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Abstract 

The founding fathers of the Zionist regime tried to expand the circle of their 

friends and allies by providing their own security through proposing the 

doctrine of peripheral unity. according to this, The Zionist regime's 

communication with the Iraqi Kurds can be traced back to its artificiality, 

lack of strategic depth, being in the circle of hostile countries, lack of 

international and regional legitimacy, and consequently, a strong sense of 

insecurity in Tel Aviv which the regime had faced since its inception. The 

issue that this article intends to explain is "What are the characteristics of the 

Zionist regime's relations with the Iraqi Kurdistan region and what effects 

these relations have on the national security of the Islamic Republic of Iran?" 

The hypothesis put forward is that the Zionist regime in the form of the 

doctrine of peripheral unity tried to fill the vacuum of its political and 

security legitimacy to some extent by establishing and developing relations 

with the Iraqi Kurdistan region. In this line, by being present in the Iraqi 

Kurdistan region and being close to the western frontiers of the Islamic 

Republic of Iran, the Zionist regime will have a negative effect on Iran's 

national security. This essay uses a qualitative method along with a 

descriptive/analytical approach. Accordingly, the present study tries to 

explain the historical roots of relations, the current and future dimensions in 
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the political, economic, security and cultural fields in the form of the doctrine 

of peripheral unity and its subsequent impact on the security of the Islamic 

Republic. 

Keywords: Zionist regime, Kurdistan region, peripheral unity, security, 

Islamic Republic of Iran. 
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 چکیده

آباء بنیانگذار رژیم صهیونیستی با طرح دکترین اتحاد پیرامونی سعی کردند ضمن 

اساس، خویش را افزایش دهند؛ براین ی دوستان و متحدانتأمین امنیت خود، حلقه

توان در ی برقراری ارتباط با کُردهای عراق از سوی رژیم صهیونیستی را میریشه

ی کشورهای تصنعی بودن، عدم برخورداری از عُمقِ استراتژیک، قرارگرفتن در حلقه

ای و به تبع آن، احساس ناامنی شدید المللی و منطقهمخالف، فقدان مشروعیت بین

ای سألهمآویو دانست که این رژیم از بدو تأسیس تاکنون با آنها روبرو بوده است.  در تل

ی روابط رژیم صهیونیست»ی حاضر قصد تبیین آن را دارد، عبارت است از اینکه که مقاله

هایی برخوردار بوده و این روابط چه با اقلیم کردستان عراق از چه مختصات و ویژگی

فرضیه مطرح شده آن است که «. لی جمهوری اسالمی ایران دارد؟تأثیری بر امنیت م

رژیم صهیونیستی در قالب دکترین اتحاد پیرامونی سعی نموده تا خالء مشروعیت 

سیاسی و امنیتی خود را از طریق برقراری و توسعه روابط با اقلیم کردستان عراق تا 

اقلیم کردستان عراق و قرار حدودی مرتفع نماید و بدین ترتیب، این رژیم با حضور در 

ایران اثر منفی بر امنیت ملی آن خواهد  اسالمی جمهوری گرفتن در مجاورت مرزهای

 است. یلیو تحل یفیتوص کردیبا رو یفیو به روش ک یمقاله از نوع کاربرد نیا«. داشت.

های تاریخی روابط، ابعاد رو تالش دارد ضمن تبیین ریشهاساس، پژوهش پیشبر این 

های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را در قالب ی آن را در زمینهکنونی و آینده

دکترین اتحاد پیرامونی تبیین نموده و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران را 

 مورد مطالعه قرار دهد.
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 مقدمه

دولت مرکزی عراق از زمان سلللسللله هاشللمی، جمهوری عراق و پس از آن عراق  

ضعی منفی   ست. علی      بعثی همواره مو ستی اتخاذ کرده ا صهیونی سبت به رژیم  رغم  ن

ستان عراق حتی در زمان حاکمیت رژیم بعث که تا پیش از جنگ   این امر، اقلیم کرد

خلیج فارس از قدرت کنترل خوبی بر آن کشلللور برخوردار بود، همواره نسلللبت به      

بعث در  مبرقراری رابطه با رژیم صهیونیستی رویکرد مثبتی داشته است. با سقوط رژی

میالدی و ایجاد خالء نسبی قدرت در عراق، اقلیم توانست از آزادی عمل    2779سال  

سترده    بیش ستی را گ صهیونی س   تری بهره ببرد و روابط خود با رژیم  شته  ازد. تر از گذ

در سمت مقابل نیز رژیم صهیونیستی در قالب دکترین اتحاد پیرامونی ضمن توجه به  

مرز با  ی هماطالعاتی در این منطقه-ز اهمیت حضور نظامی منافع سیاسی، با آگاهی ا  

با گروه    -ایران  له  قاب به   هم برای م له     های شللل قاب ظامی ایران در عراق و هم برای م ن

از هیچ فرصللتی برای اسللتحکام روابط خود با کردهای عراق دری   -مسللتقیم با ایران

 نکرده است.

ض       سین، از آن جهت که موا صدام ح سبت به    سقوط دولت مرکزی  صمانه ن عی خ

شود. اما در سوی مقابل، روی   جمهوری اسالمی ایران داشت اتفاق مثبتی ارزیابی می  

های های نسللبتاض ضللعیف در آن کشللور در عین فراهم سللاختن زمینهکار آمدن دولت

 نیز هموار حضور فعاالنه ایران در این کشور، راه را برای حضور دیگر بازیگران خارجی   

ی روابط اقلیم  دیگر، دولت مرکزی عراق که زمانی مانع عمده توسلللعه        نمود. به بیان  
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سال         ضعیف آن از  ستی بود، با ت صهیونی ستان با رژیم  سو   2779کرد میالدی به این 

چنانکه در   -آویو را در پی داشلللته اسلللت. حتی فراتر از این   تل -تقویت روابط اربیل  

نسلللبت به برقراری روابط    ، چراغ سلللبز-شلللودی مقاله نیز بدان پرداخته می    ادامه 

دیپلماتیک میان عراق و رژیم صهیونیستی از سوی دولت عراق و یا حداقل به حاشیه     

سعه و تقویت         سطح کالن عراق، یکی از عوامل مهم در تو سطین در  ساله فل رفتن م

 روزافزون روابط رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق بوده است. 

سأله  ست     قالهای که مذیل این مقدمه م صد تبیین آن را دارد، عبارت ا ضر ق ی حا

روابط رژیم صلللهیونیسلللتی با اقلیم کردسلللتان عراق از چه مختصلللات و  »از اینکه 

هایی برخوردار بوده و این روابط چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلللالمی     ویژگی

 «.ایران دارد؟

 پژوهش هیشنیپ. 1

شگران گوناگون  تاکنون س  یپژوه ستان  میاقل نیروابط ب یبه برر  میرژ و عراق کرد

 از یتنها به برخ سطور، در این که اندنموده یپرداخته و ابعاد آن را بررس یستیونیصه

   شود:می اشاره هاآن ترینمهم

 که با   «مقدمیجاودان یمهد»و  «زادهیموسللو  رضللا یعل» یانآقا یدر مقاله

ستراتژ  گاهیجا»عنوان  ستان عرا  کیا س  قکرد ست یدر  سرائ  یخارج ا و  لیا

ی تحریر در آمده به رشته  «رانیا یاسالم  یجمهور یخارج است یالزامات س 

دو طرف را در ابعاد   میانروابط  های مختلفحوزهگردیده تا  یسللعاسللت، 

صاد  س یس  ،یتی، امنیاقت س  یو نظام یا با این وجود، با توجه به . شود  یبرر

عنوان به را  -میالدی 2779در سلللال -اشللل ال عراق  مذکور  پژوهش آنکه  

 ازدو طرف روابط  قیروند تعم  رو،ازاین ؛گرفته اسلللت  نظرعطف در  ینقطه 

  رفاض، صآن از قبلبه روابط  و ، مطمح نظر نویسندگان بودهسو نیا هباین سال 

 .توجه شده است ی مقالهخچهیتار در

 «رژیم ایسللیاسللت خاورمیانه »با عنوان  خویش یدر مقاله «ی روحاهللینب 

 چهیرا از در میو رژ میروابط اقل« مذهبی-قومی هایاقلیت و صللهیونیسللتی

؛ کرده اسلللت حیتشلللر یو مذهب یقوم هایتیو مباحث مرتبط با اقل تیهو

ساس، براین شترک کُ  ا دو ملت بدون  »عنوان به خود به یانهودیو  هاردنگاه م

 آنان به یکیاشللتراک نظر و نزد هایشللاخ  زا یکعنوان یبه «!نیسللرزم

ز ا یسللتیونیصلله میرژ لیدل نی. به همدر نظر گرفته شللده اسللت  گریکدی
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ط رواب لیتقل ،حال نیکرد. با ا تیکردسللتان حما میاقل یپرسللهمه یبرگزار

اسلللتفاده   همانند- عوامل گریگرفتن د دهیو ناد یتیدو طرف به مسلللائل هو

شاره  االفوقمقاله  شود تایباعث م -رانیا هیعل یگاهیعنوان پابه میاز اقل میرژ

 موضوع داشته باشد.جانبه به همه نگرشی نتواند

 «له   «1ویبنژ اُفرا با عنوان در مقا و  لی اسلللرائ نیب زیانگروابط شلللگفت » ای 

مل دخ  یفیبه ط « 2ردها کُ عام   -ردها  در روابط کُ لی از عوا و   -به صلللورت 

و   یخیعوامل تار   نییضلللمن تب بدین ترتیب، او  پرداخته اسلللت.   یان هودی

  هاردو کُ یانهودی هایکه براسلللاس آن مشلللابهت یکیعوامل ژنت به ،یتیهو

این مقاله   بدین معنا،. ، نیز توجه کرده است است  اعرابو  یانهودیتر از شیب

م  دو قو کینزد یمبنا عنوانبه یکیتیژن یو حت یاسللیسلل ،یخیعوامل تار زا

شروع    یتالش برا رینظ گریعوامل داز بیان  و یاد کرده سب م س یس  تیک   یا

 غفلت نموده است. رانیا یشدن به مرزها کینزد ای یالملل نیب

     له قا لدعم االسلللرائیلی  »با عنوان   یش( خو2713سلللحر الطراون در م اثر ا

ستان عن العراق على العالقات الترکی     صال کرد ستفتاء انف سرائیل  هال بر « هیاال

ست که   سالم  یجمهور کردیرواین نظر ا شابهت  هیو ترک رانیا یا   هاییاز م

حضللور  نیز همانند جمهوری اسللالمی، هیترکبدین معنا که برخوردار اسللت. 

  ؛داندیخود م یبرا یدیدر کردسللتان عراق را منبع تهد یسللتیونیصلله میرژ

کشلللور منجر  کی  جاد یبه ا  آویو از اربیل چرا که به زعم آنکارا، حمایت تل       

 قیتشلللو ییجدا زیرا به ن هیترک یردهاکُ تواندبه تبع آن، می خواهد شلللد و

 (.934-937: 2713  الطراون،ردیپذیآن را نم هیکه ترک یزیکند، چ

 خود 1931ملکی در مقاله مسعود اخوان کاظمی، فرزاد رستمی و حامد شاه )

های امنیتی آن برای           »با عنوان   مد یا تان عراق و پ طه کردسللل یل راب تحل

فارس،  خلیج 1331کنند که جنگ اسللتدالل می« جمهوری اسللالمی ایران

وط صللدام از اریکه قدرت در پی حمله نظامی امریکا به عراق در سللال  سللق

یده داعش و برگزاری         2779 پد یدتر نظیر ظهور  جد میالدی و تحوالت 

ستان         همه ستی در اقلیم کرد صهیونی ستقالل در افزایش نفوذ رژیم  سی ا پر

ست. این مقاله با بهره    دی موازنه تهدید اعتقاگیری از نظریهعراق مؤثر بوده ا

                                                           
1 Ofra Bengio 

2 Surprising Ties between Israel and the Kurds 
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ی غرب آویو در راسللتای یافتن متحد اسللتراتژیک جدید در منطقه دارد، تل

آسیا به سمت اقلیم رفته است که تبعات امنیتی آن برای جمهوری اسالمی       

 ایران غیرقابل انکار خواهد بود.

  له    4و اودد اران 3اشلللتراوس ندن یل ای گال قا حت عنوان 2714در م  ( خود ت

«The Kurdish Awakening and the Implications for 

Israel   »ت،ینفر جمع ونیلیم 97ردها با حدود هستند که کُ  دهیعق نیبر ا 

ه  . از نگاستند یبرخوردار ن یکه از خودمختار قوم در جهان هستند  نیبزرگتر

  هاکه در آن ییدر کشورها تیاقل نیا ی،متماد هایسال یط ها،هسندینو نیا

ند   پراک ماض نده هسلللت ته و حت    ، عمو حت ظلم قرار گرف   ،مواقع یدر برخ یت

مقاله اعتقاد دارند همانند   نیا سندگان نوی. اندکرده سرکوب  را هاها آندولت

ر د ژهیوبه تیجمع نیا انیدر م یجهقابل تو یداریو ب یردبهار کُ ،یبهار عرب

 اریردها بسللکُ اسللتیبر سلل یکه نفوذ دولت مرکز هیدو کشللور عراق و سللور

  ییامدهایپ ادیکشورها به احتمال ز نیتحوالت در ا محدود است، وجود دارد.

ستی    یبرا صهیونی شت؛ ز  رژیم  س  رایخواهد دا ست یاز منظر  این  یخارج ا

در  ویآواستقالل کنند، پاسخ تل   اعالمردها مسلم است که اگر کُ   باضیتقر میرژ

 خواهد بود. ، سریعدیشناختن کشور جد تیبه رسم

 له    یخضلللر دری ح قا با  2722در م  Kurds, Jews, and»عنوان ( خود 

Kurdistani Jews: Historic Homelands, Perceptions of 

Parallels in Persecution, and Allies by Analogy  » بر این

ی بوده و  مشلللترک یخیتار  یتجربه  یدارا یان هودیو  ها ردکُنظر اسلللت که  

دشللمنان مشللترک حمایت نمایند. به نظر  بایسللت از یکدیگر در مقابل می

  باعث شد  میالدی 1317آویو و اربیل از سال  نویسنده، روابط پنهان میان تل 

 ینشود و از سو رژیم صهیونیستیمنازعه اعراب و  ریب داد درگ تا از یک سو، 

 رد در کردستان عراق اجازه زنده ماندن داد.بخش کُ یبه جنبش آزاد ،گرید

 6روابط اسلللرائیل و کردها»ر مقاله خود با عنوان د 5میناسلللیان سلللرگ ی  »

یایی  و تاریخچه   با  روابط این پو یل  را  گیری رژیم بین شلللکل  روابط تحل

                                                           
3. Gallia Lindenstrauss 

4. Oded Eran 

5 Sergey Minasian 

6 The Israeli-Kurdish Relations 
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ستی    ستفاده  برای تالش و صهیونی سط  کُرد عامل از ا  راهبرد در آویوتل تو

همچنین . اسللت شللده داده نشللان عربی هایمحیط علیه خود ایمنطقه

  و آمریکا عملیات از پس منطقه سللیاسللی  گسللترده ت ییرات میناسللیان

ستی    روابط بر آن کلی تأثیر و عراق در متحدانش صهیونی ا ر کُردها و رژیم 

 ایویژه نقش همواره کُرد داده است. از نظر نویسنده عامل   قرار بررسی  مورد

ستراتژی  در سیس  از پس رژیم ژئوا شته  یهودی دولت تأ ست و روابط  دا  ا

صر  از یکی رژیم و کُردها صلی  عنا ست   ا سیا  در هاصهیونیست   سیا   و غرب آ

تاحدودی سلوریه مورد توجه بوده    عراق و بر فشلار  اعمال برای موثر اهرمی

رژیم  ملی امنیت برای ایران ایهسلللته اسلللت. از نظر میناسلللیان برنامه

ضعیت میان ایران و          شدید و صورت ت ستی اهمیت حیاتی دارد و در  صهیونی

ان علیه رژیم یا غرب علیه ایران، نقش اقلیم و    غرب، در وضلللعیت اقدام ایر  

 اکراد مهم است. 

از  یتنها بخش این مقاالت ، ذکر شده در سطور پیشین    آثارنقاط قوت  نظر ازصرف 

کردسلللتان عراق را مورد توجه قرار داده و  میاقل صلللهیونیسلللتی و میرژ انیروابط م

و تحوالت  7(میابراهآبراهام  مانیپانعقاد  رینظ یدیجد یخدادهارُ یک از آنان، بهچهی

 یریگضمن بهره ،روشیپ یدر مقالهاین در حالی است که  . اندتوجه ننموده ایمنطقه

با توجه به تحوالت  گردیده اسللت تا یسللع شللده،انجام  هایشپژوه دیاز مطالب مف

دو طرف  انیروابط م یجامع درباره پژوهشلللی به ها،منطقه و در نظرگرفتن آن دیجد

 پرداخته شود.

 . چارچوب نظری2
از بدو اسللتقرار رژیم صللهیونیسللتی در اراضللی فلسللطین اشلل الی تاکنون، امنیت 

(. 31: 1933ترین مؤلفه در اسللتراتژی سللیاسللت خارجی آن بوده اسللت روحی، مهم

منشللاء این امر عدم مشللروعیت و مقبولیت آن نزد بسللیاری از کشللورهای منطقه و   

ش ا  گرایانه و نژادپرست رژیم و منازعات آن با محیط پیرامونی تحت  لجهان، ماهیت ا

                                                           
چهار کشور امارات متحده  انیم ،کایبا وساطت آمرمیالدی و  2222در اواخر سال  (میابراهآبراهام) قرارداد صلح. 7

قدام به شده ا ادی یقرارداد، کشورها نیمنعقد شد. براساس ا یستیونیصه میسودان و مراکش با رژ ن،یبحر ،یعرب

ود که ب «قرن یمعامله» از طرحِ یبخش میمعاهده ابراه نمودند. یستیونیصه میبا رژ کیپلماتیروابط د یبرقرار

 مطرح شده بود. -متحده االتیجمهور وقت اسیرئ- «دونالد ترامپ»توسط 
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ست. به همین دلیل این رژیم علی    سرائیل ا رغم برخورداری از عنوان منازعه اعراب و ا

سعی نموده بخشی از حوزه  چتر حمایتی ایاالت ی امنیتی خود متحده آمریکا، همواره 

منطقه افزایش دهد. به بیان دیگر  ی دوسللتان و متحدین در را از طریق افزایش حلقه

ضللعیف بودن رژیم از نظر برخورداری از عمق اسللتراتژیک باعث شللده که سللران آن  

نخست وزیر  -« بن گوریون»های امنیتی داشته باشند. ذیل این دغدغه   همواره دغدغه

با درک  -اسللبق رژیم صللهیونیسللتی و از معماران اصلللی سللیاسللت خارجی این رژیم

سیا،  شکننده  موقعیت پیچیده و را  8«دکترین اتحاد پیرامونی»ی آن در محیط غرب آ

مطرح سللاخت. براسللاس این دکترین توجه رژیم به ایجاد ارتباط با کشللورهای غیر   

های دینی مختلف مانند لبنان و اتیوپی( عربی ایران و ترکیه(، کشورهای دارای هویت

ها و ارامنه( معطوف شللد تا  های قومی غیرعرب یا غیرمسلللمان مانند کردو نیز اقلیت

: 1933مقدم، زاده و جاودانیسازی بزند موسوی  بتواند در مقابل اعراب دست به موازنه 

274 .) 

ن طراحی و توسط ب  -نخستین رئیس موساد  -« ریوون شیلوا »این دکترین توسط  

صلی دکترین اتحاد پیرامونی        سته ا شد. ه شته  ه جهش ب»گوریون به مورد اجراء گذا

ی کشورهای عربی متخاصمی بود که اسرائیل را محاصر کرده بودند ...      حلقهآن سوی  

و اسلللرائیل باید روابط خود را با کشلللورهای پیرامون جهان عرب توسلللعه دهد؛ زیرا 

گونه که اعراب، اسلللرائیل را محاصلللره کرده بودند، اسلللرائیل نیز باید بتواند            همان 

ی خروج اسرائیل  ر درازمدت، زمینهکشورهای عربی را محاصره کند تا از این طریق د  

صادی و امنیتی آن نیز در برابر         شود و منافع اقت سی در منطقه فراهم  سیا از انزوای 

(. به بیان 274: 1933مقدم، زاده و جاودانیموسللوی« کشللورهای عربی تأمین گردد

توانسلت حف  بقاء و عمق اسلتراتژیک را از   دیگر، از آنجا که رژیم صلهیونیسلتی نمی  

ست آورد؛ بنابراین، به       طر سایگان به د صلح با هم ضای قرارداد  ست  یق ام دنبال به د

صلی          ستی در حقیقت تکیه ا سیا و آفریقا رفت. این دو شورهای آ ست در ک آوردن دو

: 1932رژیم در روابط آن با جهان و ورای دیوار خصومت اعراب بود عباسی و دیگران، 

133.) 

سالمی یکی از مهم ایران در زمان قبل از پیروزی انقال ویو آپیمانان تلترین همب ا

سازمان   بود و حتی همکاری شترکی میان  های اطالعاتی این دو با کُردها وجود های م

شاهی از بین رفت متقی،             شاهن سد  سته و فا سرنگونی نظام واب شت. این روابط با  دا

                                                           
8 Periphery doctrine 
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ه ط با کُردها ب(. در کنار ترکیه و برخی کشورهای آفریقایی، برقراری ارتبا 4-9: 1971

های مطرح در دکترین پیرامونی اسلللت. از ویژه اقلیم کردسلللتان عراق یکی از گزینه

شابهت     شی از م نمایی هویتی و همدردی لحاظ فرهنگی و تاریخی بخشی از این امر نا

کُرد و یهود به عنوان دو ملت بدون دولت بود که طی آن رژیم باید برای برپایی کشور 

قوم حمایت و پشتیبانی به عمل بیاورد تا از این طریق مشروعیت    مستقل کُرد از این 

سب کند. بخش دیگر اهمیت کُرد  ستراتژیکی و امنیتی رژیم    ک شی از مالحظات ا ها نا

صهیونیستی بود. سران این رژیم معتقد بوده و هستند که از طریق برقراری ارتباط با      

ن برخوردار خواهد شد. این امر به کُردها، رژیم از چشم و گوش در عراق، سوریه و ایرا

صومت تل    شدید خ سائل منطقه ویژه بعد از ت سال آویو با تهران در م های اخیر ای در 

شدت یافته است. از لحاظ سیاسی ایجاد کشوری کوچک که دارای ساختاری مشابه         

ای هبا رژیم باشد نیز از دیگر اهداف رژیم در حمایت از اکراد است. استفاده از ظرفیت   

اقتصادی کُردهای اقلیم نظیر خرید نفت، که در این مقاله بدان پرداخته شده است را    

عنوان اهداف اقتصللادی و تجاری این رژیم در رابطه با اقلیم کردسللتان توان بهنیز می

  با و ایکتابخانه صللورت به تحقیق این در اطالعات گردآوری عراق برشللمرد. روش

ستفاده  ست  اینترنتی منابع از ا -یفیتوص  شکل  به نیز از نوع کیفی و پژوهش روش .ا

نظرهای طرح شللده از تر متن، به برخی اظهارباشللد که جهت غنای بیشمی تحلیلی

 سوی رهبران دو طرف ارجاع داده شده است.

 ی روابط میان رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق. تاریخچه0
صللهیونیسللتی و اقلیم کردسللتان میان رژیم روابط  ینهیشللیقبل از پرداختن به پ

نوز ه عراق کردسللتان میاقل به اینکهاسللت که با توجه  ینکته ضللرور نیا انیب عراق،

 شلللود ویملت شلللناخته نم-دولت کیعنوان به یالمللنیب نیبراسلللاس حقوق و قوان

 در همچنان  ها حوزه یدر برخ ،و عمل  یریگمیتصلللم در 9ی فرافدرالی آزاد رغمیعل

شور  چارچوب سته از     توانیرا نم وآویتل-لیروابط ارب رو،ازاین دارد؛ قرار عراق ک س گ

س  یو دولت مرکز میروابط اقل  میرژ و میکه درباره روابط اقلآن ژهیوبه .نمود یعراق برر

                                                           
کردستان عراق نه در چارچوب الگوهای کالسیک خودمختاری و نه در زمره الگوهای مختلف فدرالیسم موجود . 9

ا بتوان فدرالیسم و استقالل قرار دارد که شاید عنوان فرافدرالی ربندی است، بلکه در حالتی بینابینی میان قابل طبقه

 (.213: 1389نیا و دیگران، برای آن انتخاب کرد)حافظ
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 یتوسللعه یاز موانع اصللل یکیامر  نیدر عراق وجود دارد و هم یمخالفان سللرسللخت

 .  دآییدو طرف به شمار م انیروابط م

شورهای عربی ائتالف در        به  شمی از جمله ک سله ها سل هر حال، عراق در دوران 

میالدی با رژیم صللهیونیسللتی بود و از آن زمان تاکنون نیز تنها   1343جنگ سللال 

بس با آن رژیم ننموده است. بدین  رود که اقدام به انعقاد آتشدولت عربی به شمار می

اند و همچنان می دیپلماتیک نداشته ترتیب و در روی کاغذ، دو طرف هرگز روابط رس 

 برند.  در وضعیت جنگی با یکدیگر به سر می

با دولت مرکزی             که  یل  به این دل ما ُکردهای این کشلللور  لت عراق ا برخالف دو

صیل ایرانی       یکپارچه نیستند، شرایط متفاوتی دارند؛ کُردها که در اصل یکی از اقوام ا

شلللاه اسلللماعیل »نگ چالدران که میان ی جی صلللفویه و در نتیجهبودند، در دوره

شاه عثمانی –« سلیم یکم »و « صفوی  ضمیمه     -پاد شور ایران جدا و  اتفاق افتاد از ک

عدها، در خالل جنگ جهانی اول و طبق           ند. ب مانی شلللد مه   »امپراتوری عث نا توافق

میالدی( کُردهای سللاکن در پنج اسللتان سلللیمانیه، کرکوک،   1311« سللایکس پیکو

دهوک تحت حاکمیت کشللور جدیدالتأسللیس عراق قرار گرفتند و از اربیل، موصللل و 

 (.97-23: 1933هایی را سازماندهی کردند رجبی، همان ابتدا، قیام

صهیونیستی، در طول جنگ نخست کُردها        با اتخاذ راهبرد پیرامونی توسط رژیم 

های  رسلللانی به نیرومیالدی این رژیم اقدام به کمک 1373تا  1373و دولتِ عراق از 

ها ادامه دنبال وقوع جنگ ایران و عراق این کمکپیشللمرگه کُرد نمود و پس از آن به

 (.Reisinezhad, 2019: 3یافت 

ای میالدی، نیروی هوایی رژیم صلللهیونیسلللتی نیروگاه هسلللته    1331در ژوئن 

سته       شور به بمب ه ستیابی آن ک سیراک عراق را بمباران نمود تا احتمال د ای را از او

(. در مقابل دولتِ صلللدام حسلللین که با توجه به جنگ با  BBC, 2005ببرد میان 

جویانه خودداری   ایران، امکان جنگ همزمان در دو جبهه را نداشلللت، از اقدام تالفی       

موشک   42میالدی، عراق اقدام به شلیک   1331های ژانویه و فوریه کرد. در طول ماه

ستی نمود. این اقدام        صهیونی سمت رژیم  سکاد به  صورت گرفت که با    ا با این امید 

جویانه رژیم، کشلللورهای عربی عضلللو ائتالفی که علیه عراق در جنگ         حمله تالفی 

فارس شکل گرفته بود، اقدام به ت ییر موضع نمایند که البته با فشارهای ایاالت     خلیج

شد   ستی با       The guardian, 1991متحده، چنین ن صهیونی سال بعد، رژیم  (. یک
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به دنبال ترور صلللدام بود که در نهایت ل و       12«ی تمشلللکبوته »ات ریزی عملی طرح

-« اسلللحاق رابین»میالدی،  1337(. در سلللال Correspondent, 1999 شلللد

با میانجیگری اردن برای حل اختالفات با عراق   -وزیر اسبق رژیم صهیونیستی   نخست 

ال، در همان سل  به دنبال دیدار حضلوری با صلدام حسلین بود که با کشلته شلدن او     

 (.Oren, 2009:2چنین چیزی هرگز رُخ نداد 

میالدی، رژیم بعث عراق   2779ی نظامی واشنگتن به ب داد در سال  پس از حمله

به رهبری صللدام حسللین با فروپاشللی مواجه شللد و دولتمردان آمریکایی مسلل ولیت 

اد، نژسللازی و تشللکیل دولت نوین در عراق را بر عهده گرفتند کاظمی و غفاریامنیت

( و بدین ترتیب، نیروهای ُکردی که به کمک نیروهای آمریکایی علیه            143: 1477

گیری دولت جدید در این    دولت بعث عراق به جنگ پرداخته بودند، پس از شلللکل        

سال        سی آن در  سا شور و تدوین قانون ا متحده از میالدی، با حمایت ایاالت 2777ک

شدند و ا       سبت به قبل برخوردار  شتری ن ستقالل بی صورت فدرالی زیر  ا ین منطقه به 

شروع به فعالیت نمود رجبی،   ست    97: 1933نظر دولت مرکزی عراق  شایان ذکر ا  .)

یاالت   با کُردهای عراقی از ماه اوت      که روابط مسلللتقیم ا میالدی و بر  1313متحده 

نظر از اهمیت کُردها، از های اقتصللادی آغاز شللد که این تحوالت صللرفمبنای کمک

گرفت بوداغی و الملل در دوران جنگ سللرد نشلل ت میتاری نظام بینت ییرات سللاخ

 (.332: 1477دیگران، 

آریل »های بعد از اِشللل ال عراق توسلللط نیروهای آمریکایی، هرحال، در سلللالبه

خواهان تعمیق روابط با کُردهای عراق   -وزیر وقت رژیم صهیونیستی  نخست -« شارون 

  شهرت یافت. 11«پِلَن بی»کشور عراق شد که به تری در و از این طریق، حضور فعاالنه

میالدی، رژیم صلهیونیسلتی در چارچوب هماهنگی با سلازمان سلیا      2774در سلال  

شبه ی مقابله با گروهبهانهمبادرت به تجهیز نظامی کُردهای عراق به ت نظامی تحهای 

لبته (. اHersh, 2004: 2حمایت ایران در عراق و افزایش حضور اطالعاتی پرداخت  

باید توجه داشللت که اقدامات این رژیم با نظر مثبت رهبران اقلیم کردسللتان همراه  

جمهور اقلیم  رییس-« مسللعود بارزانی»میالدی،  2777مثال، در سللال عنوانبود؛ به

 های عربی با دولت اسرائیل از آنجایی که بسیاری از دولت »گفته بود  -کردستان عراق 

                                                           
10 Operation Bramble Bush 

11 Plan B 
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 :Bishku, 2018« ط میان کُردها و این رژیم جُرم نیستارتباط دارند، برقراری رواب

63.) 

و   -وزیر دفاع وقت رژیم صللهیونیسللتی-« ایهود باراک»میالدی،  2773در سللال 

بانی   » طال قت عراق رییس-« جالل  یان کنفرانس   -جمهور و نال    »در جر ناسلللیو انتر

  (.Al-Ansary, 2008در یونان با یکدیگر مالقات و دسلت دادند  « سلوسلیالیسلت   

عنوان نماینده  هرچند کنفرانس یاد شده از ماهیتی حزبی برخوردار بوده و دو طرف به 

حزب سللیاسللی خود، یعنی حزب کارگر رژیم صللهیونیسللتی و حزب اتحادیه میهنی  

کردسللتان در آن حضللور یافتند، اما حسللاسللیت نمایندگان پارلمان عراق را به همراه 

ضع    شت. بنابراین، این برخورد را نه به مو ضع   دا دولت مرکزی عراق، بلکه باید به مو

 اقلیم کردستان مرتبط ساخت.

وزیر وقت امور خارجه اقلیم     -« فالح مصلللطفی بکر»میالدی،  2717در سلللال 

ما مشللکلی با اسللرائیل نداریم. آنها به ما آسللیب   »اظهار کرد که  -کردسللتان عراق

ما نمی  نزده ند.  خاط      ا به این  باشلللیم فقط  نان متنفر  نان   توانیم از آ که اعراب از آ ر 

ای که یکی از پیامدهای آن، انکار بُعد  گیری(. موضع Bishku, 2018: 12« متنفرند

میالدی،   2714دینی مسلل له فلسللطین و فروکاسللتن آن به بُعد قومیتی بود. سللال   

صادی      نقطه ستان عراق در ابعاد اقت ستی و اقلیم کرد صهیونی ی عطفی در روابط رژیم 

  بار اقدام به خریداری نفت از اقلیمیم صهیونیستی برای نخستین   بود؛ در این سال، رژ 

لت مرکزی عراق نیز همراه بود         با اعتراو دو ته،  که الب تان نمود   ,Payneکردسللل

میالدی، اقلیم کردسللتان نیمی از تولید نفت خود، یعنی   2717(. تا سللال 2 :2014

صادر         977 ستی  صهیونی شکه نفت خام در روز را به رژیم   ,Atkins کردمیهزار ب

ل پرسی استقال(. شایان ذکر است که از منظر سیاسی نیز، پس از برگزاری همه2017

میالدی انجام شلللد، تنها رژیم     2717ی کردسلللتان عراق که در سلللال    در منطقه 

 (.Wainer, 2017 صهیونیستی بود که از این اقدام حمایت کرد

 . روابط فعلی اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی 4
ستای تعمیق روابط خود با اقلیم، حوزه همکاری را تنوع       ستی در را صهیونی رژیم 

یاز اقلیم به جذب              به ن با توجه  بخشلللیده و گسلللترش داده اسلللت. بدین ترتیب، 

های  های مذکور، طی سلللالگذاری و فناوری و توانمندی این رژیم در زمینهسلللرمایه

اخیر به موازات روابط امنیتی، اطالعاتی و دیپلماتیک و سلللیاسلللی غیرعلنی، روابط       
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ضعیت کنونی           سی و ست. در این بخش، به برر سعه یافته ا صادی و تجاری نیز تو اقت

 روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق خواهیم پرداخت.

 عراق. روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان 4-1

سعودی به    ستان  ی بزرگ نفت خام در عنوان دومین تولیدکنندهعراق پس از عرب

صادرکننده      شورهای  سازمان ک شناخته می میان  شور،    ی نفت  اوپک(  شود و این ک

باشلللد آدمی و  ی نفت خام در جهان را دارا می   پنجمین ذخایر بزرگ اثبات شلللده   

ی  نفت و گاز( عراق در اقلیم  درصللد از ذخایر انرژ 77(. حدود 712: 1477شللکری، 

 (.  23: 1933کردستان عراق قرار دارد  رجبی، 

میالدی، صلللادرات نفت اقلیم کردسلللتان به رژیم      2717درحالی که تا سلللال    

ستی به     سیده بود     977صهیونی شکه ر سال دولت  Atkins, 2017هزار ب (، در این 

اف کرکوک، که در  های نفتی کلیدی اطر  گیری میدان مرکزی عراق موفق به باز پس  

طول برخورد میان اقلیم کردسللتان و داعش به تصللرف آن اقلیم درآمده بود، شللد تا   

تولید نفت کردستان عراق و به تبع آن، صادرات به رژیم صهیونیستی به نصف کاهش     

 (.Atkins, 2018یابد 

 
حون ترکیه و از آنجا به رژیم جیحون که اقلیم کردستان عراق از آن طریق نفت خود را به جی-خط لوله نفت کرکوک

 کند.صهیونیستی صادر می
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به رژیم             تان  فت از سلللوی اقلیم کردسللل قانونی بودن فروش ن به غیر جه  با تو

صلللهیونیسلللتی از دید دولت مرکزی عراق، آن اقلیم در تالش برای فروش نفت به      

سللیسللتم تشللخی   »صللورت مخفیانه بوده اسللت. آنان این کار را با خاموش کردن 

کشللی میالدی، نفت 2713مثال در ژانویه عنواناند؛ بهانجام داده کشنفت 12«خودکار

با    14«بندر جیحان  »از پایانه نفتی اقلیم کردسلللتان عراق واقع در      13«مبروک»نام  به 

این کار باعث شلللد تا از این  (.Twitter, 2018 aپرچم مالت آغاز به حرکت نمود 

شخی  خودکار یک       کش، اثری در ترافیک دریایی نفت ستم ت سی شد. اندکی بعد،  نبا

فت  به ن ندر        15«مارو »نام  کش دیگر  فت جنوبی ب نه ن یا پا در رژیم  16«اشلللکلون»در 

شماره ثبت، ابعاد نفت       شد که  شابه با نفت  صهیونیستی روشن  ش  ککش و مسیری م

 17«انکورا اینوسللتمنتس»کش مبروک/مارو در مالکیت شللرکت مبروک داشللت. نفت

ند کل»واقع در  یاالت  18«یول  14(. این اتفاق در  Atkins, 2018باشلللد  متحده می ا

تکرار شللد.   22«کیتون»به  19«کریتی دایمند»میالدی نیز با ت ییر نام از  2713فوریه 

، واقع در 21«آوین اینترنشلللنال»کش کریتی دایمند/کیتون در مالکیت شلللرکت نفت

 ,Twiterباشللد یم 23«جورج میلونداس»یونان با مدیرعاملی  22«ماروسللی»شللهر 

2018 b.)  صادراتی روزانه که با دوران طالیی      177البته، حتی رقم شکه نفت  هزار ب

میالدی فاصلللله قابل توجهی دارد، همچنان بخش مهمی از واردات نفت رژیم  2717

شامل می      ستی را  شگاه       صهیونی صاض که پاالی صو شدود »های رژیم در شود. مخ و « ا

ام متوسلللط تا سلللنگین، یعنی همان کیفیت نفت      قادر به پاالیش نفت خ      « حیفا »

 (.Atkins, 2018کردستان عراق هستند 
                                                           

12  automatic identification system (AIS)  

13 Mabrouk 

14 Ceyhan 

15 Maro 

16 Ashkelon 

17 Ancora Inverstments 

18 Cleveland 

19 Kriti Diamond 

20 Kiton 

21 Avi International 

22 Marousi 

23 George E. Mylonas 
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صورت می     صادی میان دو طرف در حالی  حکم »پذیرد که قانون توسعه روابط اقت

آویو را از برقراری روابط تجاری با  در رژیم صلللهیونیسلللتی، تل 24«تجارت با دشلللمن

(.  Trading with the Enemy Act, 1939دارد کشلللورهای دشلللمن باز می

شمول این قانون می  شاورزی   بنابراین، به دلیل اینکه عراق م شد، تولیدات درمانی و ک

هایی نظیر اردن و قبرس به بازار عراق راه پیدا  رژیم صللهیونیسللتی از طریق واسللطه 

میالدی، وزارت مالی    2713(. در سلللال Middleeastmonitor, 2019 نمودمی

ستی اجازه بر    صهیونی صادر کرد  رژیم  ( 2713، میلمانقراری روابط تجاری با عراق را 

یان رژیم           که می  به روابط مسلللتقیم م که  فاق بیش از آن یل این ات فت دل توان گ

سهیل روابط تجاری آن        شد، به منظور ت ستی و دولت مرکزی عراق مرتبط با صهیونی

 رژیم با اقلیم کردستان عراق بوده است.

 تی و اقلیم کردستان عراق  . روابط سیاسی رژیم صهیونیس2-4

سال           ش الی در  سطین ا ستقرار در مرزهای فل ستی از زمان ا صهیونی  1433رژیم 

میالدی توجه خاصللی به کردسللتان عراق داشللته و تنها رژیمی اسللت که به حمایت  

خواهی اقلیم کردستان عراق پرداخته است حیدری   صریح و آشکار از فرایند استقالل   

البته از منظر سیاسی باید با احتیاط سخن گفت؛ زیرا از یک (. 173: 1937و دیگران، 

سو هنوز موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی از سوی بسیاری از کشورهای اسالمی          

ستان همچنان تحت            سوی دیگر نیز اقلیم کرد ست و از  شده ا شناخته ن سمیت  به ر

شته و به  ستقل -عنوان یک دولتحاکمیت دولت مرکزی عراق قرار دا شناخته   ملت م

حال، دو طرف در این حوزه نیز تالش   نمی با این  نده     شلللود.  نه فزای یا ای های همگرا

 اند. داشته

پیش از آنکه، روابط سیاسی اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی را بررسی        

های اخیر شاهد برخی گفتارها و نماییم، الزم است به این نکته اشاره شود که در سال

ت در سلللطح دولت مرکزی عراق پیرامون روابط سلللیاسلللی با رژیم  های متفاوکُنش

-« محمدعلی حکیم»میالدی  2713در سللال  مثال،عنوانایم؛ بهصللهیونیسللتی بوده

ومشلللی عراق، حمایت از   اظهار کرد که خط   -وزیر خارجه وقت دولت مرکزی عراق    

ست   راه صهیونی سطینی حل دو دولت میان  ست و بدین ترتیب، ب ها و فل م رای رژیها ا

ها قائل شلللده      صلللهیونیسلللتی حق حاکمیتی در کنار حق حاکمیت فلسلللطینی      

                                                           
24 Trading with the enemy ordinance 
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مثال جمال حسلللین   »میالدی نیز،  2727در سلللال  (.Abdulrazaq, 2019بود 

اعالم کرده بود که خواهان پیروی  -«حزب اُمت»رهبر سنی مذهب -« الحمد اآللوسی

یپلمللاتیللک بللا رژیم   عراق از الگوی امللارات متحللده عربی برای برقراری روابط د           

(. عالوه بر این، حزب تازه تأسللیس و سللکوالر Bruno, 2020صللهیونیسللتی اسللت 

سلللازی روابط نیز از حامیان عادی« طالل حریری»به دبیر کلی « اکتبر 27جنبش »

ترین  (. در این میان، شاید مهمLatif, 2021 میان عراق و رژیم صهیونیستی هستند

مربوط باشد که در قبال    -وزیر فعلی عراقنخست - «مصطفی الکاظمی »اظهار نظر به 

سازی روابط میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی، اذعان کرده بود که     عادی

 :Abdul-Hussainاین اقدام یک مسللل له حاکمیتی و مربوط به امارات اسلللت         

2020.) 

سیار متفاوت     ستی ب صهیونی رویکرد  ازتر با این حال، رویکرد اقلیم در مقابل رژیم 

دولت مرکزی عراق اسللت؛ با توجه به سللابقه طوالنی حمایت رژیم صللهیونیسللتی از  

ای که ارتباط کُردهای عراق، روابط میان دو طرف در سلللطح گرمی قرار دارد. به گونه

ای میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و رژیم صهیونیستی     ویژه

ایان ذکر است که برخالف دو حزب اُمت و جنبش  (. ش Tarkhani: 2021قرار دارد 

یاسلللت        27 ناچیزی بر سللل تأثیرگذاری  که  ند، حزب دموکرات   اکتبر  های عراق دار

ست. همچنین، از آنجایی       کردستان از نفوذ باالیی در اقلیم کردستان عراق برخوردار ا

، ودپرسللی، تنها رژیم صللهیونیسللتی اقدام به حمایت از آن نمکه پس از برگزاری همه

 ترین شریک اقلیم قلمداد کرد.توان این رژیم را اصلیمی

سپتامبر   سه  2721در  شخصیت   912ای با حضور  میالدی، جل های جامعه نفر از 

که در  25«مرکز ارتباطات صلح »مدنی عراق در شهر اربیل کردستان عراق، با حمایت   

شد  بروکلین ایاالت سه  (. در Arraf, 2021متحده قرار دارد، برگزار  سام    »این جل و

سنی   26«عبد ابراهیم حردان سران عراق »رهبر جنبش  از متحدان ایاالت متحده،  « پ

شویق عراق به دنباله    سخنرانی در ت سودان و امارات متحده عربی در  اقدام به  روی از 

از « سللحر الطائع(. »Lake, 2021 سللازی روابط با رژیم صللهیونیسللتی نمود عادی

ستی به    مقامات وزارت فرهنگ دولت م صهیونی شاره به رژیم  وان عنرکزی عراق نیز با ا

                                                           
25 The Center for Peace Communications 

26 Wisam Al-Hardan 
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ست   » شوری دو شد    « ک ستن عراق به معاهده آبراهام ابراهیم(   Centerخواهان پیو

for Peace Communication on YouTube, 2021.) 

شد. برخی گروه  این همایش با واکنش شدیدی در عراق روبرو  های مخالف با  های 

ضع آمری  شان    کاییتهدید حمله به موا ستان عراق به این همایش واکنش ن ها در کرد

(. همچنین، قوه قضلللاییه عراق با توجه به ممنوعیت قانونی         Memri, 2021دادند  

سام          عادی ستگیری برای و صدور حُکم د ستی، اقدام به  صهیونی سازی روابط با رژیم 

سی     سحر الطائع و مثال جمال حسین احمد اآللو ه علت  آخری ب-عبد ابراهیم حردان، 

 ,Boxerman نمود -سازی روابط، با وجود عدم شرکت در همایشطرفداری از عادی

2021 a  .) 

متحده نسبت به این همایش ساکت ماند و تنها واکنش مربوط به سرهنگ    ایاالت

سخنگوی ائتالف نظامی به رهبری ایاالت 27«وین ماروتو» متحده در عراق بود که در ، 

 ,lakeاطالعی کرده بود برگزاری این همایش اظهار بی  پیامی توییتری، نسلللبت به    

صون نگه دارد.  ( تا ایاالت2021 ست -« نفتالی بنت»متحده را از عواقب آن م ر وزینخ

ستی   صهیونی شان داد  مهم -فعلی رژیم  ترین واکنش مثبت به این همایش را از خود ن

توجه داشت که   (. البته بایدStaff, 2021و صحبت از باز کردن دست دوستی نمود    

ی غرب آسللیا تا حدود زیادی ی حضللور رژیم صللهیونیسللتی در منطقهافزایش دامنه

 بر عالوه متحدههای اروپایی است؛ به بیان بهتر، ایاالت آمریکا و دولت ناشی از حمایت 

  رژیم صللهیونیسللتی از نیز ایگسللترده سللیاسللی حمایت نظامی، و مالی هایکمک

عنوان متحدین آمریکا، هموراه کشللورهای عربی نیز به کند. کشللورهای اروپایی ومی

شته         ستی دا صهیونی شنگتن را در قبال رژیم  ست همراهی با وا ه اند که برای نمونسیا

سوم عادی می سودان   توان به موج  سازی روابط این رژیم با امارات، بحرین، مراکش و 

های اروپایی همراه دولتتنها با حمایت آمریکا که با همراهی از سوی  اشاره کرد که نه 

شد و بدین ترتیب، سایر کشورها را به برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی      

 (Kafura,2021ترغیب کرد 

توان اینگونه بیان کرد که هنوز شللکاف عمیقی میان  با توجه به این وضللعیت می

سایر بخش    ستان عراق و  ضوع عادی   کرد سبت به مو با رژیم سازی روابط  های عراق ن

با رژیم          مل  تان عراق در ع که اقلیم کردسللل حالی  صلللهیونیسلللتی وجود دارد. در

                                                           
27 Wayne Marotto 
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سمی با آن رژیم با         صحبت از برقراری روابط ر ست، هرگونه  ستی در ارتباط ا صهیونی

 شود.های مختلف همراه میواکنش شدید گروه

 . روابط امنیتی رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق0-4

ن اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی چندین دهه قدمت     روابط امنیتی میا

سیس        صوص با کمک به تأ شته و آن رژیم با حمایت و آموزش نیروهای کُرد، به خ دا

ستن »سازمان اطالعاتی کُردها به نام   آوری اطالعات مربوط ، آنان را قادر به جمع«پارا

ساخت روحی،   به رژیم می به دولت مرکزی، نیروهای نظامی و داخلی عراق برای ارائه

 ,Abdelhadiها ادامه یافت (. پس از سقوط دولت صدام نیز این آموزش73: 1937

تر نیز بیان شد، روابط میان کُردهای عراقی و رژیم صهیونیستی (. چنانکه پیش2006

 1397توان حداقل از دهه از قبل وجود داشللته اسللت و براسللاس برخی اسللناد می  

سو ح  صهیونیست را در میان کُردهای عراق پیگیری       میالدی به این  شاران  ضور مست

سلیح و         سبت به ت ساواک ن ساد با همکاری  سالمی، مو نمود. در دوران قبل از انقالب ا

 (.937-931: 1937پور، کرد تقیآموزش نظامی کردهای عراق اقدام می

یستی وناین روابط با توجه به افزایش اهمیت اقلیم کردستان عراق برای رژیم صهی

(؛  11-19: 1931پس از انقالب اسللالمی تداوم یافته اسللت اخوان کاظمی و دیگران، 

ی غرب آسللیا و تحت تأثیر عواملی همچون حضللور  ویژه، با ظهور داعش در منطقهبه

سوریه و عراق، و ارتقاء قدرت محور         شورهایی نظیر  شاری نیروهای ایرانی در ک ست م

رماندهان نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با  مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی، ف

درصللدد برآمدند تا ضللمن   29و مومِنتوم 28تدوین راهبردهای گوناگونی نظیر گیدئون

تر را در قبال آن دنبال  عنوان تهدیدی نزدیک، راهبردی تهاجمیشللناسللایی ایران به 

نزدیکی  ترین نکات طرح شللده در این راهبردها، اسللتقرار در  نمایند که از جمله مهم

راهبرد گیدئون در  (.34-39ب:  1477باشللد رجبی، مرزهای جمهوری اسللالمی می

میالدی و همزمان با افزایش نقش جمهوری اسلالمی ایران در سلوریه و    2717سلال  

عراق علیه نیروهای تکفیری داعش مطرح شللد. اسللاس این راهبرد جایگزین شللدن   

صم با گروه    شورهای متخا شبه نظامی تحت  ک سالمی ایران و  های  حمایت جمهوری ا

 2713ها بود. راهبرد  مومنتوم در سال نیز مقابله با توان عملیاتی  و نظامی ایرن گروه

ی جمهوری اسللالمی ایران از طریق   ی آن مهار قدرت فزایندهمیالدی مطرح و هسللته

                                                           
28 Gideon 

29 Momentum 
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یک   تاکت هاجمی  افزایش  به   37-33: 1477تر اسلللت رجبی، های ت یان  (. اعزام یهود

تان عراق که در میان آنان اعضای موساد با پوشش بازرگان به آموزش نیروهای     کردس 

 ,Hershپرداختند، بخشللی از اقدامات صللورت گرفته در همین راسللتاسللت کُرد می

2004: 3.) 

شه »نفری از کُردها به نام  17آموزش گروه  ستی برای    « مارن ری صهیونی در رژیم 

ند بمب     انجام عملیات   مات امنیتی این    ور و آدمگذاری، تر هایی مان قدا ربایی از دیگر ا

جام چنین             یت ان قابل به آن رژیم،  که  تان عراق بوده  با اقلیم کردسللل طه  رژیم در راب

یات  یا گروه       عمل هداف ایرانی  بال ا حامی ایران در عراق داده     هایی را در ق های 

 .(12: 1931 ،ی و دیگران اخوان کاظماست

ای برای العادهاقلیم کردستان عراق از اهمیت فوق ی به هر حال، اگرچه که منطقه

ست؛ به      ستی برخوردار ا صهیونی سابق    گونهرژیم  سر اطالعاتی  ای که به اذعان یک اف

ست،     شم و گوش      »صهیونی سوریه از چ سرائیل در ایران، عراق و  با اتحاد با کُردها، ا

ی منافع رژیم رغم روشللن(، با این وجود، علیTarkhani, 2021« شللودمند میبهره

صادی کنونی            سی و اقت سیا ستان، تجارب گذشته و روابط  ستی در اقلیم کرد صهیونی

که داللت بر وجود همکاری      یان طرفین  حاضلللر دارد، اقلیم      م حال  های امنیتی در 

کند که این امر کاری فراوان عمل میکردسللتان در این خصللوص با احتیاط و پنهان 

گذشته، شواهد قابل توجهی از این قبیل وجود   باعث شده است تا در طول چند سال    

شود. برای مثال         ضور رژیم در این منطقه تکذیب  شد و همواره ح شته با جوتیار »ندا

ادعا کرده اسللت که  2721در سللال  -سللخنگوی حکومت اقلیم کردسللتان- 32«عادل

همانطور که ما در گذشلللته چند بار گفته بودیم، اسلللرائیل هیچ منافعی در منطقه      »

ت  ند اسلللرائیلی   کردسللل ندارد و هیچ شلللهرو تان حضلللور    ان  ای در منطقه کردسللل

 (.Middleeastmonitor, 2021« ندارد

سی     ست که در بُعد امنیتی، رژیم به منظور برر این نکته از این اهمیت برخوردار ا

و رصد دقیق و موشکافانه تحوالت منطقه چندین سازمان و موسسه مختلف تأسیس         

موسوم به   91«موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه   »سات،  کرده است؛ یکی از این موس  

ای واقع در واشللنگتن اسللت. این رسللانه اسللت که یک سللرویس پایش 92«میمری»

های فعال کشللورهای ها و جریانموسللسلله با هدف بررسللی و تحقیق درباره جنبش 

                                                           
30 Jotiar Adil 

31 Middle East Media Research Institute  

32 Memri 
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هایی که درباره رژیم و    سلللازی رژیم صلللهیونیسلللتی از کلیه فعالیت     منطقه و آگاه  

های گروهی و الکترونیکی جهان عرب فعالیت  متحده در مراکز فرهنگی و رسانه ایاالت

کند و اقدامات وسلللیع جاسلللوسلللی از کشلللورهای همسلللایه را تحت پوشلللش   می

ستان انجام می  خبرگزاری سرائیلی در کرد :  1931 ،ی و دیگران اخوان کاظمدهدهای ا

27-13)  . 

کردستان عراق بر . تأثیر روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم 0

 امنیت ملی ج.ا.ایران

صورتی که بتواند به    ستان عراق در  سمیت     اقلیم کرد ستقل به ر شوری م عنوان ک

برسللد، با توجه به روابط تاریخی گرم با رژیم صللهیونیسللتی و همچنین، حمایت آن  

رسللمیت شللناختن رژیم   دنبال بهپرسللی اسللتقالل صللورت گرفته، به   رژیم از همه

خواهد کرد. همچنین، در حالتی که اقلیم کردسللتان عراق به  صللهیونیسللتی حرکت 

استقالل دست پیدا نکند؛ اما دولت مرکزی عراق با فاصله گرفتن از جمهوری اسالمی     

ایران در چارچوب طرح شام جدید، قادر به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی باشد،  

 خواهد بود.این اقلیم نیز قادر به گسترش روابط سیاسی خود با آن رژیم 

رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان     انیروابط م تیو تقو ییهمگرا ،در هرصورت 

رو  آنگزاره از  نیبه دنبال دارد. ا   رانیاج.ا. یبرارا  های امنیتی چالش  شی، افزاعراق

برخی کشللورهای متحده و همراه ایاالتبه یسللتیونیصلله میاسللت که رژ دیکأت مورد

و  یعامل ناامن    نتریمهم عنوانبه  را اسلللالمیجمهوری همواره پیمان، ای هممنطقه 

 انیروابط م تیبهانه که تقو  نای نموده و با  یمعرف ی غرب آسلللیا در منطقه  یثبات یب

 ،سللو کیاز  ؛ردپذییو ثبات منطقه صللورت م تیامن تیبه منظور تقو ویآوو تل لیارب

له أمسلل ،گرید یو از سللو کرده ترشیب اسللالمی راجمهوری هیعل یسللاختار داتیتهد

سط  شروع بودن رژ  نیفل ش  ی راست یونیصه  میو نام به  رانی. به عالوه، ابرندیم هیبه حا

ض    سطه ح س    یمتازمُ گاهیدر عراق، جا انیعیش  وروا صه  س یدر عر شور دارد  نیا یا . ک

،  تان عراقکردس میاقل ییایج راف تیبا در نظر گرفتن موقع رو، رژیم صهیونیستیازاین

صدد   ضور در اقلیم،     در ضمن ح ست تا  سب اطالعات دق  برای مکان نیا از ا از  قیک

س یس  یآمدهاورفت ستفاده نماید و عراق  رانیدولتمردان ا نیب یا شاره به ا ا ته نک نی. ا

به   میدر عراق، رژ یرنگ بودن عوامل قوم   راسلللت که با توجه به پُ     تی حائز اهم  نیز،

  یو مذهب یقوم یاز چندپارگ ،عراقدر جمهوری اسلللالمی  یمنافع مل بیمنظور تخر
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را به  جمهوری اسللالمی گاهیجا از این طریق، اسللتفاده خواهد کرد و رانیا هیعراق عل

خت.      ندا هد ا به برخی از مهم    خطر خوا مه،  که روابط رژیم    در ادا تأثیراتی  ترین 

شت،         سالمی خواهد دا ستان عراق بر امنیت ملی جمهوری ا ستی با اقلیم کرد صهیونی

 شود:پرداخته می

 خواهی کُردهای عراق به قلمرو سرزمینی ایران. سرایت استقالل0-1

ان عراق حمایت خواهی اقلیم کردسلت رژیم صلهیونیسلتی به دو دلیل از اسلتقالل   

و  تیبا چالش فقدان مشروع  سیس أاز بدو ت یست یونیصه  میرژنماید: نخست آنکه،  می

ستقالل س   ،نیمواجه هست؛ بنابرا  کشورها دیگر  یاز سو  رشیپذ  یراب یاس یهرگونه ا

ری باشد. دیگر آنکه، تس میرژاین به  یبخشهیروح ینوع تواندعراق می کردستان میاقل

ای عراق به کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسالمی ایران    خواهی کُردهاستقالل 

که، برگزاری             می چه آن جه سلللازد.  چالش موا با  ها را  یت ملی این کشلللور ند امن توا

ستان عراق در      همه ستقالل در کرد سی ا ی میالدی که نتیجه 2717سپتامبر   27پر

مایت رژیم دهندگان به اسللتقالل از دولت مرکزی عراق بود و حآن پاسللخ مثبت ر ی

صللهیونیسللتی از مرکزگریزی کُردها، پیامدهای احتمالی مختلفی را برای کشللورهای 

شت که یکی از مهم      سالمی دا سایه عراق و از جمله جمهوری ا سری  هم ترین آنها، ت

خواهی کُردها به این جوامع و مخدوش شلللدن امنیت ملی ایشلللان بود. به اسلللتقالل

که فردای برگزاری   یل نیز بود  تان،    همه  همین دل پرسلللی اسلللتقالل اقلیم کردسللل

سایه    شورهای هم ضمن همراهی با دولت مرکزی عراق،     ک صورت هماهنگ  ی آن به 

این اقلیم را از نظر ژئوپلتیکی منزوی سللاخته و دسللترسللی آنها را به نقاط گوناگون   

جهان و بازارهای جهانی محدود سللاختند. این حسللاسللیت همچنان برای کشللورهای 

ه ج.ا.ایران وجود دارد و به همین دلیل، ایران با دقت هرگونه تالش همسللایه و از جمل

ستقالل      ستی  برای ا صهیونی ستان عراق در همکاری رژیم    خواهی را با دقتاقلیم کرد

 نماید.رصد می

ضور . افزایش 0-2 ستی در مرزهای جمهوری    ح صهیونی سالمی و   رژیم  ا

 آن به داخل یاطالعات نفوذ

رژیم صهیونیستی همواره کوشیده است تا با نزدیک شدن به کشورهای همسایه         

ضور اطالعاتی، امنیتی و نظامی       شور ح سالمی ایران، در جدار مرزی این ک جمهوری ا

شور  مثال، موقعیت ج رافیایی جمهوری آذربایجان و همعنوانیابد؛ به مرز بودن این ک
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گردآوری اطالعات اسلللتراتژیک از ایران تبدیل      آل برای با ایران، آن را به مکانی ایده    

آوری های جمعسللاخته اسللت و از همین روسللت که این رژیم در سللاخت ایسللتگاه  

مک             باکو ک به  با ج.ا.ایران  جان  بای تداد مرز جمهوری آذر اطالعات الکترونیکی در ام

 (.227الف:  1477نموده است رجبی، 

ردستان عراق در همین چارچوب  روابط امنیتی میان رژیم صهیونیستی و اقلیم ک  

قابل تحلیل اسلللت. در حال حاضلللر، روابط امنیتی میان طرفین خطری جدی علیه          

شود. اگر حضور امنیتی فعلی آن به شکلی مخفیانه و با     امنیت ملی ایران محسوب می 

ستقالل اقلیم کردستان      کاریپنهان های متعدد از سوی رژیم و اقلیم است، ولیکن با ا

اتی  های عملی  تر و با قابلیت   های عیان  ه شلللکلی علنی و با تأسلللیس پایگاه     تواند ب  می

های جدی ایران و ترکیه با اسللتقالل اقلیم  بیشللتر همراه باشللد. با توجه به مخالفت 

سط آنان، اقلیم نیز نیازمند به     ستان عراق و محدودیت ژئوپلیتیکی قابل اِعمال تو کرد

در واحدی بزرگتر خواهد بود و به  حضللور امنیتی رژیم صللهیونیسللتی در خاک خود 

طور طبیعی، رژیم صهیونیستی نیز از حضور چشمگیر امنیتی در مرز با ایران استقبال 

شنود   هایگاهیپا جادیا (.Khosravi & Others, 2016: 170-169خواهد نمود 

ست که رژ  یاز موارد یکیکردستان   میدر اقل دنبال   یتیاز منظر امن صهیونیستی   میا

از  رانیا یاسللالم یجمهور هیعل یسللازو بازتوزان یبازدارندگ جادیعالوه، ا. بهکندیم

عات  های تای و عمل یسلللازگاه یپا  قیطر هداف رژ  گریاز د ،زین یتیو امن یاطال  میا

  میاقل کیاسللتراتژ تیموقعهمچنین،  .تاسلل کردسللتان عراق میدر اقل صللهیونیسللتی

سللازمان  - موسللاد یفرصللت را برا نیا ران،یبا ا یهمجوار لیکردسللتان عراق به دل

 نیفراهم کرده اسللت تا با حضللور در ا -رژیم صللهیونیسللتی ژهیو اتیاطالعات و عمل

و  را کنترل رانیا یها تی در شلللمال عراق، فعال   یاطالعات  یها گاه یپا  جاد یمنطقه و ا 

  یاسپورا یاز دعالوه بر این، رژیم صهیونیستی    (.Razavi, 2008: 119 پایش نماید

ست.     جمهوریدر خویش  ینفوذ اطالعات یبرا نیز میدر اقل هودی سته ا سالمی بهره جُ ا

ساس  توضیح آنکه، این یهودیان    میرژ تیو موجود میاقل نیروابط ب میدر تحک ینقش ا

 ستی صهیونی  میرژ یجنبش اطالعاتنمایند. شایان ذکر است که   ء میفایا یست یصهون 

تحت  نیقرار دارد و همچن یگذارهیسرما یهاها و پروژهشرکت یشت نمادر پُ معموالض

ها یعنوان ن عداد    «یالمللنیائتالف ب» یرو پا  یکه در ت ظام  یها گاه یاز  در که   ین

س  و شود یمستقر هستند، پنهان م   لیشهر ارب  اورتمج ژیم ر یاز نخبگان نظام یاریب

ستی    شرکت    صهونی شش تاجران و کارمندان  ص    یهادر پو صو شمال عراق    یخ در 

 داد  ب یو دولت مرکز لیارب نیکه ب یاپس از مناقشه  در واقع، مش ول به کار هستند  
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داقل ساالنه ح  کهیطورشد؛ به  میاقتصاد اقل  تیب داد در تقو نیگزیجا ویآوخ داد، تلرُ

 دیرخ قیاز طر نیکند و روابط طرفیم نیدولت کردستان تضم   یدالر برا اردیلیم 17

 ،محمد  حمد کرده اسلت  دایپ یجنبه اقتصلاد  زیکردسلتان ن  اچاقدرصلد نفت ق  77

2721).  

و تهدیدهای نظامی،   رانیا یغرب یدر مرزها صللهیونیسللتی  میمجاورت رژهمین 

صرار کُ امنیتی و اطالعاتی ناشی از آن بود که سبب شد تا      بر  مبنیردها در بحبوحه ا

سدارن ان  میاقلاین در  یست یونیصه  میرژ یاطالعات تیانکار هرگونه فعال سپاه پا قالب ، 

سالم  سال    ا سفندماه  سی حمله    1477ی در ا شکی را شم  میرژ سات یس أبه ت ی مو

شهر ارب  یست یونیصه  صل تدارک ببیند لیدر  شک این  ی. علت ا ز   وجود مراک ،بارانمو

س    یاطالعات سو ستان عراق  میدر اقل یست یونیصه  میرژ یو جا در  اتفاق نیبود. ا کرد

تا پ  رُ یحال  به  نیاز آن، تهران چند  شیخ داد که  باره تالش   میبه رهبران اقل  مرت در

هشلللدار داده بود. مراکز بمباران   رانیا ملی تی امن دی و تهد  ینفوذ اطالعات  یبرا میرژ

و  رانیمخالف ا یهاآموزش و مالقات با گروه یبرا رژیم صلللهیونیسلللتیشلللده، مقر 

  کردستان عراق  میاقل سوی از  رانیا دیبود. تهد رانیحمله در داخل ا یبرا یزیربرنامه

ستگاه د  یسخنگو - «زاده بیخط دیسع » مهم بود که ییتا جا س ید جمهوری  یپلما

اعالم کرد: این غیرقابل قبول است که یکی از همسایگان ما   یاظهارنظر یط -اسالمی

ستحکمی با آن داریم   سالمی تبدیل    [...]که روابط م به کانون تهدید علیه جمهوری ا

 (.2722 ،شود الزیدی

 رانیکردن ا زهیعراق. 0-0

گ پس از جن-در عراق  میرژ نیچالش ا رژیم صهیونیستی،   لگرانیاز تحل یاریبس 

  اکوفی »دانند.  یاهلل مرتبط مو حزب رانیبا دو عامل ا    ماض یرا مسلللتق -میالدی 2779

  -یاطالعات مل یابیارز میت یو از اعضا  رژیم صهیونیستی  افسر ارشد ارتش   - «دوریآم

  ،پس از جنگ عراق یسللتیونیم صللهیرژ یاسللیچالش سلل نیمعتقد اسللت که مهمتر

 ران،یخود در مورد ا یجنگ یها اسلللتی ادامه سللل  یمتحده برا  االتی متقاعد کردن ا  

صه   و حزب هیسور  ست. از نگاه دولتمردان   کیعراق دموکرات کی جادیا یست یونیاهلل ا

شد، هرگز پ  رانیطرفدار ا یروهایکه مملو از ن  یو برقرار سم یدر نبرد با ترور یروزیبا

کردسللتان  میاقل (.Khosravi, 2008: 145-146 نخواهد کرد نیصلللح را تضللم 

انجام اقدامات   یبرا کایو سللوق دادن آمر رانیکردن ا زهیدر عراق یمهم ارینقطه بسلل
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  ادیهدف  یرا برا میاز تالش رژ یقیدر دوره ترامپ مصاد توانیاست. م  رهیو غ ینظام

 شده مشاهده کرد.

 کردستان میاقل قیدر بافت عراق از طر رانیا فیتضع. 0-4

باور هسلللتند که خروج کامل   نیبر ا یسلللتیونیصللله میکه رهبران رژ ییآنجا از

خواهد   لی تحم یتیامن یثبات یرا با توجه به ب    یبزرگ یاز عراق خأل نظام  متحده ایاالت 

سالمی جمهوری یموجود برا یهاکرد که فرصت  صحنه   میتحک یبرا ا کنترل خود بر 

 یرا به خوب ریمسلل نیا ویآوتل جهیدهد. در نتیم شیعراق را افزا یتیو امن یاسللیسلل

از  یکیعنوان خود در کردسلللتان به یحضلللور اطالعات تیو با تقو کندیمحاسلللبه م

سلللرعت مداخله در امور  شیدنبال افزاقه، بهدر منط میحف  منافع رژ یسلللازوکارها

ست. ا  س   نیعراق ا ست یامر به به خصوص با توجه به  سط دولتِ  کایآمر دیجد ا  که تو

 رانیا اب یابازگشت به توافق هسته یدر رابطه با تالش برا ژهیواتخاذ شد، به دنیجو با

سال   صه    یبود؛ برامیالدی  2713به آنچه قبل از خروج از آن در  از  ست یونیسران 

  یفعل تیدر در عراق در وضلللع میبرخوردار اسلللت. از جمله اهداف رژ ایژهیو تیاهم

  یادر عراق با هدف قرار دادن بازوه     اسلللالمیجمهوریکردن نفوذ  یمربوط به خنث 

 .(2721 محمد احمد، است -یعراق ینظام انینظامشبه ی،عنی-تهران 

 گیرینتیجه
صن      ستی به دلیل ماهیت ت صهیونی سلطه عی، همکاری با قدرترژیم  ..  گر و .های 

همواره از سوی کشورهای اسالمی در انزوا قرار داشته است؛ بنابراین، کوشید با دنبال        

یت      با اقل باط  حاد پیرامونی و از طریق ارت قه   نمودن دکترین ات –های غیرعرب منط

مین ی غرب آسیا افزایش دهد و ه حضور و نفوذ خویش را در منطقه  -همچون کُردها

 امر سبب برقراری ارتباط میان رژیم با سران کُرد عراق شد.  

نظر کُردها با نگاهی ابزاری همراه بوده و از    اگرچه در ابتدا تالش رژیم برای جلب   

شورهای عرب بهره می     سین و دیگر ک صدام ح  برد؛ اما به نظرآنان به منظور مقابله با 

صدام به    می سقوط  سد با  صلی رژیم، رویکرد رژیم در مقابل   عنوان یکی از ر مخالفان ا

آویو با بهانه قرار دادن این میالدی به این سللو، تل 2779اقلیم ت ییر یافت. از سللال 

شلللوند و با هدف     موضلللوع که ُکردها همانند یهودیان، ملتی بدون دولت قلمداد می        

صدد برآمد تا به کُردها برای برپایی ک      شروعیت برای خود؛ در سب م  شوری واقعی ک

ای همسللتقل کمک نماید. تنوع بخشللیدن به روابط با اقلیم کردسللتان عراق در زمینه
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اقتصادی و تجاری را نیز باید از این منظر نگریست که از یک سو، باعث تعمیق روابط    

اقلیم کردستان عراق با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر، مانع از نزدیک شدن زیاد        

 اقلیم به ایران شود.   

ش  ستی از همه   ری صهیونی ستقالل از     ه حمایت رژیم  ستان برای ا سی اقلیم کرد پر

ها نسللبت به واژه توان در دغدغه مشللترک آنمیالی را نیز می 2717عراق در سللال 

ملت شلللناسلللایی کرد. حقیقت این اسلللت که جعلی و نامشلللروع بودن رژیم -دولت

ت بزرگترین معضال صهیونیستی از سوی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان یکی از      

ست؛ به گونه و چالش صر،  های امنیتی آن ا ای که حتی برقراری روابط دیپلماتیک با م

اردن، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان با همه اهمیتی که داشته، بازهم    

  اندیشندهای امنیتی سران رژیم را کاهش نداده است. سران کُرد نیز چنین می دغدغه

پراکنده قوم کُرد در جهان صللالحیت و حق برخورداری اسللتقالل و   که دیاسللپورای

کشللور جداگانه را دارند. بنابراین بخشللی از عمیق شللدن روابط دو طرف را باید در   

 مشترک بودن و یکپارچه بودن جنس دغدغه و خواست دو طرف جستجو نمود.

تل   علی هداف مشلللترک، روابط  یدگی   رغم ا یل از پیچ نا   آویو و ارب گونی  های گو

سو می    ست؛ از یک  ستی در قالب دکترین اتحاد    برخوردار ا صهیونی توان گفت رژیم 

تأمین اقتصلللادی و امنیتی آن در برابر        بال رفع انزوای سلللیاسلللی،  به دن پیرامونی 

ست مبهم ایاالت        سیا سوی دیگر رفتار و  شورهای عربی بوده و از  متحده آمریکا به ک

ع را پیچیده کرده است. به بیان دیگر در حالی  عنوان متحد اصلی رژیم با کُردها موضو

سران اقلیم انتظار دارند در مقابل روابط گرم با رژیم صهیونیستی      که به نظر می رسد 

از حمایت واشلللنگتن برخوردار باشلللند، اما در عمل چنین چیزی آنگونه که انتظار            

پرسللی  کا از همهتوان در عدم حمایت آمریدهد و نمونه این امر را میرود، رُخ نمیمی

 استقالل کردستان مشاهده کرد. 

دهد که چرا رژیم   ترین عواملی اسلللت که توضلللیح می  مت یر ایران یکی از مهم

سال     ست؛ آنچنانکه  صهیونیستی طی  های اخیر حمایت خود از اقلیم را افزایش داده ا

ق یدر سطور گذشته مقاله بیان شد، از منظر سران رژیم صهیونیستی، اسرائیل از طر        

شود. از این  کُردها در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه دارای چشم و گوش می   

آویو انتقال زمین بازی و رقابت از حوزه     زاویه باید گفت یکی از اهداف بلندمدت تل         

های امنیتی ایران را  شلللامات به نزدیک مرزهای ایران اسلللت تا از این طریق هزینه       

مارات و بحرین را نیز می     افزایش دهد. برقراری روابط د  با ا یک  مات توان در همین یپل

های  چارچوب بررسللی کرد؛ چراکه جمهوری اسللالمی ایران همراه با کشللورها و گروه
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های اش الگرانه رژیم صهیونیستی در اراضی اش الی و تضییع        محور مقاومت سیاست  

شیدند. جم       صریح و قاطع به چالش ک شکل  سطین را همواره به  هوری حقوق ملت فل

اسللالمی ایران در مقابل تالش رژیم صللهیونیسللتی برای انتقال زمین بازی به نواحی  

ست و نمونه     سخ داده ا صورت قاطع و محکم پا توان در هدف  آن را می مرزی خود به 

سالمی          سداران انقالب ا سپاه پا سوی  ستان عراق از  قرار دادن برخی نقاط اقلیم کرد

ها عملیات جاسللوسللی و  یسللتی از طریق آنمشللاهده کرد؛ نقاطی که رژیم صللهیون 

 داد.اطالعاتی علیه ایران انجام می

سالم و جهان عرب بوده،          سأله نخست جهان ا سطین که چندین دهه م سأله فل م

های اخیر از سللوی برخی کشللورها به حاشللیه رفته اسللت. این واقعیت را  طی سللال

سوم        می شورها درباره موج  سران ک ضع  سی موا سازی روابط  عادی توان از طریق برر

مثال، برخی مقامات     عنوانرژیم با امارات، بحرین، مراکش و سلللودان تعیین کرد؛ به    

ترین دشمنان رژیم صهیونیستی    دولتی عراق و عربستان سعودی، که زمانی جزء مهم  

ای حاکمیتی و ملی تعریف کردند.  سازی را مساله  بودند، در واکنشی دیپلماتیک عادی 

ستان عراق که رژیم را دشمن خود      گیری بااین موضع  سران اقلیم کرد اظهارنظرهای 

های آینده  توان این انتظار را داشللت که طی سللالدانند، قابل تطبیق اسللت و مینمی

 آویو باشیم.شاهد تقویت بیش از پیش روابط میان اربیل و تل

  نیبیهای گوناگون در منطقه غرب آسلللیا امکان پیش     پویایی تحوالت و دینامیک   

توان از طریق رُخدادهای آینده را بسللیار دشللوار و حتی غیرممکن سللاخته و تنها می

پاره         به  جاری  های  ند نه   بررسلللی رو ما یان رژیم     زنیای از گ خت. روابط م ها پردا

صللهیونیسللتی و اقلیم کردسللتان عراق متأثر از مت یرهای نظیر ایران، افکار عمومی    

های  ایی نخبگان در کشللورها و قدرتجهان عرب، مسللائل امنیتی و تروریسللم، جابج

تواند سلللیر جریان   ای اسلللت. ت ییر در هر یک از این عوامل و مت یرها می   فرامنطقه 

مثال، با جابجایی قدرت در عربستان  عنوانتحوالت منطقه را دستخوش ت ییر کند؛ به 

، رویکرد ریاو نسبت به تحوالت فلسطین از   «ملک سلمان »سعودی و روی کارآمدن  

ها،  یزنبیانیه و مواضللع دیپلماتیک فراتر نرفت و حتی براسللاس برخی گمانه سللطح 

ستن به قطار عادی    سعودی هم به دنبال پیو شار افکار    حکام  سازی بودند که تحت ف

عمومی و ت ییر قدرت در آمریکا و رژیم صللهیونیسللتی ناکام ماند. همینطور روی کار  

هور جدید این کشللور و تالش او برای جمعنوان رئیسدر آمریکا به« جو بایدن»آمدن 

ای از طریق مذاکره، بر روابط کنار گذاشتن کارزار فشار حداکثری و حل پرونده هسته   

آویو اثرگذار است. بنابراین در حالیکه رویکرد ثابت رژیم صهیونیستی تقویت   تل-اربیل
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 صللورت تر روابط با اقلیم کردسللتان عراق اسللت، نباید این رویکرد را به هرچه بیش

 ی غرب آسیا در نظر گرفت.ای جدا از سیر کلی تحوالت منطقهمس له
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