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روشورویکـردپژوهـش:دادههـابابهرهگیریازاسـنادآرشـیویومنابعکتابخانهایگـردآوریو

تحلیلشـدهاست.
یافتههـاونتیجهگیـری:بـاوجوداینکهآنبخشازمهاجرینپشـتکوهیکهبرتابعیـتایرانیخود
باقـیمانـدهبودنـد،بـهانحاءمختلـفازاولیایامـورایرانمیخواسـتندکهموانعمهاجـرتآنهارا
درمنطقـۀپشـتکوهبرطـرفنماینـدتـابتوانندبدونتـرسوواهمهبـهوطنخـودبازگردند،آنچه
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بازگردانـدنایـندسـتهازمهاجرینمبادرتورزیدنـد؛ازاینرو،آنهاوبازماندگانشـانهمچناندر
عـراقماندنـدتـااینکـهحزببعـثبسـیاریازآنهارابـاوضعیتبسـیاررقتباریطـیچندین

مرحلهبـهایراناخـراجنمود.
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3 .کردهای فیلی عراق به دو دسته تقسیم می شوند: بخشی از آنها از ساکنان اصلی استان های دیاله، واسط و میسان هستند که بعد از تحدید حدود ایران و عثمانی 

در آن سوی مرزهای ایران قرار گرفتند و بخشی دیگر از تبار ایالت و طوایف استان ایالم می باشند که در دورۀ قاجار و پهلوی به علل مختلفی به عراق مهاجرت 
کردند و اکثریت آنها به تابعیت کشور عراق در آمدند. 
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مقدمه 
ایــالمدردورۀقاجــارواوایــلپهلــوی،منطقــهایکامــاًلعشایرنشــینواســاس
ــزتنهــا ــعطبیعــینی ــود.مناب ــردامــداریوکوچنشــینیب زندگــیآنهــامبتنــیب
کفــافمعیشــتجمعیــتمحــدودیازعشــایرپشــتکوهرامــیداد؛بــهایــندلیــل
همیشــهبخشــیازجمعیــتایــنمنطقــهناگزیــربــهمهاجــرتبودنــد.درمقابــل
نیــزشــهرهایعــراق،بهویــژهبغــدادوبصــرهدرمســیرپیشــرفتوتوســعهقــرار
داشــتندوعــراقبــهعنــوانیــکمنطقــۀثروتمنــدوآبــادبــرایســاکنانفقیــرو
فعــالایــالم،دروازۀرحمــتبــود.بــهطــورکلــی،ســنگینیبــارمالیــات،قحطــی
ــیزادگان ــانووال ــمکشهایوالی ــاتوکش ــداوم،اختالف ــالیهایم وخشکس
ــاو ــررعثمانیه ــوممک ــزی،هج ــتمرک ــاحکوم ــروب ــاهمدیگ ــتکوهب پش
ــات،باغســائیو ــران،بی ــردهل ــادپشــتکوهنظی ــرزیوآب ــهمناطــقم ــرابب اع
مهــرانوفقــروبیــکاری،عوامــلرانــشونزدیکــیشــهرهایبــزرگعــراقنظیر
بغــداد،کــوتوعمــارهبــهپشــتکوهبودنــد.جذابیتهــایاقتصــادیبینالنهریــن

نیــزعامــلجــذبمهاجــرتســاکنانپشــتکوهبــهعــراقبــود.
دردورۀقاجــاروپهلــویکــهمهاجــرتگســتردۀایــالتوعشــایرازپشــتکوه
بــهعــراقجریــانداشــت،اقدامــاتمحــدودیبــرایبازگردانــدنآنهــابــهایــران
صــورتگرفــت؛بــهطــوریکــهتنهــادردورۀپهلــویاول،بــاواگــذاریزمیــن،
تعــداداندکــیازمهاجریــنایالمــیبــهایــرانبازگشــتندوجــزایــن،هیــچاقــدام
ــرایبازگشــتآنهــاصــورتنگرفــتوآنچــهدرخصــوص ــیدیگــریب عمل
ــوی ــاروپهل ــناددورۀقاج ــراقدراس ــمع ــیمقی ــنایالم ــدنمهاجری بازگردان
آمــدهاســت،تنهــاکلمــاتوالفاظــیبــررویکاغــذهســتند؛زیــراآناقدامــات
هرگــزبــهنتیجــۀمطلــوبنرســیدند.رعایــایمهاجــرپشــتکوهدردورۀقاجــارو
پهلــویبــافرســتادنطومــارازاولیــایامــورایــراندرخواســتکردنــدتاشــرایط
مســاعدبــرایبازگشــتبــهســرزمینهایاجدادیشــاندرایــرانرامهیــانماینــد؛
ــهایــندرخواســتهاترتیــباثــریدادهنشــدوآنهــاهمچنــاندر امــاهرگــزب

کشــورعــراقبــاوجــودمشــکالتبســیارباقــیماندنــد.
ازدهــۀ1340ش./دهــۀ1960م.بــهبعــدبــااینکــههنــوزشــرایطاقتصــادی
ــدرترســیدن ــهق ــاب ــتداشــت؛ام ــنپشــتکوهیجذابی ــرایمهاجری ــراقب ع
حاکمانــیعراقــیبــااندیشــههایناسیونالیســتیافراطــیباعــثشــدکــه
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مهاجریــنپشــتکوهیرابیــشازپیــشبــهعنــوانبیگانــهتلقــیکننــدوتــداوم
حضــورآنهــارادرعــراقمضــربداننــدوهــرازگاهــیآنهــارابــهبهانــهایدر
ــادرکدرســتیازشــرایطدر تنگنــاقــراردهنــد.نخبــگانمهاجریــنپشــتکوهب
اواســطدهــۀ1340ش./1960م.درخواســتخــودرادرقالــبیــکطــرحکــه
شــاملفراهمشــدنشــرایطاقتصــادی،اجتماعــی،آموزشــیوبهداشــتیمنطقــۀ
ــن ــهای ــههرگــزب ــدک ــهپشــتکوهمطــرحنمودن ــرایبازگشــتب ــود،ب ــالمب ای

ــریدادهنشــد. ــباث درخواســتترتی
ازاواســطدهــۀ1340ش./1960م.بــهبعــدودردورۀبعــدازپیــروزیانقالب
اســالمی،وضعیــتمهاجریــنایالمــیبــهشــدتمتأثــرازروابــطایــرانوعــراق
وبازتــابانقــالباســالمیایــراندرعــراقبــود؛بــهگونــهایکــهدردورۀقبلاز
انقــالب،عــدۀزیــادیازمهاجریــنایالمــیبــهجهــتاختالفــاتمــرزیایــرانو
عــراق،بــهایــراناخــراجشــدندودردورۀبعــدازپیــروزیانقــالباســالمینیــز
رژیــمبعــثازتــرستــداومتأثیرپذیــریمهاجریــنایالمــیازانقــالباســالمیو
حمایــتآنهــاازاندیشــههایصــدورانقــالببــهعــراق،آنهــاراپــسازســلب
تابعیــت،مصــادرۀامــوالودســتگیریجوانانشــانبــابدتریــنرفتارهــابــهایــران

فرستادند.
بــاتوجــهبــهاینکــهبخــشزیــادیازمهاجریــنایالمــی،تابعیــتایرانــیخــود
راحفــظکــردهبودنــدواکثریــتاتبــاعایرانــیمقیــمعــراقراتشــکیلمیدادنــد
ــا ــهشــرطمهی ــهایــرانب ــرایبازگشــتب ودردورههــایمختلفــیایــنعــدهب

بــودنشــرایط،اعــالمآمادگــیکــردهبودنــد،ایــنســؤاالتپیــشمیآیــد:
1.ایندستهازمهاجرینایالمیچگونهبادولتایرانتعاملداشتند؟

2.دولــتایــرانبــرایمهاجرینــیکــهدرصــددبازگشــتبــهوطنشــانبودنــد
چــهاقداماتــیانجــامدادوبــرایبازگردانــدنآنهــاچــهتدابیــریاتخــاذنمــود؟
ــنســؤاالتپاســخدادهشــود. ــهای درنوشــتارحاضــرتــالشمیگــرددکــهب
تاکنــوندرکتابهــاومقــاالتمتعــددی،درمــوردمهاجــرتایــالت
ــور ــهط ــی،ب ــعتحقیق ــادرمناب ــده؛ام ــاراتیش ــراق،اش ــهع ــالمب ــایرای وعش
کامــلبــهمســئلۀبازگردانــدنایــنمهاجریــنبــهایــرانپرداختــهنشــدهاســت؛
ازایــنرو،ایــنپژوهــشبــهصــورتگســتردهوعمیــقبــهبررســیاقدامــات
ــردازد. ــراقمیپ ــمع ــیمقی ــنایالم ــدنمهاجری ــرایبازگردان ــهب صورتگرفت

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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آنچــهضــرورتانجــامایــنپژوهــشراایجــابمینمایــدپاســخبــاایــنابهــام
اســتکــهبــاوجــودمهاجــرتگســتردۀاهالــیپشــتکوهبــهعــراقچــهاقداماتــی

ــدنآنهــاصــورتگرفــت؟ ــرایبازگردان ب

تعامل مهاجرین ایالمی با دولت ایران
مهاجریــنایالمــیمقیــمعــراقازطریــقنامهنــگاری،ســفارتوکنســولگریها،
ــل ــاطوتعام ــران،ارتب ــیای ــورایمل ــسش ــتومجل ــا،دول ــاوزارتخانهه ب
ــولگریهای ــتکنس ــهخدم ــیب ــنایالم ــیازمهاجری ــنبرخ ــتند؛همچنی داش
ایــراندرعــراقدرآمدنــد؛ازجملــه:»شــیرخان«کــهدرســال1274ق./1858م.به
خاطــرتعدیــاتوالــیپشــتکوهبــههمــراهعشــیرهاشبــهعــراقمهاجــرتکــردو
درســمتنایــبکارپــردازیایــراندرشــهروان1خدمــتنمــود)سدیدالســلطنه،
ــاعــن 302:1362(؛همچنیــن»میــرزاشــاکرولــدفتــاحفیلــی«کــهخــودرا»اب
ــارو ــردورۀقاج ــدودراواخ ــیمیکن ــران«معرف ــهای ــتعلی ــۀدول ــد2تبع ج
اوایــلدورۀپهلــویبــهعنــوانمترجــمومأمــورتوزیــعتذکــرهدرمیــانایرانیــان
ــوادۀ ــهکارشــد.ویمهاجــرتخان ــراندرعمــارهمشــغولب درکنســولگریای
خــودبــهعــراقرا»بــهجهــتظلــمواجحافــیکــهپیــشازایــندرپشــتکوه
مجــریبــوده«ذکــرکــردهاســت)کمــام،ســندشــمارۀ14-01479-0002(.

ــا درســال1329ق./1911م.مهاجریــنپشــتکوهیمقیــممندلــیدرنامــهایب
ــت ــۀدول ــی،خــودرا»تبع ــورایمل ــسش ــهمجل ــرب ــشاز120نف امضــایبی
علیــهایــران«معرفــیکردنــدونســبتبــهبرخــوردظالمانــۀحکومــتعثمانــیو
اقــدامآندولــت-کــهبــهزورآنهــارابــهتابعیــتعثمانــیدرآوردهوجوانانشــان
ــت ــیدول ــراضداشــتندوازبیتفاوت ــد-اعت ــردهبودن ــتســربازیب ــهخدم ب
ایــراننســبتبــهسرنوشــتخــودونفرســتادنمأمــوریرســمیبــرایرســیدگی
ــتند ــیخواس ــورایمل ــسش ــنروازمجل ــد؛ازای ــادکردن ــانانتق ــهوضعیتش ب
کــهبــرایرفــعظلــموســتمازآنهــا،ازطریــقکارپــردازاولایــراندربغــداد،
ــت، ــورباکفای ــامأم ــدی ــدامکنن ــوزارهاق ــانناصرال ــرزاعلیاصغرخ ــایمی آق

1.شهروانیاشهرباننامشهرمقدادیهفعلیدراستاندیالهعراقاست.
2.اباعنجدبهمعنینسلدرنسلوپشتدرپشتاست.
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باســوادوبــااطــالعدیگــریرابــرایرســیدگیبــهوضعیــتآنهــااعــزامنماینــد.
ــی ــهوزندگ ــاًخان ــودتمام ــارهنش ــرچ ــه»اگ ــدندک ــرش ــزمتذک ــاننی درپای
واگذاشــته]و[فــرارمیکنیــم«.علــتتأکیــدایرانیــانمقیــممندلــیبــهفرســتادن
ــرف ــیازط ــرایمدت ــهویب ــودک ــنب ــوزارهای ــانناصرال ــرزاعلیاصغرخ می
کارپردازخانــۀاولایــراندربغــدادمأمــوررســیدگیبــهوضعیــتایرانیــانمقیــم
مندلــیبــودوبــاآنهــا»کمــالمهربانــیوهمراهــیراداشــتوبــاکمــالقــدرت
ازمنافــعآنهــادفــاعوازاجحافــاتعثمانیهــاجلوگیــریمیکــرد«؛امــاویبــه
واســطۀنرســیدنمواجــبازمأموریــتخــوداســتعفاداد)همــان،ســندشــمارۀ

.)021602900004010090
ــدهایرا ــال1311ش./1932م.نماین ــراقازس ــاکنع ــیس ــنایالم مهاجری
بــرایپیگیــریمشکالتشــاندرعــراقانتخــابنمودنــدوبــهمجلــسشــورای
ملــی،ســفارتایــراندرعــراقودیگــرنهادهــاواولیــایامــوردرایــرانمعرفــی
ــتکوهی ــنپش ــاه1311ش./1932م.مهاجری ــفندم ــهدراولاس ــد؛چنانک کردن
ــر ــم،پس ــداعبدالکری ــن«،کدخ ــمبینالنهری ــیمقی ــرادفیل ــوان»اک ــتعن تح
مرحــومرحیــمفیلــی،رابــهعنــوانوکیــلوکدخــدایخــودبــهمجلــسشــورای
ــدواز ــاعکنن ــعخــوددف ــهواســطۀاوازمناف ــاب ــدت ــیکردن ــرانمعرف ــیای مل
امــورمربــوطبــهدولــتوســفارتایــرانمطلــعشــوند.ایــنمعرفــیبــاامضــای
بیــشاز50نفــرازبــزرگانمهاجــرپشــتکوهیدرعریضــهایبــهمجلسشــورای
ــمارۀ13755-00003–02(. ــندش ــان،س ــت)هم ــورتگرف ــرانص ــیای مل
کدخــداعبدالکریــمتــااوایــلدهــۀ1340ش./1961م.وکیــلمهاجریــنپشــتکوه
بــود)ســاکما،ســندشــمارۀ007574-293(بــهطــورکلــی،بســیاریازمهاجریــن
ــاایــرانداشــتند، پشــتکوهیبــهعلــتایرانــیبــودنوعالقــهوروابطــیکــهب
ــود ــیخ ــتایران ــد،تابعی ــیمیکردن ــراقزندگ ــاکع ــهدرخ ــماینک علیرغ
ــرایپیگیــریمطالبــاتخــوداز ــااواخــردهــۀ1340ش.ب راحفــظکردنــدوت

ــد. ــنمیکردن ــدهتعیی ــران،نماین ــقســفارتای طری

اقدامات صورت گرفته برای بازگشت مهاجرین ایالمی در دورۀ قاجار 
ــان ــیوالی ــروحکمران ــنخان،قلم ــیدردورۀحس ــار؛یعن ــلدورۀقاج دراوای
لرســتانبــهپشــتکوهمحــدودشــدوپیشــکوهلرســتانبــهطــورمســتقیمتوســط
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ــه ــدب ــهبع ــانب ــنزم ــنرو،ازای ــد؛ازای ــاریادارهمیش ــاهزادگانقاج ش
ــه ــنمنطق ــال1307ش./1928م.درای ــاس ــدوت ــتکوهمیگفتن ــانپش ــاوالی آنه
حکمرانــیکردنــد.درسراســردورۀحکمرانــیآنهــا،مهاجــرتســاکنانآنمنطقــه
بــهســرزمینهایاجــدادیخــوددرعــراقبــهدالیــلمتعــددیتــداومداشــت؛
ــرای ــذاریب ــدوتأثیرگ ــاتمفی ــااقدام ــهتنه ــندورهن ــود،درای ــنوج ــاای ب
ــرت ــرمهاج ــرب ــلمؤث ــهعوام ــت؛بلک ــورتنگرف ــنص ــدنمهاجری بازگردان

ــزتشــدیدشــدند. ســاکنانپشــتکوهنی
پشــتکوهدرزمــانوالیگــریحســنخان،ازثبــاتوامنیــتنســبیبرخــوردار
ــال1280ق./1863م. ــاس ــال1255ق./1839م.ت ــاتاودرس ــدازوف ــودوبع ب
دورهایازآشــوبوناامنــیراتجربــهکــرد.بعــدازمــرگحســنخان،پشــتکوه
میــانفرزنــداناوتقســیمشــد.درایــنمیــان،علیخــان،فرزنــدارشــد،
ــی ــهحکمران ــزب ــاننی ــانوحیدرخ ــدواحمدخ ــرد«ش ــراِن»صفحهک حکم
»صفحهمحکــی«رســیدندکــهبــهدوقســمتمســاویمیــانآندوبــرادرتقســیم
شــدهبــود)ســاکما،ســندشــمارۀ7396-158:295-164(.دردورۀوالیــان
ــنگین،کشــمکشهاو ــاتس ــرمالی ــتکوهبهخاط ــایرپش ــالتوعش ــهگانه،ای س
رقابتهــایجانشــینانحســنخانوپــسازآن،درگیرهــایعباسقلیخــان
ــان ــادیرامتحمــلشــدندوبســیاریازآن وحســینقلیخان،خســارتهایزی
درایــندوره،پشــتکوهراتــرکوبــهبینالنهریــنمهاجــرتکردنــد؛بــهطــوری
کــهجمعیــتپشــتکوهکــهدرســال1250ق./1834م.دوازدههــزارخانــواربــود
ــواردرســال1280ق./1863م.کاهــش ــه7500خان )راولینســون،152:1362(،ب

ــ.ق(. ــتادوخ،24-2-10-280-1279ه ــت)اس یاف
درســال1271ق./1855م.کارپــردازیایــراندربغــداد،ازفــرارعشــیرۀ
ــد ــرمیده ــراقخب ــاطع ــۀقزلرب ــهمنطق ــانب ــتحیدرخ ــهریاس ــوشب زرگ
ــا ــدنآنه ــرایبازگردان ــریب ــران،اســتدعایاتخــاذتدابی ــتای ــایدول وازاولی
مینمایــد)اســتادوخ،اســنادمکمــل،کارتــن124،ســندشــمارۀ264(؛همچنیــن
ــداد،در ــراندربغ ــردازای ــان،کارپ ــرزاابراهیمخ ــال1275ق./1859م.می درس
ــأواو ــالم،ازم ــتکوهای ــتانوپش ــمکللرس ــامالدوله،حاک ــهاحتش ــیب مکتوب
ــد ــادمیکن ــدادانتق ــوکاتبغ ــدادوبل ــتکوهدربغ ــایپش ــکنیگزیدنرعای س
وبــابیــاناینکــه»تاکــیبایــدســرزنشعثمانلوهــاراشــنیدوخفیــفشــد«،از
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احتشــامالدولهمیخواهــد:»حکــمومقــررفرماینــدکــهبــزرگانوتوشــماالنو
والیزادههــای]پشــتکوه[لرســتانبــههــرطــوروکیــفاســت،هرکــستفرقــۀ
خــودرامطمئــنوخاطرجمــعســاخته،ببرنــدونگذارنــددرملــکعــراقعــرب

ــامی،234:1383(. ــد«)احتش بمانن
ــنســالهای1270 ــهعــراقدربی ــیپشــتکوهب اوجمهاجــرتگســتردۀاهال
تــا1286ق.رخداد.درایــندورهبــهعلــتافزایــشمالیــاتواختــالفوالیــان
ــراراضــی ــادپشــتکوهنظی ــیکــهمناطــقآب ســهگانهوهجومهــایمکــررعثمان
ــران ــاتراوی ــرانوبی ــایدهل ــائیوقریهه ــهرباغس ــاوی،ش ــیوملخط صیف
ــه ــزب ــادینی ــدۀزی ــراقوع ــهع ــتکوهب ــیپش ــادیازاهال ــدۀزی ــد،ع کردن
ــف ــد.فهرســتطوای خوزســتان،لرســتان،همــدانوکرمانشــاهمهاجــرتکردن
مهاجــرپشــتکوهبــهمناطــقمذکــوردرســندیبــهتاریــخ1283ق.آمــدهکــهدر
ضمیمــهارائــهگردیــدهاســت)اســتادوخ،اســنادمکمــل،پوشــۀ54،ســندشــمارۀ
268(بــابررســیهاییکــهانجــامگرفتــهایــنطوایــفهنــوزدرمناطــقمذکــور

ســاکنهســتند.
حســینقلیخانابوقــداره،والــیپشــتکوه،درنامــهایبــهاولیــایدولــتمرکــزی
ایــران،ضمــناشــارهبــهمهاجــرتگســتردۀاهالــیپشــتکوهبــهعــراقدردورۀ
ــاکمــک ــهب ــدک ــدواریمیکن ــرازامی ــشازخــود،اب ــیپی عباسقلیخــان،وال
معتمدالدولــه،حاکــمکللرســتانوخوزســتان،ومیــرزافرهادخان،کارپــردازایران
دربغــداد،طوایــففــراریپشــتکوهبــهخــاکامپراتــوریعثمانــیرابــهپشــتکوه
برگردانــد)ســاکما،ســندشــمارۀ7396-295(؛بــاایــنحــال،ســیرمهاجــرتدر

سراســردورۀچهــلســالۀوالیگــریویکمــاکانتــداومداشــت.
کارپــردازبغــداددرســال1283ق./1866م.بــرایبازگردانــدناهالــیپراکنــدۀ
ــر ــهب ــدک ــنهادمیده ــهایراپیش ــهمرحل ــکاریس ــراق،راه ــتکوهدرع پش
ــدارهمشــروط ــداوموالیگــریحســینقلیخانابوق ــۀاول،ت اســاسآندرمرحل
بــهبازگردانــدناهالــیپراکنــدۀپشــتکوهازعــراقشــود؛درمرحلــۀدوم،اهالــی
بازگشــتدادهشــدهراتــادوســالازپرداخــتمالیــاتمعــافکننــدودرمرحلــۀ
ســوم،بــهخانوادهــایبیبضاعــت،یــکتومــانوپنــجهــزاربــرایهزینــۀســفر
ــند ــۀ54،س ــل،پوش ــنادمکم ــتادوخ،اس ــود)اس ــتکوهدادهش ــهپش بازگشــتب

شــمارۀ211(.
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بعــدازآنکــهحکومــتمرکــزیدرســال1286ق.اهللقلیخــانحاکــمصفحۀکــرد
راعــزلنمــودوحکمرانــیایــنصفحــهراضمیمــۀقلمــروحکمرانــی
حســینقلیخانکــرد؛ویبــرایتشــویقبــهبازگشــتبرخــیازطوایــفکــرد
ــت؛ ــرگرف ــاترادرنظ ــد،بخشــشمالی ــردهبودن ــرتک ــراقمهاج ــهع ــهب ک
ــا ــد،آنه ــرادالون ــۀم ــهطایف ــیب ــال1286ق.درمکتوب ــالویدرس ــرایمث ب
ــردواز ــافک ــانمع ــازدهتوم ــغی ــهمبل ــیخــودب راازپرداخــتبدهــیمالیات
آنهــاخواســتبــهمحــلخــودبازگردنــد)اســنادخانوادگــیکدخــداشاهحســین

ــری،1286ق(. باق
درســال1292ق./1875م.کارپــردازایــراندربغــدادازپراکنــدهشــدنبیــش
ــی ــقلی،وال ــزلعباس ــسازع ــیپ ــاکعثمان ــتکوهدرخ ــیپش ــوماهال ازدوس
ــه ــودک ــرمیش ــدومتذک ــرمیده ــراقخب ــدناودرع ــمش ــتکوه،ومقی پش
ــا ــهپ ــدهاند،آنک ــاش ــده،بیپ ــینمان ــلباق ــیدرمح ــتکوه»کس ــیپش ازاهال
ــیبصــره ــیرســانده،ازموصــلوکرکــوکال ــهخــاکعثمان داشــتهخــودراب
ــل،ج118، ــنادمکم ــتادوخ،اس ــدهاند«)اس ــرقش ــبومتف ــیوخنه ــوقش وس
ســندشــمارۀ274(.کارپــردازیایــراندربغــداددرمکاتبــاتمتعــددیوضعیــت
ــربو ــراقع ــیع ــخ]در[تمام ــورومل ــدم ــهمانن ــتکوهرا»ک ــنپش مهاجری
اطــرافریختــهوپاشــیده«)اســتادوخ،اســنادمکمــل،جلــد122،ســندشــمارۀ
ــردان ــورجهــتبازگ ــایام ــزارشمیدهــدوازاولی ــزگ ــهمرک ــد،ب 139(بودن
آنهــاکســبتکلیــفمیکنــد؛امــادولــتایــراننــهتنهــااقدامــیانجــامنــداد؛
بلکــهجــوابمکاتبــاترابــاتأخیــرزیــادمــیداد؛ازایــنرو،کارپــردازایــراناز
ایــنبرخــورداظهــارمتعجــبمیکنــدوایــناقــدامراموجــبسســتیاعتقــادو
اعتمــادمهاجریــنپشــتکوهبــهدولــتایــرانذکــرمینمایــدودرادامــهمتذکــر
میشــودکــهتأخیــرزیــاددرجــوابدادنباعــثشــدهاســتمهاجریــنپشــتکوه
ــه ــد،»وگرن ــهمینمای ــرافمضایق ــهاواززدنتلگ ــدک ــورکنن ــورتص ــنط ای
چگونــهمیشــوداولیــایدولــتعلیــه،دســتازایــنهمــهرعیتشــانکشــیده؛در
ــد؛عــوضاینکــهفیالفــور ــهوطــنخــودمعــاودتکنن ــدب حالیکــهمیخواهن
ــد«)اســتادوخ،اســناد ــد،جــوابهــمندهن ــامتشــویقوتحریــضبرآین ــهمق ب

مکمــل،جلــد54،ســندشــمارۀ321(.
ــاکارآمــدیآنهــا، ــانســهگانهون حکومــتمرکــزیپــسازدرگیریهــایوالی
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ــهوالیگــریسراســرپشــتکوهمنصــوب حســینقلیخان،فرزنــدحیدرخــان،راب
کــردوعباسقلیخــان،فرزنــداحمدخــانواهللقلیخــان،فرزنــدعلیخــان
راعــزلنمــود؛درنتیجــهبخــشزیــادیازرعایــایزیرمجموعــۀایــندوحاکــم
ــرت ــراقمهاج ــهع ــرکوب ــتکوهرات ــینقلیخان،پش ــرسحس ــدهازت عزلش
ــکل ــعمش ــرایرف ــال1293ق.ب ــراندرس ــردازای ــنرو،کارپ ــد؛ازای کردن
مهاجریــنپشــتکوه،وضعیــتآنمنطقــهراتشــریحمیکنــدوبــرایبازگردانــدن
آنهــاچنیــنپیشــنهادمیدهــد:»اگــراولیــایدولــتعلیــهصــالحدانســتهمحــل
آندوایالــترابــهیــکنفــریــادونفــرآدمکاردانکافــیبســپارندکــهرعیــترا
جمــعآورینمــوده]و[بــهپشــتکوهبــرده،آنجاهــاراکمافیالســابقدایــرنماینــد.
]درآنصــورت[رعایــایپشــتکوهازخــاکعثمانــیمعــاودتبــهوطــنخــود
خواهنــدنمــود.محســناتومنافــعایــنکارمســتغنیازعــرضدنیــانیســتو
ضــرریهــمبــهدســتگاهحســینقلیخانواردنخواهــدآمــد؛زیــراکــهایــناکــراد
بــاوجــوداوبــهپشــتکوهنخواهنــدرفــتوحســینقلیخانگویــادیگــرمقــدر
نشــودبــهایــنآبــادیکــهبالفعــلدرپشــتکوهاســتچیــزیزیــادکنــد؛بلکــه
همــهروزهدرکــمشــدناســت«)اســتادوخ،اســنادمکمــل،جلد54،ســندشــمارۀ
ــال ــاس ــینقلیخانت ــریحس ــۀوالیگ ــادادام ــاقافت ــلاتف ــهدرعم 321(.آنچ
1318ق.بــرسراســرپشــتکوهوپــسازوی،حکومــتفرزنــدش،غالمرضاخــان
تــاســال1307ش.بــرآنجــابــودودرایــنســالهامهاجــرتســاکنانپشــتکوه

همچنــانتــداومداشــت.
ــا ــراقب ــمع ــتکوهیمقی ــنپش ــیازمهاجری ــال1328ق./1910م.برخ درس
ایــنگمــانکــهپــسازاســتقرارنظــاممشــروطهدرایــران،تغییراتــیاساســیدر
منطقــۀپشــتکوهایجــادشــده،بــهآنمنطقــهبازگشــتندوازغالمرضاخــانوالــی
نیــزاماننامــهگرفتنــد؛امــاپــسازچنــدیتوســطمالزمــانوالــیغــارتشــدند
ــن ــنمهاجری ــیازهمی ــدیک ــد.میرمحم ــاهبردن ــراقپن ــاکع ــهخ ــددب ومج
ــاکنین ــرازس ــزارنف ــته ــببیس ــه»قری ــودک ــادآورمیش ــراقی ــاکنع س
پشــتکوهازظلــمایــنظالــم)غالمرضاخــانوالــی(وپــدرشدراطــرافخصوصًا
ملــکعثمانــیخاصــهبغــدادوتوابعــشمتفرقنــد«ودرمــوردشــرایطالزمبــرای
ــدکــه ــد»هــرگاهبدانن ــدمیکن ــهوطنشــانتأکی ــنپشــتکوهب بازگشــتمهاجری
عدالــتوقانونــیوحســابیدرایــرانباشــدهرآینــهروبــهخــاکپــاکنیــاکان

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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ــتادوخ،195-7-11-1328ق(. ــدآورد«)اس ــودخواهن خ
مهاجــرتگســتردۀرعایــایپشــتکوهبــهعــراقدردورۀوالیگــریغالمرضاخان
ــی ــسکمیســیونفن ــک،رئی ــنراســتااعتالءالمل ــداومداشــت.درای ــانت همچن
ــهتعدیهــای ــران،درســال1332ق./1914م.ضمــناشــارهب ــدحــدودای تحدی
صورتگرفتــهبــررعایــایپشــتکوهومهاجــرتآنهــابــهعــراق،آبادانــیشــرق
ــط ــومارتوس ــارودس ــرجت ــۀدوی ــتکوهورودخان ــایپش ــاکوهه ــهت روددجل
ــران ــتای ــایدول ــدوازاولی ــادآوریمیکن ــراقرای ــتکوهدرع ــایپش رعای
ــتادوخ، ــد)اس ــدامنماین ــااق ــدنآنه ــایشوبازگردان ــرایآس ــهب ــدک میخواه

22-10-38-1332ق(.
بعدازفروپاشــیامپراتوریعثمانیواســتقرارانگلیســیهادرعراق،بازگرداندن
مهاجریــنپشــتکوهیســاکنعــراقیکــیازمــوارداختــالفغالمرضاخــانوالــی
ــنرو،غالمرضاخــاندرســال ــود؛ازای ــراقب ــسدرع ــیانگلی ــاکمیســرعال ب
1298ش./1919م.درمذاکــرهبــاکنســولانگلیــسدرکرمانشــاهایــنخواســتهرا
مطــرحکــرد.وینیــزایــنخواســتۀوالــیرابــهکمیســرعالــیانگلیــسدرعــراق
ــدۀ ــر،پرون ــالقط ــهدیجیت ــالداد)کتابخان ــزارشمفصــلانتق ــکگ ــبی درقال

2249/1915،ص7(
ــرایســرکوبشــیخخزعــلووالــی رضاخــاندرســال1303ش./1924م.ب
ــهپشــتکوهوخوزســتان ــیابوالحســینخانب ــهفرمانده پشــتکوه،لشــکریراب
ــۀ ــهمنطق ــکرب ــنلش ــاورودای ــر،11:2535(.ب ــاهکبی ــت)رضاش ــیلداش گس
پشــتکوه،غالمرضاخــانوالــیبــههمــراهعملــهاشکــهدرمهــرانبــهســرمیبرد،
بــهمنطقــۀزرباطیــهدرخــاکعــراقرفــتودرمســافرتبــهبغــدادازکمیســر
عالــیانگلیــستقاضــایاقامــتدرشــهرجســاندرنزدیکــیپشــتکوهرانمــود
)اســتادوخ،4-9-49-1304ش(.لشــگرگسیلشــدۀرضاخــانبــهپشــتکوه،پــس
ازفــرارغالمرضاخــانوالــیبــهعــراقواطــالعیافتــنازشکســتشــیخخزعل
بــهقصرشــیرینمراجعــتکردنــد)درخشــانی،184:1994(.جمعــیازمهاجریــن
ــه ــیپشــتکوهخاتم ــیوال ــهحکمران ــانب ــهرضاخ ــهتصــوراینک پشــتکوهیب
دادهاســت،درنامــهایبــهمجلــسشــورایملــیدرخصــوصوضعیــتخــود
ــا ــهم ــتهک ــنگش ــحومبره ــتواض ــاتمملک ــرطبق ــهب ــند:»چنانچ مینویس
یــکمشــتبیچــارهوفلــکزدهورنجبــراهالــیپشــتکوهکــهازفشــار،ظلــمو
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تعدیهــایمتوالیــهآقــایغالمرضاخــانامیــرجنــگوالــیســابقپشــتکوهفــرار
ــن ــبدرای ــدهایمواغل ــدهش ــهپناهن ــنبخارج ــاکبینالنهری ــودهودرخ نم
ــهدســت ــم...حــاالک ــیمیکنی ــتعســرتوپریشــانیزندگان خــاکدرنهای
ــهوطــن ــاهشــده،مجــدداًب ــیپشــتکوهکوت ــیســابقازاهال ظلــموتعــدیوال
عزیــزخــودمعــاودتوبقیــهعمــرخــودرادرخانــهآبــاءواجــدادیخــودبــه
ســربریــم«)کمــام،پوشــۀ026،ســندشــمارۀ492(.برخــالفانتظــارمهاجریــن
پشــتکوهی،والــیپشــتکوهپــسازچنــدیازطــرفرضاخــانمــوردعفــوقــرار
گرفــت)رضاشــاهکبیــر،230:2535(ودوبــارهبــهپشــتکوهبازگشــتوتــااوایــل
ســال1307ش./1928م.بــهحکمرانــیپرداخــتومهاجریــننیــزازبازگشــتبــه

ــدند. ــدش ــرانناامی ای
ــزار ــته ــهبیس ــکب ــال1300ش./1921م.نزدی ــتکوهرادرس ــتپش جمعی
ــرزا ــل،می ــتادوخ،24-10-2-1300ش(.درمقاب ــد)اس ــنزدهان ــوارتخمی خان
ــداد ــۀپشــتکوه،درســال1305ش./1926م.تع ــسمالی ــورســردار،رئی ــدپ احم
ــزار ــصته ــدراش ــرتکردهان ــراقمهاج ــهع ــتکوهب ــهازپش ــیک خانوارهای
خانــوارتخمیــنزدهاســت)ســاکما،206-11323-240(.بــرایــنمبنــامیتــوان
ــراق ــورع ــهکش ــانب ــالمدردورۀوالی ــیای ــهچهارماهال ــهس ــدک ــیش مدع
ــا ــراقت ــهع ــالمب ــاکنانای ــرتس ــن،مهاج ــرای ــالوهب ــد؛ع ــرتکردهان مهاج

ــت. ــداومداش ــۀ1340ش.ت ــلده اوای

اقدامات صورت گرفته برای بازگشت مهاجرین ایالمی در دورۀ رضا شاه
ــهتدریــج ــا1307ش./1928م.ب حکومــتمرکــزیازســال1304ش./1925م.ت
نهادهایــیدولتــینظیــرگمــرکوادارۀمالیــهرادرمنطقــۀپشــتکوه،تأســیسو
ــن ــسازســرکوبخوانی ــترضاشــاهپ ــرد؛درنهای ــیرامحــدودک ــدرتوال ق
ــران،دســتورتصــرفپشــتکوهراصــادرنمــود خودســردرغــربوجنــوبای
وســپهبدامیــراحمــدی،فرمانــدۀلشــکرغــرب،نیرهــایارتــشرابــهپشــتکوه
ــگ ــدونجن ــد،ب ــهرادرخــودنمیدی ــوانمقابل ــهت ــیک گســیلداشــتووال
بــهعــراقرفــتوپشــتکوهبــهطــورمســتقیمپــسازقرنهــاتوســطحکومــت

مرکــزیایــرانادارهشــد.
ــن ــدنمهاجری ــرایبازگردان ــدودیب ــاتمح ــان،اقدام ــیوالی ــسازحکمران پ
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ایالمــیدرعــراقصــورتگرفــتوتنهــاعــدۀمحــدودیبازگشــتند؛درمقابــل،
بــهدنبــالسیاســتهاییچــونکــوچاجبــاریواجــرایسیاســتاســکانعشــایر
دردورۀرضاشــاه،بــازهــمعــدهایازاهالــیایــالمبــهعــراقمهاجــرتکردنــد.
کفیــلجنرالقونســولگریایــراندربینالنهریــندرســال1307ش./1928م.ضمن
ــن، ــیدربینالنهری ــالتوعشــایرایالم ــادیازای ــدۀزی ــهســکونتع اشــارهب
ــرمیشــمارد:»یــک ــهعــراقراب دوعامــلاساســیمهاجــرتســاکنانایــالمب
قســمتازعشــایرمذکــوربــهواســطۀظلــموتّعــدیغالمرضاخــانوالــیســابق
ــهواســطۀاینکــهدرآنصفحــات پشــتکوهمتــواری]میشــوند[وعــّدهدیگــرب
ــردر ــبهایدیگ ــیوکس ــیوحمال ــرایعملهگ ــوده،ب ــینب ــباراض صاح
ــا ــدازآنج ــدمیکن ــهتأکی ــد[.ویدرادام ــار]نمودن ــکونتاختی ــنس بینالنهری
ــرار ــانف ــاتغالمرضاخ ــتکوهی»ازتعّدی ــنپش ــدۀمهاجری ــمتعم ــهقس ک
ــا ــدت ــورمنفصــلفرمودهان ــداکنــونکــهدولــتعلیــهاوراازمقــاممزب نمودهان
انــدازهایاســبابامیــدواریطوایــفمذکــورفراهــم]آوردهاســت[؛امــابــهعلت
اینکــهمهاجریــنپشــتکوهیهنــوزنســبتبــهثبــاتوضعیــتپشــتکوهاطمینــان
ندارنــدوتصــورمیکننــدکــهشــایددوبــارهبــهغالمرضاخــاناجــازهدادهشــود
بــهپشــتکوهبرگــرددووالــیآنمنطقــهشــود؛ازایــنرو،ازبازگشــتبــهایــران
ــر ــنخب ــراندربینالنهری ــولگریای ــالکنس ــنح ــاای ــد؛ب ــودداریمیکردن خ
ازاقداماتــیدرجهــتتشــویقمهاجریــنپشــتکوهیبــرایبازگشــتبــهایــران
ــه ــامراجع ــادی،ب ــسعشــیرۀکالب ــاد،رئی ــال،مالفره ــنس ــد.درهمی رامیده
ــه ــهکنســولگریایــراندربینالنهریــنتقاضــایکمــکدرجهــتبازگشــتب ب
ــت ــیوهراجه ــهش ــرانس ــولگریای ــرالکنس ــلجن ــد.کفی ــتکوهرامینمای پش
تشــویقوترغیــبمهاجریــنپشــتکوهیبــهبازگشــتبــهایــرانمطــرحمینماید

کــهعبــارتبودنــداز:
1 ــلآوردن. ــهعم ــروب ــرادمهاج ــرایاف ــیب ــفمالیات ــردنتخفی ــاظک لح

ــکوزارع«؛ ــنمال ــلدربی »تعدی
2 ــی. ــهمدع ــتکوهک ــرپش ــایمهاج ــفورعای ــاویطوای ــهدع ــیدگیب رس

ــیســابقپشــتکوهوکســاناوامــالکآنهــارا هســتند:»غالمرضاخــانوال
ــوده]اســت[«؛ ــراًتصــرفوغصــبنم جب

3 کمکالزمبهمهاجرینبیبضاعت»ازحیثتهیهبذربرایزراعتوساختمانمنزل«..

مراد مرادی مقدم - افسانه مرادی
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کفیــلجنــرالکنســولگریایــراندربینالنهریــندرپایــانابــرازامیــدواریمیکند
کــهچنانکــهاقدامــاتفــوقصــورتگیــرد،همــۀمهاجریــنپشــتکوهی»کــهاز
ــا ــدب ــنمتواریان ــهبینالنهری ــاطمختلف ــهدرنق ــرانمهاجــرتوحالی خــاکای
کمــالمیــلورغبــتبــهاوطــانخــودمعــاودتواســبابآبــادیآنصفحــاتاز
هــرحیــثمیّســرودرآتیــههــمهیــچیــکازاکــرادمزبــوربخــاکبینالنهریــن

مســافرتنخواهــدنمــود«)اســتادوخ،1307-29-95-7(.
ــم ــال،حاک ــادقکوپ ــال1307ش./1928م.محمدص ــن،درس ــرای ــزونب اف
نظامــیپشــتکوه،بــرایبازگردانــدنمهاجریــنپشــتکوهبــهایــراناقداماتــیانجام
ــاب ــنخصــوصمینویســد:»درب ــهدرای ــهوزارتداخل ــهایب داد.ویدرنام
ــتند،از ــنهس ــاکبینالنهری ــهدرخ ــابقک ــانس ــموالی ــواریازظل ــایمت رعای
ــانوعشــایر ــۀفراری ــادۀکلی ــیدراع ــهپشــتکوه،شــخصاًاهتمام ــداءورودب ابت
مهاجــرداشــتهوبــهوســایلمختلــفپروپاگانــدوتبلیغــاتنمــودهوحتــیبــه
جنــرالقونســولگریمحتــرممقیــمبینالنهریــننیــزنوشــتهشــدهاســتکــهدر
ــهاوطــانخودشــاناقدامــاتجــدی کوچانــدنوداللــتطوایــفپشــتکوهیب
نمــودهوبــهاطــالععامــهآنهــابرســانندکــهتعدیــاتدورۀقدیــمســپریشــده
ــراریومحــل ــوارف ــزارخان ــتعداداعاشــهبیســته ــزاس اســتوپشــتکوهنی
زراعــتبــرایآنهــاداردوبــرایایــنامــروطنپرســتانه،اقدامــاتوزارتجلیلــه

امــورخارجــهنیــزخیلــیمؤثــرخواهــدبــود«)همــان،1307-29-95-13(.
ــه ــنب ــدیدردلمهاجری ــۀامی ــانپشــتکوه،بارق ــیوالی ــاخاتمــۀحکمران ب
ــار ــهانتظ ــهک ــرایطآنگون ــاش ــد؛ام ــودبرگردن ــهزادگاهخ ــاب ــدت ــودآم وج
ــی ــکوال ــننزدی ــانوخوانی ــکاران،میرزای ــهپیش ــد؛چراک ــانش ــتندمهی داش
ــر ــرنظ ــدوزی ــتکوهبودن ــورپش ــدهدارام ــدرتوعه ــدرق ــاندرمص همچن
حاکمــاننظامــی،مانــعازهــرتغییــرعمــدهایدروضعیــتموجــوددرپشــتکوه
ــرت ــالنمهاج ــدعام ــهمیدیدن ــنازاینک ــدندومهاجری ــامیش ــعرعای ــهنف ب
ــودداری ــتکوهخ ــهپش ــتب ــتند،ازبازگش ــورهس ــدهدارام ــانعه ــانهمچن آن
ــردماز ــکایاتم ــاتوش ــهاعتراض ــزیب ــتمرک ــیدول ــد.بیتوجه میکردن
ــا ــدت ــبش ــیموج ــکانوال ــنونزدی ــانوخوانی ــارۀمیرزای ــریدوب بهکارگی
ــی، ــورایمل ــسش ــهمجل ــهایب ــتکوهیدرتظلمنام ــنپش ــماریازمهاجری ش
یکــیازشــروطخــودبــرایبازگشــتبــهایــرانرابرکنــاریآنهــاقــراردهنــد.
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ــدازشــرایطموجــود ــهپشــتکوهبازگشــتهبودن ــهب ــرادیک ازســویدیگــر،اف
ــه ــاگرفت ــیازآنه ــلمختلف ــهعل ــهب ــیک ــدوپولهای ــیحــکامجدی وبیعدالت
ــت ــاتحکوم ــدواقدام ــی،فضــایجدی ــهعبارت ــدوب ــد،ناراضــیبودن میش
رضاشــاههــممایــۀدلگرمــیمهاجــرانبــرایبازگشــتنشــدوتغییرعمــدهایدر
نــوعروابــطحاکمــانبــامــردمبــهوجــودنیامــد.برخــیازآنهــاهــمکهبرگشــته
ــرانرا ــهمظالمشــان،ای ــتب ــددرصــورتبیتوجهــیدول ــدکردن ــدتهدی بودن
تــرکخواهنــدکــردوبــاردیگــربــهعــراقبــازخواهنــدگشــت.درایــنراســتا
ــار ــیودرب ــورایمل ــسش ــامجل ــیب ــرایتظلمخواه ــتکوهیب ــنپش مهاجری
شــاهمکاتبــهکردنــدودرنامــهایبــهتاریــخ1311ش./1932م.کــهبــهامضــای
ــه ــود،ب ــنرســیدهب ــمبینالنهری ــنپشــتکوهیمقی بیــشاز120نفــرازمهاجری
ذکــرعلــلمهاجــرتخــودبــهعــراقوبیــانوضعیــتخــوددرآنجــاپرداختنــد
ــاه،درخواســت ــدهدردورۀرضاش ــهوجــودآم ــراتب ــهتغیی ــارهب ــناش وضم
بازگشــتبــهپشــتکوهرانمودنــد؛امــابــابرشــمردنموانــعبازگشــتبــهایــران،
ــندر ــد؛همچنی ــانســابقکردن ــاریمیرزای ــهبرکن ــنبازگشــترامشــروطب ای
ایــننامــهبــهسرگذشــتفــردیبــهنــامامیدعلــیازمهاجریــنپشــتکوهپرداختــه
ــدمواجــه ــیحــکامجدی ــابیعدالت ــهپشــتکوهب ــسازبازگشــتب ــهپ شــدک
شــدهبــود.سرگذشــتاورامایــۀعبــرتبــرایدیگــرمهاجریــنپشــتکوهیو
ــد)کمــام،پوشــۀ062،ســندشــمارۀ25134(. ــۀناامیــدیآنهــاتلقــیکردن مای

درتظلمخواهــیدیگــری،برخــیازمهاجــرانپشــتکوهیازبازگشــتخــودبه
منطقــۀآبدانــانخبــرمیدهنــد،اّمــاآنهــامدعــیهســتندبــهجهــتبرخوردهــای
ــان، ــد)هم ــرتمیکنن ــراقمهاج ــهع ــرب ــاردیگ ــانب ــمالحیاتقلیخ توش
پوشــۀ105،ســندشــمارۀ24652(.درســال1308ش./1929م.حکومــتمرکــزی
ــرد ــالتمتم ــریای ــهیاغیگ ــدب ــقش ــالمموف ــایرای ــالتوعش ــکای ــاکم ب
لرســتاندرمناطــقجنوبــیآبدانــان،خاتمــهوآنهــارابــهمناطــقدیگــریکــوچ
دهــدکــهبــهدنبــالآن،مناطــقوســیعیدرجنــوبشهرســتانآبدانــانخالــیاز
ســکنهشــد؛ازایــنرو،حاکــمنظامــیپشــتکوهســعیکــردمهاجریــنپشــتکوه
ســاکنعــراقراتشــویقبــهبازگشــتواســکاندرآنمناطــقنمایــد؛امــاتنهــا
عــدۀمعــدودیبــهمنطقــهبازگشــتند.درایــنراســتادرســال1310ش./1931م.
گــردانامنیــۀپشــتکوهخبــرازبازگشــتبیســتخانــوارمهاجــرازخــاکعــراق
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ــد)اســتادوخ،8-59/226-31-1311ش(. ــانمیده ــۀآبدان ــهمنطق ب
ــاذ ــوراتخ ــهمنظ ــاهب ــۀکرمانش ــسادارۀمالی ــال1312ش./1933م.رئی درس
تدابیــریبــرایتشــویقمهاجریــنپشــتکوهبــرایبازگشــتبــهکشــوروایجــاد
ــا ــردت ــفرک ــتکوهس ــۀپش ــهمنطق ــران،ب ــتدرای ــتاقام ــاجه ــهدرآنه عالق
بــاحاکــمنظامــیپشــتکوهدرایــنخصــوصمذاکــرهکنــد؛امــاحاکــمنظامــی
پشــتکوهبــهمرکــزمراجعــتکــردهبــود؛ازایــنرو،ویبــهناچــاربــاامیــنمالیۀ
پشــتکوهمالقــاتکــردوتدابیــرالزمرابــرایبازگردانــدنمهاجریــنپشــتکوهی
ــن ــوددرای ــنوج ــاای ــاکما،2-18002-240(؛ب ــت)س ــانگذاش ــااودرمی ب

ــهداشــت. ــانادام ــهعــراقهمچن ــزمهاجــرتســاکنانپشــتکوهب ســالهانی
کنســولخانقیــندرســال1316ش./1937م.درجریــانرســیدگیبــهوضعیت
مهاجریــنپشــتکوهیمقیــمزرباطیــه،بــدره،کــوتودیگــرایرانیــانمقیــمایــن
مناطــق،گــزارشمیدهــدکــه»تمــامایرانیــانبــدره،زرباطیــهواغلــبایرانیــان
ــن ــقاوکفشپاکک ــالوس ــفحم ــانازصن ــروپریش ــخاصیفقی ــوت،اش ک
ــانو ــتخودش ــث[زحم ــاط]باع ــننق ــادرای ــدنآنه ــتندومان ــههس وعمل
ــه ــنســاکنزرباطی ــهشــدتازمهاجری ــیمیباشــد«.ویب ــاتمل ــیحیثی مناف
ــرف ــتهاندح ــینتوانس ــنعراق ــرسمأموری ــهازت ــدک ــادمیکن ــدرهانتق وب
حــقخودشــانرابزننــد.کنســولایــراندرخانقیــندرپایــانگــزارشخــوددر
خصــوصمهاجریــنمقیــمزرباطیــه،بــدرهوکــوت،ازاولیــایدولــتمرکــزی
میخواهــدکــهتدبیــریبــرایبازگشــتآنهــابــهایــراناتخــاذنماینــد؛همچنیــن
ویبــرایبازگشــتایرانیــانمقیــمایــننواحــیبــهاطــالعآنهــامیرســاندکــه:
ــر ــه[ه ــوض]ب ــدونع ــرانراب ــتانومه ــهدرخوزس ــت،اراضــیخالص »دول
کــسهــرمقــداربخواهــدبــهتملــکاودرمــیآوردوهرگونــهمســاعدۀمالــی
وبــذروغیــرهبــهاتبــاعبیبضاعــتخــودمینمایــد«وازطــرفقونســولگری
ــهمســاعده ــاهرگون ــیمیشــوندت ــهمعرف ــنداخل ــهمأموری ــاب شاهنشــاهیآنه
وتســهیالتیرابــرایآنهــادرنظــرگیرنــد.پــسازایــناقدامــاتتنهــاچندیــن
ــد)اســتادوخ،7-15-42-1316ش(. ــرانبرگردن ــهای ــدب ــمگرفتن ــوارتصمی خان
دردورۀپهلــویاولدرحــدمحــدودیاراضــیبیــناهالــیاســتانایــالمتقســیم
گردیــدودرایــنمیــانتعــدادکمــیازمهاجریــنپشــتکوهصاحــبزمینشــدند.
علــیدراخانــیازمهاجریــنپشــتکوهمقیــمعــراقدرســال1317ش./1938م.در

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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ــی ــادآورمیشــودکــهنیمــیازاهال ــهوزارتامــورخارجــه،ی ــیب عــرضحال
پشــتکوهبــهواســطۀظلــموجــوردورۀوالیــانناچــاربــهمهاجــرتبــهدیگــر
مناطــقشــدهاند.ایــنشــخصآگاهبــهامــورپشــتکوهازاینکــهبــارویکارآمــدن
رضاشــاهتغییــریدروضعیــتمنطقــۀپشــتکوهایجــادنشــدهاســت،ابــرازتأســف
ــومو ــاب،مضم ــابعالمت ــعلۀآفت ــرش ــکدرزی ــۀکوچ ــکنقط ــد:»ی میکن
پنهــاناســتوایــننقطــه...عیــالمپشــتکوهاســت«.ویدرادامــهازبیتفاوتــی
حکومــتمرکــزینســبتبــهوضعیــتپشــتکوهوتــداوم»فشــار،ظلــم،جــور،
ــداوم ــعآن،ت ــهتب ــانوب ــهوبرخــیکدخدای ــی«نایبالحکوم تعــدیوبیقانون
مهاجــرتاهالــیپشــتکوهبــهخــاکعــراقخبــرمیدهــدوتأکیــدمیکنــدکــه
ــاوجــودایــنمشــکالت،تالشهــابــرایبازگردانــدنمهاجریــنپشــتکوهبــه ب

ایــرانبــهنتیجــهاینخواهــدرســید)همــان،7-36-59-1317ش(.
درســال1319ش./1940م.بیســتخانــوارمهاجــرپشــتکوهیمقیــمعــراقبــه
منطقــۀپشــتکوهبازگشــتند.وزیــرداخلــهبــاایــنتوجیــهکــه»بایــدمهاجریــنرا
بــهمراحــمدولــتامیــدوارنمــود«،ازوزارتدارایــیمیخواهــدکــهبــااطــالعو
نظــرفرمانــداریایــالم،مقــداردهخــروارگنــدمبــرایتهیــۀنــانوبــذربــهآنــان
بدهنــد)ســاکما،21053-240(.بازگشــتایــنتعــدادخانــوارمهاجــربــهمنطقــۀ
پشــتکوهبــهنســبتتعــدادمهاجریــنمقیــمعــراقوخانوارهایــیکــهبــهطــور

مــداومبــهعــراقمهاجــرتمیکردنــدبســیارناچیــزبــود.

اقدامات صورت گرفته برای بازگشت مهاجرین پشتکوه ایالم در دورۀ محمدرضاشاه
ــاس ــراس ــهب ــردک ــتوریصــادرک ــراندس ــاهای ــال1344ش./1965م.ش درس
آندولــتمیبایســتمقدمــاتبازگشــتمهاجریــنایرانــیرابــهکشــور
فراهــمنمایــدتــادرکشــورخــودبــهکاروزندگانــیبپردازنــد؛بــرایــناســاس،
ــن ــهای ــیایب ــال،آگه ــانس ــتانهم ــداددرتابس ــراندربغ ــولگریای سرقونس
ــیدر ــنایران ــسازمهاجری ــارداد:»هرک ــیانتش ــایعراق ــوندرروزنامهه مضم
عــراقراغــببرگشــتنبــهمیهــناســت،ازایــنتاریــختاســهمــاهبیایداســتماره
)مجــوز(خــروجازایــنسرقونســولگریبگیــرد،دولــتحاضــراســتتســهیالت
ــد«. ــیمســاعدتشنمای ــرایاوفراهــمآوردودرمیهــندرامــورزندگان ســفرب
ــامراجعــهبــه حــاجمحمــودباباخانیــان،رئیــسووکیــلمهاجریــنپشــتکوه،ب
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ــدوویدر ــیرامیپرس ــنآگه ــلای ــراق،تفصی ــراندرع ــولگریای سرقونس
ــیرا ــنایران ــهمهاجری ــمگرفت ــرانتصمی ــتای ــرازمــیداردکــه»دول جــواباب
درخــارجعمومــاًودرعــراقخصوصــاًبــهمیهــنبرگردانــدودرمیهــن،خانــه
ــتادوخ، ــد«)اس ــانمای ــرایآنه ــادکارب ــدوایج ــانده ــهایش ــکونتب ــرایس ب

.)1345 -240-2/6 -17
درســال1345ش./1966م.مهاجریــنپشــتکوهیمقیــمعــراقطــینامــهایبــه
وزیــرکشــوراعــالمکردنــدبــهجهــتمواجهــهبــابرخــیمشــکالتوتنگناهــا
ــرای ــنخــودهســتندوب ــهوط ــدهدرصــددبازگشــتب ــانحــالوآین درزم
تســهیلامــورخــودحــاجمحمــودباباخانیــانرابــهعنــوانرئیــسووکیــلخــود
وبــهعنــوانشــخصی»ملتپــرور«،»باعــزت«وبــا»تعصــبنــژادی«بــهوزارت

کشــورمعرفــیکردنــد)همــان،240-2/6-19–1345(.
ــا، ــنوعدهه ــرای ــهخاط ــراقب ــمع ــتکوهیمقی ــنپش ــیازمهاجری برخ
مجــوزخــروجگرفتنــدومنتظــرعملــیشــدنوعدههــایدولــتایــرانبــرای
بازگشــتبــهوطــنشــدندوبســیاریازآنهــانیــزبــهدالیــلنامعلومینتوانســتند
مجــوزخــروجبگیرنــد)همــان،22-2/6-240-1345(.پــسازآنکــهخبــریاز
ــی ــنایالم ــدنمهاجری ــرایبازگردان ــرانب ــتای ــایدول ــدنوعدهه ــیش عمل
نشــد،حــاجمحمــودباباخانیــاندرنامــۀمفصلــیبــهوزیــرامــورخارجــه،ضمــن
تشــریحوضعیــتمهاجریــنایالمــیمقیــمعــراقبــرلــزومتــدارکاتالزمجهــت
بازگشــتآنهــابــهایــرانتأکیــدورزیــد.ویازنظــرکّمی،هشــتاددرصــدایرانیان
مقیــمعــراقرامهاجریــنپشــتکوهمعرفــیکــردودرخصــوصعلــتمهاجــرت
آنــانبــهعــراقنوشــت:»نظــربــراینکــهزمیــنپشــتکوه)اســتانایــالمکنونــی(
ــن ــهزمی ــت،ن ــراس ــوردوبیدرآمدت ــرانکمم ــهای ــکمحروس ــیممال ازتمام
کافــیبــرایکفایــتمردمــانســکنهاوداردونــهمعدنــیدرزمیــناواســتخراج
ــاکار ــردمدرآنه ــام ــیدرآنمنصــوبشــدهت ــهکارخانههــایصنعت شــدهون
نماینــد.نظــربــرایــنتــاحــالحاضــروفعــاًل)1345ش.(ازهــرخانــهیــکنفــر
ودونفــرازآنهــادرعــراقمشــغولکســبوکارهســتند،بــرایامــورزندگانــی

فامیلشــاندرپشــتکوه«)همــان(.
مهاجریــنایالمــیازدولــتایــرانخواســتندکــهتســهیالتیبــرایبازگشــت
آنهــابــهایــرانفراهــمنمایــدوبــهوعدههــایخــوددرخصــوصتهیــۀمنــزلو
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ایجــادکاربــرایاشــتغالآنهــاعمــلنمایــد؛امــاســفیرایــراندرعــراقدرجواب
خواســتههایمهاجریــنایالمــیبــهنماینــدۀآنهــاحــاجمحمــودباباخانیــان»بــه
عذرهــایغیــروارددســتمــیزد،گاهــیمیگفــتمهاجریــنبــرایبرگشــتنبــه
ایــرانحاضــرنیســتندوگاهــیمیگفــتبــرایعمــوممهاجریــنمنــزلســکونت

وایجــادکارممکــننیســت«)همــان(.
ــفیر ــیهایس ــنبهانهتراش ــوابای ــزدرج ــتکوهینی ــنپش ــلمهاجری وکی
ــع ــداهللوض ــت:»اوالًالحم ــهنوش ــورخارج ــرام ــهوزی ــهایب ــران،درنام ای
اقتصــادیمملکــترضایتبخــشاســت،ثانیــاًاولیــاءامــوردولــتازکــدامیــک
ازاینجانبــاندعــوتنمــودوبــهایــرانبرگشــت]و[ادعــایکاخبــرایســکونت
وکارمنــدشــدنودرپشــتمیــزنشســتنکــرد؛تــاهنــوزهیچکــدامازاینجانبــان
دعــوتبرگشــتنازجانــبدولــتبــهایــراننشــدهوبــهایــراننرفتــهتــاایــن
ادعــانمایــد؛بلــیهــرفــردازافــرادملــتحــقمنزلــیبــرایســکونتداردو
حــقایجــادکارنمــودنازجانــبدولــتبــرایامــورزندگانــیدارد؛امــانبایــد
درکاخــیبنشــیندودرپشــتمیــزقــرارگیــردوکارمنــدشــود،مگــرآنشــخص
لیاقــتکارمنــدیداشــتهباشــد«.باباخانیــاندرادامــۀمطالبهگریهایــشتوضیــح
میدهــدکــهتــاســال1345ش./1966م.دولــتایــرانازهیچکــدامازمهاجریــن
پشــتکوهی،دعــوتبــهبازگشــتنکــردتــاچــهرســدبــهاینکــهبــهایــرانآمــده
باشــندوادعــایمنــزلمســکونیوشــغلمناســببکننــد.ویتوضیــحمیدهــد
ــه ــوتب ــراقرادع ــمع ــانمقی ــرازایرانی ــداد88نف ــراندربغ ــفارتای ــهس ک
بازگشــتنمــودکــههیچکــدامازآنهــامهاجریــنایالمــینبودنــدوازآنتعــداد
برخــیدرخواســتهایغیرمعقــولطلــبکــردهبودنــدوبرخــیدیگــرنیــزبــه
بهانــۀاینکــهکارمناســببــرایآنهــاایجــادنشــدهبــود،ازبازگشــتبــهایــران
ــبوســردوگرم ــیراحتطل ــرادرا»مردمان ــانآناف ــد.باباخانی خــودداریکردن
نچشــیده«کــه»پیشــۀآنهــانوکــریدرخانههــاوطباخــی]اســت[«معرفــیمیکند
وازاولیــایدولــتایــرانمیخواهــدکــه»اقــوالوافعــال«چنیــناشــخاصیرا
بــرتمــاممهاجریــنایرانــی؛بهویــژهمهاجریــنایالمــیتعمیــمندهــد؛چراکــهبــه
اعتقــادوی،مهاجریــنایالمــی»درانجــامکارهــایســختوســنگینبــرتمــام
کارگرهــایدنیــامتفــوقهســتند«ودولــتایــراننبایــدبــاتمســکجســتنبــه
ــرایبازگشــت ــارچنیــنافــرادی،وعدههــاوتمهیــداتخــودراب کــردارورفت
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مهاجریــنایالمــیالغــاءکنــد.
ــران،دو ــهای ــیب ــنایالم ــرایبازگشــتمهاجری ــانب ــودباباخانی حــاجمحم
دســتهشــروطوخواســتههایپایــداروموقــترامطــرحکــردکــهخواســتههای
پایــداربــهدودســتۀاجتماعــیواقتصــادیتقســیممیشــوند.ویبــرای»عــالج
کلــیدرد«مهاجــرتگســتردۀاهالــیایــالمبــهعــراق،پیشــنهاداتیارائــهدادکــه
بــهطــورکلــی،اصالحــاتاجتماعــیواقتصــادیراشــاملمیشــد.ویدرایــن
راســتاتأکیــدکــرد:چنانچــهاقداماتــیبــرایبهبــوداوضــاعاقتصــادیواجتماعــی
ــازهــمعــراقپــرازمهاجریــن پشــتکوهبــهعمــلنیایــد،بعــدازچنــدســالب

ــود. ــتکوهیمیش پش
باباخانیــان»اصــالحاوضــاعاجتماعــی«پشــتکوهرامقــدمبــرهــراقــدامدیگری
مــوردتأکیــدقــرارمیدهــدودرایــنراســتاایجــادوتوســعۀمراکــزآموزشــیو
بهداشــتیدرمنطقــۀایــالمراازدولــتایــراندرخواســتمینمایــدودرادامــه
ــا ــانازبیماریه ــودنمردم ــالمب ــز،س ــرچی ــشازه ــدپی ــرمیشــود»بای متذک
ــانتندرســت ــادوی»مردم ــهاعتق ــهب ــامعالجــهشــود«؛چراک ــاشــدنآنه ودان
ودانــاباعــثســودومنشــأخیــرهســتند؛هــماســتفادهبــهدولــتومملکــت
ــر ــتیتدابی ــیوتندرس ــتفاده[ازآندانای ــااس ــان]ب ــمخودش ــانندوه میرس
امــورزندگانــیخــود،خــواهاقتصــادیباشــدوخــواهاجتماعــیبــهنــوعاحســن
ــردوش ــاریگــرانب ــانجاهــلوبیمــار،ب ــدومردم ــهراهمیاندازن فراهــموب

ــتادوخ:1345-240-2/6-22(. ــوند«)اس ــتمیش ــوردول ــاءام اولی
ــز ــدمراک ــافاق ــربخشه ــالم،دیگ ــهرای ــزش ــل،بج ــۀچه ــطده ــااواس ت
ــی ــایارتباط ــوزراهه ــههن ــنده ــطای ــااواس ــدوت ــیبودن ــتیودرمان بهداش
ایــالمتوســعهنیافتــهبودنــدوبعضــیمناطــقهمچــوندهلــرانوآبدانــانتاشــهر
ایــالمدوروزمســافتداشــتند؛ازایــنرو،بیشــتربیمــاراندرایــنمناطــقبــدون
معالجــهباقــیمیماندنــد؛همچنیــنبجــزشــهرایــالم،دیگــربخشهــایمنطقــۀ
پشــتکوهفاقــددبیرســتانبودنــدوبــهایــنجهــتبیشــتردانشآمــوزانتنهــاتــا
ــهعلــتنداشــتندبیرســتانتــرک ــاندورۀابتدایــیتحصیــلوپــسازآنب پای
ــن ــتههایمهاجری ــنخواس ــاازمهمتری ــنکمبوده ــعای ــد.رف ــلمیکردن تحصی
ــت ــنپشــتکوهی،ازدول ــلمهاجری ــان،وکی ــود.باباخانی ــراقب ــمع ــیمقی ایالم
ایــرانعــالوهبــربهبــودوضعیــتاقتصــادیپشــتکوه،درخواســتداشــتندکــه
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ــامریضهــای »درهــربخشــیدبیرســتانیومرکــزبهــداریایاحــداثشــودت
ــلمیشــدند،درآن ــارغتحصی ــهازدبســتانف ــیک ــداواشــودوبچههای ــام آنه
ــداریازجهــلو ــانآنفرمان ــد؛شــایدمردم ــلدهن ــۀتحصی دبیرســتان]ها[ادام
نادانــیوامراضــیکــهدرآنجــامنتشــراســترهــاشــوند،شــایدبــهدرجــه]ای[

برســندهــماســتفادهبــهدولــتبرســانندوهــمخودشــانمســتفادشــوند«.
حــاجمحمــودباباخانیــاندرخصــوصوضعیــتاجتماعــیپشــتکوهدرنیمــۀ
ــی ــانجاهل ــتکوه،مردم ــاکنپش ــانس ــد:»مردم ــیمینویس ــلشمس ــۀچه ده
ــهرؤســایی ــودازصــدازآنهــابیســوادهســتندومبتــالب ــوزن هســتندکــههن
ــن ــتوخائ ــمنمل ــادش ــتندی ــرهس ــاجاهلت ــودآنه ــاازخ ــه[ی ــدهاند]ک ش
دولــتهســتند«.ویازمطالبهمحــورنبــودنرؤســاوکدخدایــانعشــایرپشــتکوه
ــتی ــزآموزشــیوبهداش ــودنمراک ــاوجــودنب ــاب ــهچــراآنه ــدک ــادمیکن انتق
ــراق، ــهرهایع ــهش ــرایکارب ــهب ــیآنمنطق ــیومهاجــرتگســتردۀاهال کاف
ــانصــب ــیی ــااســتخراجمعدن ــیی ــران»درخواســتاصــالحزمین ــتای ازدول
کارخانــهیــااحــداثدبیرســتانینمیکننــد«؛همچنیــنباباخانیــانبــرایــنبــاور
ــعهنیافتگی ــمتوس ــعمه ــتکوهازموان ــایرپش ــانعش ــاوکدخدای ــهرؤس ــودک ب
ــردموایجــادکار ــاشــدنم ــادویباســوادودان ــهاعتق آنســرزمینهســتند.ب
ــخصی ــودش ــانس ــاوکدخدای ــه»رؤس ــدک ــثمیش ــالمباع ــرزمینای درس
ــه ــهازعــراقب ــردیک ــالف ــرایمث ــد«؛ب ــردی]را[ازدســتدهن ــتف ورفاهی
ــهو ــایروتحف ــسعش ــهرئی ــیب ــانالیق ــدارمغ ــت»بای ــازمیگش ــتکوهب پش
ــن ــهقاچــاقرفت ــرد[وإاّلیادداشــتب ــم]میک ــهکدخــدایدهتقدی ــیب هدایای
ــد[ ــدایداده]میش ــداریوفرمان ــگاهوبخش ــسپاس ــهرئی ــتناو]را[ب وبرگش
ــه ــنگون ــعای ــانرف ــد[«.باباخانی ــادمشــکل]میکردن ــرایآنشــخصایج وب
ــهوســیلۀکســبدانــشوایجــاداشــتغالدرمنطقــه ــاشــدنب مشــکالترادان
ایــالمذکــرمیکنــد؛چراکــهبــهاعتقــادوی»مردمــانجاهــلهــمدولــتازآنهــا
ــتادوخ:22- ــود«)اس ــاواردمیش ــودآنه ــرخ ــتمب ــمس ــدوه ــتفادهنمیکن اس

.)1345-240-2/6
معمــوالًزیادهخواهــیمالیــاتدیوانــیووقــوعقحطــیوخشکســالی
ــاو ــاندرآمده ــبنقص ــام،موج ــیاحش ــنتدریج ــنرفت ــتکوهوازبی درپش
فقــروضعــفبنیــۀمالــیعشــایرمیشــدکــهبــهدنبــالآنبعضــیازســاکنان
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ــهشــهرهایعــراقمهاجــرت ــرایکســبوکارب ــورمیشــدندب پشــتکوهمجب
کننــد.بینالنهریــنبــهبرکــترودهــایدجلــهوفــرات،ســرزمینحاصلخیــزو
پرنعمتــیبــودوبــرایســاکنینفقیــرپشــتکوهدروازۀرحمــتمحســوبمیشــد.
تــداوماقامــتکردهــایفیلــیدرعــراقکامــاًلناشــیازدالیــلاقتصــادیبــود.
درآمــدماهیانــۀکردهــایفیلــیدرشــهرهایعــراق،بــدونتوجــهبــهتخصــص
ــااز ــیآنه ــاالنۀقبل ــدس ــاکلدرآم ــودب ــنب ــا،ممک ــیآنه ــایقبل وآموزشه
کشــاورزیودامــداریدرپشــتکوهبرابــرشــود؛عــالوهبــرایــن،کردهــایفیلــی
ــوبخــودراانتخــاب ــوعکارمطل ــراقشــغلون ــتدرع ــیاقام ــسازمدت پ
میکردنــد.ازاواســطقــرننوزدهــمتــااواســطقــرنبیســتممهاجریــنایالمــی
مهمتریــننیــرویکارعــراقبودنــدودرزمینــۀفعالیتهــایاقتصــادیو
تجــاریبــهموقعیــتمناســبیرســیدند.مهاجریــنپشــتکوهتــاپایــانحکومــت
عبدالکریــمقاســمدرســال1342ش.موانــعچندانیبــرایکارواشــتغالدرعراق
نداشــتند؛امــابــاکوتــایحــزببعــثوعبدالســالمعــارف،دولتــیبــارویکــرد
ناسیونالیســتیرویکارآمــدکــهدرزمینــۀاشــتغالمعتقــدبودنــدکــهتنهــابایــد
اعــرابرابــهکارگرفــتوازایــنزمــانبــهبعــدتنگناهــایمهاجریــنایالمــی
ــهکارشــروعشــد)اســتادوخ،30-5/1/2-88-1346ش(؛از ــۀاشــتغالب درزمین
ایــنرو،ضــروریبــودکــهبــرایتشــویقمهاجریــنایالمــیبــرایبازگشــتبــه
ایــران،اصالحــاتگســتردهایدرزمینــۀفعالیتهــایاقتصــادیدرمنطقــهایــالم
صــورتگیــرد؛درایــنراســتاباباخانیــاندرزمینۀاقدامــاتاقتصادیپیشــنهاداتی

رادرچهــاربخــشارائــهنمــودکــهعبــارتبودنــداز:
1 اصالحزمینهایکشاورزی..
2 اســتخراجمعــادنپشــتکوه:باباخانیــانبــرحســباطالعــاتخودوشــنیدهها.

بــهمعرفــیبرخــیمعــادنومناطــقنفتخیــزایــالممیپــردازدوبــهوجــود
ذخایــرنفــتدرمناطــقبــدره،میشخــاص،کــوهکولــک،چنگولــه،بیجــار
ایــالم،زرینآبــادودهلــراناشــارهمیکنــد؛همچنیــنازوجــودمعــدنزغــال
ــر ــرانخب ــرددرمه ــزابوگوگ ــدنتی ــالمومع ــرانای ــنگدرقالعقی س
ــنمعــدنرادر ــرانمیخواهــدکــهاســتخراجچندی ــتای میدهــدوازدول

ایــالمفعــالنمایــد.
3 ــا. ــانب ــتکوه:باباخانی ــفپش ــقمختل ــیدرمناط ــایصنعت ــادکارخانهه ایج
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ــۀگونیبافــیدربخــش ــع،ایجــادکارخان ــهپتانســیلمناطــقومناب توجــهب
بــدرهوایجــادکارخانههایــیمتناســبدربخــشارکــوازملکشــاهیرا
ــر ــشمحرومت ــندوبخ ــادویای ــهاعتق ــهب ــد؛چراک ــتمیکن درخواس

ــد. بودن
4 ایجــادســدبــررویرودخانههــایایــالم:باباخانیــانازدولــتایــران.

میخواهــدکــهبــرایتوســعۀکشــاورزیدرمنطقــۀایــالم،بــرروی
رودخانههــایایــالم،بهویــژهســهرودخانــۀگاوی،چنگولــهوصیمــرهســد
ایجــادگــردد.بــهاعتقــادویبــاایجــادســدبــررویرودخانــۀچنگولــه،»کار
ــد[«.در ــاد]میش ــتکوهایج ــاکنینپش ــومس ــایدعم ــع]و[ش ــهرب ــرایس ب
ــنهاد ــر«پیش ــروه«و»آبح ــای»بانپ ــردنزمینه ــیک ــرایآب ــدرهب بخــشب
ــز ــهالر«نی ــای»ل ــدنزمینه ــیش ــرایآب ــقوب ــاهعمی ــنچ ــادچندی ایج
پیشــنهادایجــادســدبــررویرودخانــۀصیمــرهرامیدهــد.بــهاعتقــادوی
بــاایــنگونــهاقدامــاتدرمنطقــۀبــدره،بــراینصــفمردمــانآنمنطقــهکار

ــود. ــادمیش ایج
باباخانیــانبــرایبازگشــتمهاجریــنپشــتکوهی،عــالوهبــردرخواســتهای
ــرح ــتمط ــروطموق ــوانش ــهعن ــتب ــندرخواس ــی،چندی ــدار«وزیربنای »پای
ــه ــدک ــتدرد«میدان ــکینموق ــروطرا»تس ــنش ــدنای ــیش ــرد.ویاجرای ک
بــرای»حفــظآبــرویدولــتوملــتایــران«درآنزمــانالزموضــروریبــود.

ایــنشــروطموقــت،عبــارتبودنــداز:
1 دولتبهوعدۀ»تهیۀمسکن«برایمهاجرینعملنماید..
2 دولتبهوعده»ایجادشغل«برایمهاجریناقدامنماید..
3 ــۀکارگــرانپشــتکوهیمتناســب. تعییــنپرداخــت80ریــالدســتمزدروزان

بــاکارکــردنآنهــا.
4 ــل. ــاالًتحصی ــاًلواهم ــاجه ــذوراًی ــه»مع ــانیک ــهکس ــنامهب دادنشناس

شناســنامهنکــرده]بودنــد[«)اســتادوخ،35-2/6-240-1345(یــاکســانیکــه
بــهعلــتفــوتپدرانشــانوکمــیســنموفــقبــهگرفتــنشناســنامهنشــده
بودنــدوسرقونســولگریایــراندرعــراقبــاوجــودآنکــهتمــامفامیــلآنهــا
ــرده ــودداریک ــاخ ــهآنه ــنامهب ــتهاند،ازدادنشناس ــیداش ــنامۀایران شناس

بــود.
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5 دادنشناســنامهبــهکســانیکــهازرویاجبــارو»بــرایرفــعاذیــتوآزار.
ــده ــیش ــتکوه،عراق ــاندرپش ــیفامیلش ــورزندگان ــیتام ــودوتمش ازخ
ــفندیاری1- ــیاس ــالعموس ــیواط ــاهماهنگ ــاب ــیازآنه ــد[«.برخ ]بودن
ــده ــیش ــا1322ش.-عراق ــال1317ت ــراقازس ــراندرع ــتای ــفیروق س
بودنــدوبــهآنهــاوعــدهدادهبــودکــههمچنــانآنهــارابــهعنــوانایرانــی
میشناســدوحــالازدولــتایــرانانتظــارمیرفــتکــهآنهــارابــهعنــوان

ــهآنهــاشناســنامۀایرانــیدهــد. ایرانــیبشناســدوب
6 ــنایالمــیکــهمجــوز. ــۀبازگشــتآندســتهازمهاجری فراهــمکــردنزمین

ــد. ــهبودن خــروجگرفت
7 دادنمجــوزخــروجبهآندســتهازمهاجرینــیکهدرســال1345ش./1966م.

.موفــقبــهدریافــتآننشــدهبودند.
8 فراهــمآوردنزمینــۀعادالنــهایبــرایآندســتهازمهاجریــنپشــتکوهیکــه.

بتواننــددوبــارهامــالکخــودراصاحــبشــوند.
9 فراهــمکــردنتســهیالتیدرجهــتخریــدخدمــتســربازیآندســتهاز.

جوانــانمهاجــریکــهدرعــراقمشــغولکســبوکاربودنــد)همــان(.

ــان ــودباباخانی ــاجمحم ــۀح ــران،نام ــۀای ــورخارج ــرام ــاسآرام،وزی عب
ــمعــراق ــنپشــتکوهیمقی ــندرخواســتهایمهاجری ــرمهمتری ــیب ــهمبن راک
بــود،بــهدکتــرنهاونــدی،وزیــرآبادانــیومســکنارجــاعداد.وینیــزآننامــه
رابــهنــزدتیمســارسرلشــکرعلــیمعتضــد،رئیــسکمیتــهرســیدگیبــهامــور
معاودیــنفرســتاد)اســتادوخ،1-2/6-240-1345(.سرلشــکرمعتضــددرجــواب
وزیــرآبادانــیومســکن،پروســۀاداریچگونگــیبازگشــتمعاودیــنراتشــریح
کــردوچنیــنابــرازداشــت:»بــرایآندســتهازایرانیانــیکــهدرخــاکعــراق
ــی ــتورالعملکل ــتند،دس ــنهس ــهمیه ــتب ــهبازگش ــلب ــتهومای ــتداش اقام
ــفارت ــهس ــاًلب ــتیقب ــهاشــخاصبایس ــقآناینگون ــرطب ــهب ــدهک صــادرش
ــور ــاهیدرآنکش ــولگریشاهنش ــهسرکنس ــاب ــدادی ــراندربغ ــاهیای شاهنش

1.موســیاســفندیاریازدیپلماتهــایدورۀرضاشــاهومحمدرضــاشــاهوازســال1317تــا
ش.1322ســفیرایــراندرعــراقبــود.
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مراجعــهوپرسشــنامهراتکمیــلنماینــد.ایــنپرسشــنامهرابــهمرکــزارســالو
ــن،مطالعــاتوتحقیقــات ــۀامــورمعاودی ــنکمیت ــهوســیلۀمأموری رویآنهــاب
کافــیبــهعمــلمیآیــد،درصورتــیکــهمعاودیــنداوطلــب،بالمانــعتشــخیص
ــهوســیلۀ ــراناعــالموســپسب ــهســفارتشاهنشــاهیای ــبب دادهشــودمرات
ســفارتخانه،ترتیــباعــزامآنــانبــهتهــرانومعرفــینامبــردگانبــهکمیتــۀامــور
معاودیــندادهمیشــود.کمیتــهنیــزبــهتناســبســنووضــعمزاجــیومیــزان
ــه ــرد«.درادام ــرمیگی ــاندرنظ ــرایآن ــغلیب ــن،کاروش ــاتمعاودی معلوم
ــای ــلایالمیه ــان،وکی ــهباباخانی ــهب ــدک ــیومســکنمیخواه ــرآبادان ازوزی
مقیــمعــراق،ابــالغگــرددکــهچنانچــهافــرادیازآنهــامایــلبــهبازگشــتبــه
میهــنهســتنداطــالعدادهشــودکــهطبــقروشتعریــفشــدهبــهســفارتایران
دربغــدادمراجعــهنماینــدتــامقدمــاتبازگشــتآنــانبــهکشــورفراهــمشــود

ــان،1345-240-2/6-3(. )هم
تاریـخ بـه نامـهای در بغـداد، در ایـران سـفیر پیراسـته، سـیدمهدی     
1345/8/10ش./1966م.امکانـاتکمیتـۀمعاودیـنبـرایبازگردانـدنمهاجریـن
پشـتکوهیمقیـمعـراقراناکافـیدانسـتواعـالمکـرد:»بـهنظـرایـنسـفارت
معـاودتدادنایـندسـتهازاتبـاعشاهنشـاهیازعـراقفقـطبـاایجـادکارهـای
تولیـدیوفعالیتهـایاقتصـادیدرمناطقایـالمومهرانواطـرافآنهابهصالح
وعملـیمیباشـدوبـاتوجـهبـهاینکـهاکثریـتقریـببـهاتفـاقایناشـخاص
امـروزدرعـراقبـهشـغلباربـریاشـتغالوروزانـهمبلغـیدرحـدود2دینـار
عراقـیدرآمـددارنـد،امکانـاتکمیتـۀمعاودیـنبـرایتعییـنتکلیفوسـرانجام
دادنآنـانکافـینمیباشـد«)همـان،25-2/6-240-1345(.درنهایـتآنچـهدر
عمـلاتفـاقافتـاداینبـودکـهمهاجرینایالمیکـههنوزبـرتابعیـتایرانیخود
باقـیمانـدهبودنـد،همچناندرکشـورعـراقماندندودولـتایراناقـدامالزمرا
بـرایبازگردانـدنآنهـاانجـامنـداد.اینآخریـنباریبـودکهمهاجریـنایالمیبا
تشـریحوضعیـتخـوددرقالـبیـکدرخواسـتجمعیخواسـتاربازگشـتبه
ایـرانشـدند.بـارویکارآمـدنحـزببعـثطـیچندیـنمرحلهبخـشزیادی
ازآنهـابـهایـراناخـراجشـدندوشـیرازۀامـورخانوادههایزیـادیازآنهـاازهم
پاشـیدودرآنشـرایطمهاجریـنایالمـیبـهصـورتانفـرادیبـانامهنـگاریبـا

دولـتایـرانخواسـتاررسـیدگیبـهوضعیـتخودشـدند.
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تأثیر سیاست های دولت بعث بر مهاجرین پشتکوهی
دولــتعــراقپــسازرویکارآمــدنحــزببعــثدرســالهای1348
ش./1969م.تــا1351ش./1971م.تعــدادزیــادیازمهاجریــنایالمــیرابــهجــرم
داشــتنتابعیــتایرانــیازعــراقاخــراجکــرد)روزنامــۀاطالعــات،1350/10/12،
شــمارۀ13688،ص2(؛بــاایــنوجــود،تــاپیــروزیانقــالباســالمیهمچنــان
ــا ــد.ب ــاکنبودن ــراقس ــران،درع ــۀای ــیتبع ــنایالم ــادیازمهاجری ــّدهزی ع
پیــروزیانقــالباســالمیایــرانومتشــنجشــدنروابــطایــرانوعــراق،اتبــاع
ایرانــیمقیــمعــراقاولیــنقربانیــانایــنتغییــراتبودنــد؛چراکــهآنهــابــهعنوان
اتبــاعدشــمندرخــاکعــراقمحســوبمیشــدندووجــودآنهــابــرایامنیــت
ــی ــاکتلق ــود-خطرن ــگشــدهب ــرانواردجن ــاای ــهب عــراق-درشــرایطیک
ــاع ــهاخــراجاتب ــادرتب ــمبعــثمب ــهرژی ــودک ــنشــرایطیب میشــد.درچنی
ایرانــیســاکنعــراقکــردکــهاکثریــتآنهــاخانوادهــایمهاجــرایالمــیبودنــد
)مرکــزبررســیاســنادتاریخــی،59:1391(.دولــتایــرانبــاتوجــهبــهشــرایط
بحرانــیایکــهدراوایــلانقــالببــاآنمواجــهبــودوبــاوجــودانبــوهمشــکالتی
کــهدرروابــطایــرانوعــراقبــهوجــودآمــدهبــود،نتواســتبــهخوبــیازاتبــاع
خــوددرعــراقمحافظــتکنــدیــاتدابیــریبــرایبازگردانــدنآنهــابــهشــیوهای

شایســتهوقانونــیاتخــاذنمایــد.
خانوادههــایمهاجــرایالمــیتــاقبــلازاخــراجازعــراقبــهطــورمعمــول
ــایۀ ــادرس ــدوبخشــیازآنه ــیمیکردن ــببیزندگ ــوامنســبیوس ــاراق درکن
کاروتــالشخــودازوضعیــتمناســباقتصــادیبرخــوردارشــدندوشــرایطی
ــد. ــمآوردن ــانفراه ــیفرزندانش ــیوفرهنگ ــکوفاییتحصیل ــدوش ــرایرش ب
تعــدادزیــادیازایــنخانوادههــاازنظــرسیاســی،اقتصــادی،فرهنگــی،هنــری
وورزشــیدرجامعــۀعــراقصاحــبوجاهــتشــدند.بــااخــراجایرانیتبــاران
ســاکنعــراقدردودهــۀپنجــاهوشــصتخانوادههــایزیــادیراازمهاجریــن
ایالمــیازهــمپاشــید.دردورۀبعــدازانقــالباســالمی،بهویــژهبعــدازحادثــۀ
ــارت ــهاس ــیب ــرایالم ــایمهاج ــانخانوادهه ــز،جوان ــقطارقعزی ــرورناموف ت
گرفتــهشــدندوبقیــۀاعضــایخانــوادهراپــسازســلبتابعیــتوضبــطهمــۀ
اســنادومــدارکازعــراقاخــراجکردنــد.ایــناخراجهــاشــاملمهاجرینــیبــود
ــراســاس ــااینکــهب ــاتابعیــتایرانــیداشــتندی ــدی ــافاقــدتابعیــتبودن کــهی
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قانــونتابعیــت1924م./1302ش.بــادرجمنشــأایرانیاالصــلبــودندرشناســنامه
بــهتابعیــتکشــورعــراقدرآمــدهبودنــد.بــرهمیــناســاسبــوداخــراجزنو
مردهــایکــهتنهــایکــیازآنهــاکــهفاقــدتابعیــتدورۀعثمانــیبــود.دردورۀ
قبــلوبعــدازانقــالباســالمیمهاجریــنایالمــیبــهگونــهایاخــراجشــدندکه
امــوالآنهــامصــادرهوشــیرازۀخانوادههایشــانازهــمپاشــیدهشــدهبــود؛مثــاًل
پــدریــکخانــوادهرااخــراجکــردهوفرزندانــشدرعــراقنــگاهداشــتهبودنــدیا
دوبــرادردرعــراقســاکنبودنــدودرهنــگاماخــراج،یــکخانــوادهرااخــراجو
یــکخانــوادهرانــگاهداشــتهبودنــد.درمــواردینیــزفرزنــدانخانــوادهرااخراج
کردنــدوپــدرومادرشــاندرعــراقبودنــد.افــزونبــرایــن،ســختگیریهای
دولــتایــراندربرخــوردبــااخراجشــدگانازابتــدایانقــالبتــاســال
ــهآندســته ــرانتنهــاب ــرعلــتشــد؛چراکــهای ــدب ــزمزی 1359ش./1980م.نی
ــداجــازۀورودمــیدادوافــرادفاقــد ازافــرادیکــهدارایتابعیــتایرانــیبودن
تابعیــتایرانــیرادوبــارهبــهخــاکعــراقعــودتمــیداد؛بــرایمثــالممکــن
بــودپــدرخانــوادهتابعیــتایرانــیداشــتهباشــدوهمســرشوفرزندانــشفاقــد
تابعیــتایرانــیبــودهباشــند،بــرایــناســاستنهــاپــدرمیتوانســتواردکشــور
ــد.مــوارد ــهکشــورعــراقعــودتمیدادن ــوادهراب شــودودیگــراعضــایخان
ــای ــلدرنامهه ــنایالمیاالص ــهمعاودی ــدک ــثش ــلباع ــنقبی ــددیازای متع
متعــددیبــهوزارتامــورخارجــهدرخواســترســیدگیبــهوضعیــتامــوالو
بازگردانــدناعضــایخانوادههایشــانازعــراقبــهایــرانرانماینــد؛بــرایمثــال
ــهوزارتامــورخارجــهدر ــد،ازمعادیــنایالمــی،درنامــهایب رحمــانجورون
ــت ــرانرادرخواس ــهای ــشب ــدنبرادرزادههای ــال1358ش./1979م.بازگردان س
ــراج ــراناخ ــهای ــالب ــانس ــایویرادرهم ــراقبرادرزادهه ــتع ــود.دول نم
کــرد؛امــادولــتایــرانآنهــارابــهعلــتنداشــتنشناســنامۀایرانــیبــهکشــور

ــراقعــودتداد)اســتادوخ،14-314پ-113ک-1359-1357ش(. ع
درنامــهایدیگــربــهتاریــخ1358/11/11ش./1979م.شــخصیبــهنــامزیدان
ــادمعرفــیمیکنــد،ازوزارتامــورخارجــۀ گــوران،کــهخــودرااهــلزرینآب
ایــراندرخواســتبازگردانــدنمــادروبــرادرشرامیکنــدکــهدرعــراقبودنــد.
ــژادواز ــادرشراایرانین ــدروم ــرانوپ ــۀای ــتشخــودراتبع ویدردرخواس
اهالــیپشــتکوهمعرفــیمیکنــدوتوضیــحمیدهــدکــهخــودشرابــهتنهایــی
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اخــراجکردهانــدوموفــقشــدهاســتدرایــالمســاکنشــودوتابعیــتایرانــی
خــودرابــهدســتآورد؛ولــیمــادروبــرادرشبــدوناینکــهشناســنامۀایرانــی
ــالب ــدازانق ــدودردورۀبع ــیماندهان ــراقباق ــنددرع ــتهباش ــیداش وعراق
ــد؛ ــراجکردن ــراناخ ــهای ــرانب ــرزمه ــال1358ش./1979م.آندوراازم درس
ولــیمأموریــنایرانــیبــهعلــتنداشــتنشناســنامۀایرانــیاجــازۀورودبــهآنهــا
ندادنــد؛ازایــنرو،آقــایگــورانتقاضــامینمایــدکــهاجــازۀورودبــهآنهــاداده

شــود)همــان،26-314پ-113ک-1359-1357ش(.
درنامــهایدیگــربــهتاریــخ1358/9/17ش./1979م.فــردیبــهنــامحســین
ــرش ــوهرخواه ــروش ــادر،خواه ــودتدادنم ــتع ــتعلیونددرخواس دوس
ــود ــنخ ــم،درمیه ــشه ــودگیپی ــاآس ــد»ب ــابتوانن ــدت ــرانرامینمای ــهای ب
ــد[« ــی]نماین ــیزندگ ــامخمین ــریام ــهرهب ــالمیب ــدلاس ــمع ــرپرچ وزی
ــد ــاماحم ــهن ــرب ــردیدیگ ــان،86-314پ-113ک-1359-1357ش(.ف )هم
ــودت ــایع ــۀ1358/8/20ش./1979م.تقاض ــالم،درمورخ ــاکنای ــی،س فتحاله
ــان، ــد)هم ــرانمینمای ــۀای ــدشراازوزارتخارج ــهفرزن ــروس دادنهمس
ــام ــهن ــخصیب ــب،ش ــنترتی ــههمی 157-314پ-113ک-1359-1357ش(.ب
ــال1350ش./1971م.در ــدگانس ــران،ازاخراجش ــاکندهل ــدار،س ــونبی عبدع
نامــهایبــهوزارتامــورخارجــه،تقاضــایعــودتدادنهمســروپنــجفرزنــدش
راازشــهربدرهعــراقمینمایــد)همــان،167-314پ-113ک-1359-1357ش(.
ــداز ــوردردورۀبع ــواردمذک ــهم ــبیهب ــیش ــتهایفراوان ــاودرخواس نامهه
ــورخارجــهوجــوددارد. ــزاســنادوزارتام ــروزیانقــالباســالمیدرمرک پی

نتیجه گیری 
ــاکنین ــدهایازس ــشعم ــهبخ ــنداردک ــتازای ــتارحکای ــننوش ــۀای نتیج
پشــتکوهدردورۀقاجــاروپهلــویترجیــحدادنــدکــهازاراضــیاجــدادیخــود
ــهخــاکعــراقمهاجــرتنماینــد.آنهــارفتهرفتــهدرشــهرهاومناطــقدیگــر ب
عــراقازموصــلدرشــمالتــابصــرهدرجنــوبپراکنــدهشــدند.بخــشزیــادی
ــیخــودرا ــانتابعیــتایران ــرانهمچن ــاپیــروزیانقــالباســالمیای ازآنهــات
حفــظکردنــد.ایــندســتهازمهاجریــنبــهانحــاءمختلــفتــالشکردنــدکــهبــه
میهــنخــودبازگردنــد؛امــاتــالشآنهــابــهجایــینرســیدوهمچنــاندرعــراق

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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ــاریو ــژهایرانیتب ــف،بهوی ــایمختل ــهبهانهه ــراقب ــثع ــمبع ــد.رژی ماندن
کــردوشــیعهبــودندرســالهای1348تــا1351ش؛همچنیــندرســال1354و
ــدۀ ــال1359ع ــژهدرس ــالمی،بهوی ــالباس ــروزیانق ــدازپی ــالهایبع س
زیــادیازکردهــایفیلــیرابــهکشــورایــران،اخــراجودرمرزهــایایــرانرهــا
کــرد.مجمــوعایــناخراجشــدگانرابیــشاز500هــزارنفــرتخمیــنزدهانــد؛
ــراق ــورع ــیدرکش ــایفیل ــادیازکرده ــدادزی ــمتع ــازه ــن،ب ــودای ــاوج ب
ماندنــدودرحــالحاضــرتخمیــنزدهمیشــودکــهتنهــادرســهاســتانبغــداد،
ــهوواســطبیــشاز500هــزارکــردفیلــیســاکنهســتندواگــرمجمــوع دیال
کردهــایفیلــیهمــۀمناطــقعــراقرادرنظــربگیــرمجمعیــتکردهــایفیلــی

ــرمیباشــد. ــوننف ــکمیلی ــشازی عــراقبی
تعامــلمهاجریــنایالمــیبــادولــتایــرانازطریــقســفارتایــراندربغــداد
ــنمطلــباســتکــهآنهــا ــدای ــراندرعــراقمؤی وکنســولگریهایمتعــددای
ــده ــزدونماین ــوینی ــتندودردورۀپهل ــرانداش ــتای ــادول ــیب ــاطنزدیک ارتب
بــرایپیگیــریمشکالتشــانازطریــقســفارتایــرانبــهدولــتایــرانمعرفــی
کردنــد.مهاجریــنایالمــیبــهطــورمعمــولبــرایگرفتــنشناســنامهوتذکــره،
ــراندر ــولگریهایای ــهکنس ــیب ــکایتهایخانوادگ ــیش ــیوحت تظلمخواه
عــراقمراجعــهودرمواقــعبحرانــینیــزبــامراجعــهبــهســفارتایــرانکســب

ــد. ــفمیکردن تکلی
تالشهــایمهاجریــنپشــتکوهیبــرایبازگشــتبــهایــرانبــهجایــینرســید.
همانطــورکــهبــهعلــلوعوامــلمختلــفمهاجــرتســاکنانمنطقــۀایــالمبــه
عــراقاشــارهشــد،طبیعــیاســتتــازمانــیکــهزمینههــایمهاجــرتدرمنطقــۀ
ــرطــرفنشــودوزمینههــایجــذبمهاجــراندرآنســرزمین مهاجرفرســتب
ــد.از ــهبرگردن ــهآنمنطق ــدانتظــارداشــتکــهمهاجــرانب فراهــمنگــردد،نبای
آنجــاکــهدولــتایــراناقدامــیعملــیالزمبــرایبازگردانــدنمهاجرینپشــتکوه
انجــامنــداد،آنهــاهمچنــاندرعــراقباقــیماندنــد.بیتوجهــیدولــتایــرانبــه
بازگردانــدناتباعــشدرعــراقباعــثشــدکــهآنهــابــابحرانــیشــدنروابــط
ایــرانوعــراقدردورههــایقبــلوبعــدازانقــالب،تــاوانســختیرامتحمــل
شــوند.درایــنمیــان،ســرگردانیوبالتکیفــیوبحــرانهویــتمهاجریــنایالمی

مقیــمعــراق،همچنــانگریبــانآنهــاراگرفتــهاســت.
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ــی ــنایالم ــالمی،مهاجری ــالباس ــدازانق ــژهدردورۀبع ــال1350وبوی ازس
ــه ــودک ــوادهایب ــرخان ــهکمت ــوریک ــهط ــد؛ب ــداکردن ــیپی ــتبغرنج وضعی
ــر ــایمهاج ــیاریازخانوادهه ــد.بس ــرککنن ــراقرات ــمع ــراهه ــیوهم همگ
ــردان ــگاماخــراجازعــراقازهــمپاشــیدهشــدند.بســیاریازم ــیدرهن ایالم
ــام ــلع ــیقت ــاهمگ ــیروبعده ــراق،اس ــراجازع ــگاماخ ــواده،هن ــوانخان ج
ــل ــممح ــوزه ــد.هن ــنکردن ــتهجمعیدف ــایدس ــارادرگوره ــدندوآنه ش
دفــنایــندســتهازشــهدایکــردفیلــیمشــخصنشــدهاســت.درمــواردینیــز
برخــیازمــردانخانــوادهرااخــراجکردنــدوهمســروفرزندانشــانرادرعــراق
باقــیگذاشــتندوتــاســقوطرژیــمبعــثکمتــرکســیازمعاودیــنموفــقشــد

ــد. ــاتنمای ــراقمالق ــوادهاشرادرع ــایخان ــدۀاعض باقیمان

منابع و مآخذ
الف( کتاب ها

ــری،	  ــر ناص ــتان در عص ــتان و لرس ــر)1383(،خوزس ــامی،منوچه احتش
ــران. ــخمعاصــرای ــاتتاری ــران:مؤسســهمطالع ته

ــتان	  ــالنولرس ــایگی ــرات)ازجنگه ــر)1994(،خاط ــانی،علیاکب درخش
تــاواقعــۀآذربایجــان(،بــهاهتمــاماحتــرامدرخشــان،ایــاالتمتحــدۀآمریکا:

خانــوادۀدرخشــان.
راولینســون،هنــری)1362(،ســفرنامه )گــذر از ذهــاب بــه خوزســتان(،	 

ــران:آگاه. ــد،ته ــیبهارون ــکندرامانالله ــۀس ترجم
رضاشــاهکبیــر)2535(،ســفرنامۀ خوزســتان،تهــران:مرکــزنشــرفرهنــگ	 

سیاســیدورانپهلــوی.
ــد	  ــحاحم ــهتصحی ــفرنامه،ب ــان)1362(،س ــلطنه،محمدعلیخ سدیدالس

بهمنشــیر. بیجــا: اقتــداری،
مرکــزبررســیاســنادتاریخــی)1391(،آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالرحمــن 	 

حیــدری ایالمــی؛ یــاران امــام به روایــت اســناد ســاواک،تهــران:وزارت
اطالعــات،مرکــزبررســیاســنادتاریخی.

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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ب( اسناد
)اســتادوخ(،	  خارجــه امــور وزارت دیپلماســی تاریــخ و اســناد ادارۀ

)اســنادمکمــل،پوشــۀ54،ســندشــمارۀ268(؛)22-10-38-1332ق(؛
-280-10-2-24( 274(؛ شــمارۀ ســند ،118 جلــد مکمــل، )اســناد
1279هــ.ق(؛)14-314پ-113ک-1359-1357ش.(؛)26-314پ-113ک-
)86-314پ-113ک-1359-1357ش(؛ 1359-1357ش(؛
)167-314پ-113ک-1359- 1357ش(؛ )157-314پ-113ک-1359-
-240-2/6-1( )25-2/6-240-1345(؛ )3-2/6-240-1345(؛ 1357ش(؛
1345(؛)35-2/6-240-1345(؛)17-2/6-240-1345(؛)240-2/6-19–
-31-59/226-8( )7-15-42-1316ش(؛ )7-36-59-1317ش(؛ 1345(؛
1311ش(؛)7-95-29-1307(؛)13-95-29-1307(؛)اســنادمکمــل،کارتــن
ــندشــمارۀ211(؛ ــۀ54،س ــل،پوش ــنادمکم ــندشــمارۀ264(؛)اس 124،س
)195-7-11-1328ق(؛)4-9-49-1304ش(؛)اســنادمکمــل،جلــد122،
ســندشــمارۀ139(؛)اســنادمکمــل،جلــد54،ســندشــمارۀ321(؛)10-24-
)30-5/1/2-88-1346ش(. )22-2/6-240-1345ش(؛ 2-1300ش(؛

اسنادخانوادگیکدخداشاهحسینباقری،1286ق.	 
روزنامۀاطالعات،1350/10/12،شمارۀ13688،کتابخانۀمجلس.	 
ــمارۀ)7396-	  ــنادش ــاکما(،اس ــران)س ــیای ــۀمل ــنادوکتابخان ــازماناس س

-11323-206(،)293-007574(،)240-18002-2(،)240-21053(،)295
.)240

ــند	  ــمارۀ492(؛)س ــندش ــۀ026،س ــام(،)پوش ــس)کم ــنادمجل ــزاس مرک
شــمارۀ0002-01479-14(؛)021602900004010090(؛)ســندشــمارۀ
00003-13755–02(؛)پوشــۀ105،ســندشــمارۀ24652(؛)پوشــۀ062،

ــمارۀ25134(. ــندش س

ج( منابع انگلیسی
	 Explore Qatar Digital Library.File 2249/1915 Pt 2 ‘Oil: Mesopotamia 

and Persia: oil; Sir J Cowan’s deputation & Standard Oil Co.’
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اسناد ضمیمه 
ــم ــیمقی ــایفیل ــویکرده ــمازس ــداعبدالکری ــیکدخ ــۀ 1.معرف ضمیم

ــی: ــورایمل ــسش ــهمجل ــاب ــلآنه ــوانوکی ــهعن ــنب بینالنهری
»شرفحضورآقایانمجلسشورایملیایراندامشوکتهمالعالی

اولاسفند1311
عرضهمیداریم

هـرشـعبهازشـعبههاتیـکوکیلیویـککدخدائیبـرایخودشـانقـراردادهاند،
بـرایهـراموراتـیوگزارشـاتیکهازصـدارتوسـفارتجلیلهصادرشـود،وماها
اکـرادفیلـیدربینالنهرینمیباشـیمنـهوکیلیونهکدخدائـیازبـرایاموراتیکهاز
صدارتوسـفارتجلیلهصادرشـودنداریمودراینوقتکدخداعبدالکریمپسـر
مرحـومرحیـمفیلیوکیـلوکدخداقراردادیم.بموجباستشـهاداتیکـهازصدارت
وسـفارتدردسـتاواسـت،ازبرایاموراتیوگزارشـاتیکهازصدارتوسـفارت
صـادرشـود،ماننـدشـعبهاییمذکـور،امیـدوارچاکـرانآناسـتکهبهنظـرایجاب
عریضـهاینجانبـان]ناخوانـا[رسـانندوایـنامـرازدرگاهمجلسشـورایملیمخفی
مباد.زیادهعرضینیسـت.فدایتانشـویم«)مرکزاسـنادمجلسشـورایاسالمی،سند

شـمارۀ00003-13755–2(.بنگریـدبـهتصویرزیر:

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...
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ــال1283از ــلازس ــالهایقب ــهدرس ــیک ــتطوایف ــۀ 2.فهرس ضمیم
ــد: ــرتکردهان ــرانمهاج ــوارای ــقهمج ــراقومناط ــهع ــتکوهب ــۀپش منطق



ضمیمـۀ 3.درکرکـوکجماعـتفیلـیپشـتکوهیتبعهایرانشـکایتنمـودهکه
اسـامیسـهنفـرازایشـانسـهواًدردفترنفـوسقیدکردهانـدوادارۀعسـکریهدر
صـددگرفتـنآنهـابهقرعهعسـکریهاسـتواسـامیایشـانبدینتفصیلاسـت.
شـریفبـنجـوزا،عبـداهللبنجـوزا،شاهحسـینبـنملکحسـین.هرچنـداین
معنـیخـارجازوظیفـهکمیسـیومبـود.چـونقونسـولآنجـانبـودمسـاعدتیاز
حکومـتمحلیـهدربارۀآنهانمیشـد،متصـرفکرکوکبهادارهنفـوسحوالهداده
معاملـهقانونـیآنرابـهعمـلآوردهبـهوالیتموصـلرجوعکردندوثابتشـد
کـهاینهـاپدرومادرشـانایرانـیورعایایایرانهسـتند.جنابوالـیهمتصدیق
کـردهاوراقاینهـارابنظـارتخارجـهاسـالمبولفرسـتادندکـهناظـرخارجـهبـه
موجبـاتآنحکـمبدهد.علـیهذامتمنیاسـتقدغنفرمایندزودتراینمسـئله
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راازطـرفسـفارتکبـریتعقیـبوحکـممرخصـیآنهـاراازنظـارتخارجه
صـادرفرماینـدکـهدیگـرازطـرفعسـکریهمزاحـمحـالایشـاننشـوندوایـن
عمـلمتوجـهمأموریـنسـفارتسـنیهکبریقرینحسـنانجـامگرددوشـریف
ناممزبوردرکمیسـیونایرانمشـغولخدمتاسـتوانشـاءهللاسـبابآسـایش
جمعـیرعایـایایـراندرکرکوکخواهـدشـد«)اسـتادوخ،23-3-6-1325ق(.

بنگریـدبهتصویـرزیر:

مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار...


