردکملت 

روابط گروه ، یاسیسهای نیسیتئور، ن نظریاست و از ا یکشوون یشکه نسل ک یکالسک یشکبهره 

و  یردستان با طراحکدر گروه سلطه . دانندمی یکالسکمادون استعامر ، ردستانکردها را در کسلطه و 

. دن به سلطه خود استیت بخشیرد و مرشوعکملت  ینابود کهمه جانبه در تدار های استیس یاجرا

ل یروبرو هستند اسامع ینژاد – یو انهدام قوم ینابود ید واقعیانه با تهدیردها در خاورمکن یبنابرا

روابط : دیگومی «ین دولتیب یولونک، ردستانک»تاب کدر  کر و جامعه شناس بزرگ تر کمتف یچکشیب

، گروه سلطههای شورکاست یس»است تر نییزم پایالیولونکاز  یحت، ردستان ک یاسیم بر نظام سکحا

ار کاند با انردهکرستان همواره تالش کاستگزاران سلطه در یس. ردهاستکمتدن و فرهنگ  یرانیشامل و

ردها را به خود ثابت ک ینژاد -یانتساب قوم، خیبا جعل تار، ت اویهو یرد و حتکملت  یخیتار قدمت

ل یجل»ه که همچنانکبل. ندکدا یرد بسط و گسرتش پکدهد فرهنگ منی گروه سلطه نه تنها اجازه. نندک

ر یه ما را به زک ییشورهاک. ب مانده استینص یملت ما صدها سال از حقوق خود ب: دیگومی «لیجل
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 ا قالبیورما ما را هم بنام خود بدنکخ و فولیه تارکبل، اندرفته اند نه تنها فرهنگ ما را نشانهسلطه برده

  .«نندکمی

، وجود فرهنگ». شودمی جوامع و ملتها یت ملیاتحاد و هو یامً سبب نابودیمستق، یتهاجم فرهنگ

های ردستان و جنبهکد در ینوسایژ ین بخش به بررسیدر ا« ندکمی زیمتام یرا از انسان یبرش  ەجامع

گروه سلطه در های استیس یت ماهو یم تا با واقعیپردازمی گوناگون آن ییاجراهای ابزار و یعلم

  .میشرت آشنا شویب، ردستانک
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 ژینوساید در جنوب کردستان

ردها ک ەمسأل، شورکردستان به شامل آن ک یو الحاق اجبار  1912شور عراق در سال کس یاز زمان تأس

  .شور بوده استکن موضوع آن یشه دارتریر

است یچگاه از سیه، تیمکز حایمتامهای وهیبا وجود ش، شورکخ آن یمختلف تارهای ام عراق در دورهکح

ت یمکرش حایردها را به پذکاند ردهکردها غافل منانده و بانحاء مختلف تالش کوب کو رس  یجیتدر ینابود

س عراق یه تاسیاولهای ه از سالکعراق  ام سلطه درکاقدامات ح ین بخش به برخیدر ا. عراق وادارند

ا بدنبال یتانیبر –عراق  کسپاه مشرت  1933 -34در سال . میپردازمی ن اواخر صورت گرفته استیتا هم

و « یمزو »، «به روژ»تنها در مناطق . دندید کردها تدار که یعل یعیتهاجم وس، ام منطقه بارزانیق

( %60ب و سوزانده شد )یخانه تخر 1365 یونکواحد مس 2382ران و از مجموع یروستا و 79« روانیش»

در مدت ، نیردنشکشور و تهاجم به مناطق کج ارتش آن یم قاسم با بسیرکم عبدالیرژ 1961در تابستان 

دادند می لکیان تشکود کشهرها و زنان و  یشرت آنها را اهالیه بکرد کنفر را قتل عام  3000م یسال و نیک

 .سان شدندیک کبا خا کروستا و شهر  150 نفر آواره و 100000حدود 

 200، ردستانکعراق به های رویورش نین ماه یها آغاز شد و در اولیریگر درگیبار د 11/6/1963خ یدر تار

  .گناه گشته شدندیانسان ب 2000ش از یران و بیروستا و

ارتش عراق  یت نظامایه عملکرد کاعالم ، وابسته به سازمان ملل متحد یأت روسیه 1963 یدر ماه جوال 

تنها ، سازمان ملل متحد یاجتامع یأت اقتصادیاز هجده عضو ه. د استینوسایژ، ردهاکه یعل

ز در ماه ین« مغولستان»و  یر شورو یاتحاد جامه. ردکت یم عراق حامیت رژیومکاز مح« کیسلواکچ»

ن سازمان یردها در اکه ید عراق علینوسایاب ژکارت ه مسألهکاز سازمان ملل متحد خواستند  1963 یجوال 

  .خود را پس گرفت یتقاضا یر شورو یاما بعداً اتحاد جامه، طرح شود
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، ن و منع عبور و مرور یردنشکم عراق با اعالم حالت فوق العاده در مناطق یرژ 9/7/1963خ یدر تار

باران شدند ه گلوله یامنینفر در سل 83. ردها آغاز منودکو بازداشت  یر یدستگ یبراهای اقدام گسرتد

همزمان در شهر . دفن شد یدستجمعهای نفر اعدام و اجساد آنها در گور 276، نفر بازداشت 5000

برق های رینفر را به ت 20، گناه یرزنان بیرمردان و پیان و پکود کم عراق با حمله به زنان و یرژ« هیوک»

نان کبجان سا، م بعثتیرژ 13/6/1963خ یدر تار. ردکبسته و در برابر چشامن بهت زده مردم گلوله باران 

. دیشکز به آتش یمدارس و مساجد را ن یحت، یل افتاد و با قتل عام اهالیارب« ناویندک»منطقه های روستا

مرحله نخست . ردکمی ردها( را با شدت متام دنبالکردن کب )عرب یاست تعریس، م عراق یهمزمان رژ

ز در ین اقدام نیمرحله سوم ا. دیبانجام رس 1975سال و مرحله دوم آن در 1963است در ژوئن ین سیا

. افتیر ییتغ یز به عربینام روستاها ن یب و حتیمنطقه تعر یروستا 153ه مجموعاً کانجام شد  1987

ت ین جمعیا یبجا، آواره شدند کو کر کن در حومه کساهای ردکتن از  40000حدود  10/7/1963خ یدر تار

خواندن و نوشنت به زبان ، ردندکب یردها را با بولدوزز تخرکو منازل  داده ینکعربها را در منطقه س

غارت اموال مردم و سوزاندن باغها و مزارع با استفاده ، یردکهای نام« بیتعر»است یممنوع و س یردک

ران یروستا و 875مجموعاً  23/7/1963ت یلغا 11/6/1963خ یاز تار. ن سوخته انجام شدیزم ەاز پروژ 

  .شد

های م عراق در فاصله سالیه رژکمستند نشان داد  کیبا ارائه مدار  یروزنامه نگار فرانسو « سیموررنه »

 ەفیه وظکن امللل در لندن یجامعه ب. رده استکاستفاده  یسمهای از گاز، ردستانکدر  1966و  1965

ه به ک 1989 سال 23 ەشامر  ەژ یدر گزارش و، و حقوق آنها در جهان است یملهای تیدفاع از اقل، آن

ردستان بوقوع کدر  1960تا  1970ه در فاصله کپرداخته می اتیجنا یبه افشا، ردستان اختصاص داردک

 60000ب ینفر آواره و قر 300000، ران یروستا و 700خانه در  40000ن گزارش یبر اساس ا. وسته استیپ

هزاران ، ییایمیسالح ش یر یارگکب بدنبال 1988د در سال یافزامی ن گزارشیهم. شته و مجروح شدندکنفر 

  .ران پناه بردندیه و اکیشته و صدها هزار تن به تر کنفر 
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امن یردها پک یمل ییوب نهضت رهاکجهت رس ، ردستانکگروه سلطه در های شورکسال گذشته  50در 

، ردکان یه شورشیعل کمشرت  یدر اقدام نظام یه عالوه بر هامهنگکاند ردهکامضاء  کیمشرت های نامه

  .ز استیردها نک ینابود یبرا ییشامل قراردادها

ردها در جنوب کب نهضت که با هدف رس یان عراق و سوریل از نظامکمتش یسپاه 9/9/1963خ یدر تار

، ییهوا یرو ینهای جنگنده یبانیه با پشتیسپاه سور. ل شدکیر دفاع عراق تشیوز یردستان به فرماندهک

و « زاخو»رد در مناطق کهای رویعراق به نهای روینار نکدر ، ان مسلحو رسبازان تا بن دند یزره یقوا

رد و رهرب عراق کرا رسامً اعالم  یسور های رویت نکومت عراق مشار کح. ردندکحمله « کدهو »

 یروز یه جز پیرسبازان سور»: ردستان گفتکمستقر در  یان سور ید از نظامیدر بازد« عبداالسالم عارف»

ال کرد اشکد خلق ینوسایژ، ومت بعث در عراقکار آمدن حک یبا رو  1968سال « ندارند یگر یفه دیوظ

، یاسیسهای از ابزار یر یتهاجم همه جانبه خود را با بهره گ یبخود گرفت حزب بعث عرب یتازه تر 

 انگذار حزب بعثیبن« شل عفلقیم». ردکردها آغاز که یعل یکولوژیو ب یاقتصاد، یفرهنگ، ینظام

ردها و کان یم یز یچ متایاند و ههنان اعراب مسلامن بودهیردها هم مکه کسال است صدها »: گفتمی

رد عرب ک یک« شل عفلقیم»از اظهار نظرها  یه بر اساس برخکاز آنجا « اعراب مسلامن وجود ندارد

وتاه در ک یبا نگرش« از ملت عرب است یرد بخشکقوم »: دیگومی از سخنان خود یکیدر . بوده است

ملت  یانگذار حزب بعث از هامن آغاز بر طرح نابودیبن ەدیه اکم یابیمی در« شل عفلقیم»های شهیاند

آنها  یقوم یردها و اثبات وابستگک یت ملیماه ین حزب تالش منوده با نفیاستوار بوده است و ا، ردک

  .ندکو اجرا  ین طراحکن سطح ممیتر یخود را در عال یاست همگون ساز یس، به اعراب 

« خورت»و « اکد » یات دو روستاین عملیدر ا. ردکحمله « یر کآ »ارتش عراق به  1969ماه آگوست در 

رده کپنهان  ینفر بوده و خود را در غار  67ه حدود کن دو روستا ینان اکده شدند و سایشکبه آتش 

  .در آتش سوختند یبودند همگ
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ه حمله برد و یسور –عراق  –ه کیز تر واقع در مر « ایصور» یسپاه عراق به روستا 16/9/1969خ یدر تار

  .ردکرا گلوله باران  ینفر از اهال 60

  :ردها را دنبال منودکردن کاست آواره یس، دیجدهای برنامه یم عراق با طراحیدر آغاز دهه هفتاد رژ

پس از ابطال  یلیرد فک 40000حدود  1972و  1971در سال « ها یلیف»رون راندن یب -1

رون رانده شدگان تا یشامر ب. ران رانده شدندیشور به اکم آن یتوسط رژ یراقعهای شناسنامه

  .ردکرا مصادره « ها یلیف»م عراق متام اموال یرژ. دینفر رس 215000به  1980ان سال یپا

ه در منطقه موصل کرا « انیاومر»و « انیگو»رد ک 30000 یوچ اجبار کم عراق فرمان یرژ -2

نشد اما در فهرست  ین اقدام عملیاگر چه ا. ردکه صادر کیتر های زردند به طرف مر کمی یزندگ

  .د ملت قرار گرفتینوسایژ

رون رانده شدند ین بیو خانق کو کر کشان از یارمند به همراه خانواده هاکارگر و کهزاران  -3

به  1970مارس  11ه یانیصلح دانسته و از صدور بهای آن سالها را سال، خ عراقیاگر چه در تار

همچنان ادامه « یشتار جمعک»و « یوچ اجبار ک»، «بیتعر»است یاما س. نندکمی ادی یکین

 .داشت

شهرها و  یردستان آغاز و هزاران نفر از اهالکعراق به های روید تهاجم نیدور جد 1974در سال 

است یس، ردهاکنهضت  یر یبا اوج گ 1975در سال . م عراق شدندیات رژیجنا یردستان قربانکهای روستا

است یس، ردهاکنهضت  یر یبا اوج گ 1975در سال . د شدیز تشدیردها به جنوب عراق نک یوچ اجبار ک

د شدند یرد به جنوب عراق تبعک 200000حدود ، د شدیز تشدیردها به جنوب عراق نک یوچ اجبار ک

ت یجمع نگن ویتیت از ملل تحت سلطه در آملان گویانجمن حام 1975( در نوامرب یل و لور ی)مناطق ز

 116ران شده یوهای تعداد روستا، تن 200000رد که شامر جابجاشدگان کردند کحقوق برش هلند اعالم 

  .نفر هستند 25000« سنجار»د شده از یتبع« یدیزی»های ردکو شامر 
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رد اختصاص کخ یتار یه به معرفکرا  ییتابهاک یسوزاندن ونابود، عراق یفرهنگهای دستگاه 1976در سال 

ان سال یدر پا. شدمی دنبال، ت متامیب با قاطعیو تعر یوچ اجبار کاست یردند همزمان سکآغاز ، ندداشت

شامر رانده شدگان  1979نفر به طرف جنوب عراق رانده شدند و در آغاز سال  300000مجموعاً  1976

، «لیارب»، «هینامیسل« »الهید» یروستا در نواح 1222ن مدت ید در ایتن رس 700000به  ین مادر یاز رسزم

عراق و های واقع در مرزهای روستا، م عراقیرژ. ران شدندیه و ویو موصل تخل« کدهو »، «کو کر ک»

  .ردکران یز ویران را نیا

ن کساهای ردک 1976سال  یدر رسشامر . شودمی بار انجامیکهر ده سال ، در عراق یعموم یرسشامر 

و  یفسفر ، ناپامل بهایاستفاده از مب، ر متعارفیغهای سالح یر یارگکردند بک یرا عرب معرف کو کر ک

 یمدرن بر رو های ش سالحیمسموم منودن آب مرشوب و آزما، ردکگناه ینان بیه روستانشیعلهای خوش

های دستگاه 1983در سال . ردها بودک ینابود یم عراق برایرژهای گر برنامهین از دیردنشکمناطق 

شان جدا و بعداً یرا از خانواده ها یرت بارزانینفر از مردان عش 8000، م عراق یرژ یتیامن – یاطالعات

  .حقوق برش منترش شده است یجهانهای سازمان ین فاجعه از سو یسند ا. ردندکقتل عام 

ومت کدوران ح کس و مدار یو انگل یه اسناد مربوط به دوره عثامنیامنیدر سل م عراقیرژ 1983در سال 

  .و سوزاند ردک یخ محمود را جمع آور یش

 یعمو « بینق یخ مصطفیش» یبرا« ییاستاد حسن فاطمه غزا»ه توسط که یامنیدر سل« بیاخ نقک»

های ده شد و مغازهیشکبه آتش  یبعثهای رویتوسط ن 1988ترب سال کدر ماه ا، خ محمود بنا شده بودیش

  .سان گشتیک کز با خایاطراف آن ن

 ت آن ملت را در اعصار مختلف نشانیدرجه مدن، یهر ملت یدر فرهنگ مل یخیه آثار تارکواضح است 

. آنها انجام شود یاز نابود یر یجلوگ یبراای ویژەهای شود مراقبتمی سببن مسألهیدهند و هممی

در  1985اوه آهنگر در سال کب مجسمه یتخر، ید فرهنگینوسایعراق در ژ میگر از اقدامات رژید یکی

مناطق  یآثار باستان ید نابودیخ محمود حفیره شیکنعت از نصب پم عراق با مامیرژ. ه استیامنیسل
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مناطق  کن آثار در خایقرار دادن ا کر خایهن و در زکاء یاش ییجابجا ین آثار و حتیه ایتخل، ن یرنشک

ردها را به اعراب منتسب کهن کراث یاعتبار ساخته و م یرد را بکخ یند تارکمی تالش، ن جنوبیعرب نش

 یف بوده و ملت ما هنوز بدرستیار ضعیبس ید فرهنگینوسایردها در برابر ژکنش ما کانه وامتاسف. دیمنا

م عراق متام یرژ 31/8/1966خ ینشناخته است در تار یهن را در شناسنامه ملکث یت مواریاهم

  .ردکشهر را غارت  یو فرهنگرسا یل را جمع آور یاربهای وتریامپک

« هستند یه در خطر نابودک ییدفاع از زبان و فرهنگ ملتها یلن امللیت بیجمع» ینفرانس جهانکدر 

ن یه آماج بزرگرتکرد کدر دفاع از ملت های قطعنام، ا برگزار شدیتالیدر ا 1984 یجوال  27-29ه در ک

ن قطعنامه با استناد به قطعنامه یاست صادر شد ا یکیزیو ف یکولوژیب، یاقتصاد، یفرهنگهای دینوسایژ

ت یخواهد به وضعمی یاز مجامع جهان، یت چند باره نژادپرستیومکو در محکونسی 22/11/1978مورخ 

 یدگیرس، د هستندینوسایو ژ یان نژادپرستین قربانیه بزرگرتکشورها کر یپناهنده در اروپا و ساهای ردک

  .شود

داشت و باز  یر یدستگ، یشتار جمعکشود تر میمیروز بروز وخ، ردستانکرد در جنوب کد ملت ینوسایژ

و اعدام و گلوله باران ، (یاعالم حالت فوق العاده )حاله الطوار ، ان کود کبازداشت زنان و  ویژەب یجمع

عادات روزانه ها هو مغاز ها هخان یرانیو، شهر  یاصلهای ابانیو خ یعمومهای دانینان شهرها در مکسا

ه در زندان ک یرسان عراقاز اف یکیبر اساس گزارش . ردستان استکمردم  یم عراق در نابودیرژ

. اندان گلوله باران شدهینفر از زندان 5000، 1985در اواسط سپتامرب ، ندکمی فهیانجام وظ« بیابوغر»

با مسئوول  یتلفن، نیصدام حس 1984سپتامرب  12شب  30/8در ساعت »: ن گزارش آمده استیدر ا

رار جمله کان رابا دوبار تیزندان نفر از 5000فرمان گلوله باران  متاس گرفته و«ام الخاصهکاالح»زندان 

ان با ینفر از زندان 500روز  هر 1985 سپتامر 13 بامداد روز از. منود صادر«نکرشوع ، ن کرشوع »

سلامن » ەمستقر در جاد یاز مقابل رسبازان نظام شده و«ا یبسام»روانه پادگان  ینظامهای خودرو

، یزندان 5000ن یر باران ایپس ازت. د یروز متام بطول انجام 10، ات ین عملیا. شدند می عبور داده«کپا
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ت مجالس یفرمان ممنوع. ند کنه گلوله پرداخت یبابت هز ینار عراقید 50هر خانواده موظف شد 

 م ویمخالفان رژ، ران وعراق یان جنگ اینفر شامل فرار 5000ن یا. ز بالفاصله صادر شدیعزاوماتم ن

درلندن ارسال شده «یاردر ک»ەتیمکن گزارش به ی)ا. بودند«لیارب»ن یلدان دانشگاه صالح ایدانشجو

 ردها را هدف قرارکز یشور نکآن های مرز ه خارج ازکبل، عراق  کم عراق نه تنها در داخل خایاست(رژ

ردستان کدر رشق  «هیویز»اردوگاه ، م عراق یرژهای امیهواپ 1/7/1984 و 9/6/1984خ یتار در. دهدمی

. دندیشکخون  و کن در اردوگاه را بخاکان ساکود ک ر مردان ویده وزنان وپیوبکهم  ناپامل در هایبرا با مب

 یتن زخم 14شته وکنفر 2، ز یتن مجروح شدند ودر مبباران دوم ن 230شته وکنفر 42،  9/6در مبباران 

 . شدند

مواد  یحاو های کسارتش عراق با پرتاب عرو های امیهواپ،  یدر منطقه آمد 10/11/1985خ یدر تار

  . رابه شهادت رساندند کود کدو ، (کیعروس بهایمنفجره )مب

ن اقدام با فرمان یا. ردکل ین تعطیردنشکمدرسه را در مناطق  776م عراق یرژ 1984-85های در سال

 ەبه شامر  کت منطقه دهو یاطالعات وامن ەتوسط ادار  ل عراق وک یمحرمانه رس فرمانده

 ەنام، ریاخ ەز در بازگشت به نامین کت دهو یامن اطالعات و ەادار . رت گرفتصو  (2/10/1985مورخ577)

ز در یل نیمنطقه ارب یفرماندار . مدرسه خرب داد 208 یلیاز تعط صادر و را 22/9/1985مورخ 236 ەشامر 

 در. ل گزارش منود یمنطقه اربهای مدرسه رادر روستا 200 یلیتعط،  1/9/1985مورخ 2297شامره  ەنام

ز در یگر نید ەمدرسها هد. ز بسته شدین کو کر که و یامنیگر در مناطق سلید ەمدرس 340مدت  نیهم

ه معلامن که آموزش وپرورش عراق آمده است یدر ابالغ. ل شدندیخان تعطیوش یر کا، مناطق موصل 

  .درس بازگرندهای السکبه ، ور حق ندارند در آن سال کمدارس مذ 

سپتامرب های ماه ەه در فاصلکرد کاعالم  14/3/1989خ یلندن بتار در  Amnesty internationalسازمان

در . رده است کاعدام ، سال سن داشتند 17-23ن یه بکرد را کنوجوان  300م عراق یرژ، 1985ترب کوا
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نان شهر در اثر کنفر از سا 5000ه در آن کز اشاره شده است یحلبچه ن ییایمیهامن گزارش به مبباران ش

  .جان باختند یسمهای زاستنشاق گا

نوجوان شهر  300نجه و آزار و اعدام کخود را از ش یتینارضا 9/4/1987ه مورخ یانیپارملان اروپا در ب

رار کدر صورت ت، ردندکد یعراق را تهد، پارملان اروپا  یاعضا، در هامن قطعنامه . رد که اعالم یامنیسل

  .ردکد نظر خواهند یدومت عراق تجکدر روابط خود با ح،  یاتین جنایچن

ن یرد نشکروستا و شهر در مناطق  1985ش از یب یاهال 1986سم بعث درعراق تا سال یاز آغاز فاش

م یاست رژیس. د یرسمی نفر 84877روستا به  1476جابجات شده درهای شامر خانواده. جابجا شدند

 ەبرنام یکاز  یبخش… و یعجم یاجبار های وچک، بیاست تعرین وسیرد نشکمناطق  یرانیعراق در و

عالوه بر ،  کو کر کبعنوان مثال در شهر . ردستان استک یمل یامیخنت سیدر هم ر یامال گسرتده براک

اند وشهر بعلت حضور دهیگز ینکس یخانوار از اعراب بدو  20000، ردها ک یب هزاران خانه وآوارگیتخر

 5تا4ن یهر خانواده را ب یاگر تعداد اعضا .بخود گرفته است  یپادگان نظام یک ەچهر ، ان یع نظامیوس

ت یرثکه اکرسد می هزار نفر 80-100به ، اند دهیگز ینکس کو کر که در ک یشامر اعراب، م یرینفر در نظر بگ

ه کهستند  یاعراب متعصب مخابرات و اطالعات و ەارمندان ادار ک و یتیامنهای روین، س یآنها افرسان پل

  .پندارندمی خود یخونمنها را دشمنان کتر  ردها وک

ان سال یسبب شده است تا پا. …و یقومهای ییجابجا،  یاجبار های وچک، ردستان ک یرانیاست ویس

 ینواح %41/49 یعنی، ن تحت سلطه عراقیردنشکلو مرت مربع از مناطق کی 42488ش از یب،  1986

استفاده از . د یج خود رسبه او  1987-1988های رد در سالکد ملت ینوسایژ. ب شوند ین تعریردنشک

  . ندکردستان بر کمناطق  یار یات را در بسیح ەشیروستاها ر شهرها و ینابود و ییایمیشهای سالح

ن یدر ا. ردکمبباران  ییایمیش بهایران را با مبیدر ا«رسدشت »م عراق شهرستان یرژ 28/6/1987خ یدر تار

  .شدندتن مجروح  5000ش از یب نفر جان باختند و 132داد یرو
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ار کب»: آمده است لکن پروتیدر ا. ژنو است 1925ل سال کبر خالف پروت ییایشمهای سالح یر یار گکب

از  یکیرهرب عراق در « نیصدام حس« »ممنوع است یلکننده بطور کوخفه  ییایمیشهای بردن سالح

 ییایمیر شیجم ذخاار دارد واز نظر حیدراخت یمؤثر  ییایمیشهای سالح، عراق»: خود گفتهای یسخرنان

 یاز توانائ، اراکن آشیچن، ن یخ نویدر تار یچ مقام رسمینون هکتا« . مرت استک یا وشورو یکفقط از آمر، 

  . د انسانها سخن نگفته استیوتهد یجمع یخود در نابود ییایشم

. ه بود ردکردستان آماده کجنگ  یز براین یکولوژیبهای ه سالحکبل، ییایمیم عراق نه تنها سالح شیرژ

خطاب  3/8/1986خ یبتار 1/277جەبه شامر « ات کالحر – لیه قاطع اربیمقر امر»، یوفوق رسّ  ینامه رسم

امال محرمانه بوده کاز آنها  یکیه کگر یضمن اشاره به چند نامه محرمانه د، لیمستقردر اربهای رویبه ن

 -مساالنهیند آمار نکمی ر خواستگاه مزبور دین پایاز مسئول، است  25/5/1986مورخ  10135آن  ەوشامر 

ن آمار در یا. ند یل گزارش مناک یرا به رس فرمانده یکولوژیوب ییایمیشهای سالح– یجرد نصف سنو 

  . ل ارتش عراق گزارش شدک یبه رس فرمانده 6/8/1986خ یتار

م عراق از یژه ر کت است ین واقعین ایردستان مبکهای در پادگان یکولوژیوب یایمیشهای استقرارسالح

  .رده بودکردستان آماده کن سالح در یا یر یار گکب یقبل خودرا برا

 ن شهر در سالیا. ردستان استک یواقتصاد یاسیس،  یات فرهنگیومهم در ح یخیشهر تار یکحلبجه 

ردستان را کم عراق رسانجام یرژ 1988مارس  17و16های روز. ت داشت ینفر جمع 70000حدود1988

د ینفر شه5000، ردند ک ییایمیحلبجه رامبباران ش، میرژهای امیهواپ. خود قرار داد  ییایمیآماج هجوم ش

اطراف های ه به شهرکنان شهر کاز سا یار یشامر بس. گر مجروح وآلوده شدند ینفر د 10000وحدود 

 یت به سو کبا حر ، از آوارگان  یگر یم بازداشت شدند وبخش دیرژ یتیامنهای رویتوسط ن، ختند یگر

 یر یتصوهای گزارش ەیجهان با ته یجمعهای شور شدند پس از آن رسانهکن یوارد ا، ران یاهای مرز

سازمان ملل  لکر یدب ویژەنده یمنا. ان نشان دادند یحلبجه رابه جهان ەعمق فاجع، گسرتده  یوپوشش خرب 

ردستان را که مردم یعل ییایمیشهای سالح یر یارگکب، ران وعراق یاهای امرستانید از بیمتحد پس از بازد
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انتشار  1989د حلبجه درسال یشه 2198امل کم فقط نام ومشخصات یدانمی ه ماک ییتاجا. رد کد ییتأ

  .افتی

خ ینفرانس خلع سالح در تارکشور به کآن  ەر خارجیوز ەم نامیا در سازمان ملل متحد با تسلیر اسرتالیسف

أت یه یک. رد اعالم منود که ملّت یعل ییایمیسالح ش یر یر گاکا رااز بید اسرتالیشد یینارضا 9/9/1988

پروفسور » یبه رسپرست«یکجنت بلژ»( دانشگاه ی)سم شناس یولوژ یکسکن تایاز متخصص ویژە

ه در کران وعراق ین فاجعه در این ایومالقات مجروح ید از حلبجه ومنونه بردار یپس ازبازد«سیکهندر

: ردکاعالم  pj /2 ku / 88 . No Report 881 ەدرگزارش شامر  صورت گرفت 1988لیآور 14تا 10خ یتار

تعفن در شهر  یبو . شودمنی دهیدهای چ موجود زندیه. ه خودرا برحلبجه گسرتده استیسا، شبح مرگ 

 « .ده استیچیپ

راهن ولباس مردم شهروچند قطعه سنگ یپ، ش مببکتر  ەمنون، جسد انسان ، دامها  ەته الشیمکن یا یاعضا

ه سه نوع گاز کقات مفصل روشن شد یبردند پس از تحق«جنت»باخود به دانشگاه ، ش یت آزمارا جه

ن گازها بر یر ایوتأث ویژەات یمزبور خصوص ەتیمکق یدرتحق. ار رفته است کدر مبباران حلبجه ب یسم

  .قرار گرفته است یستم موردبررسیوسکا

درگزارش  16/9/1988خ یمتحد بتار سازمان ملل-سون حقوق برشیمک– یواجتامع یت اقتصادیجمع

ه اقدامات عراق کن گزارش آمده است یدر ا. ندکمی اشاره12ەردها در مادکر پا گذاشنت حقوق یخودبه ز

 یوچ اجبار ک، بازداشت،  ی)قتل عام جمع: شده است یز یاقدام برنامه ر یکردها کرپاگذاشنت حقوق یدرز

 1988ه در مارس ک(در هامن گزارش اشاره شده است . اهگنیان بکود کد ودار زدن زنان و یتبع، ب یتعر، 

ن به یهمچن. اندقرار گرفته ییایمیشهای ه هدف سالحیامنیسل« قره داغ» ینفر از اهال400ش از یب

ه کاشاره شده است  1987سال  در «لیارب»از منطقه «سانیبال» ەدر در « خ وه سانیش»باران  ییایمیش

ه وبازداشت یامنیسل ینفر از اهال300ن به مرگ ین گزارش همچنیا در. شته شدندکنفر 360داد یدر آن رو

  . نان شهر اشاره گشته استکاز سا یشدن شامر قابل توجه مفقوداالثر و
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 1986در ماه نوامرب ، کو کر ک ەدر حوم«من یچ» یروستا یرانیام گزارش حقوق برش به و یدر ماده س

گزارش  33 ەماد. ر وجوان جان باختندیعم از زن ومرد وپروستا ا ینفر از اهال 150ه کاشاره شده است 

 8ه کرد کبازداشت شدگان  نفر از46ردها از که یم عراق علیرژ گریات دیاشاره به جنا مزبوردر ادامه با

 یگربیتن د104ان بازداشت کت ومیند از هوکمی رده واعالمکاد یشودمی دهیان آنها دیز در مین کود ک

  .اطالع است

« انفال» به نام ییهوا و ینیات زمیره عملیزنج، نیرد نشکمناطق  م عراق در رسارسیرژ 1988 مارس در

ات یدر عمل. دیبه طول انجام 5/9/1987 خیتار ات تاین عملیر دفاع عراق ایوز یبراساس ادعا. ردکآغاز 

ردها ک ن ویردنشکغارت مناطق  قتل و بازداشت و، دن یشکبه آتش ،  یرانیو یسپاه عراق برا« انفال»

ان ینظام ن بودند ویردنشکهای گناه روستا یز مردم بین تهاجم نیا یهدف اصل. داشت  ویژەارات یاخت

ردفاع یوز« راللهیعدنان خ». ستندینگرمی چشم یکر مسلح رابه یمسلح وغ، ردستان ک یعراق در نابود

زاملتمرد منهم عن ییننا متکمیال»: ردکمی هین بهانه توجیگناه شهرها وروستاها را با ا یشتار مردم بکعراق 

 یاغیم یتوانمنی ما:  یعنی «ده سالحاً یحمل بیمن  کان هناکع االاذا یجم یردکال یلبسون الز یره النهم یغ

 «…ه مسلحندک یسانک یباستثنا، پوشندمی یردکچون همه لباس ، م یص دهیرا از هم تشخ یاغیر یوغ

 یرسم یچه اعضا، امن یننده درپکت کمشار های متام دولت،  1925ه ژنودرسال یانیمبوجب بندچهارم ازب

 .ه هستندیانیب ت اصول مندرج دریموظف به رعا،  یررسمیوچه غ

مه کمحا ین املللیدادگاه ب یکددریبا یاران جنگکتیجنا، وکیبراساس قانون مصوب دادگاه نورنربگ وتو 

  :آن احرتام بگذارند یوبه رأ 

  13/1/1942خ یدرتار یجنگ ارانکتیه مجازات جنایانیب-1

 30/10/1943،  یات جنگیاب جناکل ارتیبدل یومت ناز کت رسان حیومکمح ەیانیب-2

 8/8/1945خ ی(درتار ین املللیقانون دادگاه جنگ )ب-3
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م ومجازات یتسلەدربار  1947و13/1/1946، سازمان ملل متحد  یمجمع عموم ەقطعنام-4

 . یاران جنگکتیجنا

 12/8/1949، ان جنگ یورددفاع ازقربانژنودرم ەامن نامیپ-5

 ارانکتید ومجازات جناینوسایدرمورد منع ژ 1948 ەامن نامیپ-6

 18/2/1992  گزارش مورخ سازمان ملل متحد در-ون حقوق برشیسیمک– یاجتامع و یت اقتصادیجمع

ات یاجن ل ازیبه تفص، است«ل یرستویوان د»ون یسیمک ویژە ەندیصفحه گزارش منا 96 ه مشتمل برک

د شده ینوسایب ژکم عراق مرتیه رژک ندیکثابت م یافکل یدال با ردستان سخن گفته وک م عراق دریرژ

شتار کچون  یب اعاملکمرت، ردستانکم عراق در یه رژکند کمی در گزارش خود اشاره ویژەنده یاست منا

 یباستانث یموار ینابود، یبازداشت جمع،  یاست همگون ساز یس، یجمع یوچ اجبار ک،  یجمع

ر متعارف یغهای ت استفاده ازسالحیردها ودرنهاک یفرهنگ یاجتامع، یعقب نگهداشنت اقتصاد، ردستانک

  .ردها شده استکمحو  یبرا

انجام  یکستامتیمنظم وسای وهیم عراق به شیمتام اقدامات رژ، حقوق برش ویژەنده یبراساس گزارش منا

د ومجازات ینوسایت ژی)ممنوع1948امن نامه یوب بند دوم پآنها در چهار چ ین بررسیبنابر ا. شده است 

  .شودمی اران ( گنجاندهکتیجنا

اسناد محرمانه  یبه برخ، م عراق یات رژیاز جنا یار یح بسیعالوه برتوض، سون حقوق برش یمکدرگزارش 

ها ردک یاعدام جمع،  یونکردن مناطق مسکران یو، ردستان که یه شامل تخلکم عراق یرژ یوفوق رس 

احشام  ینابود، آب وقناتها های ردن چاهکمسموم ، ر زنانیر مردان وپیان وپکود کاعم از زنان ومردان و 

 یرانید بر وکین گزارش باتأیدر ا. شودمی رد است اشارهکه ملت یعل کیات پزشیبا استفاده از سموم وجنا

  . اشاره شده استردها کون نفر از یلیم یکش از یب یبه آوارگ، ردستان کروستا در  4000
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اشاره « االنفال»ات یروستاها در عمل یاهال یبه گلوله باران جمع، ون مزبور یسیمکاز گزارش  98 ەدر ماد

  .شده است

  : میخور یبرمای ان دهندهکبه آمار ت، روستاها یرانیبااشاره به و، ونیسیمکاز اسناد  یکیدر 

 کروستاوشهر  3839ردن کران یو-1

  سهمدر  1757ب یتخر-2

  یان مذهبکمسجد وم2457ردن کران یو -3

 امرستان ودرمانگاهیب 271ب یتخر-4

 ... خانوار  219828 یوچ اجبار ک -5

  :دهدمی ادامه 103سون حقوق برش در ماده یمکگزارش ، سند سازمان ملل 100ماده 

ن شده و ییش تعیاز پهای رد بر اساس برنامهکهای اعدام خانواده، ردکه ملت یعل ین بدرفتار یرتکهولنا

ن بدست یردنشکمناطق  یواطالعات یتیر امنیه از دواک یاست اسناد« عوامل اغتشاش»وب کبه بهانه رس 

تا زمستان  1987ز ییدر فاصله پا –تب شوون الشامل کم –ره امور شامل یه داکدهند می آمده نشان

شرت شامل یب، اسناد مزبور. است را بر عهده داشته« انفال»ات یهجوم به شامل و عمل یفرمانده 1989

بوده است در  ینظامهای ردها در اردوگاهک یان اجبار کها و اسیمرغدار یلیتعط، احشام ینابود، غارت

به آنها داده شده اشاره « عوامل اغتشاش»ه نام کردها کاز  یگروه یاز اسناد به اعدام جمع یمعدود

  .گشته است

ه مجموعاً کرد را کخانوار  15000فهرست ، ده سازمان ملل متحدنیه مناکآمده است  103در هامن ماده 

در . رده استکون حقوق برش ارسال یسیمکبه اند برده شده ینفر بوده و به مقصد نامعلوم 182000
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اشاره شده اند ورش انفال جان خود را از دست دادهیه در ک ییردهاکنفر از  239 یادامه گزارش به اسام

  .است

رد به کد ملت ینوسایعالوه بر ژ، ون حقوق برشیسیمکه در گزارش کم یدانمی ز الزمیرا ن تهکن نیر اکذ 

 یز اشاراتیومت بعث نکها و اعراب مخالف حیآسور، منهاکتر  یم عراق در مورد نابودیرژهای استیس

 .شده است

و  کبه مدار  با استناد 1991ه یماه فور 4در سند شامره ، در آملان« دربندهای ملت یار کجامعه هم»

ن گزارش از یدر ا. د شده استینوسایب ژکمرت، ردستانکه گروه سلطه در کدهد می نشان، شواهد متقن

  .ان آمده استیل سخن مبیه و اربیامنیدر سل کو کر کاز مناطق  1988رد در سال کنفر  70000 ییجابجا

از « مزینشنال تایفا»امه روزن 3/6/1989در شامره مورخ ، ییایتانیرشق شناس بر« مریادوارد مورت»

ن گزارش آمده است در اواسط سپتامرب یند در اکمی ادیل یرد به تفصک 300000 یوچ اجبار کو  ییجابجا

ن یا. نندکدن ین عراق دیرد نشکاجازه داد از مناطق  یروزنامه نگار خارج 200ن به یصدام حس، 1988

ن یوگی« »ران بودیه و اکیتر های ف مرزرد به طر ک 150000 – 200000قاً مصادف با فرار یزمان دق

 21/9/1988خ یشود در تارمی ن چاپیه در برلک« تونگیس تسیتاگ»خربنگار روزنامه آملان « خیلیگاتش

های روستا، مین درحال پرواز بودیردنشکمناطق  یبر رو  یوپرت عراقک یه سوار بر هلک یهنگام»: نوشت

ن واقع در یردنشکاز مناطق . است و در آتش سوخته اند اه شدهیآنها س که خاکدم یدمی ن رایردنشک

منانده  یباق یز یچ کسوخته و مزارع خشهای نیزم، رانیوهای ه جز روستاکیران و تر یاهای امتداد مرز

 4000ش از یب. نرتل خود درآورده بودکردستان را تحت ک، سال 30ومت عراق باالخره پس از کح. بود

  .«واره شده بودندنان آن آ کران و سایروستا و

ومت کس حیحقوق برش در پار یون جهانیفدراسهای بر اساس گزارش» : ن گزارش آمده استیدر ادامه ا

در چهار شهر  1991ه یو ژانو 1990ردها را در دسامرب ک یوچ اجبار کو  یقوم ییاست جابجایعراق س

های بر اساس برآورد. ده استیسن ر کن حد ممیرد به باالترکاران یکشامر ب. رده استکبزرگ عراق آغاز 
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در گزارش  ییایتانیخربنگار بر« لگا گراهامیه»زند می ون نفریلیه تعداد جابجاشدگان رس به دو میاول

ومت کخود رانده شدند حهای از خانه« زهیقلعه د»صد هزار نفر در »: سدینومی 2/7/1989مورخ 

 « .نده استکشه بر یز از ریدرختان را ن یحت یعراق

ومت بعث با کح. شتار جزء به جزء بوده استک یمهندس یک« انفال»ورش یم عراق در یاست رژیس

وان . رده استکج اجرا یرد را بتدرکامحاء ملت های استیق سیجامع و دق، مدونهای برنامه یطراح

م یرژ یتلگراف فوق رس  33خود با اشاره به های سازمان ملل متحد در گزارش ویژەنده یمنا« رستولید

  .دهدمی ل رشحیردستان را بتفصکمنطقه از  یکد در ینوسایژ ەمسأل 1988ل یعراق در آور

بعنوان . افتیتوان منی آن یبرا یر یخ معاص نظیه در تارکانه بود یوحش یبقدر « انفال»از  یع ناشیفجا

. منتقل شدند« امننوگره سل»های به زندان ینظامهای با استفاده از خودرو« انیگرم» یت اهالیرثکمثال ا

تن از  5000« نوگره سلامن»ند در چهار زندان کمی فین تعریت آن روزها را چنیوضع، انیاز زندان یکی

رمردان و یان و پکود کنفر از زنان و  1875در مدت شش ماه و ده روز . ان بازداشت بودندیگرم یاهال

ان یچهار نفر از زندان، یرگ هر زندانپس از م. نجه جان باختندکو ش یامر یب، یرزنان بر اثر گرسنگیپ

اطراف های م بود و سگکار یعمق گودالها بس. شدندمی فنکمامور حفر گودال و دفن جسد بدون 

 25163ه به شامره یامنیت سلیسند محرمانه ستاد امن. ردندکمی ه پارهکاجساد را ت یوتاهکزندان در مدت 

 اقدامات انجام شده را گزارش، ن ستاد با اداره مافوقآ  یامله تلفنکبا اشاره به م 29/10/1988مورخ 

  :ندکمی

  .اعدام شدند« م الشاملیتب تنظکم»ه یانینفر با استناد به ب 9 -1

مبوجب تلگراف ، ردندکمی ممنوعه آمد و رفتهای ه در روستاکار بخاطر آنکگناه 19  -2

  .ام شدنداعد 15ماده  20/6/1987مورخ  4008شامره « م الشاملیامن تنظ»

م یتب تنظکم»نفر بود مبوجب فرمان  18ه تعداد آنها کاران کخانوار از بستگان گناه 6  -3

  .اعدام شدند« الشامل
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 صادر شد« مه الثورهکرئاسه مح»مجرم در  47فرمان اعدام  -4

ات انفال بازداشت یدر عمل، دیرسمی نفر 9030ه شامر آنها به کخانوار  1869نفر و  2532 -5

  .شدند« میمت»استان  یانه اردوگاه نظامو رو 

ردند کباران  ییایمیرا ش« کدهو »منطقه ، م عراقیرژهای نکمبب اف 1988آگوست  29تا  25خ یدر تار

 یگه ل»ختند و در یگرها هیوهپاک یخانوار بسو  430« نانیباد»م عراق به منطقه یبه هنگام هجوم رژ

شش ، 1988آگوست  29در بامداد روز . ان بودندکود کن و نفر از آنها زنا 2470ه کشدند  یمخف« یباز 

قه بعد یچند دق. ردندکرا مبباران « یباز  یگه ل» ییایمیم عراق با استفاده از سالح شیرژ یامیفروند هواپ

. دندینفر به شهادت رس 2980ت یردند در نهاکباران  ییایمیگر منطقه را شید یامیهواپ 6مجدداً 

آن  یت اصلیه نکگرفت بلمنی ردها صورتک یوب نهضت ملکها با هدف رس م عراق تنیرژهای هجوم

، نکممهای وهین شیانه تریم عراق با اتخاذ وحشین رژیبنابرا. ردها بودکه آن از یردستان و تخلک یرانیو

ام بعث را تا کح یات واقعین، م عراقیاسناد محرمانه رژ. رد کمی ردکملت  یشتار جمعکاقدام به 

  .دهندمی ننشا یحدود

الت کیبه متام تش 14/6/1987خ یبه تار 664شامره س/ش  –شاخه زاخو  –حزب بعث  یفرمان رس  (1)

صادر  3/6/1987خ یدر تار 28/2650« م الشاملیتب التنظکم»ه با استناد به فرمان کوابسته به حزب 

  .شده است

« م الشاملیتب التنظکاده میق» یمهبا استناد به نا 21/6/1987مورخ  1725م/ س ف / یکنامه سپاه  (2)

  .«20/6/1987خ یبه تار 4008س ف / 

دوم و ، میکسپاه  یبه فرمانده 20/6/1987مورخ  28/4008« م الشاملیتب التنظکاده میق»نامه  (3)

 –اده الثوره یمنطقه شامل و با مهر مجلس ق یمسوول رسفرمانده« دیحسن املج یعل» یبا امضا« پنجم

ن نامه فرمان یدر ا. ن فرستاده شده استیردنشکهای ر نامه به متام استانیه تصوک –ل ته امور شامیمک
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تا ، در آن مناطق صادر شده است یت زندگیه فرمان ممنوعک ینیردنشکنان مناطق کداده شده است سا

  :ژوئن 22خ یو و از تار یجمع آور  21/6/1987

 ودممنوعه قدغن شهای هر گونه آمد و رفت در روستا -1

 احشام در آن مناطق به چرا مشغول نشوند -2

استفاده  یتواند از هر سالحمی انیاغیوب کر دارند و ارتش جهت رس یرسبازان فرمان ت -3

  .ندک

 آمد و رفت در آن مناطق ممنوع است -4

 ستیدر مناطق ممنوعه مجاز ن یو دامدار  یشاورز ک -5

) در مناطق ممنوعه( اعم از  یندار ار هر جاکشنت و شکارتش در طول شبانه روز در  -6

 انسان و دام آزاد است

ساله بدون  70تا  15بازداشت و افراد ، نندکمی ه در مناطق ممنوعه آمد و رفتک یسانک -7

 رباران شوندیمه تکمحا

 آزاد هستند، جاشها در غارت و چپاول مال و ناموس مردم  -8

  .د موبه مو اجرا شودیم قانون بوده و باکحارتش عراق در  یگامن هر نوع فرمان رسفرمانده یب

 457با صدور فرمان شامره « نیصدام حس» یارتش عراق به رهرب  یرسفرمانده 30/6/1987خ یدر تار

مورخ  1182در فرمان شامره . ردکن لغو یردنشکهای را در استان یشاورز کالن کها هه برنامیلک

، ن فرمانیرد با صدور اکن را صادر یردنشکهای روستا یفرمان نابود، ر دفاع عراقیوز، زین 28/8/1988

ان عراق قرار گرفت و یه هدف نظامیامنیو سل کو کر ک، لیاربهای ن عراق در استانیرد نشکه مناطق یلک

 یو حت یخیتارهای انکخ و میمرقد مشا، ساهایلکمساجد و ، درمانگاهها، امرستان هایب، مدارس مزارع
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ضمن اعرتاض  4/9/1988خ یپارملان اروپا در تار. دندیشکا به آتش یب و یشهرها را تخرهای گورستان

تحت سلطه  ردستانکران منودن یباران و ییایمیشور را در شکن یانه ایاقدامات وحش، د به عراقیشد

  .ردکوم کمح، عراق

ز ن شده و ایردنشکدانان برجسته وارد مناطق  یمیاز ش یاتیه، ردستانکباران  ییایمیبه هنگام ش

در گزارش « نیستوفر وان هولیرکت و یرت و گالربایپ». ردندک یه منونه بردار کیعراق و تر  یمرز های روستا

  :ن گفتندیچن 12/9/1988مورخ 

درصدد ، یستیتاریلیاست میس یکومت عراق با اتخاذ کصدها هزار نفرند ح ییایمیان سالح شیقربان

  :است عبارتند ازین سیا« ییاجراهای ابزار». ردستان استکه یتخل

 ردستانکهای ب شهرها و روستایتخر -1

  ینظامهای ان آنها در اردوگاهکد و اسیتبع، ردهاک یاجبار  ییجابجا -2

 ردهاکب یاست تعریس -3

ه آنها یو تخل، نیردنشکهای نان روستاکدادن سا یجهت فرار  ییایمیسالح ش یر یارگکب -4

ت یهو ینابود، ردکملت  یو فرهنگ یملهای یژگیو یدگرگون، یین برنامه هایچن یجه اجراینت

  .هنسال استکن ملت یان رفنت ایت از میردها و در نهاک یمل

ت ید مجدد بر ممنوعکیضمن تا 1988سال « 5-2736»ا در قطعنامه شامره یکندگان آمریمجلس منا

ردستان تحت سلطه ک .داندمی ردکد ملت ینوسایوهش و آن را ژکردستان نکرفتار عراق را در ، دینوسایژ

لومرت مربع کی 7729با اختصاص فقط  1988م عراق در سال یرژ. لومرت مربع وسعت داردکی 86000عراق 

 یم عراق با اجرایرژ. رده بودکردستان جدا کن را از یردنشکلومرت مربع از مناطق کی 78271، ردهاکبه 

 یلکن را بطور یردنشکاز مناطق  یار یبس یامیس، یکولوژیو ب یاقتصاد، یفرهنگ، یکیزید فینوسایژ
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ردستان ک کهولنا یمناند و تابلو  یباق یگر یز دیرانه چیپارچه ویکجز ، ردستانک یپارچگیکاز . ردکدگرگون 

  :خ نوشته شدیوار تاریاه بر دیبا رنگ س

 ران شدیو کو کر کروستا در منطقه  781 -1

ده یشکبه آتش « آغجلر»و « وکلیت»، « داریر»، «سنگاو»، «نوجول»، «رمکقادر » ینواح -2

  .شدند

  .نان آن خراب شدکبر رس سا کو کر کخانه در منطقه  39178 -3

  .ز آواره و مفقود االثر شدندیخانوار ن 45777 -4

 نامعلوم برده شدندهای انکام سلطه به مکنفر توسط ح 228885 -5

 ران شدیامرستان ویب 69مسجد و  657، مدرسه 381 -6

  .چشمه آب نابود شدند 135اب و یآس 75،  یمرغدار  42، و موتور آبآب انبار  52 -7

  .ران شدیو یان مذهبکخانقاه و م، هکیت 157 -8

  .و باغ سوزانده شد ین زراعیزم 1435 -9

 ده شدیشکبه آتش  یشاورز کن آالت یتور و ماشکدستگاه ترا 17200 -10

  .دان عراق غارت و چپاول شیراس دام توسط نظام 472770 -11

  .ده شدیان دزدیراس االغ توسط نظام 15000 -12

ن آمار تنها مربوط به منطه یده شد ) ایشکتن گندم و جو و حبوبات به آتش  570000 -13

 (است کو کر ک
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ات انفال یبه هنگام عمل. ران شدیروستا و 150، 1987تا  1985های ز در فاصله سالین کدر استان دهو 

  :ر رقم خوردیبه رشح زها یرانیآمار و، دیبطول انجام 15/9/1988 یال 25/8/1988ه از کز ین

  یدیروستا در آم 233 -1

  یر کروستا در آ  35 -2

 خانیروستا در ش 19 -3

 روستا در زاخو 100 -4

 کروستا در دهو  63  -5

را  ییردهاک یم عراق حتیه رژکبل، عراق نبودهای رد تنها در چهار چوب مرزکد ملت ینوسایاست ژیس

م یرژ. ه پناهنده شده بودند راحت نگذاشتکینجه و آزار و مرگ به تر کو ش ییامیاز ترس مبباران ش هک

« نیاردوگاه مارد»در  یمزدوران عراق 8/6/1989روز . ندکردها را نابود کرد کمی ز تالشیعراق در آنجا ن

پناهندگان ، ار شدکآشج ینان بتدر یعرص روز بعد اثرات سم. ردندکم یان پناهندگان تقسینان مسموم م

 یتنگ: ت شاملیعالئم مسمو. دیتن رس 3000به  11/6/1989امر شدند و شامر آنها تا عرص روز یبشدت ب

  .بود یتب و لرز و فلج عضو ، جهیرسگ، زش چشمیآبر، د بدنیخارش شد، نفس

از ه کیتحت سلطه تر های ردکراجع به  یدر گزارش1960در ماه ژوئن  (Helsinki watch) تیجمع

و « پهقزل ته»ه در اردوگاه کدر هامن نوشته اشاره شده است . سدینومی یردها مطالبک یبدبخت

ز یر نکاربین در اردوگاه دیو همچناند امر شدهیب، مسمومهای نفر در اثر استفاده از نان 2000« نیمارد»

ر لندن در گزارش د Amnesty international تیجمع. نفر مسموم شدند 1700، 1990خ ارار یدر تار

  .ردکون متهم یسیاپوزهای رویه نیعل« ومیسال»اربرد سم کم عراق را به یخود رژ 14/1/1988مورخ 

م مبوجب یردکد صحبت ینوسایت ژیممنوع 1948امن نامه یم راجع به بند دوم پیکه در بخش کهمچنان 

جعل ، یر کشامل تهاجم ف هکبل، ستین یکیزیشتار فکد تنها شامل ینوسایژ، امن نامه ین پیماده دوم ا
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بعلت  ییایمینها سموم شیز هست عالوه بر ایجامعه بخصوص ن یکدر ... اد و یاعت، وع فسادیخ و شیتار

 یکولوژید بینوسایز در چهار چوب ژیشوند نمی یر کو اختالل ف یفلج عضو ،  یجسم یه سبب ناتوانکآن

  .شوندمی یبررس

هر گونه  یر یارگکب 612با صدور قطعنامه شامره  9/5/1988خ یت سازمان ملل متحد در تاریته امنیمک

رده است اما بواسطه کامً بنام عراق اشاره نین قطعنامه اگر چه مستقیا. ردکوم کرا مح ییایمیسالح ش

ن قطعنامه اشاره یا. ردکمی باران ییایمین را شیردنشکم عراق مناطق یه بهنگان صدور قطعنامه رژکآن

  .ت عراق استیومکبه مح یمیر مستقیغ

، نگتونیز به سفارت عراق در واشیاعرتاض آمای م نامهیبا تسل 1988ا در دسامرب یکنگره آمرکنده یمنا 28

صدها هزار »: ن نامه آمده استیدر ا. ان دهدیردها پاک ییاست جابجایخواستند به س« نیصدام حس»از 

ه کدهند می ما نشان یمنابع اطالعات. اندشام جابجا شده های استیردها در شامل عراق با سکنفر از 

. باران شدند ییایمیعراق ش ییهوا یرو یش توسط نیه سال پکهستند  یهامن مناطق، مناطق هدف

عرت یهر چه رس» : ن نامه آمده استیان ایدر پا. «ار حقوق برش استکردستان نقص آشکاقدامات شام در 

ت یردها را در عراق به رسمکه حقوق کد متعهد شود یام عراق بیرژ. دینکاستها را متوقف ین سیا یاجرا

 «بشناسد

ر پرز یخاو» یبراای ز در نامهیا نیتانیندگان پارملان بریمنا، حلبچه ییایمیدرست چند روز پس از مبباران ش

  .شود ین اقداماتیرار چنکعرت مانع تیل سازمان متحد خواستند هر چه رسکر یاز دب« اریوئکد 

از  یار یپرده از بس، ون حقوق برشیسیمکخطاب به  یادداشتی یط 24/2/1989خ یاررد در تکمخالفان 

 146، 1988اعدام شدگان سال  یادداشتها شامل فهرست اسامین یم عراق برداشتند ایات پنهان رژیجنا

ران یو کروستا و شهر  724 یفهرست اسام،  25/8/1988ان انفال در یفهرست قربان، ییامیسالح ش یقربان

 یران شدهیو یروستا 448 یاسام، 1988ل یمارس و آورهای و درماه کو کر که و یامنیر مناطق سلشده د
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ر یتصاو، م آوارگان جنگیاوضاع وخ 1988آگوست و سپتامرب های و موصل در ماه کدهو  یمنطقه

  .بود 1988از فاجعه حلبچه در مارس  یلمربدار یران شده و فیوهای روستا

  :ر آمده استیبه رشح ز 1988م در سال یات رژیگر جنایر دادداشت مزبو یدر ادامه 

و انتقال آنها به زندان « سنگاو»و « یجبار »، «زنگنه»رد در منطقه کزن  7407بازداشت  -1

 کو کر ک« دوبز»

 کو کر ک« یچیای»منودن آنها در منطقه  یگر زندانیزن و د 5600بازداشت   -2

  گرید کود کزن و  4560بازداشت   -3

  نامعلومهای انکنفر و بردن آنها به م 7640اشتبازد -4

 به آنها یآزار زنان و تجاوز جنس -5

نار به ید 50 بهایساله را به  1ماهه تا  6اطفال ، م عراقیرژ»ادداشت مزبور آمده است یدر ادامه 

 4000ه یامنیو سل کو کر کدر مناطق »: ادداشت مزبور آمده استیدر « عرب فروخته استهای خانواده

های خانوار هنوز هم در زندان 16000ه کاند بازداشت شده 1988ل یمارس و آورهای خانوار در ماه

  .«بردندمی م عراق به رسیرژ

رد کشمرگان ینان شهرها و پکان سایم یچ تفاوتیه یتیامنهای روین، عراق یاز اسناد نظام یکیمبوجب 

 یمجروحان ب یشوند و حتمی در صورت لزوم اعدامز ینان شهرها نکسا، ن سندیبر اساس ا. ستندیقائل ن

  .مانندمنی از تاوان مرگ مصون یگناه ن

ت یت حلبچه به اداره اطالعات و امنیل اطالعات و امنکاداره  14/5/1987مورخ  3324در نامه شامره / 

ه یتهم امربانه اعلم 14/5/1987 یف 2858: تهایرقیه امن حلبچه بیاعلمنا معاون»: ه آمده استیامنیسل

عاز یلق االول باید قائد الفیبانه امر الس: یلیما 13/5/1987 یف 645تها یرقیالخامس ب یالجحفل الوطن
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ه و دائره االمن و الرشطه ید من املنظه الحزبکن بعد التایاملدن ید اعدام الجرحیحسن املج یق علیمن الرف

  .... «ز االستخبارات متاونتهم السلطهکو مر 

، یتیامنهای رویم توسط نیآنها با رژ ید دشمنییپس از تا یز نظامیمجروحان غ، دداشتاین یمبوجب ا

م در مورد بازداشت کن حیشوند امی اعدام« دیحسن املج یعل»مبوجب فرمان ، س و اداره اطالعاتیپل

س ز اجرا خواهد شد و جنین م عراق باشندیآنها از مخالفان مسلح رژ یکاز بستگان نزد یکیه ک یشدگان

  .ت آنها نخواهد داشتیدر موقع یر ین تاثیو سن و متهم

 لیت اربیخطاب به اداره امن 16/4/1988مورخ  5585به شامره /  یگر یدر فرمان د« دیحسن املج یعل»

ر یدر غ. انه خواهند بودیافت حقوق ماهیمشمول در، نندکم یه خود را تسلک یمخالفان» : دیگومی

، ستینجا مراد از خانواده فقط همرس نیدر ا« دیغ بگذرانیتهم را از دم تخانواده م یه اعضایلکنصورت یا

 یمن الرضور ... » ن گونه آمده است یه در اصل سند اکشود چنانمی خانواده را شامل یه اعضایلکه کبل

  «متابعتهم لقطع نسل هذا القذر

به اداره  25/5/1987مورخ  17980ه به شامره / یامنیت سلیه توسط اداره امنک یگر یدر نامه محرمانه د

، م عراقیفرمان داده شده است نه تنها مخالفان رژ یت منطقه خود مختار ارسال گشته به روشنیامن

  .نندکر باران یز تیخانواده آنها را ن یه اعضایلکه پدر و مادر و کبل

به  6/9ه با اشاره به جلس 7/9/1987مورخ  4350شامره/ « م الشاملیتب تنظکم»در نامه محرمانه 

 50تا  12و بازداشت مردان !!!« عوامل اغتشاش »خانواده  ید اعضاید از تبعیحسن املج یعل یرسپرست

ردها در جنگ کخانواده  یاز اعضا یکیه اگر کدر هامن نامه آمده است . ان آمده استیساله سخن به م

ن اقدام یم عراق با ای) رژ. وندد شیران و عراق جان باخته باشد از آن خانواده تنها مادر و پرسان تبعیا

 مورد مرحمت قراراند م بعث شدهیرژ یتوسعه طلب یه فرزندانشان قربانکرا  ییا خانواده هایخود گو

 (.دهدمی
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 ردکقلع و قمع ملت  یمحتوم برا یقانون، ردستان از هر فرمان خودکم بالمنازع کحا« دیحسن املج یعل»

ن من دخول یان نحرم املواط ینحن احراز ف»: دیگومی 15/4/1989نامربده در جلسه مورخ . سازدمی

ما در مامنعت از آمد و رفت مردم به منطقه »  یعنی« انا محظورا او ال نحرم املدنکان )س( و نعلته مکم

  .«مینکز منطقه ممنوعه اعالم یم مناطق مورد نظر خود را نیتوانمی نیم همچنیمختار« س»

شامر ، پناهندگان یعال یار یسیمکهای ه بر اساس آماریکبطور، ن نفر شدهزارا ید موجب آوارگینوسایژ

ن آمار صفاً مربوط به یا. دیرسمی نفر 382398به  1989ران در سال یاهای ن اردوگاهکرد ساکآوارگان 

  .ستین ییایکو آمر ییاروپاهای شورکستان و که و پاکیان به تر یران بوده و شامل پناهجویاهای اردوگاه

نفر  100000ردستان تحت سلطه عراق را بالغ بر کرد در کان یشامر قربان 1988در سال  یینابع اروپام

  .ردندکگزارش 

ژنو با استناد  1988آگوست و سپتامرب های نگره ماهکسازمان ملل متحد در  یملهای تیته دفاع از اقلیمک

ردستان و استفاده کگذاشنت حقوق برش در ر پاید بر زکیضمن تا، نده هلندیمنا« تئودور بوون»به گزارش 

 ییضامنت اجرا، ق سازمان ملل متحدیرد از طرکدرخواست  یاز جامعه جهان، ییایمیشهای عراق از سالح

 کیز با ارائه مدار یگر نیشور دکندگان چند یمنا. دیم عراق فراهم منایرژ یر انسانیغهای نرتل رفتارک یبرا

د دول متبوع خود را یاعرتاض شد، ردها بودک.... و  یقوم ییجابجا،  یوچ اجبار ک، ین اعدام جمعیه مبک

شورعراق در فهرست کنام ، ان جلساتیردند در پاکاعالم ، م عراقیانه رژین رفتار وحشینسبت به ا

  .گنجانده شد، رندیگمی دهیه حقوق برش را نادک کیمامل

ه صدور کنده مغرب به بهانه آنیاما منا، ادر شودم عراق صیه رژیعلای هیانیب 1/9/1988خ یقرار بود در تار

شور کعالوه بر . ب آن رسباز زدیاز تصو، ران و عراق استیاهای توقف گفتگو یبرا یه خطر یانین بیا

ن یم عراق از ایردستان توسط رژک یرانیردها و وکشتار کاز  یرغم آگاهیز علیگر نیشور دک 11مغرب 

، یرومان، یوگسالو ی، یسومال، سابق یر شورو یاتحاد جامه، نیچ، ریالجزا، ) اردن. ردندکت یشور حامک

، شورهاستک یاسیر مناسبات سیساالنه حقوق برش تحت تاثهای هیه اعالمک( از آنجا ... ژاپن و ، وباک
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نام عراق را از فهرست  1982در سال ، با عراق یکپلامتیل روابط حسنه دیا بدلیکاالت متحده آمریا

ز یم و آن دستاویخور یار مهم برمیته بسکن یکنجا به یدر ا. ردکقوق برش حذف ناقض حهای شورک

ت یرغم ماهیدوست و دشمن علهای شورکه یله و عل، بزرگهای قرار دادن حقوق برش توسط قدرت

عضو با ستناد به های شورکن دوره نشست یدر چهل و پنجم، سازمان حقوق برش. آنهاست یواقع

از عراق خواست ،  Amnesty International حقوق برش از جمله دفاع ازت ین جمعیدرخواست چند

 ادامه داشت 10/3/1989تا  30/1/1989ن اجالس از یان دهد ایردها پاک یاست خود در نابودیه به سک

مجالس عزا  یه با تعهد عدم برگزار یامنیرد در سلکنفر از اعدام شدگان  150جنازه  14/5/1990خ یدر تار

 یبا ارسال تلگرام 7/12/1991خ یردستان در تارکت حقوق برش یجمع. شان شدیل خانواده هایو ماتم تحو

ردستان را ک یرد مسئله آزادکدرخواست  یان از مجامع جهانیرده در پاکت صلح سازمان اعالم یبه جمع

  .نندکدنبال  یشرت یت بیبا جد

 500000ش از یب ییاشاره به جابجا ضمن 5/9/1990خ یسازمان ملل متحد به تار یدر گزارش مجمع عموم

  .آمده است 1987ن روستاها در سال کساهای ردکنفر از 

« ردکل خواهد ین اشباح تبدیردستان را به رسزمکه کرده است کاعالم  1989ومت عراق در ماه ژوئن کح»

  .است ین ادعاها خالف متام اصول انسانیو ا

ردستان با هجوم کمردم ، ج فارسیان عراق در جنگ خلیست نظامک( و ش1991رد )کام ملت یبه دنبال ق

ن به اسناد با یردنشکم عراق در مناطق یاستخبارات رژ یگانیمخابرات و با،  یتیامن – یز اطالعاتکبه مرا

  .افتندیدست  یارزش

ردستان توسط نهضت کدوران سلطه عراق با  یفوق رس های و و نامهیدیتن سند نوار و 30متجاوز از 

  .ا شدیکردها روانه آمرک یبخش مل ییرها
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( عمل  97-103ماده  (E/CN>4/1993/31. UN ون حقوق برش سازمان ملل متحدیسیمکمبوجب گزارش 

  .رد انجام شده استکه ملت یعل، دینوسایژ

تن از  14ه کد شده است کیته تاکن نیبر ا E/CN4/1993/45 ون حقوق برشیسیمکاز  یگر یدر گزارش د

  .است 1987 -1988های ردها در سالک یشتار جمعکاست یمربوط به س شده یاسناد بررس

م عراق بعنوان مناطق ممنوعه شناخته شده یرژ یه از سو ک ییانهاکم 1991سال  یام عمومیپس از ق

 یگور دستجمع یکمخمور –ل ینار جاده اربکدر  1991در سپتامرب . شد ییتوسط مردم بازگشا، بود

  .جسد در آن دفن شده بود 1500ارشناسان کهای ه بر اساس برآوردکشف شد ک

 یه تعدادکشف شد کجنازه  70گورمتعلق به  یک، کدهو  –نار جاده موصل کز در ین 27/10/1991روز 

ه با بولدوز بر کمرت بود  6گودال به طول سه مرت و ارتفاع  یک، ن گوریا. ان بودند کود کاز آنها زنان و 

گور  یکه یامنیدر حومه سل« ساردوا»  یو در اطراف پادگان نظام 1991ترب کخته شده بود در ایرس آن ر

باز داشت و در  17/10/1985خ یه در تارکبود  ینیومکن گور متعلق به محیا. شف شد ک یدستجمع

گر در اطراف ید یگور دستجمع یکباز هم  1991در اوخر تابستان . اعدام شده بودند  18/10/1985

نو یژهای استیگر سیاز د. بود  1991ام سال یدان قینفر از شه 40وط به جنازه ه مربکدا شد یه پیامنیسل

شنت انسانها کعالوه بر ها نیم. ردستان است کاز  یعیوسهای بخش ین گذار یم، رد که ملت ید علیسا

 ترسو یل به موجوداتیه در بلند مدت آنها را تبدکگذراند می برانساها یروان یبیودامها چنان اثر تخر

گردد می ه آنیو تخل ین نواحیوچ آنها از اکشده منجر به  ین گذار ینان مناطق مکنند تداوم ترس ساکمی

، نها یه مین هدیرتکد هولنایشا. شود می ه به مردم واردکاست  یو مال یاز خسارات جان ینها جدایا. 

سازمان  یاجتامع و یت اقتصادیمبوجب گزارش جمع. گناه باشد یان بکود کقطع شده های دست و پا

های ه و در فاصله ماهیامنیتنها در شهر سل. ار گذاشته شده است کردستان کن در یونها میلیم، ملل متحد 

نها بدون ین میااند و قطع عضو شده ین بسرت ینفر بر اثر برخورد با م 1652، 1991اگوست تا سپتامرب 

ان ینظام یو حتاند ده شدهیردها چک یابودن یفقط برا، ن یدان میم یا طراحیو  یچگونه نقشه نظامیه
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 یار یم در بسیشرت گفتیه پکد همچنان ینو سایژ. ستند ین مناطق نیا یز خود قادر به بازشناسین یعراق

» رد ثبت شده است کملت  ینابودهای استیاز س یست عراق بعنوان بخشیم فاشیاسناد افشا شده رژ

فوق  ییویدیوهای استکاز  یکیردستان در کم عراق به یرژ یفرمانده تهاجم نظام« د یحسن املج یعل

زنده بگور ، ان یزندانهای ردن خانوادهکآزاد  یتنها راه برا: د یگومی در جمع افرسان، م عراقیرژ یرس 

ماده ،  6/3/1991مورخ  /48به شامره « کهو »  یتیادداشت محرمانه ستاد امنیدر « . ردن آنهاست ک

وب کرس  یبرا یتیچ جنایمردم از ه یام عمومیشود به هنگام قمی ان خواستهیاز نظام، سوم و چهارم 

نندگان اعدام کاغتشاش  %95ه کادداشت فرمان داده شده است یدر هامن . ند کردن آنها فرو گذار نک

سازمان ملل متحد  یض نژادیون مبارزه با تبعیسیمک. سب اطالعات بازداشت شوند کآنها جهت  %5و 

های ردکت یه وضعکخواهد می نده عراقیاز منا 1991آگوست  23تا  5خ یدهم خود از تاردر جلسه چهار 

. د یون گزارش منایسیمکن یختند به ایگرها هران و عراق از جبهیه در جنگ اکرا  یسانکعراق و تعداد 

ان جنوب عراق یعیتحت سلطه وشهای ردکوب کخواهد به رس می شور عراقکن از یون همچنیسیمکن یا

 یاسیتواند به سؤالت سمنی یئت عراقیه: رد کور اعالم کان اجالس مذ ینده عراق در پایمنا. ان دهد یاپ

است یس، ردستان از دست دادکنرتل خود را بر کم عراق یه رژک 1991ام یپس از ق« !!! . پاسخ دهد 

 15/4/1994وز ر . ردکز رحم نیردها نکبه قوت روزانه  یحت یم عراقیرژ. آغاز شد  یمحاصه اقتصاد

گودال  یکهمراه داشتند بازداشت و در  کیسه خوراکیه چند کخرد سال را  کود ک یم عراق تعدادیرژ

ردها صادر شده است که در مورد ک 1992/ 6 /12رد پارملان اروپا در قطعنامه مورخ کن خفه یمملو از بنز

 : ند کمی ر اشارهیبه موارد ز

 یمحاصه اقتصاد،  ین املللیمجامع بهای ان اروپا و قطعنامهن پارملیشیبا استناد به اسناد پ -1

 .مینکمی ومکرد را محکه ملت یعل

های قطعنامه یاجرا یشور عضو پارملان اروپا خواسته شده است از هر گونه تالش براک 12از  -2

 . نند ک یبانیت صلح سازمان امللل در عراق پشتیجمع
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را در چارچوب ها ردک یم حقوق ملینکمی متحد در خواست امللل از جامعه اروپا و سازمان -3

 . ت بشناسندیبرسم ین املللینظام ب

ن سازمان را در شامل آن یت حافظان صلح ایم مدت ماموریخواهمی از سازمان ملل متحد -4

 ( 688د ) مبوجب قطعنامه شامره ید منایشور متدک

 . رند یقرار گ یمجامع جهانت یان جنوب مورد حامیعیشامل عراق و شهای ردک -5

به مجامع  ین جهت بررسیردنشک یر نظامیعراق در مناطق غ میرژهای ین گذار یمسئله م -6

 . صالح واگذار شود یذ

 : رد کن موارد اشاره یتوان بصورت خالصه به امی ردستانکم عراق در یرژهای استیاز مجموع س

 بهایگلوله باران و استفاده از مب، امل اعدام ش یردستان به صورت جمعکمردم  یکیزیشتار فک -1

  یکولوژیو ب یفسفر ،  ییایمیش، ناپامل

  یمل– یقومهای ساختار یبا هدف نابود یقوم ییردستان و جابجاک یرانیو -2

 ب یاست تعریس یو اجرا یطراح -3

  یفرهنگ مل یبا هدف نابود یو آثار باستان یخیتارهای انکم، ب روستاها یتخر -4

  یاست محاصه اقتصادیردستان و تداوم سکاقتصاد  ینابود -5

  یار اجبار کهای و انتقال آنها به اردوگاه ردهاک یبازداشت جمع -6

 رد کت یمدن ینابود یردستان و تالش براک یمل یامیبر هم زدن س -7

در  ویژەرد بکس ملت یبه نوام یفرزندان از مادران و تعد، رد از مردانشانکردن زنان کجدا  -8

رد کملت  یردستان نابودکم عراق در یرژهای استیس ییه هدف نهاکاز آنجا « انفال» ات یعمل

 . ستیقائل ن.... ر مسلح و یو بزرگ مسلح و غ کود کان زن و مرد یم یز یمتا، است
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ای هانکبه مها و روستاها نان شهرکانتقال سا، هاب روستایتخر، یوچ اجبار کهای استین خاطر سیبه هم

... و یار اجبار کهای جاد اردو گایشتزارها و جنگلها اک، آب سوزاندن مزارع های بسنت چشمه، نامعلوم 

  . شودمی یمل یدگیو رسانجام از هم پاش یروابط اجتامع یتیبافت جمع یمنجر به ناهمگون
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 ژینو ساید در شامل کردستان

نند کا سایآس یه در جنوب غربک ییان ملتهایدر م« فیس الزار. م»  یقا ت مسترشق روسیبر اساس تحق

ن کا سایآس یها و عربها در جنوب غربکش از تر یآنها پ. ن ملت شناخته شده هستند یهن ترکردها ک

جر یم. خ و فرهنگ دارد یشه در تاریها رکعربها و تر ، ردها که منازعات کمن خاطر است یشدند و به ه

 یکی ردها داراک»سد ینومی در خاطرات خود، ردستان کد از شامل یزدضمن با 1919ل در سال ینو

 «یچکشیل بیاسامع» رد کجامعه شناس بزرگ ودلسوز ملت « . و متدن بزرگ هستند  یباستان یراث غنیم

شناسنامه  یمر به نابودکرد کدشمنان »: د یگومی رد گذرانده استکخود را به دفاع از ملت  یه زندگک

 «ند.یردها را محو مناکنند زبان و متدن و فرهنگ کمی آنها مجدانه تالشاند رد بستهک ملت یخیتار

خود  یت ملیاست هو یافکه فقط کیرد تحت سلطه تر ک» : دیگومی ردکملت  یدرباره نابود یچکشیب

سئله م« . ها برخوردار خواهد بود که شده و از حقوق برابر با تر کیام تر کز حیآنگاه عز، ندکار کرا ان

ن رو یگروه سلطه است از ا یت از سو ین هویار اکو انها ردک یت ملیهو، ردها و گروه سلطه ک یاساس

رد و گروه سلطه تداوم کتقابل ملت ، ردها صحه نگذارند ک یت ملیام سلطه بر ماهکه حک یمادام

ه کاز آنجا . انجامد می دینو سایت به ژین نقطه آغاز و در نهایاز هم« ما و آنها»  یتئور . افت یخواهد 

ن ادعا یز اثبات این ییعتاً هدف نهایطب، آنهاست  یت وجودیار واقعکان یردها به معناکت یهو ینف

جامعه و اساساً ، اقتصاد، استیس، فرهنگ، خ یملت وجود دارند و فاقد تار یکردها بعنوان که کست 

 -یفرهنگ،  یکولوژیه بکبل یکیزیف رد نه فقطکد ملت ینو ساین ژیهستند بنابرا یمل یامیهر نوع س

ار کشه انیاند 1924ه مصوب سال کیتر  یقانون اساس 69در بند . است  یکولوژکو ا یاقتصاد،  یمل

ها در کمتام تر » . رد یگمی به خود یشور شد ه و جنبه قانونکآن  یرد وارد قانون اساسک یت ملیهو

به  -2سانند یکها در برابر قانون کتنها تر  -1شود می ن جمله دومعنا استنباطیاز ا« سانند یکبرابر قانون 

وجود ندارد  یگر یت دیچ ملینند هکمی یه زندگکیتر  یاسیسهای ه در چار چوب مرزکها کتر  یاستثنا

ه نه کن بدان معنا است یات دارند و ایها حق حکه تنها تر کیتر  یه در قانون اساسکآن است  ییجه نهاینت
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راه را ، ن قانون درعمل ینخواهد بود ا ییچ معنایف هیه متضمن تعرکیتر  ردستان درکرد و نه کملت 

عنرص  یک، زبان. ند کمی هموار –ه کیتر  یآنهم با استناد به قانون اساس – کر تر یه غیعل یتیهر جنا یبرا

از زمان به قدرت . وجود ملت است  یوجود زبان به معنا. ف ملت و اجتامع است یدر تعر یاساس

ل دهه یدر اوا. شور ممنوع شده است کدر آن  یردکه سخن گفنت به زبان کیدر تر ها ستیلامکدن یرس

« ش زبان یره تفتیدا» توان آنرا یه مکس شده بود یه تاسکیس تر یز پلکدر مر ای ویژەره یدا،  یالدیم یس

پنج قروش لمه کهر  یگفت بازامی سخن یردکه به زبان کرا  یردکهر ، ز کن مرایارمندان اکد ینام

، مه یدر پرداخت جر یرد به علت عدم استطاعت مالکشاورزان کارگران و ک یردند گاهکمی مهیجرر

ردها و محو کذوب  یرا در مورد اسرتاتژ « ن عثامن یعابد» های ه نامهک یسند مهم. شدندمی یزندان

ها هن نامیاز ا یکیت در ا موجود اسیتانیو وزارت خارجه بریدر آرش. ند کمی رد افشاک یملهای یژگیو

» ، «وان » ، «رکار بید» ، «سیبتل» های االتیه ارسال شده است با اشاره به اکیشور تر که به وزارت ک

ت آنها یردها و محو ملک یجمع ینابودهای پروژە« رتیس» و « اورفا» ، «نیمارد»، «موش » ، «یار کح

 : رآمده استیبرشح ز

 کتر  یروستا 3-5ه هر سال کن رشط ین با ایردنشکر مناطق د کمهاجران تر  یان دامئکاس -1

 .ن مشتمل بر صد خانه ساخته شود ینش

 ویژە یرد از مادر و پدر و اعزام آنها به مدارس شبانه روز کم سن و سال کردن اطفال کجدا  -2

 . کیجهت آموزش زبان تر 

 یردکت یه ماهک ییها ردکفراوان به  یازات اقتصادیشامل اختصاص امت: ت یپروسه ذوب مل -3

ن یزم یواگذار ، رد کبه ازدواج با دخرتان  کان و رسبازان تر یق نظامیتشو، نند کمی ارکخود را ان

 . نند یگزمی بر یرد را به همرس که دخرتان ک یزبان کبه مردان تر 

د ینو ساینند ژکخود از مرتجم استفاده  یرد زبانان جهت امور ادراکممنوع شده و  یردکزبان  -4

 . شود می رد را شاملکملت  یمتام شؤون زندگ، ردستان کدر شامل 
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وچ ک، اعدام، د یتهد، ز با اسارت ین یتیامنهای ندارند و دستگاه یه معنکیتر  ین داخلیردها از نظر قوانک

: د یگومی یچکشیل بیاسامعاند . رد بستهکامل ملت ک یمر به نابودک..... فرهنگ و ینابود، یاجبار 

های أت دولت و دادگایه، ه کیتر  یعالهای در دادگاه، ردکه در مورد مسئله ک یام قانونکو احها هامقطعن

مطابق قانون « هستند یقطعنامه اساس»ه ک یشوند نه قطعنامه قانونمی بیبنام قانون تصو، د نظریتجد

قانون  88در بند «  .ست یم نیه بوده و قابل تقسکیه تنها متعلق به تر کیتر  یجمهور ، ه کیتر  یاساس

ن بند از یا« . هستند  کصفنظر از نژاد و مذهب تر ، ه کینان تر کمتام سا» : ه آمده است کیتر  یاساس

 ده گرفتهیشور نادکآن  یملهای تیهستند و اقل که تر کینان تر که متام ساکاست  ین معنیبد، قانون 

شور کن یا یاسیسهای در چارچوب مرزراً اجبا، ه کیتر  یت ملین اقلیردها بعنوان بزرگرتکشوند می

م یرژ«  یاست استعامر یردن سک یقانون» ه یانیب، ه در واقع کیتر  یقانون اساساند . قرار گرفته یمصنوع

مستقر در  ینظامهای روین خاطر نیبه هم. خ آن استیرد و تارکدن ملت یبلع یردستان براکه در کیتر 

ه کشوند می انتخابای ن بگونهیردنشکه در مناطق کیتر  ین دولتو وابستگا یفرماندهان نظام، ردستانک

سم و روابط یالیولو نک»د یگو یم«د جعفریرتمجکد ». آنها باشد ویژەت یخصوص« ییدرنده خو»صف 

، یفرهنگ، یاجتامع،  یاقتصاد،  یاسیمتام شئون س، ردستان کمختلف های م بر بخشکحا یاستعامر 

های خود به گفتههای رت جعفر در ادامه نوشتهکد « . ن را در برگرفته استیرد نشکمناطق  یو روان ینظام

 یحق دارند و آنهم حق خدمتگزار  یکتنها ها ردک» . ند کمی اشاره 1930ه در سال کیتر  یر دادگسرت یوز

. ست استیستها در دهه بیاملکهای استیتداوم س، ردستان که در کیم تر یاست امروز رژیس« . هاست کتر 

صدها  1925-26یدر سالهاها ردکام یوب قکمتعاقب رس : د یگومی رشق شناس مشهور« ان یگرست »

ام سلطه کاز نظر ح« واره شدند شته و آکگناه یهزار انسان بها هزاران خانه نابود و صد، ران یروستاو

ل یآور 29ه در کیم تر ید اعدام شوند رژیردها خائن هستند و باکرهربان و هواداران نهضت ، ردستان کدر 

چند تن از نام  25/6/1925خ یرد در تارکر اعدام کار بیارانش را در دید و چهل تن از یخ سعیش 1925

از مجامع ، ارا کومت آنکرد توسط حکد ملت ینوسایژ یبا افشار ، به جامعه ملل ای در نامه، رد کآوران 

ن ید در قوانینو سایاست ژیس. ردند ک کمکه در خواست کیومت تر کات حیان دادن به جنایپا یبرا یجهان
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ب قانون یه با تصوکیتر  یهنیمجلس م 31/5/1926خ یار است در تارکر قابل انیاصل غ یکه کیم تر یرژ

ه کیم تر یرژ 1925 -1926های در سال. د یت بخشین را مرشوعیرد نشکهجوم به مناطق ،  885شامره 

ن اقدام با فصل زمستان منجر به مرگ یا یهمزمان. ردکردها را آغاز ک یجمع یوچ اجبار کم یموج عظ

مناطق « ردنک کتر » است یارا سکم آنیگر در هامن اوقات رژید یاز سو . ردها شد کاز  یشامر فراوان

پس از مقاومت  1927-1931های در سال« داغ  یاگر » ام یق. منود می ن را با رسعت متام دنبالیرد نشک

  : وب شدکبشدت رس ها ردک یطوالن

 روستا گلوله باران و اعدام شدند  220نان کنفر از سا 10000 -1

 اچه وان انداخته شدند یبه در، دست و پا بسته ، ردکران کحدود صد نفر از روشنف -2

 . ران شدیو«  یکتاندر» روستا در منطقه  400 -3

 . شته شدندکز ینفر ن 590ب و یتخر« وان » روستا در استان  82 -4

های شرت خانوادهیب» ند کمی ادینگونه یه اکیتر های هجوم در خاطرات خود از« پاشا ینور  ژنرال احسان» 

ما از  ینظام یه قواک ینند هنگامک می ه بصورت نامنظم حملهکهستند « الن یز» شمرگان از اقوام یپ

ز پس از ین روستاها نناکسا. ردند کمی ان آنها را قلع و قمعکود کزنان و ، ماندند می مقابله با آنها عاجز

ن برده شده و در آنجا زنان و دخرتان ینش کبه مناطق تر  یمحل اقامتشان بصورت جمع یمبباران روستا

تن از  2000حدود ، در هامن مناطق . شدند می فروخته کان تر کز به مالیناچ بهایرد به کان کود کو 

ه کیتر  یپارملان مل 15/6/1927روز « . ردند کزنده بگور ، ق یبزرگ و عمهای بازداشت شدگان را در گودال

 . رد کب یتصو یردها را از رشق به غرب آناتولک یوچ اجبار ک 1097قانون شامره 

ن به غرب یرد نشکخانوار از مناطق  1400ومت اجازه داده شده است کبه ح، ن قانون یدر بند نخست ا

ه صادر کیشمرگان به غرب تر یز بستگان پخانواده ا 80د ین مجوز تبعیهمچن. وچانده شوند ک یآناتول

 . شد
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 1927ان ماه آگوست یات خواسته شده است تا پاین عملیا ین قانون از مقامات مجر یدر بند دوم ا

 . نند کل یمکاقدامات خود را ت

انها  ییوچ داده شدند و متام ثروت و داراک یهزاران خانواده به مناطق رشق،  1097مبوجب قانون شامره 

های ه در سالکند کمی دکیته تأکن نیبر ا یرد شناس مشهور روسک« نیتیکین یسلیوا» . ه شد مصادر 

د یت تبعیفکیاند . د شدهیه تبعکین در رشق به غرب تر کساهای ردکنفر از  1000000ب یقر 1926 -27

 . ها شده است یبا ارمن یه در جنگ اول جهانکبوده  یز توام با خشونت و مشابه رفتار ین

متام ، ت متام ین قانون با شفافیا. رد کب یرا تصو 1164قانون شامره ، ه کیتر  یمل 25/6/1927خ یتار در

رد کدر مناطق  یتیامن ویژەمنطقه  یکه کدهد می اریران اختیئت وزیردها را دشمن خوانده و به هک

 ویژەن منطقه یا«نیمارد»وان ، رتیس، رکاربید، یار کح، س یبتل، اورفا ، ر یازیلیا» . نند کجاد ین اینش

 « دیاتخاذ مناها ردکه یعلای ویژەاس یبوده و س ویژەاداره  یکنرتل کد تحت یز بای( ن)منطقه آرم

رت کد » ن است کممهای ابزار یرد با متامکملت  ینابود یز شامل تالش برایه نکیم تر یرژ«  ویژەاست یس »

 نین چنیرد نشک یروستا 212در  1925 -28ای هم را در فاصله سالیات رژیآمار جنا« و کر یبلج ش

  .آوردمی

 شدگان کشته تعداد سوخته هایخانه منطقه نام

 6413 1164 لیچه

 914 2110 دارهینی

 295 145 اردوشین

 260 571 جباقجور

 54 2350 نصیبین

 902 735 جباب



 
51 

 1371 790 الیان

 613 450 مدیان

 1015 563 باجرین

 243 109 کربوران

 176 138 بکر دیار

 1529 1233 کنج

 

مبوجب . رد کم را صادر ینان مناطق در سکسا یوچ اجبار که قطعنامه کیم تر یرژ 1/1/1930خ یدر تار

 درماه. ر قابل انتقال بوده و بنفع دولت مصادره خواهد شد یغها ردکه اموال یلک، هامن قطعنامه 

ند کوب کرد را رس کان یران گذشته و شورشیاهای از مرزه اجازه داد کیران به ارتش تر یم ایرژ 1930می

و زن و  ییوروستا یشهر ، ر مسلح یرد را نشانه رفته بود ومسلح و غکتنها نام  1930ه در سال کیم تر یرژ

د شدند یردها شهکتن از  3000ش از یه بکیم تر یبراساس گزارش رژ. سان بود یکشور کدولت آن  یمرد برا

روستا  200« ش یارج» گلوله باران شدند در منطقه  ینفر بصورت دستجمع 1550« النیز» تنها در دره

از ،  یه با توافق قبلکیانه ارتش تر یوب وحشکن رس یدر ا. ده شده و اموال مردم به تاراج رفت یشکبآتش 

د یکبا تأ 1930ا در استامبول در ماه آگوست یتانیر بریز گذشت سفیه نیعراق و سور، ران یاهای مرز

 ییوب نهضت رهاکه در رس کیتر های تیاز حام، ا یتانیعراق و برهای ومتکان حیم یار کمجدد برهم

 یتهاجم نظام 20/3/1931خیبتار« اکا و ستو یزار» مبوجب گزارش مجله . رد ک یرد قدر دانکبخش ملت 

در گزارش  «ت خود بودن یجمع» بون یومله خوک. گرفت  ی( قربان 1000 -15000ردستان ) که به کیتر 

ه کیومت تر کح 5/5/1932خ یدر تار. رده است کخانه اشاره  15206روستا و سوزاندن 660 یرانیخود به و

 ینابود،  یردکردن به زبان کت صحبت یه مبوجب آن ممنوعکب رساند یبه تصو یقانون ردکرسامً اعالم 

با ، ن قانونیخ صدور ایاز تار یردها از رشق به غرب آناتولک یجمع یوچ اجبار کرد و ک یملهای یژگیو
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 یکخانوار در  2000،  1931در سپتامرب ، ن قانون یب ایش از تصویشود اگر چه پمی ت متام دنبالیقاطع

موج  1932ب قانون یبا تصو. ان داده شدند کن اسینش کت نامناسب جابجا شده و در مناطق تر یوضع

ها و شهرها و روستاها ردکان کاس، ن قانون یا ییآغاز شد مبوجب مواداجراها ردک یقوم ییم جابجایعظ

ن افراد یا بازگشت. ت آن مناطق باشدیل جمعک %5هر منطقه فقط های ردکت یه جمعکبود ای بگونه

ن یان ایمجر. شد  یرد در مجالس نهکش از سه نفر یونت خود ممنوع و اجتامع بکسهای به محل

روستا  400، اتین عملیان ایروز بودند در پاهای ن سالحیرشفه تریرسباز مجهز به پ 25000ز یاست نیس

شور کر یئت وزیه هیانیمبوجب ب» آمده است  5/5/1932قانون مصوبه  9در ماده . ران شد یردستان وکدر 

نند جهت کمی یزندگ یردکه هنوز با زبان و فرهنگ کرا  ییردهاک یان اجبار کاست اسیموظف است س

ب یرا بتصو 2848قطعنامه شامره  1935ه در دسامرب کیم تر یرژ« ند کبال ت دنیت آنها با قاطعیذوب مل

داده شده بود  یارات عالیاخت، م یمنطقه درس ین قطعنامه بر خالف عرف موجود به والیدر ا. رساند 

 ه تنها پارملانکیدرتر  ). د ین را صادر منایم اعدام متهمکتوانست در صورت لزوم حمی یه والیکبصورت

ردها حق ندارند در ارتش و ادارات ک هیانین بید ( بر اساس اید مناییم اعدام را تأکح یاجرا تواندمی

ه ملت یعل ین بار از سالح سمینخست یبرا 1937ه در سال کیم تر یرژ. ار شوندکمشغول ب یحساس دولت

ستها با یاملک 1937م در سال یام در سیوب قکان برد متعاقب رس یرد را از مک 500000رد و کرد استفاده ک

بر رس ، انداخته  یرا در گودال کود کزن و  1500، اقدام یکدر ، رد افتادند کآتش و آهن به جان ملت 

و خون  کبه خا یهنینهضت م. ردند کسرت کخا، خود  یگر یختند و همه را در آتش وحشیآنها نفت ر

انسان  40000ت یتندو در نهاگل گرف، ر دها در آن پنهان شده بودندکه کرا  ییدهانه غارها، ده شدیشک

رغم یعل، ردستان کگروه سلطه در های شورکرد بودن به شهادت رساندند کگناه را فقط به اتهام  یب

ردستان است ک یرانیردها و وک یامل بر رس نابودکتوافق ، دارند و آن کوجه مشرت  یک، اختالفات  یمتام

ه یعل کاست مشرت یس یکگروه سلطه جهت اتخاذ های شورکان یم یفراوانهای هیانیو بها هقطعنام. 

. ن استکوه ممیبه هر شها ردک یام ملیق یوبکز رس ینها هیانین بیمتام ا یامضاء شده و محور اصلها ردک

ه و عراق را مؤظف کیآن تر  12ه بند کردند ک امضاءای هیانیه بکیعراق و تر ، ا یتانیبر 5/6/1927خ یتار در
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ای معاهده، در تهران  1926ل یدر آور. ند یمناها میردک یام ملیوب قکجهت رس  کشرت ر میبه اتخاذ تداب

ام یوب قکرس  یه براکیران و تر یا یار کبر هم، ن معاهده یدر چند بند از ا. د یران بامضا رسیه و اکیان تر یم

شوند مانع می دران متعهیه و اکیه تر کامن نامه آمده است ین پید شده است در بند پنجم اکیتأها ردک

  . خود شوندهای گر در داخل مرزیدیکمخالف های گروه یاز سو  یا نظامی یاسیهر گونه اقدام س

ه تحت یسور، در آن هنگام . ه و فرانسه منعقد شد کیان تر یم یار کامن نامه همیپ 1926/ 30/5خ یدر تار

ل شامره کپروت. گرفت  یه را در برمیه و سورکیامن نامه تر ین پین خاطر مواد ایبهم، نرتل فرانسه بود ک

 یار کبر هم یل مبتنکن پروتیه بود بند نخست ایه و سورکیتر های نرتل مرزکه در باره یانین بیمه ایضم 8

مجرمان »و بازداشت  یر یبود بند سوم به دستگ یدر مناطق مرز ها ردک یه نهضت ملیدو طرف عل کمشرت 

م متقابل یل به تسلکن پروتیبند چهارم ا. رد بودند کرزان ز مبایمراد از مجرمان ن. اختصاص داشت « 

 6/ 29خ یدر تار 5/1926/ 30رد ( اختصاص داشت مبوجب قطعنامه مورخ ک) مبارزان  یاسیمجرمان س

ارا امضاء شد مبوجب که در آنیه و سورکیان تر یشور مکدو های نرتل و نظارت بر مرزکل کپروت 1929/

گر شوند یدیکهای شوند مانع اقدام مخالفان در داخل مرزمی متعهد دو طرف، امن نامه ین پیبند د وم ا

وب کرس  یخود برا ینظام – یاسیعرت اقدامات سیز دو طرف ملزم شدند هر چه رسیمبوجب بند سوم ن

، ران در تهران یه و اکیتر های ومتکح 23/1/1932در . ند یرا آغاز منا کردها بصورت مشرت ک ینهضت مل

امضاء منوده و  یه دوستیانیدو طرف ب 5/11/1932خ یردند بعداً در تارکرا امضاء  یق مرز ل مناطکپروت

 9/1/1932خ یهمزمان در تار ( Ratifica tion – قید مجدد منود ) تصدکیبر آن تأ 1933 /28/12در 

وب کرس ها هن معاهدیانعقاد ا یت اصلین. دیه و عراق به امضاء رسکیان تر یم یگر ید یار کامن نامه همیپ

ه یلکگروه سلطه جهت هدف قرار دادن های شورک ینیو زم ییهواهای رویبسنت ن ردهاک ینهضت مل

از  یردها بخشک یوچ اجبار کو « رد کردن ملت ک کتر » است یس. ن است یرد نشکهای و روستاها شهر

ه کیم تر یرژ،  1935-1945های در فاصله سال. رد است که ملت یه علکیومت تر کح یرسم یدئولوژ یا

 یو اجتامع یاقتصاد،  یفرهنگهای هیدر ال یاسیهمزمان با نفوذ س. رده است کد یرد را تبعک 400000

خ یبعنوان مثال در تار. رده است کردستان اجرا کت را در یذوب ملهای استین سیرد بزرگرتکملت 
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رسامً ممنوع شد  یردکه مبوجب آن زبان کرد کب یتصو یقانون« یجودت سونا» ومت کح 25/1/1967

ه بر کیبا ت« د جعفریرت مجکد » ممنوع گشت  یردک یقیشعر و موس، روزنامه ، تاب کو از آن هنگام 

ردها ک یوچ اجبار کروند  1965 -1970های سالهای ه در فاصلهکدهد یه نشان مکیاسناد محرمانه تر 

در فاصله دو دهه . ست شده ا یزان قابل توجهین به میردنشکت مناطق یاهش رشد جمعکمنجر به 

ن یا 70ه دهه یاولهای اما در سال، بوده است  %3ت بالغ بر یانه جمعیرشد سال،  1965-1970ش از یپ

 یبه غرب آناتول یردها از مناطق رشقک ید اجبار یآن تبع یافته و علت اصلیاهش ک%  5/1زان به یم

رد را در ابهام فرو برده است کملت نده یآ، ن یرد نشکت در مناطق یذوب ملهای استیس. بوده است 

 کدر تدار ... و یکولوژیب، ینظام، یاسیس،  یاقتصاد،  یفرهنگهای ارکرد با اتخاذ راهکدشمنان ملت . 

 . ندکمی ل اشارهین باره به مطالب ذیدر ا« د جعفر یرت مجکد » . ن ملت هستند یا ینابود

ردستان دارد ک یبا عقب ماندگ یمیمستقن رابطه یردنشکه مناطق یو تخل یجمع یوچ اجبار ک -1

 . 

 یفروپاش، آن  ییجه نهایه نتکپاشد می رد را از همکملت  یساختار قوم،  یاجبار های دیتبع -2

 . ردستان است ک یاجتامع

آبا  کردها ضمن دور شدن از خاکچون ، شود ها میردکت یمنجر به ذوب مل یقوم ییجابجا -3

خود  یت اصلیدر دراز مدت با هو،  یفرهنگهای معرض انواع تهاجمو قرار گرفنت در  یو اجداد

 . شوند می گانهیب

دهد می اهشکردستان کردها را در کت یه جمعکبعلت آن یقوم ییو جابجا ید اجبار یتبع -4

 . شودمی ردستانکردها در کد تسلط یردها و تشدک یت ملیجاً منجر به زوال هویتدر

را در «  یتیمنطقه امن» س یه فرمان تاسکید تر یم جدیرژ 1980در سال  هکیتر  ینظام یودتاکبدنبال 

ردها موظف شدند به فاصله ک، ن فرمانیمبوجب ا. ردکران صادر یعراق و ا، هیسور یامداد مناطق مرز 

ه به بهانه وجود کیم تر یرژ. انجام ندهند  یو دامدار  یت تجار یچگونه فعالیلومرت از مرز هکی 20-10
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، «سیبتل» ، «ا یکلکی» ، «رکار بید« » عنتب یغاز » های بازار را در شهرها ران مغازه و صدهزا، ان یاغی

 1980ه در سال کیتر  یودتاکدر فاصله ، چاپ اروپا  یردکتب کبا استناد به . ردکل یتعط... و « دیزیبا» 

نفر در اثر  700، نجه جان باختندکنفر در اثر آزار و ش 200، نفر بازداشت شدند 170000،  1983تا 

ز در ینفر ن 4600وم به اعدام و کمح یزندان 170ش از یب، نفر اعدام  48، شته شدندک یتهاجم نظام

 کنفر تر  111ه تنها کیتر  یت جمهور یمکسال حا 60ه در طول کر است کالزم به ذ . انتظار مرگ هستند 

خ یه در تارکیر تر یخست وزن« نعان اورن ک» اند وم شدهکبه اعدام مح یاسیت سیبه اتهام فعال

و ودوران ها یردها چند بار درعرص عثامنک»: گفت « گلیاشپ» با روزنامه ای مصاحبه یط 9/10/1981

 نامربده در ادامه« ده شده است ید که ما تدار یعل یطانیشای توطئه. ردند کام یق کآتاتور  یزمامدار 

م یرد را خواهکشه یما ر. رند یاز بگیزن هم از ما امترس سو  یکبه اندازه  یتوانند حتمنی آنها» : د یگومی

ده یرد را نادکت یز در چار چوب قانون هوی( ن 7/11/1982د ) یجد یه در قانون اساسکیم تر یرژ« . ندک

. وع استممن، هکیدر تر  کیبجز زبان تر  یگر یآموزش هر زبان د 1982قانون  42براساس بند . گرفته است

برنامه مدارس . مادر متام زبانهاست، کیه زبان تر کد شده است کیته تأکن نیبر اها ه بارکین تر یدر قوان

بلند  یروزانه با صداهای ش از آغاز در سیرد هر روز پکه دانش آموز کم شده است یتنظای ه بگونهکیتر 

است  کاست پدر بزرگم تر  کمادر بزرگم تر ، است کتر ، است پدرم کمادرم تر ، هستم کمن تر : دیبگو

 ینابود یهر گونه تهاجم برا، است  یشناسه مل یاصلهای یژگیه زبان از وکاز آنجا ، است کادم تر یبن

 تالش، گام به گامهای استیس یو اجرا یه با طراحکیم تر یرژ. شود می ز از زبان آغازین یت ملیهو

 کیاز زبان تر  ییابتدا یلکزبان مستقل نبوده و ش یک یردکند زبان کن اثبات کوه ممیند به هر شکمی

م یب رژیترت نیند بدکمی استفاده زین یرسم یدئولوژ یار از زبان شناسان وابسته به اکن یا یاست برا

لور در شهر کفول یش جهانیدر هام. ند یآفرمی ذبکرساپا  یخیرد را مخدوش و تارک یخ واقعیه تارکیتر 

مختلف در آن های از ملت یکورکولگروه ف 100ه حدود ک 1985اگوست  11تا  6خ یخ آملان به تاریمون

ه در کیر تر یسف، صحنه رفت یاجرا رو  یبرا، در شهر نورنربگ، یردکه گروه ک یهنگام. رده بودندکت کرش 

ومت مطبوع خود را را به اطالع دولت آملان کح یرسم ییمراتب نارضا، نیشور در برلکنسول آن کبن و 
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 یبرا یدیچون تهد، شوند یردکبرنامه  یردند مانع اجراک ننده در خواستکرسانده و از مقامات برگزار 

آملان را به متسخر  یکپلامتیآن محافل د، ه است ناروا بودن در خواست و استدالل احمقانهکیتر  یپارچگیک

ن یموفق ا یپس از اجرا. افتیاس کآملان انعهای رت درشت در روزنامهیه واداشت و با تکیومت تر کح

 8/1985 /9خ یز در تایه نکیر خارجه تر یه آملان پرداختند و وزیغ علیبه تبل، هکیات تر شرت مطبوعیب، برنامه

 یاز سو  یس العملکن عیچن. ومت آملان ناراحت است کشور مطبوعش از رفتار حکه کرد کرسامً اعالم 

 است در جهان امروز بندرت یجامعه جهان یه رشمسار یه و ماکیتر  یستیده فاشیا یایگو، هکیام تر کح

 88م بند یشرت گفتیه پکملت را خالف مصالح خود بداند همچنا یکورکه فلکافت ی یتیمکتوان حامی

صفنظر از مذهب و نژاد ، ه کینان تر کمتام سا»: د یگومی 1924ه در سال کیتر  یجمهور  یقانون اساس

و  یاسیس،  یمدنه حقوق یلک، دارند  یها حق زندگکه تنها تر کیدر تر ، ن قانونیبر اساس ا« هستند  کتر 

قانون  70دربند . ندارد ییه معناکیشور تر کدر  کر تر یف شده است و غیها تعرکتر  یفقط برا یاجتامع

بند « شوند  یومتکان حکها حق دارند وارد ار کمتام تر »: ن آمده است یز چنیه نکیتر  1982سال  یاساس

ن مواد از قانون یا« هستند  کتر ، دداننمی ن خودیه را رسزمکیه تر ک یسانک» : دیگومی نیز چنین 66

انسانها  یبرابر ، شورک یک یهستند و در چار چوب قانون اساس یاًل ناقض حقوق انسانکه کیتر  یاساس

، جهانهای شورک یه قانون اساسکن انتظار را دارند یرند مجامع حقوق برش در جهان ایگمی دهیرا ناد

ه کین تر یردها در قوانک یار حقوق ملکان. تعارض نباشند  ن امللل دریبا حقوق ب،  یکالاقل بلحاظ تئور

با بخدمت گرفنت  یرسم یدئولوژ یه اکده است یرس ییبه جا –ن یر قوانیو چه سا یچه قانون اساس –

دگان یدر برابر د مرشوع دانسته، از قانون یرو یردها را به بهانه پک یشتار جمعکسم در عمل یتاریلیم

گروه های شورکاز  یکیه بعنوان کیتر . پردازد می ردکملت  یجیتدر یابودبه ن یبهت زده مجامع جهان

ه و کیارتش تر  کمشرت  یار کن گروه دارد همیاهای شورکر یبا سا یرابطه تنگاتنگ، ردستانکسلطه در 

 در« نان یباد» ه با نفوذ به منطقه که قرارداد کیان تر یار نظامیان را در اختکن امیا،  1983عراق در بهار 

،  ینظام یار کن همیا ییهدف نها. ند یوب مناکردها را رس ک ینهضت مل، ردستان تحت سلطه عراق ک

ه به کیران تر یئت وزیه 1990 /9/4خ یدر تار. ردستان بودکرد در شامل و جنوب کشمرگان یپ ینابود
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مستقر  یامامن نظکارات تام به حایض اختیخود باتفو 413ه شامره یانیدر ب« تورگوت اوزال » است یر

د یباه لزوماً کین تر یه قوانیلکآزاد گذارد )  امالًکها ردکام یوب قکشور را در رس کن یارتش ا، ردستان کدر 

، رسد می بیردها به تصوکوب که درموردرس ک ینیاز قوان یار یشور برسد اما بسکب پارملان آن یبه تصو

ها ، هچاپخان یلیتعط،  یجمع ید اجبار یارات شامل تبعین اختیم برخوردار است( اکمح یاستثنا یکاز 

و  یاسیمبارزان س ین برایسنگهای تیومکمح، و مصادره اموال آنها یان به غرب آناتولیوچ روستائک

« است آتش یس» . لمه است ک یبتامم معن یپادگان نظام یک، ه کیامروز رشق تر . طلبان است  ییجدا

، ردستان کجنگ در « ردنک یردک» ند با کمی ه تالشکیر م تیردها است و رژکنرتل و نظارت بر کابزار 

آتش زدن مزارع و ها ، شهر یه با غارت مبباران و نابودکیان تر ینظام. ندازد یگر بیدیکردها را به جان ک

 دهندمی ن انجامکوه ممین شیخود را به بهرت یستیتاریلیاست میس... ن ویبا مها محاصه روستا، باغها

 30000به  یکه شدند نزدیدر مدت سه ماه تخل،  1989در سال « وان » حومه  یروستا 374بعنوان مثال 

 یجمعهای شتارکن یآماج زرگرتها ردکه نه تنها کیدر تر ها ردکبه شهرها پناه بردند ، نفر آواره و ناچار

تاوان ، ان آوردیبه م یردها سخنکت یه در گفتار و قلم خود از هوکز ین کیت تر یه هر جمعکهستند بل

 ییآبرو یب. ند کمی ت پرداختین و لغو پروانه فعالیت سنگیومکنجه محکش، گناه خود را با بازداشت 

ل کیبا تش،  یردکهای باتهام خواندن آواز، رد ک یخواننده محل یکه کرسد یم ییبجا کیسم تر یفاش

ه مقر آن کاع از پناهندگان آواره دف ییته اروپایمک C. E. D. R. I .شودمی روانه دادگاه،  یاسیپرونده س

متهم ساخته شده  300 یه براکر کابیزندان د» رد کاعالم  یگزارش یط 1983در سال ، س است یدر سو

، نجه افراد تا حد مرگ کش، ز یه نکیتر  یتیان امنیروش بازجو. است  یزندان 5000 یامروز محل نگهدار 

دوره دو  یکدر . رد است کران کن و روشنفیمظنون یبرا اعرتاف و امضا گرفنت از آنها و پاپوش دوخنت

اند . باز داشت شده یاسیگوناگون سهای س به اتهامیز پلکرد در مراک 200000 یال 10000ساله حدود 

( بصورت مفصل به رشح  1991 لندن در گزارش ساالنه خود ) Amnesty In Ternational تیجمع

ها در برخورد با کتر  یر انسانین به رفتار غین گزارش همچنیدر ا .پردازد می هکینقض حقوق برش در تر 

ن ی( گزارش مزبور همچن1988) . اشاره گشته است اند ، ه پناهنده شدهکیه به تر کرد شامل عراق کآوارگان 
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و  1990ه در سال کیشور توسط مقامات تر کم آن یرد شامل عراق به رژکان یتن از پناهجو 40م یبه تسل

نفر از  2500، 1990و ژوئن ، میل یآور، مارسهای در ماه. ر شدن آنان اشاره منوده استمفقوداالث

 اجازه یه به افرسان عراقکیم تر ین مدت رژیدر ا. به روز به عراق بازگرانده شدند ، رد کان یپناهجو

) مسموم . هندخود را انجام د ویژەهای تین شده و ماموریردنشکهای داد با لباس مبدل وارد اردوگاهمی

ه تا کآمده است  20/6/1983خ یه به تارکیتر  یه وزارت دادگسرت یانی( در ب... ان ویردن آذوقه پناهجوک

م کرده بود و حکآنها  81000ه کاند برده یه به رسمکیتر های نفر در زندان 87866، هیانیزمان صدور ب

(  28/9/1985ه)شامره مورخکیتر  چاپ«تیمل»بگفته روزنامه. ز صادر شده است ینفر ن 6353اعدام 

فرد مسلح به اسارت  4260شته و کنفر  108، رد بازداشت ک 5823، « الشمس» یات نظامیبهنگام عمل

 یجهت نابود یکستامتیوه سیش یکه را به اتخاذ کیم تر یرژ 23/5/1985خ یپارملان اروپا در تار. در آمدند 

ه را از کیتر  یندگیئت منایه قطع و هکیبا پارملان تر  روابط خودرا 23/10/1985در . رد کرد متهم کملت 

رد کدرباره حقوق ملت  یگر یقطعنامه د 12/6/1992گر در یپارملان اروپا بار د. پارملان اروپا اخراج منود 

های رویه و عراق با متام نیسور، ه کیتر های میه رژک یدر حال. ه صادر منود یعراق و سور، ه کیدر تر 

دفاع از های تیجمع، ون حقوق برش یسیمکپارملان اروپا . رد هستند کملت  یبودموجود درصدد نا

در جهان ها ردکه از حقوق کنند کمی ه وقطعنامه ادعایانیتفا به چند بکصفاً با ا... و یملهای تیاقل

تنها ، اند نوشته شده یان دهنده و متون حامسکجمالت ت، با یلامت زکه با ک ییه هایانینند بکمی دفاع

بدون ، ن ین قوانیتر یرد باشند عالکملت  یسیکب یتوانند پاسخگو منی اغذ ارزش دارند و هرگزک یبر رو 

در  ییاروپاهای شورکاست دوگانه یس. دهند و بس می بیرا فر یار عمومکتنها اف،  ییضامنت اجرا

» سازمان ملل در مسألهنار آن گذشت کاز  یه بتوان بسادگکست ین یموضوعها ردکبرخورد با مسأله

های شورکمتام  یوتاهکدر مدت ، هدف قرار گرفته بود «  ین نفتیخ نشیش یک» هکل آنیبدل« ت یوک

ر را بنام دفاع از یاخهای دهه یات نظامین عملیگر گرد آورد تا بزرگرتیدیکنار کا را در یکو آمر ییاروپا

امل کاط یه آنهم با احتیانیفقط به صدور چند بها ردکاما در مورد مسأله، ه عراق انجام دهندیعل یآزاد

، ه و عراقیچون رنجش سور. انه است ین متحد ناتو در خاورمیه بزرگرتکیچرا ؟ چون تر . شود می تفاکا
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دارند و نه  یسوار  یبرا یوهانکه نه کمانند می را یردها شرت بچه نر کرنجش متام اعراب است و چون 

انتها  یبه ستم ب،  ییه در تنهاک یملت، تنها هستند  یملتها ردکم ییگومی رنویاز ا. دن یدوش یبرا یر یش

 ینفر زندان 5899الاقل  1994ه یدر ژانو. نگرندمی منتها آرام و صبور به افق یب یشه روشنیمبتالو در اند

ل شام 1980سال  یسم دولتیان ترورینفر جان باختند در پا 64، روز  15در مدت . نجه شدند کو ش

نو یبا ژ، ه کیدر تر  یاست همگون ساز یس. ان رفتندین از میرد نشکنان مناطق کاز سا یمین، ردستان ک

رد و با کدا یادامه پ 1920ه در سال کیاز تر  یونانی 1200000رون راندن یبا ب. آغاز شدها ید ارمنیسا

ز ینبار نیا، ند چون قبل توانها میردکا یاما آ. امل شدن است کدر رشف ها ردک یجمع یاست نابودیس

، خیه ما در تارکن است یار سنگیردها بسک یخیت تارید ماموریند ؟ شایایرون بیخ بیش تاریرسبلند از آزما

ش یبر اساس آنچه پ. ندکمی فرداها آماده یپرورانند و برامی وره حوادثکآنها را در ، رحامنه ینگونه بیا

ن یه و قوانکیتر  یدر قانون اساس: د همه جانبه است ینوسایژ یک یقربان، ردستان کشامل ، م ین گفتیاز ا

 ار تامید اختینوسایان ژیبه مجر ین داخلیقوان. ده گرفته شده است یرد نادکحقوق ملت ،  یداخل

را با ... فرهنگ و ینابود، خیجعل تار، ردن ک کتر ،  یجمع ییجابجا، قتل عام های استیدهند تا سمی

ه کیم تر یرژهای ادیتوان گفت بنمی در واقع. نندکرد را حذف کت ملت یو در نها یآسوده عمل یوجدان

  . رد استوار شده استکملت  ینابود ویژەو بها تیبر ذوب مل
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 ژینو ساید در رشق کردستان

شد و اقوام  یپهلو  یاست رسمیل به سیتبد یرانیسم ایشوون، ست ساله رضا شاه یب یتاتور یکدر عرص د

، امل ک یت از مصطفیرضا شاه به تبع. قرار گرفتند  یاسیسهای ن فشارید تریران تحت شدیرس ار فایغ

تجدد ها ، کو شهر ها ر نام شهرییتغ. رد کآغاز  یاست همگون ساز یس یاجرا یخود را براهای تالش

های استیاز جمله س... و یت استفاده از لباسهاس سنتیممنوع، شف حجابک،  یوه غربیبه ش ییگرا

به  یل زبان فارسیشامل تحم، رد کملت « رن کفارس  –س یتفر» است یس. ران بودیم رضا شاه در ایرژ

ن به یرد نشکنان مناطق کهزاران تن از سا. بود  یردکت استفاده از پوشش ین و ممنوعیرد نشکمناطق 

در . و قجر شدند قرص ها زندان یروانهف یاسیاز مبارزان س یار ید و بسیران تبعیگر ایدهای بخش

 یرو یردستان پکعقب نگهداشنت  یه براک یاستیرد اعدام شدند سک 120، 1934 – 1940های سالی فاصله

در مجموع مناطق  1939تا سال . ردکمی دیران تهدیرد را در اکملت  یو اجتامع یات فرهنگیح، شد می

 یتیان را با جمعکالجان ونقده و بو ، هیاشنو، مهاباد، بانه، سقز ، ه رسدشتکردستان ک یو رشق یشامل

 یروستا 65در منطقه مهاباد و . مدرسه وجود داشت  یکفقط ، گرفت می ون نفر در بریلیم یکبالغ بر

 یت آموزشیاز وضع یمکز دست ین یت بهداشتیوجود داشت و وضع ییمدرسه ابتدا 5تنها ، اطراف 

، همزمان. وجود داشت  یتختخواب 20امرستان یب یکنفر تنها  200000ت ین مناطق با جمعیدر ا. نداشت 

» و «  یجالل» ، «گه لباخ» ر یاز عشا یمیبخش عظ 1935در سال . شدمی ز اجراین یوچ اجبار کاست یس

ه کسخت بود  یبه قدر  ید جمعین تبعیط ایرشا. وچ داده شدندکراز یرمان و شک، به سلطان آباد« رانیپ

و  یدن به مقصد بر اثر گرسنگیمتام زنان و مردان قبل از رس، اتین عملیبنا به گفته افرس فرمانده ا

قه یردستان را به طرکران مردم یومت اکح، یدر فاصله دو جنگ جهان. جان باختند  یامر یو ب یتشنگ

 10000ان یاز م. رد قلع و قمع شدندکف یاز طوا یممنوع شد و تعداد یردکزبان ، رد کوب کرس  ینظام

 1941د شده بودند تنها چند صد نفر در سال یران تبعیز اکه به مر ک«  یجالل»  رتیعشهای ردکتن از 

ن کسا یه و شورو کیتر ، ران یا یدرنوار مرز ، د یش از تبعیپ یرت جاللیعش). ن خود بازگشتند یبه رسزم
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قصاب »به ها لر یشتار جمعکلرستان و  یاهال انه خود بهیبا هجوم وحش« ژنرال احمد آقا خان »بودند ( 

 یزبانان جا کد شدند تا تر یز به همدان و اصفهان تبعین«  یگه لباخ» ەفیطا. افت یشهرت « لرستان 

و « محمد  یقاض» خته شدن یو بدار آو 1946ردستان در سال ک یپس از سقوط جمهور . رند یآنها را بگ

چاپ و نرش ، ع ممنو  یردکزبان . رد به ستم مضاعف دچار شدند کملت ،  یازرهربان جمهور  یجمع

، خ سلطه خود یدر طول تار یم پهلو یاست رژیس. ده شد یشکز به آتش ین یردکتب کل و یتعط یردک

: دیگومی یر عراق در در بار پهلو ین سفیا در گفتگو با نخستیتانیر بریسف. بود ها ردک یت ملیار هوکان

اما . ردن آنهاست ک کرد و تر کملت  یاست نابودیشور سکآن  کساهای ردکها در قبال کاست تر یس» 

ه کاست  یردها تا حدکرد و عقب نگه داشنت کسپردن نژاد  یبه فراموشها ، ردکران در برابر یاست ایس

ران در یم ایگر رژیاست دیس« . باشند  یز کومت مر کوابسته به ح یاز نظر اقتصاد،  یلیهمواره چون طف

ردستان در کنان کتعداد سا ییمنا کوچکردها و کت یجمعذب در مورد کهای ارائه آمار نامه یعرص پهلو 

ران یم ایرژ. ت است ین واقعیهم یایگو 1966و 1956 یرسشامر های آمار. ران بود یت ایسه با جمعیمقا

ه کبود  ییشور هاکبا  کمشرت  یار کهمهای معاهده یاصل یپا یکهمواره ، یومت پهلو کحهای در سال

در «  یونیپ هامیرست»، ردستانک یجمهور  یبه دنبال رسنگون. ودند ردستان را تحت سلطه گرفته بک

دار ین دیدر ا. مالقات منود«  یحجاز  یعل»  یبا ژنرال عراق« عمران یحاج»در منطقه  25/3/1947خ یتار

اعالم  یبارزان یشمرگاان مال مصطفیپ یران در نابودیا یبه قوا کمک یارتش عراق را برا یآمادگ یحجاز ، 

ن یاز مهمرت یکی. ران اعالم منودندیبا ارتش ا یار کهم یخود را برا یز آمادگیه نکیمسلح تر های روین. منود

ه در اگوست کبود « سعد آباد»امن یپ، ه و افغانستانکیتر ، عراق ، رانیان ایمنعقد شده مهای قطعنامه

 ه و عراق متعهدکیتر ، ران یاهای ومتکامن نامه حین پیاهای از بند یکیامضا ء شد بر اساس  1937

امن نامه ین پیبه موجب بند هفتم ا. نند ک یار کگر همیدیکبا ها ردک یوب نهضت ملکشدند در رس می

ران ( را به یردستان ) غرب اکن در رشق کساهای ردک یقوم ییب جابجایران ترتیومت اکمقرر شد ح

ه و عراق کیتر ، ران یاهای ومتکح، امهامن نین بند از پیدر هم. سازد  یعمل، ان مدت یران در میرشق ا

ه یه و سورکیتر ، ران یا یرا در مناطق مرز ها ردکشورش ،  یشدند صفنظر از هر گونه اختالفمی متعهد
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ران و یا« امن سعد آباد یپ» متعاقب انعقاد. نندکوب کرس  کبه صورت مشرت ، ن کوه ممین شید تریبا شد

رد هابوده و درباره مبادله کمربوط به ، دو قطعنامه. ردند کامضا ز یگر نید یار کعراق چند قطعنامه هم

گر جان یرد دک 15000، ردستان عالوه بر اعدام رهربانک یجمهور  یبا رسنگون. رد است ک یاسیمبارزان س

ردها ک یبخش مل ییبر نهضت رها یار کای ران و عراق رضبهیان ایم 6/3/1975قطعنامه مورخ . باختند 

. خود شدند های ق مرزینرتل دقکران و عراق موظف به یا 1975 /6 /13 یار کل همکروتمبوجب پ. بود 

 . ردها است کل متاماً مربوط به کن پروتیم تا بند ششم ایکبند 

دانند می ه الزمک یرد مبادله و هر عملک انیاغیاطالعات خود را در مورد  دو طرف موظفند:  میکبند 

 . وب شود کرس ها ردکام یانجام دهند تا ق

 . ران و عراق یا یپاسداران مرز  کمشرت  یار کشور با همک دوهای بسنت مرز: بند دوم

 امل آن کنرتل کبه منظور  یق خطوط مرز ین دقییتع: بند سوم 

 . گریدیکهای از نفوذ مخالفان به داخل مرز یر یانات موجود جهت جلوگکه امیلکاستفاده از : بند چهارم

 . رد کان یاغیمبادله : بند پنجم 

اعالم شوند تا از نفوذ و گسرتش آن به «  یمنطقه بسته نظام» مناطق ناآرام در صورت لزوم: بند ششم 

به  یت ملیهو یکرد را بعنوان کنه استقالل ملت  یران در عرص پهلو یم ایشود رژ یر یر جاها جلو گیسا

چگاه یهها ردکحقوق  یبا نف نیبنابرا، دانستمی ردهاکن یردستان را رسزمکشناخت و نه می تیرسم

  ... د خود دست بر نداشتینو سایاست ژیاز س
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 ژینو ساید در غرب کردستان

ه یم سوریرژ یاستگزار یت سیفکی. است یمل ید دامئیتهد یکردستان در معرض کرد در غرب کملت 

ن ردستاکب ه در غر کاز آنجا . ردستان استکاشغالگر های ومتکگر حیاست دیز از سیمتام یلکبطور 

امالً ک یتیفکیبا ، ردستانکن بخش از یرد در اکشتار ملت کاست یس، نهضت مسلحانه و جنگ وجود ندارد

شود منی ا نربد مسلحانه انجامید فقط به هنگام جنگ ینو سایم ژین گفتیش از ایپ. شودمی تفاوت دنبال

از  یز بخشین یمل – یفرهنگ یه نابودکست بلینسانها نا یکیزیف ید تنها نابودینو سایچون هدف ژ

عرت یار وسیقوم بس یکا ینژاد و  یک، ملت یک، د چند نسلیه ابعاد آن به لحاظ تهدکد است ینو سایژ

 یکولوژیب، یاقتصاد، یمل، ید فرهنگینو سایه توسط گروه سلطه آماج ژکت هدف یجمع یک. است 

شدن  کت پایت و در نهایهو یجیت دادن تدراز دس، خیو جعل تار ید نابودیرند با تهدیگمی قرار.... و

 یه و الحاق اجبار یس دولت سورینخست تأسهای از هامن رو ز. روبرو است یصفحه متدن برش  از

خود را با گروه سلطه  یتیامن – ینظامهای یار کهم، هیومت سورکح، ردستان به آنکاز غرب  ییبخشها

گروه های شورکه و یاقدامات سور یهامهنگ، داتن معاهین هدف اینخست. ردکه و عراق آغاز کیدر تر 

 یمعاهده دوست 30/5/1926خ یدر تار. بود یردکبخش  یسلطه جهت مقابله با هر نوع نهضت آزاد

، اضافه شد امن نامهین پیمه به ایبعنوان ضم 8ل شامره کبعداً پروت، ه و فرانسه امضا شدکیان تر یم

ه کیه و تر یسور، لکن پروتیم ایکمبوجب بند . فرانسه بوده در آن هنگام مستعمره یه سورکبخاطرآن

های بر اساس بند. شور هستندکدو  یدر مناطق مرز  یه هر نوع ناآرامیعل کموظف به دفاع و اقدام مرش 

ه مقصود کواضح است « نند کان مظنون را مبادله یپناهجو» ز دو طرف متعهد شدند یسوم و چهارم ن

. نند کمی مبارزه، رد کبه حقوق ملت  یابیدست یه براکرد هستند کهای روین« ان مظنون یپناهجو» از 

ن یرد نشکمناطق « بیتعر» است یشور سکومت آن کح، ه یو بدنبال اعالم استقالل سور 1946در سال 

. و اجرا شد  یز با دو هدف عمده طراحیاست نین سیا. رد که و عراق را آغاز کیتر های واقع در مرز
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ه ین سورکساهای ردکدوم دور منودن ، هیسور یت همگون ساز یو در نها یمناطق مرز  بینخست تعر

  . ه و عراقکیتحت سلطه تر های ردکاز 

ه یگرسوریدەپروژ . لومرتبودکی30وعرض 320ع بطول یوس ینیه رسزمیم سوریمنطقه مورد نظر رژ

. آنها بود  یدور شناسنامه برارد وعدم صک 150000گانه شناخنت یشامل ب« یاغیهای ردک یرسشامر »بنام

ن یهدف ا. ردک یطراح«منطقه مدرن» با نام یگر ید ەهفتاد برنام ەدههای ه درسالیومت سورکح

در آن مناطق  یان دائم اعراب بدو کردستان واسکردبه خارج کرت ین عشیچند ید اجبار یز تبعیاست نیس

  .بود

 یجمع یوچ اجبار کاست یل با اتخاذ سسا5خواست در مدت می هیم سوریرژ«بیتعر»است یمبوجب س

لومرت کی 375به طول ای منطقه، است ین سیساخنت ا یجهت عمل. دین مناکشه یردستان رکردها را از ک

 ەجادمنطقیا ەبه بهان، گرفت می روستارادر بر 332ه مجموعاً ک یلومرتدر امتداد نوارمرز کی15وعمق 

شده وبا  یتلق یت ملیه امنیز اقدام علیاستها نین سیهر گونه اعرتاض به ا. ه شدیبه زور تخل ینظام

  .شدمی ن پاسخ دادهکمم ەو ین شیانه تریوحش

 یگر یان دکه از مکاند بوده ینیردها مهاجرکه کند کمی ز ادعاین یآموزشهای ه در برنامهیومت سورکح

ه یه علیم سوریرژ یاز سو  یخید تارینوسایژ یکبعنوان  یین ادعایچناند . ن شدهکه سایآمده ودر سور

ها واعراب در کش ازتر یپ یردها حتکه کخ امروز جهان ثابت شده است یرا در تاریشودزمی ردها اعاملک

 1963ره درسال یمناطق جز یاسیمسول س«محمد طلب هالل»یطرح رس . ن بوده اندکانه سایخاورم

ار کتابلو آش یک، صفحه  159در« یاسیس-یاجتامع– یدگاه ملیره ازدیجز ەدر مورد منطق یاوشک»بنام

رد را ک یت ملیارا هوکآش پروژەن یا. در بلند مد است، رد کملت  ینابود یه برایم سوریاست رژیس

: دیگومی نیهمچن... «ردوجود ندارد کبنام  یا ملتیقوم »: د یگومی محمد طلب هالل. رود می نشانه

  ...« .باشد یردکه نام آن کرد کدا یپ یتوان زبانمنی هرگز»
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 وههاکنان کآنان سا، ندارند ین ملیردها رسزمک»: دهد می ادامه یرشمیامل وقاحت وبکنامربده در 

محمد طلب هالل بعنوان . ندکمی ارکز انیرد رانکزبان ونژاد ملت ، فرهنگ، خیتار، هالل  یآقا. «هستند

ان یار مجریدر اخت ن ویمتام تدو ییآبرو یردرابا بکملت  یامحا یاسیس پروژە،  یست سور یاسرتاتژ یک

 ه اجراءیم سوریرژ یومتکار گزاران حکن طرحها مومبو توسط یه اکدهد وجالب آنمی قرار یومتکح

  .شودمی

ورود  1985در سال . ردکه را اخراج یرد ارتش سورکرث افرسان کا، هیم سوریرژ 1945-1985های در سال

تاب کافنت ی ممنوع شد و یردکچاپ ونرش ، ردکشور ممنوع ک یونظام یافرس های ردها را به دانشگاهک

خانوار عرب 15000آغاز و«بیتعر»است یس. ن شدیسنگهای تیومکمردم مشمول محهای در خانه یردک

ان کاس «هیاحمد» و «هیریظه» یهوا در مناطق خوش آب و ردستان وکدر « هیسلم» و «حص»از مناطق 

رد ک 5000ب یقر ه ویردستان سورکرات کان حزب دماز رهرب  یادیشامر ز 1960در تابستان . داده شدند

ن آمار یپس از ا. ردک ین را رسشامر یردنشکه مناطق یدولت سور 1962در سال . گر بازداشت شدندید

  .آنها باطل شدهای محروم شناسنامه یردستان از حقوق ملکنان کسا %90به  یکنزد یر یگ

ابطال . صادر شد  ردکنفر  200000 یت اجتامعیمم محرو کح، هیم سوریرژ 1962سپتامرب  یدر رسشامر 

ان مشمول لغو کود ک شناسنامه بوده و یمادران دارا پدران و یه گاهکبود ای ز بگونهینها هشناسنام

 تیان صاحب اوراق هوکود ک ماندند ومی ن بدون شناسنامهیز والدین یگاه و شدندمی شناسنامه

  .شدندمی

 یدر رس شامر . بود... ازدواج و، فروش د ویخر، ردنکار کضبط حقوق  یمبعناها هردن شناسنامکباطل 

است یس. ز مشمول قانون ابطال شناسنامه شدندیرد دمشق نکنان کنفر از سا 60000 به یکهامن سال نزد

 ەرابط گرید یاز سو  رد وکن یرد نشکردها در مناطق کن یگزیسو اعراب را جا یکردستان از کب در یتعر

است ین سیا یاجرا با. رد که قطع یتحت سلطه سورهای ردک با ه راکیتر  لطه عراق وتحت سهای ردک
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 ه وکیر به تر ینفر ناگز 000/60ش از ید وبیهوا تبع ارگر اجباراً به مناطق بد آب وک و شاورزک 140000

  .ردندکوچ ک... لبنان و

گروه سلطه داشته است در  هایشورکر یباساای گسرتده یار کهم، ردکه در خصومت با ملت یم سوریرژ

 2/9/1963خ یدر تار که دفاع مشرت یانیب ه وعراق امضاء ویامن اتخاذ ارتش سوریپ 1963ترب سال کا9خ یتار

 «کدهو » و «زاخو»شانه بشانه سپاه عراق در مناطق  عراق شد و که وارد خایارتش سور. رسامً اعالم شد

م عراق رسامً اعالم یرژ. انجام داد یخو را بدرست !!! «بزرگ ەفیوظ»، «عبدالسالم عارف»به قول  د ویجنگ

رهرب وقت عراق « عبد السالم عارف»جنگند می شجاعانه، ه در شامل عراق یمسلح سورهای رویه نکرد ک

را سپاس  یم خدایگومی برادران! بنام ملت عرب به شام خوش آمد»: گفت یسور های روید از نیدر بازد

ه یه رسبازان عراق و سورکنیخوشحامل از ا. به بار نشست  کارتش مشرت  یکل کیتش یم برایه آرزوهاک

  « . جنگندمی کشانه بشانه با دشمنان مشرت 

ردستان کب یو تعر ید اجبار یاست تبعیت سیه موفقکمعقد بود  ین سور یسیتئور«محمد طلب هالل »

ردها است ک ینهضت ملوب کرس  یه در شامل عراق برایارتش سور که در گروه مشار یتحت سلطه سور

« هالل » ای صفحه 159 پروژەگر به ید ینگاه. است « اسلحه و باور» چون جنگ شامل عراق جنگ ، 

تدق ناقوس  وم مهدوهیاصبحت ال» : رد است کملت  ینابود یه برایبلند مدت سور یاسرتاتژ  یایگو

لتعود  یخیائب والزبد التارل الشو کرها من یال نقاذها و تطه یالح یر العربیالخطر منحرص خه الضم

  «زها و انتاجها و ثروتهاکنظر املوقعها و مر  – یالعرب –اخواتها من محافظات هذا القطر کمساهمه فعاله 

خ یند تارکمی مکو جدان زنده اعراب مبا ح. د ملت عرب بصدا در آمده است یتهدهای امروز ناقوس»

 یاز هر گونه آلودگ یو عار  کپا ینیرسزم، شور خود کم تا از ییبزدا یدیملت عرب را از هر گونه پل

سخن به ها ردکد یه چنان از تهدیمستقل چو سور یشور کدر  یسور « محمد طلب هالل » . «میبساز

 یه شده و آزادیردستان تجزک. طلبد می یار یوجدان زنده اعراب را به ، رفع خطر  یه براکآورد می انیم

، شودمی گرفته یخش جعل و فرهنگش به باز یتار، شودمی وبکن رس کوه ممین شیاز دست داده با بدتر
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 یرد را براکملت « هالل »  یآنگاه آقا، شود می یمعرف یخیت تاریار و زبانش فاقد موجودکتش انیهو

های وفهکز شینجا نیدر ا. خواند می فراها ردک ینابود یداند و متام ملت عرب را برامی کاعراب خطرنا

، رد کاز ملت تر دفاع یب، ن یر شده از اشغال فلسطیزند و عرب تحقمی م جوانهکم ک« یربسم عیفاش»

  . ابدیمنی ییعقده گشا یبرا یملت

، در فصل اول. شامل مقدمه و فهرست و مشتمل بر شش فصل است « هالل»ای صفحه 159 پروژە

خ یرده و تارکار کچه بعنوان ملت ان ردها را چه بعنوان قوم وک یت ملیهو، ردکخ یسنده با جعل تارینو

  : داندمی و فاقد محتوا یذهن یرد را امر کو زبان و متدن 

وثرو یقدموا او یسهم ومل ای هایس لهم فیما تقدمه االمم من تراث و حضارات ل یشون علیعیفهم اناس  »

  « انتکا یا ره من انتاجهمیاالمم و الحضارات و ال بشع کتل یعل

عرضه  یبرا یز ینند خود چکمی گر استفادهیدهای ه از فرهنگ و متدن ملتکهستند  یآنها مردم »

م از یخواهمنی نجایما در ا «اند ردهکت خدمت نیبه فرهنگ و متدن برش ییتار مو ەندارند و بانداز 

ه کرد چنان است کاگر : مینکمی تفاکسئوال ا یکتنها به طرح . م ییرد سخن بگوکخ ملت یفرهنگ و تار

رد کت ملت ید پس چرا آنقدر از هویگو، می«محمد طلب هالل» ه یومت سورکارگذار حکاستمدار و یس

 یدیرد را تهدک، تاب خود کخواند ؟ نامربده در فصل نخست می یار یه متام ملت عرب را به کهراس دارد 

ه یه العربیه للقومیادمغذاه من الجهات املع یان العربکیقد اصبحت تهدد ال» : داندمی متام اعراب یبرا

  « املخارج و الداخل یثها فیمها و حدیقد

ملت  ەدشمنان قسم خورد، ان آنها از داخل و خارج یچون حام، نندکمی دیرا تهد یان عربکیردها ک »

ا ووضع الخطط الال یلذا وجب حلها جذر» دهدمی ه ادامهیم سوریاستگزاررژیس «عرب بوده و هستند 

ن الزم یبنابرا» «مواحدا و الخطه واحده ون الحلیکو العراق و  هین سوریقین الشقیطرالق یف کزمه لذال

ه و یشور برادر سورکطرح منود تا هر دو ای ردو نقشهکحل و فصل ای شهین مسأله را بصورت ریاست ا

ور را شکارتش آن ، ه یم سوریم رژیز گفتین نیش از ایه پکهامنطور « نندکاتخاذ  کیاست مشرت یس، عراق
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ه با هدف ک یه از هر اقدامیومت سورکح. ردکبه شامل عراق اعزام ها ردک یوب نهضت ملکرس  یبرا

است محو ملت یشدن س یعمل یند و براکمی تیرد قاطعانه حامیانه انجام گیرد در خاورمکملت  ینابود

« طلب هالل» . رد یپذ یم، فراوان  یو معنو  یمادهای نهیهز با صف را ولو یشنهادیهر گونه پ، رد ک

اال  یاثف هذا فکتی»: د یگومی رهیدر جزها رکت یهو ەتاب خود با پرداخنت به مسألکدر فصل دوم 

منطقه  یبعض املناطق و خصوصا ف یر فیصغ یب عربیجاد جیا یکعل یستعصیث ینه الخصبه بحکم

  «رثها امطاراکره و ایالجز یحتلون اخصب املناطق فیو عامودا و  یض و القمشلیه و قبور البکیاملال

ردستان را فقط ساخته ذهن کبنام  ینیار و رسزمکرد را انک یلکت یهو یاستگزار سور ین سیهر چند ا

و ثرومتند ها ردک، ردستانکبدام افتاده و بر ، ن خودیدروغهای هیداند اما بهنگام اثبات فرضها میردک

خوش آب و هوا  یعنی« حتلون اخصب املناطق ی »: دیگومی سندهینو. گذاردمی ن صحهین رسزمیبودن ا

ن یند تا به خواننده اکمی استفاده« رده اندکاشغال »نامربده از فعل اند ردهکن مناطق را اشغال یتر

اند . ردهکن اعراب را به زور تصاحب یآمده ورسزم یگر ید یردها از جاکه کند کرا القا  یه جعلیفرض

اصبح  یالذ لیان هذا الج»ند کمی اشارهها ردکد یمطالب خود به نسل جداز  یگر یسنده در بخش دینو

شود می یتلق یجد یدیاعراب تهد یر امروز براکنسل روشنف یاز نظر و « متعلام هو عنرص الخطر 

 قدمنا لهم اصبح یالذ ن العلم جهیانت النتکام عربوهم با لعلم و یقال قدیان ک»: د یگومی نیبنابرا

جه یما نت، ردک« بیتعر»د آنها را با دانش یگفتند بامی در گذشته« »هم یدین ایب یول والعقائداال  السالح

محمد طلب « » ه خود ما بودیعل یل آن به سالحیرد و تبدکرده کلیش تعداد افراد تحصیافزا، ارکن یا

ت یخصوص یک، هیسورم اشغالگر یردها با رژکامروز  یه دشمنک ن مسألهیدر ادامه با اشاره به ا« هالل 

 ده و الحجهین الرشاسه و العقیخلقنا النفسنا با نفسنا اعداء الداء اشداء جمعوا ب»: دیگومی آگاهانه است

حاجه لخلق دائم و یالننا لسنا  لیاسه التجهینقرتح س» : ند کمی شنهادین خاطر پیبهم« ان یبل و الب

 –قال یان کس ما کث اثبت التجربه عیاهدها حد مستمر بعد االن و بواسطه مدارس الدوله و معیجد

س یبه تاس یاز ین بعد نیم ما از اینکمی شنهادیل را پیاست تجهین سیبنابرا.... « » ستعربون یعلموهم 

ه عقب نگه داشنت مردم در ک رده استکن ثابت یشیپ ەتجرب. میندار یدولتهای مدارس و آموزشگاه
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ه با هدف ک« محمد طلب هالل» ەاساس پروژ « ند کمی عیب را ترسیاست تعریس، نیرد نشکمناطق 

منت ، ت موضوعیبلحاظ اهم. ر است یماده آمده است به رشح ز 12در ..... رد وکملت  ینابود، بیتعر

  :ایم امل آوردهکرا به طور  یعرب

الخطر الداخل و مع مالحظه عناص  یع فیالداخل مع التوز یات التهجم الیعمل یان متد الدوله ال -1

العناص اال  یال ین تبدا بالعناص الخطره لتنهیه السنیه او ثالثیون الخطه ثنانکو ال بأس ان ت. او ال فأول 

  ...ذاکقل خطوره و ه

س کاملنطقه الن هذا اثبت ع یه فیعدم انشاء مدارس او معاهده علمای : ل یاسه التجهیس -2

 ....  یل صارخ و قو کاملطلوب بش

ح یفال بد لتصح. ه کیه الرت یتمتعون با لجنسیره یالجز ین فیمیراد املقکالساحقه من اال  هیرثکان اال  -3

ه یته و تسلیل من مل تثبت جنسکاجالء  کذل یرتب علیامنا نطلب ان  االن یجر ینه و هذا یالسجالت املد

و مالحظه ضا معقوله یته دراسه ایدرس من تثبت جنسیجب ان ی کذل یاضف ال. الدوله التابع لها  یال

 یجب ان ناقش تبقیست مبرسوم یه لیل جنسکف:  یسب اال مبرسوم جمهور که ال تیسب الجنسکه یفکی

 کات فانیتنازع الجنس کوطنه ثم هنا یال یه با لتعالیه لتعدیاالقل خطرا و تنزع عنه الجنسای یمن نبق

ه یجنس یعاد الیهذه ان ات فالبد و الحاله یان واحد او قل ثالث جنس ین فیتیحمل جنسی تجد احدهم

جب ان تقوم یث یق من اعامل و حیاالحصاء و التدف کذال یرتب علیل حال فاملهم ما ک یو عل یاالول

 ات اال جالء ( یفورا عمل

وضع  ینجعلهم ف یراد حتکالخطه من سد ابواب العمل امام اال  یالبد لنا مساهمه ف: سد باب العمل  -4

بان  رهیالجز یاو ال ف یاخذ به االصالح الزراعیجب ان یه لحظه و هذا یا یل فیر املستقر املستعد للرحیغ

  . ره و موقوره بحمداللهیثکه یراد و العناص العربکا کوجر و المتلیال 

ه او ینه العناص العربیراد بتهکاال  یزه علکه و مر ین العناص العرربیب الواسعه هیشن حمله من الدعا -5

 . ر مستقریوضع قلق و غ یجعلهم فیث یبح... راد کاال  ما و خلخله وضع ال لحساب
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 او نقلهم. ربا اقحاحا، خطه مرسومهی خیراد و ارسال مشاکن عند اال یخ الدیه عن مشاینینزع الصفه الد -6

ه یردکه ابدا بل و بدقه الحجاره مجالس ینید، ست مجالسیالن مجالسهم ل. رهم یالداخل بد ال من غ یال

قول  یوا. ن یاملسلم. دما  کرسلون ضد سفیامنا  یات ضد الربزانیرسلون برقینا ال یالدعوتهم  یفهم لد. 

 . هذا القول

دعون مننهم بانهم من اصول یسورا با ثاره من یون میکبعضهم و هذا سهل و قد یراد فکرضب اال  -7

 . دعون بانهم عربا یشف هذا العمل اوراق من یکام ک –العناص الخطره منهم  یه لیعرب

 الحدود فهم حصن املستقبل و رقابه یه علیردکاملناطق ال یه فیه و قومیان عناص عربکاس -8

ون هذه العناص من شمر النهم اوال افقر کو تقرتح ان ت. ر همیتم تهجیثنامیراد رکاال  یبنفس الوقت عل

  .امنته باملنهین قومیا مضمونیالقبائل باالرض و ثان

ه یرکها قطعات عسیث توضع فیمنطقه الجبهه بحکه یرکره منطقه مسیللجز یط الشاملیجعل الرشا -9

  .راد وفق ماترسم الدوله من خطهکان العرب و اجالء اال کمهمتها اس

ون هذه املزارع کان ت یعل یط الشاملیالرشا ینهم الدوله فکن تسیه للعرب الذیانشاء مزارع جامع -10

  الحدود متاماً  یله عیهودیاملستعمرات الکا یرکه و مسلحه عسیمدر

  .ورهکاملناطق املذ  یح فیامرس حق االنتخاب و الرتشیه بان یلم اللغه العربکتیعدم السامح ملن ال -11

ه یه االصلیانت جنسکاملنطقه مهام  کتل ین فکد السیریه مطلقا ملن یه السوریمنع اعطاء الجنس -12

ن بحسب یه بل اردنا منا اثاره املسؤولیافکست یهذا و ان هذه املفرتحان ل... ه الخ یه العربی)عدا الجنس

 (228ن االعتبار)یبع یر که شامله لتؤخذ للذ یر مرشوع خطه جذریون تباشکخربتنا لت

 نندکمی دینظام را تهد، یتیه بلحاظ امنک یسانکبخصوص در مورد ، یجمع ید اجبار یتبع -1

  .ز آموزش در مقاطع مختلفو مامنعت اها هس مدارس و آموزشگایعدم تأس: لیاست تجهیس  -2
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 هکیو اسرتداد آنها به تر اند ه آمدهیه به سورکیه از تر ک ییردهاکابطال شناسنامه  -3

ر یع شده و ناگزیان آنها شایفحشاء و اختالف درم، رد تا فسادکج یردها تروکان یرا در م یار یکب -4

  .وچ شوندکاز 

  .ردهاکخشونت با  ق آنها به خصومت ویان اعراب و تشویغ در میتبل -5

عرب به  یرد و اعزام مبلغان مذهبک ینیون دیخ و روحانیتوسط مشا یمذهبهای نییآ یبرگزار  -6

  .نیردنشکمناطق 

از آنها بعنوان مزدوران عرب  یبرخ یو معرف« نکومت کانداز و حیتفرقه ب»است یاستفاده از س -7

  یاعتامد یجهت گسرتش جو ب

ج یتا بتدر« شمر»ر ین مخصوصاً عشایردنشکعرب در مناطق ن یوچ نشکر یان عشاکاس -8

  .نندکن را اشغال یردنشکهای نیرسزم

را  یهر گونه نا آرام، شوند تا در مواقع لزوم ینظامهای ل به پادگانیره تبدیجز یایمناطق عل -9

  .نندکوب کدر ارسع وقت رس 

های کان شهر یهودین آنها مانند ردکن و مسلح یردنشکن در مناطق یعرب نشهای کجاد شهر یا -10

  .لیارسائ

از جمله  یت در امور عمومکچگونه مشار یحق ه، ندارند یآشنائ یه با زبان عربک یسانک -11

  .ندارند... انتخابات و 

االها فقط کن یصدور ا. ن صادر نشودیردنشکچ وجه به مناطق یه به هیساخت سورهای االک -12

  .مختص به اعراب است
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مداوم و منظم است تا ای وهیبه ش.. و  یکولوژیب، یاقتصاد، یفرهنگ، یمل یم سوربه نابودیاست رژیس

ن یا یج اجراینتا. دیحذف منا یلکشور بکآن  یتیرد را در بلند ملت مدت از ساختار جمعکملت 

 هایدر فاصله سال. قرار داده است یردستان را در خطر نابودکجامعه  یمیز به صورت وخینها استیس

ب ید و تعریهمزمان با تبع. ان داد کاس« غمره»خانوار عرب را در  100000ه یم سوریرژ 1975 -1978

ر ییتغ ین به عربیردنشکهای ها و شهرکنام روستاها و شهر ، هیدر سور یردکت زبان و فرهنگ یو ممنوع

چل »، «نیراس الع»ه ب« یانک یسه ر »رد کدا یر پییتغ« ضیقبور الب»به « یتربه سپ»بعنوان منونه . افتی

  .افتیر نام ییتغ« هکیمال»به « کر ید»و « هیجواد»به « آغا

گر یدهای استیردها همزمان با سکار حقوق کو ان یت ملیهو یه در نفیم سوریغات گسرتده رژیتبل

 یاز جامعه برش  یبعنوان بخش« ردهاک یحقوق مل»آن  کمکه به کاست  یگر یله دیوس، م ین رژیا

منذر ». است یسنده سور ینو« یمنذر املوصل»تاب کدو . تین واقعیا یایسند گو. شودمی ده گرفتهیناد

ودون واجبات یه و یتمتعون بحقوق متساویو  یالوطن العرب یشون فیعیراد کاال »: دیگومی «یاملوصل

 «متامثله

  .«سان دارندیکف ینند و حقوق و وظاکمی ین اعراب زندگیردها در رسزمک»

 ردها را محرتمکز حقوق یومت عراق نکند حکمی م داده و ادعایز تعمیالت را به عراق نن جمینامربده ا

  .شامردمی

 ده گرفته تالشیرد را نادکملت  یخ واقعیتار، وهیبه هامن ش، زیتاب دوم خود نکدر « یمنذر املوصل»

ه یشور سورکبه  یگر یدهای انکه از مکبنامد  یه مهاجرانکردستان بلکن یرسزم کردها را نه مالکند کمی

در اجالس  یمبارزه با نژاد پرست ویژەات یه 23/8/1991 یال 5/8/1991در فاصله . رده اندکمهاجرت 

نده یمنا. ح خواستیردها توضکه یه علیام سورکح یه درمورد نژاد پرستیاز دولت سور، چهاردهم ژنو

ردها خود را از جامعه کجود ندارد و ه و یرد در سورکبه نام ای ه مسئلهکرد کز در پاسخ ادعا یه نیسور

ه زبان و فرهنگ کمسلم را ، تین واقعیه اینده سوریه مناکاست  ین در حالیا. دانندمنی ه جدایسور
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ابطال شناسنانه صدها ند و از مسألهکمی رشمانه پنهانیب، ز ممنوع استیه تا به امروز نیردها در سورک

  .گذردمی یرد بسادگکهزار 

ن تحت سلطه یردنشکپس از بحث در مورد مناطق ، خود 1992ژوئن  12پا در قطعنامه مورخ بارملان ارو

ان را از مناطق ینظام، ردستان برداردکب در یاست تعریخواهد دست از سمی هیاز سور 23در ماده 

ن ینپارملان اروپا همچ. دیآزاد منا، رد هستندکه عمدتاً کشور را کآن  یاسیان سین خارج و زندانیردنشک

ردستان کن قطعنامه راجع به یدر ا. ردستان صادر منودکدر مورد  یگر یقطعنامه د 1993ه ییژو 16در 

ه یه علیم سوریه توسط رژکای وبگرانهکاست رس یبا در نظر گرفنت س»: ه آمده استیتحت سلطه سور

را  ییشورهاکم یخواهمی یجهانای از جامعه» : دیگومی زیدر بند دوم ن« ... ردها اتخاذ شده است ک

ن ملت تحت فشار قرار یا یکراتکدمو ، یت حقوق فرهنگیرعا یبرا، نندکمی یرد در آن زندگکت یه اقلک

های ومتکگر حیاز د یار ینار بسکه در یومت سورکح. ع نشودیین تضیش از ایردها بکدهند تا حقوق 

ه در کردستان را کنوب ج یردکومت کح، عراق یپارچگیکرده است به بهانه حفظ کانه تالش یخاورم

سازمان ملل متحد  688مبوجب قطعنامه شامره . دیس شده است نابود منایعراق تاسهای چارچوب مرز

بصورت منطقه امن و تحت نظر سازمان ملل  1991ن تحت سلطه عراق از سال یردنشکشرت مناطق یب

 یردستان با آراء عمومکومت کح ز دریرد نکران یات وزیردستان و هکندگان پارملان یمنا. شوندمی اداره

  ...نندکمی ن را ادارهیردنشکمناطق  یادار  - یاسیمردم انتخاب شده و امور س

 یو اجرا یردستان با طراحکگروه سلطه در های شورکه کات است ین واقعین ایم مبینون گفتکآنچه تا 

با  یگر یش از هر زمان دیب ردها امروزک. رد بسته اندکملت  یمر به نابودک، یجمع یامحاهای استیس

همه جانبه  ییبرنامه ها، کاست مشرت یردستان با اتخاذ سکسلطه در های میرژ. مواجهند ید نابودیتهد

. ندیمنامی و اجرا یردها طراحکت یغارت و ذوب مل، دیتبع، یجمع یاجبار های وچک، ردهاکشتار ک یبرا

الزم های لیپتانس یه با گردآور کده باشد یذ رساز قدرت و نفو ای ردها به مرحلهک یهر زمان نهضت مل
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ه و عراق با یسور، هکیتر های میرژ، ندکفا یرد از ستم گروه سلطه اکملت  ییرها یبرا یمحور  ینقش

  .رده اندک یرد جمع آور کام ملت یق یوبکرس  یخود را براهای رویمتام ن، ارکآش یار کهم

اند ته را فراموش ننمودهکن نیا، خود یخیا در حافظه تارآنهاند ردهکردها هرگز به وضع موجود عادت نک

انه چند پاره شده یه تنها بخاطر منافع استعامر در خاورمکاست ای ه شدهین تجزیردستان رسزمکه ک

ه و الحاق یبه تجز یردستان هرگز راضکداند می گروه سلطه خود» : دیگومی «یراودلیامل مک». است

و  یاسیس، یردستان از نظر فرهنگکن با عقب نگه داشنت یده است بنابراگروه سلطه نبو های شورکبه 

 یو اجتامع یفرهنگ، یاسیده و رسانجام در نظام سیگر بریدیکردها را از کند کمی تالش فراوان یاجتامع

 «دیخود ذوب منا
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ت مواجه یذوب مل ید جدیرد را با تهدکملت ، دینوسایاب ژکبا ارت. ردستانکگروه سلطه در های شورک

 یشتار جمعکه کم یح دادیم و توضیل سخن گفتین موضوع بتفصیدر بخش دوم راجع به ا. رده اندک

نجا به یدر ا. انجام شود ین املللیبهای د در دادگاهیآن الزاماً با یاست و بررس ین املللیتاوان ب یکملتها 

  :میپردازمی دینوسایمربوط به ژهای ن نامهامیپ یبررس

اقوام و ، نژادها، ن امللل موظف به دفاع از حقوق ملتهایه جامعه بکاز آنجا : دینوسایموضوع ژ -1

اعم از ، قرار دهد یا نابودید ین حقوق را در معرض تهدیه اک یهر اقدام، روان مذاهب مختلف استیپ

 ه عامالن آن دنبالک یصفنظر از هدف یو اقتصاد یفرهنگ، یمل ینابود، تیذوب مل، یکیزیف ینابود

ح و ید مو مبو ترشینوسایمتام موارد ژ، ن امللل ین رو در حقوق بیاز ا. شودمی ید تلقینوساینند ژکمی

  .ن شده استییامل تعکو نوع مجازات آن بطور  یموارد اتهام

گوناگون های وهیه با شکروان مذاهب مختلفند یز پا یا گروهینژاد ، اجتامع، ملت، قوم، دینوسایژ یقربان

وع یش، متدنهای رسچشمه، یآثار باستان، یخین تارکروستاها اما، شهرها یرانیو. رندیگمی هدف قرار

 د استینوسایج ژیاز نتا... اد و یاعت، یار یکب، فحشا، فساد

د محسوب شده ینوسایعامالن ژ ه آمران وکهستند  یا افرادید فرد ینوسایعامل ژ: دینوسایعامل ژ -2

ن است کد ممینوسایعامالن ژ. ده استیصالح با ثبات رسین عمل توسط آنها توسط مراحع ذیاب اکو ارت

ز بعنوان تاوانباران ین امللل و عوامل مؤسس آن نیسم بیباشند امروز ترور... دولتها و ، سازمانها، گروهها

  .شوندمی ید معرفینوسایژ

  :دینوسایعامالن ژسلسله مراتب   -3

 (شخص یکا یافراد ، ومتکد حینوسایشنهاد )ژیپ: نخست

 ت رفتاریفکینوع و : دوم
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 :ردیگمی قرار یر مورد بررسید موارد زینوسایدر ژ

 تیاب جناکارت یا بالفعل برایبالقوه  کتدار : الف

 دینوسایاقدام به ژ: ب

 دینوسایاب ژکدرارت یار کهم: ج

 . دینوسایزه ژیانگت و یموقع، زمان، انکم: د

ن یبنابرا، ردیگمی ز انجامیست و در زمان صلح نیصفاً مربوط به دوران جنگ ن یشتار جمعکه کاز آنجا 

 دین امللل و حقوق برش را تهدیاست و چون قانون ب یانها قابل بررسکدر متام دورانها و در همه م

  .ندکمی جادیت این مسوولینان زمکمتام سا یبرا، ندکمی

گروه سلطه در های شورکد توسط ینوسایژ یمل یقربان یک، ردکه ملت کم یابیمی حات فوق دریتوض با

 یفرهنگ ینابود، تیذوب مل، یکیزیشتار فک. است ویژەهای ا ابزاریمقاطع مختلف و ، گوناگونهای زمان

ن مقدسه و کودن اماران منیو، یروبیکو م ییایمیشهای استفاده از سالح، دیوسایب، دیوساکا، یو اقتصاد

، ریتحق، یاجتامع، یعقب نگاه داشنت اقتصاد، ردنک کتر ، ب یتعر، لیتجههای استیس، یخیهن تارکآثار 

مختلف توسط های ه در زمانکاست  ییاستهایهمه و همه س... اد و یاعت،  یار یکب، وع فسادیش

  .تواجرا شده اس یردستان طراحکمختلف های گروه سلطه در بخشهای ومتکح

ن امللل مستوجب ین بیار حقوق نوع برش است و مبوجب قوانکنقض آش، دینوسایه ژکایم بارها گفته

 -یاسیم بر روابط سکار حاکاما ساز و ، است یت ضد برش ین جنایان این و مجریمه و مجازات عاملکمحا

 ییا عدم شناسای ییشناسا. گذاردمنی یحقوق نوع انسان باق یبرا یینظامها در جهان امروز جا یاقتصاد

 یال کت و یدرجه مرشوع، نندهکمه کنوع دادگاه محا، مه عوامل آنکمحا، دینوسایاقدام بعنوان ژ یک

 ین املللیت روابط بیفکیاز  یو بازتاب یاسیط سیر رشایامالً تحت تاثکت متهامن یومکو نوع محها هدادگا

  .شودمی مصلحت یقت همواره قربانیاست و حق
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ن ین امللل هستند و در این امللل همواره متاثر از روابط بین بیقوان»: دیگومی «هیکنیلیواس»پروفسور 

 ، بهبود دادن( Restoration) چون ویژە یاسیسهای ابزار. شودمی املیتنها حقوق برش پا، ر و تاثریتاث

(faction Satis )تیجلب رضا، (substitute )ردنکن یجانش، (Reparation )یز مناسبیتاودس... و  جربان 

 ین املللیت بیومکو مح یمه دادگاهکد از محاینوسایعامل ژهای تیو جمعها هگرو ، شورهاکفرار  یبرا

  .است

  :د دو گونه اندینوسایدر برابر تاوان ژ ین املللیبهای تیمسوول

 (positive) مثبت -1

 (Negative) یمنف -2

ومتها و کح، شورهاک یبر روابط اجتامعنرتل دائم و نظارت کشامل  : positive تیمسئوول -1

  .د استینوسایژ یو اجرا یطراح، ینه ساز یاز زم یر یمختلف با هدف جلوگهای جمعت

های انیه بنک یسانکد و ینوسایعامالن ژ ین برایسنگهای مجازات : Negative تیمسوول  -2

  .گذارندمی ر پایرا نقض و حقوق برش را ز یاجتامع

ن یز طرح )قوانین ین املللیدر بعد ب، شورهاک ین داخلیو در قوان یوه بر بعد داخلتها عال ین مسوولیا

  .شوندمی یعمل یی( و فقط در صورت وجود ضامنت اجراین املللیب

  :دیگویاز منشور سازمان ملل متحد م 24بند ،  positive تیدر مورد مسوول

از اقدامات  یبانیضمن پشت: یو صلح جهان تیامل از امنکت یحام: عضو سازمان ملل متحد باهای شورک»

در بند ششم از منشور ملل . دیمنامی یار کن سطوح همیرتیته در عالیمکن یبا ا، صلح ین املللیته بیمک

سازمان  یاز اعضا یکیاگر : آمده است، نندکمی نقض ین املللیه حقوق بکهای شورکمتحد راجع به 

تواند باتفاق آراء می یمجمع عموم، ندکرا نقض  ین املللیب نیقوان، یکستامتیسای وهیملل متحد به ش

  .«دیشور را از سازمان ملل اخراج مناکآن 
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ن یتضم یبرا یماده قانون یکه کند کمی اعالم 5/2/1952مورخ  vi/545سازمان ملل متحد در قطعنامه 

ب یتصو، به حقوق برشراجع  ین املللیامن نامه بیپ یکدر چارچوب ، ن سازمان ملل متحدیقوان یاجرا

  .ردکخواهد 

ن ییحق تع، جهانهای متام خلق»: دیگومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوبه خود یمجمع عموم

آنها . ن حق احرتام بگذارندیملزم هستند به ا، عضو سازمان ملل متحدهای شورکه یلکرسنوشت دارند و 

 «رندیار گکن رسنوشت( بییملتها )حق تع یعیاحقاق حق طب یفه دارند متام تالش خود را برایوظ

 یجهان را به بهره مندهای خلق، ن رسنوشت ملتهایید مجدد بر حق تعکیمنشور ملل متحد با تا 73بند 

د تا جهان در پرتو صلح به یمنامی امن و توام با صلح و آرامش دعوت یطیاز مواهب خلقت در مح

ن بند را منوط یشدن ا یمنشور ملل متحد عمل. ابدیت دس یو اجتامع یاقتصاد، یاسیس، یفرهنگ یتعال

ه اتفاقاً کگروه سلطه های شورکن یبنابرا. داندمی جهانهای مرشوع ملت یاسیت حقوق سیبه رعا

ردها ک یموظفند حق مل، باشندمی زیت حقوق برش نیرعا یسازمان ملل متحد و مدع یاز اعضا یهمگ

 یهینه تنها بد، ردستانکننده کاشغال  یتیچند ملهای رویاما ن، ت بشناسندین رسنوشت برسمییتع یرا برا

ر یت حقوق برش زیخود را رعا ین املللیه تعهدات بیلکه کبل، رندیگمی دهیرد را نادکحقوق ملت  نیتر

  :پا گذارده اند

 (ردن حقوقکت نین امللل )رعایم حقوق بین حریه قوانیلکسنت کش -1

 (نیدر نقض قوان یرد )اقدام عملکه ملت ید علیسانو یاب ژکدر ارت یاقدام عمل -2

، ن املللیر پا گذاشنت حقوق بیاگر ز»: دیگومی ن املللیحقوق ب یسیارشناس سوئک« یونچلیبل. ی»

جهان موظف به دفاع های شورکه متام کبل، یشور قربانکنه تنها ، شود یتلق یصلح جهان یبرا یدیتهد

هامهنگ اتخاذ  یموضع، ن حقوق برشیبتواند در برخورد با ناقض ینهستند تا نظام جها ین جهانیاز قوان

 «دیمنا
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 -شور مستقل ک یکدر صورت نداشنت  یحت – یه هر ملتکد بلینوسایژ یشور قربانکاز نظر ما نه تنها 

شور و فقدان ک یکه صف نداشنت کچرا ، ردیت قرار گین امللل مورد حامید توسط نظام حقوق بیلزوماً با

را در دفاع از حقوق  ین املللیت جامعه بیمسوول، یدر عرصه جهان یچانه زن یبرا یومتکستم حیس

  .ندکمنی انسانها ساقط یعیطب

، ردکه دشمنان ملت کبل، د هستند ینوسایژ یردها نه تنها قربانک، هکیردستان تحت سلطه عراق و تر کدر 

ن سوخته و یاست زمیدهند )سمی امن انجیردنشکز در مناطق یرا ن« دیوسایب»و « دیوساکا»همزمان 

ن احتامل وجود یشه ایشاند و همکمی یرا بنابودای ویژە ییایان جغرافکم« دیوساکا»( یکولوژیب ینابود

ای اس گسرتدهیا در مقیامل نابود و کستم را بطور یوسکا یکه کباشد ای ات بگونهیه شدت عملکدارد 

گر ید، آن  یستیاما تبعات ز، شودمی انجام ویژە ییایغرافمنطقه ج یکد اگر چه در یوساکا. دیمختل منا

  .دهدمی ر قراریز تحت تاثیرا ن ییایمناطق جغراف

، یشاورز کسوزاندن باغها و مزارع ، یناپامل و فسفر  بهایاستفاده از مب، یروبیکو م ییایمیاربرد سالح شک

 یرد را در معرض نابودکهمه ملت  همه و... آب و های ردن چاهکپر ، ر رودخانه هایمنحرف منودن مس

  .ان رفنت قرار داده استیردستان را در خطر از مکن یو رسزم

روبها یکو آلوده منودن آب مرشوب با انواع م ییایمیبا انواع مواد شها هو یم، آذوقه، کمسموم منودن خورا

های یآلودگ، تیهپات، ایمیتوالر، یسانرت ید، دییفویپارات، دییفویت، لرا )وبا(کچون  یجاد امراضیسبب ا

  .شودها میو انواع مختلف رسطان یانگل

از  یه اثرات ناشکبل، شودمی نسل از انسانها یکنه تنها منجر به مرگ  یکولوژیبهای استفاده از سالح

  .سازدمی مواجه... فلج و ، نقص عضو، بعد را با خطر مرگهای نسل، آن یکیجهش ژنت

استفاده از هر گونه ای ، ب قطعنامهیسازمان ملل متحد با تصو یعموم مجمع 18/5/1977خ یدر تار

آباد و منابع آب شود های نیزم، بعدهای ا نسلیان رساندن به نسل یه منجر به زکرا  یاستیا سیسالح 

امن نامه ین پیننده اکامضاء های شورکمتام »: امن نامه آمده است ین پیدر بند نخست ا. ردکممنوع 
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ط یچه رشا، ط جنگیشانند چه در رشاکمی یستم را به نابودیوسکه اک ییابزارها یر یارگکز بموظفند ا

  .«نندک یصلح خوددار 

د یوساکا، آب و هوا شود، نیزم یعیط طبیر رشاییه منجر به تغک یهر اقدام»: زیمبوجب بند دوم ن

  .محسوب شده و ممنوع است

سازمان ملل متحد موظف ، میز گفتین نیش از ایه پکنهمچنا، منشور ملل متحد 24م از بند یکدر ماده 

ت و آرامش مناطق بحران یرا در استقرار امن یه اقدامات مقتضیلکعضو های شورک یبانیاست با پشت

  .زده فراهم آورد

ن سازمان احرتام گذارده و موظف یاهای به قطعنامه» سازمان ملل متحد  یز اعضایمبوجب بند پنجم ن

 «آن هستند مفاد یبه اجرا

 ین املللیجرم ب یکد را ینوسایژ، ت مسئوالن آنیومکد و محینوسایت ژیدر مورد ممنوع 1948امن نامه یپ

  :ندکمی دکیدانسته و تأ

د نه فقط در زمان ینوسایند ژکمی دیبوده و نوع برش را تهد کار هولناین اقدام بسیا -1

  .گرددمی ز انجامیه در زمان صلح نکجنگ بل

و اجرا  یاز ملتها در حال طراح یار یه بسیز بدون جنگ علید در عرص حارض نیوسانیژ -2

 یه جنگیه و سورکیتر ، عراق . د استینوسایژ ین قربانیرد بزرگرتکاست در جهان امروز ملت 

شود می گوناگون دنبالهای وهیرد به شکملت  یپروسه نابود، رده اندکرد آغاز که ملت یعل یابد

گشته  یردستان بر اثر هجوم همه جانبه دچار آشفتگکمردم  یو اجتامع یر کفات یو ساختار ح

  .است

نند کگروه سلطه حل های شورکرد را در کد ملت ینوسایمسئله ژاند نون نتوانستهکتا  ین املللیمجامع ب

و هر نوع دفاع « یدخالت در امور داخل»جوامع حقوق برش را  یشورها هر گونه ادعاکن یه اکچرا 
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 هیتوج ین ساختگیات خود را با قوانیرده و جناک یتلق« یت ملیه امنیاقدام عل»رد را کوع خلق مرش 

و عدم حق  یض نژادیتبع، دینوسایژ، دیآپارتا، نقض حقوق برش»ن امللل ین بیاما مبوجب قوان، دیمنامی

. ستیها نشور ک ین داخلیبوده و فقط منحرص به قوان ین املللیاتهام ب یک« ن رسنوشت ملتهاییتع

، دیمه مناکخود را محا، عادالنه، تیجنا یکاب کتواند بخاطر ارتمنی یشور کچ یه هکت آن است یواقع

ل به قضاوت و یا مایقادر و ، خود دارد یبرا یلیدال، ه اعامل خودیه در توجک یمکه هر نظام حاکچرا 

  .ستیدر مورد خود ن یداور 

به  ین داخلیه سخن از قوانک یهنگام 24/5/1969مورخ ن درباره قطعنامه یامن نامه ویپ 26در بند 

ل یبتفص یمطالب، دینوسایچون ژ ین در برخورد با مسائلین قوانیا ییاراکراجع به عدم ، دیآمی انیم

ن یانطباق قوان یبرا یسم هامهنگیانکالزم است م»: دیگومی چیویگیبوت« گ. پروفسور و»آمده است 

، شورهاکتها و اقدامات یبر فعال یواحد یستم قانونیجاد شود تا سیلل ان املین بیشورها و قوانک یداخل

  .دیتها نظارت منایدولتها و جمع، گروهها

خ و فرهنگ یتار. رده اندکملت اعرتاف ن یکردها به عنوان کت یچگاه به هویگروه سلطه ههای شورک

اگر چه در بند پنجم از قانون  .ستندیاو قائل ن یبرا« ن رسنوشتییحق تع»ت نشناخته و یردها را برسمک

بر ای ن اعالم تنها نوشتهیبر وجود دو ملت در عراق صحه گذارده شده اما ا، عراق 1970مصوبه  یاساس

  :ملت برابر با عرب است یکرد به عنوان کت حقوق ملت یدر رعا ییاغذ و فاقد ضامنت اجراک یرو 

الحقوق  ید هذا الدستور علکو یه و یردکه و الیبالعر ، نیستین رئیتیمن قوم یتالف الشعب العراقی –ب »

 «هیات ضمن الوحده العراقیع االقلیحقوق جم یو عل یردکه للشعب الیالقوم

های تیر اقلیردها و ساکحقوق ، ن قانونیا. ردکعرب و ، ل شده اندکیتش یمردم عراق از دو ملت اصل»

 «شناسدمی تیعراق را برسم

از ، ه در قانونکشود چنانمنی فیتعر کو خا ین مادر یبدون رسزم، یچ ملتیه، ه در جهان کاز آنجا 

  .محتوا است ین قانون فاقد ارزش بوده و بیا، اد نشودیردها کهن یردستان بعنوان مکن یرسزم
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عراق »:  یعنی« هیالعراق جزء من االمه العرب» : دیگومی عراق یماده نخست از بند پنجم قانون اساس

، شیتهایه اقلیلکنان و کن عراق با متام سایه رسزمکن بدان معناست یو ا« تاس یاز امت عرب یبخش

ه کت آن است یباشد واقعمی ردستانکن یرسزم ییایجغراف ین مبفهوم نفیاز اعراب است و ا ییجز

عراق درآمد  یت اجبار یبه تابع یه پس از جنگ اول جهانیاولهای در سال، ردستان تحت سلطه عراقک

ه و کین به تر یردنشکمناطق  یردستان منجر به الحاق اجبار کن یه رسزمیه تجزکب یدرست بهامن ترت

 کاز خا یه بخشکین اعراب و در تر یاز رسزم یه بخشیردستان در عراق و سورکامروز . ز شدیه نیسور

ردها ک« بیتعر»است یس. شوندمی محسوب کاز ملت عرب و ملت تر  ییز جزیردها نکها بوده و کتر 

ن یگردد تا امی مختلف انجامهای وهیه به شکیردها در تر ک« ردنک کتر »است یاق و سه عر یدر سور

  .ندکدا یت پید مرشوعکیدر غبار زمان و طوفان  یخیه تاریتجز

ات یالقوم»: ردها آمده استک یت ملینگره پانزدهم حزب بعث عراق درباره هوک یانیدر قطعنامه پا

منذ حقبه  یالوطن العرب یش فیتع یه و التیلغه والسامت العربزه عن الیلغات و سامت متم کمتتل یالت

ش منذ نشاتها یاصال تع یقه الجذور فهیه بوشائج عمیه قد ارتبطت باالمه العربیردکه الیاالقومکله یطو

 (24). «یا بالوطن العربیخیعرفت تار یاالرض الت یو عرب هذه الحقبه ف

 ینار اعراب زندگکبا اعراب متفاوت بوده و در  یخصلت قومه از نظر زبان و کرد کمانند ملت  ییملتها»

، ردستان که یتجز یخیب مراحل تارین ترتیو بد« ن عرب برس برده اندیخ در رسزمیدر طول تار، نندکمی

اماًل ک، دن به سلطهیت بخشیز جهت مرشوعیردها نک ینژادهای شهیر یرد و حتکملت  یختگیاز هم گس

رد را اصالتاً عرب ک، شوم یتیو ن یرار کت یید اما محتوایجد یر روز با استداللسپرده شده و ه یبفراموش

ذب کده جعل و یچیپهای الفکن یدر ا« ردکن رسنوشت ملت ییحق تع»ردها و کمسأله. نامندمی کا تر ی

 ن امللل هنوزیجامعه ب. دیمنامی یو رسدرگم یز دستخوش آشفتگیرا ن ین املللیجامعه ب، یخیو دروغ تار

اشغال ، ردستانکه یت به تجزیبا قاطع، ردستانکخود راجع به های یر یم گینتوانسته است در تصم

دفاع از حقوق برش هنوز هم های تیجمع. ندکردها اعرتاف ک یکالسکرد واستعامر مادون کن یرسزم
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ه کیتر  ردستان تحت اشغالکردستان عراق و کردستان تحت سلطه عراق را ک،  یاسیر القائات سیتحت تاث

ردستان در که یستم از تجزیخ قرن بیه تارک یدر حال، نامندمی هیه و سورکیردستان تر کرا  هیو سور

 ادی« ننگ نامه لوزان»انه بدنبال یسم درخاورمیالین معامله امپریو بزرگرت یالدیست میدهه بهای سال

بعضاً  یردستان با اتخاذ مواضعکردها و کز در برخورد با مسألهین ین املللین بین قوانیبنابرا. ندکمی

  .ندیمنامی ا ناخواسته مخدوشین ملت دربند را خواسته یقت ایحق، انهیناآگاهانه و غالباً مصلحت جو

خود  ین داخلیقوان، ین املللین بیبا در نظر گرفنت قوان یش از جنگ دوم جهانیجهان پهای شورکغالب 

 13س در اصل یو قانون سو 68در اصل  یکقانون بلژ. ردندکهامهنگ  یبا نظام جهان یرا بطور نسب

گر ید یار یبس. رفته اندیخود پذ ین داخلیاز قوان یرا به عنوان بخش ین املللیبهای معاهدات و قطعنامه

آغاز ، را بنام قانون ین املللیبهای امن نامهیرش پیپذ یز پس از جنگ دوم جهانیجهان نهای شورکاز 

، ین املللین مصوب بیه قوانیلک»: دیگومی آملان یجمهور  یقانون اساس 25اصل : بعنوان منونه. ردندک

 یچون قانون اساسها هامن نامین پینان آملان موظفند به اکه سایلکشده و  یتلق ین داخلیاز قوان یبخش

، یاسیل مختلف از جمله عدم ثبات سیردستان بدالکگروه سلطه در های شورک« آملان احرتام بگذارند

ت یفقدان مرشوع»و مهمرت از همه  یاسیقدرت فراوان ارتش در ساختار س، یومتکح یت استبدادیهما

 ر پاگذارده وغالباً متهم به نقص حقوق برشیرا ز ین املللین بیه قوانیلک، «ردستانکومت بر کدر ح یقانون

  .شوندمی

ه بر کین اقدام با تیمتهامن به ا ایبوده و متهم  ین املللیتاوان ب یکم یه قبالً گفتکد هامنطور ینوسایژ

 : شوندمی ییه شناسایتور اولکچهار فا

 د ینوسایهدف ژ -1

 از قانون  یچیرسپ -2

 د ینوسایاز ژ یناشهای انیز -3



 
85 

 از آن یناشهای انیاز قانون و ز یچیارتباط رسپ -4

، صلحهای هب قطعنامیتصو ردستان اگر چه عضو سازمان ملل بوده و درکگروه سلطه در های شورک

ز ین یجهان ینند و نظام حقوقکمی رد را لگدمالکاما همچنان حقوق ملت ، ز هستندیشگام نیبعضاً پ

  .ندکمی تفاکا ییچگونه ضامنت اجرایامن نامه بشارت وانذار و بدون هیتنها به صدور چند پ

امن یساخنت پ یملت و عیاستقرار عدالت وامن یبرا» : ن آمده است یدر مقدمه منشور ملل متحد چن

 یار ینوع برش  یآزاد به تعال ییایتا در دنایم گر قرار گرفتهیدیکنار کدر  ین املللین بیو قوانها هنام

 «میرسان

 یبرابر ، ن حقوق اعاده نشودیه ایکاست و تا زمان یحقوق یر ملل جهان دارایز همچون سایرد نکملت 

، یگروه سلطه و جامعه جهانهای شورک. اهد بودش نخو یب یردها شعار ک یگر برایو مساوات با ملل د

ه و عراق در اشغال یسور، ه کیه شده است و تر یتجز ینیردستان رسزمکرند ید بپذیبا یرسانجام روز 

 ییرها یرد و مبارزه آن براکدفاع ملت . ندارند یچ حق مرشوعیه، ردکردستان و تداوم سلطه بر ملت ک

 یف واقعیانه داشته و با تعریحق جو یخصلت، خیخش تارب یآزادهای نهضت یاز سلطه چون متام

  .است یعیاماًل طبک یحق، انسان

ن دادگاه ید مجدد بر قوانکیبا تأ 11/12/1946مورخ  یسازمان ملل متحد در قطع نامه یمجمع عموم

 فجهان را موظهای شورکدانسته و  ین املللین بیدر نورنربگ آنها را قوان یات جنگیجنا ین املللیب

  .ن احرتام بگذارندین قوانیند به اکمی

ه یاقدام عل»به اتهام  یاران جنگکتیت جنایومکدادگاه نورنربگ درباره مح 10در بند دوم از قانون شامره 

  .شوندمی یر بعنوان جرم معرفیزهای تورکفا« تیه انسانیاقدام عل»و « صلح

 ن املللیه صلح بیاقدام عل -1

  ینظامهای اتهام -2



 
86 

اسارت ، گلوله باران، اقدام به خشونت با قتل عام، یگر یوحش: ت شاملیه انسانیاقدام عل  -3

  .ینیض دیو تبع یض نژادیتبع، یاسید سیتبع،  یوچ اجبار ک، تجاوز به زنان ، زندان

  :ن آمده استیومکد و مجازات محینوسایت ژیراجع به ممنوع 1948امن نامه یدر بند چهارم پ

 یه در بند سوم آمده است )طراحکانجام دهند  یا علمی، د شوندینوسایعمل ژب که مرتک یسانک»

 ین داخلید( بدون در نظر گرفنت قوانینوسایاب ژکارت ید و تالش براینوسایبانجام ژ یکتحر، دینوسایژ

در اتهامات آنان  یر یتاث، متهامن یاسیت سیمصون. شوندمی مه و مجازاتکمحا، شور متبوع خودک

 «نخواهد داشت

اقدام »( در ماده سوم با اشاره به اتهام 1986ن امللل سازمان ملل متحد )گزارش سال ین بیته قوانیمک

ه منجر به ک یو اقدام یکتحر، تالش، یاستگذار یت سکمشار »: دیگومی «یت جهانیه صلح و امنیعل

 « ...شود یت جهانید صلح و امنیتهد

  :دگاه نورنربگ آمده استدا 10در پاراگراف دوم از بند دوم قانون شامر 

، از اعامل فوق شود یکیب کس مرتکهر ، متبوع خودهای شورکافراد در  یاسیت سیصفنظر از موقع»

  :مه و مجازات استکار بوده و مشمول محاکگناه

 دینوسایت ژیو عامل یرهرب  -1

 (یکا تحری یت )فرماندهیاب جناکت در ارتکمشار  -2

  از آن یت رسمیا حامیت و یاز اقدام به جنا یتمندیرضا -3

 ...(و یغاتیتبل، ی)ماد یانات جانبکن امید و تامینوسایه ژیاول یطراح -4

ه کم ینکد در ارتباط باشد فراموش نینوسایبا ژ یه بنوعک یلکت در گروه با تشیعضو -5

و هم کیدادگاه تو . چون دادگاه نورنربگ است، یز بلحاظ ساختار ی( ن1946و )کیقانون دادگاه تو 
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رشح  ین املللیش از آن دادگاه نورنربگ در مورد اتهامات بیه پکند کمی اشاره یبه هامن مطالب

  .داده بود

را نقص و جامعه  ین املللیه قانون بک یهر رفتار » : دیگومی ین املللیت بیف جنایدر تعر« چاگهیار یو »

  .«است ین املللیت بیجنا یک، ندکروبرو  ید نابودیرا با تهد یجهان

در برابر  کن قانون و اتخاذ موضع مشرت یآنها به ا یبندیپا، ن املللیشورها در برابر قانون بکت یمسوول

مه مجازات کمحا یبرا یین ضامن اجرایو بهرت یجهان یهامهنگ یبرا یبسرت مناسب ین املللیاران بکتیجنا

ه کن رشط یبا ا. لف استمختهای شورکو ها هگرو ، افراد  یرار آن از سو کن عدم تیاران و همچنکگناه

صفاً انسانها ، وتکمحتاطانه و بعضاً سهای نشکوا، یاسیسهای یر یجهان فارغ از موضع گهای شورک

  .احرتام گذارند

 یدر صورت» : دیگومی ه بر منشور ملل متحدکیبا ت« یت جهانیه صلح و امنیت علیقانون جنا»بخش 

ا ی یمذهب، یت نژادیملت و جمع، گروه، ه قومیلشور و عک یکهای د در چارچوب مرزینوسایه ژک

 یجهت دفاع از جامعه جهان، حق خواهند داشت یگر یدهای شورکا یشور ک، انجام شود یخاصای فرقه

  .ندیمداخله منا، دانندمی ه الزمک یلکبهر ش، تیا عامالن جنایعامل  یاز سو  یر وجدان برش یل تحقیو بدل

بخش ، 1985ن امللل سازمان ملل متحد در سال یته حقوق بیمکانه ین نشست سالیو هفتم یدر س

ن یت بیب جناکمرت، دولت یکه اگر کآمده است  یاز ماده دوم بروشن 14در بند ها ت دولتیمسوول

  :ز مسوول خواهند بودیگر نیدهای شورک، شود یامللل

 .را مرشوع بداند یگر یشور دک ین املللیت بیحق ندارد جنا یشور کچ یه -1

چه در حرف و چه در  ین املللیار با هدف دفاع بکتیومت جناکاز ح یبانیت و پشتیحام -2

 .ستیز نیعمل جا
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ف را جستجو و یانجام وظا یبرا یار کمناسب همهای جهان موظفند راههای شورک -3

  .نندکاتخاذ  کمواضع مشرت ، ین املللیات بیدرمقابله با جنا

. ل دهدکیتش یارن جنگکتیمه جناکمحا یبرا یجهان یدادگاهتواند می ته صلح سازمان ملل متحدیمک

ن امللل سازمان ملل ین بیته قوانیمکهای ت دولتیز بند چهارم از بخش مربوط به مسوولین باره نیدر ا

  :دیگومی 1985متحد سال 

م جهت حفظ ر الز یسازمان ملل متحد را در اتخاذ تداب، ن املللیه قانون بیرفتار دولتها عل یجه قانونینت»

 «سازدمی مختار ین املللیب یصلح و آشت

ان یز سخن مبیآن ن یالزم است از اصول اساس، مییگومی دولتها ین املللیت بیه از مسوولک یهنگام

ن اصول برشح یگذارد امی ار مایدر اخت یلکنظام  یکن را نشان داده و یقوان یت ذاتیفکیچون ، میآور

  .ر هستندیز

 یمکمستح یاد قانونیه بنکرد یگمی قوام یدولت زمان ین املللیت بیولاساس مسو »اصل  -1

التزام دولتها به  یبرا ییوجود ضامنت اجرا یمبعنا، ت دولتیمسوول یاد قانونیبن. داشته باشد

دولتها  یبرا ین املللیر پاگذاردن قانون بیز، ین املللین بیاز نظر قوان. است ین املللین بیقوان

  .ندکیم تیجاد مسوولیا

، دولت یک یاز سو  ین املللیت بیاب جناکدر صورت ارت: «ر بودنیم ناپذیتقس» اصل  -2

 یت شانه خالیت جنایاز مسوول، خودهای ر مجموعهیتواند با مقرص جلوه دادن زمنی آن دولت

، شورکتحت نظارت آن های ارگان یاز سو  ین املللیجنات ب یکن در صورت وقوع یبنابرا. ندک

  .ت را بر عهده خواهد داشتیم جنایت مستقیمسوول یز کومت مر کحتنها 

ت شده یب جناکه مرتک یتیا جمعیگروه ، ه ثابت شود فردک یدر صورت: « کیکاصل تف» -3

 یتیهر گونه مسوول، شور نداردک یکبه دولت ... و  یاقتصاد -یاسیس یچ گونه وابستگیه، است



 
89 

 یت مزبور بنوعیا جمعیثابت شود گروه فرد و ه کمگر آن، شور سلب خواهد شدکاز دولت آن 

  .با دولت متبوع خود در ارتباط بوده است

، ه و سفارشینه بصورت توص ین املللیات بین مصوبه سازمان ملل در مورد جنایه قوانکر است کالزم به تذ 

ن در ین گونه قوانید شده است ) اکیآن تا یب وبر اجرایتصو یت و با امر و نهیامل قاطعکه در ک

، ر عضو سازمان مللیا غیجهان اعم از عضو های شورکن همه یآمر هستند( بنابرا- jus coges اصطالح

  .نندکت کمشار  ین املللیت عوامل آن بصورت بیومکمه و محکد محاینوسایت ژیموظفند در ممنوع

عامالن و  یبرا، شودن امللل ین بیه منجر به نقض قوانک یهر اقدام»: دیگومی ن بارهیدر ا« یبروانل. ی»

  .«ندکمی جادیا ین املللیت بیآمران آن مسوول

 یتیت جنایفکید با نوع و یبا، ت و مجازات دولت ناقص قانونیومکمح: «تناسب»اصل  -4

  .متناسب باشد، نان انجام شده استیه قربایه علک

ل کیتش ید بصورت علنیبا یاران جنگکتیمه جناکدادگاه محا: «یمه دادگاهکمحا»اصل  -5

 باشد ین املللین بیو در چارچوب قوان

  :آمده است 4دادگاه نورنربگ ماده  10از بند دوم قانون شامره  یگر یدر بخش د

 ین املللیت بیاب جناکدر قبال ارت، شور خودکدر صورت زعامت  یحت،  یس در هر مقام رسمکهر »

 «موثر نخواهد افتاد یل مجازات و یدر تقل یچ عاملیمسوول بوده وه

اگر شخص »: آمده است یدادگاه نورنربگ با اشاره به درجات اتهام 10از بند دوم قانون شامره  B در برگه

تواند به منی چ وجهیا گروه بهیآن شخص ، ت شودیب جناکا فرمانده خود مرتیبفرمان رهرب  یا گروهی

در ن مسألهین است اثبات اکهر چند مم، ندک یت شانه خالیومکمه و محکاز محا« املامور املعذور»بهانه 

 «ف مجازات موثر واقع شودیتخف
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« قانون مرور زمان»چگاه شامل یه، است کار خطرنایبس ین املللیاقدام ب یکد ینوسایه ژکاز آنجا 

  .مه استکو محا یقابل بررس ینخواهد شد و در هر زمان

و قانون گذر زمان آمده  یللن املیت بیدرمورد رابطه جنا 1968امن نامه مصوب یمبوجب بند نخست از پ

ه در قانون کشود همچنانمنی داده یتیبه زمان وقوع آن اهم، یر انسانیدر مورد اقدامات غ» : است

شورها کاشغال ، ات مسلحانهیعمل: ز به آن اشاره گشته استین 8/8/1945نورنربگ مورخ  یدادگاه نظام

 «دینوساید و ژیآپارتا، یو رفتار ضد انسان

ده یناد»ن سازمان از یدرباره هدف ا، من امللل سازمان ملل متحدین بیته قوانیمکاز گزارش  در بند پنجم

ل یت بدلیو انسان یه صلح جهانیاقدام عل»: آمده است  ین املللیات بیدرمورد جنا« زمان گرفنت مسأله

  .«هرگز شامل قانون گذر زمان نخواهد شد، ت آنیماه

. مستند بخود گرفت یلکش، ردکه ملت ید علینوسایاثبات ژ یبراما  یادعا، با توجه به آنچه گذشت

ردستان کگروه سلطه در های شورک. رد استکار حقوق ملت کو نقض آش ین املللیت بیجنا یکد ینوسایژ

 1948امن نامه مورخ یه پک یخود را در مورد نابودهای استیس، ین املللیچ قانون بیبدون توجه به ه

ر یامالً غک یو اقدام ین املللیت بیجنا یکد ینوسایه ژکاز آنجا اند ردهکامضا د را ینوسایت ژیممنوع

  :ا موظفندیدنهای شورک، است یانسان

رسانجام ، ردها بتوانند ضمن دفاع از حقوق مرشوع خودکنند تا ک یار کرد همکبا ملت  -1

 .به جامعه جهان بپوندند یروز 

 .ندیممنوع منا – یو عمل یتئور  –ت را ین جنایاب اکد نشده و ارتینوسایب ژکمرت -2

وب و تداوم کعامل رس  یکد بعنوان ینوسایتوان از ژمی ه با استناد به آنهاکرا  ینیقوان -3

  .ندیخود حذف منا ین اساسیاز قوان، ردکسلطه استفاده 
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م یرد تحرکشتار ملت کد و ینوسایاب ژکردستان را بخاطر ارتکگروه سلطه در های شورک -4

  .ندیزات مناو مجا

ت خود یسو در تالش اثبات هویکاز . ندیخ خود روبریتارهای ن دورانیاز بدتر یکیردها با کامروز 

مختلف های ت حضور گروه سلطه در بخشیردستان و اثبات عدم مرشوعکه یاثبات تجز، ملت یکبعنوان 

فنا و ، یستیمرگ ن، نجهکش، آزار هایتا از دام، نابرابر با دشمنان خود یگر سو در تقابلیردستان و از دک

، یاسارت فرهنگ یطوالنهای ن و سالیریدهای خصومت، التکبا وجود متام مش. ت رها شوندیذوب مل

 بر یو استوارتر تر مکمحهای رود و هر روز گاممی ن ملت همچنان راه خود رایا، یو اجتامع یاسیس

را  یکیزیف یتحت فشار بوده است و نابود یمعشتار جکاستها یرد اگر چه با انواع سکملت . داردمی

، لیتسوهای استیبا س« ید روانینوسایژ»اما در عرصه ، ندکمی شناسد و اتفاقاً خوب هم دفاعمی یبخوب

و سقوط  یرسگردان، انحراف، وسوسه، موهومهای جاد آروزیا، نیدروغهای خدعه وعده، اضالل، نییتز

د یو ترد کش، ج شدن یگ، سفاهت، احساس ضعف، قیرش حقایپذ عدم، یفقدان خودآگاه، غفلت، اغوا

ار زار آن ک یدان رو در رو ینتوانسته است همچون م... ق و یه از حقایانیر واقع بیق برداشت غیدر حقا

، یواپس زن، یالبافیخ، یل تراشیه ودلیتوج، یچون هامنند ساز  یینشهاکند و با واکد مقاومت یه باکچنان

 یجیرش تدریپذ. مواجه است یتیهو ید بیبا تهد... و  یدرون یپرخاشگر ، ارکان، انگر یرسزنش خود و د

م یم و از تسلیاز اعرتاض به تسل، ان به اعرتاض یرد را از طغکگروه سلطه توان مقابله ملت های استیس

« یر منطقیغهای اسیق»ردها با افتادن در دام کاز  یه معدودک ییبه تحمل تنزل داده است تا جا

ه کم ینکمی دکیته تاکن نین وجود باز هم بر اینند با اکمی ارکشخصاً ان، ت خود رایهو یج حتیتدرب

رد و که رسانجام تعارض ملت کبدون بازگشت  یراه، روندمی ه و عراق راه خود رایسور، هکیردها درتر ک

  .قت به مقصد رهنمون خواهد گشتیگروه سلطه را به سود حق
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 رسانجام

 کعمل هولنا یکبعنوان  ین املللید بین جدیدر قوان، آن کت خطرنایل ماهید بدلینوسایه ژکم یتگف

و  یکولوژید بینوسایژ، یفرهنگ یه نابودکبل یکیزیشتار فکد نه تنها شامل ینوسایژ. شناخته شده است

ردن مناطق کن رایه و عراق با وکیتر های میرژ، ردستانکز هست در شامل و جنوب ین ید اقتصادینوسایژ

نند کمی د( تالشیوساید و بیوساکا، دینوسای) ژ یکولوژیو انهدام ب یولوژ کا ینابود، ردستانک یونکمس

  .سازند یرستان را عملکردها و ک یت و نابودیذوب مل یهمگون ساز های استیس

ل یبدل یتار جمعشکه کن اعتقاد وجود دارد یچون ا، شودمنی ان در نظر گرفتهیتعداد قربان، دینوسایدر ژ

ل ین دلیند و بهمکمی دیات انسان را تهدینوع برش و ح، ار حقوق انسانهاکو نقض آش یت ضد برش یماه

  .ز شامل مرور زمان نخواهد شدین

س کت دارند و هر یمسئوول، ت در ارتباط بوده اندیاب جناکبا ارت یه بنوعک یسانکمتام ، دینوسایدر ژ

  .ازات شودمه و مجکد محایبا یدر هر مقام

رد کملت  یینها یجز نابود یهدف، ه و عراق با اقدام هامهنگیسور، هکیگروه سلطه در تر های شورک

  :ر خالصه منودیتوان در موارد زمی ه و عراق راکیتر های استیندارند س

  یقتل عام جمع -1

 ردهاک یوچ اجبار ک -2

 (ردنک کردن و تر ک) عرب  یکب و ترتیتعر -3

 ردستانک ردنکران یو -4

 ردکفرهنگ ملت  یخ و نابودیجعل تار -5

 ردهاکردستان توسط که یجهت تخل یو اجتامع یاقتصادهای جاد فشاریا -6
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 عیاست تجویار بردن سکب -7

 ردستانکردن کزه یتاریلیم -8

 نیردنشکمناطق  ین گذار یم -9

  ردستانک یتیر بافت جمعییتغ -10

 و اجرا یمتفاوت طراحای ه جنگ وجود ندارد بگونهکآن لیردستان بدلکه در یم سوریرژهای اتیس

  :استها شاملین سیشود امی

ن یردنشکر عرب در مناطق یعشا یان اجبار کت با اسیذوب مل ەو یرد به شکملت  ینابود -1

  .ن مناطقیردن اعراب دراکو مسلح 

  .یه امت عربیعل یدیرد به عنوان تهدک یردها و نهضت ملکمسأله ییبزرگنام -2

  یجمع یوچ اجبار ک -3

 شده یز یب برنامه ریتعر -4

 ردکخ ملت یت زبان و فرهنگ و جعل تاریممنوع -5

 (گر انداخنتیدیکردها را بجان کرد ) کردن مبارزات ملت ک یردکاست یس -6

  لیاست تجهیس -7

های روین توسط نیردنشکاشغال مناطق  یبرا« یمنطقه بسته نظام»است یاستفاده از س -8

 اعراب یجیتدر ینیگزیو جا ینظام

  .ردهاک ین برایبا ابطال شناسنامه و عدم صدور اوراق هو یت از حقوق اجتامعیمحروم -9

  یو نظام یجاسوسهای ردستان با استفاده از دستگاهکمردم  ینرتل دامئک -10
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ات گروه یاز جنا کیوچکهای بخش، و شواهد گوناگون کم با استناد به مدار یردکتاب تالش کن یدر ا

، ن سوختهیاست زمیاز س، یاز قتل عام جمع، مید گفتینوسایاز ژ. میردستان را بنگارش درآورکسلطه در 

م یگفت... خواهانه و یآزادهای ادیوب فرکاز رس . فرهنگ یاز نابود، خیاز جعل تار، یجمع ید اجبار یاز تبع

د یته را نباکن یکن مصائب یام ابا مت. میان آوردیسخن مب... و  یدستجمعهای گور، تیو از ذوب مل

های ه از بدو تولد در رگک یخون. شد یا حزء ملتیای توان عضو خانوادهمنی با فرمان» : ردکفراموش 

، نژادش ەبرد، ردکست ین یچ قومیه ەرد بردکماند ملت می یان عمر با او باقیان دارد تا پایانسان جر

 ین ارزشها به عمق وجود و یا. ش استیوههاکلسله ش و جهت سیر رودخانه هایمس، مذهبش، زبانش

  .دارندیمز نگهیمتام کدهند و او را از عرب و تر می لکش

اما هرگز ، ردکه یتجز ییایردستان را از نظر جغرافکن یرسزم یالدیست میب ەسم اگر چه در دهیالیامپر

... رد اما روح را هرگز که یتوان تجزمی البد راکو ، روح  یکز یملت است و ملت ن یکرد که کاموخت ین

  .ستین یت مستثنین واقعیز از ایرد نکملت 

 

 

  

  


