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چکیده
هدف :پیروزی انقالب اسالمی و بازتاب آن در کشور عراق ،تحوالت عمدهای در این کشور بهوجود آورد .هدف
این پژوهش این است که با کاربست نظریه پخش یا اشاعه ،به این سؤال پاسخ داده شود که انقالب اسالمی
ایران چه تأثیری بر کردهای فیلی شیعه عراق داشته و واکنش رژیم بعث به این تأثیرپذیری چگونه بوده است.
روششناسي پژوهش :این مقاله با روش کتابخانهای و اسنادی و شیوه توصیفی -تحلیلی به بررسی تأثیر
انقالب اسالمی بر کردهای فیلی عراق میپردازد.
یافتهها :یافتههای این پژوهش مؤید این مطلب است که کردهای فیلی ،اقلیتی قومی و مذهبی در عراق میباشند
و با ساکنان استانهای ایالم و کرمانشاه هم تبار هستند .آنها به دلیل پیوندهای نژادی ،مذهبی ،زبانی و همجواری
جغرافیایی در زمرهی گروههایی بودند که از سه طریق پخش جابجایی ،سرایتی و سلسله مراتبی ،تحت تأثیر امواج
انقالب اسالمی قرار گرفتند و به مبارزهای سخت با رژیم بعث پرداختند.
نتیجهگیری :نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که انقالب اسالمی بر حیات سیاسی و اجتماعی کردهای
فیلی تأثیرگذار بوده است و مؤلفههایی نظیر پذیرش افکار و عقاید انقالب اسالمی ،خودآگاهی مذهبی و تشکیل
جنبشهای اسالمی کرد فیلی ،از ابعاد این تأثیرگذاری میباشند .اما از سوی دیگر ،عملکرد موانع پخش که شامل
طیف وسیعی از سیاستهای منفی حکومت عراق در برخورد با کردهای فیلی میشد ،خشونتهای بیسابقهای
نظیر سلب تابعیت ،اخراج گسترده ،مصادره اموال و کشتار دسته جمعی کردهای فیلی را به دنبال داشت و آثار و
پیامدهای آن بر وضعیت این اقلیت قومی تاکنون ادامه دارد.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،نظریه پخش ،کردهای فیلی ،عراق  ،ایران.
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران ،به واسطه ماهیت فراملی و اسالمی از یک سو و موقعیت ژئوپلتیک ایران و منطقهی
خلیج فارس از سوی دیگر ،محیط پیرامونی و فرامنطقهای خود را تحت تأثیر قرار داد (دهقانی فیروزآبادی،
 .)17 :1389هر چند انقالب اسالمی ایران یک الگوی عملی را به جنبشهای اسالمی عرضه کرد ،اما این
انقالب بیشترین تأثیر را در جمعیتهای شیعی منطقه داشته است (فاضلینیا.)61 :1388 ،
بهطوریکه از یک طرف ،سبب شد مذهب شیعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانیان معرفی شود و از طرف
دیگر ،جوامع شیعی در کشورهای مختلف احساس خودباوری کرده تا در جهت رشد و ارتقای سیاسی گام
بردارند( حافظنیا و احمدی .)37 :1388 ،در این میان ،کشور عراق به لحاظ ویژگیهای خاصی نظیر :حاکمیت
اقلیت سنی بر اکثریت شیعه و در حاشیه نگاه داشتن شیعیان و وجود کردهای فیلی ایرانیتبار که از قرابتهای
جغرافیایی ،مذهبی ،نژادی و زبانی با ایرانیان برخوردار بودند ،در زمره نظامهایی بود که نخستین بازتابهای
انقالب اسالمی در آن بروز یافت .در این نوشتار بر آنیم با توجه به نظریه پخش ،این مسئله را بررسی کنیم
که انقالب اسالمی ایران چه تأثیری بر کردهای شیعه عراق داشته و در صورت تأثیر ،این تأثیرگذاری از چه
مسیرهایی صورت گرفته و ابعاد و موضوعات مهم این تأثیرگذاری چه بودهاند و در نهایت اقدامات حکومت
عراق برای ایجاد موانع تأثیرگذاری انقالب اسالمی در عراق چه پیامدهایی برای کردهای فیلی در پی داشته
است .فرضیه این پژوهش را میتوان این گونه پیکربندی کرد؛ انقالب اسالمی بر کردهای شیعه عراق تأثیر
گذاشته و نظریه پخش قادر به تبیین چگونگی تأثیرپذیری کردهای شیعه عراق از انقالب اسالمی است.
تاکنون در خصوص بازتاب انقالب اسالمی ایران در عراق و تأثیر آن بر قومیتهای مختلف عراق ،نظیر
کردهای شمال عراق و اعراب شیعه ،مقاالت متعددی نوشته شده است .اما با وجود تأثیرپذیری کردهای
فیلی از انقالب اسالمی و تبعیضها و خسارتهای زیادی که متحمل شدهاند ،اشارهی چندانی به آنها نشده
است .از این رو این مقاله به بررسی چگونگی تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر کردهای فیلی عراق و
نیز چرایی و چگونگی عملکرد رژیم بعث برای جلوگیری از اثرگذاری انقالب اسالمی ایران بر کردهای فیلی
عراق میپردازد.
چارچوب نظری :نظریه پخش
نظریه «پخش» یا «اشاعه» یکی از نظریههای رایج در باب توضیح چگونگی انتشار نوآوریها و گسترش
ایدهها و اندیشههاست که در حوزههای مطالعاتی متعدد ،مورد نظر پژوهندگان است .اشاعه یا پخش عبارت
است از فرایندی که بر طبق آن یک امر فرهنگی که مشخصه یک جامعه است ،در جامعه دیگر به عاریه
گرفته شده و مورد پذیرش قرار میگیرد (برزگر .)42 :1382 ،این نظریه در واقع به تبیین و تشریح کیفیّت
و چگونگی گسترش یک پدیده یا نوآوری در طول زمان و در گسترهی یک فضای جغرافیایی میپردازد تا
از این طریق ،علل و دالیل پخش و گسترش یک رویداد یا پدیده را از منطقهای به مناطق دیگر کشف کند
(حسینی و برزگر .)174 :1392 ،در مجموع ،این نظریه گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فیزیکی را تبیین
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میکند .هاگر استرند سه نوع پخش جابجایی ،سلسله مراتبی و سرایتی را ذکر مینماید و از شش اصل
بهعنوان اصول و مؤلفههای اساسی این نظریه نام میبرد:
 -1حوزه و محیط اولیه پدیده؛
 -2زمان پخش؛
 -3موضوع یا پدیده پخش؛
 -4مبدأ پخش؛
 -5مقصد پخش؛
مسیر حرکت پدیده (خواجه سروی و رحمتی.)31 :1391 ،
بهطور کلی در تبیین و مطالعه بازتابهای هر نوآوری سیاسی بر اساس نظریه پخش ،مبدأ و مقصد ،بازه
زمانی ،ابزارها و کانالها و در نهایت موضوع پخش ،واکاوی میشود .همچنین موانع پخش و امواج رقیب
از عوامل کاهش دهنده بهشمار میرود که در بررسی بازتابهای پدیده و پخش آن باید در نظر گرفته شود
(خانیآرانی و برزگر.)128 :1390 ،
در پژوهش حاضر ،پخش و گسترش انقالب اسالمی ایران با استفاده از این نظریه در میان کردهای
فیلی عراق مورد بررسی قرار میگیرد .از منظر مقاله حاضر ،پخش و بازتاب انقالب اسالمی ایران به سه
صورت پخش جابجایی ،پخش سلسله مراتبی و پخش سرایتی به وقوع می پیوندد و در این میان حکومت
عراق با انجام اقداماتی ،تداوم تأثیرپذیری کردهای فیلی از انقالب اسالمی ایران را بسیار محدود کرد.
کرد فیلي

پس از دوره صفویه بهواسطه حکمرانی والیان فیلی بر لرستان و ایالم ،به ایالت و عشایر آن مناطق فیلی
میگفتند که از نظر لهجه به سه دسته لر ،لک و کرد تقسیم میشوند؛ لرها و لکها در لرستان و کردهای
فیلی در ایالم و مناطق شرقی عراق سکونت دارند .بخشی از کردهای فیلی ساکن در شرق عراق پس از
تحدید حدود مرزهای ایران و عثمانی در دوره صفویه ،در آن سوی مرزهای ایران قرار گرفتند و بخشی دیگر
از تبار ایالت و عشایر استان ایالم و کرمانشاه میباشند که در دوره قاجار و پهلوی به عراق مهاجرت کردهاند
(مرادی مقدم .)71 :1385 ،اکثریت جمعیّت کردهای فیلی در بغداد و استانهای مرزی دیالی ،واسط و میسان
ساکن هستند.
«رساله آمار مالی و نظامی ایران» در سال  1128ق ،طایفه «فیلی» را «از ایرانیان قدیم» و بهعنوان
اولین «فرقه ایرانی األصل که به هیچ طایفه دیگری مخلوط نشدهاند» معرفی میکند و در این رساله در
مورد جغرافیای زیست آنها آمده است که «از خرمآباد تا سه منزلی بغداد و از آن سمت تا حویزه ،ایالت آنها
در کوه و صحرا ییالق و قشالق [میکردند]» (مستوفی 406 :1353 ،و .)407
در دوره قاجار و پهلوی ،درصد قابل توجهی از اتباع ایرانی مقیم بینالنهرین را «اکراد فیلی» که از ساکنان
منطقه پشتکوه بودند ،تشکیل میدادند (کوهستانینژاد)30 :1383 ،؛ همچنین حاج محمود باباخانیان وکیل
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کردهای فیلی در سال  1344معتقد بود که آنها هشتاد درصد اتباع ایرانی مقیم عراق را تشکیل میدادند
(استادوخ .)1245-240-2/6-35 :آمار دقیقی از تعداد کردهای فیلی ساکن عراق در دست نیست .برخی
منابع ،تعداد آنها را در حدود یک میلیون نفر ذکر کردهاند (جعفریان26 :1386 ،؛ الوردی.)644 :1391 ،
رسول جعفریان ،کردهای فیلی را «شاخههایی از عشایر کرد ایالم و کرمانشاه» معرفی میکند (جعفریان،
 .)27 :1386عنوان کرد فیلی در ابتدا به مهاجرین پشتکوهی در عراق اطالق میشد ،ولی بتدریج همه
کردهای شیعه عراق چه آنهایی که از ساکنان مناطق شرقی عراق و چه آنهایی که از ایالت شیعه کرمانشاه
بودند بهعنوان کرد فیلی شناخته شدند .بهعبارتی ،هم اینک در عراق همه کردهای شیعه را کرد فیلی
میگویند ،بهگونهای که عنوان فیلی و کرد شیعه در عراق ،وحدت مفهومی یافته و این دو واژه به جای هم
استعمال میشوند.
کردهای فیلی ساکن عراق از نظر تابعیّت به دو دسته تقسیم میشدند؛ یا به تابعیت کشور عراق درآمده
یا همچنان بر تابعیت ایرانی خود باقی مانده بودند (استادوخ .)1245-240-2/6-35 :از این جهت« ،علی
طاهر الحمود» کردهای فیلی را بهعنوان «یک اقلیت دو رگه» معرفی میکند و تأکید دارد« :عبارت کرد
فیلی ،عموماً برای کردهای فیلی شیعه بهکار برده میشود که ایرانی االصل هستند و همچنین به تبعیه نیز
شناخته میشوند» (الحمود.)174 :1397 ،
بهطور کلی حزب بعث ،کردهای فیلی شیعه را نه تنها ایرانیتبار ،بلکه آنها را بخشی از قوم فارس
می دانست ،از این رو اولین قومی بودند که در عراق از سوی حزب بعث به حاشیه رانده شدند .در این راستا
حسن العلوی از مسئوالن مهم مطبوعاتی و فرهنگی رژیم بعث به صراحت میگوید که «کردهای شیعه
ایرانی به حساب میآیند» .همچنین سلیم طاها تکریتی استاد چپگرای عراق معتقد بود «فیلیه ،اساساً از
نژاد فارس هستند» (العلوی.)94 :1390 ،
نگاه حزب بعث به کردهای فیلی کامالً متأثر از نگاه ناسیونالیستهای عرب به ایرانیان بود که آنها را
مجوس ،اجنبی ،دشمن عرب و ماندن آنها را در عراق ،خطری برای ناسیونالیسم عربی میدانستند .با این
ذهنیتها و پیش داوریها ،پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن جنگ ایران و عراق موجب شد که
کردهای فیلی بیش از پیش متأثر از روابط ایران و عراق شوند.
صدور انقالب

انقالب اسالمی ایران همچون سایر انقالبهای بزرگ ،خود را دارای رسالتی جهانی میداند و به همین
دلیل است که «صدور انقالب» را بهعنوان یک استراتژی در دستور کار خود قرار میدهد (خرمشاد:1390 ،
 .)34این نظریه همزمان با دهه اول انقالب اسالمی مطرح و عمومی شد و امام خمینی(ره) نیز در
سخنرانیهای متعدد خود بهویژه در اوایل انقالب بر لزوم صدور انقالب تأکید ویژهای داشت و در همان حال
روشن ساخت که منظور از صدور انقالب ،بیداری «ملتها» و «دولتها» است نه وسیلهای برای «کشور
گشایی» (روزنامه اطالعات ،شماره  .)14 ،16103از مهمترین اهداف صدور انقالب در اندیشه امام خمینی(ره)
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میتوان به پیاده کردن اهداف بین المللی اسالم ،احیای هویت مسلمانان و وحدت آنها ،معرفی چهره حقیقی
اسالم ،بیداری ملتها ،صدور تجربههای انقالب ،حمایت از نهضتهای آزادی بخش ،دفاع از مستضعفان و
مبارزه با استکبار جهانی برشمرد .همچنین از دیدگاه امام ،برای صدور انقالب باید از ابزارهای رسمی و غیر
رسمی چون نهادهای انقالبی ،رسانههای جمعی ،مراکز علمی ،نخبگان و ...بهرهگیری شود (فرزندی لردگانی،
.)199 :1392
اندیشهی صدور انقالب یکی از مهمترین اندیشههای تأثیرگذار بر سیاست خارجی و دستگاه تبلیغاتی
جمهوری اسالمی ایران بود و در این میان کشور عراق که اکثریت قاطع جمعیتش شیعیان بودند ،به دلیل
همجواری و همکیشی با ایران ،بیشترین احساس خطر را از اندیشه صدور انقالب داشتند؛ چرا که اندیشه
صدور انقالب ،تهدیدی نسبت به ایدئولوژی غیر دینی -سکوالر -حزب بعث تلقی میشد (انتصار:1390 ،
.)253
پس از به قدرت رسیدن انقالبیون در ایران بیدرنگ سناریو «تقابل» در روابط دو کشور ایران و عراق
به راه افتاد و در این میان شدت گرفتن فعالیتهای انقالبی شیعیان عراق و حادثه ترور نافرجام طارق عزیز،
معاون نخست وزیر عراق در فروردین  ،1359توسط سمیرنورعلی عضو سازمان عمل اسالمی که از کردهای
فیلی بهشمار میرفت باعث شد که تقابل بین دو کشور ایران و عراق تشدید و تسریع شود (روزنامه کیهان،
شماره  )5 :10989و رژیم بعث بهصورت گستردهای مبادرت به اخراج کردهای فیلی نماید (احمدی:1382 ،
 .)31حکومت عراق ،سمیرنورعلی را ایرانی تبار (روزنامه اطالعات ،شماره )10 :16108 ،و وابسته به «حزب
امامخمینی» معرفی کرد (روزنامه اطالعات ،شماره  )11 :16129و بر همین مبنا ایران را به همدستی در این
ترور متهم کرد .پس از حادثه ترور طارقعزیز ،صدام در آشکارترین شکل ممکن ،ایران را تهدید کرد.
بهطوریکه وی سه بار سوگند یاد کرد که انتقام حمله تروریستی دانشگاه مستنصریه را از ایرانیان و عامالن
آن بگیرد (روزنامه اطالعات .)12 :16109 ،برخی از تحلیلگران جنگ ایران و عراق ،حادثه ترور طارق عزیز
را بهعنوان یکی از عوامل مهم زمینهساز جنگ ایران و عراق به حساب آوردهاند .همچنین دولت عراق با
استناد به چنین حوادثی ،در توضیح رسمی چرایی اقدام خود نسبت به آغاز جنگ با ایران در شهریور ،1359
وقوع «خرابکاری و عملیات تروریستی» در عراق که به «ایرانیهای مقیم عراق و یا افراد ایرانی االصل
دیگری» نسبت میداد را بهعنوان دست آویزی برای حمله به ایران ذکر میکند (ویلی.)12 :1373 ،
از آنجا که یک کرد فیلی ایرانیتبار بهعنوان عامل ترور نافرجام طارق عزیز معرفی شد ،این امر تبعات و
پیامدهای خشونت باری برای کردهای فیلی به دنبال داشت .حکومت عراق این حادثه را زنگ خطری جدی
از سوی کردهای فیلی تلقی کرد و به واهمه سران رژیم بعث از اشاعه انقالب اسالمی ایران در میان مردم
عراق دامن زد و بدبینی آنها را نسبت به کردهای فیلی بهعنوان ستون پنجم ایران تشدید کرد .از این رو،
حکومت عراق «در واکنش به اقدام ایران برای ترویج انقالب اسالمی ،ابتدا شهروندان ایرانی تبار مقیم عراق
را اخراج کرد» (داناوان .)153 :1396 ،ایران در اقدامی متقابل ،دولت عراق را متهم کرد که  40هزار ایرانی
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را از خاک عراق اخراج کرده است .عراق نیز با اعزام نمایندگانی به سازمان ملل اعالم کرد این اقدامات تنها
پاسخی به فعالیتهای تروریستی علیه شهروندانش بوده است (داناوان.)153 :1396 ،
زمینههای تأثیرگذاری انقالب اسالمي بر کردهای فیلي

زمینههای متعددی در تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر کردهای شیعه عراق نقش دارند ،اما به نظر میرسد
مهمترین زمینهها عبارتند از:
الف :مذهب مشترک کردهای فیلی با شیعیان عراق و ایران باعث شده بود که آنها از تحوالت مبتنی بر
مذهب شیعه در ایران و عراق متأثر شوند.
ب :ایرانی تبار بودن کرد های فیلی و وجود تمایالت ایرانی در میان آنها موجب شده بود که همواره در
تأثیرپذیری از تحوالت ایران باشند و از سوی حکومت عراق نیز مورد سوءظن واقع شوند؛ بهطوری که در
دوم اسفند « 1343عبدالزراق محیالدین» وزیر وحدت ،در هیئت دولت عراق از کردهای فیلی با عنوان
«اکراد ایرانی» یاد میکند و وجود آنها را مایه مشکالت فراوانی برای دولت عراق ذکر مینماید و متذکر
می شود که عراق را باید از وجود آنها پاک کرد ،چرا که با وجود کسب تابعیت عراقی ،همچنان ارتباط خود
را با ایران قطع نکردهاند (تحوالت داخلی عراق و امنیت ملی ایران به روایت اسناد ساواک.)411 :1382 ،
ج :از مهمترین زمینههای اثرگذاری ایران بر کردهای فیلی به سالهای  1348و  1350بر میگردد که
در این سال ها رژیم بعث ،عدّه زیادی از کردهای فیلی را به بهانه ایرانی األصل بودن اخراج نمود (مک
داول )515 :1383 ،و در هر دو مرحله امام خمینی(ره) به شدت نسبت به رفتار خشونتبار حکومت عراق با
ایرانی تباران ساکن عراق واکنش نشان داد و در سال  1350در اعتراض به اخراج ایرانیان تصمیم به خروج
از عراق گرفت (آقاجانی قناد .)121 :1384 ،همچنین دولت ایران با تأکید و حمایت علما و مراجع ،به آنها
پناهندگی و تابعیت ایرانی اعطاء نمود .افزون بر این؛ در دورهی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،پناه دادن
دولت ایران به اخراج شدگان کرد فیلی و حمایت از آنها از مهمترین زمینههای تأثیرگذاری انقالب اسالمی
بر کردهای فیلی بود.
عوامل پخش و تأثیر انقالب اسالمي بر کردهای فیلي عراق
مبدأ پخش :ایران

مبدأ پخش ،مکانی است که خاستگاه نوآوری و صدور پیامها و ارزشهای جدید است .کشور ایران به عنوان
مبدأ پخش افکار و عقاید انقالب اسالمی ،دارای تأثیرات و بازتابهای گستردهای در منطقه بود (حسینی و
برزگر177 :1392 ،و  .)178کشور عراق در میان کشورهای همسایه با توجه به وجود اماکن مقدسه و اکثریت
جمعیت شیعه ،نزدیکترین تشابه با ایران دارد .با توجه به اینکه کردهای فیلی در دو سوی مرز ایران و عراق
قرار دارند و عدّه زیادی از آنها طی سالهای  1350 ،1348و  1359به ایران اخراج شدند و در استانهای
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مختلف ایران بهویژه تهران ساکن شدند ،از این رو آنها هم در مبدأ پخش ایران و هم در مقصد پخش عراق
حضور داشتند و همین امر تأثیرپذیری آنها از انقالب اسالمی را تسریع کرد.
مقصد پخش :عراق

مقصد پخش ،مکانی است که محتوای پخش به آنجا میرسد .انقالب اسالمی از همان ابتدای شکلگیری
خود ،اهداف ،آرمانها و شعارهای جهانی داشت؛ به همین دلیل گسترهای وسیع از کشورهای منطقه و جهان
را تحت تأثیر قرار داد .عراق از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،مهمترین کشوری بود که بهعنوان
مقصد پخش در اه میت و اولویت قرار داشت .در ارتباط با مقصد و محیط پخش با توجه به پذیرا و ناپذیرا
بودن ،محیط بسیار مهم است .منظور از محیط پذیرا ،تجانس فکری ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و اقتصادی
است .منظور از محیط ناپذیرا ،محیطی است که به دلیل اختالفات و تفاوتهای عمده با مبدأ پخش ،امکان
تأثیرپذیری اندکی از مبدأ پخش دارد .در نتیجه عوامل پذیرا موجب ایجاد زمینههای مساعد و همگرایی و
عوامل ناپذیرا موجب عدم تأثیرپذیری از پیامدهای انقالب اسالمی و واگرایی از آن میشود (جعفری و
نیکروش رستمی.)85 :1395 ،
کشور عراق با توجه به همسایگی و قرابتهای فرهنگی و مذهبی ،وجود حوزههای علمیه و اکثریت
شیعه و ...محیطی پذیرا برای پیام انقالب اسالمی بود .اما با توجه به بافت قومی و مذهبی کشور عراق ،این
تأثیرپذیری در بین اقوام قومی و مذهبی مختلف ،متفاوت بود ،بهطوریکه همه قومیتهای عراق به یک
میزان ،پذیرای پیام انقالب اسالمی نبودند .در میان اقوام مختلف عراق ،اعراب شیعه به علت همکیشی با
ایرانیان و کردهای فیلی به جهت ایرانی تبار بودن و مضاف ًا شیعه بودن بیشترین تأثیرپذیری را از انقالب
اسالمی داشتند.
زمان پخش

تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر کشورهای اسالمی و بهویژه کشور عراق ،از بدو شکلگیری انقالب اسالمی
آغاز شد .پخش و سرایت یک پدیده ،از مبدأ پخش به مقصد پخش ممکن است مدتها به طول بیانجامد،
لذا انقالب اسالمی از این قاعده مستثنا نبود و تأثیرگذاری آن بر کشورهای اسالمی ،یک امر پایدار و دائمی
میباشد (حسینی و برزگر.)180 :1392 ،
دورههای زمانی تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر کشور عراق را میتوان به چندین دوره تقسیم کرد و این
دورههای زمانی عبارتند از :اوایل انقالب تا شروع جنگ تحمیلی ،دوره  8ساله جنگ ،از پایان جنگ تا سقوط
صدام و از آن زمان تاکنون .در مطالعه موردی کردهای فیلی ،بازتاب انقالب اسالمی در دورههای زمانی
مختلف ،تأثیرات متفاوتی بر جای گذاشته است .اما در این پژوهش بهصورت موردی تأثیر انقالب اسالمی
بر کردهای فیلی در اوایل انقالب و دورهی هشت ساله جنگ مدنظر میباشد.
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موضوع پخش

موضوع پخش انقالب اسالمی ،طیف متنوع و وسیعی از انواع تأثیرات را تشکیل میدهد .از جمله میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :الهامگیری از تاکتیکهای مبارزاتی انقالب اسالمی ،بیان مطالبات اجرای شریعت
اسالمی و احترام به شعائر مذهبی ،ایجاد دولت اسالمی ،تأسیس سازمانهای مذهبی و مبارز ،ایجاد جامعه
اسالمی ،هویتیابی ،تقویت رفتار مذهبی شیعیان ،رشد مطالبات سیاسی ،نهادسازی ،شکلگیری تشکلها و
احزاب سیاسی ،نقش آفرینی شیعیان در ساختار سیاسی کشور و( ...جعفری و نیکروش رستمی.)86 :1395 ،
ابعاد تأثیرگذاری انقالب اسالمي بر کردهای فیلي عراق
شکلگیری جنبشهای اسالمي کرد فیلي

برخی از کردهای فیلی تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی برای مبارزه با رژیم بعث و احقاق حقوق خود در
جامعه عراق تحت لوای کردهای شمال عراق و اعراب شیعه فعالیت میکردند ،اما پس از پیروزی انقالب
اسالمی و متأثّر از افکار و اندیشههای انقالب اسالمی ایران ،جنبشها و سازمانهای اسالمی مستقلی
تشکیل دادند و برای احقاق حق خود در چارچوب یک حکومت اسالمی تالش کردند .از جمله« ،جنبش
کردهای مسلمان» که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1359به رهبری حسین فیلی بنیان
گذاری شد .این جنبش از سوی نهضت آزادی بخش ،مورد حمایت مالی قرار گرفت و در ابتدا بیش از 400
عضو مسلح در داخل و خارج از کشور عراق داشت .مطالبه اصلی این جنبش ،برقراری رژیم جدید در عراق
به شرط پذیرفتن خودمختاری برای منطقه کردستان و از جمله مناطق فیلی نشین عراق بود (قربانی
کشککی« .)249 :1371 ،جنبش تجمع اسالمی کردهای فیلی» از دیگر تشکیالت کردهای فیلی بود که
در سال  1360در شهر تهران تأسیس شد .هدف اصلی این تجمع «تأسیس حکومت عدل الهی در کشور
عراق» و فعالیتهای اصلی آن در راستای معرفی مظالم رژیم بعث و حمایت از خانوادههای آواره کرد فیلی
بود (قربانیکشککی 251 :1371 ،و  .)250همچنین جنبش مسلمانان کرد فیلی در سال  1362توسط
عبدالجلیل فیلی در شهر ایالم پایهگذاری شد .استراتژی بلندمدت این جنبش «برپایی یک حکومت بزرگ
فدرال اسالمی» و استراتژی کوتاه مدت آن ،سرنگونی رژیم بعث و بازگرداندن حقوق کردهای فیلی به
ایشان بود (قربانی کشککی.)256 :1371 ،
انعکاس اصول فکری و اعتقادی انقالب اسالمي در میان کردهای فیلي

بخش زیادی از محتوای انقالب اسالمی ایران بهطور مستقیم در اصول فکری و اعتقادی جنبشهای
اسالمی کردهای فیلی انعکاس یافته است« .جنبش مسلمانان کرد فیلی» ،اسالم را بهعنوان یک خطمشی
برای پاسخگویی به خواستههای انسانی ،قومی و مذهبی کردها پذیرفت .همچنین «تأیید و حمایت از
حرکتهای آزادیبخش ملتهای ستم دیده از قبیل فلسطین و »...یکی از خط مشیهای کلی این جنبش
بود (قربانیکشککی 257 :1371 ،و .)258
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جنبش «تجمع اسالمی کردهای فیلی» خود را «یک تشکیالت اسالمی شیعی  12امامی» معرفی و
تأکید کردند دین اسالم را بهعنوان یک راه حل کامل برای امور زندگی پذیرفتهاند .همانا التزام و پایبندی
به اسالم ،اعتقاد به امام مهدی(عج) و والیت فقیه از اصول فکری این تجمع بود .همچنین اصول سیاسی،
اجتماعی و اخالقی این تجمع کامالً متأثر از انقالب اسالمی ایران میباشد .افزون بر این «پایبندی به اصل
نه شرقی نه غربی» و «پشتیبانی از مبارزات ملتهای مسلمان و حرکتهای آزادی بخش در سطح جهانی
مانند قضیه فلسطین ،لبنان و افغانستان» از مهمترین اصول سیاسی «تجمع اسالمی کردهای فیلی» هستند
(قربانی کشککی 252 :1371 ،و .)253
تجمع اسالمی کردهای فیلی تا سال  1395فعّالترین تشکّل سیاسی و مذهبی کردهای فیلی در صحنه
سیاسی عراق بودند (عظیمی .)206 :1395 ،به نظر میرسد از یک سو پایبندی این جنبش به اصول مبتنی
بر مذهب تشیع و از سوی دیگر همخوانی اصول فکری ،سیاسی و اجتماعی آنها با انقالب اسالمی ایران،
دلیل ماندگاری و تداوم فعالیت این تجمع باشد.
بازگشت امید در میان مردم عراق

پیروزی انقالب اسالمی ایران ،جرقههای امید را در میان شیعیان عراق زنده نمود .جالل طالبانی رئیس
اتحادیه میهنی کردستان ،انقالب اسالمی ایران را باعث بیداری شیعیان و کردهای عراق و مشوق آنها برای
مبارزه با رژیم بعث میداند و تأکید میکند که این انقالب ،مردم را متقاعد کرد که میتوان طاغوت را
سرنگون کرد و این اعتقاد که سرنگون کردن رژیمهای طاغوتی همانند رژیم شاه و رژیم بعث با وجود
داشتن ارتش و ثروت غیر ممکن است را بیاعتبار ساخت (روزنامه کیهان ،شماره  .)9 :10995کردهای فیلی
پس از پیروزی انقالب اسالمی بهویژه بعد از آغاز جنگ ایران و عراق به «مبارزهای سخت» و گسترده با
حکومت عراق پرداختند و در این راستا «بسیاری از آنان به آغوش ایران پناه» جستند (الوردی ،1391 ،ج:3
.)645
توجه کردهای فیلي به مرجعیت دیني بهعنوان رهبر سیاسي

با وجود تمام تالشهای حکومت بعث برای پراکندگی و دور کردن کردهای فیلی از مرجعیت ،آنها در دوران
آواره گی همچنان ارتباط خود را با مراجع عراق حفظ نمودند .در واقع یکی از علل مهم مورد ظلم و ستم
قرار گرفتن کردهای فیلی ،ارتباط نزدیک آنها با مرجعیت شیعی عراق بود .کردهای فیلی در دوران فعالیت
سید محمدباقر حکیم در مجلس اعالی اسالمی عراق با وی همکاری داشتند و بخشی از نیروهای این
مجلس را تشکیل میدادند (الوردی ،1391 ،ج .)645 :3همچنین یکی از اصول سیاسی «تجمع اسالمی
کردهای فیلی» ،تحکیم روابط دوستانه با روحانیون و علمای پیرو خط امام و شهید صدر بود (قربانیکشککی،
.)253 :1371
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شکلگیری تظاهرات گسترده

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مردم عراق چندین تظاهرات گسترده علیه رژیم بعث به راه انداختند و
شعارهایی در حمایت از انقالب اسالمی ایران و اسالمگرایان عراق سردادند (دادفر38 :1389 ،؛ روزنامه
کیهان ،شماره «. )4 :10867رژیم بعثی عراق که اعتراضات مردمی عراق را منتج از تأثیرگذاری انقالب
اسالمی ایران در آن سرزمین» میدانست ،بر آن شد «علیه انقالب ایران دست به توطئه و اقدامات خصمانه»
بزند «تا به خیال خود جلوی صدور این انقالب را سد کند» (روزنامه کیهان ،شماره 1 :10729و .)2از جمله
اولین اقداماتی که حکومت عراق در واکنش به ترویج انقالب اسالمی در میان جامعه عراق انجام داد ،اخراج
گسترده ایرانی تباران ساکن عراق بود (داناوان )153 :1396 ،که کردهای فیلی اکثریت آنها را تشکیل
میدادند.
مسیر پخش

منظور از مسیر پخش ،مجاری است که از طریق آنها امکان سرایت یک پدیده از مبدأ پخش به مقصد پخش
فراهم میگردد .بر طبق نظریه پخش ،هر نوع نوآوری ممکن است از راه یکی از سه طریق :پخش جابجایی،
پخش سلسله مراتبی و پخش سرایتی از مبدأ به مقصد منتقل شود.
پخش جابجایي

پخش جابجایی زمانی رخ میدهد که افراد یا گروههای دارای یک ایده مخصوص بهطور فیزیکی از مکانی
به مکانی دیگر حرکت کنند و به این طریق ابداعات و نوآوریها در سرزمین جدید گسترش یابد (برزگر،
 .)42 :1382از آنجا که بخشی از کردهای فیلی اخراج شده در سالهای  1348و  1350در استانهای
مختلف ایران بهویژه در تهران ساکن شدند و حسینیه کردهای فیلی در مسجد آقا محمود واقع در کوچه
مروی تشکیل دادند؛ این مسجد در جریان پیروزی انقالب اسالمی با برگزاری مراسمات مذهبی ،راهپیماییها
و استقبال از امام خمینی(ره) ایفای نقش نمود (خبرگزاری کرد پرس .)97/11/18 ،عالوه بر این ،بخش
زیادی از کردهای فیلی اخراج شده به ایران ،در دوره بعد از انقالب اسالمی نیز در ایران ساکن شدند .اقامت
طوالنی مدت کردهای فیلی موجب شد تا بسیاری از نخبگان آنان در دانشگاهها ،حوزههای علمیه و مدارس
ایران به تحصیل پرداخته و از نزدیک با پیامهای انقالب اسالمی آشنا شوند .خانواده سیدهزهرا حسینی،
راوی کتاب «دا» نماد تأثیرپذیری کردهای شیعه از انقالب اسالمی میباشد .این خانواده در سال « 1347به
جرم جاسوسی برای ایران» (حسینی )23 :1389 ،ناگزیر به ترک عراق و بازگشت به ایران شدند (حسینی،
 .)33 :1389پدر و برادر بزرگ خانم حسینی با اوجگیری مبارزات انقالبی به صف انقالبیون پیوستند (حسینی،
 )56-57 :1389و با آغاز جنگ ایران و عراق با حضور در صف مقدم جنگ در همان روزهای آغازین به
شهادت رسیدند (حسینی.)784 :1389 ،
کردهای فیلی اخراج شده به شیوه های گوناگونی به مبارزه علیه رژیم بعث پرداختند .جمعی از آنها با
عضویت در سپاه بدر در جنگ ایران و عراق شرکت کردند .برخی با ایجاد تشکلهای سیاسی -تبلیغی به
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مبارزه علیه رژیم بعث پرداختند (روزنامه کیهان ،شماره  )12 :14446عدهای نیز با حضور در حوزههای
علمیه ،ضمن تحصیل علوم دینی به ترویج معارف دینی در میان کردهای فیلی حاضر در ایران پرداختند.
برخی نیز بهصورت مستقیم با عضویت در سپاه و بسیج در جنگ شرکت کردند (خبرگزاری کرد پرس،
.)1397/2/24
پخش سرایتي

در این نوع پخش ،گسترش عمومی ایدهها بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب صورت میگیرد و تسری
موضوعات پخش به نزدیکترین اقشار ،افراد و مناطقی است که در مجاورت تغییر نوآوری قرار دارند .به
عبارت دیگر« ،اثر همسایگی» در پخش سرایتی ،عامل کلیدی تلقی میشود (کامران .)76 :1392 ،داشتن
مرز مشترک ایران و عراق عامل مهمی در پخش سرایتی پیامهای انقالب اسالمی بود .همچنین این نوع
پخش ،بیشتر در بین افراد دارای اشتراکات مذهبی و فرهنگی قابل مشاهده است (جعفری و نیکروش
رستمی .)88 :1395 ،تمرکز قابل توجهی از جمعیت کردهای فیلی در پایتختهای دو کشور و سکونت
جمعیت عمدهی آنها در نوار مرزی ایران و عراق از یک سو و تعامالت و ارتباطات گسترده آنها با هم
تبارانشان در ایران از سوی دیگر باعث شده بود که آنها دسترسی سریع و آسانی به افکار و عقاید انقالب
اسالمی داشته باشند و همین عوامل موجب گردید که آنها بیش از هر گروه قومی دیگری در عراق با
تحوالت ایران آشنا شوند.
در مورد پخش عقاید انقالبی در عراق به شیوه سرایتی میتوان به نقش رادیو و تلویزیون ،انتشار
اعالمیهها ،توزیع کتب مذهبی حاوی پیامهای امامخمینی(ره) و برگزاری تظاهرات عمومی اشاره نمود
(جعفری و نیکروش رستمی .)88 :1395 ،در سالهای اولیه پیروزی انقالب اسالمی ،برخی از کردهای فیلی
به دلیل پخش تصاویر و نوارهای سخنرانی امام خمینی(ره) ،از سوی حکومت بعث دستگیر و محکوم به
اعدام شدند (مصاحبه با قدیر واسطی« .)97/5/30 ،خلود جلیل ابراهیم» از کردهای فیلی ساکن بغداد که در
سال  1360به همراه خانوادهاش به ایران رانده شد ،متذکر میشود که در سال  1360به علت محدودیت
رژیم بعث برای برگزاری عزاداری امام حسین(ع) ،به برنامهی «مقتل امام حسین(ع) که از رادیو تهران
پخش میشد گوش میکردند و تأثیر میپذیرفتند .همچنین وی در کتاب خاطراتش از عالقه پدرش به امام
خمینی(ره) خبر میدهد و اینکه پدرش همیشه از طریق رادیو ایران ،مسائل ایران را دنبال میکردند (جلیل
ابراهیم.)22 :1393 ،
پخش سلسله مراتبي

در این نوع پخش ،پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسله مراتب و از طریق توالی منظم دستهها و طبقات،
انتقال و گسترش مییابد و ایدهها از یک فرد مهم به فرد دیگر یا از مرکز شهری مهم به مرکز دیگری
گسترش مییابد (برزگر)43 :1382 ،؛ بنابراین نوآوریها ابتدا در طبقات باالی اجتماع و سپس در طبقات
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پایینتر منتشر می شود .در مورد پخش عقاید انقالبی در عراق به شیوه سلسله مراتبی ،میتوان به نقش
احزاب ،مساجد ،روحانیون و مراجع مذهبی ،حوزههای علمیه و در جوامع قبیلهای به نقش سلسله مراتب در
عشیرهها و طوایف اشاره نمود (جعفری و نیکروش رستمی.)89 :1382 ،
برخی از یاران امام خمینی(ره) از جمله آیت اهلل حیدری که یکی از رهبران مبارز علیه رژیم پهلوی در
استان ایالم بود ،تا قبل از اخراجشان از عراق در سال  1350به امورات مذهبی کردهای فیلی ساکن بغداد،
رسیدگی میکرد .وی مهمترین روحانی کرد فیلی طرفدار امام خمینی(ره) میباشد که هم در میان کردهای
فیلی عراق و هم در میان اهالی ایالم دارای نفوذ و جایگاه رهبری بود .آیت اهلل حیدری ایالمی در سالهای
اقامت در نجف اشرف به دعوت کردهای فیلی بغداد و به نمایندگی از مراجع عظام در سال 1349ش راهی
این شهر شد و در حسینیه ابوسفین واقع در خیابان الکفاع به اقامه نماز ،تبلیغ معارف دینی و ارشاد مردم
پرداخت .به سبب نفوذ معنوی و اعتماد مردم ،ایشان به حل اختالفات کردهای فیلی در محالت باب شیخ،
شورجه ،الثوره ،جمیله و جمهوری نیز میپرداخت .همکاری نزدیک آیت اهلل حیدری با هیئتهای مذهبی
حسینیه ابوسفین ،حسینیه کردهای فیلی در منطقه بابالشیخ بغداد و مشارکت وی در برنامهریزی مذهبی،
موجب شد تا همواره از سوی دستگاههای امنیتی حزب بعث ،احضار و مورد آزار و اذیت قرار گیرد .از این رو
به دنبال فعالیتهای گسترده آیت اهلل حیدری در بغداد ،سرانجام وی در تاریخ پنجم دی ماه  1350ش از
سوی دستگاه امنیتی عراق دستگیر و به کشور ایران اخراج گردید (یاران امام به روایت اسناد ساواک:1391 ،
.)21
نقش حوزه علمیه و مراجع مذهبی در پخش عقاید انقالبی به شیوه سلسله مراتبی در عراق حائز اهمیت
است ،زیرا مراجع مذهبی مقلدانی دارند که گرایش مرجع به انقالب اسالمی منجر به گرایش این مقلدان به
انقالب میگردید (جعفری و نیکروش رستمی .)89 :1382 ،کردهای فیلی بهعنوان بخشی از جامعه شیعه
عراق در جریان انقالب ،تأثیرپذیری فراوانی از نخبگان حوزوی و مراجع مذهبی داشتند .حمایت مراجع و
علمای بزرگی همچون آیت اهلل محسن حکیم ،آیت اهلل شهید صدر ،سید محمد باقر حکیم ،عبدالعزیز حکیم،
آیت اهلل حیدری ،شیخ سعید نعمانی و ...از انقالب اسالمی و پیروی کردهای فیلی از ایشان را میتوان در
قالب پخش سلسله مراتبی بررسی کرد .عمار حکیم «رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق» ،مبارزه کردهای
فیلی با رژیم دیکتاتوری صدام و نیز روابط خوب آنها با مرجعیت شیعی عراق را بهعنوان دو عامل مهم از
دالیل مورد ظلم و ستم قرار گرفتن کردهای فیلی در دوره رژیم بعث اشاره نموده است (خبر گزاری کرد
پرس ،کد مطلب .)42462
موانع پخش
منظور از موانع پخش ،آن دسته از عواملی هستند که مانع از سرایت یک پدیده از مبدأ پخش به مقصد
پخش میشوند و یا آنکه سرایت آن پدیده را با مشکل مواجه میسازند .از آنجا که شیعیان کشور عراق بیش
از دیگر گروه ها از وقوع انقالب اسالمی تأثیر گرفتند و بر شدت مبارزات خود بر علیه نظام بعث افزودند؛ از
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این رو سران رژیم بعث از تداوم سرایت اندیشه انقالب اسالمی در میان جامعه عراق به وحشت افتادند و
برای مهار تأثیرگذاری انقالب بر جامعه عراق هم در مناسبات خود با ایران واکنشهای منفی نشان دادند و
هم بهطور بیسابقهای ،فشارهایی علیه شیعیان عراق بهویژه کردهای فیلی اعمال نمودند.
پس از سال  ،1357دولت عراق باتوجه به ایرانی تبار بودن کردهای شیعه و دیدن واکنش آنها در
طرفداری از دولت ایران در هنگام بروز تنش میان دو کشور ،همچنین طرفداری و همسوئی بخش عمدهای
از کردهای فیلی با انقالب اسالمی ایران و احزاب شیعه عراق ،موجب شد (الوردی ،ج)645 :1389 ،3که
حزب بعث در مواجهه با آنها سیاستهای خشن و منفی قومی را در پیش بگیرد؛ در این راستا مصوبه 666
سال 1980م «شورای فرماندهی انقالب عراق» کردهای فیلی را بهعنوان بخشی از پروژههای احتمالی
جاسوسی ،خیانت و مزدوری معرفی میکرد و این موضوع آنان را بیش از پیش در معرض مصادرهی اموال،
سلب تابعیت ،مهاجرت و بازداشت قرار داد (الحمود .)174 :1397 ،بر اساس این مصوبه ،مهمترین
سیاستهایی که حزب بعث برای مقابله با تأثیرپذیری کردهای فیلی از انقالب اسالمی ایران در پیش گرفت
عبارت بودند از:
تغییر بافت قومي -مذهبي

دولت عراق به منظور کنترل فعالیتهای اسالم گرایان ،اقدام به ایجاد تغییراتی در ترکیب مذهبی -قومی
برخی مناطق عراق نمود .بنابراین اخراج کردهای فیلی ،اعراب شیعه و کردهای سنی عراق ،نیمی از راهبرد
تغییر بافت قومی -مذهبی عراق بود؛ نیمی دیگر از این راهبرد ،جایگزین کردن عربهای سنّی مذهب دیگر
کشورها بجای آنها بود (عسکری .)144 :1382 ،بهطور کلی مناطق فیلی نشین بهویژه دو منطقه خانقین و
مندلی در دوره حزب بعث به کانونهای اصلی برنامه عربی کردن حکومت تبدیل شدند (انتصار:1390 ،
.)151
سلب تابعیت

یکی از دیرپاترین مشکالتی که متأثر از انقالب اسالمی برای کردهای فیلی بهوجود آمد ،سلب تابعیت
بسیاری از آنها از سو ی حزب بعث به بهانه ایرانی تبار بودن بود .بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران،
فعالیت برخی از کردهای فیلی در جهت حمایت از آرمانهای انقالب در عراق ،موجب شد که رژیم بعث آنها
را خائن و مستحق سلب تابعیت ،مصادره اموال ،اخراج و کشتار بداند .از این رو ،حزب بعث با استفاده از
قانون تابعیت (اصالحیه سالهای  1980و  1977و  ،)1972ملیت عراقی بسیاری از کردهای فیلی را نفی
کرد و اظهار داشت که آنها دارای ریشه ایرانی هستند (نکاست .)115 :1378 ،آمار دقیقی در مورد تعداد افراد
سلب تابعیت شده کردهای فیلی وجود ندارد .الحمود ،تعداد کردهای فیلی سلب تابعیت شده را نیم میلیون
نفر برآورد کرده است (الحمود .)174 :1397 ،بسیاری از کردهای فیلی که پس از سلب تابعیت به ایران
اخراج شدند تاکنون موفق به تعیین تکلیف تابعیت خود در دو کشور ایران و عراق نشدهاند و همچنان فاقد
تابعیت هستند.
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محدود کردن نفوذ اقتصادی کردهای فیلي

از جمله اقداماتی که رژیم بعث برای مقابله با نفوذ انقالب اسالمی انجام داد ،به کنترل درآوردن بازار و
اقتصاد عراق بود .به نظر میرسد رژیم بعث از ترس الگوبرداری بازار عراق از نقش بازاریان و بازار ایران در
انقالب اسالمی به چنین اقدامی مبادرت ورزید؛ با این اوصاف که «بازار اصلی بغداد با نام شورجه در دست
[تجار] کردهای فیلی [بود]» (کشککی238 :1371 ،؛ شیرکوه )287 :2017 ،و رژیم بعث معتقد بود که آنها
از ایران وارد عراق شدهاند و بهوسیله ایران قوت گرفته و نبض بازار عراق و مخصوصاً بازار شورجه را بهدست
گرفتهاند و ضمن بازی با قیمتها به نفع ایران ،به کمک مالی حزب الدعوه نیز مبادرت میورزیدند (کشککی،
 .)160 :1371از آنجا که تجار کرد فیلی همواره با مراجع و علمای دینی در ارتباط بودند و وجوه شرعی خود
را به آنها پرداخت میکردند ،همین امر موجب کینه دائمی رژیم بعث از تاجران کرد فیلی بود (الفیلی:2012 ،
206؛ الطریحی1434 ،ق .)549 :جویسان .ویلی ،ضمن تأکید بر اینکه تاجران بازار ایران ،بخشی از ائتالفی
بودند که انقالب اسالمی را در ایران به ثمر رساند؛ در مورد رابطه بین بازاریان شیعه با مراجع عراق مینویسد:
«معروف است که تاجران شیعه در [بازار بزرگ] شورجه بغداد از حامیان مالی مراجع تقلید بودهاند و احتماالً
همین امر ،تبعید عجوالنه آنها توسط دولت بعث در سال  1980را توضیح میدهد» (ویلی )133 :1373 ،و
روشنتر اینکه حکومت عراق در تاریخ  7آوریل  1980عده زیادی از تجار کردفیلی را پس از ضبط اسناد و
مدارک و مصادره اموالشان به ایران اخراج کرد (روزنامه کیهان ،شماره  .)12 :10996العلوی ،تعداد تاجران
کردفیلی اخراج شده را «در حدود پانصد نفر» تخمین زده است (العلوی .)488 :2010 ،هرچند بعد از سقوط
رژیم بعث ،اقداماتی برای جبران خسارات مالی کردهای فیلی و تجار آنها صورت گرفت؛ اما بخشی از آنها
تاکنون نتوانستهاند اموال و امالکشان را پس بگیرند.
الزم به توضیح است که تا قبل از این اقدام ،کردهای فیلی طی یک دورهی یکصد و پنجاه سالهی
حضور گسترده در بغداد و دیگر شهرهای بزرگ عراق ،توانسته بودند بخش عمدهای از نیروی کار ،بازار و
تجارت عراق را به خود اختصاص دهند .در نهایت رژیم بعث با مصادره اموال و اخراج گسترده کردهای فیلی
و تجار آنها در سال  1359به حیات و حضور گسترده آنها پایان داد.
جنگ ایران و عراق و تأثیر آن بر کردهای فیلي

وقوع انقالب اسالمی با ایجاد روندی خاص از تحوالت ،به جنگ ایران و عراق منتهی شد .این جنگ نه
تنها تداوم تأثیرپذیری کردهای فیلی را از انقالب اسالمی محدود کرد ،بلکه باعث شد رژیم بعث به حساسیت
بیشتری با کردهای فیلی بهعنوان تبعه کشور دشمن ،برخورد کند .در خالل جنگ نیز مصادره اموال ،اخراج
و دستگیری جوانان کردفیلی تداوم داشت .خلود جلیل ابراهیم در کتاب خاطراتش از تأثیر جنگ بر وضعیت
کردهای فیلی چنین آورده است« :شروع جنگ ایران و عراق برای کردهای فیلی خبر شومی بود .آنها
بیشترین بها را در این جنگ پرداختند .نه تنها مایملک خود را از دست دادند ،بلکه حکومت بعث ،هنگام
رانده شدن خانوادهها ،پسران و مردها را بازداشت میکرد و تنها بهانهاش این بود که اگر آنها به ایران بروند،
چون بزرگ شده بغداد و عراق هستند ،حتماً علیه ما خواهند جنگید ،پس برای حکومت بعث خطرناک خواهند
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شد» (جلیل ابراهیم .)22 :1393 ،از دیگر تأثیرات جنگ ایران و عراق بر روی کردهای فیلی تخلیه آنها از
محل سکونتشان در نزدیکی مرزهای ایران و عراق بود .رژیم بعث در مردادماه  1359کردهای شیعه را از
نوار مرزی حدفاصل خانقین تا مندلی و زرباطیه را تخلیه کردند (روزنامه کیهان ،شماره .)2 :11067
ایجاد محدودیتهای فرهنگي

رژیم بعث برای مقابله با نفوذ انقالب اسالمی در عراق ،جو فشار و خفقان را علیه مردم عراق بهویژه شیعیان
تشدید کرد و به پاکسازی ادارات ،دانشگاهها و ارتش پرداخت و تنها اعضای حزب بعث حق ورود به
دانشکدههای نظامی و علوم انسانی را داشتند (روزنامه کیهان ،شماره  .)1 :11057در این میان برخی از
کردهای فیلی از محیط کار و دانشگاهها اخراج شدند و حتی برخی از دانشجویان کرد فیلی و ایرانیتبار را
در محیط دانشگاه دستگیر کردند (جلیل ابراهیم .)43 :1393 ،افزون بر این بعثیها مانع از ورود نشریات و
اعالمیههای مربوط به انقالب اسالمی به کشور عراق شدند (روزنامه کیهان ،شماره .)4 :11075
دولت صدام بهعنوان بخشی از برنامه «عربیسازی» تالش کرد تا غیر اعراب را از طریق ممانعت از
سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال
فشار بر آنها ،جهت انتخاب نامهای عربی و معرفی خویش بهعنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام
کنند (حاجی یوسفی .)27 :1386 ،از این رو بسیاری از کردهای فیلی «از ترس دولت بعثی ،خود را عرب
معرفی کرده و حتی تشیع خود را پنهان میکردند» (جعفریان .)27 :1386 ،همچنین حاکمان عراق از اطالق
واژه مجوس برای تحقیر ایرانی تباران و کردهای فیلی استفاده میکردند و با این واژه آنها را غیر مسلمان
و غیر عرب معرفی میکردند و وجود آنها را برای جامعه عراق خطرناک جلوه میدادند.
سرکوب نیروهای انقالبي و اسالمي

کنترل اماکن مذهبی ،محدود کردن فعالیت روحانیون شیعه ،اعدام ،ترور و زندانی کردن نیروهای مبارز و
انقالبی و تفتیش عقاید از دیگر اقدامات حکومت عراق برای مقابله با اشاعه انقالب اسالمی در میان مردم
عراق بود (روزنامه کیهان ،شماره  .)8 :10964جویس ان .ویلی ،اخراج ایرانی تباران و کردهای فیلی مقیم
عراق را بهعنوان یکی از اقدامات رژیم بعث برای محدود کردن فعالیت اسالمگرایان معرفی میکند (ویلی،
 .)155 :1373العلوی ،نام برخی از شهدای کرد فیلی که از رهبران سازمان عمل اسالمی عراق بودهاند،
آورده است (العلوی.)496 :2010 ،
نسلکشي

رژیم بعث در هنگام اخراج کردهای شیعه از عراق ،ابتدا عدّهی زیادی از جوانانشان را زندانی کردند ،سپس
اموال آنها را ضبط و در مرزهای ایران رها کردند (روزنامه کیهان ،شماره  .)5 :10989کردهای فیلی مدعی
هستند که «حدود  70هزار خانوار» از آنها به ایران رانده شدند و بیش از  22هزار نفر از جوانانشان توسط
رژیم بعث قتل و عام شدند (خبرگزاری ایرنا ،96/12/22 ،کدخبر  .)82860530عبدالجلیل فیلی از فعاالن
مدنی کُرد ،تعداد اخراج شدگان کرد فیلی در سال  1359را  120هزار نفر ذکر مینماید ( قربانی کشککی،
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 .)238 :1371طبق آماری در سال 2003م از جمعیت دویست هزار نفری اتباع عراق در ایران 65 ،درصد
آنان ،کردهای فیلی بودهاند (عظیمی.)205 :1395 ،
«علیطاهرالحمود» ،تعداد مفقودان کرد فیلی را  15000هزار (الحمود )174 :1397 ،و «العلوی» ،این
تعداد را  16000هزار نفر ذکر کردهاند (العلوی )489 :2010 ،و هنوز معلوم نشده است که آن جوانان زندانی
چه سرنوشتی پیدا کردند و در کجا دفن شدهاند .از این رو در تیرماه « 1390جمعیت کردهای فیلی عراق»
بیانیهای را صادر و عنوان کردند« :این جمعیت ده میلیون دینار را بهعنوان هدیه به هر شخصی که اطالعاتی
در مورد مکان ،نام شهیدان و مفقوداألثران کردفیلی ارائه دهد ،اعطا خواهد نمود» (خبرگزاری کرد پرس،
کد مطلب .)10677
در  8آذر « 1389دادگاه عالی عراق» ،اخراج و کشتار کردهای فیلی را نسلکشی و جنایت علیه بشریت
خواند و علیه آن حکم صادر کرد .همچنین در روز « 1390/05/10مجلس ملی عراق» با اکثریت آرا با استناد
به رأی «محکمه عالی جنایی عراق فدرال» ،طرح کشتار کردهای فیلی ،توسط صدام را بهعنوان «ژینوساید»
تصویب و آن را نسلکشی تلقی کرد (خبرگزاری کرد پرس ،کد مطلب  .)11624افزون بر این در دیباچه
پیشنویس قانون اساسی عراق ،نام کردهای فیلی در کنار نام اقوام و گروههای آسیب دیده از نظام بعث
گنجانده شده است (احمدی.)31 :1382 ،
نتیجهگیری
انقالب اسالمی ایران با برخورداری از دیدگاه فرامرزی خود ،کشورها و ملتهای فراوانی را تحت تأثیر قرار
داد و در این میان بیشترین تأثیر را بر جمعیتهای شیعی منطقه داشته است .در این مقاله با استفاده از
نظریه پخش یا اشاعه ،به بررسی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر کردهای فیلی کشور عراق پرداخته شده
است .اخراج شدن عده زیادی از کردهای فیلی در دورهی قبل و بعد از انقالب اسالمی و اسکان آنها در
استان های مختلف ایران ،هم مرز بودن مناطق فیلی نشین عراق با ایران و پیروی کردهای فیلی از علما و
مراجع طرفدار انقالب اسالمی ،موجب شد که کردهای فیلی به سه طریق :پخش جابجایی ،سرایتی و سلسله
مراتبی از انقالب اسالمی ایران تأثیر پذیرند .از سوی دیگر اشتراکات تاریخی ،فرهنگی ،نژادی ،زبانی و
مذهبی میان کردهای فیلی و ملت ایران ،موجب تشدید و تسریع این تأثیرپذیری شد .اما وجود اشتراکات
مذکور میان کردهای فیلی و ملت ایران از یک سو و تابعیت ایرانی داشتن بسیاری از کردهای فیلی از سوی
دیگر باعث گردید که رژیم بعث ،آنها را بهعنوان یک قوم ایرانی تلقی کند و از تأثیرگذاری انقالب اسالمی
بر آنها واهمه داشته باشد.
بهطور کلی وقوع انقالب اسالمی و بازتاب آن در عراق به نقطه عطفی در حیات سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی کردهای فیلی تبدیل شد .تأثیر انقالب اسالمی بر کردهای فیلی به شکلهای گوناگونی نظیر:
خودآگاهی ،هویتجویی ،رشد مطالبات سیاسی ،نهادسازی و شکلگیری تشکلهای سیاسی و مذهبی و
مبارزه با دیکتاتوری حکومت بعث بروز پیدا کرد .حکومت عراق از ترس تداوم تأثیر پذیری کردهای فیلی از
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 به اسارت، مصادره اموال، اقدام به سلب تابعیت،انقالب اسالمی و اقدام عملی آنها در راستای منافع ایران
 این اقدامات. تعریب مناطق فیلینشین و اخراج گسترده آنها به ایران نمود،گرفتن جوانان و کشتار آنها
موجب شد جمعیت زیادی از کردهای فیلی در ایران و عراق پراکنده شوند و به نقش گسترده آنها در بازارکار
 رژیم بعث با این اقدامات در صدد بود به موجودیت کردهای فیلی در جامعه.و اقتصاد عراق خاتمه داده شود
.عراق پایان دهد
 کردهای شمال عراق بهواسطه جغرافیای زیست و شیعه بودن کردهای فیلی و،پس از سقوط رژیم بعث
 هیچگاه روی خوشی به این جمعیت نشان ندادهاند؛ همچنین دولت،اعراب شیعه نیز بواسطه ایرانی بودن آنها
عراق تاکنون نتوانسته است قوانین تسهیل کنندهای را برای بازپسگیری اموال مصادره شده و کسب تابعیت
 در نتیجه آنها همچنان در جامعه عراق با تبعیض و محرومیت مواجه،دوباره کردهای فیلی وضع نماید
.هستند
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