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مقدمه

منت حارض در صدد است رابطه رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان و تاثیر آن بر امنیت 

جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی اجمالی قرا دهد. با توجه به اهمیت موضوع و رشایط 

منطقه ای، در وضعیت کنونی روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان با منافع جمهوری 

اسالمی سازگار نیست و به همین علت به دنبال این هستیم که منافع، اهداف و طرح 

های رژیم صهیونیستی برای نفوذ و حضور در شمال عراق را شناسایی کنیم. حضور رژیم 

صهیونیستی در منطقه اقلیم کردستان در راستای سیاست های توسعه طلبانه آن تنظیم 

شده است و مساله کردها و آرمان آنها برای کسب استقالل و خودمختاری وسیله و یا بهانه 

را برای این رژیم در راستای اهداف راهربدی آن در این منطقه فراهم می کند تا با تشویق 

آنها به استقالل، زمینه را برای تجزیه عراق و تعقیب و تحقق ادعاهای ارضی خود در این 

رسزمین فراهم نماید. همچنین این ادعای استقالل و خودمختاری کردها این فرصت را در 

اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده تا با مداخله و حضور در شمال عراق و حمایت از کردها 

زمینه را برای ایجاد ناامنی و افزایش منازعات قومی و مذهبی در منطقه فراهم نماید. چون 

کردها در امتداد مرزهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه قرار دارند و خودمختاری کردها میتواند 

ترکیه، ایران و سوریه را با بحران های جدی در آن کشورها مواجه سازد. 

اندیشکده راهربدی تبیین
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ژئوپلیتیک کردستان عراق 

به دنبال شکست نیروهای عراقی از نیروهای ائتالف به رهربی امریکا پس از جنگ اول خلیج 

فارس در سال 1990، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 688، در صدد ایجاد مناطق امنی در 

شمال و جنوب این کشور برای کمک به مردم آواره برآمد. منطقه امن کردستان عراق، رسزمین های واقع 

در شمال مدار 36 درجه را شامل می شد که در پی آن استان های کردنشین سلیمانیه، اربیل، و دهوک 

از نفوذ بغداد رهایی یافتند و کردها موفق شدند پس از برگزاری انتخابات پارملانی به تاریخ 19 مه 1991 

میالدی یک دولت خودمختار منطقه ای با حظور اقلیت های آشوری و ترکمن در این مناطق تشکیل 

دهند. به این ترتیب جنگ دوم خلیج فارس و حمله آمریکا و متحدانش به عراق در مارس 2003 که منجر 

به سقوط صدام حسین و تحول سیاسی در عراق شد موقعیت کردها را نه تنها در شمال عراق بلکه در 

سطح دولت ملی بهبود بخشید، بلکه آنها توانستند پست ریاست جمهوری و وزارتخانه های عمده دولت 

عراق را به دست گیرند و بر فرآیندهای سیاسی و شکل گیری نظام سیاسی جدید عراق تأثیر بگذارند. 

کردستان شمال عراق نیز در قالب ایالت فدرال وآن هم با اختیارات گسرتده و رسمی به حیات خود ادامه 

داده و اصول 4 ،1 ، و 113 قانون اساسی عراق اختیارات قانونی الزم را به حکومت منطقه ای کردستان 

اعطا کرد. از لحاظ جغرافیایی کردستان عراق، بخشی از مناظق کرد نشین غرب آسیا به شمار می رود 

که با وسعتی معادل 75000 کیلومرت مربع از موقعیتی کم و بیش میانی و مرکزی در بین مناطق کردنشین 

پیرامونی برخوردار است؛ به عبارتی دیگر کردستان عراق به عنوان حلقه پیوندی میان کردستان ایران با 

کردستان ترکیه و سوریه محسوب می شود. این بخش از کردستان ، رسزمینی است غنی و کوهستانی 

که از سلسله کوه های زاگرس واقع در کردستان ایران به سوی کردستان های ترکیه کشیده شده است. 

کردستان عراق به عنوان حلقه پیوندی میان کردستان ایران با کردستان 

ترکیه و سوریه محسوب می شود. این بخش از کردستان ، رسزمینی 

است غنی و کوهستانی که از سلسله کوه های زاگرس واقع در کردستان 

ایران به سوی کردستان های ترکیه کشیده شده است.
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تقسیم بندی استان های کردستان عراق به رشح زیر است:

 استان کرکوک 19543 کیلومرت مربع، استان اربیل 15319 کیلومرت مربع، استان سلمیانیه 11993 

کیلومرت مربع، استان نینوا 11000 کیلومرت مربع، استان دهوک 9754 کیلومرت مربع، استان دیاله 5500 

کیلومرت مربع و استان واسط 895 کیلومرتمربع. از این 74000 کیلومرت مربع، تنها محدوده استان های 

اربیل، سلمانیه و دهوک یعنی 37062 کیلومرت مربع در قلمرو حکومت منطقه ای کردستان قرار دارد که 

این مقدار تا سال 1975 نیز جزو قلمرو خود مختار محسوب می شد. بقیه محدوده کردستان عراق، یعنی 

چیزی حدود 40000 کیلومرت مربع در کنرتل حکومت مرکزی عراق قرار گرفته است که قرار است بر 

اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، این مشکل عمده بین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی 

عراق حل و فصل شود. همچنین استان نینوا شامل بخش های کردنشین عقره، شیخان، سنجار و زمار 

است، استان دیاله بخش های کرد نشین خانقین، مندلی، میدان و قره تو را شامل می شود و استان 

واسط که شامل بخش کرد نشین بدره است. کردستان عراق با دارا بودن 17 درصد از مساحت عراق و 

28 درصد جمعیت این کشور موقعیت ممتازی را به لحاظ اسرتاتژیکی در اختیار دارد)1(.

بزرگرتین چالش پایدار ژئوپلیتیک کردستان عراق موقعیت جغرافیایی بسته آن است. این رشط 

الزم برای هر تبادل با جهان خارج و همکاری با کشورهای اطراف به ویژه ایران و ترکیه است. بسیاری 

از نیازهای کردستان از طریق گذرگاه های مرزی بین دو کشور است و وجود هر گونه چالش در کردها 

و روابط آمریکا با این دو کشور نشان داده است که این دو کشور به دلیل موقعیت برتر، تردیدی برای 

تحمیل خواسته های نخواهد کرد)2(

در کردستان عراق، برخی رشایط نامساعد جغرافیای سیاسی یکرسی محدودیت هایی را در مورد 

تصمیم گیری برای رهربان آنها، که اثر قابل توجهی در سیاست های منطقه ای دولت کردستان داشته، 

اعمال کرده است. این رشایط مهم عبارتند از:
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- محصور بودن منطقه کردستان عراق در خشکی، با وجود در دسرتس بودن منابع آب فراوان.

- قرار گرفنت منطقه کردستان بین دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه و برخی از کشورها که از نظر 

هویت قومی )فارسی، ترکی و عربی( با کردستان عراق ناهمگن هستند.

- قرار گرفنت استان نفت خیز کرکوک، موصل، و بخش عمده ای از دیالی در نزدیکی مرزهای 

ایران و ترکیه و در حال حارض، موصل و برخی از بخش های دیالی توسط گروه تروریستی داعش تحت 

سلطه است. 

- حکومت اقلیم کردستان به نحوی عمال یک دولت است و به عنوان یک دولت مستقل کردستان 

و یا قانونی در آینده است.

روابط تاریخی میان رژیم صهیونیستی و كردهای عراق

      بررسی تاریخی وضعیت كردستان به ویژه پس از فروپاشی عثمانی نشانگر آن است كه این قوم 

بزرگ به دالیل مختلفی كه مهم ترین آن قرار گرفنت در میان كشورهای همسایه می باشد، هیچ گاه از 

وضعیت امنیتی آرامی برخوردار نبوده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است كه كشورهای 

همسایه دارای اقلیت قومی كرد، به بهانه های مختلف و به ویژه حفظ یكپارچگی رسزمینی تدابیر سختی 

را در این راستا اتخاذ می نمودند. این موضوع با شكل گیری تمایالت استقالل طلبانه و گروه های معارض 

كردی برای این دولت ها با شدت بیشرتی پیگیری می شد.                   

برخي از دولت هاي خارج اين منطقه در جهت منافع خود از مسئله كردها 

بهره برداري نموده و با تجهيز و همكاري با اين قوميت اهداف خود را 

دنبال كنند. از طرف ديگر اكراد عراق به  منظور حفظ موجوديت خود و 

دستيابی به برخی از امتيازات، تنها راه پيش  روی خود را اتحاد و همكاریبا 

دولت های خارجی قدرتمند و مهم تر از آن معارض با دولت مركزی تصور 

می نموده اند
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      به عبارت دیگر حائل  شدن قومیت كرد در میان این كشورها، خود موجبات همكاری بیشرت 

این دولت ها در رسكوب و پیشگیری از شكل گیری اقدامات استقالل  طلبانه را فراهم می ساخت و به این 

ترتیب موضوع كردها به عنوان یكی از مسائل اصلی امنیت ملی این دولت ها بدل گردید. رسكوب و 

فشارهای شدید بر این اقلیت به ویژه در كشور عراق موجب گردید تا اكراد در مقاطعی از حقوق اولیه 

خود نیز محروم گردند و از امكانات اولیه زندگی نظیر بهره برداری از تغذیه مناسب و بهداشت نیز محروم 

باشند. این موضوع سبب شد تا برخی از دولت های خارج این منطقه در جهت منافع خود از مسئله كردها 

بهره برداری نموده و با تجهیز و همكاری با این قومیت اهداف خود را دنبال كنند. از طرف دیگر اكراد 

عراق به  منظور حفظ موجودیت خود و دستیابی به برخی از امتیازات، تنها راه پیش  روی خود را اتحاد و 

همكاری با دولت های خارجی قدرتمند و مهم تر از آن معارض با دولت مركزی تصور می نموده اند)3(.

       از همین رو تاكنون هر تالشی در جهت ایجاد دولت كردی مستقل، بالفاصله با مخالفت سه 

كشور تركیه، ایران و عراق روبه رو شده است. هر یك به شكلی ابراز مخالفت كرده و هیچ  یك با اصل 

موضوع موافقت نداشته اند. این مخالفت ها حساب شده بوده است زیرا هر كدام می دانند در صورتی كه 

به آن تن دهند باید بخشی از قلمرو خود را از دست بدهند. این در حالی است كه رسزمین های كردستان 

ـ می باشند.       رسشار از منابع طبیعی ـ  به ویژه نفت  

       مخالفت های شدید این سه كشور موجب گردید كه كشورهای غربی بعد از قرارداد لوزان 

موضعی واقعی و جدی در قبال استقالل كردها اتخاذ نكنند و مساعدت و همكاری خاصی با كردها از 

خود بروز ندهند و رصفاً برخی از رسویس های اطالعاتی غرب ارتباطاتی با بعضی از مقامات كرد ایجاد 

كرده اند تا در صورت نیاز از آن ها به عنوان مهره جایگزین بهره برداری كنند. جمهوری تركیه به  صورت 

هدفمند و حساب  شده اقدام به تصفیه كردهای فعال در خاك خود كرد. 

      آتاتورك و آن هایی كه پس از او روی كار آمدند رضبات مهلك و ویران كننده ای به ساختار قبایل 

كرد در تركیه وارد كردند. تعداد زیادی از نخبه های كرد را اعدام كردند و بقیه را نیز به جاهای مختلف آواره 
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ساختند. این اقدام باعث شد كه مركز ثقل قبایل كرد به كردستان عراق منتقل شود. در واقع این موضوع 

نگاه رژیم صهیونیستی را به عنوان یك فرصت بالقوه متوجه كردستان عراق می نماید؛ چرا كه عراق از 

دشمنان اصلی و قدرتمند رژیم صهیونیستی در منطقه محسوب می گردید و حضور دولت عراق در كنار 

سایر كشورهای عربی برای مقابله با رژیم صهیونیستی خطرات فراوانی را از بدو شكل گیری دولت رژیم 

صهیونیستی متوجه آن ساخته بود و لذا، رهربان این رژیم اهمیت ویژه ای را برای حضور در كردستان 

عراق و همكاری با این قومیت معارض دولت مركزی در نظر می گیرند)4(

      حمایت رژیم صهیونیستی از کردها در شمال عراق زمانی جدی تر شد که موساد در 1950 

میالدی بخش بزرگی از یهودیان کرد را به رژیم صهیونیستی در یک عملیات به نام "عزرا و نحمیا" 

مهاجرت داد. مهاجرت دیگر نیز توسط موساد طی سال های 1970-1971 سازماندهی شده بود)5(.  

ارتباط بین کردهای عراق و رژیم صهیونیستی از طریق بدیرخان علی در سال 1964 آغاز شد، در این بین 

رژیم صهیونیستی در مقیاس بزرگ کمک های نظامی به کردستان عراق در دهه 1960 و 1970 در طول 

جنگ جدایی طلب کردها با دولت عراق کرده بودند)6(

     در انقالب کردها علیه حکومت عراق که از سال 1961 تا سال 1975، به مدت 24 سال ادامه 

داشت، رژیم صهیونیستی نیز از همان آغاز کار، اشتیاق بسیاری برای پشتیبانی و حمایت از حرکت 

مسلحانه کردها داشت و این کار را با ارسال اسلحه و آموزش نیروهای مسلح کرد انجام می داد. هدف 

رژیم صهیونیستی، تضعیف ارتش عراق و ناتوان ساخنت آن در هر گونه برخورد نظامی محتمل در آینده 

بود. پس از آن، اختالفات بین کشورهای عرب نیز به حمایت از حرکت مسلحانه کردها در عراق انجامید 

و بارزانی با مشاهده این کمک ها از سوی رژیم صهیونیستی از آن به عنوان یک وسیله برای اتصال به 

ایاالت متحده آمریکا نگاه می کرد)7(

تنها راه ممكن براي خروج يهوديان از عراق، فراري  دادن آن ها از منطقه 

كردستان هم  مرز ايران بود و كردهای عراق به  منظور نشان  دادن اهميت 

رابطه با رژیم صهیونیستی به  رغم خطرات بسيار زيادی كه با آن مواجه 

بودند اين كار را بر عهده گرفتند.
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علل توجه رژیم صهیونیستی به كردها

    رشایط خفقان حاکم بر عراق در دوران حکومت بعث مانع از آن می شد تا رژیم صهیونیستی بتواند 

در راستای دستیابی به اهداف خود در عراق دست به اقدامات وسیع و قابل توجهی بزند؛ چرا که هر گونه 

وجود نشانه هایی از روابط و همکاری اتباع عراق با یهودیان و رژیم صهیونیستی رسنوشت خطرناکی را 

به همراه داشت. لذا رژیم صهیونیستی در این دوران، تنها به صورت پنهانی و با اهداف خاصی در عراق 

حضور داشته است و مهم ترین زمینه آن وجود اقلیت کرد عراقی معارض دولت مرکزی در منطقه شمالی 

عراق بود. 

    یهودیان عراق خصوصاً پس از جنگ 1967 در وضعیت بی  نهایت بدی قرار داشتند و تحت 

تعقیب بودند. دولت تمامی یهودیان را كه در ادارات و وزارتخانه های دولتی كار می كردند و حتی آن هایی 

را كه در بخش های خصوصی شاغل بودند بازنشست كرد و خرید و فروش یا اجاره  دادن ملك و امالك و 

ثبت و نقل و انتقال هرگونه مالكیت را برای یهودیان ممنوع كرد. به بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری 

دستور داد كه ماهیانه بیش از صد دینار به هر یهودی پرداخت نداشته باشند. به وكال و اطبای یهود دستور 

داد كه حق وكالت و طبابت غیر یهودی را ندارند. تلفن های آن ها اعم از منزل، مطب و محل كار را 

قطع كرد و آن ها را از عضویت در تمامی باشگاه ها و انجمن ها محروم نمود. شخصیت های بارز آن ها 

را بازداشت و مورد محاكمه و شكنجه قرار داد. اماكن مقدسه یهود مصادره شدند. دولت همچنین یك 

مركز گردآوری یهودیان تأسیس كرد و آن ها را در مكان كوچكی به  نام بعقوبه در نزدیكی بغداد گرد آورد. 

رشوع جو ترور علیه یهودیان باعث شد كه تعداد زیادی از آن ها در منازل خود بمانند و به اماكن عمومی 

تردد نكنند. همراه با فروكش  كردن آتش قتل و كشتار، محدودیت های ایجاد شده در مسیرهای منتهی 

به مناطق كردنشین نیز كم شده بود؛ افرادی كه قصد فرار داشتند باید به مناطق كرد نشینی می رفتند كه 

به عنوان تفریح گاه و اسرتاحت گاه استفاده می شد و همچنین در مناطقی نظیر صالح الدین ثقالوه و دربند 

ساكن می شدند كه مورد ظن نبودند.
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      از این رو تنها راه ممكن برای خروج یهودیان از عراق، فراری  دادن آن ها از منطقه كردستان هم 

 مرز ایران بود و كردهای عراق به  منظور نشان  دادن اهمیت رابطه با رژیم صهیونیستی به  رغم خطرات 

بسیار زیادی كه با آن مواجه بودند این كار را بر عهده گرفتند. اولین دوره فرار بزرگ یهودیان به كمك كردها 

و در خالل ماه های جوالی و آگوست 1970 صورت گرفت و این موضوع در خالل ماه های سپتامرب و 

اكترب آن سال به اوج خود رسید؛ به نحوی كه روزانه حدود پنجاه نفر یهودی از مرز ایران می گذشتند. 

بارزانی از عملیات فراری  دادن یهودیان از عراق و نقشی كه در انجام آن ایفا می كرد اظهار فخر می كرد. 

روزنامه نگار امریكایی به  نام جك اندرسون در مقاله ای كه نرشیه واشنگنت پست مورخ 17 سپتامرب 1972 

آن را منترش كرد نوشته است: زمیر رئیس موساد طرح و نقشه رساندن مساعدت به یهودیان برای فرار 

كردن از عراق را به بارزانی ارائه داد. بعدها نزدیكان بارزانی در رابطه با نقش کردها و شخص بارزانی در 

فراری  دادن یهودیان از عراق فاش ساختند که: بارزانی با تمام وجود این طرح و اندیشه را پیگیری می كرد 

زیرا یهودی ها برای خاطر ما كارهایی كردند. عملیات فراری  دادن یهودیان مساوی بود با به خطر انداخنت 

كردها. خود بارزانی و پرسش شخصا عملیات فراری  دادن یهودیان را پیگیری می كردند)8(. 

       نکته دیگری که در همین رابطه قابل توجه است اینکه رژیم صهیونیستی دارای یکی از 

اقتصادهای برتر در غرب آسیا بوده و با تغییر در اسرتاتژی رژیم صهیونیستی از جنگ و درگیری به اسرتاتژی 

اقتصادی، این رژیم از رشد بسیار زیادی برخوردار گردیده به حدی که امروزه در بسیاری از فن آوری ها و 

تکنولوژی ها از رشد قابل مالحظه و غیر قابل قیاسی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است. 

اما نکته اساسی موضوع عدم در اختیار داشنت منابع نفتی به عنوان موتور محرک کارخانجات و صنایع 

این رژیم است و از این رو رژیم صهیونیستی در این بخش از کمبود و مشکل اساسی برخوردار است. 

این مسائل موجب گردیده است تا رهربان و پژوهشگران رژیم صهیونیستیی طرح های بسیار زیادی را 

در زمینه تأمین منابع نفتی مورد نیاز و در حقیقت دستیابی به یک منبع مورد اطمینان ارائه نمایند. این 

مسئله به ویژه در منطقه غرب آسیا که تقریباً کلیه کشورهای صادرکننده نفت، صادرات نفتی خود را به 

رژیم صهیونیستی ممنوع کرده اند، برای این رژیم از اهمیتی مضاعف برخوردار است. یکی از شیوه های 
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اساسی در طرح های رژیم صهیونیستیی برای حل بحران نفتی، طراحی خطوط انتقال نفت از کشورهای 

منطقه به رژیم صهیونیستی بوده است)9(.

     با شکل گیری رژیم صهیونیستی در غرب آسیا در سال 1948 و آغاز خصومت رژیم صهیونیستی 

با اعراب، نفت عراق که تأمین کننده نیاز کشور فلسطین بود قطع گردید و رژیم صهیونیستی را از منبع 

ـ حیفا محروم نمود. لذا رژیم صهیونیستی مجبور گردید  ارزان و در دسرتس نفت عراق و خط لوله موصل 

تا از میان راه های جایگزین خط لوله قبلی، به روسیه توجه نماید و قسمت اعظم نفت مورد نیاز خود را از 

این کشور خریداری کند؛ که به نسبت خط لوله قبلی از جوانب مختلف نظیر طوالنی بودن مسیر انتقال، 

از هزینه بسیار باالیی برخوردار می باشد .از همین رو دستیابی به منابع مطمنئ و ارزان نفتی همواره یکی از 

اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه وهمچنین نئوکان های طرفدار رژیم صهیونیستی در کاخ سفید بوده 

است. از این منظر می توان جنگ عراق را در راستای منافع رژیم صهیونیستی نیز دانست؛ چراکه یک بار 

ـ حیفا را در نظر تصمیم گیران رژیم صهیونیستی زنده نموده  دیگر موضوع احیای خط لوله نفت موصل 

است.

حضور رژیم صهیونیستی در اقلیم و ناامن  کردن کشورهای منطقه 

      درگیر كردن كشورهای منطقه با یكدیگر به خصوص ایجاد و تشدید تنش بین ایران و عراق از 

یك سو و نیز ایجاد جنگ و ستیز بین كردهای عراقی با دولت آن كشور بخشی از توطئه رژیم صهیونیستی 

با هدف مشغول كردن دولت های منطقه و گسرتش و تعمیق اغتشاشات محلی و منطقه ای بود كه در 

نهایت به سود دولت صهیونیستی تمام می شد. به بیان دیگر صهیونیست ها با تضعیف قوای داخلی 

كشورهای مسلمان و انحراف افكار عمومی منطقه به اشكال مختلف در صفوف مسلمانان اخالل 

می كردند تا مانع اتحاد ضدصهیونیستی آنان شوند.
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      رژیم صهیونیستی به منظور حفظ امنیت خود و تضعیف قدرتهای منطقهای، ایجاد واگرایی 

سیاسی-امنیتی در کشورهای منطقه را در راس برنامههای اسرتاتزیک خود قرار داده است. ایجاد 

اختالفات فرقهای و قومی ضمن آنکه باعث افزایش قدرت چانه زنی رژیم صهیونیستی در منطقه میشود. 

میتواند اهرم فشاری بر علیه کشورهای باشد که دشمن رژیم صهیونیستی محسوب میشوند. استقالل 

و خودمختاری کردها این فرصت را در اختیاررژیم صهیونیستی قرار داده تا با مداخله و حضور در شمال 

عراق و حمایت از کردها زمینه را برای ایجاد ناامنی و افزایش منازعات قومی و مذهبی در منطقه فراهم 

نماید.

      موقعیت اسرتاتژیک منطقه کردستان به دلیل همسایگی با ایران، سوریه و ترکیه این امکان را 

در اختیار موساد قرار داده است که با حضور در این منطقه و ایجاد پایگاهای اطالعاتی و امنیتی در شمال 

عراق فعالیتهای ایران، سوریه و جنوب ترکیه را کنرتل نماید. بسیاری از نخبگان نظامی رژیم صهیونیستی 

در پوشش بازرگان و کارمندان رشکتهای خصوصی رژیم صهیونیستی مشغول فعالیت هستند. از جمله 

اقدامات آنان، راه اندازی سیستم هشدار دهنده جاسوسی و اطالعاتی در مرز مشرتک ایران و آذربایجان 

در آسیاسی میانه است.)10(

       گسرتش جاسوسی و فعالیت خرابکاری رژیم صهیونیستی در شمال عراق در برابر کشورهای 

منطقه پس از سقوط صدام به طور محسوسی انجام می گرفت. در مصاحبه ای با روزنامه الجزیره، یک 

منبع امنیتی عالی رتبه در ترکیه بیان داشت که رژیم صهیونیستی سازمان اطالعاتی موساد در سال 2005، 

پایگاه جاسوسی سایربی خود را در شمال عراق تکمیل کرد و این دومین پایگاه جاسوسی پس از استقرار 

اولین پایگاه جاسوسی در جمهوری آذربایجان واقع در مرزهای مشرتک با ایران است)11(

ایران،  با  همسایگی  دلیل  به  کردستان  منطقه  اسرتاتژیک  موقعیت 

سوریه و ترکیه این امکان را در اختیار موساد قرار داده است که با حضور 

در این منطقه و ایجاد پایگاهای اطالعاتی و امنیتی در شمال عراق 

فعالیت¬های ایران، سوریه و جنوب ترکیه را کنرتل نماید.
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      مرز کردستان برای دسرتسی به اطالعات در مورد فعالیت های هسته ای ایران است. در این 

رابطه، روزنامه "ساندی تایمز" می نویسد که سفارش شارون از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به 

آماده حمله به تاسیسات هسته ای ایران پس از هشدار سازمان اطالعات رژیم صهیونیستی و گزارش در 

مورد تاسیسات هسته ای ایران در پایگاه های مستقر در مرزهای کردستان عراق صادر شده است می 

باشد)12(

       به منظور تضعیف قدرت های منطقه ای مانند ایران، در این راستا رژیم صهیونیستی در نظر 

دارد برای واگرایی سیاسی-امنیتی در منطقه و قرار دادن آن در مرکز برنامه های اسرتاتژیک خود، ایجاد 

اختالفات فرقه ای و قومی در ایران از طریق کردستان عراق و همچنین آموزش کردها که در مخالف 

با جمهوری اسالمی ایران هستند را به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران مورد استفاده قرار دهد. رژیم 

صهیونیستی تالش می کند برای مقابله با ایران با ایجاد یک بحران امنیتی با حمایت از کردها و دامن 

زدن به تمایل خود برای تعیین رسنوشت و استقالل آنها برای ایجاد یک دولت مستقل کرد حضور خود را 

در کردستان عراق که مرز مشرتک با بخش بزرگی از ایران دارد  تحکیم بخشد.

نتیجه گیری 

      بررسی های موجود نشان می دهد وجود زمینه های تاریخی برای رژیم صهیونیستی در کردستان 

عراق، موجب گردیده است تا عوامل این رژیم تحت پوشش رشکت های اقتصادی و تجاری، احساس 

ِدین اکراد و برخی رهربان کرد به رژیم صهیونیستی، تمایالت و اظهارات رهربان کرد در برقراری رابطه 

با رژیم صهیونیستی و همچنین از طریق برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای کرد، اوالً حضور خود 

را در این منطقه افزایش دهند و ثانیاً به دلیل هم  مرز  بودن کردستان عراق با مناطق کردنشین ایران، 

با به کارگیری شیوه های خاصی اهدافی را از جمله ایجاد بازدارندگی و موازنه از طریق به وجود آوردن 

نیروی هم  وزن حزب الله لبنان در مرز جمهوری اسالمی ایران، با بهره برداری از نیروهای آموزش  دیده 
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و جنگ دیده کرد نظیر پیش مرگان و به  ویژه ضدانقالب کردی؛ از طریق تسلیح، تجهیز و آموزش و دایر 

کردن پایگاه های جاسوسی و شنود در مرز ایران و کنرتل اقدامات نظامی جمهوری اسالمی ایران )به ویژه 

در خصوص تحرکات و فعالیت های هسته ای و  همچنین تهییج، ترغیب و حمایت از ایده ها و تمایالت 

تجزیه طلبانه اکراد( دنبال کنند. در واقع شاید بتوان رژیم صهیونیستی را تنها طرفی دانست که همواره از 

تمایالت تجزیه طلبانه اکراد در دهه های گذشته حمایت نموده است؛ این موضوع که در راستای یکی از 

اسرتاتژی های کالن این رژیم در منطقه غرب آسیا یعنی تجزیه کشورها به مناطق و بخش های مختلف 

بر اساس هویت های متنوع قومی و فرهنگی است، از این لحاظ حائز اهمیت است که تقریباً تمامی 

کشورهای دارای اقلیت کرد، دارای بحران بوده و موضوع کردها همواره یکی از موضوعات اصلی امنیت 

ملی این کشورها مطرح بوده است. تحقق تجزیه کردستان عراق یا وضعیت فدرالی، به تدریج ادعاهای 

اکراد در الحاق مناطق نفت  خیز شمال عراق نظیر موصل به کردستان را به  دنبال خواهد داشت که در 

این صورت، رژیم صهیونیستی عالوه بر اینکه فرصت مناسب تری را در شوراندن اکراد دیگر کشورها به 

منطقه پیرشفته کردستان عراق خواهد داشت، به اهداف بلند مدت اشاره شده در این پژوهش نیز دست 

خواهد یافت.
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