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دریافت1394/08/10 :؛ پذیرش1394/11/04 :

چکیده

در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت تـا بـا ورود بـه رشـتههای تار یـخ ،جامعهشناسـی و علـوم سیاسـی،
پیونـدی میـان مباحـث نظـری و عملـی برقـرار شـود .بنابرایـن ،مهمتر یـن دغدغـه مقالـه حاضـر ایـن
اسـت کـه رابطـه بیـن انفـال 3و مدرنیتـه 4چـه میباشـد؟ آیـا انفـال یـا نسلکشـی کردهـای عـراق
یتـوان آن را محصـول مدرنیته دانسـت؟ با تبییـن و توضیح مدرنیته
نسـبتی بـا مدرنیتـه دارد؟ و آیـا م 
و برجسـته کـردن دوگانگیهـای مدرنیتـه ،انفـال را در پرتـو ایـن دوگانگیهـا مـورد بررسـی و وا کاوی
تهـای انتقـادی آن بهـره
قـرار دادهایـم .بـرای آزمـودن سـؤاالت مقالـه ،از نظر یـه مدرنیسـتی و رهیاف 
گرفتـه و بـرای تحلیـل داد ههـا نیـز از روش توصیفـی _ تحلیلـی اسـتفاده نمودیـم .فـرض مقالـه بـر ایـن
اسـت کـه انفـال محصـول چهـره ژانوسـی از مدرنیتـه اسـت .یافت ههـای مقالـه حا کـی از آن اسـت که
انفـال محصـول دوگانگـی مدرنیتـه بـوده و مدرنیتـه در مواجهـه با انفال ،چهره تاریک خود را نشـان
داده اسـت .چهـرهای کـه بـه وسـیله عقالنیـت ابـزاری کـه خـود ناشـی از مدرنیتـه میباشـد ،رشـد و
گسـترش یافتـه اسـت .عقالنیـت ابـزاری بـا خـود بروکراسـی ،ارتـش و تکنولـوژی را به همـراه آورده که
نتیجـه آن ،در عیـن رهاییبخـش بـودن ،در دسـت دولتـی چـون بعـث افتـاد کـه در نهایـت ،انفـال
محصـول مسـتقیم آن اسـت.
کلیدواژهها :انفال ،مدرنیته ،کردها ،عقالنیت ابزاری ،حزب بعث عراق.
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مقدمه

مدرنیتـه چیسـت و آیـا دارای چهـرهای اسـت کـه بـا فاجعههـای قـرن بیسـتم همخوانـی داشـته باشـد؟
بهراسـتی مدرنیتـه چـه نیروهایـی را بـا خـود آزاد کـرده اسـت کـه در برخـی از بره ههـای قـرن بیسـتم ،به
جـای پیشـرفت ،شـاهد توحـش انسـانی بودهایـم؟ و چه شـد که به یـک چرایی بزرگ مبدل گشـت؟
مدرنیتـه در اوج فتـح و پیـروزی بـه بحرانـی ختـم شـد کـه انسـان مـدرن را بـه کل دچـار پریشـانی و
اضطـراب کـرد .قـرن بیسـتم بـا فاجعـه آغـاز شـد و با فاجعه هم به پایان رسـید .سـرآغاز ایـن فاجعهها،
جنـگ جهانـی اول و نسلکشـی ارامنـه بـود .یکـی دیگـر از همین فجایع ،نسلکشـی کردهـا بود .کردها
بعد از جنگ جهانی اول که نتوانستند دولت خود را تشکیل دهند و بازیچه قدرتهای استعماری
ً
شـدند ،در چهار کشـور عراق ،ترکیه ،سـوریه و ایران تقسـیم شـدند .اساسـا دولتهای تازه به استقالل
رسـیده کـه متاثـر از اسـتعمار دولتهـای غربـی و بـدون توجـه به فرهنـگ ،زبان و مذهـب این ملتها،
تصمیـم بـه تقسـیم آنهـا گرفتـه شـده اسـت ،دچـار تعارضاتـی بـا دولـت مرکـزی میشـوند .بـه همیـن
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دلیـل کردهـا از اوایـل تشـکیل کشـور عـراق بـا دولـت مرکـزی آن بـه مشـکل برخوردند و خواهـان حقوق
خـود بودنـد .دولـت مرکـزی عـراق بـرای سـرکوب و جلوگیـری از شـورش کردهـا ،از انـواع خشـونتها
اسـتفاده میکـرد .یکـی از مرگبارتریـن و خشـونتآمیزترین حـوادث در دوران رژ یـم بعـث در سـال
 1988میلادی رخ داد کـه رژیـم بعـث عنـوان انفـال را بـرای ایـن نسلکشـی انتخـاب کـرد.
انفـال بـه معنـی غنیمـت و نـام سـوره هشـتم قـرآن کریـم اسـت و همچنیـن نامی اسـت کـه عراقیها
بـرای یـک سـری عملیـات زنجیـرهای انتخـاب کردهانـد (واچ .)29 :1999 ،1ایـن عملیـات توسـط
علیحسـن المجیـد ،عمـوزاده صـدام حسـین کـه در آن زمـان وزارت دفـاع را برعهـده داشـت ،رهبـری
میشـد .نتیجه عملیات انفال به  182هزار نفر کشـته و حمالت شـیمیایی منجر شـد .حمله شـیمیایی
بـه شـهر کردنشـین حلبچـه در مـاه مـارس  1988یکـی از ایـن مـوارد بـود کـه در نتیجه آن قر یـب به دو تا
سـه هـزار روسـتا ویـران و بسـیاری از کردهـا ناچـار بـه تبعیـد بـه «شـهرکهای اجبـاری» و جنـوب عـراق
شـدند (گونتـر. )111 :2014 ،2
واژه «نسلکشـی» قبـل از قـرن بیسـتم وجـود نداشـت .مفاهیمی همچـون «فردگرایی»« ،حقوق بشـر»،
«دولت _ ملت» و «نسلکشی» مانند «نژاد» همه با ظهور مدرنیته در ارتباط هستند (بین تون.)6 :2002،3
1. Wach
2. Gunter
3. Binton

دربـاره معنـای مدرنیتـه و آغـاز دوران مـدرن دیدگاههـای مختلفـی وجـود دارد .کاربـرد ایـن واژه در
حوزههـای مختلـف اجتماعـی ،سیاسـی ،هنـری و  ...تفسـیرهای مختلفی که از آن ارائه شـده اسـت
موجـب ابهـام و دشـواری در فهـم معنـای آن شـده اسـت امـا میتـوان گفـت کـه اصالـت و محور یـت
عقـل بشـری از مهمتریـن ویژگیهـای تفکـری اسـت کـه موجـب ظهـور مدرنیتـه شـد .در آغـاز مدرنیته
فیلسـوفان روشـنگر «عقـل» را بـا «آزادی» تعریـف میکردنـد و جامعـه مدرن را جامعهای میدانسـتند
که در آن بیشـترین آزادی انسـان در این دوره از تاریخ بشـر اتفاق افتاده اسـت (هابرماس:1384 ،1
 .)189بـا ایـن حـال طولـی نکشـید کـه جامعـه خودسـاخته بشـر بـه جامعـهای تبدیل شـد که نـه تنها
ً
انسـان در آن آزاد نبـود بلکـه در یـک جامعـهای کاملا مدیریتشـده و انضباطـی بـه دام افتـاد .در
واقـع «عقـل روشـنگری» نـه تنهـا تحقـق پیـدا نکـرد بلکـه بـه عقلـی «علمـی _ بوروکراتیـک» تقلیـل
پیـدا کرد.
ایـن مقالـه بـه ایـن دلیـل مهـم و حائـز اهمیـت اسـت کـه جـدای از اینکـه سـعی در تعریفـی از
مدرنیتـه دارد ،تلاش میکنـد کـه انفـال را بـه عنـوان چالشـی مهـم از مدرنیتـه تعریـف کنـد .مدرنیتـه
زمانـی میتوانـد خـود را تعریـف کنـد کـه در مواجهـه بـا پیامدهـای وحشـتنا کی از ایـن قبیـل ،دوبـاره
خـود را بازسـازی کنـد .فـرض اساسـی ما در این مقاله این اسـت که انفال محصـول دوگانگی مدرنیته
اسـت .یـا بـه تعبیـری دیگـر ،چهـره ژانوسـی مدرنیتـه در مواجهـه بـا انفـال خـود را بـه عقالنیـت ابـزاری
صـرف تقلیـل میدهـد.
ً
چهـره ژانوسـی مدرنیتـه بدیـن معناسـت کـه اساسـا مدرنیتـه پدیـدهای دولبـه اسـت :از یـک سـو
رونـد توسـعه و تکامـل نهادهـای اجتماعـی مـدرن ،فرصتهـا و امکانات بسـیار وسـیعی در اختیار بشـر
قـرار داده و سـبب شـده تـا انسـانهای عصـر مدرنیتـه در مقایسـه با تمامـی نظامهـا و صورتبندیهای
ماقبـل دوره مـدرن از زندگـی راحتتـر و ایمنتـری برخـوردار گردنـد .از سـویی دیگـر ،مدرنیتـه دارای
وجـه تاریـک و حزنانگیـزی نیـز میباشـد کـه در قـرن حاضـر اهمیـت آن بیـش از پیـش نمایـان شـده
ً
اسـت .از آن میـان میتـوان بـه ماهیـت دائمـا در حـال تنـزل کار صنعتـی مـدرن ،رشـد توتالیتاریسـم،
تهدیـد ،انهـدام و ویرانـی محیـط زیسـت و گسـترش خطرنـا ک و فاجعهآمیـز قـدرت و تسـلیحات
نظامـی اشـاره کـرد (گیدنـز 71 : 1380 ،2و .)150
1. Habermas
2. Giddens
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پیشینه تحقیق

قهـا کتابـی
در ارتبـاط بـا موضـوع مقالـه حاضـر ،تحقیقاتـی انجـام شـده اسـت .یکـی از ایـن تحقی 
اسـت بـا عنـوان «نسلکشـی و مدرنیتـه :مطالعـه مقایسـهای از بوسـنی ،روانـدا و هولوکاسـت »1کـه اثـر
جاسـنا بالـورا دا 2اسـت کـه در سـال  2013در دانشـگاه لیـدز 3منتشـر شـده اسـت .نویسـنده ایـن کتـاب
بـا مقایسـه سـه نسلکشـی بوسـنی ،روانـدا و هولوکاسـت میخواهـد رابطه این نسلکشـیها را بـا مدرنیته
مقایسـه کنـد .کتـاب مذکـور از تعریـف نسلکشـی و مدرنیتـه شـروع میکنـد و ضمـن بررسـی تعار یـف
ایـن مفاهیـم در مـورد ریشـههای مدرنیتـه و ریشـههای نسلکشـی و نظریهپـردازان آن بحـث میکنـد.
مفاهیمـی همچـون «ناسیونالیسـم»« ،نژادپرسـتی»« ،عقالنیـت مـدرن» و «بوروکراسـی» از مفاهیـم و
تر موضوع نسلکشـیهای
موضوعـات ایـن کتـاب اسـت .همچنیـن نویسـنده بـرای درک بیشـتر و عمیق ِ

رواندا ،بوسـنی و هولوکاسـت ،شـرایط داخلی ،خارجی و ایدئولوژی حا کم در این سـه نوع نسلکشـی
را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .در نتیجـه ایـن کتـاب ،نویسـنده نسلکشـیهای روانـدا ،بوسـنی ،و
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هولوکاسـت را ناشـی از مدرنیتـه و عقالنیـت مـدرن دانسـته اسـت (پلـوردا.)58 :2013 ،4
در اثـری دیگـر تحـت عنـوان نسلکشـی و مدرنیتـه 5از منیکـه و مارکوسـن 6کـه مطالعـه مـوردی
نسلکشـی روانـدا را انجـام داده اسـت ،بـا تعریـف هرکـدام از مفاهیـم نسلکشـی و رابطـه ایـن دو و
همچنیـن شـرایط قبلـی نسلکشـی روانـدا میخواهـد تـز باومـن 7را در مـورد هولوکاسـت و مدرنیتـه تأیید
نماید .نوآوری این اثر ،وارد کردن پدیده اسـتعمار به توضیحات باومن میباشـد .در نهایت نویسـنده
ایـن مقالـه ،نسلکشـی را بـه عنـوان یکـی از محصولهـای مدرنیتـه میدانـد (منیکـه و مارکوسـن:2003 ،

 .)23در مقالـه دیگـر تحـت عنـوان انفـال و مدرنیتـه تألیـف یک نویسـنده کرد به نام مر یـوان وریا قانع
_ کـه بهطـور اختصاصـی بـه نسلکشـی کردهـا یـا پدیـده انفـال پرداختـه اسـت _ بـه شـدت بـه مدرنیتـه
بدبیـن اسـت و آن را بـه «مدرنیتـه مسـلح» تشـبیه میکنـد و دولـت بعـث را بهعنـوان یـک دولـت مـدرن
قلمـداد میکنـد .ور یـا قانـع بیـش از حـد بـر روی جنبههـای عینـی مدرنیتـه مثـل بوروکراسـی ،ارتـش،
سلاحهای تخریبکننـده ،زنـدان و ایدئولـوژی تأ کیـد میکنـد و سـعی میکنـد بـه مـا بگو یـد کـه مـا
1. Holocaust
2. Jusna balorada
3. Lids
4. Pelorda
5. Genocide and Modernity
6. Markosen
7. Bowmen

در جهانـی پـر از خطـر زندگـی میکنیـم و انفـال و هـزاران پدیـده مثـل انفـال احتمـال دارد کـه در آینـده
ً
دوباره رخ دهد و حادثهای نیسـت که صرفا در گذشـته رخ داده باشـد و به تاریخ پیوسـته باشـد (وریا
قانـع.)87 :1999 ،
در کتابـی دیگـر تحـت عنـوان «انفـال و اراده معطـوف بـه کشـتن و فراموشـی» ،پژوهشـی دربـاره
ریشـههای انفـال از نویسـنده کـرد بـه نـام بختیـار علی بهطور ویژه به انفـال و عقالنیت بعث میپردازد.
بختیار علی در این کتاب معتقد اسـت که برای شـناخت انفال باید بعث را بشناسـیم .وی با تفسـیری
هرمنوتیکـی بـر ایـن حادثـه سـعی دارد عمـق ایـن فاجعـه را نشـان دهـد .او میگویـد «انفـال ،حادثـهای
ً
نیسـت کـه زبـان قـادر بـه توصیـف آن باشـد ،بلکـه کامال برعکـس؛ «انفـال» آن حادثهای اسـت که زبان
در پـس آن بایـد دوبـاره معنـای جوهـر و حـدود خویـش را بجویـد .محـال اسـت زبـان بتوانـد «انفـال» را
وصـف کنـد بلکـه ایـن انفـال اسـت که چون داغی مشـخص بر تاریخ شـرق ،تـوان آن را دارد که دیگربار
زبان را وصف کند» .وی همچنین به این نکته مهم اشـاره میکند که تنها راهی که میتوان با آن بعث
را شـناخت ،تفسـیری هرمیگونه اسـت و این به این معناسـت که نقش مرکز و رهبر به حدی مهم اسـت
کـه بـدون آن نمیتـوان بـه ماهیـت قـدرت در رژیـم بعـث پـی بـرد .در توصیـف صـدام حسـین میگو یـد
کـه او قانونسـاز ،فرمانـده ،قاضـی و رهبـر کشـور اسـت و رهبـر هـر چیـزی اسـت کـه بشـود بـر آن فرمانروایـی
کـرد .در واقـع بـرای او صـدام حسـین در مرکـز اسـت و ماهیـت قـدرت در آن طـوری اسـت کـه ا گـر مرکـز
دچـار حادثـهای شـود تمـام سیسـتم بعث دچار نقصان میشـود .در سیسـتم بعث باید همـه قدرتهای

کوچـک ،خـود را بـه انـدازهای کوچـک کننـد تـا بزرگـی و شـکوه رهبـر و مرکز ،بـزرگ و بزرگتر شـود .بختیار
علـی همچنیـن در توصیـف سیسـتم «کنتـرل کـردن» بعـث میگویـد« :بعـث میخواهـد همـه جهـان را بـه
یـک آینـه بـزرگ بـدل کنـد ،آینهای که جز تصویر خود هیچ تصویر دیگری در آن نباشـد .».بختیار علی
هـم مثـل مریـوان ور یـا قانـع بـر ایـن بـاور اسـت کـه مدرنیتـه باعـث وقـوع چنیـن فاجعهای شـده اسـت و در
واقـع مدرنیتـه را مـورد نقـد قـرار میدهـد و در واقـع بـر ایـن بـاور اسـت کـه بعـث بـدون وصـول بـه ابزارهـای
مـدرن نمیتوانسـت بـه همچنیـن فاجعهای برسـد (بختیـار علـی.)102 :1999 ،
روش تحقیق و چارچوب نظری :چهره ژانوسی مدرنیته

در ایـن مقالـه از روش گـردآوری دادههـای کتابخانهای اسـتفاده شـده و همچنین برای تحلیل دادهها
نیـز از روش توصیفـی _ تحلیلـی بهـره گرفتهایـم .بـر همیـن اسـاس ،بـرای جمـعآوری دادههـا از اسـناد و
گزارشهـای بینالمللـی و مطالعـه متـون مرتبـط یـاری جسـتیم .امـا در بـاب چارچـوب نظـری تحقیـق،
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ً
مناسـب اسـت در آغاز بحث به جملهای از پیتر برگر 1که دقیقا مراد من از مدرنیته را به خوبی آشـکار
میکنـد اشـاره کنـم؛ پیتـر برگـر بـه درسـتی سـؤال میکنـد کـه آیـا مـا همـان مصر یـان قدیـم ،منتهـی سـوار
بـر هواپیمـا هسـتیم؟ یعنـی آیـا یگانـه تغییـر مهـم در مدرنیتـه تفـاوت در ابزارهایـی اسـت کـه انسـان بـه
کار میگیـرد و نـه تفاوتـی در خـود انسـانها ،جهانبینیشـان و در فهـم آنهـا از خـود؟ ا گـر فقـط ابزارهـا
مهـم بودنـد ،در ایـن صـورت تنهـا تفـاوت مهـم میـان مدیـر یـک شـرکت معاصـر کـه در بوئینـگ 747
سـفر میکنـد و یـک طالعبیـن در دربـار فرعـون تفـاوت فقـط همـان بوئینـگ  747اسـت و نـه چیـزی
ً
ً
دیگـر و تلویحـا بـه ایـن معناسـت کـه مـدرن شـدن کشـورهای توسـعهنیافته صرفـا مسـئلهای تکنیکـی
اسـت و ربطـی بـه فرهنـگ و روانشناسـی نـدارد( .کهـون .)12 :1384 ،پیتـر برگـر بـه خو بـی بـه نقطـه
کانونـی مدرنیتـه اشـاره کـرد .مدرنیتـه یعنـی قائـل شـدن بـه انسـان ،بـه عقالنیـت آن و حا کمیـت عقـل
ً
کـه رابطـه مسـتقیمی بـا آزادی و پیشـرفت آن دارد .ایـن بـاور کـه عقـل ،آزادی و پیشـرفت طبعـا الزم و
ملـزوم یکدیگرنـد ،بـاوری اسـت چنـان راسـخ کـه گویـی بـا شـیر انـدرون شـده ،میـراث مطلـق ،عمیـق
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و بیبروبرگـرد روشـنگری اسـت .تبدیلشـدن انسـان از رعیـت بـه سـوژه _ بـه ایـن معنـی کـه دارای
آ گاهـی و اراده معطـوف بـه آزادی اسـت _ تمامـی وجـوه زندگـی انسـان را درنوردیـد .از جزئیتر یـن
مسـئله انسـان تـا کلیتریـن؛ بـا ایـن وجـود مدرنیتـه حاصـل ،ریسـکها و خطرهایـی هـم بـود؛ بـه ایـن
معنـی کـه مدرنیتـه آنچنـان کـه فیلسـوفان دوران روشـنگری آن را سـتایش میکردنـد ،نبـود .مارکـس،
فرو یـد و نیچـه بـا انتقـادات جـدی خـود بـر این تمدن جدید سـعی در برمال کردن ابعاد زشـت مدرنیته
کردنـد .البتـه بعضـی از آنهـا بـه تمامـی منکـر مدرنیتـه شـدند و آن را بـه کل رد کردنـد .فیلسـوفان قـرن
نهـای روشـنگری را بـه
بیسـتم کـه از ایـن همـه جنـگ ،نسلکشـیها و غیـره بیـزار شـده بودنـد ،آرما 
یهـای مدرنیتـه اسـت؛
سـخره گرفتنـد .بـا ایـن وجـود ،نقـد مدرنیتـه یکـی از مهمتریـن و بارزتریـن ویژگ 
بـه ایـن معنـی کـه بـا مدرنیتـه اسـت کـه نقـد وارد مسـائل جدیـد میشـود و راه بعضـی از نابسـامانیها
را میگیـرد .فلسـفه انتقـادی بـا کانـت زاده شـد و در قـرن بیسـتم بـا مکتـب فرانکفـورت بـه اوج خـود
رسـید؛ امـا مـا در اینجـا از همـان مفهـوم بنیامینـی بـرای نقـد اسـتفاده میکنیـم ،کـه والتـر بنیامیـن 2آن را
نقـد رهاییبخـش نامیـده اسـت .از دو سـویگی مدرنیتـه از نظـر مارکـس شـروع میکنیـم؛ جایـی کـه
مارکـس در مانیفسـت کمونیسـت ستایشـگر طبقـه بـورژوازی بـود کـه بـه عنـوان طبقـهای خلاق و در
تکاپـو کـه در حـال تخریـب دنیـای قدیـم بـود و یـا بـه قول مارشـال برمن خـود تخریبی ابداعـی .ولی از
1. Pitter Berger
2. Walter Benyamin

نظـری دیگـر ناقـد از خـود بیگانگـی انسـان ،تصلب روابط اجتماعی ،بت وارگـی کاال و دولت حامل
ارزشهـا و منافـع بـورژوازی و یـا ستایشـگر رشـد علـم جدیـد ،گسـترش تکنولـوژی و افزایـش علمـی
انسـان بـود( .مارکـس بـه نقـل از برمـن.)19 :1389 ،
و بـر دو روایـت از مدرنیتـه داشـت کـه دو سـویگی مدرنیتـه را بـه خوبـی میتـوان در آن مشـاهده
کـرد؛ از یـک سـو ترقـی عقلـی _ علمـی و بوروکراتیـک و از سـوی دیگـر گسـترش اسـارت انسـان در
قفسهـای آهنیـن .عقالنیـت مـدرن از نظـر وبـر ،عقـل ابـزاری اسـت کـه در عیـن حـال بـه عـدم
عقالنیـت و سـلطه و اسـارت میانجامـد (بشـیریه .)225 :1386 ،از نظـر و بـر بوروکراتیزهشـدن خـود
بخشـی از فرآینـد عقالنیشـدن اسـت ،ولـی وبـر ایـن نـوع عقالنیـت را جـزء عقالنیـت ابـزاری میدانـد
کـه در نهایـت یـک «جامعـه انضباطـی» درسـت میکنـد .دسـتگاههای دولتـی ،شـرکتهای بـزرگ و
احـزاب تـودهای ،قفـس آهنینـی بـه شـمار میروند کـه تواناییهای انسـان را محدود میکنند .اندیشـه
وبـر از یـک جهـت روایـت ترقـی عقلـی در مدرنیتـه اسـت ،و از جهـت دیگـر روایـت اسـارتی اسـت کـه
بـه واسـطه ترقـی عقـل ابـزاری پدیـد آمـد.
پیچیدگـی و دوسـویگی مدرنیتـه از نظـر و بـر در دو مفهـوم دیگـر آن بـه خوبی قابلمشـاهده اسـت.
ً
رونـد دموکراتیـزه شـدن باعـث میشـود کـه قدرت اساسـا غیرشـخصی شـود؛ و با لغـو امتیـازات فئودالی
و پاتریمونیـال از بنیـان سسـت میشـود و قـدرت شـخصی را محـدود میکنـد .دموکراتیـزه شـدن در
رونـد تحقـق بخشـیدن بـه ارزش بنیـادی «حقـوق برابـر اتبـاع» گسـترش عقـل صـوری را تشـدید میکند
و بدینسـان و بـر نشـان میدهـد دموکراتیـزه شـدن جامعـه ،بنیـادی مطلـوب بـرای بوروکراتیـزه شـدن
اسـت .از نظـر و بـر دولـت دموکراتیـک مـدرن در واقـع با تفکیـک حوزههای عمومـی و خصوصی راه را
بـرای رونـد دموکراتیـزه کـردن بازتـر کـرد و مطابـق بـا ارزشهـای دموکراسـی ،قـدرت شـکل غیرشـخصی
پیـدا میکنـد؛ ولـی نکتـه حائـز اهمیـت در اینجـا ایـن اسـت کـه وبـر معتقـد اسـت کـه تفکیـک ایـن
دو حـوزه در نهایـت مـردم را از سیاسـت جـدا کـرده و آنهـا را بـه تـودهای اتمیـزه و غیرسیاسـی تبدیـل
خواهـد کـرد .بدینسـان نقـد دولـت مـدرن در اینجـا آشـکار میشـود کـه متفکـران بعـدی آن را بسـط
دادنـد .اتمیـزه شـدن جامعـه بـه ظهـور دولتهـای فاشیسـتی در آلمـان و ایتالیـا و  ...کمـک کـرد.
جایـی کـه هانـا آرنـت 1از منتقـدان سرسـخت ایـن نـوع از تفکیـکات شـد ،یـا بـه قـول او دنیـای جدید،
ً
سیاسـتمداران را بـه وظایـف خانـهداری کشـانده اسـت ،در حالـی کـه سیاسـت اساسـا در حـوزه
عمومـی معنـا مییابـد .هانـا آرنـت معتقـد اسـت کـه اتمیـزه شـدن تودههـا و غیرسیاسیشـدن آنهـا یکـی
1. Hana Arrant
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از مهمتریـن دالیـل قـدرت گرفتـن دولتهـای توتالیتر اسـت .دولـت توتالیتر برخلاف دولت مدنی که
یکـی از مهمتریـن آرمانهـای روشـنگری بـود ،نـه تنهـا محـدود بـه قدرت نبـود ،بلکه تمامـی حوزههای
جامعـه را در کام خـود بلعیـد و چیـزی کـه از آن بـر جـای گذاشـت جامعـهای تـودهای بـود کـه فقـط
گـوش بـه فرمـان دولـت توتالیتـر بودنـد (آرنـت)43-44 :1363 ،
بـه گفتـه آرنـت «نهـر زیـر زمینـی تاریـخ غـرب» بـه سـطح آمـد و تمـام کرامـت سـنتها را بلعیـد.
ً
توتالیتاریسـم از منظـر آرنـت شـکل کاملا مـدرن اسـتیال اسـت کـه بـر عنصـر فردیـت در جامعـه تود ههـا
و بـر ایدئولـوژی وحشـت مبتنـی اسـت .توتالیتاریسـم بـرای ادامـه و تـداوم سـلطه خـود از سـازمانهای
اداری دولت اسـتفاده میکند و به وسـیله نهادها و ارگانهای مخفی سـعی در تداوم سـرکوب میکند.
پلیـس مخفـی و نهادهـای مخـوف دولـت توتالیتـر بـرای اینکـه سـلطه را کامـل کنـد ،اردوگا ههـای کار
اجباری تشـکیل میدهند که این اردوگاهها برایشـان حکم آزمایشـگاهی را دارد که فردیت به معنای
کامـل کلمـه در آن ذوب میشـود؛ نمونـه چنیـن اردوگاههایـی در آلمـان دوران هیتلـر و ایتالیـای دوران
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موسـولینی قابـل مشـاهده بـود .دولـت توتالیتـر بـا تودههـا سـر و کار دارد و بـه همیـن خاطـر بـرای پیشـبرد
اهـداف خـود بایـد جامعـه مدنـی را بـه کل نابـود کنـد و جامعـهای تـودهای درسـت نمایـد (آرنـت بـه
نقـل از واتسـن .)29 : 1385 ،مور یـس باربیـه 1یکـی از مهـم ترین ویژگیهـای دولت مدرن را ارج نهادن
بـه حـوزه عمومـی میدانـد ،ولـی برخلاف آن ،دولـت توتالیتـر بـا اسـتفاده از ارعـاب و تـرور بـه کلـی
فضـای عمومـی را نابـود میکنـد و از ایجـاد ارتبـاط و دیالـوگ بیـن افراد جامعه خـودداری میکند .وی
ً
میگویـد« :توتالیتاریسـم نفـی مدرنیتـه سیاسـی اسـت زیـرا دقیقـا بـر رد جدایـی میـان دولـت و جامعـه
مدنـی ،میـان قلمـرو عمومـی و پهنـه خصوصـی و بنابرایـن بـر رد تمایـز شـهروند و فـرد اسـتوار اسـت.
توتالیتاریسـم بـر آن اسـت تـا کلـی همگـن و یگانگـی یافتـه تشـکیل (یـا از نـو تشـکیل) دهـد و فاصلـه
دولـت و جامعـه نیـز تفـاوت شـهروند و فـرد را بزداید (باربیه)247 :1383 ،؛ ولـی دیدگاه نظریهپردازان
نهـای روشـنگری
مکتـب فرانکفـورت بسـیار رادیکالتـر از دیـدگاه هانـا آرنـت بـود .آنهـا از تمامـی آرما 
ناامیـد شـده بودنـد .هورکهایمـر و آدورنـو 2روشـنگری را مسـاوی بـا توتالیتاریسـم میدانسـتند و بـر ایـن
بـاور بودنـد کـه وضعیـت آینـده از زمـان حـال بدتـر خواهـد بـود .عقالنیتـی کـه روشـنگری نو یـد آن را
مـیداد از نظـر آنهـا بـه توتالیتاریسـم ختـم میشـد .بدینسـان مکتـب فرانکفـورت ،عقالنیـت ابـزاری
را در نهایـت بـه تفکـر فنسـاالرانه وصـل کـردد کـه هـدف اصلـی آن خدمـت بـه نیروهـای سـلطهگرا بود
1. Morris Barbie
2. Adorno

نـه رهاییبخشـی .در قلـب اسـتدال لهای دیالکتیـک روشـنگری ایـن نکتـه نهفتـه بـود کـه تمامـی
ُ
مشـکالت را ناشـی از خردبـاوری میدانسـتند.
مکتـب فرانکفـورت بـا توجـه بـه تأثیرپذیـری از اندیشـههای وبـر ،بیـن دو نـوع عقالنیـت تفـاوت
قائـل شـد :عقالنیـت ابـزاری یـا صـوری و عقالنیـت ذاتـی .ولـی چیـزی کـه آنهـا را ناامیـد میکـرد،
پیـروزی عقالنیـت ابـزاری بـر عقالنیـت ذاتـی بـود .حاصل عقالنیـت ابزاری تکنولوژی مـدرن بود و از
نظـر آنهـا همیـن تکنولـوژی بـود که هولوکاسـت را سـبب شـد .بنا به نظـر هابرماس ،هورکهایمـر و آدورنو با
تـرک سـنت انتقـادی مارکسیسـتی و رویآوری کامـل بـه نیچـه و و بـر در فهـم ایشـان از مدرنیته به همان
نتیجهگیـری بیسـرانجام از مدرنیتـه میرسـند کـه وبـر قبل از آنها رسـیده بود .در نظـر آنها دنیای مدرن
بهطـور محـض محصـول فعالیتهـای عقالنیـت صـوری میباشـد .ایـن نـوع از عقالنیـت دال لـت بـر
تصمیمهایـی دارد کـه محاسـبهپذیری کنشهـا و اقدامـات را امکانپذیر میسـازد (هابرماس:1984 ،
 .)343هابرمـاس بـه وضعیتـی نظـر دارد که در آن بازسـازی ارتباط و کنش بیناالذهانی و شـکلگیری
فراینـد آزاد و ارادی تصمیمگیـری بیـن افـراد جامعـه امکانپذیـر میباشـد .بـه همیـن دلیـل عقالنیـت
ارتباطـی هابرمـاس ،اشـارهای اسـت بـه ناتمـام مانـدن پـروژه مدرنیتـه ،و بـر ایـن بـاور اسـت کـه فجایـع
عصـر مـدرن منتـج از عقـل مـدرن نیسـت ،بلکـه ناشـی از ناتمامـی پـروژه مدرنیتـه اسـت.
جامعهشناسی سیاسی تاریخ انفال

«انفـال» مجموعـه عملیـات نسلکشـی عـراق علیـه کردهـای این کشـور اسـت؛ حزب بعث بـرای توجیه
جنـگ خویـش علیـه دهنشـینان کـرد ،نـام عملیـات خویـش را از سـوره «انفـال» قـرآن برگرفـت و آن
عملیـات را چـون بـرگ زریـن در تاریـخ خویش قلمداد کرد .حزب بعث از نام «انفال» اسـتفاده میکند
تـا جهادگـری خویـش را نشـان دهـد یـا بـه گفتـه «کنعـان مکییـه» در کتـاب سـنگدلی و سـکوت «..
معنـای هـر اسـمی ارتبـاط عمیقـی بـا فرهنـگ قـدرت حا کـم دارد ،چـون اسـمها بـه خـودی خـود واجـد
معنایـی نیسـتند ،بـه همیـن دلیـل اسـت که معنی بخشـیدن بـه نامی ،مجموعـه افرادی را الزم اسـت که
بـه ایـن نامهـا معنـی میبخشـند» (مکییـه .)197 :2005 ،بـا ایـن حـال مـردان خـوب بعـث در طـی ایـن
عملیـات ،بـه زنـان تجـاوز کردنـد ،چشـمهها را بتـون ریختنـد و حتـی بـه کـودکان هـم رحـم نکردنـد.
تـا بـه حـال ا گـر در مـورد کردهـای عـراق سـخنی گفتـه باشـند ،یـا بـه بمبـاران شـیمیایی حلبچـه اشـاره
میکننـد و یـا بـه کـوچ اجبـاری دسـتهجمعی در سـال 1991؛ امـا بهنـدرت در مـورد انفـال سـخن بـه میـان
آمـده اسـت کـه بـر اثـر آن  100000انسـان بهطور دسـتهجمعی کشـته شـدند .انفـال در هشـت مرحله انجام
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شـد و در هـر مرحلـه یکـی از مناطـق کردنشـین مـورد هـدف قـرار گرفـت .ابتـدا یـک محـل را توپبـاران
و بمبـاران شـیمیایی میکردنـد ،و سـپس ارتـش وارد عمـل میشـد و کسـانی کـه زنـده مانـده بودنـد را
میگرفتنـد و آنهـا را بـه اردوگاههایـی کـه بـرای آنهـا تـدارک دیـده بودنـد ،میبردنـد .در مرحلـه بعـدی
مـردان  15تـا  70سـال را دسـتچین میکردنـد؛ کـودکان را از پـدر و مـادر جـدا میکردنـد و پلیـس مخفـی
شـبانه آنهـا را در گورهـای دسـتهجمعی کـه بـرای آنهـا کنـده بودند میبردنـد و همه آنها را به وسـیله افراد
مسـلح میکشـتند و گورهـا را بـا بولـدوزر پـر میکردنـد .انفال نشـاندهنده تالش بعثیها بـرای نابودکردن
روسـتاهای کردنشـین و کشـاورزی آنهـا و در واقـع نابـود کـردن و ریشـهکن کـردن جمعیـت کـرد بـود .این
یشـد که هیچگونه
عملیات نه تنها شـامل مبارزین چریک میشـد بلکه کودکان و زنانی را هم شـامل م 
وابسـتگی سیاسـی نداشـتند (هلـدن .)258 :2012 ،انفـال همچنیـن شـامل کشـتار دسـتهجمعی بـود کـه
در آن از سلاحهای شـیمیایی اسـتفاده شـد .بـرای مثـال در حلبچـه هواپیماهـای عراقـی از سلاحهای
شـیمیایی اسـتفاده کـرد کـه نتیجـه آن کشـته شـدن  5000کـرد بـود (همـان).
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انفـال گـزارش نیرومنـدی اسـت از قـدرت فوقالعادهای که به «علی حسـن المجیـد» داده بودند.
حسـن المجیـد پسـر عمـوی صـدام بـود کـه در آن موقـع او را بـه سـمت دبیـر کل حـزب بعـث در شـمال
عـراق گماشـتند .قـدرت حسـن المجیـد ،همتـای قـدرت صـدام حسـین بود و بـر هم ه نهادهـای دولت
نظـارت و کنتـرل داشـت .المجیـد کـه در بیـن کردهـا بـه « علـی انفـال» و یـا « علـی شـیمیایی» مشـهور
اسـت ،قـدرت مطلـق نسلکشـی کردهـا بـود (ووچ .)47 :1993 ،حسـن المجیـد در سـه مـاه اول بـه
قـدرت رسـیدنش ،بـه عنـوان دبیـر کل حـزب بعـث در شـمال عـراق شـروع بـه مشـخص کردن و سـپس
کوچانـدن آنهـا بـه جاهـای مشـخص و سـپس کشـتار آنهـا ،از روشهایـی بـود کـه بـرای انجـام ایـن
عملیـات انتخـاب کـرده بـود .المجیـد دسـتور داد که « اغتشـاش گران» هیچگونه حقـی بر مال و ثروت
خود ندارند و حقوق قانونی روستانشـینان را تحت عنوان «روسـتاهای ممنوعه» متوقف کرد و دسـتور
داد کـه فامیلهـای درجـه یـک اغتشـاشگران بایـد اعـدام گردنـد .در یکـی از اسـناد بـه شـماره 40080
کـه در  20حزیـران  1987ابلاغ شـده اسـت ،در صفحـه پنـج ،المجیـد دسـتور داده اسـت که «هر کسـی
کـه در ایـن روسـتاها دسـتگیر شـود ،بایـد از طـرف نهادهای امنیتی مورد تفحص قـرار گیرد و آنهایی که
سنشـان بیـن  15تـا  70سـال اسـت ،پـس از گرفتـن اطالعـات مفیـد بایـد اعـدام شـوند؛ و همچنیـن بایـد
از زمـان و مـکان آن باخبـر شـویم( ».همـان).
اولیـن عملیـات در درهای بـه نـام «جافتـی» رخ داد .ایـن دره در نزدیکی سـلیمانیه اسـت .تصرف
ایـن منطقـه سـه هفتـه طـول کشـید .بـه دسـتور المجیـد ،کلیـه افـراد ذکـور  20-12سـالهای که بازداشـت

شـدند ،ناپدید گردیدند .آن عده که گریختند ،در عبور از کوهسـتانهای برفگرفته به سـوی شـرق،
بـا مشـکالت فوقالعـادهای روبـهرو شـدند .انفـال  2در منطقـهای بـه نـام قـرهداغ رخ داد .المجیـد
دسـتور داد کـه بـرای از بیـن بـردن هرگونـه حضـور کردهـا ،مقدم بر عملیـات زمینی ،عملیات شـیمیایی
را انجـام دهنـد؛ بـهزودی تپههـا پوشـیده از مردمـی شـد کـه میگریختنـد .ا کثریـت ایـن مـردم را کـه بـه
شـمال و بـه سـوی سـلیمانیه میگریختنـد ،جمـع کردنـد و به سـوی مرا کز تجمـع بردند؛ در آنجا نامشـان
را نوشـتند ،وسـایل قیمتیشـان را گرفتنـد و شناسنامههایشـان را ضبـط کردنـد و سـپس زنهـا و مردهـا
را از هـم جـدا کردنـد .مردهـا را بـه محلهایـی ناشـناخته بردنـد و نابـود کردنـد .در حاشـیه جنو بـی
قـرهداغ ،شـیوه جامعتـری از ایـن دسـت حا کـم بـود؛ صدهـا زن و مـرد و کـودک ،بـیآن کـه اثـری از آنها
باقـی مانـده باشـد ،ناپدید شـدند.
در اواسـط آوریـل صحنـه عملیـات انفـال  3بـه گرمیـان انتقـال یافـت؛ یعنـی بـه منطقـه جنـوب
کرکـوک و مجـاور حاشـیه قـرهداغ ،کـه «دژ» اتحادیـه میهنـی کردسـتان نیـز بـود .یک بار دیگـر نوباوگان
و جوانانی که اسـیر شـدند ،سـفر کابوسآسـای خود را به سـوی «اعدامگاهها» آغاز کردند .در بسـیاری
از مـوارد جاشهـا ،1مـردم را جمـع میکردنـد و بـه اردوگاههـا میبردنـد؛ یکـی از مسـئوالن بعثـی بـه
آنهـا میگفـت« :مردهـا را بـه مـا بدهیـد ،اموالشـان مـال شـما» .در واقـع همـه جاشهـا ،خدمتگـذاران
وظیفهشـناس انفـال بودنـد؛ شـاید هـم خبـر نداشـتند کـه ایـن گـردآوری مـردم نـه بـرای فرسـتادن بـه
«مجموعههـا» ،بلکـه بـرای اعـدام دسـتهجمعی آنهاسـت (مکـداول .)560 :1386 ،2در آغـاز مـاه مـه،
عملیـات انفـال  4بـرای پرداختـن بـه مناطـق بیـن کرکـوک ،اربیـل و کـوی سـنجاق متوجـه شـمال شـد.
بـاز صدهـا تـن در اثـر حملات شـیمیایی در کنـار زاب کوچـک جـان باختنـد .در اینجـا شـاید 30000
نفـری را از بیـن بردنـد .در مناطقـی کـه شـدید بـود ،زنهـا و کودکان را نیز به کشـتارگاهها بردند .در طی
ماههـای تابسـتان سـه عملیـات از ایـن دسـت (انفـال  6 ،5و  )7بـرای از بیـن بـردن نیروهـای کـرد در
بالیسـان و مناطـق کوهسـتانی شـرق شـه قلاوه بـه اجـرا درآمـد.
عـراق اغلـب عملیـات خـود علیـه کردهـا را تحـت لـوای عملیاتـی بـا هـدف نابـودی خرابـکاران
متحـد بـا ایرانیهـا توجیـه میکـرد .امـا در حلبچـه ا کثـر کردهـای پیشمرگـی کـه بـا ایرانیهـا همـکاری
ً
ُ َ
 .1جاش در زبـان کردی معنـی واقعـی «کـره خـر» امـا در اصطلاح «خائـن» یـا فرشـن( ،نوعـی همدسـت) معمـوال بـرای واحدهـای
نظامـی متشـکل از کردها اسـتفاده میشـود کـه بـا دشـمنان کـرد یکـی شـده و بـر ضـد ارتـش کـرد ،شورشـیان کـرد یـا شـهروندان کـرد
همدسـت میشـوند .ایـن اصطلاح توهینآمیـز اسـت کـه بـه منظـور دستنشـانده بـودن آنهـا اسـتفاده میشـود.
2. Make Devil
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میکردند ،ماسـکهای ضد گاز داشـتند و تنها این مردم معمولی و غیرمسـلح کردها ،عاجز و درمانده
باقـی مانـده بودنـد .حلبچـه خیلـی زود بـه هیروشـیمای کردهـا معـروف شـد .طی حمالتی که سـه روز
طـول کشـید ،قربانیـان در معـرض گاز خـردل قـرار داده شـدند کـه باعـث سـوزش ،اشـتعال ،موتاسـیون
(جهـش) ،1نقـص عضـو و سـرطان میگـردد و همچنیـن در معـرض گازهـای مختلکننـده اعصـاب،
سـارین و تابـون قـرار گرفتنـد کـه میتوانـد باعـث کشتهشـدن یـا فلجشـدن گـردد و یا آسـیبهای فوری
و دائمـی بـر مغـز و سیسـتم عصبـی وارد کنـد (همـان).
یکـی از اهـداف اولیـه رژیـم بعـث از تخریـب روسـتاها ،تعریبکردن بـود؛ بعثیها بـرای تغییر ترکیب
جمعیتـی و همچنیـن کـم کـردن جمعیـت کردهـا و افزایـش جمعیـت اعـراب ،اقـدام بـه ایـن کار کردند.
رژیم بعث در سال  1968سا کنان کرد را از مناطق سوق الجیشی _ یعنی مناطق مرزی و نفتی _ میراند؛
روسـتاهای کردنشـین را بمبـاران کـرده ،آتـش زد و بـا بلـدوزر بـا خـا ک یکسـان کـرد .بـه ایـن ترتیـب تنهـا
در منطقـه کرکـوک ،قریـب بـه  40000کـرد از خانههـا و روسـتاهای خـود رانـده شـدند! در دشـت اربیـل نیـز
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عملیـات «عربـی کـردن» منظـم و مبتنـی بر اسـلوب دنبال میشـد (کوچـرا.)296 :1377 ،
در واقـع عملیـات انفـال ،نقطـه اوج بیسـت و پنج سـال عربیـزه کردن ،تبعید کردن دسـتهجمعی و
ویـران کـردن روسـتاها بـود .بر این اسـاس ،عملیـات انفال دارای ویژگیهای زیر اسـت:
.1اعـدام کـردن دسـتهجمعی و نابـود کـردن هـزاران انسـان غیرنظامـی کـه در آن شـمار ز یـادی از
زنـان و کـودکان را در بـر میگرفـت؛  .2اسـتفاده فـراوان از سلاحهای شـیمیایی ،کـه شـهر حلبچـه و
بسـیاری از روسـتاهای کردنشـین را شـامل میشـد؛  .3نابودکـردن دو هـزار روسـتا کـه در اسـناد رسـمی
حکومـت از آنهـا بـه سوختهشـدن ،نابـود شـدن و ...نـام بـرده شـده اسـت و همچنیـن دوازده شـهرک
بـزرگ را شـامل میشـود؛  .4نابودکـردن نهادهـای مدنـی کـه از طرف ارتش مهندسـی شـدهاند از جمله
مدرسـهها ،مسـاجد ،چاههـا و بسـیاری دیگـر از نهادهـا کـه محـل سـکونت مـردم مدنـی نبودهانـد؛
 .5تـاراج کـردن خانـه و امـوال شـهروندان مدنـی از طـرف ارتـش و نظامیـان وابسـته بـه حکومـت؛ .6
اسـیر کـردن روستانشـینانی کـه در «مناطـق ممنوعـه» بودنـد؛  .7اسـیر کـردن و زندانـی کـردن هـزاران زن
و کـودک و افـراد سـالمند کـه در وضعیـت بسـیار سـخت و دشـواری کـه بـه فرمـان قـوه قضائیـه بـدون
هیـچ دلیلـی آنهـا را بازداشـت کـرده بودنـد؛  .8نابـود کردن زیربناهای اقتصادی روسـتاهای کردنشـین
(ووچ.)48-47: 1993 ،
1. DNA

انفال و چهره ژانوسی مدرنیته

انفـال چگونـه ممکـن شـد؟ آیـا انفـال در دولـت و جامعـهای مـدرن رخ داد؟ انفـال چـه نسـبتی بـا
مدرنیتـه دارد؟ سـوژهگی انسـان مـدرن بـه عنـوان فاعـل شناسـا و همچنیـن بهزیـر سـلطه درآوردن
طبیعـت ،بـرای انسـان مـدرن رهاشـدن از سـلطه نبـود بلکـه انسـان مـدرن بـه شـیوهای دیگـر بـه سـلطه
درآمـد .مدرنیتـه در یـک لحظـه ،هـم حا کمیـت انسـان اسـت و هـم محکومیـت آن .عقـل روشـنگری
کـه در سراسـر ایـن پژوهـش بـه آن اشـاره نمودیـم ،عقلـی اسـت دوگانه ،بـه این معنی کـه در یک طرف
آن ،ابزارهایـی درسـت میکنـد بـرای بـه زیـر سـلطه درآوردن هـر پدیـدهای کـه بـه سـلطه درنمیآیـد
و از طرفـی دیگـر ،همیـن ابزارهـا باعـث بـه سـلطه درآوردن انسـان میشـود .یـا بـه عبارتـی دیگـر «بـه
شـیوه دیالکتیـک هگلـی ،سـلطه بـر طبیعـت بیرونـی ،بـه قیمـت انـکار طبیعـت درونـی انسـان بـه
دسـت میآیـد ،عقالنیـت ابـزاری سـلطه بـر طبیعـت مانـع شـکوفایی ذهنیـت بـه عنـوان کارگـزار اصلـی
پرا کسـیس تاریخـی میشـود( ».بشـیریه .)183 :1380 ،انفـال زمانـی ممکـن شـد کـه بوروکراسـی رژ یـم
بعـث بـه طـور فزاینـدهای گسـترش یافتـه بـود .بوروکراسـیای کـه از اوایـل مدرنیتـه بـه عنـوان محـدود
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ایدئولـوژی آنهـا ،برقـرار اسـت( ».بشـیریه.)178 :1380 ،
عراق قبل از اینکه حزب بعث به قدرت برسـد ،دارای دولتی بیثبات و ضعیف بود .بروکراسـی
ایـن دولـت ،کـه بخشـی از قـدرت دولـت مـدرن بـر آن اسـتوار اسـت ،بسـیار محـدود بـود .بـا روی کار
ً
آمـدن رژیـم بعـث و تثبیـت قـدرت آن ،بوروکراسـی عظیمالجثـهای را بـه وجـود آورد کـه عـراق را کاملا
زیـر سـلطه خـود قـرار داد .از سـال  1988حـزب بعـث میتوانسـت ادعـا کنـد 10درصـد جمعیت حامی
یـا هـوادار آن هسـتند .کادرهـا یـا اعضـای تمـام وقـت حزب حدود سـیهزار یـا دو درصـد اعضای 1/8
میلیـون نفـری حـزب را تشـکیل میدادنـد (برنـز و کمالـی .)222 :1388 ،در سـال  1980صدام حسـین
در سـخنانی بـه ایـن اشـاره میکنـد و میگویـد :بیشـتر از یـک میلیـون نفـر در چارچـوب حـزب ،بـه
شـیوههای متفـاوت دموکراسـی را تجربـه میکننـد و همچنیـن درباره مسـایل مردم با هـم گفتگو میکنند
(مکییـه .)123 :2009 ،بـر اسـاس گفتـه کنعـان مکییـه تعداد افراد مسـلح در سـال  607000 ،1984سـرباز
بـود و اعضـای جیـش شـعبی بـه نیـم میلیـون نفـر میرسـید .ولـی ایـن تعـداد افـراد مسـلح روزبـهروز در
حـال گسـترش بـود .سـال  ،1980قبـل از اینکـه میلیشـیای حزبـی را بـه عنوان نیروی پشـتیبان به جنگ

بفرسـتند ،تعداد این نیرو به  175000نفر میرسـید .تعداد نیروی ارتش در روزی که جنگ شـروع شـد
بـر اسـاس آمـار و ارقـام منابـع متعـدد بـه  242هزار سـرباز میرسـید.
همیـن بوروکراسـی گسـترده رژیـم بعـث بـود کـه در واقـع انفـال را بـه وجـود آورد .و یـران کـردن
نزدیـک بـه چهـار هـزار روسـتا و کشتهشـدن صـد و هشـتاد دو هـزار نفـر در طـی عملیـات انفـال و پنـج
هـزار نفـر در حملـه شـیمیایی بـه حلبچـه را میتـوان در همیـن منطـق بوروکراتیـک رژ یـم بعـث دیـد.
بوروکراسـیای کـه محصـول مسـتقیم «مدرنیتـه پوزیتیـوی سـلطهگرا» اسـت .وبـر هنگامـی کـه از نقـش
مخـرب بوروکراسـی سـخن میگفـت و بـر ایـن بـاور بـود کـه بوروکراسـی همـان سـلطه اسـت کـه ناشـی از
عقالنیـت ابـزاری مـدرن اسـت ،بیدلیل نبوده اسـت .کاربرد سلاحهای شـیمیایی در کشـتار کردها و
همچنیـن بسـیج بروکراسـی گسـترده بـرای انتقـال و سـازماندهی کـردن کردهایی که در عملیـات انفال
نسـاالرانه نام
بایـد نابـود میشـدند از تبعـات همـان چیـزی اسـت که مکتب فرانکفـورت آن را تفکر ف 
نهـاده اسـت .چنانکـه زیگمونـت باومـن 1اشـاره میکنـد کـه ارتبـاط بیـن فنـاوری بـهکار رفتـه در خـط
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تولیـد و فنـاوری بـه کار رفتـه در اردوگاههـای کار بـه هیـچ وجـه تصادفـی نیسـت .کار بـرد تیلوریسـم و
اصـول مدیریـت علمـی از یـک سـو و پیشـرفتهترین فرایندهـای فنـاوری از سـوی دیگـر ،بـرای کشـتار
تـودهای میلیونهـا نفـر و بـرای مدرنتریـن شـکل بربریـت ،مـورد نیـاز بـود .چنانکـه باومـن خاطرنشـان
میکنـد «داسـتان سـازماندهی اردوگاه مـرگ میتوانـد بـه کتـاب درسـی مدیر یـت علمـی بـدل شـود».
(نئوکلـوس.)110 :1391 ،2
تفکـر فنسـاالرانه بـه نیروهـای سـلطهگرا خدمـت میکنـد .ایـن نـوع از تفکـر نـزد فرانکفورتیهـا
تنهـا در فکـر یافتـن کارآمدتریـن ابـزار بـرای نیـل بـه اهدافـی اسـت کـه بـرای قدرتمـداران مهـم و حیاتی
هسـتند .ایـن ابزارهـا زمانـی چهـره خشـن خـود را نشـان میدهـد کـه بـرای سـرکوب اقلیتـی یـا دیگری یا
همـان دشـمن عینـی اسـتفاده شـود .بـرای رژیـم بعـث دشـمن عینـی همـان کردهـا بودنـد کـه بـه دشـمن
اصلـی رژیـم کمـک میکردنـد .عقالنیـت حزب بعـث را باید در درون تکنولوژی مـدرن فهمید به این
دلیـل کـه تنهـا بـا ایـن ابزارهـا بـود کـه نقشـه راهحـل نهایـی کردهـا بـه سـرعت انجـام شـد .ولـی بـا ایـن
حـال نـزد فرانکفورتیهـا تنهـا نقطـه امیـد بـرای جامعـه ،عقالنیـت ذاتـی اسـت که برخلاف عقالنیت
ابـزاری ،متضمـن ارزیابـی از ابـزار بـر حسـب ارزشهـای غایـی انسـانی نظیـر عدالت ،صلح و سـعادت
قهـای
اسـت (نـوذری .)225 :1394 ،بـر ایـن اسـاس ،از دیـدگاه فرانکفورتیهـا ایجـاد اردوگاههـا و اتا 
1. Sigmond Bowmen
2. New Kolas

گاز ناشـی از عقالنیـت ابـزاری اسـت نـه عقالنیـت ذاتـی .بـه همیـن دلیـل فریدمـن 1گفتـه اسـت کـه
آشـویتس 2مکانـی عقالنـی بـود و نـه خردمندانـه.
از لحـاظ نظـری بهتریـن توصیفـی کـه میتـوان از رژیـم بعـث کـرد این اسـت کـه آن را «مدرنیسـمی
ً
ارتجاعـی» نامیـد .مدرنیسـم ارتجاعـی بـه منزلـه مدرنیزاسـیون فناورانـه اسـت کـه اساسـا رژی مهـای
فاشیسـتی همچـون بعـث آن را بـه کار میبردنـد .مدرنیسـتهای ارتجاعـی نـه تنهـا عالقـه خـود را بـه
تکامـل فناورانـه چـون وسـیلهای بـرای رشـد توانمندیهـای تولیـدی ملـت از لحـاظ اقتصـادی بیـان
میکننـد بلکـه بـه فنـاوری قائـم بـه ذات نیـز دلبسـته بودنـد .ایـن دلبسـتگی در عالقـه بـه شـکلهای
جدیـد فنـاوری حمـل و نقـل و ارتباطـات از قبیـل اتومبیـل ،هواپیمـا ،قطـار ،رادیـو و تلویزیـون بـارز
میشـود (نئوکلـوس .)103 :1391 ،بـه ایـن دلیـل میتـوان رژیمـی مثـل بعـث را در ایـن تعریـف گنجانـد
ً
کـه آنهـا از مدرنیتـه فقـط وجـه اثباتپذیـر آن را گرفتهانـد .مـراد مـا اساسـا ایـن اسـت کـه رژیمهایـی
همچـون بعـث ،خالـی از هرگونـه ذهنیـت باواسـطهاند.
جنـگ ایـران و عـراق و تهدیـد همیشـهای اسـرائیل و جنگ داخلی با کردها ایـن وجه اثبات پذیر را
بـرای رژیمـی همچـون بعـث بیشـتر تثبیـت کـرد .صـدام از طریق همین دیـدگاه به مدرنیسـمی ارتجاعی
ً
تبدیل شـد که فقط فوتوریسـتها میتوانند آن را تشـویق کنند .مدرنیته دقیقا در همینجاسـت که دچار
تناقض خطرنا کی میشـود .از یک طرف پیشـرفت به بخشـی از روح روشـنگری تبدیل شـد که الجرم
توسـعه تکنولوژیـک ایـن روح همیشـه در تکاپـو را میتوانسـت سـیراب کنـد و از طرفـی دیگـر از طر یـق
ِ
همین تکنولوژی ،حکومتها را به انواع سلاحهای مدرن مجهز میکند که بر اسـاس تعریف وبر ،تنها
دولـت مـدرن حـق اسـتفاده از زور را داراسـت .یـا بـه قول والتر بنیامین ،تاریخ پیشـرفت ،تاریخ توحش،
تاریـخ تکامـل سلاحهای کشـتار جمعـی و تکنولوژ یهـای قتـل عـام اسـت (بنیامیـن بـه نقـل از گنجـی،
 .)19 :1393انفـال در اینجـا ایـن روح سـرکش روشـنگری را بـه چالش میکشـاند.
ماهیـت تکنولـوژی مـدرن در واقـع هجـوم بـردن اسـت بـه جهـان و آن را بـه مبـارزه طلبیـدن اسـت.
در واقـع بـه وسـیله همیـن تکنولـوژی مـدرن اسـت که رژیمهـای توتالیتر و فاشیسـتی ،سراسـر جهان را به
زنـدان سراسـری بیـن بنتـام تبدیـل کردهانـد .بـر همیـن اسـاس ،عقالنیـت ابـزاری نـه تنهـا تکنولـوژی را
میسـر میسـازد ،بلکـه بهگونـهای روشمنـد ،علمـی و حسـاب شـده ،تکنولـوژی را هـم بـر طبیعـت و هـم
بـر انسـان مسـلط میسـازد (نـوذری.)256 :1394 ،
1. Friedman
2. Ashowdse
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رژیـم بعـث بـه ایـن معنـا ،همـان رژیمـی اسـت که بـه وسـیله تکنولوژی مـدرن پـروژه انفـال و زنده به
گـور کـردن صدهـا هـزار نفـر را به سـرانجام رسـاند .در واقع میتـوان گفت که رژیم بعث بدون در دسـت
داشـتن چنیـن تکنولـوژ یای ،هیچوقـت نمیتوانسـت بـه پا کسـازی گسـترده کردهـا اقـدام کنـد .بـر این
اسـاس ،تکنولـوژی امکاناتـی بـه بعـث داد کـه در مرحلـه اول روسـتاهای مـورد نظـر و همچنین شـهرها را
مشـخص کند و سـپس شـروع به بمباران شـیمیایی در سـطح گستردهای کند .بر همین اساس است که
عقالنیـت ابـزاری خـود را در تمـام دسـتاوردهای بشـری بـه نمایش میگـذارد .صدام در واقع با اسـتفاده
از همیـن تکنولـوژی بـود کـه قـدرت خـود را از قدرتـی محدود بـه قدرتی توتالیتـر تبدیل کرد.
یکـی از ویژگیهـای مهـم سیسـتمهای بوروکراتیـک ،اقتـدار اسـت .در واقـع سیسـتمهای
بوروکراتیـک در اوایـل شـکلگیری نقـش محـدود کـردن قـدرت پادشـاه را ایفـا میکردنـد .بـا ایـن
حـال بـا آغـاز و قـدرت گرفتـن دولتهـای ملی ،بوروکراسـی نقشـی اساسـی در فرایند ادغـام و نظارت
مـردم بـازی کـرد .در واقـع در بوروکراسـیهای مـدرن بـر اسـاس نظـر وبـر در ایـن مـورد ،قـدرت از
صورتـی شـخصی بـه هیأتـی غیرشـخصی بـدل میگـردد .هـر چنـد کـه بوروکراسـی بـا خـود برابـری در
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شایسـتگیهای شـغلی آورد و بـرای انسـان مـدرن ایـن را عملـی کـرد کـه دیگـر خـون و نسـب و ...در
شایسـتگیهای فـرد تأثیـری نـدارد ،بـا ایـن حـال در سیسـتمی بوروکراتیـک واژ گانـی ایجـاد شـد کـه
زبـان اخلاق بازتـاب همیـن اقتـدار اسـت .مفاهیمـی چـون وفـاداری ،نظـم و وظیفـه ،همـه گو یـای آن
اسـت کـه باومـن آن اقتـدار را باالتـر از اخلاق میدانـد .در واقـع اطاعـت از دسـتور مافـوق خـود در
یـک سیسـتم بوروکراتیـک ،فـرد را از هرگونـه قضـاوت اخالقـی دور میکنـد.
باومـن میگویـد« :مهـم نیسـت کـه نسـبت بـه اهـداف عمـل چه احساسـی دار یـد ،مهم این اسـت
کـه چگونـه هوشـمندانه و بهطـور مؤثـر هـر چـه کـه مافـوق شـما گفتـه اسـت ،آن را بـه انجـام برسـانید.
بـه همیـن دلیـل باومـن معتقـد اسـت کـه رئیـس ،شایسـتهترین اقتـدار یـا قـدرت طبیعی اسـت (باومن،

 .)160 :1989بنابرایـن ،بوروکراسـی ماشـینی اسـت کـه مسـئولیت اخالقـی را از بیـن میبـرد .باومـن
اسـتدالل میکنـد کـه ایـن عقالنیـت ،بوروکراسـی مـدرن اسـت کـه نقـش مهمـی در هولوکاسـت ایفـا
میکنـد (هیـن تـون. )7 :2002 ،1
بـر ایـن اسـاس ویژگیهایـی کـه بوروکراسـی دارد اعـم از اینکـه از نظمـی دقیـق و سلسـله مراتبـی
برخـوردار اسـت مـا را در فهـم انفـال و مدرنیتـه بیشـتر یـاری میدهـد .در واقع رژیم بعث کـه در ماهیت
خود این سلسـله مراتب را داراسـت با بروکراسـی گسـترده خود آن را به عینیت درآورد .نمیتوان انفال
1. Hinton

را بررسـی کـرد ولـی نقـش بوروکراسـی گسـترده بعثیهـا را نادیـده گرفـت .در واقـع کشـتاری کـه توسـط
ناز یهـا انجـام شـد ،تنهـا موفقیـت تکنولوژیـک در یـک جامعـه صنعتی نبـود بلکه همچنیـن موفقیت
سازماندهیشـده یـک جامعـه بوروکراتیـک بـود (باومـن.)32 :1989 ،
همانگونـه کـه اشـاره شـد ،فـرد در داخـل یـک سیسـتم بوروکراتیـک نـه تنهـا از آن بـرای پیشـبرد
اهـداف پلیـد اسـتفاده میکنـد بلکـه اخلاق را کـه از مشـخصههای انسـانیت اسـت را هـم از آن سـلب
میکنـد .قضـاوت اخالقـی در انسـان میمیـرد و انسـان تبدیـل بـه فـردی میشـود کـه فقـط وظیفـه
آن انجـام دادن کار اسـت .بـه قـول و بـر «در دایـره واژ گان ،سـلطه معـادل بـا قـدرت خودکامـه فرمـان
اسـت( ».وبـر بـه نقـل از پارکیـن .)105 :1384 ،سـلطه بـه ایـن معناسـت کـه فرمانهـا اجابـت میشـوند
«گویـی کـه فرمانبـرداران محتـوای فرمـان را بـه خاطـر خـودش شـعار کردارشـان سـاختهاند( ».همـان).
ماهیـت همیـن بوروکراسـی اسـت کـه در انفـال بهوسـیله فرمـان فرمانـده ،شـنیعترین اعمـال انسـانی در
حـق زنـان و کـودکان بـه دلیـل کـرد بودنشـان اجرا میشـد .کنعان مکییـه در توصیف بعثیهـا میگوید:
«بعثیهـای ایدئولوژیـک وظایـف خـود را بـه ماننـد وظایـف مدرسـه بـه خوبـی انجـام میدهنـد».
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(مکییـه.)197 :2005 ،
هانـا آرنـت در کتـاب آیشـمن در اورشـلیم ( )1963بـه همیـن نتیجـه رسـیده اسـت .آرنـت معتقـد
اسـت که کوشـش دادسـتان برای نشـان دادن این که آیشـمن یک هیوال و دگرآزار باشـد ،از بنیاد غلط
اسـت؛ او بـه یـک بوروکـرات بیاسـتعداد کـه بـه راحتـی پشـت میـز خـود مینشـیند و کارش را انجـام
میدهـد ،نزدیکتـر بـود (میلگـرام .)22 :1381 ،1علـی حسـن المجیـد شـاید هیـچ وقـت بـه اردوگاهها و
یـا شـهرکهای اجبـاری نرفتـه باشـد یـا شـاید هیـچ وقـت بـه داخـل شـهر حلبچـه وارد نشـده باشـد ولـی
به وسـیله او بود که دسـتور داده شـد که شـهر حلبچه را بمباران شـیمیایی کنند .شـاید ا گر از او سـؤال
کنند که چرا این کار را انجام داده اسـت یک پاسـخ بسـیار سـاده را به شـما بدهد و آن این اسـت که
«مـن فقـط از دسـتورات پیـروی کـردم ».یـا از خلبانـی کـه در عملیـات انفـال صدهـا هـزار نفـر را با فشـار
دادن یـک دکمـه نابـود کـرد ،سـؤال کـرد کـه چـرا ایـن کار را انجـام دادی؟ تنهـا جوابـی کـه میتوانـد
بـه شـما بدهـد ایـن اسـت کـه «مـن تنهـا از دسـتورات اطاعـت میکنم .».به قـول میلگرام «شـخصی که
مسـئولیت کامـل عمـل را بـر عهـده دارد دود شـده و بـه هـوا رفتـه اسـت( ».میلگـرام.)29 :1381 ،

بهوسـیله همین عقالنیت ابزاری اسـت که سراسـر تاریخ مدرن تبدیل به انسـانهایی مثل آیشـمن
و علـی حسـن المجیـد شـده اسـت .در رابطـه با همین موضـوع ،مثالهای زیادی وجـود دارد .ابوحیدر
1. Milgram
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یکی از سـربازهای بیشـمار ارتش بعث اسـت که هنگام اشـغال کویت ،روح این تضاد در او پدیدار
میشـود .ابوحیـدر هنگامـی کـه در کویـت بـود و خانههـای کویتیهـا در اشـغال آنهـا بود ،ایـن تعارض
را از سـطح ذهنـی یـا بـه قـول میلگـرام «مقاومـت ذهنـی» بـه سـطح عینـی تبدیـل کـرد .او در پشـت
قـاب عکـس یـک زن کویتـی ،ایـن جملـه را نوشـته بـود «خواهـر عزیـز کویتـی ،بـه خاطـر رفتـار زشـتمان
ً
از شـما عذرخواهـی میکنـم( ».مکییـه .)35-36 :2005 ،دقیقـا همیـن ابوحیدرهـا بودنـد کـه هنـگام
شکسـت در جنـگ خلیـج پـا بـه فـرار گذاشـتند و اولیـن کسـانی بودنـد کـه مجسـمه صـدام را در یکـی
از میادیـن شـهر نجـف بـا گلولـه تـوپ هـدف گرفتنـد و آن را بـه زیـر کشـیدند .نمیتـوان گفـت کـه
چـه تعـداد افـرادی در ارتـش و سـازمانهای بعثـی بودنـد کـه دچـار ایـن تعـارض اخال قـی شـده بودنـد
ولـی بـا ایـن حـال میتـوان اسـتدالل نمـود کـه ماهیـت عقالنیـت ابـزاری و بهخصـوص بوروکراسـی و
هـر آنچـه محصـول عقـل پوزیتیـوی روشـنگری اسـت ،مـا را بـه ایـن سـمت میکشـاند کـه بـه مدرنیتـه
بهمثابـه پدیـدهای نـگاه کـرد کـه در عیـن حـال مـا را بـه سـمت آزادی میبرد ولـی در عین حـال ما را به
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آیشـمنها و هیتلرهـا و المجیدهـا تبدیـل میکنـد.
بحث و نتیجهگیری

انفـال لحظـهای اسـت کـه مدرنیتـه صـورت وحشـتنا ک خـود را نشـان میدهـد .لحظـهای کـه تار یـخ
پیشـرفت روشـنگری به تاریخ توحش و ویرانگری مبدل میشـود؛ لحظهای که فاجعه تکرار میشـود
و تکـرار آن گویـی بـه مـا میگویـد کـه مدرنیتـه و تمـام هسـتی مدرنیتـه در معـرض نابـودی و خطـر قـرار
دارد .انفـال در پرتـو عقالنیـت ابـزاری جهانـی اسـت و مملـو اسـت از تفکـر فنسـاالرانه ،کـه هـر لحظـه
ایـن امـکان را بـه دولـت میدهـد کـه هـر آنچـه مانـع آن اسـت را نابـود کـرده و از نـو درسـت کنـد .بر این
اسـاس ،انفـال لحظـهای اسـت کـه امـر کهنـه خـود را بـه شـکلی جدیـد نمایـان میکنـد .انفـال در واقـع
معجـزهای بـود بـرای مسـلمانان کـه بـر کفار پیروز شـوند و با تعـداد اندک خود در مقابـل نیروهای کفار
بـه مقابلـه برخیزنـد .بـر ایـن اسـاس ،انفـال امـری اسـت قدیمـی ،ولـی بـه ماننـد هولوکاسـت بـه معنـی
ً
قربانیکـردن نیسـت بلکـه بـه معنـای بـه غنیمـت بـردن اسـت .واقعـا نـام نهـادن «انفـال» بـر ایـن فاجعه
چـه منظـوری میتوانـد داشـته باشـد؟ بـه غنیمـت بـردن آشـکارا بـه معنـی به غـارت بردن هـر چیزی که
از آن فرد یا یک گروه اسـت و در ظاهر این را نشـان میدهد که منظور آن به نوعی اشـارهای اسـت به
مالکیـت افـراد و ثـروت و هـر آنچـه کـه بـه وی تعلـق دارد .بـا ایـن حـال بـرای بعـث اینطـور نیسـت کـه
فقـط مالکیـت کردهـا را در نظـر داشـته باشـد بلکـه بـه غنیمت بردن با نوعی کشت هشـدن همراه اسـت.

ولـی بـرای رسـیدن بـه ایـن امـر سـلب حقـوق و مالکیـت الزم اسـت ،و آن زمانـی اسـت کـه فـرد قربانـی
شـده بـرای کشـته شـدن آمـاده میشـود و سـلب حقـوق و مالکیـت از آن بـه ایـن معنـا ،زدودن حقـوق
انسـانی اسـت از آن و همچنیـن آمـاده کـردن او بـرای قربانـی شـدن .هنگامـی کـه بـه غنیمـت بـردن بـا
کشـته شـدن همـراه میشـود ،امـر کهنـه در امـر مـدرن در هـم میآمیـزد و شـکلی جدیـد از فاجعـه را بـرای
مـا ترسـیم میکنـد .عملیـات انفـال علیـه کردهـا را در ایـن معنـای جدیـد میتـوان فهمیـد .انفـال در
واقـع بـرای رژیـم بعـث فقـط بـه غنیمـت بـردن و سـلب حقوق نیسـت بلکه مقدمه کشـتار کردهاسـت.
مفهومـی کـه مـا در سراسـر ایـن پژوهـش بـه نوعـی به آن اشـاره کردیـم در واقع گویای این مسـئله اسـت.
ولـی ایـن فاجعـه بهتنهایـی نمیتوانـد رخ دهـد تـا زمانـی کـه عقالنیـت ابـزاری بـه آن سـرعت ،دقـت و
سـازماندهی را نیامـوزد .عقالنیـت ابـزاری کـه خـود را در تکنولـوژی ،بوروکراسـی و همـه چیزهایـی کـه
نشـانی از علـم پوزیتـو را بـا خـود دارد ،نشـان میدهـد .بـدون کاربـرد تکنولـوژی نمیتـوان تصـور کـرد
کـه عملیـات انفـال بـه ایـن سـرعت و دقـت سـازماندهی شـود .همانطـور کـه مـا بوروکراسـی را بـه عنـوان
سـلطه آوردیـم و ایـن را هـم مطـرح کردیـم کـه رژیم بعث به بوروکراسـی فقط بهعنـوان نهادی در جهت
تقویـت خـود ،آن را گسـترش نـداد و یکـی از ضروریـات دولـت شـبه مـدرن بعـث نبود بلکه با اسـتفاده
از ایـن بوروکراسـی ،سـلطه خـود را در تمـام جامعـه نهادینـه کـرد .حـزب بعـث بـا اسـتفاده از پلیـس
مخفـی و ارتـش و افـراد مسـلح ،جامعـه را نـه تنهـا بـه درون سیسـتم دولتـی خـود آورد بلکـه افـراد را هـم
در جنایـات و خشـونت خـود شـریک کـرد .زمانـی میتـوان بـه عمـق این مسـئله پی برد که ما دسـتگاه
تلبیغـات رژیـم بعـث را هـم لحـاظ کنیـم .به وسـیله این تبلیغات رژیـم بعث ،نه تنها تـرس را به جامعه
تلقیـن کـرد بلکـه بـه وسـیله ایـن ابزارهـا ،تصویـری از خـود بـه مـردم داد کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت بـه
آنهـا هجـوم بـرد و آنهـا را نابـود کرد.
هنگامـی کـه مـا انفـال را در ایـن وضعیـت بررسـی کردیم به این نتیجه رسـیدیم که انفال به وسـیله
ابزارهـای خشـونت کـه در انحصـار دولـت بـود رخ داد .تاریـخ کردهـا در عـراق ایـن را بـرای مـا ثابـت
نمـود کـه هرگونـه خوانشـی از مدرنیتـه در عـراق را بایـد در پرتـو نهادهایـی دیـد کـه اولیـن بـار آن را بـه
یشـود و
عـراق آوردنـد .ارتـش مـدرن حاصـل مدرنیتـه اسـت ولـی زمانـی او زمامـدار مدرنیتـه در عـراق م 
بهوسـیله او و افسـران ارتـش ،جامعـه عـراق بـا مدرنیتـه آشـنا میشـوند پـس میتـوان از اولیـن رویارو یـی
عراقیهـا بـا مدرنیتـه صحبـت نمـود .ایـن رویارویـی را میتوان به عصر شـبه فاوسـتی برمن تشـبیه کرد.
عصـری کـه وجـه اثباتپذیـر مدرنیتـه بـر وجـه فرهنگـی و سیاسـی آن پیـروز میشـود .ولـی زمانـی ایـن
تنـش بیشـتر میشـود و ایـن وجـه اثباتپذیـر جایگزیـن عصـر فاوسـتی میشـود ،کـه کشـور در وضعیت
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دوگانـه عقبماندگـی و پیشـرفت بـه دام بیفتـد .در ایـن پژوهـش اسـتدالل شـده اسـت کـه توسـعه
نامتـوازن یکـی از ویژگیهـای مهـم کشـور عـراق اسـت کـه بـه تبـع آن میـل بـه پیشـرفت ز یـاد میشـود و
آزادی و وجـه فرهنگـی مدرنیتـه بهطـور کامـل بـه فراموشـی سـپرده میشـود .هنگامـی کـه مـا انفـال را
ً
بررسـی کردیـم ،مدرنیتـه عراقـی بـر دوش نهادهایـی بـود کـه اساسـا بـا تعبیـر مـا از مدرنیتـه هماهنـگ
تهـای پـی در پی،
بـود .ورود مدرنیتـه توسـط نهادهـای نظامـی و اصالحـات از بـاال بـه پاییـن حکوم 
جامعـه عـراق را بـه سـمت تشـدید ایـن دوگانگـی سـوق داد.
اندیشـیدن بـه انفـال ،اندیشـیدن بـه فاجعـه اسـت .در واقـع مـا بـرای اینکـه بـه انفـال بپرداز یـم
ناچاریـم کـه بـه انفـال بهمثابـه چهره ژانوسـی مدرنیته بیندیشـم .البتـه نه به چهره خیـر آن ،بلکه چهره
شـر آن .بدینمعنـی کـه انفـال در جوهـر خـود سـویه تاریـک مدرنیتـه اسـت .پـس بـر ایـن اسـاس انفـال
مـا را وادار میکنـد کـه بـه مدرنیتـه نـه بـا دیـدی مثبـت بلکه با دیدی سراسـر شـکبرانگیز نـگاه کنیم.
اردوگاهها و گورهای دسـتهجمعی ارتباط مسـتقیمی با عقالنیت ابزاری و وضعیت اسـتثنایی مدرنیته
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دارد .مدرنیتـه بـا ایجـاد و گسـترش تکنولـوژی نـه تنهـا میتوانـد مسـبب فاجعـه شـود ،بلکـه میتوانـد
حیـات اجتماعـی و سیاسـی جهـان مـدرن را از وضعیـت عـادی بـه وضعیـت اسـتثنایی بـدل نمایـد.
ً
بـر ایـن اسـاس اردوگاههـا و گورهـای دسـتهجمعی کـه مـا از آن صحبـت کردیـم دقیقـا بـه همیـن معنـا
میباشـد .از یـک طـرف مدرنیتـه در سیسـتمهای دموکراتیـک قانـون وضـع میکنـد و حـق مشـروعیت
را بـه مـردم وا گـذار میکنـد و از طـرف دیگـر مـا بـا حا کمـی در ایـن سیسـتم روبـهرو هسـتیم کـه میتوانـد
قانـون را تعلیـق و وضعیـت اضطـراری اعلام کنـد .حا کـم بدینوسـیله میتوانـد بـا اسـتفاده از ایـن
وضعیـت ،ابزارهـای خشـونت را کـه در انحصـار دولت اسـت ،مورد اسـتفاده قرار دهـد و برای اهداف
خـود بـه آنها متوسـل شـود.
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Abstract
This paper attempts to enter the fields of history, sociology and political sciences
and finds a link between their theoretical and practical bases. Therefore, the
main concern in this paper is to find the relationship between Anfal (a historical
and socio-political event) and modernism (a political-philosophical concept).
It attempts to find out if Anfal or the genocide of the Iraqi Kurds has any
relationship with modernism and if it can be considered as a by-product of
modernism. By explaining the concept of modernism and highlighting the
paradoxes in it, this paper examines Anfal vs-a-vis these paradoxes. To answer
research questions of the theory of modernism theory and its critical attitude
one has to depend on data analysis and use of the descriptive analytical method.
The hypothesis in this study is that Anfal is the product of modernism. Findings
of the study show that Anfal is the product of the paradoxes in modernism
and modernism while encountering Anfal has shown its dark side. Fatalism
is an aspect which has developed as a result of instrumental rationality which
in itself is an outcome of modernism.The instrumental rationality has brought
with itbureaucracy, army and technology as a result of which government fell in
the hands of the Baath Partywhich was the direct product of Anfal.
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government of Iraq.
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