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 ؟اسرائیل  شرقیپایگاه یا اسرائیل دوم : عراق کردستانتجزیه طلبی 

 محمد سهیمی

 مقدمه

های سنی تندرو در عراق، که خودرا دولت اسالمی  از مهمترین نتایج جنگ خونین و تروریستی نیرو  یکی

دستان اعالم استقالل کر تجزیه عراق وعراق و شام، یا داعش، مینامند، تالش رهبران کرد عراق برای 

نیروهای کرد شهر نفت خیز از جنبه نظامی . این تالش دارای دو جنبه نظامی و سیاسی است. عراق است

کردستان میدانند، به تصرف خود در آوردند، و اعالم ها آنرا بطور تاریخی بخشی از  را، که کرد کرکوک

در عین حال رهبران کرد تهاجم . اند که تحت هیچ شرایطی آنرا به حکومت بغداد باز نخواهند گرداند کرده

که عراق در  رهبر کردستان عراق اعالم کرده استمسعود بارزانی، . اند سیاسی وسیعی را نیز آغاز کرده

ایشان موضوع استقالل . شرایط جدیدی قرار دارد، و کردها باید تصمیم خودرا برای استقالل بگیرند

رهبران کرد . نیز مطرح کرد مالقات اخیر خود با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکاکردستان را در 

 .برگزار خواهند کرد درباره استقالل کردستان  یک همه پرسیاند که به زودی  همچنین اعالم کرده

واحی نیروهای جاه طلب داعش به ن. داعش حمالت خودرا منحصر به نیروهای دولتی نکرده است  ولی

خیز  اند، بطوریکه شهر نفت های کوچک انهارا نیز تصرف کرده از شهر  کردنشین نیز حمله کرده، برخی

 این موضوع آمریکا و اروپا را به.  داشتقرار  در خطر سقوط و تصرف توسط نیروهای داعشاربیل نیز 

به  سرباز و افسر آمریکایی ۰۱۱۱تا حدود واکنش شدید انداخت، بطوریکه پرزیدنت اوباما دستور داد 

را آغاز کرد، که کاری  ارسال و تحویل مستقیم اسلحه و مهمات به کردهاعراق اعزام شده، و پنتاگون 

است که   این در حالی. ت مرکزی را ندیده گرفتسابقه، چراکه با اینکار در واقع آمریکا دول است بی

. کند که کشور را با دولتی فراگیر متحد کنند پرزیدنت اوباما دائماً به رهبران دولت عراق توصیه می

، و فرانسه ارسال اسلحه به کرد هارا  است را داده های عراق ارسال اسلحه به کرد قول اتحادیه اروپا نیز

ضمن آنکه در باره  ،اعالم آمادگی برای تحویل اسلحه به کردهای عراق نمودهالمان هم  .آغاز کرده است

  ها در آینده در جنگی دیگر برای تجزیه عراق و جدائی کردستان ابراز نگرانی احتمال استفاده از این اسلحه

در عین حال، نیروی دریایی و هوائی آمریکا نیز وارد عملیات شده و مواضع داعش را  .نموده است

 .از خواهیم گشتدر دنباله این مقاله به این موضوع ب. اند بمباران کرده

تنها جغرافیای   کشور مستقل کردستان تشکیل شود، نهو   صورت گیرد تجزیه عراقبه عقیده نگارنده اگر 

خاور میانه کامال تغییر خواهد یافت، بلکه نتایج راهبردی، یا استراتژیک، عمیقی برای خاور میانه نیز در 

های جدیدی آغاز خواهد  ها و جنگ فت، آشوبهای راهبردی جدید شکل خواهد گر اتحاد. بر خواهد داشت

دلیل این موضوع از نظر . ضی چند کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفتارو تمامیت   شد، و امنیت ملی

حمایت تنها کشوری که در آن منطقه از تشکیل کشور کرد در حال حاضر : نگارنده کامال آشکار است

به پایان  که دوره ریاست جمهوری ایشان شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیلهم آقای . کند اسرائیل است می

از استقالل کردستان رسما حمایت  نتانیاهو نخست وزیر افراطی آن کشور بنیامین ، و هم آقاییدرس

،  است وقایع خاورمیانهاز قبیل نگارنده که سال ه فعاالن سیاسیالبته حمایت اسرائیل برای . اند کرده

همانطور که در این مقاله . بخصوص رابطه بین کردها و اسرائیل را تعقیب میکنند، جای شگفتی ندارد

های  بین آن کشور و کرد  یک اتحاد مخفی ۰۴۹۱بدان خواهیم پرداخت، از زمان تشکیل کشور اسرائیل در 
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، همانطور که یک مقام امنیتی اسرائیل اخیرا گفت. های عراق وجود داشته است منطقه، بخصوص کرد

 .ها سال است که وجود دارد بود، وگرنه ده  ها رابطه مخفی بدرخواست کرد

وص نتایج راهبردی عمیقی برای دو کشور ایران و ترکیه خواهد استقالل کردستان بخصتجزیه عراق و 

از مردمان کرد هستند، و همچنین چند گروه کرد در   داشت، چرا که هر دو دارای جمعیت قابل توجهی

در هر دو . های خونین پرداخته اند میان آنها وجود دارند که با دولت مرکزی در هر دو کشور به جنگ

 . اند به مردم کرد همیشه وجود داشتهکشور نیز تبعیض نسبت 

ها سال حالت شدیدتری نسبت به ایران داشت، بطوری که،  از نظر نگارنده در ترکیه این تبعیض برای ده

گرایی شووونیستی اتاترکی، در گذشته دولت ترکیه حتی وجود مردم کرد را در آن کشور   تحت تأثیر ملی

تدریس زبان کرد، و حتی صحبت از تدریس آن . نامید می" های کوهستانی ترک"را  انکار میکرد، و آنها

شد،  ۰۴۴۱های  اروپا در سال که دولت ترکیه مصمم به عضویت در اتحادیه  فقط زمانی. نیز ممنوع بود

 . حقوق چندی به مردم کرد داده شد

گرایی شوونیستی   از نظر نگارنده تبعیض در باره مردم کرد در دوران خاندان پهلوی حالت فوق ملی

نیستند وجود " خودی"در دوران جمهوری اسالمی تبعیض در باره تمامی مردمانی که . فارس را داشت

 ۵۳است، بعنوان مثال، به آمار اعدام شدگان سیاسی در   کافی. ها نبوده است کرد داشته است، و منحصر به

 .بیندازیم تا این نکته را درک کنیم  سال گذشته نگاهی

های ایران با  ، منتشر کرد که در آنها در باره رابطه تاریخی کرداینجا و اینجاچندی پیش نگارنده دو مقاله، 

. ، از قبیل عراق در زمان صدام حسین، آمریکا، و حتی اسرائیل به تفصیل بحث شد های خارجی دولت

دو مقاله نیز یا از منابع کردی بود، و یا منابع انگلیسی، و اکثریت قریب به اتفاق منابع استفاده شده در آن 

قلیلی از فحاشان   با این وجود، مطابق معمول، عده. تحت کنترل جمهوری اسالمی  از منابع داخلی  نه

از هموطنان کرد   پرداختند، و همچنین برخی  فحاشی و تهمت زنی  خود، یعنی  به حرفه اصلی  همیشگی

دنباله آندو مقاله، و  کنونیمقاله . کند نتقاد قرار دادند، که نگارنده از انتقاد آنان استقبال میمقاالت را مورد ا

 .همچنین مقاله اخیر نگارنده در باره داعش است

بعد از انتشار چه باید باشد؟  استقالل کردستان عراقتجزیه عراق و در باره   موضع ایران دوستان واقعی

ایران توسط عربستان سعودی،   در باره حمالت گروه داعش در عراق و تهدید امنیت ملی مقاله نگارنده

قرار گرفت که با نظرات خود نگارنده را "  مظنونان همیشگی" گروه کوچک نگارنده مورد حمله همان

ای منتشر  در باره ایران و منطقه مقاله  به هر دلیلی  نظر اینان هر کسیاز . خود قرار دادند" لطف"مورد 

کند، باید مملو از فحاشی نسبت به جمهوری اسالمی و نظام والیت فقیه باشد، حتی اگر موضوع آن  می

کشور ما باشد، که ارضی و تمامیت   با نظام والیت فقیه نداشته باشد و در باره امنیت ملی  رابطه مستقیمی

 . بر طبق تعریف مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور هستند

و ای  صرف نظر از اینکه اصوالً فحاشی نباید جائی در هیچ مقاله: ای را باید تٔاکید کرد به همین دلیل نکته

برای نوشتن یک مقاله  کهداشته باشد، نگارنده یک شخصیت آکادمیک است  در ابراز نظر نسبت به آن یا

را انتخاب کرده، راجع به آن تحقیق مفصلی با منابع معتبر انجام میدهد، و نتایج آنرا با منابع آن موضوعی 

. موضوع دیگری  در مقاالت آکادمیک تمرکز برروی موضوع مورد بحث مقاله است، نه. کند منتشر می

" خنک"ا به اصطالح خواننده ر  در یک مقاله آکادمیک نمیتوان به تمامی آنچه که نوشتن در باره آنها دل

در " خنک کننده  دل"مقاالت . کند پرداخت، چرا که اینچنین کاری خارج از اصول آکادمیک است می

http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/07/iraq-crisis-israel-welcome-kurdish-state-us-turkey.html
http://www.nytimes.com/1999/07/04/weekinreview/ideas-trends-turks-and-kurds-a-corner-of-the-world-that-peace-forgot.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172844.php
http://news.gooya.com/politics/pdf/sahimi06142014.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/sahimi06142014.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/sahimi06142014.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/sahimi06142014.pdf
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های امریکائی، البی اسرائیل، طرفداران سازمان  های افراطی و نئوکان ها و انتشارات راست وبسایت

، و هموطنانی که به اینگونه مقاالت مجاهدین، سلطنت طلبان افراطی، و اسالم ستیزان افراطی زیاد هستند

 .از نگارنده انتظار نوشتن چنین مقاالتی را نداشته باشند  عالقه دارند میتوانند به آنها مراجعه کنند، ولی

طبیعی است که . همراه با فحاشی افراطیون هموطن به اینگونه مقاالت دور از انتظار نیست  واکنش منفی

که مقاله بر   ت مهم یک مقاله پاسخ مستند و مستدلّی دهد، بخصوص زمانیاگر هموطنی قادر نباشد به نکا

های  چپ  یکیبعنوان مثال، واکنش . اساس منابع معتبر و خدشه ناپذیر باشد، به فحاشی متوصل میشود

بسیار  سابق، که حال بطرف واشنگتن نماز میگذارد، به یک مقاله توسط یک هموطن در باره داعش،

البد، از نظر ایشان، اگر  .قلمداد کردند" نژاد پرستانه"را  آن هموطن که ایشان نظراتعجیب بود، چرا 

 .باشد" نژاد پرست"ها حمایت نکرد، حتما باید  از گروه  از تمایالت تجزیه طلبانه برخی  شخصی

دی در نگارنده تا بحال مقاله معتبری در باره احتمال تجزیه پاکستان نخوانده است، و این موضوع بطور ج

 تبعیض نسبت به این یا آنهای آن منطقه  نیز مانند همه کشور در پاکستانالبته، . جائی مطرح نبوده است

بعنوان مثال، اکثریت سنی سال هاست که اقلیت شیعه پاکستان را با . قوم و یا مذهب وجود داشته است

که به شیعیان ظلم کرده  نیز بارها متهم شده استدولت پاکستان . ه قرار میدهدحمالت تروریستی مورد حمل

گیرند، شیعیان را ، بعنوان مثال، هموطنان بهائی ما که در ایران تحت محاکمه و آزار قرار میهمانند و

که   ایرانی  فعال سیاسی بعد از آغاز جنگ داعش در عراق، به ناگهان یک  ولی.تحت فشار قرار داده است

به همه گونه منابع معتبر دارد، ادعای احتمال تجزیه   کند و بنا بر این دسترسی می  در غرب هم زندگی

ایشان و همفکران است، و یا آرزوی قلبی   اقعیاین احتمال و: سوال مهم این است. کرد پاکستان را مطرح

  است؟ ایشان

ها و حامیان اسرائیل در  ایشان همچنین این نظریه که تجزیه خاورمیانه طرحی است که از طرف نئوکان

مورد بحث بسیاری از کارشناسان و  ۰۴۹۴از زمان انقالب ایران در سال آمریکا مطرح شده و دستکم 

اعتقادی به منابع معتبر و مستند و   جناب منتقد توجه .را مورد مضحکه قرار دادتحلیلگران قرار گرفته، 

 . در برج عاج است  ندارند، که این البته از مزایای زندگی

از آن   بسیار مهم که نباید به سادگی است کردستان موضوعی تجزیه عراق و جدائیبه نظر نگارنده، 

هدف مقاله کنونی  .اور میانه، از جمله ایران، خواهد داشت، چرا که تاثیرات عمیقی بر سرنوشت خگذشت

 . ها و اسرائیل و نتایج آن برای کشور ما، ایران، میباشد بحث در باره موضوع، اتحاد راهبردی بین کرد

 تجزیه طلبی در برابر استقالل طلبی

ن ایرانیان خارج از بود که حدود دو سال پیش در میا  یک انگیزه نگارنده برای نوشتن این مقاله بحثی

که در گذشته مطرح   استقالل به آن معنی  ادعا کردند که اصوالً   در آن زمان برخی. کشور در جریان بود

بر طبق ادعای این آقایان استقالل از استقالل فردی آغاز میشود، که همان آزادی . ندارد  بود دیگر معنی

این جماعت همچنین . ته باشد، آن کشور مستقل نیستاست، و بنا بر این اگر در کشوری آزادی وجود نداش

نمیتواند   گذشته دیگر وجود خارجی  دیگر استقالل به آن معنی"  دهکده جهانی"کردند که با وجود   ادعا می

  واقعی  برای کشور که در راستای حفاظت از منافع ملی  صحبت از یک سیاست ملی  هر کسی .داشته باشد

رب و متحدان آن در منطقه، بر زبان آورد بالفاصله توسط این آقایان سرزنش شد و خدمت به غ  ایران، نه

و، از همه مضحکتر، ضّد امپریالیسم " ستیز-و غرب -آمریکا" "طرفدار جمهوری اسالمی،"های  برچسب

http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_discrimination_in_Pakistan
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Pakistan-ConnectingTheDots-Email(3).pdf
http://www.antisystemic.org/satribune/www.satribune.com/archives/jun13_19_04/P1_najm.htm
http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1313923&ct=13826083


4 
 

خود آزرد، با تغییر قبله   های ضّد امپریالیستی آنان گوش فلک را می شیون  همان آقایانی که زمانی. گرفت

های به اصطالح  تنها طرفدار دخالت به اصطالح بشر دوستانه، جنگ  بطرف غرب و واشنگتن، نه

های کمر شکن اقتصادی بر ضّد مردم ایران شدند، بلکه مروج این به اصطالح تئوری  عادالنه، و تحریم

حتی مروج ایدئولوژی  .ندارد  که همه ما با آن بزرگ شده بودیم معنی  شدند که اصوالً استقالل به آن معنی

تا آنجا پیش رفت که استقالل  ،دولت های دشمن ایران ،"فشار خارجی"کردن اپوزیسیون ایران با " همسو"

که تجاوز  ادعا کردکرد و  قلمداد" فاشیستی"سیاسی کشورها به معنای مرسوم در حقوق بین الملل را 

نیروی داخلی همکاری کننده با کشور  نیست و" تجاوز"نظامی خارجی به کشور تحت نظام دیکتاتوری 

 .نیست" خائن" لزومامتجاوز خارجی هم 

این آقایان، اینبار نیز دم خروس از الی  ایده های به شدت ایدئولوژیکمانند تمامی   همچون گذشته و  ولی

که صحبت از   دو گروه کردی ایرانی  رهبران کردستان عراق، و به تبع آن یکی. عبا بیرون آمده است

را بکار " تجزیه"هیچگاه کلمه  ،اینجا، و اینجا، اینجا، اند کرده "حق تعیین سرنوشت ملت ها"استقالل و 

در میان اکثریت عظیم مردمان   بالفاصله واکنش بسیار منفی" تجزیه"نمیبرند، چون بخوبی آگاه هستند که 

همان استقاللی که از نظر ! در نتیجه، اینان هیچگاه تجزیه طلب نیستنند، بلکه استقالل طلبند. انگیزد برمی

به آن   طرفداران این جماعت، از جمله همان جنابی که اصطالح نژاد پرست را بکار برد، دیگر معنی

حق "صورت مورد پذیرش اکثریت بزرگ مردم نداشت، ناگهان بصورت یک اصل بسیار ارزشمند و یک 

یه بودن، و ضّد حقوق بشر بودن، طرفدار نظام والیت فق "نژاد پرستی،"درآمده، که مخالفت با آن  "اقوام

های بزرگ باشد  به عبارت دیگر، استقالل طلبی اگر به معنای استقالل سیاسی از قدرت. غیره است

جل . باشد، بسیار نکو است" استقالل"اگر مقصود تجزیه طلبی پیچیده شده در زرورق   پسندیده نیست، ولی

 .الخالق

 "کشور تاریخی کردستان"

حق تاریخی مردم کرد "و " کشور تاریخی کردستان"راجع به  رهاهای تجزیه طلب کرد با گروهاز   برخی

 ،دلیل  سه اساس است برای دستکم  این ادعا کامال بی  ولی. اند ادعا زیاد داشته" برای استقالل

بنا بر . ای از زمان کشور مستقلی به نام کردستان وجود نداشته است اول، از نظر تاریخی در هیچ برهه

 .و دروغی سیاسی است فقط جعل تاریخخی کشور مستقلی به نام کردستان موجودیت تاریادعای 

ای تاریخی به نام کردستان بعنوان اساس تجزیه طلبی از پای بس ویران  دوم، استناد به وجود ناحیه

از لحاظ تاریخی سابقه بس طوالنی   ن، بعنوان مثال، با نام کنونی همگیخراسان، سیستان، و گیال. است

 .مردمان هیچ یک از این نواحی تجزیه طلب نیستند  تر از کردستان دارند، ولی

. ، فقط محض ادامه بحث، فرض کنیم که در گذشته دور کشوری به نام کردستان وجود داشته استسوم

و مردم گوناگون چند سال حق دارند به عقب برگردند تا ادعای  اقوام: در آنصورت سوال مهم این است

 بعنوان مثال، داشته باشند؟ موجه تاریخی

 سال به گذشته برگردند و ادعای کشور سرخپوستی کنند؟ ۹۱۱آیا سرخپوستان آمریکا حق دارند 

 سال به گذشته برگردند و ادعا کنند؟ ۵۱۱آیا بومیان آمریکای التین حق دارند 

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=2462
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.sarkhat.com/fa/news/136052775/
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/173528.php
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خود اعالم  ، برگردد و تمامی قفقاز را متعلق بهسال امضای قرار داد گلستان، ۰۱۰۵ران حق دارد به آیا ای

کند؟ در باره مناطق وسیعی از آسیای مرکزی که در گذشته بخشی از ایران بودند و هنوز بخشی از مردم 

، سال مرگ نادر شاه ۰۹۹۹صحبت میکنند، چطور؟ افغانستان چطور، که تا سال   ان ایرانیآن به زب

افشار، بخشی از ایران بود؟ آیا ایرانیان حق دارند به زمان هخامنشیان یا ساسانیان بازگردند و مناطق 

بغداد کنونی   دیکیوسیعی از خاور میانه را متعلق به ایران بدانند؟ پایتخت ساسانیان، شهر مدائن، که در نز

 .بود

سوریه و ترکیه به امپراتوری  ،گذشته مبنای عمل باشد، چون کردستان عراق ،اگر در کشور سازیاصوال

 .بزرگ ایران تعلق داشت، پس همه آنها باید به ایران بازگردانده شوند

ن را بر بخواهند که آرزوی خود برای کشور مستقل کردستا های تجزیه طلب کرد گروهممکن است که 

ضمن آنکه، همانطور که در مقدمه گفته شد، تبعیض نسبت به مردم . اساس تبعیض نسبت به آنها بیان کنند

برای تشکیل کشور مستقل   کرد وجود داشته است، به عقیده نگارنده به خودی خود نمیتواند اساسی

در خاور میانه و . اند فتهکردستان باشد، چرا که فقط مردم کرد نیستند که مورد ظلم و تبعیض قرار گر

مناطق بسیاری دیگری در جهان، مردم زیادی وجود دارند که مورد ظلم دولت مرکزی قرار دارند؛ بعنوان 

 ،مثال

 میکنند  در مناطق نفت خیز زندگیآیا شیعیان عربستان، که اکثریت قریب به اتفاق آنها در شرق عربستان 

 ، میتوانند اعالم استقالل کنند؟اند همیشه مورد ظلم حاکمان سلفی و وهابی عربستان قرار گرفتهو 

همیشه مورد ظلم شدید را تشکیل میدهند، و  در صد جمعیت آن کشور ۹۱حدود آیا شیعیان زیدی یمن که 

را  یتوانند کشور مستقل خوداند، م که توسط عربستان حمایت کامل میشود، قرار گرفته دولت سنی مرکزی

حدس . میکنند  ؟ اتفاقاً، این شیعیان در مناطق نزدیک به مرز بین یمن و عربستان زندگی تشکیل دهند

با استقالل شیعیان در یمن و عربستان مخالفت شدید  اسالم ستیز  ایرانینگارنده این است که فحاشان 

 .اسالمی میدانند جمهوری" طبیعی"خواهند کرد، چرا که آنها را متحد 

توسط حاکمان سنی فاسد   شیعیان بحرین چطور که هفتاد در صد جمعیت کشور خودرا تشکیل میدهند، ولی

 اند؟ مورد ظلم قرار گرفته ۰۴۹۱از دهه  یبا حمایت نظامی رژیم مرتجع عربستان سعودو دیکتاتور خود 

  کار به جائی رسیده است که دیکتاتوری منحط و مرتجع بحرین، با همکاری پدر خوانده خود یعنی

 های دیگر کرده است ها از کشور سنی" وارد کردن"اقدام به مرتجع عربستان سعودی،   دیکتاتوری مذهبی

 .ها تغییر دهد تا ترکیب جمعیت در بحرین را بسود سنی

 زی هندسال هاست تحت تسلط دولت مرکمردم کشمیر، که اکثریت عظیم آن مسلمان هستند، چطور، که 

 اند؟ بوده چندین جنگ بسیار خونین بین پاکستان و هندای برای  قرار داشته، مورد ظلم قرار گرفته، و بهانه

که مورد ظلم و تبعیض  ۰۴۶۱آیا سیاهپوستان آمریکایی میتوانستند در قرن هجده، نوزده، و حتی تا دهه 

، وجود دارد، کشور مستقل  رسمی  ، اگر نه بسیاری قرار داشتند، و هنوز این تبعیض دستکم بطور فرهنگی

 خود را تشکیل دهند؟

 بالکانی نمودن خاور میانه: استراتژی اسرائیل

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Gulistan
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/03/07/saudi_arabia_s_shiite_problem
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1015700
http://en.wikipedia.org/wiki/Houthis
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/201152483619116456.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/201152483619116456.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/201152483619116456.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/201152483619116456.html
http://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/saudi-arabian-troops-enter-bahrain
http://world.time.com/2011/03/11/what-lies-beneath-bahrains-new-citizens-fuel-unrest/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir_conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_wars_and_conflicts
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که بنیان گذار صهیونیسم بود اعالم  تئودور هرزل، خاطرات کاملجلد دوم کتاب خود،  ۹۰۰در صفحه 

از مصر تا رودخانه فرات در عراق است، و حتی بخشی از شمال  سرزمین موعود کلیمیانکرده بود که 

در برابر کمیسیون  ۰۴۹۹در شهادت خود در نهم جوالی . گیرد عربستان سعودی کنونی را نیز در بر می

اژانسی که به   ود، یعنیتحقیق ویژه سازمان ملل، خاخام فیشمن که عضو آژانس کلیمی برای فلسطین ب

  سرزمین موعود از رود مصر، یعنی اعالم کرد کهکند که به اسرائیل مهاجرت کنند،  کلیمیان کمک می

که به تصرف کرانه غربی رود  ۰۴۶۹در  جنگ اعراب و اسرائیل. رود نیل، تا رود فرات در عراق است

های کلیمی نشین در سرزمین فلسطینیان شد، آرزوی تاریخی  شد و موجب تولد شهرک  اردن منتهی

از  .های تندرو را برای تشکیل دولتی در سرزمین موعود یک قدم به واقعیت نزدیکتر کرد صهیونیست

اصطالحی که هرزل   یعنی" ،سرزمین اسرائیل"اصطالح تاریخی  جنبش شهرک سازی گوش امنیم ۰۴۹۹

هدف از ذکر این حقایق تاریخی بیان . کرد "کشور اسرائیل"و فیشمن بکار برده بودند، را جایگزین کلمات 

ها همیشه بخش وسیعی از تمامی خاور میانه را متعلق به  وع است که اسرائیلیان و صهیونیستاین موض

 .اند خود دانسته

  نه. البته پر واضح است که اسرائیل قادر نیست حدود سرزمین خودرا تا حد سرزمین موعود گسترش دهد

رتش اسرائیل به ساحل رود فرات حتی اگر ا  از لحاظ نظامی اسرائیل قادر به انجام چنین کاری است، و نه

بنا بر این . حفظ کند  طوالنی  های اشغالی را برای مدتی و یا نیل برسد، قادر خواهد بود که سرزمین

همه مردم آن، چرا که جناح مترقی و واقع بین نیز در اسرائیل وجود دارد، اگر چه   نه -افراطیون اسرائیل 

تا کنون روز به روز کمتر شده،  ۰۴۹۹، نفوذ آن از سال بحث شد  همانطور که در یک مقاله قبلیکه 

اند  همیشه در صدد آن بوده - وجود دارددر باره ظهور فاشیسم   نگرانیدر خود اسرائیل بطوری که حتی 

های اسالمی خاور  اول، تکه پاره شدن کشور. که خاور میانه را تجزیه کنند، تا به دو هدف خود دست یابند

تنها خطری برای اسرائیل نخواهند   های کوچک و ضعیفی خواهد شد که نه میانه منجر به تشکیل کشور

بخصوص ا سال مشغول جنگ با یکدیگر بر سر منابع طبیعی کمیاب، ه بود، بلکه به احتمال قوی برای ده

های جدید بعد از تجزیه خاور میانه کشور  هدف دوم این است که از میان کشور. ، منطقه خواهند بودآب

ممکن است متولد شوند که متحد اسرائیل باشند، و بنا بر این اسرائیل قادر خواهد بود که از آنها هایی نیز 

، و احیانا جنگی بر ضّد دشمنان  به صورت پایگاه هایی برای جاسوسی و هدایت عملیات نظامی، اطالعاتی

با کرد ها، به خصوص   فیها سال یک اتحاد مخ با این استدالل است که اسرائیل برای ده. خود استفاده کند

 .های عراق داشته است کرد

 طرح ادد ینون

ینون یک تحلیلگر، روزنامه نگار، و مدرس دانشگاهی اسرائیلی است، که کارنامه، یا رزومه، آقای ادد 

بین  ۰۴۹۴سال بعد از قرارداد کمپ دیوید در سال   سه. تشر شده استتوسط ویکیلیکس هم منایشان 

در  ۰۴۱۱که در سال " ۰۴۱۱راهبرد اسرائیل برای دهه "ای تحت عنوان  اسرائیل و مصر، در مقاله

، آقای ینون معاهده کمپ دیوید را و به انگلیسی هم ترجمه شده است فصلنامه اسرائیلی کیوونیم منتشر شد،

  های قومی و مذهبی رد کرد و در عوض پیشنهاد کرد که اسرائیل برای تامین امنیت خود باید از تنش

عبری به  کیوونیم، که در زبان. کند های عرب خاور میانه استفاده کرده تا آنها را از درون متالشی کشور

 ،چنین گفته شداز مقاله   در قسمتی. صهیونیسم میباشد  سازمان جهانی  ارگان رسمیمعنای جهات میباشد، 

ای خواهد بود برای عملیات  انحالل کامل لبنان به پنج استان، که در حال حاضر در جریان است، زمینه

در دراز مدت . عربستان  و شبه جزیره مشابه در تمامی جهان عرب، از جمله مصر، سوریه، عراق،

http://books.google.com/books/about/The_Complete_Diaries_of_Theodor_Herzl.html?id=s3_iAAAAMAAJ
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Herzl.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Israel
http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/greater-israel-1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gush_Emunim
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/07/163735.php
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.534791
http://inec.usip.org/blog/2012/apr/20/will-water-be-cause-future-war-middle-east
http://inec.usip.org/blog/2012/apr/20/will-water-be-cause-future-war-middle-east
http://inec.usip.org/blog/2012/apr/20/will-water-be-cause-future-war-middle-east
http://inec.usip.org/blog/2012/apr/20/will-water-be-cause-future-war-middle-east
../../../Downloads/wikileaks.org/gifiles/attach/32/32480_Cv1.Doc
http://www.amazon.com/Zionist-Plan-Middle-Special-Document/dp/0937694568
http://www.kivunim.org/KIVUNIM__The_Premier_Connection-Year_Program!/International_Travel.html
http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=oded_yinon
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، شبیه آنچه که در لبنان در حال  ی قومی یا مذهبیهای کوچک بر مبنا تجزیه سوریه و عراق به کشور

خود باشد، و سایش توان نظامی همان دو   شرقی  اسرائیل برای جبهه  اتفاق افتادن است، باید هدف اصلی

سوریه مانند آنچه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است به . کشور باید هدف کوتاه مدت اسرائیل باشد

 .متالشی خواهد شد  مبنای قومی یا مذهبیچندین کشور کوچکتر بر 

راهبردی آقای ینون را در چهار چوب درست قرار دهیم باید بخاطر بیاوریم که اسرائیل  طرحبرای اینکه 

  های مارونی آنجا و نیروی نظامی آنها، یعنی  در لبنان آغاز شد با مسیحی  که جنگ داخلی ۰۴۹۳از سال 

مجبور به عقب نشینی شد، و در سال   به جنوب لبنان هجوم برد، ولی ۰۴۹۱در سال . ها متحد شد فاالنژ

سال انتشار پیشنهاد راهبردی آقای ینون، اسرائیل دوباره به لبنان هجوم برد و تا سال   ، یعنی۰۴۱۱

ارتش لبنان   برای هجده سال جنوب لبنان را اشغال کرد، و ارتش دست نشانده خود یعنی  ، یعنی۱۱۱۱

 ۰۴۱۳هللا لبنان، که رسما در فوریه  فقط حمالت حزب. را در آنجا مستقر کرد به رهبری سعد حدادجنوبی 

تشکیل شده بود، اسرائیل را سرانجام مجبور به ترک جنوب لبنان کرد که بدنبال آن ارتش پوشالی لبنان 

 .امیان آن به اسرائیل پناهنده شدندجنوبی نیز فرو ریخت و نظ

رابطه نزدیک با  .های اخیر بخوبی دنبال کردن طرح ینون توسط اسرائیل را نشان میدهد وقایع سال

رابطه بین اسرائیل و   - اینجاو  اینجا - آن  کردهای عراق، بمباران چندباره سوریه در طول جنگ داخلی

 اینجا -فاالنژها  و اتحاد پابرجا با مسیحیان افراطی لبنان، یعنی -  اینجاو  اینجا -بخشی از شورشیان سوریه 

از طرف دیگر متحدان اسرائیل . کند بنای طرح ینون را آشکار میبخوبی استراتژی اسرائیل بر م - اینجاو 

 .اند ها هم به پیشبرد این طرح کمک کرده در آمریکا در میان راستگرایان افراطی و نئوکان

 و تجزیه عراق ، اسرائیلها نئوکان

، ۰۴۳۱جوالی  ۰۹به همین دلیل، از . برای چند دهه اسرائیل از جانب عراق احساس خطر میکرد

به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم و عبدل سالم عارف رژیم پادشاهی عراق را  کودتای نظامیانزمانیکه 

انیکه آمریکا و انگلیس به ، زم۱۱۱۵مارس  ۰۴سرنگون کرده و عراق را تبدیل به یک جمهوری کرد، تا 

عراق هجوم بردند و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، سیاست آمریکا و اسرائیل همیشه بر روی کار 

بین  ۰۴۹۵بخصوص از جنگ اکتبر . آوردن رژیمی در عراق بود که اسرائیل از آن احساس خطر نکند

همچنین همیشه  ، چونبیشترین خطر را احساس میکرد" شرق  جبهه"اعراب و اسرائیل، این کشور از 
حمایت آمریکا از عراق . شود جنگبا اسرائیل وارد  یا سوریه نگران این بود که عراق از طریق اردن

 پیروزی جمهوری اسالمی بودنگ با ایران فقط به منظور جلوگیری از در ج

 ۰۳-  و شش جنگنده اف ۰۶-  ، هشت جنگنده اف۰۴۱۰جون  ۹در  "عملیات اپرا"در یک حمله موسوم به 

شورای امنیت سازمان . جنوب غربی بغداد را منهدم کردندای عراق در اسیراک، در  اسرائیل رآکتور هسته

را بر ّضد اسرائیل صادر کرد و به اسرائیل دستور داد که به عراق خسارت بپردازد،  ۹۱۹قطع نامه ملل 

آمریکا  ۰۴۴۱-۰۴۴۰در طول جنگ خلیج فارس در . گرفت نادیدهمثل همیشه اسرائیل قطع نامه را   ولی

های اقتصادی کمر شکنی  بعد غرب به رهبری آمریکا تحریم. در اسیراک را ویران کردتمامی تاسیسات 

هیچکدام از این اقدامات . کت رساندرا به هال دستکم نیم میلیون کودک عراقیبر ّضد عراق اعمال کرد که 

 .منجر به تغییر رژیم در عراق نشد

http://en.wikipedia.org/wiki/Saad_Haddad
http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/israel-bombs-targets-in-syria-in-response-to-boy-death/
http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/israel-bombs-targets-in-syria-in-response-to-boy-death/
http://en.wikipedia.org/wiki/May_2013_Rif_Dimashq_airstrikes
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/06/11/why_israel_is_tending_to_the_syrian_rebels_wounded
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/178084#.U-5YJvldWPs
https://bir.brandeis.edu/bitstream/handle/10192/29/ThePromiseandFailureoftheZionist-MaroniteRelationship,1920-1948.pdf?sequence=1
https://bir.brandeis.edu/bitstream/handle/10192/29/ThePromiseandFailureoftheZionist-MaroniteRelationship,1920-1948.pdf?sequence=1
http://old.naharnet.com/domino/tn/forums.nsf/Resp?ReadForm&4061D2002DEF1735C225720100159910&D&Start=1
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/14/newsid_3736000/3736391.stm
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/can-iraq-reconstitute-the-arab-eastern-front-against-israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera
http://www.amazon.com/Bullseye-One-Reactor-Clinton-McKinnon/dp/0941437078
http://unispal.un.org/unispal.nsf/d744b47860e5c97e85256c40005d01d6/6c57312cc8bd93ca852560df00653995
http://www.suzytkane.com/read-article-by-suzy-t-kane.php?rec_id=3
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
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ان و هم عراق آغاز را برای تحت فشار قرار دادن هم ایر"  گانه مهار دو"سیاست  دولت پرزیدنت کلینتون 

، و ونیست سر شناسصهیدر اسرائیل و  ایندیک سفیر وقت آمریکاطراحان این سیاست مارتین . کرد

 آقای کلینتون در دوره اول ریاست جمهوری ایشان بودند  ، مشاور امنیت ملیآنتونی لیک

، مرکز  پس از مدت کوتاهی. نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل انتخاب شد بنیامین ۰۴۴۶ جون ۰۱در 

یک استراتژی : جدائی کامل"فته سیاسی و استراتژیک در اسرائیل گزارشی تحت عنوان مطالعات پیشر

های آمریکا و جناح افراطی اسرائیل  به نتانیاهو تسلیم کرد، که توسط نئوکان" نوین برای امن کردن منطقه

که در کودتای   کرده بود که رژیم عراق سرنگون شود، و خاندان هاشمی گزارش پیشنهاد. نوشته شده بود

بخشی از آن در اردن حکومت میکرد و هنوز در قدرت است، به عراق باز   سرنگون شده بود، ولی ۰۴۳۱

  ها در عراق، ایران و لبنان به سمت خاندان هاشمی شیعه گزارش ادعا کرد که در اینصورت، . گردد

ن اینها ادعا میکنند که از همان خاندان ال هاشم که پیامبر اسالم به آن تعلق داشت هستند، خواهند رفت، چو

نفر از نویسندگان   سه. اطالع هستند  که نشان میدهد که نویسندگان گزارش چقدر نسبت به موضوع بی

 .داشتند  بودند که در هجوم به عراق نقش مهمی دیوید ورمزر، و داگالس فایت، ارد پرلریچگزارش 

سیاست تحریم اقتصادی عراق و روی آوردن به سیاست حمله نظامی  جدائی از" جدائی کامل"مقصود از 

ها و فرد سوم پنتاگون  ترین صهیونیست از سر سخت  شاید ذکر این نکته جالب باشد که آقای فایت، یکی. بود

 کرد به حمله به سوریه نیز حمایتدر زمان آقای جورج بوش، از تهدید پرزیدنت اوباما 

به نام  توسط سازمانی متشخص آمریکا و دیگران یک نامه با امضای هجده نئوکان ۸۹۹۱ژانویه  ۶۲در 
این سازمان نئوکان توسط ویلیام . به پرزیدنت بیل کلینتون فرستاده شدپروژه برای قرن نوین آمریکا 

. بنیان گذاری شده بود، که هر دو از حامیان سر سخت اسرائیل هستند رابرت کیگانو  کریستول
ها است که در  ، بلند گوی نئوکانسر دبیر ویکلی استاندارداست، معروف  لنین کوچککریستول، که به 

نامه اعالم کرد که سیاست مهار . حال حاضر برای حمله نظامی به ایران سخت مشغول فعالیت است
همین گروه . خودرا تغییر رژیم در عراق اعالم کند  عراق شکست خورده، و آمریکا باید سیاست رسمی

در   خیالی آن شرکت داشتند و نقش مهمی  های کشتار جمعی در دروغ گویی در مورد عراق و سالح
سپس کنگره آمریکا . برای متقاعد کردن مردم برای حمله به عراق ایفا کردند ۶۰۰۲و  ۶۰۰۶های  سال

، که اعالم کرد سیاست امضا کرد ۸۹۹۱اکتبر  ۲۸پرزیدنت کلینتون آنرا در را تصویب کرد، و   قانونی
 آمریکا تغییر رژیم در عراق است  رسمی

کمرشکن بر ّضد  هایایران و عراق و تحریم  گانه سیاست آمریکا در مورد مهار دو ۰۴۴۱دهه در پایان 

 ۱۱۱۰در ژانویه . شد مرگ نیم میلیون کودک و نو جوان عراقینرسید، و فقط منجر به  عراق به نتیجه

آقای پال اونیل، اولین وزیر  ۱۱۱۹در ژانویه . آقای جورج بوش پسر به ریاست جمهوری آمریکا رسید

ریاست جمهوری ]از همان روز اول "، در یک مصاحبه تلویزیونی گفتوش، خزانه داری دولت آقای ب

هشت ماه قبل از . این اعتقاد وجود داشت که صدام حسین مرد بدی بود که باید سرنگون میشد[ آقای بوش

پیدا کنید که   میگفت، راهی[  به مقامات اطالعاتی]آقای رئیس جمهور مرتب  ۱۱۱۰حمله یازدهم سپتامبر 

حمله به . بود  حمله تروریستی یازدهم سپتامبر برای آقای بوش کافی." بتوانیم اینکار را انجام دهیم

مارس  ۰۴، و هجوم به عراق در ۱۱۱۱در ژانویه " محور شیطانی"، اعالم ۱۱۱۰افغانستان در پاییز 

خیالی این کشور آغاز فصل جدید   های کشتار جمعی در مورد سالح های بزرگ پس از دروغ ۱۱۱۵

نگارنده خود در مورد تحوالت آن دوره مقاله بسیار . جدید آمریکا در مورد خاور میانه بودند سیاست

 ، و بنا بر این احتیاجی به تکرار دوباره آن نیستمنتشر کرد مفصلی

http://www.foreignaffairs.com/articles/49686/f-gregory-gause-iii/the-illogic-of-dual-containment
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Indyk
http://mondoweiss.net/2013/08/martin-indyk-says-he-made-aliyah-to-washington-to-save-israel.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Lake
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Lake
http://www.israeleconomy.org/strat1.htm
http://www.israeleconomy.org/strat1.htm
http://www.israeleconomy.org/strat1.htm
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/perle_richard
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/feith_douglas
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/wurmser_david
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324665604579078940387757478
http://www.dailykos.com/story/2008/01/27/444438/-Blast-from-the-Past-PNAC-s-1998-Letter-to-Clinton
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
http://rightweb.irc-online.org/profile/kristol_william
http://rightweb.irc-online.org/profile/kristol_william
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/kagan_robert
http://www.antiwar.com/justin/j080601.html
http://www.weeklystandard.com/author/william-kristol
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=55205
http://www.commondreams.org/headlines/072100-03.htm
http://www.cbsnews.com/news/bush-sought-way-to-invade-iraq/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm
http://www.motherjones.com/politics/2011/12/leadup-iraq-war-timeline
http://www.payvand.com/news/07/may/1042.html
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دین کشور کوچک، تجزیه چکسلواکی، سودان و تجربه جنگ در بالکان و تجزیه یوگسالوی سابق به چن

به آشوب کنونی در جهان در مراحل   حبشه هر یک به دو کشور، و تجزیه شوروی به پانزده کشور همگی

کی بطور مسالمت آمیز انجام شد، و بقیه افقط تجزیه چکسلو .های مختلف کمک کرده و میکنند و زمان

بنا بر این . ی تجزیه شوروی نیز بعد از یک کودتا انجام شدحت. بدألیل گوناگون همراه با خونریزی بود

گروه عمده   سابقه تاریخی تنش بین سهو واضح بود که حمله به عراق، آنهم با توجه به ترکیب جمعیت آن، 

کرد ها، سنی ها، و شیعیان نمیتوانست به عراقی کامال دمکراتیک که در صلح بسر میبرد   آن، یعنی

به این زمینه تاریخی نداشتند، و بر عکس، به عقیده بسیاری اصوالً دلیل   ها توجهی وکان، نئ ولی. بینجامد

هم بعد از مداخله به اصطالح بشر دوستانه عمال   لیبی. حمله به عراق تجزیه نهایی آن کشور بود  حقیقی

در حال حاضر  .اشتنخواهد د  دستکم به دو ناحیه تقسیم شده است، و سوریه احتماالً سرنوشتی بهتراز لیبی

ها نپرداخته و روابط  با سنی  قسمت تقسیم شده است، و اگر دولت مرکزی به آشتی  عراق نیز عمال به سه

 .خود با کردستان عراق را بهبود نبخشد، جنگ، خونریزی، و در نتیجه تجزیه آن کشور ادامه خواهد داشت

 .در راستای طرح ینون هستند  اینها همگی

 و اسرائیل عراق یها رابطه بین کرد

با کشورها و اقوام غیر عرب بوده است، که از این طریق   دوستی  هدف راهبردی اسرائیل در خاورمیانه

تا انقالب فوریه  ۰۴۹۱به همین دلیل از زمان تاسیس اسرائیل در . مابین آنها و اعراب شکاف ایجاد کند

ها نیز همیشه مورد نظر  نطقه و همچنین ترککردهای م. داشتند  اسرائیل و ایران روابط نزدیکی ۰۴۹۴

در این قسمت از مقاله تاریخ طوالنی روابط رهبری کردهای عراق با اسرائیل . اند اسرائیل برای اتحاد بوده

در باره این تاریخ   گیرد، چراکه درک صحیح اوضاع کنونی بدون درک و آگاهی مورد بحث قرار می

 .تفاده منابع اسرائیلی، کردی، و غربی هستندتمامی منابع مورد اس. امکان ندارد

بطوریکه در زمان مهاجرت کردهای کلیمی عراق به فلسطین آغاز شده بود،   قبل از جنگ دوم جهانی

، موشه بارزانی .میکردند  در اسرائیل زندگی کرد کلیمی عراقی ۱۱۱۱حدود  ۰۴۹۱تاسیس اسرائیل در 

دوم به همراه خانواده خود به اسرائیل مهاجرت کرده بود، یک   کرد متولد بغداد که قبل از جنگ جهانی

نیز شناخته " دسته استرن"نام  که به" جنگندگان آزادی اسرائیل"مخفف عبری " لهی،"عضو مهم گروه 

ایشان توسط نیروهای بریتانیا در فلسطین دستگیر شد و به جرم نقشه ریزی برای قتل یک  .میشوند، بود

قبل از اجرای حکم ایشان با کشیدن یک نارنجک در زندانی در   افسر انگلیسی محکوم به اعدام شد، ولی

 وصیت کرده بودهم بگین، نخست وزیر سابق اسرائیل، منا .خودرا کشت ۰۴۹۹بیت المقدس در ماه آوریل 

 .که در کنار بارزانی دفن شود، که شد

اکثریت عظیم کردهای  ۸۹۹۱ تا ۸۹۹۰های  در سال" ازرا و نهمیاهملیات ع"در عملیاتی موسوم به  

به اسرائیل منتقل شدند، که در واقع هسته اولیه   کلیمی عراق، و همچنین تعداد زیادی از کلیمیان ایرانی

کرد کلیمی در  ۸۹۰،۰۰۰در حال حاضر حدود . روابط نزدیک بین کردها و اسرائیل را تشکیل دادند

ای به نام  مجله .در کردستان عراق نیز هنوز تعدادی کرد کلیمی وجود دارند  میکنند، ولی  زندگیاسرائیل 

یک کرد  ،سر دبیر مجله آقای موالد افند اولین. منتشر میشد کوتاه  برای مدتیکرد در شمال عراق  -اسرائیل

از سرنوشت . ایشان از منزل خارج شد و دیگر باز نگشت ۱۱۰۱در ماه جون  .بودو متولّد ایران   ایرانی

هم راجع حتی مجله کامنتری، مهمترین مجله طرفدار اسرائیل در آمریکا،  .ایشان اطالعی در دست نیست

 . منتشر کرد ای به این موضوع مقاله

http://www.jcjcr.org/kurdish-jewish-community
http://www.jcjcr.org/kurdish-jewish-community
http://www.jcjcr.org/kurdish-jewish-community
http://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Barazani
http://begincenterdiary.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ezra_and_Nehemiah
http://www.timesofisrael.com/editor-of-pro-israel-kurdish-magazine-vanishes/
http://www.commentarymagazine.com/topic/israel-kurd-magazine/
http://www.commentarymagazine.com/topic/israel-kurd-magazine/
http://www.commentarymagazine.com/topic/israel-kurd-magazine/
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کردهای عراق، و   قبیله بارزانی در کردستان عراق، و بخصوص مال مصطفی بارزانی رهبر قدیمی

  روابط نزدیکیهای کلیمی عراق، قبل از مهاجرت به اسرائیل  خانواده خواجا خینو، از مهمترین خانواده

بارزانی  .قرار گرفت  ، که مورد استفاده هم ترکیه و هم بریتانیا قبل و در طول جنگ دوم جهانیداشتند

ازدواج  بارزانی آنقدر به این خانواده نزدیک بود که حتی در باره .همیشه از این خانواده حمایت میکرد

 .خود با آنها مشورت میکرد

ماّل . توسط قاضی محمد رهبر حزب دمکرات کردستان، شاخه ایران، تٔاسیس شد "جمهوری مهاباد"

زمانیکه این تالش تجزیه طلبی . بود" جمهوری"مصطفی بارزانی، که متولّد عراق بود وزیر دفاع این 

آنها اول به . به شوروی گریختند "جمهوری"ای ه ها شکست خورد، بارزانی و دو هزار نفر از نیرو کرد

بارزانی با میر جعفر باقروف، دبیر کّل حزب  .ارمنستان در ناحیه نخجوان، و بعد به باکو فرستاده شدند

شوروی تقاضای استرداد . ربایجان مالقات کرد، و نیروهای او توسط شوروی تعلیم داده شدندذکمونیست آ

هایش به ازبکستان فرستاده  به علت اختالفات بارزانی با باقروف، او و نیرو. بارزانی به ایران را نپذیرفت

بارزانی چندین نامه به جوزف استالین نوشت که . های سخت ها برای کار شدند، و بعد به تبعید در اردوگاه

. ودحزب کمونیست شوروی به این نتیجه رسید که با او و نیروهایش بد رفتاری شده ب ۰۴۳۰سر انجام در 

 .ها پس از مرگ استالین به مسکو بارزانی اول به یک محل سکونت مناسب در تاشکند فرستاده شد، و بعد

 .را ببینید" ۰۴۵۰-۰۴۶۰و جنبش آزادی بخش کرد،  مصطفی بارزانی"کتاب 

 رهبری سر لشگر عبدالکریم قاسم و عبدلسالم عارفکه نظامیان عراق به  ۰۴۳۱جوالی پس از کودتای  

ابتدا متحد سر لشگر قاسم ، بارزانی به عراق رفت، و در کردندنظام پادشاهی در عراق را سر نگون 

جنگ و گریز بین نیروهای بارزانی و . اتحاد سر لشگر قاسم و بارزانی بهم خورد ۰۴۶۰در   ولی .بود

یک کودتا سر لشگر قاسم را سرنگون کرد  ۰۴۶۵ادامٔه یافت، تا اینکه در فوریه  ۰۴۶۵دولت مرکزی تا 

با نیروهای کرد تحت رهبری   ف هم مدتیدولت جدید عراق به رهبری عبدلسالم عار .و او اعدام شد

و اسرائیل از بارزانی، نتوانست  رژیم محمد رضا شاه پهلویبدلیل حمایت مستقیم   بارزانی جنگید، ولی

در گذشت، و جای  ۰۴۶۶کوپتر خود در در آوریل  عبدلسالم عارف در سقوط هلی. کردها را شکست دهد

  .خودرا به برادر خود عبدالرحیم عارف داد

، عبدالرحمن بزاز، نخست وزیر دولت عارف، با بارزانی برای صلح به توافق ۰۴۶۶در پایان ماه جون 

نوشته چارلز تریپ، ، کتاب تاریخ عراق]نامیده میشود شد  بیانیه بزازرسید که منجر به صدور آنچه که 

حزب  ۰۴۶۱کودتای جوالی ، که در آن از حق خود مختاری کرد نیز صحبت شده بود، ولی [۰۱۹صفحه 

 کردها را جمله خودمختاری برای کردن مفاد اعالمیه، از  فرصت عملی عراق و سرنگونی عارف بعث

 ۱۳در صفحه " آمریکا، اسرائیل و عراق،: اتحاد بر ّضد بابل"، جان کولی در کتاب خودآنطور که . نداد 

آن با سوریه، دشمن اسرائیل،   های سوسیالیستی حزب بعث در آن زمان و نزدیکی به علت گرایش نوشته،

 .در اختیار بارزانی قرار داد میلیون دالر کمک مستقیم ۰۹آمریکا  ۰۴۶۴در ماه اوت 

مستقیم بین های  اولین تماس.در همان دوران بود که بارزانی رابطه مستقیم خود با اسرائیل را برقرار کرد

در آن سال  .روی داد، زمانیکه ایشان به رهبری کردهای عراق رسیده بود۰۴۶۹ و اسرائیل در او

یک فعال کرد به نام عصمت شریف وانلی به مال . های عراق هنوز تحت فشار دولت مرکزی بودند کرد

با کمک ساواک ایران و به پیشنهاد . پیشنهاد کرد که از اسرائیل درخواست کمک کندمصطفی بارزانی 

مون پرز رهبر حزب کارگر بارزانی، وانلی به اسرائیل رفت و با لوی اشکول نخست وزیر اسرائیل و شی

به این نحو، رابطه . بعد از آن، دولت اسرائیل یک نماینده دائمی به کردستان عراق فرستاد .مالقات کرد

http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan%E2%80%93Israel_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan%E2%80%93Israel_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan%E2%80%93Israel_relations
http://www.amazon.com/Mustafa-Barzani-Kurdish-Liberation-Movement/dp/031229316X
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/14/newsid_3736000/3736391.stm
http://books.google.com/books/about/A_History_of_Iraq.html?id=WR-Cnw1UCJEC
http://www.amazon.com/Alliance-Against-Babylon-Israel-Iraq/dp/0745322824
http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
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گفته میشود که حتی قبل از وانلی، یک رهبر کرد و متحد بارزانی، که . بارزانی با اسرائیل دوباره احیا شد

 .مخفیانه به اسرائیل رفته بود ابراهیم احمد،  ها از او جدا شد، یعنی بعد

پیشمرگ ها، نیروی نظامی کردها، توسط مشاوران نظامی اسرائیلی تعلیم داده  ۰۴۹۳تا  ۰۴۶۳از  

های  در ۰۴۶۳های مشاوران نظامی اسرائیل در کردستان عراق در ماه اوت  اولین اردوگاه. شدند می

بعد  . تائید کرده است نیزرا الیزر گیزی زفریر، یک مٔامور برجسته موساد،  گزارش این .خودرا گشودند

یک بیمارستان نیز توسط اسرائیل برای کردهای   م بین بارزانی و اسرائیل،از برقراری رابطه مستقی

 .کمک ماهانه نیم میلیون دالری به بارزانی و کردهای عراق میداداسرائیل همچنین  .عراق ساخته شد

ژنرال ساگی چری، افسر بازنشسته ارتش اسرائیل و عضو موساد  ۱۱۰۰یک مصاحبه در سال در 

به حاجی عمرأن در کردستان عراق  ۰۴۶۶ایشان در سال . تعلیم پیشمرگان کرد را شرح داد  چگونگی

مصطفی  ایشان گفت که در آنجا مهمان مال. ور دیگر موساد در آنجا، دیوید کرن پیوسترفت و به مٔام

از افسران کرد را با خود به تهران برد و   ایشان برخی. ادریس و مسعود بود  بارزانی و پسران او، یعنی

ر نبردهای ایشان حتی د .را به اسرائیل برای آموزش بیشتر برد در آنجا آموزش داد، و بعد از آن آنها

ایشان بعد به آمریکا رفت، و پس از یک سال آموزش . های عراق با نیروهای دولتی نیز شرکت کرد کرد

 .به کردستان عراق بازگشت ۰۴۶۹دوباره در 

از   های مسلّح، و بعد از آن یکی ها سپهبد ارتش اسرائیل، فرمانده ستاد مشترک نیرو رافائل ایتان که بعد

تا پیشمرگان کرد را  به کردستان عراق رفت ۰۴۶۴نیز در سال   اران راستگرا شد،ترین سیاستمد افراطی

ها آموختند که چگونه در  به عنوان مثال کرد. های دیگر هم دادند ها به کرد آموزش اسرائیلی. تعلیم دهد

ها قبالن همان  د و همدردی مردم را بدست آورند، همانطوریکه اسرائیلیاروپا برای مردم کرد تبلیغ کنن

 .انجام داده بودند  کار را برای مردم کلیمی قبل و بعد از جنگ دوم جهانی

از اسرائیل دیدن بارزانی  ۰۴۶۹پاییز  در .مالقات کرد ۰۴۶۶در مال مصطفی بارزانی با لوی اشکول 

و دیگر ، زلمان شازار رئیس جمهور، ابا ابان وزیر خارجه، لوی اشکول و با موشه دایان وزیر دفاع، کرد

اسرائیل به بارزانی قول داد که هرگز حمایت خود از کردهای عراق را . رهبران اسرائیل مالقات کرد

اعتراف کرد که اسرائیل عالوه بر  ۰۴۱۱در سال که سرانجام  ها این مناهم بگین بود بعد. پایان نخواهد داد

 آنکهبعد از . های نظامی نیز در اختیار آنها قرار داده بود خود به کردهای عراق کمک  های انسانی کمک

ین را از کویت بیرون کردند، و ارتش المللی به رهبری آمریکا نیروهای صدام حس ائتالف بین ۰۴۴۰در 

در متقاعد کردن دولت   عراق به کردستان عراق حمله کرد، اسرائیل و البی آن در آمریکا نقش مهمی

 .آمریکا برای برقرار منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان عراق بازی کردند

این هدیه نقشه کامل پاالیشگاه نفت . نیز به اسرائیل داد" هدیه"در طول سفر خود به اسرائیل، بارزانی یک 

 ۰۴۶۴های کرد به پاالیشگاه در ماه مارس  ماموران موساد با همکاری پیشمرگ. عراق در کرکوک بود

، که در اصل متولد بغداد بود و وابسته نظامی اسرائیل هارا یاکف نیمرودیعملیات اسرائیلی . حمله کردند

ادریس و مسعود . نیز از اسرائیل دیدن کرد ۰۴۹۵امبر بارزانی در سپت .در تهران، رهبری میکرد

 .کردندارزانی نیز از اسرائیل دیدن ب

که ریاست  زوی ضمیر، ابا ابان توسط  های عربی بین اسرائیل و کشور ۰۴۹۵بعد از آغاز جنگ اکتبر 

کردستان با بارزانی مالقات کرد، از بارزانی درخواست کرد که حمله موساد را به عهده داشت و در 

های پایان آن جنگ،  در روز .نیروهای کرد به ارتش عراق را افزایش دهد، که بارزانی نیز اینچنین کرد

http://www.amazon.com/Israels-Secret-Wars-Intelligence-Services/dp/0802132863
http://www.amazon.com/Israels-Secret-Wars-Intelligence-Services/dp/0802132863
http://www.amazon.com/Israels-Secret-Wars-Intelligence-Services/dp/0802132863
http://www.amazon.com/Treacherous-Alliance-Secret-Dealings-Israel/dp/0300143117
http://www.amazon.com/Israels-Secret-Wars-Intelligence-Services/dp/0802132863
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/7/state5261.htm
http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
http://www.islamtimes.org/vdcfxmdyvw6dtya.r7iw.html
http://israelkurdistannetwork.blogspot.com/2007/09/kurdish-israeli-political-relations.html
http://israelkurdistannetwork.blogspot.com/2007/09/kurdish-israeli-political-relations.html
http://israelkurdistannetwork.blogspot.com/2007/09/kurdish-israeli-political-relations.html
http://israelkurdistannetwork.blogspot.com/2007/09/kurdish-israeli-political-relations.html
http://saradistribution.com/barzanisisraelresa.htm
http://saradistribution.com/barzanisisraelresa.htm
http://saradistribution.com/barzanisisraelresa.htm
http://saradistribution.com/barzanisisraelresa.htm
http://www.jta.org/1980/10/01/archive/begin-says-israel-supported-the-kurds-in-their-fight-against-iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Zvi_Zamir
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معتقد بودند که اگر  بسیاری از رهبران اسرائیل. عراق یک لشکر زرهی کامال مجهز به سوریه فرستاد

دوباره اشغال  های جوالن سوریه را عراق این کار را زودتر انجام داده بود، اسرائیل قادر نبود که بلندی

بنا بر . شود اسرائیل همچنین همیشه نگران این بود که عراق از طریق اردن با اسرائیل وارد جنگ. کند

بعد از تسخیر سفارت  .شد ۰۴۹۵ای عراق مانع از شرکت موثر عراق در جنگ این اسرائیل توسط کرده

های عراق متّحد  میداد کردکه نشان  یک گزارش سازمان سیا منتشر شد ۰۴۹۴ در آمریکا در تهران

های عرب  بین کشور ۰۴۶۹در جنگ جون  ، ۰۴۹۵ عالوه بر جنگبعنوان مثال، . نزدیک اسرائیل بودند

ها برای اینکه از شرکت ارتش عراق در جنگ جلوگیری کنند، دست به یک عملیات  و اسرائیل، کرد

 .گسترده در شمال عراق زدند

. بقیه اعراب بخوبی از ارتباط اسرائیل با کردهای عراق آگاه بودنددر همان دوران دولت عراق و همچنین 

که قصد  های عراق را متهم کرد کرد ۰۴۶۶در سال ژنرال عبدالعزیز القیلی، وزیر دفاع وقت عراق 

حمایت میکنند تا [ کرد ها]شرق از شورشیان  غرب و: "در منطقه را دارند" اسرائیل دوم"تٔاسیس یک 

. خلق کردند ۰۴۹۱یک اسرائیل جدید در شمال عراق بوجود آورند، به همان نحوی که اسرائیل را در سال 

اگر این اتفاق بیفتد، "یک تحلیلگر عرب نیز در همان زمان گفت، ." گویی تاریخ دوباره تکرار میشود

 ".بعد از فلسطین را تجربه خواهند کرد[ رائیل از نظر فلسطینیانواقعه تشکیل اس]اعراب دومین نکبت 

های جون و  های الجزائر را در ماه که محمد رضا شاه و صدام حسین با وساطت الجزائر توافق  زمانی

های نظامی خودرا به نیروهای بارزانی قطع کرد، مشاوران  امضا کردند، و شاه کمک ۰۴۹۳دسامبر 

  بور به خروج از کردستان عراق شدند، و بارزانی در ایران در تبعید زندگینظامی اسرائیل نیز مج

از  گیزی زفریر اظهار داشته است که پس. در واشنگتن درگذشت ۰۴۹۴میکرد، و سرانجام در مارس 

ها نیروهای صدام حسین حمله به کردستان عراق را آغاز کردند، بطوریکه ایشان  امضای توافق نامه

بعد از عراق گیزی زفریر ریاست ایستگاه موساد در تهران را . انه از کردستان بگریزدمجبور شد که شب

مشاور اسرائیلی از  ۰۳۱۱، خروج ۰۵۳۹به عهده داشت، و با اوج گرفتن انقالب در پاییز و زمستان 

  با پسران مال مصطفی بارزانی، یعنی  نزدیکی  که دوستی استایشان خود گفته . ایران را سازماندهی کرد

 .در حال حاضر رهبر کردستان عراق است  ادریس و مسعود داشته است، که دومی

به رهبری آمریکا و برقراری منطقه   با ائتالف جهانی ۰۴۴۰-۰۴۴۱بعد از شکست صدام حسین در جنگ 

از دهه . اسرائیل با کردهای عراق از سر گرفته شد های پرواز ممنوع بر فراز کردستان عراق، تماس

با مقامات کرد داشته   ایپک، رابطه نزدیکی  البی حزب لیکود و افراطیون اسرائیل در آمریکا، یعنی ۰۴۴۱

اسرائیل حمایت از کرد ها، یک ملت کوچک در میان اعراب   فعاالن سیاسی کلیمی حامی"است، چرا که 

موریس امیتی، که مدیر  آقای ."اسرائیل است ضروری میدانند طبیعیمتحد  ، را که یک[اسرائیل]دشمن 

ها  با کرد ما  دوستان اسرائیلی ما همیشه قدردان دوستی"، اظهار داشتبود،  ۰۴۱۱تا  ۰۴۹۹ایپک از 

 .بود ۱۱۱۳تا  ۰۴۴۶ازواشنگتن مایک امیتی، مدیر انستیتو کرد  آقایپسر ایشان، ." بودند

 ها اسرائیل را متهم کرد ۰۴۴۴به نرمی آغاز نشد، چراکه در  دوباره بین کردهای عراق و اسرائیلرابطه 

عبدهللا اوجاالن،  آقای در اختیار ترکیه قرار داده بود که منجر به دستگیری  که موساد اطالعاتی کردند

در اروپا، بخصوص در المان، حتی تظاهراتی توسط . ک ک ترکیه در کنیا شد  رهبر گروه کردی تندرو پی

ها و احزاب  الف بارزانیالزم است که در اینجا ذکر شود که بر خ. کردها بر ضّد اسرائیل انجام شد

های رادیکال  با گروه  اوجاالن و گروه او ضّد اسرائیل بودند و هنوز نیز هستند، و آقاینزدیک به آنها، 

سوریه به اوجاالن در   حافظ اسد، دیکتاتور قدیمی آقای. فلسطینی و همچنین دولت سوریه نزدیک بودند

http://www.jcpa.org/brief/brief2-24.htm
http://www.heptagonpost.com/fiore/was_the_mossad_really_behind_the_resurgence_of_kurdish_terrorism_in_turkey%3F
http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
http://iranwire.com/features/6172/
http://forward.com/articles/154888/iraqi-kurds-cool-ties-to-israel/?p=all#ixzz2nXaThfcr
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FF30Ak07.html
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FF30Ak07.html
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FF30Ak07.html
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با اسرائیل . ک. ک.  به جنوب لبنان جنگندگان پی در هجوم اسرائیل. پناهندگی سیاسی داد ۰۴۹۴سال 

به همین دلیل، حافظ اسد به آنها اجازه داد که در دّره بقا لبنان دارای یک . جنگیدند و کشته بسیار داشتند

یکبار برای اینکه هیچگونه   ولی. اوجاالن بارها بر ضّد صهیونیسم صحبت کرده است. کمپ بزرگ باشند

. به غلط تصور کند که من ضّد یهودیان هستم  خواهم کسی من نمی"، گفته بودباشد،  ای وجود نداشته شبهه

صهیونیسم به لحاظ فکری متفاوت   ولی. کنم من از شرکت دموکراتیک کلیمیان در خاور میانه حمایت می

اگر . خواهیم ای می ما حقوق ساده"، اوجاالن همچنین گفته استکه." کند است، و همه جا دشمن تراشی می

مواضع ضّد  ".گرایی کرد به صهیونیسم دوم جلوگیری کنیم  اینچنین کنیم، قادر خواهیم بود که از تبدیل ملی

 .همچنان ادامه دارنداسرائیلی اوجاالن 

هجوم  .همیشه دوری جسته است. ک. ک.  اسرائیل، بدلیل تمایل به داشتن روابط خوب با ترکیه، از پی

و اسرائیل را باردیگر به یکدیگر  ی عراقکردهاآمریکا و انگلیس به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین 

دولت مرکزی نیرومندی در عراق وجود نداشت که مانع از فعالیت اسرائیل در دیگر چراکه ،  نزدیک کرد

، بسیاری از کردهای عراق اسرائیل را ۱۱۱۵حتی قبل از حمله به عراق در سال  .کردستان عراق شود

 .مایتتحسین میکردند، و از سرنگونی صدام حسین ح

کردهای عراق، به اسرائیل مسافرت   مسعود بارزانی و جالل طالبانی، دو رهبر اصلی ۶۰۰۲در سال 

خوب رهبران کرد و اسرائیل بر روابط . از مقامات، از جمله اریل شارن مالقات کردند  و با برخیکردند 

گاردین [ بعد از مسافرت رهبران کرد به اسرائیل] ۱۱۱۹سال  هماندر  .بین کردها و اسرائیل تأکید کردند

. یش دهدکه اسرائیل مشغول کمک به کردها در شمال عراق است تا توان نظامی آنها را افزا گزارش داد

کند، بلکه به اسرائیل  قویتر می[ که متحد جمهوری اسالمی هستند]ها  شیعه تنها آنها را در برابر   این نه

بر طبق گزارش گاردین، اسرائیل هم چنین تمایالت تجزیه طلبی کردها . ایران میدهد  پایگاهی در نزدیکی

 .کند را حمایت می

افظه کار اسرائیلی یدیوت اهارانت گزارش مفصلی در باره خود، روزنامه مح ۱۱۱۳دسامبر  ۱در شماره 

 .توسط اسرائیل منتشر کردآموزش پیشمرگان کردی 

، زمانیکه مسعود بارزانی به کویت مسافرت کرده بود، از ایشان در باره رابطه بین ۱۱۱۶در سال  

. داشتن رابطه با اسرائیل جنایت نیست: و ایشان اینچنین پاسخ دادنداسرائیل پرسیده شد، کردهای عراق و 

در اربیل [ برای اسرائیل]د، ما میتوانیم یک کنسولگری اگر بغداد رابطه سیاسی با اسرائیل را آغاز کر

 .بگشأییم

  آقای سیمور هرش، روزنامه نگار برجسته آمریکایی در مورد حمایت پنتاگون از بعضی ۱۱۱۶در نوامبر 

های  آقای هرش گزارش داد که پنتاگون با گروه. را منتشر کرد  گزارش مفصلی  های اقوام ایرانی از گروه

ایشان  .به عملیات بر ّضد دولت ایران کرده است" تشویق"کردی، آذری، و بلوچی ارتباط دارد، و آنها را 

به این گروه  همچنین گزارش داد که گروه کردی پژاک توسط پنتاگون و اسرائیل حمایت میشود، و اسرائیل

و تسلیحاتی   کمک مالی ۱۱۰۵در وبسایت المنیتر در ژانویه ای  در مقاله .اسلحه و تعلیمات نظامی میدهد

ها بطور ناگهانی پایان  شد که این کمکگزارش   آمریکا و اسرائیل به پژاک در گذشته تائید شد، ولی

در واقع، در حال حاضر، پژاک دیگر دارای نیرویی نیست که از نظر نظامی و یا چریکی مهم  .اند یافته

http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=gayrimuslim-lobilerinin-paralel-devletleri-mi&haberid=6412
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.meforum.org/3838/israel-kurds
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13914/emotional-bonds-strategic-interests-link-israel-and-iraqi-kurds
http://www.newyorker.com/archive/2006/11/27/061127fa_fact?currentPage=all
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/01/israel-monitoring-pkk.html
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ضعیف شدن و   اند، ولی اند که پژاک را نابود کرده جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران البته ادعا کرده. باشد

 .های اسرائیل و آمریکا نیز بدون ربط نیست کیا انحالل کامل پژاک به قطع کم

آقای جالل طالبانی که در آن زمان رئیس جمهور عراق بود، در کنفرانسی در یونان  ۱۱۱۱در ماه آوریل 

از آنکه به آقای طالبانی در پارلمان عراق  بعد .وزیر دفاع وقت اسرائیل را فشرددست آقای اهود باراک 

بعنوان رئیس جمهور عراق، بلکه بعنوان   شدیدا اعتراض شد، ایشان پاسخ داد که دست آقای باراک را نه

رهبر اتحادیه میهنی کردستان فشرده بود، و بنا بر این بار دیگر بر روابط نزدیک کردهای عراق با 

 .اسرائیل تٔاکید کرد

اسرائیل جنگجویان کرد   که ارتش و نیروهای اطالعاتی ایزرأل نشنال نیوز گزارش داد ۱۱۰۱در فوریه 

 مهمترین بخش این آموزش، بر طبق این گزارش، مربوط به. ای میدهند را تعلیمات نظامی و کماندو

کرد ها، که "کند که،  برای توجیه اینکار، این گزارش سپس یادآوری می. های چریکی است جنگ

، دوباره کمک اسرائیل کشورشان در حال حاضر توسط ایران، عراق، ترکیه، و سوریه اشغال شده است

 ."اند را برای بدست آوردن استقالل خود قبول کرده

را به جرم جاسوسی برای اسرائیل در جونیه، شمال  .ک.ک. عضو پی  دولت لبنان سه ۱۱۰۱در سپتامبر 

با وجود  .است. ک.ک. پی  پژاک شاخه ایرانی گروه تروریستیبیاد داشته باشیم که . بیروت دستگیر کرد

در ترکیه، دولت آن کشور . ک.ک. ریستی پیروابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه، و علیرغم عملیات ترو

 . کامال آگاه بوده است. ک.ک. از ارتباط بین اسرائیل و پی

، و بخصوص  که ماموران موساد تبعیدیان ایرانی گزارش داد ۱۱۰۱فرانسوی فیگارو در ژانویه روز نامه 

آموزش اینها در . کردها را تعلیمات نظامی و جاسوسی داده تا در ایران عملیات خرابکاری انجام دهند

از این آموزش در   رش فیگارو، قسمتیبر طبق گزا. شمال عراق در ناحیه کرد نشین آن کشور انجام میشود

ای ایران میباشد، که برای آنها به  ای ایران و ترور متخصصین هسته رابطه با حمله به تاسیسات هسته

ها و حضور موساد در شمال عراق یک  فیگارو گزارش داد که این آموزش. ها آموزش داده میشود کرد

 .ه شده استنیست و در آن ناحیه کامال شناخت  عملیات مخفی

عراق است که که موساد دارای پایگاه در کردستان  روزنامه تایمز لندن گزارش داد ۱۱۰۱در ماه مارس 

این گزارش حتی . ای ایران میپردازد از آنجا بداخل ایران نفوذ کرده، و به جاسوسی در مورد برنامه هسته

های اسرائیل از کردستان عراق به نواحی مختلف ایران، در مکان هائیکه تأسیسات  ادعا کرد که کماندو

  .کند ای ایران قرار دارند نفوذ می هسته

و یک شرکت که  ماگالکم کامیونیکیشن، دو کمپانی مهم اسرائیلی، ۱۱۰۱در ماه اوت  بر طبق یک گزارش

یلی اشلومو مایکلز میباشد، به همراه کمپانی امریکائی موتوروال که دارای شاخه دار اسرائ متعلق به سرمایه

اند، که بر  از دولت خود مختار کردستان عراق دریافت کرده  های بزرگی بزرگ اسرائیلی است، قرارداد

ران همان گزارش اظهار داشت که مشاو. المللی در اربیل بسازند از آنها یک فرودگاه بزرگ بین  طبق یکی

های آنها در  پس از آنکه القاعده تهدید کرد که به اردوگاه  اسرائیل در کردستان مشغول فعالیت هستند، ولی

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7483844.stm
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135877#.UriLcuax6M-
http://intelnews.org/2010/09/27/01-569/
http://intelnews.org/2012/01/23/01-913/
http://www.lefigaro.fr/international/2012/01/09/01003-20120109ARTFIG00640-l-iran-defie-l-amerique.php
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/sitesearch.do?querystring=%22Israeli+spies+scour+Iran+in+nuclear+hunt%22&sectionId=743&p=sto&bl=on&pf=all
http://jcpa.org/article/the-future-of-kurdistan-between-turkey-the-iraq-war-and-the-syrian-revolt/
http://jcpa.org/article/the-future-of-kurdistan-between-turkey-the-iraq-war-and-the-syrian-revolt/
http://www.magalcom.com/
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شمال عراق حمله خواهد کرد، مشاورن اسرائیلی، که بر طبق ادعای وزارت دفاع اسرائیل شهروندان 

 .کارمندان دولت، از آنجا تخلیه شدند  خصوصی هستند، نه

دانشجویان در دانشگاه کردستان عراق به تظاهرات و بحث پرداختند و خواهان  ۱۱۰۵در ماه جون 

پر واضح است که چنین نشستی و . رابطه علنی سیاسی بین کردستان عراق و اسرائیل شدندبرقراری 

 .اتی نمیتوانست بدون اجازه دولت کردستان عراق انجام شودتظاهر

های عراق، ایران، سوریه، و ترکیه با یکدیگر مالقات  گزارش شد که رهبران کرد ۱۱۰۵در ماه اوت 

این مالقات . محل مالقات مشخص نشد. های الزم را برای همکاری با یکدیگر انجام دهند  کرده تا هماهنگی

های جهادی در آنجا بود، که ظاهرا این امید را به رهبران کرد  ای سوریه بر نیروهایه بعد از پیروزی کرد

و  مجله اسرائیلی گلوبز از این مالقات به وجد آماده. داده است که کشور مستقل کرد در حال تولد است

این مجله همچنین پیشنهاد ." ها خوب است، برای اسرائیل نیز خوب است آنچه که برای کرد"الم کرد، اع

 این جماعت. کرد که چون کشور مستقل کرد به دریا راه ندارد، از بندر حیفا در اسرائیل باید استفاده کند

 .های خود هستند اند، مشغول نقشٔه ریزی برای رویا نشده بیدارهنوز از خواب 

را   ایرانی ۰۱دولت ترکیه هویت  ۱۱۰۱گزارش داد که در سال  ۱۱۰۵واشنگتن پست در اکتبر روز نامه 

بعد از گزارش واشنگتن پست، وبسایت   اندکی .که برای اسرائیل جاسوسی میکردند به ایران اطالع داد

دیگر بر رابطه  بودند، و بار  های ایرانی جاسوس کرد ۰۱که تمامی  واینت نیوز گزارش داداسرائیلی 

 .های ایران تٔاکید کرد نزدیک اسرائیل با کرد ها، از جمله کرد

، آقای زبیر آیدر، که یک ۱۱۰۹در ماه مارس  یک مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پستدر 

های کرد در اروپا، میباشد، خواهان  کردستان، سازمان فراگیر همه گروه  شخصیت طراز اول کنگره ملی

 .بین کردها و اسرائیل شد" شکسته شدن دیوار"

با اسرائیل و آمریکا از زمان تٔاسیس اسرائیل   های ایرانی نگارنده به تفصیل روابط کرد  در یک مقاله قبلی

همچنین نیازی به تٔاکید نیست که . دوباره آن نیسترا شرح داد، و بنا بر این نیازی به تکرار  ۰۴۹۱در 

را دارند، در ارتباط   ، که ادعای رهبری و نمایندگی مردم کرد ایرانی های کرد ایرانی از گروه  برخی

 .را در سر دارند" رویاها"ارگانیک با کردستان عراق هستند، و بنا بر این همان 

 جنگ در سوریه و کردستان مستقل

تشکیل کردستان مستقل کمک کرده  تجزیه عراق وجنگ در سوریه به مطرح شدن مساله واضح است که 

در دو سال اول جنگ بود که بر طبق آن سوریه در  مهمترین دلیل آن گمان غرب، اسرائیل، و ترکیه. است

بود، ترکیه از آن احساس خطر  در حالیکه تجزیه سوریه به سود اسرائیل می  ولی. نهایت تجزیه میشد

یکرد، به همین دلیل با موضع گرفتن در مخالفت با دولت آقای بشار األسد دولت ترکیه تصور میکرد که م

حمایت کامل جمهوری   ولی. خودرا در جایگاه نیرومندی برای دوران پس از آقای اسد قرار خواهد داد

ن و روسیه از دولت هللا به جنگ در سوریه، و حمایت چی اسالمی از دولت آقای اسد، ورود نیروهای حزب

 . ها در مورد سقوط دولت آقای اسد به واقعیت نپیوندند سوریه باعث شد که پیش بینی

http://unitedwithisrael.org/kurdish-students-call-for-relations-with-israel/
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000867597
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-turkey-blows-israels-cover-for-iranian-spy-ring/2013/10/16/7d9c1eb2-3686-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4442250,00.html
http://jonathanspyer.com/2014/03/09/kurdistan-emerges/
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در باره داعش اشاره شد، عدم پیروزی در سوریه باعث بازگشت   در عین حال، همانطور که در مقاله قبلی

نیروی قدرتمند تروریستی نیروهای تندرو از آن کشور به عراق شد که نتیجه آن ظهور داعش بعنوان یک 

کند، بلکه مناطق کرد نشین سوریه و عراق را  از خاک عراق را کنترل می  تنها بخش مهمی  است که نه

تا . های سوریه میباشد نتیجه دیگر جنگ سوریه توجه ناگهانی اسرائیل به کرد. مورد تهدید قرار داده است

جنگ   در ارتباط بود، ولی  های کرد ایرانی اق و گروههای عر قبل از جنگ در سوریه، اسرائیل فقط با کرد

در سوریه اسرائیل را متوجه پتانسیل کردهای سوریه بعنوان یک متحد، یا بطور مستقل و یا بعنوان بخشی 

 .کرد" کردستان بزرگ،"از به اصطالح 

 ترکیه و کردستان مستقل

بنا . اند ها با دولت مرکزی در حال نبرد بوده از مردم کرد میباشد که سال  ترکیه دارای جمعیت نسبتا بزرگی

بر این ترکیه نسبت به استقالل کردستان عراق بسیار حساس میباشد، چرا که آنرا تهدیدی برای خود 

های عراق،  مخالفین دولت  در عین حال، چون بدلیل جنگ سوریه و قرار گرفتن ترکیه در جبهه. میپندارد

در واقع همانطور که ]آزادی بیشتری برای نقل و انتقال دادند . ک. ک.  ایران و دولت مرکزی سوریه به پی

که موجب اصطکاک شدید در روابط ایران و ترکیه [ سوریه میباشد  از متحدان قدیمی. ک. ک.  ذکر شد، پی

نیز شد، دولت ترکیه در صدد برآمد که روابط نزدیکتری را با مسعود بارزانی و کردستان عراق داشته 

المللی را بر روی نفت تولید  که بازار بین ترکیه در حال حاضر به آمریکا فشار میاوردبعنوان مثال، . باشد

نی توسط دولت مرکزی عراق از فروش این نفت های قانو شده در کردستان عراق باز کند، چرا که مانور

نیز امضا  یک توافقنامه در باره صلح. ک. ک.  البته دولت ترکیه و پی .اند در این بازار جلوگیری کرده

که علیرغم جنگ داعش در عراق و پایان نیافتن  به آقای اوجاالن قول داده استو دولت ترکیه اند،  کرده

 .جنگ در سوریه روند صلح با کردان ترکیه را ادامه دهد

این کشور را تهدید ارضی اگر خطری تمامیت . همچنین باید توجه داشت که ترکیه عضو پیمان ناتو میباشد

های ترکیه به پیوستن به  کند، از جمله تشکیل کشور کردستان مستقل در شمال عراق و آغاز تحریک کرد

قادر به " کشور کردستان"چنین کشوری، پیمان ناتو موظف به دفاع از ترکیه میباشد، که در آنصورت 

ضوع کردهای عراق را ممکن است که به تردید در باره اعالم خود این مو. مقابله با آن نخواهد بود

 .استقالل خود، وادار کند

 آمریکا و کردستان مستقل 

در مالقات اخیر آقای جان . موضع آمریکا در برابر اعالم استقالل کردستان عراق کامال روشن نیست

ه استقالل هشدار داد، و از ایشان کری وزیر خارجه آمریکا با مسعود بارزانی ایشان به رهبر کردها در بار

در عین حال، باید . که با دولت مرکزی در ایجاد یک عراق متحد و دمکراتیک همکاری کندخواست 

 .چندین عامل دستکم متضاد را در نظر گرفت

به آن واکنش شدید نشان   ز حمالت داعش به نواحی کرد نشین دولت پرزیدنت اوباما فقط زمانیاول، بعد ا

 ریکا را شهر اربیلخط قرمز آمداد که نیروهای داعش به شهر نفت خیز اربیل نزدیک شدند، و آقای اوباما 

نفت خیز کرد حمایت   گویی، آمریکا از کشور اعالم نشده و به رسمیت شناخته نشده، ولی. اعالم کرد

 شمال عراق است  های نفتی آن حفاظت از میدان  کند، و مهمترین نگرانی می

http://www.the-american-interest.com/blog/2014/08/14/turkey-to-us-let-the-kurds-sell-their-oil/
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2013/06/19/the_pkk_s_tentative_peace_with_turkey
http://rudaw.net/english/middleeast/turkey/21082014
http://www.nytimes.com/2014/06/25/world/middleeast/kerry-kurds-iraq.html
http://www.vox.com/2014/8/8/5982275/obamas-implicit-bargain-with-isis-for-iraq
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به کردها یا مستقیماً مشغول تحویل اسلحه هستند، و یا قصد اینکار را  اتحادیه اروپا، و فرانسه ،آمریکادوم، 

برای تحویل اسلحه به کردهای  اعالم آمادگیالمان هم  و ،تقاضای اسلحه کردند از المان نیزکردها . دارند

ها در آینده در جنگی دیگر برای تجزیه  ، ضمن آنکه در باره احتمال استفاده از این اسلحهعراق نموده

مشغول مطالعه شرکت نیروی هوائی  دولت بریتانیا هم. نموده است  عراق و جدائی کردستان ابراز نگرانی

سابقه، چون کردستان مستقلی وجود ندارد، و در  اینکاری است بی. خود در بمباران مواضع داعش است

از   برخی. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا حمایت از تمامیت ارزی عراق است  عین حال سیاست رسمی

اند تا منجر به  اینکار آمریکا و اروپا را فشار آنها بروی دولت مرکزی عراق تفسیر کرده تحلیلگران

حال که آقای مالکی، که همیشه مورد حمایت کامل . برکناری آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق شود

ون آقای علیرغم یک گزارش نیو یورک تایمز مبنی بر اینکه آقای جو بایدن، معا]پرزیدنت اوباما بود 

، به کنار رفته، باید دید که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا سیاست خود در [اوباما از حامیان آقای مالکی نبود

دولت عراق هم راجع به این موضوع به . مورد تحویل مستقیم اسلحه به کردها را تغییر میدهند یا خیر

 .هشدار داده استغرب 

سوم، همانطور که ذکر شد، ترکیه متحد آمریکا و عضو پیمان ناتو میباشد، و استقالل کردستان عراق 

 .خواهد شد  برای انکشور تلقی  خطر بزرگی

نمیتوان به مردمی که در . ای در آینده خواهد بود چهارم، تحویل مستقیم اسلحه به کردها مولد مسائل پیچیده

ها را در آینده برای  انتظار داشت که آنها اسلحه  ر ایجاد یک کشور جدید هستند اسلحه مدرن داد، ولیفک

  اینگونه اسلحه در دستان اینگونه مردمان فقط به خونریزی بیشتر در آینده منتهی. مقاصد خود بکار نبرند

 .خواهد شد

، آمریکا قصد خارج کردن بیشتر نیروهای خود از خاور ذکر شد  در یک مقاله قبلیپنجم، همانطور که 

ای  رسد که هدفش رسیدن توافق با جمهوری اسالمی در باره برنامه هسته میانه را دارد، و به نظر می

و فصل بحران سوریه و با ثبات  ایران، و در آنصورت کمک خواستن از جمهوری اسالمی برای حل

با توجه به حساسیت ایران در باره آنچه که . کردن عراق و افغانستان پس از خروج نیروهای خود میباشد

 .گذرد، باید دید که آمریکا چگونه به این جنبه مساله توجه نشان داد در عراق و کردستان آن می

توجه جهان به حمالت اسرائیل بر ضّد غزه و جنایات  نکته جالب و قابل ذکر در اینجا این استکه در اوج

ها  ها و اروپأیی آن در آنجا، ناگهان آمریکا به بمباران مواضع داعش در عراق میپردازد، و توجه آمریکایی

های تلویزیونی مهم نیز به ناگهان بروی عراق تمرکز  های خبری و شبکه بنگاه. بدان جان معطوف میشود

 است؟  خش ناگهانی تصادفیآیا این چر. میکنند

 کالم پایانی 

استقالل کردستان عراق، که و تجزیه عراق با توجه با روابط تنگاتنگ رهبری کردستان عراق با اسرائیل، 

های بزرگ در  در حال حاضر فقط مورد حمایت اسرائیل است، باعث جنگهای جدید و خونریزی

بجز افراطیون اسرائیل،  ، حتی خود مردم کرد،دمیخواهد شد، و هیچ کشور منطقه و هیچ مر  خاورمیانه

 .از اینگونه خونریزی سودی نخواهند برد

ایران نیز خطری بزرگ خواهد بود، و  ارضی برای تمامیت تشکیل کردستان مستقل یتجزیه عراق برا

و   ایران دوستان واقعی. های جدید خواهد شد دستکم باعث مشکالت و مسائل زیاد و حتی خونریزی

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-us-iraq-weapons-20140811-story.html#page=1
http://www.bbc.com/news/world-europe-28770519
http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/live/2014/aug/15/iraq-crisis-britain-ready-to-arm-kurds-as-eu-meets-live-updates
http://news.yahoo.com/gun-shy-germany-mulls-arms-iraqi-kurds-113530967.html
http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-17870010
http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-17870010
http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-17870010
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/14/uk-britain-arms-supply-kurdish-forces-iraq-isis
http://rudaw.net/english/kurdistan/170820143
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
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وطنان کرد که به ایران دلبسته هستند آگاه هستند که تمامی مسائل قومی و تبعیضات را میتوان در یک هم

. حکومت دمکراتیک و مردمی در ایران حل نمود، بدون آنکه مسائل و مشکالت جدیدی را بوجود آورد

ن و دفاع از باید بر کمک به برپایی یک نظام دمکراتیک در ایرا  توجه و کوشش ایراندوستان واقعی

 .آن متمرکز باشد ارضی تمامیت

نگارنده   های این مقاله بر مبنای اسناد و منابع معتبر و غیر قابل انکار است، ولی ها و تحلیل تمامی گزارش

موضوعی که غیر قابل   ولی. های تاریخی را انکار میکنند همچنان این واقعیت  اطمینان دارد که برخی

  عراق به رهبری مسعود بارزانی در باره جنایات متحد آنها در غزه، یعنیانکار است سکوت کردستان 

، که  همچنین، حتی یک بیانیه ساده در محکوم بودن این جنایات توسط دو گروه کرد ایرانی. اسرائیل است

های لندن، واشنگتن، پراگ و استکهلم بودند، و  ادعای نمایندگی مردم کرد را دارند و پای ثابت کنفرانس

های خود را بر مبنای ظلم به مردم کرد مطرح میکنند، منتشر نشده است، جنایتی که متجاوز از  ادعا

  گویی مردم فلسطین حقوق انسانی. دوازده هزار نفر از مردم فلسطین را کشته و یا مجروح کرده است

شدیدتر و با خشونت و ندارند، در حالیکه اگر به مردم کرد ظلم شده، که شده، ظلم به مردم فلسطین بسیار 

میکنند، در حالیکه   کردها هنوز در مناطق کرد نشین زندگی. خونریزی به مراتب شدیدتر بوده است

چنین : دلیل این سکوت روشن است .شدند  های خود اخراج و آواره ها فلسطینی از سرزمین میلیون

" منافع"آنها با " منافع"اد کنند چراکه دولت اسرائیل، انتق  های کرد مایل نیستند از متحد خود، یعنی گروه

 .اسرائیل در هم تنیده است

داشته باشند و در عین حال به  تجزیه عراقتحت چنین شرایطی، اگر رهبران کردستان عراق اصرار بر 

و های خاور میانه اعتنا نکنند،  در بقیه کشور  روابط تنگاتنگ خود با اسرائیل ادامه داده و به افکار عمومی

اسرائیل نیز در صورت عدم . اسرائیل خواهد بود  کردستان عراق کشور مستقلی شود، پایگاه شرقی اگر

حل عادالنه مساله فلسطین، که هم صلح را برای مردم اسرائیل و فلسطین به ارمغان آورد و هم به 

نان خواهد فلسطینیان اجازه تشکیل کشور مستقل خود را دهد، از نظر اکثریت عظیم مردم منطقه دشمن آ

 .است  انتخاب با این دو متحد قدیمی. بود

آمریکا و دیگر دولت های غربی، همان طور که بدون چون و . به واقعیت  مهم دیگری هم باید توجه کرد

چرا؟ اسرائیل در حال نسل . چرا از اسرائیل حمایت می کنند، همین رفتار را با کردها در پیش گرفته اند

عتراض به آن و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی از ا ن است اما به جایکشی تدریجی مردم فلسطی

در ماه های اخیر نسل کشی؟  کدام. استکردها  "نسل کشی" های اشغالی فلسطینیان، غرب نگران سرزمین

در کجا نسل کشی کردها صورت گرفته است؟ چه تعداد از کردها توسط گروه جنایتکار داعش کشته شده 

وان کردن ادعای دروغ نسل کشی کردها برای انحراف افکار عمومی از نسل کشی فلسطینیان اند؟ آیا عن

ولی  ،توسط اسرائیل صورت نگرفته است؟ چرا آمریکا برای حمایت از اربیل به بمباران داعش اقدام کرد

حمایت کامل نیز  تنها هیچ اقدامی انجام نمیدهد، بلکه از اسرائیل  نهقتل عام مردم غزه  پایان دادن بهبرای 

 .؟ این پرسش های گزنده نیازمند پاسخ گویی اند کند می

 .آری هدف ساختن یک اسرائیل جدید در منطقه و تجزیه کشورهاست 


