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شمسی1350ي هاي مهاجرت کردهاي عراق به ایران در دههبررسی ابعاد و دامنه
1مدرس سعیدي

چکیده
هایی که در کردستان عراق جریان داشت، شمار ي جنگ و درگیريدر نتیجه،ش1353/ م1974در سال 

. غربی وارد ایران شدندجو از طریق مرزهاي غرب و شمال زیادي از ساکنان این منطقه به عنوان آواره و پناه
در سال بعد نیز متعاقب شکست و فروپاشی جنبش کردها که پس از توافق ایران و عراق در الجزایر به وقوع 

بخشی . ي زمانی کوتاه وارد ایران شدندپیوست، موج بزرگی از آوارگان به شکل دسته جمعی و در یک فاصله
سی در عراق به کشور خود بازگشتند؛ اما بخش قابل توجهی از از این آوارگان مدتی بعد و با تغییر اوضاع سیا

هاي این رویداد تاریخی را ابعاد و دامنهپژوهش حاضر با رویکردي توصیفی. آنها هم در ایران ماندگار شدند
.مورد بررسی قرار داده است

.یرکردهاي عراق، ایران، جنبش کردي، قرارداد الجزامهاجرت، پناهندگی،:واژگان کلیدي

An examination of the refugee crisis of the Iraqi Kurds
in Iran during the 1350s

Modares Saiedi2

Abstract
In 1974 AD/1353 AH, as a result of a raging conflict in Iraqi Kurdistan, a great
number of the region’s residents entered Iran from the west and the northwest
as refugees and asylum-seekers. In the following year, in the wake of the
Algiers Pact beetween Iran and Iraq, which led to the collapse of the Kurdish
nationalist movement, another massive and unexpected wave of refugees
poured into Iran in large groups. Some of these refugees were able to return to
their homes in Iraq after a change in the political circumstances; yet a
considerable number of the refugees settled in Iran. The current research
project has applied a descriptive approach to probe different aspects of this
historical event.
Key words: migration, Iraqi kurds, Iran, Kurdish movement, Algiers Pact.

.دانشگاه شهید بهشتیدانشجوي دکتري تاریخ. 1
2. PHD Student of the History, Shahid Beheshti University. Email:

m.seidi2009@gmail.com



32/خردنامه

مقدمه
اره از اهمیت زیادي برخوردار است،کشورهاي همجوار همووقایع و رخدادهايبراي هر کشوري، 

. دهدزیرا قرابت جغرافیایی و فرهنگی، میزان تاثیرگذاري و تاثیرپذیري متقابل آنها افزایش می
به طوري که بیشتر خط که مرزهاي طوالنی با ایران دارد،سرزمینی است که،کردستان عراق

عالوه بر این قرابت جغرافیایی،. گذردمرزي طوالنی ایران و عراق از میان مناطق کردنشین می
ي تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شود که دامنهنیز باعث میفرهنگیونزدیکی تاریخی

چند موج مهاجرت و جابجایی جمعیتی از ،ي معاصردر دوره. از مرزهاي دو کشور فراتر رود
ي اوضاع سیاسی ها اغلب در نتیجهاین مهاجرت. کردستان عراق به سوي ایران اتفاق افتاده است

در این رابطه . گرفتاق و متعاقب شکست یا سرکوب کردهاي آن کشور صورت میکشور عر
در این زمان . رودي عطف مهمی به شمار میش نقطه1354و 1353/ م 1975و 1974هاي سال

متعاقب تحوالتی که در کردستان عراق به وقوع پیوست، جمعیت زیادي از کردهاي عراق به 
ي مذکور هم از لحاظ ابعاد و گستردگی و هم از واقعه. ن آوردندجمعی رو به سوي ایراشکل دسته

ران از اهمیت زیادي برخوردار است و پیامدهاي لحاظ طوالنی بودن مدت اقامت پناهندگان در ای
نظر به اینکه ،بنابراین. اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بسیاري هم به دنبال داشته استسیاسی،

بررسی جریان ،ي نخستنشده است، در وهلهین زمینه انجام تاکنون هیچ کار پژوهشی در ا
در نوشتار حاضر کوشش شده است که گزارشی از این . مهاجرت حائز ارزش و اهمیت است

پیداست که . ي تاریخی به همراه بررسی برخی از ابعاد و جوانب آن به دست داده شودواقعه
پیامدهاي مهم فرهنگی و اجتماعی آن، مجالی هاي دیگر این رویداد و از جمله پرداختن به جنبه

له باب تحقیقات بیشتر در هش حاضر با عطف توجه به ابعاد مسأامید است که پژو. طلبددیگر می
.این زمینه را بگشاید

ش1340ـ 1354/ م1962ـ 1974ایران و جنبش کردهاي عراق روابط
که در سال اي از والیت موصل امپراطوري عثمانی است کردستان عراق شامل بخش عمده

کردها از همان ابتدا در مقابل پیوستن . به دولت تازه تاسیس عراق ملحق شدش1303/م1925
ش 1300- 1290/ م1930و 1920هاي به دولت عراق از خود مقاومت نشان داده و در دهه

رزانی بر علیه دولت مرکزي عراق هایی را به زعامت شیخ محمود برزنجی و شیخ احمد باشورش
. به راه انداختند که با پشتیبانی دولت انگلیس از حکومت عراق راه به جایی نبرده و سرکوب شد
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ش، رژیم پادشاهی مورد حمایت انگلیس با کودتاي عبدالکریم قاسم 1336/ م1958در سال 
ا از عبدالکریم قاسم حمایت این امر مورد استقبال کردها قرار گرفته و کردها در ابتد. ساقط شد

/ م1962اما به تدریج روابط بین قاسم و کردها به تیرگی گرایید تا جایی که در سال . کردند
ش قیامی مسلحانه به رهبري مالمصطفی بارزانی با هدف کسب خودمختاري در کردستان 1340

تداوم ش1354/ م1975قیام مذکور تا سال. معروف است» لشورش ایلو«عراق آغاز شد که به 
.پیدا کرد

ي سابقه. پیداست که در آغاز شورش ایلول، ایران نظر مساعدي به آن نداشته استچنین 
ش مهاباد و مخالفت شاه با گسترش ناسیونالیسم 1324/ م1945شرکت بارزانی در وقایع سال 

اقدام به حتیشاه گاهی در این مقطع، رژیم . از دالیل اتخاذ این موضع از سوي ایران بود،کردي
3.نموده استمی،توپ باران مناطق مرزي که احتمال حضور شورشیان کرد عراق در آن می رفت

ي عبدالکریم قاسم با ایران که با ساقط کردن رژیم پادشاهی عراق این کشور را به اما روابط تیره
مخالف عراق رفته رفته باعث تغییر موضع ایران نسبت به کردهاي،بلوك شرق نزدیک کرده بود

ها بین دو طرف ش، اولین تماس1341/ م 1963در اوایل سال 4.و نزدیک شدن به آنها گردید
ي کودتاي رژیم قاسم به وسیله،اما پیش از آنکه این روابط عمق چندانی پیدا کند5.برقرار شد

.ها سرنگون شدبعثی
در نزدیکی به اردوگاه شرق ها به دلیل آنکه آنها همانند قاسمپس از روي کار آمدن بعثی

آنها روابط کم تنشی را رژیم شاهنشاهی با،در دور اول حاکمیتشان،شتاب به خرج نمی دادند
جمال عبدالناصر،طرفداراني ها از قدرت به وسیلهاما پس از رانده شدن بعثی6.تجربه کرد

منافع ایران در منطقه به ن به دلیل هراسی که از اتحاد مصر و عراق و به چالش کشید،ایران
ژنرال ،در این زمان. بار دیگر خود را به شورشیان کرد نزدیک ساخت،ي آنها داشتوسیله

اندکی . را به نزد بارزانی فرستادپورمنصوري خود به نام ژنرال نماینده،رئیس ساواك،پاکروان

یی کورد لـه کوردسـتانی   وهتهي رزگاریخوازي نهوهر بزووتنهرانبهئیران بهتی سیاسهبدولقادر، د عهمهناز ناز محه. 3
.112، ص )2007زگاي ئاراس، ده: ولیرهه(1975-1961عیراقدا 
.114ص ،همان. 4
.112ص،همان. 5
.119ص ،همان.6



34/خردنامه

رفت و عالوه بر » مرانحاجی ع«ش، خود نیز به قرارگاه بارزانی در 1342/م1964بعد در سال 
فرمان شاه را هم مبنی بر لغو حکم اعدام بارزانی که به جرم شرکت ،درخواست نزدیکی به کردها

این پس به موازات از 7.به وي ابالغ کرد،ش مهاباد صادر شده بود1324/م1945در وقایع سال 
. یز افزایش می یافتهاي شاه به کردهاي مخالف عراق نافزایش تنش بین ایران و عراق، کمک

ي ایران و قیام کردهاي عراق را به طور کامل به هم گره زد، بحران مرزي اما عاملی که رابطه
.ش است1347/ م1969بین ایران و عراق در سال 

بر طبق . ث برده بودندایران و عراق اختالفات مرزي خود را از قاجارها و عثمانی به ار
در سال . مرز آنها در ساحل شرقی شط العرب تعیین شده بود،امپراطوريي بین دو موافقتنامه

در8.جدیدي را امضا کردندموافقتنامهي همان پیمان،ش نیز ایران و عراق بر پایه1316/ 1937
را به طور یکجانبه وش1316/ م 1937ایران پیمان سال ،1348فروردین 30/ 1969آوریل 19

دولت شاهنشاهی ایران در شط العرب « العرب لغو و اعالم کرد که شط با ادعاي سهم عادالنه از
ر براي عراق پذیرش این ام9».شناسدهیچ اصلی را جز اصل تالوگ یا خط میانه به رسمیت نمی

زیرا شط العرب تنها مسیر دریایی میان خلیج فارس و قلمرو داخلی عراق به آسانی ممکن نبود؛
دولت عراق در واکنش به . ن و عراق، حالت بحرانی به خود گرفتاز آن پس روابط ایرا10.است

/1969در ژوئن . آنها را ضبط کرداین عمل ایران، هزاران ایرانی ساکن عراق را اخراج و اموال
را تشکیل داد » جبهه آزادي بخش عربستان«ش، نیز با ادعاي مالکیت بر خوزستان 1348خرداد

که منجر به کشته در مرزها نیز چند درگیري. اه دادر عراق پنو به برخی از مخالفان رژیم شاه د
11.شدن سربازان دو طرف شد، به وقوع پیوست

هیچکدام از دو طرف از بازي و عراق به اوج تیرگی رسیده بود،در شرایطی که روابط ایران
اي با ش، ابتدا با امضاي توافقنامه1349/ م1970عراق در سال . غافل نبودند» کارت کردي«با

.142ص ،همان. 7
ـ 133، ص )1385رکت سـهامی انتشـار،   شـ : تهران(ي دور تا امروزما و عراق از گذشتهمنوچهر پارسادوست، . 8

120.
.142ص ،همان9

.49، ص )1387نشر مرکز، : تهران(، ترجمه عباس مخبر ژئوپلتیک ایران: ي عالمقبلهگراهام فولر، . 10
.145ص ،پارسادوست. 11
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دولت عراق ،نامهتوافقبر اساس این 12.را از دستان شاه خارج کند» کارت کردي«کردها کوشید 
. زبان کردي شده بودتکلممتعهد به شناخت خودمختاري مناطق کردنشین و رسمیت یافتن 

از مناقشاتتواند فارغ براي ایران به این معنی بود که عراق می،و کردهابین دولت عراقتوافق 
،به همین دلیل. اي با ایران معطوف کند، توجه خود را به رقابت منطقهداخلی و جنگ با کردها

در اما بارزانی. بار دیگر با کردها تماس گرفته و کوشید که آنها را از توافق با عراق منصرف کند
ي ابتدا حصول خودمختارایران گفت که از آنجایی که هدف کردها ازپاسخ به این درخواست

ي اما با عدم موفقیت موافقتنامه13.نمی تواند از پذیرفتن آن خودداري کنداینک وي،بوده است
مجدداً زمینه براي تجدید روابط ،ي مناسبات کردها و رژیم بعثو تیره شدن دوباره1970مارس 

ش، و پس از آنکه جنگ بین کردها و 1353/ م1974در سال . ایران و کردهاي عراق فراهم شد
به سوي اردوي کردها سرازیر هاي ایران به طور گستردهکمکرتش عراق از سر گرفته شد،ا

لیون تومان به شورشیان یم20ش، ایران 1352ـ 1353/م 1974در شش ماه نخست سال . شد
همزمان هم14.برابر افزایش یافتدوم سال تا دومالی کرد و این مبلغ در شش ماههکرد کمک 

رفته رفته 15.ارتش ایران در مناطق مرزي به طور عملی به نفع شورشیان کرد وارد عمل شد
هاي تا جایی سالح. کمک ایران از حالت محرمانه خارج شده و شکل علنی به خود گرفت

دیگر امکان وهاي دورزن ایران در کردستان عراق استقرار یافتسنگین ضد هوایی و توپ
نگاران و پرستاران و پزشکان و سایر ناظران غربی که به ید روزنامهپنهان کردن آنها از د

هاي مخصوص ارتش وجود نداشت و تنها سعی می شد با گل، آرم،کردندکردستان سفر می
ها و در مصاحبه با رسانهشاه نیز 16.ها و ادوات نظامی بپوشانندایران را بر روي اتومبیل

کرد و دلیل آن را آریایی نژاد ه کردهاي عراق را تایید مینگاران خارجی کمک ایران بروزنامه
17.بودن کردها می دانست

.19ص ، )تابی، postfach: برلین(نگوه بو خري ناوزهکانی دانوبهنارهله که،مینفا ئهوشیروان مستهنه. 12
.352، ص )1373نگاه، : تهران(، ترجمه ابراهیم یونسی جنبش ملی کردکریس کوچرا، . 13
.204ص،بدولقادرعه. 14
.همانجا. 15
.206ـ 207همان، ص . 16
.210ص ،همان. 17
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جویان به ایرانو ورود موج نخست پناهش1353/ م 1974سال جنگ
ادي از مردم کردستان عراق به ایران زیش عده1353/م1974ها در سال با آغاز مجدد درگیري

سابقه از پناهندگان به مرزهايشد که موجی بیدر این مقطع دو عامل باعث. پناهنده شدند
:ایران روي آورند

با کردها، در 1970ي مارس س از شکست توافقنامهدولت عراق پ: شدت یافتن جنگ) الف
دادن امتیاز به ایران بدون ،هاي کردکه آخرین شانس خود را براي غلبه بر پیشمرگپی آن بود 
/ م1974در سال آخر جنگ یعنی سال . دتعرض بزرگی را آغاز کر،به همین دلیل. دامتحان کن

یک منبع مربوط به . سید و آمار تلفات طرفین باال رفتها به اوج خود رش شدت درگیري1353
1640، تا مارس سال بعد1974ماه مارس شدگان ارتش عراق را ازسپاه عراق تعداد کشته 

کردها با احتساب غیر نظامیانی که قربانی حمالت تلفات 18.کندزخمی برآورد می7903کشته و 
همچنین در 19.محاباي هواپیماهاي عراقی شدند، احتماال بسیار بیشتر از این تعداد بوده استبی

ي سنتی خود در جنگ پارتیزانی که شامل رزمندگان کرد نیز کم کم از شیوه،سال آخر جنگ
د، فاصله گرفته و به جنگ منظم و ي جنگ و گریز بوجات کوچک و شیوهحرکت در دسته

جنگیدن در روي آوردن کردها به این شیوههاي ایران افزایش کمک. اي روي آورده بودندجبهه
اي که مستلزم اسباب و ادوات سنگین جنگی و نیروي انسانی زیاد بود، جنگ جبههدر. مؤثر بود
در آغاز. داشتندل خود نگه میها مناطق وسیعی را به عنوان مناطق آزادشده زیر کنترپیشمرگ

هزار نفریکلح جنبش کرد نزدیک به شمار افراد مسش،1340/م1961شورش ایلول در سال 
در 20.دهزار نفر بالغ گردی50به بیش از هاي پایانی جنگ این تعداد در سال.شودتخمین زده می

هزار کیلومتر مربع به 30بیش از ش،1354تا 1343/ م1975تا 1964هاي در بین سال،ضمن
21.وسعت مناطق آزاد شده افزوده شده بود

: سـوید (حـویزي  نـدازیار  یی و ئهرگیران م گومه، وهرتژمورده و نیشتمانیکی پهلیکی پهگهران، لی نوسهکومه. 18
.297، ص )2002نا، بی

.همانجا. 19
.274ص ،همان. 20
.315ص ،کوچرا. 21
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هاي ایران تگی آنها به کمکاز طرفی به میزان وابس،ايروي آوردن کردها به جنگ جبهه
از طرف ها وجود نداشت؛صورت قطع این کمکي جنگ دربه نحوي که امکان ادارهافزود،
داد و از مردم غیرنظامی بیشتري را تحت تاثیر قرار می،ز جنگاثرات زیانبار این شیوه ا،دیگر

-میستجوي مناطق امن تر از مرز ایراناین طریق در به راه افتادن سیل پناهندگانی که در ج
.سزا داشتگذشتند، سهمی ب

ي تحت کنترل تجمع مردم در مناطق آزاد شده: تجمع مردم در مناطق آزادشده)ب
. ي افزایش تعداد پناهندگان به ایران را فراهم ساختملی است که زمینهها نیز از عواپیشمرگ

ها در این و دیگر مناطق تحت کنترل پیشمرگ»حاجی عمران«ي، منطقه»چومان«ي دره
ي زیادي از مردم بود که از شهرها و روستاهاي دیگر کردستان عراق به این من عده، مأزمان

رژیم عراق خود را به مردم عادي بودند که به دلیل فشاراز آنها بسیاري . مناطق پناه آورده بودند
ها در جریان هم که جنگ با پیشمرگدر طول مدتی. دولت رسانده بودندمناطق خارج از کنترل
در مناطقی مانند . دادتر کردستان رژیم همچنان به سیاست تعریب ادامه میبود در مناطق جنوبی

ي زیادي به دلیل فشارهاي رژیم و سیاست تعریب خود را نیز عدهدشت کرکوك و سنجار و زمار
ایستگاه رادیویی شورشگران کرد موسوم به 22.ها رساندندبه مناطق تحت کنترل پیشمرگ

، ات رژیم در مناطق تحت کنترل دولتهایی در مورد جناینیز با پخش برنامه» صداي کردستان«
هرها و روستاهاي کردستان عراق به مناطق آزادشده نمایی خطر و فرار غیرنظامیان شدر بزرگ

و ي زیادي استاد، تکنسین عده،در مناطق آزاد شده،عالوه بر این23.نقش زیادي ایفا کرد
حزب دمکرات . حضور داشتند،نظامیانی که حاضر به خدمت در صفوف ارتش عراق نشده بودند

درهاي تمام مناطق و سازمان جوانان و کا،اخیر جنگيکردستان عراق نیز قبل از آغاز مرحله
تجمع مردم در 24.دانشجویان و زنان خود را فرا خوانده و آنها را به مناطق آزاد شده کشانده بود

سازمان گروهی از . یافتافزایش میو دیگر مناطق آزادشده روز به روز» ي چوماندره«ي منطقه
ان به در آن زمکه» رس و ماکس ریکامیشنر و جک پیبرنارد کو«پزشکان بدون مرز متشکل از 
این جمعیت از کجا آمده «: اندرا بدین صورت توصیف کردهاوضاع منطقه سفر کردند در گزارشی

.294ص ،رتژموورده و نیشتمانیکی پهلیکی پهگه. 22
.309ص،همان. 23
.308ص،همان. 24
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در معرض که مستمراًي بادینانو یا از منطقه؟اند؟ از مناطق دوردست شمال؟ یا از قالدزي
ها و کنار بسیاري از این پناهندگان در عبور از مرز ایران شک دارند و بر سر جادهبمباران است؟

هاي گلی خانه. انداند و تبدیل به هدفی ساده براي هواپیماهاي عراقی گشتهروستاها اقامت گزیده
اي هبیماري... شوندموقتی میايهاي خلق الساعهآورند و تبدیل به آبادياینجا و آنجا سر بر می

بسیاري از کسانی که . گیرداي را میکند و هر روز جان عدهمسري مانند سرخک و سل بیداد می
یا کشد تا با قاطر یا جیپاما گاهی بسیار طول می،شوند احتیاج به کمک فوري دارندزخمی می

25».یه و پیرانشهر انتقال داده شوندهاي ارومآمبوالنس به بیمارستان

هاي هاي نظامی ارتش ایران و سایر بیمارستانها بیمارستانیريبا شدت یافتن درگ
هاي ها و زخمیهاي آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه نیز اقدام به پذیرش پیشمرگاستان

هاي بیمارستان.دادندهاي خود را افزایش میکردستان عراق کردند و بدین منظور ظرفیت تخت
در . تخت افزایش دادند60و 100تخت به 35هاي خود را از تختشهرهاي پاوه و مریوان تعداد 

ها را به پزشکان کرد عراقی هم کار مداواي زخمیها عالوه بر پزشکان ایرانی،رستاناین بیما
ي ارتش به دنبال شدت یافتن جنگ و بمباران روستاهاي کردستان به وسیله26.عهده داشتند

تعدادي از آوارگان و پناهندگان کرد ایران خواستند کهبه طور رسمی از عراق، رهبران کرد 
از آن پس با همکاري شیر و خورشید سرخ ایران کار انتقال 27.عراقی را در خاك خود بپذیرد

ي کردهاي عراق به ي پناهندگی گستردهلهسر آغاز مسأو این 28.پناهندگان به ایران آغاز شد
ي ها شروع به فرستادن خانوادهها و رهبران پیشمرگدر این زمان بسیاري از کادر. ایران گردید

جمعی مهاجرت به ایران حالت دسته،هارفته رفته با شدت یافتن درگیري29.خود به ایران کردند
ممکن از هشامل زن و بچه و پیر و جوان با هر وسیلگرفت و آوارگان در صفوفی طوالنیبه خود

- ن و یا با پاي پیاده خود را به مرزهاي ایران میو لندرور و کامیوجیپهاي جمله اتومبیل

.296ص ،همان. 25
.208ص،بدولقادرعه. 26
.206ص ،همان. 27
.208ص ،بدولقادرعه؛ 294ص ،رتژمورده و نیشتمانیکی پهگه لیکی په. 28
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بان حقوق بشر که به درخواست برخی از گروهی وابسته به سازمان دیده30.رساندند
نواحی ، از 1353آبان 20تا 9/ 1974نوامبر 11اکتبر تا 31ي هاي کرد در فاصلهشخصیت

وضعیت منطقه را چنین توصیف اند، ي حاجی عمران، دیدن کردهمرزي ایران و عراق در منطقه
:اندکرده

فته محلی براي پناهندگان در نظر گر،دهداي که مرز ایران و عراق را تشکیل میدر دره«
امکاناتی برند و به دلیل بینفر در آن به سر میهزار25شده است که نزدیک به 

، پتو و کهنه پارچها وسایلی مانند در دو طرف جاده ب. توان نام اردوگاه بر آن نهادنمی
کند اما باید بسیار خوشحال داد میاگر چه سرما و باد و باران بی. تهایی برپا شده اسخیمه

ي نادري بارد؛ زیرا در این موقع از سال بارش برف در این مناطق پدیدهبود که برف نمی
با اینجا ي شمالی بادینان که کیلومترهااي از این آوارگان بیچاره از منطقهعده. نیست

ضعیت گاهی مجبورند که تا یک هفته اند و در این وفاصله دارد خود را به اینجا رسانده
خورشید ایرانی باشند تا آنها را به اردوگاهی در داخل هاي شیر ومنتظر یکی از کامیون
اث شده است روز به روز قبرستان جدیدي که در این محل احد. خاك ایران انتقال دهد

کودك هستند در نفر که بیشتر سالخورده و 30الی 10زیرا روزانه ،شودمیترگسترده
31».شوندآنجا دفن می

به ایران خود به مرز باید منتظر صدور مجوز ورودبسیاري از پناهندگان پس از رساندن 
دولت ایران 32.شد که یک هفته در مناطق مرزي سرگردان بمانندماندند که گاهی باعث میمی

ولی از آنجایی که در زمستان ها ساکن کرد؛هاي موقت و در خیمهگان را در اردوگاهابتدا پناهنده
- ها سرپناهپس از مدتی در داخل اردوگاه،پذیر نبودامکانهازندگی در خیمه،سرد کردستان ایران

ارومیه و اشنویه قرار هاي مذکور بیشتر در اطرافاردوگاه33.هایی براي پناهندگان ساخته شد
34.هاي دیگري در سنندج و اطراف کرمانشاه و حتی اهواز برپا شداما بعدها اردوگاه. داشت

.165ص ،ناکام. 30
.295ص ،رتژمورده و نیشتمانیکی پهلیکی پهگه. 31
.166ص ،ناکام. 32
.208ص،بدولقادرعه. 33
، )تـا نا، بیبی: جابی(م شی دووهبه-مرگی سییه، بهرزگارخوازي کوردي وهبارزانی و بزووتنهسعوود بارزانی، مه. 34
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ي پناهندگان کردستان لهلت ایران در ابتداي مواجهه با مسأرسد که دوچنین به نظر می
انی که در چه بسیاري از کساگر. کان آنها در پیش نگرفته بودسیاست خاصی در مورد اس،عراق
در اشنویه و دیگر» نَلیوان«تداي امر در اردوگاه در ابش، از مرز گذشتند، 1353/ م1974سال

اما کسانی نیز بودند که خارج از اردوگاه و در منزل مردم کُرد هاي منطقه اسکان یافتند؛اردوگاه
،برخی نیز که ابتدا به اردوگاه رفته بودند35.، یا در منزل اقوام و بستگان خود ساکن شدندهمنطق

ي منزل یا اتاقی اقدام به اجارهت گذران در زیر چادرهاي اردوگاه،ضعیت سخي وپس از مشاهده
اري رسد در این مرحله دولت ایران اجببه نظر می. کردنددیگر شهرها میدر اشنویه و یا نقده و

. ستبرده اکار نمیبراي تعیین محل پناهندگان ب
به ایران پناهنده شدند، ش1353/ م1974انی که در طول جنگ در مورد تعداد کس

تا 100برخی تعداد بین ،منابع و مدارك رسمی و موثقدر نبود. گونه آمار دقیقی وجود نداردهیچ
به آنها ري هم بین آوارگان این سال و کسانی که سال بعدبسیا36.را ذکر کرده اندهزار نفر150

قدر مسلم این اما . اندآنها را با هم ذکر کردهپیوستند، تفاوتی قائل نشده و تعداد تقریبی همه
هاي شدیدي که در کردستان عراق روي ش و به دنبال درگیري1353/ م1974است که در سال 

اهندگان در سالیوستن موج بعدي پناکثر این افراد با پ. شدندها هزار نفر به ایران پناهنده داد، ده
در بخش بعدي ضمن بحث در مورد پناهندگان . ش سرنوشتی مشابه آنها یافتند1354/ م1975
.م، به این موضوع خواهیم پرداخت1975سال 

ش1354/ م 1975الجزایر و فروپاشی جنبش کردهاي عراق قرارداد
الی و هاي مش، جنبش کردهاي عراق بیش از پیش به کمک1353/ م1974در طول جنگ سال 

هاي مذکور به صورت بسیار حساب شده و به در شرایطی که کمک. دتسلیحاتی ایران وابسته ش
سازي لوازم اساسی تنها پاسخگوي نیازهاي فوري باشد و امکان ذخیرهگردید که نحوي ارائه می

.167ص ،ناکام. 35
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هاي خود از تبعات افزایش کمکاي کهروي آوردن کردها به جنگ جبهه37.دادو اسلحه را نمی
به طور کامل به » شورش ایلول«نیز باعث شد که سرنوشت ایران و شدت یافتن جنگ بود

نجام معامله و با هدف ها هم براي اهاي ایران وابسته شود؛ در شرایطی که اصل این کمککمک
که از آنسو نیز دولت عراق. گرفتو گرفتن امتیاز در شط العرب انجام میآوردن عراقبه زانو در

یافت که به تمایل میدر سرکوب کردها ناکام مانده بود،کار گرفتن تمام توان خودغم بربه
در پیشتر صدام حسین. غلبه پیدا کندقیمت دادن امتیاز به ایران در شط العرب، بر شورش کردها

نوشت شما به شط العرب سر«: ردها هشدار داده بود کهمقام معاون رئیس جمهوري عراق به ک
38»!ایران خواهان شط العرب است و شط العرب هم از کردستان عزیزتر نیست. دبستگی دار

ایران انچهنچش، عراق به ایران پیشنهاد کرد که 1353آذر / م1974دسامبر در ماه
پوشی آماده است که از حقوق خود در شط العرب چشم،هاي خود به کردها را قطع کندکمک

شاه ایران و ،شدکنفرانس سران اوپک که در الجزایر برگزار میي چند ماه بعد در حاشیه39.کند
اسفند 20/ 1975مارس 6با هم دیدار کردند و در ،صدام حسین معاون رئیس جمهور عراق

ر طبق آن عراق خط قراردادي را براي حل اختالفات بین خود به امضا رساندند؛ که ب، 1353
رفت و ایران هم تعهد کرد که از حمایت رزمندگان را در شط العرب پذی) تالوگ(مرزي وسط رود 

ساعت پس از این توافق نیروهاي ایرانی به چند40.دست بکشد،کرد مخالف دولت عراق
اه از پس از بازگشت ش41.آمدات نیروهاي کرد به حالت تعلیق درهاي خود برگشتند و تدارکپایگاه

خودمختاري کردها مسأله«: از وي پرسیدخود با شاه اسداهللا اعلم در گفتگوي خصوصی ،الجزایر
- خورند و خودشان هم میاینها که اینقدر شکست می!هیچ«شاه در پاسخ گفت » می شود؟چه 

42»حرفی بزنند؟توانند چه می،توانستند بایستنددانند اگر ما نبودیم در مقابل ارتش عراق نمی

نشـر پانیـذ،   : تهـران (، ترجمه ابـراهیم یونسـی   آغا شیخ دولت: جامعه شناسی مردم کردمارتین وان بروستن، . 37
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به سرعت بارزانی . ادي را بین کردها به وجود آوردخبر توافق بین ایران و عراق نگرانی زی
» هژار«معروف به عبدالرحمن شرفکندي .رفتبراي گفتگو با شاه و مقامات ایرانی به تهران

، ل نصیرينویسد که ژنراکه همراه بارزانی در این سفر حاضر بود میي کرد شاعر و نویسنده
سلیم عراق شوید و یا اگر راه بیشتر ندارید یا تدو «: اعالم کرده کهت کرديرئیس ساواك به هیأ

عالوه بر نیروهاي عراقی با اما اگر به جنگ ادامه دهید . به ایران پناهنده شویدتوانید میخواستید
، بارزانی به اسفند22/ مارس13در : عدي به سرعت روي دادتحوالت ب43».ما هم طرف هستید

،دستان را براي مشورت در مورد وضع جدیدکردستان برگشت و رهبران حزب دموکرات کر
دعوت به اجالس کرد و دفتر سیاسی حزب تصمیم گرفت که با ارسال پیامی براي دولت عراق 

تسلیم ق این دعوت را رد کرده و خواستار، عرااسفند26/ مارس17در 44.خواستار مذاکره شود
کرد به این نتیجه رسیدند که رهبران هماسفند29/ مارس20در 45.شدقید و شرط کردها بی

م اعالم دشمنی با آنها کرده رژیم شاه هکه عالوه بر عراق،ر وضعیت جدید، امکان مقاومت د
وجود ندارد و به فرماندهان پیشمرگ دستور داده شد که به جنگ پایان داده و با شکستن است،
46.به ایران مهاجرت کنند،ها و نابودي مهمات خودسالح

ش1354/ م1975مهاجرت به ایران پس از قرارداد الجزایر دوم موج
و پریشانی میديانااز سوي رهبري جنبش کرد وضعیت » عدم مقاومت«پس از صدور فرمان 

.به وجود آمد،هاخصوص در مناطق آزاد شده و در میان پیشمرگبه،خاصی در کردستان عراق
حاکی از مستولی شدن فضاي یاس و نا امیدي هاي مختلف در آن زمان اخباري را که خبرگزاري

هاي نفر از پیشمرگ650کیه نوشت که ترملیتي روزنامه. مخابره کردند،در کردستان عراق بود
47.دست به خودکشی بزنند،هاي خوداند که به جاي تسلیم و تحویل سالحکرد ترجیح داده

امیدي کند و از گریه و نایاد میامیدي شرفکندي در خاطرات خود از این فضاي ناعبدالرحمن

.496ص ،)2007،گانهي میهروهندي بالوکردنهناو ه: جابی(چیشتی مجیور،ژارماموستا هه. 43
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سخن ،دانستند و به دنبال انتقام جویی از آنها بودندهایی که سران خود را مقصر میپیشمرگ
ها هم زمانی که دستور بارزانی را مبنی بر دست کشیدن هان پیشمرگهبرخی از فرماند48.راندمی

ي این از جمله. ي آنها تیرباران شدندهبه وسیل، کردنداز مقاومت به افراد زیردست خود ابالغ می
سال 14صدور فرمان تسلیم بعد از 49.بود» بادینان«ي جبههفرمانده» عیسی سوار«افراد 
موجی از 50،ر نفر نیروي مسلح در اختیار داشتها هزااز سوي جنبشی که دهي مسلحانهمبارزه

این تحوالت فشار . جنبش ایجاد کرده بودس را در میان هواداران و افراد وابسته به ناامیدي و یأ
ي کردستان عراق ایجاد نظامی مناطق آزاد شدهها و افراد غیرروانی زیادي را در میان پیشمرگ

این قبیل دالیل روانی را نیز باید در ایجاد موج ،جویی دولت عراقعالوه بر ترس از انتقام. کرد
51.بزرگ پناهندگان به سوي ایران دخیل دانست

ایران اعالم کرد که کردهاي عراق در صورتی که بخواهند به ،مارس18/اسفند27در
فروردین مرز ایران و عراق بسته 12فروردین فرصت خواهند داشت و از روز 11ایران بیایند تا 

فروردین براي تسلیم شدن فرصت دارند 13عراق هم اعالم کرده که کردها تا روز 52.خواهد شد
فروردین مهلت 12کردها تا ،بنابراین53.ش در کردستان پیشروي خواهد کردو پس از آن ارت

خود را ،داشتند که یا به ایران پناهنده شوند و یا با معرفی خود به نزدیکترین مرکز نظامی عراق
ترجیح دادن آوارگی به تسلیم به هاي عراق و یابسیاري با عدم اطمینان به وعده. تسلیم کنند

دولت عراق . ها تسلیم کردنداي نیز خود را به عراقیو عده54راه ایران را در پیش گرفتند،دشمن
ها یک از پیشمرگداد و اعالم کرد که هراز تسلیم شدن هزاران تن در طی چند روز اول خبر می

هایی که بسیاري از پیشمرگ55.انددالر پاداش دریافت کرده280هاي خود بابت تحویل سالح
ها و هاي خود را در برکه، قبل از رسیدن به ایران سالحاستند به ایران پناهنده شوندخومی

.496ـ 497ص ،هه ژار. 48
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ي خود را به اولین اسلحه،برخی نیز پس از رسیدن به مرز56.بردندها انداخته و از بین میرودخانه
57.شدندهاي آوارگان میي اردوگاهپاسگاه ارتش ایران تسلیم کرده و خود با کامیون روانه

بارزانی نیز قرارگاه خود در حاجی عمران را ترك کرده و به ایران پناهنده ،فروردین5ر د
سران 59.فروردین به وي ملحق شدند7ها تا بسیاري دیگر از مسئوالن و سران پیشمرگ58.شد

60.شهرهاي مهاباد و نقده و اشنویه ساکن شدندهاي خود اغلب درجنبش به همراه خانواده

اش هم در آنجا بودند برود؛خواست به نقده، جایی که خانوادهبارزانی هم پس از ورود به ایران می
مسعود بارزانی معتقد است که تصمیم دولت 61.اما دولت ایران از وي خواست که به تهران برود

ی در نقده نزیرا حضور بارزا. ن به درخواست دولت عراق بوده استایران در انتقال بارزانی به تهرا
اعضاي بخش اداري حزب دمکرات 62.کرده استاین دولت را نگران میو در نزدیک مرز عراق،

رادیوي . دنداهنده شکردستان عراق هم به همراه سایر مردم، عراق را ترك کرده و به ایران پن
63.دکنهاي خود را قطع مینیز اعالم کرد که به دالیل فنی برنامه»صداي کردستان«موسوم به 

به محلی متروك تبدیل ،ي چومان که تا چندي پیش مقر فرماندهی کردها در آن قرار داشتدره
64.ها بسته یا ویران شدندگشت و مغازه

، ، برخی از پناهجویانناط شمالی کردستان عراق با ترکیهمرز بودن مبه دلیل نزدیکی و هم
هاي ترك از اما ژاندارمحرکت کردند؛سمت مرزهاي این کشور ي بادینان، به به ویژه در منطقه

-دسته از پناهجویان ناچار میاین. آوردندورود آنها به داخل خاك ترکیه جلوگیري به عمل می
65.شدند با تحمل رنجی مضاعف در هواي سرد کوهستان به سمت مرزهاي ایران بازگردند

.303ص ،رتژموورده و نیشتمانیکی پهلیکی پهگه؛ 496ـ 497ص ،هه ژار. 56
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اي عکس آن هم در ، پدیدهن جدید از کردستان عراق به ایرانبه موازات ورود پناهندگا
خواستند که قبل از می،جریان بود و برخی از کسانی که پیشتر خود را به ایران رسانده بودند

. سلیم اعالم شده بود، به عراق بازگردندفروردین که از سوي دولت عراق براي ت12پایان مهلت 
فروردین به صورت 8اساس آماري که دولت عراق انتشار داد، روند بازگشت به عراق تا روزبر

66.زیر بوده است

نفر300فروردین  1
نفر3000فروردین  2
نفر4500فروردین4
نفر500فروردین5

نفر3500فروردین6
نفر1000فروردین  7
نفر4350فروردین  8

نفر17150مجموع

آوارگان جدید به ایران در جریان دهد که در حالی که هنوز روند ورود این آمار نشان می
هزار نفر از پناهندگانی که قبالً در ایران ساکن شده بودند، 18روز اول فروردین، حدود 8بود، در 

واقع در »آنزل«و » سرآبگرم«هاي شتر ساکنان اردوگاهاین افراد که بی. اندبه عراق بازگشته
ر قصرشیرین و مرز د» خسروي«هاي پاوه بودند، از طریق مرز گاهسرپل ذهاب و اردو

شیر و خورشید سرخ 67.گشتندي نوسود استان کرمانشاه، به عراق باز میدر منطقه» شوشمی«

.2ص ،)1354فروردین 9(کیهان. 66
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، افراد را ازر اختصاص داده بوددستگاه اتوبوس و مینی بوس که به این ام38از طریق ،ایران
68.دادف عراقی تحویل میبرده و در آنجا به طراردوگاه به مرز

رسد که هم دولت ایران و هم دولت عراق هرکدام به دالیل خاص خود چنین به نظر می
ي کیهان که در روزنامه. تعداد افراد پناهنده در ایران باال نرودمکاناالکردند که حتی سعی می

تعداد کسانی را که در آنسوي مرز منتظر روز به پایان ضرب االجل ـ12یعنی اواخر اسفند ـ
ند کند صدور مجوز ورود براي نفر برآورد کرده بود؛ از روهزار250بودند، بیش از ورود به ایران 

این در حالی 69.که بسیاري از آنان موفق به ورود به ایران نشوندکردخبر داد و پیش بینی آنها
به آسانی و تنها با در دست داشتن اوراق دند،که خواهان بازگشت به عراق بوبود که کسانی 

ش هم 1353/ م1974سال دولت ایران که در70.توانستند به عراق بازگردندهویت عراقی می
بار تريایل نبود که با ورود موج عظیم، اینک ممهاجر کرد بودهزار100شاهد ورود بیش از 

سعی در محدود کردن تعداد مکانآن را به دوش بکشد و حتی االمشکالت و تبعات ناشی از
ایران بمانند و در آینده ادند که به جاي اینکه مهاجران دردها هم ترجیح میعراقی. کردآنها می

فروردین 16در . اي ایجاد کنند، آنها را به عراق بازگردانند و تحت نظر داشته باشندخطر بالقوه
شد که از عراق به ایران برود؛ اما به کسانی کس اجازه داده نخواهد عراق اعالم کرد که به هیچ

71.براي بازگشت به عراق مهلت داده شدایران رفته بودند، یک ماه دیگر که در گذشته به

نظور احداث که بدین مهاياردوگاهدر ،شده بودندکشورمهاجرانی را که وارد دولت ایران
اسکان آوارگان سال هایی براي پیشتر در اطراف اشنویه و نقده اردوگاه.اسکان دادشده بود،

با ورود . اشاره کرد» نَلیوان«برپا شده بود که از جمله می توان به اردوگاه ش1353/ م 1974
هاي جدیدي نیز براي اسکان آنها اردوگاه،هاي قبلیعالوه بر اردوگاه،موج جدید پناهندگان

72.ها در امتداد نواحی غربی ایران از ارومیه تا ایالم و اهواز قرار داشتنداهاین اردوگ. ساخته شد

توان به اردوگاهمینیز ، در استان کرمانشاه در استان آذربایجان غربی،»نلیوان«عالوه بر اردوگاه 
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هاي در سنقر و اردوگاه»مله ماست«در بخش نوسود شهرستان پاوه، اردوگاه » وآود«
هم در سه در شهرستان دزفول. در سرپل ذهاب اشاره کرد»2و1نزل شماره آ«و » سرآبگرم«

دست دادن به 73.پناهندگان کرد عراق ساکن بودند» سبزآب«و »بهرام«، »بابک«شهرك 
زیرا با بازگشت برخی از . ها امکانپذیر نیستجمعیت ساکن در هریک از این اردوگاهآماري درباره

دار نبوده شد و از ثبات برخورجدید این آمار دستخوش تغییر میپناهندگان و ورود پناهندگان 
کل آنها به ها یا مجموعیک از این اردوگاههرارقامی در مورد جمعیت برخی از منابع هم. است

زیرا در مدت زمان .توان بر آن تکیه کرددهند که به علت عدم ثبات جمعیت نمیدست می
پس . اما رفته رفته رو به کاهش گذاشتبه اوج خود رسید؛ها ن در اردوگاهکوتاهی جمعیت ساک

ها را بین شهرهاي مرکزي تصمیم گرفت که افراد ساکن در اردوگاه،از مدتی هم دولت ایران
ان و در حالی که هنوز تحرکات جمعیتی مهاجران براي ورود به ایرکیهاني روزنامه. پراکنده کند

نفر هزار50هاي استان کرمانشاه را اهفراد ساکن در اردوگتعداد ابازگشت به عراق ادامه داشت،
ي بازدید از دولت ایران به طور محدود به عناصر بهداشتی سازمان ملل اجازه74.برآورد کرد

لی امکان دسترسی به پناهندگان داده لهاي بین المداد، اما به سایر سازمانها را میاردوگاه
75.نشد

ابتدا .گان کرد عراقی در پیش گرفته بوددر رابطه با پناهندرژیم شاه سیاست مشخصی را 
هاي گوناگون تعداد افراد وارد شده به ایران را حتی المقدور محدود سعی کرد که با اتخاذ سیاست

رد ي آنها با مردم کو تماس گستردهپس از ورود به ایران نیز از تجمع آنها در یک منطقه. کند
،سر نوار غربی کشور پراکنده بودندهاي محصور که در سرتادر اردوگاهایران از طریق اسکان آنها

ز مهاجران در ایران خواهند پس از مدتی هم که معلوم شد تعداد زیادي ا. جلوگیري به عمل آورد
این سیاست . تصمیم به انتقال آنها به مناطق مرکزي و شهرهاي داخلی گرفترژیم شاه ماند،

هاي جلوگیري از فعالیت. توان مورد ارزیابی قرار داداي گوناگون میهدولت ایران را از جنبه
داد الجزایر بر ضد توانست با نقض قرارکه میهاي محل تجمع آنهاگان در اردوگاهسیاسی پناهند

شواهد زیادي در دست . وده استکار باز جمله اهداف رژیم شاه از این،منافع ایران هم باشد

).1354فروردین 10و9، 5(کیهان: ها نکبراي اطالع از نام این اردوگاه. 73
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در جلوگیري از تجدید فعالیت ،در این مقطع دولت شاهنشاهی ایراندهد کهکه نشان میاست
هنگامی که برخی از مهاجرین کرد ،م1975/ ش1354در اواسط بهار . کردها جدي بوده است

با ، ترکیه و سوریه گرفتندو ارتباط با کادرهاي حزبی خود درعراق سعی در تجدید سازمان 
ساواك شماري از کادرهاي فعال آنها را به رژیم عراق تا جایی که . واکنش ساواك مواجه شدند

سري برخی از کادرها به منظور ازپس از اطالع ساواك از اعزام دوباره،همچنین76.تحویل داد
برخی از فعالین مهاجر ساکن نقده بازداشت شده و اسناد آنها ،گرفتن فعالیت به کردستان عراق

ندن پناهندگان کرد عراق در مناطق کردنشین ایران را رژیم شاه همچنین باقی ما77.ضبط گردید
ي کردستان ایران با پناهندگان ارتباط مردم و اقشار مختلف جامعه. دانستبه صالح خود نمی

به ویژه (کرد عراقی که بسیاري از آنها افرادي سیاسی و داراي حدي از خودآگاهی قومی بودند 
از ،)خود با پشت کردن به کردها از عوامل آن بودگی آنها که شاه ایراني سبب آوارمشاهده

هاي امنیتی ناشی از حضور پناهندگان کرد عراقی در نواحی کردنشین ایران به شمار دیگر نگرانی
خی از در میان بر،با عراق به کردها خیانت کرده استاین احساس که شاه با توافق . رفتمی

این امر باعث شد که . رژیم شاهنشاهی را به وجود آورده بودپناهندگان نوعی احساس ضدیت با
از مهاجران با ، بسیاري ژیم شاهنشاهی در میان مردم ایرانور شدن مبارزات ضد رهنگام شعله

شهرها مانند گوید که در برخی از مسعود بارزانی می. و همراهی نشان دهندمخالفان شاه همدلی
اقدام 78.کردندآموزش نظامی ارائه می،شاهانقالبیون ضدق بهیزد و تبریز و اراك، کردهاي عرا

براي به حداقل ،ها در بین شهرهاي داخلی ایراندولت در پراکنده کردن مهاجران ساکن اردوگاه
فروردین 25در اي کهشاه در مصاحبه. ت با شاه بودرساندن تبعات این احساس ضدی

ي دولت ایران در آیندهخبر از سیاست،انجام دادنایتدپرسبا خبرگزاري یو1975آوریل /1354
و افزود »ی در اردوگاه چیز خوشایندي نیستزندگ«رابطه با مهاجران داد وي اظهار داشت که 

زیرا این چیزي است که در مورد ،ها باقی بمانندکند که در اردوگاهکردها را تشویق نمی«که وي 
دید سازمان یا هاي موجود از تجحاکی از نگرانیاین اظهارات79».ها اتفاق افتادفلسطینی
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.250ص ،همان. 77
.254ص ،همان. 78
.7و5ص، )1354فروردین 25(اطالعات. 79
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خبر از سیاست ،همان مصاحبهي شاه در ادامه. هاي آوارگان استهدر اردوگاهاي احتمالیفعالیت
اي بر«ایران داد و افزود رون جامعهدر دي مهاجران مبنی بر جذب و استحالهخود دولت آیندة

ي ایران جذب راحتی می توانند در داخل جامعهکردها به. آنها بهتر است که آمیخته شوند
وزیر خارجه نیز از جذب و ادغام مهاجران کُرد در درون اقتصاد و ،عباسعلی خلعتبري80».شوند

دولت کم کم شروع به انتقال ،همین سیاستچهارچوبدر 81.گفتي ایران سخن میجامعه
یزد و کرمان و جیرفت و اصفهان و ها به شهرهاي مرکزي ایران مانند مهاجرین ساکن اردوگاه

راد در شهرهاي مذکور به کارهایی مانند کارگري و شکاربانیاکثر این اف. کردساري و غیره
اي از به محلهرااشجنبش از جمله بارزانی و خانوادهو بزرگان برخی از سران 82.مشغول شدند

83.شهر کرج انتقال دادند

ش، مجبور 1354/ م1975اد کسانی که در سال به دست دادن رقم مشخصی در مورد تعد
اینکه منبع موثقی زیرا عالوه بر . پذیر نیستامکان،به مهاجرت از کردستان عراق به ایران شدند

اي نیز به عدهه همزمان با ورود پناهندگان جدیداین واقعیت ک، در این باره در دسترس نیست
توان گفت که با تنها می،بنابراین. افزایدله میبه پیچیدگی و اغماض مسأ،گشتندمیعراق بر

در ،هزار نفري که سال پیش از آن به ایران آمده بودند150تا 100ي زیادي به پیوستن عده
به همین ایران افزایش چشمگیري یافته است؛ي هرچند کوتاه تعداد پناهندگان کرد در یک دوره

84.اندلیون نفر نیز ذکر کردهیایران را تا نیم مدلیل است که برخی تعداد پناهندگان کرد حاضر در 

با وجود این اختالفات، مسلم است که پس 85.دانندهزار نفر می300برخی دیگر نیز شمار آنان را 
یک تحرك بزرگ جمعیتی که درصد قابل توجهی از جمعیت آن زمان ،از شکست شورش ایلول

به ،ي بحراندر مراحل اولیه. به وجود آمد،شدرا شامل می) لیون نفریم2حدود (کردستان عراق 
تعداد قابل ،اما با وجود این. کردنداي هم به عراق مراجعت میعده،زات ورود پناهندگان جدیدامو

.همانجا. 80
.17ص ،)1354فروردین 16(اطالعات. 81
).1388خرداد :اربیل(ناز ناز محمد عبدالقادر . مصاحبه نگارنده با خانم د. 82
.32ص ،مینمسته فا ئه. 83
.112، ص )1996مطبعه خبات، : دهوك(، ترجمه رزگار محمد یوسف کورد امه محرومهدیوید ماك داول، . 84
.482، ص 4؛ علم، ج 303ص ،رتژموورده و نیشتمانیکی پهلیکی پهگه. 85
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منابع در مورد تعداد کسانی هم که در ایران ماندند اختالف . توجهی از پناهندگان در ایران ماندند
،پناهندگانی را که به شهرهاي مرکزي ایران انتقال یافتندمسعود بارزانی تعداد. زیادي دارند

باقی هزار نفر در ایران70ست که تنها اما مک داول معتقد ا86.کندهزار نفر برآورد می180حدود
البته پس 88.انددو را ذکر کردهنیز رقمی بین ایندیگربرخی 87.ماندند و بقیه به عراق بازگشتند
چه به دلیل و ه دلیل عدم انطباق با محیط جدیدچه بـ از آن نیز کسانی بودند که 

تصمیم گرفتند که با به جان خریدن ـ ایجاد شده از طرف ساواك و رژیم ایران هايمحدودیت
از ی جاها، ساواك با فراخواندن کردهادر برخ89.خطرات و مشکالت احتمالی به عراق بازگردند

گرفت که در چهارچوب سیاست نظام شاهنشاهی حرکت کرده و دست از و تعهد میءامضاآنان 
البته افرادي نیز که به عراق بازگشتند سرنوشتی بهتر از تبعید و آوارگی 90.کار سیاسی بکشند

تبعید آنبه جنوب ،گشتندمیري از کردهایی را که به این کشور بازدولت عراق بسیا. نیافتند
پراکنده ناصریه و سماوه و غیره، نشین مانند دیوانیهشهرها و روستاهاي عربرا در کرده و آنها

اي از مهاجران ساکن ایران هم که بیشتر شامل افراد باسواد و برخی کادرها و عده91.ساخت
ها و نهادهاي بین توانستند پس از مدتی از طریق ارتباط با سازمان،هاي سابق بودندپیشمرگ

دولت ایران هم مانعی بر سر راه این دسته از افراد براي 92.را به کشور ثالثی برسانندلی خود المل
سوئد نیز هلند وکشورهاي اروپایی از جمله اتریش،بعضی از93.کردترك ایران ایجاد نمی

.399، ص )2002دار ئاراس، : اربیل(الجز الثالث ،البارزانی و الحرکه التحرر الکردیهمسعود بارزانی، . 86
.530ص،)1996(ماك داول. 87
.32ص ،مسته فا ئه مین. 88
.110، ص)2000دین، الحهي زانکوي سهچاپخانه: رولیهه(كیهرگهري پیشمهوهبیرهید کاکه، سه. 89
.همانجا. 90
یاندنی ري روناکبیري و راگهنتهسه: کوردستان(ماکانیهوکار و بنه: کردنکوچ و کوچ پیعارف قوربانی، . 91

؛ همچنین گفتگوي نگارنده با شیرکو بی کس، شاعر کرد که خود 31-30، ص)2001ریکخرواوي الوانی کوردستان، 
خرداد :سلیمانیه. (به جنوب عراق تبعید شده است، )مریوان(از کسانی بوده که در این سال پس از بازگشت از ایران 

1388.(
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100حدود ،ش 1355/م1976در بهار . ي کرد عراقی را پذیرش کردندهرکدام تعدادي پناهنده
94.ي دولت اتریش از تهران به وین منتقل شدندهاي عراق با هزینهخانوار از کرد

از م،1975و1974/ ش1354و1353هايسالي زیادي از پناهندگان کردي که در عده
کشور ن ماندند و به کار و تحصیل در ایها در ایران باقیکردستان عراق به ایران آمدند، سال

پس از آنکه تسلط رژیم بعث بر م،1991/ش1370خی از آنها در سال بر. مشغول شدند
اي نیز به دلیل اوضاع بد اقتصادي کردستان عراق و عده. بازگشتندآنجابه ،کردستان پایان یافت

ش 1382/م 2003تا سال ،ي میهنی کردستانهاي داخلی بین دو حزب دمکرات و اتحادیهجنگ
در ایران ماندند و در آن ،ن عراقو سقوط نهایی حزب بعث و سامان گرفتن نسبی اوضاع کردستا

نسلی از آنها هیچ وقت . ندجمعیتی نیز در ایران باقی ماند. بازگشتندوالیت اولیه خودتاریخ به 
تر نیز هرچند که به زندگی افراد مسن. اندي ایران خو گرفتهاند و با جامعهکردستان عراق را ندیده

95.اما نیم نگاهی هم به کردستان عراق دارند،انددر ایران عادت کرده

گیرينتیجه
از ش،1354و 1353/ م1975و 1974هاي لمهاجرت کردهاي عراق به ایران در سارویداد

ي کردهاي عراق و عوارض و پیامدهاي جنگ و درگیري در کردستان عراق بین جنبش مسلحانه
به دلیل اختالفاتی که بر سر تعیین ،کردهادر جریان قیام ،ایران. دولت مرکزي این کشور بود

کوشید که از کرد و میخط مرزي در شط العرب با دولت عراق داشت، از قیام کردها پشتیبانی می
. این طریق عراق را براي پذیرش خط مرزي مورد قبول خود در شط العرب تحت فشار قرار دهد

راق، حمایت ایران از کردهاي عراق هم به موازات افزایش تنش در روابط ایران و ع،بنابراین
ها در کردستان عراق را افزایش و شدت یافتن درگیري،ي خوداین امر به نوبه. یافتمیافزایش

و لجستیکی هاي مالی و تسلیحاتی در پی داشت و قیام کردهاي عراق را به طور کامل به کمک
شمار زیادي از ،هایافتن درگیريش، با شدت 1353/ م1974طول سال در. دایران وابسته کر

هاي کرد که در جوار مرزهاي شمال غربی مردم کردستان عراق از نواحی تحت کنترل پیشمرگ
سال بعد نیز . هاي داخل ایران اسکان یافتندایران قرار داشت، به ایران پناهنده شدند و در اردوگاه

.56ص ،مسته فا ئه مین. 94
.ناز ناز محمد عبدالقادر. مصاحبه با خانم د. 95
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کردها دچار شکست و فروپاشی شد و ، جنبش رارداد الجزایر بین ایران و عراقمتعاقب امضاي ق
موج بزرگتري از پناهندگان که بخش زیادي از آنها وابستگان جنبش کردها بودند، از بیم 

هاي ي زمانی کوتاه وارد ایران گردیدند و در اردوگاهجویی دولت عراق در یک فاصلهانتقام
ایران ضمن پذیرش . داسکان داده شدن،مختلفی که در سراسر نوار غربی کشور پراکنده بود

بسیاري از آوارگان. کنده عراق را تشویق به بازگشت بآنهاکرداالمکان سعی میآوارگان حتی
نیز پس از اعالم عفو عمومی از سوي عراق به آن کشور بازگشتند؛ اما بخش قابل توجهی از آنها 

مهاجران باقی ،پس از مدتیدولت ایران. در ایران باقی ماندند،ها هزار نفر بودندکه بالغ بر ده
مانده را بین شهرهاي مرکزي تقسیم کرد و کوشید از این طریق تبعات حضور آنها را به حداقل 
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