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چکيده
نجف اشرف به سبب وجود مرقد نورانی امیرمؤمنان7 نقطه عطفی برای شیعیان عراق و 
تمام جهان اسالم و مرکز دینی و سیاسی، آینۀ تمام نمای مبارزه در راه حق و ایستادگی 
در برابر گمراهی و انحطاط به ش��مار می رود. این ش��هر مقدس ب��ه برکت حضور مراجع 
عظیم  الش��أن ش��یعه، همواره پیش��تاز مبارزه با حکومت های س��تمکار بوده و هیچ گاه در 
برابر حاکمان خودکامه س��کوت نکرده اس��ت. خیزش های مردمی فراوانی که از این شهر 
برخاس��ته، گواه این مدعاس��ت. یکی از این قیام های مردمی، خیزش مردم نجف در ماه 
ش��عبان س��ال 1411 قمری است که به انتفاضۀ شعبانیه معروف ش��د. این قیام از کربال 
آغاز ش��د؛ ولی رهبری و ادامۀ آن را نجف بر عهده گرفت. این انقالب مردمی به شکس��ت 
انجامید و به هدف اصلی خود که س��رنگونی حکومت صدام بود دس��ت نیافت. رژیم بعث 

نیز در سرکوبی این قیام، به فجیع ترین جنایت های بشری دست زد.
این مقاله ضمن ش��رح دادن رویدادهای این انقالب مردمی به صورت روزش��مار، پنج 
علت را عامل ناکامی این قیام دانسته و در پایان، برخی از موارد نقض حقوق بشر از سوی 

رژیم بعث در انتفاضۀ شعبانیه را برشمرده است.

 واژگان کليدی: نجف، انتفاضۀ شعبانیه، صدام، رژیم بعث، انقالب مردمی.
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نجف اش��رف همواره در نبرد با س��تم طاغوت پیشرو بوده و زیر ستم حاکمانی که اسالم 
را پوششی برای دشمنی با مسلمانان یا جذب منافع شخصی و خانوادگی به خدمت گرفته اند، 

نرفته است.
نجف اش��رف به سبب وجود مرقد نورانی امیر مؤمنان علی7 تبدیل به نقطه عطفی برای 
ش��یعیان عراق و بلکه جهان اس��الم ش��ده و به عنوان مرکزی دینی و سیاسی، آیینه تمام نمای 
مبارزه در راه حق و خس��ته نشدن و ایس��تادگی در برابر گمراهی و انحطاط بوده و برای همه 
مجاهدان در راه خدا الهام بخش اس��ت. این ش��هر مقّدس به برکت حضور مراجع عظیم  الشأن 
ش��یعه، استقالل سیاسی خود را حفظ کرده و حوزه علمیه ای دارد که صدها مجتهد و هزاران 

طلبه فاضل را در خود پرورش داده و به اقصی نقاط جهان فرستاده است.
رهبری ثورۀ العش��رین بر ضد اش��غالگری انگلیس در 1920 م و انتفاضه 1397  و 1399 
ق در پی دس��تگیری و به شهادت رسیدن آیت  اهلل سید محمدباقر صدر توسط حزب بعث، از 

جمله فعالیت های سیاسی نجف اشرف است.
تالش های آیت  اهلل س��ید محمد صادق صدر در برپایی نماز جمعه نجف اشرف فراموش 
ناش��دنی است. این تالش ها در جهت هر چه بیش��تر پررنگ کردن جنبه مقاومت جهادی در 
این شهر بود. این امر به قدری بغرنج شده بود که سیّد با دو فرزندش پس از اقامه نماز جمعه 

به تاریخ سوم ذی  قعده 1419 به دست بعثی ها به شهادت رسیدند.
پس از ش��روع انقالب مردمی کربال در ماه ش��عبان )معروف به انتفاضه شعبانیه( نجف نیز 
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به پا خاس��ت؛ به ویژه پس از جنگ ص��دام با کویت، امید به 
ثمربخشی قیام بیشتر شد. هرچند شروع انتفاضه از نجف نبود، 
امّا قطعاً رهبری ادامه انقالب بر دوش نجف قرار گرفت. این 
مقاله در ح��ّد بضاعت خود، به گزارش��ی مختصر وقایع قیام 
می پردازد و در پایان، به دالیل ناکامی انتفاضه نگاهی خواهد 

داشت.

جمعه،14شعبان
حرکت مردم��ی به ناصریّه رس��ید و بازگش��ت همزمان 
س��ربازان جن��گ با کویت به ش��هر بصره، بر ش��ور و هیجان 
مردم افزوده اس��ت. جوانان به خیابان ها آمده و دیوار ترس از 
دولت و بعثی ها را فرو ریختند. در پی انتش��ار این خبر، فضای 
امنیتی نجف نیز شکس��ته شد. در این میان مراسم احیا و جشن 
شب نیمه ش��عبان در کنار مرقد مطهر امیر مؤمنان7 مبّدل به 
همایش��ی ضد دولتی و تظاهراتی پُرشور شد. در این همایش 
از عموم مردم برای شرکت در در تظاهرات اصلی در فردای 

آن روز دعوت به عمل آمد.2

شنبه،15شعبان
جمع زی��ادی از م��ردم در صحن مطهر عل��وی گرد هم 
آمدند؛ امّا در محاصره دستگاه های امنیتی قرار گرفته و برخی 
از ایشان دستگیر شدند. برای پیش گیری از گسترش حرکت 
س��ازمان   یافته مردم و برای ایجاد ترس و زهر چشم گرفتن، از 
آن شب تحّرکات اطالعاتی شدیدی از سوی دولت بعثی در 
نجف آغاز ش��د. دولت عراق که می دانس��ت مرجعیت شیعه 
در نجف ممکن اس��ت مرکزیّتی در این قیام پیدا کند، نیروی 

خود را در این شهر متمرکز کرد.

مردم��ی  اطالعات��ی،  نیروه��ای 
که قصد بی��رون آمدن از حرم 
داش��تند  مؤمنان7  امیر  مطهر 
را محاص��ره می کنن��د، اّما این 
بار م��ردم س��اکت نمی مانند و 
با هر چه به دستش��ان می رسد، 
به مب��ارزه برمی خیزن��د. نتیجه 
این درگیری تعدادی کش��ته و 

زخمی از هر دو طرف بود.
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جوانان، مردم را به مش��ارکت فعال تر در این تحّول سیاس��ی تشویق نموده و آنان را برای 
تظاهرات در روزهای آینده بس��یج می کردند. اخبار پیروزی ها و پیش��روی مردم در ناصریه و 
بصره، به سرعت منتشر می شود. ستاد مرکزی مردمی بعدازظهر روز یکشنبه 16 شعبان را زمان 

موعود تجمع در حرم مطهر اعالن می نماید.

یکشنبه،16شعبان
س��اعت 13:45 بعدازظهر تظاهرات آغاز ش��د. ش��عارها عالوه بر تکبیر، س��مت و سوی 
ض��د دولتی و ضد بعثی دارد. لحظه ب��ه لحظه بر جمعیت حاضر در خیابان افزوده می ش��ود. 
نیروه��ای اطالعات��ی، مردمی که قصد بی��رون آمدن از حرم مطهر امیر مؤمنان7 داش��تند را 
محاصره می کنند، امّا این بار مردم ساکت نمی مانند و با هر چه به دستشان می رسد، به مبارزه 
برمی خیزن��د. نتیج��ه این درگیری تعدادی کش��ته و زخمی از هر دو طرف ب��ود؛ امّا نظامیان 
و مردم همچنان بر مواضع خویش پافش��اری می کنند و ش��عارهای مردم تند و تیزتر ش��ده و 

خواهان سقوط نظام بعثی اند.
جمعیت به طرف ش��ارع صادق به حرکت خویش ادام��ه می دهد تا به میدان امام علی7 
که از قبل نیروهای انتظامی در آن مس��تقر شده بودند می رسند، امّا جمعیّت مردم آن قدر زیاد 
است که نیروهای مسلّح عقب نشینی می کنند؛ امّا همزمان به روی مردم آتش گشوده و تعداد 
دیگری زخمی و مجروح ش��دند؛ امّا تیراندازی نظامی ها نیز مانع پیش��روی انقالبیون نش��د. با 
اصرار مردم به ادامه حرکت، درگیری ش��دیدی میان آنها و نیروهای امنیتی به وجود آمد. در 
این معرکه، معترضین از جان گذش��تگی و ش��جاعت عجیبی از خود نشان دادند تا جایی که 

توانستند بعثی ها را عقب برانند.
بدین ترتیب مردم به س��مت پایگاه های نظامی از پیش تعیین ش��ده به راه افتادند. یکی از 
مراک��زی که ب��ه تصّرف مردم درآمد، اداره پلیس در غرب نجف بود که در آن س��الح های 
فراوانی به دس��ت مردم افتاد. همچنین عّده ای دیگر، پس از پنج س��اعت و بر جای گذاش��تن 

تلفاتی چند توانستند مرکز اصلی پلیس نجف را به چنگ آورند.
انقالبیون چند مدرسه را به عنوان پایگاه و سنگر تصّرف کردند و به سربازانی که در جامع 
طوسی مس��تقر شده بودند، حمله ور ش��ده و همه را بیرون راندند و سپس ساختمانی نزدیک 

دانشکده فقه را نیز از چنگ بعثی ها درآوردند.
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نیروهای ضدش��ورش در محلّه ای نزدیک بیمارستان »حی 
الّسعد« در میدان »ثورة العشرین« مستقر شدند. انتخاب این منطقه 
به دلیل نزدیک بودن به شهرک »اسکان« جنبه تاکتیکی داشت 
و این طور وانمود می ش��د که شهرک نشینان به گروگان گرفته 
شده اند و مردم دور تا دور آن را به محاصره خویش درآوردند.

دوشنبه،17شعبان
صبح گاهان مردم به دولتی های تجمع کرده در ساختمان 
»غرف��ة التج��ارة والبناية« هجوم برده و بع��د از یک درگیری 
نابرابر، بر ساختمان مورد نظر و ساختمان های اطرافش سیطره 

پیدا کردند.
در این روز س��اختمان مرکزی ح��زب بعث که متّصل به 
دادگاه اصلی نجف بود نیز به تصرف مردم درآمد. حاصل این 
درگیری کشته و زخمی ش��دن ده ها تن از مردم و به اسارت 
در آم��دن چندی��ن بعثی بود. مرکز اّطالع��ات نجف نیز پس 
از دقایقی س��قوط کرد و همه بازداشت ش��دگان آزاد شدند. 
آثار شکنجه و گرس��نگی و تشنگی بر جسم آنان هویدا بود. 
اسناد و مدارک مهّمی نیز به دست آمد. ساختمان استانداری 
نجف نیز س��قوط کرد و سرانجام در س��اعت سه بعدازظهر، 

تمام نجف و حومه آن آزاد شد.
پرچم س��بز رنگی به نش��انه آزادی، بر باالی بام خانه ها به 
اهت��زاز درآمد و اعالمیّه ها به طور م��داوم برای هماهنگی در 
اداره شهر، از بلندگوهای حرم علوی و مساجد پخش می شد. 
در پ��ی آزادی نجف، کوفه و به دنبال آن ِکفل )ش��هری در 
جنوب ش��رقی ع��راق( و خان  النص )منطق��ه ای میان کربال و 

نجف( آزاد شدند.

مردم به دنبال زندان های مخفی 
و محبوس ش��دگان زیرزمین��ی 
می گردن��د. در نتیج��ه، زندانی 
مخف��ی در زی��ر ح��رم کمی��ل 
ب��ن زی��اد در منطق��ه »حنّانه« 
پیدا ش��د؛ اّما نتوانس��تند درب 
ورودی اش را بیابن��د؛ به همین 
علّت دس��ت به دامن مهندسی 
آش��نا به نقشه ساختمان شدند. 
مهن��دس  گفت: درب ورودی و 
اصلی چند صد متر با درب اول 

فاصله دارد.

نیروهای ضدشورش در محلّه ای 
نزدیک بیمارستان »حی الّسعد« 
در می��دان »ث��ورة العش��رین« 
مس��تقر ش��دند. انتخ��اب ای��ن 
منطقه به دلیل نزدیک بودن به 
شهرک »اسکان« جنبه تاکتیکی 
داشت و این طور وانمود می شد 
که شهرک نش��ینان به گروگان 
گرفته ش��ده اند و مردم دور تا 
دور آن را ب��ه محاصره خویش 

درآوردند.
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سهشنبه،18شعبان
مردم به دنبال زندان های مخفی و محبوس شدگان زیرزمینی می گردند. در نتیجه، زندانی 
مخفی در زیر حرم کمیل بن زیاد در منطقه »حنّانه« پیدا ش��د؛ امّا نتوانس��تند درب ورودی اش 
را بیابند؛ به همین علّت دس��ت به دامن مهندسی آشنا به نقشه ساختمان شدند. مهندس  گفت: 
درب ورودی و اصل��ی چن��د صد متر با درب اول فاصل��ه دارد. پس از یافتن درب ورودی و 
ورود به زندان، افرادی رنگ پریده با موهای پریش��ان و ریش بلند را یافتند که شب را از روز 
نمی ش��ناختند و از وقایع عراق و جهان بی خبر بودند. یکی از آنان درباره احمد حس��ن البکر3 

پرسید! به او گفته شد که صدام ده سال پیش او را مسموم کرد و کشت.
زندان های مخفی دیگری نیز در بیشتر از ده نقطه نجف کشف شد.

جمعه،21شعبان
آیت  اهلل العظمی خوئی به درخواس��ت انقالبیون کمیته ای متشکل از ده نفر را برای سامان 
دادن به امور انقالب تأس��یس کرد. این هیئت فعالیت خ��ود را با برقراری ارتباط اّطالعاتی با 

رهبران قیام در کربال و حلّه و دیوانیه و تقویت هر چه بیشتر مواضع خویش آغاز کرد.
دومین اقدام مّهم کمیته، طرح نقشه برای تصرف پایگاه نظامی شهر »محاویل« در جنوب 

بغداد بود. در این پایگاه سالح های پیشرفته ای مانند موشک زمین به زمین وجود داشت.
برنامه س��وم، حرکت به س��وی بغداد بود که منوط به موفقیت در تصرف پایگاه محاویل 
شد. برنامه چهارم پخش غذای گرم میان مردم و رساندن برنج و روغن و گندم به افراد محتاج 
و تقس��یم مقادی��ری پول بود. مغازه داران نی��ز قیمت اجناس را پایین آوردن��د و بدین ترتیب 

همکاری و اتحادی چشم گیر میان مردم برای کمک به یکدیگر صورت گرفت.
به دس��تور صدام، »حس��ین کامل« )داماد صدام( برای مهار انقالب مردم، با تمام امکانات 
دس��ت به حمله زد؛ از جمله حمله بالگردها به ش��هرها، پرتاب موش��ک و توپخانه سنگین و 
ایجاد وحش��ت و ترس در مردم با پخش اعالمیه. ارتش با همه قدرت به جنگ با مردم آمد. 
نجف اش��رف و ح��رم مطهر امیر مؤمنان7 مورد اصابت گلوله و موش��ک ق��رار گرفت؛ به 
مس��اجد و مدارس و حتی قبور مؤمنین خسارت و جس��ارت فراوان روا داشته شد و برخی از 

مردم که توان مقابله نداشتند، مثل کودکان و زنان و پیران در خانه ها پناه گرفتند.
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محّل اصابت موش��ک ها نشان می داد که بعثی ها هدف از 
پیش تعیین شده ای نداشتند و تمایزی میان نظامی و غیرنظامی 
نمی نهادن��د. ارت��ش تا دندان مس��لح، با حمایت و پش��تیبانی 
بالگردها ب��ه جان مردم افتادند. بعثی ها بر روی دیوار نوش��ته 

بودند: »پس از امروز، شیعه ای نخواهد بود«.
نجف اش��رف آماج حمالت س��نگینی ق��رار گرفت، اما 
مردم توانس��تند چهار بالگرد را س��اقط کنند. نیروهای تحت 
فرمان حس��ین کامل برای ورود به نجف از مس��یرهای حلّه و 
کوفه تالش فراوان کردند، امّا این تالش ها س��ودی نبخشید. 
نجف ش��اهد مقاومتی بی باکانه از سوی مردم بود تا جایی که 
توانس��تند چهار روز بعثی ها را بیرون ش��هر معّط��ل کنند؛ امّا 
س��رانجام نیروهای مسلّح توانس��تند از برخی نقاط بی محافظ 
وارد نجف شوند. آنان برای ورود به نجف، در برخی مسیرها 
زنان و کودکان را س��پر قرار دادند. در اولی��ن اقدام، به خانه 
آی��ت   اهلل خوئی رفته و ایش��ان و تمام اف��راد حاضر در بیت را 
دس��تگیر کرده و نزد صّدام بردند. این مالقات در روز س��وم 
رمض��ان از تلویزی��ون عراق پخش ش��د تا انقالبیون دلس��رد 

شوند.
پس از دس��تگیری ایش��ان، عملیات پاکس��ازی ش��هر از 
انقالبی��ون و حامیان انتفاضه آغاز ش��د و در م��دت اندکی، 
ه��زاران نفر از مردم و تع��دادی نزدیک به صد و پنجاه تن از 

علما و طاّلب عراقی بازداشت شدند.

یکشنبه،9رمضان
نیروه��ای بعثی با توّس��ل ب��ه زور و کش��تار و تعقیب در 
سطحی وسیع، بر تمام نجف مسلط شدند. حسین کامل برنامه 

نج��ف اش��رف آم��اج حمالت 
س��نگینی قرار گرفت، اما مردم 
توانستند چهار بالگرد را ساقط 
فرمان  تح��ت  نیروهای  کنن��د. 
حس��ین کام��ل ب��رای ورود به 
نجف از مس��یرهای حلّه و کوفه 
تالش ف��راوان کردن��د، اّما این 
تالش ها س��ودی نبخشید. نجف 
شاهد مقاومتی بی باکانه از سوی 
مردم بود تا جایی که توانستند 
چهار روز بعثی ها را بیرون شهر 

معّطل کنند.

آی��ت  اهلل العظم��ی خوئ��ی ب��ه 
انقالبیون کمیته ای  درخواس��ت 
متشکل از ده نفر را برای سامان 
دادن ب��ه امور انقالب تأس��یس 
ک��رد. این هیئ��ت فعالیت خود 
را با برق��راری ارتباط اّطالعاتی 
با رهب��ران قیام در کربال و حلّه 
و دیوانیه و تقویت هر چه بیشتر 

مواضع خویش آغاز کرد.
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پن��ج حمله به نجف را در دس��تور کار خوی��ش قرار داد. اولین اق��دام او تفتیش خانه به خانه 
مجاهدین بود. با کوچک ترین ش��ک، افراد را بازداش��ت و خانه های ش��ان را با بمب منفجر 
می کردند. پیکرهای ش��هدا در س��طح ش��هر و در کوچه و خیابان پراکنده بود؛ مخصوصا در 
میدان ثورۀ العش��رین وضع بسیار اسفناک بود؛ چون بعثی ها اجازه دفن پیکرها را نمی دادند و 
کسی جرأت نزدیک شدن به پیکرها را نداشت. این وضعیت تا پایان ماه رمضان 1411 ادامه 

داشت.
بعثی ها به درمانگاه ها و بیمارس��تان های نجف نیز حمله کرده و پزش��کان و پرس��تاران را 
ک��ه به مداوای مجروحی��ن پرداخته بودند را همان جا اعدام کردن��د. نیروهای بعثی بیماران و 
پزش��کان را با سالح س��رد و گرم به قتل رسانده و سپس لباس پزشکان مخصوصاً بانوان را از 

تن درآورده و پیکرهای شان را تکه تکه کردند.

عللشکستانتفاضهشعبانیه
انقالب مردم عراق در شعبان سال 1411 به شکست منتهی شد و به هدف اصلی خود که 

اسقاط رژیم بعث صدامی بود، نرسید. علل این ناکامی از این قرار بود:

1.ترسووحشتمردم
بی رحمانه و وحش��یانه برخورد کردن بعثی ها در سرکوب انتفاضه، دلهرۀ شدیدی در دل 
مردم انداخت. استفاده ارتش از  سالح های سنگین، بر این هراس افزوده بود؛ مثل موشک های 
زمی��ن  به زمی��ن، تانک ها، زره پوش ه��ا و توپخانه و نیروی هوایی. دولت م��ردم را تهدید به 
استفاده از سالح های شیمیایی و میکروبی کرد و مردم می دانستند هر کاری از دولتی که هیچ 

ارزشی برای انسانیت قائل نیست برمی آید.

2.تخریبزیرساختها
نیروه��ای نظامی به بهانه حمله به مردم، زیرس��اخت های کش��اورزی و صنعتی و راه های 
ارتباطِی س��ر راه خود را از بی��ن می بردند. انهدام انبارهای مواد غذایی و وس��ایل ضروری و 

محاصره مردم عمال آنان را فلج کرده بود.
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3.نبودبرنامهریزیدرروندانتفاضه
انق��الب مردم در عراق مانند جرقه ای بر انبار باروت و به ش��کلی دفعی و غیرقابل کنترل 
بود. این وضعیت پس از سال های طوالنی فشار  و ستم شدید صدام طبیعی بود. گسترده شدن 
ابعاد این حادثه و پراکندگی آن نمی گذاش��ت این انقالب در یک مس��یر معیّن قرار بگیرد و 

شاید نظم دادن به این حرکت خودجوش غیرممکن می نمود.
عدم آم��وزش کافی انقالبیون در حفاظت اطالعات، منّجر ب��ه نفوذ بعثی ها در حلقه های 
صفوفش��ان شد و از این طریق َسران مجاهدین را شناسایی کرده و خانواده های آنان را ربوده 
و منازلش��ان را س��وزاندند تا رهبران انتفاضه را برای تخلیه اطالع��ات و عبرت دیگران تحت 
ش��کنجه روحی و جس��می قرار دهند. یکی از ش��گردهای ضّد اطالعاتی حزب بعث، ایجاد 
دودس��تگی و اختالف میان مردم بود و به این وسیله، آنان را از ادامه پیمودن مسیرشان ُسست 
عقیده می کردند. این وضعیت باعث ش��ده بود تا مردم به س��رعت فریب بخورند؛ مثل این که 
دولتی ها ش��ایعه کردند اگر مردم پایگاه های نظامی را به رژیم بازگردانند، سازمان اطالعات 
از آنان درمی گذرد و می بخش��د... امّا وقتی به هدفشان می رسیدند، نقض وعده کرده و تمام 

ایشان را به قتل می رساندند.
در نتیجه دفعی بودن انتفاضه، هماهنگی الزم میان سران قیام در شهرهای گوناگون وجود 
نداش��ت و این بی اطالعی از میزان پیشرفت مردم، به شکس��ت قیام انجامید و حتّی تحّرکات 

کردها عیه دولت در اقلیم کردستان عراق نیز به زوال گرایید.

4.کمکدولتهابهصّدام
اگر مردم عراق توقع کمک از دولت های همس��ایه نداش��تند، قطعاً انتظار نداشتند که این 
دولت ها به کمک صدام بش��تابند یا در کمک رس��انی به مردم کارشکنی کنند. انقالبیونی که 
برای درخواس��ت کمک به برخی کش��ورهای عربی همس��ایه رفته بودند، نه تنها پاسخ مثبت 
نشنیدند، بلکه از بازگشت به خاک عراق منع شدند. برخی دیگر از کشورهای عربی، عراقیان 
مهاجر را برای چند روز پش��ت مرزها نگه داشتند. برخی کشورها نیز که در روزهای ابتدایی 
انتفاضه، قول یاری داده بودند، بی وفایی نش��ان دادند تا این که کار از کار گذش��ت و انتفاضه 

به شکست انجامید.
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دولت س��عودی به صدور چند بیانی��ه اکتفا کرد. اردن نیز 
اّطالعات فراریان به این کش��ور را در اختیار نیروهای امنیتی 
عراق گذاش��ت. ترکیه نی��ز کمک قابل توجهی ب��ه انتفاضه 
نک��رد و مرز خود را فقط ب��رای پذیرش ُکرده��ا، آن هم به 
ش��کل محدود باز کرد. فقط جمهوری اسالمی ایران بود که 
با آغوش��ی باز مرزهای غربی خود را برای اس��تقبال از صدها 

هزار مهاجر عراقی گشود.

5.خیانتبرخیگروههایسیاسی
در حال��ی ک��ه مردم ع��راق در آتش و خون دس��ت و پا 
می زدند، برخی گروه های سیاسی به مذاکره با صدام پرداخته 
و س��پس همراه او در کنفرانس مطبوعات��ی، با موضوع تعّدد 
احزاب سیاسی س��خن گفته و آزادی بیان و انتخابات را نماد 
بارز آزادی در عراق برش��مردند. م��ردم عراق این مذاکرات 
را محکوم کرده و آن را س��اختگی دانس��ته و اظهار داش��تند 
ک��ه این گفت وگوها برای ایجاد ش��کاف میان صفوف مردم 
انجام ش��ده و دولت می خواهد ذهن ها را از جنایات خود در 

سرکوب انتفاضه دور کند.
جنایاتی که صدام در روزهای انتفاضه مرتکب شد، عرق 
ش��رم بر پیشانی انس��ان می نش��اند. اعالمیه جهانی حقوق بشر 
)1984 م( و پیمان تحریم نسل کشی )1946 م( و بیانیه حمایت 
از بیماران و زخمیان )1949 م(، همگی زیر پا گذاش��ته شد و 

نقض گردید و اساساً اصول انسانی نادیده انگاشته شد.
برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط صدام در انتفاضه 

شعبانیّه:

جنایاتی ک��ه صدام در روزهای 
انتفاضه مرتکب شد، عرق شرم 
بر پیش��انی انس��ان می نش��اند. 
اعالمی��ه جهان��ی حق��وق بش��ر 
تحری��م  پیم��ان  و  م(   1984(
نسل کش��ی )1946 م( و بیانیه 
حمای��ت از بیم��اران و زخمیان 
پ��ا  زی��ر  همگ��ی  م(،   1949(
گذاش��ته ش��د و نق��ض گردید 
و اساس��ًا اصول انس��انی نادیده 

انگاشته شد.

عدم آموزش کافی انقالبیون در 
حفاظت اطالعات، منّجر به نفوذ 
بعثی ها در حلقه های صفوفشان 
ش��د و از ای��ن طری��ق َس��ران 
مجاهدی��ن را شناس��ایی کرده 
و خانواده های آن��ان را ربوده و 
منازلشان را سوزاندند تا رهبران 
انتفاضه را برای تخلیه اطالعات 
و عبرت دیگران تحت شکنجه 

روحی و جسمی قرار دهند.



فصلنامه فرهنگ زیارت
128

1. اعدام بدون محاکمه قانونی؛
2. شکنجه های طاقت فرسا تا حّد مرگ؛

3. بازداشت خودسرانه مردم بر اساس شک و گمان؛
4. استفاده از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی؛

5. گلوله باران حرم های کربالی معلی و نجف اشراف؛
6. تسلّط دولت بر ملّت بدون انتخابات آزاد؛

7. کشتن خانواده ها به طور دسته  جمعی؛
8. برخورد با مردم، بر پایه طایفه گری و مذهب و قومیت؛

9. محروم کردن شهرهای معترض، از مواد غذایی و خدمات پزشکی و دیگر امکانات؛
10. مُثله کردن پیکرها یا آویزان کردن آنها جلوی درب خانه ها و منازلشان؛

11. حمله به بیمارستان و کشتن بیماران و پزشکان و پرستاران؛
12. کش��تن فرزندان مقابل چش��م پدر و مادر و تجاوز به بانوان و دختران جلوی چش��م 

پدران و برادران؛
13. کش��تن مخالفین در حلّه و ناصریه با دست و پای بس��ته و انداختن اجساد در نهر، در 

حالی که جسمی سنگین به پای ایشان بسته شده بود؛
14. کش��تن انقالبیون با بستن دو پای آنان به دو اتومبیل و حرکت اتومبیل ها در دو جهت 

مختلف؛
15. پرتاب از ارتفاع توسط بالگرد؛

16. انداختن مظنونین به شرکت در انقالب به درون کوره های آجرپزی؛
17. به قتل رساندن زنان حامله با وارد کردن ضربه به شکم آنان؛

18. ق��رار دادن مجازات قطعی اع��دام برای ش��رکت کنندگان در تظاهرات و اعتصابات 
ضددولتی؛

19. به کارگیری گازهای س��ّمی و بمب های ناپالم و فُسفری )ساخت امریکا( به  خصوص 
در نجف و کربال، در روزهای هشتم تا دهم مارس 1991 م؛
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20. منفج��ر کردن کتاب خانه های مّهم��ی در نجف و کربال که بعضاً دارای نس��خه های 
تاریخی بود؛ مانند کتابخانه آیت    اهلل العظمی حکیم و کتابخانه دارالعلم؛

21. اعدام دسته جمعی انقالبیون و دفن آنها در گورهای دسته جمعی؛
22. غارت خانه ها و مغازه های مردم و سپس تخریب آنها.

تعقیب فعاالن سیاسی تا بیرون مرزها در سعودیه و اُردن ادامه داشت و در نتیجه، همه آنان 
بازداشت  و پس از بازگرداندن به عراق، اعدام شدند.

در اثنای انتفاضه، قبور مؤمنین در وادی الّس��الم و مرقد آیت  اهلل العظمی س��ید ابوالحسن 
اصفهانی و آیت  اهلل العظمی حکیم و شیخ عبداهلل مامقانی مورد اصابت خمپاره و موشک 

قرار گرفت.



فصلنامه فرهنگ زیارت
130

پینوشتها:
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شده است.
. ولید حلّی، الواقع و آفاق المستقبل، ص 45.  2

. رئیس جمهور عراق بین سال های 1968 تا 1979 م بعد از عبدالرحمان عارف و پیش از صّدام.  3




