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چکیده

مسئله كردها يكي از مسائل مهم سياسي خاورميانه است كه ابعاد منطقهاي و
فرامنطقهاي گستردهاي پيدا كرده است و تحوالت آن تأثير زيادي بر مناطق پیرامونی
دارد .نكت ه حایز اهميت اينکه دخالت قدرتهاي منطقهای و فرامنطقهاي نقش مهمي
در تحوالت اين منطقه داشته و در طول چند دهه گذشته این دخالتها كام ً
ال آشكار
بوده است .تحوالت منطقه به ویژه پس از حمله آمریکا به عراق در سال ،2003
فرصتها و چالشهایی برای جمهوری اسالمیایران فراهم کرده است که بررسی آن
ضروری مینماید .بر اين اساس اين تحقيق درصدد واكاوي استراتژی رژیم صهیونیستی
در اقلیم كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایران است .در
پاسخ به سؤال یادشده ،این فرضیه مطرح است که هدف رژیم صهیونیستی از دخالت
در مسئله کردها پیشبرد و تأمین منافع اقتصادی ،سیاسی و استراتژیک خود در منطقه
است .فرضیه تحقیق بنمایه نو واقعگرایانه یا به عبارتی واقعگرایی ساختاری دارد و
امنیتی استراتژی و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در برابر کردهای
مالحظات
ِ
عراق را براساس نظریه واقعگرایی ساختاری تبیین میکند .تحلیل واقعگرایانه از
استراتژی رژیم صهیونیستی در قبال موضوع کردهای عراق به شناخت این واقعیت
رهنمون میشود که سیاست این رژیمها به طور کلی از جهتگیری نخبگان حاکم در
دفاع از امنیت ملی خود نشئت میگیرد و معطوف توسعه نفوذ و مقابله با تهدیدهای
خارجی است.
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و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایران

1

واژگان کلیدی

کردستان ،عراق ،ایران  ،رژیم صهیونیستی ،صهیونیسم ،استراتژی
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پایان قرن بیستم را میتوان دوران طرح مسائل مربوط به قومیت در حوزه سیاست و
روابط بینالملل دانست که به سرعت ابعاد بینالمللی یافت و باعث شد نظریهپردازان
روابط بینالملل و تحلیلگران مطالعات استراتژیک توجه بیشتری به مباحث قومیمبذول
دارند .از سوی دیگر پراکندگی گروههای قومیـ مذهبی در کشورهای مختلف و تبدیل
آنها به گسلهای فعال منازعه موجب تهدید یکپارچگی سرزمینی و انسجام اجتماعی
دولتهای برخوردار از تنوعات قومیـ مذهبی شد و بدین ترتیب مسئله هویتخواهی
از ناحیه گروههای قومیـ مذهبی ،چالشی برای امنیت ملی اغلب دولتهای برخوردار
از اقلیتهای قومیـ مذهبی شد .در کنار جنبه تهدیدآفرین هویتخواهی قومی ،ابعاد
فرصتمحور آن نیز توجه بیشتر سیاست خارجی دولتها را جلب کرده است .بر این
اساس کشورها منبعث از مالحظات امنیتی خود و برای کسب اعتبار و افزایش قدرت
به حمایت و تقویت گروههای قومیـ مذهبی همسو در خارج از مرزهایشان میپردازند.
بین مسائل استراتژیک منطقه ،مسئله كردها طی نیمقرن اخیر چالش اساسي
پيش روي سياستهاي كشورهاي منطقه بوده است .نه تنها جهتگيري ناسيوناليستي
محيط سياسي بينالملل در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در رشد گرايش
قومي در كردستان تأثير بسيار داشت ،بلکه بعد استراتژيك سياست بينالملل عاملی
بسيار مؤثر بود كه موجب شكلگيري و توسعه حركتهاي قومي ميان كردهای منطقه
شد .در واقع مسئله كردها بيش از ساير جنبشهاي قومي رنگ بينالمللي به خود
گرفت و درگير شدن در مسئله كردها براي قدرتهاي خارجي منافع استراتژيك در
برداشت؛ به همين دليل از آغاز ،مسئله كردستان در فضاي منافع قدرتهاي خارجي
تكامل يافت .كردها نيز در بسياري موارد از اين مداخالت استقبال كردند و گاه نيز
مشوق قدرتهاي منطقهای و فرامنطقهاي در اين زمينه بودند .در حال حاضر مسئله
كردها يكي از مسائل مهم سياسي در خاورميانه به شمار ميرود كه ابعاد منطقهاي
و فرامنطقهاي گستردهاي پيدا كرده است؛ به طوري كه تحوالت آن تأثير زيادي
بر مناطق كردنشين تركيه ،عراق ،سوريه و به ويژه جمهوري اسالمي ايران دارد.
نكته حایز اهميت اينكه دخالت قدرتهاي منطقهای و فرامنطقهاي به عنوان عاملی
تعيينكننده نقشی مهم در تحوالت اين منطقه داشته و در طول چند دهه گذشته
این دخالتها كام ً
ال آشكار بوده است .انگلستان ،روسيه و امريكا به عنوان قدرتهاي
تعيينكننده در كنار قدرتهاي منطقهاي ،تأثيرات زيادي بر تحوالت مناطق كردنشين
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داشتهاند و اين دخالتها امروزه با توجه به تحوالت كردستان عراق بيش از گذشته
ادامه دارد .این تحوالت به ویژه پس از حمله آمریکا به عراق در سال  2003فرصتها
و چالشهایی برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده است که بررسی آن ضروری
مینماید .ظهور دولت کردی به علت تأثیرات جدی بر نظم و سیستم قدرت منطقهای
از اهمیت زیادی برخوردار است .اهمیت تشکیل دولت کردی و پیامدهای سیاسی و
امنیتی آن زمانی بیشتر مشخص میشود که رژیم صهیونیستی ایجاد دولت کردی
را در راستای تأمین منافع منطقهای خود و همچنین ابزاری برای کنترل و فشار بر
کشورهای منطقه ارزیابی میکند و از  1960به دنبال تأسیس چنین دولتی بوده است.
در ضرورت تبيين اين موضوع و شناخت آن با توجه به حضور فعال كشورهاي
منطقهای و فرامنطقهاي در شكلدهي و تأثيرگذاري بر تحوالت كردستان عراق و
نيز ویژگي سرايتپذيري آن ميتوان گفت تحوالت مناطق كردنشين عراق به اشكال
مختلف بر جمهوري اسالمي در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجي کشور تأثيرگذار
است و غفلت از آن میتواند پیامدهای منفی برای ایران داشته باشد .بر این اساس
سؤال اصلی تحقیق این است که استراتژی رژیم صهیونیستی در برابر تحوالت مناطق
كردنشين عراق مبتني بر چه مالحظات و متأثر از چه متغيرهايي است و چه پیامدهایی
بر امنیت جمهوری اسالمی ایران دارد؟ فرضیه تحقیق بنمایه نو واقعگرایانه دارد و
مالحظات امنیتیـ استراتژی و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در برابر کردهای
عراق را براساس نظریه واقعگرایی ساختاری تبیین میکند.
پژوهش حاضر با بهرهگيري از روش توصيفيـ تحليلي درصدد بررسي استراتژی
رژیم صهیونیستی در برابر تحوالت مناطق كردنشين عراق است .در جمعآوري دادهها
از روش كتابخانهاي و اسنادي و در برخي موارد از تكنيك مصاحبه استفاده شده است.
پژوهش در خصوص استراتژی رژیم صهیونیستی با محدوديتهايي مواجه است كه از
ماهيت حساس ،به ويژه غيرعلني بودن اين اعمال و سياستها ناشي ميشود .همين
مشكل در خصوص جمعآوري اطالعات و اظهارنظرها درباره كردستان عراق وجود
دارد .درباره این موضوع که نهادهای نظامیو امنیتی در کنار دستگاه سیاست خارجی
درگیر آن هستند ،محدودیت دسترسی به اطالعات وجود دارد؛ به ویژه که این موضوع
جنبه تاریخی ندارد و موضوعی جاری تلقی میشود.
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واقعگرایی پایدارترین نظریه روابط بینالملل بوده است ،زیرا این نظریه به عملکرد
سیاستمداران در عرصه بینالملل نزدیک است .ریشههای واقعگرایی را میتوان
در اندیشههای سیاسی کالسیک غرب و همچنین شرق جستوجو کرد (دوئرتی و
ی کالسیک ،انسان موجودی است که در
فالتزگراف .)157 :1372 ،در اندیشه واقعگرای 
جستوجوی منافع شخصی است و به همین دلیل درگیر روابط رقابتآمیز با دیگران
میشود؛ بنابراین انسانها همواره دوست دارند نقش اول را بازی کنند تا بتوانند از
آن موقعیت استفاده کنند .همین مسئله باعث میشود در ارتباط با مردم (که در
ل با سایر کشورها میشود) تالش کنند بر آنان نفوذ
سطح کالن شامل روابط بینالمل 
و سیطره یابند .بدان علت که مردم دیگر نیز چنین عمل میکنند ،موضوع تسلط بر
دیگران و ممانعت از سلطه دیگران موضوعی جهانی است (جکسون94 :1385 ،ـ.)93
از نظر آنها ،جامعه انسانی و اخالق ،به عرصه داخلی دولت محدود است و وارد عرصه
جهان سیاست ،حوزهای است که در آن بینظمی،
روابط بینالملل نمیشود؛ زیرا
ِ
اختالف و مناقشه میان دولتها ـ در پسزمینه تالش قدرتهای بزرگ برای کسب
برتریـ حاکم است.
توزیع قدرت در جامعه بینالمللی نابرابر است و هر واحد سیاسی میکوشد سهم
بیشتری بگیرد .بر این اساس خواستها و رفتار دولتهای مقتدر ،وضعیت آنها در نظام
بینالملل و ظهور آنها در محیط بینالملل متفاوت است .منافع اولیه ملی ضامن بقای
دولتهاست و دولتهای قویتر شانس بیشتری برای ادامه حیات دارند؛ چه بسا بقای
آنها به بهرهبرداری بیشتر از دولتهای ضعیفتر بستگی دارد .در برخی موارد محو و
نابودی یک دولت به طور عمده به دلیل موقعیت نسبتاً ضعیف آن از لحاظ قدرت در
مقابل دولت یا گروهی از دولتهاست.
از نظر مورگنتا ،قدرت سیاسی وسیلهای برای دستیابی به خواستههای ملت
است .سیاست بینالملل همانند انواع دیگر سیاستها در کشمکش برای قدرت
خالصه میشود .نشانههای سیاست بینالملل هر چه باشد ،قدرت در رأس آنهاست.
سیاستمداران در نهایت خواستار آزادی ،امنیت ،سعادت و خود قدرت هستند (باربر
و اسمیت .)332 :1374 ،مورگنتا سیاست بینالملل و در واقع کل سیاست را «مبارزه
برای قدرت» تعریف میکند؛ بدین ترتیب قدرت هم به عنوان وسیله و هم هدف تعریف
شده است .مورگنتا اعتقاد داشت که قدرت عبارت است از «کنترل انسان بر افکار و
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اعمال انسانهای دیگر» (سیفزاده.)333 :1372 ،
نسل جدید واقعگرایی را که در اواخر دهه  1970شکل گرفت ،میتوان بیش از
ی ساختاری یا نو
ی کردن واقعگرایی دانست .کانون واقعگرای 
هر چیز تالشی برای علم 
واقعگرایی را سیستم بینالملل تشکیل میدهد؛ به عبارت دیگر ،ساختار (سیستم) به
روابط سیاسی حادث میان اعضای سیستم شکل میدهد .کنت والتز ،نظریهپرداز نو
ی را بازسازی کرد ،با تأکید بر
واقعگرایی که با ارائه نظریه خود ،نظریه سنتی واقعگرای 
ضرورت نظریهپردازی برای جمعآوری اطالعات و توضیح حوادث بینالمللی ،معتقد
است عصاره هر نظریه باید بر پیوند بین مفاهیم نظری و متغیرهای جوهری روابط در
صحنه واقعی بینالملل استوار باشد (سیفزاده.)20 :1372 ،
این نظریهپرداز با تأثیرپذیری از دستاوردهای نظریه سیستمها و روش رفتارگرایی
در نظریه خود ،سیستم را به عنوان یک کل دارای اجزای مرتبط به هم در نظر گرفته
است .به نظر وی ،بهترین عنصر تعریفکننده سیستم ،ساختارهای آن است .ساختارها
درون سیستم بر عمل واحدها اثر میگذارند و رفتار آنها را شکل میدهند؛ به این دلیل
ی ساختاری دانست .وجود همین ساختارها سیستم
نظریه والتز را میتوان واقعگرای 
داخلی را از سیستم بینالمللی متمایز میسازد (احمدی .)123 :1376 ،به نظر والتز،
سیستم بینالمللی نیز دارای ساختاری تعریفشده ،مشخص و دقیق است که سه
ویژگی مهم دارد:
 .1اصل نظمدهنده سیستم بینالملل؛
 .2ویژگی واحدهای داخل سیستم بینالملل؛
 .3توزیع تواناییهای واحدهای سیستم بینالملل.
فرق عمده سیستم داخلی با سیستم بینالمللی این است که برخالف سیستم
داخلی کشورها ،که سلسلهمراتبی و دارای اقتدار مرکزی است ،سیستم بینالملل
فاقد سلسلهمراتب و تمرکز است .در سیستم بینالمللی برخالف سیستم داخلی ،یک
دولت مرکزی که هم دستورها را صادر کند و هم در رأس سلسلهمراتب قرار گیرد،
وجود ندارد .بدین علت در سیستم داخلی نظم برقرار است ،ولی در سیستم بینالمللی
بینظمیو هرج و مرج (آنارشی) حکمفرماست.
عنصر دوم تعریفکننده ساختار بینالملل ،ویژگی واحدها یا دولتهاست و دولتها
گرچه از نظر قدرت با هم فرق دارند ،رفتاری مشابه دارند؛ یعنی در شرایطی که دولتی
جهانی برای اجرای مقررات وجود ندارد و فضایی از ناامنی حاکم است ،هر دولت ناچار
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است برای خود تأمین امنیت کند .معماری امنیت برای همه دولتها بدون توجه به
ویژگیهای متفاوت ساختار داخلی آنها ،مشترک است (احمدی .)123 :1376 ،بهترین
راه برای تأمین امنیت تالش برای افزایش قدرت و توان ملی است؛ به این علت همه
دولتها در پی تأمین امنیت خود از طریق به حداکثر رساندن قدرت و تأمین منافع
ملی هستند.
سومین عنصر تعریفکننده ساختار سیستم بینالمللی «توزیع تواناییها»ست.
هر دولت دارای قدرت و توانایی است ،اما توزیع تواناییها نتیجه عملکرد و تأثیر
ساختار سیستم بینالمللی است؛ بنابراین توزیع تواناییها مفهومی در سطح تحلیل
ی است نه دولتی .با توجه به ویژگی دوم ساختار (واحدها) گرچه دولتها از
سیستم 
نظر کارکرد و رفتار با هم تفاوتی ندارند و رفتارشان یکسان است ،از نظر توانایی با
یکدیگر متفاوتاند؛ بنابراین دولتها از نظر داشتن توان کمتر یا بیشتر با هم یکسان
نیستند .توزیع تواناییها در نتیجۀ مکانیزم تعیینکننده ساختارهای سیستم صورت
میگیرد (احمدی.)124 :1376 ،
«در سیاست بینالملل ،واحدهایی که دارای بیشترین توان هستند ،به عنوان
سیستمی خودیار (آنارشی) صحنه عمل دیگران و نیز صحنه عمل خود را معین
میکنند .در نظریه سیستمی ،ساختار مفهومی زاینده است .ساختار یک سیستم
به وسیله کنشهای متقابل اجزای اصلی آن زاییده میشود .نظریههایی که برای
سیستمهای خودیار کاربرد دارند ،براساس اجزای اصلی سیستم نوشته میشوند...
سرنوشت همه دولتهای یک سیستم بیشتر تحت تأثیر اقدامات و کنشهای متقابل
دولتهای بزرگ و عمده است تا دولتهای کوچک  . ...یک نظریه کلی سیاست
بینالملل لزوماً برپایه قدرتهای بزرگ استوار است» (احمدی.)127 :1376 ،
ماهیت سیاست و حکومت در خاورمیانه ،تحلیلگران را وادار به درنظرگرفتن نقش
محوری دولتها میسازد؛ از این رو چارچوب نظری تحقیق حاضر بیتأثیر از مبانی
واقعگرایی دولتمحور نیست .با توجه به مطالعه موردی و بررسی سیاست رژیم
صهیونیستی به نظر میرسد این نظریه قابلیت تبیین و پاسخگویی به پرسش چیستی
سیاست رژیم صهیونیستی در قبال تحوالت مناطق کردنشین عراق را داشته باشد.

شكلگيري جدي ناسيوناليسم كردی در سالهاي نخست قرن بيستم و در خالل
تحوالتی سياسي انجام گرفت كه موجب اقتدار تركهاي جوان در امپراتوري عثماني
شد .سازمانهاي كرد كه در اين مرحله تشكيل شدند ،بيشتر اهدافي فرهنگي داشتند،
ولي شكست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و موج ناسيوناليسم گستردهاي
كه بخشهاي وسيعي از جهان را در آن برهه از زمان فرا گرفته بود ،به اين گرايش
وجه سياسي مشخصي بخشید و محافل كرد امپراتوري عثماني در مقايسه با گذشته
مترصد بهرهبرداري از فضاي جديد جهاني بودند .بعد استراتژيك سياست بينالملل
نيز از عوامل بسيار مؤثري بود كه به شكلگيري حركتهاي قومي بین كردها انجامید.
در واقع مسئله كردها بيش از ساير جنبشهاي قومي در خاورميانه ،رنگ بينالمللي
به خود گرفت .درگير شدن در مسئله كردها براي نيروهاي خارجي منافع استراتژيك
منافع خارجي تكامل
دربرداشت به همين دليل از همان آغاز ،مسئله كردها در فضاي
ِ
يافت .كردها خود نيز در بسياري موارد از اين مداخالت استقبال ميكردند و گاه مشوق
نيروهاي خارجي در اين زمينه بودند.
نقش عوامل بينالمللي در منازعات قومي بسيار حایز اهميت است .گرچه اين
موضوع در حوزه مباحث روابط بينالملل و مورد بیتوجهی محققان قوميت و
ناسيوناليسم قرار گرفته است ،بايد اذعان كرد درگيري و دخالتهاي بينالمللي در
ظهور و تداوم ناسيوناليسم جداييطلب قوميتها در خاورميانه نقش داشته است.
جاذبههاي استراتژيك و اقتصادي خاورميانه انگيزه مداخلۀ گسترده و حضور قدرتهاي
بزرگ در منطقه بوده است .اين قدرتها با اين فرض عمل كردهاند كه خاورميانه بيش
از مناطق دیگر ،منافع استراتژيك دارد؛ بر همين اساس جوامع خاورميانه از آغاز عصر
رخنه استعمار در معرض نفوذ خارجي قرار داشتهاند .نفوذ خارجي در خاورميانه در
تحوالتي مانند شورش گروههاي سیاسی کردی آشكار بوده است.
عالوه بر قلمرو اقدام سياسي ،بعد بينالمللي ناسيوناليسم قومي را ميتوان در
قلمرو انديشه نيز بررسي کرد .در قلمرو اقدام سياسي نقش دولتهاي خارجي ،به ويژه
قدرتهاي بزرگ از يك سو و دولتهاي رقيب منطقهاي از سوي ديگر ،در پيشبرد و
تشويق ناسيوناليسم قومي و كشمكشهاي قومي اهميت دارد .در قلمرو انديشه ،در
اوايل قرن بيستم يك فضاي سياسي بينالمللي وجود داشت كه در آن ايدئولوژي
ناسيوناليسم و حق تعيين سرنوشت انگيزههايی قوي براي بسياري از گروههاي اقليت
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زباني و مذهبي فراهم ميساخت .تحت تأثير اين محيط ،رهبران گروههاي قومي کرد
نوعي هويت قومي مشخص تصور كردند و خود را مستحق برخورداري از موقعيت يك
ملت با دولت خاص خود دانستند.
بارزترين جلوههاي اين انديشه عبارت بود از :نخست ،مكتب ويلسوني خودگرداني
گروههاي اقليت ،كه پس از جنگ جهاني اول مطرح شد؛ دوم ،مفهوم ماركسيستـ
لنينيستي مليت و خودگرداني كه لنين ارائه کرد .اگرچه انديشه حق تعيين سرنوشت
گروههاي ملي پا به پاي انديشه ناسيوناليسم در قرنهای هجدهم و نوزدهم گسترش
يافت ،زماني اهميت يافت كه ويلسون ،رئيسجمهور آمريكا ،آن را در اصول چهاردهگانه
خود در جنگ جهاني اول مطرح کرد (ایزدی.)59 :1992 ،
تشكل جدي جريان ناسيوناليسم كردي در سالهاي نخست قرن بيستم و در
خالل تحوالت سياسي صورت گرفت كه به اقتدار تركهاي جوان انجامید .به اعتقاد
برویین سن ،در این دوره همه رؤسای قبایل کرد عاری از احساس ملی نبودند ،اما تا
خالفت مصطفی کمال در  ،1924موجی از شورشهای بیش و کم ملهم از احساسات
ملی کردستان را فرانگرفت .)Bruinessen, 1992: 269( .شكست امپراتوري عثماني
در جنگ جهاني اول و موج ناسيوناليستي گستردهاي كه بخشهاي وسيعي از جهان
را در آن مقطع فرا گرفته بود و شکلگیری تدریجی كشورهاي جديد با انگيزههاي
ناسيوناليستي در اروپاي شرقي ،خاورميانه و شمال آفريقا ،كه جزو قلمرو امپراتوري
عثماني بودند ،محافل و گروههاي كرد امپراتوري عثماني را تحت تأثير قرار داد.
عامل دیگری كه در گرايش سياسي محافل كرد كارساز واقع شد ،زمينهچينيهاي
استعمار انگليس بود كه كوشيد از دشمني ترك و عرب و كرد به سود خود بهره گيرد
و از نيروي ناسيوناليسم براي منافع جنگي خود عليه امپراتوري عثماني استفاده كند
(عنایت)13 :1365 ،؛ چنانکه در مواد  62و  63پيمان سور كه  10آگوست  1920بر
عثماني تحميل شد ،براي تأسيس يك حكومت خودمختار كرد در بخشهاي شمالي
بينالنهرين،تدابيري منظور شده بود (کندال .)79-83 :1370،در چنين فضاي فكريـ
سياسي ،خواست كردهاي امپراتوري عثماني به منظور تشكيل دولتي مستقل و منطقهاي
خودمختار مطرح شد .اساساً آن جريان كه به عنوان مسئله كردستان و خواست كردها
مشهور شده در چنين فضايي شكل گرفته است .در اين برهه سازمانهای كردي كه در
امپراتوري عثماني تأسيس شدند ،مترصد بهرهبرداري از فضاي جديد محيط بينالملل
براي تحقق انديشه استقالل كرد بودند (کندال.)77 :1370،

رهبران اسرائيل بر این امر واقف هستند كه به عنوان عنصري بيگانه و محاصرهشده
بین دشمنان بالقوه و بالفعل،همواره درگير مالحظات امنيتي خاص هستند .جامعۀ به
شدت نژادپرستانه و تجاوزكارانه و ادغامناپذیر با محيط اطراف ،همواره از دغدغههاي
شديد امنيتي اسرائيل است .روند شكلگيري و تكوين ارتش در اين رژيم و تجربيات
فراوان اين جامعه در ايجاد و توسعه سازمانهاي اطالعاتي و نظامي شاهدي بر اين
ادعاست .اين محيط امنيتي باعث شده است رهبران اسرائيل ،كشورهاي غيرعرب و
اقليتهاي قوميـ مذهبي موجود در منطقه را متحدان طبيعي دولت يهود در مواجهه
با كشورهاي عربي مسلمان قلمداد كنند.
اين نگرش كه «دشمن دشمن من ،دوست من است» هميشه سرلوحه سياست
اسرائيل قرار دارد و براي سالهاي متمادي به عنوان رهنمودي براي روابط اسرائيل
با كشورهاي غيرعرب ،اقليتهاي ماروني لبنان ،دروزيهاي داخل و خارج اسرائيل،
مسيحيان سياهپوست جنوب سودان و كردهاي عراق به كار رفته است .اسرائيل طي
چند دهه گذشته با كشورهاي غيرعرب منطقه و احزاب و گروههاي مخالف كشورهاي
دشمن خود پيوندهايي برقرار و از آنها بهرهبرداري كرده است.
مجموعهاي از عوامل مختلف،دكترينهاي امنيتي را شكل ميدهند .درخصوص
رژيم صهيونيستي،عوامل شكلدهنده دكترين پيراموني بسيار پيچيدهاند و به عوامل
تاريخي ،فرهنگي ،ماهيت رژيم ،عوامل داخلي ،محيط امنيتي و  ...بستگي دارند .از
عوامل تاريخي و فرهنگي ميتوان به ادراكات،تجربيات و روانشناسي صهيونيستها
در دهههاي گذشته اشاره كرد .ماهيت رژيم صهيونيستي يعني اشغالگري ،نژادپرستي
و درگيري مداوم با فلسطينيها و كشورهاي همجوار و مجموعهاي از عوامل داخلي
مانند كوچك بودن سرزمين و اندك بودن جمعيت ،آن را از عمق استراتژيك محروم
كرده است .به موارد باال بايد محيط امنيتي را افزود .رژيم صهيونيستي در داخل با
ناامنيهاي مداوم ،در سطح منطقه با محاصره همسايگان و دولتهاي ديگر و در
سطح بينالملل با فقدان مشروعيت ناشي از نحوه شكلگيري و عملكرد جنگافروزانه
روبهروست .مجموعه اين عوامل درك و تصويري از تهديدها را براي رهبران رژيم
اشغالگر فراهم كرده است كه در آن هر چيز را در معرض خطر ميبينند .اين واقعيت
ناشي از موقعيت خاص ژئواستراتژيك اسرائيل است؛ به گونهاي كه اين رژيم حتي پس
از امضاي قراردادهاي صلح،مجبور است براي تضمين امنيت مرزها ،نيروهاي نظامي
خويش را آماده نگه دارد (المسیری.)253 :1383 ،
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امنيت مهمترين مؤلفه و هدف استراتژي رژيم صهيونيستي به ويژه در عرصه نظامي
است كه در وضع کنونی بيش از هر چيز بر آن اصرار دارد و از سال  1948تاكنون به
شيوههايي نظير استفاده از سالح ،نيروي قهريه و توسعهطلبي در پي تأمين آن بوده
است (محمدی .)1385 ،اين ادعا كه رژيم صهيونيستي در معرض تهديد كشورهاي
عربي و اسالمي همجوار قرار دارد ،همواره شالوده سياست تهاجمي ،نظامي ،ديپلماسي
و اطالعاتي اين رژيم و پوشش مناسبي براي هر گونه موضعگيري و عمليات تهاجمي
است .اين استراتژي عجين با سرشت و ماهيت اسرائيل ،در مقاطع تاريخي مختلف
و با عبارات گوناگون به صراحت مورد تأکید بسياري از رهبران رژيم صهيونيستي
قرار گرفته است .رهبران اسرائيل هيچگاه فراموش نكردهاند كه مشكالت امنيتي را
پوششي براي تعقيب استراتژي خود قرار دهند .بعد از جنگ سوئز ،رژيم صهيونيستي
سياست خارجي جديد خود را بر اين مبنا طراحي و تدوين كرد تا از شرايط ناشي از
پيروزي نظامي بر مصر ،بيشتر سود ببرد .رويكرد اسرائيل نيز شكست محاصره و انزواي
منطقهاي خود با برقراري روابط با كشورها و اقليتهاي غيرعرب پيرامون خاورميانه
بود ( .)Black and Morris, 1991بن گوريون ،اولين نخستوزير دولت يهود ،اين ايده
را مطرح كرد كه «دكترين پيراموني» نام گرفت .براساس اين دكترين اگر اسرائيل
بخواهد با منطقه پيوند برقرار كند ،بايد از فرصتهاي موجود بهره بگیرد و مناسبات
خود را با كشورهاي غيرعرب منطقه مانند تركيه و ايران و اقليتهاي قوميـ مذهبي
خاورميانه كه از سوي جهان عرب تحت فشارند ،افزايش دهد (شیفر.)1368 ،
اين دكترين در شرايطي طرح شد كه اكثر كشورهاي جهان عرب دولت یهود
را تحريم کرده بودند و رابطه رژيم صهيونيستي صرفاً با كشورهايي معدود آن هم
محرمانه برقرار بود .سياست خارجي اسرائيل براساس دكترين پيراموني ،بر يك
سيستم ،هسته،محيط و حلقه بيروني مبتني بود .اسرائيل براي شكست محاصره
همسايگان عربي و خروج از انزواي سياسي و جلب حمايتهاي سياسي ،اقتصادي و
نظامي ،ناگزير بود مدار اول یعنی حلقه دشمنان اسرائيل شامل كشورهاي عربي را
بگسلد و با كشورهاي مدار دوم يعني كشورهاي غيرعرب يا غيرمسلمان و اقليتهاي
قوميـ مذهبي و مدار سوم شامل ابرقدرتها ،كشورهاي اروپايي و جهان سوم رابطه
برقرار كند.
هدف اين سياست در محيط جغرافيايي ،ايجاد بلوك دولتهاي غيرعربي در
خاورميانه بود كه در قالب يك مثلث با اسرائيل ارتباط داشتند؛ تركيه و ايران در شمال
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این مثلث بودند و اتيوپي در جنوب آن قرار داشت  .اين بلوك براي مقابله با نيروهاي
پانعربيسم ايجاد شد .ساموئل كاتز ،افسر سابق واحد اطالعات نظامي و از مأموران
اطالعاتي رژيم صهيونيستي ،ماهيت دكترين پيراموني را چنين ارزيابي كرده است:
«سالها بود که اسرائيل براي جنگی تمامعيار با همه ملتهاي عرب آماده ميشد.
براي كسب توانايي به منظور ايستادگي در اين جنگ ،اسرائيل استراتژي خاصي پيش
گرفته بود كه ميشد آن را دفاع از پيرامون ناميد .براساس اين استراتژي ،اسرائيل با
دولتها و ملتهاي غيرعرب و غيرمسلمان در خاورميانه اتحاديههايي شکل میداد»
(کاتز .)1375 ،بن گوريون معتقد بود كه تحكيم روابط اسرائيل با كشورهاي غيرعرب
منطقه ميتواند به تحميل صلح به كشورهاي عربي ختم شود .اين فرضيه بر قومگرايي،
توسعهطلبي و برتريجويي و به عبارتي عصاره تعاليم و آموزههاي صهيوني استوار است
كه رهبران اسرائيل آن را به دكترين حاشيهاي يا پيراموني ترجمه كردند؛ يعني صدور
مجوز براي هر گونه دخالت نظامي ،سياسي و اطالعاتي به كشورها و سرزمينهاي
همجوار براي دفاع و حراست از موجوديت اسرائيل.
دكترين بن گوريون عالوه بر دولتهايي كه در محيط قرار گرفته بودند،اقليتهاي
موجود در حاشيه قومي دولتهاي هستهاي را نيز هدف قرار داد .اسرائيل با تركيه،
ايران و اتيوپي روابط رسمي و آشكار برقرار كرد،اما براي برقراري رابطه با اقليتهاي
قومي -مذهبي منطقه مخفيانه عمل ميكرد .هدف اين سياست ،تبادل اطالعات،
ضربه ،ارعاب و تضعيف كشورهاي عرب در همسايگي دولتهاي غيرعرب پيرامون
خاورميانه بود .اسرائيل براي رسيدن به اين هدف به حمايت نظامي از اقليتهاي
ساكن كشورهاي عربي پرداخت (شیفر .)1368 ،از ديدگاه رهبران اسرائيل ،اقليتهاي
قوميـ مذهبي در خاورميانه به منزله عقبه استراتژيك سياستهاي اطالعاتيـ امنيتي
آن كشور به شمار ميروند .يكي از پايههاي توانمندي شبكههاي اطالعاتي و جاسوسي
رژيم صهيونيستي ،ارتباط و همكاري با اقليتهاي قوميـ مذهبي در كشورهاي مختلف
است .پراكندگي اقليتها در سرزمينهاي گوناگون بستري مناسب و عاملي تأثيرگذار
در اين زمينه بوده است .صهيونيسم به بهانه دفاع از اقليتها درصدد بود تأسيس
اسرائيل را به عنوان كشوري براساس نژاد و مذهب و تالش براي ايجاد كشورهاي
مشابه كوچك را با بهرهبرداري از موضوع اقليتهاي قوميـ مذهبي توجيه كند.
همچنين رژيم صهيونيستي براي ايجاد توازن جغرافيايي و انساني و فرسايش قدرت
مادي و معنوي كشورهاي عربي ،از آغاز تأسيس با تأسي از ايدئولوژي نژادپرستانه با
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مردم خاورميانه به صورت مجموعهاي از اقليتهاي قوميـ مذهبي رفتار كرد .دامن
زدن به فرقهگرايي و تجزيه كشورهاي عربي ،به اسرائيل امكان تحقق اهداف خود را
ميداد .اين موضوع در آثار تئوريسينها و نويسندگان صهيونيست منعكس است( .ن .
ک به استراتژی صهیونیسم در منطقه عربی.)398-405 :1363 ،
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رژیم صهیونیستی و نگرش مبتنی بر تهدیدهای پیرامونی

پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق و جریان بیداری اسالمی در خاورمیانه ،ایاالت
متحده و اسرائیل از تاکتیک مصادره بهره گرفتند .بیثباتسازی سوریه و تشدید
تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،ضریب امنیتی اسرائیل را در مقایسه با گذشته
افزایش داده است؛ با این حال ،نخبگان رژیم صهیونیستی هیچگاه احساس امنیت
نمیکنند .آنان بر این اعتقادند که فرایندهای موجود گرچه فوریت تهدید علیه
اسرائیل را کاهش داده است ،چنین فرایندی نافی این واقعیت نیست که اسرائیل در
محاصره کشورهای اسالمیقرار دارد .به طور کلی ،ذهنیت حاکم بر تفکر سیاسی و
امنیتی اسرائیل این است که جمعیت مسلمان و کشورهای اسالمیبرای این رژیم
تهدید هستند .روانشناسی اسرائیلی بر برجستهسازی نشانههای تهدید قرار دارد.
ذهنیت اسرائیلی به محیط اطراف همیشه بدبینانه است .اگرچه تغییراتی در ذهنیت
رهبران اسالمی در کشورهای عربی درباره اسرائیل شکل گرفته است ،این رویکرد
به مثابه تغییر در ذهنیت سیاسی و امنیتی گتوهای اسرائیلی به آنان نیست« .آلوینز
روبنستین» با نگاهی معتدل به این موقعیت اسرائیل تأکید میکند که اسرائیل در
بهترین حالت ،احساس ناامنی خواهد کرد؛ زیرا در پیشینه تاریخیاش با اعراب
منازعه دارد و در احتماالت آیندهشناسیاش با این احتمال به صورت جدی مواجه
است (انبار.)36 :1388 ،
تفکر شوونیستی انعکاس روحیه برتریجویی و گسترشطلبی در اندیشه امنیتی
اسرائیل است .هرتسل و متفکران صهیونیست گمراهی خود را با پرداختن به نظریات
شوونیستی که در قرن  19در اروپا رایج بود ،نشان دادند و مبانی فلسفی آنان نیز در
سامیستیزی نمود پیدا کرد .در این فلسفه« ،ملت برگزیده خداوند» از سایر ملتهای
روی زمین برتر و متمایز است و همین تمایز سبب ظلم و ستم دایم ملتهای دیگر
به یهودیان شده است .زیرساختهای تفکر شوونیستی به شرایطی برمیگردد که
جلوههایی از برتریطلبی بین یهودیان آغاز و چنین ذهنیتی مانع همزیستی اجتماعی
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آنان با سایر ادیان شد .برتریجویی در اندیشه دینی و سیاسی یهودیها موجب
شکلگیری وضعیت حاشیهای برای آنان شد .از سوی دیگر ،نشانههایی از تفکر گتویی
در حوزه اقتصاد ،سیاست ،قدرت و امنیت همواره با این گروه پیوند خورده است .لیون
بنسکر در این باره میگوید« :در طول تاریخ و از قرنها پیش یهودیان و یهودیستیزی
دوشادوش یکدیگر حرکت میکنند .یهودیان به علت کینه ابدی از بشریت ،ملت
برگزیده خداوند هستند» (المسیری.)13 :1383 ،
با اینکه رهبران جنبش صهیونیسم به پدیده دشمنی ضد نژاد سامی پی بردهاند،
باید دانست که این پدیده در دورههای مشخصی به وجود آمده و علت حقیقی آن
نیز هیچگاه منازعهای اقتصادی و اجتماعی نبوده است .صهیونیسم به عنوان جنبشی
سیاسی ،باید ملت و دولت به وجود آورد و در این زمینه یک استراتژی دارد که هدف
آن متحد کردن یهودیان و ایجاد روحیه دشمنی ضد ملت فلسطین است .در موارد
متعددی در ادبیات صهیونیسم غیریهودیان به گرگها و قاتالنی تشبیه شدهاند که در
کمین یهودیان هستند و از همان آغاز دشمن نژاد سامی بودهاند .بدین ترتیب بین
تمام دشمنان سامی در جهان ،جنبش صهیونیسم بیش از همه «ضد سامی» بوده
است .هرتسل نیز در سامیستیزی هیچ شری نمیبیند که مقاومت در برابر آن ضروری
باشد ،بلکه او از این نوع شر استقبال میکند .هرتسل تضادهای درونی در اقوام سامیرا
هدیهای میداند که خداوند از آسمان برای یهودیان فرستاده است .شاید بتوان اندیشه
گتویی درباره امنیت و قدرت را براساس ذهنیتهایی دانست که در تفکر افرادی
همانند هرتسل شکل گرفته است.
اقوام سامی به دو بخش عرب و یهودی تقسیم میشوند .هریک از دو بخش با
یکدیگر تضاد بنیادین دارند .عالوه بر آن میتوان به تضادهای سامیـ ایرانی که
نشانههای شوونیستی دارد ،توجه کرد .درک تضادهای مشترک اعراب و اسرائیل با
ایران در قالب تضادهای سامیـ آریایی قابل تحلیل است .چنین تضادهایی در دوران
مختلف تاریخی به گونههای متنوعی منعکس شده است (قاسمی.)121 :1382 ،
در برخی مقاطع زمانی تضادهای سامیـ سامیدر چارچوب عرب ـ یهودی مشاهده
میشود .در برخی دیگر از دوران تاریخی میتوان جلوههایی از تضاد سامیـ ایرانی را
مالحظه کرد .چنین تضادهایی مانع تثبیت اندیشه گتویی در هستیشناسی امنیت در
اسرائیل نمیشود .هریک از شاخصهای یادشده بخشی از واقعیت مربوط به تضاد و
همکاری بین بازیگران منطقهای است .در اندیشه گتویی ،هیچگونه اعتمادی به محیط
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پیرامونی وجود ندارد .تمامبازیگران نماد تهدید محسوب میشوند .علت آن را میتوان
در ادراک اسرائیل از تهدید و دشمن پایانناپذیر دانست .تبیین چنین رهیافتهایی را
میتوان عامل مؤثری در گسترش همبستگی در فضای اجتماعی اسرائیل تلقی کرد.
نخبگان اسرائیلی بر این اعتقادند که هر گونه دشمنی ،ظلم و ستم و تحت فشار قرار
دادن افراد باعث اتحاد بین عموم مردم میشود .او در این باره میگوید« :درباره ضدیت
ی شاید عنایت خداوند شامل حال ما شده است؛ زیرا ما را وا میدارد تا خود را از
با سام 
سختیها برهانیم و تحت فشار با یکدیگر متحد شویم و به علت همین اتحاد از آزادگان
هستیم» (قاسمی.)42 :1388 ،
ی ایران در مسائل
افزایش توانایی نقشسازی و تأثیرگذاری جمهوری اسالم 
سیاسیـ امنیتی خاورمیانه ،توازن سنتی قوا را در منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی به
خطر انداخته و باعث تنزل جایگاه آن در منطقه شده است .به همین دلیل اسرائیل
با اتخاذ سیاستهایی در تالش است نقش و قدرت منطقهای ایران را گسترشطلبانه،
فرصتطلبانه و غیرسازنده جلوه دهد و به این دلیل که این موضوع تهدیدی برای
منافع آمریکا و همپیمانان منطقهای آن به شمار میرود ،باید از هر راه ممکن از جمله
استفاده از زور از آن جلوگیری کرد .اسرائیل با مطرح کردن بحث تهدید وجودی سعی
در طرح این موضوع دارد که اگر ایران به تسلیحات هستهای دست یابد ،بیتردید آن را
برای نابودی کامل اسرائیل به کار خواهد گرفت؛ بنابراین موجودیت این رژیم را تهدید
میکند .از دید اسرائیل ،ایران دشمن و رقیبی استراتژیک است که باید از افزایش
قدرت و نفوذ آن از هر طریق ممکن جلوگیری کرد .اسرائیل به بهانه احساس ناامنی و
حفظ بقا ،سیاستی را دنبال میکند که ایران را تضعیف کند و قدرت خودی را در قبال
آن افزایش دهد (برزگر.)1391 ،
از مهمترین دالیل اسرائیل برای دامن زدن به سیاست ایرانهراسی در منطقه
برای برتریجویی بر رقیبان منطقهای از طریق انحصار هستهای و افزایش قدرت
نسبی است؛ اما توانمندی هستهای ایران جدا از اینکه میتواند این کشور را وارد
باشگاه انحصاری هستهای سازد ،به طور بالقوه میتواند به برتری هستهای انحصاری
اسرائیل در منطقه نیز خاتمه دهد ( .)Yaniv, 1984امضای قرارداد صلح اسرائیل با
فلسطینیها در  1993و سپس صلح با اردن در  ،1994تالش برای ورود به آسیای
مرکز و قفقاز ،آغاز اتحاد استراتژیک با ترکیه ،ورود به خلیج فارس به بهانه اجالس
اقتصادی خاورمیانه ،گسترش مناسبات با چین و هندوستان و همچنین ورود به
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شمال عراق همگی در راستای محاصره و اعمال فشار بر جمهوری اسالمیایران انجام
میگیرد .از سوی دیگر اسرائیلیها با استفاده از البی قدرتمند یهود در آمریکا سعی
وافر دارند تا از هر گونه بهبود روابط ایران و آمریکا جلوگیری کنند و خصومت طرفین
را افزایش دهند (حاجی یوسفی.)1382 ،
با توجه به محیط امنیتی خاورمیانه ،آمریکا به عراق حمله کرد تا صدام حسین را
که یکی از نگرانیهای اصلیاش در منطقه بود ،از میان بردارد .هرچند آمریکا نیروهای
خود را در  2003به عراق گسیل داشت و رژیم بعث به رهبری صدام را ساقط کرد،
بیثباتی در عراق و توسعه روابط با ایران باعث شده است که عراق به جمهوری اسالمی
ایران نزدیکتر شود و عقبنشینی نیروهای نظامیآمریکا از عراق ،فضا را برای ایران به
منظور تأثیرگذاری بیشتر در این کشور بازتر کرده است .بر این اساس بهرغم افزایش
مداخلهگری ایاالت متحده آمریکا ،واقعیتهای محیط منطقهای نشان میدهد که
موقعیت منطقهای ایران ارتقا و تأثیرگذاری آن در منطقه افزایش یافته است .اگرچه
اسرائیل مرز مشترکی با ایران ندارد ،روابط نزدیک ایران با حزباهلل لبنان و گروههای
معارض فلسطینی مانند حماس و جهاد اسالمی و نیز دستیابی ایران به موشکهای
بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد به افزایش عمق استراتژیکی جمهوری
اسالمی ایران برای بازدارندگی یا حمله به قلمرو اسرائیل انجامیده است (لطفیان،
 .)1387همین مسئله موجب شده است جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از
مهمترین قدرتهای منطقه به جایگاه تهدید امنیتی شماره یک رژیم صهیونیستی
ارتقا یابد؛ بر همین اساس پس از موفقیت نیروهای نظامیآمریکا در عراق در سرنگونی
رژیم صدام ،سخنان و حمالت شدیدالحن رهبران اسرائیل درباره ایران شدت گرفت.
پیشینه روابط رژیم صهیونیستی و كردهاي عراق

روابط صهيونيستها با كردها به دهه  1930باز ميگردد .قبل از تشكيل دولت يهود،
آژانس يهود براي مهاجرت يهوديان عراق به ويژه يهوديان كردستان عراق تالش
ميكرد .يكي از فرستادگان آژانس يهود ،روبن شيلواه ،مشهورترين كارمند بخش
سياسي آژانس يهود و بنيانگذار سازمان موساد بود که در قالب روزنامهنگار ،در اولين
ديدارش از كردستان در سال  1934با رهبران كرد عراق گفتوگو كرد .طي سالهاي
 1948تا  1949كه دوره فعاليت گسترده كردها در صحنههاي بينالمللي بود ،اسناد
وزارت خارجه اسرائيل نشان ميدهد كه این رژیم پشت اين فعاليتها قرار داشته است.
(نکدیمون.)31 :1385 ،
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بعد از كودتاي  1958عبدالكريم قاسم و فروپاشي رژيم تحت حمايت انگلستان،
بارزاني اجازه يافت از شوروي به عراق بازگردد .در این مرحله بارزانی به دولت قاسم
نزديك شد و وي را در سركوبي مخالفانش ياري داد .روابط حسنه با دولت به حزب
دموكرات كردستان عراق كه امكان فعاليت آشكار يافته بود ،فرصت داد شمار زيادي
عضو جذب و سازماني تأسيس كند كه انضباط و استحكام زيادي داشت (کوچرا،
 .)253-259 :1373ولی ژنرال قاسم پس از سه سال صلح ،در دسامبر  1961در
مصاحبهاي انحالل حزب دموكرات كردستان را اعالم كرد .بدين ترتيب ،جنگ ميان
كردها و دولت مركزي آغاز شد ( .)Gunter, 1992
در اين شرايط ،بدرخان به عنوان یکی از رهبران کردها كه بهترين موقعيت را
در پاريس داشت ،نقش فرستاده بارزاني را در جهان ايفا ميكرد .وي در ديدار با بن
ديويد ،نماینده اسرائیل ،از اسرائيل خواست تا به طور گسترده از کردها حمايت كند.
دولت اسرائيل در آن زمان براي فعاليتهاي بدرخان  20هزار دالر اختصاص داد و
يك سيستم راديويي به مبلغ  200هزار دالر خريداري كرد تا بين رهبران كردهاي
مقيم كردستان و مراكز تبليغاتي كردها در اروپاي غربي ارتباط برقرار كند .با این
حال اسرائيل در اين مقطع آمادگي الزم را براي حمايت از مبارزان كرد عراقي نداشت
(نکدیمون.)1385 ،
موساد سرانجام در بهار  1963با بهرهگیری از تجارب شيلواه  ،يك روزنامهنگار
خارجي را كه پايگاهش در پاريس بود ،به كردستان فرستاد .اين خبرنگار در كردستان
با بارزاني و ابراهيم احمد ،دبيركل حزب دموكرات كردستان عراق ،مالقات و پيشنهاد
كرد نماينده خود را برای مذاکره با اسرائیلی ها به پاريس بفرستند  .بارزاني كه تحت
فشار نيروهاي عراقي بود ،پيشنهاد را پذيرفت؛ هرچند وي به مراتب ترجيح ميداد
با اياالت متحده آمريكا مذاكره و معامله کند ( .)Randal, 1999از عمدهترين داليل
استقبال كردهاي عراق از برقراري روابط و همكاري با اسرائيل تحريمهاي رژيم بغداد
و فشارهاي قدرتهاي خارجي بر جنبش آنها بود .در اين شرايط ،برخي رهبران كرد
معتقد بودند كه ميتوانند با كسب حمايتهاي سياسي ،مالي و نظامي آمريكا از انزوا
خارج شوند .بارزاني حدود  12سال در اتحاد شوروي به سر برد و در اين مدت سعي
كرد حمايت روسها را جلب كند ولي موفق نشد و در نهايت متوجه شد كه روسها
در قبال نهضت كردها احساس مسئوليتي نميكنند .وي معتقد بود چنانچه كشورهاي
قدرتمند از كردها پشتيباني نكنند ،نهضت آنها به اهداف خود دست نمييابد و براساس
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همين تفكر سعي داشت باقيمانده عمر خود را صرف جلب نظر آمريكاييها كند .وي
تصور ميكرد كه اسرائيليها بهترين و كوتاهترين راه براي رسيدن به اياالت متحده
آمريكا هستند (.)Randal, 1999
در پاييز  1963نمايندگاني از سوي بارزاني براي ديدار با مقامات اسرائيلي به پاريس
اعزام شدند .مناخيم ناهيك ،عامل موساد در پاريس ،با آنها مالقات كرد .نمايندگان
بارزاني بعدها با والتر ايتان نيز ديدار كردند (نکدیمون .)99 :1385 ،نمايندگان بارزاني
با مائيز عميت ،رئيس موساد ،نيز ديدار و از وي درخواست كردند سالح و مهمات،
تجهيزات و كمكهاي اقتصادي در اختيار كردها قرار دهد .اسرائيليها آنها را با وعده
پشتیبانی بيشتر به كردستان بازگرداندند .نخستين محموله سالحها يك ماه بعد به
كردستان عراق ارسال شد (.)Randal, 1999: 190
كمكهاي اسرائيل شامل ارسال سالح و مهمات ،اعزام مستشار نظامي و كارشناسان
كشاورزي ،پزشك و دندانپزشك و تأسيس يك بيمارستان صحرايي بود .ياكف
نيمرودي ،وابسته نظامي اسرائيل در تهران ،در ارسال اسلحه از اسرائيل به ايران براي
كردها فعال بود .تحويل اسلحه و مهمات پس از جنگهاي  1967و  1973اعراب و
اسرائيل به شدت افزايش يافت .اينها سالحهاي روسي پيشرفتهاي بودند كه اسرائيل در
اين جنگها از ارتشهاي عربي به غنيمت گرفته بود .روابط صهيونيستها با كردهاي
عراق طي سالهاي  1967و  1968گسترش يافت و هيأتهاي مختلف اسرائيلي از
كردستان عراق ديدار كردند .ژنرال رافائل ايتان ،فرمانده نيروي زميني ارتش اسرائيل،
به دعوت و درخواست مالمصطفي بارزاني در سال  1967به شمال عراق رفت و اوضاع
كردها را از نزديك مشاهده كرد .وي در اين ديدار از بارزاني خواست كه مبارزه را به
شكل گستردهاي ادامه دهد .ايتان در گزارش ارسالي براي وزارت دفاع رژيم اسرائيل
پيشنهاد كرد نهضت كردها مورد حمايت بيشتري قرار گيرد (نکدیمون-239 :1385 ،
226؛ قانعی فرد.)165 :1390 ،
بارزاني براي اولين بار در آوريل  1968از اسرائيل ديدار كرد و مورد استقبال
مقامات اسرائيلي قرار گرفت .بارزاني در اين سفر با رئيس موساد ،نخستوزير و
رئيسجمهور اسرائيل گفتوگو كرد .اسرائيليها به بارزاني قول دادند كه حمايتها
و كمكهاي خود را به كردها افزايش دهند و حمايت سازمان ملل را نيز جلب كنند
(نکدیمون .)201-203 :1385 ،زامير ،رئيس موساد ،و برخي مقامات و كارشناسان
اين سازمان در سپتامبر  1971با سفر به كردستان عراق ضمن گفتوگو با بارزاني ،از
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پايگاههای كردها بازديد كردند (نکدیمون .)258 :1385 ،مصطفي بارزاني در سپتامبر
 1973براي دومين بار از اسرائيل ديدار كرد و خواهان كمكهاي بيشتر اسرائيل شد.
(نکدیمون.)274 :1385 ،
فقط چند تن از مقامات ارشد كرد از فعاليت موساد در كردستان اطالع داشتند.
آموزشهاي نظامي در كردستان عراق ،ايران و اسرائيل را عمدتاً مأموران موساد انجام
میدادند  .امضاي پيمان دوستي و همكاري بين عراق و اتحاد جماهير شوروي در 19
آوريل  ،1972آمريكا و ايران را به طور جدي نگران قدرت و نفوذ شوروي كرد .از اين
مقطع به بعد با تغيير سياست واشنگتن در قبال كردها ،كمكهاي آمريكا ،ايران و
اسرائيل به كردهاي عراق به طور چشمگيري افزايش يافت (بیل .)331 :1371،رئيس
موساد اين تحول را به حساب اسرائيل گذاشت و اعالم كرد كه موساد باعث اين تغيير
سياست شده است .صهيونيستها منافع خود را در كتمان اين روابط ميدانستند ،ولي
بارزاني از فاش شدن روابطش با اسرائيل ابايي نداشت .وي در مصاحبهاي با واشنگتن
پست در  22ژوئن  1973اعالم كرد كه آماده است كمك آمريكا را با واسطه ايران يا
اسرائيل بپذيرد ،اما كمك مستقيم بهتر است (کوچرا.)352 :1373 ،
به اعتقاد حسين فردوست« :اين جنگ فرسايشي ،ارتش عراق را خرد كرد و
دولت بغداد سرانجام مجبور به پذيرش خواست و حقوق كردها شد .در چنين شرايطي،
ناگهان آمريكا وارد عمل شد و به محمدرضا پهلوي دستور انعقاد قرارداد  1975با عراق
داد .اين قرارداد با وساطت بومدين در الجزاير ميان محمدرضا و صدام به امضا رسيد و
محمدرضا پذيرفت كه در مقابل تعدادي ارتفاعات در باختران و قطعي شدن مرز آبي
اروندرود حمايت خود را از بارزانيها سلب كند .به اعتقاد من ،اين قرارداد فقط به سود
عراق بود و مانند اين بود كه محمدرضا هزار دالر بدهد و  5دالر بگيرد؛زيرا امريكا تا
سال  1975محمدرضا را به حمايت از كردهای عراق تشويق و دولت مركزي بغداد را
تضعيف كرد و در اين سال خواستار پايان شورش بارزانيها و تثبيت دولت بغداد شد.....
اين مسئله فقط به خاطر صدام بود و اكنون كه مهره مد نظر آمريكا يعني صدام ،در
جاي مناسب قرار داشت ،الزم بود كه وي به عنوان ناجي ارتش عراق از جنگ فرسايشي
با كردها وارد ميدان شود» .فردوست در خصوص انگيزه اصلي امريكا از پشتيباني از
قرارداد  1975مينويسد« :چرا امريكا در سال  1975خواهان پايان شورش كردهاي
عراق شد و محمدرضا را براي انعقاد قرارداد  1975تشويق كرد؟ چرا انعقاد اين قرارداد
مصادف با زماني بود كه صدام در نقش نفر اول و قدرت فائقه عراق ظاهر ميشد؟
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چرا و به توصيه چه كسي محمدرضا پذيرفت كه به جاي البكر ،رئيسجمهور ،با صدام
قرارداد مهم فوق را امضا كند؟ پاسخ به همه اين پرسشها روشن است :تا زماني كه
هنوز صدامـ مهره مد نظر امريكاـ قدرت كافي نداشت ،محمدرضا عمليات كردهای
عراق را عليه دولت بغداد تقويت ميكرد .فعاليت كردهای بارزاني خطر جدي بالفعل
براي دولت مركزي عراق به شمار ميرفت و بيش از  10سال حداقل يكسوم ارتش
عراق را متوجه خود كرد .در اين ميان ارتش عراق تلفات انساني و خسارات تسليحاتي
زيادي داد؛ ولي در سال  1975امريكا تصميم گرفت به فعاليت شورشيان كرد عراق
پايان دهد؛ بنابراین با وساطت بومدين قرارداد  1975الجزاير بين محمدرضا و صدام
(دبيركل شوراي انقالب عراق) منعقد شد .اين قرارداد بيش از همه به سود صدام بود
و خواست امريكا نيز همين بود؛ وگرنه دليلي نداشت كه به جاي حسن البكر ،صدام
قرارداد را امضا كند .قرارداد  1975باعث شد  90هزار طرفدار بارزاني به ايران رانده
شوند و پس از سالها،جنگ با كردها پايان يابد و ارتش عراق از صدام ممنون شود.
بنابراين صدام در نقش ناجي ارتش عراق در الجزاير ظاهر شد .قرارداد الجزاير هيچ
شبههاي در امريكايي بودن صدام باقي نميگذارد .افرادي كه در زمان انعقاد قرارداد
حضور داشتند برايم تعريف كردند كه صدام چه پيش از امضاي قرارداد و چه پس از
آن مانند چاپلوس درباري رفتار ميكرد و زمان امضا ميخواست دست محمدرضا را
ببوسد كه قضيه با روبوسي فيصله يافت» (فردوست.)556-557 :1370،
آمريكايي صدام در اتحاد سوريه و عراق نيز ظاهر شد .گفته ميشد كه
«نقش
ِ
البكر موافق اتحاد دو كشور بود؛ از اين رو ،حافظ اسد به بغداد رفت .روشن است كه
اتحاد سوريه و عراق به سود شوروي تمام ميشد و آمريكا و انگليس مخالف آن بودند.
رئيس  MI-6سفارت انگليس در تهران به صراحت به من ميگفت كه دولت انگلستان
خواستار عراقي مستقل و بدون اتحاد با سوريه است .در نتيجه ،صدام به دستور امريكا،
ظرف مدت  24ساعت اين طرح را بههم زد و حافظ اسد را به خانهاش فرستاد .او سپس
حسن البكر را با بهانه ضعف مزاج در خانه بستري كرد و شبانه  21نفر از مقامات عالي
عراق ،از جمله جناح بعثي هوادار سوريه را تيرباران و خود را رئيسجمهور اعالم كرد
( .)1357همه اين حوادث بدون ترديد نشان ميدهد كه از ابتدا دست سرويسهاي
اطالعاتي غرب در پشت صدام پنهان بوده است (فردوست .)558 :1370،كيسينجر
معتقد بود كه اگر بتوانند به عراق كمك كنند تا خود را از فشار كردها برهاند ،يك
بغداد حقشناس به مصر اجازه خواهد داد بدون مخالفت جدي ،مذاكره با اسرائيل را
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دنبال كند (کوچرا .)1373 ،عراق در اين سالها به دستور آمريكا در نقش يك كشور
تندرو عربي در برابر اسرائيل ظاهر شد و از اين طريق سعي كرد خود را سپر بالي
اعراب وانمود و ميان شيخنشينهاي خليج فارس محبوبيت كسب كند؛ در عين حال،
عراق قدرت خود را در خيلج فارس برپايه رعب و وحشت قرار داد .سياست آمريكا
در اواسط دهه  1970با تغيير جهت دولت عراق و بهبود روابط عراق با همسايگان
محافظهكار عرب که در حوزه نفوذ آمريكا قرار داشتند ،دچار تحول شد .در نتيجه به
رغم سالها تبليغ مخالفت عراق با اياالت متحده آمريكا ،رابطه این کشور با آمريكا
بهبود يافت .آمريكا نيز عراق را به عنوان همپيمان تاكتيكي و موقت پذيرفت .اين
تحول ،فروپاشي نهضت كردها را در عراق به دنبال داشت و تجربهاي بسيار گران و
تلخ براي كردهاي عراق بود .اگرچه اسرائيليها هرگونه آگاهي خود را قبل از قرارداد
 1975الجزاير انكار ميكنند ،اما يك مورخ اسرائيلي كه اتحاد كردها و اسرائيل را
بررسي كرده است ،درباره بيگناهي و بياطالعي رژيم صهيونيستي اظهار شك و
ترديد ميكند .وي معتقد است با توجه به عالقه مستمر اسرائيل به تضعيف عراق ،در
صورتي كه جنگ پايان مييافت ،اسرائيل بيگمان در اين ماجرا منافعي را از دست
ميداد و در مقابل منفعتي هم به دست نميآورد؛ ولي بعدها آشكار شد كه وقتي
جنگ كردها با دولت عراق پايان يافت،عراق ارتش خود را براي مقابله با اسرائيل به
سوي غرب اعزام نكرد .در واقع ،در اين مقطع نهضت كردهاي عراق قرباني منافع
رژيم صهيونيستي شد (کاتز.)1375 ،
همكاري اسرائيل و كردهاي عراق بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا  1991به
همكاري اطالعاتي محدود ميشد و موساد اطالعاتي را درباره عراق به وسيله كردها
كسب ميكرد .ساموئل كاتز ( )1375در كتاب خود به اين نكته اشاره میکند كه
تهديدهای صدام حسين عليه اسرائيل در جنگ نفت در خليج فارس موجب شد تا
دوباره اين رژيم به عوامل كرد در شمال عراق توجه نشان دهد .وي مينويسد« :از
همان آغاز بحران خليج فارس براي دستگاه دفاعي اسرائيل آشكار بود كه اسرائيل
نخستين هدف رژيم عراق و زرادخانهاش خواهد بود .از همين رو واحد اطالعات نظامي
تالش خود را براساس منابع خارجي ،استفاده از منابع اطالعاتي انساني در كردستان
عراق و بررسي مجدد همه اطالعات موجود درباره ارتش عراق و آرايش جنگي آن آغاز
كرد» .اين موضوع نشان میدهد كه اسرائيل در مقطع سوم رابطه خود را با كردها قطع
نكرده و از همكاري اطالعاتي كردهاي عراق محروم نبوده است .اهميت آسيبپذيري

کردستان عراق و رژیم صهیونیستی پس از 2003

با حمله نظامی ارتش آمريكا به عراق و سرنگوني دولت صدام در سال  2003كه
تحريك «البي صهيونيستي» در آن بیتأثیر نبود ،رژیم صهيونيستی فرصت را مغتنم
شمرد و از فضاي بيثبات عراق براي حضور خود در اين سرزمين سود جست .با اشغال
عراق توسط آمریکا ،نگاه و برنامههاى نوين صهيونيستها به شرايط بينالمللى و
محيط منطقهاى ،دستوركار جديدى پيش روى رژیم صهيونيستی قرار داد .این رژیم
با سهمخواهي از جنگ خودخوانده خود در عراق ،شمال عراق را كه در حاكميت کردها
بود ،مركز ثقل حضور خود قرار داد و از زمينهسازىهاى گذشته به عنوان بستر اقدامات
و برنامههاى جديد خود بهرهمند شد .کردستان عراق ،منطقهای کوهستانی با مساحتی
حدود  ۷۴۰۰۰کیلومتر مربع نزدیک  ۶میلیون نفر جمعیت دارد و شامل استانهای
دهوک ،اربیل ،سلیمانیه ،کرکوک ،دیاله و نینواست که در کل حدود  ۲۰درصد وسعت
عراق است .با نگاهی به نقشه کردستان ،موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک این
منطقه مشخص میشود .عالوه بر آن دربرگیرنده ذخایر و مناطق نفتخیز و آبی یا
مشرف بر آن دو است (حافظنیا .)۸۱ :۱۳۸۳ ،از طرفی کردستان بین چهار دولت
خاورمیانهایِ ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق و بین چهار سازه تمدنی و فرهنگی ،بین چهار
فالتِ ایران ،عربستان ،آناطولی و قفقاز و در مسیر گذرگاهی میانقارهای آسیا ،اروپا و
افریقا قرار گرفته است (حافظنیا .)۱۳۸۳ ،از این رو کردستان عراق به دالیلی که اشاره
خواهد شد ،برای تلآویو اهمیت دارد :داشتن منابع طبیعی مانند منابع استراتژیک
انرژی ،وجود بازار خوب برای صادرات محصوالت تولیدی و مهمتر از آن برخورداری از
موقعیت جغرافیایی در مجاورت کشورهای عربی ،به ویژه مجاورت جمهوری اسالمی
ایران .در اين بخش با توجه به حضور صهيونيستها در شمال عراق ،به تبيين اين
موضوع و تجزيه و تحليل اهداف صهيونيسم از حضور در شمال عراق پرداخته خواهد
شد.
فشارهای وارده از ناحیه اسرائیل و البی را نمیتوان تنها عامل تشویق تصمیمگیری
آمریکا برای حمله به عراق در مارس  2003دانست؛ در عین حال این فشارها از عوامل
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رژيم اسرائيل مجددا ً نقش كردها را برای تحت فشار قرار دادن عراق برجسته کرد.
با غيرنظامي شدن منطقه شمال عراق بعد از جنگ متحدين غربي با عراق ،رژيم
صهيونيستي بار ديگر نياز به همكاري را احساس كرد و زمينه الزم را براي حضور
بيشتر در شمال عراق يافت.
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مهم گرفتن چنین تصمیمی بوده است (خسروی .)1390 ،سرنگوني رژيم صدام در
عراق ،فرصتی بزرگ برای رژیم صهيونيستی فراهم آورد .جنگ آمريكا عليه عراق ،يك
گام ،صهيونيسم را به سمت تحقق سياست خاورمیانهای این رژیم نزدیک کرد؛ بنابراين
پس از اشغال عراق توسط آمريكا ،شاهد حضور صهيونيستها در اين منطقه به اشكال
مختلف هستیم.
با توجه به موقعيت آمريكا پس از دوران اشغال و نگراني از تداوم بيثباتي در
عراق ،رژیم صهيونيستی طي طرحی محرمانه و استراتژيك تصميم گرفت موقعيت
اسرائیلیها را در شمال عراق تقويت كند .اين تصميم «شارون» ،رئيس سابق دولت
صهيونيستي ،كه بار مالي زيادي داشت ،با نگراني تركيه روبهرو شد .طرح اسرائیل را كه
به «طرح  »Bمشهور است ،افسران سابق امنيتي رژيم صهيونيستي مطرح کردند .در
سال  2004سيمون هرش ،روزنامهنگار آمریکایی ،در مقالهاي تأكيد كرد صهيونيستها
به اين نتيجه رسيدهاند كه آمريكاييها در پروژه دموكراسي و ايجاد ثبات در عراق
ناموفق خواهند بود و بايد از نتايج چنين ناكامي نگران بود؛ بنابراين بايد از تجزيه
عراق حمايت كرد و كردهاي عراق را به اين سمت حركت داد .اين همان «طرح »B
شارون است كه در حال حاضر محور اصلي رويكرد صهيونيسم به كردستان عراق است؛
بنابراين بايد حضور قويتري در شمال عراق داشت و كردها را از هم اكنون در اين
جهت آماده كرد .صهيونيسم معتقد است كه چريكهاي كرد هنوز در منطقه كردستان
عراق آمادگي جنگي و نبرد با ارتش تركيه و عراق را كه براي كردها مسئلهساز خواهند
شد ،ندارند؛ از این رو از سال  2003اسرائيليها پايگاههايي را به شکل محرمانه ايجاد
كردهاند که محل آموزش نيروها و ارسال سالح و ادوات جنگي است و مأموران موساد
از راه تركيه در قالب مهندس و كشاورز و با پاسپورتي غيراسرائيلي وارد اين مناطق
شدهاند (.)Hersh, 2004
اهداف و مبانی شکلگیری مناسبات بین اسرائیل و کردهای عراق

128

کردها در یکی از بحرانیترین مناطق دنیا قرار گرفتهاند که بحرانهای بزرگی در
دههای اخیر در آن روی داده است .شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و جغرافیای
شکننده خاورمیانه ،کردها را در وضعیت دشواری قرار داده و آنها را به تکاپو و بازی در
صحنه داخلی و صحنه منطقهای واداشته است .پس از حادثه  ۱۱سپتامبر ،کردها به
عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار وارد بازیهای منطقهای شدند .کردها در این دوره هم

الف) استفاده کردها از البی یهود

استنباط رهبران كرد به ويژه مال مصطفی بارزاني اين بود كه جنبش كردي ميتواند
از البي قدرتمند يهود براي دستيابي به حمايت اياالت متحده آمريكا سود جويد و
همين دیدگاه انگيزه اصلي شكلگيري روابط كردها با اسرائيل محسوب ميشد .بارزاني
تصور ميكرد كه اسرائيليها بهترين و كوتاهترين راه براي رسيدن به اياالت متحده
هستند؛ زيرا البی صهيونيستي در آن كشور نفوذ دارد  .يكي از اهداف بارزاني از توسعه
روابط با اسرائيل ،بهرهگيري از اين رژيم به عنوان واسطي قدرتمند در برقراری روابط
با آمريكا بود .بارزاني بارها از اسرائيل خواسته بود نفوذ خود را در واشنگتن به كار
گيرد تا آمريكا از كردها حمايت كند .اگرچه اسرائيليها در تأمين دستيابي بارزاني به
واشنگتن با دشواري بسياري مواجه بودند ،بارزاني هرگز اعتقاد و ايمانش را به توانايي
اسرائيل براي نفوذ در اياالت متحده آمريكا از دست نداد (نکدیمون .)1385 ،اعتقاد
جنبش كردي به اينكه برقراري روابط با اسرائيل شرط اساسي جلب مواضع و كسب
رضاي آمريكاست ،باعث شد در دشوارترين و حساسترين شرايط خاورميانهبر روابط
خود با اسرائيل تأكيد کنند .ديدگاه و بينش سياسي كردها بر اين فرضيه استوار است
كه در پرتو گرايشهاي واشنگتن در زمينه اهميت دادن به ايجاد خاورميانهاي كه با
منافع اسرائيل در منطقه سازگاري و هماهنگي داشته باشد ،ميتوان از تعادل و موازنه
منطقهاي به سود كردستان بهرهبرداري كرد.
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توانمندی سیاسی ـ دیپلماتیک برای حاکمیت دوفاکتو و هم نیروهای مسلح (پیشمرگه)
برای برقراری امنیت داشتند .در واقع کردستان عراق از نوعی سرمایه و ظرفیت برای
کنش در میدان بازی منطقهای برخوردار است که توان چانهزنی در صحنه را برای
کردها افرایش داده است.
به دنبال شکست و فروپاشی رژیم بعث عراق در  2003و شکلگیری اقلیم کردستان
عراق ،زمینه برای آغاز دور جدیدی از روابط رژیم صهیونیستی و کردهای عراق فراهم
آمد .روابط اسرائیل با کردها برخالف هدفهای اعالمشده ،با تناقضاتی آمیخته است؛
ولی از انگيزههاي رژيم صهيونيستي و كردها در اين همسويي ميتوان به استفاده
كردها از البي صهيونيستي ،تضعیف و تجزیه دولتهای عربی ،تضعيف دولت عراق،
تأمین اهداف اقتصادی و ایجاد کانون تهدید در مناطق پیرامون جمهوری اسالمی
ایران اشاره كرد.
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از سویی با توجه به اینکه کردستان سرزمینی محصور میان کشورهای عراق،
ترکیه ،ایران و سوریه است ،کامیابی در ایجاد یک هویت کردی خودمختار بسیار
پیچیده است .کردستان در شکل دولت فرضی نیز سرزمینی قفلشده در خشکی است
که این موقعیت باعث آسیبپذیری و انسداد کردها شده است .بزرگترین تنگنای
ژئوپلیتیکی کردستان انزوای جغرافیایی است .این واقعیتی است که نخبگان سیاسی
کرد به آن آگاهی دارند و آن را مانع تحقق دولت مستقل کردستان میدانند .کردها
امیدوارند با نزدیکی به اسرائیل و جلب حمایت البی یهودی در آمریکا نظر آمریکا را در
حمایت قطعی از استقاللطلبی کردها تغییر دهند .در اینجا باید به نامه ۱۹۷۵/۱/۱۶
مال مصطفی بارزانی به آمریکاییها اشاره کرد که آمادگی خود را برای تحویل کردستان
عراق به آمریکا به عنوان ایالت  ۵۱اعالم کرده بود .آمریکا در چند دهه گذشته
هیچگاه به طور جدی در پی تشکیل دولت کردی در خاورمیانه نبوده و دلیل آن
نگرانی از تهدید منافع حیاتی آمریکا در منطقه به واسطه تشکیل دولت کردی مستقل
است .اما برخی بر این اعتقادند که نزدیکی کردها به اسرائیل میتواند در بلندمدت
باعث ایجاد شرایط مناسب در منطقه برای جلب حمایت آمریکا از تشکیل دولتی
کردی در منطقه شود .نظام کردستان عراق از قرنهای  ۱۹و  ۲۰تا کنون خود را در
انزوای ژئوپلیتیک احساس کرده؛ از این رو جنبشهای سیاسی در کردستان تکیه بر
نظامهای فرامنطقهای بوده است .بنابراین یافتن تکیهگاه استراتژیک خارج از منطقه
توسط رهبران کرد عراق نتیجۀ کنش در صحنه جدیدی است که به دنبال فروپاشی
حزب بعث و نداشتن سیاستگذاریهای الزم کشورهای منطقه به وجود آمده است.
با این حال کردستان عراق از نوعی سرمایه و ظرفیت برای کنش در میدان بازی
منطقهای برخوردار است که گرچه سلبی به نظر میرسد ،همان ژئوپلیتیک شکننده،
توان چانهزنی در میدان را برای آنها افزایش داده که همان جذب اسرائیل در میدان
مغناطیسی کردستان عراق است  .یکی از اصیلترین آرمانهای کردها تحقق کردستان
مستقل است و اسرائیل نیز آشکارا از این موضوع حمایت میکند .رژيم صهيونيستي
تنها كشور در جهان است كه از ايجاد دولت مستقل كرد حمايت ميكند؛ چون معتقد
است با ايجاد كشوري مستقل براي كردها در شمال عراق ،تعادل ژئوپليتيكي بهتري به
نفع اسرائيل در شمال خاورميانه برقرار ميشود؛ بنابراین حضور اسرائيل در كردستان
عراق در اين راستا قابل بررسي است .اسرائيليها معتقدند به نفع اسرائيل است كه
قضيه كردها حل و فصل شود .اسرائيليها براي حل اين قضيه دو راهحل پیشنهاد
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کردهاند :نخست ،استقرار نظامي فدرال در عراق با روی كار آمدن حكومتی دموكراتيك
در اين كشور؛ دوم ،ايجاد كشوري مستقل براي كردها در شمال عراق .افرايم سنيه
( )1381در اثر خود پيشبيني كرده بود كه پس از سال  2000شاهد به وجود آمدن
كشور مستقل یا حكومت خودمختار كرد خواهیم بود.
از طرف دیگر نزدیکی و همگرایی با اسرائیل به منظور موازنه در روابط با کشورهای
منطقه مانند ترکیه ،ایران و سوریه مورد توجه است .از آنجا که کشورهای یادشده نگران
تأثیرگذاری آن بر اقلیت کرد کشور خود هستند؛ به ویژه ترکیه بیشترین نگرانی را از
این بابت دارد .رهبران کردستان عراق به خوبی میدانند حیات و ثبات یک دولت کردی
فرضی در منطقه یا نیازمند جلب رضایت سه کشور فوق یا ایجاد موازنه قوا با آنهاست لذا
در کنار بازیگران مختلف ،اسرائیل هم میتواند به ایجاد موازنه قوا میان دولت کردی و سه
کشور مذکور کمک کند .گذشته از این در حال حاضر این سه کشور تالش میکنند از
بروز زمینههای تشکیل یک دولت کردی جلوگیری کنند .بنابراین در این مرحله نیز کمک
اسرائیل میتواند برای کردها مفید باشد (.)Church, 2006
در شرایط پس از جنگ دوم خلیج فارس ،توجیه روابط با رژیم صهیونیستی بر
این امر تأکید میکند که بخشی از راهبرد سیاسی کردهای عراق بر بهرهبرداری از
موازنههای منطقهای تکیه دارد .جالل طالبانی نیز در مصاحبهای با شبکه الجزیره قطر
درباره روابط با رژیم صهیونیستی در  1996بیان کرد« :به فرض وجود چنین روابطی،
چرا بعضیها روابط کردها با رژیم اسرائیل را محکوم میکنند؛ در حالی که بسیاری از
کشورهای عرب چنین روابطی با آن دارند .آیا عاقالنه است که یک کرد از یاسر عرفات
فلسطینیتر باشد؟» البته این حد از همکاری و روابط همواره با سوءظن تاریخی به
رژیم صهیونیستی همراه بوده است و کردها بارها این احساس خود را اعالم کردهاند .در
مجموع رهبران کرد عراقی در تعامل خود با اسرائیل اهداف خاصی را دنبال میکنند
که مهمترین آنها عبارتاند از (حقپناه:)۱۹۶ :۱۳۸۷ ،
ـ رهبران دو حزب عمده کرد به دنبال حفظ موقعیت شخصی و گروهی خود بعد
از سال  ۱۹۹۱هستند و در این باره به حمایتهای خارجی نیاز دارند.
ـ اسرائیل از متحدان سنتی حزبهای کرد غربگراست؛ بنابراین حمایتش از
مواضع آنها با توجه به توان اعمال نفوذ البی یهود در آمریکا میتواند نگرش مقامات
آمریکایی را تغییر دهد.
ـ حضور اسرائیل در عراق میتواند برگ برندهای برای کردها در برابر قدرتهای
منطقهای باشد.

131

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال هفتم /شماره بیست و چهارم-پاییز 1393

ـ حضور اسرائیل در کردستان عراق میتواند زمینه سرمایهگذاری اقتصادی،
کشاورزی و خدماتی را فراهم آورد و عالوه بر آن تقویت بنیه نظامی و دفاعی و نیز
ساختار اقتصادی میتواند از جمله اهداف رهبران و احزاب کرد باشد.
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ب) تضعیف و تجزیه دولتهای عربی

جنگ عراق با انديشه تصاحب سرزمين بينالنهرين همواره از آرمان صهيونيسم
سياسي و صهيونيسم ديني بوده است .از سوي ديگر به دليل رسوخ اين تفكر در مكتب
پروتستانتيسم و به تبع آن صهيونيسم مسيحي حاكم بر آمريكا ،سرزمين عراق به عنوان
نقطه مشترك مذهبي در ثقل توجهات استعماري قرار داشته است .دقت به فرازهايي از
«استراتژي صهيونيسم در سالهاي دهه  »1980كه سازمان صهيونيسم جهاني در 14
فوريه  1982در مجله كيوونيم در بيتالمقدس به چاپ رساند ،عمق اهداف صهيونيستي
در خاورميانه را آشكار ميسازد« :انفجار و تالشی [تجزیه] سوريه و عراق به مناطقي
كه براساس معيارهاي قومي يا مذهبي مشخص شده باشند ،بايد در درازمدت هدف
اوليه صهيونيسم باشد و اولين مرحله آن همانا تخريب قدرت نظامي اين كشورهاست.
عراق ،غني از نفت و طعمه درگيريهاي داخلي ،در خط حمله دولت صهيونيستي قرار
دارد .تجزيه و انهدام آن براي ما از سوريه مهمتر است ،زیرا در كوتاهمدت اين كشور
جديترين خطر براي دولت صهيونيستي در خاورميانه خواهد بود .اشتعال جنگی بين
سوريه و عراق ،به انهدام اين كشور از درون كمك خواهد كرد و اين امر بايد قبل از آن
واقع شود كه بتواند به حد آغاز مخاصمهای گسترده عليه ما برسد».
سران صهيونيستي با تحريك حمله اياالت متحده آمريكا و متحدانش به عراق و
اشغال اين كشور ،اجراي پروژه تغيير ساختار سياسي عراق را دنبال ميكردند .در اين
پروژۀ صهيونيستي عالوه بر «دولتسازي» در عراق ،به ضرورت «ملّتسازي» هم توجه
خاصي شده است .با سقوط حكومت رژيم بعث در عراق و جايگزيني حكومتی تحت
نفوذ آمريكا و انگلستان ،شرايط استراتژيكي منطقه طبق خواسته مقامات صهيونيستي
تغيير میكرد؛ زیرا با تسهيل شرايط حضور عوامل صهيونيستي در عراق ،به خصوص
در كردستان عراق ،تسلط صهيونيسم بر جريانهای فكري و كانونهاي اسالمي ضد
صهيونيسي در منطقه بيشتر ميشود .از آنجا که عراق گرايشهاي اسالمي مختلفي از
جمله شيعي و سني دارد ،خاورميانه شاهد ظهور و قدرت يافتن «گفتمان مقاومت»
است .در چنين موقعيتي ،صهيونيسم به دنبال سناريویي است كه بتواند جريانهای
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فكري منطقه را كنترل و هدايت كند .در اين راستا صهيونيسم درصدد است با تنشزايي
و بحران ميان گروههاي اسالمي و ايجاد جبههبندي بين آنها  ،تفكرات و جريانهاي
جهان اسالم را از سمتگيريهاي ضد صهيونيستي به منازعات و درگيريهاي دروني
در جهان اسالم هدايت کند.
با اشغال عراق و سرنگوني دولت «صدام» به عنوان محور خطر دول عربي ،موازنه
قدرت به نفع صهيونيسم تغيير كرد که نتيجه آن تضعيف موقعيت كشورهاي عربی بود.
از منظر ديگر ،برنده اصلي جنگ عراق ،رژيم صهيونيستي بود ،زيرا زمينههاي تبديل
رژيم صهيونيستي را كه پادگان نظامي صهيونيسم بينالملل و جهان غرب در منطقه
ِ
حكومت
استراتژيك خاورميانه است ،به عنوان قدرت برتر منطقه فراهم کرد .سقوط
ن عرب از يك سو و جريانهای متعاقبي
يكي از برجسته ترین پانعربيست های جها 
مانند مطرح شدن طرح خاورميانه بزرگ ،دستگيري تحقيرآميز صدام و بهقدرت
رسيدن رئيسجمهوری كرد آن هم در كشوري كه از نمادهاي افتخار جهانعرب بوده
است ،ضربات بزرگي به ايدههاي پانعربيستي اعراب وارد كرد .پانعربيستهاي منطقه
كه طي چند دهه شعار وحدت اعراب را سر داده بودند و در مقاطعي مانند جنگ ايران
و عراق از رژيم صدام حمايت کرده بودند ،از يك سو در مقابل واقعيتهاي عراق سر
تسليم فرود آوردند و از سوي ديگر به انحای مختلف با موضعگيري در برابر اقدامات
آمريكا و انگلستان در عراق موجب تشديد نارضايتي آنها از اعراب شدند .امروزه جهان
عرب انسجام سابق خود را از دست داده است و اغلب كشورهاي عرب توجه خود را بر
چگونگي تأمين منافع ملي خود بدون اتكا به سازمانهايي مانند اتحاديه عرب يا شوراي
همكاري خليجفارس متمركز کردهاند .اين امر موجب نگراني بازيگران مهم خاورميانه
شده ،زيرا عرصه بازيگري را بر آنها تنگ كرده است .علت مخالفت تركيه ،عربستان و
اردن ،بهعنوان متحدان آمريكا ،با جنگ را بايد در همين واقعيت جستوجو كرد .از
سوي ديگر با جديتر شدن مسئله «ناسيوناليسم كردي» در شمال عراق ،صهيونيسم
با بهرهگیری از فضاي بحراني ،آن را به چالشهاي قوميتي ميكشاند تا اوالً خطرهای
ضد صهيونيستي اين دولتها به خصوص جمهوري اسالمي ايران را تحديد كند؛ ثانياً
منطقه را دچار ناامني و بحرانسازد ،زیرا اين ناامنی باعث ايجاد فضايي مناسب براي
پيگيري اهداف صهيونيستي در منطقه خواهد شد .با حضور صهيونيسم در عراق به
خصوص شمال اين كشور ،رسيدن به اهداف صهيونيسم بينالملل در خاورميانه كه از
قرنها پيش دنبال ميشود ،سرعت میگیرد.
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بهترين سناريوي صهيونيسم به عنوان پيامد اشغال عراق ،تجزيه اين كشور است.
در ديدگاه و اهداف صهيونيسم بينالملل ،تجزيه عراق بايد براساس قوميتهاي نژادي
مانند اعراب ،كرد و تركمن و گرايشهاي مذهبي نظير شيعه و سني باشد و براساس
طرح صهيونيستي ،تجزيه عراق به سه قسمت دولت كرد در شمال ،دولت سني در
مركز و دولت شيعه در جنوب موجب تجزیه تقسيم خاك اين كشور خواهد شد.
همانگونه که سيمون هرش در سال  2004در مقالهاي تأكيد كرد ،صهيونيستها به
اين نتيجه رسيدهاند كه آمريكاييها در پروژه خود در عراق ناموفق خواهند بود و بايد
از نتايج چنين ناكامي نگران بود .بنابراين بايد از تجزيه عراق حمايت كرد و كردهاي
عراق را به اين سمت حركت داد .در اين صورت صهيونيستها براي هميشه از تشكيل
دولتی بزرگ و قدرتمند در عراق آسوده خواهند شد .با توجه به روابط صهيونيسم
با كردهای عراق و همچنين بسترسازي نفوذ صهيونيسم در كردستان عراق ،منطقه
كردستان در شمال عراق از مستعدترين و در عين حال پراهميتترين مناطق براي
حضور و بهرهبرداري صهيونيسم در خاورميانه است .استقالل كردستان از يك سو اين
پتانسيل را دارد كه به شکل اهرم فشاری عليه كشورهاي منطقه عمل کند .البته با
توجه به چندقوميتي بودن عراق ،عامل مشروعيتبخش استقالل كردستان از اهميتی
ويژه برخوردار است .صهيونيسم بينالملل با سوءاستفاده از مسئله پراكندگي يهوديان،
سعي دارد با ابراز همدردي با كردها خود را چنين معرفي كند كه بهتر از همه ،شرايط
آنها را درك ميكند .كردهاي عراق كه حدود  20درصد جمعيت عراق را تشكيل
ميدهند ،در زمره اولين طراحان فدرالي شدن عراق هستند .كردستان عراق با توجه
به سابقه مبارزات و درگيريهايي كه احزاب و شخصيتهاي كرد با دولتهاي عراق
پس از استقالل و حتي قبل از آن داشتهاند ،همواره خواهان شکلگیری تشكيالتي
محلي براي خود بوده است .در دوران فعاليت مصطفي بارزاني ،کردها از خودمختاري
كردستان به مركزيت كركوك دفاع ميكردند؛ اما پس از جنگ كويت و پديد آمدن
چارچوبهاي دولت محلي (شبهدولت خودمختار) ،واژه «فدراليسم» را جايگزين
«خودمختاري» كردند .در تمام اجالسهايي كه در دهه  1990بین گروههاي معارض
رژيم صدام در صالحالدين و خارج از عراق برگزار شد ،گروههاي كرد بر «فدرالي» شدن
عراق به عنوان نظام آينده عراق تأكيد كردهاند .احزاب كرد عراقي پس از حمله آمريكا
به عراق و اشغال آن در سال  2003مواضع هماهنگي اتخاذ كردند و اختالفات پيشين
را كنار گداشتند؛ آنگونه كه براي شركت در انتخابات مجمع ملي عراق ،ائتالفي واحد
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با عنوان «ائتالف كردستان عراق» تشكيل دادند تا توان چانهزني خود را براي تعقيب
خواستههايشان افزایش دهند .همانديشي و اشتراك مواضع بارزاني و طالباني به عنوان
رهبران دو حزب اصلي كردهای عراق («حزب دموكرات كردستان» و «اتحاديه ميهني
كردستان») براي تشكيل «دولت اقليم كردستان» سبب شد كه بتوانند درخواست
مشتركي را درباره فدرالي شدن عراق در جريان مذاكرات و نشستهاي مربوط به
تدوين قانون اساسي موقت عراق تعقيب كنند .در اين قانون براي اولين بار واژه فدرالي
شدن عراق مطرح شد ،اما رهبران جناحهاي سياسي عراق در اين باره اتفاق نظر
نداشتند .در اين وضعيت پادرمياني و فشار آمريكا كه تحت تأثير البي صهيونيستي
انجام گرفت ،سبب شد اعضاي «شوراي حكومتي عراق» قانون اساسي موقت را امضا
كنند .در شرايط حاضر اكثر نخبگان صهيونيسم با توجه به تحوالت خاورميانه و ظهور
و قدرت گرفتن «تفكر مقاومت» كه در تضاد و تعارض با صهيونيسم است ،براي نفوذ
عراق بيثبات ميتواند
خود در خاورمیانه و كنترل جريانهای فكري در این منطقه كه
ِ
مركز اين جريانها باشد ،كردستان عراق را بستري امن براي حضور خود ميدانند؛
بنابراین با كمك به تسهيل فرايند فدرالي شدن عراق و استقالل كردستان ،رسيدن به
اهداف صهيونيستي را در منطقه سرعت میبخشند.
در اوضاع کنونی كردستان عراق از مستعدترين و در عين حال پراهميتترين
مناطق براي حضور و بهرهبرداري صهيونيسم در خاورميانه است .صهيونيسم بينالملل
با حمايت از «نظام سياسي فدراليسم» به عنوان ساختار جديد عراق به خصوص در
منطقه كردستانات عراق ،درصدد ترسيم نقشه سياسي جديدي براي منطقه است تا
در فضاي جديد خاورميانه ،اهداف سياسي سران صهيونيستي به بهترين وجه ممكن
تحقق يابد (.)Bengio, 2014
ج) تأمین اهداف اقتصادی

خارج ماندن از همکاری گروهی کشورها با یکدیگر ،بازیگران خارجمانده از میدان
بازی را به پیوستن به اتحادیه یا تالش برای ایجاد جامعهای مشابه تحریک میکند.
اسرائیل زمینههای حضور خود را در کردستان عراق با زیرساختهای فنی منطقه آغاز
کرده است و با این تعبیر ،همگرایی به تدریج موجب سیاسی شدن موضوعات فنی و
اقتصادی خواهد شد .بنابراین در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل باید به عنوان مؤلفه
قدرت اقتصادیـ فنیـ سیاسی اشاره کرد؛ زیرا بدون داشتن اقتصادی قوی و مقدورات
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سیاسی مناسب ،تشکیل دولت مستقل کردی چه در شکل دوژور و چه به صورت
دوفاکتوی آن در عراق ممکن نیست .از سویی رفتار طبیعی جنبشهای سیاسی و
ناسیونالیستی کرد در سیستم کردستان ،تکیه کردن بر سیستمهای فرامنطقهای بوده
است .کردستان عراق به واسطه ناهمگونیهای زبانی ،مذهبی ،تاریخی و فرهنگی با
اکثریت عرب عراق همواره یکی از نواحی دچار واگرایی بوده است .دخالت قدرتهای
منطقهای در فرایند کاری حکومت اقلیم کردستان و نوع رویکرد حکومتهای بغداد
به این ناحیه که بیشتر با محرومیت و سرکوب همراه بوده است ،با فزایندگی دامنه
نیروهای واگرا ،پیامدهای ژئوپلیتیک عظیم و عمیقی داشته است (کاویانی:1387 ،
 .)86در حال حاضر تجربه مملکتداری در شمال عراق به کردها نشان داده است که
بدون داشتن اقتصادی قوی ،تشکیل یک دولت مستقل کردی در عراق در مرحله اول
و در منطقه در مرحله دوم ممکن نیست (عبداهلل پور و زیبا کالم .)۱۳۹۰ ،بنابراین
رهبران کرد عراقی تالش خود را معطوف گسترش زیرساختهای صنعتی ،حمل و
نقل و ارتباطات در منطقه کردهاند .از سویی سران ُکرد بنابر تواناییهای دیپلماتیک
که در پی سالها مبارزه و پس از سال  ۱۹۹۱کسب کردهاند و با توجه به ژئوپلیتیک
شکننده و استقرار روی گسل تمدنی که روی آن قرار گرفتهاند ،حضور اسرائیل را
موجب ارتقای اقتصادی و فنی خود میدانند .رهبران کرد برقراری ارتباط با اسرائیل
را فرصتی برای گسترش حاکمیت کردی ،تأمین منافع نظامی و کسب منافع اقتصادی
به منظور ارتقای اقتصاد کردستان عراق قلمداد کردند (عبداهلل پور .)۳۵ :1389 ،در
سطح افکار عمومی ،مردم کردستان عراق به علت فقر فزاینده و سطح پایین معیشت
و رفاه عمومی ،از سیاستهای تأمینکننده و تضمیندهنده منافع اقتصادی و افزایش
رفاه عمومی حمایت میکردند .همین فقر اقتصادی حاکم در کردستان عراق ،زمینهها
و بسترهای الزم را برای افزایش نفوذ اسرائیل در کردستان عراق با بهرهگیری از عامل
فقر اقتصادی منطقه از سویی و شکلگیری نگرش مثبت افکار عمومی به اسرائیل و
اقدامات آن در کردستان عراق از سوی دیگر فراهم کرد (عبداهلل پور.)۳۵ :1389 ،
عراق از نفتخيزترين كشورهاي منطقه است و طبيعتاً با تسهيل شرايط نفوذ
صهيونيسم در اين كشور و امنشدن مسير ارتباطي رژیم صهيونيستي با بزرگترين
منابع نفتي جهان ،قابليت صهيونيسم بينالملل براي تأمين نيازهاي انرژي خود بيشتر
ميکند  .يكي از ترفندهاي اخير صهيونيسم براي دستیابی به منابع نفتي عراق به ویژه
منابع نفتی موجود در شمال این کشور ،حمايت فعاالنه از تشكيل كردستان مستقل و

د) ایجاد کانون تهدید در مناطق پیرامون جمهوری اسالمیایران

به نظر میرسد سقوط صدام و اشغال عراق فرصتهای بزرگی در اختیار رژیم
صهیونیستی قرار داده است .از نگاه اسرائیل ،شکلگیری فدرالیسم در عراق و تجزیه
احتمالی این کشور بهترین گزینه برای تأمین منافع اسرائیل است .روابط اسرائیل با
کردها را میتوان بخشی از استراتژی اتحاد پیرامونی تلقی کرد که در آن اسرائیل برای
افزایش حاشیه امنیتی خود ،طرح اتحاد با کشورهای غیرعرب پیرامون خود را دنبال
میکند .از نگاه اسرائیل ،با استقالل کردها ،اسرائیل متحدی خوب در منطقه به دست
میآورد و از این طریق حاشیه امنیت خود را تقویت میکند .نگرانیهای امنیتی اسرائیل
از کشورهای منطقه باعث شده است که در جستوجوی متحدانی جدید در منطقه باشد
و در نگاه رژیم صهیونیستی ،بهترین گزینه در این خصوص یک دولت مستقل کرد در
شمال عراق است .اکنون اسرائیل برای حل و فصل مسئله کردها از طریق استقرار نظام
فدرال یا ایجاد کشور مستقل برای کردها میکوشد و معتقد است که یک کشور مستقل
یا خودمختار کرد ،دشمن اسرائیل نخواهد بود (.)Minasion, 2007
مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند همانگونه که ایران نزدیک مرز اسرائیل
(در جنوب لبنان) نفوذ و حضور دارد ،اسرائیل نیز حق دارد در مجاور مرزهای
ایران (کردستان عراق) حضور یابد .بدین منظور از سالهای گذشته مقامات رژیم
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فدرالي شدن عراق است .اگرچه تحركات عوامل رژیم صهيونيستی در كردستان عراق
صرفاً برای نفت نيست ،متغير نفت تأثير چشمگيري دارد؛ زیرا يك دولت مستقلكرد
در عراق آرزوي ديرينه صهيونيستها را براي دستیابی به نفت مطمئن به تحقق
عيني ،نزديكتر ميکند .طبق اظهارت جوزف پارتيسكي ،وزير تأسيسات زيربنايي
ملي اسرائيل ،در روزنام ه هاآرتص در مارس  2004چنين امری ميتواند با تنوعبخشي
به منابع انرژي اسرائيل ،وابستگي اين كشور را به نفت گرانقيمت روسيه و آذربایجان
كمتر كند.
عالوه بر این از مهمترين اهداف صهيونيسم در کردستان عراق حضور گسترده در
بازار مصرف داخلي عراق است .شايد بتوان گفت مصاديق مذكور براي توسعهطلبيهاي
اقتصادي صهيونيسم انتفاع نهايي محسوب ميشوند؛ اما آنچه به اين رويكرد صهيونيستي
در عرصه نگرش اقتصادي جنبه فرا راهبردي در خاورميانه ميدهد ،اراده سيطره و
سلطه بر منابع آبي عراق است.
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صهیونیستی سعی کردهاند از طریق آسیای مرکزی و قفقاز در مجاور مرزهای ایران
حضور داشته باشند؛ و در حال حاضر منطقه کردستان عراق را مد نظر قرار دادهاند.
اسرائیل طی نیمقرن گذشته به منظور فرار از انزوا و فروبستگی محیط امنیتی پیرامونی
 ،سعی در ایجاد روابطی راهبردی با کشورها و قومیتهای غیرعرب منطقه داشته
است (خطیبزاده .)۴۰۷ :۱۳۸۱ ،موقعیت کردستان عراق به عنوان منطقهای مهم
از خاورمیانه با حاکمیت دو فاکتو ،فضای تنفس استراتژیک رژیم صهیونیستی را در
منطقه افزایش داده است (عبداهلل پور .)35 :1389 ،از سویی اسرائیل میتواند با کنترل
دولت کردی برای اعمال فشار بر ایران قدرت چانهزنی خود را بیشتر کند؛ زیرا این
رژیم قادر است مسئله جداییخواهی قومیرا به یکی از اصلیترین نگرانیهای امنیتی
ایران تبدیل کند و از سوی دیگر ،قدرت چانهزنی اعراب با اسرائیل به علت تشکیل
کشوری غیرعرب در خاورمیانه که مشکالت تاریخی با اعراب داشته و از پتانسیل
رابطه خوب با اسرائیل برخوردار است ،کم خواهد شد (شیخ عطار.)۳۶۴ :۱۳۸۲ ،
یکی از اهداف امنیتی اسرائیل در کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد ،ایجاد
اهرم بازدارنده در مقابل ایران است؛ زیرا به زعم اسرائیلیها ،جمهوری اسالمی ایران
همواره از حزباهلل لبنان به عنوان اهرم فشار علیه اسرائیل استفاده کرده است .اسرائیل
درصدد است با تشکیل گروههای شبهنظامی از میان کردها ،اهرم فشاری همانند
حزباهلل در منطقه علیه ایران ایجاد کند (خسروی .)۶۰ :1378 ،براساس تجارب
دهههای  ۶۰و  1970اسرائیل به دنبال ایجاد یک دولت و همپیمان در آینده سیاسی
منطقه است .از سوی دیگر به واسطه استمرار دیدگاههای کردی و رویکردهای آنان،
اسرائیلیها حمایت از کردها را برای حل و فصل مسائلشان به نفع خود میدانند .این
رویکرد اسرائیلی با استدالل ایجاد تعادل ژئوپلیتیکی بهتر و به نفع اسرائیل در شمال
خاورمیانه است (محمدی .)۱۳ :1383 ،هدف اسرائیل از تعقیب این سیاست پیدایش
کانون جدید بحران در منطقه است (پور حسن .)۲۵ :۱۳۸۱ ،از سویی اسرائیلیها با
تشکیل حکومت مستقل کرد به دنبال آن هستند تا زنجیره مقاومت را قطع کنند.
گزارش روزنامه یدیوت آحارنوت در اول سپتامبر  ۲۰۰۵درباره آموزش نیروهای امنیتی
کرد از سوی اسرائیلیها ،حضور اسرائیل را در شمال عراق به یقین بدل کرد.
حضور پنهان و آشکار اسرائیل و سرویسهای اطالعاتی آن در کردستان به ویژه
پس از فروپاشی رژیم بعث عراق  ،نشاندهنده برنامههای بلندمدت رژیم صهیونیستی
در شمال عراق است .حتی اگر این حضور غیررسمی یا موقت باشد ،تهدیدی جدی
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ضد کشورها و ثبات منطقه محسوب میشود .اگرچه مسئوالن اقلیم کردستان عراق
وجود چنین روابطی را همواره انکار میکنند ،نبود این مستندات نافی حضور و نفوذ
اسرائیل در این منطقه و هممرز با سه دولت پرچالش برای اسرائیل یعنی ایران ،سوریه
و عراق نیست (حق پناه .)193 :1387 ،میتوان به امکان فعالیت رژیم صهیونیستی در
قالب شرکتهای تجاری و سازمانهای غیردولتی ثبتشده در سایر کشورها اشاره کرد
که بدون ایجاد حساسیتی در کردستان عراق حضور و فعالیتی گسترده دارند .از این
منظر صهیونیستها برای خالصی از تنگنای استراتژیک کنونی و مواجهه با همسایگان
پرچالش ،الزاماً باید در حلقه کشورهای منطقه شکاف اندازند.
تالش رژیم صهیونیستی برای گسترش حضور در شمال عراق مورد توجه تحلیلگران
غربی مانند سیمون هرش قرار دارد .وی معتقد است به موازات افزایش ناکامی
سیاستهای آمریکا در خاورمیانه و قدرتیابی بیشتر جمهوری اسالمی ایران ،ناامنی
مضاعفی گریبانگیر صهیونیستها خواهد شد ( .)Hersh, 2004در نتیجه اسرائیل
روابط قدیم خود را با کردهای عراق گسترش میدهد و با سلب فرصت از ایران به
محدودسازی و مشغولسازی آن در داخل و مجاورت مرزهایش میپردازد و از عناصر
کردی که در پی متزلزل کردن ثبات داخلی ایران هستند ،حمایت میکند .اسرائیل در
کنار ایاالت متحده آمریکا پیوسته جنگ نیابتی در داخل کردستان ایران را از طریق
حمایت از پژاک و سایر سرمایههای کردی که بالقوه چنین امکانی دارند ،مورد حمایت
قرار میدهد ( .)Hersh, 2004شاهد چنین سیاستی اظهارات وزیر امور راهبردی کابینه
اولمرت ،اویگرور لیبرون ،در سپتامبر  2007است که در مصاحبه با بخش فارسی رادیو
اسرائیل به حمایت اسرائیل از اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.
به طور كلي ميتوان اهداف فعاليتهاي اطالعاتي و امنيتي صهيونيسم را در عراق
به شرح ذيل برشمرد:
الف) تشكيل تيمهاي عمليات ويژه شامل ترور ،ربايش ،خرابكاري و...؛
ب) نفوذ در تشكيالت دولت موقت عراق به خصوص وزارتخانه و مؤسسات دولتي؛
ج) شناسايي ،جذب ،به كارگيري و آموزش نيروهاي عراقي و كردهای عراقی
و ایرانی و يهوديان مقيم عراق به منظور جمعآوري اطالعات و اخبار فعاليتهای
جمهوری اسالمیایران؛
د) انجام فعاليتهاي جاسوسی در قالب سازمانهاي بينالمللي ،خيريه ،شركتهاي
تجاري و...؛
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هـ) پيگيري مواضع گروههاي اسالمي سني و شيعي.
اسرائيل و رهبران يهودي در جهان از مطالبات كردها در دستيابي به استقالل
در مناطق شمالي عراق حمايت ميكنند و تشكيل يك دولت كرد مستقل در شمال
عراق براي اسرائيل به معناي در اختيار داشتن بزرگترين پايگاه فعاليتهاي امنيتي و
اطالعاتي در منطقه است (.)www.farsnews.com/newstextphp?nn=8802141316
پیامدهای امنیتی حضور اسرائيل در اقلیم کردستان عراق

براساس اظهارات مقامات صهيونيستى ،گزينههاى مطلوب اسرائیل در عراق به ترتيب
شامل حكومت وابسته و همسو با غرب ،تقسيم عراق و تشكيل دولت كردى و دستکم
نظام فدراتيو است كه اختياراتی ويژه را براى «خودمختارى كردها» تأمين كند .بدین
منظور با نگاهي به اقدامات رژیم صهيونيستي در عراق ،به خصوص در شمال اين
كشور ،ميتوان به خوبي اين مطلب را دريافت كه صهيونيسم قصد دارد با الگوسازي
جديد سياسي در عراق ،عالوه بر پیگیری منافع و اهداف خود در این کشور ،نقشه
سياسي خاورميانه را تغيير دهد تا فضاي سياسي و فرهنگي خاورميانه براي تحقق
اهداف بلندمدت اقتصادي و سياسي صهيونيسم بينالملل فراهم شود.
با توحه به روند شکلگیری روابط میان کردهای عراق و رژیم صهیونیستی و نیز
سیاستهای رژیم صهیونیستی طی دهه  1990به بعد ،روندشناسی تحوالت منطقه در
دوره یادشده گویای آن است که قاعدههای کلی حاکم بر استراتژی رژیم صهیونیستی
در برابر کردستان عراق عبارت بودهاند از:
 .1سلب فرصت و محدودسازی حضور و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در شمال
عراق؛
 .2حمایت از اپوزیسیون مسلح ایرانی در شمال عراق و مشغولسازی ایران در
داخل و مجاورت مرزهایش؛
 .3توسعه فعالیت جاسوسی در شمال عراق و کشورهای همجوار؛
 .4تضعیف دولت مرکزی ،تجزیه عراق و تشکیل دولت مستقل کردی (رژیم
صهیونیستی تنها کشوری است که از ایجاد دولت مستقل کرد حمایت میکند.
اسرائیل معتقد است در صورت ایجاد کشوری مستقل برای کردها در شمال عراق،
تعادل استراتژیکی بهتری به نفع اسرائیل در شمال خاورمیانه برقرار میشود) (سنیه،
125 :1385؛.)Bengio, 2014
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 .5تضعیف و مقابله با افزایش نفوذ جمهوری اسالمیایران در منطقه به ویژه لبنان
(.)Bengio, 2014
يكي از سناريوهايي كه ميتواند منافع اسرائيل را در عراق تأمين كند،تقسيم اين
كشور به چند واحد جغرافيايي كوچكتر و تشكيل دولت كردي در شمال عراق است.
بافت جمعيتي و موقعيت جغرافيايي عراق نيز مساعد تحقق اين هدف است .با تقسیم
عراق ،اسرائيل به نقطه ژئوپليتيكي خاورميانه اشراف خواهد یافت و از اين طريق
به برخي اهداف خود از جمله نزديكي به مرزهاي ايران و اعمال فشار خواهد رسيد
(.)Minasion, 2007
حضور اسرائيل در شمال عراق و نزديك شدن به مرزهاي ايران براي رژيم
صهيونيستي بسيار حایز اهميت است .با رفت و آمد عوامل اسرائيل در كردستان عراق
پايگاههاي جاسوسي اسرائيل در مجاورت مرزهاي ايران برپا خواهد شد .این رژیم با
بسيج عوامل اطالعاتي خود میتواند نواحي غربي ایران را به محدوده عمليات اطالعاتي
و جاسوسي خود تبدیل کند؛ به ويژه آنكه منطقه كردستان عراق و ايران شرايط الزم را
براي اجير كردن عوامل محلي دارند .ايجاد پايگاههاي شنود نزديك مرزهاي ايران ،همه
مراكز مخابراتي ايران را تا محدودهای وسيع در دسترس عوامل جاسوسی اسرائيل قرار
خواهد داد و صهيونیستها از شبكه عظيم جاسوسي برخوردار خواهند شد .پايگاههاي
جاسوسي رژيم صهيونيستي در شمال عراق هدفهاي منطقهاي را دنبال داشته و در
نهايت ميكوشد يك جبهه امنيتي و اطالعاتي در غرب ايران ايجاد كند.
تحريك احساسات قومي و نژادي و همكاري با احزاب كرد مخالف ايران و پشتيباني
از آنان با هدف ايجاد شورش فعال در غرب كشور و استفاده از ظرفيت گروههاي ضد
انقالب و انجام عملياتهاي تروريستي يكي ديگر از پيامدهاي حضور اسرائيل در
شمال عراق می باشد؛ همانگونه كه اين رژیم در دهههای  60و  1970از اين اهرم
عليه عراقيها و در سالهای اخیر در ترور دانشمندان هستهای جمهوری اسالمی
ایران استفاده كرد .برتري اطالعاتي اسرائيل ممکن است استراتژي دفاع پيشدستانه
اسرائيل را بر علیه ایران محقق كند .عالوه بر این كردستان عراق می تواند منطقه
مهمي براي اسرائيل برای جلوگيري از نفوذ ايران در میان كردها باشد.
حضور مداوم اسرائيل در شمال عراق ،جمهوري اسالمي ايران را با همسايه
غيررسمي جديدي روبهرو میکند .موساد نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي پيراموني
شبكه وسيع اطالعاتي تشكيل داده و به دليل موقعيت كوهستاني و جغرافيايي مناطق
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كردنشين و از سوی دیگر خصوصيت بومي بودن كردها و شبكههاي خبررساني سنتي
و منسجم كردها كه به دليل فشارهاي سياسي همواره با هوشياري و زيركي به انتقال
اطالعات ميپردازند ،استفاده خواهد كرد .پراكندگي جغرافيايي كردها در چند كشور
به ويژه ايران ،عمليات اطالعاتي جاسوسان موساد را تسهيل كرده است .حضور اسرائيل
و سرويسهاي اطالعاتي آن در كردستان عراق و توسعه نفوذ بین كردها نشاندهنده
برنامههاي بلندمدت اسرائيل در شمال عراق است .حتي اگر اين حضور موقت باشد،
تهديدي جدي عليه جمهوري اسالمي ايران و ثبات منطقه محسوب ميشود .در واقع
حضور اسرائيل در عراق به عنوان تهديدي جدي و چرخشي مهم در موازنه ژئوپليتيكي
است و به معناي تحميل محاصره بر ايران و درهمشكستن پيمان استراتژيك ايران با
سوريه و عراق و عاملي براي كسب امتيازهاي سياسي است.
نتیجهگیری

کردها که در زمان صدام در ساختار سیاسی عراق مشارکت درخور توجهی
نداشتند ،اکنون در قالب دو حزب اصلی کردی ،دومین فراکسیون بزرگ مجلس
عراق بعد از ائتالف شیعیان هستند .کردها پست ریاستجمهوری ،یکی از معاونتهای
نخستوزیری و وزارتخانههایی را در کابینه دولت عراق را تحت کنترل خود دارند .بر
این اساس ،گروههای کرد در دولت مرکزی عراق و اداره امور این کشور نقشی عمده
ایفا میکنند و اکنون در سیاست عراق به نیرویی مهم تبدیل شدهاند؛ به گونهای که
بدون درنظرگرفتن مالحظات و منافع آنها ،پیشبرد روند سیاسی عراق بسیار دشوار و
حتی غیرممکن به نظر میرسد .کردها در دوره پس از صدام با انسجام و هماهنگی
زیاد در عرصه سیاست عراق عمل کردهاند و میتوان گفت بیشترین منفعت را از روند
سیاسی عراق بردهاند .گروههای کرد در این مدت دو هدف اصلی را دنبال کردهاند :به
حداکثر رساندن قدرت و نقش خود در دولت مرکزی عراق در بغداد و دیگری کسب
حداکثر خودمختاری و آزادی عمل در شمال عراق .تصویب فدرالیسم کردی با سطح
باالیی از خودمختاری و استقالل در قالب قانون اساسی و عملی ساختن بخش عمدهای
از آن ،اصلیترین دستاورد گروههای کرد عراق محسوب میشود .اکنون کردها در
شمال عراق دارای پارلمان ،دولت و نیروهای امنیتی کردی هستند و در جهت کسب
امتیازات بیشتر در این حوزه فعالیت میکنند.
برخالف اقوام موجود دیگر در عراق که از حمایت نسبی کشورهای منطقه
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برخوردارند ،کردها فاقد حمایت منطقهای قدرتمندی هستند .این مسئله گروههای
کرد را به سوی همکاری و کسب حمایت هرچه بیشتر از سوی آمریکا و برخی
کشورهای فرامنطقهای سوق داده است .رویکرد کردها در قبال سایر بازیگران خارجی
تأثیرگذار در مسائل عراق نیز کماکان در جهت نوع نگاه و عملکرد این بازیگران در
قبال اهداف و آرمانهای مد نظر کردهاست .نگاه کردها به کشورهای عربی منطقه با
توجه به حمایت آنها از عملکرد صدام در خصوص سرکوب کردها و همچنین تأکید
بر هویت عربی عراق ،با سوءظن و حتی نوعی خصومت توأم است .ترکیه نیز از نظر
گروههای کرد بهعنوان اصلیترین مانع آرمانهای تاریخی و خودمختاری کردها در
منطقه تلقی میشود ،اگرچه دولت اسالمگرای ترکیه تالش دارد رابطه نزدیکی با دولت
اقلیم کردستان برقرار کند.
سیاست اسرائیل در قبال کردها برپایه منافع استراتژیک این رژیم بوده است نه
برپایه به اصطالح دفاع از حقوق اقلیتها .وجود دشمن مشترکی به نام رژیم بعث
عراق ،مبنای آغاز و توسعه روابط میان اسرائیل و کردهای عراق شد .اسرائیل به منظور
تضعیف این رژیم و دور نگه داشتن عراق از صحنه منازعه اعراب و اسرائیل ،و بارزانی
برای تحت فشار قرار دادن بغداد و اخذ امتیاز و کسب خودمختاری برای کردهای
عراق ،به توسعه روابط پرداختند .سیاست اسرائیل در اواسط دهه  1970با تغییر جهت
دولت عراق و بهبود روابط عراق با همسایگان محافظهکار عرب و مخالفت نکردن با
سازش مصر و رژیم صهیونیستی ،دچار تحول شد و نهضت کردهای عراق قربانی منافع
و مصالح رژیم صهیونیستی شد.
به دنبال شکست رژیم عراق در جنگ دوم خلیج فارس در سال  1991و ایجاد
منطقه امن در شمال مدار  36درجه و معاهدات امنیتیـ نظامی ترکیه و اسرائیل،
زمینه برای آغاز دور جدیدی از روابط رژیم صهیونیستی و کردهای عراق فراهم آمد.
در این مرحله بهرغم تحربه تلخ کردها در  ،1975با توجه به اعتقاد کردهای عراق
مبنی بر اینکه برقراری روابط با اسرائیل ،شرط اساسی کشاندن مواضع آمریکا به سود
کردهاست ،باعث شد در این مقطع کردهای عراق به روابط با اسرائیل توجه نشان
دهند .با توحه به روند شکلگیری روابط میان کردهای عراق و رژیم صهیونیستی و نیز
سیاستهای رژیم صهیونیستی طی دهه  1990به بعد ،روندشناسی تحوالت منطقه در
دوره یادشده گویای آن است که قاعدههای کلی حاکم بر استراتژی رژیم صهیونیستی
در برابر کردستان عراق عبارت بودند از:
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ـ پیشبرد و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی در شمال عراق؛
ـ سلب فرصت و محدودسازی حضور و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در شمال
عراق؛
ـ حمایت از اپوزیسیون مسلح ایرانی در شمال عراق و مشغولسازی ایران در داخل
و مجاورت مرزهایش؛
ـ توسعه فعالیت جاسوسی در شمال عراق و کشورهای همجوار؛
ـ تجزیه عراق و تشکیل دولت مستقل کردی (رژیم صهیونیستی تنها کشوری است
که از ایجاد دولت مستقل کرد حمایت میکند .اسرائیل معتقد است در صورت ایجاد
کشوری مستقل برای کردها در شمال عراق ،تعادل استراتژیکی بهتری به نفع اسرائیل
در شمال خاورمیانه برقرار میشود).
ـ تضعیف و مقابله با افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه.
در تبیین استراتژی رژیم صهیونیستی در قبال تحوالت مناطق کردنشین عراق ،این
تحقیق فرضیهای مشخص را بررسی کرده است .فرضیه تحقیق بنمایه نو واقعگرایانه یا
به عبارتی واقعگرایی ساختاری دارد و مالحظات امنیتی ،استراتژی و سیاست خارجی
رژیم صهیونیستی در برابر کردهای عراق را براساس نظریه واقعگرایی ساختاری تبیین
میکند .توجه به ویژگیها و جنبههای مد نظر در نظریه به دلیل انطباق با محیط
امنیتی رژیم صهیونیستی حایز اهمیت است .در این خصوص نکته مهم این است
که براساس این نظریه ،رژیم صهیونیستی با توجه به دکترین امنیتی خود مایل و
قادر به دستیابی به ابزارهایی است که به آن در مقابل قدرتهای رقیب همانند ایران
ابتکارعمل میبخشد و این امکان را فراهم میآورد تا در مقابل تهدیدهای متصور در
امان باشد .بهرغم برخی ناکامیها ،در مجموع قابلیت ناشی از اعمال این استراتژی،
چنین امکانی را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و میدهد تا این استراتژی را در
خصوص کردهای عراق به کار گیرد و موجب گسترش نفوذ منطقهای و دستیابی به
ابزاری برای اعمال فشار بر رقیبان منطقهای خود به ویژه جمهوری اسالمیایران شود.
تحلیل واقعگرایانه از استراتژی و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی ،در قبال
موضوع کردهای عراق به شناخت این واقعیت رهنمون میشود که سیاست این رژیمها
به طور کلی از جهتگیری نخبگان حاکم در دفاع از امنیت ملی خود نشئت میگیرد
و معطوف توسعه نفوذ و مقابله با تهدیدهای خارجی است .در آزمون فرضیه تحقیق
باید گفت عواملی مانند چالش با دولتهای عربی و جمهوری اسالمی ایران و تحوالت
مناطق کردنشین ،سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال کردها را رقم زدهاند.
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تشکیل دولت اقلیم کردستان در شمال عراق و تبدیل احزاب کرد عراقی به عنوان
بازیگران فروملی جدید و تأثیر آنها بر تقویت گرایشهای فوق در کردستان و گروههای
اپوزیسیون کرد ایرانی و ترکیهای هم در سطحی دیگر بر سیاستهای آنها در قبال
کردستان عراق مؤثر بودهاند .یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که استراتژی و سیاست
رژیم صهیونیستی در برابر کردهای عراق خاستگاه واقعگرایانه دارد؛ بنابراین میتوان
فرضیه تحقیق را تأییدشده دانست .پرواضح است که دریافت تهدیدها و فرصتها و
نوع نگرش به محیط امنیتی پیرامونی به عنوان مبنای سیاستگذاری و تنظیم روابط
در برابر تحوالت منطقهای و بینالمللی و بازیگران مؤثر بر آن ،برخاسته از هویت و
عناصر معنایی است که دکترین و فرهنگ استراتژیک رژیم صهیونیستی را تشکیل
میدهد .بر این اساس مفاهیم و اصولی مانند حمایت به اصطالح از اقلیتها و دشمنی
با کشورهای مسلمان منطقه از عناصر معنایی بودهاند که به سیاست خارجی اسرائیل
در قبال تحوالت مناطق کردنشین و ارائه شاخص برای تفکیک دوست از دشمن و
تشخیص و اولویتبندی تهدیدها و فرصتها شکل دادهاند .طبق این دکترین و فرهنگ
استراتژیک ،اسرائیل همواره به اقلیتهای قومیـ مذهبی بسان عاملی سرمایهای در
تقویت منافع استراتژیک خود در منطقه نگریسته است.
یکی از انگیزههای انجام این تحقیق همراه با شناخت نسبی استراتژی رژیم
صهیونیستی در قبال تحوالت اقلیم کردستان عراق ،ارائه پیشنهادهایی برای موفقیت
هر چه بیشتر در بهرهبرداری از فرصتها و مدیریت چالشهای موجود در محیط
امنیتی جمهوری اسالمیایران است .در این بخش پیشنهادها با اشاره به فرصتها و
چالشهای موجود ارائه میشود:
همگرایی کردها و شیعیان عراق :ایران از ناحیه حکومت تمرکزگرا با محوریت اعراب
سنی ،لطمات جدی دیده است؛ بنابراین سناریوی مطلوب جمهوری اسالمیایران آن
است که کردها و شیعیان به قدرت برسند؛ همانطور که در حال حاضر نیز جایگاههای
ریاستجمهوری و نخستوزیری را به خود اختصاص دادهاند .ائتالف میان کردها و
شیعیان به عنوان اقدامی استراتژیک میتواند ناسیونالیسم عربی را به نفع همگرایی با
کردها تعدیل و توجه کردها را به خارج از مرزها یعنی اسرائیل و آمریکا کمرنگ کند.
همگرایی کردها و شیعیان اشکال مثبت ذیل را در پی دارد:
ـ از منظر فرهنگی ،مذهبی و نژادی ،کردها و شیعیان را عمیقاً به یکدیگر ربط
میدهد.
ـ عنصر عرب سنی تمامیتخواه را در داخل عراق محدود میکند.
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ـ باعث فاصله گرفتن عراق از سیاستهای جهان عرب با صبغه ضد ایرانی میشود.
ـ کمربند مقاومت را از عراق تا لبنان ایجاد میکند.
ـ حمایت از عنصر کردی در این همگرایی باعث تعدیل رفتار سیاسی ترکیه در
قبال کردها ،ایران و عراق میشود.
ـ حمایت جدی از کردهای عراقی برای رسیدن آنان به ساختار مشارکت سیاسی
همراه شیعیان ،حمایت کردهای ترکیه و سوریه را از محور مقاومت در پی دارد.
شناسایی دقیق جریانها و افراد تأثیرگذار در آینده عراق :شناسایی دقیق جریانها و
شخصیتها و افراد تأثیرگذار در آینده عراق بسیار با اهمیت است؛ اعم از افراد تأثیرگذار
در دولت مرکزی یا دولت اقلیم کردستان یا اعضای شوراهای استانی که نقشی عمده
در انتخابات استانداران ،فرمانداران ،رؤسای پلیس و ...خواهند داشت.
مشارکت در ایجاد و گسترش زیرساختهای حیاتی و گسترش روابط اقتصادی :مشارکت فعال
کشور در ایجاد زیرساختهای حیاتی و گسترش روابط اقتصادی با عراق ضروری
است؛ به ویژه در زمینههای گاز و نفت و جادهسازی ،پلسازی و کشاورزی و ،...توسعه
زیرساختها در مناطق شیعهنشین و کردنشین میبایست در اولویت قرار گیرد و به
برقراری امنیت در این مناطق باید توجه ویژه شود تا سرمایهگذاریهای خارجی نیز در
این مناطق با امنیت خاطر سرمایهگذاران ،جذب و گسترش یابد .نکته قابل توجه دیگر
تسریع در انجام و پیشرفت پروژههاست.
تعامل با کشورهای منطقه در پیشبرد اهداف مشترک :اهداف مشترک کشورمان با
کشورهای منطقه دقیقاً شناسایی و معلوم شود و راهکارهای اجرایی برای تحقق آن
اهداف نیز مشخص گردد.
اشراف اطالعاتی :با توجه به عینیت یافتن تشکیل دولت فدرالی در عراق و وجود
قومیتهای مختلف در کشورهای همسایه عراق ،پرداختن به این موضوع و اشراف
اطالعاتی کشورمان و اتخاذ راهبرد ،سیاستها و برنامههای دقیق و سنجیده در برخورد
با مسائل کنونی و پیشبینی تحوالت آینده و ایجاد نقش در آنها به دلیل پیامدها و
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمیکه بر منطقه از جهات نظری و عملی خواهند داشت،
ضروری مینماید؛ به ویژه شناسایی و واکاوی و کنکاش تهدیدها و فرصتهایی که برای
جمهوری اسالمیایران و محور مقاومت در این موضوعات ایجاد شده است ،یکی از اهم
مسائل امنیت ملی و بینالمللی است.

ـ حقپناه ،جعفر (« ،)1386تأثیرپذیری اقوام ایرانی از حضور آمریکا در منطقه» ،تهران:
گزارش پژوهشی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ حقپناه ،جعفر ( ،)1387کردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :ابرار
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