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 شكر و تقديرت
كه هميشه در تمام مراحل زندگي را  در ابتدا خداوند منّان و مهربان 

 گويم .داده است را سپاس ميبه من اميد و انگيزه مي
زحمت راهنماي كه  آقاي دكتر فرج اهللا احمدي استاد ارجمندماز 

به من هديه كردند كمال را وقت خود و رفتند بنده را به عهده گ
 تشكر دارم .

از استاد گرانقدر و انديشمند جناب آقاي دكتر سيروس فيضي كه 
زمان زيادي را صرف مشاوره پايان نامه اين حقير نمودند و دلسوزانه 

 مرا ياري كردند صميمانه سپاسگزارم .
ري پاياننيز كه زحمت داو نورالدين نعمتياز جناب آقاي دكتر 

 . نهايت تشكر و سپاس را دارمنامه مرا پذيرفتند، 
يل به من كمك كردند و حصي عزيزاني كه در طول دوراني تاز همه

همچنين دوستاني كه منابع در اختيار من گذاشتند و دلسوزانه مرا 
 ياري كردند كمال تشكر دارم .
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 چكيده

اين پژوهش تالش شده تأثيرات اقتصادي جنگ هشت ساله عراق و ايران در كردستان عراق تحليل و در 

هاي متوالي عراق به ويژه در مدت جنگ هشت ساله ايران و عراق، ي رژيميبررسي شود. كه طي فرمانروا

دي هاي اقتصارژيم بعث عراقي از طريق تبعيد و تخريب روستاهاي كردستان به تخريب زيرساخت

ها و نابودي ها هم به صورت شناخت آسيب زيرساختتوان اين تخريبكردستان عراق را پرداخت. كه مي

منابع انساني، هم به صورت مقايسه پيشرفت اقتصادي ديگر مناطق عراق با عقب ماندگي عمدي و اجباري 

ايران و عراق به در خالل جنگ هشت ساله اين پژوهش با پرسش اصلي مناطق كردنشين مطالعه شود. و 

ا رژيم بعث چگونه تضعيف شده ارتباط بموقعيت اقتصادي كردستان عراق در  ويژه چهار سال آخر آن،

عراق از  بعثدر جنگ هشت ساله ايران و عراق، رژيم و فرضيه اصلي اين است كه  است، انجام شده است.

راق را تضعيف كرده است. براي ردستان عهاي اقتصادي، موقعيت اقتصادي كاي از خشونتمجموعه طريق

روابط ايران و كردهاي كردستان عراق و پيشينه بررسي فرضيه اصلي اين پژوهش در چهار فصل شامل 

رژيم بعث عراقي  هاي اقتصادي كردستان عراق از سويتخريب زيرساخت وردستان تحريم اقتصادي ك

 . ناشي از  جنگ ايران و عراق پرداخته شده است خسارات سپس
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 بيان مساله

از دوره صفوي تا انقالب اسالمي و سپس اند. دچار سختي و ناراحتي بسيار شدهمعاصر كردها در تاريخ 
ردستان عراق سر مرزي ايران و عثماني و و عراق، مناطق كرد نشين بخصوص ك جنگ هشت ساله ايران

سيب هاي آاين هنگام جنگ، خاك كُردستان عرصه درگيري بوده وايران و سپس ايران و عراق بوده و بنابر 
تحوالتي زياد توان گفت روابط هردو دولت خواه موقع صلح، خواه موقع جنگ، ديده است. و ميزيادي مي

 آورده است.در تاريخ كرد ها  به وجود مي
مي دوران معاصر بود از جنبه اقتصادي و استراتژيك از مهمترين برخوردهاي نظاعراق و ايران جنگ  

المللي را به خطر انداخت. اين جنگ به مدت هشت سال تأثيرات زيادي بر روي هر كه صلح و امنيت بين
ميليارد  228هزار نفر تلفات و  485دو كشور گذاشت؛ بطوري كه خسارات فراواني از جمله پنج ميليون و 

شت، در اين جنگ دولت ايران سه ميليون و ي خريد اسلحه جنگي براي هر دو كشور در پي دادالر هزينه
هزار نفر تلفات انساني كه موارد مختلفي از جمله كشته شده،  510هزار و عراق نيز يك ميليون و  975

ميليارد دالر و براي  69پناهنده، مجروح و اسير داشتند. همچنين هزينه خريد اسلحه جنگي براي ايران 
 .1د.ميليارد دالر برآورد مي شو 159عراق

كشيد بخصوص در چهار سال آخرش روي كردستان كه مدت هشت سال طولجنگ عراق و ايران 
عراق متمركز شده و آن را به يك ميدان جنگي بين دو كشور بدل نمود. در اين مرحله، جنگ تأثيرات 

ن گفت توابسيار زيادي بر مناطق كردنشين گذاشته كه بعد اقتصادي آن پر رنگ تر بود، بنابر اين مي
پيمان دوم نقش مهمي داشتند و در اين مدت بيشتر همحزاب كردي بخصوص در اين چهار سال ا

العمل باعث شد كه حكومت عراق عكسامر نيز جمهوري اسالمي ايران و ضد حكومت عراق بودند. اين 
آخر جنگ  كه سال 1988نشان بدهد و در مناطق كردنشين از احزاب كردي انتقام بگيرد. عاقبت، در سال 

هم بود، دست به عمليات انفال و شيميايي كردن شهر حلبچه زد. بر اثر جنگ هشت ساله و به ويژه مرحله 
اي زياد نيز ميننابود و عده هاي كشاورزيدوم، جنگ كردستان عراق آسيب زياد ديد: بسياري از زمين

بسياري از جوانان كرد اعم از غير هزار روستا از بين رفتند؛  4تقريبا در كردستان عراق گذاري شدند؛ 
هزار تن از  182نظامي يا نظامي و پيشمرگه در جبهه جنگ، جان خود را باختند؛ در عمليات انفال، 

كردهاي عراق توسط ارتش عراق اسير شدند و ديگر هيچ وقت ديده نشدند؛ در اواخر جنگ و در سال 
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توان . و مي2هزار غير نظامي و بي گناه شد 5ن بمباران شيميايي در شهر حلبچه باعث از بين رفت 1988
 گفت كه ساختارهاي اقتصادي كردستان عراق بر اثر اين شرايط به شدت آسيب ديدند . 

روستاهاي كردستان و تبعيد تنها سبب تبعيد و تخريب و سياست رژيم عراق نه  جنگ عراق و ايران
ه مواد غذايي و صنعتي را براي كردستان و شدند، بلكه باعث نابودي و محو شدن آن منابع هم شد ك

كرد. اين امر نيز تأثيرات بسيار منفي بر روي روستانشينان كردستان شهرهاي ديگر كشور عراق تأمين مي
هاي كشاورزي، اموال و محصوالت گذاشت، چون آنها ناگزير دست از همه چيز بر داشتند و تمام زمين

هاي اجباري آنان را مستقر كردند و ديگر قادر به بازگشتن به گاهكشاورزي خود را ترك كردند و در اردو
 .روستاهاي خود نبودند

 

مفروضات پژوهش:
با توجه به اينكه در مدت جنگ هشت ساله ايران و عراق، ايران در پي تخريب كردستان عراق نبود،  -1

آسيب هاي اقتصادي منطقه به واسطه رژيم بعثي عراقي مطرح است .
گ هشت ساله ايران و عراق، كشورهاي عربي عمدتاً طرفدار رژيم بعثي عراق بودند و به عنوان در جن -2

نمونه، حتي بمباران شيميايي حلبچه و عمليات انفال را محكوم نكردند .
پيماني ايران و كردستان عراق، پشتيباني اياالت متحده را به همراه داشت، برخالف دوره پهلوي كه هم -3

پيماني ايران و كردستان عراق، بدون همراهي اياالت متحده و بلكه هوري اسالمي، همدر دوره جم
 مورد انتقاد اين كشور بود .

 

 پرسش اصلي :
در خالل جنگ هشت ساله ايران و عراق به ويژه چهار سال آخر آن، موقعيت اقتصادي كردستان عراق در 

ارتباط با رژيم بعثي چگونه تضعيف شده است ؟ 
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 ش هاي فرعي :پرس

   شان را گسترش چگونه روابط سياسي و نظامي 1958-1988هاي ايران و كردستان عراق در سال-
 دادند؟

كرد؟هاي اقتصادي، موقعيت اقتصادي كردستان عراق را تعضيف ميعراق چگونه از طريق تحريم-
؟كردهاي اقتصادي كردستان عراق را تخريب ميرژيم بعث عراقي چگونه زيرساخت-
كرد؟رژيم بعث عراقي چگونه منابع انساني كردستان عراق را نابود مي-

 فرضيه اصلي :
هاي اقتصادي، اي از خشونتدر جنگ هشت ساله ايران و عراق، رژيم بعثي عراق از طريق  مجموعه

 ردستان عراق را تضعيف كرده است .موقعيت اقتصادي ك
 

 تعريف مفاهيم و متغيرها:
 مفاهيم :الف) 

: منظور از خشونت اقتصادي مجموع از اقدامات است كه به قصدي نابودي اقتصادي نت اقتصاديخشو
ها، نابودي منابع انساني و موردي از اين دست مي باشد.انجام مي شود و شامل تحريم، تخريب زيرساخت

كردستان عراق  هزار نفر مردم بي دفاع در182انفال عملياتي بود كه در جريان آن بيش از  :عمليات انفال
رژيم بعثي عراق در سال  3به ويژه كودكان و زنان و سالخوردگان از سوي ارتش و ماموران امن و مخابرات

به قتل رسيدند كه از لحاظ گستردگي و حجم كشتار و درنده خويي، نزد بسياري از كشورها و  1988
شريت به ثبت رسيده است كه نابودي المللي به عنوان يكي از فجيع ترين جنايات عليه بهاي بينسازمان

 كردستان عراق و كشتار مردم آن را هدف گرفته بود .
:  شيميايي كردن يك از دردناك ترين و غم انگيز ترين جنايت بود، كه نيروهاي هوايي شيميايي كردن
 شهر حلبچه را هدف گرفتند كه در آن 1988مارس 16هاي شيميايي در روز ده از بمبعراق با استفا

هزاران تن از شهروندان كرد عراقي شهر حلبچه و نواحي اطرافش نابود شده يا تحت تاثير مواد شيميايي 
 آلوده و آسيب ديدند. 

                                                           
منظور، نيروهاي امنيتي و اطالعاتي عراق است.
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شان است جابجايي اجباري : ناظر بر جابجا كردن اشخاص به محلي دور از خانه يا منطقهجابجايي اجباري
بجايي اهدف اصلي آن پاكسازي قومي بوده است. جعمدتاً به زور و به طرز خشونت آميز انجام گرفته و 

ها جايگزين مياي را خالي از سكنه كرده و گاه با عربجمعيت كردها گاه به اين صورت بوده كه منطقه
نموده است.

: در عمليات انفال كه رژيم بعثي عراق بر عليه كردهاي عراق اجرا كرد، بسياري ناپديد شدن هميشگي افراد
ها و يا ديگر وسايل نقليه به طور دسته ژه كودكان و زنان و سالخوردگان با كاميون و اتوبوساز آنها به وي

بردند و هيچ وقت آنها ديده نشدند. و تاكنون نيز جمعي با دست و چشم بسته به سمت جنوب عراق مي
اند.آشكار نشد كه زنده يا مرده

 

 متغيرها:ب) 
 عراق  :  خشونت اقتصادي رژيم بعثيمتغير مستقل
 : تضعيف موقعيت اقتصادي كردستان عراقمتغير وابسته

 

 پيشينه پژوهش:
، تاكنون منابع بسيار ارزشمندي منتشر شده است، اما 1980-88درباره جنگ هشت ساله ايران و عراق 

اند و ابعاد اقتصادي كمتر موردي توجه اين منابع عمدتاً به لحاظ سياسي و به نتايج جنگ پرداخته
ديده جنگ عراق و ايران ي كه هيچ پژوهشي مستقلي در مورد نتايج اقتصادي ته است؛ به نحوقرارگرف

شود. در زير ها عمدتاً به صورت جزئي و مختصر ديده مينشده. آمارها و اطالعات اقتصادي در اين پژوهش
 شود :به چند پژوهش در اين مورد اشاره مي

هاي رژيم بعثي كتابي است درباره جنايت ،4با ايرانجنايت جنگي؛ حمالت شيميايي عراق در جنگ  
ايران و كردهاي كردستان، نويسنده در  هاي شيميايي و جنايات جنگي عليهعراقي با استفاده از انواع سالح

كند همانند اين كتاب به حمالت شيميايي رژيم عراق در ساير شهرهاي ايران و كردستان عراق اشاره مي
 شلمچه. نطقهشهر حلبچه و فاو و م

                                                           
).1391مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، چاپ اول، تهرانجنايت جنگي حمالت شيميايي عراق در جنگ با ايرانمحمد باقر، نيكخواه، 

منابن منابع ب
انخته
من من  منن

ردردردردسكردكردسدستردستستان
ععر ثيثي
كككككك

ژيمژيم بعبعثيبعثي



، كتابي ديگري است درباره دوران جنگ هشت ساله ايران و  5جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل
عراق. نگارنده در اين كتاب به روند شكل گيري و آزادسازي و اشغالگري در حين جنگ و پايان جنگ 

  پردازد.نها در اين جنگ مياشاره مي كند. او در ضمن اين، با تهاجمات هر دو دولت به همديگر و هدف آ
، اين كتاب درباره كردها است در دولت عراق، نويسنده در اين 6كردها در عراق؛ گذشته حال آينده 

كتاب درباره هويت و موقعيت كردها در عراق و سپس سياست حكومت عراق در برابر كردها و حركت آنان 
دهد. او در ضمن اين، به بعثي عراقي توضيح ميدر عراق بعد از تأسيسات جمهوري عراق تا فروپاشي حزب 

 پردازد.  مسائل اقتصادي حقوق بشر در كردستان عراق مي
در زمينه  كتابي ديگري است1980-88جنگ عراق و ايران  ،19807-88رب العراقيه االيرانيه الح  

راق و ايران نوشته جنگ هشت ساله ايران و عراق، كه نويسنده در اين كتاب در مورد جنگ هشت ساله ع
اي ي تلف شدهاست و به عوامل و مراحل و نتايج اين جنگ را پرداخته است، سپس به خسارات و هزينه

 هر دو دولت اشاره مي كند.
-1980دا  نگي عيراق و ئيرانكاني جهي كورد له كوردستان عيراق له سالهوهتهبزافي رزگاريخوازي نه

نويسنده 1980-88هاي جنگ عراق و ايران ان عراق در مدت سالجنبش ملي كرد در كردست ،19888
در اين كتاب به جنبش و مبارزات  مسلحانه كردهاي عراق در حال جنگ عراق و ايران اشاره مي كند و به 
سياست هاي هر دو دولت عراق و ايران در برابر كردهاي عراق پرداخته است. اين كتاب بيشتر ناظر بر 

 ضد رژيم عراق مي باشد. مبارزات مسلحانه
، 19899-1975 ي رزگاريخوازي كورد له باشوري كوردستانوهر جوالنهرامبهكاني ئيران بهتهسياسه

نويسنده در اين كتاب درباره 1975-89سياست ايران در برابر جنبش ملي كرد در جنوب كردستان 
و به تحوالت كه درحال جنگ هشت  سياست ايران در برابر جنبش هاي كردهاي عراق توضيح مي دهد

                                                           
 ).1391(تهران: مركز تحقيق و توسعه علوم انساني، چاپ اول، ات و مسائل جنگ ايران و عراق؛ موضوعمحمد، دروديان،  5
).1391: سيروس فيضي (تهران: انتشارات توكلي، چاپ اول، ه، ترجمكردها در عراق؛ گذشته حال آيندهكريم، يلديز،  6
).1994نا،جا، بي(بي،1988  1980الحرب العراقيه االيرانيه المشير عبدالحليم، ابو غزاله،   7
(اربيل: حاجي  1988  1980نگي عيراق و ئيران دا كاني جهي كورد له كوردستان عيراق له سالهوهتهبزافي رزگاريخوازي نهيي، علي تتر، نيروه 8

 ).2008هاشم، 
نوي،  : رييه(سليماني 1989  1975تاني رزگاريخوازي كورد له باشورد كوردسوهر جوالنهرامبهكاني ئيران بهتهسياسهفارووق محمد حمد، امين،  9

2014.(

 عري عي عرر عراقي عراقق
 دراق در
يييياياي
هايهاي عر

ددددرق دق دردر مدر مد
كله كوورد كور كورردسوردس كه كوه كه كه للهه د

تايجتايج



مي كند و تاسيسات احزاب كردها روابط آنها با  ساله شكل گرفته است و موضع ايران در برابري آن اشاره
 ايران پرداخته است.

دانشگاهي نيز به  نامههاي مرتبط با جنگ هشت ساله ايران و عراق، چند پايانعالوه بر مجموعه كتاب
عيراقدا.  نگي ئيران لكوژي كورد له جهكومهنامه توان به پايانند. در اين راستا ميااين موضوع پرداخته

به  16/3/1988عراق. حلبچه -نسل كشي كردها در جنگ ايران ،10ك نمونه) وه16/3/1988بجه (لههه
كشي كرد پردازد، و به نسل اشاره كرد، كه به سياست رژيم بعث عراق در كردستان عراق ميعنوان نمونه

در فاجعه حلبچه پرداخته است او سپس درباره روابط پيشمرگه و نيروي جمهوري اسالمي ايران و 
 دهد. هماهنگي آنان در تصرف شهر حلبچه توضيحاتي مي

نامه ديگري كه مربوط به دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق است، با عنوان همچنين پايان
 1980،  سپتامبر 1367مرداد  -1359(شهريور  ايرانجنگ عراق و مناسبات ايران با كردهاي عراق در 

ردستان عراق و روابط آنها با ايران و به رويداد فاجعه ك باحزا، ضمن بحث درباره تأسيسات 11)1988اوت 
 كردستان عراق پرداخته است . حلبچه و عمليات انفال در

 

 روش پژوهش :
 پردازد.ررسي موضوع پايان نامه مياين پژوهش به صورت توصيفي و تحليلي به ب

 

 روش گردآوري داده ها و اطالعات :
شيوه ي كتابخانه اي است و در اين ميان نيز به چند  اين پژوهشروش نگارنده درگردآوري داده ها در 

ردستان عراق مراجعه،  و از منابع اينترنتي و اسناد تاريخي نيز جمهوري اسالمي ايران و در ك كتابخانه در
 شود.هاي علمي و سياسي نيز بهره گرفته ميستفاده مي شود. در اين پژوهش، از مصاحبه با شخصيتا

 

                                                           
منتشر ، (سليمانيه: دانشگاه سليمانيهك نمونه) وه16/3/1988بجه (لهعيراقدا. هه نگي ئيران لكوژي كورد له جهكومهعادل صديق، علي،  10

).2014نشده،
، (قزوين: )1988اوت   1980، سپتامبر  1367مرداد   1359مناسبات ايران با كردهاي عراق در جنگ عراق و ايران (شهريور اركان، حسن،  11

).1393المللي امام خميني، منتشر نشده، دانشگاه بين
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 ها:روش تحليل داده
ساس روابط منطقي اهاي كيفي بر شود. و دادههاي آماري مفصل استفاده نميدر اين پژوهش از تحليل

 شود.تحليل مي شان بررسي و تجزيه
 

 ده مكاني ،زماني و موضوعي پژوهش)(محدو حدود و نقطه تمركز
هاي به لحاظ زماني به فاصله سالو شود. اين پژوهش به لحاظ مكاني شامل منطقه كردستان عراق مي

، بر تصادي جنگ هشت ساله ايران و عراقشده و به لحاظ موضوعي، تاثيرات اقمحدود  88-1980

 .دهدكردستان عراق مورد بررسي قرار مي
 

 ش:سازماندهي پژوه
نامه است، در چهار فصل بررسي اثرات اين پژوهش پس از مقدمه كه شامل كليات طرح تفصيلي پايان

پردازد. در فصل نخست با عنوان پيشينه روابط ايران و كردستان عراق جنگ هشت ساله ايران و عراق مي
راق در جريان جنگ ي روابط ايران و كردستان عپرداخته است، سپس درباره1357پيش از انقالب اسالمي 

 يشود. در فصل دوم به تحريم اقتصادي كردستان عراق از سوي رژيم بعثايران و عراق بيان مي هشت ساله
گذاري و همچنين اوضاع اقتصادي كردستان پيش اي و سرمايههاي بودجهشود. نارسايي عراق پرداخته مي

گرفته است. در فصل سوم به تخريب از آغاز جنگي هشت ساله نيز در همين فصل مورد بحث قرار 
شده كه عمدتاً با خشونت و قدرت عراقي اشاره  يهاي اقتصادي كردستان عراق از سوي رژيم بعثزيرساخت

نظامي صورت گرفته است. در فصل چهارم، خسارات ناشي از جنگ كه شامل نابودي منابع انساني و 
جمعي، تبعيد، جابجايي، ناپديد شدگي، و .....) هاي دست هاي مختلف تضعيف جمعيت كردها(اعدامشيوه

 هاي پژوهش اختصاص دارد. نامه آمده كه به يافتهشود. در پايان،  نتيجه پايانبررسي مي
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 فصل اول :

روابط كردهاي كردستان عراق با دولت  
   1958-88ايران 
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 1958 79روابط جنبش ملي كردستان عراق با دولت ايران بخش اول: 
 

 كرد با ايران اتحاداوضاع كردستان عراق قبل از   1-1-1  
در عراق توسط عبدالكريم قاسم و بازگشت 1337تير  1958/23ژوئيه  14پس از پيروزي كودتاي 

جديد را در تاريخ دولت عراق و كردستان عراق زير سايه   مصطفي بارزاني از اتحاد شوروي، مرحله
هاي كرد كه عبارت بودند از  سم وعده داده بود كه همه در خواستنظام جمهوري آغاز شد، قا

تضمين تحقق يافتن حقوق ملي و اينكه ملت كرد به حقوق خود برسند اين خود نيز سبب بهبود 
شد. و در مقابل نيز حزب دمكرات  روابط بين دولت مركزي عراق و جنبش ملي كردها مي

دالكريم قاسم حمايت كرده و از حكومت او در (ح. د. ك) تصميم گرفت از عب كردستان عراق
  مقابل دشمنانش حمايت كند، آن نيز موجب شد كه رژيم عراق براي نخستين بار كردها را به
عنوان يك گروه قومي متمايز كه داراي حقوق ملي هستند در چارچوب حكومت به رسميت 

عنوان بخش الينفك ملت  به  بشناسد و به آن اعتراف كرد. قانون اساسي عراق بر جايگاه كشور
كرد، اين در حالي بود كه در ماده سوم اساسنامه وقت كشور آمده بود كه عرب تأكيد مي

عنوان شريك در اين ملت در نظر گرفته مي   ها و كردها به عربداشت: اي صريح اظهار مي گونه به
 ).17-16: 2002(گوران ، شوند

يم قاسم و با متوقف كردن و جلوگيري از تحرك نظامي مصطفي بارزاني با حمايت از عبدالكر
توانست قدرت خود را براي همگان  1959مارس  9شواف عليه حكومت مركزي در موصل در 

). و زمان كه قاسم به قدرت رسيد وضع را 43: 1997؛ مجيد،  501: 2005اثبات كند (ماكداول،
چرخيدند اما قاسم از دستان و بغداد ميرفت و احزاب علني شدند و آزادانه در كربه بهبودي مي

)، لذا روابط 549: 1388فرد، افزوني سلطه مصطفي بارزاني در منطقه چنان راضي نبود (قانعي
زمان زيادي طول نكشيد و به سبب برخي از عوامل خيلي  بين ح. د. ك و عبدالكريم قاسم مدت

عوامل اين بود كه عبدالكريم قاسم ي آن  زود به تيرگي روابط بين دو طرف منتهي شد، از جمله
زير فشارها و تاثيرات بعضي از افسرهاي عرب قرار گرفت كه قاسم را عليه مصطفي بارزاني تشويق 

آمده در بين ايالت و عشاير كرد كه تأثيرات  كردند، و همچنين ناسازگاري و اختالفات پيشمي
ويژه زماني كه عبدالكريم   گذاشت، به خيلي عميقي بر روي روابط بين عبدالكريم قاسم و بارزاني
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ها  قاسم از ايالت و عشاير كه با بارزاني داراي اختالف و ناسازگاري بودند حمايت كرده و به آن
اسلحه داده، اين كار عبدالكريم قاسم سبب برانگيختن واكنش و نگراني بارزاني شد(عثمان، 

2016 :16.( 
مصطفي بارزاني با عبدالكريم قاسم وقتي بود همچنين در وهله اول شروع اختالفات بين  

تالش  1961بخصوص پس از رفتن بارزاني به اتحاد شوروي و اينكه در هنگام برگشتن او در فوريه
كرد كه با عبدالكريم قاسم مالقات كند ولي درخواست او از طرف عبدالكريم قاسم پذيرفته نشد و 

اي براي پراكنده كردن ح. د. ك و تبعيد  اي گستردهه زمان با اين رويداد عبدالكريم قاسم تالش هم
ها انجام داد، مثالً اينكه براي تشكيل  اعضاي باالي حزب مذكور و همچنين ايجاد نزاع در بين آن

كرد،  دادن يك حزب بنام حزب تقدم الوطني با رياست محمد حبيب و عليه ح. د. ك تالش مي
) ح. د. ك بود شروع به منتشر كردن موضوعاتي كه زبان حال (ارگان خباتدر مقابل روزنامه 

درباره اجراي دموكراسي و قانونمند كردن ادارات دولتي و انجام دادن انتخابات ملي و رعايت 
هايي كه به كردهاي عراق براي به  هاي قانون اساسي) و همچنين تمام وعده دستور (اساسنامه

سو  بدالكريم قاسم در اين مورد از يكدست آوردن حقوق ملي داده بودند پرداخت كه موضع ع
 .)17: 2002؛ گوران، 2005:293منفي بود (حبيب،

در دستور  30داري شماره  از سوي ديگر بعد از اعالم قوانين اصالحات كشاورزي و زمين 
بندي زمين كشاورزي بين دهقانان، سبب واكنش و اظهار نارضايتي  تقسيم 1958وقت سال 

اي را  اران) شد كه درنهايت ضد اين اصالحات كشاورزي حركات مسلحانهد ها (اشراف زمين اقطاع
) 30ح الزراعيه رقم (؛ قانون االصال 54؛ الحمداني،ب.س: 159: 2010ايجاد كردند (في بيمار،

دار  اين موضوع سبب شد كه ايالت جاف با رياست هر دو برادر اشراف زمين). 30/9/1958
بچه و كفري عليه رژيم عبدالكريم قاسم بر خيزند و در مورد ساالرجاف و سردارجاف در مناطق حل

اصالحات كشاورزي واكنش نشان دهند كه زياد طول نكشيد توسط عبدالكريم قاسم و با 
سوي ايران  دار به پشتيباني دهقانان اورامان و پينجوين از بين رفتند و هر دو برادر اشراف زمين

ز كدخدا رشيدلوالني عليه اصالحات كشاورزي قيام كرد، زمان در منطقه بادينان ني شتافتند، هم
؛  45: 1997سوي تركيه فرار كرد (مجيد، ولي توسط ايالت و عشاير بارزاني سرنگون شد و به

 ).85: 2006دين، محي
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داري  كرد كه به علت نارضايتي از اصالحات كشاورزي و زمينپس از مدتي ايالت و عشاير 
ها يك حزب بنام  محمدرضا شاه ايران توانست از طريق ساواك براي آن ي ايران شده بودند،آواره

ها را به خاك عراق  الثوره به رياست يك جنرال ايراني بنام تيمسار ورهرام تشكيل بدهد، سپس آن
 1961روانه كند، مقر اساسي اين حزب در شهر مهاباد در كردستان ايران وجود داشت، در آوريل 

مركزهاي سربازي عراق در مرز ايران و عراق حمله كنند و با موفقيت اين توانستند به بعضي از 
گويد: تشكيل شدن كار را انجام دادند، سپس رفته رفته گسترش پيدا كردند، ابراهيم احمد مي

ريزي نبود و دولت ايران از ها از دولت عراق بدون برنامه و ناراضي بودن آن اين گروه (حزب الثوره)
داد و در خاك ايران نيز راهنمايي سربازي به ها پول مي پشتيباني مي كرد و به آن ها حمايت و آن
) كه مي95-94: 2001؛ خراساني، 508: 2005؛ ماكداول،  29: 1995شد (عزيز، ها داده مي آن

نوعي شروع حمايت و پشتيباني دولت ايران از كردهاي عراق عليه رژيم عبدالكريم  توانيم اين را به 
 محسوب كنيم.قاسم 

ح. د. ك از ابتدا ضد حركات مسلحانه عشاير بود، ولي بعد از مدت كوتاهي تالش كرد بر روي 
ها را بكار گيرد و سپس  گرايي كردي آن اين حركات تسلط يابد و براي منافع ناسيوناليسم و ملت

مت ملي و تمام نامه را تقديم به عبدالكريم قاسم و ادارات حكو يك بيان 1961ژوئن  30در تاريخ 
احزاب سياسي در عراق كردند و تقاضاي اعطاي خودمختاري واقعي را به كردهاي عراق خواستار 

 ). 294: 2005؛ حبيب،  60: 1990؛ جواد، 94-93: 2001شدند (خراساني،
اي براي حمايت و  نامه را باطل اعالم كرد، بلكه اقدامات گسترده تنها اين بيان عبدالكريم نه 

ا دشمنان ح. د. ك و مصطفي بارزاني انجام داد، سپس به ارتش زميني و هوايي عراق همكاري ب
عمليات سربازي با  1961سپتامبر  10دستور حمله به مناطق كردنشين را صادر كرد و در مورخ 

ها شروع شد كه شهر سليمانيه و اطرافش را بمباران كردند و هيئت جنبش ملي  هجوم جنگنده
؛  93: 2006دين،؛ محي 61: 1990رو كردند (جواد،  روبه 1961سپتامبر  11كرد را با شورش 

 ).88: 2011؛ نكديمون،  295: 2005؛ حبيب،  30: 1995عزيز، 
شدت از رژيم عبدالكريم قاسم حمايت   جنبش ملي كرد از ابتدا بهگويد :  جالل طالباني مي

رست انقالبي و مردمي كنار يافت، و با كرد تا زماني كه رهبري نظامي انقالبي عراق از مسير د مي
ي ديكتاتوري سبب بروز برخوردي شديد با جنبش ملي كرد شد و منجر به پيروي كردن از شيوه

 ).14: 1998م شد (طالباني، 1961سپتامبر  11وقوع شورش 
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 روابط بين عراق و ايران قبل از آغاز جنبش ايلول  1-1-2  
رغم اينكه داراي روابطي تيره  شاره كرد كه عبدالكريم قاسم عليتوان به اين مطلب ادر اينجا مي

زمان با دولت ايران نيز در حال كشمكش و نزاع سخت  با هيئت جنبش كردهاي عراق بود، هم
 14تا كودتاي نظامي عبدالكريم قاسم در  1932توان گفت از استقالل دولت عراق در سال بود. مي
ن بساط حكومت پادشاهي خاندان هاشمي در عراق شد، كه منجر به برچيده شد 1958ژوئيه 

هاي انقالبي و  روابط ايران و عراق از آرامشي نسبي برخوردار بود، ولي باروي كار آمدن حكومت
: 1395رفته به منتهي وخامت رسيد (شهيدزاده،   درپي در آن كشور اين روابط رفته كودتاهاي پي

313 .( 
ر جهت سياسي خارجي آن به سمت بلوك شرق، خروج از تغيير رژيم سياسي در عراق، تغيي

و فعاليت احزاب كمونيست در عراق موجب نزاع و تيرگي ميان دولت عراق و 1955پيمان بغداد 
ايران شد. سپس مشكالت آبراهه اروند رود و مناطق مرزي شمال كشور عراق، نزديك شدن قاسم 

بين ايران و عراق بود، بخصوص كارهاي  به اتحاد شوروي ازجمله عوامل ناسازگاري و اختالف
قاسم باعث ترديد و اضطراب و نگراني محمد رضاشاه پهلوي شد، اگر چه پايه و اساس مشكالت 

عنوان  عبدالكريم قاسم با دولت ايران اروند رود بود، ولي ايران تمايلي براي اينكه اروند رود را به 
عنوان مكاني  تالش كرد جبهه شمال عراق را به ميدان جنگ با عراق شناسايي كند نداشت، ايران 

دانست با وقوع جنگ در اروند رود  براي جنگ با دولت عراق هدف قرار دهد زيرا شاه ايران مي
شود و المللي و نارضايتي كارگران نفت ايران در آن منطقه مي باعث زيرپا گذاشتن قوانين بين

ترسيد كه عاقبت صدام حسين  ي نفت آبادان ميها همچنين ايران از واكنش و حمله قاسم به چاه
هاي بين هر دو دولت ايران و عراق،  اين كار را انجام داد، با احياء و پيدايش مشكالت و كشمكش

: 2010بيمار،؛ في 45: 1997پيماني و توافق آن عليه كردهاي عراق به پايان رسيد (مجيد، هم
 ).9: 1378؛ بختيار در عراق،  175

ت كرد در هر دو دولت ايران و عراق همواره از نكات اساسي نزاع بين هر دو موجوديت مل
اند كه كرد را مانند هاي مختلف تالش كرده كشور بوده، و طرفين براي حل مشكالت خود به شيوه

در  1958ژوئيه  14يك اهرم فشار در برابر هم ديگر بكار ببرند، در اين ميان زماني كه كودتا 
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نزديكي و همكاري كردها به رياست مصطفي بارزاني با رژيم عبدالكريم قاسم  عراق صورت گرفت،
باعث نگراني و خشونت شاه ايران شد و اين عصبانيت تا حدي رسيد كه موقع تالشي ترور قاسم 

اند ولي نمرده ناراحت اند خيلي خوشحال شده ولي چند لحظه بعد كه گفتهكه به شاه خبر داده
  .)1؛ ر.ك : سند شماره  58ها را گره كرده است (پژمان، ب.س: ت مشتشده و از روي عصباني

اين ترتيب خطر برخوردهاي مسلحانه در بين هر دو كشور تا حدي ممكن صورت گرفت،   به
هاي بازرگاني خود را تحت حفاظت خصوص زماني كه دولت ايران تصميم گرفت كشتي  به

روند رود نمايد، اما در مقابل اين اقدام دولت عراق واحدهاي نيروي دريايي و جنگنده خود وارد ا
ي را به شوراي امنيت برد و ايران را متهم به اعمال زور و تهديد در آبراهه ميان دو  نامه ا شكايت

چنين دولت عراق دست به سلسله اقدامات پيشگيرانه عليه ايران زد، همانند  كشور نمود. به اين 
هاي را براي مدارس و  ان مقيم عراق از آن كشور و چالشجمعي ايراني بيرون راندن دسته

هاي گروهي به دامن هاي سياسي و كنسولي ايران به وجود آورد، همچنين در رسانه نمايندگي
توان به خوزستان و بلوچستان  هاي ايران كه مي طلبي در برخي از استان زدن تحريكات تجزيه

 ).315: 1395ه، ؛ شهيدزاد 176: 2010بيمار، اشاره كرد (في
سو موجب تيرگي روابط ميان عراق و ايران و از سوي ديگر  كودتاي عبدالكريم قاسم از يك
هاي هاي ضد و مخالف دولت عراقي كه عبارت بودند از گروهسبب نزديكي و حمايت ايران از گروه

ه نوامبر اي در مامختلف كرد و اعضاي عرب حزب كمونيست اين كشور شد. شاه ايران در مصاحبه
تواند از آن استفاده  اي كه مرز دو كشور باشد، تنها يك كشور نمي رودخانهاعالم كرد 1959
را  1937ناچار معاهده سال  عراق به شاه، قاسم پاسخ داد و گفت:   در مقابل مصاحبه كند

م اعالم قاس . سپسعنوان بخشش به ايران پس داد  پذيرفت، پنج كيلومتر از آب اروند رود را به
محض اينكه قاسم مدعي آبراهه شد   ميان عراق و ايران ديگر اعتباري ندارد، به 1937كرد معاهده 

نفتكشي ايراني از اروند رود را   به نيروهاي نظامي عراقي نيز فرمان منع استفاده 1959در سال 
 .)234: 1390؛ انتصار، 33: 2008بدولقادر،؛ عه 141: 1394صادر كرد (پيشنگ، 

شدت براي سرنگوني نظام جمهوري و   اين عوامل سبب شدند كه دولت ايران به  همه 
بازگشتن رژيم شاهنشاهي در عراق تالش كند و از طريق ساواك با تمركز كردن بر روي اين 

هاي كه مخالف حكومت عراق بودند نزديك كند، سپس عليه رژيم موضوع كه خود را به گروه
 تيباني كرد.ها حمايت و پش عراق از آن
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هر دو دولت عراق و ايران شروع به  1961سپتامبر 11زمان كوتاهي قبل از وقوع شورش در مدت
گفتوگوهاي سري و پنهان نمودند، طبق يك دستور كه وزير دفاع عراق به مسئوالن لشكر يك و 

اند عليه توان دريافت كه هر دو دولت موافقت نموده است مي لشكر دو ارتش عراق تقديم كرده
هست توسط وزير دفاع به ارتش  52/3478جنبش ملي كرد برخيزند، اين دستور كه تحت شماره 

شده كه به آسمان عراق در مناطق   هاي ايران اجازه داده دهد كه به جنگندهعراق اطالع مي
هاي كردستان وارد شوند، و كشف مكان پيشمرگهسرسنگ و ئاكري و رواندوز براي زدوخورد 

همچنين در زمان وقوع شورش ايلول، حكومت تهران به همراه حكومت بغداد شروع به تنظيم 
: 2014هايشان براي آغاز اقدامات مشترك عليه جنبش ملي كردستان كردند (عيسي،  برنامه
441(. 

چ نيازي به حمايت از جنبش ملي ايلول دولت ايران هي جنبشتوان گفت از ابتدا وقوع مي
بست و به سرنگوني شورش كردها در  هاي كرد ميكرد نداشت، حتي مرزها را به روي پيشمرگه

كردستان عراق تمايل زيادي داشتند، به اين خاطر بود كه مصطفي بارزاني يكي از كساني بود كه 
ت. همچنين طبق شركت داش 1946هاي حكومت جمهوري كردستان در سال  در جمع فرمانده
به اعدام بود و از سوي ديگر دولت ايران بارزاني  سو بارزاني ازنظر دولت ايران محكوم  سوابق، از يك

؛ محمدامين، 117-1390:116كرد (قانعي فرد، را به طرفداري از اتحاديه شوروي متهم مي
 ).141، 3: بر2009؛ پشدري،  42: 2014

سوي منطقه مرزي پنجوين آورد، در   ارتش خود را به بعد از وقوع جنبش ايلول دولت ايران 
ها  مقابل هيئت شورش كردستان عراق تالش زيادي كردند كه با دولت ايران تماس بگيرند و به آن

وجه عليه دولت   هيچ داريم و هدف جنبش ملي كرد به  اعالم كنند كه ما با دولت عراق مشكل
 16اين ارتباط را برقرار كنند، در روز دوشنبه مورخ ايران نيست و نخواهد بود، ولي نتوانستند 

شدت مناطق زير تسلط  دولت ايران با توپ و جنگنده از صبح تا آخر شب به 1962ژوئيه 
)، پس از زمان كوتاهي دولت 47: 199؛ عزيز،  105: 2007ها را بمباران كرد (حسن، پيشمرگه

اد و با تمركز به روي تقاضاهاي بدخواهان ايران نبست به جنبش ملي كرد سياست خود را تغيير د
عنوان يك  ، ادعاي خاك اهواز به 1955دولت عراق از قبيل عقب كشيدن از حلف بغداد در سال 
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ها سبب نگراني و ترس  استان عربي و همچنين برگرداندن تمام اروند رود به خاك عراق، همه اين
هاي مختلف گزينه ايجاد رابطه با گروهشاه ايران شد، به همين دليل شاه دريافت كه بهترين 

 ).209: 2010معارض دولت عراق است (تريب، 
دو طرح به كلي سري جدا از هم براي جمع آوري ضد عبدالكريم قاسم و رژيم جمهوري در 
داخل و خارج از عراق و همچنين استفاده از دو عامل كرد و شيعه كه همبستگي و پيوستگي 

ها به عهده نمايندگي ساواك در عراق اشتند، به وجود آمد. كه اجراي آننژادي و مذهبي با ايران د
و به مسئوليت مستقيم عيسي پژمان گذاشته شد. ساواك طبق طرحي كه تهيه كرده و به تصويب 
رسيده بود قصد و نظر داشت كه وسايل براندازي دولت قاسم را فراهم كند و براي بازگشتن رژيم 

تالش خود را به عمل آيد. براي اجراي اين طرح و استفاده از كردها سلطنتي در عراق حد اكثر 
عراق، عيسي پژمان پيشنهاد ارتباط با كردها مي كند. در ديدار وي با شاه ايران در خاطرات 

شاه در مورد كردهاي عراق و گويد:  خودش به اين گونه در مورد شرفيابي در حضور شاه ايران مي
ال فرمود، در جواب شاه گفتم اگر مصطفي بارزاني و سران ح. د. ك با ها از من سؤ حمايت از آن

توانيم حداكثر استفاده را از نظر و پيشنهاد ما موافقت كنند صد در صد به نفع ماست و ما مي
حضرت يا ساير مسئوالن  كنيم نه همكاري، اعليها معامله مي ها بكنيم، مضاف به اينكه ما با آن آن

ل كشور مذاكره و گفتوگو نخواهند كرد. ما امكانات كوچك در ابتدا در اختيار ها در مسائ با آن
كنيم اگر در ظرف مدت معين كار موردنظر را ها تعيين مي اي هم براي آنگذاريم وظيفهها مي آن

ها ادامه خواهد يافت و گرنه متوقف خواهد شد، بعالوه با دادن چند صد  انجام دادند كه همكاري
برنو كه هزاران هزار آن در انبارهاي تسليحات ارتش بالاستفاده مانده يا چند ميليون قبضه تفنگ 

گذارد بلكه تأثيري چنداني هم در فقط تأثيري در وضع ما نمي فشنگ، مبلغ ناچيزي وجه نقد، نه 
ها به وجود نخواهد آورد، اين آزمايشي است كه اگر موفق از آن بيرون  وضعيت و موقعيت آن

ها را متوقف خواهيم  ها ادامه خواهيم داد، وگرنه كار با آن به حمايت و پشتيباني آن آمدند كه
 ).117-82: 1390؛ قانعي فرد،  101(پژمان، ب، س:  كرد

كند،  كند و دستور اجراي اين كار را صادر ميسپس شاه با اين پيشنهاد پژمان موافقت مي
في بارزاني ارتباط برقرار كند كه او مقيم كوهسرعت تالش كرد با مصط بنابراين دولت ايران به 

توانست به بارزاني دسترسي داشته باشد، زيرا هاي كردستان بود دولت ايران خيلي آسان مي
بارزاني و همراهانش دور از دسترس ارتش عراقي بودند و دولت عراق قادر به جلوگيري از كمك و 
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طفي بارزاني و هيئت ح. د. ك نيز برقراري روابط حمايت ايران براي مبارزان كرد نبود. از نظر مص
تنها پول نداشت  كردند، چون شورش كرد نه  عنوان نوعي پيروزي تلقي مي با دولت ايران را به 

بلكه فاقد تسليحات نظامي نيز بود، همچنين عدم داشتن هيچ نوع دارو و درمان براي معالجه 
 .)141، 3: بر2009هاي شورش (پشدري،  كردن زخمي

ابتدا روابط دولت ايران با جنبش ملي كرد از زماني شروع شد كه گويد:  جالل طالباني مي
يك هيئت نماينده را به رياست عبدالرحمن روته به مهاباد اعزام  1961مصطفي بارزاني در سال 

يك هيئت 1962كرد، براي مالقات كردن با تيمسار ورهرام. همچنين يك سال بعدتر در سال 
اي با ديگري را اعزام به ايران كرد، سپس عيسي پژمان در بغداد كه روابط خوب و دوستانهنماينده 
جاف با صالح يوسفي مسئول بارگاه ح. د. ك در جاف داشت از طريق خود برهاني برهانخانواده

كند و پيشنهاد حمايت و پشتيباني ايران از جنبش ملي كرد عليه دولت عراق بغداد مالقات مي
ايد، سپس صالح يوسفي نيز اين پيشنهاد را براي رياست حزب دمكرات كردستان ارسال نم مي
 ).315-313: 2005(كريمي،  كندمي

دولت ايران از طريق دفتر سياسي ح. د. ك با جنبش ملي كرد روابط  1962در اواخر سال 
، اسلحه، انجام ها از لحاظ اقتصادي كند و آمادگي خود را براي كمك و پشتيباني آنبرقرار مي

دارد. عالوه بر فرستادن  هاي ايران اعالم مي هاي شورش در بيمارستان معالجات بيماران و زخمي
درمان و داروي الزم براي كردهاي عراق، چندين اسلحه از قبيل برنو و رشاشبرنوي خودكار با 

ين اسلحه چندمين ضدتانك و مين ضد مردم توسط ايران به دست شورش رسيد، اگرچه تعداد ا
ها بود براي جلوگيري از ارتش عراق از  كم بود ولي براي مبارزان كرد مهم و جاي خوشحالي آن

: 2010سو، از ديگر سو اميد به اينكه در آينده اين كمك و پشتيباني افزايش پيدا كند (تريب،  يك
 ).140، 3: بر2009؛ پشدري،  125: 2012شريف، ؛ حمه 201

الدين مفتي در ي نخستين بار شورش كرد نماينده خود را بنام شمسبرا 1962در اواخر سال 
تهران تعيين كرد، در مقابل اين اقدام دولت ايران نيز نماينده خود را در بين جنبش ملي كرد 

). عيسي پژمان درباره روابط رسمي كردهاي عراق با 202، 2، ب3: بر2004تعيين نمود (بارزاني، 
ايران كه طبق خواسته و درخواست رياست  ياولين مالقات با شاهدر گويد:  دولت ايران مي

ساواك سرلشكر حسن پاكروان صورت گرفت و به اقداماتي كه در ايجاد و تماس و ارتباط با 
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مسئوالن ح. د. ك در بغداد به ميان آمده بود، قرار شد كه محور عمليات همكاري متوجه كردهاي 
 ).122: 1390(قانعي فرد،  ساكن شمال عراق شود

هاي معروف جهان از قبيل شميدت در روزنامه نيورك تايمز، ديود آدم سون در  نويس روزنامه
گارو در سفرهاي روزنامه واشنگتن ستار، آريك رولو در روزنامه الموند، فرانسوشو در روزنامه لووي

با بارزاني و پرداختند و بلندمدت و طوالني از طريق دولت ايران به منطقه كردستان عراق مي
كرد دوطرفه بود،  مبارزانكردند، موضع شاه ايران در برابر روابط با كردي مالقات مي جنبشسران 
سو ايجاد مشكالت و تضعيف دولت عراق سبب رضايت شاه ايران بود، از سوي ديگر شاه  از يك
تواند  خود ميي قدرت و حكمراني برسند كه اين  ترسيد كردهاي عراق پيروز بشوند و به سلطهمي

بر روي كردهاي در داخل خاك ايران هستند تاثيرات عميقي داشته باشد. فعاليت و جنبش كردها 
در عراق باوجود نيل به هدف خود، براي دولت ايران نيز اهميت داشت چون دولت عراق سرگرم 

اروند رود به ناچار بايد ارتش خود را از مناطق خوزستان و   جنگ با كردها در شمال كشور بود، به
 ).129-123: 2011ريزي شاه ايران بود (نكديمون،  عقب بكشاند كه اين كار نيز طبق برنامه

ها  يكي از آن متعددي داشت،  محمدرضا شاه ايران از حمايت و پشتيباني جنبش ايلول اهداف
و تضعيف رژيم عبدالكريم قاسم بود كه شاه خواستار سرنگوني و از بين رفتن آن رژيم بود 

: 2014همچنين خواستار تضعيف شدن ارتش عراق و محافظت از مرزهاي ايران بود (محمدامين، 
). شاه ايران تمايل به ايجاد اختالف در ميان شورش كردها داشت مخصوصا اينكه با دامن زدن 44

كرد تا اختالفات  به اختالفات كه در ميان مصطفي بارزاني و دفتر سياسي پارتي بود تالش مي
 ). 149: الف 2007، تر كند (عقراوي ود را عميق موج

هدف ديگر محمدرضا شاه ايران اين بود كه خواهان جلوگيري از كمك و پشتيباني كردها 
خواست تمام حمايت و پشتيباني دولت ايران براي  كردها در عراق بود، وي مي ايران براي شورش

رقرار سازد طريق امنيت ايران را بشورش زير سرپرستي خود شاه باشد و تالش كرد از اين 
شاه ايران از حمايت و همكاري براي شورش گويد:  مسعود بارزاني مي). 350: 2006(كوچيرا، 

كردها در عراق دو هدف داشت، نخست شورش كردها عليه رژيم عبدالكريم قاسم بود و اينكه 
د، دوم براي اينكه از فعاليت آمد از او بديمن بومحمدرضا شاه نيز از عبدالكريم قاسم خوشش نمي

، همين سبب شد كه دولت ايران طي جنبش ايلول از سال و حركات كردها جلوگيري كند
از مبارزان كردهاي كردستان عراق حمايت و پشتيباني كند. اين هم نه به  1975تا سال  1961

ش كرورش كر
افظتافظت

ش
افظحافظحافظ
ستواستا
ححححامحمح
 شاه شاه خ

پشپشپشپشو پش و پشپشتيپشتيب
رناق برنق برناامهنامه
 ب، به
قققق برقبق بر
و
ق قط
شورشور
طط
 كش كشو
به هدبه هد
ككل



بود (بارزاني،  خاطر كسب حقوق ملت كرد بود، بلكه براي كسب منافع و رسيدن به استراتژي خود
 ).39: 2013زاده، ؛ بابان 203، 2، ب3: بر2004

هدف كردها نيز از پذيرش كمك و همكاري از سوي دولت ايران تنها گرفتن كمك بود نه 
  چيز ديگر، زيرا كردستان عراق يك مرز معلق داشت و قادر به دسترسي و ارتباط با هيچ  هيچ

ها  گونه مرز آبي بود، اگر از هر جاي دنيا كمك براي آنكدام از كشورهاي اروپا نبود. و فاقد هر
ها برسد. اخذ كمك و همكاري  جوار به دست آن هاي هم بايست از طريق دولتشد، مي ارسال مي

سو حمايت و كمك ايران  جهت اهميت زيادي داشت كه از يك  از دولت ايران براي كردها از آن
روابط دولت ايران با كردها شد، از سوي ديگر براي جنبش ملي كرد در عراق باعث پيشرفت 

هاي جنبش در  هاي مادي و تجهيزات سربازي و تغذيه و دارو و درمان و معالجه زخمي كمك
هاي ديگر مانند اسرائيل و امريكا از طريق دولت ايران  هاي ايران، همچنين كمك دولت بيمارستان

هاي ديپلماتيك جنبش كرد از طريق  رغم اينكه شخصيت رسيد، عليبه دست مبارزان كرد مي
كردند، بايد حقيقت را گفت كه اگر كمك و حمايت آسمان ايران به كشورهاي اروپايي پرواز مي

: الف 2007، بود، مطمئناً جنبش ملي كرد توانايي ادامه شورش را نداشت(عقراوي دولت ايران نمي
 ).116: 2008بدولقادر، ؛ عه 49

 

 ش1341م/1963ال كودتاي س   1-1-4      
يكي از داليل تضعيف عبدالكريم قاسم عدم توانايي او براي حل مشكالت كرد در عراق بود كه 

حل، شروع به نابودي دهات و شهرهاي كردستان كرد، همچنين اجراي   بجاي پيداكردن راه
اران هزاران بند دستور عليه جنبش ملي كرد كه در رد فعلي كارهاي عبدالكريم قاسم بود كه هز

جوان كرد به جنبش ملي پيوستند، آنان بر ضد رژيم عبدالكريم قاسم و دفاع از خاك كردستان به 
ها از كردهاي  ها با كردها را فراهم كرد كه آن پا خواستند اين نيز خود زمينه برقراري ارتباط بعثي

ني كردند و در عراق براي انجام دادن كودتا عليه رژيم عبدالكريم قاسم درخواست كمك و پشتيبا
 ).453، 1: بر2014ي اجراي حق حكمراني دادند (عيسي،  مقابل آن به كردها وعده

هاي حزب ح. د. ك از  سرلشكر پاكروان پيشنهاد كرد كه نماينده ش1341م/1963در ژانويه 
بغداد به تهران بروند و درباره كمك و همكاري دولت ايران با جنبش ملي كرد گفتگو و مالقات 
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بدين منظور از مسئوالن ح. د. ك خواستار شد كه دو نفر از مسئوالن كميته سياسي حزب كنند، 
را براي مسافرت مخفي و مالقات و مذاكرات حضوري با مسئوالن باالي ملي ايران تعيين نمايند، 

خودم به جالل طالباني گفتم كه اگر خود او و ابراهيم احمد به تهران گويد:  عيسي پژمان مي
ت را خالي توانيم ماوهو احوال نمي  بود اما نپذيرفت و گفت در اين اوضاعتر مي بسيار عاليبيايند 

؛  122: 1390(قانعي فرد،  اند شده كنيم و به مصلحت نيست و براي اين كار دو نفر ديگر تعيين 
 ).313: 2005كريمي، 

يي كميته سياسي حزب كه از اعضا سپس اعالم شد كه دو نفر بنام علي عسكري و عمر دبابه 
ت به سردشت و سپس بارزاني و ح. د. ك از ماوه به نماينده 1963اند در فوريه  شده بودند انتخاب 

تهران اعزام شدند هر دو نماينده ظرف مدت پنج روزي كه در تهران ماندند، قرار شد ترتيب 
شود،  و پزشكي دادههمكاري و اطمينان رساندن كمك از نظر سالح، مهمات، پوشاك، كمك مالي 

اگرچه هر يك از سرلشكر پاكروان و عيسي پژمان اصرار داشتند كه يكي از اين دو نماينده (عمر 
دبابه، علي عسكري) به حضور پادشاه شرفيابي حاصل كنند ولي اين تقاضا را نپذيرفت و مالقات را 

ت سپس يكي از آن دو نفر به بعد موكول كرد، بعد از اين كه در تهران ديدارهاي الزم صورت گرف
ت برود و از نزديك مقرهاي ها به ماوه كنند كه او نيز به همراه آنبه عيسي پژمان پيشنهاد مي

ها را بازديد كند و با مصطفي بارزاني و سران ح. د. ك نيز مالقات كند، پژمان هم بعد از كسب  آن
سفر كرد، سپس پژمان با ابراهيم ت اجازه محمدرضا شاه به همراه آن به كردستان عراق و ماوه

احمد و جالل طالباني كه قبالً باهم آشنايي داشتند مالقات كردند و بعد به ديدار مصطفي بارزاني 
وقتي به ديداري بارزاني رسيدم  گويد:  رفت در اين سفر پژمان پولي زياد به همراه داشت و مي

 ). 314: 2005؛ كريمي،  124-123: 1390قانعي فرد، ( يك پاكت پر از پول به دست او دادم
پس از مدتي بعد با درخواست مصطفي بارزاني و اعضاي دفتر سياسي ح. د. ك ابراهيم احمد 
به تهران اعزام شد، اگرچه نتوانست با شاه ايران ديدار سازد ولي توانست صد هزار دينار با چند تا 

حكومت عبدالكريم قاسم  1963يه فور 8). در 56: 1995 ها كسب كند (عزيز، تفنگ را از آن
ها سرنگون شد، حزب بعثي بغداد بعد از تصرف قدرت و تيرباران عبدالكريم قاسم يك توسط بعثي

حكومت سراسر وحشت را عليه دشمنانشان شروع كردند و عبدالسالم عارف به مقام 
: 2015جيد،وزير تعيين شدند (عبدالم  عنوان نخست  جمهوري، و احمد حسن بكر نيز به رئيس
 ).132: 1390؛ انتصار،  453، 1: بر2014؛ عيسي،  47: 1994؛ لومبورن،  153-154
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سپس حكومت جديد خواست با كردها به توافق برسند، نخستين هيئت نماينده رسمي  
دولت عراق با رياست طاهر يحيي رئيس اركان سپاه و عضو انجمن هيئت شورش عراق براي 

ستان اعزام شد، بعد از گفتوگو در مورد تقدير ملت كرد، بارزاني پروژه مالقات با بارزاني به كرد
را به هيئت نماينده رژيم واگذار كرد قبل از بازگشت هيئت نماينده رژيم  ئوتونوميخودمختاري 

هاي كرد تا ابتدا ماه مارس اجرا نشود بازهم  ها اخطار داد اگر درخواست به بغداد، بارزاني به آن
 ). 105، 1، ب3: بر2004اهد شد (بارزاني، جنگ شروع خو

سپس رژيم جديد عراق به بهانه مشغوليت به تأسيس اتحاد عراق و سوريه و مصر در قبال 
در يك اعالميه ارتش انجمن هيئت  1963ژوئن 10جنبشي ملي كرد وعده شكني كرد و در

). پس از راندن 120،  1، ب3: بر2004شورش عراق شروع جنگ با كردها را اعالم كرد (بارزاني، 
عبدالسالم 1963دسامبر16تصرف عبدالسالم عارف، در و  1963نوامبر18ها در عراق در بعثي

 1964فوريه10دهد، دربس را از طريق بابا علي به مصطفي بارزاني مي عارف پيشنهاد آتش
يان بس م شود، در نتيجه آتشبس در ميان مصطفي بارزاني و عبدالسالم عارف امضاء مي آتش

بارزاني و دولت عراق منجر به مخالفت برخي از اعضاء دفتر سياسي از جمله ابراهيم احمد و جالل 
طالباني شد چون از توافق بارزاني با دولت عراق ترديد داشتند و به همين دليل خود را از 

 ).154، 1، ب3: بر2004؛ بارزاني،  188: 2007تشكيالت جنبش ملي جدا كردند (مصطفي، 
بس ميان بارزاني و دولت جديد عراق بسيار ناراضي و  جود اينكه دولت ايران از اين آتشبا و

ي دوستانه ايران و كردهاي عراق  اي برخالف رابطهها برقراري همچنين رابطه نگران بود، از نظر آن
طع رو شد، در مقابل اين كار نيز محمدرضا شاه ايران دستور ق تلقي و با انتقاد هاي شديدي روبه

تمام كمك و پشتيباني از بارزاني را صادر كرد، سپس بارزاني براي ايران اعالم كرد و گفت: (ما 
ايم، هدف ما يم، با دولت عراق متحد و متفق نشدهاعملي برخالف مصالح و منافع ايران نكرده

ند وقت نگفته و نخواه  هايمان است، اگر دولت عراق راست بگويند كه هيچرسيدن به خواسته
ايم و هستيم و هيچ خلل بهتر، اگر همكاري نكرد ما همان برادر و همكار و هميار بوده گفت چه 

در اين امر ايجاد نخواهد شد، هر نوع موفقيت به دست بياوريم مرهون محبت و لطف پادشاه ايران 
 ).148: 1390و مسئوالن ايران است (قانعي فرد، 

بس امضاء شد، ابراهيم احمد در تهران بود، دولت  زمان كه آتشگويد:  مسعود بارزاني مي
بس را باطل كنيد و بارزاني را از رياست حزب پارتي كنار  ايران به او وعد داده بود اگر آتش
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). نزديك شدن 165، 1، ب3: بر2004(بارزاني،  كنيم بگذاري ما از دفتر سياسي حمايت مي
ب و به ويژه جمال عبدالناصر سبب نگراني جمهوري عراق به اتحاد عر  عبدالسالم عارف رئيس

محمدرضا شد، به همين دليل شاه ايران مجدداً شروع به كمك و همكاري براي كردهاي عراق 
محمدرضا شاه نماينده خود را در جنبش ملي كرد تعيين كرد كه يك  1965كرد. در ابتدا سال 

 500ميليمتر و  81اندازه  ره بهكرد اهل شهر مهاباد بود بنام عقيد مدرسي، همچنين چهار خمپا
ليمتر و چهار مي 81تفنگ برنو براي شورش فرستاد، سپس در ژوئيه همين سال با چهار توپ 

هزار دينار شهري و تعداد زيادي  250ها را ياري كرد، با وجود اين پيشمرگه ميليمتر 120خمپاره 
هاي ايران، اين  بيمارستان هاي شورش در از فشنگ برنو فشنگي تفنگ انگليسي، با عالج زخمي

، 3: بر2004ها گذاشت (بارزاني، حمايت دولت ايران تأثيرات بسيار عميق روي روحيه پيشمرگه
 ). 45: 2013زاده، ؛ بابان 192، 1ب

كرد، ولي در حقيقت سياست دوگانه را در شاه ايران اگرچه از جنبش ملي كرد حمايت مي
جنبش  محرمانهسو به شيوه  كرد، از يك اق برقرار ميبرابر جنبش ملي كرد و دولت مركزي عر

كرد، از سوي ديگر يك افسر بلندپايه بنام محمد فرزام را به  ملي كرد را كمك و پشتيباني مي
 كركوك اعزام كرد براي هماهنگي و پشتيباني با حكومت عراق و حمله به كردستان عراق

كاروان حمايت ايران از كردهاي عراق به راه  كم  پس از اين ديگر كماما  .)116: 2001(خرساني، 
زمان اگر  كرد حامل اسلحه، مهمات، خواربار و دارو بود، همافتاد، كاروان كه از تهران حركت مي

هاي تهران تحت معالجه  شدند در بيمارستان ها بسيار وخيم بود به تهران اعزام مي وضعيت زخمي
 ).130: 1390گرفتند (قانعي فرد، و درمان قرار مي

مذاكرات كردها با دولت عراق سبب پراكنده شدن جنبش ملي كرد شد زيرا گروه دفتر  
سياسي به رياست ابراهيم احمد دبير كل حزب از توافق بارزاني با دولت عراق ناراضي و مخالف 

  ها به هم سبب واكنش و اختالف در ميان جنبش ملي كرد گرديد، بنابراين بعضي از آن بودند، آن
). در مورخ 333: 2006؛ كوچيرا،  41: 2013زاده، وي ايران رفتند و مقيم همدان شدند (بابانس

عبدالرحمن عارف پس از سقوط هواپيماي برادرش (عبدالسالم عارف) به كمك  1966آوريل  16
 ). 205: 2012ف، شريجمهور جديد عراق برگزيده شد(حمهسران ارتش به عنوان رئيس 

وزير وقت   مذاكره در ميان مصطفي بارزاني و اميرعباس هويدا نخستيك 1966در دسامبر 
ايران امضا شد و طبق اين مذاكره دولت ايران كمك و حمايت بيشتر براي جنبش ملي كرد از 
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لحاظ اسلحه و مشاور سربازي فراهم آورد، الزم به ذكر است اين مذاكره سبب واكنش و نگراني 
و حمايت از جنبش ملي كرد شد، با هرگونه دريافت حمايت از دولت عراق در برابر دولت ايران 

كي ا به يك نوع آلت دست يا عروسك كوشود كه بارزاني رطرف ايران عارف تا حد نگران مي
). اما اين 138: 1390؛ انتصار،  157: 2011دست شاه ايران و دشمن عراق متهم كرد (نكديمون، 

ولت ايران از جنبش ملي كرد نبود. بر اساس يك سند موضع دولت عراق قادر به جلوگير حمايت د
در آن مدت دولت ايران 1967ژوئيه 31در برابر  46مه9مورخ  49732/232دستگاه ساواك شماره 

كمك زيادي به مصطفي بارزاني كرده و وي نيز به همين جهت با دولت ايران ميانه دوستي داشته 
ده هرچه بخواهد در اختيارش قرار دهد ( ر.ك : بلگه از آن طلب قوا نموده، دولت ايران نيز قول دا

 ).2نامه شماره 
عبدالرحمن عارف رئيس جمهور عراق با كودتاي حزب بعث بركنار گرديد 1968ژوئيه 17در 

ها تالش ). بعثي142-141: 1385و احمد حسن البكر رئيس جمهور عراق شد (پارسادوست، 
ار كنند و در ضمن از كمك و پشتيباني ايران براي كردند كه با هيئت جنبش ملي كرد تماس برقر

دولت ايران تأثيرات بسيار بر روي 1970مارس11لي موفق نشدند و تا ها جلوگيري كنند، و آن
طرفين جنبش ملي كرد داشت و از طريق مصطفي بارزاني از جنبش ملي كرد حمايت كرد. به 

را به شورش عليه رژيم عراق وادار دستگاه ساواك كردها 1969-72نحوه كه در فاصله سالهاي 
نگاران خارجي را براي تهيه گزارش از نقاط شورشي هدايت نمود و همچنين ساخت و روزنامه 

 ). 220: 1386يك شبكه امنيتي براي حفاظت از بارزاني گسيل داشت(مدني، 
همچنين در برابر حمايت ايران از جنبش ملي كرد، ح. د. ك نيز نقش بسيار مهمي در 

)، همچنين در 57: 1990ركوب جنبشي ملي كرد در كردستان ايران ايفا نمودند (گوندي،س
نيروهاي پيشمرگه با هماهنگي نيروهاي ايران به چاه نفت در شهر كركوك كه يك  1969مارس 2

مركز بزرگ اقتصادي عراق بود حمله مشترك كردند و توانست آسيب زيادي به دولت عراق 
عراق (احمد حسن البكر) نيز به قدرت و توان نيروهاي جنبش  يجمهوربرسانند. همزمان رئيس 

توان از طريق نظامي حل ملي كرد پي برده بود، و حد اقل پذيرفته بود كه مسئله كردها را نمي
: 1377(أًباالس،  كرد. دريافته بود كه بهترين راه حل مسئله را بايستي در پشت ميز مذاكره باشد

د حل مشكالت را به كردها داد و ناچار به مذاكرات پناه برد، لذا در آخر )، لذا پيشنها228-229

ش ازارش از ن
واكواك ك

اا
وووواكساواكساواك
فيصطفي
سسساساوسسا
يق مريق مص

ددددندشدشدنددنددند و
 تمكردكرد تتما تما
 عر ع
ررركردكر كرد
 جم جمهوهو

لل
سس ج

عبدعبد11



 11مذاكرات در ميان كردها در عراق و دولت مركزي عراق شروع شد و به امضاء بيان نامه  1969
 ).56: 1994؛ لومبورن،  48: 2014 ؛ محمدامين، 47: 2013زاده، خاتمه يافت (بابان1970مارس 
 

 ش1970/1348مارس  11فقت نامه موا 1-1-5        
مارس تضمين حقوق حكمراني در چارچوب اتحاديه عراق را برقرار كرد كه قرار بود در 11عهدنامه 

هاي پيشين حقوق و آزادي مدت چهار سال اجرا شود، در اين عهدنامه رژيم بغداد نسبت به رژيم
د. ك به رياست مصطفي بارزاني  ماده و توسط ح.15بيشتري به كرد داده بود، اين عهدنامه شامل 

) از ابتدا 48: 2014عراقي امضاء گرديد (وانج،  يو همراه با انجمن هيئت جنبش ملي با حزب بعث
شاه ايران در يك نامه كه براي بارزاني فرستاده بود از او درخواست كرد از امضاء  1970ماه ژانويه

ل اين شاه آمادگي خود را نشان داد به كردن عهدنامه با دولت عراق خودداري نمايد و در مقاب
تشريف بياورد، در حال از او خواست به تهران  ي عمل بپوشاند، در عين ها جامه مطالبات آن  همه
بارزاني راه تهران شد و شاه ايران از او پذيراي كرد، از طرف خود و امريكا تعهد 1970ژانويه 15

د اگر عهدنامه را امضاء نكند زيرا آن عهدنامه به داد به حمايت و پشتيبان بيشتر ادامه خواهد دا
ها است. بارزاني به شاه ايران پاسخ داد كه هدف ح. منفعت اتحاديه شوروي و قدرتمند بودن بعثي

د. ك و جنبش ملي كرد، كسب خودمختاري است براي كردستان عراق. به همين دليل قادر به 
ن بارزاني به كردستان عراق شاه ايران به خاطر عدم امضاء كردن عهدنامه نيستم. بعد از برگشت

اي ديگري به مصطفي بارزاني فرستاد ولي بارزاني موافقت خودداري از تأييد اين عهدنامه چند نامه
 ).2016نوامبر16؛ مصاحبه با دكتر محمود عثمان،  176: 2008بدولقادر، نكرد (عه

ولت مركزي عراق و اعالم كردن گيري مذاكرات بين هيئت جنش ملي كرد و د بعد از شكل
مارس، روابط بين كردهاي عراق و دولت ايران دچار تيرگي شد، اما به خاطر اينكه 11نامه  بيان

ها اطمينان نداشت بنابراين روابط خود با شاه ايران را حفظ كرد و مصطفي بارزاني نسبت به بعثي
عنوان نماينده مصطفي بارزاني  ان به كامران بدر خ1970نگذاشت كامالً روابط قطع شود، در ژوئيه

به هدف درخواست كمك و پشتيباني به حضور شاه ايران رفت و در حضور شاه عرض كرد كه 
اند، شاه ايران اظهار كرد گفت: كردهاي عراق از روي ناچاري با دولت عراق عهدنامه را امضاء كرده
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: 2008(عبداهللا، باشيم اد داشتهكنيم، ولي بايد به او اعتم ما به همه دوستانمان كمك مي
146.( 

كوچك و ابوموسي در هاي تنب بزرگ و تنب  نشيني نيروهاي انگليس از جزيره بعد از عقب
طور مستقيم هر سه جزيره را اشغال كرد، دولت عراق روابط سياسي خود  ايران به 1971نوامبر 29

د دوستي و همكاري با اتحاد شوروي قراردا1972گلستان قطع كرد، و در آوريل را با ايران و ان
امضا كرد. اين امر نيز به تيرگي كشورهاي عرب و ايران انجاميد و باعث تفرقه و برخورد روابط 

 ).209: 1381؛ اميني،  9: 1998؛ حقي،  355، 1: ج1379(نجاتي،  دولت عراق و ايران شد
كردها اين پيمان به بخصوص پس از امضاي پيمان دوستي بين عراق و اتحاد شوروي ، كه 

كردند، و حتي بارزاني هيأت جهت گله و شكايت به خيانت شوروي از جنبش ملي كرد تلقي مي
هاي روسي وارد عراق شد. در سالح1972نتيجه برگشت و در اواخر سال مسكو فرستاد. اما بي 

ه ايران نيز از واكنش به اين اقدام بارزاني تصميم گرفت كه با دولت ايران بيشتر نزديك شود. شا
رئيس جمهور آمريكا خواست كه او را در كمك به كردهاي عراق ياري كند تا زندگي از همسايه و 

 ).341: 1384دشمن خود، يعني دولت عراق تلخ نمايد(عزتي، 
كنند و با شاه ايران محمود عثمان همراه با ادريس بارزاني به تهران سفر مي1972ژوئن26ر د

شوند و بنابه درخواست شاه د و سپس از طريق شاه ايران به امريكا اعزام ميدهنمالقات انجام مي
گيرد به طريقي مخفي از جنبش ملي كرد در عراق حمايت و پشتيباني ايران، آمريكا تصميم مي

 1972كند در اواخر  ميليون دالر به جنبش ملي كرد در عراق كمك مي 16كند، در نتيجه مبلغ 
صورت نقدي و بقيه نيز به خريداري تجهيزات و آالت   يون دالر از آن بهميل 6شود كه اجرا مي

شود، گفتني است كه آمريكا و شاه ايران متمايل به پيروزي كردها جنگي اختصاص داده مي
كردند (نجاتي، نبودند و به قصدي تضعيف بنيه نظامي عراق از كردها كمك و پشتيباني مي

؛ مصاحبه با عثمان  132: 2002؛ عزيز،  54: 2014، ؛ محمدامين 357 - 356، 1: ج1379
 ). 2016نوامبر  16محمود، 

براي محمدرضا شاه نوشت،  1973ژوئيه 14اي كه مورخ همچنين مصطفي بارزاني طي نامه
ها براي اجراي توافقنامه  هاي دولت عراق با كردهاي عراق و عدم تمايل آن در اين نامه به خصومت

قديمي ايران و كردهاي عراق اشاره كرد و تأكيد كرد كه روابط كردهاي و روابط 1970مارس 11
). 29، ص 1393تر از رابطه تركيه با تركهاي آن كشور است (حسن:  عراق با دولت ايران عميق 
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كه جنش ملي كرد جنگ را با دولت مركزي اعالم كرد، روابط جنبش ملي  1974مارس 11بعد از 
وع شد زيرا دولت ايران هيچ راهي ديگري نداشت براي تضعيف دولت كرد با دولت ايران دوباره شر

جز جنبش ملي كرد ، به خاطر اين ادامه مبارزات جنبش ملي كرد عليه دولت عراق به نفع  عراق، 
دولت ايران بود، بنابراين كمك و حمايت ايران از جنبش ملي كرد بسيار افزايش پيدا كرد حتي 

آمدند و در سنگر ها با توپ و اسلحه سنگين مي ايراني شب هاي جاي رسيد كه كاميون  به
كردند، مسعود بارزاني درباره حمايت دولت ايران از جنبش ها ارتش عراق را بمباران ميپيشمرگه

دولت ايران از لحاظ اسلحه و سرباز و از لحاظ اقتصادي از ابتدا جنبش ايلول گويد:  ملي كرد مي
هر  1974تا ژوئن  1974اي كه در ژانويه هاي عراق حمايت كرده به شيوهتا قرارداد الجزاير از كرد

اين مبلغ را به  1975مارس 1تا  1974ژوئيه  1مليون تومان به شورش كمك كرده و در  20ماه 
دو برابر آن افزايش داد، يعني هر ماه چهل ميليون تومان برابر به دو ميليون دينار عراقي از طرف 

 ).235، 1، ب3: بر2004(بارزاني، دادند لي كرد اختصاص ميايران براي جنبش م
عنوان يك جنگ ميان كردهاي عراق و دولت مركزي عراق   اگرچه به 1974 -75جنگ سال 

بود بر روي خاك كردستان عراق صورت گرفته بود، اما در حقيقت نزاع سياسي بين دولت عراق و 
عراقي نيز با  يجنگيدند، حزب بعثدولت ايران ميايران بود، نيروهاي كرد با اسلحه و امكانات 

درپي در  اسلحه اتحاديه شوروي و امكانات حاصل از فروش نفت كركوك، اگرچه دولت ايران پي
اين كمك به  1974عراق كرده، ولي بعد از سال  طي جنبش ايلول حمايت و همياري از كردهاي

ها با توپخانه اس كردي در جبهه پيشمرگهشود، سربازهاي دولت ايران با لب سبك آشكار ديده مي
ميليمتري عليه ارتشي عراق مي 175ميليمتري و توپخانه دور برد  75،130سبك و وسط 

جنگيدند همچنين با توپ ضد پرواز و موشك هاك آمريكا توانستند يك هواپيماي جنگي از نوع 
؛  553: 2005د (ماكداول، تازگي به دست نيروهاي عراق رسيده بو  سرنگون كنند كه به 23ميگ 
هاي ايران از جنبش ملي كردهاي  چنين حمايت ) و به اين 23: 1977مين، ئه ؛13: 2002عزيز، 

عراق عليه دولت مركزي عراق تا انعقاد قرارداد الجزاير در ميان هر دو دولت عراق و ايران ادامه 
 يافت.
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 ش1353م/1975قرارداد الجزاير   1-1-6      
ريال جلسه آشكار و مخفي در ميان وزارت خارجه عراق و ايران، به تالش و داوري بعد از س

جمهور هاي عضوي سازمان اوپك در كشور الجزاير با سرپرستي هواري بومدين رئيس  دولت
ارداد رئيس جمهوري عراق و محمدرضا شاه ايران يك قر جزاير، در ميان صدام حسين معاون ال

امضاء شد در راستا امضاء اين قرارداد توسط عراق و شخص  1975مارس  6بنام قرارداد الجزاير در 
زبان منطقه، مانند يك شكست حقارت آميز  ويژه عرب ي و به الملل هاي بينصدام حسين در رسانه

براي دولت عراق انعكاس يافت و با تجاوز كردن بر روي حاكميت خاك عراق تلقي كردند (حقي
)، زيرا طبق اين قرارداد دولت عراق به خاطر قطع كمك و 189 :2014؛ وساني،  9:  1998،

اروند رود را به دولت ايران پس داد، نظر ايران مبني بر  پشتيباني ايران از جنبش كرد، مرز آّبي
هاي مرزي ايران طي چند سده اخير است، چند  تعيين آبراهه اروند رود يكي از معدود موفقيت

الجزاير، ارتش ايران به دستور شاه ايران از مناطق كردنشين كه زير  ساعت بعد از انعقاد قرارداد
نشيني كردند و تمام تجهيزات و تسليحات خود را به خاك  تسلط جنبش ملي كرد بودند عقب

 ). 146: ص 1394؛ پيشنگ،  554: 2005ايران بازگرداندند (ماكداول، 
عراق تعهد داد كه از حمايت كردهاي  شاه ايران هنگام دستيابي به آبراهه اروند رود به دولت

عراق بپرهيزد و اگر بعد از قرارداد الجزاير نيز جنبش كردهاي عراق قابل احيا باشند باوجود 
ها از دولت عراق حمايت خواهد كرد  شود، و عليه آن ها مرزها بسته مي حمايت از آن عدم

از مصطفي بارزاني درخواست  ). و پس از بازگشتن محمدرضا شاه به تهران556: 2014(شيسمن، 
مصطفي بارزاني به همراه محمود عثمان و محسن  1975فوريه  26كرد كه به تهران بيايد، در 

يي درباره اين مالقات هيي به سمت تهران به نيت مالقات با شاه ايران به راه افتادند، محسن دزهدز
مارس را 11عمد روز  شاه ايران به  گويد كند و ميورزي شاه ايران اشاره مي به سنگ دلي و كينه

كه بارزاني با دولت عراق بدون 1970مارس 11بارزاني برگزيد كه مثال تالفي براي مالقات با 
نويسد در يك جلسه نيم ساعت با  يي ميرا امضاء كرده بود باشد، دزه آگاهي شاه ايران آن عهدنامه

پس شاه ايران سه پيشنهاد به ما داد و گفت: گفتوگو كرديم، ساه ايران درباره قرارداد الجزاير ش
ام و شما هم مينخست: من از دولت عراق درخواست عفو عموي براي تمام كردهاي عراق كرده

عنوان پناهنده بمانيد. سوم: اگر مي  توانيد در كشور ايران بهتوانيد به عراق برگرديد. دوم: مي
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گونه حمايتي از كردهاي عراق نداريم،   ايي هيچخواهيد با دولت عراق بجنگيد ولي ما ديگر توان
سپس دكتر محمود عثمان كه عضو دفتر سياسي حزب و مشاور مصطفي بارزاني هم بود در جواب 

گويند؟ شاه با خشونت شاه گفت : ما چه گونه به ملت خود را پاسخ بدهيم؛ آنها چه درباره ما مي
ما را ضايع كردند. سپس مصطفي حقوق  گويند رهبران ما با حرف بزرگجواب داد گفت: مي

بارزاني به شاه گفت: ما به راستگوي به شما اعتماد كريم نه اينكه به خيانت كنيد (مصاحبه با 
 ).340: 2009يي، ؛ دزه 2016نوامبر  16محمود عثمان، 

گردد پيشنهادهاي شاه ايران نسبت به قرارداد الجزاير سپس بارزاني به كردستان عراق برمي
ها تمايلي به خاتمه جنبش ملي  گويد، اگر چه انبوه زيادي از آن هاي كردستان را ميه پيشمرگهب

توانيم ادامه بدهيم و كرد نداشتند، اما مصطفي بارزاني اعالم كرد ما بدون حمايت دولت ايران نمي
تور خاتمه شود ادامه داد، بنابراين پس از اينكه مصطفي بارزاني دسجنبش را با اين شرايط نمي

عنوان پناهنده   هزار كرد از مرز ايران عبور كردند و به 200را صادر كرد به همراه نزديك  جنبش
ها نيز تصميم گرفتند به جنبش ملي ادامه در آن كشور و مقيم شهر كرج شدند، بقيه پيشمرگه

ش ملي كرد دهند و در برابر ارتش عراق از خاك كردستان دفاع نمايند، سپس بعد از اينكه جنب
در قرارداد الجزاير شكست خورد، جالل طالباني مثل يك سفير متحرك از خارج كردستان شروع 
به فعاليت و كارهاي سياسي خود براي احياي جنبش كرد به پاخواست و در يك نامه براي 

و هاي مانند سوريه و لبنان  توانيم جنبش را ادامه دهيم، چون دولتما ميمصطفي بارزاني نوشت 
كنند اگر شما هم بتوانيد به جنش ادامه بدهيد. در پاسخ فلسطين و همه جهان از ما حمايت مي

توانيد انجام جالل طالباني بارزاني گفت: من نتوانستم اين كار را انجام بدهم چطور شما مي
را بر عهده بگيرد،  بعد از اين جالل طالباني تصميم گرفت دوباره رياست جنبش چريكي بدهيد

نامه كه عليه شاه  پس از تشكل دادن ح. ي. ن. ك (حزب اتحاد ميهني كردستان) در يك بيان
تلقي كرد. سپس در سال  استعمارايران صادر كرد او را به دشمن كرد و طرفداري 

زمان  ح. ي. ن. ك شروع جنگ چريكي عليه دولت عراق را اعالم كرد و هم ش1354م/1976
اروپا ح. د. ك را بازسازي كردند و تحت عنوان رهبري موقت را  پسران بارزاني در يك جلسه در

اعالم كردند، پس از مدت كوتاهي در تهران مصطفي بارزاني به دليل مريضي و همراه با پسرش 
مصطفي بارزاني به علت داشتن سرطان از  1979مارس 1متحده رفتند، در ياالت سوي ا مسعود به

 )2، 2: ش1976؛ الشراره،  555: 2005اول، ؛ ماكد 273: 2010دنيا رفت (فايد، 
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سپس دستگاه ساواك ايران به جرم فعاليت و كار سياسي بعضي از عضوهاي ح. د. ك رهبري 
هاي ح. ي. ن. ك كه در حال عبور كردن از مرز زمان بعضي از پيشمرگه موقت را دستگير كرد، هم

شوند و بعضي ديگري و زخمي ميو نيروهاي هوايي ايران كشته  ايران بودن توسط توپ خانه
ها را اعدام  آن 1976نوامبر21دهند دولت عراق نيز در پس مي شوند به نيروهاي عراقدستگير مي

هاي سياسي خود را از ايران  )، سپس ح. د. ك رهبري موقت فعاليت2، 2: ش1978والنامه،كرد(هه
فعاليت  1979سقوط شاه در  گيري انقالب اسالمي و به كشور اروپا انتقال داد چون تا شكل

شدت عليه كردهاي عراق از دولت  سياسي در ايران ممنوع بود، شاه ايران بعد از قرارد الجزاير به 
جنرال آزهاري رئيس ستاد  1978كرد، بر اساس مواد قرارداد الجزاير در سال عراق پشتيباني مي

عيل طاهر نعيمي رئيس لشكر اول كند و در يك جلسه با اسماارتش ايران به دولت عراق سفر مي
ارتش عراق مالقات نمود. سپس در يك جلسه توافق كردند كه يك كميته هماهنگي نظامي ما 

جنبش كرد  هبع بين نيروهاي هر دو كشور براي حفظ امنيت مرزي و اطالعات جاسوسي راج
سپس به آن  تشكيل شود. و دولت ايران تعهد داد كساني كه مخالف دولت عراق باشند بازداشت

واگذار نمايد. همچنين توسط دولت ايران اجازه تجاوز مرز زميني و آسماني به نيروهاي عراق به 
شود (ئهقصدي حمله و دستگير كردن مبارزان كرد و جابجايي روستاهاي كرد داده مي

 ).240: 2013زاده، ؛ بابان189: 1997مين:
ا در طول نوار مرزي ميان هر كشور حمله مشترك ر 1978سپس ايران و عراق در نوامبر 

عليه فعاليت مبارزان كرد براي حفظ امنيت مرزي انجام دادند. به دين ترتيب روابطي كه از سال 
بين عراق و ايران به وجود آمد رابطه بسيار مناسب بود. اختالفات شديد ميان آنها به  1975 -79

دند. و در آن مدت روابط صاف و شفاف زدي فراموش كردند و برخاسته آشتي و تفاهم برقرار كر
در ميان هر دو دولت صورت گرفت و هيچ اثري از اختالفات و كدورت باقي نمانده بود (مير 

 )226: 1384فندرسكي، 
 

گيري دولت عراق، همواره در روابط بين دولت عراق و ايران نزاع و كشمكش  از ابتدا شكل
ها بوده،  ز مسائل عمده در ايجاد مشكالت بين آنوجود داشته است، مرز بين هر دو كشور يكي ا

اند از طريق قرارداد و گفتگو مشكالت را برطرف كنند، اما در يك اوقات تالش كرده اگر چه بعضي
اوقات عليه  شد. باوجود مشكالت بين هر دو دولت، اما بعضيمدت كوتاه دوباره مشكالت احياء مي
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و ايجاد نظامي جمهوري در عراق مشكالت بين  سلطنتي اند، بعد از سقوطجنبش كرد توافق كرده
گاه تمايل به كسب حق حكومت براي  شدت افزايش يافت، اگر چه شاه ايران هيچ هر دو كشور به

ها حمايت و پشتيباني  ايلول عليه رژيم عراق از آن جنبشكردهاي عراق نداشته است، اما طي 
باشد نگاه ايران به دولت عراق با ايران مثبت شده  توان گفت هرگاه روابط كرده، به همين دليل مي

 كردهاي عراق منفي بوده است وبرعكس آن نيز به وقوع پيوسته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي كردستان عراق با و احزاب سياس سازمانروابط بخش دوم: 
 1980 - 88 ايرانجمهوري اسالمي 

 اقساله ايران و عر كرد و عوامل جنگ هشت 1-2-1     
سازي  ريزي حكومتي تحت عنوان جمهوري اسالمي، زمينه پيروزي انقالب اسالمي در ايران و پايه 

تغييرات اساسي در روابط استراتژيك ميان دولت ايران و عراق شد. از نظر دولت عراق انقالب 
تبديل ايران، روابط استراتژيك بين ايران و عراق را از يك بازي پيچيده به يك بازي بدون برنده 

عنوان مدافع جهان غرب كه به دنبال عدم   زمان اين امكان را براي عراق فراهم كرد تا به كرد. هم
توسعه انقالب اسالمي در ايران بودند ايفاي نقش نمايد. در نتيجه تحول مناسبات بين دو كشور 

تارهاي گيري سياست خارجي به تغيير در تفكر و رف  با تعريف اهداف جديد و تغيير در جهت
 ).60: الف 1391 دفاعي و امنيتي ايران و عراق منجر شد و دوباره كليه مسائل زنده شد (دروديان،

هاي فردي و شخصي خود و معضل ژئوپليتيكي عراق مي گيصدام حسين با توجه به ويژه
گيري روند جديد در خاورميانه و خواست تا خالء قدرت ناشي از سقوط رژيم شاه ايران و شكل

كه با افزايش قيمت نفت، عراق منابع مالي مورد نظر خود را فارس را بازسازي كند، چنان يج خل
توانست نقش مؤثري در جهت براي تجاوز به ايران به دست آورد، در صورت پيروزي بر ايران مي

 ،كنترل بر منابع نفتي منطقه ايفا كند و به ذخاير كشورهاي همانند عربستان دست يابد (دروديان
 ).66ب:  1993

ما بين ايران و عراق تغييرات چشمگيري در روابط  1972با انعقاد قرارداد موقت در سال 
كردها در شمال عراق كه تقريباً به  جنبشها ديده نشد، سرانجام با ادامه حمايت علني ايران از  آن

حاظ قانوني به ناچار حق كشتيراني ايران در اروند رود را به ل  منجر شد، عراق به 1974جنگ 
كردها، رژيم عراق را چنان تضعيف كرد كه صدام حسين وزير خارجه  جنبشرسميت شناخت. 

موجب اين قرارداد ايران  مجبور به امضاي قرارداد الجزاير شد. به  1975مارس  6وقت عراق در 
ف متعهد شد در ازاي جابجايي مرز در طول اروند رود هرگونه كمك به كردهاي عراق را متوق

 )31-30: 1387كند، در مقابل حق كسب آبراهه اروند رود را گرفت (گينك، كارش، 
نامه اعالم كرد كه انقالب اسالمي را  پس از پيروزي انقالب اسالمي امام خميني در يك بيان

از ايران به خارج كشور توسعه مي دهيم، دولت عراق نيز كه يكي از همسايگان ايران بود براي 
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هاي امام خميني به روي سرنگوني و شده و تالش  ومت بعث در برابر مقاصد اعالمحفظ امنيت حك
توانست سپر دفاعي سو مي جنگ با حكومت ايران تمركز كرد. صدام حسين با اين كار، از يك

عراق در مقابل تهاجم ايران باشد، از سوي ديگر كسب و كنترل كامل آبراهه اروند رود كه در 
دادند منجر به لغو آن  طبق مواد قرارداد با واگذاري به ايران، آن را از دست قرارداد الجزاير بر

خيز و مهم  هاي صدام براي تصرف استان نفت شود. همچنين تالش قرارداد توسط صدام حسين مي
خوزستان و قرار دادن آن تحت حاكميت عراق. پيروز شدن در اين امر سبب ضعف اقتصادي ايران 

 ).95: 1389كرد (كردزمن، وانگر،  فارس محروم مي را از دسترسي به خليج  شد و كشور ايرانمي
در عراق توسط عبدالكريم قاسم روابط ايران و عراق  1958ژوئن 14پس از پيروزي كودتا تا 

هاي متوالي آن  دائماً متضاد بود. به همين دليل دولت ايران براي سرنگوني عراق عليه حكومت
عراق پرداخته است. اين شيوه تعامل بين هر دو كشور ادامه داشت تا كشور، به حمايت كردهاي 

ساله ايران و عراق منجر شد. بسيار طبيعي است كه موضوع كردها يكي از عوامل  به جنگ هشت
ساله بين عراق و ايران باشد. چون بعد از توافق الجزاير در سال  دخيل و مؤثر در جنگ هشت

گذار كرده بود،  ضي خود با نيمي از آبراهه اروند رود را به ايران وادولت عراق كه برخي از ارا 1975
كرد كه اين قرارداد اجرا شود. به خاطر اجراي اين قرارداد دولت عراق دست از حمايت اصرار مي

اهللا هاي مخالف ايران برداشت و همچنين بر اساس درخواست شاه ايران، رژيم عراق آيت گروه
)، در مقابل شاه ايران نيز به قطع 101، 2: ج1379اخراج كرد (نجاتي، خميني را از خاك عراق 

هاي خود از كردهاي عراق عمل نمود. مدتي كوتاه پس از انعقاد قرارداد الجزاير، شاه ايران  حمايت
ها را به دولت  هاي كرد عراق را دستگير نمود و آنبراي رعايت مواد قرارداد بعضي از پيشمرگه

 ).11ها را اعدام كرد ( ر.ك : سند شماره :  . عراق نيز آنعراق واگذار كرد
سبب افزايش قدرت هر دو كشور در منطقه شد. دولت 1970افزايش قيمت نفت در دهه  

اي بود، از سوي ديگر دولت ايران نيز سو به دنبال توليد (نيرو اتمي) انرژي هسته عراق، از يك
كرد از لحاظ قدرتمندي پنجمين كشور وانمود مي هاي غرب قرارگرفته بود. و مورد حمايت دولت

در تاريخ هر دو كشور بسيار مهم و ارزشمند است.  1979-80هاي  توان گفت سالجهان است. مي
چون در اين زمان تغييرات و تحوالت زيادي در هر دو دولت شكل گرفت. در دولت عراق بعد از 

جمهور عراق شد و در  حسين رئيس  صدام 1979فوريه 16گيري احمد حسن البكر در  كناره
دولت ايران نيز با سقوط و فروپاشي نظام شاهنشاهي كه سبب روي كار آمدن نظام جمهوري و 
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شد. اين م 1979ش/1357بهمن22پيروزي انقالب اسالمي به رهبري آيت اهللا خميني در 
دولت عراق تر شدن روابط هر دو كشور شد.  تغييرات و تحوالتي كه به وجود آمد سبب وخيم

ي ضعف آن دولت شده است. دولت ايران نيز به اين قرارداد  احساس كرد قرارداد الجزاير نقطه
زمان كردهاي عراق بر اين باور بودند اين  كرد و همميمانند يك پروژه دوران شاهنشاهي نگاه 

ها است و  اي روابط و عدم سازشي كه در بين دولت عراق و ايران وجود داشت به نفع آن فاصله
به فكر گفتگو با رژيم جديد  1980شد. به همين دليل از ابتدا سال بايد از اين روابط استفاده مي

ها را عليه دولت ايران  ايران افتادند در مقابل دولت عراق نيز از كردهاي ايران حمايت كرد و آن
  ).329-327: 2012الل، (جه تشويق كرد

د دولت عراق از اقوام كرد و بلوچ و آذري و تمام در يك سخنراني صدام حسين اعالم كر
قوميت هاي كه در ايران ساكن هستند، اگر تمايل به پيوستن به عراق را داشته باشند، دولت 

كند. و اين وعده فقط در حد حرف نيست بلكه به آن عمل ها حمايت مي عراق تا اوج قدرت از آن
ي اعالم كرد بايد با وجود تمام امكانات در حال امام خمين 1980مارس  21شود. در مقابل در  مي

حاضر تالش كنيم كه انقالب اسالمي را در سراسر دنيا توزيع و گسترش بدهيم و از ملت عراق 
تقاضا كرد، چنان كه ملت ايران محمد رضا شاه راه بيرون كرد ملت عراق نيز بايد صدام حسين را 

ر ملت عراق خطرش بر ملت عراق زياد است لذا از عراق بيرون بكنند چون آدم خطرناكي است ب
 امام خميني از ملت عراق خواست با تمام قوا كوشش كنند كه صدام حسين را از بين ببرند

  ). 225: 1387(صحيفه امام، 
اين خطاب رهبر انقالب اسالمي ايران، رژيم عراق را دچار استرس و نگراني بسيار زياد كرد. 

ملي عراق در يك سخنراني صدام در مورد دولت ايران اعالم كرد  در جلسه 1980سپتامبر17در 
ها گوش كرديم، براي ما همسايه خوبي  از روز اول رژيم جديد كه ما به حرف و كردار خصمانه آن

خواهند امنيت خاك عراق را تهديد كنند، بنابراين صدام حسين قرارداد جزاير را لغو  نبودند و مي
پاره كرد. در حقيقت لغو كردن قرارداد الجزاير اعالم  يون قرارداد را پارهكرد و بر روي صفحه تلويز

جنگ را عليه ايران اعالم كرد كه  1980سپتامبر  21جنگ در برابر دولت ايران بود، سپس در 
شود  ترين جنگ نيمه دوم قرن بيستم تلقي مي عنوان طوالني  مدت هشت سال طول كشيد و به

 ).12: 1998، حقي(
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 گسترش روابط كردهاي عراق با ايران  1-2-2        
در خاورميانه به وقوع پيوست وقوع انقالب  1970ترين تحوالتي كه در اواخر دهه  يكي از مهم

ريزي نظام  كه باعث سقوط و فروپاشي نظام شاهنشاهي و پايهاسالمي در كشور ايران بود
جوار  هاي همبسياري به روي دولتگيري انقالب اسالمي تأثيرات  جمهوري اسالمي شد. شكل

توان گفت بهره نبود. مي كشور ايران گذاشت در ضمن آن جنبش ملي كرد نيز از اين تأثيرات بي
پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري آيت اهللا خميني تأثيرات بسيار عميقي بر روي مبارزات 

ويژه   د، چون در دوره شاه بهي كه سبب گستردگي و افزايش قدرت آن ش كرد گذاشت. به شيوه
جنبش ملي كرد حمايت نكرد. از نظر شاه  شاه ايران از 1975بعد از انعقاد قرارداد الجزاير در سال 

با سقوط شاه 1979هاي بيشتر نبودند. اما در ابتداي  ايران پناهندگان كرد در كشور ايران گروگان
سالمي، جنبش كرد دوباره هوايي تازه و رسيدن امام خميني به قدرت و پيروز شدن انقالب ا

 كردند. يافتند و احساس آزادي
بعد از اينكه تظاهرات و نارضايتي مردم عليه شاه ايران افزايش يافت. ح. د. ك حمايت خود از 

را از  پشتيباني خود1987اكتبر 20نامه در روز  انقالب اسالمي را اعالم كرد و در يك بيان
شاه استبدادي بودند، اعالم كرد. سپس دو نفر از اعضاي رهبري موقت  انقالبيون و كساني كه ضد

قصد ديدار و مالقات با امام خميني و حمايت از انقالب اسالمي به پاريس اعزام  را به  12ح. د. ك
روز اول پيروزي انقالب اسالمي، مصطفي بارزاني در يك پيام، 1979كردند. سپس در فوريه 

يم به رهبر انقالب اسالمي نمودند. به خاطر پيروزي انقالب اسالمي و تبريك حزب ح. د. ك را تقد
رغم تبريك گفتن به اقوام دولت  از بين رفتن نظام شاهنشاهي، مصطفي بارزاني در اين پيام به

ايران، خاطرنشان كرد كه پيروز انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني به معني پيروزي تمام 
مصطفي  . و در ضمن آن نيز پيروز شدن ملت ستم ديده كرد است (نامهمستضعفين جهان است

 ).12بارزاني به امام خميني، ر. ك: سند شماره 
، 1979پس از پيروزي انقالب اسالمي و از بين رفتن نظام شاهنشاهي در ايران در سال 
دا كرد و مبارزات كرد در كردستان عراق به مرحله جديدي وارد شد. و قدرت گسترش زيادي پي
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؛ ريباز،  68: 2011دين، پيروزي انقالب اسالمي سبب تداوم و حفظ بقاي جنبش كرد شد (نجمه
1993 :12 .( 
كم دولت عراق يك هم نظام شاهنشاهي و روي كار آمدن جمهوري اسالمي، دست ه نابودب

يار خوشايند پيمان در منطقه مانند شاه ايران را از دست داد. كه اين امر براي كردهاي عراق بس
بود. زماني كه هيچ اميدي به آينده نبود كه اين دو دولت عليه مبارزات كردهاي عراق توافق كنند. 
امام خميني رهبر انقالب اسالمي كه در عراق به درخواست شاه ايران تحت بازداشت خانگي 

ز عراق اخراج كرد. ا1978اكتبر  6قرارگرفته بود، دولت عراق براي رعايت قرارداد الجزاير او را در 
 هاي پيام 1979محض رسيدن به قدرت و پيروز شدن انقالب در اوايل فوريه  اما امام خميني نيز به

را به ياران سابقش در عراق منتقل كرد و از مردم عراق خواست كه حكومت بعثي ضد اسالم را 
هاي د را به گروهسو، از سوي ديگر جمهوري اسالمي ايران تالش كرد خو سرنگون كنند. از يك

ها را مورد حمايت خود قرار دهد (كردزمن،  مختلف ضد عراق نزديك كند و عليه رژيم بعث آن
 ).64: 1389وانگر، 

گرا توانستند نظام شاهنشاهي را دچار سقوط كنند و يك  انقالبيون اسالم 1979در فوريه 
ترين  يكي از مهم  ر سطح منطقهنظام جديد مبتني بر ايدئولوژي اسالمي را روي كار آوردند، كه د

گيري انقالب زمان با شكل عوامل تأثير گذاري بر مبارزات كردهاي عراق انقالب اسالمي بود. هم
بعد از كناره 1979ژوئيه17اسالمي در ايران، تحوالت مهمي در دولت عراق به وجود آمد. كه در 

مهور عراق شد. بعد از به قدرت ج  گيري احمد حسن البكر، صدام حسين به قدرت رسيد و رئيس
رسيدن، وي تالش كرد از آن اوضاع استفاده كند كه در ايران بعد از انقالب اسالمي به وجود آمده 
است، وي درصدد بود اوضاع ايران را به نفع خود تغيير دهد و تمام آن اراضي كه در قرارداد 

: 2010؛ تريب، 21: 1390كلي، ؛ Romano, 2006: 198داده بود. پس بگيرد ( الجزاير از دست
293-300.( 

نامه به  ح. ي. ن. ك در يك بيان 1979پس از سقوط شاه و پيروزي انقالب اسالمي در ژوئيه 
ويژه امام خميني تبريك گفت و اظهار داشت كه   مناسبت پيروزي انقالب به اقوام ايران و به

ر عبارت است از پيروزي تمام برگشتن امام خميني به كشور ايران و نابودي شاه استبدادگ
داند و در  نامه انقالب اسالمي را جشن ايرانيان مي هاي ايران. ح. ي. ن. ك در اين بيان قوميت

دانند، و از آن حمايت و پشتيباني ضمن كردها نيز انقالب اسالمي را به جشن و انقالب خود مي
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هاي  هاي ديگر قوميت د عيني پيروزينامه اميدوار بود كه شاه كنند. ح. ي. ن. ك در اين بيانمي
والنامه، ايران باشد و همچنين جمهوري اسالمي ايران ياور كسب حقوق ملي كرد نيز باشد (هه

 ).15، 4: ش1979
ميان دولت 1975هنوز ح. د. ك درگير عوارض انعقاد قرارداد  1979-80هاي  سال در ميان 

ت كرد، انشعاب گروه جالل طالباني و كوچ ايران عراق بود، مانند شكست و افول جنبش مبارزا
كه خأل رهبري نيز  1979مارس 1بزرگ به خاك ايران، عالوه بر آن درگذشت مصطفي بارزاني در 

تنها در كردستان عراق بلكه در ميان   در كردستان عراق را پديد آورد، در اين ميان ح. د. ك نه
اي كه هنگام درگذشت مصطفي  گونه  نداشت، بههاي كرد ايران نيز اعتبار و مقبوليت چنداني  گروه

هاي كرد ايران ازجمله حزب دمكرات يك از گروه  سپاري وي در شهر اشنويه هيچ بارزاني و خاك
نامه تسليت خطاب به خانواده بارزاني،  جاي صدور بيان  له شركت نكردند و بهايران و كومه

ابق ح. د. ك در برابر كردهاي ايران از دولت اي تند صادر نمودند و همچنين به خاطر سوهجونامه
 ).99-95، 3: بر2009ري، ها را از خاك ايران اخراج نمايد (پشده ايران تقاضا كردند آن

پس از فروپاشي نظام شاهنشاهي در ايران پناهندگان ح. د. ك در يك وضعيت بحراني  
شدند. براي اه ايران محسوب ميها طرفدار ساواك و ش كردند، از ديدگاه انقالبيون آنزندگي مي

قصد ديدار با امام خميني به اروپا سفر كرد. اما به علت تالش در  رفع اين قضيه مسعود بارزاني به 
بارزاني قادر به ديدن امام خميني نبود. اما پس از زماني كوتاه يك  1979ژانويه  8ترور بارزاني در 

جمهوري ايران و صادق   صدر اولين رئيس لحسن بنيهيئت ح. د. ك به پاريس اعزام شدند و با ابوا
ها بيان كردند. مسئوالن ايران نيز به  حال خودشان را براي آن زاده مالقات كردند و شرح قطب

طرفدارانشان توصيه كردند از اذيت كردن پناهندگان خودداري نمايند. در مقابل رهبران ح. د. ك 
دوش انقالبيون در  به نقالب اسالمي كردند كه دوشنيز طرفداران خود را تشويق به شركت در ا

ايران مانند يزد و تبريز و  باشند. سپس در بعضي از شهرهاي انقالب اسالمي ايران شركت داشته
ها را در مورد اسلحه و نظامي آموزش و اطالعات مي كردند، و به آناراك همياري انقالبيون مي

ر قبرس بود و با وساطت ياسر عرفات رئيس فلسطين وارد بخشيدند. در اين مدت مسعود بارزاني د
 ايران شد. 

همراه با ادريس بارزاني فرصت حضور و ديدار با امام خميني را پيدا كردند. 1979مه 1در روز 
اكبر هاشمي رفسنجاني و مصطفي چمران وزير دفاع  اي و عليو سپس با هر يك از علي خامنه
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جب تقويت ارتباط ح. د. ك با ايران و رفع مشكالت پناهندگان هم مو كشور ديدار كردند. كه آن
هم شد. سپس بعد از يك مدت كوتاه هيئتي ديگر با رياست ادريس بارزاني همراه با كريم 
سنجاري و رشيد سندي و عبدالوهاب اتروشي راهي قم شدند و از طرف امام خميني و مصطفي 

 ).130-128: 2008 ي،چمران مورد استقبال قرار گرفتند (نيروه
روز در تهران ماند، در  22جالل طالباني راهي تهران شد. ظرف مدت  1979 ژوئيه27در روز 

اين مدت با مسئوالن انقالب اسالمي ايران چون امام خميني و حسنعلي منتظري و مصطفي 
ن اي ديگر از مسئوالن جمهوري اسالمي ديدار و مالقات كرد. جالل طالباني در اي چمران وعده

مالقات كه با مسئوالن ايران انجام داد تقاضاي حمايت از كردستان عراق و كمك به ح. ي. ن. ك 
از لحاظ اسلحه و پول و خواربار كرد. همچنين دادن رضايت براي سفر اعضاي ح. ي. ن. ك به 
كشورهاي اروپا و وارد كردن اسلحه و تجهيزات سربازي از طريق كشور ايران. و تقاضاي ديگر 

هاي ايران مورد ل طالباني از مسئوالن ايران اين بود كه بيماران ح. ي. ن. ك در بيمارستانجال
ح. ي. ن. ك در تهران و سفر  معالجه قرار بگيرند. ولي جالل طالباني بدون تعيين كردن نماينده

جهاروپا از طريق دولت ايران، نتوانست در اين ديدارها هيچ نتي اعضاي آن حزب براي كشورهاي
 ). 122: 1998، مينياورد (ئهاي به دست ب

ها  دولت ايران براي حمايت و پشتيباني از ح. ي. ن. ك چند شرط داشت يكي از آن
هاي مخالف ايران ازجمله حزب دمكرات ايران و هماهنگي و كمك به پاسداران ايران در برابر گروه

هاي ايران را در خاك عراق بر عهده و زحمتكشان و همچنين ح. ي. ن. ك راهنمايي نيرو لههكوم
بگيرد، و در مورد كم و كيفي يا وضعيت و موقعيت نيروهاي عراق به نيروهاي دولت ايران 

 هاي اطالعات بدهد. اگرچه ح. ي. ن. ك به اجراي اين شرايط راضي نبود و تحت بار درخواست
اري و اختالف با حزب دولت ايران نرفت، اما رهبري موقت ح. د. ك با وجود سوابق ناسازگ

صورت جدي برقرار كند. و در مقابل  دمكرات ايران توانست ارتباط خود را با رژيم جديد ايران به 
ويژه حزب دمكرات ايران به رهبري قاسملو بجنگد. اين امر هم   هاي مخالف دولت ايران بهگروه

ن عراق شد. زيرا بعد از هاي كردستا تر شدن كشمكش درگيري ميان احزاب و سازمان باعث عميق 
روابط ناموفق ميان ح. ي. ن. ك دولت ايران، ح. ي. ن. ك به حمايت از حزب دمكرات ايران عليه 
دولت ايران پرداخت و ايران را ناچار به تداخل در ميان احزاب كردهاي عراق نمود. سپس ايران 
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اق وجود نداشته باشد حمايت هاي كرد عر اعالم كرد تا زماني كه اتحاد در ميان احزاب و سازمان
 ).89: 2016ژاري، ؛ هه 41: 1993ها قطع خواهد شد (ريباز،  از آن

كرد مدام در حال برقراري جالل طالباني با وجود اينكه از حزب دمكرات ايران حمايت مي
اي ديگري براي بني اي كه براي امام خميني و نامهدر نامه 1980روابط با ايران بود. در آوريل 

هاي امريكا به كشوطر ايران را محكوم كرد (نامه جالل طالباني به امام  صدر ارسال كرد. حمله
 ).17خميني، ر . ك : سند شماره 

هاي كرد ايران و دولت ايران به چالش رسيد، دولت ايران پس از اينكه مذاكرات بين گروه
راسر كردستان ايران را تصميم به يك حمله بزرگ به سمت مناطق كردنشين گرفت. اين حمله س

هاي مخالف دولت ايران، نيروهاي  دربر گرفت. عالوه بر دفاع تند حزب دمكرات ايران و ديگر گروه
سرعت پيش روي كنند و  هاي رهبري موقت ح. د. ك توانستند به  ايران با حمايت و كمك نيرو

 ). Bruinessen, 1986: 11( در ايران را تحت كنترل خود در بياورند اكثريت مناطق كردنشين
همكاري ح. د. ك با دولت ايران سبب شد، كه ايران مدام از ح. د. ك حمايت كند. لذا جالل 

جاي   طالباني رهبر ح. ي. ن. ك از دولت ايران خواست كه از حمايت ح. د. ك خودداري كند و به
انه ح. د. ك براي سو به خاطر سوابق دلسوز آن ح. ي. ن. ك را همكاري و حمايت كند. ولي از يك

دولت ايران، از سوي ديگر حمايت ح. ي. ن. ك از حزب دمكرات كردستان ايران، درخواست 
جالل طالباني مورد موافقت دولت ايران قرار نگرفت. اين امر نيز سبب تيرگي روابط دولت ايران و 

از رسيدن كمك شد، در نتيجه دولت ايران نيز روز بدتر مي ح. ي. ن. ك شد. و اين روابط روزبه
 .)111: 1989ز، هبهكرد (ن هاي ليبي و سوريه براي ح. ي. ن. ك جلوگيري ميهاي سربازي دولت

گيري انقالب اسالمي هريك از مسعود بارزاني و جالل طالباني رقابت كردند كه با امام با شكل
توانست رابطه خوبي اي برقرار كنند. در اين حوزه مسعود بارزاني موفق بود و خميني روابط تازه

ي كه در دوره شاه از پناهندگان  برقرار سازد و مصطفي چمران را قانع كند كه برخي از آن اسلحه
تفنگ بود پس بگيرد. و دولت ايران با بهبودي زندگي  500ح. د. ك گرفته بودند، كه نزديك 

ك كرد. در مقابل ها كم پناهندگان كرد عراق در آن كشور موافقت كرد، و از لحاظ مالي به آن
سازي  هاي چپ و كمونيستي پاكخواست، كه كردستان عراق را از گروه دولت ايران از ح. د. ك 
و حزب دمكرات ايران به رهبري  لهههاي كرد كردستان ايران ازجمله كومكند. عالوه براين با گروه
 ).54: 2002؛ كوچيرا، 132: 2008يي، قاسملو بجنگند (نيروه
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خالف ح. ي. ن. ك پيشرو در تعامل و همكاري با دولت جديد ايران بود. برخالف ح. د. ك بر
دهه گذشته اين بار حوزه همكاري اوليه كردستان ايران بود، نه كردستان عراق. بنابراين در 

ها تحت نام رهبري موقت و ح. د. ك عراق، براي سركوب تحركات بارزاني 1979-82هاي  سال
له، همكاري هكرد ايران و مخالف نظام جديد مانند حزب دمكرات و كومي احزاب  طلبانه جدايي

 مؤثر با نيروهاي انقالبي و نهادهاي دولت ايران داشتند. 
به درخواست جالل طالباني نوشيروان مصطفي راهي تهران شد. ش 1357م/1979در اكتبر 

ه ژاندارمري مالقات كرد و نوشيروان در تهران با داريوش فروهر وزير كار و سرتيپ دانشور فرماند
كاري  هاي ديگر به دست ح. ي. ن. ك آسان ها خواست براي رسيدن وسايل سربازي از دولت از آن

شما در حدود مرزي عراق و ايران كنند. در پاسخ به نوشيروان مصطفي، سرتيپ دانشور گفت: 
اگر شما توانستيد از  گيرند،هستيد، خائنان ضدانقالب هم آنجا هستند و از دولت عراق كمك مي

طور كه نيروهاي ح. د. ك به نيروهاي  ها جلوگيري كنيد، همان رسيدن كمك و همكاري به آن
كنيد بيشتر از كنند. ما هم از آن اسلحه و وسايل نظامي كه از سوريه دريافت ميايران كمك مي

ردستان عراق برميگذاريم. سپس نوشيروان مصطفي با نگراني به ك آن را ما در اختيار شما مي
 ).130: 1998مين، ،؛ ئه 114: 1387گردد (حق پناه، 

جالل طالباني از طريق بعضي اشخاص ازجمله سازمان انقالبيون حزب توده ايران و 
نمايندگان خارج از كشور تالش كرد روابط اتحاديه ميهني و دولت ايران را بهبود بخشد. در 

كند و با عبدالحليم خددام به ايران سفر مييك هيئت كشور سوريه به رياست 1981سال
دهند. و يكي از محورهاي گفتگو درباره بهبودي روابط  مسئوالن ايران گفتگو و مالقات انجام مي

دولت ايران و ح. ي. ن. ك و رسيدن اسلحه به نيروهاي ح. ي. ن. ك بود. ولي اين گفتگوها نيز به 
وجه آمادگي ايجاد روابط با ح. ي. ن. ك را نداشت،   هيچ اي نرسيد. زيرا دولت ايران به هيچ نتيجه

مگر اينكه شرايط دولت ايران را اجرا كند. به خاطر اينكه دولت ايران از ح. ي. ن. ك بدبين بود و 
كند و همچنين از نظر دانست از حزب دمكرات كردستان ايران حمايت و پشتيباني ميمي

شد، بنابر اين تا ك يك حزب كمونيست محسوب ميمسئوالن جمهور اسالمي ايران ح. ي. ن. 
هيچ نوع رابطه شكل نگرفت  1984بعد از پايان مذاكرات ح. ي. ن. ك با دولت مركز عراق سال 

 ).205: 1998مين، (ئه
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چندين كاروان كه اسلحه و تجهيزات نظامي براي نيروهاي ش 1359م/1981سال  در ميانه
ه بودند، توسط دولت ايران بازداشت شدند. و از رسيدن ح. ي. ن. ك از طرف دولت سوريه آورد

ها به دست ح. ي. ن. ك جلوگيري شد. كه اين امر نيز منجر به فاصله گرفتن روابط بين ايران  آن
كند و با بعضي از مسئوالن جالل طالباني به تهران سفر مي 1981و ح. ي. ن. ك شد. در ژوئن

ران و آقاي فالحي رئيس ستاد ارتش ايران مالقات جمهوري اسالمي ايران از قبيل مصطفي چم
شده ح. ي. ن. ك را آزاد كنند. اما به دليل ايجاد  ها تعهد گرفت وسايل گرفته كند. و از آنمي

 وجه اجرا نشد. هيچ  هاي كه به جالل طالباني داده بودند به  تغيير و تحوالت در داخل ايران وعده
بار ديگر از طرف  سفر جالل طالباني به تهران يك به نوشته نوشيروان مصطفي بعد از 

منظور  سرهنگ صيادي فرمانده نيروي شمال غرب از ح. ي. ن. ك خواست نماينده خود را به 
ي آن به اروميه روانه كنند. از طرف ح. ي. ن. ك نيز مالزم عمر  شده گفتگو در مورد وسايل گرفته

سپس به شهر اروميه اعزام شدند. در يك جلسه  و آزاد هورامي و بكر حاجي صفر انتخاب شدند،
شده، سرهنگ صياديان براي هيئت ح. ي. ن. ك اظهار داشت كه براي   در مورد وسايل بازداشت

جا شروع كنيم، و  آزادي اسلحه هاتون بايد عراق را آزاد كنيم و براي آزادي عراق نيز بايد در همين
د. ك در اينجا حضورداشته باشند و از اينجا تا مرز نيروهاي ح. ي. ن. ك نيز مانند نيروهاي ح. 

سازي كنيم و زماني كه  له) پاكهعراق را از خائنان ضدانقالب (حزب دمكرات كردستان ايران، كوم
هاي كه پيش ماست و مانع رسيدن آن به دست شما  به مرز عراق رسيدم و از آن تعداد سالح

هيچ   كنيم. اگر همچنين عملكردي نداشته باشيد بهميايم، ما بيشتر از آن را به شما تقديم  شده
هايتان با ما حرف نزنيد. سپس هيئت نماينده ح. ي. ن. ك را با احترام به  وجه در مورد سالح 

ي ح. ي. ن. ك با دولت ايران فاصله بيشتري  سمت كردستان روانه كردند و در نتيجه آن رابطه
 ). 204: 1998مين،گرفت (ئه

جالل طالباني يك اتحاد ضعيفي را با حزب دمكرات كردستان ش 1359/م1981در سال
اول براي خنثي كردن و جبران حمايت جمهوري  ايران به رهبري قاسملو برقرار كرد. كه در وهله

اسالمي از رهبري موقت ح. د. ك بود كه اين امر نيز منجر به درگيري سختي بين نيروهاي ح. د. 
د و اساساً موقعيت اتحاد كردها را در شمال عراق تضعيف كرد. ك و نيروهاي ح. ي. ن. ك ش

پيوند ح. د. ك با جمهوري اسالمي عمق بيشتري يافت.  جنگ عراق و ايرانسپس به دنبال آغاز 
هاي مخالف كرد ايران، همكاري نظامي و انجام عمليات مشترك و مستقل  عالوه بر سركوب گروه
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در منطقه  2توان به عمليات والفجر ق نيز بود. ازجمله ميعليه نيروهاي رژيم بعث در شمال عرا
كرد. در واكنش به اين امر  و آزادسازي آن منطقه اشاره 1983كوهستاني حاج عمران در تابستان 

جالل طالباني آمادگي ح. ي. ن. ك را براي جلوگيري از اين اشغالگران (نيروهاي نظامي ايران و 
خواست روابط خود را عالم كرد. در آن زمان جالل طالباني مينيروهاي ح. د. ك رهبري موقت) ا

بس با رژيم  با صدام حسين بهبود بخشد. بنابراين ح. ي. ن. ك در يك تغيير موضع اعالم آتش
عراق را پذيرفته است و فكر خودمختاري محدود صدام حسين را تحت شرايط موجود بررسي 

 ).156: 139؛ انتصار، 115: 1387خواهد كرد (حق پناه،
در مورد روابط ايران و حزب سوسياليست كردستان عراق (حسك)، پيرو سخنان محمد 

گويد از ابتدا نام حزب كه سوسياليست بود باعث حاجي محمود كه رهبر آن حزب است مي
درگيري روابط آن با دولت ايران شد. زيرا از نظر دولت ايران سوسياليست يك حزب كمونيستي 

طوري نيست پيشنهاد تغيير نام حزب را كردند  ض اينكه براي ايران روشن شد اينمح  است، اما به
كند. اما هيئت حزب طور رسمي از آن حزب حمايت مي  و در حال راضي بودن به اين امر ايران به

حسك تقاضاي دولت ايران را نپذيرفتند. بعد از درگذشت صالح يوسفي، محمد حاجي محمود به 
شود. و در ميان جنگ عراق و ايران حسك يك روابط حزب حسك تعيين مي عنوان مسئول جناح 

هاي نامنظم برقرار مي عنوان جنگ محلي با مقامات ايران چون مصطفي چمران وزير دفاع به 
صدر و سپاه ايران و قرارگاه رمضان توسعه و سازد. سپس اين روابط از طريق آقاي منتظري و بني

ردند بدون هاي غيررسمي و محلي از حسك حمايت كعنوان كمك  كند و بهگسترش پيدا مي
-25: 1999محمود، (حاجي ها وجود داشته باشد در ميان آن )(پورتوكول نامه اينكه هيچ موافقت

31.( 
در مورد رابطه جريان اسالمي با دولت ايران، محمد منتظري يكي از مسئوالن باالي انقالب 

ا يكي از آوارگان شهر كرج بنام مال حسن مارونسي مالقات اسالمي در آغاز جنگ عراق ايران ب
اند از احزاب چپ و  تر عبارت كند. و به او گفته بود، مبارزات و جنبش ملي كرد پيشمي

كمونيستي و هيچ خبري از انديشه اسالمي و نماز و دعا نيست؟ و سپس تالش كرد با بعضي از 
هاي چپ و كمونيستي تشكيل بدهند.  برابر حزبمالهاي كرد توافق كند و يك حزب جايگزين در 

توان گفت اين نخستين تالش جمهوري اسالمي ايران براي تشكيل دادن يك حزب اسالمي مي
هم انديشه خود بود. همچنين صدور جرقه انقالب (تصدير الثوره) به خارج كشور بخصوص به 
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ام لشكر اسالمي كرد (الك) خاك عراق، دولت ايران تالش كرد براي تأسيس يك حزب اسالمي بن
اين حزب توسط بعضي اشخاص كه عبارت بودند از شيخ قادري سوتكه، مال حسين ماريونس و 
عباس شاهين كه صاحب انديشي اسالمي بودند تأسيس شد. و توسط دولت ايران مورد حمايت و 

ديگر   با احزاب گرفتند. پس از مدتي كوتاهپشتيباني قرار گرفتند. اسلحه و پول را از ايران مي
ها وعده داده  كردستان عراق رابطه برقرار كرد. بخصوص ح. د. ك و ح. ي. ن. ك و حسك و به آن

ها و بيماران  ها باشد. بخصوص به ح. ي. ن. ك وعد داده بود كه زخمي بود كه كمك و همكار آن
ت كوتاه به علت هاي ايران انتقال بدهد، ولي در مد حزب را به نام و كارت خود به بيمارستان

برخورد و پيچيدگي در روابط ايران با ح. ي. ن. ك و همچنين تشويق الك از طرف ايران عليه ح. 
ي. ن. ك، منجر به مختل شدن روابط الك و ح. ي. ن. ك شد، در نتيجه توسط ح. ي. ن. ك 

مه؛ ح 217: 2008ي،؛ نيروه 361: 2012الل، ظرف مدت دو روز نابود و سرنگون شدند (جه
 ). 377-373: 2016سعيد، 

يك حزب جديد ديگري توسط سامي  1981سپس بعد از چند ماه در همان سال در ژوئيه 
عبدالرحمن تشكيل شد و از رهبري موقت ح. د. ك انشعاب شد. سپس از طريق ليبي و سوريه به 

تا بعد از انتفاضه اي با جمهوري اسالمي ايران برقرار كرد. اين گروه  ايران پيوست و روابط دوستانه
الل، ها تركيب شد (جه وجود داشت و سپس به ميان ح. د. ك برگشت و دوباره با آن 1991سال 

2012 :362.( 
اين حزب مورد حمايت از سوي جمهوري  13از ابتدا اعالم كردن جنبش رابطه اسالمي

يران باز كردند. اسالمي ايران قرار گرفت. پس از مدت كوتاهي دفتر نمايندگي خود را در داخل ا
سپس دولت ايران آنان را در انجمن باالي انقالب اسالمي عضو كردند. رهبران حزب مذكور بعد از 

(باسك)، يك  14تغيير نام حزب از جنبش رابطه اسالمي به جنبش اسالمي در كردستان عراق
كنند و يهيئت در سطح باالي حزب با رياست مال عثمان عبدالعزيز رهبري حزب به تهران سفر م

كنند. باسك در  با آقاي هاشمي رفسنجاني و تعدادي ديگر از مسئوالن انقالب اسالمي مالقات مي
كرد و از اين راه توانست با شد شركت ميها و جلساتي كه در تهران برگزار مي بسياري از اجالس

 ). 34: 2009كشورهاي خارجي رابطه برقرار سازد (احمد، 
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رهبري حزب مال عثمان عبدالعزيز هاي ديگر باسك به رياست  تهيئ1989همچنين در ژوئيه
سپاري امام خميني شركت نمودند. سپس با تعدادي از مقامات جمهوري اسالمي  در مراسم خاك

اعالم كرد. اگر جمهوري  1991گفتگو و مالقات كردند. مسعود بارزاني در يك سخنراني در سال 
ميليون تومان  6ك و ح. ي. ن. ك همكاري كرده باشد، با ميليون تومان با ح. د.  30ايران مبلغ 

نيز همكاري با باسك كرده است. شيخ عبدالطيف يكي از مقامات باسك در يك مصاحبه در 
در مورد حمايت و پشتيباني ايران از باسك  1987آوريل  1در تهران در  (الجهاد الكوردي)روزنامه 

اي خوبي باهم دارند و جمهوري اسالمي ايران ادرانهباسك و دولت ايران يك رابطه برگويد:  مي
ز، هبه(ن كنند هاي ما هستند و با پول و لوازم سربازي از ما حمايت ميتنها پشتيبان پيشمرگه

1998 :137.( 
ح. ي. ن. ك توقف جنگ با دولت عراق را اعالم كرد،  1983در يك اعالميه در ابتدا دسامبر

م دادن مذاكرات با دولت مركزي عراق راهي بغداد شد. بعد از مالقات جالل طالباني نيز براي انجا
جمهوري عراق مالقات كرد. سپس در يك ديدار ديگر  با طاريق عزيز سپس با صدام حسين رئيس

شكل گرفت بعد از مذاكرات  1984كه در ميان جالل طالباني و صدام حسين در ماه ژوئيه 
  هيچ  بست رسيد. زيرا صدام حسين به م مذاكرات به بن1984ها، در مارس  طوالني در ميان آن

وجه قائل نبود كه شهر سنجار و خانقين و كركوك جزئي از منطقه خودمختاري (اتونومي) باشد. 
ي هيئت ح. ي. ن. ك پس از گذشت يك سال از مذاكرات، كميته 1985ژانويه  15در نتيجه در 

را اعالم كرد و رژيم بعث را به توقف مذاكرات متهم در يك اعالميه پايان مذاكرات با دولت عراق 
 ).70: 2002(كوچيرا،  كرد

پس از مذاكرات كامل ميان ح. ي. ن. ك با دولت مركزي  ش1363م/1985بنابراين در سال 
اي نرسيدند، ح. ي. ن. ك دوباره تالش كرد كه با ايران رابطه برقرار كند. و  عراق به هيچ نتيجه
اين بار  1982ه ايران فرستاد دولت ايران نيز برخالف دوره پيشين مانند سال نمايندگان خود را ب
ها دست دوستي نمايندگان ح. ي. ن. ك را به گرمي فشردند. در نتيجه پس از  با وساطت سوري

ها كشمكش خونين، احزاب كردهاي عراق توانستند رابطه خوبي برقرار سازند. در اين زمان  سال
اي مشترك خواستار وحدت  ي. ن. ك و حسك و احزاب كمونيستي در بيانه ح. د. ك به همراه ح.

  مسعود بارزاني و جالل طالباني به 1986در مبارزه با رژيم صدام حسين شدند. سپس در نوامبر 
منظور تشكيل ائتالف در تهران با يكديگر مالقات كردند، بعد هر دو حزب در نخستين اجالس 
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ب مخالف صدام حسين با عنوان اجالس همكاري ملت عراق ضد هاي كرد و عرفراگيري گروه
 ).115: 1387رژيم عراق از كرد و عرب در تهران گرد هم آوردند (حق پناه، 

ي نوشيروان مصطفي امين زمان زيادي بود كه جالل طالباني به اين نتيجه رسيده  به نوشته
يم عراق را نابود كرد. وي براين باور هاي كرد عراق داشتند، رژشود با آن قدرتي كه گروه بود نمي

بود كه براي از بين بردن حكومت عراق نيازمند به حمايت خارجي است. جالل طالباني در 
كه از حمايت سوريه و ليبي براي انجام دادن كودتا سربازي در عراق نااميد شد. ناچار مي حالي

ز كند. چون آن زمان دولت ايران با سوي دولت ايران تمرك  شود براي از بين بردن دولت عراق به
توان گفت كه هنوز مذاكرات بين ح. ي. ن. دولت عراق در جنگ خونين بود. به همين دليل مي

ك و دولت عراق به پايان نرسيده بود كه جالل طالباني سرگرم ايجاد رابطه با ايران بود. در نوامبر 
. ك در همان حال اگر مذاكرات موفق براي دريافت موضع ايران و حمايت آن از ح. ي. ن 1984

وجه راضي به   هيچ شود، اما ايران به صورت پنهان به تهران اعزام مي نبود دكتر فواد معصوم به 
مذاكرات با ح. ي. ن. ك نبود، مگر اينكه مذاكرات را با دولت عراق قطع كند. زيرا ايران ترديد 

از اينكه كه براي دولت ايران   ند. اما پسداشت كه ح. ي. ن. ك از اين روابط سوءاستفاده نك
روشن شد كه ح. ي. ن. ك با دولت عراق قطع رابطه كرده و به مذاكرات خاتمه داده است، 

؛ 225: 2014امين، شد (محمدتغييرات آشكاري از موضع ايران در برابر ح. ي. ن. ك ديده مي
 ).32: 1998مشير، حاجي

مهوري اسالمي ايران و ح. ي. ن. ك امضا شد، تنها اي كه در ميان ج نامه در يك توافق
هاي نفت ها اعالم كرده بود زدن لوله پيماني با ح. ي. ن. ك به آنشرطي كه دولت ايران براي هم

كركوك بود. اگر ح. ي. ن. ك درخواست ايران را پذيرفت، از طرف ايران همكاري و پشتيباني 
است ايران، ح. ي. ن. ك نيز يكسري تقاضاها را از براي آن فراهم خواهد شد، و در مقابل درخو

و انتقال تجهيزات،   ها كرد. كه مانند بازگشايي دفتر ح. ي. ن. ك در ايران، اجازه خريد و نقل آن
ها و تأسيس مقرهاي مرزي، اعطا مجوز تبليغات و مداواي مجروحان و اسكان خانواده پيشمرگه

دنبال اين توافقنامه كه بعد از يك ماه علني شد،  تردد مسافرت به رهبران ح. ي. ن. ك. به
نيروهاي ح. ي. ن. ك در چند عمليات مستقل و مشترك با نظاميان دولت ايراني حضور مؤثر 

هاي نفتي كركوك در پاييز سال توان به مشاركت در عمليات زدن لوله داشتند. كه از جمله مي
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: 1387(حق پناه،  اشاره كرد 1988رس ه در ماچت و شهر حلبو تصرف ارتفاعات ماوه 1985
122.( 

مرور زمان اختالف ميان  گيري اتحاد بين ح. د. ك و ح. ي. ن. ك به همچنين پس از شكل
اي مشترك مبني بر تشكيل جبهه  رهبران هر دو حزب بيانه1987آنها بهبود يافت. و در فوريه 

با مشاركت كليه  15كوردستاني يرهبهملي ضد رژيم بعث صادر كردند. و يك جبهه با عنوان 
احزاب سياسي كردستان عراق عليه رژيم عراق تشكيل نمودند. اگرچه با پايان جنگ در اوت 

هاي كرد عراق با ايران پايان يافت، اما اين  همكاري نظامي ح. ي. ن. ك و ديگر گروه 1988
 ).315: 1999محمود، حاجي(اند ها همچنان مورد حمايت ايران قرار داشته گروه

 
 م،1979ش/1357و فروپاشي نظامي شاهنشاهي در سال ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي

ساله عراق  جنبش ملي كرد درصد احياء شدن و تجزيه از رژيم عراق برآمد. در فاصله جنگ هشت
هاي مخالف دولت عراق ازجمله ح. ي. ن. ك و ح. و ايران، دولت ايران به حمايت و پشتيباني گروه

هاي كرد در كردستان عراق  . ك و حسك و باسك پرداخته است. دولت ايران از حمايت گروهد
چندين منظور داشت. از قبيل پراكنده كردن نيروهاي دشمن در مرزهاي عراق و ايران، كنترل 

هاي مخالف ايران ازجمله دمكرات و كومله، همچنين انجام دادن حمله مستقل و كردن گروه
عليه رژيم عراق. اگرچه احزاب كردستان عراق در ابتدا در داخل خودشان  مشترك احزاب كرد

آوري كند  ها را عليه حكومت عراق جمع دچار پراكندگي و تجزيه بودند اما دولت ايران توانست آن
 ها بپردازد. و به حمايت آن
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 سياست اقتصادي حكومت عراق در برابر كردستان عراق :بخش اول
گيري نظام جمهوري در عراق براي پيشرفت اقتصادي، قانون اصالحات پس از سقوط نظام سلطنتي و شكل

گيري در زمينه كشاورزي شد و تا حدي  اقتصادي را تنظيم نمودند؛ كه باعث تحوالت و تغييرات چشم
ها، خدمات عمومي،  ت كرد و زمين را بين دهقانان تقسيم كردند. البته بعضي از پروژهاقتصاد كشور پيشرف

صنعتي، آموزشي و علمي در كردستان برقرار كردند اگرچه در مقايسه با مناطق عرب بسيار كم بود. براي 
كركوك نيز هزار دينار و براي  679هزار دينار، براي اربيل  662مثال بودجه ساخت مسكن، براي سليمانيه 

هزار دينار و  620كه فقط براي بغداد سي و شش ميليون  هزار دينار تخصيص داده بودند. در حالي  935
هزار دينار اختصاص داده بودند، از لحاظ بهداشت نيز تفاوت زيادي ديده مي 800براي كربال يك ميليون 

هزار دينار گذاشته بودند،  120ليمانيه هزار دينار و س 70هاي اربيل  اي كه براي بيمارستانشود به شيوه
  هزار دينار اختصاص داده 400هزار دينار و بصره  دو ميليون  200هاي عماره  كه براي بيمارستان  در حالي

چاپخانه سهم كردستان بود  10اي كه در عراق بود تنها  چاپخانه 211شده بود، از ديدگاه كلي، در كل از 
تا نيز براي شهر كركوك تأسيس كرده  5تا در شهر اربيل و  3يمانيه و ها در شهر سل تا از آن 2كه 

). به دين ترتيب در اين فصل تالش شده است كه سياست اقتصادي 123-122: 2007بدولال،بودند(عه
 حكومت عراق در برابر كردستان عراق تحليل و بررسي شود.

 

 كشاورزي 2-1-1
دهقانان كرد نبود، اما نسبت به دوره سلطنتي در تغيير داري هرچند زياد به منفعت  اصالحات زمين 

ها بهتر بود؛ ولي به محض شروع درگيري بين كردها و رژيم دولت عراق آن نسبت  وضعيت و موقعيت آن
كم از خدماتي كه براي كردستان تخصيص داده بودند نه تنها قطع كردند، بلكه كردستان را در معرض 

خواستند در اين راه مبارزات كرد را تضعيف و از بين ببرند. اين روش برخورد تحريم اقتصادي قرار دادند و 
 با كردها كه از دور عبدالكريم قاسم شروع شد تا اواخر دوره بعث نيز ادامه يافت.

ايلول اصالحاتي كشاورزي در كردستان كارايي خود را از دست داد چون دولت عراق  جنبشبا وقوع 
ر را به سمت خود جلب كند از يك سو، از سوي ديگر آنان را عليه مبارزات كرد دازمين تالش كرد اشراف

هاي اصالحات كشاورزي برداشتند و به مبارزات  بكار گيرد. رهبران مبارزات كرد نيز دست از درخواست
چريكي پرداختند. اين عمل نيز تأثيرات منفي بروي زندگي دهقانان گذاشت. كردستان هم بدون اصالحات 
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ها را تصرف كردند كه قبالً بر اساس قانون اصالحات از دار آن زمينورزي ماند لذا مجددا اشراف زمينكشا
توان گفت اين اوضاع تأثيرات بسيار زيادي ادامه يافت. مي 1970شده بود و اين اوضاع تا سال  ها گرفته آن

كيلو  1اي كه قيمت شد. به شيوهتر شدن كاالها  بر روحيه، روان و زندگي مردم كرد گذاشت و باعث گران
 ).25: 1998 شاويس،فلس افزايش پيدا كرد (حقي 800فلس به  50شكر از 
دولت عراق از طريق مقامات سپاه كشور دستور اجراي تحريمات اقتصادي بر كردستان 1962مه20در 

ها و خي از دهكدههاي نظامي شروع به اجراي اين امر كردند؛ و بر عراق را صادر نمود. سپس توسط نيروي
روستاهاي كردستان را سوزاندند و كاالها را مصادره كردند. ضمناً بسياري از ساكنان آن دهات و روستاهاي 
كردستان را به زندان انداختند و توسط هواپيما جنگي شروع به بمباران و تيرباران بسياري از حيوانات و 

را آتش زدند. اين عمل را نيز فقط به خاطر اورزي هاي كش جانوران كردند. و بسياري از باغات و زمين
)125-120، 1، ب3: بر2004 داشتن مردم اين مناطق انجام دادند (بارزاني، گرسنه نگه

دهات و روستاهاي كردستان را اشغال و نابود كرد؛ و آسيب  875در اين حمله دولت عراق نزديك 
بردار اي تابع مجله شتيرن آلمان همراه با عكسزنامهزيادي به آن مناطق رساند. در يك بازديد گروهي رو

برداري و ضبط صداي فرانسوي كلود ديفارجيه و نويسنده آلماني گورديان ترويلر، توانستند از راه عكس
در برابر صحنهگويد: مردم، بعضي اسناد به دست بياورند. گورديان در مورد سفر خودش به كردستان مي

ها ويران و با خاك هاي رژيم عراق بيشتر از نصف خانهده شديم كه به علت جنگندهز ها ايستاديم و حيرت
 ).204-203: 1999ر، (ديشنهيكسان شده بودند.

هزار كيلومتر  40ايلول در مناطقي كه زير سلطه مبارزان كرد بود كه نزديك  جنبشپس از وقوع 
رو شد. ورود مواد غذايي و امكانات دي روبهشد، توسط دولت عراق با تحريم اقتصازده ميتخمين مربع 

موردنياز براي اين مناطق را ممنوع كردند. اين عملكرد نيز سبب انتشار زياد گرسنگي در مناطق كردنشين 
هاي دولت ي دولت عراق بودند كه از ترس سياست ويژه زماني كه تعداد زيادي از كردها زير سلطه  شد. به

كرد گريختند. با رسيدن كردها به آن مناطق وضعيت اقتصادي بدتر از  ارزانمبعراق به مناطق زير تسلط 
توانايي  جنبشهاي قبل شد؛ و بار گران بيشتري به روي جنبش ملي كرد گذاشتند، به صورتي كه زخمي

 ).59: 1994دسترسي هم به غذا و هم دارو براي معالجه نداشتند (لومبورن، 
كرد، شروع به سوزاندن دهات و حق ملت كرد عمل ميدولت عراق از طريق آن سياست در  

كننده مبارزان كرد  و جايگاه تأمين دانست كه دهات كردستان گهوارهروستاهاي كردستان كرد؛ و مي
كنند؛ بنابراين ازنظر دولت عراق انحالل دهات كردستان سبب هاي كرد حمايت ميهستند و از پيشمرگه
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هاي عراق دهات و روستاها  شود و براي انجام اين عملكرد ابتدا جنگندهيم تضعيف و افول جنبش ملي كرد
كردند كه ديگر در آنجا زدند و كاري ميرا بمباران كردند؛ و در زمان اشغال هر روستا آن را آتش مي

كردند تحت عنوان جنگ را عمل شد. همچنين سياست از بين بردن ملت كرد  كلي محو مي  زندگي به
را ميدان جنگ تلقي مي تحت تسلط مبارزان كرد ي كه تمام مناطقبه شيوه. 16ن عليه كردهانابود كرد

گذاشتند؛ و مساجد، مدارس و مقرهاي نظامي كردند و در ميان كودك و زن و جنگجو فرقي نمي
 ).18، 1، ب 3: بر2004ديدند (بارزاني،ها را به يك چشم ميپيشمرگه
ها يك دستگاه به نام حرس قومي  آن 1963شباط  8در ها ن بعثيويژه پس از به روي كار آمد به 

ها قدرت داده شد، براي از بين بردن دشمنان، نابود كردن و اشغال روستاهاي كردستان و  ساختند و به آن
حذف ساكنان آن كه اين عملكرد نيز سبب تخريب و نابودي تعداد زيادي از دهات و روستاهاي كردستان 

هاي خارجي را به خود  ها توجه دولت ا شد. اين سياست تا حدي رسيد كه در دوره بعثيه و سوزاندن آن
جلب كرد. در يك نامه كه اتحاديه شوروي براي سازمان ملل متحد نوشته بود، ملت كرد در عراق 

 ها حمله بزرگ و فراوان دهند؛ اما توسط سپاه عراق به آن چهارم جمعيت عراق را تشكيل مي كه يك درحالي
گناه كرد را پوش مردم بي اند و با جنگنده و تانك و زرهدهند و در معرض ظلم و ستم قرارگرفته انجام مي

بردند. ولي اين كار سبب توقف حمالت رژيم عراق به كردستان نشد؛ و در جمعي از بين مي صورت دسته به 
كشور چكسلواكي نامه  يندهنماينده اقتصادي و اجتماعي سازمان جهاني ملل متحد تنها نما 18ميان 

اتحاديه شوروي را تأييد كرد و عملكرد دولت عراق را عليه كردها محكوم كرد. ديگر نمايندگان اين 
محض اينكه دولت مغولستان از  آن به  از  سازمان به عملكرد دولت عراق هيچ واكنشي نشان ندادند. پس

رداد، اتحاديه شوروي نيز از درخواست خود بررسي قرا سازمان خواست درخواست اتحاديه شوروي مورد
هاي نيرو هوايي عراق  دست كشيد. لذا رژيم عراق به بمباران مناطق كردنشين ادامه داد و توسط جنگنده

در كرد. روز افزايش پيدا مي  به از زن و كودك كشته شدند؛ و اين حمالت روز نفر 150روستا نابود و  21
نجوين بسياري از روستاهاي آن مناطق را ويران كردند به مناطق پ در يك حمله گسترده 1965 فوريه

 ).250-246: 2012؛ هاوكار،  21: 2003(گول، 
كا و خورت سپاه عراق به منطقه آكري حمله كرد و در نتيجه هر دو روستاي ده1969در ماه اوت 

دند تا از دسترسي سپاه ويران كردند و سپس آتش زدند مردمان هر دو روستا در يك غار خود را مخفي كر
زن و كودك  67دارند اما سپاه عراق اين غار را نيز آتش زد و درنهايت  ها خود را محفوظ نگه عراق به آن
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ها از بين بردند و چند سوختند، در روستا چالدين حتي يك نفر نيز قادر به نجات جان خود نبود تمام آن
 60رزي عراق و تركيه و ايران حمله كردند و در آنجا نيز روز بعدازآن حادثه به روستاي صوريا در مثلث م

 ).113: 2010؛ شاليان،  24: 2003نفر را تيرباران كردند (گول،
اين روستاها كه سرگرم كار كشاورزي و دامداري بودند با اشغال و تصرف اين روستاها توسط دولت و  

شدند. خالي كردن و  ها مي هاي آن امهاي كشاورزي و همچنين د ها سبب از بين رفتن زمين تخريب آن
هاي رژيم اهميت نبود. مثالً در گزارش اي بيتبعيد و تخريب روستاهاي كردستان توسط رژيم عراق پروژه

و شهرستان در آن آمده است. اين عملكرد حزب بعث  هزار روستا4است كه بحث تخريب شده  عراق اشاره 
از عقل و غيرمنطقي بود. چون اين امر به بسياري از  دور  به از لحاظ اقتصادي و سياسي يك سياست كامالً

كه كشور عراق  هاي كشور از قبيل منابع غذايي و امكانات كردستان و عراق آسيب رساند. در حالي بخش
قبالً از لحاظ توليدات ضروري و موردنياز به خود تكيه كرده بود و تا حدودي خودكفا بود، به يك دولت 

 ).66: 2014كرد (وانج، شد كه تمام كاالهاي خود را از خارج كشور وارد مي وارداتي تبديل
كه در ميان جنبش ملي كرد و رژيم دولت عراق منعقد شد بر  1970مارس 11ي  نامهپس از توافق
قرار  به  1970بنابراين در سال نامه قرار شد از لحاظ اقتصادي نيز اصالحات برقرار كنند؛  طبق اين توافق

مارس قرار شد تمام 11طبق بعضي مواد توافق قانون اصالحات كشاورزي صادر گرديد.  117ه شمار
ي اين منطقه را در نظرگيرند و  مانده هاي كه به مناطق كردي رسيده بود جبران شود و اوضاع عقب آسيب
كه در جنبش  هاي ريزي كنند. آن خانواده ريزي اقتصادي فراواني براي حل مشكالت اين منطقه پايه برنامه

توانند كار كنند بازنشسته شوند؛ و قرار اند و نميهايي كه در اين راه معلول شده ملي كرد قرباني دادند و آن
جاي اصلي و روستاي خودشان دوباره برگردند و تالش براي  شد آن كردهاي كه قبالً تبعيدشده بودند به

دار و  و از بين بردن قدرت نظامي اشراف زمينفعال كردن قانون اصالحات كشاورزي در مناطق كردنشين 
اند از هاي كه در موقع جنگ ماليات پرداخت نكرده بندي زمين بين دهقانان كنند؛ و همچنين آن تقسيم

 ).197-196: 2007؛ نبز،  117: الرقم 1970كنند (قانون االصالح الزراعيه، پرداخت ماليات عفو مي
ه كشاورزي و صنعت در كردستان شد؛ اما مدت زيادي اين اصالحات تا حدي سبب پيشرفت جنب

در بين مبارزان كرد و دولت عراق اصالحات مشكالت  وشروع جنگ بازنده شدن درگيري،  طول نكشيد و
دار  هر يك از دولت عراق و جنبش ملي كرد نيز در تالش بودند كه اشراف زمين كشاورزي نيز متوقف شد.

شان به سمت خود جذب كنند. اين عملكرد نيز سبب زنده شدن عيتو رئيس ايالت را براي تقويت موق
بهره كرد. عالوه بر اصالحات  داري شد و دهقانان را از منافع اصالحات كشاورزي بي نظام اشراف زمين
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زمان گام  داري در كردستان را رفع كند، بلكه هم تنها نتوانست مشكالت زمين  كشاورزي دولت عراق نه
علت آن جنگي كه در كردستان وجود داشت، اشراف وگيري از پيشرفت اقتصادي و به بدي بود براي جل

هاي كشاورزي را دوباره تصرف كردند. رژيم عراق نيز براي اينكه اوضاع  دار در كردستان، زمين زمين
كه به اي افراد فرسان كردستان را در دست داشته باشد، در مناطق روستايي و با استفاده از مزدوران قبيله

ناميدند. هارا جاش ( مزدور، خائن) ميبود به وجود آورد. ولي كردهاي ملي گرا آن دالوران شناسايي كرده
ها پول و امتيازات واگذار كرد  آوري كرد و عليه مبارزان كرد به آن به دور خود جمع رادولت عراق 
 ).208: 1392(هيلترمن،

ورزي دهقانان در مناطق مرزي از روستاييان پاكسازي هاي كشاكيلومتر از زمين 30سپس بيشتر از  
كرد و ساكنان آنجا را تبعيد كرد؛ و تمام انواع كشت و زراعت را در آن مناطق ممنوع كرد. عالوه بر دور 

زاله، سميل، دهوك زاخو، آميدي، انداختن دهقانان، در مناطق كركوك، خانقين، مندلي، شيخان، عين
بيل و...، سپس به ويران كردن خانه ها، باغات، زمين هاي كشاورزي و آكري، چومان، دشت هاي ار

 ).8: 1982ها نيز پرداختند (ئاشتي، زارها مراتع آن سوزاندن چمن
دار و دهقان را به سمت خود جلب كرد بود مشغول به  رغم اينكه طبقه اشراف زمين دولت عراق به

ها در ادارات  حمالت نظامي كرد هاي عراق بود كه آني ديگر براي حمايت از دولت در برابر  ايجاد طبقه
ها خيلي  عنوان جنگلبان كه به هيچ توليدي دسترسي نداشتند و سطح زندگي آن دولت شاغل بودند به 

اي كه كسب  كردند آن سرمايه ها هم در بخش دولتي وهم در بخش خصوصي كار مي پايين بود. آن
گرفت و قسمت ديگر آن سهم صاحبان زمين بود. سطح  تعلق مي ها كردند قسمتي از آن سرمايه به آن مي

ها بسيار پايين بود و براي زندگي كردن نياز به پيدا كردن پول زيادي داشتند؛ بنابراين دولت  زندگي آن
ها  ها را خريد و عليه مبارزان كرد از آن ها را به دور خود جمع كرد از لحاظ پول و امتياز آن ي آن عراق همه

 ).20: 1982اده كرد (ئاشتي، استف
از  1974كرد. در سال اعتنائي نگاه مي از لحاظ وام كشاورزي نيز رژيم عراق، كردستان را به چشم بي

هاي كشاورزي عراق است را  درصد كل وام 1.7دينار بود كه حدود  85844هاي كشاورزي در عراق  كل وام
رگيري و جنگ مبارزان كرد با رژيم عراق بود. اين براي كردستان تخصيص داده بودند. آن نيز به سبب د

نسبت وام كشاورزي كه رژيم عراق براي كردستان تخصيص داده بود، به نسبت بسيار كم بود چون مناطق 
كردنشين از لحاظ اقتصادي و كشاورزي يك مناطق بسيار ارزشمند و استراتژيك بودند؛ و كليه 

اند كه مناطق كردستان ريشه اصلي كشاورزي ت تأكيد كردههاي رسمي و غيررسمي به اين واقعي پژوهش
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هاي كشاورزي در آن مناطق وجود دارد؛  عراق است. منابع اصلي و مواد اوليه و همچنين بسياري از زمين
كه مناطق را  جاي آن شود. دولت عراق نيز بهعنوان منابع اصلي تلقي مي  كه براي تأمين مواد غذايي به

هاي بعد  ويژه در سال هاي آن مناطق استفاده كند، تمام مناطق را به  هد و از سرمايهتوسعه و گسترش بد
 ).61: 1994زير و رو كرد يعني به شيوه كه ديگر قابليت كشاورزي نداشته باشد (احمد، 

پس از چند سال درگيري و جنگ ميان رژيم عراق و جنبش ملي كرد، رژيم عراق دوباره در سال 
در مورد اصالحات كشاورزي در كردستان عراق را صادر نمود (قانون تنظيم  90 قانون شماره 1975

). همچنين دولت عراق براي نزديك شدن به 90: الرقم 1975الملكيه الزراعيه في المنطقه كردستان،
ها وانمود كرد كه خواستار فراهم كردن يك مرحله از پيشرفت اقتصادي در  كردها و كنترل كردن آن

ويژه   بودجه زيادي در كردستان صرف و هزينه كرد. به 1974-79هاي  ت؛ بنابراين مابين سالكردستان اس
هزار خانه در اين راه اختصاص  3ميليون دالر براي ساختن  90هاي مسكوني نزديك  براي ساختن مجتمع

مارستان ميليون دالر براي طرح توسعه صنعت، ساختن راه، مدارس و بي 336دادند و هزينه كردند. سپس 
در مناطق كردنشين را تأمين كرد. اگرچه دولت عراق زمينه فعاليت كشاورزي را كنار گذاشته بود و 

توسط  تعداد زيادي از مدارس و بيمارستان 1970توان گفت در دهه دهقانان را فراموش كرد بود، اما مي
ورزي رژيم عراق براي رژيم عراق در مناطق كردنشين ساخته شد؛ و بر اساس قوانين اصالحات كشا

كن كردن تفاوت طبقات در  ي فقر، تصميم به ريشه رستگاري و رها شدن دهقانان و مستضعفين از زنجيره
هاي كشاورزي را در روستاها تقسيم كردند؛ و به دهقانان  كردستان گرفت؛ و دوباره بين دهقانان زمين

دار به اين عمليات كه در هاي اشراف زمين ز واكنشزمان ااجازه داده شد كه از منابع آبي استفاده كنند، هم
دار در استفاده از منابع آبي بايد كه اشراف زمين  ها بود جلوگيري كردند. در حالي واقع بر ضد منافع آن

يازده ميليون و شش صد  ها را كه نزديك پول پرداخت كنند؛ و بر اساس اين اصالحات، مساحت كل زمين
بود. بين دهقانان سليمانيه، اربيل و دهوك تقسيم كردند؛ اما اين امتيازات  17دونم 78 و هشتاد يك هزار و

 1970سال 117كه در آن استان طبق قانون اصالحات شماره  شامل دهقانان كركوك نشد به اين بهانه
 ).29: 1982بدولال، قي عه؛ فه 557، ص 2005شود (ماكدول:عمل مي

تنها اصالحات  كشاورزي تنها در حد سخن بود و عملي نشد. نه  قوانين رژيم عراق براي اصالحات  
تعداد زيادي از ساكنان  1975سال  90كشاورزي را انجام نداند، بلكه برخالف قانون اصالحات شماره

هاي كشاورزي را نيز از بين بردند و تعداد زيادي از  ي زمين روستاهاي كردستان را تبعيد كردند و كليه
                                                           

يك دونم زمين در معادل  دوهزار و پنج صد متر مربع است .
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ندان انداختند و شروع به سرنگون كردن كردها در عراق كردند؛ بنابراين تعداد بسياري از دهقانان را به ز
كارانه رژيم به سمت كشور ايران پناه بردند، بعضي نيز  ساكنان كردستان عراق از ترس اقدامات جنايت

و تعداد  ها را در مناطق مركزي و جنوب عراق ساكن كردند؛ توسط رژيم عراق تبعيد شدند و به زور آن
هاي اجباري مستقر كردند كه از طريق نيروهاي نظامي رژيم عراق مراقبت مي زيادي را نيز در اردوگاه

كاهش  1970سال 117شدند. همچنين نسبت مالكيت مجاز و داشتن زمين كشاورزي در مقايسه با قانون 
كردند، توسط دولت ييافت. هر كسي كه بيشتر از آن مقداري دولت مشخص كرده بود زمين را تصرف م

شد و به شد. الزم به ذكر است اين قانون تنها بر ضد طرفداران جنبش ملي كرد اجرا ميمصادره مي
 ).254-253: 2005كردند (حبيب، دشمنان بارزاني و طرفداران دولت واگذار مي

ي بازنده ولپس از قرارداد الجزاير و افول جنبش ملي كرد، رژيم عراق احساس آرامش و راحتي كرد. 
جنگ چريكي مسلحانه عليه رژيم عراق اعالم كردند. در  ش1354م/1976شدن مبارزات كرد در سال

مقابل دولت عراق شروع به مرحله ديگري از تبعيد روستاهاي كردستان كرد. چون از نظر دولت عراق نابود 
ضعف اقتصادي كردن روستاهاي كردستان به معني محو كردن مبارزات كرد است. همچنين باعث 

شوند به دولت عراق مشروعيت آميز بود ناچار مي ها موفقيت شود. و چون اين عملكرد آن كردستان نيز مي
شدت شروع به تبعيد ساكنين روستاها كرد و در  كنند. لذا رژيم عراق به  بدهند و از دولت مركزي اطاعت

ند. عملكرد تبعيد با چنان سرعتي اجرا شد كه ها را مستقر كرد هاي اجباري آن عنوان اردوگاه  يك مكان به
زندگي را با خود ببرند نداشتند. ساكنين روستاها   ساكنان روستا حتي فرصت اينكه وسايل الزم براي ادامه

ها در آن زندگي كرده را با تمام امكانات و وسايل زندگي در آنجا باقي  سرزمين اباواجدادي را كه سال
هزار كيلومتر مربع  30-25ب زيادي به آن مناطق رساند نزديك نجام اين كار آسيگذاشتند. دولت عراق با ا

شد؛ و آن نيز سبب سوم خاك كردستان مي هاي كشاورزي بدون استفاده رها شدند كه شامل يك از زمين
شد كردستان در معرض عدم توليد و كاهش درآمد قرار بگيرد. چون با تبعيد كردن ساكنان روستاها، 

كننده تغيير ماهيت يافت. دهقانان  ردستان از يك جمعيت توليدكننده به يك جمعيت مصرفجمعيت ك
هاي اجباري به يك قشر بيكار و بيكه در روستاها مشغول به كار كشاورزي و دامداري بودند، در اردوگاه

 .درآمد در جامعه تبديل شدند
ا در برگرفت و از لحاظ اقتصادي چالش ترتيب پس از مدت كوتاهي بيكاري سراسر كردستان ر اين  به  

محض خالي كردن روستاها تمام خدمات كه در آنجا وجود داشتند از قبيل مدارس،   بزرگي ايجاد شد. به
ي  ها مورد تخريب و ويراني قرار گرفتند. آن نيز تأثيرات منفي بسياري روي روحيه مساجد و بيمارستان
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رواني گذاشت. در آن مكان كه روستاييان را سكونت سالمت جمعيت كردستان از لحاظ بهداشت، آموزش و
گذاري كرده بودند، اما در حقيقت به عنوان كمپ بازداشت  دادند اگرچه به عنوان دهات معاصر نام

كردند (هه ها مراقبت مي ها را محاصره كرده بودند و از آن (معسكرات االعتقال) بود. با نيروهاي نظامي آن
 ).17، 2: ش1978والنامه، 

آسيب بسيار زيادي  1977 -78هاي  ويژه در بين سال  دولت عراق با تخريب زيرساخت كردستان به
هاي كشاورزي دور كرد و به يك به ناحيه كشاورزي رساند. هزاران نفر از دهقانان توليدكننده را از زمين

نيز تأثيرات بسيار عميقي بر  ها تبديل شدند. اين عملكرد كننده با تغيير در وضعيت زندگي آن فرد مصرف
درصد بود، اما  47.4كشاورزي در كردستان  1977اي كه در سال روي اقتصاد كردستان گذاشت به شيوه

درصد بود، ولي در سال  3.27بيكاري  1977درصد كاهش يافت؛ و در سال  30.4به  1978در سال 
 .)72،  1: بر2010يي، درصد افزايش يافت (نيروه 16.2به  1978
 

 1977-78: نسبت كشاورزي و بيكاري در كردستان در بين سال 1جدول شماره 

بيكاريكشاورزيسال
197747.43.27
197830.416.2

     
كشاورزي شد؛ كه تعداد هاي اجباري بر روي زمين هايكاهش يافتن درآمد كشاورزي سبب ايجاد اردوگاه 

شدند مانند ورزي حاصلخيز، پرثمر و پرطرفدار ساخت ميهاي كشا ها در زمين زيادي از آن اردوگاه
هاي كردستان از يك سو، از  هاي ديگري از مناطق استان هاي شهرزور و بازيان در سليمانيه و قسمت دشت

به بعد بيشتر  1973سوي ديگري واردات كاالهاي بسيار از خارج كشور توسط دولت عراق بود؛ كه از سال 
ي چشمگير ت مواد غذايي و استهالكي مانند گندم، آرد، برنج، شكر، شير و... به شيوهادامه پيدا كرد. واردا

 1979هزار  تن در سال  806به يك ميليون  1973هزار تن در سال  154افزايش يافت. واردات گندم از 
احمد، ؛ 13: 1993باني، هزار رسيد (تاله 317به دو ميليون  1985افزايش پيدا كرد و اين نسبت در سال 

1994 :97.( 
به علت اوضاع كردستان، افزايش نارضايتي مردم و دوري كردن از حزب بعث و رژيم عراق، در اواخر 

درصد از بودجه  30كند. صدام در اين سفر اعالم كرد صدام حسين به كردستان سفر مي 1979مارس 
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شود؛ و دهوك تخصيص داده ميميليارد دالر براي شهرهاي سليمانيه، اربيل  3يعني  1979عراق در سال 
درصد  5ها و  درصد براي ساخت و نوسازي جاده 25اما از اين مقدار كه براي كردستان مشخص كرد بود 

 ).57، 1: بر2010يي، براي انجام دادن خدمات اختصاص دادند از قبيل بهداشت، آموزش و... (نيروه

عراق تخصيص داده بود، اما در حقيقت اي ساالنه اندكي براي كردستان اگرچه دولت عراق بودجه
به علت تبعيد  1977-78هاي  سال كه در ميان تمايلي به پيشرفت و توسعه كردستان نداشت. چون

روستاهاي كردستان بودجه بسيار زيادي مصرف كرد. همچنين براي ساختن اردوگاه اجباري مساحت 
اند؛ و توليدكنندگان را مجبور  ها اختصاص دادههاي كشاورزي را براي ساخت اين بنابسيار فراواني از زمين

به اشتغال در ادارات دولتي كردند. به خاطر اينكه به دولت وابسته شوند و نتوانند به همكاري احزاب و 
هاي سياسي مخالف دولت بپردازند. همچنين قسمتي از جمعيت كه سرگرم دامداري بودند و تعداد گروه

به علت تبعيد كردنشان ناچار شدند با قيمت خيلي پايين حيوانات را  زيادي گاو و گوسفند داشتند كه
فروختند كه اين عملكرد نيز باعث كمبود حيوانات در آن منطقه شد در نتيجه منجر به افزايش قيمت 

 هاي حيواني از قبيل شير، ماست، پنير و... شد. گوشت و فرآورده
اها به شهرستان و شهرهاي بزرگ، تحوالت و هاي جمعيت كردستان از روست تبعيد و جابجاي توده

دگرگوني زيادي در تاريخ جامعه كرد به وجود آورد. چون روستاها تخليه شدند و جامعه كشاورزي نيز از 
 1957ها بيكار شدند. طبق سرشماري سال هاي جمعيت كردستان در شهرستان بين رفت و توده

است، اما به علت تبعيد و جابجايي روستاها و ايجاد درصد بوده  38.8طور اعم در عراق   شهرنشيني به
درصد افزايش  57.8به  1970ويژه در مناطق كردنشين اين نسبت در سال   هاي اجباري به اردوگاه

درصد افزايش يافت و در برابر آن  63.5شهرنشيني به  1977پيداكرده است؛ اما بر اساس سرشماري سال 
است. اين امر نيز تأثيرات بسيار عميقي بر روي اقتصاد دولت عراق، درصد تخمين شده  36.5روستانشيني 

ويژه كردستان گذاشت. چون تبعيد جمعيت در مناطق كردنشين در مقايسه با مناطق ديگر كشور عراق   به
روستا از سكنه خالي شدند 1247در كردستان بيشتر از 1977اي كه تا سال بيشتر و جود داشت. به شيوه

هزار  نفر از مردم كرد مهاجرت كردند و  500ض سوزاندن و ويراني قرار گرفتند و بيشتر از و سپس در معر
وصل اعدام شدند تعداد زيادي از مردم كرد به اتهام پشتيباني از مبارزات كرد در كشتارگاه م

 ).14: 1982(آشتي،
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 : نسبت شهرنشيني در عراق2جدول شماره 

شهرنشين درصدسال
195738.8
197057.8
197763.5

 
ويژه بازارهاي كردستان   ساله عراق و ايران، در كل بازارهاي عراق به زمان با شروع جنگ هشت هم

دفعه غوغايي در ميان مردم براي خريد شكل گرفت و تالش  سرعت زيادي باال رفت. يك قيمت كاالها به 
فت، پوشاك و... ديگر لوازم ضروري كردند هرچه سريع تر كاالهاي چون نان، شكر، برنج، روغن، نمي

كردند ديگر قادر به دسترسي آن لوازم نيستند. و اين در حالي  زندگي را خريدند. مثل اين بود كه فكر مي
يافته بود. آن نيز به  درصد افزايش 50ها  بود كه آن بازارها پر از كاالهاي خارجي شده بودند و قيمت آن

سو، از سوي ديگر توقف صادرات نفت عراق بود كه به علت شكستن  علت وقوع جنگ عراق و ايران از يك
هاي نفت هاي كرد به چاهو ويران كردن ابزارهاي استخراج نفت كه در حمله مشترك ايران و پيشمرگه

كركوك اتفاق افتاده بود. اين امر نيز تا حدي سبب تضعيف دولت عراق و افزايش قيمت كاالها در آن 
هاي توليدكننده دولتي و كاهش سطح توليد از لحاظ كمي و توقف ساير كارخانهكشور شد و منجر به 

ي پتروشيمي، كبريت كركوك، منبع توليد برقي دوبز و هاي چون كارخانهكيفي شد. همچنين كارخانه
ي آن عوامل سبب تضعيف دولت عراق از لحاظ اقتصادي و  شكر سليمانيه متوقف شدند. همه كارخانه

 ).15: 1982 بدولال،ا در بازارهاي مختلف آن كشور شد (فقي عهكمبود كااله
هاي كرد در برابر سپاه و نيروي نظامي رژيم عراق و آسيب رساندن به امكان دفاع كردن پيشمرگه

تحت تصرف دولت عراق، سبب خشونت بيشتر دولت مركزي نسبت به كردها شد؛ و در واكنش به فعاليت 
دستور قطع كامل مواد غذايي و ايجاد  1984ژوئن 18سه عزت دوري در هاي كرد، در يك جلپيشمرگه
هاي اقتصادي در مناطق تحت تصرف مبارزان كرد را صادر كرد. رژيم عراق با تمام وجود خود براي تحريم

كرد و از اين راه خواستار بود تمام مناطق كردنشين را تحت تضعيف اقتصادي كردستان عراق تالش مي
 ياورد؛ و اين اوضاع نيز تا پايان جنگ عراق و ايران ادامه يافت.تصرف خود درب

هاي جمعيت كردستان از روستا ي توده هاي گسترده توان گفت سياست رژيم عراق سبب مهاجرتمي
جمعي  به شهرستان شد به دليل آن وضعيت ناهمواري كه در روستاها به وجود آورده بود. اين كوچ دسته
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كه تا پايان جنگ عراق و ايران قسمتي بسيار زيادي از روستاها به شهرها  اي صورت گرفت به شيوه
درصد در روستا زندگي  51.3درصد در شهر و  48.6جمعيت كردستان  1977مهاجرت كردند؛ كه در سال 

درصد و روستانشين نيز  56.6عالوه برافزايش جمعيت اما نسبت شهرنشين به  1983كردند؛ و در سال مي
درصد افزايش و  74.2شهرنشين در كردستان به  1987كند؛ و در سال  صد تغيير پيدا ميدر 43.3به 

يابد؛ كه اين هم بازتاب سياست رژيم عراق بود و هم تضعيف درصد كاهش مي 25.7روستانشين نيز به 
 )3ان عراق بود (ر.ك. جدول شماره ساختار كشاورزي توسط آن رژيم در كردست

 
 1977-87رنشيني و روستا نشيني در كردستان در فاصله سال : نسبت شه3جدول شماره 

درصدروستايي جمعيتدرصدجمعيت شهريكل جمعيتسال
197714858872107048.676151851.3
19831839100104200056.679710043.3
1984186740011060059.276080040.7
19872015466149568574.251978125.7
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 صنعت  2-1-2

ي  ويژه در فاصله  داد. بهدر عراق، دولت عراق اهتمام بسياري به صنعت مي 1958ژوئن 14پس از كودتاي 
شود؛ اما اين پيشرفت زياد چشمگير كه پيشرفت كندي از لحاظ صنعتي ديده مي 1970-78هاي  سال

هاي كه در ديگر مقايسه با امكانات و منابع دولت و پروژهنبود. اگرچه سهم صنعتي كردستان در 
 1978-87هاي  سال چند كه پيشرفت صنعتي در ميانهاي عراق وجود داشت، بسيار كمتر بود. هر استان

هاي مختلف بسياري  هاي كشور كارخانه متوقف شد و بعد از آن زياد پيشرفت پيدا نكرد؛ اما در كل استان
هاي كردستان  هاي جنوب و مركز عراق با استان هاي صنعتي استانامر نيز بين پروژهساخته شدند. در اين 

هاي تحريم اقتصادي رژيم  توان گفت اين امر يكي از جنبهشد؛ و ميها و اختالفات بزرگي ديده ميتفاوت
از  غير از بعضي  عراق عليه كردستان عراق است؛ كه شامل شهرهاي سليمانيه، اربيل، دهوك است، به

 1960-75هاي عراق بوده است. در سال  مناطق كردنشين كه تابع استان موصل، دياله و ديگر استان
هاي جنوب و  طور آهسته پيشرفت كرده ولي نسبت به استان ساخت كارخانه و صنعت در كردستان نيز به 
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در كردستان عراق  ها درصد آن 7.3هاي دولت عراق  مركز عراق متفاوت بوده است؛ كه در كل از كارخانه
كه  درصد بوده. در حالي 13.5ها در كردستان عراق  قرارگرفته است؛ و نسبت نيروي كار نيز در اين كارخانه

درصد بوده است. از كل  16.3ظرفيت جمعيت در كردستان عراق در مقايسه با جمعيت كل كشور عراق 
استان كركوك قرارگرفته است؛ كه اين  درصد در 52هاي كه در كردستان ساخته شده بود، حدود  كارخانه

 ).334: 2005(حبيب،  هاي عراق را تشكيل مي دهد ارخانهدرصد از ك 3.9نيز در مقايسه با كل عراق، 
درصد در شهر اربيل  26.5هاي صنعتي كه در كردستان عراق ساختند، نزديك به  در كل پروژه

 19.4داد؛ و شهر سليمانيه ها را تشكيل مي درصد آن 1.9هاي عراق  گرفته بود؛ كه در مقايسه با پروژه شكل
ها را نگاه كنيم داد. اگر اين دادههاي عراق را تشكيل مي درصد كل پروژه 1.4هاي كردستان  درصد پروژه
هاي كردنشين تفاوت زيادي از اين لحاظ وجود  هاي عرب نشين و استان شود كه در بين استانمشاهده مي

درصد آن را تشكيل  16.3جمعيت كردستان عراق، در مقايسه با جمعيت كل عراق  كه داشته است. درحالي
هاي صنعتي در عراق به كردستان اختصاص داشت. نيروي كار در استان درصد پروژه 7.3داد، ولي مي

درصد نيرو كار كردستان در اربيل  65هاي ديگر كردستان بيشتر بود؛ كه  اربيل در مقايسه با استان
درصد بود. باالترين بودجه در برنامه پيشرفت صنعتي در  3.9ه است؛ كه در مقايسه با دولت عراق قرارگرفت

ميليون دينار بود، سهم كردستان در اين بودجه فقط  دو ميليون و  26.3كه  1970-74هاي  عراق در سال
براي كارخانه سيگار  دهد؛ كه دو ميليوندرصد بودجه عراق را تشكل مي 3دويست هزار دينار بود. وآن نيز 

 ).334: 2005هزار دينار براي كارخانه آبميوه در دهوك تخصيص داده بودند (حبيب،  200در اربيل و 
 

 1960-75هاي كردستان در فاصله   ها در استانكار آنهاي بزرگ و نيروي: تعداد پروژه4جدول شماره 
 سال
 
استان

1960196519691975

پروژه
نيروي 
كار

د   تعدا
پروژه

نيروي كارتعدادپروژهنيروي كارتعدادپروژهنيروي كار

92801661018512365297اربيل
12776613828178119872سليمانيه
33985361655412033521963كركوك
114------دهوك
443031583647674326988146كل
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هاي صنعتي در  پروژه 1975تا سال  1960شود كه از سال مياگر به اين فهرست نگاه كنيم ديده
هاي عربي، امكانات مالي  هاي كردستان تا حد كمي پيشرفت داشته است. ولي در مقايسه با استان استان

تان اربيل در شده است بسيار كم است. در اس ها كه در كردستان ساخته واداري دولت عراق اين كارخانه
يافته و در سال  پروژه افزايش 16به  1965شده است و در سال  ي صنعتي ساختهپروژه 9فقط  1960سال

يافته است؛ اما در استان سليمانيه برخالف استان  پروژه افزايش 36به  1975پروژه و سال 18به  1969
 1960يافته است. در سال  لكه كاهشتنها پيشرفت نكرده بود، ب نه 1969هاي صنعتي تا سال اربيل پروژه

يافته است؛ و در  پروژه كاهش 6به  1965پروژه صنعتي وجود داشته و در سال  12در استان سليمانيه 
 يافته است. وژه كار صنعتي افزايشپر 19به  1975يافته و در سال  پروژه صنعتي افزايش 8به  1969سال 

هاي ديگر كردستان بيشتر است،  مقايسه با استان هاي صنعتي در در استان كركوك نيز اين پروژه
ها را  چون ازنظر دولت عراق كركوك بخشي از خاك كردستان نبوده و مدام در جنوب و مركز عراق عرب

آورده و در كركوك ساكن كرده است. به خاطر اينكه بافت جمعيتي كردنشين اين شهر را به بافت 
پروژه  33پروژه صنعتي در كركوك  1960؛ بنابراين در سال جمعيتي در قالب يك شهر عربي تغيير بدهد

پروژه و در  41به  1969يافته است و در سال  پروژه افزايش 36ها به  اين پروژه 1965بوده است؛ و در سال 
استان شد. از آن به  1969پروژه افزايش پيداكرده است. در استان دهوك كه در سال  52به  1975سال 

هاي كردستان در  ك پروژه صنعتي در آن استان وجود داشته است و در كل استاني1975بعد در سال 
پروژه  98به  1975پروژه و در سال  67به  1965پروژه و در سال  44هاي صنعتي  تعداد پروژه 1960سال 

در كردستان به نحو كند  1960-75هاي  هاي صنعتي در بين سال يافته است. اگرچه پروژه  افزايش
رده ولي اين پيشرفت در مقايسه با مناطق عرب نشين بسيار كم بود؛ و در حوزه كار صنايع پيشرفت ك

اي در ميان يك استان عرب نشين مانند نينوا و مناطق كردستان عراق انجام بدهيم  كوچك نيز اگر مقايسه
 ). 4 ها فرق و تفاوت وجود دارد (ر. ك. جدول شماره شود كه تا چه اندازه در ميان آنروشن مي

هاي  هاي كردستان و نينوا در مقايسه با كل استان هاي صنعتي كوچك اگر استان سپس درباره پروژه
پروژه صنعتي وجود داشته، سهم  39275كه در  1975شود كه در سال عراق را جستجو كنيم آشكار مي

ر عراقي بوده؛ اما در دينا1975نيروي كار و مقدار  9352پروژه صنعتي كوچك، با  3792استان نينوا تعداد 
 585نيروي كار و مقدار  4140پروژه با  1890هاي صنعتي كوچك در عراق  استان سليمانيه در كل پروژه

هزار دينار بوده است؛ و در استان كركوك نيز اگرچه ازنظر دولت عراق يك استان عربي بوده، اما در 
پروژه و نيروي  2390هاي صنعتي كوچك  حقيقت بيشتر ساكنان اين استان كرد هستند؛ و تعداد پروژه

به  196 7به  1
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پروژه با نيروي كار  1421هزار دينار بوده است؛ و در استان اربيل  107با مقدار يك ميليون  5580كار 
و مقدار  683پروژه با نيروي كار  272هزار دينار بوده است؛ و در استان دهوك  793و به مقدار  4042
شود كه دولت عراق و تفاوت كه در بين اين شهرها بوده، آشكار مي هزار دينار بوده است. با اين فرق 158

تمايلي به پيشرفت صنعت در كردستان نداشته است. چون به اين درك رسيده بودند كه با پيشرفت 
شود؛ بنابراين در مقايسه با اقتصادي و مالي در مناطق كردنشين، باعث قدرت يافتن جنبش ملي كرد مي

هاي صنعتي در كردستان عراق در سطح خيلي  و آن امكاناتي كه دولت داشت پروژه هاي عرب نشين استان
 )5پايين قرارگرفته است (ر. ك : جدول شماره 

 
 1975كار آن در كردستان عراق سال هاي صنعتي كوچك و نيروي : تعداد پروژه5جدول شماره 

مقدار پول به دينارنيروي كارها تعداد پروژهاستان

379293521957000نينوا
239055801107000كركوك
18904140585000سليمانيه
14214044793000اربيل
272683158000دهوك
3927510199336632000كل عراق
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ده. آن هاي استهالك و تزئيني و زيباسازي بو هايي كه در كردستان عراق قرارگرفته بيشتر پروژه پروژه
 نيز فقط براي چشم بستن ملت كرد بوده كه در برابر دولت واكنش نشان ندهند.

هاي صنعتي بزرگ بخش دولتي و بخش خصوصي است  كه در مورد پروژه 6بر اساس جدول شماره  
شود كه در مناطق كردستان عراق و مقايسه آن با مناطق عرب نشين چندين تفاوت دارد. در كل  ديده مي

و براي اربيل  4پروژه و براي استان سليمانيه  18پروژه است براي استان نينوا  204ي دولتي كه ها پروژه
 پروژه بوده.  20پروژه بود، و دهوك نيز پروژه نداشت؛ و در كركوك  11

پروژه خاص وجود داشته است. فقط در استان  1145هاي خصوصي نيز كه در كل عراق  درباره پروژه
پروژه  32و در كركوك  1و در دهوك  15و در اربيل  15ر گرفته است. اما در سليمانيه پروژه قرا 76نينوا 
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پروژه بوده  1349هاي صنعتي بزرگ دولتي و خصوصي  توان گفت از كل پروژه قرارگرفته است؛ يعني مي
ر و د 26و در اربيل  19پروژه وجود داشته است و اما در سليمانيه  94است؛ كه فقط در استان نينوا 

پروژه وجود داشته. به اين روشن مي شود كه سياست دولت عراق در  53پروژه و در كركوك  1دهوك 
هاي  برابر كردهاي عراق يك سياست گرسنگي و ناسازگاري بوده كه اين باعث عدم پيشرفت در روش

 اقتصادي در مناطق كرد بوده است.
 .1975خصوصي در كردستان سال  بخش هاي صنعتي بزرگ دولتي و: تعداد پروژه6جدول شماره 

مقدار بودجه به واحد نيروي كارتعداد پروژهاستان   
دينار كلزنمرد

 
نينوا

18718132675074285000دولتي
76216445226161118000خاص
949345778101235503000كل

 
سليمانيه

464411655381000دولتي
151635521747000خاص
1980666872428000كل

 
اربيل

112446265851041497000دولتي
151138019347000خاص
262559373852971544000كل

 
كركوك

201448661514867000دولتي
3241326439179000خاص
5418619219531046000كل

 
دهوك

-----دولتي
148000-114خاص
148000-114كل

 
كل عراق

20482385112529363745067000دولتي
11453456563924095716065000خاص
1349116950176441345946113200كل
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 نفت  2-1-3
هاي جهان  استراتژيك ملتهاي طبيعي است كه نقشي مهم در موقعيت  نفت يكي از آن منابع و جزء ثروت

شود؛ و در  اي كه در درون خاك هر كشور باشد، باعث رفاه وآسايش آن كشور ميكند. به شيوهايفا مي
هاي دنيا آرزو كنند نفت در خاكشان شايد ملت پيشرفت و قدرتمند بودن آن كشور نيز بسيار مؤثر است
ها نفت باعث بدبختي  اما در كردستان برخالف آن باشد، براي پيشرفت، رفاه و ساختن زندگي سعادتمندانه؛

درپي عراق از دوره هاشمي تا  هاي پي و پراكندگي خاك كردستان و تقسيمات ملت كرد بوده است. رژيم
جاي اينكه نفت كردستان را براي پيشرفت و توسعه خود كردستان هزينه كنند، نفت را  ها بهدوره بعثي

اند. نفت ماندگي كردستان از آن استفاده كرده ك ابزار براي عقببراي سركوب كردن كردها و مثل ي
هاي ترحيل، تعريب و تبعيث ملت كرد در  كردستان باعث قدرتمند بودن ارتش بعث و اجراي سياست

زمان توانستند هزاران دهات را بسوزانند و صدها هزار خانوار دهات نشين را كردستان عراق شد. هم
 و تمام سرمايه نفت كردستان را براي سرنگون كردن كردها هزينه كردند.پراكنده و تبعيد كنند 

به بعد هم در سطح استخراج و هم در قيمت افزايش يافت. به نحوي  1970درآمد نفت عراق در سال 
اگرچه حزب بعث به  ش135م/1972عد از ملي كردن نفت در سال ويژه ب كه اقتصاد عراق را توسعه داد، به

كه بسياري از  براي عرب، نفت را ملي كرد، اما در حقيقت نفت را بعثي كرد. چون درحاليشعار نفت عرب 
گفتند نفت عرب براي عرب. آن نيز زماني بود كه ها ميكردند؛ اما بعثيهاي ديگردرعراق زندگي مي قوميت

بود.  تاندرصد درآمد نفت عراق سهم كردس 64اي كه قسمت زياد آن نفت در خاك كرستان بود به شيوه
داد. درصد درآمد نقت عراق را تشكيل مي 26درصد و در جنوب عراق نيز 10كه در مركز عراق  درحالي

داد كه درصد درآمد نفت عراق را تشكيل مي 73.7بكار بردن روزمره نفت در كل عراق فقط نفت كركوك 
ر دولت عراق، در اين راه كردند. لذا شهر كركوك اهميت بزرگي داشت ازنظ براي داخل كشور استعمال مي

نيز بسيار تالش كرد كه بافت جمعيتي كركوك را با تبعيد كردن كردها در اين شهر به بافت جمعيتي 
 ).82: 2012؛ خالد،  186: 1999عربي تبديل نمودند (مينه، 

دولت عراق در عوض اجراي خدمات در كردستان، به سياست تبعيد و جابجاي روستاهاي كردستان 
هاي كه قرار بود در مناطق كردستان ساخته بشود، براي مناطق عرب نشين انتقال و كارخانه پرداخت؛

يافت. اگر در اين حوزه بنگريم شهرهاي كردستان در مقايسه با شهرهاي عربي از لحاظ خدمات تفاوت 
دارايي كردستان، ريزي كرده بودند كه عراق را با درآمد و  هاي اقتصادي به نحوي برنامه زيادي دارند. پروژه

ند ن
درصددرصد646
فففتفتنگفگفتنندگفتندگفتند
يقتقيقت ن
گگگگگ

ردردن
ح در ح در
ي كي كرد

م
ل
د هعدعد هد همد هم
كردسكردس

بعبعبعبعدبعبعد
هيهه نفته نفتت كت ك

 توانس توانس



ثروتمند كنند. به عنوان نمونه هر دو منبع نيروهاي برقي دوكان و دربندي خان كه در خاك كردستان 
هايي كه در كردستان وجود داشت  كردند؛ و ازجمله كارخانهگرفتند، براي شهر بغداد برق توليد ميقرار مي

شكر و سيگار در سليمانيه و كارخانه سيگار و هاي غذايي و تزئيني بود. همانند كارخانه  بيشتر كارخانه
 ).64-65: 2002ر، فروشي در اربيل (عومه بافت و فرش

كردن مناطق كردستان عراق بود. مثال كه در فاصله سال سياست اقتصادي عراق مبتني بر پراكنده
آن  در صد 12-7در كل بودجه ساليانه پيشرفت و توسعه عمومي كشور عراق، فقط  1970-74هاي 

اقتصادي  پروژه 150بودجه براي مناطق كردستان تخصيص شده بود. همچنين در فاصله همان مدت در 
 ).  119: 2010در مناطق كردستان قرار گرفته بود (شاليان،  پروژه 4در عراق، فقط 

ن اگر نفت كردستان نبود، رژيم عراق قادر به جنگ طوالني عراق و ايران نبود؛ كه باعث نابودي كرد
صدها هزار جوان هر دو كشور شد. نفت باعث پيوست كردن برخي از مناطق كردستان به دولت عراق شد 

كرد آن مناطق جزو مانند كركوك، خانقين، دوبز و بعضي از مناطق ديگر كه از ديرباز رژيم عراق ادعا مي
شتند. تا نتواند داراي خاك عراق هستند. آن نيز براي محروم كردن كردها از آن ثروت طبيعي بود كه دا

سازي كند براي جدا شدن كردستان از عراق در آينده؛ يعني  يك مركز اقتصادي مستقل باشند؛ كه زمينه
براي رفع خطر جدا شدن كرد از عراق، درآمد نفت كردستان را براي سرنگون تبعيد خود كرد هزينه 

و توسعه شهرهاي جنوب و مركز  كردند. رژيم عراق برخالف شهرهاي كردستان مدام سرگرم پيشرفت
بندي جمعيت بروي  كرد. اين پيشامد همراه با تقسيمروز افزايش پيدا مي عراق بود. اين اتفاق روزبه

نشينان براي شهرهاي بزرگ، سبب بدتر شدن شهرهاي بزرگ و افزايش بيكاري و كوچاندن مدام دهات
تان سياست اقتصادي و اجتماعي رژيم شد. خيلي طبيعي است كه جمعيت كردسزندگي توده كرد مي

هاي  عراق را نپذيرند؛ زيرا عالوه برافزايش درآمد نفت و باال رفتن قيمت آن، در كردستان عراق بجز پادگان
هاي امنيتي و اطالعاتي براي مراقبت كردن از توده نظامي و پيشرفت نيروي نظامي و فراوان كردن دستگاه

 1974در سال  7شد. دولت عراق طبق جدول شماره خصي ديده نميكردستان هيچ پيشرفت و توسعه مش
قبل از شروع جنگ  1980تا سال  1974در استخراج نفت، نتيجه متفاوت دارد كه در سال  1988تا سال 
تا سال  1980يافته؛ اما بعدازاين در سال ساله با ايران درآمد نفت عراق به نحو چشمگيري افزايش هشت
 است. با ثباتييابد و در حال  ش مياين نتيجه كاه 1988
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 1974 - 88هاي درآمد نفت عراق در فاصله سال باثباتي: 7جدول شماره 
درآمد كلسالدرآمد كلسال

1974193313600019813083432000
1975243402400019823145171000
1976272218900019832434891000
1977282850200019842914091000
197832286980001985332660000
1979632603600019862151090000
1980777988200019873556386000

19883411838000
 347: 2005منبع: حبيب،  

 
كرد مانند شمال تنها تمايل به پيشرفت و توسعه در كردستان نداشت، بلكه تالش مي دولت عراق نه

هم به خاطر آن درآمد و ثروتي بود كه در كردستان وجود  ار داشته باشد. آنكشور عراق با كردستان سروك
هاي ديگري مانند مس و آهن و برنز و گوگرد... كنار  داشت. اگر ما به درآمدهاي بخش نفت بنگريم و معدن

ساله  بگذاريم و فقط بخش نفت را جستجو كنيم، از ابتداي استخراج نفت در عراق تا پايان جنگ هشت
بينيم كه همانند آن در  ق و ايران، سهم نفت كردستان در درآمد نفت دولت عراق آشكارسازيم، ميعرا

هزار و  473كل درآمد نفت عراق يك ميليون  1927-58شده است از سال  به آن اشاره 8دجدول شماره 
 79.30شود و سهم درآمد نفت كردستان كه در مناطق كردنشين استخراج كردند  دالر محسوب مي 100

دالر است. و پس از سقوط  200هزار و 168دهد كه مقدار يك ميليون درصد درآمد عراق را تشكيل مي
يك سال پس از  1973در عراق تا سال  1958نظامي سلطنتي و روي كار آمدن نظامي جمهوري در سال 

است؛ كه سهم دالر بوده  45هزار و  975ملي كردن نفت عراق، درآمد كل نفت دولت عراق نوت ميليون 
دالر محسوب   71هزار و 657شود. كه شصت و شش ميليون  درصد تلقي مي 73.27نفت كردستان به 

كه در اين مدت كه نفت ملي شده است، كل درآمد نفت عراق  1989تا سال  1974شود؛ و در سال مي
 73.2ين درآمد شود؛ و سهم كردستان در ادالر محسوب مي 331هزار و  722يكصد و نوت و سه ميليون 

 ) .8شود ( ر. ك: جدول شمارهدالر تلقي مي 720هزار و  804درصد كه مقدار يكصد و چهل يك ميليون 
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 : نسبت و سهم نفت كردستان در كل درآمد نفت عراق8جدول شماره 
در صد نفت كردستانسهم نفت كردستانكل درآمد نفت عراقزمان مدت

1927  19581473100116820079.30
1959  19739097545666577173.27
1974 - 198819372233114180472073.2

20429297614963872073.25كل
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طور غيررسمي و به شيوه پنهان   شده است. اگرچه به در اين فقط به فروش نفت به شيوه رسمي اشاره
توان در داشتند؛ كه ميها بي خبر نگه ميده كرد را نيز از اين هزينهفروختند و تونيز نفت كردستان را مي

 چند نكات به آن اشاره كرد مانند:
ملي كردن نفت  1972از ابتداي استخراج و صنعت نفت تا سال  1927هايي كه از سال  همه آن هزينه - 

 شد. كردند گرفته ميتوسط شريكان نفت كه در عراق كار مي
 فت به شكل قاچاق.هزينه فروش ن - 
هاي نفت كركوك براي داخل عراق و به مردم مي درآمد حاصل از نفت كه بعد از تصفيه شدن از چاه -

 فروختند.
درصد درآمد حاصل از نفت كه سهم آقاي كولبنكيان بود. طبق قراردادي كه با دولت عثماني منعقد  5  -

زمان  1927نفت تعهد كرده بودند. از سال  كرده بود، به او درقبال انجام كارهاي كشف و استخراج
گرفت اين نسبت را به او تعلق مي 1972استخراج و فروش نفت تا ملي كردن صنعت نفت در سال 

 ).349: 2005(حبيب، 
 

از ابتدا تشكل دولت عراق و به ويژه پس از سقوط رژيم سلطنتي سياست اقتصادي دولت عراق در 
ي كردستان و تضعيف منابع اقتصادي كردستان بوده است هيچ تودهبرابر كردستان يك سياست گرسنگي 

هاي كه در كشور عراق وقت خواستار پيشرفت و توسعه اقتصادي در كردستان نبود. در اجراي كل پروژه
ساخته شده است، نسبت خيلي كم آنها در استانهاي كردستان قرار گرفت و مي توان گفت نسبت پروژه

هاي ديگري كشوري عراق بسيار كم و كردستان اجرا شده است مقايسه به استانهاي هاي كه در استان

ط ود.

نني نفاي نفهاي نفت نف نفت ا

ككيكردكرد م
زاز ابتاز ابتد ااز11 1927927

ند:نند:



متفاوت است. آن نيز در حال است كه منابع درآمد كشور عراق كردستان بوده و نسبت زياد نفت عراق در 
مناطق كردنشين قرار گرفته است. اما دولت عراق بجاي اينكه اين درآمد را براي توسعه پيشرفت كردستان 

 كار ببرد؛ اين درآمد را براي خريد اسلحه و سركوب خود كردها را به كار گرفت.  ب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اوضاع اقتصادي كردستان قبل از آغاز جنگ عراق و ايران  :بخش دوم
 

در معرض تضعيف و  1975ويژه پس از انعقاد قرارداد الجزاير در سال  اوضاع اقتصادي كردستان عراق به
شرايط حادتري  1980تا سال  1975توان گفت اوضاع اقتصادي كردستان از سال ي قرار گرفت. مينابود

نسبت به جنگ هشت سال ميان ايران و عراق داشت؛ زيرا در اين مدت دولت عراق به تبعيد كردن و كوچ 
شروع به  هاي اجباري پرداخت؛ و سپس ها در اردوگاه هاي كردستان و به مستقر كردن آناجباري روستا

ها به اتهام داشتن رابطه با مبارزان قوم كرد عراق كرد؛ و زير سايه اين  زنداني كردن و تبعيد كردن دهقان
هاي كشاورزي كردستان نمود. درنتيجه اين سياست شروع به نابودي و تاخت و تاز در روستاها و زمين

تي كردستان را از يك جامعه عملكرد منجر به دگرگوني مهمي در جامعه كردستان شد. بافت جمعي
 كننده تغيير داد. ي بيكار و مصرفتوليدكننده و شاغل به يك جامعه

تنها باعث تضعيف زيرساخت اقتصادي كردستان عراق شد بلكه  اين عملكرد حكومت بعثي عراق نه 
قبل باعث تضعيف اقتصادي كشور عراق نيز شد. در اين بخش تالش شده اوضاع اقتصادي كردستان عراق 

ساله بين ايران و عراق موردبررسي قرار بگيرد. در اين ميان نيز درباره محورهاي  از آغاز جنگ هشت
هاي كردستان عراق بعد از قرارداد الجزاير تا آغاز جنگ بين عراق و كشاورزي، دامداري و صنعتي در استان

 مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است. 1980ايران در سال 
 

 رزي:كشاو  2-2-1
وهوا و خاك كردستان براي كشت و زراعت بسيار  جامعه كردستان عراق يك جامعه كشاورزي بود. آب

بندي كرد، قسمت اول شامل مناطق  توان به دو قسمت تقسيم مناسب بود، خاك كردستان كه مي
ثمر  هاي كردستان بيشتر درختان كهكوهستاني و قسمت دوم نيز شامل مناطقي كه دشت هستند. در كوه

شود مانند گردو، انار، انجير، انگور و... مي صورت فراوان ديده دار به دهند يعني باغات داراي درختان ميوه مي
شود. كشاورزي در تمام ميهاي كردستان نيز كشت محصوالت زراعي ديده  و در دشت ها و در كوهپايه

كند. توليد محصوالتي مانند ايفاء مي هاي جهان نقشي بسيار مهم در پيشرفت اقتصادي آن جوامعجامعه
ها براي دامداري استفاده مي گندم، جو و شلتوك كه خوراك اساسي مردم هستند و سپس از ضايعات آن

كند.  شود و بنابراين پيشرفت كشاورزي و صنعتي زمينه پيشرفت اقتصادي در هر كشوري را فراهم مي

ت.ت.
براق بعراق بعب
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هاي كردستان كشت مي شود. گندم و جو در فصل دشت و ها ترين نوع محصوالت زراعي در كوهپايه مهم
شود؛ و شلتوك شود و به دنبال آن اين محصوالت در فصل تابستان برداشت ميزمستان و بهار كاشت مي

هاي كه داراي آب نيز يكي ديگر از آن محصوالت اساسي كشاورزي است كه در فصل تابستان در زمين
گندم، جو و برنج خاك كردستان براي كشت تنباكو نيز بسيار هستند كشت مي شود. بعالوه محصوالت 

مفيد است بعد از محصوالت گندم و شلتوك، تنباكو از سومين محصوالت زراعي اساسي در كردستان عراق 
 شود. شود. محصوالت زراعي تنباكو بيشتر در استان سليمانيه و در دشت شهرزور كشت ميمحسوب مي

معتدل است؛ كه زمستان  وهواي دريايي (مديترانه) طور اعم آب عراق به وهواي كردستان  درباره آب 
تا  400سرد و مرطوب و تابستان نيز گرم و خشك است. مرز يا محدوده يا ميانگين بارش در كردستان 

متر است و پنج رودخانه در كردستان وجود دارند كه به سمت رودخانه دجله در جريان  ميلي 1000
هاي  ور، زاب بزرگ، زاب كوچك، عوظيم و دياله هستند كه بر روي اين رودخانه بند آبهستند ازجمله خاب

ها استفاده مي اند كه براي توليد برق، ماهيگيري و كشت و توليد محصوالت زراعي از آب پشت آن ساخته
ود، اما وهوا و نيروي كار در كردستان عراق جانب ديگري كشاورزي ب شود. عالوه بر مناسب بودن خاك، آب

هاي كردستان عراق، آسيب به دليل اجراي سياست تبعيد و نابودي توسط حكومت عراق نسبت به روستا
 ).20-18: 2008؛ شيفيلي،  86: 1997(محمود، سابير،  بسيار زيادي بر پيكره اقتصادي كردستان وارد شد

شد؛  ميتخمين زده دونم  1810561هاي كشاورزي تقريباً حدود  در استان سليمانيه مساحت زمين
درصد در كل مساحت استان سليمانيه را 26.5هاي ديم، آبي و باغات هستند؛ كه نسبت كه شامل زمين

درصد و  83.2هاي ديم درصد و زمين14.8هاي آبي زمين1977هاي سال دهد. طبق دادهل ميتشكي
دهند. از آن استان تشكيل ميهاي كشاورزي را در درصد كل زمين2ها كه باغات هستند مانده زمين باقي

هاي ديم كه براي محصوالت گندم و جو مناسب است قضاي چمچمال در رتبه لحاظ بهره اقتصادي، زمين
هاي كشاورزي در استان درصد از كل زمين 22دونم و  405362اول هست كه داراي مساحت نزديك 

هاي آبي در رتبه اول يه نيز ازنظر زميندهد؛ و قضاي حلبچه و مركز استان سليمانسليمانيه را تشكيل مي
فيد، دهند (حههاي آبي كشاورزي استان مزبور را تشكيل ميدرصد از كل زمين 6.6گيرد كه قرار مي

2000 :29-30.( 
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 1977: ميزان محصوالت زمستان و تابستان در استان سليمانيه سال  9جدول شماره 

اشت شده كل محصول بردمساحت با دونممحصوالتفصل
(تن)

ميزان محصول برداشت 
شده (تن) در هر دونم

محصوالت 
زمستان

38880090800233گندم
16350033200203جو
254793386132نخود
55201189215عدسي

محصوالت 
تابستان

233975549237گردان گل آفتاب
83604330517برنج
67202510373پنبه
347288682250تنباكو

 49: 2000فيد، منبع : حه       
 

در استان سليمانيه براي  1977شود در سال اظهار مي 9هاي كه در جدول شماره طبق آن داده
دونم جو  3500 شانزده ميليون و دونم گندم و 8800سي و هشت ميليون و  محصوالت زمستانه نزديك 

تن توليد داشته است  200سي وسه هزار تن و جو  800 نود هزار و  شده است و محصوالت گندم كشت
درصد از كل  30.5كيلو جو برداشت شده است. آن نيز  203كيلو گندم و  233يعني از هر يك دونم 

بيست و پنج  دادند. سپس محصوالت نخود نيز در مساحتهاي داراي قابليت كشاورزي را تشكيل ميزمين
است و در هر يك دونم تن توليد داشته  386 دو هزار تيجه آندونم كشت شده است كه درن 479 هزار و
محصوالت عدسي كه آن هم يك محصوالت زمستانه محسوب  كيلو نخود برداشت شده است. درباره132
تن توليد  189 يك هزار و دونم براي كاشت عدسي تخمين شده است و 530 پنج هزار شود نزديكمي

ر در لو عدسي برداشته شده است. هردو قضاي شارباژير و پشدهكي 215داشته است و از هر يك دونم 
 اند. ي اول را در سطح واحدهاي اداري استان سليمانيه داشته توليد عدسي و نخود رتبه

هاي آمده است، مساحت زمين 9در جدول شماره  1977در مورد محصوالت تابستان نيز كه در سال 
دونم است كه در مقايسه  397 بيست و سه هزار و است حدود گردان بكار رفته كه براي كاشت گل آفتاب

 پنج هزار و گيرد وبا ديگر محصوالت كشت شده در فصل تابستان در استان سليمانيه در رتبه اول قرار مي
گردان برداشت شده است. همچنين  كيلو گل آفتاب 237تن توليد داشته است و در هر يك دونم  549
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چهار  شد، در مدت يك سالدونم مي 360 هشت هزار و كشت آن نزديككه مساحت  برنجمحصوالت 
 كيلو شلتوك برداشت شده است. همچنين محصوالت پنبه در 517تن توليد و از هر يك دونم  330 هزار

كيلو پنبه برداشت شده  373تن توليدشده يعني در يك دونم  510دو هزار و دونم مقدار  720 شش هزار
ت تنباكو در سطح كشور عراق استان سليمانيه در رتبه اول قرارگرفته است است. در مورد محصوال

دونم است  728 سي و چهار هزار و يافته براي كشت آن محصول در سليمانيه نزديك مساحت اختصاص
كيلو تنباكو برداشت شده  250تن توليد داشته است و در يك دونم  882شش هزار و كه در يك سال

هيچ نوع آالت و دستگاه پيشرفته كشاورزي در آن مناطق وجود نداشته و دولت عراق  است. عالوه بر اينكه
نيز خواستار پيشرفت كشاورزي در كردستان نبوده است، اما نسبت توليد محصوالت كشاورزي در استان 

 سليمانيه باالترين سطح را دارا بوده است.
محصوالت كشاورزي فصل زمستان،  در سطح واحدهاي اداري در استان سليمانيه از لحاظ توليد

درصد گندم استان سليمانيه در  27اي اول قرارگرفته است و محصوالت گندم در قضاي چمچمال در رتبه
آن قضا توليد شده است. و قضاي دربنديخان نيز از نظر كشت محصوالت جو در رتبه اول است و در هريك 

كيلو جو توليد و برداشت شده است. همچنين در  290دونم زميني كه به كشت جو اختصاص يافته است، 
گردان در قضاي  مورد محصوالت كشاورزي در فصل تابستان در استان سليمانيه، محصوالت گل آفتاب

گردان در آن قضا  درصد مساحت كشت گل آفتاب 55.6حلبچه رتبه اول را به خود اختصاص داده است 
نوع چغندر در سطح واحدهاي اداري در استان وجود داشته است. همچنين محصوالت كشاورزي از 
درصد كل مساحت كشت چغندر در مركز آن  27سليمانيه، مركز استان در رتبه اول قرار گرفته است 

 ).34-33: 2000فيد، استان توليد شده است (حه
حكومت عراق به هدف تضعيف بخش اقتصادي به بدشكل كردن اوضاع اقتصادي كردستان را پرداخت 

بهانه تأمين امنيت و آسايش شروع به تبعيد روستاهاي كردستان كرد كه در حقيقت مقصد از آن و به 
هاي كشاورزي بود و مراقبت كردن ها از موادي غذائي و از بين بردن زمينعملكرد محروم كردن پيشمرگه

ي حد و حصر به ها رابطه برقرار نكنند و از هر كسي گمان داشتند باز ساكنان روستاها كه با پيشمرگه
اي زيادي از دهقانان و جوانان را زنداني و بعضي ديگري به مناطق شد. در نتيجه عدهزندان را انداخته مي

 ). 57: 1999يات، مركز و جنوب عراق تبعيد و سپس سرنگون كردند (خه
گيري اوضاع سياسي در  هاي طبيعي در استان سليمانيه، اگرچه شكلهمچنين از لحاظ جنگل

هاي متوالي در عراق باعث نابودي و سوختن دستان عراق و جنگ ميان جنبش ملي كرد و حكومتكر
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هاي طبيعي مساحت جنگل 1977ها در كردستان شده است، اما در سال  اي از اين جنگل مساحت گسترده
 95 دونم است. انواع گوناگون بلوط 900 و يك صد و پنجا و هشت ميليون و حفت هزار استان سليمانيه

هاي ديگري مانند درخت بنه دهد. درختهاي جنگل طبيعي را در آن استان تشكيل مي درصد كل درخت
هاي طبيعي را تشكيل درصد از كل مساحت جنگل 5و درخت اسپيندار و درخت زالزالك... از ين قبيل 

 هشت هزار و بيست و هاي مصنوعي در داخل استان سليمانيه نزديكدهند؛ و همچنين در مورد جنگلمي
هاي درصد كل درخت 95هاي صنوبر طوركلي درخت دونم جنگل مصنوعي وجود داشته كه به 58

دهند و بقيه درختان شامل درخت زيتون، بادام، هاي مصنوعي را در استان سليمانيه تشكيل مي جنگل
فيد، دهند (حهميدرصد كل جنگل مصنوعي را در استان مزبور تشكيل  5انگور و... از اين قبيل درختان 

2000 :35-36.( 
يك صد و حفتاد و  هاي كشاورزي نزديكمساحت زمين 1977همچنين در استان اربيل نيز در سال 

هاي كه قابليت كشت محصوالت گندم و جو دارد دونم است. كل زمين 519 چهار ميليون و سه هزار و
هاي كشاورزي، درصد كل زمين 94.3و  دونم 248 يك صد و شست و چهار ميليون و چهار هزار و  نزديك

 هاي كه براي محصوالت هميشگي تابستانه بكار رفته است نزديكدهد. زميندر استان اربيل تشكيل مي
دهد؛ و مساحت زمين كشاورزي را تشكيل مي درصد كل مساحت 0.9دونم است كه  934 پازده هزار و

هاي  درصد كل مساحت زمين 2.1دونم است كه  721سي وشش هزار وزارهاي طبيعي در اين استان چمن
 0.53دونم و  271نه هزار و دهد؛ و مساحت جنگل در آن استان زراعي در استان اربيل را تشكيل مي

 ).121فيد، همان: دهد (حههاي آن استان را تشكيل ميدرصد كل مساحت زمين
 

 1977بيل در سال : ميزان محصوالت زمستان و تابستان در استان ار10جدول شماره 

مساحت با محصوالتفصل
دونم

كل محصول برداشت 
شده (تن)

ميزان محصول برداشت 
شده (تن) در هر دونم

محصوالت 
زمستان

36120047900132گندم
16520024800150جو
2026312153نخود
1933365188عدسي

محصوالت 
تابستان

1312323246گردان گل آفتاب
30802190711جبرن
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40402880712پنبه
 137: 2000فيد، منبع: حه      

  
آورده  10در مورد محصوالت كشاورزي مخصوص فصل زمستان مانند موارد باال كه در جدول شماره 

دونم است  200سه صد و شست و يك هزار و مساحت كشت گندم  1977شد در استان اربيل و در سال 
كيلو گندم و محصوالت جو نيز نزديك  132تن يعني در يك دونم  900فت هزار و چهل و هو توليد آن 

ست كه در يك دونم اتن  800 بيست و چهار هزار و دونم و توليد آن 200يك صد و شست پنج هزار و
دونم  26دو هزار و  كيلو جو برداشت شده است. در مورد محصوالت نخود مساحت كشت آن نزديك  150

كيلو نخود برداشت شده است. در استان اربيل مساحت  153تن است كه در يك دونم  312كه توليد آن 
كيلو عدسي  188تن كه در يك دونم  365دونم، و توليد آن  1933كشت محصوالت عدسي نيز نزديك 

 برداشت شده است.
شد در اشاره  10طور كه در جدول شماره  همچنين در مورد محصوالت تابستان در استان اربيل همان

دونم مساحت را به خود اختصاص داده از كل 312يك هزار و گردان نزديك  آفتابمحصول گل1977سال 
گردان  آفتابكيلو گل 264تن توليد شده و در يك دونم  323مساحت زير كشت محصوالت كشاورزي و 

ركشت بوده است دونم زي 80 سي هزار و برداشت شده است. و درباره محصول برنج در استان اربيل نزديك
كيلو برنج برداشت شده است. در مورد  711تن توليد شده و در يك دونم  190 دو هزار و كه درنتيجه آن

در استان اربيل مساحت زير كشت اين محصول 1977پنبه كه يكي از محصوالت تابستان است در سال 
كيلو پنبه برداشت 712نم تن توليد داشته و در يك دو 880سه هزار و دونم و 40چهل هزار و نزديك 

 ).10شده است (ر. ك : جدول شماره 
در مساحت زير كشت محصوالت گندم و  1977در سطح واحدهاي اداري در استان اربيل در سال 

هاي زير درصد كل زمين 45.6پنبه رتبه نخست متعلق اسب به قضاي مخمور رتبه اول را داشته است، 
دهد. همچنين مركز زير كشت پنبه در استان اربيل تشكيل ميهاي درصد كل زمين 76.5كشت گندم و 

درصد كل مساحت كشت جو را در آن  48.7استان اربيل نيز در كشت جو در رتبه اول قرار گرفته است، 
دهد. در مورد توليد محصول برنج در استان اربيل، قضاي شقالوه در رتبه اول قرار گرفته استان تشكيل مي

هاي كشت شلتوك در آن قضاء بوده. همچنين درصد كل زمين 85.1اين محصول كه مساحت زير كشت 
گردان قضاي كويسنجق در رتبه اول قرار گرفته در سطح واحدهاي اداري در  در مورد محصوالت گل آفتاب
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گردان در آن قضاء وجود داشته است  درصد كل مساحت كشت گل آفتاب 66.9استان مزبور كه نسبت 
 ).125-122: 2000فيد، (حه

هاي داراي قابليت كل زمين 1977استان دهوك نيز از لحاظ كشاورزي بر اساس آمارهاي سال 
درصد مساحت استان دهوك را تشكيل  13.3دونم است كه  902 سه صد و بيست و پنج هزار و كشاورزي

هاي ندرصد كل زمي 67دهد. از لحاظ زمين كشاورزي قضا سميل در رتبه اول قرار گرفته است مي
 21باشد كه كشاورزي را در استان دهوك در قضاي سميل قرار گرفته است؛ و در رتبه دوم قضاي زاخو مي

هاي زير كشت كل زمين 1977هاي كشاورزي آن استان را تشكيل مي دهد. در سال درصد زمين
يك ست كه دونم بوده ا 981 يك صد و هشتاد و سه هزار و محصوالت كشاورزي فصل زمستان و تابستان

درصد و نسبت كمي شامل  99دونم شامل محصوالت فصل زمستان كه  140صد و هشتاد و سه هزار و 
فيد، داد (حههاي كشاورزي استان دهوك را تشكيل ميدرصد كل زمين 1محصوالت فصل تابستان كه 

2000 :205-206.( 
 

 1977ر سال : ميزان محصوالت زمستان و تابستان در استان دهوك د11جدول شماره 

مساحت با محصوالتفصل
دونم

كل محصول برداشت 
شده (تن)

ميزان محصول برداشت 
شده (تن) در هر دونم

محصوالت 
زمستان

14679032350220گندم
353507700217جو

محصوالت 
تابستان

17331721992چغندر
9545500گردان گل آفتاب

1210833ذرت
 211: 2000يد، فمنبع : حه     

 
بستان در استان كه در مورد محصوالت كشاورزي هر دو فصل زمستان و تا 11طبق جدول شماره 

درصد زمستان بوده است مساحت كشت  99هد كه محصوالت داست. نشان مي1977دهوك در سال 
داشت كيلو گندم بر 220تن گندم بوده است كه در يك دونم  32350دونم و توليد آن  146790گندم 

تن جو توليد شده است كه در  7700دونم بوده در اين مساحت  35350شده است؛ و مساحت كشت جو 
 كيلو جو برداشت شده است. 217يك دونم 
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هاي كشاورزي را درصد كل زمين1 بر اساس اين جدول محصوالت تابستان در استان دهوك كال
تن چغندر توليد داشته  721 يك هزار و مدون 734 يك هزار و است. محصوالت چغندر در تشكيل داده

گردان در  كيلو چغندر برداشت شده است. همچنين درباره محصول گل آفتاب 992است و در يك دونم 
تن توليد داشته است. در مورد محصوالت  45دونم بوده است در مدت يك سال  95استان مساحت آن 

دهد هاي كشاورزي را در استان مزبور تشكيل ميدونم از زمين 12كشاورزي از نوع ذرت نيز كه نزديك 
كيلو ذرت برداشت شده است (ر. ك : جدول شماره  833تن توليد داشته است و در يك دونم  10نزديك 

11.( 
در سطح واحدهاي اداري در استان دهوك از لحاظ محصوالت كشاورزي فصل زمستان، قضاي سميل 

درصد كل محصول جو در آن قضاء  67.5كل محصول گندم و  درصد 72.5در رتبه اول قرار گرفته بود با 
شد. همچنين ازنظر محصوالت كشاورزي فصل تابستان قضاي آميدي در توليد محصول چغندر توليد مي

دهد و مركز هاي كشاورزي را تشكيل ميدونم از كل زمين 646در رتبه اول قرار گرفته است و نزديك 
دونم از كل  477گردان در رتبه اول قرارگرفته و نزديك  گل آفتاباستان دهوك نيز در توليد محصول 

 ).209-207: 2000هاي كشاورزي در مركز استان واقع شده است (حفيد،زمين
از لحاظ داشتن درخت در استان دهوك تعداد زيادي درخت در آن استان وجود دارد. آن نيز به سبب 

يك صد و سي و  هاي آن استان حدودكه تعداد درختبارش زياد و نوع خاك موجود در آن استان است؛ 
هاي كشور درصد كل درخت 38.3درخت تخمين شده است كه  500 چهار ميليون و پنجا و هفت هزار و

بود. همچنين از لحاظ  درخت 700 سه صد و پنجا و يك ميليون و سي هزار و داد كهعراق را تشكيل مي
هاي ديگر كردستان تعداد زيادي از باغات كردستان در با استان باغ و باغات در استان دهوك در مقايسه

دونم برآورد هزار  48هاي كه به باغداري اختصاص داشتند  گرفت. مساحت آن زميناستان دهوك قرار مي
دونم برآورد  هزار 757داد كه ها در كشور عراق را تشكيل مي درصد كل مساحت باغ 6.3شد؛ كه مي
يد سيب استان دهوك در سطح كشور عراق در رتبه ششم قرار گرفته بود؛ و تعداد شد. از لحاظ تول مي

درخت تخمين  100 دويست و هشتاد و دو ميليون و شش هزار و هاي سيب در آن استان حدوددرخت
داد؛ كه تعداد كل درختان سيب هاي عراق را تشكيل ميدرصد كل درخت سيب 24.6شد؛ كه داده مي

شد. عالوه بر درخت محسوب مي 100 و چهارده ميليون و شست و هشت هزار ويك صد  كشور عراق
درخت سيب در استان دهوك، درختان داراي ميوه و ثمر فراواني ديگري نيز وجود داشت از قبيل درخت 

هاي كشور در خرما، انگور، هلو، زيتون، انجير و.... استان دهوك از لحاظ فراواني درختان در سطح استان
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اي كه تراكم داد به شيوههاي عراق را تشكيل مي درصد كل درخت 22در رتبه اول قرار داشت كه عراق 
 370كه در استان دهوك در يك دونم  گرفت، در حاليدرخت قرار مي 165ها در عراق در يك دونم درخت

هاي عراق نه تدرخت قرار گرفته بود. آن نيز در حالي بود كه به علت جنگ در ميان مبارزان كرد و حكوم
تنها در استان دهوك بلكه در تمام كردستان عراق تعداد زيادي از اين درختان در هنگام شروع اين  

وزارت كشاورزي عراق  1976درگيري بين نيروهاي دو طرف سوخته، بريده و سوزانده شدند؛ اما در سال 
ويژه در مناطق   وع نمود بهها در شمال كشور را ممندر يك فرمان براي مدت پنج سال بريدن درخت

: 2000فيد، ؛ حه 326: 2008كردنشين؛ كه اين فرمان سبب احياء شدن دوباره آن درختان شد (شيفيلي، 
209.( 

 
 دامداري 2-2-2

پروري معروف است؛ زيرا مناطق كردنشين از لحاظ جغرافيايي در موقعيتي  كردستان عراق از لحاظ دام
زارها هستند و جايگاه مناسبي براي دامپروري و پرورش  ي فراواني از چمنهقرار گرفته اند كه داراي گستر

هاي سو، فراواني و توسعه زمين وهواي مناسب و مهارت دهقانان كرد از يك دام هستند همچنين آب
ويژه قبل از شروع و اجراي فرمان  كشاورزي از سوي ديگري سبب پيشرفت و گسترش دامداري شده به

كردن روستاهاي كردستان توسط رژيم بعث عراق. مردم كرد در روستاها عالوه بر گوشت تبعيد و تخريب 
ويژه از موي بز بهترين نوع  بافتند بههاي حيوان، از پشم گوسفند و مو بز براي خود لباس مي و فرآورده

گونه  هيچ ساختند و در اين حوزهبافتند؛ و از پوست حيوانات كفش مي لباس محلي كه به آن شال گفته مي
نوعي خودكفا بودند (حاجي مشير،  نيازي به واردكردن اين نوع وسايل از بيرون از منطقه نداشتند درواقع به

1998 :62.( 

پنج صد و شست و پنج  تعداد حيوانات در استان سليمانيه 1978در سال  12بر اساس جدول شماره 
نوع گوسفند از لحاظ تعداد بيشتر بر ساير رأس وجود داشته است. در مقايسه بين حيوانات  98 هزار و

 دويست و نود يك هزار و  انواع در سطح استان سليمانيه برتري داشتند و در رتبه اول قرارگرفته بود تعداد
داد. بعد از گوسفند بز در رتبه  هاي آن استان را تشكيل ميدرصد كل حيوان 51.6كه رأس گوسفند  436

هاي آن درصد كل حيوان 33.5رأس كه  573يك صد و هشتاد و نه هزار و  دوم قرار گرفته است تعداد آن
گرفت ر رتبه سوم قرار ميرأس بود د 878هشتاد و دو هزار و داد. سپس گاو كه تعداد استان را تشكيل مي
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 يك صد هزار و داد. در مورد گاوميش نيز كه تعداد آنهاي استان را تشكيل ميدرصد كل حيوان14.7كه 
 شد. درصد كل حيوانات آن استان را شامل مي 0.2أس كه ر 211

 
 1978هاي استان سليمانيه در سال : تعداد دام12جدول شماره 
درصدتعداد داماسامي انواع دام

29143651.6گوسفند
18957333.5بز
8287814.7گاو

12110.2گاو وحشي
565098100تعداد كل دام

 58: 2000فيد، منبع : حه           
 

 1978تا  1971در استان اربيل نيز مثل استان سليمانيه دامداري در سطح بااليي قرار داشت در سال 
شده در سال  اشاره  13طور كه در جدول شماره  نسبت حيوانات تا حد زيادي گسترش پيدا كرد. همان

 1974اما در سال  .رأس بوده 670 چهار صد و هشتاد و دو هزار و تعداد حيوانات در استان اربيل 1971
 1978و در سال  .رأس حيوان افزايش پيدا كرده است 282 هشت صد و پنجا و شش هزار و اين شماره به

به علت سياست تبعيد و تخريب روستاهاي كردستان، ضمناً در روستاهاي استان اربيل نيز تعداد حيوانات 
ها يافته است. بر اساس اين داده رأس حيوان كاهش 600 پنج صد و پنجا و يك هزار و در اين استان به

صورت فراواني در  ها به شود كه تعداد حيوانات قبل از شروع سياست تبعيد و كوچاندن روستايياظهار مي
حال گسترش بوده است؛ اما به علت تبعيد روستاها اين گسترش در تعداد حيوانات درون روستاها متوقف 

تعداد حيوانات از نوع گوسفند در  1971حيوانات نيز كاهش يافت. در سال  هاي حاصل از شد و فرآورده
سه صد و  اين تعداد از اين نوع به 1974رأس بوده و در سال 970دويست و هفده هزار و استان اربيل

 1978يافته است؛ اما در سال  درصد افزايش 71رأس افزايش پيدا كرده بود كه به  384 هفتاد و سه هزار و
رأس بود كه اين به اين معني است كه نسبت  400سه صد و سي هزار وحيوانات از نوع گوسفند  تعداد

 همچنين ازنظر تعداد بز در استان اربيل درصد كاهش يافته است. 12هاي قبلي  ها نسبت به دوره درصد آن
ه صد و س اين تعداد به 1974وجود داشته و در سال  1971رأس بز در سال  460دويست و سه هزار و
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همين تعداد  1978درصد افزايش يافته اما در سال 76افزايش پيدا كرده يعني به  419 پنجا و هفت هزار و
درصد كاهش يافته. 49رأس رسيد كه به  200يك صد و هشتاد و سه هزار و بز در استان اربيل به
 1974بوده تا سال رأس  69 پنج صد و شست پنج و هزار و در استان اربيل 1971همچنين گاو در سال 

به علت  1978اما تا سال  .درصد افزايش پيدا كرده 107.5رأس گاو به  434يك صد و هفده هزار و  به
درصد كاهش يافته  70رأس رسيد و به  400 سي و پنج هزار و تبعيد و تخريب روستاها تعداد گاو به

رأس افزايش  500به  1974سال رأس بوده و تا  459در اين استان  1971است. تعداد گاوميش در سال 
رأس اسب بوده كه تا سال  266 چهار هزار در اين استان 1971پيدا كرده. همچنين اسب نيز در سال 

رأس اسب  300به  1978رأس افزايش پيدا كرده است و تا سال  702 هفت هزار و اين تعداد به 1974
و آغاز سياست  1978شود كه قبل سال  كار ميها نگاه كنيم آشدقت به اين داده كاهش يافته است. اگر به

صورت عمومي  ويژه در استان اربيل و به تخريب و تبعيد روستاها و روستاييان كردستان اقتصاد دامداري به
با اجراي سياست تبعيد و تخريب  1978در كردستان عراق در حال افزايش و گسترش بوده اما بعد از سال 

رار راق اقتصاد دامداري و تعداد حيوانات در معرض تبعيض و كاهش قروستاهاي كردستان توسط رژيم ع
 ).13گرفت (ر.ك : جدول شماره 

 
 1978  1974  1971هاي : وضعيت دامداري در استان اربيل در سال13جدول شماره 

اسبگاوميشگاوبزگوسفندسال
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شود كه  مشخص مي 1978هاي سال همچنين وضعيت دامداري در استان دهوك نيز بر اساس داد    
رأس حيوان بوده است. در اين تعداد نيز تعداد  188 سه صد و يك هزار و تعداد كل حيوانات در آن استان

رأس بز بوده كه  669 يك صد و پنجا و هشت هزار و گيرد كه تعداد آنبز در رتبه اول قرار مي از نوع
دهد. از لحاظ تعداد زياد حيوانات پس از بز، گوسفند  درصد كل حيوانات اين استان را تشكيل مي 53.70

استان را درصد كل حيوانات آن  43.70رأس گوسفند به  609 يك صد و سي و هشت هزار و است كه با
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درصد  4.5رأس گاو به  674 سيازده هزار و در استان دهوك 1978دهد. سپس گاو كه در سال تشكيل مي
كند در سال ها زندگي ميوجود داشته است؛ و در مورد گاوميش كه بيشتر در مناطق مردابي و گودال

حيوانات آن  درصد كل 0.1رأس گاوميش در دهوك وجود داشته كه  236و در استان دهوك  1978
استان را تشكيل داده است اين نسبت هم براي آن زمان نسبت زيادي بوده است (ر. ك : جدول شماره 

14.( 
 1978: وضعيت دامداري در استان دهوك سال 14جدول شماره                   
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 صنعت  2-2-3
شود. پيشرفت اقتصادي هاي فعاليت اقتصادي و سبب پيشرفت اقتصادي مي ترين شاخه صنعت يكي از مهم

گيرد تا در صنعت پيشرفت نداشته باشد. همچنين بدون پيشرفت صنعت در هيچ كشوري شكل نمي
كه موتور گسترش توليد در صنعت بيشتر از كشاورزي است.  هد كرد. چونكشاورزي نيز پيشرفت نخوا

همچنين گسترش صنعت علت اساس پيشرفت كشور هست و پيشرفت صنعت باعث باال رفتن سطح 
برخي از كارخانه و  1970ست. در كردستان عراق و در دههازندگي مردم و فراواني بازار و نيروي كار 

هاي كردستان شكل گرفت؛ كه در استان سليمانيه پنج  ي در استانهاي بزرگ و كوچك صنعتپروژه
سيگار، كارخانه لباس و دو كارخانه سيمان در محلهاي سرچنار و  كارخانه ساخته شدند از قبيل كارخانه

هاي صنعتي در استان سليمانيه شماره كل پروژه 1979خيالن. در سال معدني باني تاسلوجه و كارخانه آب
ها كوچك بودند. آن نيز  هاي بزرگ بود، بقيه پروژه درصد پروژه 2.7بود در اين تعداد نيز فقط  پروژه 1538
دهنده اين است كه حكومت عراق تمايلي به تغييرات و پيشرفت صنعتي كردستان نداشته است.  نشان

مانيه داراي اگرچه مقادير زيادي از مواد معدني در كردستان وجود داشته و دارد به خصوص در استان سلي
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ز، هبه؛ ن 55: 1999يات، معادن زيادي از قبيل آهن، مس، كروم، نيكل، سرب، سنگ كلسيم و... (خه
 ).60: 2000فيد، ؛ حه 243-244: 2007

در استان اربيل نيز چهار كارخانه ساخته شد مانند كارخانه سيگار، كارخانه فرش دستي، كارخانه 
ي صنعتي پروژه 28ها يك هزار و كل پروژه 1970ن اربيل در سال استاگيري و كارخانه منسوجات. در  كره

پروژه افزايش پيدا كرده است. استان اربيل نيز مانند استان  571يك هزار وبه  1978بوده و در سال 
سليمانيه از لحاظ مواد معدني و معادن ثروتمند است. معادن مس، كروم، آهن، نيكل، معادن ديگري 

دن در استان اربيل وجود دارد. در استان دهوك نيز كه يك كارخانه ساخته شده بود و در ازجمله اين معا
پروژه كوچك  273درصد و  2.5پروژه بزرگ با  7بوده كه  پروژه 280هاي استان دهوك پروژه 1978سال 
به  هاي خود در كردستان هيچ نوعي اهميتي درصد بود. اگرچه حكومت عراق به علت اجراي سياست 97.5

صنعت در كردستان عراق تا حد اندكي   جنبه1970مارس11عت نداد، اما پس از توافقنامه جنبه صن
 شد؛ و بخصوص در اواخر دههپيشرفت كرده بود اما دوباره بازگشت به عقب و تضعيف در اين زمينه ديده 

و سپس به اعدام كار و دهقانان توسط حكومت به زندان انداخته شدند  شمار زيادي از نيروي 1970
هاي جنگ احضار شدند. دولت عراق نيز بجاي تأمين كردن  محكوم شدند؛ و برخي ديگر به سمت جبهه

بودجه براي مناطق كردنشين درآمدي زيادي براي خريد اسلحه و تقويت جنبه سربازي صرف كرد 
 ).154، ص 2000؛ حفيد:  2016نوامبر  16(مصاحبه با دلير حقي شاويس ، 

 
يچ نوع ابزارآالت و دستگاه كشاورزي در كردستان عراق وجود نداشت، رژيم عراق نيز هيچ اگرچه ه

دوره آموزشي درمورد كشاورزي براي دهقانان كرد درنظر نگرفته بود و همچنين هيچ اهميتي به جنبه 
ط رژيم عراق، ويژه قبل از آغاز تبعيد و تخريب روستاهاي كردستان توس بود، اما به  اقتصادي اين امر نداده

كشاورزي در كردستان عراق تا حد بااليي پيشرفت كرد بود كه آن پيشرفت نيز به علت مناسب بودن 
هاي مناسب براي كشاورزي كه  وهوا، خاك كردستان، مهارت دهقانان كرد و همچنين داشتن دشت آب

ربيل و سندي و سميل در در استان ا شامل دشت شهرزور و بتوين در استان سليمانيه، ديبگه و كنديناوه
 استان دهوك بود.
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 فصل سوم :
 

  هاي اقتصادي تخريب زيرساخت
 عراقكردستان عراق از سوي رژيم 
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ريزهاي خود در پي از  و برنامه رويكرد رژيم بعث عراق به جنبش ملي كرد خصمانه بود؛ و بر اساس نقشه
كرد بود. براي رسيدن به اين هدف نيز به تعريب و محو جنبش ملي كردستان و فرهنگ ملت  بين بردن

 توان در سه مرحله آن را بررسي كرد.(عرب كردن كردها) و تخريب خاك كردستان پرداخت كه مي

 1963ها براي نخستين بار در سال بود. يعني زمان كه بعثي1963-74هاي  مرحله اول در فاصله سال 
وتاه تصاحب كردند. در اين مدت تعداد از روستاهاي به قدرت رسيدند و قدرت سياسي را در مدت ك

جنگ با مبارزان كرد، ويران كردند و ساكنان آن مناطق را پراكنده و  كردستان عراق را به بهانه درگيري و
آواره كردند. اما فرمانروايي آن در اين مرحله بيشتر از هشت ماه طول نكشيد كنار گير شدند. سپس براي 

ريزي عميق به خاك كردستان دست قدرت را بدست آوردند طبق نقشه و برنامه 1968دومين بار در سال 
خيز نفي بلد كردند و به جاي آن هاي استراتژيك و نفتاندازي كردند و مردمان آن مناطق را از حوضه

 ها را در آن مناطق مستقر كردند.عرب
و از بين رفتن مبارزات كرد بود منجر به سياست افول  1975-79هاي مرحله دوم كه بين سال 

هاي  ها در اردوگاه آوري روستاهاي كردستان و مستقر كردن آنانجاميد. رژيم بعث عراق به تبعيد و جمع
اي زيادي از ساكنان روستاهاي كردستان را تبعيد و جابجا كردند و اجباري پرداخت. در اين مرحله عده

ها و مناطق  بعضي از ساكنان آن مناطق را به بيابان ها نيز دست زدند؛ و سپس به ويراني و تخريب آن
 ها را منهدم كردند.  جنوب و مركز عراق تبعيد كردند و بعضي ديگر از آن

ساله ايران و عراق، در  زمان بود با جنگ هشتبود هم1980-88هاي مرحله سوم كه در فاصله سال
ردنشين را تخريب و ويران كنند و به ساير اين مرحله جنگ بهانه را به دست رژيم عراق داد كه مناطق ك

شيميايي انجام بدهد، درنتيجه تعداد زيادي از شهر و روستاهاي كردستان ويران   مناطق كردستان حمله
هزار تن از كردها را منهدم  182ها و در عمليات انفال نيز هزار از طايفه بارزاني 8شدند و در اين مرحله 

هزار تن مردم غيرنظامي جان باختند. همچنين تعداد  5ر حلبجه نيز كردند و در حمله شيميايي شه
 زيادي از شهرهاي كردستان را تخريب كردند.

 
 1963-74مرحله اول:   3-1

سياست محوكردن كردها توسط حزب بعث در عراق و تخريب زيرساخت اقتصادي و اجتماعي كردستان و 
هاي آميز حكومت رويكرد يك سياست خصومتحذف كردن نام كرد مختص حزب بعث نبود، بلكه اين 
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طلبي و توسعه قلمروي بعث  شد. اين امر نيز به خاطر قدرتمتوالي عراق بود، كه در مورد كردها انجام مي
خواستند اقليمي به نام  ها خواستار و خواهان حذف قوميت كرد بودند و نمي عليه احزاب كرد نبود، بلكه آن
رسيدن به اين هدف شروع به سياست تعريب و تبعيد نمودند. در ضمن  كرد وجود داشته باشد و براي

 تالش كردند كه شهر به شهر و روستا به روستاي كردستان را تخريب كنند؛ و در مرحله اول از مناطق پر

خيز كردستان شروع كردند ازجمله كركوك و خانقين و دوبز و دوزخورماتو ... تمام مناطق  اهميت و نفت
ها را  ه خط تماس بين مناطق كرد نشين و عرب نشين بود تعريب و يا جمعيت كردنشين آنكردها را ك

تبعيد كردند؛ و همچنين شروع به تحريف نقشه سياسي كردستان كردند و بعضي از شهرها از يكديگر جدا 
ت كرد و ها تالش براي حذف و سرنگوني قومي ها فاصله ايجاد كردند. مثالً ازجمله اقدامات آن و ميان آن

 ).5، 11: ش1986له، ايجاد يك كشوري متحد عربي بود (كومه
رژيم عبدالكريم قاسم با بيش از نصف از نيروهاي نظامي عراق، كردستان را 1961در تابستان سال 

مورد حمله و تهاجم بزرگي قرارداد، طي دو سال به تخريب و ويران كردن روستا و شهرهاي كردستان 
ها غيرنظامي بودند كشته شدند؛ و بيشتر از صد  هزار نفر از مردم كرد كه بيشتر آن 3 پرداختند. و درنهايت

روستاها و شهر كردستان در 150هاي كردستان گريختند و حدود  سوي كوه هزار نفر آواره شدند و به
روستا و بيش  200اي ديگري نزديك در يك حمله1963ژوئن 11معرض ويراني و تخريب قرار گرفتند. در 

هزار مردم كرد غيرنظامي در مورد سخت و نابودي قرار گرفتند. در دوران حاكميت رژيم بعث نيز  2از 
اي به منطقه كنديناوه در طي حمله 1963ژوئن 13همان سياست و موضع رژيم قاسم را ادامه يافت. و در 

شد. در اين  و آتش زدهاز توابع استان اربيل تمام روستاهاي آن منطقه همراه با مساجد و مدارس ويران 
شورجه كه   حمله تعداد زيادي از مردم غيرنظامي كشته شدند. در همان سال و بافرمان رژيم عراق محله

هاي كرد آن محله از  يك محل كردنشين است و در شهر كركوك قرارگرفته تخريب شد. ساير خانواده
هاي عرب را در آن ها رژيم عراق خانواده جاي آن شدند، به كركوك به سمت شهرهاي ديگر كردستان تبعيد 

 ).28: 1998يس، شاوه؛ حقي 21: 2003محالت مستقر كردند (گول، 
هاي تابع كركوك، سليمانيه و اربيل را  راديوي بغداد روستاها و شهرستان1963ژوئيه 10 سپس در 

اني و تخريب ميهاي كردستان دچار ويرتهديد كرد كه صورت هرگونه حمايت و همكاري با داوطلبان
رحمانه چهل هزار از مردم كرد اطراف شهرهاي  بي شوند. سپس توسط سپاه عراق و همراه با حرس قومي
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ها را با بلدوزر تخريب و با خاك يكسان كردند؛ و تمام هاي آن خيز كركوك را بيرون راندند و تمام خانه نفت
شده  ها را كه به كردي نوشتهحتي تابلوي مغازههاي كردي همانند خواندن و نوشتن ممنوع گرديد. فعاليت

هاي كشاورزي را آتش زدند و نوشتند. سپس باغ، بستان و زمين آوردند و دوباره به عربي ميبود پايين مي
جمهور عراق عبدالسالم عارف در  زمان رئيس ها را مستقر كردند. هم جاي كردها در آن منطقه عرب به

رسانيم و زمان مذاكرات و سرعت معضل كرد را به پايان مي بهعالم كرد: لبناني ا روزنامه ليس وير
 ).151-150: 2007ز، هبه(ن گفتگو با كردها سپري شد

شود كه رژيم عراق تمايل به مذاكرات و حل مشكالت آشكار مي جمهور در اين سخن موضع رئيس 
دها در عراق بوده است. در نتيجه اين عمل ملت كرد ندارد، در ضمن خواستار از بين بردن و محو كردن كر

  بسياري از روستاهاي كردستان را ويران كردند. با آغاز جنگ بين دولت عراق و مبارزان كرد، كردستان به
ميدان جنگ تبديل شد و در معرض نابودي و تخريب قرار گرفت. سپس رژيم عراق حمالت بزرگي به 

خورما در دامن قرچوغ هاي كرد در نبرد دارهاز پيروزي پيشمرگهدر دشت اربيل بعد كردستان انجام داد و 
ژوئن  24توانست رژيم عراق را شكست دهد؛ و در واكنش به اين اقدام در روز  1963ژوئن 13در روز 
تن از دهقانان اين  300روستا را تخريب كرد و نزديك 18رژيم عراق براي جبران اين شكست  1963

هاي عراق محبوس كرد. روستاهاي كه در اين نبرد تخريب ويران شدند  در زندانمنطقه را دستگير كرده و 
شناو ... در عاقبت كار، جانه، خوخورما، ديمهرچيغلوك، دارهره، خدريجه، الوهعبارت بودند از : كندال، گاوه

روستاي كردستان در  875در سراسر كردستان حدود  1963ژوئيه  23تا  1963ژوئن  11در ميان مدت 
  ).118: 2004د،؛ محمه 157: 2007ز، هبهمورد تاخت تاز قرار گرفت (ن

شروع به ويران و خراب كردن خانه هاي كردها در كركوك كردند. در محلي  1963همچنين در سال 
ام كومار صدها خانه را تخريب كردند و تمام عوامل شهرداري نيز زير نظر نيروي حرس قومي در اين بن

هاي كرد كركوك بيرون كردند و  خانوار را از خانواده 8000يكباره  عمل شركت داشتند؛ كه در آن زمان به 
معيت تركمان، كلدان و هزاران نفر از مردم قديمي اين شهر كه عبارت بودند از كرد و تعداد كمي از ج

ها ترك كردن شهر كركوك بود  آشوري را نيز در زندان مسيب محبوس كردند؛ و تنها شرط آزاد كردن آن
 ).119: 2004د،(محمه

توسط رژيم عراق ويران و نابود شد. در 1963همچنين روستاي سورداش تابع قضاي دوكان در سال 
اد زيادي از روستاها و خانهين و اطراف آن حمله كرد تعدزمان كه رژيم عراق به مناطق پنجو1965فوريه 
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وزير عراق  هاي رژيم عراق سوختند و ويران شدند. سپس نخست هاي مردم به علت بمباران جنگنده
منظور تكان دادن و ويران كردن كردستان عراق دو دستور را صادر كرد. دستور   (عبدالرحمن بزاز) به

ي كشاورزي بود. و دومين دستور جلوگيري از رسيدن لوازم درماني به ها نخست سياست سوزاندن زمين
كه توسط  1966ژانويه  16در روز  433هم در خاطرات خلبان جنگنده اليوشن شماره  كردستان بود. آن

روستا را نابود كرده است (حمه 45هاي كرد سرنگون شد، يادداشت كرده كه خود به تنهايي پيشمرگه
 )؛  251-250: 2012شريف، 

كه رژيم بعث دوباره به قدرت رسيد خصوميت و ضديت خود را نسبت به ملت  زماني1968در سال 
ها افتادند. چنان  كرد آشكار ساخت چه روي كاغذ؛ و چه در عمل، جنگ با كردها برخاشتند و به جان آن

وطن عرب مسلمان بوده و  ته كرد هم هاي گذشطي سده كه ميشل عفلق مؤسس حزب بعث اعالم كرد: 
. اين نظر عفلق هيچ تفاوتي بين كرد و عرب مسلمان وجود ندارد و تأكيد كرد كه كرد جزء عرب هستند

اين بود حزب بعث خواهان حذف و از بين بردن مليت مستقل كرد روي نقشه دولت عراق  دهنده نشان
عنوان يك قوميت   شدت تالش كرد كه كردها را به لذا به ها وجود داشته است.  ي كار آن بوده و در برنامه

اند يك جامعه عربي مستقركند  مستقل سرنگون و در عوض آن در مناطقي كه قبالً كردها ساكن بوده
 ). 39: 1989؛ نبز،  71: 2003لي،(سيوه

ي كه نزديك ها ويژه آن روستا در استان كركوك را به 13در وهله اول رژيم بعث تالش كرد تا ساكنان 
نجيره، قوتان، قوشقايه و شوراو با همراه مردم لي، ههگولي، ياروهچاه نفت كركوك بودند از جمله، سونه

په، كيتكا، روستا ازجمله گولدارباشيته 7در يك حمله ديگر 1969ناحيه دوبز را تبعيد كردند. در سال 
بنار در ناحيه پردي از توابع استان كركوك و لوريبنار و كهمانيبنار، دارهشين، نابيلئاوايگورزايي، شانه
 ). ؛  121: 2004د، نجير تبعيد و آواره كردند(محمهههرهلي در ناحيه قهروستاي بروه
كا، تابع سپاه رژيم عراق به مناطق اكري حمله كرد. روستاهاي خورت، ده 1969سپتامبر  16در روز 

صل و روستاي سوريا كه ساكنان آن مسيحي مذهب بودند تابع قضاي زاخو در قضاي شيخان در استان مو
استان موصل در آن زمان غارت و تخريب كردند و سپس آنجا را آتش زدند و تمام ساكنانش را كشتند 

شده است كه  الملل در لندن به اين مطلب اشارهجمعيت بين 34در گزارش شماره  ).24: 2007(گول، 
روستا نيز تخريب  700ي كرد را آواره و هزار خانواده 4نزديك  1960-70هاي  اصله  سالرژيم عراق در ف

ها نيز شهيد و زخمي شدند  تن از آن 600هزار تن از ساكنان را آواره و  300نموده است و همچنين 
 ). 250: 2007(مصطفي، 
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ك رژيم عراق شروع به در شهر كركو ويژه الزم به ذكر است در چارچوب تعريب كردن كردستان به 
ها مانند كوه، شهر، روستا، محل، خيابان، پارك، مسجد،  تغيير اسامي كردي به عربي كرد و تمام نام

هايي از  نمونه توان در اين جدول بهمدارس و تمام امكان عمومي را از كردي به عربي تغيير دادند؛ كه مي
 ها اشاره كرد. آن

 مي تغييريافتهاي از اسا : نمونه 15جدول شماره 
نام عربينام كردي

محافظه تأميماستان كركوك
قضاء مقداديهبانقضاء شاره

قضاء بعقوبهقضاء خوراسان
اعدادي عبدالمليك بن مرواندبيرستان كوردستان
اعدادي الرافيديندبيرستان ريزان
مدرسه حسن بن هيثمسابتدايي بيكه
مدرسه البكرميردابتدايي پيره
مكتبه الطليعهي آسوكتابخانه

 108: 2006منبع : عبدالرحمن،                           
 

شد، مي با وجود اينكه تغييراتي بسياري وجود داشت در حالي كه مساكن جديد را كه ساخته
عربي  گذاشتند در اين راه تالش كردند تمام استان كركوك را به يك استانها مي هاي عربي را بر آن اسم

 ).252: 2007تغيير بدهند (مصطفي،
ها را آواره  رژيم عراق تصميم داشت مردم كرد را از عراق بيرون بيندازد و آن 1970در ابتداي سال  

هزار كرد  40نزديك  1971-72هاي  كند در مرحله اول به اخراج كردهاي فيلي پرداخت. در بين سال
سوي ايران روانه شدند. تعداد  ها پس گرفتند و به ا نيز از آنفيلي از عراق اخراج شدند و شناسنامه ملي ر

ها توسط رژيم عراق مصادره شد.  ي ثروت و اموال آنهزار نفر رسيد و همه 250به  1980ها تا سال  آن
ريان كه در اطراف موصل بودند صادر هزار تن از كردهاي گويان و لومه 30همچنين دستور بيرون كردن 

سوي مرزهاي تركيه آواره شدند. عالوه بر آن هزاران كارگر و كارمند همراه با  به ها نيز شد؛ و آن
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شان را در شهرهاي كركوك و خانقين تبعيد و جابجا كردند. بيشتر اين سياست اخراج كردن و  خانواده
 تبعيد كردن در آن مناطق بود كه داراي نفت زيادي بود؛ و به خاطر كم كردن جمعيت كرد در آن شهرها

: 2007زمان با آن هزار نفر عرب را به دولت عراق وارد كردند (گول،  زدند. هم به اين اقدامات دست مي
24.( 

هاي رژيم عراق نارضايتي نشان دادند،  مردم شهر قالدزه در برابر سياست ش1352م/1974در سال 
 24حكومت عراق در  رژيم بعث را در كردستان محكوم كردند. در واكنش به اين نارضايتي هاي سياست
نگار معروف انگليسي ديود هيرست پس از سفر  به بمباران كردن آن شهر پرداخت. روزنامه  1974آوريل 

دو 1974آوريل  24صبح روز  9:45ساعت  نويسد: مي 1974مه  7گاردين در روز  به آن شهر در روزنامه
ندازه ارتفاعي دو تير برق از روي زمين پرواز شدند. با اهواپيما جنگي بر روي آسمان شهر قالدزه ديده مي

شدت شهر را بمباران كردند. يك محله را كامالً با خانه، مغازه، مدارس و بيمارستان را  كردند و سپس بهمي
كه من آن  تن از ساكنان اين شهر در اين بمبباران جان باختند، حتي وقتي  130كم   نابود كردند و دست

 26. رژيم عراق دو روز بعد و در گشتند شدگان مي م هنوز دنبال جنازه كشتهمكان را ترك كردم مرد
هاي آن شهر را تخريب و با هواپيماي جنگي شهر حلبجه را نيز بمباران كرد و بعضي از محل 1974آوريل 

 ).72: 2009اللي، ؛ گه 23: 2001ويران كرد (محمد، 
ها به مناطق  ني و تضعيف قوميت كرد، تبعيد آنتالش ديگر رژيم عراق در برابر كردها براي سرنگو

هاي حمايتي چون تجميع كردن، دادن پول و جنوبي شهرهاي مركز عراق بود. همچنين اين رژيم سياست
ويژه نسبت به شهر   شدند نيز دست زد. بهامتيازات به مردم عرب كه به مناطق كردنشين جابجا مي

دي از كارگران و كارمندان دولتي كرد را از سمتشان بركنار و به كركوك و اطراف آن. رژيم عراق تعداد زيا
هاي كه به آن مناطق آورده بودند براي كار استخدام كردند.  ها عرب جاي آن شهرهاي ديگر روانه كرد، و به

فقط در شهر كركوك در شركت نفت وادارات دولت هزاران كارمند و كارگر كرد را به شهرهاي ديگر انتقال 
 ). 5، 11: ش1986له، ومهداد (ك

اين سياست بدان معني بود كه ازنظر دولت عراق قوميت كرد از پيشرفت و توسعه كشور جلوگيري 
ها را از شهر بيرون و تبعيد كرد؛ و در يك عمل ديگر رژيم بعث نزديك صد هزار  كرده به همين دليل آن

مذهب هم هستند،  راقي نيستند و شيعهمذهب بودند به بهانه آنكه ع نفر كرد فيلي كه كردهاي شيعه 
سمت مرزهاي ايران تبعيد كرد. اين رويداد در حالي بود كه نزديك دو ميليون نفر عرب را از كشورهاي  به

توان گفت اين رويكرد رژيم بعث فقط به خاطر اين بود كه  عنوان كارگر به عراق آورد. مي مصر و مغرب به 
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يك دولت تك ملتي عرب كه حزب بعث نيز حاكم آن دولت باشد  دولت عراق از يك دولت دو ملتي به
ها را از بين ببرد. براي  اي تضعيف كند كه در وقت مناسب آنتغيير دهد؛ و موقعيت كردها را تا اندازه

ها و برقراري تحريم اقتصادي  رسيدن به اين هدف نيز شروع به تبعيد و تعريب و آتش زدن روستاهاي آن
 ).6، 11: ش1986له، نمود (كومه در كردستان عراق

پرده اعالم كرد كه قصد تبعيد كردن و جابجايي  رئيس عراق (صدام حسين) بي معاون  1975در سال  
كردها در طي مرز ايران و تركيه دارد. اين سخن صدام تنها منظور از سرنگوني مبارزان كرد نبود، بلكه 

بود؛ كه  ]ممنوع الورود [تشكيل دادن يك منطقه محرمه مسئله تخليه كردن هزاران كيلومتر مربع زمين و
هر موجودي در آنجا دستگير شد، فوراً از بين برود. با انجام اين سياست كردهاي عراق در معرض كوچي 

ها بپردازد كوچ  گرفتند. اگرچه قبل از اينكه صدام حسين به تبعيد آنجمعي و تبعيد قرار مي دسته
ارداد الجزاير و افول جنبش ملي كرد نزديك نيم ميليون نفر از مردم كرد به جمعي بزرگ بعد از قر دسته

ها را  ها خودداري كرد. آن دولت ايران پناهنده شدند. دولت ايران هم از دادن حق پناهندگي و اقامت به آن
؛  555: ص2005هاي مختلف تحت تدابير نظامي در خاك ايران سكونت دادند (مكداول،  در اردوگاه

 ). 124-125: 2004د، همحم
سپس زمان كوتاه بعد از امضاء قرارداد الجزاير صدام حسين به تهران سفر كرد و با دستخط خود 

ها خواست كه به كشور خود برگردند  اي براي پناهندگان كرد عراق در ايران نوشت. در اين نامه از آننامه
تنها به  ها به كشور عراق، نه از بازگشت بعضي از آن زير سايه پرچم عراق زندگي جديد را آغاز كنند؛ اما بعد

ها به مركز و جنوب عراق تبعيد شدند و در يك اوضاع  مكان قبلي خودشان برنگشتند، بلكه بعضي از آن
 ) 48، 1: بر2010يي،ها ناپديد شدند (نيروه دشوار زندگي كردند و بعضي ديگري از آن

به  1975دم كرد بسنده نكرد و كوتاه نيامد، بلكه در پاييز رژيم عراق به اين حد از سياست بر ضد مر
اي روستاهاي مرزي عراق و ايران، عراق و تركيه پرداخت. در منطقه ويژه  جابجايي روستاهاي كردستان به

ها را مستقر  آن نزاري، هركي را به جنوب عراق تبعيد كرد و در استان ديوانيه، روژيبه اسم بارزان ايالت به
روستا را به جنوب عراق تبعيد كرد. همچنين در  26. در قضاي خانقين تابع استان دياله جمعيت كرد

هاي  روستا جابجا شدند. در همان سال رژيم عراق در استان 124تو، ميدان نيز نزديك نواحي جلوال، قوره
ا جابجا كرد. روستا ر 500دهوك، كركوك، نينوا و قضاهاي حلبجه، سنجار، شيخان، تلعفر بيشتر از 

نيز مورد جابجايي قرارگرفته بودند، دوباره در  1963روستا در مناطق سورداش كه در سال  63همچنين 
 ).128 -126: 2004د، توسط نيروهاي رژيم عراق جابجا و آواره شدند (محمه 1975سال 
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 1975-79مرحله دوم:   3-2
شهرهاي كردستان پرداخت. هرچند كه رژيم عراق در اين مرحله رژيم عراق با حمالتي به تخريب و ويراني 

به كردهاي عراق به رهبري مصطفي بارزاني وعده داده بود كه  1970مارس  11اي  نامه در توافق
خودمختاري براي كردستان را برقرار سازد؛ اما از اين وعده پشيمان شد و در عوض به تخريب اقتصاد و 

ازنظر حزب بعث كافي نبود، لذا براي از بين بردن و سرنگون  موجوديت كردستان پرداختند. اين عمل نيز
كردن كردها قرارداد الجزاير را امضاء كرد. بر اساس اين قرارداد هر دو رژيم عراق و ايران متعهد شدند 

ها و دولت عراق نيز با تحريمات  جنبش ملي كرد را از بين ببرند. دولت ايران با قطع حمايت از آن
طق كردنشين، تبعيد و تخريب روستاها كردستان جنبش ملي كرد را دچار افول كردند اقتصادي بر منا

 ).37: 2006(مخموري، 
و افول جنبش ملي كرد با رياست مصطفي بارزاني، رژيم عراق  1975پس از قرارداد الجزاير در سال 

ها واگذار  قبالً به آن خاطر از بين رفتن جنبش ملي كرد، دست از مزدوران كرد نيز برداشت، قدرتي كه به
ها را  ها نداشت بنابراين آن گرفت. ديگر هيچ احتياجي به آنها پس  هايشان از آن بود، همراه با سالحكرده 

دار كاهش يافت.  هاي شيخ و اشراف زمينتمام قدرت 1975سال  90رها كرد؛ و طبق قانون شماره 
ورزيدند. ولي اين كار به حكومت عراق دشمني مي بايد نسبتمزدورها به خاطر اين موضع رژيم عراق مي

ها نيز عليه مبارزات كرد  دوباره آن 1976شدن جنبش ملي كرد در سال  محض زنده  را انجام ندادند و به
: ب 2007 ،به رژيم عراق پيوستند و در تبعيد و تخريب مناطق كردها نقش بسيار مهم ايفا كردند (عقراوي

178.( 
ابجاي و تخريبي مناطق كردنشين در كردستان عراق، رژيم عراق سياست تعريب و عالوه بر سياست ج

تبعيد را نيز گسترش داد. تالش كرد در اين راه موقعيت كردها را تضعيف و سرنگون كند و براي حذف 
ها كوتاهي نكرد. رژيم عراق براي جابجايي و تخريب روستاهاي كردستان  قوميت كرد از هر اقدامي عليه آن

ريزي كرد. در يك حمله به مناطق استان دهوك سراسر منطقه سليفاني، سيميل، شيخان، سنجار و رنامهب
خانمان  صدها روستا و هزاران زمين كشاورزي را نابود و ويران كرد. هزاران خانواده كرد را سرنگون و بي

كن سيم كرد؛ و براي ريشهدار و طرفداران دولت تق هاي كشاورزي آنان رابين اشراف زمينكرد. سپس زمين
كيلومتري در طول مرزهاي  25-10كردن مبارزات كرد و فعاليت پيشمرگهاي كرد با ايجاد يك كمربند 
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شتاب انجمن باالي موردعالقه شمال (كردستان عراق) در  سپس بر اساس يك تلگراف مخفي و به
هاي دفاع، كانزاكاري، كشاورزي و آبداري، مساكن،  ه وزارت داخل و وزارتمتوج1978فوريه  13مورخ 

بهداشت، منتقل و رساندن، انجمن تشريعي و اجرايي قدرت خودمختاري گرديد. در اين تلگراف تصميم 
خانه را ساخته بشود. سپس تعداد  19022ماه عدد  6تر از  يعني مدت كم1978ژوئن  1شده است تا  گرفته

در اربيل و در شهرهاي مختلف كردستان  500خانه مسكوني در استان سليمانيه و يك هزار  500سه هزار 
كردند كه اين هاي دولتي ادعا مي براي ساكن كردن روستاهاي تبعيد شده ساخته شد. رژيم بعث و سازمان

ستاها در ها است. چون تعدادي از رو قصد تقديم كردن خدمات به آن ي كرد و به عملكرد به نفع توده
رساني در آن مناطق نيست؛  اند و دولت قادر به خدمت دست قرارگرفته هاي سخت، پيچيده و دوره مكان

هاي اجباري يا در داخل ديگر شهرهاي كردنشين كه  ها را در اردوگاه رساني آن بنابراين باهدف خدمت
: 2008ابجا كرد (محمدعلي،ها را ج ها با تسهيل بيشتري صورت مي گيرد جمعيت آن رساني به آن خدمت

 ).200 -193: 1999؛ مينه، 182
تنها يك فعاليت اقتصادي و اجتماعي نبود، بلكه يك اقدام نظامي و  اما در حقيقت اين عملكرد نه 

اي بودند براي تخليه روستاهاي كردستان، چون رژيم عراق روستاها را پايه  ها بهانه سياسي بود؛ و آن وعده
دانست؛ و به اين نتيجه رسيده بود كه ادامه مبارزات به روستاها بستگي دارد. لذا ا مياصلي مبارزات كرده

تبعيد و تخليه روستاها معادل با تضعيف و از بين بردن مبارزات كرد هست. در حقيقت نيز نيروي اصلي 
وقعيت بعضي دادند و منبع اصلي تغذيه پيشمرگها روستاها بود؛ و ممبارزات كردها را دهقانان تشكيل مي

از روستاها چنان سخت و پيچيده بود كه رژيم عراق قادر به تصرف آن منطقه نبود؛ بنابراين تنها راهي كه 
: 1999هاي كردستان بود (مينه، براي تضعيف مبارزات كردها داشت تخليه و جابجايي جمعيت روستا

197.( 
ي شديدي بر اوضاع  يك ضربه هاي اجباري جابجايي و مستقر كردن جمعيت روستاها در اردوگاه

ها را همراه با محض تخليه كردن روستاها فوراً تمام خانه اقتصادي و اجتماعي كردستان عراق بود. چون به
 مبارزههر زمان كه و كردند.  بمب انفجار منفجر ميهاي عمومي با  مدرسه، مسجد، بيمارستان و جايگاه

زات كردها سبب شكست خوردن دولت مركزي شده باشد مسلحانه در كردستان صورت گرفته باشد و مبار
در هر مكان و هر روستا و هر شهر در كردستان همچنين اتفاقي افتاده باشد، در واكنش اين نبرد رژيم 

عام آن مكان پرداخته است؛ و آنجا را با خاك يكسان  ها به تخريب و قتل عراقي براي تالفي و انتقام از آن
زدند و  هاي كشاورزي را آتش ميمحض جابجايي روستاها، باغ و بستان و زمين هنموده است؛ بنابراين ب
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زدند و  كردند و كندوهاي زنبورعسل و حتي زنبورها را نيز آتش مي ها را كور ميها و سرچشمه ي قنات همه
م اي از اموال خود را ببرند وهمان جا در جلوي چش گونه وسيله دادند كه هيچ به دهقانان اجازه نمي

ها و ساير حيوانات  زدند و با نصف قيمت دام ها را آتش مي خودشان تمام محصوالت و وسايل زندگي آن
خريدند و به مركز و جنوب عراق مي فرستادند. و براي اينكه دوباره آن روستا  ها مي محلي و اهلي را از آن

رژيم عراق اهميتي نبود كه اين  كردند. برايقادر به ادامه حيات نباشد تمام آن مناطق را اسيدپاشي مي
؛  2016نوامبر  19گذارد (مصاحبه با شورش حاجي، عملكرد تأثيرات بسيار منفي بر روي اقتصاد كشور مي

كه توسط رژيم عراق صادر 1975مارس 31 در مورخ 369).بر اساس دستور شماره 166: 2003بدولال، عه
. سپس در هاي نفت بود گرفته شد كه نزديك چاههاي  گرديد. تصميم به جابجاي و تخليه كردن مكان

هاي نفت بودند از قبيل روستاهاي  ويژه آن روستاهاي كه نزديك به چاه مناطق اطراف استان كركوك به
 ).18روستا را تبعيد و ويران كردند (ر.ك : سند شماره  34تابع قضاي دوبز كه در دو مرحله نزديك 

زي كركوك از كردها و تبديل و تغيير سيماي كردي آن شهر سا  رژيم عراق براي پاك1976در سال 
سو از طريق جابجايي و خالي كردن  به سيماي عربي، تالش كرد از دو طريق به هدف خود برسد، از يك 

ها در آن شهر، از سوي  ها ي ديگر، در عوض آوردن اعراب و مستقر كردن آن شهر مذكور از كرد و قوميت
كه كامالً كردنشين بود و تابع شهر كركوك بودند را به  كرد ساير مناطقيتالش  1976ديگر در سال 

الدين، شهر كفري به استان دياله،  هاي ديگر انتقال دهد، همانند شهر دوزخورماتو كه به استان صالح استان
 ها را با شهر كركوك قطع شهرهاي كالر و چمچمال نيز به استان سليمانيه پيوست كردند. و ارتباط آن

نمودند. اين عملكرد فقط به خاطر كاهش نسبت جمعيت كرد در شهر كركوك انجام گرفت (ر. ك : سند 
     ).20و  19شماره 
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ازآن به اعمال همين  هاي خود را در شهر كركوك اعمال كرد پس از اينكه سياست ژيم عراق پسر
هاي سليمانيه، اربيل و دهوك چندين اي به استانها در شهرهاي ديگر پرداخت. در طي حمله سياست

روع به و خانقين ش و تاز قرارداد. و سپس در شهرهاي مخمور، سنجار، كندي ناوه روستا را مورد تخت
اي ها را در آن مناطق اسكان داد. استان سليمانيه كه منطقه تبعيد ساكنان آنجا كرد؛ و در عوض عرب

هاي ديگر كردستان نسبتا زيادي از روستاها اين  كوهستاني در طول مرز ايران است. در مقايسه با استان
راق شروع به ويراني تخت تاز حكومت ع 1978استان مورد جابجايي و تخريب قرار گرفتند. در وسط سال 

ها مانندي چنار، موردين، سازان، بوين، اي زيادي از دهاتهاي اطراف حلبجه كرد با بمب گذاري عدهدهات
 120روستا تابع سليمانيه،  336در يك حمله رژيم عراق  1977-78گريانه باخاك يكسان كرد. در سال 

 124در اين ميان  هاي سازمان مدل ئيست وچاس دادهروستا در اربيل نيز ويران و تخريب شدند. بر اس
روستا در سليمانيه تخريب و ويران شدند  265تا  260با خاك يكسان شد و  روستا اطراف شهر قالدزه

 ).166 -161: 2016سعيد، ؛حمه 94: 2013(ووچ، 
هزار تن از  300 توسط رژيم عراق 1976اي تخريب و تبعيد در كردستان در اواخر سال همراه با ادامه

هاي جنوب عراق تبعيد و سپس نابود گرديد. درنتيجه اين عملكرد تا سال  اجبار براي بيابان كردها به
زمان به علت حمله رژيم عراق به مناطق مختلف هزار تن رسيد. هم 700تعداد تبعيد شده گان به  1979

روستا تخليه و تبعيد 1222تقريباً كردستان ازجمله دياله، سليمانيه، اربيل، كركوك، دهوك، موصل 
 ).25: 2003گرديدند (گول، 

 500نزديك  1978كرده است؛ كه در سال  در روزنامه رسمي الثوره در عراق به اين موضوع اشاره
شدند. سپس حسن علي  ماه تخليه و تخريب 2تر از  اند در مدت كم شده روستا كه در استان سليمانيه واقع

پس از تخليه و تبعيد روستاها به تمام  ا تأييد كرد و در يك سخنراني گفت:المجيد نيز اين خبر ر
ريزي و حمله نظامي ها را از روي نقشه عراق حذف خواهيم كرد؛ و با برنامه كنيم و آنكردستان حمله مي

 1988هاي حسن علي مجيد منظورش از حمالت انفال در سال شايد گفته اين عمل نيز اجرا خواهد شد
هزار نفر از مردم غيرنظامي  182كه در چارچوب هشت مرحله در كردستان عراق اجرا شد؛ و بيشتر از  بود

 ).167: 2010انفال شدند (محمد، 
نيز همانند  1977شد. در سال ميداده  بار سرشماري را انجام  سال يك 10در كشور عراق ظرف مدت 

ي كرد را به نام خانواده هاسرشماري نيز خانواده سرشمارهاي پيشين شروع به سرشماري كردند. و در اين
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ويژه در استان كركوك؛ آن نيز به خاطر اين بود كه سطح جمعيت قوميت عربي را  كردند بهعرب ثبت مي
در استان موردنظر باال ببرند و وانمود كند كه يك شهر عربي است. براي رسيدن به اين هدف شروع به 

ها ثبت  عنوان عرب در سرشماري شهركردند تا رضايت دهند و خود را به فشار و اذيت كردن كردهاي آن
 ).167: 2010كنند (محمد، 

علي عسكري يكي از رهبران ح. ي. ن. ك با بالگرد به كركوك و سپس راهي  1977اكتبر  23در  
ا صدام بغداد شد. پس از مالقات با سعدون شاكر رئيس دستگاه اطالعات و عدنان خيراهللا وزير دفاع، ب

جمهوري وقت عراق مالقات و ديدار كرد؛ و در مورد جابجايي جمعيت و تخريب و  حسين نائب رئيس
ويراني در كردستان، تقاضا كرد كه رژيم عراق از انجام اين اقدامات دست بكشد؛ اما صدام حسين نپذيرفت 

دارد، اگر تمام سپاه و  تبعيد روستاهاي كردستان به امنيت و آسايش آينده عراق ارتباط و گفت بود:
 ).54، 1: بر2010يي،شود (نيروهنيروهاي نظامي عراق نيز از بين برود، تبعيد اجرا مي

سپس رژيم عراق به نيت از بين بردن قوميت و نژاد كرد عراق، از سالح گرفته تا بمب و خمپاره و 
ديگر را براي از بين بردن و هاو ابزارهاي ها و خيلي روشكردن آب زا و بمب موشكي، سمي بمب آتش

سرنگون كردن قوميت كرد به كاربردند. حتي سالح شيميايي را در خيلي از شهرها و روستاهاي كردستان 
 ).26: 2003بكار بردند، و بسياري از مناطق كردستان را نابود و ويران كردند (گول، 

 
 1980-88مرحله سوم  3-3

ترين مرحله تخريب و ويراني در  است، خطرناك راق و ايرانجنگ عزمان با شروع  در اين مرحله كه هم
مرز با دولت شود. ضمناً رژيم بعث عراق به بهانه جنگ با ايران تمام مناطق همكردستان عراق محسوب مي

اي كه به هيچ وجه قادر به زندگي كردن نباشد؛ و براي رسيدن به اين ايران را تبعيد و نابود كرد. به شيوه
ز انجام هر اقدام و عملي دريغ نكرد، از بودجه حكومت گرفته تا تاخت و تاز آن مناطق توسط هدف نيز ا

سپاه و نيروهاي نظامي، تعداد زيادي از روستاهاي كردستان در اين مرحله در معرض نابودي و ويراني قرار 
 ).10: 1999 بدولال،روستا تخريب و ويران شدند (عه 2776ماه حدود  10گرفتند. در مدت كمتر از 

هاي آن به عرصه و ميدان  ساله عراق و ايران خاك كردستان در بعضي از قسمت در مدت جنگ هشت
شده بود. در نخستين ايام شروع جنگ قسمت بزرگ اين جنگ كه در بين طرفين به وقوع  جنگ تبديل

ستان پيوست بر روي خاك كردستان شكل گرفت و هر دو طرف سبب تخريب و ويراني در خاك كرد

كرد كرد و وير و ويران
سسسسالي سي سالسالحسالح
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كه جنگ سبب از بين رفتن هزاران جوان كرد شد، ساير مناطق كردستان به علت وقع  شدند. درحالي
 جنگ نابود شدند.

جنگ عراق و ايران  گويد: مسعود بارزاني در مورد تأثيرات جنگ بر روي خاك كردستان عراق مي 
اشت، تأثيرات منفي اين بود كه ازلحاظ تأثيرات بر روي كردستان عراق هم تأثيرات منفي و هم مثبت د

شدن اين جنگ سبب كشت شدن بسياري از مردم غيرنظامي و ويراني در كردستان و همچنين زنده 
ي مزدوري بود و اين جنگ بهانه به دست رژيم عراق داد تا حمله شيميايي عليه كردها انجام بدهد. پديده

ات مثبت نيز اين است كه جنگ عراق و ايران سبب و به عملياتي بنام انفال در كردستان بپردازد. تأثير
شد كه درنتيجه  گراييشدن دوباره جنبش ملي كرد شد. همچنين افزايش حس قومگسترش مجدد وزنده 
 ).178: 2008ي، در كردستان شد (نيروه 1991منجر به انتفاضه سال 

لي را به علت نداشتن قوميت هزاران نفر از كردهاي في ش1358م/1980رژيم دولت عراق از ابتدا دهه 
ها از عراق عدم داشتن مليت عراقي نبود بلكه اين  عراقي از عراق بيرون راند اما در حقيقت زمينه اخراج آن

گذاران  هزار تن از تجار و سرمايه35نزديك  1980مذهب هستند فقط در آوريل  ها كرد و شيعه بود كه آن
شدند از عراق بيرون كردند. اين امر سبب عراق محسوب مي عنوان نيروي كار كشور كردهاي فيلي كه به

اين عملكرد فقط در شهرهاي عربي و بغداد  تأثيرات منفي ازلحاظ اقتصادي بر كشور عراق و كردستان شد.
شكل نگرفت بلكه در شهرهاي كردنشين نيز مانند سليمانيه وجود داشت؛ كه همزمان در سليمانيه نيز 

فيلي با ماشين نظامي به مناطق پنجوين و به سمت ايران فرستادند و تبعيد كردند. هزاران نفر از كردهاي 
هزار نفر از كردهاي فيلي درنتيجه اين اقدام  300اين عملكرد تا ماه ژوئن همان سال ادامه داشت و تقريباً 

 ).156-155: 2003بدولال،؛ عه 40: 2009؛ بشدري،  72، 1، ب2010جا و تبعيد شدند (نيروي: جابه
رژيم عراق روستاهاي مناطق بارزان را تخليه و سپس تبعيد كرد. خانه 1981دسامبر  31در روز 

هاي اجباري در اربيل  هايشان را با بلدوزر ويران كرد. ساكنان آن روستاها را در (القريه العصريه) اردوگاه
ت براي رژيم عراق بود به اين ساكن كرد. تبعيد كردن روستاهاي كردستان به بهانه جنگ با ايران يك فرص

-10عراق) را تبعيد كرده و يك كمربند -عراق و تركيه -عراق و سوريه-بهانه تمام روستاهاي مرزي (ايران
كه حتي يك موجود زنده نيز در آن  طوري كيلومتري در آن مناطق را از جمعيت خالي كرده و به 25

و پنجوين، نالپاريز، بياره و روستاهاي شهر حلبجه و  ها وجود نداشت، ازجمله چومان در استان اربيل مكان
؛  110: 2009ميدان و دربنديخان در استان سليمانيه و زاخو و اميدي در استان دهوك (بشدري، 

 ).109، 1، ب2010نيروي:
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تبعيد بعضي مناطق كردستان به خاطر جنگ با پيشمرگهاي كرد در داخل عراق بود، رژيم عراق براي 
 1982كرد بسياري از روستاها و شهرهاي كردستان را پايمال كردند. در سال  ملي سرنگوني جنبش

نيروهاي پيشمرگه در يك نبرد با رژيم عراق تاكتيكي جديد را در جنگي چريكي در برابر ارتش عراق بكار 
ن اقدام ازاين نبرد رژيم عراق در واكنش اي بردند و توانستند نيروهاي رژيم عراق را شكست دهند. لذا پس

پس در هر روستا جنگ بين پيشمرگ ها و رژيم عراق  روستاي حمك را نابود و سرنگون كردند. از اين
كرد. در بعضي مناطق نيز اگرچه افتاد سپس رژيم عراق آن روستا را نابود و با زمين يكسان مياتفاق مي

ناطق سوءظن داشتند توسط رژيم خالي از نيروهاي پيشمرگ بودند، اما به خاطر اينكه سپاه عراق از آن م
 ).112: 2009گرفت (بشدري،  مورد تخريب قرار مي

هاي كشاورزي روستاهاي  قصد نابود كردن و از بين بردن باغات و زمين دولت عراق به 1982در سال 
هاي شهر كركوك را به  تعدادي از محالت و خانه 1982حاجي شيخان و الوري را نابود كردند. در سپتامبر 

ها  كدام از ساكنان آنجا اجازه ندادند كه در آن مكان انه ساخت راه و جاده تخريب كردند، سپس به هيچبه
ها را در آن منطقه ها عرب جاي آن سكونت داشته باشند و به شهرهاي ديگر كردستان منتقل كردند. و به

د با شكست مواجه شد. هاي باالي جنگ و كاهش درآم جايگزين كردند، اگرچه رژيم عراق به علت هزينه
كردستان برنداشت، به رغم آن بسياري از كردهاي  وقت دست از جابجايي و تخريب كردن مناطق اما هيچ

يي، صورت اجباري منتقل كرد (نيروه خيز به جنوب كشور به استراتژيك و نفت ويژه در مناطق عراق را به
 ).121، 1: بر2010

امي تركيه حدود دوازده كيلومتر از خاك عراق به قصدي دولشكر از نيروهاي نظ 1983در مارس 
ي به ها توانستند چند پيشمرگههاي كردي تركيه زيرپا گذاشتند بر اساس گفتهبرطرف كردن پيشمرگه

كند كه بر اساس مي نامه را امضارژيم عراق با رژيم تركيه يك توافق1984قتل برسانند. سپس در اكتبري 
توانند حدود هيفده كيلومتر به خاك يكديگر اجازه وارد شدن را داشته باشند و مي نامه طرفين اين توافق

توان بر اساس اينكه در مناطق مورد نظر بجز مبارزان كرد هيچ نيرو و گروهي ديگري وجود نداشت. لذا مي
مانيه در سلي 1983نامه را عليه جنبش ملي كرد به عمل آوردند، سپس در همين سال گفت كه اين توافق

دولت عراق تمام اسناد و مدارك دوره عثماني و انگليس و اسناد دوران حكومت شيخ محمود نمر را جمع 
 276: 2013كرده و آتش زدند. با اين كار نيز آرشيو چندساله دانش و فرهنگ كرد را از بين بردند (بينگو، 

 ).43: 2006؛ مخموري،
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شدند، رژيم عراق در عوض اين شكست از يهر وقت پيشمرگ هاي كرد سبب شكست سپاه عراق م
گرفت. يا در مكاني كه آنجا تقابل بين دولت و نيروهاي پيشمرگه صورت  مردم غيرنظامي انتقام مي

توان به حمله مشترك افتادند، از اين جمله ميكرد، يا به جان مردم غيرنظامي ميگرفت را ويران مي مي
اشاره كرد كه توانستند منطقه حاج عمران را زير تصرف  1983 نيروهاي ح. د. ك با دولت ايران در سال

خود درآورند. نيروهاي سپاه عراق در اين حمله شكست خوردند، سپس در واكنش به اين شكست رژيم 
ها را به سمت  هزار نفر غيرنظامي از منطقه بارزان پرداخت؛ و آن 8به تبعيد  1983ژوئيه  31عراق در 

ها را منهدم كرد، سپس رژيم عراق به ويران كردن تمام  بعد از مدت كوتاهي آن جنوب عراق تبعيد كرد و
ويژه روستاهاي حاشيه مرزي از مرز سوريه در غرب تا خانقين نزديك مرز ايران در  روستاهاي كردستان به
 ).41: 2003؛ رسول، 184: ب 2007 ،ها را نابود و با خاك يكسان كردند(عقراوي شرق پرداختند، تمام آن

كند وهم  ها زندگي مي رژيم عراق تصميم گرفته بود هم مناطقي كه جمعيت غيرنظامي كرد در آن
ها تبديل كند. لذا در تابستان  مناطقي كه تحت تسلط نيروهاي پيشمرگ بود را به يك جهنم براي آن

ود؛ و همچنين با هواپيماي جنگي و بالگرد مناطق آزادشده و تحت تصرف مبارزان كرد را بمباران نم1983
هاي كشاورزي را تخريب و آتش زدند. حمالت نيروهاي نظامي عراق ازنظر ساكنان  باغات و زمين

ها را شد و روستاها و مقرهاي پيشمرگ اي بود كه در كل روز تكرار ميروستاهاي كردستان يك پديده
، ص 1، ج 2014: د (نيروهمانند اينكه با يك دولت استعمار در جنگ باشن كردند به تخريب و نابود مي

122.( 
ها را به  هر وقت كه كردهاي عراق حقوق خود را از دولت مركزي عراق خواسته باشند، رژيم عراق آن

كرد؛ و مدام از طريق جنگ و حمالت نظامي مشكالت خود را با جنبش ملي كرد كار نگاه مي چشم خيانت
نمود. و هزاران نفر از كردها به قتل ميريب ميحل كرده است و مناطق مختلف كردستان را نابود و تخ

ها  دانست جنبش ملي كرد قدرتمند است و دولت عراق قادر به جنگ در برابري آنرساند؛ و هر وقتي مي
داد و سپس به روي تاكتيك فريب و حيله براي تضعيف ها مي نبود، فوراً پيشنهاد مذاكرات و گفتگو به آن

در جنگ با دولت ايران، احساس كرد كه نيروها  1984. چنانكه در سال كردجنبش ملي كرد تمركز مي
شده است؛ و به همين دليل تالش كرد با ح. ي. ن. ك به مذاكرات بپردازد.  وتوان دفاعي دولتش تضعيف

رژيم عراق همواره تالش كرده كردها را قانع كند كه از همكاري و حمايت دولت جمهوري اسالمي ايران 
هاي د. در آن مذاكرات كه در ميان دولت مركزي عراق و ح. ي. ن. ك شكل گرفت خواستهخودداري كنن

 ح. ي. ن. ك از دولت عراق اين نكات ذيل بود:
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ي كه شهرهاي كركوك، خانقين، سنجار و مندلي نيز در افزودن به مناطق خودمختار به شيوه -الف
 چارچوب مرز خودمختاري باشند.

يب و تعريب عليه مردم كرد در مناطق مرزي و آن مناطق كه خط تماس متوقف كردن سياست تخر -ب
 بين عرب و كرد هستند؛ و بازگشت كردهاي تبعيدشده به مناطق خودشان.

 درصد از درآمد نفت براي بازسازي و پيشرفت كردستان 30تخصيص دادن  -ج
از طرفداران رژيم عراق  هاي مزدور (جاش) كهآزاد كردن تمام زندانيان سياسي و محو كردن گروه -د

 ).575: 2005بودند (ماكداول، 
اي نرسيد؛ و در طول  ادامه يافت، ولي به هيچ نتيجه ش1363م/1985اگرچه اين مذاكرات تا سال 

مذاكرات رژيم عراق، مدام از سياست خود كه جابجاي و تعريب و تخريب مناطق كردستان بود پيروي 
هاي مختلف كرد اتحادي را ضد دولت عراق اكرات، احزاب و گروهمحض شكست خوردن اين مذ كرد. به مي

ش 1364م/1986پيماني با دولت جمهوري اسالمي ايران پرداختند. سپس در سال تشكيل دادند و به هم
بس در ميان ح. د. ك و ح. ي. ن. ك توسط دولت ايران صورت گرفت، صدام حسين از  كه آتش هنگامي

شوراي فرماندهي  160د و دولت ايران هراسان شد؛ و واكنش وي فرمان شماره اين اتحاد ميان نيروهاي كر
صادر نمود كه بر اساس آن علي حسن مجيد پسرعمويش را كه به علي 1987مارس 29انقالب را در 

علي حسن 160شيميايي معروف بود، به فرمانده دفتر شمال حزب بعث منصوب نمود؛ و بر اساس فرمان
ها و ماهحصر در منطقه خودمختاري برخوردار بود. علي شيمايي در نخستين هفتهحدو مجيد از قدرت بي

اي از پاكسازي روستاها را آغاز كرد و ساكنان روستاهاي نابودشده را به  هاي انتصابش، موج اوليه
زد و پرداهاي اجباري انتقال داد. امين قادر مينه در كتاب خود به ويرانگري روستاهاي كردستان مي اردوگاه

؛ مينه،  65-64: 2014روستا تخمين زده (يلدز، 1895به 1986اي تخريب شده تا سال عدد روستاه
1999 :216.( 

دار داشتن  شود كه وي پرچم هاي علي حسن مجيد فرمانده دفتر شمال حزب بعث، اظهار مياز فرمان
ال دستور داده بود كه با هاي فرقه شم بيشترين مورد قتل در كردستان عراق بوده است؛ كه به فرمانده

به حمالت شيميايي  1987ها و بالگرد شهرها و روستاهاي كردستان را نابود كنند. سپس در سال  توپخانه
منطقه دولي باليسان پرداخت؛ و آسيب زيادي به آن مناطق رساند. و سپس با نيروهاي پياده و بولدوزر 

رژيم عراق 1987سازمان ميدل ئيست وچ در حمله سال  هاي ها روستا را زيرورو و نابود كرد. طبق دادهصد
روستا 122از آن روستاها در استان اربيل و  209روستا را از روي نقشه عراق حذف كرد. و  703كم  دست
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هاي گرميان در جنوب شرق شهر كركوك و مناطق كوهستان سليمانيه مورد نابود كردن قرار  نيز در دشت
كه يك  نيز در مناطق مختلف كردستان از بين رفتند. سازمان كردسگرفتند. بعضي روستاهاي ديگر 

روستا  50شده در نزديك استان دهوك را بيشتر از  سازمان امداد داخلي بود، تعداد روستاهاي ويران
روستا مورد تخريب قرار گرفته  840در تمام كردستان  1987ها در سال تخمين زده است بر اساس داده

 ).31: 2004د، ؛ محمه 137: 2013است (ووچ، 
دفعات زياد در مناطق مختلف كردستان بكار برد.  شيميايي را به رژيم عراق اسلحه1987در سال 

روستا در معرض حمله شيميايي توسط رژيم عراق  244ها بيشتر از ويژه در استان سيمانيه، طبق داده به
روستا  47روستا در اربيل،  53تا در سليمانيه، روس 138اند. همچنين توسط نيروهاي سپاه عراق  قرارگرفته

اند؛ و بر اساس يك آمار سازمان روستا در كركوك مورد حمالت شيميايي قرارگرفته 6در دهوك و 
شيميايي را در كردستان  آمده است شمار قربانيان حمالت رژيم با سالح 1988الملل در آوريل  بين

 ).221: 2008اند (محمدعلي،  نفر تخمين زده 44428
هاي رژيم بعث، توسط مردم آن شهر تظاهراتي در شهر حلبجه بر ضد سياست 1987مه 13در روز 

امرية جعفل الديفاع سپس توسط ها شد.  شكل گرفت كه سبب كشته و زخمي شدن چندين نفر از آن
است بر آمده ؛ كه در اين نامه استكرده  اعضاء اللجنة االمنية فى حلبجةنامه متوجه  الوطنى الخامس

هاي آن تظاهرات را اعدام كنند و شوفر اساس تصميم رئيس فلق اول علي حسن مجيد تمام زخمي
ي كه  وآمد را هم متوقف كنيد. از هر خانواده هايشان فراهم كنند و همچنين رفتبولدوزر براي ويراني خانه

ها تخريب كنيد. سپس با  روي آنهايشان را بر گمان همكاري با نيروهاي مخالف دولت را داشتند خانه
تانك، شوفر و بولدوزر آن محل را با خاك يكسان كنند. درنتيجه اين اوضاع منجر به تخريب محله كاني 

طور كه علي شيميايي دستور داده بود  هاي حسار و چقان در سيدصادق شد. همانعاشقان در حلبجه محل
 ).543: 2016؛ سعيد،  37: 2009؛ احمد، 281: 2013آن محل را با خاك يكسان كردند (بينگو، 

توان گفت بود. مي 1980هاي شوم دهه  براي قوميت كرد در عراق يكي از سال ش1366م/1988سال 
رغم  سال ويراني و نابودي كردستان و سرنگوني جمعيت كردها از سوي رژيم عراق بود، در اين سال به

توان به دو اتفاق بزرگ  روستا تخت و تاز شد، مي1670بتمام مناطق كردنشين كه قرينابودي و ويراني در 
سپتامبر  5آغاز شد و در  1988هاي مرگبار اشاره كرد. نخست حمالتي بنام انفال كه در شباط  و فاجعه

هزار كيلومتر مربع از مساحت خاك كردستان  86خاتمه يافت. رژيم عراق طي اين حمالت در كل  1988
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درصد  41.49ها را تبعيد كرد كه نزديك  مربع را ويران كرد و ساكنان آنكيلومتر  488چهل و دو هزار 
هزار نفر از كردها سرنگون شدند (مخموري،  182دهد؛ و تقريباً نزديك كل خاك كردستان را تشكيل مي

 ).40: 2003؛ رسول،  31: 2004د، ؛ محمه 45: 2006
يروهاي هوايي رژيم عراق در معرض توسط ن 1988مارس 16ه دوم رويداد حلبجه است كه در فاجع 

هزار نفر از مردم  5بمباران شيميايي قرار گرفت و تمام شهر تخريب و ويران شد. در يك روز بيشتر از 
هزار روستا در كل كردستان عراق توسط رژيم  4نزديك  1988غيرنظامي كشته شدند، همچنين در سال 

هاي از شهرها به دليل  خصوص روستاها نبود، بلكه قسمتكردن و جابجايي تنها م عراق نابود شدند. ويران
شروع جنگ بين عراق و ايران را نيز دربگرفت يعني بعضي از شهرها به دليل جنگ بين ايران و عراق در 
معرض تهديد و نابودي قرار گرفتند ازجمله حلبجه، پينجوين، شارباژير، دوكان، پشدر و ناحيه هاي 

شده هستند در  ماوت، سيروان، خورمال، سيدصادق ازجمله آن شهرهاي تخريب  ويله، بياره،نالپاريز، ته
تخريب  1977-79هاي  رمك و باسني در بين سالهاي هيرو، گه ، همچنين شهرستان1987-88سال 

زمان با روستاها تخريب شدند؛ هم 1987هاي قرداغ، بيتواته، سنگاو و اغجلر در سال شدند. سپس ناحيه
ها وجود  اي براي تخريب آناگرچه هيچ بهانه 1988دوكان، خلكان و برزنجه در سال  اما ناحيه هاي

رژيم براي تخريب آن مناطق، اين بود كه رژيم عراق حدس  نداشت اما با خاك يكسان شدند. تنها بهانه
كرد) از آن مناطق براي اجراي عملياتشان استفاده كنند. هايزد كه نيروهاي مخالف (پيشمرگه مي
هزار روستا، شمار زيادي از شهرهاي كردستان در معرض تخريب و  4غيراز تعداد نزديك به  ترتيب به اين به

 ).192: 2008ويراني قرار گرفتند.(محمدعلي، 
 

 درباره آمارهاي تخريب  3-4
 هاي روستاها و شهرهاي كردستان، آمارهاي كه در دسترس هستند متفاوت است؛ ي ويراني و نابوديدرباره

هاي زيرساخت كردستان توسط رژيم بعث در  و تا اكنون نيز آمار درست و حقيقي در مورد تخريب
سو به  هاي حاضر اعتباري نداشته باشند. بلكه از يكدسترس نيستند، اين نيز به آن معني نيست كه داده

ده باشد اآلن ش نشده است و اگر هم انجام علت وضعيت كردستان در آن زمان كه سرشماري دقيقي انجام
هاي كه در ادارات دولتي در مناطق جنگي قرار گرفته ي زياد اطالعات و دادههدر دسترس نيستند. عدا

شده هيچ  آنها در مدت جنگ نابود و از بين رفتند، از سوي ديگر در مورد بعضي مناطق ويران بودند همه
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اند.  معرض ويراني و تخريب قرارگرفته بار در  نشده است و بعضي از مناطق بيش از يك اطالعاتي ثبت 
اند.  نيز مورد تخريب و ويراني قرارگرفته 1988و  1975، 1963هاي  همانند مناطق سورداش كه در سال

اطمينان  هاي كه قابل ها تا حدي وجود دارد. بنابراين تاكنون دادهترتيب پراكندگي و تفاوت ميان داده اين به
 و كتاب اشاره كرد.  توان به چندان داده باشند مي

امني  [عسيان: ترحيل، تعريب، تبعيثي بهمني ستراتيژي عيراق و سيكوچكهئهنخستين كتاب 
مين ئهاي با نوشته ]: تبعيد، با عرب كردن، با بعثي كردنهاي بعثيلت عراق و سياست سگانهاستراتيژك دو

تعداد روستاهاي تخريب شده به  1986تا  1963هاي كه بر اساس اين كتاب در فاصله سال 18قادر مينه
به چاپ رسيده، اگر چه بسيار دقيق و حقيقي  1987روستا ذكر نموده است. اين كتاب كه در سال  1895
ازآن سال در  هاي كردستان را ثبت كرده و در حالي كه پسويراني 1986ولي اين منبع تا سال  .است

اي كردستان مورد تخريب و ويرانگري قرارگرفته بسياري از روستا و شهره 1987-88هاي  فاصله سال
 هاي تبعيد شده كه تا آن زمان معلوم نبود در اين كتاب ذكر نشده است اي زيادي از روستااست. و عده

ي نابود [ Destruction of a Nation 19كتاب دوم نيز در مورد تخريب روستاهي كردستان كتاب 
در لندن به چاپ رسيده است. اگر چه در مورد 1990ال باشد. در اين كتاب نيز در سمي] يك ملت

هاي كردستان ، اما تعداد و اسامي روستاهاي كل استانروستاهاي تخريب شده هيچ توضيحات مطرح نشده
هاي عمومي تخريب شده كه شامل از خانوارها، بيمارستان، مدارس، مسجد... ثبت شده است. و و جايگاه

 است.  روستا شمارده شده 3824به  تعداد روستاهاي تخريب شده
تعداد  20تي راگواستني كوردكاني سياسهتيهاليهكومه ئاكامهد در كتاب همچنين مراد حكيم محمه

آورد، اما شايد اين شماره خيلي روستا برشمار مي 4490به  1988تا سال 1975روستاهاي تخريب شده از 
كند، در حال كه قبل از آن مدت در كردستان عراق ع ميبعد شرو 1975زياد باشد. چون نويسنده از سال 

اي زيادي از روستاها مورد تخت و تاز قرارگرفته است. و اگر آن نيز محسوب شود بدون شك شماره سريه
وستاهاي تخريب يابد و از آمار حقيقي رهاي مذكور بسيار افزايش ميروستاهاي تخريب شده بر اساس داده

 گيرد.شده فاصله مي
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در مورد  21ريمي كوردستاني عيراقداكان له ههراگواستن گوندنشينهبدولال در همچنين سليمان عه 
هاي ثبت كرده كه با ديگران متفاوت است. و نسبت روستاهاي تخريب شده در كردستان عراق داده

به آمار  روستا تخمين نموده. و اين آمار مقايسه 3530به  1988تا  1963روستاهاي تخريب شده از سال 
 سول  نزديك است. ديگران تا حد از آمارهاي ره

لذا به خاطر اينكه آمارهاي حاضر باهم متفاوت هستند، ما در اين پژوهش بيشتر بر روي آمارهاي ره 
هاي عمومي  ها و مكانايم اگرچه در اين منبع نيز آماري از مساجد، مدارس، بيمارستانسول تكيه كرده

هاي عمومي، روستا و  نشده است. همچنين در مورد آمار مكان هوك و نينوا ثبتي استان د شده ويران
هاي خبري، سعديه و خانقين در استان دياله و استاني مناطق مندلي، بدره، علي شده هاي ويران شهرستان

اين  بر آن معايب ذكر شده در باال، در اين پژوهش بيشتر بهواسط و ميسان توضيح داده نشده است. عالوه 
هاي آن تكيه شده است. زيرا تاكنون تنها منبع است كه بطور خاص در مورد شماره، وقت و منبع و داده

اسامي روستاهاي تخريب شده در كردستان عراق نوشته شده باشد بنابراين تالش شده است در چند 
ست تفسير و در كردستان صورت گرفته ا 1963 -88هاي  هاي در بين سالجدول آن تخريب و ويراني

 بررسي كرد.
 

 1963-88هاي روستاو شهرهاي تخريب شده در كردستان عراق در فاصله سال: 17جدول شماره  

                                                           
 .1999، 12 تي (گوفار)، شمارهري برايهنتهير: سهولريمي كوردستاني عيراقدا، ههكان له ههعبدولال، سليمان، راگواستني گوندنشينه -21

استان سليمانيه-1
بيمارستانمسجدمدرسهروستاخانوارهانام شهرها
8.28423415420647مركز شهر
41.74121014424629حلبجه
14.67115911115422دوكان
22.6331609415423قالدزي
1.2362217242رانيه
3.87818192813كالر
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4.3144122317دربنديخان
8.1541738513830پنجوين
9.8661641021574چمچمال
11.31117720413620چوارتا
126.0881.5211.0251.327187كل

استان اربيل-2
6.73414611313714مركز شهر
2.0194320432صدق
8.33811045809چومان
5.570103689744شقالوه
5.9751411251369مخمور

6.5651401191266كوي سنجق
؟؟؟1.26270سورميرگه
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2.1823128305مركز شهر
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2.4294529403ليالن
2.6507052574شوان

2.3104127315قره هنجير
11.69421816019021كل

استان دهوك-4
؟؟؟1.70763مركز شهر
؟؟؟11.233350آميدي
؟؟؟6.244154زاخو
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؟؟؟2.94571سيميل
؟؟؟22.129638كل

الديناستان صالح-5
1.0589891رمركز شه
؟860655داقوق
1.9693928322نجول
4.0558135653قادر كرم
7.942135791116كل

استان دياله-6
4.3468160596كفري
9.340154431417خانقين
13.68623510320013كل

نينوااستان-7
؟؟؟51435آكري
؟؟؟3.540235سنجار
؟؟؟39؟فرتلع

؟؟؟26015تلكيف
؟؟؟4.314324كل

هاي كردستانكل استان
126.0881.5211.0251.327187سليمانيه
30.893753461944اربيل
11.69421816019021كركوك
؟؟؟22.129638دهوك
7.942135791116الدينصالح

13.68623510320013دياله
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9
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هشت  خسارات ناشي از جنگ 
 ساله ايران و عراق
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شرايط سياسي منطقه دچار تغييرات اساسي شده بود، در عراق حسن البكر فوت  ش1357م/1979در سال
كرد و صدام حسين جانشين او شد. در ايران شاه از كشور فرار كرده بود و انقالب اسالمي نيز در حال وقوع 

شد و با گذشت يك سال صدام قدرت خود را شور مشاهده ميبود. در عين حال نيز ناآرامي نسبي در اين ك
هاي در عراق تثبيت و تمام تهديدات داخلي را سركوب كرده بود. او ابتدا به اين فكر افتاد كه از ناآرامي

را پس گيرد. بدين سان ارتش عراق 1975داخلي ايران بهره گرفته و اراضي مورد ادعا در قرارداد الجزاير 
از مرز عبور كرده تا حوالي آبادان پيشروي كرد. از سوي ديگر امام خميني نيز ايرانيان  1980در سپتامبر 

را براي دفاع از سرزمينشان آماده كرد و اين گونه يك جنگ خونين هشت ساله بين دو دولت توليد كننده 
 ).21: 1390؛ كلي، 239: 2013بزرگ نفت آغاز شد(بينگو،
ترين جنگ در آخر قرن بيستم  عنوان طوالني كشور ايران و عراق به رو شدن دو  جنگ هشت ساله روبه

ترين  هايي است كه در آن جديدترين و پيشرفت است كه مدت هشت سال ادامه داشت و يكي از آن جنگ
زا و بمب هيدروژني و... استفاده  فن آوري و ابزارهاي جنگي از جمله موشك، اسلحه شيميايي، بمب آتش

جب ضرر و آسيب زياد مادي و معنوي در هر دو كشور عراق و ايران شد. چه از لحاظ از شد. از اينرو مو
ها به اقتصاد دارايي و مالي باشد. بر اساس داده بين بردن منابع انساني و چه از لحاظ تضعيف و آسيب

تخمين  ميليون نفر و خسارت پانصد ميليارد دالر براي هر دو كشور  جنگ عراق و ايران سبب تلفات يك
زده شده است. و در نتيجه سبب تضعيف و از بين بردن زير ساخت اقتصادي هر دو دولت به ويژه دولت 
عراق شد. شايد هنوز زود باشد كه در مورد تأثيرات اقتصادي، اجتماعي و روانشناسي توضيح داد، چون ده

 و عراق رفع شود.  ها سال ديگر وقت الزم است تا تأثيرات اين جنگ بر روي هر دو ملت ايران
چهار سال  هاي جنگي ميان عراق و ايران خاك كردستان عراق بود كه به ويژهيكي از مهمترين ميدان

هاي جنگي در بين هر دو كشور بر روي خاك كردستان آزمايش كردند.  آخر جنگ تعداد زيادي از سالح
ا شد، كه تا آن زمان رژيم بعث عراق كه اين عملكرد نيز سبب از بين رفتن، تاخت و تاز تمام آن روستاه

ها تخريب شدند و از بين رفتند. تمام آنجنگ عراق و ايران ها نبود. اما به علت وقوع  قادر به تخريب آن
تأثيرات جنگ در كردستان عراق تا جايي رسيد كه تعداد زيادي از شهر و روستاهاي كردستان تخريب و با 

به علت وقوع جنگ بين ايران و عراق نبود، بلكه همزمان جنگ  خاك يكسان شد. و اين تخريب ها فقط
عراق و ايران چندين جنگ ديگر در كردستان وجود داشت. از قبيل جنگ مبارزان كرد عراق عليه دولت 
عراق و جنگ مبارزان كرد ايران عليه دولت ايران، و از همه بدتر جنگ داخلي كردستان و جنگ 

هاي قهرمان دلسوز خاك كردستان شد و سبب تلفات زيادي از پيشمرگهبرادركشي ميان خود كردها كه 
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اي در نتيجه تأثيرات بسيار منفي بر روي آينده كردستان گذاشت. و اين جنگ داخلي ميان كردها پديده
جنبش ايلول  و دوره 1960جديد زمان جنگ عراق و ايران نبود بلكه تاريخ جنگ داخلي به دهه سال 

توان آن را احساس كرد كه تمام تأثيرات تا كنون نيز در كردستان بازتاب دارد به عينه ميبرمي گردد و آن 
 ). 2016نوامبر  16 شاويشآنها سبب تخريب زير ساخت اقتصادي كردستان شد(مصاحبه با دلير حقي

 شروع تخريب و ويرانگري در كردستان عراق و جنگ عليه دولت ايران توسط دولت عراق، به انديشه و
كرد كه هاي فاشيسم و نازيسم پيروي ميگردد كه بيشتر از انديشه ايدئولوژي حزب بعث االشتراكي برمي

در ابتدا تشكيل شدن حزب مذكور از دوره پس از جنگ جهاني دوم توسط ميشل عفلق و صالح الدين 
ب را انكار ميهاي غير عرگردد، كه وجود ملت بيطار تحت يك انديشه استبدادي ملي گرايي تشكيل مي

كردند. اين نيز در كردند. به خصوص ملت كرد را همانند يك مهمان در كشورهاي سوريه و عراق تلقي مي
حالي بود كه ملت كرد داراي تاريخ بسيار كهن و فرهنگ منحصر به فرد در خاك كردستان بود، اما از نظر 

 حزب بعث ملت كرد در كشور سوريه و عراق مهماني بيش نبودند. 
دراسه عن محافظه الجزيره من براي اثبات اين سياست بايد به كتاب محمد طلب هالل به عنوان 

تحقيق درباره استان جزيره از ديدگاه قومي، اجتماعي و [ 22النواحي القوميه، االجتماعيه، السياسيه
دارد. هالل كه  اشاره كرد. كه اين كتاب به انديشه سياسي حزب بعث در برابر مسئله كردها اشاره ]سياسي

گويد كردها در مدير دستگاه اطالعات در مناطق كردنشين بوده درباره موضع حزب بعث در برابر كردها مي
ها را از كشور بيرون خواهيم كرد. لذا با كشورهاي عربي مانند يك مهمان هستند و هر وقت الزم شد آن
نبوده و برخي از آن  جنگ عراق و ايران عرب كردن كردستان و شيوه و مراحل تبعيد روستاها اثر كامل

كارهاي مخرب با خواسته و موضع حزب بعث در كردستان شكل گرفته است. همچنين همكاري و 
هاي سياسي با دولت ايران در مدت جنگ علل ديگر تخريب و ويرانگري در هماهنگي احزاب و گروه

ي كردستان در مدت جنگ عراق و هاكردستان است. و در اين فصل تالش شده است خسارت و تخريب
 توان به نكات ذيل اشاره كرد:ها ميايران مورد بررسي قرار بگيرد از جمله آن

 
 
 

                                                           
.2003ر.ك : هالل، محمد طلب، دراسه عن محافظه الجزيره من النواحي القوميه، االجتماعيه، السياسيه، مركز عاموده للثقافه الكريه،  22
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 نيروي كار   4-1

پس از قرارداد الجزاير تا زمان آغاز جنگ هشت ساله بين عراق و ايران به ويژه در دوران جنگ، تمام 
هاي اجباري قرار و مستقر شدند آنان در اردوگاه ساكنان روستاهاي كردستان كوچانده شده در شهرها

ها به هيچ وجه مجاز نبودند كه هيچ وسيله همراه خود  گرفتند. درحال تبعيد آنها از روستاها به شهرها آن
نقد و... در روستاها به جا  اي كه داشتند از جمله محصوالت كشاورزي، دامداري، پولببرند، و هر وسيله

شد، هاي كرد تمام وسايل آنها غارت ميروهاي رژيم عراق با هماهنگي لشكر مزدورگذاشتند و توسط ني
هاي اجباري آنها را مقيم سپس آتش مي زدند. و پس از آن كه آنها به شهرها تبعيد شدند و در اردوگاه

ان و... ها در ابتدا داراي هيچ نوع از خدمات دولتي مانند آب، برق، مدرسه، بيمارستكردند. اين اردوگاه
ها نبودند. و در آنجا هيچ گونه فرصت كاري وجود نداشت و هيچ كارخانه و مكان كار كردن در آن اردوگاه

نبود اين عملكرد نيز سبب پيدايش بيكاري شد در شهري مانند اربيل در آن زمان و پس از تبعيد كردن 
صد افزايش پيدا كرد(سالح، در 5درصد و به ميزان 8درصد به 3روستاهاي كردستان نسبت بيكاري از 

2008 :100.( 

رژيم عراق حمله، تبعيد و تخريب را نه تنها در مناطق كردنشين شروع كرد، بلكه در هر منطقه يك 
نفر كرد را ساكن بود اگر در مناطق عربي هم باشد به شرط اينكه رابطه سياسي داشته باشد آن را از بين 

ه كردهاي فيلي كه ساكن شهرهاي بغداد و مركز عراق بودند كه تعداد كرد. به ويژبرد يا او را تبعيد ميمي
ي زيادي  زيادي از آنها مشغول به كار بازرگاني و صنعت كاري بودند بعضي ديگر از آنها داراي سرمايه

ها ترس و اهم پيدا كرد گمان داشت با اين بودند و به علت داشتن اين سرمايه زياد دولت عراق از آن
ز مبارزين كرد حمايت كنند. بنابراين رژيم عراق به دنبال بهانه بود براي تبعيد آنها، سپس آنها را سرمايه ا

هزار نفراز آنها را به سمت كشور ايران تبعيد كرد  300به تالش براي ترور طارق عزيز متهم كرد و نزديك 
ن عامه مردم شهرهاي و سپس تمام ثروت و مالكيت شخصي آنها توسط رژيم عراق مصادره شد. سپس بي

كردند ساكن كردند. با تبعيد كردهاي تكريت و سامرا تقسيم كردند و عربها در مكآنهاي كه آنها زندگي مي
ها از عراق توسط رژيم عراق آسيب زيادي بر اقتصاد كشور عراق وارد شد چون كه فيلي و اخراج كردن آن

نقشي بسيار مهمي داشتند. اما در حقيقت دليل  كردهاي فيلي از لحاظ تأمين كردن نيروي كار در عراق
ها بود و بعضي از اوقات نيز به ها و سپس شيعه بودن آناخراج و تبعيد كردهاي فيلي ابتدا كرد بودن آن
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 40: 2009؛ بشدري،  81: 2009رساندند(سالح، مبارزان كرد در كردستان عراق همكاري كرده و كمك مي
 .)156-155: 2003بدولال، ؛ عه

هاي صنعتي همچنين به دنبال تبعيد روستاهاي كردستان در شهرهاي كردستان تعدادي از كارخانه
ها مشغول به كار شدند اما به محض وقوع جنگ ساخته شدند و شمار زيادي از نيروي كار در اين كارخانه
نه ها نيز كاهش يافت. اين كار و توليد اين كارخا عراق و ايران و از كار افتادن آن كارخانه ها نسبت نيروي

امر نيز تاثيرات بسيار منفي بر روي اقتصاد كردستان و عراق گذاشت. در استاني مانند استان سليمانيه در 
هاي مانند كارخانه سيمان تاسلوجه، گچ بازيان، سنگ بري سرچنار، كارخانه آب معدني، بافت كارخانه

ها مشغول به كار بودند اما به علت بروز جنگ هشت ارخانهلباس و...، شمار زيادي از نيروي كار در اين ك
ساله و تبعيد روستاهاي كردستان و كم شدن توليد تعداد زيادي از آنها از كار افتادند و نسبت نيروي كار 

شدت كاهش يافت. كارخانه هاي كردستان هر يك به نحوه ي از كار افتادند كه تاثيرات زيادي بر نيز به
و نسبت توليد در آن منطقه گذاشت براي مثال مقدار توليد در كارخانه سيمان سرچنار در  روي نيروي كار

تن سيمان بوده اما به علت وقوع جنگ و كاهش نيروي كار، توليد اين  494738نسبت  1979سال 
تن سيمان توليد  323678تن سيمان يعني در آن مدت كوتاه نسبت 171060به  1988كارخانه در سال 

 ).215: 2014افته است(مصطفي، كاهش ي
هاي انساني كه در جنگ عراق و ايران منابع اساسي تلفات انساني بود كه تمام نيروي كار و سرمايه

حوزه توليد در كردستان عراق كار مي كردند توسط رژيم عراق به سوي جبهه هاي جنگ روانه كردند كه 
ن روال توليد اقتصادي در آن كشور شد، به اين عملكرد نيز يك مصيبت ديگري بود كه سبب برهم زد

هاي كشاورزي خالي از سكنه شدند و جنبه هاي صنعتي و تجارت نيز به ها و زميناي كه كارخانهشيوه
علت تأثيرات و استرس جنگ خالي از نيروي كار شدند. تعداد زيادي از آنها كه قبالً در جامعه به عنوان 

هاي جنگ و راه مرگ به دت بروز جنگ به عنوان سرباز براي جبههنيروي كار مشغول بكار بودند در م
اي ديگر اسير و سمت خود جلب كردند. كه در نتيجه تعدادي از آنها در ميدآنهاي جنگ جان باختند، عده

اي زيادي نيز زخمي و سپس معلوم شد ديگر توانايي كاركردن نداشتند و تعداد كمي سرنگون شدند و عده
 از ميدان جنگ برگشتند. از آنها سالم 

اي به دست كساني است كه سنشان بين كردن هر جامعه شك و ترديد وجود ندارد كه قدرت اداره
شوند اما در كردستان عراق باشد و آنها به عنوان ثروت نيروي كار جامعه هم محسوب ميسال مي 18-50

اي كه در ساني را از بين برد به شيوههاي رژيم عراق رسيدن به منافع خود آن ثروت انبه خاطر سياست
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نفر بوده است، اما در سال  179120نسبت نيروي كار كشاورزي در كردستان براي عراق  1978سال 
نفر كاهش يافته است آن نيز به علت پيشرفت اقتصادي و دستگاه  52499نسبت نيروي كار به  1987

 ان و جنگ خونين ميان عراق و ايران بوده استهاي كشاورزي نبوده بلكه به سبب اوضاع نامناسب كردست
 ).54: 1994(احمد، 

عالوه بر اين جنگ عراق و ايران سبب تخريب و از بين بردن تعداد زيادي از روستاهاي كردستان شد  
مناطق مرزي، همزمان توسط نيروهاي سپاه عراق مدام درحال بمبباران كردن روستاهاي  به ويژه

بباران نيز منجر به جان باختن تعداد زيادي از دهقانان و غيرنظامي هاي كرد كردستان بود كه اين بم
روستانشين در روستاها شد. همزمان سبب ايجاد استرس و ترديد زيادي براي دهقانان شد كه نمي 
توانستند مثل قبل در زمين هاي كشاورزي خود كار انجام بدهند و درآمد و توليدات و محصوالت خود را 

آمدند. سپس بعد گذشت مدت هايشان بيرون نميها از خانهكنند، ناچار از ترس بمبباران جمع آوري
كوتاهي دولت عراق به بهانه جنگ شروع به تبعيد آن روستاها كه تا آن زمان مانده بودند كرد تمام 

ميان  هروستاهاي مرزي را به سمت شهرها و اردوگاهاي اجباري تبعيد كرد اين امر نيز سبب ايجاد فاصل
دهقان و زمين كشاورزي شد كه عالوه بر تاثيرات اقتصادي، تاثيرات قوميتي نيز بر روي ذهن دهقانان و 
روستانشينان پديد آورد ديگر براي آنها هيچ نوع از محبت و عشق به روستا و خاكشان باقي نماند و از يك 

دهقآنهايي كه در روستاها مشغول بكار  آدم روستانشين به يك آدم شهر نشين تبديل شدند. بنا براين تمام
هاي اجباري بيكار ماندند و بدين سان بر اثر جنگ و تبعيد روستاهاي كردستان توسط بودند در اردوگاه

رژيم بعث عراق، در جامعه كردستان تغييرات منفي بسياري ايجاد شد. جامعه كردستان از يك جامعه 
مصرف كننده و بيكار تغيير پيدا كرد. مردم كرد كه قبال توليد كننده و مشغول به كار به يك جامعه 

هاي اجبار نه كار داشتند و نه درآمد اين امر نيز تاثيرات بسيار صاحب كار و خودكفا بودند در اردوگاه
منفي بر روي شخصيت كرد گذاشت كه براي پيدا كردن معيشت زندگي خود ناگزير بود كارهاي را انجام 

 ).158: 2003بدولال، هاي جنبش ملي كرد بود(عهت كرد و خواستهبدهد كه در شأن شخصي
هاي آخر جنگ مناطق فراواني را در كردستان عراق به رژيم بعث عراق در مدت جنگ و به ويژه سال

عنوان مناطق ورود ممنوع(محرمه) شناسايي كرد. سپس بر اساس يك دستور كه توسط حسن علي مجيد 
د دستور داد هر جانوري در داخل مناطق مرزي مورد نظر ديده شد آن را درمورد مناطق محرمه صادر ش

دستگير كرده و سپس آن را تير باران كنيد. و بر اساس اين دستور تعداد زيادي از ساكنان آن مناطق كه 
به عنوان محرمانه شناسايي شده بود توسط رژيم بعث عراق از بين رفتند كه بيشتر زن و كودك و 
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الملل تجاوز به ساكنان مورد نظر كه به هيچ ند. اين نيز در حالي بود كه بر اساس قوانين بينسالخورده بود
گونه اي در تغييرات معادله نظامي و سياسي هيچ نقشي ندارند امكان پذير نيست، و بايد از آنها محفاظت 

بگيرند. اما حكومت  هاي حمايت شده (فيأت الحمايه) مورد حمايت قرارها را به عنوان دستهكرده و آن
عراق با توجه به نيت خود تعداد زيادي از مناطق كردنشين را به يك زندان بزرگ تبديل كرده بود كه 
آزادي، رفت و آمد و حتي كار نيز در آن مناطق ممنوع شده بود. و از جهت ديگر هر اتهامي را براي هر 

كردند ، آن فرد را به عنوان مجرم تلقي ميكردند، بدون دادگاهي كردن و دستور حاكمكسي دست و پا مي
ها انداختند و به اين صورت تعداد زيادي از جوانان مناطق كردنشين را به زندانو آن را به زندان مي

 19صديق، ؛ مصاحبه با بكرحمه 87: 2010فا،(مسته ها تحت شكنجه جان باختندانداختند و تعدادي از آن
 ).2016نوامبر 

هاي دولت عراق نسبت به كردها و بروز جنگ هشت ساله ميان عراق و ايران تعداد در نتيجه سياست
هاي هاي آخر جنگ در مقايسه با سالزيادي از نيروي كار در كردستان تلف شدند. اگر نگاه كنيم سال

در يك استاني  17قبل از آغاز جنگ كاهش در نيروي كار به شدت ديده مي شود. بر اساس جدول شماره 
درصد كل ساكنان آن  54نفر بوده كه  375010تعداد مردها  1977نند استان سليمانيه در سال هما

درصد كل ساكنان استان سليمانيه را تشكيل داده است. اما  46نفر كه  315547استان و تعداد زن ها نيز 
يافته و  درصد كاهش 51نفر  483207همراه با گسترش و توسعه جامعه تعداد مردها به  1987در سال 

درصد كل ساكنان استان افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين  49نفر به  468516تعداد زن ها نيز به 
هاي قبل از آغاز جنگ نسبت مرد نه تنها هاي آخر جنگ، مقايسه با سالشود كه سالآمارها مشخص مي

عراق به ميدان جنگ عراق و  درحال افزايش نبوده، بلكه به علت ناآرامي اوضاع كردستان، شدن كردستان
 ايران نسبت مرد در آن مدت در معرض كمبود قرار گرفته است. 

درصد كل ساكنان استان سليمانيه  2.4نفر  5074قريبي  1977ي بيكاري نيز در سال در مورد پديده
چنين در درصد افزايش يافته است. هم 9.4نفر و  20318تعداد بيكاران به  1987بيكار بودند اما در سال 

درصد كل  43.6نفر  91777كساني كه مشغول به كار كشاورزي بودند  1977حوزه كشاورزي نيز در سال 
درصد  13.2نفر و  28561اين تعداد به  1987دادند اما در سال ساكنان استان سليمانيه را تشكيل مي

جنگ بين عراق و ايران  كاهش يافته است تمام اين كمبودها به دليل تبعيد روستاهاي كردستان و وقوع
 ).18(ر. ك : جدول شماره  صورت گرفته است
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 در استان سليمانيه1977-87كار در فاصله سال هاي: مقايسه مرد، زن و نيروي18جدول شماره 

نسبت شمار   مردانسال
نسبت شمار زنانمردان

زنان
نسبت كل 
درصد بيكاريمرد، زن

بيكاري
كاري نيروي

درصدكشاورزي

19773750105431554746118.850740.739177713
19874832075146851649103.1203182.1285613

  27: 2000منبع: حفيد، 
 

اگر چه به خاطر اوضاع نامناسب كردستان و جنگ در مناطق كردستان عراق، تعداد زيادي از مردم 
گذاري در بسياري زيادي از مردم به علت مين سرنگون و به صورت دسته جمعي كشته شدند. و بسياري از

مناطق كردستان به ويژه روستاهاي مرزي از بين رفتند كه توسط هر دو دولت عراق و ايران در مناطق 
مرزي و در اطراف پادگان نظامي عليه هم ديگر گذاشته بودند. همچنين به علت مين گذاري در آن 

هاي كه در زخمي و سپس معلول شدند. و بعضي از آن مينمناطق، بسياري ديگر از ساكنان آن مناطق 
گردد. حكومت عراق به داخل خاك كردستان وجود دارد تاريخ گذاشتن آنها به دوره جنبش ايلول بر مي

گذاري كرده بود  هاي كردستان را مينها بسياري از زمينقصد از بين بردن و آسيب رساندن به پيشمرگه
هاي كرد به آساني قادر به مصادره كردن ي و اطراف پادگان نظامي تا پيشمرگههاي عمومبه خصوص مكان

هاي مين گذاري شده افزايش بيشتري يافت. بر ها نباشند. اما در مدت جنگ هشت ساله نسبت زمينآن
كه يك سازمان خنثي مين است. مقدار مين ]كننده مينگروه نصيحت[MAG اساس آمارهاي سازمان

هاي مين فقط در ميان سال ميليون مين تخمين زده شده و تعداد قرباني 20در كردستان به هاي موجود 
هاي نفر زخمي و كشته شدند كه بيشتر به علت نا آشنايي و نا آگاهي از زمين 4458نزديك  92-1991
ي زخم 6579كشته و  7609هاي مين در كردستان گذاري شده بود. اما به طور اعم تعداد قربانيمين

 ).87-86: 2009وجود دارد به ويژه در بين ساكنان روستاهاي كردستان(سالح، 
، سياست تبعيد كردن روستاهاي كردستان توسط رژيم عراق،كشتن دسته جمعي جنگ عراق و ايران

كردها و سرنگوني كردن آنها، مين گذاري در مناطق كردنشين مسبب تلفات زياد نيروي كارو منابع انساني 
ي پر مصيبت به دنبال داشت ن عراق شد به ويژه جنگ عراق و ايران كه چندين رويداد و فاجعهدر كردستا

ي انفال و ناپديده شدن و شكل گيري پروسه1983ها در سال هزار نفر از بارزاني 8از جمله سرنگون كردن 
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تلفات انساني و هزار غير نظامي در فاجعه حلبچه. تمام آن  5غير نظامي، همچنين جان باختن  هزار182
 در كردستان عراق واقع شد.  1980نيروي كار بود كه در دهه 
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رو شد. چون بيشتر هاي بود كه در مدت جنگ با ضرر و زيان زيادي روبهكشاورزي يكي از آن بخش
 روستاهاي كردستان در آن مدت در معرض تبعيد و تخريب قرار گرفتند و همچنين به علت بروز جنگ

بودند بمبباران و  هشت ساله مدام روستاهاي كردستان را كه در مناطق مرزي عراق و ايران واقع شده
اي كه حتي يك روستا هم نماند كه تخريب و ويران نشود. عالوه بر تخريب و تخريب مي شدند به گونه

مام آن مناطق را از ويرانگري روستاها، كل زمين هاي كشاورزي و محصوالت حاصل از آن را آتش زدند و ت
ساكنان روستا و حتي دهقانان خالي كردند و به عنوان نقاط ورود ممنوع شناسايي كردند تمام زمين هاي 
كشاورزي و باغ ها را نيز آتش زدند. اين عملكرد در حالي بود كه قبل از آغاز جنگ عراق و ايران منابع 

در كردستان  1960اي مثال در سال هاي دههاصلي مواد غذايي كردستان و حتي كشور عراق هم بود بر
 كردند. درصد جو كل كشور عراق را تأمين مي 45درصد گندم و  60عراق 

از لحاظ توليد محصوالت كشاورزي كردستان عراق جزء مناطق بسيار ثروتمند بود كه اين محصوالت 
سبي برخوردار بود. همچنين كردستان ها و از محصوالت مناانار و ساير ميوه از گردو، بادام، انگور، عبارتند

بهترين كيفيت كشور عراق را تامين مي كرد و با  درصد محصوالت تنباكو 100عراق قبل از آغاز جنگ 
ممكن در كل سطح كشور در اين مناطق توليد مي شد. محصوالت كشاورزي در كردستان چه از لحاظ 

جات و جو، برنج، تنباكو و تمام انواع ميوه صنعتي، و چه از لحاظ مواد غذايي كه عبارتند از گندم،
شد به هاي ديگر كشور عراق صادر ميسبزيجات، عالوه بر تامين مناطق داخلي كردستان، براي تمام استان

غيز از آن زير ساخت مصنوعي كه در شهرهاي كردستان ساخته شده بود مانند ساختن بعضي از كارخانه
صنايع نساجي و بافت دستي، كارخانه شكر، كارخانه سيمان و... بودند، ها شامل موارد زير است: كارخانه 

اري از نيروي كار در ها عالوه بر اينكه زير ساخت اقتصادي كردستان را تشكيل مي داد بسياين كارخانه
 نها مشغول به كار بودند.داخل اين مكا

ه عالوه بر آن تامين كننده كليه و تعداد زيادي از واحدهاي دامداري در آن مناطق قرار گرفته بود ك 
هاي جريان اقتصادي به دليل آغاز هاي گوشتي و لبني در اين مناطق بود. اما اكثريت اين رگهفرآورده
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ها در كردستان برطرف شدند. جنگ هشت ساله عراق و ايران خاتمه يافت و در كل اثري از اين فعاليت
تنها سبب تبعيد و تخريب روستاهاي كردستان شد ق نه ايران و سياست رژيم عرا -بنابراين جنگ عراق 

بلكه باعث نابودي و محو شدن آن منابع هم شد كه مواد غذايي و صنعتي را براي كردستان و شهرهاي 
كرد. اين امر نيز تأثيرات بسيار منفي بر روي روستانشينان گذاشت چون آنها ديگر كشور عراق تأمين مي
هاي كشاورزي خود را هاي كشاورزي، مال، اموال و زمينداشتند و تمام زمين ناگزير دست از همه چيز بر

هاي اجباري آنان را مستقر كردند و ديگر قادر به بازگشتن به روستاهاي خود ترك كردند در اردوگاه
 ).2016نوامبر  16نبودند(مصاحبه با دلير حقي شاويس، 

صادي كردها را از بين ببرد. طبق مواد دستور رژيم عراق تالش كرد از طريق تخريب زير ساخت اقت
توسط علي حسن مجيد مسئول دفتر حزب بعث در شمال صادر  1987ژوئن  20در مورخ  4008شماره 

گرديد. تمام روستاهاي كردستان به ويژه مناطق مرزي به مناطق ممنوع الورود و دشمن حكومت عراق 
نابودي و تخريب زيرساخت اقتصادي كردستان را با  تلقي نمود. همچنين بر اساس موادي اين دستور به

يك سياست سلسله مراتبي اجراء كرد. در مرحله اول به انتقال ادارات دولتي مانند مدارس، بيمارستان و... 
در آن مناطق پرداخت و قبل از اينكه به تخريبات آن روستاها بپردازد قسمت فراواني از روستاها با منطقه 

كرد كه شامل شهرهاي حلبچه، پنجوين و شهرزور تا نزديك استان سليمانيه بود و با  ورود ممنوع اعالم
هاي ورود ممنوع شناخته شد. و هزار كيلومتر مربع با عنوان زمين 5دستور حسن علي مجيد تقريبا ميزان 

شد مي ي زماني هر نوع جاندار زنده اي در آن مناطق ديدهاين امر چند سال ادامه داشت و در آن برهه
توسط نيروهاي حزب بعث به قتل مي رسيد، بنابراين هيچ كسي قادر به رفت و آمد در آن مناطق نبود 

 ).2016نوامبر  19صديق، (مصاحبه با بكرحمه
به تحريم اقتصادي ساكنان  4008سپس در مرحله دوم و بر اساس مواد دستور دوم و سوم دستور  

و آمد در ميان روستاهاي كردستان و شهرها را متوقف كرد و در  روستاهاي كردستان پرداخت. و تمام رفت
حال بازاريابي براي فروش كاال و محصوالت كشاورزي روستاها را در شهرها ممنوع نمود. و تجارت و عين

تبادل كليه كاالها، مواد غذايي و محصوالت كشاورزي را متوقف نمود. سپس به صورت فراوان به طور كامل 
ها به زمين كرد. و تعدادي از اين بمبه ويژه مناطق ورود ممنوع و مناطق مرزي را بمبباران ميروستاها و ب

هاي هاي كشاورزي اصابت مي كرد. اين امر باعث شد كه ديگر دهقانان مثل قبل نتوانند در باغ و زمين
ال و رفت و آمد ميان كشاورزي خود كار انجام بدهند. لذا تحريمات اقتصادي، بمبباران، ممنوعيت تبادل كا

روستاها و شهرها توسط رژيم عراق منجر به كمبود محصوالت كشاورزي در آن مناطق شد و بهانه رژيم 
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در آن مناطق بود، و تالش كرد با اين عملكرد فشار  عراق براي انجام اين عملكرد وجود نيروهاي پيشمرگه
سال بود  18ن آن دهقاناني كه سنشان باالتر از بر روي آنها بگذارد تا آن مناطق را ترك نمايند. همچني
توانستند براي بازاريابي هاي جنگ دور كنند نميبراي اينكه از خدمت نظامي بپرهيزند و خود را از جبهه

محصوالتشان به شهرها وارد شوند. بنابراين بعضي اوقات در يك روستا با چندين دهقان محصوالتشان را 
كردند. سپس وي را به شكل قاچاق به شهرها براي فروش الخورده واگذار ميكردند به يك آدم سجمع مي

فرستادند. اين روش سخت فروش علل ديگري بود كه باعث كمبود توليدات محصوالت محصوالتشان مي
 ).16؛ ر.ك: سند شماره  329: 2003؛ راندال،  2016نوامبر  19در روستاها شد(مصاحبه با شورش حاجي، 

نيز رژيم بعث عراق توسط نيروهاي عراقي به تبعيد كامل روستانشينان كردستان  در مرحله سوم
اردوگاه اجباري از زاخو تا خانقين مستقر كرد. و  72پرداخت و به محض تبعيد روستا نشينان؛ آنان را در 

هاي كشاورزي و محصوالت كشاورزي در داخل مناطق و روستاهاي آنها را آتش زد و سپس تمام زمين
داد زيادي از دهقانان كرد را به اتهام داشتن رابطه با پيشمرگه ها زنداني و سپس آنها را سرنگون كرد. تع

رژيم بعث عراقي در اين مرحله به تخريب زيرساخت اقتصادي پرداخت و شروع به تخريب و پايمال كردن 
ردند آن روستا را با خاك كاي كه نيروهاي عراقي به سمت هر روستا كه حركت ميروستاها نمود. به گونه

كردند و همه ي چشمه ها و قنات ها را پر مي كردند. در آن دوران در روستاهاي كردستان مييكسان 
ساختند و با يك موتور آبي براي آبياري، كشاورزي و دامداري از آن استفاده گودال بزرگي براي آب مي

كردند چاه را پر مي كردند و موتور بي برخورد ميهاي آكردند. نيروهاي عراق در هر مكان به آن چاهمي
آبي را نيز به عنوان غنيمت با خود مي بردند. به اين روش صدها چشمه و قنات در مناطق روستايي 
كردستان توسط رژيم عراق پر كردند و از بين بردند. و هر چيزي كه در آن روستا موجود بود توسط 

زدند و كندو زنبور ها را آتش ميهاي كشاورزي و باغشد. زمينينيروهاي رژيم و مزدورهاي كرد غارت م
عسل آنها را به زمين مي زدند و از بين مي بردند، و در آن روستاها دست به كارهاي مي زدند دوباره 

 ). 166: 2003بدولال، قابليت زندگي كردن در آن نباشد(عه
ميان روستاهاي كردستان و شهرها وجود رژيم عراق با انجام اين عملكرد آن رابطه اقتصادي كه 

داشت خاتمه داد. زيرا كليه محصوالت از قبيل گندم، جو، برنج، خيار، گوجه، پنبه، تنباكو و تمام انواع 
جات و سبزي جات در يك شهر مثل شهر حلبچه از طرف روستا هاي اطراف و به خصوص روستاهاي ميوه

، تخريب، ويرانگري روستاها توسط رژيم عراق تمام اين شد. لذا به محض غارتدشت شهرزور تأمين مي
ها نيز خاتمه يافت. بنابراين از آن مدت به بعد رژيم عراق براي كسب محصوالت به واردات از محصوالت
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هاي غذايي در بغداد مواد غذايي را از قبيل برنج، روغن، تخم مرغ، خارج كشور پرداخت از طريق نماينده
نمود. اين نيز نه تنها بر كردستان عراق بلكه بر كشور عراق نيز تأثيرات . ارسال ميگوشت، شكر، چاي و..

بسيار منفي باقي گذاشت. چون از يك سوي جامعه كرد بيكار شد و از سوي ديگر سبب افزايش قيمت 
كاال شد. همچنين دشت هاي كردستان از جمله دشت شهرزور و پشدر در سليمانيه، دشت قراج، كنديناوه 

هاي بارور و حاصلخيزي مخمور در اربيل و دشت سيميل و سندي در دهوك نمونه و الگوي دشت  و
ها از هستند و در حوزه توليد محصوالت در سطح باال قرار گرفته بودند. در بعضي از قسمت هاي اين دشت

ن و شد و به شهرهاي كردستاتن محصوالت برداشت مي 70تا 60كاشت يك تن گندم يا جو تقريبا 
شد و از اين راه دهقانان معيشت زندگي خود را تامين مي كردند. اما شهرهاي كشور عراق نيز ارسال مي

پس از شروع جنگ، تبعيد و تخريب روستاها توسط نيروهاي عراق تمام اين محصوالت نابود شدند و در 
كار ماندند و به انان نيز بيبازارهاي كردستان و عراق نيز از يك سو قيمت آن باال رفت، از سوي ديگر دهق

 ).2016نوامبر  19جاي توليد كردن شروع به مصرف كردن نمودند(مصاحبه با شورش حاجي، 
ي كه در اين روش توليد استراتژيك در كردستان به طور كلي دچار تضعيف و كمبود شد به شيوه 

 267223وليد آن دونم و ت1312100مساحت كشت محصوالت گندم در كردستان  1980-81سال هاي 
 146322دونم و توليد آن  729140تن گندم بوده است. در همان سال ها مساحت كشت محصوالت جو 

تن گندم  267223دونم و توليد  806163مساحت كشت گندم  1988 -89تن بوده اما در سال هاي 
وليد آن دونم و ت 537043كاهش يافته است در عين حال نيز مساحت كشت محصوالت جو نيز براي 

 ).19تن جو كاهش يافته است(ر. ك : جدول شماره  3793
 

 در كردستان 1980-88هاي : مقايسه محصوالت گندم در فاصله سال 19جدول شماره 

جوگندمسال         
توليد به واحد تنمساحت به واحد دونمتوليد به واحد تنمساحت به واحد دونم

1980-19811312100267223729140146322
1988-198980616312337653704337933
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بعد از كمبود محصوالت، گران شدن كاال در بازار، حكومت عراق بشدت بر روي واردات كاال و 
كرد. اين امر ور كل محصوالت كشاورزي را وارد كشور ميمحصوالت تمركز كرد و بطور كلي از خارج كش

 رو كرد.نيز دولت عراق را با تضعيف زير ساخت اقتصادي روبه
جنگ هشت ساله بين ايران و عراق فقط در زمينه كشاورزي تأثير گذار نبود، بلكه تاثيرات اين جنگ 

ها از سال ر برگرفت. و بر اساس آمارهاي طبيعي و مصنوعي در كردستان را نيز دمساحت فراواني از جنگل
درصد كاهش يافته است. كه از لحاظ  38.3هاي كردستان به نسبت مساحت جنگل 1989تا سال  1979

شود. زيرا جنگل منابع اصلي و مهمي هستند در حوزه تامين منابع مياقتصادي آسيب بزرگي محسوب 
راق و ايران سبب نابودي مساحت زيادي از اوليه در صنعت و بكاربردن آن براي سوخت. اما جنگ ع

ر درختان شما 1977هاي كردستان شد. به عنوان نمونه در يك شهر مانند استان سليمانيه در سال جنگل
هزار دونم بوده است. اما در سال 19و مساحت زمين هاي زراعي و باغات نيز هزار  557يازده ميليون 

دونم كاهش يافته  3714زمين هاي زراعي و باغات به  هزار و مساحت 597تعداد درختان به  1989
 ).20است(ر. ك: جدول شماره 

 
 در استان سليمانيه 1977-89ي سال در فاصله : تعداد درختان و مساحت جنگل 20جدول شماره 

مساحت باغاتتعداد درختانسال
19771155700019000
19895970003714

  1989، 1977المركزي لألحصاء، المجموعات األحصائيه السنويه للسنه  منبع: وزارت التخطيط، الجهاز 
 

به رغم محدوديت مساحت و كمبود توليدات كشاورزي در كردستان عراق در مدت جنگ هشت ساله 
ايران و عراق، خيلي از محصوالت كشاورزي به علت وقوع آن جنگ و تبديل شدن خاك كردستان به 

هاي كشاورزي اعم از آمده است كل زمين 21. چنان كه در جدول شماره اندميدان جنگ، از بين رفته
دونم بوده است. در  67هزار  277محصوالت گندم، جو، نخود، عدس و... كه مساحت آنها پنج ميليون 

مدت جنگ و به خصوص در عمليات انفال و شيميايي كردن مناطق مختلف كردستان عراق از بين رفته 
  است.
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 : ميزان خسارات وارده به محصوالت كشاورزي در كردستان 21جدول شماره 

محصوالت
مساحت به 
واحد دونم

ساير استآنهاكركوكدهوكاربيلسليمانيه

 8.77 54.93 27180628.664.083.55گندم
 3.60 2.9055.36 8.97 22425429.17جو
 2.61 1850434.949.0719.1834.21نخود
 0.42 15.4557.95 7.66 1320318.52عدسي
 100 100 100 527767100100كل

هيدان و ئهتي كاروباري شهزاره، وه4زنجيره  -لي كوردگهرشيفكردني جينوساييديي ئهمنبع: پروژه
 ريمي كوردستان.تي ههكان، حكومهنفالكراوه

 
ت اقتصادي كردستان بسنده نكرد بلكه به رژيم عراق به تبعيد و تخريب روستاها و تخريب زيرساخ

هاي كشاورزي گذاري در امكان عمومي، اطراف پادگان نظامي و زمينمحض تخريب روستاها شروع به مين
ي هاي كردستان نمود و بخش هاي زيادي از خاك كردستان را مين گذاري كرد. كه تا حاال نيز تودهو كوه

ي مين درگير هستند و أثرات بسيار منفي بر روي آنها گذاشته است. ها مين و انفجارهاكردستان با قرباني
اند و بر اثر مين تعداد زيادي از مردم شمار زيادي از مردم به سبب انفجار مين كشته و زخمي شده

هاي كه در كردستان مين، مساحت زمينMAGهاي سازمان اند. طبق دادهكردستان دچار معلوليت شده
 ل موارد زير مي باشد: گذاري شده است شام

هاي مينباژير، دوكان مساحت زميندر استان سليمانيه قضاهاي حلبچه، پينجوين، قالدزه، رانيه، شار-
 متر مربع است.  57913334گذراي شده 

گذاري هاي مينكفري، خانقين مساحت زميندر استان كركوك قضاهاي چمچمال، دربنديخان، كالر، -
ت.متر مربع اس 49804075شده 

گذاري هاي مينسور، شقالوه، كويسنجق مساحت زميندر استان اربيل قضاهاي چومان، سوران، ميرگه-
متر مربع است. 54428478شده 

گذاري شده هاي مينشيخان، آكري مساحت زمين در استان دهوك در قضاهاي سيميل، زاخو، آميدي،-
متر مربع است. 3593595
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هاي مين گذاري شده نزديك يكصد و هشتاد و مساحت زمينبه اين ترتيب در كل خاك كردستان 
هاي كه در خاك كردستان مينباشد. همچنين تعداد كل مينمتر مربع مي 482هزار و 739سه ميليون 
اند و آمار نشان مي دهد كه بيشتر آنها در زمينميليون مين تخمين زده 25اند به بيش از گذاري كرده

هاي مين گذاري شده در جهان؛ اند. آن نيز به طوركلي در سطح منطقههاي كشاورزي به كار برده 
هاي سازمان عمومي اقليم مرتبط با مين اول قرار گرفته است. همچنين طبق دادهكردستان عراق در رتبه 

كيلومتري مربع در كردستان عراق  788گذاري شده در مساحت هاي مينتكه زمين 3149در كردستان 
 ).67-86: 2009الح، واقع شده است(س

هوشيار علي عبدالحسن ساكن شهر حلبچه، يكي از قرباني هاي مين است. كه به سبب انفجار مين 
هر دو پاهايش را از دست داده است. وي در خنثي مين از مهارت زيادي برخوردار است. به خاطر خنثي 

د. وي در مورد رابطه خود با خنثي مين انها او را با لقب هوشيار مين نام گذاري كردهتعداد زيادي از مين
به بعد با خنثي مين در مناطق مختلف كردستان مانند حلبجه،  1981من از سال گويد: در كردستان مي

هاي مين پنجوين، برزنجه، كويسنجق، آميدي، ديرلوك، قصرشيرين، خانقين... سروكار دارم. در زمين
 هزار 540ام. و فقط در منطقه پينجوين در مساحت همين را خنثي كرد 2386000گذاري شده نزديك 

ام كه بيشتر آنها در دوره جنگ هشت ساله عراق مين را خنثي كرده 700000 يك ميليون دونم بيشتر از
 ). 2016نوامبر  12مصاحبه با هوشيار مين، اندو ايران در مناطق مختلف كردستان به كار گذاشته

از جنبه هاي آسيب پذير در جامعه از نتايج جنگ بود. در حالي كه  همچنين دامپروري نيز يكي ديگر
پروري در كل مناطق كردستان عراق به علت آب و هوا مناسب به بهترين مكان براي چراندن دام ها و دام

اي ثروت دامداري كه يكي از پايه هاي اقتصادي در هر جامعهشد. و همچنين كشور عراق محسوب مي
تبعيد و تخريب روستاها و اما به علت  ن عراق نيز از لحاظ دامداري بسيار ثروتمند بود.كردستاباشد. مي

؛ ثروت دامداري نيز مانند بقيه جنبه جنگ بين عراق و ايران و تاثيرات آن جنگ در مناطق كردستان عراق
تلف شده  جانواران 22هاي ديگر اقتصاد در معرض تضعيف و نابودي قرار گرفت. بر اساس جدول شماره 

هاي تلف شده كه شامل گاو، گاوميش، گوسفند، بز، خرگوش، قاطر، اسب، خر و... مي شد و همچنين پرنده
راس  18682نيز شامل بوقلمون، قو، مرغ و... بودند. فقط به علت انفجار مين در مناطق مختلف كردستان 

درصد و  87درصد، گاو  65، بز درصد 33.2ها در مدت جنگ گوسفند به طبق دادهحيوان از بين رفتند. 
به خسارت هاي آن در مدت جنگ  22شماره  جدولكه در  انددرصد كاهش يافته 60گاو ميش نيز به 

 ).87-86: 2009؛ سالح، 99: 1994پردازيم(احمد، مي

ذير در پذير در
احبصاحبصاحبباحبهاحبه
 كام كه

صصصصامصمص
ي كرثي كرد

ه كرد كرد  ك كريي ك
وكيرلوكيرلوكك،ك،
ه ببه ب
ديريريريرلويرديرلو

88
ي
81ل ل 
لقبلقب
الالالالالال



 : ميزان خسارات وارده به دام و طيور در كردستان 22جدول شماره 
طيورباسقاطرخرخرگوشبزگوسفندگاواستان
2113321897813576347975408815051634167102سليمانيه

7652283314400312228117564773886908اربيل

6014662938362352588761084131566285دهوك

3607631721221467876092757426232654233153كركوك

90953707249531229893546829244ساير استآنها

717846845215030201538511466659056421582692كل
هيدان و ئهتي كاروباري شهزاره، وه4زنجيره  -لي كوردگهرشيفكردني جينوساييديي ئهمنبع: پروژه

 ريمي كوردستانتي ههكان، حكومهنفالكراوه
 

اورزي كه شامل موارد زير هستند هاي كشهاي ماشين، وسايل و دستگاههمچنين در مورد خسارت
آمده  23دراسه، تراكتور، موتورآب، پيك آب، كاميون، موتور سكليت و.... همانطور كه در جدول شماره 

عدد، در استان  867عدد، در استان دهوك  1237عدد، در استان اربيل  3201است در استان سليمانه 
ين و وسايل كشاورزي ازبين رفته شد و درمورد ماش 776هاي ديگر نيز عدد و در استان 4418كركوك 

 188271خسارات طال و نقره نيز در مدت عمليات انفال و شيميايي كردن شهرهاي كردستان مقدار 
 اند.مثقال نقره از بين رفته 65503مثقال طال و 

 
 : نسبت خسارات وسايل كشاورزي، طال و نقره 23جدول شماره 

كلساير استانهاكوككردهوكاربيلسليمانيهوسايل
هاي ها ودستگاهماشين

32011237867441877610499كشاورزي

5482438717261253799630609188271طال / مثقال
1996236956610213161392065503نقره / مثقال
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هاي كه در عمليات انفال و شيميايي كردن مناطق هاي مختلف كردستان توسط همچنين پول
آمده است. كه استان  24نيروهاي عراق و مزدورهاي كرد غارت شد بر اساس آنكه در جدول شماره 

در مقايسه با ساير استآنهاي كردستان بيشترين پول در استان سلمانيه گرفته و سلمانيه در رتبه اول قرار 
دينار غارت شده است. به دنبال استان 127و پنج صد و نوت و سه هزار و ميليون ي سكه مقدار آن 

دينار غارت  587 بيست و هفت ميليون و چهار صد پنجا هزار و سليمانيه، استان كركوك بود كه ميزان
دينار غارت  12212954دينار و در استان دهوك نيز  14615606ن اربيل نيز مقدار سپس در استا .شد

هاي عراقي هستند مقدار شد. همچنين در تمام مناطق هاي كه كردنشين هستند و تابع استان
دينار غارت شد.  98260481دينار غارت شد. به اين ترتيب در كل كردستان عراق مقدار  13352209

  دالر امريكايي بود. 3دينار عراقي در معادل  1در آن زمان الزم به ذكر است 
 

 هاي از دست رفته در مناطق مختلف كردستان: ميزان پول24جدول شماره 
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 تلفات منابعي انساني  4-3  
گيري دولت عراق در مقابل خواستار ملت گرايي خود دچار اگرچه كردهاي عراق از ابتداي شكل

اند، و با هاي متوالي آن كشور روبه رو شدهاند و با ظلم و شرارت حكومتسختي و رنج هاي بسيار شده
ه جمعي در عراق داراي تاريخ جديدي نيست، اما اند. اگرچه قتل دستجمعي سركوب شدهانواع قتل دسته

جمعي كردها به ايران قتل دسته -توان گفت در دوره حزب بعث و به خصوص در مدت جنگ عراق مي
 اوج خود رسيد.

ريزي حزب بعث در صدد بود براي حذف موقعيت كردها در عراق، مثل اينكه رژيم عراق طبق برنامه
ها نيز در عراق در برابر كردها همچنين ودي ها را حذف نمودند. بعثيها در واقعه هولوكوست يهنازي

اقدامي را انجام دادند. طبق ايده ي حزب بعث عربي سوسياليستي هر قوميت بر روي خاك عرب وجود 
شوند كه از شوند. و در صورتي به عنوان مهمان پذيرفته ميها به مهمان محسوب ميباشد در نظر آنداشته

حزب بعث پيروي كنند، و براي موفقيت آن كوشش خواهند كرد. و در غير اين صورت آن  هايسياست
گيرد. و اين اقدام حذف و سرنگوني اقوام غيره در صورت عدم مطابقت قوميت مورد حذف و نابودي قرار مي

حله با سياست هاي آنها در سه مرحله انجام مي شود. در مرحله اول تعريف و شناسايي قوميت و در مر
-100: 1999شود(سالح، دوم جمع آوري قوميت سپس در مرحله سوم حذف و سرنگوني آنها اجراء مي

102.( 
حزب بعث عربي در عراق تالش كرد از اين جهت موقعيت كردها را در عراق از بين ببرد. در مرحله 

خست دستور شماره اول حكومت عراق كردها را به عنوان خيانتكار (مخربين) شناسايي كرد و طبق مواد ن
توسط علي حسن مجيد مسئول دفتر حزب بعث در شمال صادر گرديد. مي 22/6/1987در مورخ  4008
هاي جنگي (كه منظورش مناطق كردستان عراق بود) مناطق ممنوع الورود و دشمن تمام ميدانگويد: 

ت دولت ايران، از سوي باشند. واين چنين كردها به عنوان مجرم و مزدور و عروسك دسحكومت عراق مي
حكومت بعث شناخته شده اند. و در مرحله دوم نيز به تبعيد و گرد آوري آنها پرداخت، تمام روستاهاي 

ي اجباري از زاخو تا خانقين جمع آوري و سپس مستقر نمود. و پس از آن حزب اردوگاه 72كردستان در 
ور كامل از بين ببرد اما با خاتمه جنگ عراق و بعث عراق در صدد بود در اجراي مرحله سوم كردها را به ط

حزب بعث زمان الزم رسيدگي  1991ي كردستان در سال ايران و شروع جنگي خليج و بروز انتفاضه توده

كرعيت كر يت
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هاي مختلف به انواع به اجراي اين مرحله را نداشت؛ اگرچه در مدت جنگ عراق و ايران در امكان و زمان
 ).79:  2003سول، رهها دست زد (جمعي آنقتل دسته

اي در دنيا اعتبار آن با دو نوع ثروت است، كه اول ثروت هاي قدرتمند بودن هر جامعهيكي از پايه
اي همين ثروت انساني باشد. و بزرگترين منابع قدرت نيز در هر جامعهانساني و سپس ثروت طبيعي مي

روستاهاي كردستان و سپس ادامه جنگ  است. كه قوميت كرد در كردستان عراق به سبب تبعيد و تخريب
در بين عراق و ايران، ثروت انساني آن به طور كامل توسط نيروهاي رژيم عراق تلف گرديد. در اين راه ده

شدن و هزاران نفر نيز كشور را ترك و مهاجرت كردند،  جمعي، سرنگوني و ناپديدهها هزار قتل دسته
انساني به طور كامل دچار مشكل شد و نيروي كار آن از بين رفت.  ي كردستان ديگر از لحاظ منابع جامعه

هاي عراق به علت هاي بغداد، سليمانيه و ديگر استانهزاران كرد فيلي در استان 1980و در ابتدا سال 
 79، 1: بر2010يي، نداشتن تطابق با قوميت عراق و مذهب شيعه به سمت مرزهاي ايران آواره شدند(نيروه

 ).2016نوامبر  19با شورش حاجي،  ؛ مصاحبه
به  1983ژوئيه  22بعد از حمله مشترك نيروهاي ايران و نيروهاي حزب پارت دمكرات كردستان در

كيلومتر جاده هاملتون، كه اين زنگ خطر براي  20كردن آنها نزديك مناطق حاج عمران و پيشروي 
ست بدهند. در واكنش به اين رژيم عراق بعد از نيروهاي عراق ايجاد شد كه سراسر مناطق رواندوز را از د

هاي اجباري هرير، ها در اردوگاهيك هفته از حمله مشترك نيروهاي ايران و ح. د. ك به تبعيد بارزاني
هزار غيرنظامي مرد و كه كل آنها از طايفه  8بيشتر از  1983ژوئيه  30ديانا، قوشتپه پرداخت و در مورخ 

هاي جنوب عراق روهاي عراق به سمت بغداد، سپس مرزهاي سعوديه و بياباني بارزاني بودند توسط ني
: 2011؛ ليزنبيرگ،  15: 2006ر، ربوده شدند و ديگر هيچ خبري از آنها نشد و عمال ناپديد شدند( پاوه

32 .( 

تمام  در مورد بارزاني ها گفت:  1983سپتامبر13اما در يك سخنراني توسط صدام حسين در روز 
كنند، ما آنها را تنبيه خواهيم كرد. و تمام آنها به مجازات اعدام كه به پسران بارزاني كمك مي كساني

هاي ربوده شده سخنان صدام حسين نشان دهنده اين است كه بارزانيرسيدند و به جهنم انداخته شدند.
بل از حمله مشترك به اند. و بعضي از مورخان بر اين باورند كه قاي دسته جمعي از بين رفتهبه شيوه

سمت مناطق حاج عمران نوع مذاكرات مخفي در بين صدام حسين و هر دو پسر بارزاني وجود داشته 
اند در مقابل دو ميليون دالر كه به نيروهاي حزب دمكرات كردستان بدهند، كه اين است و توافق كرده

نكنند. ولي بعد از شروع حمله  نيروها همراه با ايران در حمله مشترك به منطقه حاج عمران شركت
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طرف نماندند، بلكه در آن حمله پيشروي نيروهاي ايراني نيروهاي حزب دمكرات كردستان نه تنها بي
ي كه به صدام داده بودند وفادار نبودند. در نقشي مهمي در صورت گرفتن اين حمله داشتند. و به آن وعده

نوامبر 17(مصاحبه با عبدالمصور،  ها پرداختارزانيواكنش اين عملكرد نيز صدام به سرنگون كردن ب
2016 .( 

اگرچه پس از حمله ايران، صدام حسين در يك مصاحبه تلويزيوني به پيروزي نيروهاي ايراني اعتراف 
كرد كه بر اساس كمك و حمايت نيروهاي حزب دمكرات انجام شده است. اما در مورد شركت حزب پارت 

شركت ما در كند و مي گويد: هاي صدام را رد ميه مسعود بارزاني حرفدمكرات كردستان در آن حمل
حمله به حاج عمران به اين شدت نبود كه سران حكومت عراق در رسانه ها از آن سخن مي گويند.

 ).315-312: 2008ي، نيروه(
وا و نكثاما موضوعي كه تا حاال نيز مشخص نيست يك سخن صدام حسين است كه مي گويد :  

كه به وعده شكني پسران بارزاني اشاره دارد. و در موقع دستگيري و دادگاهي كردن تا بالعهد مرتين
زماني كه اعدام شدند در اين مورد هيچ نوعي سوال پرسيده نشد. كه روشن شود كه مقصد ود در آن 

 سخن چه است. لذا اين مسأله نامشخص ماند.
 8آموخته كه سن آنها بين  دانش 1500سط رژيم عراق تو1985-86همچنين در ابتدا سال تحصيلي

شوند. مي سال بود در حالي كه در مدرسه مشغول به تحصيل بودند بازداشت شدند. سپس آنها ربوده 14تا 
ها با نيروهاي پيشمرگه و جنبش ملي آموختهاين اقدام را نيز با اين تفسير بود كه خانواده هاي اين دانش 

اين  1987آوريل  9د. سپس به خاطر همين مساله مجلس اروپا در يك تصميم در مورخ كرد ارتباط دارن
عملكرد كه رژيم عراق انجام داده بود به شدت محكوم كرد. و از عراق خواست هر چه زودتر آنها را آزاد 

توفيق، تن از آنها كه به خانواده هايشان پس دادند؛ بقيه آنها ناپديد شدند( 72كند. اما به جز جنازه 
1992 :13.( 

حكومت عراق براي سرنگون كردن كرد در كردستان عراق آزمايشات مختلفي از نظر نظامي بر روي 
آنها انجام داد. مهمترين آنها به كار گرفتن سالح شيميايي بود كه عليه مناطق كردنشين از اين سالح 

از مردم كردستان شد. مثال در  كردند. در نتيجه سالح شيميايي سبب كشته شدن هزاران نفر استفاده
نفر از مردم  210به شيميايي كردن روستاي شيخ وسان اقدام كردند و در نهايت  1987آوريل 15مورخ 

هاي ها، آنها را به بيمارستاننفر نيز زخمي شدند و به منظور معالجه زخمي 360غير نظامي كشته شدند و 
ها توسط مسؤوالن دستگاه قبل از انجام معالجه براي زخميشهر اربيل منتقل كردند. در بيمارستآنها نيز 
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كردند كه گويا توسط نيروهاي ايراني آنها اطالعات رژيم بعث آنها را ناچار به امضاء كردن يك نامه 
ها به زندان اداره آن ها دستگير شدند و همهاند. سپس بر رغم امضاء نامه تمام زخميشيميايي شده

يره األمن) منتقل كردند و بعد از آن نيز ناپديد شدند. همچنين در يك حمله ديگر اطالعات اربيل (دائ
نفر  400شيميايي به روستاهاي پيرامون استان سليمانيه بعضي از ساكنان روستاها كشته شدند و نزديك 

اي ههاي آن استان انتقال دادند. و آنها نيز مثل زخميها را به بيمارستاننيز زخمي شدند. و زخمي
در پشت پادگان  1988آوريل  3روستاي شيخ وسان در اربيل توسط دستگاه اطالعات عراق در مورخ 

تانجرو كل آنها تيرباران شدند با بولدزر آنها را به صورت دسته جمعي در زير خاك مدفون كردند (توفيق، 
 ).75: 2003سول، ؛ ره 14: 1992

حلبچه در برابر سياست منفي رژيم عراق در  همچنين پس از شكل گيري نارضايتي مردم در شهر
اي زيادي از توسط مردم حلبچه يك تظاهرات عليه حكومت عراق برپا گرديد. كه عده 1987مه 13مورخ 

دانش آموختگان و كارمندان دولت در اين تظاهرات شركت داشتند. در مدت كوتاه تظاهرات گسترش پيدا 
ادق را به خود گرفت اما در مدت كوتاه رژيم عراق توانست با هاي سيروان، خورمال و سيدصكرد شهرستان

كوپتر به شهرزور و حلبچه حمله كند و تظاهرات را سركوب كند. در هلي 16استفاده از تانك و توپ و
نفر نيز زخمي شدند و بعضي ديگري  72نفر از معترضان كشته شدند و بيشتر از  50نتيجه نزديك 

ها نيز در پشت روستاي موصل و كركوك شدند و سپس ناپديد شدند. و زخميهاي دستگير و روانه زندان
باموك در نزيك شهر حلبچه زنده به گور شدند. در همان زمان بر اساس فرمان علي حسن مجيد محل 

عاشقان در حلبچه، محل حسار و چقان در سيدصادق توسط نيروهاي عراقي مورد تخت و تاز قرار كاني
اند به سوي مرزهاي ايران هزار نفر تخمين زده4د زيادي از خانوارهاي آن مناطق كه گرفت. همچنين تعدا

 ).40: 1998؛ حاجي مشير،  1: 1987ي آياري  20ژماره ي رزگاري، (روژنامه آواره شدند
هاي سياسي كردستان عراق پيماني و كمك و حمايت دو طرفه ميان دولت ايران و احزاب و گروههم

ق در مدت جنگ هشت ساله بهانه بدست حكومت عراق داد براي انجام حمله بزرگ سراسر عليه دولت عرا
مرحله به عنوان عمليات انفال تا  8شروع شد و طي  1988فوريه  22كردستان عراق را در برگرفت كه در 

ن ريزي كه حزب بعث براي حذف و سرنگوني و حتي از بين رفتادامه داشت. طبق برنامه 1988سپتامبر  6
 29انجمن شوراي انقالب عراق در  160اثر، فرهنگ و شناسه كردها در عراق انجام شد. و بر اساس فرمان 

توسط خود صدام حسين صادر شد پسر عمويش (علي حسن مجيد) را به فرماندهي عمومي  1987مارس 
سن قدرتي در مناطق كردنشين به علي ح 160دفتر شمال حزب بعث منصوب نمود و براساس مواد فرمان 
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اي كه دستورات اوامر وي بايد بدون چون و چرا از سوي تمام نهادهاي بي حد و حصر بخشيد و به شيوه
 ).14(ر . ك : سند شماره  نظامي در كلي مناطق شمال كشور اطاعت شود

ريزي حزب بعث به ويرانگري علي حسن مجيد نيز كوشش كرد هر چه زود تر بر اساس برنامه 
كن كردن نيروهاي پيشمرگه كردستان بپردازد. الزم به ذكر است كه ياد آوري تان و ريشهروستاهاي كردس

ها است، بلكه كنم كه در واقع عمليات انفال نه تنها متعلق به مناطق آزاد يا مناطق تحت كنترل پيشمرگه
سياست چند يك راه آسان براي محو كردن موقعيت كردستان در آينده بود. عمليات انفال پيروي از يك 

طرفه ضد قوم كرد بود. كه در نتيجه منجر به تخت و تاز هزاران روستا، شهر، تبعيد و سرنگون كردن 
اي كه پس از بكار گرفتن سالح شيميايي؛ انفال صدها هزار نفر از ساكنان مناطق كردنشين شد. به شيوه

سال  60شان باالتر از  ها كه سنآوري شدند، و سپس به تفكيك آنها پرداختند. آنشدگان در كمپ ها جمع
سال داشتند بخصوص مردها  50تا  15شدند، و آنها كه بين هاي جنوب عراق فرستاده ميبود به زندان

شدند. ساير آنها تا حاال نيز از سرنوشت آنها خبري نيست و ناپديد شده اند. اما طبق نامهزنده به گور مي
مشخص مي شد كه در زمان عمليات انفال بعضي از دخترهاي اي كه در اين چند سال گذشته آشكار شد 

كرد انفال شده توسط مسئوالن عراق با كشورهاي ديگر مانند كشور مصر به عنوان برده جنسي فروخته 
 ).15ها به عنوان رقاص از آنها استفاده مي كردند( ر.ك : سند شماره مي شوند و در مهمان خانه

ي قرآني است كه در اصل از كلمه نفل گرفته شده است ال يك واژهاز لحاظ زبان شناسي كلمه انف 
خواستند به مانند نيروهاي ايراني از رويكرد مذهبي كه به معني غنايم مطرح شده است. نيروهاي عراق مي

هاي خود را ادامه بدهند تا زير اثر اين امر موقعيت كردها را از بين ببرند. بنابراين با اين رويكرد حمله
ليات بزرگ انفال را شروع كردند و مزدورها و رئيس بعضي از ايالت كردها كه مزدور دولت بودند در اين عم

عمليات به نيروهاي عراق كمك و ياري مي رساندند و در بردن اموال مردم نقشي بسيار مهمي ايفا 
در مناطق آزاد شده به مرحله  8توان عمليات انفال را در ). به اين صورت مي15كردند(عبدالعزيز، ب، س: 
 ترتيب زير به آن بپردازيم: 

 
  1988مارس  19فوريه تا  23تي روستاهاي سرگلو و برگلو درمناطق دولي جافايهبهحمله مرحله اول :

 1988آوريل  1مارس تا  22مرحله دوم : حمله به مناطق قره داخ در 
 1988ل آوري 20آوريل تا  7هاي گرميان در مرحله سوم : حمله به شت

 1988مه  8مه تا  3ال سيوكه، شيخ بزيني در كويسنجق، شوان، قهمرحله چهارم : حمله به دشت
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 1988هه 15مه تا 9التوكان، خواكورك درهفتم: حمله به خوشناوتي، رواندوز، قهمرحله پنجم، ششم و
  1988سپتامبر  6اوت تا  25مرحله هشتم : حمله به مناطق بادينان در 

 
كه در سراسر كردستان عراق انجام شد عالوه بر تخريب هزاران روستا و  مرحله 8در آن رژيم عراق 
: 2012؛ كلي،  66-61: 2007ن، سههزار نفر غيرنظامي را سرنگون و ناپديد كرد (حه 182شهر بيشتر از 

 ).171-23: 2013د، ؛ محمه 55-68

بردن و سرنگون اقوام و نزديكان نيروهاي  رژيم عراق در اجراي عمليات انفال نه تنها در صدد از بين
كن كردن موقعيت كردها در كردستان عراق پيشمرگ و ضد دولت بود، بلكه اين عمليات به قصد ريشه

هاي جنگ و عليه ايران مي اجراء گرديد و حتي اقوام و نزديكان آن كساني كه به عنوان سرباز در جبهه
ها نيز پرهيز نكردند و تمام آنها در معرض انفال قرار گرفتند. براي جنگيدند در آن عمليات از انفال كردن آن

يكي از سربازان كرد در ارتش عراق اشاره كنيم كه در زمان عمليات  ياثبات آن نيز در اينجا بايد به نامه
زاد ش از بين رفتند وي به عنوان اسير جنگي توسط دولت ايران اسير شده بوده پس از آانفال تمام خانواده

آمده است براي رئيس جمهور عراق كه در ذيل متن كل نامه  شدن براي پيدا شدن خانواده اش يك نامه
 نويسد:به اين ترتيب مي

 
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان
 جمهور و رياست محترم انجمن شورش :  دارش باشد)، رئيس رياست محترم جمهور، آقاي صدام حسين(خداوند نگه

كنم. با نام  خواهم خودم را به شما معرفي وطن دلسوز مي عنوان يك هم رسانم و به الم خودم را به شما مياين حقير، س
عدالت و داد پروري از شما خواهش مي كنم كه به مشكالت من كه براي شما بازگو ميكنم توجه وعنايت فرماييد، چون به 

شناسم كه به آن پناه و آرماني ندارم و به جز شما كسي رو نميخاطر آن شب و روز خواب ندارم، به خاطر اينكه هيچ اميد 
ببرم و به خاطر همين اين مشكل را با شما در ميان مي گذارم به اميد آن كه شما به آن توجه كنيد و به آن اهميت دهيد و 

 .از روي دلسوزي به من كمك كنيد
 

 بزرگوار:
از اسراي جنگي بودم كه آزاد شدم،  1990اوت 24ام در  ا كردهجانب، عاسي مصطفي احمد، كه پايين نامه را امض اين

مارس  27به دنيا آمدم. در جنگ قادسيه شكودار در قسمت شوش شركت كردم و در  1955سرباز وظيفه بودم در سال 
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ماندم. عنوان اسير  به عنوان اسير جنگي گرفته شدم. تا اون روزي كه فرمان آزادسازي اسراي جنگي صادر شد من به 1982
ي  جمهور عزيزمان به نشانه بعد از آن به وطن بازگشتم و خاك وطن و مادر عزيزم را بوسيدم و در برابر عكس و تصوير رئيس

ها گردم. آنكردم كه دوباره به آغوش گرم خانواده بازمي پايان نگاه مي احترام تعظيم كردم. و در درون خودم به يك پروژه بي
ي ما چنان غرق  ها شادمان و مسرور خواهم شد. و همه شوند و من نيز از ديدن آن ها خوشحال مي با ديدن من بعد از سال

هرحال به داخل يك خانه خالي كه سكوت بر آن  شويم كه آن سرش ناپيدا و نامعلوم باشد. به در خوشي و شادماني مي
چيز مثل  دهنده و دردآوري بود، آه كه همه ي تكانهايم داخل خانه نبودند. آه خدايا چه بالفرما بود برگشتم زن و بچه حكم

ات در عمليات انفال به فرماندهي علي حسن المجيد كه در منطقه  ي اعضاي خانواده يك خواب بود، به من گفتند كه همه
 : اند از ها ندارم كه اسامي اعضاي خانواده عبارت شمال انجام شد از بين رفتند. من هيچ اطالعي در مورد سرنوشت آن

 ، همسر 1955.عظيمه علي محمد، متولد 1
 ، دخترم1979.چرو عاسي مصطفي، متولد 2
 ، پسرم1981.فريدون عاسي مصطفي، متولد 3
 ، دخترم1982. رووخوش عاسي مصطفي، متولد 4

گذارم، به اميد اينكه نسبت به  به اين صورت، اين نامه درخواستي رو براي شما فرستادم و جلوي ديده شما مي
 دار شما باشد. ها به من اطالع بدهيد. خداوند محافظ و نگه ي من دلسوز باشيد و در مورد سرنوشت آن تهخواس

 
 با تشكر و اداي احترام به شما         

 
 امضاء                                                                             

 عاسي مصطفي احمد                                                                
 اسراي قديمي جنگ، سربازي. د.ك                                                       

 مسجد حاجي ابراهيم  محله بيكس  چمچمال  تنها و بيكس، استان سليمانيه                        
 1990ي اكتبر  4                                                                         
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 نامه پاسخ    
 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 جمهور عراق 
 ديوان رياست جمهوري

 16565/  4شماره : ش ع / ب / 
 1990اكتبر  29تاريخ : 

 اينجانب / عاسي مصطفي احمد
 سجد حاجي ابراهيمم محل بيكس  شهرستان چمچمال  استان سليمانيه 

در 1988تشريني يه كه مه دا، همسر و فرزندانت در شروع عمليات انفال، كه در سال  4بنا به نامه ارسالي شما در 
 ناحيه ي شمال انجام شد، از بين رفتند.              

 
 شمادلسوز                                                                               

 امضاء                                                                                 
 سعدون علوان مصلح                                                                       

 رياست جمهور رئيس ديوان                                                                   

 23-21: 2013منبع: ووچ،                                                            
 

عالوه بر حمالت عمليات انفال در سراسر كردستان همزمان مرحله دوم آن عمليات رژيم عراق با سالح 
يروهاي عراق با توپ توسط ن 1988مارس  10/11شيميايي به شهر حلبچه حمله كرد. در ابتداء روزهاي 

دور برد و راكت شروع به بمبباران كردن داخل شهر حلبچه و پيرامون آن شهر كردند كه منجر به كشته و 
مارس  15شدت تا صبح روز  نفر از ساكنان غير نظامي آن شهر شد. بمبباران به 20زخمي شدن بيش از 

متوقف كردند. و در همان روز در يك حمله ادامه داشت و اما در همان روز و بعد از ظهر بمبباران را 
گه توانستند شهر را در تصرف خود در آورند و نيروهاي عراق را مشترك نيروهاي ايران و نيروهاي پيشمر

كه در آن شهر بودند بيرون راندند. به اين صورت شهر خالي از جمعيت شود و سكوت همه جاي شهر را 
مردم شهر كه روزهاي قبل به علت بمبباران كردن داخل شهر  1988مارس  16فراگرفته بود و روز بعد در 

خود را در زير زمين قايم كرده بودند بيرون آمدند و بازار و مغازه هاي داخل شهر دوباره باز شد. نيروهاي 
شدند و از صداي تيراندازي و بمبباران هيچ پيشمرگه و نيروهاي ايران نيز در خيابآنهاي آن شهر ديده مي

قبل از ظهر ادامه داشت. در حالي كه نيروهاي ايران و  11:25نبود. اوضاع به اين گونه تا ساعت  خبري

انن مرحلان مرحل اناز
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ر           

          
      

    
            

            



نيروهاي پيشمرگه در ساختمان فرمانداري شهر حلبچه جلسه داشتند. ناگهان چهار هواپيما جنگي بر روي 
ر نظامي كشته و آسمان شهر ظاهر شدند و شروع به بمباران شهر كردند. در نتيجه تعدادي از مردم غي

زخمي شدند و بعضي ديگر براي حفاظت از جان خود به زير زمين و بعضي ديگر به روستا و كوه هاي 
دسامبر  15، به نگارندهاي حسن رشيد ؛ نامه 148-146: 1998(حاجي مشير،  اطراف شهر گريختند

 ).335: 2003؛ راندال،  2016
، 24، تابون23عراق صدها بمب از جمله: سارينعصر توسط هواپيماهاي جنگي  4سپس نزديك ساعت 

بر روي شهر و پيرامون آن  29كيميايي، بمب28، وي ئيكس27، سي ئيكس26، گازي موستر(غردل)25سيانيد
 ).52: 2011يي، گهانداختند (ديبه

سپس به علت منتشر كردن گازها بر روي آن شهر تعداد زيادي از مردم غير نظامي مسموم شدند و  
درصد آنها نيز جان  85گريخته بودند  دست دادند. اون دسته از افرادي كه به زير زمين جان خود را از

هاي اطراف پناه برده بودند در بيرون از شهر جان خود باختند و تعداد زيادي از آنها نيز كه به روستا و كوه
سالح شيميايي توسط  مارس نيز در روستا و امكان اطراف شهر استفاده از 18و  17را از دست دادند. تا 

هزار  نفر 10هزار نفر غير نظامي كشته شدند و بيشتر از  5نيروهاي رژيم بعث ادامه داشت و در نتيجه 
زخمي شدند عالوه بر اين كل مردم شهر به سمت ايران مهاجرت كردند كه به خاطر شيميايي كردن شهر 

اند. مسأله مهم تر از اين قضيه كه تخمين زده هزار نفر 150توسط رژيم عراق آواره شدند كه تعداد آنها را 
بچه  200در باال به آن اشاره كرديم هنگام استفاده از سالح هاي شيميايي در داخل شهر حلبجه بيش از 

اند هنوز خانواده اند كه فقط تعداد كمي از آنها به آغوش خانواده شون برگشتهكوچك سرنگون و گم شده
ند آنها هنوز خبري نيست لذا اگر انتظار آزار دهنده باشد آنها در آزاري بيهاي زيادي هستند كه از فرز

؛  2016نوامبر  19صديق، پايان هستند زيرا منتظر بودن مثل يك مرگ مستمر است (مصاحبه با بكر حمه
 ).1: 2013كيلي، 
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 صنعت و تجارت و گردشگري   4-4
هاي كرد به ويژه در مدت جنگ گ عراق و پيشمرگهيكي از مهمترين اثر جنگ عراق و ايران و همزمان جن

هشت ساله و در مناطق جنگي و مرزي هر دو كشور عراق و ايران، نابود كردن ادارات دولتي و از بين رفتن 
ي آرشيوهاي آن مناطق كه  توان گفت همهكل مدارك و آرشيوهاي دولتي در مدت جنگ بود. كه مي

ن رفتند. براي مثال در يك شهر مانند شهر حلبچه به علت حمله ميدان جنگ عراق و ايران بود از بي
شيميايي و بمبباران آن شهر كل ادارات دولتي مورد تخريب و تخت و تاز قرارگرفتند آن نيز منجر به گم 
شدن و نابودي كليه اسناد و مدارك آن ادارات شد. كه تا حاال نيز بزرگ ترين مشكلي مراجعه كنندگان به 

هاي قبل از جنگ و مدت جنگ نيز وجود ندارد، ها و اطالعات در مورد سالتي است. كه دادهادارات دول
باشد. لذا درباره صنعت، تجارت و گردشگري نيز اطالعات چنداني در اگر هم باشد بسيار كم و بندرت مي

در  ها نيز به علت جنگ و عدم استقرار امنيتدسترس نيست. و گمان در آن هم نيست كه اين بخش
 كردستان در مدت جنگ هشت ساله مورد تضعيف و كاهش قرارگرفته است.

در حوزه صنعتي اگر چه مناطق مختلف كردستان از لحاظ مواد خام بسيار ثروتمند است از جمله 
تا پس  1985ژوئيه 14،سرب، نيكل و... عالوه بر منابع فراوان نفت. اما از كودتاي مواد خام آهن، مس نقره

ي دولتي وجود داشت از پروژه11هاي كردستان فقط جنگ عراق و ايران نيز در سراسر استاناز پايان 
هاي اندك كوچك مرغ. همراه با پروژهقبيل توليد سيگار، سيمان، شكر، بافت فرش، لباس آماده، مرغ، تخم

ا بودند. كه بر و متوسط غير دولتي كه شامل توليد مواد بيناسازي، محصوالت لبني و تامين علوفه دام ه
تعداد نيروي انساني مشغول به كار در هر دو بخش دولتي و غير دولتي  1985هاي رسمي سال اساس داده
كار در كار بوده است. كه در مقايسه با نسبت نيرويدرصد از كل نيروي15هاي كردستان نزديك در استان

 ). 55: 1999يات، ت(خهاس درصد آن را در كل عراق تشكيل داده 7كل كشور عراق نسبت 
آن نسبت كم صنعت كه در كردستان وجود داشت پس از جنگ به طور كامل از بين رفت و بخش 
صنعت را به طور كلي متوقف كرد. نتايج حاصل از جنگ خونين ايران و عراق تاثيرات بسيار منفي بر روي 

ها كرد و متوقف كردن كارخانهها و بخش صنعت در كردستان گذاشت. سپس دولت عراق شروع به كارخانه
اي توليدات كم تر از حد متوسط و هاي شكر، سيگار در هر دو استان سليمانيه و اربيل را به بهانهكارخانه

عرضه محصوالت چغندر، شكر و تنباكو از كار انداخت و در عوض به واردات مواد خارجي از خارج كشور 
گار در استان سليمانيه و اربيل به واردات محصوالت تنباكو از پرداخت. به ويژه براي راه اندازي توليد سي
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ريزي حزب بعث، حكومت عراق شروع كشورهاي خارجي به داخل كشور پرداخت. همچنين بر اساس برنامه
مرغ، آجر، هاي توليدي كرد. از قبيل كارخانه مرغ، تخم ها و كارخانهبه فروش ابزار و قطعات بعضي از پروژه

درآمد كردستان را به  نگي، آبميوه، پيراهن و.... به بهانه توسعه دادن به بخش خصوصي، همهرب گوجه فر
گذاران طرفدار حزب بعث واگذار كرد. و آنها نيز بيشتر بر واردات  موادهاي خارجي تكيه كردند و سرمايه

ركود در بخش هاي دولت از محصوالت داخلي خودداري مي كردند. اين امر منجر به بر اساس خواسته
 ). 61-60: 1999يات، (خه كشاورزي شد

هاي كردستان توسط رژيم عراق به شهرهاي جنوب و مركزي عراق منتقل همچنين برخي از كارخانه
از استان اربيل به سليمانيه منتقل شده  1980شدند. مانند دفتر تحقيق و طبقه بندي خاك كه در سال 

غو شد و همه وسايل آن نيز به استان موصل منتقل دادند. و همچنين اين دفتر را ل 1983بود، اما در سال 
در استان سليمانيه ساخته شد، كه همزمان قادر به  1983خيالن كه در سال معدني بانيآب  كارخانه
وسايل و ابزارهاي آن را  اين كارخانه نيز بسته شد و همه 1987معدني و آبميوه بود. اما در سال  توليد آب

 ). 37: 2014(مصطفي،  هر بغداد انتقال دادندبه ش
همچنين بعضي از صنايع دستي را كه قبل از جنگ در جامعه ي كردستان بصورت توليد خانگي رواج 
داشت، كه برگرفته از تاريخ، فرهنگ و هنر مردم كردستان بود كه توليدات حاصل از آن عبارت بودند از 

كردند. و در بعضي از مكآنها بهترين ه و... كه مردم عامه توليد ميصنايع دستباف، لباس، كفش، كاله، قاليچ
شد. اما به علت تبعيد كردن روستاها و بروز بافتند كه به اين لباس شال نيز گفته ميلباس كردي را مي

(مصاحبه  ي صنايع دستي كه ميراث فرهنگ و تمدن گذشتگان بود اثري از آن در جامعه نماندجنگ همه
 ).328: 2005؛ طالب،  2016نوامبر  16قي شاويس، با دلير ح

هاي ديگر دچار آسيب هاي فراواني شد. افرادي مي نيز مانند بخش ازلحاظ تجارت نيز اين بخش
توانستند به تجارت مشغول شوند كه طرفدار حزب بعث باشند؛ اگر هم نبودند به هيچ گونه مجاز به تجارت 

ه صورت مبادله كاال بين شهرهاي كردستان رايج بود. اما در مدت نبودند. غير از تجارت محدودي كه ب
جنگ و تبعيد روستاها به ويژه در اجراي عمليات انفال و شيميايي كردن روستاها و شهرهاي كردستان 

گذاران كرد دستگير و سپس ي آن فرصت هاي تجارت از بين رفتند و بسياري از تجار و سرمايههمه
ك و ثروت آ نها نيز مورد مصادره و غارت قرارگرفت. همچنين كل مغازه ها، سرنگون شدند و كل امال

 ).149: 2010فا، هاي دولتي و غير دولتي نيز تخريب و وسايل آن نيز غارت شدند (مستهمخازن و كارخانه
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همچنين از لحاظ بخش گردشگري كه كردستان عراق به دليل برخورددار بودن از چشم انداز ها و 
يعي و همچنين آثار باستاني از جمله مناطق داراي اهميت از لحاظ گردشگري در كشور عراق مناظر طب

است. البته متاسفانه اطالعات در مورد اين مكآنها به دليل عدم اهميت كشور به جذب گردشگر در اين 
مناطق خيلي كم است. اما كردستان عراق به خاطر داشتن مناظر و چشم اندازهاي داراي اهميت 

اندازهاي زيبايي هاي بلند و كم ارتفاع كه دارايي صحنه هاي طبيعي و چشمردشگري از جمله كوهگ
 هستند. 

همچنين چشمه هاي آب، آبشارها و رودخانه هاي جاري در اين بخش از كشور مانند آبشار گلي علي 
دوكان در استان بگ و بيخال در استان اربيل، آشاوا وانشكي و سيالف در استان دهوك و احمد آوا و 

سليمانيه، كردستان را به صحنه هاي قشنگ و جالب زينت بخشيده اند. همچنين غارهاي متعددي در 
كردستان عراق وجود دارد مانند غاز قزقابان و هزارميرد در سليمانيه، شانيدر در اربيل، جهارستين و 

. سپس آب و هواي مناسب به ي آنها از لحاظ گردشگري اهميت زيادي دارندهالمب در دهوك كه همه
ها و جنگل زياد در آن مناطق مناظر خيره كننده ي به ويژه در فصل تابستان، ماندن برفي روي قله ي كوه

طبيعت آن مكان بخشيده است. كه آن سبب تمايل بيشتر گردشگران براي ورود به اين مناطق شده است. 
فاوتي از قبيل چشمه هاي طبيعي، چشمه آب معدني، اضافه بر اين رودخانه ها، آب بندها و چشمه هاي مت

آب گرم و... كه در كردستان وجود دارند. و همچنين انواع مختلف گونه جانوري و حيواني در اين بخش از 
كشور عراق به وفور ديده مي شود. به دليل قدمت تاريخي، فرهنگي و همچنين جايگاه تاريخي مذهبي در 

از اين جهت سبب جذب گردشگران زيادي به اين قسمت از كشور شده  ساخت و ساز ابنيه هاي قديمي
است و آن را به يك قطب گردشگري در كشور تبديل كرده است. اين مزيت هاي كه از نظر تاثير آنها در 
جذب گردشگر در اين قسمت از عراق به آن اشاره شد سبب تمايل ورود گردشگران از مركز و جنوب عراق 

ن از ساير كشورها به اين مناطق شده است تا به بهترين نحوه اوقات فراغت خود را در و همچنين گردشگرا
 ). 115-113: 1997محيطي سرشار از شادي و آب و هواي خوب بگذرانند (نقشبندي، 

اما به علت تبعيد و تخريب روستاها و آغاز جنگ عراق و ايران و عدم استقرار امنيت در كردستان، 
ا براي جذب گردشگر ديگر به دليل شرايط به وجود آمده اهميتي نداشتند و بخش همه ي آن قابليت ه

هاي ديگر اقتصاد سير نزولي به خود گرفت و در آمد حاصل از آن به دليل گردشگري نيز مانند بخش
هاي و سال 1975 -80هايكاهش ورود گردشگران به اين مناطق كاهش پيدا كرد. اگر نگاه كنيم بين سال

هاي ساخته شده در شهرهاي كردستان تفاوت از لحاظ نسبت ورود گردشگران و تعداد هتل 86-1980
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به علت توسعه و گسترش بخش اقتصادي در كشور  1975-80هايشود. در ميان سالمي زيادي ديده
و همچنين استقرار امنيت و تعيين شدن استان اربيل  1972عراق به ويژه پس از ملي كردن نفت در سال 

در شهرهاي كردستان  عنوان مركز خودمختاري در كردستان، نسبت ورود مسافران و ساخت هتل به
به علت تبعيد و تخريب روستاها، آغاز جنگ  1980-86هاي افزايش چشمگيري پيدا كرد. اما بين سال

ود هاي كرد و عدم استقرار در كردستان عراق نسبت ورعراق و ايران، همچنين جنگ عراق و پيشمرگه
 در شهرهاي كردستان كاهش چشمگيري پيدا كرد. مسافران و تعداد ساخت هتل

 
 : درصد افزايش و كاهش ساليانه مسافر و ساخت هتل در كردستان 25جدول شماره 

كركوكدهوكاربيلسليمانيهاستان
اد هتلتعدنسبت مسافرتعداد هتلنسبت مسافرتعداد هتلنسبت مسافرتعداد هتلنسبت مسافرسال

80 - 19756.1102925.727.477.800
86 - 19809.2-6.0-2.5-4.2-7.2-5.0-04.2+

 343-342: 2005منبع: طالب،   
 

در مدت يك سال در استان سليمانيه  1975  80هايدر فاصله سال 25بر اساس جدول شماره 
د و در استان اربيل نيز نسبت ورود در ص10در صد و تعداد ساخت هتل  6.1نسبت ورود مسافران 

در صد و در استان دهوك نيز نسبت ورود مسافران  25.7در صد و تعداد ساخت هتل نيز  29مسافران 
به  1980 86هاي يابد. اما در فاصله ي سالدر صد افزايش مي 7.3در صد و تعداد ساخت هتل نيز  27.4

 9.2يك سال در استان سليمانيه نسبت ورود مسافران دليل آن عوامل كه قبال توضيح داده شد در مدت 
در صد و تعداد  2.5در صد و در استان اربيل نيز نسبت ورود مسافران  6.0در صد و تعداد ساخت هتل 

درصد  5.0در صد و تعداد هتل نيز  7.2در صد و در استان دهوك نيز نسبت ورود مسافران  4.2هتل نيز 
 86هاي هاي ديگر كردستان در فاصله سالكركوك برعكس استان كاهش داشته است. اما در استان

به صورت چشمگيري افزايش پيدا كرده است.  4.2اي بر چشم تعداد ساخت هتل به نسبت به شيوه 1980
آن نيز به علت ورود مسافران نيست بلكه به علت گردآوري نيروهاي رژيم در آن زمان در عراق بود، اگرچه 

پيشمرگه هاي كرد باشد يا عليه دولت ايران. لذا در مدت مورد نظر در شهر كركوك  به خاطر جنگ عليه
 است.  هاي ديگري كردستان بسيار افزايش پيدا كردهتعداد ساخت هتل در مقايسه با استان
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كه مدت هشت سال طول كشيد طوالني ترين جنگ آخر قرن بيستم محسوب  جنگ عراق و ايراندر 
هر دو دولت بيشترين و باالترين سالح جنگي را عليه يكديگر بكار بردند. كردستان شود. در اين جنگ مي

بود. اين امر نيز سبب آخر جنگ در بين طرفين قرار گرفته  نيز به عنوان ميدان جنگ به ويژه چهار سال
توسط  آسيب و تلفات زيادي در آن مناطق شد. عالوه بر تاخت و تاز و ويرانگري مناطق مختلف كردستان،

رژيم عراق شمار زيادي از جوانان و دهقانان كرد به جبهه هاي جنگ جذب شدند كه يا در اين جنگ 
 كشته شدند يا زخمي و همچنين برخي از آنها دچار معلوليت شدند. 

همچنين در مدت اين جنگ حكومت عراق براي نابودي و از بين بردن موقعيت كرد در كردستان 
يدن به اين هدف نيز شروع به تبعيد و تخريب روستاها و جمع آوري آنها در عراق تالش كرد، براي رس

هاي كشاورزي دست زد. در نتيجه جامعه كردستان از يك هاي اجباري و دور كردن آنها از زميناردوگاه
شد. آن نيز در حالي بود كه در همان مدت  جامعه توليد كننده به يك جامعه مصرف كننده تغيير داده

هزار انفال در مناطق مختلف كردستان اقدام  182هزار تن بارزاني و  8عراق به سرنگون كردن  حكومت
هزار نفر از مردم غير نظامي كشته  5كرد و به سبب حمالت بمبباران شيمياي نيز فقط در شهر حلبچه 

مام جنايت هاي شدند. جنگ هشت ساله ايران و عراق از نظر رژيم عراق بهانه اي بيشتر نبود براي اجراي ت
توان گفت اگر جنگ به پايان نمي رسيد حزب بعث عراق در صدد حذف كه در حق كردها انجام داد مي

 موقعيت كرد در كردستان عراق بود. 
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 نتيجه گيري
در خالل جنگ همان طور كه در ابتدا پژوهش مطرح شد، پرسشي اصلي اين پژوهش عبارت از اين بود كه 

ران و عراق به ويژه چهار سال آخر آن، موقعيت اقتصادي كردستان عراق در ارتباط بـا رژيـم   هشت ساله اي
بعثي چگونه تضعيف شده است. همچنين براي اين پژوهش فرضيه اصلي اين بود كه در جنگ هشت ساله 

تان هاي اقتصادي، موقعيت اقتصادي كردسـ اي از خشونتايران و عراق، رژيم بعثي عراق از طريق مجموعه
عراق را تضعيف كرده است. و براي بررسي اين فرضيه، پژوهش در چهار فصل انجام شد كه شامل پيشينه 
روابط كردهاي عراق با دولت ايران و تحـريم اقتصـادي كردسـتان عـراق از سـوي دولـت عـراق، تخريـب         

اسـاس فرضـيه و   طور خاص بـر  بود. لذا به جنگ عراق و ايرانهاي اقتصادي و خسارات ناشي از زيرساخت
 شود اين نتايجاطالعات و آمار و اسناد و مدارك كه در اين پايان نامه ارائه شده و مورد بحث قرارگرفته، مي

 را گرفت :

باشد و اساس اين نزاع و كشمكش ميان عراق و ايران داراي پيشينه تاريخي طوالني مي-1
همواره مشكالت و و رفته است. ها از دوره فرمانرواي دولت عثماني و صفوي سرچشمه گكشمكش

، سپس يكي از عوامل تيرگي روابط بين ايران و عراق، ه استوجود داشت دولتآن دو نزاع ما بين 
قضيه و مسئله قوم كرد بوده است. موجوديت ملت كرد در هر دو كشور ايران و عراق همواره از 

هاي مختلف  ت خود به شيوهنكات اساسي نزاع بين هر دو كشور بوده، و طرفين براي حل مشكال
 اند كه كرد را مانند يك اهرم فشار در برابر يك ديگر بكار ببرند به ويژه پس از رويتالش كرده

كه باعث خشونت و  1958ژوئيه  14كار آمدن نظام جمهوري و سقوط نظام سلطنتي در عراق در 
هي براي سرنگوني رژيم جمهوري نگراني شاه ايران شد. در مقابل شاه ايران به دنبال پيداكردن را

و بازگرداندن نظامي پادشاهي در آن كشور بود. اين امر نيز باعث شد دولت ايران يك پناهگاه 
ايران  معترضان دولتبراي معترضان دولت عراق و همچنين دولت عراق نيز جايگاه مناسبي براي 

و  1975اين اوضاع تا سال  . وندكردحمايت مي هاي دولت ديگرهر دو دولت از معارضه باشد و
دولت عراق و ايران وخيم بود و با هم ي بين لذا زمان كه رابطهامضاء قرارداد الجزاير تداوم يافت. 

از  كردندكردها نيز تالش مي .در حل مسائل سياسي مشكل داشتند به سود كردها تمام مي شد
و هر زمان ارتباط بين ايران و  ندكنپيش آمده براي رسيدن به اهداف خود استفاده و اين فرصت 

 شد به ضرر كردها بوده است. عراق در سطح مقامات باالي كشور برقرار مي
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هاي كرد، كردستان عراق به عنوان جزئي از از ابتدا شكل گيري دولت عراق برعكس خواسته-2
هاي كشور عراق تعيين شد. اين عملكرد نيز همواره باعث مشكالت و درگيري ميان حكومت

هاي مختلف شده است. هنگامي كه كردها به دنبال توالي عراق و جنبش ملي كرد در زمانم
ها در رسيدن به خودمختاري و كسب هاي آناند، خواستهدرخواست تحقق حقوق ملي خود بوده

توسط نيروهاي نظامي رژيم سركوب شده است. به ويژه در دوره حزب بعث عراقي كه به  ،استقالل
هاي ح و آشكار در صدد حذف موقعيت كرد در كردستان عراق بود. سياستصورت خيلي واض

منفي رژيم عراق تغيير هويت كردها به هويت عربي (تعريب)، و تبعيد افراد ساكن در روستاها، 
هزار از روستاها و شهرهاي كردستان، همچنين از بين بردن و  4همچنين تخريب و ويران كردن 

هزار نفر از مردم  5هزار نفر و 182ها، انفال كردن طايفه بارزاني هزار نفر از 8سرنگون كردن 
باشند.غيرنظامي شهر حلبجه شواهد اساسي جنايت هاي حزب بعث عراق عليه كردهاي عراق مي

، همواره نفت 1972از آغاز كشف و استخراج نفت در عراق تا زمان ملي كردن نفت در سال -3
كل درآمد كشور عراق را تشكيل داده است. اما آن نفت كه  درصد 75تا  73كردستان عراق تقريبا 

به شد نه تنها براي خدمات به كردستان و پيشرفت آن در مناطق مختلف كردستان استخراج مي
عراق متوالي هاي آن درآمد هاي حاصل از فروش نفت عراق توسط رژيم نرفته است. بلكه همهكار 
ه نمودسركوب و حذف موقعيت كردها در كردستان صرف  خريد ابزارآالت و وسايل نظامي و براي
است.

تا در عراق  1958ژوئيه  14تا كمك و همكاري ميان دولت ايران و كردهاي عراق در ابتدا كود-4
در زمان و مكان هاي مختلف تحقق يافته  1988خاتمه جنگ هشت ساله ايران و عراق در سال 

بين كشور عراق و ايران، شاه  1975د الجزاير در سال ايلول تا قراردا جنبشاست. از ابتداي وقوع 
هاي شاه ايران به خاطر اگرچه اين كمك ،ش ملي كرد پرداختبايران به كمك و حمايت جن

 شجنبهاي دولت ايران نبود؛ رسيدن به منافع و مصالح خودش بود، اما در حقيقت اگر كمك
ن پس از انقالب اسالمي و سقوط رژيم كرد. همچنييز چند سال بيشتر ادامه پيدا نميايلول ن

شاهنشاهي در ايران كمك و همكاري دو طرفه جمهوري اسالمي ايران و سازمان و احزاب سياسي 
كردستان عراق در مدت جنگ هشت ساله ايران و عراق عليه دولت عراق وجود داشت. اين 

اري و جمهوري همكاري نيز از آن جهت صورت گرفته بود كه كردها به دنبال كسب خودمخت
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اسالمي ايران نيز به دنبال از بين بردن رژيم بعث عراق و روي كار آوردن نظامي اسالمي در عراق 
بود.

كردستان عراق قبل از تبعيد روستاها و آغاز جنگ هشت ساله عراق و ايران، با وجود اينكه ميان -5
هاي دجه، خدمات، پروژههاي مركز و جنوب عراق از لحاظ بوهاي كردستان عراق و استاناستان

بع اصنعتي و كشاورزي اختالف و تفاوت زيادي وجود داشت، اما روستاهاي كردستان عراق من
خاطر تبعيد و تخريب ي شهرهاي كشور عراق بودند. و بهاساسي مواد غذايي و صنعت براي همه

كار يف نيرويآوري ساكنان آن در اردوگاه هاي اجباري منجر به تضعروستاهاي كردستان و جمع
زيادي از دهقانان و تخريب زيرساخت اقتصادي كردستان شد. دو سرنگون شدن تعدا

رژيم بعث عراق هميشه در حال تالش براي حذف قوميت كرد در كردستان عراق بوده و براي -6
ها، اجراي يكي از اين راه .رسيدن به اين هدف نيز راه هاي مختلفي را در پيش گرفته است

تصادي بر عليه مناطق كردستان عراق و تالش براي تخريب زيرساخت اقتصادي تحريمات اق
كردستان بوده است. بنابراين در ظرف ده سال به تبعيد و تخريب روستاهاي كردستان پرداخت و 
سپس ساكنان روستاها نيز در اردوگاه هاي اجباري و تحت تدابير امنيتي قرارداد شدند. فاصله 

ها زدن روستاها و محصوالت آنهاي كشاورزي و همچنين آتشان و زمينبين دهقاندر انداختن 
سبب ركود اقتصادي و افزايش بيكاري در اين مناطق شد. رژيم عراق با اين سياست جامعه 
كردستان را از يك جامعه توليد كننده به يك جامعه مصرف كننده تغيير داد. در نهايت اين 

ي و روستاها در كردستان عراق از بين رفتند و موجب تخريب هاي كشاورززمين عملكرد نيز تمام
لذا با عرب كردن كردستان و شيوه و مراحل تبعيد روستاها اثر كامل  زيرساخت اقتصادي نيز شد.

نبوده و برخي از آن كارهاي مخرب با خواستار و موضع حزب بعث در  جنگ عراق و ايران
هاي سياسي با دولت هماهنگي احزاب و گروهكردستان شكل گرفته است. همچنين همكاري و 

ايجاد فاجعه در كردستان عراق است و ويرانگري يران در مدت جنگ علل ديگر تخريب،ا
طور كلي و به ويژه در مدت جنگ هشت ساله عراق و ايران  ايلول به جنبشرژيم عراق پس از -7

كشي كردها بين بردن و نسلريزي حزب بعث در تالش براي از مدام بر اساس برنامه 1980 - 88
الملل و جهاني نيز به ويژه شوراي امنيت ملل در كردستان عراق بوده است. و سازمانهاي بين

جمعي كردهاي اند و شاهد قتل دستههاي رژيم عراق آگاهي داشتهمتحد در حالي كه به جنايت
اجعه باري اين سازمانعراق توسط حكومت عراق بودند اما با توجه به پيش آمد همچنين وقايع ف
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طح جوامع ها هيچ اقدامي انجام ندادند به هيچ وجه در سها نه تنها براي جلوگيري از انجام آن
نسبت به دولت عراق اظهار نداشتند.  بين ملل هيچ گونه مواضع

 شود كه اين سياست عاقبت زندگي ملت كردهاي كه در باال ذكر شده است روشن ميبر اساس نتيجه      
است كه در هر كشوري به اندازه كافي قدرت را داشته باشد از طرف حكومت مركزي را  ديگري و هر اقوام

خواهد بپذيرد و حكومت مركزي هم قوه اقليت را تحمل نخواهد كرد و در هر زمان كه فرصت را نمي
مركزي عراق را آورد. به هرحال كردهاي عراق تمايزات جدي با دولت داشته باشد هر بالي بر سرش مي

ها نيز اين بود كه حداقل خودمختاري باشند و در اين راه تالش زيادي كردند. داشتند كه درخواست آن
دهد كه چگونه دولت عراق مدام در صدد بوده تا مانع اين خودمختاري نشان بدهد و ولي تاريخ نشان مي

 شود.ا وارد ميها در چارچوب اين هدف ارزشمندي كردها به آنهاين آزار و اذيت

رو الزم به ذكر است كه در اينجا ذكر شود كه در مدت نوشتن اين پايان نامه به ساير مشكالت روبه     
 : شديم از جمله

اين پژوهش بر اساس ساير از آمارها كه درست رست بوده صورت گرفته و برخي ديگري از آمار و      
 ها نداشتيم و بخصوص بهذكر شود قادر به دسترسي آن هاي مورد نظر كه الزم بود در اين پژوهشداده

ها سوراغ كرديم، اما از امكان و ادارات زيادي رفتيم و از آن 1980و1970دنبال آمارهاي دهه سالهاي 
اند. همچنين به دليل گفتند كه برخي زياد از آمارها مورد نظر در زمان جنگ از بين رفتهمتأسفانه با ما مي
قصدي كسب هاي ترورستي ما قادر به رفتن بعضي از شهرهاي عراق مانندي بغداد بهفشاري فعاليت

كنيم. يكي ديگري از آمارهاي مدت مورد نظر نبوديم حتي در شهر كركوك نيز نتوانستيم پيگيري
مشكالت كه در مدت نوشتن اين پژوهش مواجه ما شد زبان نوشتن بود كه نوشتن يك پژوهش علمي با 

آن نيز در حالي بود كه اكثريت منابع با زبان غير از زبان نوشتن  اري ساده و آسان نيست.زبان ديگري ك
 پايان نامه بود.
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 كردي
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 ها:مصاحبه::
 .2016نوامبر  12مصاحبه با ووشياري مين، حلبچه: 
 .2016نوامبر  16مصاحبه با محمود عثمان، اربيل: 

 .2016نوامبر  16ه با دلير اسماعيل حقي شاويس، اربيل: مصاحب
 .2016نوامبر  17مصاحبه با عبدالمصور بارزاني، سليمانيه: 

 .2016نوامبر  19مصاحبه با بكرحمه صديق، سليمانيه: 
 .2016نوامبر  19سول، سليمانيه: مصاحبه با شورش حاجي ره

 2016دسامبر  15اي حسن رشيد به نگارنده، نامه
 
 منابع انگليسي:    

20.2201.2020.222

و
16ر 016بر 
نو 1616 6616666ل: ل: 
16 6بر 16بر 016016

6بر 6بر 
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امبامبر نو نوا 121 22
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 هوري عراقخبر ترور عبدالكريم قاسم رئيس جم از: خوشحالي شاه ايران 1سند شماره 
 

  25/7/38تاريخ                                            3-/د2024شماره:                

موضوع: شايعه مربوط به ترور قاسم رئيس جمهوري عراق       

گويند يكي از راديوها كه گويا راديو اي ميعده
مسكو باشد در بخش اخبار گفته است كه موقعي 

اند خوشحال شده ولي شاه دادهترور قاسم را به 
اند ولي نمرده ناراحت چند لحظه بعد كه گفته

ها را گره كرده شده و از روي عصبانيت مشت
 است.

27/7در پرونده اوضاع داخلي عراق بايگاني شود.   

4گيرندگان: بخش   

 
 
 
 
 
 
 

 27: 1380منبع: وزارت اطالعات، مركز بررسي و اسناد تاريخي، 

 
 

2/2727// 27777    77د.د. 

رها را



 مك و حمايت ايران از جنبش ملي كردستان: ك2سند شماره 
9/5/46تاريخ:                                                                                        713به:   

49732/232شماره:                                                                                        232از:   

 موضوع: اظهارات عبدالرحيم نام درباره كمك ايران به مال مصطفي

مال عبدالرحيم ضمن صحبت اظهار داشته دولت عراق با مال مصطفي بارزاني  11/4/46روز  18ساعت 
راست نرفته و نخواهد رفت مخصوصاً در اين موقع و اضافه كرده از نقيب محمد علي رئيس اطالعات 

كه مدمورين اطالعات گزارش  امپادگان سيدصادق شنيده
اند در اين مدت دولت ايران كمك زياد به مال مصطفي داده

كرده و مال مصطفي به همين جهت با دولت ايران ميانه 
دوستي داشته و از آن طلب قوا نموده و دولت ايران قول 

داده كه وي هرچه بخواهد در اختيارش قرار دهد و حاليه 
ماد نمد كند و هيچ چيزي از دولت عراق به مال مصطفي اعت

دولت عراق به وي نمي رسد زيرا وي به دولت عراق دروغ 
گفته و نامبرده دوست آمريكا و ايران است و اكنون 

هاي مال مصطفي در ايران آزادانه رفت و آمد داشته پيشمرگه
و بدون اجازه نامه تا شهر سنندج مسافرت مي كنند و دولت 

كند. ايران از آنها جلوگيري نمي  

مالحظات: شايعه كمك دولت ايران به شورشيان در مناطق 
كردنشين شديداً وجود دارد و از شعارهايي كه اخيراض طرفداران طالباني در سليمانيه عليه مال مصطفي 

واصل  314بت بخش  46سال  11/5روز  7:30اند اين مطلب به خوبي استنباط مي شود.در ساعت داده
-4/5/46(213-314گيرندگان:   برداري شودبرسي و بهره 11/5آقاي   عراق اوضاع داخلي    گرديد.
 /ج) كردستان6730

 279: 1380منبع: وزارت اطالعات، مركز بررسي و اسناد تاريخي، 
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 :  مناسبات مصطفي بارزاني با دولت ايران3سند شماره 
 
 28/2/49تاريخ:                                                                                      302به:
 5/232/ح24415شماره:                                                                           232از: 

 مخالفت مال مصطفي بارزاني با پيشنهاد دولت عراق
اند كه ارزاني خواستهرئيس جمهور عراق و صدام حسين التكريتي از مال مصطفي ب 9/2/49در مورخه 

وين و طويله را تخليه نمايد تا ايرانيان متواري طرفدار بختيار بجاي آنان بمنظور خرابكاري در ايران در جپن
مناطق ذكر شده مستقر گردند مال مصطفي بارزاني ضمن مخالفت اظهار داشته من به بختيار و عوامل او 

رابكاري نمايند و اضافه نموده بختيار مي تواند ستاد اجازه نخواهم داد كه از طريق شمال در تهران خ
 عمليات خود را در جنوب مستقر نمايد.

قرار است مناطق مذكور در اختيار  -نظريه منبع
 بختيار گذارده شود.

خبر فوق صحيح مي  -2نظريه رهبر عمليات
باشد و بختيار و مقامات عراقي به واسطه موقعيت 

ر جنگهاي چريكي اي مناطق ذكر شده از نظمنطقه
در نظر دارند فعاليت خود را در آن قسمت متمركز 

 نمايند.
خبر فوق به صحيح بنظر  -نظريه رئيس بخش

رسد و تحقيقات ادامه دارد هرگونه خبري مي
 متعاقباً اعالم خواهد شد.
اخبار  -1-232نظريه  -نظريه رئيس ساواك

واصله از منابع مختلف تاكنون حاكي از آن بوده 
ه مال مصطفي بارزاني از قبول درخواستهاي است ك

استقرار نيروهاي دولتي در  -دولت بعث مبني بر الف
در اجراي عمليات خرابكاري بر عليه  -فعاليت بختيار در منطقه تحت نفود مال مصطفي. پ -پينچوين. ب

د مقاومت توانايران در منطقه نفوذ مال مصطفي خودداري نموده است ولي مال مصطفي تا چه مدت مي

يي
يت عيت 
ححححيحيحح ميح مي

مذق مذمذكمذكو در در ادر اخ ق
قر نمتقر نم



كند مورد بحث است و نمي توان قبول نمود كه اين مدت زياد طوالني باشد. زيرا دولت بعثي عراق بخاطر 
استفاده از منابع شمال عراق براي اجراي طرحهاي خود در جريان سازش اخير گذشتهاي زيادي نموده 

 است.
راق در مناطق مرزي از جمله اخبار واصله حكايت از استقرار و تمركز متواريان ايران مقيم ع -2

نمايد و برابر اخبار ديگر دولت بعثي عراق به افراد جالل طالباني و سيدصادق حلبچه و قلعه ديزه مي
نمايد كه متواريان ايراني ملحق گردند از طرف ديگر اخبار زيادي شوند توصيه ميجاشها كع خلع سالح مي

 نان بوسيله دولت بعثي عراق واصل مي گردند.در تصويب و تجهيز متواريان ايراني و تعليم آ
استقرار متواريان ايراني در مناطق مرزي از جمله سيدصادق حلبچه و قلعه و ارتباط آنان با بختيار  -3
 اي براي تامين گزارش فوق محسوب مي گرددقرينه

 
  247 - 246: 1378منبع: تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك، 
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 : مخالفت مصطفي بارزاني با فعاليت بختيار در ايران4شماره  سند
 

 گزارش خبر
28/4/49تاريخ:                                                                                             302به:   
3951شماره:                                                                                              314از:   

موضوع: مال مصطفي بارزاني و بختيار                                       
مال مصطفي بارزاني هيچگونه تماسي با بختيار ندارد و مخالف سرسخت فعاليت بختيار در كردستان ايران 

باشد.و هر كس در اين راه با او همكاري نمايد مي  
مراتب جهت استحضار. ع -تمالحظا  
3/4/49برداري شد. بهره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 254: 1378منبع: تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك، 

 
 
 



: روابط و دوستي كردهاي عراق با دولت شاهنشاهي ايران5سند شماره   

تهيه طرح از طرف تيمور بختيار                                        

ا معلوم) تيمور بختيار طرحي تهيه و براي اجرا در اختيار دولت عراق قرارداده كه بموجب آن تاريخ ن0اخيراً
كليه اكراد بارزاني كه در نوار مرزي عراق مجاور مرز ايران داراي مشاغلي هستند تعويض و باواگذاري 

تري آنها را به محلهاي ديگري منتقل پستهاي مهم
كه نظر موافقي  نمايند و بجاي آنان از وجود افرادي

با دولت شاهنشاهي ندارند استفاده كنند تا به اين 
ترتيب دولت تسلط بيشتري در مناطق كردنشين 

 داشته باشد.

 ارزيابي: قابل تحقيق

 نظريه: ادامه تحقيق براي شهرباني ميسر نيست.

 15/4از اداره كل دوم تحقيق شود/ 

12/4/1349گيرنده: دفتر ويژه اطالعات 

 
 
 
 
 

 222: 1378تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك، منبع: 
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: حمايت دولت عراق از بختيار در واكنش حمايت ايران از جنبش كردهاي 6سند شماره 
 كردستان عراق
 گزارش خبر

 23/2/48)                                                                                       تاريخ: 211به: كل دوم(
 1075از: عراق                                                                                                    شماره: 

العملي كه بايد بمنظور بررسي مسائل مربوط به ايران و عكس 20/2/48قياده القطريه حزب بعث عراق روز 
 داده و موضوع به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت. در مقابل ايران اجرا گردد تشكيل جلسه

برداري از وجود بختيار در اين قسمت اعالم گرديد كه بختيار براي مسافرت به عراق و همكاري با بهره-1
مقامات عراقي براي اجراي طرحهاي عملياتي تخريب و ايجاد تشنجات در داخل ايران آماده همكاري مي

باشد پيام براي شده است در صورتي كه انجام مسافرت در حال حاضر مقدور نمي باشد و به وي اطالع داده
ملت ايران تهيه و روي نوار ضبط نمايد تا از 
راديوي عراق پخش گردد و براي سكونت 
بختيار منزلي در بغداد در نظر گرفته شده 
است و براي اجراي طرحهاي وي تا يك 
ميليون دينار از طرف دولت عراق تامين 

واهد و شد و بختيار مي تواند از راديو عراق خ
هاي تبليغاتي مسافرت و براي پخش برنامه

حتي ممكن است از نظر حفاظت يك 
گذرنامه بنام رمز براي وي تهيه و در اختيار 

 ذاشته شود. گاو 

مسئله اكراد در اين زمينه اظهار نظر  -2
گرديد كه در منطقه شمال عراق بهترين 

همين جهت وزارت دفاع و ستاد ارتش بايد باشد به نمودن گروه بارزاني موجود مي موقعيت جهت سركوب
موضوع يك حمله همه جانبه به گروه بارزاني را در منطقه شمال عراق و با استفاده از كليه امكانات هوائي 

ح را حد و واحدهاي موتوري و زرهي مورد بررسي قرار داده و گزارش به حزب بعث تسليم نمايد و اين طر

تونتونتت ت 
از  از 
وووونتكوكونت
تاتا نمامايدمايد نط

 است است



اكثر تا يكماه ديگر به مرحله اجراي در آورد و به اين ترتيب عراق را براي هميشه از وجود خطرات 
 احتمالي گروه بارزاني مصون نمايد.

 نظريه:
برداري از وجود بختيار و طرح حزب بعث در اين زمينه تا كنون از طريق چهار منبع وابسته موضوع بهره-1

اظهار  4/2/48قرار گرفته است مضافاً به اينكه وزير خارجه عراق ئر مالقات مورخ  به نمايندگي مورد تاييد
مادام كه دولت ايران به بارزاني كمك 0نمود
كند و آن را نوعي مداخله در امور داخله مي

 داند بختيار را حمايت خواهد كرد).عراق مي

اي با توجه به اينكه احتماالً بختيار با گذرنامه-2
ز به عراق مسافرت خواهد نمود ضمن با نام رم

آنكه نمايندگي كليه منابع را براي كسب خبر 
مورد بختيار مخصوصاً در كربال و نجف توجيه 
نمودن است معهذا مقرر فرمايند در صورتي كه 
خبري مبني بر خروج بختيار از سوئيس بدست 

اقدام شده 0آمد اين نمايندگي نيز مطلع گردد.
 است)
وجود  ه اكراد با توجه بهدر مورد مسئل -3

مشكالت متعدد موجود در عراق و درگيري 
باشد كه دولت دولت در منطقه شمالي بعيد نمي

بعثي و ارتش تصميم به اجراي چنين طراحي 
گرفته باشد مضافاً به اينكه اخير واحدهاي موتوري و زرهي از جمله گردان يك مستقر در اردن را به 

  ند. ناهيدامنطقه شمال اعزام نموده
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 نارضايتي مصطفي بارزاني از فعاليت بختيار عليه دولت ايران و : نگراني7سند شماره 
 13/2/49خ: تاري                                                                                                 713به: 
 5/23224312شماره: /ح                                                                                        233از: 

 روش مال مصطفي در اقدام خرابكاري از دولت ايران
ن و عدم رضايت العاده نگراگيرد فوقمال مصطفي از فعاليتهاي بختيار كه در عراق بر عليه ايران صورت مي

خود را به دولت عراق اعالم و اظهار نموده كه به هيچ وجه اجازه نخواهد داد عوامل بختيار از ناحيه حوزه 
استحفاظي او عبور كرده و در خاك شاهنشاهي 

خرابكاري نمايند و گفته است  آريامهر ايران شروع به
من تا زنده هستم مرهون توجهات و عنايات 

يباشم بدين جهت دستور داده شاهنشاهي ايران م
است ايرانياني كه پيشمرگه هستند آنها را خلع سالح 

كمك عوامل بختيار در نوار  نمايند تا آنها نتوانند به
مرز ايران شروع ببلوا و آشوب نمايند و اظهار داشته 
اشخاصي كه زير دست من هستند چنانچه مشاهده 

اند اشتهگردد با حزب بختيار همكاري و يا فعاليتي د
مورد مجازات قرار خواهند گرفت به هر صورت به 

شود روش شورشيان با حزب بختيار طوريكه گفته مي
  مساعده نبوده و مخالف آنها مي باشند.

 بنظر نمي رسد كه مال مصطفي صراحتاً چنين اظهاراتي نموده باشد.-1نظريه رهبر عمليات 
دانند ولي بعيد را مديون دولت شاهنشاهي ايران مي اكثر سران شورشي پيروزي خود -نظريه رئيس بخش

 رسد كه اظهاراتي در اين مورد بمقامات عراقي نموده باشند.بنظر مي
 = منبع ديگري نيز متن گزارش خبري فوق را تاييد نموده است.232نظريه   -نظريه رئيس ساواك
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 مصطفي بارزاني به محمد رضاشاه پهلوي : نامه8ه سند شمار
 

4/1/43تلگراف از بغداد                                                                             تاريخ:  26شماره:   
وزارت امور خارجه                                               
اي به اين سفارت كبري نوشته است كه عارف وزير مشاور اسبق نامه مال مصطفي بارزاني به وسيله فواد

 رساند.عيناً به عرض مي
بسيار محترم جناب آقاي سفير كبير دولت شاهنشاهي ايران در بغداد رونوشت جناب آقاي وابسته نظامي 

ميم قلب بپذيريد پايان مرا از صها و احترامات بيدولت شاهنشاهي ايران بغداد. بدينوسيله بهترين سالم
دارم كه بر اساس حسن نيت و وظيفه وجداني به وسيله بدين مناسبت خاطر مبارك را مستحضر مي

رساند كه سه نفر از اهالي عراق ساكن مناطق قندول و قلعه از جنابعالي به اطالع دولت شاهنشاهي مي
توابع قلعه ديزه مدتي پيش در سردشت از طرف مأمورين 

اند به واسطه اينكه اين سه ازداشت شدهدولت شاهنشاهي ب
نفر آدم ساده و بيگناه هستند و صاحب عائله و بچه زياد و 

باشند از همت و مقام شاهنشاهي تماني بي سرپرست مي
عفو و پخشش دارم و اميدوارم كه خواهش مورد اجابت و 
توجه ذات ملوكانه قرار گيرد و بدينوسيله مرا مرهوم لطف و 

شاهي محمد رضا شاه پهلوي و دولت باستاني كرم مقام شاهن
 ايران فرمائيد با تقدم احترامات بي شائبه بارزاني مصطفي. 

اسامي اين سه نفر عباس جوامير حسن آقا سيزده ساله 
ساكن قندول، ابراهيم سليمان ساكن آبادي قندول و عبداهللا 

 درويش ساكن آبادي قالمه.
 مصطفي داده شود ابالغ فرمايند تا بوسيله آقاي فواد عارف خواهشمند است هر پاسخي كه بايد به مال

 براي او فرستاده شود.  دكتر فريدني
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 ترجمه متن نامه صدام حسين به مصطفي بارزاني
 برادر عزيز پدر ادريس

 سالمي برادرانه، اميدوارم خوب باشيد
اي اكرهبعد از خصوصي شدن همه چيز، بعد از قطع ارتباط طوالني مدت من و شما در مذ

نگاري، اعتراف مي كنم هميشه مردد بودم و حتي فكر اينكـه چيـزي   مستقيم با همديگر، يا نامه
برادران، صالح يوسفي و محمد عبدالرحمن را ديـدم و   4/7بنويسم كنار گذاشتم تا اينكه در روز 

وست احساس كردم چنين ضرورتي هنوز وجود دارد... درنگ و ترديدم از ننوشتن براي شما از د
پايه نبوده، بلكه علتش به داليل مشخصـي تـرس   اعتبار و بينداشتن به علت بعضي از مسائل بي

اي از سخن گويانت بود، به آنها كه به تو نزديك هستند كه خبري آنها بـه مـن مـي    شما و عده
رسيد. اين موارد باعث مي شدند در نوشتن براي شما شك و ترديد زيـادي نيشـان بـدهم، كـه     

ام تعبير نادرستي بشود، به نحوي كه خودم نپسندم و اين مسـئله بـراي برقـراري    از نوشتهمبادا 
 ارتباط من و شما راضي كننده نباشد.

چيز است و به همين دليـل تصـميم بـه    اما با اين منفعت عمومي، معتبر و مهمتر از همه
گري و برداشت مي كني؛ نپوشي از اينكه چگونه به اين نامه مينوشتن براي شما گرفتم؛ با چشم

اما آنچه هميشه و هر لحظه نزد ما مهم است اين است كه در آينده به ياد بياوري كه آنچـه بـه   
پردازم به درستي آن تاكيد دارم و با تمام وجود آن باورمندم و به درست بـودنش ايمـان   آن مي
 دارم. 

ر گذشـته و بـه   براي گفتن بعضي مسائل، به دليل مردك نيازي نيست، وضـعيت از خطـ  
دانم چگونه تا به حال منفجـر  اي رسيده كه نزديك به انفجار است، حتي خود من هم نميدرجه

ايم نشده است. شايد سببش اين باشد كه ما هر دو طرف هنوز تصميم كامل به انفجار آن نگرفته
دازم مي گـويم  ايم... اكنون براي اينكه به اصل مطلب بپرو يا هنوز پيوندي كه وجود دادر نگسته

رسيدن به حالت و وضعيتي كه ذكر شده به چند عامل بر مـي گـردد، شـايد از همـه مهمتـر و      
تر بگويم، در ميـان آن تر بي اعتمادي و بي باوري به همديگر در ميان ما باشدف يا روشناصلي

ي حزب بعـث و حـزب دمـوكرات كردسـتان را بـه      هايي كه كه پله به پله دارند كنترل و هسته
عـاملي كـه در بـاال اشـاره شـد       ي آنها به انـدازه گيرند... به وجود عوامل اخير كه همهدست مي

برابري نمد كند، نمد توان خزرناك باشد... امادگي و هوشياري از هر دو طرف نهاني است و خط 
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 و نشانها اشاره به زياد شدن خطراتي دارد كه اوضاع را خرابتر مد كند. اكثرا هم مـدت جنـگ را  
كامال تمام نمد كنند بلكه هركدام خود را براي وضعيتي اماده مي كند تا ذر اين اوضاع و احـوال  
قوي تر بشود و در هر حالتي بدون در نظر گرفتن اينكه پيروزي ميدان چه كسي است مواد اتش 

خواهم سؤالي بپرسم البته خودم نبز بايد جـواب گـوي   اين جنگ مردم خوب ماست... اكنون مي
هـا  گذريم؟ اگر تاريخ بنويسد كـه آن كنيد ما از دروازه تارخ مين پرشسي باشم، آيا فكر ميچني

مردم خود را مي كشتند و آواره مي كردند، من فكر نمي كنم، و بـاورم ايـن اسـت اگـر صـلحي      
نظر من است آن صلحي ظاهري نيست كه در اعالميـه مهـم ادار، چنـد    برقرار شد صلحي كه مد

قه را در بر گرفت صـلح واقعـي دروازه را بـه روي جنـگ، عواقـب آن و بهـروي       ماهي تمام منط
هرگونه تهديد و فراخوان براي ويراني و جنگ و مصلح شدن مي بندد. من درباره اين مـوارد بـه   

زنم، قصدم اين نيست بگويم كه اينكه من در محـراب صـلح قـرار دارم و شـما در     شما حرف مي
نظر ندازه كه منظورم شما هستيد به همان اندازه خودم را نيز مدي جنگ، بلكه به همان اچرخه

دارم... برادر، اميدوارم خور فكر كرده باشي كه آمريكا، انگليس، و حكومت ايران بعد از آنكه هدف 
ترش به شما... آنچه آنها مـي  آني خود رسيدند، به من و شما چه مي كنند، البته به شكل واضح

ها مي خواهند كه جنگ شروع بشود كُرد است و نه تجزيه كردستان؛ آن خواهند نه آزادي مردم
ريزي در ميان مردم كُـرد  ها مي خواهند از نو خونبدون اينكه به پايان برسد؛ پر واضح است آن

آغاز بشود آنگاه حكومت بغداد را نابود كنند، مانند هميشه كه ما را وصف مي كني، بعد هواداران 
سويه در منطقه، بار ديگر شما را له بكنند. د تا بنا به قراردادي بزرگ و همهخود را تحريك بكنن

ما ماجرا را اين گونه مي بينيم و تحليل مي كنيم و فكر نمي كنيم شما در برابر چنين ديدگاهي 
نظري نداشته باشي، اما آنچه در اين نامه مي خواهم بگويم اين است علـت و عوامـل احساسـي    

 اوقات سبب نشود كه از اين واقعيت غافل بشويد.نادرست بعضي از 
شود در چند برگ كاغذ ي چكار كنيم را نمدماند: چكار كنيم و واژهاما پرشس ديگري مي

ايم؛ اما آنچه از اين به بعـد مـي   حل و فصل كرد، مانند انچه هم اكنون و باعجله رود آن نگاشته
تـا بـا    -اگر شما دوسـت داريـد   -اعالم مي دارمخواهيم اين است كه ما با تاكيد آمادگي خود را 

مدت و روشن، بـين مـاو شـما    صراحت براي حل و فصل امور بر اساس اهدافي بنيادي و طوالني
ي پشت پرده، ان را مخدوش نكند و افق آنها به نحوي مشخص بپردازيم تا هيچ نقشه و دسيسه

ها را برآورد كند... ميد و آرزوهاي آنبشود كه در خدمت به مردم كُرد و كل مردم عراق باشد تا ا
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خواستم بسيار مختصر و موجز انچه را كه ذهن و قلبم هست بگويم تا ار مسئوليتي كه در برابـر  
تاريخ دارم خودم را راحت كرده باشم، چون من از زمره كساني هستم كه با جـديت و دلسـوزي   

تاريخي ادار حاصل دلسوزي و دسته ي ام، همان طور كه اعالميهبراي حل و فصل ان تالش كرده
ي ما را براي آنچه خير است و آينده مـردم  گل همين تالش هاست. ارزومندم تا خدا دست همه

 ما را در ان هست بگيرد. زنده باشيد.
 صدام حسين                                                                                       

                                                                                                              4/7/1972 
 

 خ مصطفي بارزاني به صدام حسينترجمه متن پاس
 

 برادر جناب صدام حسين محترم
 السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

 
هم صـراحتا جـواب آن را بـدهم، زيـرا     شما را دريافت كردم، مـي خـوا   4/7/1972ي نامه

خيلـي   صراحت ما را به انجام درست مي رساند. وقتي كه اعالميه يازدا مـارس را امضـا كـرديم،   
اميدوار بوديم كه اين اتفاق تاريخي پايان باشد براي كشتار و آزار عمومي مـردم عـراق بـه ويـژه     

رابـري و بـرادري همـه مـردم     مردم كردستان و همچنين باعث صلحي پايـدار و بنيـادي بـراي ب   
 كشورمان باشد.

هاي كه سودشان در جنگ و خونريزي اسـت نـه در   اما پنچ هفته بيشتر طول نكشيد، آن
ي مارس دست بـه كـار شـدند و خيلـي زود     صلح و آشتي، نهان و آشكار در مخالفت با اعالنميه

ها مـي  لح مشخص شد. آنها از صاتفاقات و ريدادهاي تلخ، يكي پس از ديگر روي داد و نيت آن
خواستند انچه را كه در جنگ به دست نياورنده بودند در صلح به دست بياورند، حال ايـن نيـت   
براي فرونشاندن جنبش كُرد باشد يا تعريب و تخريب بخشي از مناطق كردنشـين، بنـابر ايـن از    

توان ، حتي ميهمه جا مردم كُرد تحت ضرب و شتم وكشتار وافع شد، طور كه از جنگ بدتر بود
 اذعان بدارم مردم مزه صلح و آشتي را اصال نچشيد.

هـاي دولتـي حمايـت مـي شـدند و بـر       از طرف ديگر، دشمنان مردم ما از طرف دستگاه
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ها زور به روز زيادتر مي شد تا جايي كه دلسوزان فشار و زحمت زيادي وارد كردند و فشار بر ان
به بغداد و ديگر شهرهاي عراق ببرند؛ با وجود ايـن اوضـاع   ها را نيز دادند مريضديگر اجازه نمي

شدند آشفته، ما ناچار تنها به فكره دفاع از خود و فعاليت براي حفظ ملتمان بوديم كه قرباني مي
ي و غير از اين كاري نمد توانيستيم انجام دهيم. بدينگونه من به شما موافقم كه اوضاع به مرحله

م شده، ما با شما موافقيم كه مسائل ريزو درشت اين مشكل، با يك خطرناكي رسيده و عمومد ه
ها تحليـل مـا   ي اينشود و قابل بحث نيست، اما باوجود همهفصل نمي و نامه و يا چند نامه حل

اين است، كليد حل اين بحران بايستي برا اساس اين واقعيت باشد كه جنبش كُرد پذيرفته شود 
ي مـذاكره  تمام اين دو سال گذشته حاكم شده به كنار نهاده و شيوههايي كه در و اهداف و نيت

و مشخص نموده حدودي براي اين نوع سياست و تبعيض از تمام جهات زندگي كه در ضديت و 
هاي حكومـت عليـه حـزب    مخالفت با كُرد پيروي مي شود، مشخص گردد و به دشمني دستگاه

فصـل مسـائل چهـارچوب     و ه شود و بـراي حـل  دموكرات كردستان و منتصبان به ان پايان داد
مشخصي تعيين گردد و گامهاي مثبتي جهت مشخص كردن مناطق كردنشين برداشـته شـود،   

پوشي از اينكه هر كسي از كدام قوم و قبيله چنانكه كه تمام ملت احساس برابري بكنند. با چشم
هاي قومي رد و ديگر اقليتو كبرادري و دوستي ميان اعراب هايي كه پشت پرده به باشد و با آن

 پرر رسانده و ايجاد تفرقه مي كنند برخورد شديدي صورت بگيرد.
ي تاريخي مارس مورد توجه اين اقدامات اگر برگشته شود، باعث خواهد شد تا توافق نامه

ايم و حاضريم هر اقدامي را انجام دهيم كـه  واقع و عملي گردد. ما براي برداشتن هر گامي آماده
ت عرب و كرد از جنگ و ويراني نجات يابد و به سوي صلحي پايـدار و هميشـگي بـر اسـاس     مل

 توافق نامه يازده مارس پيش برود.
 دلسوز شما                                                                           

  6/7/1972بارزاني  مصطفي                                                                    
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: تحويل دادن پيشمرگه از طرف ايران به عراق11سند شماره   
 خيلي محرمانه)(سازمان كل امنيت                     بسم اهللا الرحمن الرحيم                 

 عراق    يجمهور                 اداره امنيت استان سليمانيه
        1976/  1جناح                                         شماره/                    مورخ /   / 

 هامديريت مخصوص به واگذاري عراقي اداره عمومي  به/ استان سليمانيه               
 7/1/1967در  25گزارشتان 
سوته مرزي توابع فرمانداري پنجوين عراق افرادي زير به پادگان بناوهمسئوالن ايراني  1/1/1976در مورخ 

عمر سيد علي دبير  -2شهاب شيخ نوري صالح  حسابدار در دخانيات سليمانيه.  -1را تحويل نمودند: 
زكي آوات عبدالغفور معاون  -3مدرسه هياس در سليمانيه. 

احد احمد جعفر عبدالو -4مالحظ  اداره آب زيز زميني سليمانيه. 
ارسالن بايز اسماعيل  -5در استان اربيل  يدبير مدرسه جمهور

علي محمد  -6معاون مالحظ شركت عمومي مرغداري در اربيل. 
فريدون قادر  -7قادر معاون راننده ماشين آالت برق چمچمال. 

ها بابت نامه نيروي قرج ناظر حقوقي در شهرداري رمادي. آن
به آن اشاره شده است. قابل  انتظامي است كه در گزارش فوق
ها قبل از گريختن صادر نموده. به ذكر است كه قرار دستگيري آن

ها از طرف مسئوالن ايراني به مسئوالن عراقي علت واگذاري آن
ها ميگويند كه سبب ورد به ايران به گردد كه آنبراي آن برمي

قصدي زيارت و بازديد فاميل و كس و كارشان است. و  رجوع 
در  346و به اداره امنيت استان بغداد طبق طلب اداره مذكور به شماره  8/1/1976ها به عراق در مورخ آن
ها در تشكيالت حزب ماركسي لينيني در كردستان بر اساس نامه تحويل داده شدند. زيرا آن 5/1/1976

 نامه اطالع فرماييد به كار مشغول هستند. خواهشمند است از متن 8/1/1976در  144محرمانه ما شماره 
 رئيس امنيت استان سليمانيه/  سرگرد امنيت
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 : نامه مصطفي بارزاني به امام خميني12سند شماره 
 روح اهللا خمينيالعظمي حضرت آيت اهللا  

 صدق اهللا العظيم)( ان ينصركم اهللا فال غالب لكم

ان بر ظلم و استبداد به عنوان يك دستاورد بزرگ براي تمام در حقيقت پيروزي برادران مسلمان در اير
آيد. انقالب اسالمي كه با رهبري ديده كرد به شمار ميمستعظفين در سراسر دنيا به ويژه براي ملت ستم

هاي كه ملت كرد نيز دچار آن شد از بين برد. كه اين در نوع خود شما توانست ريشه ظلم و ستم طوطئه
نشدني است و به همين يك معجزه باور 

خاطر به شما و همچنين مردم مسلمان ايران 
گويم و از خدواند منان تبريك را مي

خواستارم كه شما را در پيشبرد اين امر مهم 
سربلند نمايد و اميدوارم كه ملت ايران از 
نعمت و عنايت خداوند بهرمند شوند. و از 

خواهيم كه بجاي انانيت، حكومت ايران مي
و منافع شخصي، عدالت الهي را در كراهت 

ي خوشحالي به ايران اجرا نمايد. به نشانه
ريزي انقالب اسالمي ملت ايران به خاطر پايه

نمايم و اميدوارم كه ما را تبريك عرض مي
جزئي از  مجاهدين اين راه مقدس قبول 

            اهللا و بركاتيد. و سالم عليكم و رحمتيفرما

 برادري ديني                   

  11/2/1979مصطفي بارزاني          
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 : تحريمات اقتصادي بر روي كردستان عراق13سند شماره 
 

 تلگرافي محرمانه
ها در كميته اينجانب/ رئيس كميته امنيتي استان
 منظم آسايش مركزي

 2394تلگراف ما شماره  پيوسته با 2568شماره نامه 
با تكيه كردن بر نامه وارده شده  21/7/1986در 

تصميم  3/8/1986در  28183رياست ديوان شماره 
شود به ادامه بشدت تحريم اقتصادي بر گرفته مي

مناطق روستا نشينان و مناطق ورود ممنوع. طبق 
آين نامه مركزي صادر شده و در آن به منعي كلي 

ن به مناطق مورد نظر اشاره دارد، مواد غذائي و رسيد
 لطفا آن اعالميه را رعايت فرماييد. با احترام 

هر دو فرمانده لشكري يك و پنج و تمام فرماندهان 
در دفتر آسايش خودمختاري، هر دو سازمان مناطق 
شمال و شرق. لطفا در صورت پيش آمدي هر اتفاقي 

 خبر بدهند.
                                               

 مرسل / علي حسن
 مستلم / كريم محمد

 محمد حمزه الزوبييدي                                              
 رئيس كميته هماهنگي امنيتي مركزي                                        
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دفتر شمال حزب بعث : انتصاب علي حسن مجيد به فرمانده14سند شماره   

 
 به نام خداوند بزرگ و مهربان

 160انجمن رياست انقالب                                                           شماره درخواست : 
          29/3/1987تاريخ دستور : 

 دستور                                                   
دستورف انجام شد . در خواست برگزاري جلسه هم  43) ماده 2ف و برگه (42) ماده 1بنا بر احكام برگه (

بسته  18/3/1987پيماني  انجمن رياست شورش و رئيس حزب  بعثي عربي سوسياليستيف كه در تاريخ 
شد .  تقاضاي انجمن رياست شورش در 

 مارس به اين شيوه آمده است :  29تاريخ 
ت حزب اول/ علي حسن مجيد عضو رياس

بعثي عربي سوسياليستيف دستور شما به 
هاي رياست حزب و انجمن رهبري نماينده

شورش در راستاي جابه جا كردن سياست 
شان در همه ي مناطق شمال در ميان هاي

است، ناحيه كردستان و مناطق خودمختار به 
خاطر حفظ امنيت و آسايش و داشتن نظم و 

ختاري پذيرنده و خواهان دادن امتياز خودم
 به اين مناطق هستند .  

دوم/ دوست عضو رهبري حكومت، مسئوليت 
عمل كردن به آن اهداف را بر عهده دارد، 
همه شرايط براي عمل كردن به اين اهداف 
توسط كليه سازمان هاي دولتي و مردمي و 
همچنين دستگاه هاي امنيتي فراهم شده 

ببب به به بهبه به 
ب زب 

ااااماما
تتستت ححزحزب

مدهمده اس



ق بشر و مشكالت اشتغال آن ها در شمال كشور است، مخصوصا آن بخش هايي كه مربوط به مسائل حقو
 مي باشد. 

سوم/  در مناطق شمال كشور همه اي اين بخش هاي كه در باال ذكر شدند بايد همراه با نماينده رهبر 
حكومت همكاري كنند و مجبور به انجام بخش هاي مختلف اين دستور بصورت سلسله مراتبي هستندف 

 ه آمده است .همانطور كه در داخل تقاضا نام

انجمني كه وظيفه اجراي خودمختاري در .1
مناطق كردستان را دارند . 

فراهم كردن امنيت در شهرهاي كه رئيس .2
ها،زيرمجموعه وزارت و ادارات محلي اداره

هستند
دستگاه هاي اطالعاتي، و مامورين امنيت داخلي .3

و اطالعات سربازي .
فرماندهان نظامي منطقه موظف به اطاعت  همه.4

ورات نماينده رژيم هستند و فرمانبرداري از دست
اين ها بنا به درخواست اول در  كه همه

تقاضانامه مجبور به اطاعت از دستور هستند. 
و مراحل بر طبق همين تقاضانامه بايد تا .5

رسيدن به مرحله نهايي كار  به پيش رود و 
كه از سوي مقامات باالي  فقط زماني روند انجام دستورات اين تقاضانامه متوقف خواهد شد

كشوري دستور لغو آن صادر شود .

 صدام حسين                                                      
 رئيس انجمن فرماندهي شورش                                        
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هاي تفريحي در كشور مصر توسط رژيم عراقي: فرختن دختران كرد به مجتمع15سند شماره   
 

عراق يجمهور  
الرحيمالرحمناهللابسم  

                                                1101و فوري / اداره اطالعات فرمانداري تاميم                         شماره:  محرمانه
  10/12/1989تاريخ:                       

 ها به دبير كل اطالعات / راجع به : اقدامات روش
بعد از دريافت اوامر مستقيم  رهبري سياسي در مورد 
اولين و دومين عمليات انفال كه طي آن گروهي افراد 

ها گروهي از دختران مختلف كه درميان آن
سال)دستگير شدند.، بر اساس 29تا  14سن 0بودند

هاي شبانه و دستورات  شما آن دختران را به كلوب
هاي تفريحي در مصر، فرستاديم. فهرست نام مجتمع

 آيد.و سن آن دختران در ذيل مي
سال، چيمن نازم عباس 12گالويژ عادل رحيم 

سال، نعيمه قاسم عمر 29سال، ليلي عباس جوهر 33
سال، خراسان 16سال، پيمان شكر مصطفي 18

سال، 13سال، قدريه احمد ابراهيم 20عبداهللا تولمر 
سال، فوله احمد فخرالدين 19گوليك ابراهيم علي 

سال، شلير حسن 21سال، حسيبه امين همزه 18سال، نجيبه حسن علي 24سال، عصمت قادر عزيز 25
سال، كويستان عباس 15سال، حسيبه هيدايت ابراهيم 22سال، شكريه روستم محمد 20علي 
 سال. 29سال، سوزه مجيد ابراهيم 12كريم  سال، سروه عثمان21مولود

            امضا شده توسط                                                                                         
 20/12/1989اداره اطالعات فرمانداري تاميم                                                                       

 334: 1393منبع : حسن،                         
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 : ساختن منطقه ورود المنوع (المحرمه)16سند شماره 
 28/8004شماره :                                                      4001تقاضانامه :   

 1987/  6/  20تاريخ دريافت : 
 از رئيس انجمن مسئول هماهنگي شمال كشور

 خظاب به فرمانده فيلق اول، فرمانده فيلق دوم، و فرمانده فيلق پنجم
تمام  1987ژوئن  21به دليل اينكه مدت زمان رسمي براي جمع كردن فهرست آن روستا ها در تاريخ 

شروع به عمل به اين دستور شود  به شيوه اي كه در  1987ژوئن  22شده است . دستور داده شده از روز 
 ت :زير آمده اس

همه ي روستا ها از اين به بعد از لحاظ امنيتي 
جزء مناطق ممنوعه به حساب مي آيند كه تا االن 

خائنان و  ،مكان امني براي دولت ايران و شورشيان
نمونه هاي آن ها كه خيانتكاران حكومت عراق 

 هستندبوده است . 

امل از اينكه هر گونه بشر يا اين مناطق به طور ك
در اين مناطق باشد توسط دولت هاي آن ها دام

عراق ممنوع اعالم شده است و اين مناطق جزء 
مناطق ممنوعه هستند و شليك كردن در آن ها 
بدون قيد و شرط آزاد است مگر اينكه اين آزاد 
بودن شليك در اين مناطق توسط حكومت در 

 برخي از بخش هاي آن ممنوع اعالم شود .

ده است يا رفت و آمد در بين مناطق ممنوع ش
همچنين دامداري  ،زراعت و كارهاي وابسته به آن

نيز ممنوع اعالم شده و خطاب به همه ي دستگاه 
هاي مربوط به اين دستور كه پيگير اين قضيه بصورت جدي باشند و هر كدام با توجه به وظيفه خود در 

 اين زمينه بايد احساس مسئوليت داشته باشند.

يا  يا 
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اده سازي هاي الزم را انجام بدهند،  روستا به روستا از ادوات نظامي فرماندهان فيلق ها بايد آم
مختلف از توپ، تانك، موشك هاي 
جنگي و هلكوپترهاي نظامي شب و 
روز براي كشتن بزرگترين مجموعه 
افرادي كه در مناطق ممنوعه حضور 
دارند به كار ببرند و ما را از پيشامد 

اين موضوعات با خبر سازند .
ردن همه ي آن كساني كه زنداني ك

در روستاهاي اين مناطق دستگير 
مي شوند، كه  از طرف دستگاه هاي 
امنيتي با آن ها برخورد مي شود و 
حكم اعدام براي آن ها صادر مي 
شود بعد از سود گرفتن از اخبار و 
اطالعات آن دسته از افرادي كه در 

سال  70تا  15فاصله ي سني 
ر دهيد . هستند ما را در جريان قرا

دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع 
ملتزم به همكاري با آن دسته از 
افرادي كه خودشان را تحويل مي 
دهند در دستگاه هاي دولتي و 

روز  10حزبي براي مدت سه روزه تا 
بايد باشد، بايد در اين حالت باخبر 

تلفني يا هر وسيله ارتباطي شوند، اگر الزم شد اين مدت زياد شود به نسبت مدت قبلي بايد از راه 
ديگر رضايت ما را به دست بياورند از طريق ارتباط با دوستمان (طاهر ئه لعاني) .

همه ي دستاورد هاي جنگي حاصل از دفاع از وطن در برابر دشمنان مختص به آن ها مي باشد و 
ما را از اين  به جزء  ادوات سنگين نظامي همه ابزار و ادوات سبك متعلق به آن ها مي باشد،

قضيه باخبر بسازند و فقط تعداد آن ها را بشمارند . الزم است بر فرمانده هاي همه ي قسمت ها 
كه در آگاه كردن جاسوسان و مستشاران خود و همچنين مزدوران در اين مناطق سرعت عمل 

ع از وطن آگاه زيادي داشته باشند، و به صورت كامال واضح ما را از عمليات و اقدامات ماموران دفا

ددددر  در دردر در 
ر و ر و 
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ز اخز اخبخبارخبار
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(مسئول انجام اقدامات)، دستگاه اطالعات،  ، رئيس مجلس سناگذاريقانوند . رئيس مجلس نماين
رئيس اركان سپاه، رئيس و مسئوالن حفظ امنيت (نينوا، تاميم، دياله، صالح الدين، سليمانيه، 

ت ف مسئوالن اربيل، دهوك) بخش هاي امنيتي اون شهر هاي كه در باال اسم آن ها ذكر شده اس
بخش سربازي كل كشور، مسئولين امنيت كل . مسئوالن مناطق تحت تسلط حكومت، مسئول 
حفظ امنيت شهرها ي نينوا، تاميم، دياله، صالح الدين، سليمانيه، اربيل، دهوك  . اين تقاضا 

 . هست كه هركسي با توجه به مسئوليت خود انجام وظيفه كند . ما را از نتايج آن مطلع نمايد 
 

 امضاء                                                                
 علي حسن مجيد                                                        

 نماينده از طرف رئيس حكومت                                                 
 رئيس  دفتر حزب بعث شمال كشور                                             
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 : نامه جالل طالباني به امام خميني17سند شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 199: 1989منبع: نبز، 
 
 



 هاي نفت روستاهاي نزديك به چاه: تبعيد 18سند شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 199: 2008منبع: سالح، 

 



 هاي ديگر شده به استان شهرهاي تابع كركوك و منتقل: 19سند شماره 

 261 :2008منبع: سالح، 



 هاي ديگر شده به استان شهرهاي تابع كركوك و منتقل: 20سند شماره 
 

 262 :2008منبع: سالح، 
 



 در نقشه عراق مناطق كردنشين
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1974بر اساس اعالميه  عراق كردستاننقشه 
تند)خودمختاري داش ،(بر اساس اين اعالميه، مناطق مشخص شده



 
 

 



 


