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ملتسازی در کردستان :حافظه تاریخی ،نسلکشی و حقوق بشر
Mohammad Ihsan (2017), Nation Building in Kurdistan: Memory,
Genocide and Human Rights, London: Routledge, pp. 178.
این کتاب در قالب هفت فصل و یک نتیجهگیری تنظیی شیه و دارای نیه میمیمه
اسنادی ،و نقشه و جهول است .نویسنه کتاب با اشار به تاریخ صهسالۀ قضیه کردسیتا در
پیامه جنگ جهانی اول ،دورۀ زمانی کتاب را بیر پاییۀ بررسیی اقیهامان نسلکشیی و نقی
فاحش حقوق بشر حکومت بعث عراق علیه اقلی کردستا و نقش شخص صهام حسیین در
این جرای و تحوالن اقلی کردستا عراق در پیامه جنگ سال  1991بیین عیراق و ائیتف
کشورهای غرب قرار داد است .وقایعی که به بیا نویسنه در پی اقهامان اییاایی حکومیت
بعثی عراق و فشارها و ستمگری صهام حسین ،موجب شه پیونهی بین رنجهای تحمیلشه
بر کردها و تفش آنا برای «کشورسازی» برقرار شود.
به بیا محمه احسا

1

نویسنه کتاب ،تا پیش از این اثر دیگری با محورییت اقیهامان

جنایتبار و وحشیانه علیه کردها عیراق نوشیته نشیه اسیت .وی دلییل دیگیر منحصیربفرد
دانستن کتاب خود را ،بهر گیری از اطفعان دست اول و تاکنو منتشر نشه میدانه.

 .1نویسنه از کردهای اقلی کردستا عراق بود و در دولت اقلی کردستا  ،متصهیامور حقوق بشر و ارتباطان خیارجی
را عهه دار بود است.
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همچنین نویسنه مهعی است که اقلی کردستا  ،بهدلیل برخورداری مردما از روحییه
دموکراتیک در ذان خود ،دارای آمادگی ملتسازی فارغ از تجربههای دولتهای پلیسی همسو
با دولتهای غیردموکراتیک و در معرض فقها حاکمیت در منطقه خاورمیانه است.
نویسنه عمه ترین این نسلکشیها را عملیان انفال ،و پیش از آ کشیتار «کردهیای
فیلی ،»1و پیگردها ،کشتار ،و تبعیهها و جابیهجاییهیای گسیترد آنهیا و کشیتار بیرحمانیه
 0888تن از مردا قوم بارزانی در سپتامبر ( 1901بهصورن کامفً مخفیانه) عنوا میکنیه
که دولت اقلی کردستا تحقیقاتی را در اینبار از سال  1881آغاز کرد و تیا سیال 1812
(سال نگارش کتاب) همچنا ادامه داشته است.
در پایا مقهمه کتاب نیز مطیر شیه اسیت کیه کردهیا تیاکنو در تجهییه حییان
اجتماعی خود ،و دفاع از آ در برابر نیروهای بازدارنهۀ این فراینه ،موفق عمیل کرد انیه .بیه
بیا نویسنه  ،صر محکومیت و تقبیح اعمال جنایتکارانه علیه قوم کیرد نمییتوانیه سیبب
جلوگیری از تکرار اینگونه اعمال در آینیه باشیه ،بلکیه مجموعیهای از قیوانین بینالمللیی
تأمینکننهۀ امنیت اقلیتها در کشورهایی که در آنها در معرض تههییه هسیتنه ،مییتوانیه
را حلی برای این مشکل باشه.
 .1فصل نخست :کشوری درحال شکلگیری؛ حافظه تاریخی و حقوق بشر در منطقه
کردستان
این فصل در قالب زیرفصلهایی با عنوا های بررسی سر برآورد و پیشرفت کار دولت
اقلییی کردسییتا در عییراق بییین سییالهای 1991-1812؛ شییکلگیری یییک حکومییت در
کردستا ؛ تجربه دموکراسی در کردسیتا در پرتیو حکومیت منطقیهای کردسیتا ؛ انهیشیه
سیاسی کردی :حه فاصل بین فهرالیس و استقفل؛ قطعنامه  800شیورای امنییت سیازما
ملل و قضیه کردستا ِ عراق؛ نق
800؛ و بررسیهای مربوط به نق

حقوق بشر :گاشتهای ناهموار؛ شرایط زمینهساز قطعنامه
حقوق بشر در عراق سازمانههی شه است.

. Faylee
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 .2فصل دوم :عربی کردن (مناطق کردنشین) بهمثابه پاکسازی نژادی
در این فصل مواردی ماننه بازسازی کردستا  :گاشتهای دشوار ،الشهیای پییشرو؛
اقهام و مهاخله دولت در جابهجایی و عربی کرد ؛ قانو اساسیی بیرای کردسیتا ؛ کرکیو
بییرای کردسییتا  :میییرا گاشییته و نفییت؛ کرکییو
عادیسازی ادارۀ امور کرکو ؛ کرکو

الگییویی بییرای عربییی کییرد اجبییاری؛

پس از 1881؛ گونگی مااکر با بغهاد تیا 1812؛ و

صلح در آینه ؟ بهعنوا زیرفصلهای آ مورد توجه قرار گرفتهانه.
 .3فصل سوم :تبلیغ نفرت ،برانگیختن کشتار
فصل سوم زیرفصلهایی ماننه کردهای فِیلی :جنایتی خیاموش؛ طبقیه متوسیط کیرد:
واقعیت جمعیتی و اقتصادی کردهای فِیلی؛ خطمشی مهکردی حزب بعیث علییه کردهیای
فِیلی؛ قوانین شهرونهی و نفیی بلیه؛ مشیابهتهیای آزاردهنیه بیا تیاریخ معاصیر اروپیا :آییا
«عربیسازی» برای «آریایی کرد » است؟؛ جمعآوری شواهه در مورد وقوع نسلکشی؟ یک
نگرش حقوقی؛ و حکومت محلی کردستا و مااکران بیرای غرامیت :یالش همزیسیتی ،را
دربر داشته است.
 .4فصل چهارم :نمونهای از یک نسلکشی
در فصل هیار میواردی ماننیه کشیتار دسیتهجمعی بارزانیهیا و تیفش دشیوار بیرای
دستیابی به حقیقت؛ شواهه مستنه؛ تاریخچه پیگیرد و آزار؛ آماد سیازی صیحنه جناییت؛ و
حک دادگا (در مورد جنایتهای انجامشه علیه کردها) مورد بحث قرار گرفته است.
 .5فصل پنجم :یک پروژه ملی دولتمحور
در این فصل نیز مواردی ماننه عملیان انفال؛ [پیشیینۀ عملییان انفیال؛ جیرم دولتیی در
قضیه انفال؛ جنایتی عامهانه؛ عملیان انفال و مراحل اجرای آ ]؛ هشت مرحله عملییان انفیال:
[فاز نخست ( 11فوریه  10-1900مارس )1900؛ فاز دوم ( 11مارس  1-1900آوریل )1900؛
فاز سوم ( 7آوریل  18-1900آوریل )1900؛ و تا سپتامبر  1900هشت مرحله را برمیشمرد]؛
مورد توجه قرار گرفته است.
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نویسنه در بررسی بخشهای مختلف عملیان انفال ،نقشیههای مشیروحی را کیه ایین
بخشها را بهومو تشریح میکننه ،آورد است .وی در این راستا در زیرفصیلهای دیگیری،
موموع گورهای دستهجمعی انفال؛ و محاکمه بازداشتشهگا را تومیح میدهه.
 .6فصل ششم :مرگ از آسمان
در این فصل نیز نویسنه موموع سف های شیمیایی (حلبچه) :سر برآورد و توسیعه
سف های شیمیایی عراق؛ بهر گییری سازمانههیشیه از سیف های شییمیایی در عملییان
انفال؛ بررسی ممنوعیت بینالمللی کاربرد سف های شیمیایی؛ گونگی پیروی از ممنوعیت
بینالمللی؛ زمینه جرم و جنایت؛ آگاهی و عل به جنایت؛ عنصر بینالمللی؛ و شواهه عینیی:
اسناد دولتی و نوشتههای متهما در قضییه کشیتار کردهیا توسیط دولیت صیهام ،را میورد
بررسی قرار داد است.
 .7فصل هفتم :افقی تازه؟
در این فصل نیز مباحثی و دیهگاهی کردی در میورد وقیایع عیراق پیس از صیهام؛
عهالتِ در مرحله گاار در عراق؛ و آزمو سیاسی کردها مطر شه است.
 .8نتیجهگیری نویسنده
نویسنه با جمعبنهی مطالب کتاب ،نین نتیجهگیری میکنه کیه در میورد اقیهامان
مشمول قاعه نسلکشی توسط صهام و حزب بعث بهسبب شمار انبو قربانیا  ،نبایه انسیا
بود آنها را نادیه گرفت و به وقیایع گفتهشیه تنهیا در قالیب اعیهاد و ارقیام توجیه کیرد.
کشتارهای یادشه صر نظر از هرگونه دلیل سیاسیی ،اقتصیادی ،و میاهبی ،جنیایتی بیود
است که نه بهدلیل ارتکاب جرم و رفتاری از سوی قربانیا  ،بلکه تنها بهسبب هوییت کیردی
آنها رخ داد است.
ازاینرو مرورن کشور شه قومیت کرد برای اجرای عهالت در مورد مرتکبیا جیرای
یادشه علیه کردها ،یک مرورن بهشمار میآیه.
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نهادهای اجرایی و حکومتی شکلگرفته در عراق پس از سال  1881تاکنو بیه انیهاز
کافی به این امر توجه نکرد انه که این مسئله بهدلیل فشارهای خارجی ناشی از اشغال عراق
توسط ائتف غربی و همچنین مشکفن ناشی از جنگ داخلی بود است.

از نظر نویسنه  ،از یک جنبه ،دولت مرکزی عراق ه در دورۀ نخستوزیری نوریالمالکی
و ه در دور حیهرالعبادی ،در قضیه کردها بهطور یکسا عمل کرد انه؛ بهگونهای که میهعی
است حکومت گاشته بعثی در عراق کنار رفت ،اما دولت جهیه نیز در ابعاد مختلف از مشارکت
سیاسی در دولت و توجه به لزوم فراگیر بود آ و حضور کردها ،بهگونیهای کیه بتیوا دولیت
مرکزی را بهشکل واقعی بازنمای کننه یکپار گی ملت عراق دانست ،اقیهامان الزم و کیافی را
انجام نهاد است .از سوی دیگر ،اختف نظر دولت مرکیزی و دولیت اقلیی کردسیتا بیر سیر
پرداخت حقوق و دستمزدهای منطقه اقلی و گونگی فروش و دریافت درآمیههای نفتیی نییز
همچنا پابرجا است.
ادعای عجیب دیگری که نویسنه در بخش نتیجهگیری مطر میکنه ایین اسیت کیه
رسیهگی به ومعیت جرای علیه کردها و حتی مشارکت سیاسیی آنهیا در سیاختار حکومیت
پس از صهام بهنوعی وجهالمصالحه اختف بین شیعه و سنی است ،و اشغال بخیشهیایی از
عراق توسط داعش نیز قضیه کردها را بیش از پیش بهحاشیه رانه است.
دادگا رسیهگی به جرای ارتکابی مقامها و سرا دولت بعث عراق در سال  1882موسوم
به «دیوا عالی یا ویژ عراق »1که زیر نظر و با حمایت امریکا تشکیل شه ،سرشیتی داخلیی و
عراقی و غیربینالمللی داشت و برای رسیهگی بیطرفانه و مسیتقل بیه جیرم نسلکشیی علییه
کردها و محاکمه مرتکبا آنها ،صفحیت و دانش و تجربیه الزم را نهاشیت .نیروهیای خیارجی
اشغالگر عراق در قالب ائتف بینالمللی از بی اینکه بعهها نیروهای تحت امر خودشا در ایین
دادگا مورد محاکمه قرار گیرنه ،از برپایی یک دیوا بینالمللی رسیهگی به جرای نسلکشیی
علیه کردها جلوگیری کردنه و بر ملی و صرفاً عراقی بود آ تأکیه داشتنه.
وجه دیگر دارای بُعه داخلی در میورد جیرای ارتکیابی علییه کردهیا ایین بیود کیه در
شناسایی متهما این جرای  ،گستردگی بیتناسب شمار متهما یک عامل بازدارنیه بیرای
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رسیهگی بود؛ برای مثیال ،متهمیا جیرای ناشیی از عربیی کیرد منیاطق کیردی و سیایر
قومیتها (بین سالهای  )1981-1881همۀ دستگا های دولت وقت عراق را دربر میگرفت
و یا در کشتار کردهای فِیلی (بین سالهای  )1978-1991دسیتگا امنیتیی ،حیزب بعیث و
سازما اطفعاتی (بهعنوا نهادهای دولتی) متهما پرونه بود انه.
نکته دیگر مورد توجه این بود که مقامهای عالیرتبۀ حزب بعث ازجملیه صیهام ،عمیهتاً
بهدلیل ارتکاب جرای و کشتارهای دیگری مجازان ،و برخی از آنها اعهام شهنه و دادخواست
صادرشه علیه صهام ،بیشتر به کشتار واقعیۀ دُجییل در سیال  1901مربیوط بیود و قضییه
عملیان انفال علیه کردها در هما مراحل اولیه رسیهگی باقی مانه و صهام تنها بهدلیل یک
مورد کیفرخواست علیه او ،اعهام شه .برای سایر مقیامهیای حیزب بعیث عیراق نییز کیه در
سرکوب کردها شرکت داشتنه ،احکامی همرا با تخفیف و محکومیت به زنها صادر شه.
از بُعه بینالمللی نیز شرکتها و دولتهای خارجی طر معامله با صهام که در تحویل
مواد اولیه سف های شیمیایی به او نقش داشتنه ،در هیچ دادگاهی مته و یا احضار نشیهنه
و تنها برخی از آنها در نظامهای قضایی داخلی کشورهای غربی (ازجمله امریکا و آلمیا ) بیه
پرداخت جریمه محکوم ،و شماری دیگر نیز از هرگونه جرمی تبرئه شهنه .در میا دولتهیا
نیز دولت انگلیس و شخص مارگارن تا ر (که بنابر سنههای منتشرشه در سال  )1811در
سال  1901به دولت صهام اسلحه فروخته بود و این سف ها بعیهها در حملیه صیهام علییه
کردها مورد استفاد قرار گرفت ،از هرگونه اتهامی مصو مانهنه ،درحالیکه بایه شناسیایی و
محکوم میشهنه.
نویسنه در جمعبنهی نهایی ،هه خیود از جمیعآوری و ارائیه داد هیای مربیوط بیه
نسلکشی علیه کردها در دور زمانی یادشه در متن کتاب را ،جلب توجه جامعۀ بینالمللی
به خطر رژی های تمامیتخواهی ماننه حکومت بعث صهام در ارتکاب جیرای نیاق

حقیوق

بشر ،ازجمله نسلکشی ،عنوا میکنه تا مردم کرد در پرتو نین توجهی ،اعتماد خود را به
محاک و حقوق بیناللمل برای رسیهگی به ست هایی که به آنها شه است ،بازیابنه.
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ارزیابی
 .1کتاب موردبحث یک پژوهش علمی در پاسخ به پرسش مشخصی دربیار « راییی»
یک فراینه نوشته نشه است ،بلکه یک مطالعه مبتنیبر جمیعآوری مطالیب و بهر گییری از
آنها برای توجیه و فراه کرد زمینههای الزم ،در راستای تشکیل یک دولت کردی است.
 .1نویسنه دلیل دیگری برای طر این ادعا را عربیسازی 8مناطق میورداختف بیین
دولت مرکزی و اقلی کردستا (ازجمله کرکو ) عنوا میکنه که عامیل اصیلی زمینهسیاز
آ ماد  128قانو اساسی عراق بود است .به بیا وی ،از دهۀ  1998و وقوع رخیهادهایی
و انفال و حلبچه بهعنوا نمونههایی از نسلکشی صهام ،کردها پیگییری ایین جنایتهیا
برمبنای رویکردهای حمایت از حقوق بشیر غیرب را را رسییه بیه خودمختیاری و سیپس
استقفل یک واحه کردی در منطقه تشخیص دادنه .در همیین راسیتا در تهییه پیشنیویس
قانو اساسی دولت مرکزی عراق در سال  1882مشارکت گسترد ای داشتنه.
 .1نویسنه در مقهمه کتاب ،سیر حرکت فکری خود را با دنبال کرد مسیر و نگیرش
کشورهای غربی پیش میبرد و از این منظر با تأکیه بر سابقه دیرینۀ دیکتاتوری در عیراق ،و
ادعای موفق نبود دولت شیعی عراق در ایجاد وفیاق و رعاییت جنبیههای مختلیف حقیوق
اجتماعی سایر اقوام در ایین کشیور (و اساسیاً نیاممکن تلقیی کیرد آ ) درصیهد توجییه و
زمینهسازی برای ایجاد یک دولت کردی برمیآیه؛ بهگونهای که حتی سر برآورد گرو های
تروریستیای ماننه داعش (با عنوا دولیت اسیفمی عیراق و شیام) را نییز محصیول همیین
بهاصطف  ،فقها کارآمهی در اساس و بنیا دولت عراق وانمود میکنه.
 .2هما گونه که پیشتر نیز گفته شه ،دستاویز اصلی نویسنه در توجییه بحیث تیفش
برای شکلگیری دولت کردی در منطقه ،ست ها و جنایتهای صهام و حزب بعیث در عیراق
بود است و حرکت بهسوی نین ههفی را در سیاق رفتار و عملکرد دولت اقلیی کردسیتا
میدانه که از نظر او ،دولت شیعی عراق و حتیی دولیت امریکیا (بیا هیه حفی وحیهن و
یکپار گی عراق) این فعالیتهای معطو به بازآفرینی حیان اجتماعی اقلی کیرد را نادییه
گرفتهانه .آنچه به بیا نویسنه در خور تأمل بود و او تفش مییکنیه از آ خیط مشیابهی
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بین رفتار رژی بعث عراق و دولت شیعی با کردها بهدست دهه« ،عربیسازی» بافت منیاطق
کردنشین است که موجب بروز رخهادهایی ماننه نسلکشی و نق

فاحش حقوق بشر علییه

کردها توسط صهام حسین شه.
 .2بخشی از ادعای نویسنه نیز این بود اسیت کیه سییطر ییافتن داعیش بیر برخیی
مناطق مورد مناقشه بین اقلی کردستا و دولت مرکزی عراق درنتیجیه حلوفصیل نشیه
وجو عمه ای از مسائل ازجمله «نفت» و «امنیت» در بخشهای میورد اخیتف در اجیرای
ماد  128بود است .از دیهگا نویسینه  ،اینیک کیه بخشهیای عمیه ای از منیاطق میورد
اختف بهدست داعش افتاد و در جریا بازپسگیری آ  ،دولیت کیردی نییز بیا مشیکل و
پارادوکس قهیمی دولت مرکزی روبهرو خواهه بود که کردسیازی بافیت جمعیتیی را بیر آ
مناطق تحمیل کنه .رویکرد برگزاری همهپرسی داخلی در مناطق کردنشین در همین راستا
معنا یافته است.
 .8درمجموع ،بحثهای مطر شه توسط نویسنه یاز دیهگا ست های صهام و حیزب
بعث عراق به کردها ی بیرای بهر بیرداری در راسیتای هیه میوردنظر وی یلزوم اسیتقفل
کردستا ی کافی نیست ،زیرا رویه کشتار و نسلکشی مشمول نق

فاحش حقیوق بشیر در

عراق دور صهام یک امر متهاول بود و علیه همه قومیتهای عراق ی بهویژ شیعیا و حتی
اهل تسنن این کشوری بهشهن اعمال میشه است؛ ازاینرو ،جمع آوری و ارائه ایین شیواهه
دستاویز مناسبی برای توجیه لزوم تجزیه عراق نیست.
برعکس و در نقطۀ مقابل ،تشکیل دولتهای موزاییکی در منطقه کیه در ازای دریافیت
امنیت از سوی قهرنهای فرامنطقهای ،حامر به واگااری منابع و دسترسییهای میورد نییاز
کشورهای غربی باشنه و در انتقال بحرا های موردنظر به این منیاطق همراهیی و مشیارکت
فعال داشته باشنه ،از طر های مورد نظر و پیگیری قهرنهای غربی در منطقه است.
احمد صادقی
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