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 *مدرس سعیدی 

 

 چکیده

متعاقب سرکوب قیام کُردهای عراق توسط صدام حسین، سیل  1370در سال 

جو کشور راه افتاد. ورود صدها هزار پناهسوی مرزهای غربی عظیمی از آوارگان به 

ای گردید. در طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه به ایران موجب بروز مشکالت عدیده

ها بر دهکردند، بالغجویانی که روزانه از مرز عبور میروزهای اوج بحران، شمار پناه

پیش گرفت هزار تن بود. دولت ایران در مواجه با این مسئله سیاست درهای باز را 

ها اقداماتی به عمل آورد. در رسانی به آوارگان و اسکان آنان در اردوگاهو برای کمک

 پژوهش حاضر ابعاد مختلف این بحران انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

 گی، بحران انسانیکُردهای عراق، ایران، آواره: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

جایی جمعیت از کردستانِ عراق به سوی تاریخ معاصر شاهد چند موج بزرگ جابه

ی تحوالت سیاسی کشور در نتیجه و ایران بوده است. این مهاجرت در چندین مرحله

 رود.ی عطف به شمار میدر این رابطه نقطه 1370پیوست. سال عراق به وقوع می

                                                           
                                      m.seidi2009@gmail.com.  . عضو هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسالمی *
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مهاجرت عظیمی آغاز  در این سال پس از سرکوب قیام کُردها توسط صدام حسین

حوی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کردستان عراق رو به سوی مرزهای شد، به ن

میلیون نفر با عبور از مرزها در  در این میان، بیش از یک ایران و ترکیه نهادند.

نظر به اینکه چنین تحرک جمعیتی  های داخل ایران اسکان داده شدند.اردوگاه

ماعی، اقتصادی و سیاسی در پی پیامدهای فراوان اجت و ای آثاربزرگ و کم سابقه

با توجه به خالء هرگونه کار پژوهشی در این  در نتیجه بررسی ابعاد مختلف آن دارد،

در این نوشتار سعی شده تا با  از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است. زمینه،

ها وجود داشت، ابعاد مختلف بحران استفاده از منابعی که امکان دسترسی به آن

ه هایی در رابطن از هنگام ورودشان به ایران مورد بررسی قرار گیرد و به پرسشآوارگا

 رسانی به آوارگان و چگونگیی ورود و استقرار، کمکبا میزان گستردگی بحران، نحوه

ها پاسخ داده شود. بدیهی است که پرداختن به دیگر زوایای این رویداد، بازگشت آن

نگی مهاجرت مذکور هم در میان جمعیت مهاجر از جمله بررسی پیامدهای مهم فره

طلبد. امید است که تحقیق حاضر با عطف ی میزبان، مجالی دیگر میو هم در جامعه

 توجه به ابعاد مسئله، باب تحقیقات بیشتر در این زمینه را نیز بگشاید.

با توجه به نپرداختن پژوهشگران تاریخ معاصر در مورد رویدادی به اهمیت 

ی پژوهشی در این کُردهای عراق به ایران و فقدان پیشینه 1370ال مهاجرت س

فردی وجود دارد که طبیعتاً باید با استفاده از اسناد و های منحصربهزمینه، دشواری

های مطبوعات آن دوره مرتفع گردد. اما متأسفانه استفاده مدارک آرشیوی و نوشته

 مورد بحث به زمان حاضر میسر نیست.ی از اسناد آرشیوی نیز به دلیل نزدیکی دوره

 واریخت و هاکتاب در که ایپراکنده و کوتاه اطالعات از باید ناچار به شرایطی چنین در

 آن دوره نشریات از استفاده بر اصلی تکیه اما شد؛استفاده می وجود دارد، معاصر
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 در ار اییهگزارش روزانه صورتبه تقریباً موضوع، خبری اهمیت به توجه با که است

 توجه بر که دیگری موضوع، عامل اهمیت بر عالوه. کردندمی منتشر مورد این

 اتاختالف یمسئله افزود،می عراق کردستان جویانپناه موضوع به ایرانی مطبوعات

 ایران، به آوارگان آوردن روی شدمی باعث که بود عراق و ایران هایدشمنی و

ه ب مواردی در سبب همین به. گردد تلقی عراق دولت ستم و ظلم ینشانه عنوانبه

همچنین . شدمی داده عادی بها حالت در خبری آن اهمیت از فراتر موضوع این

 اسکان ینحوه و تعداد آوارگان، مشکالت مورد در خبرهایی را و هاگزارش مطبوعات

 هب ولمسئ مقامات از نقل به را اطالعاتی و کردندمی ها منتشرآن به رسانیکمک و

 این گردید؛ اما واقع سودمند بسیار حاضر پژوهش تکمیل در که دادندمی دست

 ختالفا گاهی و باشندمی الزم دقت فاقد ژورنالیستی کار طبیعت دلیل به اطالعات

 اظهار نظرها از ناشی دقتیبی نیز این مواردی در. شودمی دیده هاآن بین معناداری

 دهشمی بیان آوارگان بحران یآشفته شرایط در هک است ایزدهشتاب هایتخمین و

 هاآن نظر از موضوع که است ایدوره به منحصر مطبوعات توجه همچنین. است

 اسکان و آوارگان بحران از که مدتی از پس و است بوده خبری ارزش و اهمیت دارای

 ارکن در امر این. کردندمی نظر صرف موضوع تعقیب شد، ازمی سپری هاآن یاولیه

 در که یهایکاستی از بخشی و بود کار مشکالت ترینعمده از یکی دیگر، منابع نبود

 .است آن به معطوف خورد،می چشم به نگارنده کار

 

 آغاز بحران

در کشور عراق تحوالتی در حال روی دادن بود که 1369های سال در واپسین ماه

ی ای و حتتر رفته و شکل منطقهابعاد و پیامدهایش به زودی از مرزهای آن کشور فرا
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گرفت. صدام حسین، رئیس جمهور عراق پس از تهاجم به کویت جهانی به خود می

که در نظم نوین جهانی پس از  ی کشورهای غربی مواجه شدبا واکنش غیرمنتظره

فروپاشی اتحاد شوروی دست بازتری برای تعقیب منافع خود یافته بودند. در 

ی عراق را از کویت بیرون راندند. انان، ارتش شکست خوردهپیمهم 1369اسفندماه 

عی جمازاین واقعه شیعیان جنوب عراق با دلگرمی از شکست صدام و فرار دستهپس

ی جنوب عراق از دست و کنترل شهرهای عمده سربازان ارتش، شورش کردند

کوچک در مناطق شمالی عراق پس از آغاز قیام مردمی از شهر  ها خارج شد.بعثی

کنندگان تر یعنی اربیل و سلیمانیه، دهوک نیز به سرعت به قیامرانیه، شهرهای بزرگ

خیز کرکوک نیز پس از نبردی سخت که به بهای چند روز بعد شهر نفت پیوستند.

 (53: 1383هزار کشته تمام شد، به تصرف نیروهای کُرد درآمد. )رندل،  سه

 زودی تجدید قوا کردندای وفادار به صدام بهپیروزی کُردها چندان نپایید و نیروه 

ی سیطره بر و پس از فراغت از کشتار شیعیان جنوب عراق، همّ خود را صرف اعاده

ترین واحدهای خود، یعنی مناطق کردنشین نمودند. صدام حسین بهترین و مخوف

 های سنگین برای سرکوبگارد ریاست جمهوری را با پشتیبانی هلیکوپتر و سالح

(، نیروهای عراقی شهر کرکوک را از 1370فروردین ) 8ردها به شمال فرستاد. در کُ

ترکمان کرکوک و توزخورماتو  ی مردم کُرد وعام گستردهکُردها پس گرفتند و به قتل

هایی از قساوت ( همزمان با انتشار داستان584: 1383مبادرت کردند. )مک داول، 

مام شهرها و روستاهای کردنشین عراق را ها در کرکوک، وحشت ترحمی بعثیو بی

 که بود ایگونهبه کردستان روستاهای و شهرها در ترس فضای فراگرفت. استیالی

 رها را خود یو کاشانه خانه عراق کردستان ساکنان تقریباً تمام زمانی، اندک در

 . بردند پناه ترکیه و ایران کشورهای کوهستانی و مرزی مناطق به و کرده
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جمعی دشوار باشد. ن است برای ناظر بیگانه درک علل چنین کوچ دستهممک 

که وارد جزئیات  شویم باید گفت که علل این فرار بزرگ و همگانی لیکن بدون آن

وجو کرد. در واقع مهاجرت را باید در تاریخچه روابط کُردها و رژیم بعث عراق جست

و وحشت از رژیم بعث بود. کُردها اعتمادی ی بیمیلیونی مردم کردستان عراق، زاده

 ها دارد.در تعامل خود با رژیم بعث دریافته بودند که بعث کمر به نابودی آن

درنگ از دو محور شمالی و پس از تسلط دوباره بر کرکوک نیروهای عراقی بی

شمال شرقی به سمت اربیل و سلیمانیه، دو مرکز جمعیتی کردستان عراق به راه 

 جتدریبه و بود مستولی سلیمانیه در وحشترعب و  فضای فروردین 11 افتادند. در

 خارج شرقی آنجا و شمالی محور دو از و کردندمی شهر ترک به اقدام مردم، از برخی

 در رژیم سپاه مقابل از که خسته و زدهوحشت آوارگانِ از زیادی یعده. شدندمی

 املح که آوارگان این ورود. شدندمی وارد سلیمانیه به نیز بودند گریخته کرکوک

 ردیگ در را وحشت و ترس فضای بودند، بعث سپاه رحمیبی و قساوت از خبرهایی

 در شرایط این ( در358: 2009ساخت. )روخوش، می پراکنده ازپیشبیش مناطق

 به حرکت و شهر ترک مشغول عجله با ایعده. شدمی مشاهده وجوشیجنب جاهمه

 و تظاهرات انداختن راه به با نیز برخی و بودند مرزی و کوهستانی مناطق سوی

 شهرها یتخلیه عدم و مردم و خود یروحیه تقویت در سعی شعارهایی، سردادن

 یروحیه شد،می بیشتر شدندمی خارج شهر از که کسانی تعداد هرچه اما. داشتند

 با تدااب رگمپیش نیروهای. پیوستندمی مهاجران به و شده ترضعیف نیز مردم باقی

 وند؛ ش مردم خروج از مانع که کوشیدند شهر، خروجی مبادی در هاییپاسگاه یتعبیه

 نظرصرف این کار از زودیبه که بود حدی به زدهوحشت و هراسان جمعیت امواج اما

 . کردند
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 انیکردست یجبهه نیروهای شکست بر مبنی اخباری انتشار با فروردین 14 در

 در آوارگان عظیم موج دهوک و سلیمانیه اربیل، سمت به راقیع نیروهای حرکت و

فروردین  14درآمد. )ابرار،  حرکت به ترکیه و ایران مرزهای سمت به طوالنی، صفوف

 برداشته خود با را حمل قابل وسایل حداقل کهدرحالی و ( مردم، سراسیمه2: 1370

 دهوک شهر و بادینان یهمنطق در. کردندمی ترک را خود روستاهای و بودند، شهرها

کثر ا مسیر رفتند؛ امامی ترکیه سمت به مردم دارد، قرار ترکیه مرز نزدیکی در که

 وارگانآ. بود ایران سمت به کرکوک و اربیل سلیمانیه، مانند بزرگی شهرهای آوارگان

 اصلی مسیر. بودند رفته سلیمانیه سمت به برخی و اربیل سمت به برخی کرکوک

 عمران حاجی مرز تا راوندز و اربیل از که هامیلتون بود یجاده اربیل در آوارگان

 دازحبیش ازدحام دلیل به اما شود،می منتهی پیرانشهر شهرستان به و دارد امتداد

 ادهاستف سردشت-قالدزی-رانیه مسیر مانند دیگر هایراه از زیادی یعده مسیر، این

 . کردندمی

 رقیش مسیر دو سلیمانیه از مردم. بود ایران یه،سلیمان آوارگان در نهایی مقصد

 که هاآن از برخی. شدندمی خارج شهر از( و اَزمَر عربت یجاده)  شرقی شمال و

هرک ش طرف به ،«سیدصادق»به  رسیدن از گرفتند، پسمی پیش در را شرقی مسیر

 راه از دیگر نیز برخی است. مریوان شهرستان با مرز هم رفتند کهمی« پینجوین»

 مرز به را ، خود«ویلی ته» و« بیاره»و « خورمال»از  گذر از و پس« هورامان»

 از همچنین بسیاری. رساندندمی کرمانشاه استان یپاوه در شهرستان« نوسود»

 شدند نیزمی خارج شهر از سلیمانیه شهر شمال در ازمر یجاده طریق از که کسانی

 در سر مریوان و بانه شهرهای از و رفتندمی« چوارتا»و « پینجوین» یمنطقه به

 هر کدام نیز عراق کردستان روستاهای و هاشهرک شهرها، سایر مردم آوردند.می
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 این رد. گرفتندمی پیش در را ترکیه یا ایران مرزهای به منتهی مسیر تریننزدیک

 کزمرا و داشت عراق کردستان با تریطوالنی ایران مرزهای اینکه دلیل میان، به

 وارگان راآ بیشتری از حجم بودند، ترنزدیک آن به سلیمانیه و اربیل مانند جمعیتی

 .شاهد بود ترکیه نسبت به

 مقصد به مذکور مسیرهای از سادگی به آوارگان که کرد تصور نباید البته 

ت وحش و ترس شرایط در عراق کردستان مردم اکثر همگانی فرار بلکه رسیدند،می

 وجود خردسال کودکان و باردار معلول، زنان بیمار، افراد هاآن میان در کهدرحالی و

 برداشتن با سراسیمه مردم. آوردمی وجود به را دلخراشی هایداشتند؛ صحنه

 کهآنجایی تا بودند اتومبیل دارای که افرادی. بودند افتاده راه به توشه کمترین

 به هاجاده ازدحام بردند؛ امامی همراه خود بستگانشان را و نزدیکان توانستندمی

 کمبود. کردندمی طی و روز شب چندین طول در را ساعته چند مسیر که بود حدی

 رها ار خود اتومبیل افراد شدمی باعث گاهی که دیگری بود جدی مشکل نیز بنزین

 یط کردستان سال آن شدید بارندگی زیر در مردم اکثر مانند پیاده با پای و کرده

رسیدند می سر عراقی هلیکوپترهایراه  در ( گاهی58: 2009کنند. )روخوش،  طریق

یکی از شاهدان ماجرا در  کردند.می حمله آوارگان یگرسنه و خسته کاروان به و

 : این باره نقل کرده است که

 ظاهر عراقی هلیکوپترهای ناگهان که بودیم ازمر یجاده در» 

 .کردند آن اطراف و جاده طوس به راکت پرتاب به شروع شدند و

 .رساندم جاده کنار سنگی تخته نزدیک به را خودم سرعت به من

 بودند جمعیت میان در که هاییمرگپیش و مسلح افراد از برخی

 هانآ ولی کردند، شلیک هلیکوپترها طرف به جیآرپی یگلوله با
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 آن که از پس و افزوده خود ارتفاع به تیررس از ماندن دور برای

 جمعیت میان به راکت چند دیگر زدند؛ بارچرخی می آسمان در

 انسان 8 آن روز دارم اطالع من که جایی تا. کردندمی پرتاب

: )همان« شدند. شهید بودند، کودک و زن آنان بیشتر که گناهبی

53) 

 اعضای که شدمی باعث گاهی هاآن سراسیمگی و مردم ازحدبیش ازدحام

 سافرطاقت راهپیمایی دیگری بدون و تنهایی به هر کدام و شوند جدا هم از هاخانواده

 نوعیبه دست خود عزیزان یافتن برای مردم از برخی». دهند ادامه خود را خطر پر و

 نی،فال من: زدندمی فریاد بلند صدای با رفتن راه هنگام در مثالً بودند، زده ابتکار

 هم گاهی (60)همان: «. گردممی و فالن دختر فالن دنبال به و هستم فالن پسر

 که نحوی به است، رساندهمی لب به را هاانسان جان جسم، فرسودگی و راه سختی

 ایبق» یعنی اصلی یغریزه به تنها و کرده فراموش را انسانی عواطف و غرایز تمام

 هک داده روی تراژدی این بارها جمعی،دسته آوارگی جریان در. اندیشیدندمی« نفس

 در را خود مادر و پدر یا فرزند ناامیدی، و ضعف فرط از فرزندی یا مادری یا پدری

 سید محمد آراس .دهد نجات  را خود جان حداقل بتواند شاید تا کرده رها بیابان

 : تاس بوده دردناک هایصحنه این از یکی شاهد خود سلیمانیه اهل پرستار ابراهیم،

 مردم آن دیوار و در از که کردم مشاهده را کامیونی جاده در»

 به زیادی یعده رسید، چشمه نزدیک به کهوقتی. بودند آویزان

. شوند سوار شده هر طورکه  خواستندمی و شده جمع آن دور

 با بود شیرخواری نوزاد هاآن از یکی کودک پنج یا چهار مادر

 خود بعد و انداخت کامیون درون به را کودکانش فریاد و التماس
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 کنار به که ببینم را او توانستممی. کرد گم جمعیت انمی در را

 با و گذاشت زمین بر را نوزادش آرامی به آنجا در و رفته چشمه

 اسروصد چشمه کنار از بعد دقایقی. رفت کامیون سمت به شتاب

 (56)همان: « ؟!کیست به متعلق نوزاد این که برخاست

 

 جویان به ایرانورود نخستین امواج پناه

 ترکیه و ایران مرز به منتهی مسیرهای طی تمام کهدرحالی ماهفروردین اواسط

 80 هایستون در که شددیده می بیمار و گرسنه خسته، آوارگان ازحدبیش ازدحام

 امواج نخستین رسیدن از ایران مطبوعات کردند،می حرکت کیلومتری 100 تا

 هزاران اجتماع از حاکی هاگزارش .دادندخبر می ایران کردنشین مناطق به آوارگان

 18بود. )ابرار،  غربی شمال و غربی مرزهای سایر پیرانشهر و نوسود، مرزهای در نفر

 را آوارگان یگسترده ورود یاجازه هنوز ایران هنگام این ( در8: 1370فروردین 

 آوارگانی داشت شماربی جمعیت اسفناک وضعیت از حاکی خبرها و نکرده بود صادر

 نچندی. بودند ایران به ورود عراق منتظر کردستان با طوالنی مرزهای شتپ در که

 برای که نفری چند و شدند تلف گرسنگی و سرما اثر بر مرزی مناطق در کودک

 دست از را خود جان مین با برخورد اثر بر بودند، رفته اطراف به هیزم آوریجمع

 اثر بر که مجروحانی ات شدمی باعث جمعیت ازحدبیش همچنین ازدحام .دادند

داشتند،  مداوا به فوری نیاز عراقی هلیکوپترهایی حمله جمله از گوناگون حوادث

 یریگرمس مناطق به عمدتاً که مردمی. بروند بین از و مانده ترافیک جمعیت پشت در

 اسبنامن هایلباس و وسایل با تعلق داشتند اربیل و کرکوک مانند عراق کردستان
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 رنجی معرض در را هاآن شدید گرسنگی و سرما و بودند کرده ترک را خود منزل

 داد. )همان(می قرار مضاعف

 کرد تا کمک هاآن به و گشود آوارگان روی به را خود مرزهای چندی بعد ایران  

 دارس،م. است، برسانند دسترس در بیشتر که نقاطی به کوهستانی هایراه از را خود

 موقتی هایسرپناه و هابیمارستان به تبدیل عمومی ایهساختمان دیگر و انبارها

 روی به را خود منازل درهای نیز ایران کردستان شهرهای مردم از بسیاری. شدند

 هک گفته بود مطبوعات به یونیسف کارکنان از یکی زمان آن در. گشودند آوارگان

 (Refuges, may 1991: 6)« دارد وجود خانواده سه یا دو خانه هر در»

 آذربایجان استان به نفر هزار 70 ورود اعالم با پیرانشهر فرماندار فروردین 16 در 

 ار آوارگان از بسیاری مرز سویآن در بهداشتی امکانات کمبود و سرما»: افزود غربی

 جمعیت که آوارگان و ساخته پراکنده داشتند، قرار کیلومتری 85 صفوف در که

فروردین  17)اطالعات، «. اندشده پخش تانیکوهس مناطق در میلیونی است هاآن

 در بود. زیاد بسیار غربی مختلف مرزهای از ایران به آوارگان ورود ( حجم13: 1370

 نفر هزار 350 امروز صبح تا»: کرد اعالم کشور وزیر نوری، االسالمحجت فرودین 17

 بیش به یندهآ روز چند در رقم این شودمی زده تخمین و اندشده پناهنده ایران به

 آوارگانی تعداد فروردین آخر روزهای تا پس)همان( ازاین«. برسد نفر میلیون یک از

 از یکی. یافتمی افزایش آوریسرسام طوربه روز هر شدند،می ایران وارد روزانه که

 کرمانشاه استان در پاوه شهرستان در واقع نوسود، مرز آوارگان ورود اصلی مبادی

آوارگان را مشاهده  یگسترده هجوم سلیمانیه شهر به نزدیکی دلیل به که بود

 این از آوارگان را ورود وضعیت اطالعات یروزنامه خبرنگار فروردین 14 در. کردمی

 :کرد توصیف چنین نقطه
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 20 در هیروی یمنطقه تا نوسود مرز بین یجاده تمام» 

 و رعبو و است آواره جمعیت از مملو ایران خاک عمق کیلومتری

 یفشرده صفوف آوارگان یگفته به. گیردمی انجام کندی به مرور

 120 طول به( سلیمانیه نزدیکی در)عربت  شهر تا آوارگان

 بین در زیادی سالمندان و کودکان و زنان که. دارد ادامه کیلومتر

 خصوصبه آوارگان از زیادی بسیار یعده. دارند وجود هاآن

 و شده بیماری دچار آلوده هایآب از استفاده اثر بر کودکان

 موقع در هم زیادی یعده. اندداده دست از را خود جان متأسفانه

 این. اندشده تلف و غرق مرزی مناطق پر آب هایرودخانه از عبور

 گرسنگی، تحمل که شوندمی ایران مرزهای وارد حالی در افراد

. است کرده بیمار و رنجور سخت را آنان مسیر سختی و سرما

 برهنه پای که با دارند وجود زیادی تعداد آوارگان بین در همچنین

 نیز بیمار سالمندان و باردار زنان. اندشده ایران وارد آلودخون و

 چشم به آوارگان میان در شوندمی حمل بستگانشان توسط که

 (3: 1370فروردین  19)اطالعات، « خورند.می

 نفر کردستان عراق، چند جمعیدسته گیآوار جریان در که داندنمی کسهیچ

 خوردبر یا و مختلف سوانح و بیماری گرسنگی، و سرما اثر بر کردستان هایکوه در

 میان ومیرمرگ نرخ ملل سازمان منابع و آمریکایی منابع. اندباخته جان مین به

 هاآن بیشتر که کردند برآورد روز در نفر 2000 تا 1000 را ایران به پناهندگان

 ندزد نیز تخمین آمریکا بهداشتی مقامات. بودند سالخوردگان و خردسال کودکان

 نفر  6200 که این تعداد اندمرده ترکیه مرز در بحران هفته چند طی کُرد 6700 که
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 عالی کمیسر. شدمی تلقی عادی عراق کردستان در که است ومیریمرگ از بیش

 فتل ایران در جوییپناه جریان در که یکسان شمار پناهندگان، امور در ملل سازمان

 عراق کردستان در نفر چند که داندمی خدا». زد تخمین تن 12600 بودند را شده

 هایسنگ زیادی تعداد اما اند،باخته جان مرز به منتهی هایکوه و هاراه در یا و

 جاهمه در دیگر، مزارهای نیز و کندمی مشخص را اشخاص دفن محل که ایساده

 (92: 1383)رندل، «. خوردمی چشم به

 

 کوشش برای مهار بحران

 یماریب دلیل به شدندمی ایران به ورود به موفق که آوارگانی از زیادی بسیار تعداد

 یرنامهب مدیر ویطوری، روژ دکتر. داشتند پزشکی هایبه مراقبت نیاز مفرط، ضعف و

 ردک مادران از بسیاری» :گفت آسوشیدپرس خبرنگار به مرز بدون پزشکان گروه

 ندچ موارد از بسیاری در برند.می پزشکان نزد را فرزندانشان مرز به رسیدن محضبه

 اول (5: 1370اردیبهشت  1)اطالعات، «. گذردمی کودکان این مرگ از روز

 ربیغ آذربایجان استان پزشکی خدمات رئیس مهر، عالءالدین دکتر نیز اردیبهشت

 سال 6 از کمتر کودکِ 80 کُرد پناهندگان از گروه نخستین ورود آغاز از که گفت

 اثرات خاطر به هاآن مرگ که اندباخته جان استان این هایبیمارستان در فقط

 . است بوده کوهستان در طوالنی سفر مستقیم

 امکانات و وسایل تأمین اندک، زمانی مدت در آوارگان از زیادی بسیار شمار ورود      

 ،غربی آذربایجان هایاستان هایبیمارستان. نمودمی  مشکل هاآن رایب را پزشکی

 آوارگان شماربی جمعیت به خدمات را یارائه امکانات و کرمانشاه ظرفیت و کردستان

 هنوز در جدید آوارگان که ورودهنگامی فروردین، 26 در. نداشتند بیمار و خسته
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 به درمان برای نفر هزار 70 کردستان استان در تنها که اعالم شد بود، خود اوج

 دلیل به ( البته13: 1370فروردین  26اند. )اطالعات، کرده مراجعه درمانی مراکز

 خدمات که بود آن بر سعی االمکانحتی بیمار، افراد زیاد حجم و اضطراری شرایط

 هانآ از زیادی تعداد حالبااین. پذیرد انجام سرپایی صورتبه آوارگان برای درمانی

 هایاستان در که کرد اعالم ایران بهداشت وزیر. داشتند شدن بستری به فوری نیاز

 ظرفیت درصد 80 تا شهرها از برخی و در غربی آذربایجان کرمانشاه، کردستان،

 (8:  1370اردیبهشت  10است. )بهکام،  یافته اختصاص آوارگان به هابیمارستان

 ایران کردنشین شهرهای سویبه آساسیل طوربه مرز از عبور از پس آوارگان     

 ایران کردستان شهرهای از برخی بحران، اوج مقاطع که درطوریبه. شدند سرازیر

 المث برای .شدند مواجه خود اصلی جمعیت برابر چند جمعیتی ورود با روز چند طی

 150 به روز چند طی بود، نفر هزار 20 حدود زمان آن در که سردشت جمعیت شهر

 هزار 30 جمعیتی با نیز ( پیرانشهر.(Refuges, may 1991: 9 رسید نفر هزار

 بود: داده جای خود در را نفر هزار 100 از بیش نفری،

 و اربیل هایپالک با عراقی رنگ سفید و نارنجی هایتاکسی» 

 آشفته ترافیک در که شوندمی دیده هاخیابان در جاهمه کرکوک

 ها،خانه در جاهمه آوارگان. گردندمی جا دنبال به شهر سنگین و

 پیرانشهر مسجد 13 در. دارند حضور هاخیابان و مساجد ها،مغازه

 افرادی و کودکان اسامی دائماً هااست، بلندگو آوارگان از مملو که

 شده جدا خود کسان از جمعیدسته فرار یآشفته شرایط در که

 (5: 1370شت اردیبه 1)اطالعات، « زند.می صدا را بودند
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. داشت ادامه همچنان ایران به آوارگان ورود رشد روبه روند اردیبهشت اول یدهه در

 ایران به ورود پناهندگان کاهش از اردیبهشت 11 در بار اولین برای ایرانی مطبوعات

 هک مهاجرانی تعداد گزارش این یپایه بر .دادند خبر اصلی هایگذرگاه از یکی در

 6 به زمان این در که بود نفر هزار 20 حدود ترشدند، پیشمی شتسرد وارد روزانه

 وجود با (14: 1370اردیبهشت  11اطالعات، یافت. ) روز کاهش در نفر هزار 7 الی

 کُرد پناهندگان کل تعداد تیرماه شدند، اما تامی ایران وارد روزانه که افرادی کاهش

 (65: 1370م، اسفند بهکااست. ) داشته رشدی رو به روند ایران در

 ترینبیش دارای کشوری به در اندک زمانی را کُرد، ایران پناهندگان میلیونی ورود     

 میالدی 80 یدهه در ایران هم ازاینپیش. تبدیل کرد جهان در پناهنده جمعیت

 عتقدم ایرانی مسئوالن و مقامات بود؛ اما کرده تجربه را افغان مهاجران میلیونی سیل

 هاآن یویژه شرایط و رشد سرعت تعداد، لحاظ از عراقی آوارگان هجوم  هک بودند

 بوده ترغیرمنتظره و ناگهانی افغانی آوارگان سیل با مقایسه در و سابقهبی

 را باز درهای سیاست بحران این برابر ایران در .(Refuges ,may 1991: 6)است

 و شدند ایران کردستان اهایروست و شهر وارد ابتدا آوارگان جمعیت .گرفت پیش

 مردم هایمغازه و اداری هایمدارس، ساختمان مساجد، در موقتاً هاآن از برخی

 دو ای یک و رفته پناهندگان میان به نیز منطقه مردم از بسیاری. یافتند اسکان

 هالل مانند مسئول هایسازمان و اند. نهادهابرده خود منزل به را هاآن از خانواده

. ردندک بسیج این بحران با مقابله برای را خود امکانات تمام نیز کشور وزارت و احمر

 تأمین برای دالر میلیون 10 حدود روزانه که کردند اعالم تهران در دولتی مقامات

  یگسترده بسیار ابعاد به توجه با کنند؛ امامی صرف پناهندگان نیازهای حداقل

 ((Refuges ,may 1991: 6 شدند.المللی های بینبحران خواستار کمک
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 در غربی هایدولت اولیه خونسردی رغمعراق علی کردستان آوارگان موضوع      

 هایتلویزیون. گرفت قرار جهان مردم و های رسانهسابقهبی توجه مورد آن، قبال

 را در آواره هامیلیون اسفناک وضعیت از ها تصاویریساعت مکرر طوربه جهان

 و داد تکان را جهان هاصحنه این نمایش. کردندمی پخش ترکیه و رانای مرزهای

ساخت.  وادار واکنش به نیز را هادولت زودیبه که بود حدی به عمومی افکار فشار

 کُردها از حمایت در کوتاهی که رفتمی آن بیم ( اکنون196: 1380)صالح مال عمر، 

آوریل  5فروردین/  16 در. کند دارلکه را« خلیج جنگ فاتحان» آبروی و حیثیت

 688 تاریخی یقطعنامه شورا این و یافت راه ملل سازمان امنیت شورای به موضوع

 مناطق از بسیاری در غیرنظامی را مردم سرکوب مذکور یقطعنامه. کرد تصویب را

 برای» خواست عراق از و کرده محکوم «کردستان جمعیتی مراکز» جمله از عراق

 به و دهد پایان سرکوب این به درنگبی جهانی امنیت و صلح یدتهد رفع به کمک

 یازن عراق در که کسانی یکلیه به دستیابی امکان جهانی بشر دوست هایسازمان

 جهانی هایکمک پس( ازآن585-587: 1383)مک داول، «. بدهد دارند، کمک به

 نیروی آوریل، 7فروردین/  18 در. شد روانه کردستان سوی به بیشتری مقادیر در

ر آوارگان )بیشت میان در هواپیما با را کمکی و غذایی مواد فروافکندن آمریکا هوایی

 راکزم استقرار پذیرش به مجبور کرد. دولت عراق نیز آغاز در مناطق مرزی با ترکیه(

 عبور که گردید متعهد و شد خود قلمروی در ملل سازمان به مربوط امدادی

 با ایرانی ( همچنین مقامات89: 1383کند. )رندل،  لتسهی را ضروری هایکمک

 در هاآن با را نزدیکی همکاری ها،غربی با روابط در خود سنتی کاریمحافظه وجود

 للم پناهندگان عالی کمیساریای. کردند آغاز آوارگان نیاز مورد اقالم تأمین زمینه

 تن 2149 حدود حاوی زپروا 57بحران،  آغاز زمان از که کرد اعالم تیرماه در متحد
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 یویژه تخت 200 یعالوهبه را غذایی مواد و چادر پتو، شامل آوارگان نیاز مورد لوازم

 (Refuges, may 1991: 7است. ) کرده اعزام ایران به صحرایی بیمارستان

 متحد، ملل سازمان جهانی، یجامعه طرف از که هاییکمک گستردگی وجود با

 هب بحران ابعاد شد؛ امامی ارائه کنندهکمک هایطرف سایر و ایرانی مسئول نهادهای

. ردکمی بروز رسانیکمک هنگام متعددی مشکالت و مسائل که بود گسترده حدی

 ابپرت هایبسته گرفتن برای آوارگان کههنگامی است شده گزارش زیادی در موارد

 سانحه دچار سر به مذکور هایبسته اصابت اند، باکردهمی تالش هواپیما از شده

رفتند. می مین روی به هاکمک این یافتن برای هنگام کوشش در یا و شدندمی

 به دستیابی برای گرسنه آوارگان هجوم هنگام نیز مواردی ( در89: 1383)رندل، 

 جراحت دچار برخی پای دست و و سر ازدحام جمعیت اثر بر غذایی هایکمک

 مردی که آوردمی یاد به را ایصحنه انیهسلیم اهل اسماعیل شیرین است. شدهمی

 ردهک سقوط دره از شده،می فروافکنده چتر با که غذایی مواد گرفتن برای تالش در

 کار در که هاییناهماهنگی و مشکالت ( با وجود تمام287: 2009است. )روخوش، 

 انگآوار بحران ها،کمک این وجود بدون که پیداست است، ناگفته داشته وجود امداد

 .گردیدمی سابقهبی ایفاجعه به تبدیل عراق کردستان

 و ایرانی امدادی هایسازمان که با تالش «فوری رسانیکمک» یمرحله از پس

 ایران دولت سیاست بعد یمرحله در درآمد، کنترل تحت حدی بحران تا المللیبین

 و کرده آوریمعج شهرها از آوارگان را بازگشت، شرایط شدن فراهم تا که بود این

 مردم با هاآن تماس و روستاها و شهرها در آوارگان حضور. دهند اسکان هااردوگاه در

ام، کرده بود. )بهک ایجاد گوناگون هایبیماری شیوع با در رابطه را هایینگرانی بومی

 هایاردوگاه میان آوارگان جمعیت تقسیم با ( همچنین8: 1370اردیبهشت  10
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. شدیم انجام بیشتری سهولت با نیز هاآن نیازهای تأمین و رسانیکمک کار مختلف،

 آقای. اندبوده دخیل امر این در امنیتی مالحظات برخی که رسدمی نظر به هرچند

 دتأیی ضمن اطالعات یروزنامه با مصاحبه در وقت جمهور رئیس رفسنجانی، هاشمی

 و اسالمی یوظیفه به فعالً ام» :افزود آوارگان از حضور ناشی امنیتی هاینگرانی

 راقع به را آوارگان فرصت اولین در که کنیممی سعی و  کنیممی عمل خود انسانی

 زندگی کشورمان مردم از جدای و محصور هایاردوگاه در باید زمان آن تا .بازگردانیم

 همکاری با احمر هالل جمعیت ازآن،( پس9: 1370اردیبهشت  2)اطالعات، «. کنند

ه ب آوارگان تدریجی انتقال و جدید هایاردوگاه برپایی به هافرمانداری و هاتانداریاس

 با و کرده آوریجمع روستاها و شهرها از را افراد چهارچوب این در. اقدام نمود آنجا

 و نیاتوبوسرا شرکت هایاتوبوس ،آوارگان متعلق به خود ینقلیه وسایل از استفاده

. دادندمی انتقال اردوگاه ها را بههمکاری، آن مأمور ادارات و هاسازمان هایکامیون

 هااردوگاه در جا وجابه طریق این از نفر هزار 660ماه، فروردین آخر روز10در  تنها

 و بودند پراکنده کشور غربی یمنطقه سراسر در هااردوگاه این. شدند داده اسکان

 جمله از. داشتند قرار ایران خاک عمق در و مرزی شهرهای از دور هاآن از بسیاری

 بود قرار که شده بود برپا هاییاردوگاه قروه و همدان، کنگاور بیجار، شهرهای در

یابد. )پیام هالل،  توسعه ساختمانی محل و اردوگاه 94 به اردوگاه 27 از تعدادشان

 (28: 1371تیر مرداد 

 اطراف در. گرفتمی قرار ظرن زیر آوارگان وآمدها رفتاردوگاه االمکان درحتی 

 اهآن و داشت وجود ساکنان وآمدرفت کنترل برای خاردارسیم مانند موانعی اردوگاه

: 2009شوند. )روخوش،  خارج اردوگاه از توانستندمی مربوطه مسئوالن مجوز با تنها

 کنانسا به خدمات یارائه و هااردوگاه یاداره احمر، و هالل کشور وزارت توافق ( با47
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 سازمان بهداشت، وزارت همکاری با و تقسیم گردید مذکور سازمان دو بین آنجا

 هااردوگاه در بهداشتی مراکز و درمانگاه خارجی هایگروه و هاتیم و محیط بهداشت

 تمام رد سرعتبه امکانات مذکور که پنداشت چنین وجود، نبایداینبا. بود شده دایر

 ان،مهاجر زیاد بسیار جمعیت و بحران گستردگی علت به است؛ شده فراهم هااردوگاه

آن  ساکنان مایحتاج توزیع و اردوگاه یاداره در هاییمدیریت سوء و هاناهماهنگی

 به نفر پنج ها،اردوگاه از یکی در غذا توزیع یتجربه اولین در. است دادهمی روی

 از پس ها نیزگاهاردو برخی در و شدند کشته وپادست زیر جمعیت ازدحام خاطر

 نانی از استفاده با تنها آنجا ساکنان و نبوده کمک از خبری هیچ روز چندین گذشت

ی موارد در خود بودند. ادامه حیات قادر به گذاشتند،می اختیارشان در بومی مردم که

 Refuges, juneرسید. )می هااردوگاه به استفاده غیرقابل و فاسد غذایی مواد نیز

 حداقل نفر فاقد هزار صد از بیش جمعیتی با هااردوگاه این از برخی( 31 :1991

 و نوشیدن، شستشو برای بارندگی از حاصل یآلوده آب» بودند، زندگی امکانات

 شده برپا رودخانه کنار در ابتدایی هایتوالت و گرفتمی قرار استفاده مورد حمام

 اب زمان، آن در اهندگانپن عالی کمیساریای در شاغل بهداشت متخصص یک .«بود

 کاری اگر و است ساعتی بمب یک مانند اینجا»: گفت هااردوگاه وضعیت به اشاره

 جوابگوی روی هیچ به موجود امکانات. شد خواهد منفجر زودیبه نگیرد انجام

 مادران از زیادی شمار دارد حضور او که در اردوگاهی. «نیست آوارگان جمعیت

 چادری مقابل دارند، آغوش در را خود اسهال به مبتال و اربیم هایبچه کهدرحالی

 شدتهب آوارگان یاستفاده مورد آب. اندکشیده صف است، بیمارستان یمنزله به که

 آن بیم»و  است جدی کامالً وبا مانند مسری هایبیماری شیوع خطر و است آلوده

 فصل آغاز با است بوده استفاده مورد تاکنون که باران از حاصل هایآب که رودمی
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 اوضاع جاهمه و همیشه( البته Refuges, june 1991: 31) «شوند. خشک گرما

 بیشتر گذشت،  اوضاعمی بحران یاولیه روزهای از هرچه و نبود وخیم حد این تا

تر داخلی مناطق هایاردوگاه در که آوارگانی طورکلیبه. گرفتمی قرار کنترل تحت

 زیمر هایاردوگاه ساکنان با مقایسه در تریمطلوب وضعیتی از بودند ساکن ایران

قصر  و ذهاب سرپل مانند گرمسیری مناطق هایاردوگاه همچنین. بودند برخوردار

 26داشتند. )سالم،  بهتری وضعیت مناطق دیگر در هوا سرمای به توجه با شیرین،

 (7: 1370فروردین 

 اب ایران بر فرهنگی حاکم -سیسیا عرف در تفاوت و فرهنگی اختالفات گاهی

 آوارگان ورود هنگام به. آوردمی وجود را به مشکالتی عراق کردستان اهالی از برخی

 به ایران در مرسوم حجاب رعایت برای ایرانی پاسداران مرزی، مبادی از برخی در

 خاطر به شهرها داخل در زدنپرسه هنگام آواره زنان نیز گاهی .دادندمی تذکر هاآن

 ( همچنین در251: 2009شدند. )روخوش، می دستگیر حجاب به نبودن مقید

 در اسالمی شعایر حفظ» منظوربه ایران دولت سوی از تبلیغاتی هایکمیته مواردی

 میان به «مصائب اثر بر آنان یتضعیف شده یروحیه تقویت» و «آوارگان میان

 بیانگر اخیر مورد ( البته14 :1370فروردین  21شد. )اطالعات، می اعزام آوارگان

 رمزق خطوط از بسیاری آوارگی، روزهای خاص وضعیت اثر بر که هست نیز نکته این

 رایب کوششی است ممکن همچنین. شدمی گرفته نادیده اخالقی بایدونبایدهای و

 باشد. بوده آوارگان میان در اسالمی انقالب ایدئولوژی ترویج

 یمسئله به جهانی توجه جلب باعث عراق ردستانک 1370 سال آوارگان بحران     

 فکارا طرف از بسیاری را فشار این موضوع ایرسانه یگسترده انعکاس و گردید کُرد

 این متوجه انتقادات یعمده. ساخت وارد هایشاندولت به غربی کشورهای عمومی
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 صلی،ا فهدبه  دستیابی از پس عراق و به حمله از پس غربی کشورهای که بود نکته

 ویژهبه .کردند سکوت صدام توسط شیعیان و کُردها قیام یوحشیانه سرکوب در برابر

 از استفاده جهت صدام دست آزاد گذاشتن در جرج بوش دولت سیاست

 تایاال دولت. گرفت قرار فراوان مورد انتقاد قیام سرکوب در دارتوپ هلیکوپترهای

 و ردهک تشبیه« تاریخ دیکتاتور ترینشرور» به را صدام جنگ هنگام به که متحده

 عدم» عذر به قیام سرکوب هنگام در بود، کرده تشویق او برانداختن به را مردم

: 2007کرد. )گالبریت،  خودداری هاآن به کمک از «عراق داخلی امور در مداخله

 توانیمنمی ما»: که بود گفته سیاست این توجیه در آمریکا دفاع وزیر چنی، ( دیک45

 گاهی چند از هر و کنندمی زندگی دیکتاتور هایرژیم تحت که را جهان مردم ایمنی

 ( یکی16: 1370فروردین  24)اطالعات، «. کنیم تضمین کنندمی نقض را حقوقشان

 وزیرنخست) میجر آقای» نوشت: مواضع گونهاین از انتقاد در زمان آن هایروزنامه از

 نینچ باشد خواسته کُردها از که آوردنمی یاد به گویدمی و کندنمی شرم( انگلستان

. ندارد ام به ربطی که باشد بوالهوسانه ایواقعه شورش این انگار .اندازند راه به قیامی

 د،برانگیزن شورش به را کُردها که داد دستور سیا گزارش به بنا که( بوش)مرد  آن

: 1383)مک داول، «. است شده نسیان دچار انگار که کندمی رفتار جوری اکنون

ای طهنق در سناتورها و نمایندگان از برخی نیزمتحده  ایالت سنای و کنگره ( در585

نامه گهلآتشین و احساسی انتقادات مشابهی را مطرح کردند. )کورد و کوردستان له به

 صدور به منجر فشارها این ( نهایتا383ً-375: 2009مریکادا، کانی ئهنهینیه

 رسیدن برای را زمینه قطعنامه این .گردید امنیت شورای در 688 یقطعنامه

 کرد که مجبور را عراق دولت و ساخت فراهم کُرد آوارگان به المللیبین هایکمک

 .نشود آوارگان به هاکمک رسیدن مانع
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 روند تدریجی بازگشت  

م ایرانی و مرد امدادرسان نهادهای هایکمک و المللیبین هایکمک وجود با

 حالت از حدی تا بحران یافتند و نجات مرگ خطر از نفر هزاران کردستان ایران،

 به همچنان آوارگان یمسئله اما. درآمد کنترل تحت و خارج شد اضطرار و فوریت

 یطوالن مدت توانند بهنمی آواره هامیلیون که بود روشن زیرا ماند، باقی خود قوت

 تریبیش توجه ترکیه مرز بحران میان این در. ندبمان باقی ترکیه مرزهای و ایران در

ی بخش داد.نمی ورود یاجازه پناهنده هزارانبه  ترکیه که علت این به برانگیخت، را

 تورگوت .بود ناتو عضو و صدام ضد ائتالف عضو خود ترکیه که بود سبب این به نیز

 ایجاد رخواستا بود المللیبین فشار  رفتن باال نگران که ترکیه جمهور اوزال، رئیس

 اواسط) فروردین اواخر. شد مرز سویآن ( در375-383: 2009) ،  1«امن یمنطقه»

 عراق در داخل را «امن یمنطقه» ایجاد شد و آمریکا رهبری به این ائتالف( آوریل

شد. )مک  درجه 36 مدار شمال فضای در عراقی هواپیماهای پرواز و مانع اعالم کرد

 بازگشت به آوارگان ترغیب جهت شرایطی ایجاد کار این از ( هدف588: 1383داول، 

 مشخص را منطقه این که خطی. بود مذکور «امن مناطق» به هاآن تدریجی انتقال و

 کردستان جمعیت درصد 60 از بیش ترتیب این به. بود درجه 36 مدار کرد،می

 حمایت بدون د،بودن گریخته ایران به که را آوارگانی میلیونی جمعیت ویژهبه

 این از انتقاد با کُرد از جمله مسعود بارزانی و جالل طالبانی،  رهبران .گذاشتمی

شود.  شامل  را عراق کردستان تمام باید امن یمنطقه که بودند معتقد مسئله

در روزهای اول نتوانست  «امن یمنطقه» ( طرح16: 1370فروردین  26)اطالعات، 

                                                           
1. Save area 
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 وارگانآ تشویق برای هاآمریکایی کند؛ بنابراین جلب بازگشت برای را آوارگان اعتماد

 ارتش. کردند استفاده عجیبی ترفندهای از مناطق این در اسکان جهت ترکیه مرز

 شویقت بازگشت به غذایی مواد از استفاده با را آوارگان دارد قصد که کرد اعالم آمریکا

 پناهندگان تا بریزند فرو ترپایین ایهنقط در را غذایی مواد بار هرکه  شیوه این کند؛ به

 هایمحل به و آمده پایین ترکیه مرز کوهستانی مناطق از شوند وادار تدریجبه کُرد

 که  «کردستانی یجبهه» ( رهبران16: 1370اردیبهشت  2)همان  بروند. نظر مورد

 رایطش کردن فراهم برای بودند، به ناچار بدبین امن یمنطقه کارآیی و قابلیت به

 یار مایلبس که صدام. حسین مذاکره کنند صدام با تصمیم گرفتند آوارگان بازگشت

 کُرد رهبران با یابد، کشور رهایی خارج و داخل نظامی و سیاسی فشارهای از بود

 کُرد رهبران توافق آوریل، خبر 25ماه / اردیبهشت 5 در سرانجام .گردید مذاکره وارد

 بارزانی مالمصطفی زمان در که 1970 مارس یقنامهتواف اجرای بر مبنی صدام و

 نای امضای از پس طالبانی جالل. گردید منتشر بود، نشده اجرا گاههیچ ولی امضا

: افزود و بود خواهند امان در کُردها تمام که است گرفته قول صدام از گفت توافق

 آنجا به مخواهیمی کُردها تمام از و کنیم زندگی کردستان در خواهیممی ما»

 (16: 1370اردیبهشت  5)همان «. بازگردند

 بازگشت ساززمینه عوامل. شد فراهم آوارگان تدریجی بازگشت مقدمات پس،ازاین 

 باشند:می زیر قرار به آوارگان

 یجمعدسته آوارگی المللیبین اثرات یمشاهده با عراق رژیم عمومی عفو اعالم( الف

 شد. صادر فشارها کاستن منظوربه و مردم
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 اعالم و امنیت شورای 688 یقطعنامه صدور و کُرد یمسئله به المللیبین توجه( ب

 عراق. کردستان در ممنوع 1پرواز مناطق

 تدریجبه فوق عوامل یسایه در که عراق دولت با «کردستانی یجبهه» مذاکرات( پ

 کرد. جلب بازگشت برای را عراق کردستان مردم اعتماد

 بحران یاولیه مراحل همان ایران از مرزی مناطق به آوارگان پناهنده از یبسیار     

 یزندگ انتخاب جایبه که دادند عبور از مرز ترجیح بدون عمومی، عفو اعالم از پس و

ن پناهندگا جمعیت حالبااین بازگردند؛ عراق به احتمالی خطر قبول با ها،اردوگاه در

 اواخر ( در65: 1370بودند. )بهکام، اسفند  افزایش به خردادماه رو تا ایران حاضر در

 زیاد ارشم دلیل به البته .شد آغاز آوارگان حاضر در ایران بازگشت روند تدریجبه بهار

 ینتیجه در هاآن از بسیاری زیرا نبود، مشکل از خالی بازگشتشان روند آوارگان،

 ازگشتب برای ایقلیهن وسیله نیز بسیاری و شده بودند ضعیف سوءتغذیه و امراض

 زیادی مشقات دچار بازگشت نیز مسیر در که رفتمی آن بیم رونداشتند؛ ازاین

 هنگام به آوارگان که وحشتی و رعب فضای وجود خوشبختانه به خاطر عدم .شوند

انعت مم بازگشتشان تدریجی در روند جدی مشکالت از بروز بودند، روروبه آن با فرار

 ایرد امدادی را هایایستگاه نقاط از بسیاری در نیز المللیبین هایسازمان. گردید

. تگذاشمی مردم اختیار در نقلیه یوسیله و دارو غذا، راه یادامه برای که کرده بودند

 ادیامد مرکز چندین پناهندگان امور در ملل سازمان عالی کمیساریای منظور این به

 انآوارگ بازگشت  تسهیل برای سیار تیم 20 حدود و کرده بود دایر عراق کردستان در

 کمیساریای به وابسته نشریه (Refuges, june 1991: 15کردند. )می فعالیت

 رب» :نوشت پناهندگان بازگشت روند از گزارشی در ملل سازمان پناهندگان عالی

                                                           
1. No fly zone  
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سلیمانیه  یمنطقه اهل غالباً که عراقی کُرد هزار 80 حدود هاگزارش از برخی طبق

 کانی» اردوگاه در را حرکت این از شواهدی ما. اندبازگشته می ماه اوایل در تندهس

 60 حدود. کردیم مشاهده باختران استان در «فارسی سلمان» اردوگاه و «دانیال

 بودند، تراکتور و اتوبوس نیز برخی و شخصی هایاتومبیل اکثراً که نقلیه یوسیله

 اردوگاه در همچنان بسیاری اما پیمایند.می شود،می مرز به منتهی که را ایجاده

 خواهد یرو تحولی چه سرزمینشان در که ببینند تا شوندمی منتظر و مانندمی باقی

 بار آوارگان، بازگشت روند شتاب گرفتن ( باRefuges, june 1991: 24«. )داد

 اکثر که اربیل»: شدمی آغاز تدریجبه عراق کردستان در شهرهای زندگی دیگر

 زا طوالنی خط. است دوباره حیات تجدید حال در بودند کرده ترک را آن ساکنانش

 برای را زمان مردم. گرفته است شکل راهند در ممکن یوسیله هر با که آوارگان

 حمانهربی  پیش ماه دو که را شانوزندگی دهندنمی دست از هایشانخانه به بازگشت

 (Refuges, june 1991: 24«. )گیرندمی سر از شد وقفه دچار

 در انآوارگ بازگشت چگونگی با رابطه در اطمینانی قابل و دقیق آمار گونههیچ 

 آمار عنوانبه آن دوره مطبوعات در که ارقامی و همچنین اعداد. نیست دست

 شودمی دیده بسیاری اختالف هاآن در و نیست موثق است، شده ارائه پناهندگان

 یسابقهیب سیل هجوم از ناشی بحرانی فضای وردهایی متأثر ازبرآ بر مبتنی اکثراً که

 1991/ 1370 سال آوارگی که بحران است این مسلم قدر اما. باشدمی پناهندگان

 کهطوریاست؛ به بوده «جمعیدسته آوارگی» کلمه دقیق معنی به عراق کُردهای

. دکردن تجربه ی رامردم آوارگ تمام تقریباً و گردید تهی جمعیت از عراق کردستان

 ترک دولت که بردند پناه ترکیه و عراق مرز کوهستانی مناطق به نفر هزار صدها

 روانه ایران مرزهای سوی به نیز بیشتری تعداد. بست هاآن روی به را خود مرزهای
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 و شوند ایران خاک وارد مرز از عبور با ها توانستندبسیاری از آن شدند که شمار

 مناطق رد سرگردانی مدتی از پس کنند، عبور مرز از آنکه از پیش دیگر نیز بسیاری

 بهداشت وزیر که گزارشی. نمودند بازگشت به اقدام عراق، و ایران مرز کوهستانی

 به پناهنده میلیون 07/1 ورود از حاکی کرد منتشر 1370 سال ماه آبان در ایران

 کردستان بحران نگام آغازه از مرزها پشت در ورود داوطلب هزار 700 وجود و ایران

 در دولتی گزارش بهترین عنوانبه که گزارش این. است 1370 فروردین در عراق

 نشان نیز را هاآن بازگشت و ایران به آوارگان ورود روند شده، شناخته 1370 سال

 سال همان خردادماه تا 1370 ماهفروردین اواسط در بحران شروع از پس: دهدمی

 رد کهطوریبه است، بوده مواجه سریعی بسیار رشد با ایران در پناهندگان تعداد

 تدریجی روند آغاز با پسازآن رسید و نفر 1،070،000 یعنی خود اوج به خرداد اواخر

 نفر 150،000 تنها مهرماه در که نحوی به. یافت کاهش تعداد این آوارگان، بازگشت

 تثبیت با نیز بعد هایماه ( در65: 1370)بهکام، اسفند  بودند. مانده باقی ایران در

 کرد. اپید ادامه آوارگان بازگشت تدریجی روند عراق، کردستان سیاسی اوضاع نسبی

 

 نتیجه

آغاز شد، یک رویداد  1370های سال بحران آوارگان کُرد عراق که در نخستین ماه

ه ب رود. این تحرک بزرگ جمعیتی، اکثریت قریبمی به شمارفرد تاریخی منحصربه

ی نحوی که در یک دوره گرفت، به بر اتفاق جمعیت آن زمان کردستان عراق را در

ی سو رو بهکلی از جمعیت تهی گردید و ساکنان آن زمانی خاص، کردستان عراق به

تر مرزهای ایران و ترکیه نهادند. در این میان ایران به دلیل داشتن مرزهای طوالنی

جویان ترین مقصد پناهن مرز به روی آوارگان، عمدهبا مناطق کردنشین عراق و گشود
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رفت. ایران در قبال مهاجران کُرد سیاست درهای باز را پیش گرفت و می به شمار

ها تسهیالتی را فراهم رسانی و اسکان آوارگان در اردوگاهاالمکان برای کمکحتی

عراق داشت، نمود. این کشور به دلیل اختالفاتی که با رژیم بعث حاکم در می

ی ظلم و ستم و نامشروع عنوان نشانهکوشید که پناهندگی کُردهای عراق را بهمی

بودن حکومت عراق برجسته نماید. با این وجود، به دلیل عوارض متعدد سیاسی، 

ن تریاقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور انبوه آوارگان، مایل بود که آنان در کوتاه

ترین دلیل مهاجرت این افراد که مهمزگردند. ازآنجاییزمان ممکن به موطن خود با

اوضاع سیاسی و ترس از آزار و اذیت رژیم عراق بود، با مساعد شدن اوضاع سیاسی، 

بحران  1370ها تصمیم گرفتند به کردستان عراق بازگردند. در سال بسیاری از آن

نی که به ایران آوارگان کردستان عراق و از جمله وضعیت صدها هزار نفر از کسا

ی پناهنده شده بودند در سطح جهانی انعکاس یافته و حتی منجر به صدور قطعنامه

در شورای امنیت گردید. این امر که به دلیل اختالفات غرب و رژیم عراق در  688

آن زمان زمینه بروز یافت، با دادن مجوز به سازمان ملل متحد جهت دخالت در 

  ها مهیا نمود.ینه را برای بازگشت تدریجی آنی بحران آوارگان، زممسئله

 

 نامهکتاب

 ها:کتاب

 زگای ئاراس.ولیر: دهرگیر مامک، هه، کوتایی عیراق،  وه2007گالبریت، پیتر، 

، با این رسوایی چه بخشایشی، ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: 1383رندل، جاناتان، 

 پانیذ.

 م.ردهری، سلیمانی: سهوهو و یاده، کوره2009لی، روخوش عه
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ها در کردستان عراق، سنندج: ، بحران آفرینی ابرقدرت1380صالح مال عمر عیسی، 

 انتشارات توکلی.

-هو، وهوه لوکمان میمریکادا، کوکردنهکانی ئهنامه نهینیهلگهکورد و کوردستان له به

 .2009الت، ولیر روژههحمانی.، ههرگیران وریا ره

 تاریخ معاصر کُرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.  ،1383، داول، دیویدمک
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