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جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست
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جمهوری اسالمی ایران
*
دکتر علیرضا موسویزاده
**
دکتر مهدی جاودانیمقدم

چكيده
اتحاد طبيعي اسرائيل و كردهاي عراق ،در واقع تداوم استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي اسرائيل در خاورميانه
براي خروج از انزوا و گسترش حضور در منطقه است .اين مسئله در پرتو تحوالت نوين در كردستان عراق و
گسترش فعاليت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كردها در اين كشور ،زمينه مناسبي را براي توسعه حضور و نفوذ
اسرائيل در منطقه كردستان عراق بهوجود آورده است .بر اين اساس ،اسرائيل همكاريهاي پنهان و گستردهاي
را با كردها آغاز كرده و با حضور مستقيم در منطقه و يا نفوذ در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي كردستان ،بهدنبال
ايجاد متحد استراتژيك جديدي در خاورميانه بر مبناي دكترين «اتحاد پيراموني» است .اين مسئله سبب افزايش
حساسيت دولتهاي منطقه و بهويژه چهار كشور ايران ،عراق ،سوريه و تركيه نسبت بهتعامالت اسرائيل و كردها
شده و بهاخبار و اطالعات منتشره در مورد حضور و نفوذ اسرائيل در منطقه دامن زده است؛ بهگونهاي كه در پارهاي
از موارد بهويژه در رسانههاي تركيه و كشورهاي عربي منطقه ،ابعاد اين روابط بزرگنمايي شده و در حد وسيعي
آنان ،بهويژه اقدامات اسرائيل براي نفوذ در منطقه كردستان در شرايط كنوني ،منافع استراتژيك دوجانبه كردها و
اسرائيل را تجزيه و تحليل كرده و سپس با بررسي پيامدهاي منطقهاي و فرامنطقهاي تعامالت اسرائيل با كردستان،
راهبردهايي را در راستاي منافع ملي ايران در قبال توسعه روابط اسرائيل و كردها ارائه كند.

کلید واژهها

دانشنامه حقوق و سیاست
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گسترش يافته است .اين مقاله تالش ميكند تا با بررسي پيشينه روابط اسرائيل و كردها و تحوالت نوين در روابط

اسرائيل،كردهاي عراق ،كردستان بزرگ ،خاورميانه ،ايران ،تركيه.
* استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
** دانشآموخته مقطع دکتری رشته روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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مقدمه
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حمله امريكا بهعراق و اشغال اين كشور و پيامدهاي سياسي ،امنيتي و اجتماعي آن ،سرآغاز تحوالت مهمي در عراق
و در سطح منطقه خاورميانه شده است .در اين ميان ايجاد اختالفات فرقهاي ،قومي و مذهبي و بهويژه تحوالت
ت دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي قرار گرفته است .اين مسئله بهويژه
كردستان عراق ،در كانون توجه سياس 
با تصويب طرح تجزيه عراق در سناي امريكا ،تشديد فعاليت گروه پ.ك.ك در منطقه ،مشكالت موجود براي
همهپرسي در كركوك ،تداوم اختالف بر سر تصويب قانون نفت در عراق ،تصويب توافقنامه امنيتي امريكا و اين
كشور و اولويت يافتن مسائل مرتبط با قوميت ،اقليت و حقوق بشر در سياست خارجي اوباما ،سبب تقويت جريانات
گريز از مركز و طرح استقالل كردها و ايجاد كردستان بزرگ شده است .از سوي ديگر ،سياستهاي اعمالي برخي
دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و بهويژه اسرائيل در كردستان عراق ،حساسيتهايي در ميان همسايگان اين
كشور در قبال آينده اين منطقه و پيامدهاي سياسي ـ امنيتي تعامالت اسرائيل و اكراد بهوجود آورده است .عالوه
بر اين ،دموگرافي اكراد و پراكندگي جمعيت آنان در ميان چهار كشور ايران ،عراق ،تركيه و سوريه و پيوند هرگونه
تحولي در وضعيت كردها با امنيت ملي اين كشورها و روابط خاص هر يك از آنان با كردها و اسرائيل ،بر حساسيت
موضوع افزوده است .مجموعه اين عوامل و منافع استراتژيك متقابل كردها و اسرائيل و اهميت جايگاه كردستان
بزرگ در استراتژي امنیت ملي اسرائيل سبب اهميت مضاعف تحوالت نوين در كردستان عراق شده و چالشهاي
سياسي ـ امنيتي و اجتماعي را براي دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بهوجود آورده است .از نظر اين دولتها،
روابط اسرائيل و كردها براساس دكترين «اتحاد پيراموني» ،در راستاي خروج اسرائيل از انزواي سياسي ،تأمين
منافع اقتصادي و امنيتي آن در برابر كشورهاي عربي ،محاصره اعراب و گسترش نفوذ سياسي در منطقه تدوين
شده و عم ً
ال تماميت ارضي و امنيت ملي اين كشورها را با تهديد مواجه ساخته است .از سوي ديگر ،سياست
متناقض ،چندوجهي و مبهم امريكا در قبال تحوالت كردستان عراق ،اين موضوع را پيچيدهتر كرده و سبب تداوم
بحران در اين كشور و در سطح منطقه شده است .بنابراين با توجه بهاهميت تحوالت كردستان عراق و بهويژه
تعامالت سياسي ـ امنيتي اسرائيل و كردها در منطقه و پيامدهاي آن بر محيط امنيتي خاورميانه و باالخص ايران،
اين مقاله بهبررسي منافع استراتژيك اسرائيل در كردستان عراق و تعامالت دوجانبه كردها و اسرائيل در پرتو شرايط
جديد اين كشور ميپردازد و تالش ميكند تا با ارائه تصويري روشن و دقيق از شرايط كنوني در كردستان عراق،
چشمانداز بايستههاي سياست خارجي ايران در قبال تحوالت منطقه را ترسيم كند.

سياست خارجي اسرائيل در خاورميانه :از دكترين پيراموني تا اتحاد پيراموني جديد

اسرائيل يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه ،سرزمين كوچك و باريكي است كه بهدليل ماهيت تصنعي آن و ظهور
اين كشور از طريق اشغال سرزمين فلسطين توسط يهوديان و همكاري قدرتهاي بزرگ ،تنها از لحاظ جغرافيايي
در منطقه خاورميانه قرار گرفته و از لحاظ سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ،از بدو تأسيس تاكنون در انزوا و محاصره
دولتهاي عرب و مسلمان بوده است .بنابراين ،انزوا ،آسيبپذيري و خأل مشروعيت بينالمللي و منطقهاي ،خطرات

دکتر علیرضا موسویزاده ،دکتر مهدی جاودانیمقدم

عمدهاي بودهاند كه همواره موجوديت اسرائيل را از ابتداي تأسيس آن تهديد نمودهاند .بر اين اساس ،يكي از اولين
()1
و مهمترين اهداف اسرائيل در منطقه ،تالش براي خروج از انزوا و كسب متحداني در خاورميانه بوده است .در اين
زمينه ،اسرائيل از يكسو از طريق سياست تهاجمي و توسعهطلبانه درصدد مديريت منازعات خود با اعراب برآمده و
از سوي ديگر از طريق دكترين اتحاد پيراموني ،بهدنبال توسعه حضور و نفوذ خود در منطقه بوده است.
نقشه كردستان بزرگ

كردستان بزرگ ايد ه موهومي مانند اسرائيل بزرگ است كه در آن
بهجاي شعار از نهر تا بحر ،شعار از كوه تا كوه مطرح شده كه محدوده
كوههاي توروس و آرارات تا كوه حمرين و از آنجا تا درياي مديترانه را
در برميگيرد .برخي ديگر نيز نقشههايي ترسيم كردهاند كه در آن مرزي
برجسته ترسيم شده كه شرق بدره و حصان و العماره تا بصره را در
ميهني كردستان عراق هم نقشههايي ترسيم كرده كه با گرفتن بخشي
از شمال سوريه ،عم ً
ال در مرزهاي شمالي بنادري در درياي مديترانه و
در مرزهاي جنوبي بنادري در خليجفارس در اختيار خواهد داشت و از
همهسو بهدريا متصل خواهند شد.

در اين ميان ،با توجه بهاينكه اسرائيل از جانب اعراب در محاصره قرار گرفته بود و كشورهاي عربي
با تشكيل آن مخالفتهاي شديدي ابراز كردند ،لذا توجه سياستمداران اسرائيل بهايجاد ارتباط با ساير
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برگرفته و تا اروندرود نيز پيش رفته است .در اين زمينه حتي اتحاديه
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بازيگران منطقهاي ـ كه شامل كشورهاي مسلمان غيرعربي (تركيه ـ ايران) ،كشورهاي مسيحي داراي
هويت مسيحي (مانند اتيوپي و لبنان) و نيز اقليتهاي قومي غيرعربي يا غيرمسلمان (كردها و ارامنه)
ميشد ـ معطوف گرديد .اين استراتژي كه با عنوان اتحاد پيراموني يا حاشيهاي معروف شد ،اولينبار توسط
«ريوون شيلوا» نخستين رئيس موساد طراحي و به ين گوريون ارائه شد .هسته اصلي اين استراتژي،
جهش بهآن سوي حلقه كشورهاي عرب متخاصمي بود كه اسرائيل را محاصره كرده بودند .بنابراين،
استراتژي پيراموني تأكيد ميكرد كه اسرائيل بايد روابط خود را با كشورهاي پيرامون جهان عرب توسعه
دهد ،زيرا همانگونه كه اعراب ،اسرائيل را محاصره كرده بودند ،اسرائيل نيز بايد بتواند كشورهاي عربي
را محاصره كند تا از اين طريق در درازمدت ،زمينه خروج اسرائيل از انزواي سياسي در منطقه فراهم شود
()2
و منافع اقتصادي و امنيتي آن نیز در برابر كشورهاي عربي تأمين گردد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

دشمن من دوست من است» 1استوار گرديده بود ،زمينه تقويت
«دشمن
اين استراتژي كه مبتني بر قاعده
ِ
ِ
همكاريهاي ايران ،تركيه و اتيوپي با اسرائيل را بهوجود آورد و بههمكاري اين كشور با اقليتهاي غيرعرب منطقه
مانند كردها نيز منجر شد.
با اين وجود ،با پيروزي انقالب اسالمي و تغيير ماهيت روابط ايران و اسرائيل ـ عدم پذيرش موجوديت
اسرائيل توسط نظام جديد ايران و حمايت جمهوري اسالمي ايران از آرمان فلسطين و تأكيد آن بر ضرورت مبارزه
با اسرائيل ـ عليرغم وجود دو ديدگاه متعارض موافق و مخالف مقامات اسرائيلي در مورد تعامالت اسرائيل با ايران،
از ابتداي دهه  90ميالدي و با آغاز فرايند صلح خاورميانه ،ايران مهمترين تهديد امنيت ملي اسرائيل قلمداد شده
و استراتژيهاي مختلفي براي مقابله با آن تدوين شد .در اين ميان ،اتحاد پيراموني جديد يكي از مهمترين ابعاد
سياست خارجي اسرائيل در قبال ايران بود .در واقع ،از نظر اسرائيل با توجه بهدگرگوني ژئوپلتيك منطقه و نقش
آن در دوره پس از جنگ سرد ،دكترين پيراموني بايد مبتني بر تحوالت جديد منطقهاي تغيير ميكرد .براين اساس،
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دكترين پيراموني بر مبناي دشمني اسرائيل با ايران ـ بهجاي اعراب ـ تعريف شده و مكان جغرافيايي پيرامون در
()3
استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي اسرائيل ،از حاشيه دولتهاي عربي بهمناطق همجوار ايران تغيير يافت .در
اين شرايط ،كردستان عراق بهدليل تحوالت جديد در عراق پس از جنگ دوم خليجفارس و بهويژه پس از سقوط
رژيم صدام ،محيط مناسبي براي حضور و نفوذ اسرائيل در مناطق پيراموني تلقي شده و از اهميت استراتژيكي در
سياست خارجي اسرائيل برخوردار گرديد.

پيشينه روابط اسرائيل و كردها

آغاز تعامالت سياسي ميان كردها و يهوديان بهمدتها پيش از تشكيل دولت اسرائيل در خاورميانه باز ميگردد .اين
روابط از نظر اسرائيل ريشه در دوره باستان داشته و در كتاب مقدس يهوديان ،تورات ،نيز بهآن اشاره شده است .در
واقع حضور يهوديان در منطقه كردستان امروزي و بهويژه در بابل در دوره دولت باستاني يهود و تعامالت كردهاي
يهودي و يهوديان آواره در اين منطقه در دورههاي پس از آن ،ريشه تاريخي ارتباط كردها و يهوديان را بهوجود
1. Enemy of enemy is my friend

()4
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آورده است .از سوي ديگر اين روابط پس از تشكيل دولت اسرائيل در خاورميانه در سال  1948ميالدي تشديد
شده و در پرتو استراتژي دكترين اتحاد پيراموني بنگورين ـ اولين نخستوزير اسرائيل ـ كه مبتني بر ايجاد ارتباط
بين اسرائيل و دولتهاي غيرعرب خاورميانه مانند ايران ،تركيه و اتيوپي بوده است ،تدوين گرديد .بر اين اساس
قومي فاقد استقالل سياسي در جهان و مؤثرترين جريان غيردولتي
روابط ميان كردها بهعنوان بزرگترين گروه
ِ
غيرعرب در خاورميانه با اسرائيل ،در راستاي منافع اسرائيل تعريف شد .بنابراين كردها از اهميت بسياري در
استراتژي امنيت ملي اسرائيل در راستاي تالش آن براي حفظ موجوديت سياسي خود در خاورميانه برخوردار
شدند و در طول جنگهاي اعراب و اسرائيل نيز در چهارچوب روابط كردها بهرهبري مالمصطفي بارزاني و دولت
اسرائيل ،همواره بهعنوان اهرم فشاري عليه عراق و سوريه در منطقه مورد استفاده قرار گرفتند .از سوي ديگر از
ابتداي دهه  60ميالدي روابط ميان اسرائيل و كردهاي عراقي با ديدار محرمانه پرز ،وزير دفاع وقت اسرائيل ،با
يكي از رهبران كرد كه از اعضاي سازمان موساد در سالهاي اوليه استقالل اسرائيل نيز بود ،تقويت شد (در سال
 1964ميالدي) و بههمكاري موساد و كردها در زمينه برگزاري دوره آموزش سه ماهه موساد براي پيشمرگان كرد
()5
در سال  1965ميالدي انجاميد .عالوه بر اين از سال  1966ميالدي و بهابتكار لوي اشكول ،نخستوزير اسرائيل،
ارتباطات اين كشور با مال مصطفي بارزاني رهبر كردهاي عراق آغاز شد و با چند سفر مخفيانه بارزاني بهاسرائيل
()6
و ديدار با مقامات اين كشور در سالهاي بعد تقويت شد .اين تعامالت سرآغاز همكاري گسترده دو طرف در دهه
 60و  70ميالدي شد و با همكاري ميان موساد و ساواك ،ارسال سالح و مهمات و آموزش نيروهاي كرد توسط
اسرائيل پيگيري شد .از سوي ديگر ،با اجازه دولت ايران جهت آموزش كردهاي عراقي توسط موساد در داخل خاك
ايران كه در راستاي منافع مشترك سهجانبه آنان براي مبارزه با صدامحسين صورت ميگرفت ،روابط اسرائيل و
()7
كردها با ايران نيز تقويت و بهاتحاد طبيعي سهجانبهاي تبديل شد .با گسترش تعامالت اسرائيل و كردها در دهه 70
ميالدي ،بارزاني نيز با نجات صدها عراقي يهودي از اعدام و ديدارهاي متعدد از اسرائيل و مالقات با رئيسجمهور و
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وزير دفاع اسرائيل ،بهگسترش روابط دوجانبه كمك كرد .با اين وجود ،با امضاي قرارداد الجزاير در  1975ميالدي
()8
ميان ايران و عراق و پايان اختالفات تهران ـ بغداد ،حمايت ايران و اسرائيل از كردها قطع شد .اين مسئله كه از نظر
كردها نوعي خيانت بهآنان محسوب ميشد ،سبب تيرگي و سردي روابط اسرائيل و كردها گرديد .با پيروزي انقالب
اسالمي در ايران و سپس آغاز جنگ ايران و عراق و حمايت امريكا از عراق كه در راستاي محدود كردن پتانسيل
رها شده اسالم سياسي در منطقه صورت ميگرفت ،كردها مجدداً بهحاشيه رانده شده و اهميت استراتژيك خود را
در سياست خاورميانهاي اسرائيل از دست دادند .بنابراين در طي پانزده سال پس از قرارداد  ،1975كردها بهشدت
توسط صدام سركوب شده و حتي منطقه كردستان بارها مورد حمالت هوايي قرار گرفته و سالحهاي شيميايي نيز
عليه آنان بهكار گرفته شد .از سوي ديگر ،با آغاز جنگ كويت و سپس حمايت امريكا از قيام كردها ،كه همزمان
با سكوت آن در مقابل سركوب انتفاضه شيعيان در  1991ميالدي صورت ميگرفت ،مناطق پرواز ممنوع در شمال
عراق تحت نظارت شوراي امنيت سازمان مللمتحد بهوجود آمد و سپس حكومت خودگردان كردستان در شمال
اين كشور تشكيل شد .بدينسان روابط اسرائيل و كردها وارد مرحله جديدي شده و با آشكار شدن احتمال تجزيه
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عراق توسط كردها ،اسرائيل بهحمايت از آنان در خالل جنگ پرداخت .از سوي ديگر روابط اسرائيل و كردها در
پرتو طرح خاورميانه جديد پرز ـ نيل تا فرات اقتصادي اسرائيل ـ در دهه  90ميالدي و تالش در عضويت اقتصادي
آن در خاورميانه نيز تقويت شد .با اين وجود ،ايجاد قراردادهاي استراتژيك ميان تركيه و اسرائيل در  1994و
 1996ميالدي مجدداً سبب تضعيف روابط اسرائيل و كردها شد ،چنانچه در سال  1997ميالدي اسرائيل با پايان
دادن بهسكوت خود در قبال فعاليت كردهاي پ.ك.ك ،حمايت خود را از تركيه عليه آنان اعالم كرد .اين مسئله
()9
همزمان با اعالم پ.ك.ك مبني بر هدف قرار دادن اسرائيل ،سبب تضعيف تعامالت ميان كردها و اسرائيل شد .با
اين وجود ،عليرغم سردي روابط اسرائيل و كردها در دهه  90ميالدي ،ارتباط ميان هر دو حزب اصلي كردستان
عراق يعني حزب دموكرات و اتحاديه ميهني با اسرائيل حفظ شد .در واقع اين روابط در دو چهارچوب متفاوت يعني
در چهارچوب سوسياليسم بينالملل و همچنين اقدامات سياسي و استراتژيك كردها در راستاي نزديكي بیشتر آنان
()10
بهامريكا تداوم يافت 1و سبب ارتباط نزديك رهبران كرد و اسرائيل شد؛ بهگونهاي كه حتي چهار ماه قبل از حمله
امريكا بهعراق در سال  2003ميالدي ،تيمهاي جاسوسي اسرائيل در شمال عراق مشغول جمعآوري اطالعات و
شناسايي منطقه بودند.

تحوالت نوين در كردستان عراق و تعامالت اسرائيل و كردها
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با حمله امريكا بهعراق و اشغال اين كشور و تحركات وسيع كردها در كسب امتيازات بيشتري از امريكا و دولت
مركزي عراق در شرايط جديد ،روابط اسرائيل و كردها وارد مرحله حساس و سرنوشتسازي شده است .در واقع
در دوره جديد ،كردها برنده اصلي جنگ عراق هستند ،زيرا آنان براساس قانون اساسي جديد ،بهدولت خودمختار
كردستان جنبه مشروع و قانوني بخشيدهاند ،عالوه بر اين برگزاري همهپرسي در كركوك و احتما ًال الحاق آن
بهمنطقه كردستان ،استقالل اقتصادي را همراه با تصويب قانون نفت و تخصيص اختياراتي بهدولت محلي در
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زمينه استخراج ،توليد يا صادرات نفت بهآنان ميدهد .بنابراين از نظر آنان زمينه الزم براي تحقق آرزوي ايجاد
كردستان بزرگ بهوجود آمده است .بر اين اساس و با توجه بهنياز دولت مركزي شيعي در همكاري با كردها براي
حفظ قدرت سياسي دولت فدرال ،كردها از آزادي عمل بسياري برخوردار شدهاند .عالوه بر اين ،واگذاري امتيازات
بسياري بهكردها از سوي امريكا در عراق جديد بهسبب حمايت كردها از امريكا در تمام مراحل حمله بهعراق نيز
()11
سبب شده است كه كردها بهقدرت بيشتري در عراق دست يابند .اين مسئله عم ً
ال كردها را در كنار شيعيان بهنقطه
ثقل تحوالت عراق تبديل كرده است.
از سوي ديگر منافع استراتژيك اسرائيل در كردستان عراق نيز سبب نزديكي كردها و اسرائيل شده است.
با توجه بهمجموعه اين عوامل ،فعاليتهاي اسرائيل در كردستان عراق و روابط آن با كردها در چهارچوب منافع
مشترك آنان و شرايط نوين سياسي ـ امنيتي در عراق و منطقه ،گسترش يافته و بهاوج خود رسيده است .اين مسئله
تا حدي پيش رفته كه بارزاني ،رئيس منطقه كردستان عليرغم انكار هرگونه ارتباط آشكار يا مخفي با اسرائيل،
 .1حزب دموكرات كردستان بهدليل تشابه ساختار سياسي سوسياليستي آن با اسرائيل و اتحاديه ميهني از طريق تعامالتش با امريكا
توانستهاند روابط خود را با اسرائيل بهبود بخشند.

دکتر علیرضا موسویزاده ،دکتر مهدی جاودانیمقدم

«رابطه با اسرائيل را نه جرم و نه تابو» دانسته و با اين عنوان كه «ما از عربها عربتر نيستيم» از امكان ايجاد

ارتباط با اسرائيل و ايجاد كنسولگري آن در اربيل در صورت برقراري روابط ديپلماتيك از سوي دولت فدرال خبر
داده است .همچنين بارزاني اخيراً نيز همزمان با طرح شايعاتي مبني بر ترور وي ،مستقيم ًا بهتلآويو و از آنجا بهاروپا
سفر كرده است .بنابراين با نزديكي كردها و اسرائيل در شرايط جديد ،اسرائيل فعاليتهاي بسياري را در كردستان

عراق آغاز كرده كه مهمترين آنها عبارتند از:

بررسيهاي علمي ،تاريخي و بيولوژيك براي اثبات همنژادي يهوديان و كردها

اسرائيليها تالش ميكنند تا از لحاظ تاريخي ،اين مسئله را كه كردستان سرزمين و خاستگاه ملت يهود است را
بهاثبات رسانند .از نظر آنان يهوديان قبل از آنكه بهسمت فلسطين بروند در كردستان ميزيستهاند و كردهاي كنوني
عراق نيز همنژاد با اسرائيليان و باقيمانده آنان هستند .بر اين اساس آنان ادعا ميكنند كه ملكه يهوديها (عشتار
موردخاي) در منطقه اورامان كردستان و دانيال پيامبر نيز در كركوك مدفون است و يك سده پيش از ميالد نيز در
كردستان پادشاهي حكومت ميكرده كه سرزمين وي بهنام آديابان بهپايتختي اربيل بوده است .اسرائيليها براي
مستند كردن اين ادعاها و يافتن آثاري از قوم يهود ،هيئتهايي را بهشهرهاي مختلف عراق از جمله بابل اعزام
كردهاند تا با حفاريهاي الزم ،ريشه تاريخي يكسان كردها و يهوديان را بهاثبات رسانند .بهعالوه آنان با هماهنگي
امريكاييها با محاصره كامل شهر بابل در زمان اشغال آن ،اين شهر را منطقه بسته نظامي اعالم كردند تا بتوانند
رگههايي از حضور قوم يهود را بهاثبات رسانده و همچنين آثار تاريخي عراق را بهسرقت ببرند .از سوي ديگر،
كارشناسان بيولوژيك اسرائيل نيز تالش وسيعي را براي اثبات ارتباط ژنتيك ميان كردها و يهوديها انجام دادهاند.
اين پژوهشها كه از گذشته با انجام آزمايشهايي ميان اسرائيليها و ساير نژادها صورت گرفته است ،در سال
 2001در مجله  The American Journal Of Geneticsبا عنوان اينكه كردهاي كردستان عراق بهلحاظ ژنتيكي
نزديكترين ملت بهيهوديهاي سفاردي (يهوديهاي شرقي) ،هستند چاپ شده است .مجموعه اين اقدامات براي
()12
اثبات همنژادي كردها و يهوديان و ايجاد ارتباط نزديك ميان آنان صورت گرفته است.

جمعآوري اسناد و مداركي براي مطالبه حقوق از دسترفته كردهاي يهودي از دولت مركزي

عراق
اسرائيل با پايان جنگ عراق براي بهبود اوضاع يهوديان عراق و حتي مهاجران كرد يهودي در اسرائيل ،تالش
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تأكيد اسرائيل بر بازيابي حقوق از دست رفته تاريخي خود در شمال عراق
از نظر اسرائيل در دولت باستاني يهود كه شامل برخي از سرزمينهاي بابل نيز ميشده است ،مناطقي وجود داشته كه
در آنجا يهوديان زندگي ميكردهاند و اكنون زمان بازگشت يهوديان بهسرزمين آباو اجداديشان (در بابل در نزديكي
()13
بغداد) است .اين مسئله بهويژه با وجود برخي مناطق يهودينشين در شمال عراق از گذشتههاي دور و جمعيت 400
هزار نفري كرد يهودي در اين منطقه از اهميت خاصي برخوردار بوده و سبب تقويت روابط دوجانبه شده است.
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كرده است تا با جمعآوري اسنادي در مورد جمعيت رو بهكاهش يهوديان عراق ،مطالبات آنان در زمينه صدها ملك
و زمين را مستند كند .چنانچه در ميان مدارك مذكور جزیيات مربوط بهداراييها و امالك افراد منصوب بهجمعيت
يهوديان عراق كه در سال  1998ميالدي توسط دادگاهي در عراق ضبط شده است ،نيز وجود دارد .همچنين نقشه
مربوط بهاسكان افراد در خانههاي يهوديان سابق و مدارك متعددي در مورد ازدواج و مرگ يهوديان در دوره زماني
بين  1949تا  2001ميالدي ،توسط مركزي وابسته به «جمعيت آواره يهودي» براي تضمين بازپرداخت خسارت
و اعاده امالك بهآنان بررسي و جمعآوري شده است .اين مدارك توسط رئيس كميته وزيران اسرائيل «ناتان
شارانسكي» بررسي شده و از رهبر كنوني يهوديان عراق در اسرائيل «موردخاي بنپورات» نيز براي بررسي آن
()14
دعوت شده است.
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حضور مستقيم نيروهاي اطالعاتي ـ امنيتي و نظامي اسرائيل در كردستان
پس از اشغال عراق توسط امريكا و با استفاده از فرصت جديدي كه در اين كشور ايجاد شده است تاكنون بسياري
از عوامل اطالعاتي و نظامي اسرائيل بهكردستان وارد شده و مشغول فعاليت هستند .در اين چهارچوب  150هزار
يهودي بهكردستان اعزام شده و در حوزههاي مختلف بهويژه آموزش واحدهاي كماندويي كرد سازماندهي شدهاند.
اين افراد كه در ميان آنان برخي از اعضاي موساد نيز تحت پوشش بازرگان و بهطور مخفي در كردستان فعاليت
ميكنند و بعضي از آنان حتي پاسپورت اسرائيلي نيز ندارند ،بهآموزش  75هزار پيشمرگ كرد بهويژه در كوههاي
()15
قنديل كردستان مشغولند .از سوي ديگر اسرائيل با آموزش گروه  60نفري از اكراد بهنام «مارن ريشه» در اسرائيل
براي انجام عملياتهايي مانند بمبگذاري ،ترور و آدمربايي عم ً
ال حضور غيرمستقيم نظامي ـ امنيتي در عراق دارد،
زيرا كه نقش اين گروه در آدمرباييهاي مختلف در عراق ،ترور مقامات و دولتمردان عراقي و آغاز جنگ در اين
()16
كشور بسيار مهم است.
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حمايت نظامي و ارسال تجهيزات جنگي بهكردستان عراق
اسرائيل عالوه بر حضور مستقيم نظامي ،در تالش براي ايجاد ارتش مشترك كردي ـ يهودي ،موافقت كرده است
تا دولت كرد را بهموشكهايي از نوع «استينگر» (موشكهاي زمين بههوا) مجهز كند .عالوه بر اين تلآويو ،بر
طراحي و ساخت فرودگاههاي نظامي و غيرنظامي و آموزش نيروهاي كرد در شمال عراق نظارت دارد .از سوي
ديگر ،برخي شركتهاي وابسته بهاسرائيل مانند «شركت توسعه كردستان عراق» ـ كه با عالمت اختصاري
()17
 KODOشناخته ميشود نيز در قراردادهاي تسليحاتي كردستان عراق و فروش سالح بهدولت عراق نقش دارند.
اعالم حمايت سياسي از فعاليت كردهاي عراقي
با گسترش تعامالت اسرائيل و كردها و ديدارهاي پنهاني مقامات دوجانبه و حتي شايعاتي در مورد ارسال نامهاي
از سوي جالل طالباني و مسعود بارزاني براي آريل شارون ،نخستوزير وقت اسرائيل 1،مقامات سياسي و امنيتي
 .1اين مسئله توسط رهبران كرد تكذيب شده است.
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اسرائيل حمايت خود را از فعاليتهاي كردهاي عراقي در راستاي استقالل سياسي و ايجاد كردستان بزرگ اعالم
كردهاند .چنانچه در ديدار يك مقام عاليرتبه موساد در شمال عراق با مسعود بارزاني بر حمايت اسرائيل از چهار
موضوع زير تأكيد شده است:
 )1فدراتيو بودن كردستان از لحاظ نژادي و جغرافيايي؛
 )2اعطاي اعتبارات بيشتر بهكردها در راستاي خريد خانههاي اعراب منطقه با هدف خروج آنان از كركوك؛
 )3تالش براي بازگشت كردهاي ساكن اسرائيل بهعراق كه خواهان بازگشت بهعراق هستند؛
 )4تالش براي تبادلنظر در مورد ديدگاه كشورهاي كردنشين در قبال فدراسيون كردستان.

از سوي ديگر با سفر بارزاني بهتل آويو ،مالقات طالباني با باراك در كنفرانس سازمان جهاني سوسياليست در

 30ژوئن  2008و همچنين ديدار رسمي آلوسي ـ عضو پارلمان عراق ـ و يا حضور داوود باغستاني ـ از سياستمداران
كردستان عراق ـ در جشن شصتمين سالگرد تأسيس اسرائيل و  ...تعامالت رسمي دوجانبه كردها و اسرائيل تقويت

شده است.

حمايت مالي از كردها براي خريد زمين در منطقه كردستان
اسرائيل تالش ميكند تا با حمايت از كردها زمينه گسترش نفوذ خود در كردستان را از طريق خريد زمينهاي
عربي از صاحبانشان توسط كردها بهوجود آورد .در اين راستا بانك قرضالحسنهاي با اعتبارات اسرائيلي ،وامهاي
كالني را بهكردها در منطقه براي خريد زمينهاي اعراب اختصاص داده است .عالوه بر اين ،شركتهاي يهودي
و اسرائيلي نيز بهطور مستقيم ،مساحت زيادي از اراضي عراق و اماكن حساس آن بهويژه در اربيل يا در مناطق
نزديك مرزهاي عراق با كشورهاي همجوار از جمله در نزديكي دجله و فرات را خريداري كردهاند .در اين زمينه
آنان حتي با پرداخت پنج برابر قيمت واقعي زمين ،تالش بسياري براي خريد اراضي كركوك دارند .اهميت كركوك
از نظر آنان ،عالوه بر نفت ،جنبه معنوي و تاريخي اين شهر و وجود مقام سه پيامبر در آن است كه عم ً
ال اين شهر

را بهبيتالمقدس دوم تبديل كرده است.

يكي از مهمترين جنبههاي حضور و فعاليت اسرائيل در منطقه كردستان عراق ،از طريق فعال شدن عمليات

سرمايهگذاري اقتصادي و حضور شركتهاي اسرائيلي در اين منطقه است .اين مسئله با آغاز فعاليت شركتهاي

()18

صهيونيستي در پوشش شركتهاي تجاري و سازمانهاي غيردولتي ثبت شده در ساير كشورها تقويت شده است.
گرايش اصلي اين شركتها ،فعاليت در حوزه امور زيربنايي ،بازاريابي و معامالت تجاري است .در اين راستا اسرائيل

با راهاندازي برخي كارخانههاي صنعتي در زيرساختهاي صنعتي ،كشاورزي و حملونقل عراق نيز فعال شده است.
بهگونهاي كه هماكنون  15شركت اسرائيلي بهشكل مستقيم يا غيرمستقيم در عراق فعاليت ميكنند .در اين زمينه 5
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فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي اسرائيلي در كردستان عراق

209

جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

شركت دان 1در زمينه اتوبوسهاي قديمي ،روينتكس 2در زمينه توليد جليقههاي ضدگلوله ،تومي 3در زمينه پاكسازي
آب آشاميدني ،تيمور 4در زمينه توليد رنگ و چريدنت 5در زمينه توليدات صنعتي قراردادهاي ساخت تعميرات را با
()19
دولت عراق امضا رساندهاند .عالوه بر اين در اين زمينه يكي از بزرگترين پروژههاي اسرائيل در كردستان ،پروژه
مركز بازرگاني اربيل است كه با هزينهاي معادل  500ميليون دالر بهاجرا گذاشته شده و براي اين منظور حكومت
()20
محلي اداره اربيل نيز منازل و مغازههاي مردم كرد را تخريب و بهسرمايهداران اسرائيلي تحويل داده است .عالوه
بر اين اسرائيل با سرمايهگذاري و فعاليت در دو واحد بزرگ كارخانه مشروبسازي در مناطق تحت سلطه كردستان
عراق ،بهساخت انواع مشروبات الكلي ( 17نوع مشروب با مارك بينالمللي) مشغول بوده و با مواداوليه و پشتيباني
مالي و تداركاتي تركيه و آلمان ،محصوالت كارخانه را بههمراه اسلحه بهمرزهاي ايران نيز قاچاق ميكند.
از سوي ديگر ،اسرائيل فعاليت وسيعي را براي سرمايهگذاري و فعاليت در حوزه نفتي كركوك آغاز كرده
است ،بهطوري كه بارزاني دو قرارداد اكتشاف و استخراج نفت با يك شركت كانادايي و يك شركت نروژي ـ كه
()21
در اصل اسرائيلي هستند ـ منعقد كرده است .همچنين اسرائيل تالشهايي را براي راهاندازي مجدد خط لوله نفت
موصل ـ حيفا آغاز كرده است.
فعاليتهاي جاسوسي اسرائيل در عراق
ارتباطات مستحكم و طوالني مدت سرويس اطالعاتي اسرائيل با عشاير ناحيه بارزان طي سالهاي پيش از وقوع
انقالب اسالمي ايران كه با مشاركت ساواك پيگيري ميشد ،هماكنون براساس مستندات فراوان موجود ،بهصورت
پنهاني تداوم يافته است .اين روابط بهويژه در چهارچوب تحوالت منطقهاي و تشديد دغدغههاي امنيتي اسرائيل و
افزايش قدرت مانور كردها و امكان تأثيرگذاري بر چهار كشور مهم كردنشين منطقه از اهميت بيشتري برخوردار
()22
شده است.
در اين زمينه ،اسرائيل عالوه بر اعزام تيمهاي اطالعاتي و جاسوسي موساد بهكردستان عراق ،با افتتاح
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شعبهاي از مؤسسه صهيونيستي ميمري در بغداد ،با هدف بررسي و تحقيق درباره جنبشها و جريانهاي فعال
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كشورهاي منطقه و آگاهسازي دولت اسرائيل از كليه فعاليتهايي كه درباره اسرائيل ،امريكا و ساير كشورهاي

غربي در مراكز فرهنگي و رسانههاي گروهي و الكترونيكي جهان عرب انجام ميشود ،فعاليت وسيع جاسوسي از
كشورهاي همسايه را تحت پوشش اين شركت و شركتهاي ديگر آغاز كرده است .اين فعاليتها بهصورت پنهاني

و در مواردي تحت پوشش خبرگزاريهاي اسرائيلي در كردستان صورت ميگيرد .از سوي ديگر اسرائيل با حضور
در مناطق مرزي كردستان و همسايگان آن بهويژه ايران ،اين منطقه را بهپايگاه جاسوسي عليه فعاليتهاي اين

دولتها بهويژه برنامه هستهاي ايران تبديل كرده است.

1. Dan
2. Rainteks
3. Tomy
4. Taymur
5. Schrident
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فعاليت سازماندهي شده اسرائيل براي الحاق كركوك بهكردستان عراق
اسرائيل در راستاي منافع استراتژيك خود در تحقق كردستان بزرگ عالوه بر حمايتهاي مالي در خريد اراضي
اعراب ساكن كركوك يا تحريك كردها بهخارج ساختن اعراب و تركمنها از اين شهر ،تالش وسيعي را براي
بازگرداندن كردهاي يهودي بهكركوك و افزايش آمار آنان در سرشماري اين شهر انجام ميدهد .در اين راستا
براي جابهجايي جمعيتي و تغيير بافت جمعيتي شهر كركوك از زمان اشغال عراق تاكنون ،كردها از مناطق مختلف
بهاين شهر سرازير شدهاند و با ترساندن تركمنها و اعراب يا حتي اعطاي  15هزار دالر و يك قطعه زمين در
شهرهاي ديگر عراق بهخانوادههاي عربي كه بهطور داوطلبانه از كركوك خارج شوند ،درصدد الحاق آن بهمنطقه
كردستان هستند.

تجزيه عراق
اسرائيل با افزايش ارتباطات با كردها و حضور خود در شمال عراق و كمك بهاستقالل آنان تالش ميكند تا عراق
را بهعنوان يكي از كشورهاي عمده عربي تجزيه كند .در واقع از آنجا كه عراق يكپارچه خطري براي امنيت ملي
اسرائيل بوده و اين كشور پيشينه تاريخي بسياري در سياستهاي ضداسرائيلي دارد ،تجزيه عراق بهمعناي نابودي
يا تضعيف يكي از دشمنان مهم اسرائيل در منطقه ،افزايش توان بازيگري و نفوذ اسرائيل در خاورميانه و تضعيف
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منافع استراتژيك روابط دوجانبه اسرائيل و كردها
روابط اسرائيل و كردها عالوه بر جنبههاي آرمانگرايانه و تبليغاتي مانند احساس مشترك حبس و آوارگي ،حق
تعيين سرنوشت ،ضديت با اعراب ،بهبود اوضاع كردهاي يهودي يا اشتراكات ژنتيكي و نژادي كردها و يهوديان
و لزوم بهدست آوردن حقوق از دست رفته تاريخي آنان و  ...منافع استراتژيك بسياري را براي دو طرف بههمراه
دارد .بر اين اساس روابط آنان بر پايه مقدورات و محذورات واقعگرايانه دو طرف بنا شده است .همپوشاني منافع
روابط دوجانبه آنان تا حدي پيش رفته كه در واقع نوعي اتحاد طبيعي ميان آنان بهوجود آمده است .اتحاد طبيعي
در روابط بينالملل در حالتي بهوجود ميآيد كه دو يا چند دولت در يك منطقه خاص ،داراي منافع مشتركي هستند
ولي بهدليل آنكه خواستها و منافع يكي از طرفين توسط ديگري تأمين ميشود ،دولت ديگر ،ضرورتي نميبيند كه
خود را از لحاظ نظامي يا اقتصادي رسم ًابهديگري متعهد كند .در اين معنا ،دستيابي كردها بهاهدافشان در عراق
و در منطقه ،منافع اسرائيل را نيز محقق ميسازد (و بالعكس) .با وجود اين ،تالقي منافع حياتي و استراتژيك دو
طرف ،سبب ايجاد نوعي اتحاد همهجانبه و استراتژيك ميان اسرائيل و كردها شده است .اين روابط تنها بهدليل
حساسيتهاي داخلي در عراق و نگرانيهاي دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در مقابل اين روابط ،بهطور
مخفيانه و پنهاني در حال گسترش است و انتشار اخبار بسيار مبهم و ناچيزي از آن نيز بهسبب تهديد جدي منافع
حياتي ساير كشورهاي منطقه و نگراني آنان با بزرگنمايي منعكس شده است .در اين ميان مهمترين منافع حياتي
اسرائيل از ايجاد اتحاد استراتژيك با كردها در كردستان و تالش براي دستيابي آنان بهاستقالل عبارتند از:
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جبهه عربي در قبال روند صلح خاورميانه و سياستهاي اسرائيل در منطقه ميباشد.
كردستان ،متحد جديد اسرائيل در منطقه
استراتژي اتحاد پيراموني اسرائيل كه با عنوان دكترين بنگورين شناخته ميشد (ايجاد ارتباط با دولتهاي غيرعرب
ت همكاري اسرائيل با ايران ،تركيه و اتيوپي تأكيد ميكرد،
پيرامون دولتهاي عربي خاورميانه) و بر ضرور 
امروزه بهعنوان دكترين شيمون پرز يعني ايجاد ارتباط با كردها مطرح شده است .اين استراتژي مبتني بر ديدگاه
«دشمن دشمن من ،دوست من است» ميباشد .بر اين اساس اعراب ،ايرانيان و تركها دشمن مشترك
واقعگرايانه
ِ
()23
اسرائيل و كردها هستند و از اينرو همكاري ميان آنان در راستاي منافع مشتركشان ضروري است .بنابراين اسرائيل
با كمك بهاستقالل كردها در واقع تالش ميكند تا بهظهور كردستان بهعنوان متحد جديد خود در خاورميانه دست
يابد .اين مسئله با توجه بهانزواي كردستان و اسرائيل در ميان همسايگان و منافع دوجانبه اتحاد آنان در مقابله با
دشمن مشتركشان اجتنابناپذير است .لذا اسرائيل ،كردستان را بهعنوان نقطه اتكايي عليه اعراب و دولتهاي
اسالمي و متحد استراتژيك خود در منطقه ميداند.
دستيابي بهمنابع نفتي كردستان عراق و انتقال آن بهاسرائيل
وجود  10درصد نفت عراق در استان تميم كه سبب اهميت كركوك براي گروههاي داخلي عراق و كشورهاي
منطقه شده است ،از نظر اسرائيل نيز مسئله بسيار حياتي و مهمي تلقي ميشود .بنابراين اسرائيل تالش ميكند
تا با ايجاد روابط نزديك با كردها و سرمايهگذاري در ميادين نفتي كركوك ،بهنفت اين منطقه ـ كه ميزان آن در
آينده با عملياتهاي اكتشافي جديد ممكن است تا  45ميليارد بشكه افزايش يابد ـ دسترسي داشته باشد .از سوي
ديگر اسرائيل اميدوار است تا با ايجاد ارتباط با كردها و استفاده از اختيارات دولت محلي كردستان در قانون جديد
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نفت عراق ،زمينه انتقال نفت اين منطقه بهاسرائيل ،از طريق خط لوله كركوك ـ حيفا كه از سال  1948تاكنون
متوقف مانده است را بهوجود آورد.
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هيدروپلتيك اسرائيل در خاورميانه و دسترسي آن بهمنابع آب در منطقه
كردستان عراق يكي از سرمايههاي غني منابع آب در خاورميانه است و در بحران آينده خاورميانه (بحران آب)
نقش مهمي در اجراي استراتژي اسرائيل در منطقه دارد .بنابراين كردستان عراق امكان دستيابي اسرائيل بهدجله و
فرات را بهوجود آورده و با ايجاد كردستان بزرگ نيز كنترل منابع آبي خاورميانه در اختيار اسرائيل قرار ميگيرد .اين
مسئله از سويي بهمعناي تحقق آرمان نيل تا فرات اسرائيل ميباشد و از سوي ديگر اهرم فشاري عليه دولتهاي
منطقه بهويژه تركيه ،سوريه و عراق نيز محسوب ميشود.
كردستان چالشي براي مثلث اسرائيل ستيز خاورميانه
با توجه بهپراكندگي كردها در چهار كشور خاورميانه ،تقويت آنان در منطقه و گسترش فعاليتهاي جداييطلبانه
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و استقاللخواهانه آنان ،سبب ايجاد بحران در امنيت ملي اين كشورها و درگير شدن آنان بهمسائل داخلي شده و
فضاي بازي اين كشورها در نظام منطقهاي را محدود ميكند .اين مسئله عم ً
ال سبب تضعيف ايران ،سوريه و عراق
كه دشمنان منطقهاي اسرائيل هستند ،ميشود و كاهش مبارزه آنان با اسرائيل در منطقه ،در پرتو ضرورت توجه
بهمسئله امنيت ملي اين كشورها در قبال اقليت كرد را بهدنبال دارد .بهعبارت ديگر اسرائيل تالش ميكند تا با
بحرانسازي در منطقه ،مديريت بحران در خاورميانه را بهدست آورد .از سوي ديگر ارتباط اسرائيل با كردها ،اهرم
فشار مناسبي را براي تحديد سياستهاي اين دولتها در خاورميانه ،در اختيار اسرائيل ميگذارد.
كردستان كانون نفوذ در خاورميانه
اتحاد اسرائيل با كردها زمينه نفوذ بیشتر آن در منطقه را بهوجود ميآورد .اين نفوذ كه به شكلهاي مختلف مانند
نفوذ سياسي ،اقتصادي ،امنيتي ميباشد ،از طريق حضور مستقيم نيروهاي سياسي ـ نظامي و امنيتي اسرائيل در
كردستان ،جاسوسي آنان عليه سوريه ،عراق ،تركيه و بهويژه ايران و با استقرار دستگاههاي جاسوسي در مرزهاي
كردستان بزرگ ،نفوذ در سيستم اقتصادي منطقه با مشاركت در پروژههاي اقتصادي كردستان تحقق مييابد.
بهعبارت ديگر ،اسرائيل با نزديك شدن بهكردها ،در ايران ،عراق ،سوريه و تركيه براي خود چشم و گوش بهدست
ميآورد .از سوي ديگر ،اسرائيل تالش ميكند تا با يافتن نقطه اتكايي در كردستان عراق از وابستگي مطلق بهتركيه
()24
براي گسترش عمق استراتژيك خود در شمال خاورميانه بكاهد.
كردستان بزرگ محور گسترش دموكراسي سكوالر در منطقه
كردستان دروازه ورود ليبرال دموكراسي امريكايي بهخاورميانه محسوب ميشود .اين مسئله كه در چهارچوب
دموكراتيزاسيون در خاورميانه يا پروژه خاورميانه بزرگ امريكا در منطقه مطرح شده است از طريق كردستان كه
حساسيتهاي ايدئولوژيك كمتري در تقابل با ليبرال دموكراسي دارد ،محقق ميشود .با ورود دموكراسي ليبرال
بهخاورميانه الگوهاي سنتي حكومتي با چالش مواجه شده و با تقويت ديدگاههاي رئاليستي در ساختار سياسي
كشورهاي خاورميانه ،جايگاه اسرائيل در منطقه تقويت ميشود.
دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

دغدغه كردستان و افزايش قدرت چانهزني
موضوع ايجاد كردستان بزرگ يا دغدغه استقاللطلبي كردها در منطقه و از بين رفتن تماميت ارضي عراق كه
دروازه شرقي جهان عرب محسوب ميشود ،زمينه توجه افكار عمومي خاورميانه بهآن و تضعيف نقش محوري
مسئله فلسطين در افكار عمومي اعراب را بهوجود ميآورد .از سوي ديگر ،ارتباط نزديك كردها و اسرائيل،
بهافزايش توان مانور و قدرت چانهزني اسرائيل در مذاكرات روند صلح در خاورميانه كمك ميكند .عالوه بر اين
مسئله كردستان امكان برونفكني مشكالت داخلي اسرائيل مانند بحرانهاي هويت ،مشروعيت ،كارآمدي ،گسست
نسلها و ...را بهوجود آورده و بهتضعيف جريان پست صهيونيست نيز كمك ميكند .زيرا كه با وجود بحرانهاي
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خارجي ،امكان بسيج افكار عمومي داخلي و توجيه سياستهاي صهيونيستي تسهيل ميشود.

دانشنامه حقوق و سیاست
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كردستان عراق و توازن قوا در منطقه
تقويت كردها و ايجاد كردستان بزرگ در خاورميانه سبب برقراري موازنه قوا ميان ايران و اسرائيل ،اعراب و
اسرائيل و حتي توازن قوا در درون عراق ميشود .در واقع از سويي تقويت كردها و بهويژه تعليم پيشمرگهاي
كرد يا اعضاي گروه پژاك توسط اسرائيل ،سبب ايجاد منطقه حائلي ميان ايران و اسرائيل يا خاكريزي عليه ايران
در كردستان ميشود و امكان جنگ نيابتي مانند جنگ حزباهلل عليه اسرائيل را در مرزهاي ايران بهوجود ميآورد.
همچنين اين گروهها ،نيروي متعادلكنندهاي در برابر گروههاي مسلح شيعه بهخصوص آنان كه مخالف حضور
اسرائيل در منطقه هستند ،نيز محسوب ميشوند .از سوي ديگر ،با تضعيف عراق ،جبهه عربي ضداسرائيل كمرنگ
شده و با تقويت كردستان و اتحاد استراتژيك آن با اسرائيل در قلب جهان عرب ،اسرائيل بهصورت نيابتي در
همسايگي كليه كشورهاي منطقه قرار گرفته و با اهرم فشار امريكا و كردستان بزرگ ،آنان را مجبور بهپذيرش
سياستهاي اسرائيل در خاورميانه ميكند .عالوه بر اين ،تقويت جايگاه كردها در عراق ـ حتي در صورت عدم
استقالل كردستان عراق و عدم ايجاد كردستان بزرگ ـ سبب برقراري توازن نيرو در عراق ميشود .در واقع
تقويت پيشمرگهاي كرد با توجه بهجمعيت  75هزار نفري آنان كه از تعداد نيروهاي شبهنظامي شيعه و سني در
()25
عراق بیشتر است ،سبب برقراري توازن در برابر شبهنظاميان شيعه و سني ميشود .از سوي ديگر حضور پررنگ
پيشمرگان كرد در ارتش ملي عراق نيز بهتوازن قواي نظاميان شيعه و سني در عراق منجر ميشود و امكان نفوذ
و فعاليت اسرائيل از طريق آنان در عراق را ميسر ميسازد .عالوه بر اين وجود كردهاي يهودي در عراق نيز امكان
مداخله خارجي (اسرائيل) را در اين كشور بهوجود ميآورد.
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تقويت جريانات كردي و پايان بحران امريكا در عراق
فهم عدم توانايي دولت امريكا در ايجاد يك عراق با ثبات و دموكراتيك از سوي مقامات اسرائيل در سال 2004
ميالدي سبب ارائه طرح  Bدر راستاي حفظ منافع اسرائيل در خاورميانه شد .براساس اين طرح اسرائيل تالش
مضاعفي را براي نزديكي بیشتر بهكردها براي كاهش زيانهاي ناشي از جنگ بهمنافع استراتژيك اسرائيل در
()26
خاورميانه آغاز كرد .توسعه اين تعامل نزديك و نفوذ در عراق ،سبب افزايش پتانسيل تأثيرگذاري اسرائيل بر عراق
و در سطح كالنتر بر منطقه خاورميانه شده و امكان مهار بحران يا بحرانآفريني براي مديريت بحران و خروج از
آن را در سياست خارجي امريكا در قبال عراق بهوجود آورده و كردستان را بهفيليپين آينده براي امريكا در خاورميانه
تبديل كرده است .از سوي ديگر ،اسرائيل با تعليم پيشمرگهاي كرد ،امكان انجام اقداماتي مانند نفوذ ،جمعآوري
اطالعات و كشتن رهبران گروههاي مهاجم شيعه و سني عراق را كه كماندوهاي امريكايي نتوانستهاند انجام دهند،
بهدست آورده و از اين طريق امكان خروج از بحران عراق را براي امريكا تسهيل كرده است.
كردستان بزرگ و سناريوي بالكانيزه كردن خاورميانه و ايجاد اسرائيل بزرگ
تقويت جريانات جداييطلب و گريز از مركز در خاورميانه و ايجاد بيثباتي در منطقه و در نهايت تشكيل دولتهاي
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ضعيف ،ناتوان ،بيثبات ،سرخورده و نابسامان در منطقه ،سناريوي ژئوپليتيك نوين خاورميانه يا استراتژي خاورميانه
جديد است .بر اين اساس با تجزيه عراق و ايجاد كردستان بزرگ و تكرار تجربه يوگسالوي در منطقه و تضعيف
دولتهاي خاورميانه ،زمينههاي ايجاد اسرائيل بزرگ در منطقه با حمايت امريكا فراهم ميشود .مرزهاي موهوم
اسرائيل بزرگ و آرماني در شكل مقابل ترسيم شده است.
محدوده مرزهاي اسرائيل بزرگ

 .1حمناطق كردنشين تركيه سرچشمه رودخانههاي مهمي چون دجله و فرات و رودخانه ارس ميباشد.
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كردستان عراق و تغيير راهبردي اتحاد استراتژيك تركيه ـ اسرائيل
اگرچه تركيه و اسرائيل از سال  1996ميالدي ائتالف استراتژيكي را در منطقه پيگيري كردهاند ،اما وجود برخي
اختالفات ميان آنان و همچنين ابزارهاي اعمال قدرت تركيه بر اسرائيل بهويژه در قبال بحران آب 1يا تحوالت
نوين در منطقه مانند پيروزي جريان اسالمگرا و افزايش قدرت ملي تركيه سبب شده است تا اسرائيل با تقويت
جريان كردي بهدنبال جبران نقاط آسيبپذيري اسرائيل از تركيه و تضعيف آن برآيد تا از تبديل شدن تركيه بهرقيب
اسرائيل در خاورميانه جلوگيري كند .با اين وجود ،اسرائيل تمايلي بهنزديكي تركيه ،ايران و سوريه بهبهانه ارتباط
اسرائيل و كردها ندارد و لذا اگرچه از منافع بسياري با همكاري استراتژيك با كردستان و ايجاد كردستان بزرگ
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در خاورميانه بهرهمند ميشود .اما همواره روابط خود با كردها را بهدليل حساسيتهاي منطقهاي پنهان ساخته و
انكار كرده است.

پيامدهاي منطقهاي و فرامنطقهاي تعامالت فزاينده اسرائيل و كردستان

روابط اسرائيل و كردها و تحوالت كنوني كردستان عراق ،امروزه بهيكي از مهمترين موضوعات سياسي ـ امنيتي
در منطقه خاورميانه تبديل شده است .اين مسئله بهسبب پيامدهاي بسيار مهم منطقهاي و فرامنطقهاي آن در
كانون توجه قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي قرار گرفته است .مهمترين پيامدهاي تعامالت اسرائيل و كردستان
عبارتند از:

دانشنامه حقوق و سیاست
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تشديد فعاليت گروههاي ناسيوناليست كردي پ.ك.ك و پژاك و تمايالت تجزيهطلبانه در
منطقه
تحوالت اخير در منطقه كردستان عراق و ايجاد دولت خودمختار كرد در منطقه كردنشين اين كشور ،زمينه و فضاي
ت گروههاي جداييطلب و گريز از مركز در منطقه بهوجود آورده است .اين مسئله سبب تشديد
مناسبي را براي فعالي 
اقدامات اين گروهها بهويژه پ.ك.ك در مقابله با دولت تركيه و اقدامات متقابل دولت اين كشور شده است .در اين
ميان حمايت اسرائيل از پ.ك.ك و پژاك عامل مهمي در گسترش روزافزون فعاليت اين گروهها ميباشد .از سوي
ديگر با گسترش تقويت هويت كردي و فعاليت گروههاي مسلح كرد در منطقه و تالش آنان براي كسب استقالل
سياسي كه با حمايت پنهان اسرائيل صورت ميگيرد ،بحرانهاي جديدي در منطقه مانند تشديد اختالفات ارضي
و مرزي و ايجاد روند تجزيهطلبي در خاورميانه در حال شكلگيري است.
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تيرگي روابط تركيه و اسرائيل
افشاي ابعاد مبهم و محدودي از روابط اسرائيل و كردها در پرتو تحوالت جديد در عراق و بهويژه در منطقه
كردستان آن ،حساسيتهايي را براي دولتهاي منطقه بهوجود آورده است .در اين ميان تركيه از يكسو از دهه
 1990ميالدي روابط استراتژيكي با اسرائيل برقرار كرده و از سوي ديگر بهدليل جمعيت  20ميليوني كردهاي
تركيه و فعاليت پ.ك.ك در مرز اين كشور با عراق ،نگران آينده روابط اسرائيل با كردهاست .اين مسئله سبب
شده است تا با گسترش فعاليتهاي مخفيانه اسرائيل در شمال عراق و حمايت غيرصريح آن از تشكيل يك دولت
()27
كردي ،روابط استراتژيك تركيه و اسرائيل سردتر شود .از اينرو تركيه عالوه بر اطالع وزارت خارجه اسرائيل از
نگراني دولتش از فعاليتهاي اسرائيل در كردستان ،اقدام بهاتخاذ برخي سياستهاي جديد منطقهاي كرده است كه
برخالف اهداف اسرائيل هستند .ازجمله گاليههاي مؤكد تركيه از حمالت موشكي اسرائيل بهغزه ،فراخواني سفير
تركيه در اسرائيل براي مشورت درباره چگونگي احياي روند صلح خاورميانه ،اعالم برنامهريزي دولت تركيه براي
تقويت روابط با تشكيالت خودگردان ،مذاكره با ديپلماتهاي خاورميانه درباره نگراني از اسرائيل ،گسترش روابط
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با ايران و سوريه و همچنين تالش آن براي افزايش توان بازيگري در منطقه و نظام بينالملل در اين چهارچوب
()28
قابل بررسي است.
افزايش حساسيت دولتهاي منطقهاي بهتحوالت عراق و مسئله كردستان
دولتهاي عرب منطقه كه حفظ هويت سني و عربي عراق و تماميت ارضي آن را بهعنوان اولين اولويت سياست
خارجي خود در عراق برگزيدهاند ،گسترش روابط اسرائيل و كردها را برخالف منافع ملي خود ميدانند .در واقع
اعراب كه مخالف جدي خودمختاري و استقالل كردستان هستند ،روابط اسرائيل و كردها را تهديدي براي هويت
عربي و منافع اعراب در منطقه ميدانند .از سوي ديگر ايران نيز با نگراني از گسترش حوزه نفوذ اسرائيل در منطقه
و همسايگي آن با ايران از طريق كردستان و تحريك تمايالت ناسيوناليستي كردي و تهديد امنيت ملي ايران،
تحوالت كردستان را با حساسيت پيگيري ميكند .حساسيت و واكنش دولت تركيه در قبال تحوالت عراق و بهويژه
گسترش فعاليتهاي گروههاي كردي و روابط اسرائيل با كردها ،بهمراتب بيشتر از ساير دولتهاي منطقه است.
از اينرو آنان در دو سطح ديپلماتيك و نظامي با اقداماتي مانند چانهزني با دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در
قبال كردستان ،قانون نفت عراق ،مسئله كركوك و گسترش فعاليتهاي تروريستي پ.ك.ك و برگزاري اجالس
استانبول يا تهديدهاي مكرر بهحمله نظامي بهشمال عراق واكنش نشان دادهاند .از سوي ديگر با افزايش حساسيت
دولتهاي منطقه بهتعامالت اسرائيل با كردها ،سياستهاي تبليغاتي و رسانهاي آنان درباره انواع همكاريهاي
پنهان كردها و اسرائيل در منطقه تشديد شده و تالش ميشود تا از اين طريق با تحريك افكار عمومي منطقه ،از
گسترش تعامالت كردها با اسرائيل جلوگيري شود.
تقويت مناسبات سياسي ـ امنيتي ايران ،تركيه و سوريه

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

با گسترش روابط اسرائيل با كردها و تضعيف ائتالف اسرائيل با تركيه ،همكاريهاي سياسي ـ امنيتي سه كشور
ايران ،تركيه و سوريه افزايش يافته است .در اين ميان تركيه و سوريه كه سالهاي متمادي با يكديگر اختالف
داشته و گاهي نيز تا آستانه جنگ پيش رفتهاند و همچنين ايران و تركيه كه همواره رقباي سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي منطقهاي با يكديگر بودهاند ،در راستاي دغدغهها و نگرانيهاي مشترك در قبال كردها بههم نزديك
شدهاند و تركيه در راستاي افزايش نفوذ خود در خاورميانه ،ميانجيگري ميان ايران و امريكا و همچنين سوريه
و اسرائيل را در دستور كار خود قرار داده است .در اين ميان تركيه اگرچه در سياست خارجي خود همواره تالش
ميكند تا با دوري گزيدن و بيگانه ساختن خود از خاورميانه ،استانداردهاي الزم را براي عضويت در اتحاديه اروپا
بهدست آورد ،اما تحوالت سياسي و امنيتي عراق بهويژه در كردستان اين كشور و تأثير مستقيم آن بر امنيت ملي و
تماميت ارضي تركيه ،سبب توجه خاص آن بهمسئله كردستان و ضرورت تعامل با دولتهاي منطقه بهويژه اعراب
شده است .در واقع تركيه اگرچه در ابتدا بهدنبال ايجاد جبهه مشترك ايراني ـ تركي ـ سوري در قبال مسائل
كردستان و گسترش روابط اسرائيل و كردها بود ،اما سياستهاي متفاوت ايران و تركيه درباره تحوالت عراق و
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نوع تعامل با كردها ،سبب نزديكي سياستهاي تركيه بهكشورهاي عرب منطقه مانند عربستان ،اردن و مصر شده
است .اين مسئله بهسبب روابط نزديك ايران با شيعيان عراق و ائتالف آنان با كردها يا تصور متفاوت دو كشور در
مورد ميزان تهديد سيستم فدرالي عراق ،بهوجود آمده است .از اينرو تركيه از جهتگيريهاي عربستان درخصوص
تقويت جايگاه اهل سنت در عراق و كاهش وزن سياسي كردها و شيعيان حمايت كرده و سياست همخواني را با
()29
اعراب در قبال تعديل قانون اساسي عراق پيگيري ميكند.
مسابقه تسليحاتي ميان دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در عراق
تحوالت سياسي ـ امنيتي عراق و ناكامي دولت امريكا در برقراري ثبات و امنيت در اين كشور و تقويت جايگاه و
نقش شيعيان و كردها در ساختار سياسي عراق و همچنين روابط اسرائيل و كردها سبب تشديد مسابقه تسليحاتي
ميان گروههاي شيعه ،سني كرد و تركمن در عراق شده است .بهگونهاي كه دولتهاي عربي كه دغدغه حفظ هويت
سني عربي عراق را دارند بهمسلح كردن شبهنظاميان سني پرداختهاند و تركيه نيز با نگراني از وضعيت كركوك و
حمايت اسرائيل از كردها ،درصدد تقويت تركمانهاي اين شهر برآمده است .از سوي ديگر امريكا نيز در راستاي
منافع خود بهحمايت سياسي و نظامي از تمامی گروههاي عراقي بهويژه شبهنظاميان شيعه سكوالر و ميانهرو ادامه
ميدهد و اسرائيل نيز با حمايت نظامي از كردها و ارسال تجهيزات نظامي بهمنطقه ،بهدنبال نفوذ بیشتر خود در
عراق ميباشد .مجموعه اين عوامل سبب ظهور مسابقه تسليحاتي پنهاني در عراق شده كه تبعات سياسي ،امنيتي
و اجتماعي بسياري در آينده اين كشور بهدنبال خواهد داشت.
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افزايش شدت جنگ نيابتي امريكا و اسرائيل با ايران در منطقه كردستان
با حمله امريكا بهعراق و تحوالت پس از آن در منطقه بهويژه در كردستان عراق ،سياست خارجي امريكا و اسرائيل
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در قبال ايران ابعاد جديدي بهخود گرفته است .در اين ميان تشديد حمايتهاي سياسي ،اقتصادي و نظامي امريكا
و بهويژه اسرائيل از گروههاي مسلح كردي (پ.ك.ك و پژاك) و آموزش آنان در كوههاي قنديل كردستان عراق
توسط اسرائيل ،تهديد امنيتي جديدي را در منطقه عليه ايران بهوجود آورده است .از سوي ديگر ،حمايت آشكار
امريكا از گروه پژاك و اطالق نام «مبارزان آزادي» بهآنان و تقويت توان نظامي و عملياتي پژاك در راستاي
شبيهسازي مدل حزباهلل لبنان در برابر اسرائيل در منطقه كردستان عراق عليه ايران ،جنگ نيابتي اسرائيل و امريكا
با ايران را تشديد كرده و هزينههاي امنيتي فراواني را بر ايران تحميل كرده است)30(.
تداوم و تشديد بحرانهاي منطقهاي در خاورميانه
تحوالت كردستان عراق و بهويژه گسترش تعامالت اسرائيل و كردها ،سبب ظهور ،تداوم و تشديد بحرانهاي
مختلفي در خاورميانه شده و چشمانداز بحرانهاي نويني در منطقه را نيز آشكار ساخته است .در اين ميان اختالفات
قومي ،مذهبي و فرقهاي در عراق درباره مسائلي مانند كردستان عراق ،قانون نفت ،همهپرسي كركوك ،تجزيه
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عراق يا تشديد فعاليت گروههاي مسلح تروريستي در اين كشور ادامه داشته و بر نفوذ قدرتهاي منطقهاي و
فرامنطقهاي در راستاي تأمين اهدافشان در عراق و در منطقه نيز دامن زده است .از سوي ديگر نگراني دولتهاي
منطقه از ايجاد اسرائيل دومي در كردستان عراق و بحرانهايي مانند گسترش روند تجزيهطلبي در منطقه ،بحران
آب ،تشديد مسابقه تسليحاتي و جنگ سرد در منطقه يا آغاز درگيريهاي نظامي و بحرانهاي سياسي و امنيتي
جديد در خاورميانه نيز افزايش يافته است.
تغيير تاكتيكي استراتژي امريكا در قبال كردستان
گسترش روابط اسرائيل با كردها و افزايش فعاليت گروه پ.ك.ك و سياستهاي مقابلهجويانه تركيه ،سبب تغيير
تاكتيكي سياست خارجي امريكا از همكاري پنهان با پ.ك.ك بهسمت همكاري مشترك با تركيه براي سركوب
پ.ك.ك شده است .در اين ميان روابط پنهاني اسرائيل با كردها و بهويژه قراردادهاي نفتي شركتهاي اسرائيلي
با اقليم خودمختار كردستان كه سبب نارضايتي و اعتراض آنان بهبارزاني شده بود نيز تأثيرگذار بودند.

نتیجهگیری

منطقه خاورميانه بهدليل تكثر هويتهاي قومي ،مذهبي و نژادي و دولت ـ ملتسازي ناقص و ساختگي در تاريخ
منطقه ،همواره با چالشهاي متعددي روبهرو بوده است .در اين ميان در شرايط كنوني ،دولت ـ ملتسازي در
عراق و تحوالت كردستان آن ،متغير مهمي براي تحوالت آينده خاورميانه محسوب ميشود ،چرا كه هرگونه تغيير
در وضعيت كردها در اين كشور بهصورت مستقيم بر كشورهاي منطقه تأثير ميگذارد .از سوي ديگر تحوالت
كردستان سبب افزايش حساسيت دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بهمسئله كردها شده و در اين ميان روابط
پنهاني و استراتژيك اسرائيل و كردها بر اهميت اين مسئله افزوده است .اين روابط كه بر پايه منافع مشترك
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حياتي دوجانبه كردها و اسرائيل برقرار شده و توسعه يافته است ،پيامدهاي سياسي ،امنيتي ،اقتصادي و اجتماعي
بسياري براي دولتهاي منطقه بهويژه ايران بهدنبال دارد .بر اين اساس استراتژي ايران در قبال كردستان بايد بر
پايه مالحظات ،منافع و تهديدات آن در كردستان شكل گيرد .در اين ميان مهمترين منافع و تهديدات استراتژيك
ايران در كردستان عراق عبارتند از:
 .1حفظ تماميت ارضي عراق و عدم استقالل سياسي و اقتصادي كردهاي آن؛
 .2مقابله با نفوذ اسرائيل در منطقه و پيامدهاي سياسي ـ امنيتي و اقتصادي آن؛
 .3حساسيت نسبت بهتعامالت اسرائيل و كردها؛
 .4جلوگيري از تقويت جريانات پانكردي و بهويژه گروههاي مسلح كردي مانند پژاك؛
 .5تأكيد بر اصالت ايراني كردهاي منطقه و نژاد مشترك ايراني ـ كردي.
با توجه بهاين مسائل ،جمهوري اسالمي ايران براي مقابله با تهديدهاي احتمالي و امكان استفاده از فرصتهاي
موجود بايد سياستهاي زير را در اولويت سياست خارجي خود لحاظ كند:
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• تأكيد بر هويت ايراني كردها و پيشينه تاريخي آنان در خاورميانه ميتواند تالش اسرائيل براي همسانسازي نژاد
كرد و يهود را خنثي كند.
• شناسايي و آشكارسازي اهداف اسرائيل در منطقه و بهويژه در كردستان كه با پوشش اقتصادي و نظامي صورت
ميگيرد ،حساسيت افكار عمومي منطقه نسبت بهروابط دوجانبه ميان كردها و اسرائيل بايد جلب شده و از اين
طريق راههاي برقراري روابط اسرائيل و كردها محدود شود.
• گسترش روابط با تركيه و سوريه در مقابله با نفوذ اسرائيل در منطقه و بهويژه در كردستان عراق با تأكيد بر تهديد
موجود ،از گسترش روابط تركيه و اسرائيل بايد جلوگيري كرده و زمينه دور ماندن سوريه از عاديسازي رابطه با
اسرائيل را بهوجود آورد.
• گروه پژاك نيز بايد در كنار پ.ك.ك در ليست گروههاي تروريستي بينالمللي قرار گيرد تا از استفاده آن بهعنوان
اهرم فشار امريكا و اسرائيل عليه ايران جلوگيري شود .در اين زمينه ايران بايد با تأكيد بر هدف مشترك پژاك
و پ.ك.ك در ايجاد كردستان بزرگ ،دولتهاي منطقهاي بهويژه تركيه را با خود همراه كند.
• با همكاري دولتهاي كردنشين منطقه و تقويت مشاركت سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي كردها از فعال
شدن گروههاي نظامي كرد در منطقه جلوگيري شود .از سوي ديگر ايران بايد با تقويت پايههاي اقتصاد محلي
و ايجاد زيرساختهاي مورد نياز اقتصادي در منطقه كردنشين ايران ،بهخنثيسازي تجزيهطلبي يا نفوذ اسرائيل
در مناطق مرزي كردستان عراق و تركيه با ايران بپردازد.
• با توجه بهتيرگي روابط كردها با دولتهاي تركيه و سوريه و مناسبات نزديك ايران و كردهاي عراق و دولت
مركزي اين كشور و جمهوري اسالمي ايران بايد از فرصت موجود براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي در
كردستان عراق استفاده شود و روند كنوني تعامالت اقتصادي را كه در آن ،حجم صادرات تركيه عليرغم
اختالفات متعدد با كردستان عراق ،پنج برابر ايران و در حدود  5ميليارد دالر است معكوس شود .در اين زمينه
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ايران ميتواند با تأكيد بر هويت ايراني كردها و منافع اقتصادي همكاري آنان با ايران از طريق ايجاد بازارهاي
منطقهاي و تعامل با همنژادهاي كرد در ايران ،توجه آنان را بههمكاري با ايران جلب كند.
• همراهي با سياستهاي افراطي تركيه عليه كردها ميتواند باعث تحريك بيشتر كردها شود و لذا اين قبيل
اقدامات بايد با بررسي كامل صورت پذيرد.
• در سياست خارجي ايران در قبال كردستان عراق نيز اصول زير ميتواند مدنظر قرار گيرد:
الف) گسترش مناسبات با دولت محلي كردستان عراق در راستاي كاهش تهديدهاي امنيتي و سياسي موجود.
ب) تأكيد بر همكاري كردها و شيعيان در كنار سنيها در ساختار سياسي عراق و مقابله با مداخالت قدرتهاي
منطقهاي و فرامنطقهاي در امور داخلي اين كشور.
ج) مشاركت فعال در طرحهاي اقتصادي در كردستان عراق و رقابت با تركيه و اسرائيل كه بهدليل تيرگي
روابط تركيه با كردها و يا حساسيت منطقهاي در قبال روابط اسرائيل و كردها ،از فرصت كمتري نسبت
بهايران برخوردارند.
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د) عدم مداخله آشكار در مسئله كركوك و تأكيد بر حفظ استقالل سياسي و تماميت ارضي عراق يا تمركز
درآمدهاي نفت در دولت مركزي براساس قانون نفت عراق .از سوي ديگر ايران بايد با ارائه طرحهايي مانند
انتقال نفت كركوك بهمناطق كردنشين ايران از انتقال نفت كركوك براساس مسير خط لوله كركوك به
حيفا در اسرائيل جلوگيري كند .بدينترتيب ايران ميتواند عالوه بر كاهش هزينه پمپاژ نفت جنوب بهشمال
كشور ،زمينه گسترش تعامالت كردستان عراق با ايران و همچنين بهبود اوضاع اقتصادي و رفاهي كردهاي
ايران را بهوجود آورد.
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