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سخن سردبير

در سيطره خوش خيالي هاي دولتمردان

اخيراً دو رخداد ما را در آستانه توجهات ويژه ای به وقايع پيرامون خود قرار داده است. 
وقايعی كه اگر نتوانيم خودمان را در مقابل آنها متمركز كنيم و تصميمات درست اتخاذ 
نماييم، موقعيت های اقتصادی، دغدغه های سياسی و تجديد حيات فرهنگی ما را متأثر 

خواهند كرد. 
نمايش همه پرسی اس��تقالل كردس��تان عراق و س��يری ناپذيری دولتمردان امريكا 
از دش��منی و كينه ورزی نس��بت به ملت ايران و انقالب اس��المی و تش��ديد تحريم ها 
به بهانه های واه��ی و راه اندازی كمدی كالس��يك »بودن يا نبودن برج��ام«، در ميان 
رخدادهای اين فصل، بيش از همه جلب توجه می كند. در اين يادداشت اجماالً به اهميت 

اين دو رخداد پرداخته می شود. 

نمایش »بودن یا نبودن برجام« مسئله این است!!
اولين مطلبی كه در اين فصل فضای سياسی كش��ور را تحت تأثير قرار داده، نمايشی 
اس��ت كه امريكايی ها در خصوص بودن يا نبودن برجام به راه انداختند تا از اين طريق 
اصل تهاجمات مربوط به مسائل دفاعی ما را كه به صورت خزنده به سمت چيزی شبيه 
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مذاكرات برجام سوق داده می شود، تحت الشعاع قرار دهند. حساسيت به اين مسئله و 
دنبال  بازی های انحرافی نرفتن »بودن يا نبودن برجام« از اين جهت اهميت دارد كه ملت 
ما را ياد خاطره غير قابل مذاكره بودن توان هس��ته ای می اندازد. شعاری كه با قاطعيت 
تمام بعضی از مذاكره كنندگان چه در دولت خاتمی و چه در دولت روحانی بر آن تأكيد 
می كردند و دفاع از اين دستاوردها را تنها راه توسعه كش��ور می دانستند؛ اما در نهايت 
قلب اين مسير پس از مذاكرات برجام با بتن مسدود شد و معلوم نيست چه حاصلی به 
همراه داشته باشد و كدام دست مباركی بتواند آن را به مسير انقالبی باز گرداند. تا چندی 
پيش خوش خيال های زمانه ما كه به مذاكره با كدخدای جهانی خيلی خوش بين بودند 
ناراحت می شدند وقتی می شنيدند كه دوران خوشی پس از انعقاد برجام در راه نيست 
و اعتماد به امريكا مسير درست و انقالبی ادامه آرمان های انقالب اسالمی نيست. آنان 
اطمينان قطعی داشتند كه امريكا و تمامی شركای اروپايی و آسيای آن با برجام، كليه 
روش های ناجوانمردانه و غير انس��انی برای كنترل رشد و پيشرفت ايران و نفوذ انقالب 
اس��المی در منطقه و جهان را به كناری خواهند نهاد و گوش��ه ای خواهند نشست و به 
ميمنت و مباركی اي��ن تدبير كه تنها از دولتمردان ما بر می آي��د، از مزايای برجام بهره 
خواهند برد! ديوانساالری ايران حتی گوش شنوايی برای شنيدن احتماالت نشانه های 
عدم پايبندی دولت بعدی امريكا به برجام را كه اوباما در سخنان خود چندين بار تكرار 
كرد، نداشتند. با اين تفاصيل نشر متونی در ستايش برجام كه آرام آرام دارد به صورت 
صنعت رو به توسعه ای درمی آيد هم نتوانسته است جايی برای اين معاهده در تئوری های 
توسعه دولتمردان و كارگزاران دانش��گاهی آنها باز كند. اگر چه در طول اين چند سال 
رئيس محترم دولت و كارگزارانش هر از چندگاهی آفتابی ش��ده تا فرا رس��يدن دوران 
خوش پسابرجام را بشارت دهند. اما نشانه های بی اعتقادی به پيش گويی های قبليشان 
اكنون در حكم اوهامی تلقی می شود كه تا حدودی در سخنان اخير رئيس جمهور محترم 

و وزير امورخارجه و ساير دولت مردانش هويدا است. 
شنيده ايم كه بعضی از تصميمات استراتژيك در خصوص دفاع نكردن از برجام و حذف 
اين شاه كليد دولت تدبير از مجموعه دسته كليدهای گره گشا و معجزه آسای ديوانساالری 

دولت يازدهم و دوازدهم در راه است!! 
ما كاری نداريم كه بعد از حذف اين ش��اه كليد، دولت تدبير چگونه می خواهد مشكل 
آب خوردن مردم را كه حل آن در گرو معاهده برجام و برداشتن تحريم ها بود، برطرف 
كند و راه توسعه ايران را هموار سازد اما می دانيم كه نوستالژی در حسرت تجدد و ترقی 
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ماندن جريان منورالفكری ديوانس��االری در ايران به مراتب غم انگيزتر و تأسف بارتر از 
اين نمايش هايی است كه پيوسته در دويست سال اخير تكرار شده است و روشنفكران 
ما نه تنها هنوز از آن عبرت نگرفته اند بلكه با لجاجت تمام اين خوش خيالی ها را دنبال 

می كنند و تاوان ناتوانی ها و ناكامی های خود را در نهايت از ملت ايران می گيرند. 
اگرچه برای اين نوس��تالژی می توان داليل فكری، عقيدتی و تاريخی زيادی ارايه داد 
ولی به نظر می رسد در س��رلوحه تمامی اين داليل، نابالغی ديوانس��االری در ايران كه 
تابعی از نابالغی و عدم رشد منورالفكری اس��ت قرار دارد. مثاًل همين توافقنامه برجام و 
مكانيسم آن را می توان محملی برای فهم اين نابالغی قرار داد. يكی از مهم ترين داليل 
خوش خيالی های برجامی آن بود، كه دولت با تمام وجود می پنداشت اقتصاد نوين جهانی 
كه از نظر آنها تنها راه گذار به س��وی توسعه است صرفاً توس��عه تجارت روزافزون بين 
دولت هاست. از سياست ها، ديدگاه ها و برنامه ريزی های دولتمردان می توان به راحتی 
فهميد كه درك عميق و دقيقی از اين مسئله وجود ندارد كه اقتصاد جهانی سال هاست 
كه از تجارت بين كشورها به سوی اقتصاد واحد يعنی يك اقتصاد و يك بازار رفته است و 
جهان با تقسيم وظايف اقتصادی و حتی وظايف سياسی ميان كشورها تالش می كند كه 
تمام شبكه های اقتصادی و سياسی را به هم پيوسته نگه دارد. در اين شبكه مالحظات 
اقتصادی اگر چه غلبه دارد ولی با مالحظات سياسی در هم تنيده است. بزرگترين مشكل 
توافقنامه برجام اين است كه در دايره مالحظات سياسی سازماندهی شده و امريكايی ها 
و اروپايی ها با زيركی تمام مالحظات اقتصادی را تابعی از مالحظات سياسی كردند؛ و از 
آنجايی كه مالحظات سياسی پيوسته در معرض دگرگونی است خنثی شدن برجام امری 
عادی تلقی می شود. همين مسئله برای يك تاجر حرفه ای مثل ترامپ، كه درك دقيقی از 
مالحظات اقتصادی دارد بهانه خوبی است تا اين توافقنامه را به بازی های سياسی بگيرد. 
از ديگر داليل خوش خيالی های برجامی، نيت آشكار مذاكره كنندگان ايرانی در تمركز 
بر مس��ئله فروش نفت و بازگرداندن وجوه آن برای حل مشكل درآمدهای دولت است. 
مسئله ای كه به راحتی می تواند با مالحظات سياسی در ايجاد اختالل در اين مكانيسم، 
بدون نقض برجام همه نقش��ه های دولتمردان ايران را نقش بر آب كند؛ زيرا هر كسی 
اگر كمی آگاهی از فرآيند مصرف انرژی نفت از بعد از انقالب اس��المی در جهان داشته 
باشد متوجه می شود كه اين مصرف روز به روز كاهش يافته و بخشی از نيازها از طريق 
جايگزينی منابع انرژی جديد و بخش��ی ديگر از طريق توليدكنندگان جديد حل شده 
است. بنابراين بودن يا نبودن ايران در بازار نفت ديگر اهميت تاكتيكی هم ندارد چه برسد 
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به اين كه دستاويز مذاكرات استراتژيك قرار گيرد. 
در س��ال 1979 يعنی س��ال پيروزی انقالب اس��المی، ذخيره نفتی جهان بر اساس 
آمارهای موجود بالغ بر 611 ميليارد بش��كه نفت بود و همه در ب��وق و كرنا كرده بودند 
كه اين ذخاير ش��ديداً رو به كاهش اس��ت. كمتر از س��ه دهه بعد اين ذخاير به بيش از 
1333ميليارد بشكه رسيد و مرتباً رو به افزايش است. با ورود توليدكنندگان جديد مثل 
هندوستان، مصر، برزيل، كلمبيا، سوريه، عمان، چين، آالسكا، يمن و... از سال 1379 
هم قيمت نفت اوپك و هم توليد روزانه آن دچار نوس��ان های غير قابل محاسبه شده و 
عماًل نقش خود را در اثرگذاری های اقتصادی و مالحظات سياسی از دست داده است. اما 
دولت مردان ما هنوز تمامی استراتژی های خود را حتی در توافقنامه برجام بر فروش نفت 
و درآمدهای آن متمركز كرده اند. وقتی رئيس دولت در چش��م دوربين برای ميليون ها 
ايرانی شعار می دهد كه بايد برجام منعقد ش��ود و تحريم ها برداشته شود تا بتوان نفت 

فروخت و با پول آن مشكل مردم را حل كرد يا می گويد: 
اينكه می گوييم تحريم ظالمانه بايد از بين برود بعضی ها چشم هايشان 
را زياد نچرخانند! تحريم های ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد؛ 
تا مسئله محيط زيست حل شود؛ تا اشتغال جوانان حل شود؛ تا صنعت 
جامعه حل شود؛ تا آب خوردن مردم حل شود؛ تا منابع آبی زياد شود؛ تا 

بانك های ما احيا شود...
اينها نشان می دهد كه ديوانس��االری ايران هنوز از عصر قاجاری و پهلوی عبور نكرده 
است. س��ال ها مركز تجاری جهان در حوزه مديترانه بود و پس از آن به اقيانوس اطلس 
منتقل شد و شهرهای نيويورك و پاريس و لندن قبله آمال و آرزوهای ترقی خواهی های 
منورالفكران جهان و ايران گرديد. امروزه كس��ی ترديد ندارد كه اين مركز از اقيانوس 
اطلس به اقيانوس آرام منتقل شده اس��ت و به جای نيويورك، پاريس و لندن شهرهای 
لس آنجلس، س��يدنی و توكيو در مركز تعام��الت جهانی قرار دارند. ب��ا اين همه، هنوز 
دولتمردان ايران و منورالفكران وطنی كه هميش��ه در پيش��رفت، توسعه و ترقی مرغ 
همسايه را غاز می بينند، محاس��بات اقتصادی، سياسی و نس��خه های تجدد و ترقی را 
در حوزه مديترانه و اقيانوس اطلس جس��ت وجو می كنند و چش��م به نسخه های حلقه 
ماساچوستی ها در سازمان برنامه! حلقه نيويوركی ها در وزارت امور خارجه! و حلقه های 
فرنگی مآبان لندن و پاريس متمركز در مراكز دانشگاهی عقب افتاده در حوزه علوم انسانی 
در ايران جست وجو می كنند و اين يكی از داليل اساسی عقب ماندگی ديوانساالری در 
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ايران است كه با تمام معايبش در دولت تدبير و اميد جا خوش كرده است. چه زمانی ملت 
ايران از شر اين حلقه ها خالص خواهد شد و ترنم خوش استقالل و آزادی به مشامشان 

خواهد رسيد؟ خدا می داند!! 

افسانه اقليت های قومی و تمایالت تجزیه طلبی
رخداد دوم مسئله همه پرسی استقالل كردستان عراق است. سال ها است كه افسانه 
اقليت های قومی محمل سياس��ت های اس��تعماری در منطقه اس��ت و ايران در دوران 
معاصر بيش از كشورهايی چون عراق، تركيه و سوريه از اين سياست متأثر و متضرر شده 
است. فرضيه اين يادداشت بر آن استوار اس��ت كه نمايش اخير همه پرسی استقالل در 
كردستان عراق هم بيش از هر چيز تأثيرات خود را بر ايران متمركز كرده تا از اين طريق 
با درگير كردن ايران در درون مرزهای خود با مسئله اقوام، نقش حياتی ما را در مناقشات 
»صهيونيستی- داعشی« عراق و سوريه تحت تأثير قرار دهند و فضای تنگ شده فعلی را 

برای نفس كشيدن گروه های مزدور تروريستی در اين مناطق بازتر نمايند؛ 
زيرا همه می دانند كه اگر افسانه اقليت های قومی در كشورهايی كه نگاه آنها به حوزه 
فرهنگی نگاهی قومی و قبيله ای است، منشأ صورت بندی های سياسی و اجتماعی است، 
به طريق اولی اين مسئله در ايران معاصر هيچ گاه محلی از اعراب نداشته است. »ايران« 
در جغرافيای سياس��ی و فرهنگی خود جز با اقوامی كه در اين فالت زندگی می كنند و 
همه از حقوق مس��اوی برخوردارند، معنا ندارد و در دوران معاص��ر بحث غلبه قومی بر 
قوم ديگر، پنداشته های غير تاريخی است كه جز از حلقوم استعمار و گروه های وابسته 

تجزيه طلب شنيده نشده است.
بنابر اين اگر چه تجزيه طلبی در ظاهر به عنوان پديده ای ديرپا در جهان، يا به عنوان 
تجلی ايدئولوژيك يا به عنوان نوعی عالقه عاطفی به آزادی و رفاه اقليتی- قومی تعريف 
شده است اما امروزه كس��ی ترديدی ندارد كه پديده تجزيه طلبی در پوشش واژه های 
فريبنده ای چون خودمختاری، حق تعيين سرنوشت و... ابزاری است در دست نيروهای 
استعماری و استكباری برای بر هم زدن انسجام1 ملی كشورها و باج خواهی از كشورهايی 
كه به نوعی با سيطره استعمار در كش��ور خود به مبارزه برخاسته و دست قدرت ها را از 

كشور خود كوتاه كرده اند. 

1. اين مطلب در پيش گفتاری بر كتاب انقالب اس��المی ايران و گروه های تجزيه طلب آمده اس��ت. رك: اصغر 
حيدری، انقالب اسالمی ايران و گروه های تجزيه طلب، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393. 
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حداقل، آنچه نمايش همه پرسی استقالل كردستان عراق را بيشتر مشكوك می سازد 
يكی اين پرسش اس��ت كه چه ش��ده اين روزها در حالی كه نيروهای مردمی عراق در 
حال پاكسازی آخرين س��نگرهای داعش در خاك عراق هس��تند و هنوز آثار اين زخم 
ناجوانمردانه بر پيكر اين كش��ور در حال خونريزی است، ناگهان حاكم اربيل كه سابقه 
سرسپردگی وی و خانواده اش به رژيم اشغالگر قدس نياز به بينه ندارد و تا سال گذشته 
حتی عرضه نگهداری اربيل را نداشت و از ترس سقوط اربيل دست به دامن قطر، تركيه، 
عربستان و در نهايت ايران شده بود و اگر نبود فداكاری مردان شيردل ايران در جلوگيری 
از سقوط اربيل به دس��ت داعش، امروز او را بايد در س��وراخ های موش پيدا می كرديم؛ 
ناگهان خر افسارگسيخته تجزيه طلبی را زين كرده و بر طبل جدايی طلبی می كوبد؟! او 
می دانست هيچ پشتوانه ای در درون عراق و كشورهای همسايه برای اين توهمات ندارد و 
اقدام او اگر بر وحدت ملی عراق در اين شرايط حساس لطمه ای وارد نسازد حداقل بخشی 
از توان انسانی و تجهيزات نظامی دولت در مقابل داعش را برای مقابله با تجزيه طلبی به 

منطقه كردستان گسيل خواهد داشت. 
دومين مسئله ای كه اين اقدام را مشكوك نشان می دهد آن است كه اغلب جريان های 
معارض جمهوری اسالمی هم صدا با محافل صهيونيس��تی شناخته شده مثل مؤسسه 
رند و غيره، به دنبال اين هس��تند كه بگويند رژيم اش��غالگر قدس هيچ رابطه ای با اين 
تجزيه طلبی ندارد و اگر هم كردستان عراق از دولت مركزی تجزيه شود نه تنها در ايران 

تأثير منفی ندارد بلكه اثرات مثبت ديگری هم دارد. 
به عنوان نمونه، عثمان معروفی يكی از همين قماش ها، در يادداش��تی در سايت ضد 
انقالبی ايران امروز می نويسد: »اسراييل هيچ ارتباط سرزمينی و عاليق خاص مشترك 
تاريخی با مردم كرد ندارد.«1 او با اين مقدمه نتيجه می گيرد كه اسراييل نقشی در اين 

نمايش ها ندارد و اعالم حمايت وی فقط كسب پرستيژ بود.
ش��بيه اين داس��تان ها در نوش��ته بعضی از اصالح طلبان ايرانی مثل تاج زاده و سعيد 
حجاري��ان نيز ب��ه گونه ای ديگ��ر در پ��س واژه هايی چ��ون حقوق ش��هروندی، گروه 
خويش��اوندی، الحاق گری و... وجود دارد. جهل تاريخی يا هر دليل ديگری در پس اين 
اظهارات پنهان نيست وگرنه اگر كس��ی كمی تاريخ خوانده باشد می داند كه خاستگاه 
اصلی سرزمينی فرزندان يهوه بيش از آن كه سرزمين فلسطين باشد سرزمين عراق و به 
طريق اولی منطقه موصل در كردستان است. )به اين مسئله در ادامه خواهيم پرداخت.(

www.iran-emrooz.net ،2017/10/6 ،1. نشريه خبری سياسی الكترونيك ايران امروز
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همچنين اگر كس��ی تاريخ خوانده باشد و دركی از سياست داش��ته باشد می داند كه 
اخيراً سياست سازان در غرب، برای تقليل قبح واژه تجزيه طلبی، تمايل به دفاع از گروه 
خويش��اوند در برابر تبعيض و يكسان س��ازی قوميتی را جايگزين تعاريف تجزيه طلبی 
نموده و از اصطالح »الحاق گری« به جای اين واژه منفور استفاده می كنند تا زشتی اين 
عمل در تجزيه تماميت ارضی كش��ورها نمايان نباشد. به همين اعتبار در تعاريف اخير 
مفاهيم سياس��ی تجزيه طلبی را به تجزيه طلبی افراطی و الحاق گری معتدل! تقس��يم 
كرده و جلوه معتدل تجزيه طلبی را الحاق گری برای دفاع از گروه خويشاوند، حق تعيين 
سرنوش��ت در برابر تبعيض و برخورداری برابر از حقوق ش��هروندی تعريف می كنند و 
جلوه های افراطی الحاق گری را عبارت از به دست آوردن سرزمينی كه گروه خويشاوند 
در آن زندگی می كنند می دانند.1 اين خط معنايی كه اخيراً ش��ديداً در ميان گروه های 
تجزيه طلب دنبال می شود و بعضی از گروه های اصالح طلب ايرانی نيز آن را القا می كنند 
و بی ترديد سر نخ آن در غرب خوابيده است به دنبال آن است تا مفهوم تجزيه طلبی را كه 
معنايی منفور در اذهان عمومی جامعه دارد به معنايی مثبت تبديل نموده و از اين طريق 
حساسيت های ملی نسبت به اقدامات تجزيه طلبی را كاهش دهد و اين عمل غير قانونی 
و تخريب كننده را در پشت مفاهيمی چون حقوق شهروندی، رفع تبعيض، بهره مندی 

كامل از حقوق خويش و غيره پنهان سازد.
اگر چه تجزيه طلبی در كش��ورها پديده تازه ای نيست اما بررس��ی های تئوريك به ما 
می گويد كه در دو قرن اخير اين پديده ماهيتی مدرن پيدا كرده و عموماً به عنوان ابزاری 
در دست قدرت های سلطه گر برای فش��ار به كشورهای مس��تقل و آزاد مورد استفاده 
قرار گرفته است. در دويست سال اخير كشورهای اس��تعمارگر با استفاده از داعيه های 
تجزيه طلبی به تخريب هويت ملی و اختالل در تماميت ارضی، بهم زدن وحدت ملی و 
از همه مهم تر كوچك كردن كشورهايی كه به نحوی يكپارچگی، وحدت ملی و قدرت 
جمعيتی و... اين كش��ورها برای سلطه گران خطر داش��ته اقدام كرده اند و مرزهای اين 
كشورها را به گونه ای تعيين نموده اند كه پيوس��ته تمايالت هم گرايی قومی، قبيله ای 
و فرهنگی با همسايگان به عنوان معضلی بزرگ، بخش��ی از انرژی، وقت و امكانات اين 

كشورها را به خود مشغول می كند.
ايران از زمان قاجاريه تا به امروز از روش های تخريبی اين سياست كه توسط اروپايی ها 

1. رك: جيكوب الندو، پان تركيسم؛ يك قرن در تكاپوی الحاق گری، ترجمه حميد احمدی، تهران، نی، 1386، 
ص19. 
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و امريكا بر ملت ما تحميل ش��ده در امان نبوده و هر از چندی در گوشه و كنار مرزهای 
ايران عزيز گروه های مزدور بلوايی به همين نام ايجاد می كنند. هنوز از حافظه تاريخی 
ملت ايران داستان تجزيه آذربايجان توسط دار و دسته پيش��ه وری كه مزدور شوروی 
بودند و همچنين تجزيه كردستان ايران توسط قاضی محمد و مال مصطفی بارزانی )پدر 
مسعود بارزانی( در دوران پهلوی و نمايش خودمختاری خلق های ايران توسط گروه های 
جاسوس امريكا، شوروی و اسراييل در ابتدای انقالب اس��المی از خاطره ها پاك نشده 

است. 
بنابراين نبايد ترديدی به خود راه داد كه پديده ش��وم تجزيه طلب��ی با هر عنوانی، در 
مفهوم متعارف امروزی، نتيجه روند افسارگسيخته دخالت استعمار از قرن 17 ميالدی 
تا به امروز در جهان است. جنگ ها و تجاوزطلبی های مدرن، بخش اعظمی از كشورها 
و ملت های كنونی با مرزهای به هم ريخته را پديد آورده است؛ ملت ها و كشورهايی كه 
بعضی از آنها حتی در يك صد سال گذش��ته وجود خارجی نداشته ولی امروز با هويت 
جعلی به جنگ استقالل و تماميت ارضی كشورهای ريشه دار تاريخی آمده اند و هر روز 
به همين بهانه جنايت های جديدی مرتكب می شوند. رژيم جعلی صهيونيستی و دولت 

بی ريشه و بی هويت اشغالگر قدس نمونه بارز اين جنايات در دوران اخير می باشد. 
اگر چه تركيب ساختار كشورهای جديد كه استعمار عموماً در قالب تنش های مستدام 
تاريخی و تكه و پاره كردن قوم ها و نژادها در دل مرزهای فرهنگی و جغرافيايی كشورها 
ايجاد كرده، نوعی از مرزبندی های جعلی و عموماً استعماری است ولی امروزه اين مسئله 
به عنوان يك اصل بين المللی پذيرفته ش��ده و هر اقدامی در جهت ايجاد تنش در اين 

مرزها بی ترديد مصداق سياست های شوم تجزيه طلبی به حساب می آيد.
استعمار در سه دهه اخير در سياست های س��لطه طلبی خود، تجزيه طلبی را فراتر از 
تجزيه طلبی تماميت ارضی تعريف ك��رده و مفهوم تجزيه طلب��ی فرهنگی، عقيدتی و 
مذهبی را نيز به عن��وان ابزار كارآمد ديگری در كنار تجزيه طلبی س��رزمينی به ميدان 
آورده و به تخريب كش��ورهای ناهمس��از، آزاد و مس��تقل می پردازد. ايران در سه دهه 
گذشته در كنار مقابله با داعيه های تجزيه طلبی ارضی توسط گروه های مزدور، مقابله با 
تجزيه طلبی های فرهنگی، عقيدتی و مذهبی را نيز تجربه كرده است. از نمونه های عينی 
تجزيه طلبی های نوع دوم می توان به تجزيه اس��الميت و جمهوريت، تجزيه سياست و 
شريعت، تجزيه دين و دنيا، تجزيه تخصص و تعهد، تجزيه دولت و ملت، تجزيه شيعه و 
سنی، تجزيه ايرانيت و اسالميت، تجزيه سنت و تجدد، تجزيه حق و تكليف، تجزيه اصول 
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و اصالح و ده ها تجزيه ذهنی ديگر اشاره كرد. از بدو پيروزی انقالب اسالمی تا به امروز 
ملت ايران با تمام وجود خود مبارزه تجزيه طلبان ارضی، تجزيه طلبان فرهنگی، عقيدتی 

و مذهبی را با انقالب كبير اسالمی حس كرده است. 
نمايش اخيری كه در كردس��تان عراق برپا شد و دس��ت پيدا و پنهان صهيونيست ها 
و امريكايی ها را در آن به راحتی می توان مش��اهده كرد از همين جنس است. شكست 
سنگين داعش در عراق و سوريه و اضمحالل سياست دامن زدن به جنگ های مذهبی، 
دوباره استعمارگران را به مواضع سنتی تفرقه اندازی های قومی و دامن زدن به تمايالت 
تجزيه طلبی متمايل كرده است تا ش��ايد اين تحركات، محمل تازه ای برای گردآوری و 
تمركز گروه های مزدور شكست خورده در عراق و سوريه باشد و از اين طريق امنيت ايران 
و اتحاد ملی آن نيز مخدوش شود. بی ترديد امريكا و صهيونيس��م بين الملل با اين باور 
به بازی خطرناك تجزيه طلبی جغرافياي��ی روی آوردند كه تصور می كنند از اين طريق 
ايران را مانند اوايل انقالب اسالمی در درون مرزهای خود متمركز خواهند كرد و نقش 

تعيين كننده ما را در عراق، سوريه و شكست سنگين داعش كم اثر خواهند ساخت. 
ملت ايران با اين بازی ها آشنايی كاملی دارد. ما هنوز فراموش نكرده ايم كه يك زمانی 
اقتضا می كرد استعمار به كمك استبداد، ناسيوناليس��م ملی را در مقابل ناسيوناليسم 
قومی قرار دهد و از اين طري��ق پايه های امنيت ارضی كش��ورها را متزلزل نمايد. يكی 
از وظايف خطرناك رضاخان اين بود كه به بهانه دفاع از ناسيوناليس��م ملی، اقوام را كه 
منشأ قدرت سياسی و حافظ تماميت ارضی ايران در آن دوران بودند، نابود كند و تخم 
از هم گسيختگی و تفرق اقوام ايرانی را در اين س��رزمين بپاشاند. اكنون پس مانده های 
فكری همان رژيم منفور تالش می كنند كه بذرهای پاشيده شده توسط رضاخان را بارور 
ساخته و ناسيوناليسم قومی را در پشت مفهوم حق تعيين سرنوشت، در مقابل وحدت 
و يكپارچگی ملی قرار دهند. در حالی كه اين دو مفه��وم هم در تئوری و هم در معنای 
حقوقی بر پايه يك مفهوم تاريخی قرار دارند. مفهومی كه به ما می گويد مردم هر قوم يا 

نژادی در ايران عضو اين پيوستگی ملی و شهروند آن می باشند. 
ناسيوناليسم قومی ناسيوناليسمی انحصاری و انحرافی است و عضويت در آن محدود 
به افرادی است كه ويژگی های قومی و ابتدايی دارند كه اين ويژگی ها متكی به تمايزهای 
طبقاتی و منزلت قبيله ای است. كشور ايران دارای يك جريان اصلی فرهنگی است كه 
مردم اين كشور به درجات متفاوت در آن مش��اركت دارند. عالوه بر اين فرهنگ اصلی 
و ملی، خرده فرهنگ هايی نيز وجود دارد ك��ه معموالً در زيرمجموعه های فرهنگ ملی 
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و حتی گاه منطق��ه ای و جهانی قرار می گيرند. اين خرده فرهنگ ها بر اس��اس باورهای 
مذهبی، نژادی، قومی، منطقه ای يا حتی هر نوع دسته بندی ديگری كه مردم نسبت به 
آن احساس همبستگی مشترك دارند ممكن است به وجود آيد. ايران همواره در طول 
تاريخ در برگيرنده مجموعه كاملی از اين خرده فرهنگ ها بوده اس��ت. اما جريان اصلی 
فرهنگی كه عبارت است از فرهنگ ايرانی- اسالمی به گونه ای است كه اكثريت مطلق 

ايرانی ها با هر خرده فرهنگی آن را به عنوان هويت ملی پذيرفته اند. 
فرهنگ ايرانی- اسالمی همراه با نهادها و اجزای سياسی و اجتماعی اش ميراث تاريخی 
ايران است. اين ميراث دربرگيرنده زبان غنی و شيرين فارسی همراه با ارزش ها و مفاهيم 
اسالمی است. اين فرهنگ اصيل قرن هاست كه در ايران ادامه دارد و به خرده فرهنگ های 
درون ايران نيز هويتی ايرانی بخشيده اس��ت. هر جريانی كه بخواهد اين هويت را مورد 
ترديد قرار دهد يك جريان تجزيه طلب به حس��اب می آي��د. تجزيه طلبی هما ن طوری 
كه گفته شد صرفاً مفهوم س��رزمينی ندارد آنهايی كه می خواهند بين فرهنگ ايرانی و 
فرهنگ اسالمی در اين كشور گسس��تگی ايجاد كنند و يكی را به نفع ديگری تعديل يا 
تعطيل نمايند خواسته يا ناخواسته در جرگه يك جريان تجزيه طلب قرار می گيرند و آب 

به آسياب دشمنان ايران، اسالم و انقالب اسالمی می ريزند. 

چرا باید دست ناپاک صهيونيست ها را در جریان همه پرسی کردستان عراق 
مشاهده کرد؟ 

دليل اول آنكه حضور فعال صهيونيست ها در كردس��تان عراق يا حاشيه های امنيتی 
جمهوری اسالمی ايران چندان شگفت آور نيست؛ اما ساده لوحانه خواهد بود اگر تناوب 
و گستره آن را به صورت عميق و دقيق ديده بانی نكنيم. تجزيه و تحليل كاركردهای اين 
حضور هم از جنبه تاريخی، هم از جنبه اعتقادی و هم از جنبه امنيتی و سياسی به مراتب 
از آنچه بدواً تصور می ش��ود، دشوارتر است. كاركنان مؤسس��ات، بنيادها و شركت های 
صهيونيس��تی در منطقه كردنش��ين عراق، لزوماً نه س��الح به دس��ت در توسعه طلبی 
صهيونيس��م قدم به ميدان كارزار می نهند و نه فعاالنه از دوره های آموزش تروريستی 
سازمان سيا، موساد و اينتلجنت س��رويس برای ترور مخالفان خود بهره می گيرند. اين 
شركت ها و مؤسسات در حمايت از اهداف توس��عه طلبانه رژيم صهيونيستی به عنوان 
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ستون عقيدتی نظام جعلی اسراييل در جهان عمل می كنند.1 
اين ستون عقيدتی تا هر جايی در كره زمين كه بوی نفت، ثروت، سرمايه و قدرت از آن 
به مشام می رسد سيطره نفوذ خود را گسترش می دهد و آن مكان را يكی از مكان های 
مهاجرت آن ده قبيله گمشده بنی اسراييل معرفی كرده و بساط خيمه عقايد جعلی خود 
را علم می كند تا گس��تره »ارض موهوم«! كه صهيونيسم آن را »ارض موعود« می نامد، 
تمام پهنه زمين باشد و الجرم امنيت بنی اسراييل به امنيت تمام جهان پيوند خورده و 
كسی جرئت نكند مقبوليت اين امنيت را مورد ترديد قرار دهد. تمام قاره های زمين به 

نوعی اثرات شرارت های اين ستون عقيدتی را در طول تاريخ تجربه كرده است. 
يهوديان از جنب��ه تاريخی هيچ نس��بتی با فلس��طين ندارند؛ بلكه به طري��ق اولی با 
كردستان عراق نسبت قومی دارند. زادگاه اصلی حضرت ابراهيم سرزمين »اورا« در كلده 
در موصل امروزی است. حضرت ابراهيم در دوران كهنسالی به امر خدا از سرزمين عراق 
به كنعان مهاجرت كرد و اين مهاجرت از جنبه تمايالت و تعلقات ارضی برای يهوديان 

هيچ حقی را اثبات نمی كند. 
آنهايی كه تالش می كنند رد پای صهيونيس��ت ها را در وقايع عراق و كردستان عراق 
محو كنند اگر كمی تاريخ بلد بودند می  دانستند كه سال هاست بزرگ ترين پايگاه های 
تحقيقات��ی و اقتصادی ع��راق در منطقه كردس��تان در دس��ت صهيونيست هاس��ت. 
گزارش های منابع خارجی نشان می دهد كه اسراييل از يكی از پايگاه های دائمی خود در 
كردستان عراق برای اقدامات اطالعاتی فرامرزی در درون ايران استفاده می كند. رژيم 
صهيونيستی از بدو اشغال فلسطين و نفوذ در دربار پهلوی با كمك رژيم شاه و كارگزاران 
بهايی- صهيونيست اين رژيم، نفوذ عميقی را در كردستان عراق برای خود ترتيب داده 
است و در قالب فعاليت های تجاری، اقتصادی و حمايتی نه تنها به جمع آوری اطالعات در 
مورد ايران می پردازد بلكه به اقتضای تغييرات منطقه گاهی با ارسال اسلحه به كردستان 
عراق از طريق رژيم شاه در گذشته و زمانی با ارسال تجهيزات نظامی از طريق كردستان 
عراق به گروه های تجزيه طلب در ايران تالش كرده است امنيت ملی و تماميت ارضی دو 

كشور را مخدوش سازد. 
مستندات بی شماری در اين رابطه در تاريخ روابط ايران و عراق وجود دارد كه تنها به 
چند نمونه از آن اشاره می شود: مئير عزری فرستاده ويژه رژيم اشغالگر قدس به ايران در 

1. نگارنده قباًل بخشی از اين مطالب را در مقدمه ای بر اثر زير آورده است؛ رك: عليرضا خسروی، نفوذ اسراييل در 
عراق و تأثير آن بر امنيت ملی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393. 
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دوران پهلوی در خاطرات خود فصل مشخصی را به تالش  برای جاسوسی در كردستان 
ايران و عراق اختصاص می دهد. او می نويسد: 

در ديداری كه ميان مئير عميت سرپرست موساد با سرلشكر حسين 
پاكروان همتای ايران��ی اش انجام يافت )29 ژوئي��ه 1963 در پاريس( 
بخش��ی از گفت وگوها در زمينه ياری اس��راييل به كردها دور می زد... 
نه تنها سرلشكر پاكروان از شنيدن پيش��نهاد ياری اسراييل به كردها 
خرسند بود بلكه جانشين وی ارتشبد نصيری نيز با اين داستان سازگار 

بود و انجام آن را برای ايران سودمند می دانست...1 
عزری می نويسد: 

در ديدارهای عميت با نصيری كه بيش��تر پيرامون كردها دور می زد كار 
ترجمه گفت وگوها را داشتم... با پايان خوش اين گفت وگوها همكاری ميان 
دستگاه های امنيتی ايران و اسراييل در اروپا آغازيد كه چگونه جنگ افزارهای 

اسراييل به كردستان به دست جنگجويان آزادی خواه كرد برسد. 
نخستين بس��ته های بازوكا، گلوله های توپ و جنگ افزارهای سبك 
اس��راييلی روز 18ژوئيه 1962 در كردس��تان به دس��ت ابراهيم احمد 
دس��تيار بارزانی رس��يد كه از آن با ن��ام »عمليات اس��پارتاكوس« ياد 

می كنيم.2
با اين توصيف نبايد به آنهايی كه ابلهانه ردپای صهيونيست ها را در عراق محو می كنند 
و اقدام اخير بارزانی را تمايالت حقوق ش��هروندی و يك امر تاريخی ملت كرد می دانند 

ترديد كرد؟
عزری در ادامه فعاليت های صهيونيست ها در كردستان می نويسد: 

گروه هاي��ی از اس��راييلی ها كه پي��رو پيمان های چندس��ويه بايد به 
جنگجوي��ان ارتش چريكی بارزان��ی جنگ افزار و ياری ه��ای گوناگون 
می رس��اندند از برخی راه ها و بيراهه های كردستان ايران می گذشتند. 
اريه لوبا الياب يكی از فرستادگان جوان اسراييلی بود كه اين گروه ها را 
سرپرستی می كرد. آنها در تابستان 1966 يك بيمارستان صحرايی از 

سوی مردم اسراييل به رزمندگان آزادی بخش كرد پيشكش كردند...3

1. مئير عزری، كيست از شما تمامی قوم ما، يادنامه، ترجمه ابراهام حاخامی، بی نا، 2000م، دفتر اول، ص318. 
2. همان، ص318. 
3. همان، ص321. 
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عزری ابايی ندارد از اين كه بنويسد: 
برخورد كرده��ای بومی و واكنش آنان در براب��ر دولت های چهارگانه 
ايران، عراق، س��وريه و تركيه برای اس��راييل از اهميتی ويژه برخوردار 
است از اين رو دولتمردان اسراييل همواره كوشيده اند با كردها دوستی 

نزديكی داشته باشند...1 
در چنين حالتی كدام ابلهی می تواند ادعا كند كه صهيونيس��ت ها با اعالم حمايت از 
نمايش همه پرسی كردستان عراق فقط به دنبال كسب پرس��تيژ بودند؛ يا حق تعيين 
سرنوشت و حقوق شهروندی حق كردهاس��ت. همان طوری كه در دوران رژيم وابسته 
ش��اه همكاری با اس��راييل در كردس��تان و حمايت از بارزانی ها محملی ب��رای به زانو 
درآوردن رژيم ستيزه جوی عراق بود و عزری بارها در خاطرات خود به اين مسئله تأكيد 
داشته است، امروز نيز مش��اركت در نمايش همه پرسی در كردس��تان عراق و فعاليت 
صهيونيس��ت ها را نمی توان جز با انگيزه به زانو درآوردن دولت مردمی عراق، كمك به 

تروريست های داعش و از همه مهم تر درگير كردن ايران با مسئله قوميت ها دانست. 
در كنار اين اسناد كه دليل روشنی بر تاريخی بودن فعاليت صهيونيست ها در كردستان 
عراق است می توان به شواهد ديگری از نفوذ اقتصادی، سياسی و فرهنگی رژيم اشغالگر 

قدس در اين منطقه اشاره كرد:

الف. فعاليت های تجاری و اقتصادی اسرایيل در شمال عراق
1. اسامی شرکت ها و سازمان های خدماتی

•  سازمان امورخيريه- اربيل
•  شركت تجاری مريوان- دهوك

•  شركت توسعه كردستان عراق )تحت عنوان  kodoسليمانيه(
•  شركت ترك )بازسازی مراقد پيامبران( استان كركوك

•  شركت خدمات امنيتی )بيروت( كركوك
•  سازمان امور خيريه- دهوك- زاخو

•  شركت لوازم پزشكی: اين شركت فعاليت خود را در سه اس��تان اربيل، سليمانيه و 
دهوك انجام می دهد و تقريباً تمام خدمات بيمارس��تانی اين سه استان تحت پوشش 

اين شركت قرار دارد. 

1. همان، ص316. 
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•  شركت عالج و دواء: فعاليت اين شركت در استان های اربيل و سليمانيه است و امور 
مربوط به اعزام بيماران را به خارج از كردستان عراق بر عهده دارد.

•  شركت كودو: فعاليت اين شركت در زمينه های فنی و الكترونيك است و در شهرهای 
اربيل و سليمانيه فعاليت دارد. رئيس اين شركت فردی به نام آنتون ليبكيس شاحاك 

اهل تالويو است.
•  كمپانی introp: عمده فعاليت اين شركت در زمينه سالح و مهمات است و بيشترين 
قراردادهای نظامی و تسليحاتی را با اقليم كردستان منعقد كرده است. رئيس اين شركت 

فردی به نام دنی ياتوم است كه قباًل رئيس بخش اطالعات خارجی اسراييل بوده است.
•  شركت باواچی: فعاليت اين شركت در زمينه اكتشاف و استخراج نفت در شهر بيجی 

از حوالی كركوك است. 
•  شركت سنگ های تزئينی: فعاليت اين شركت پيرامون واردات و صادرات سنگ های 
تزئينی می باش��د و تحت حمايت منصور بارزانی فرزند مسعود بارزانی و دفتر اصلی اين 

شركت در شهر اربيل می باشد. 
•  شركت 77: فعاليت اين شركت در زمينه سنگ های بتنی به ارتفاع حداكثر چهار متر 
است كه در حصاركشی اماكن و مقررات مورد استفاده قرار می گيرد و دفاتر اصلی آن در 

شهرهای اربيل و سليمانيه است.
•  شركت عنسولين يونيه: فعاليت اين شركت در امور راه و ساختمان و شعبه اصلی آن 

در شهر اربيل است.
•  شركت دان: فعاليت اين شركت در زمينه های اتوبوس های مستعمل و اسقاطی است 

و دفتر اصلی اين شركت در شهر اربيل قرار دارد. 
•  شركت سونول: فعاليت اين شركت در زمينه های سوخت و فرآورده های نفتی است 

و دفاتر و شعب اصلی آن در شهرهای اربيل سليمانيه قرار دارد. 
•  شركت دلتا: فعاليت اين ش��ركت در زمينه صادرات و واردات انواع پارچه می باشد و 

دفتر اصلی اين شركت در اربيل است. 
2. اسامی بانك ها 

•  بانك الثقه )بانك قرض(: فعاليت اين بان��ك در زمينه پرداخت وام به يهوديان اكراد 
برای خريد زمين است. رئيس اين بانك فردی اس��ت به نام احمد و اين بانك دارای 13 
كارمند است كه 9 نفر آن مرد و 4 نفر آن زن هستند. محل بانك مذكور سليمانيه است. 

•  بانك آينده روشن سليمانيه
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•  بانك ريليس سليمانيه
•  بانك آشتی 

ب. فعاليت های نظامی- امنيتی 
به طور كلی می توان اهداف و فعاليت های اطالعاتی و نظامی رژيم صهيونيستی را در 

كردستان عراق به شرح زير برشمرد: 
- برگزاری دوره های آموزش اطالعاتی- امنيتی 

- افزايش توان نظامی پيش مرگه های كرد 
- اقدامات اطالعاتی- امنيتی 

- برگزاری دوره های آموزش نظامی 
- اعزام تيم های مستشاری در امور امنيتی- نظامی

1. مقرها و پايگاه های نيروی اسراييلی در کردستان عراق:
- اربيل- هتل خانزاد

- اربيل- هتل شرايتون- اقامتگاه عناصر اسراييلی
- موصل- انتهای پل قديم

- خانه امن سليمانيه- سليمانيه- محله ابراهيم پاشا
- مقر صالحی- اربيل- مصيف دارالضيافه پارتی

2. پايگاه های نظامی و فرودگاه ها: 
- پايگاه هوايی الحريه- كركوك- برخی از ترددهای يهوديان اس��راييلی از طريق اين 

پايگاه انجام می گيرد. 
- فرودگاه اربيل: بيشتر تردد عناصر رژيم صهيونيستی از طريق فرودگاه اربيل انجام می گيرد. 

- احداث پايگاهی در چمچمال سليمانيه- بين روستای حمزه كانی و كانی كوچك 
قابل توجه اينكه مقر مذكور يك قلعه قديمی و باستانی بوده و قرار است به زودی تبديل 

به زندان شود.

ج. فعاليت های فرهنگی و اجتماعی
اس��راييل به صورت مش��ترك با امريكا به منظور جذب مردم به مس��يحيت از طريق 
فعاليت های فرهنگی- تبليغی تالش می كنند و در همين راستا خبری مبنی بر اينكه 800 
نفر مبلغ مسيحی وارد شمال عراق شده و كليسای شهر حلب در سوريه مركز مهم برای 
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انتقال مبلغان مسيحی به شمال عراق است، منتشر شده است. همچنين در خبری نيروهای 
امنيتی تركيه در منطقه مرزی اين كشور با كردستان عراق نيز بالغ بر 10986 نسخه كتاب 

زبور را كه جهت ارسال به شمال عراق در نظر گرفته شده بود، توقيف كرده اند. 
اماكن فرهنگی تبليغی: 

1. جمعيت كتاب مقدس- اربيل
2. چاپخانه ثقافه- اربيل

3. سازمان الحياط- اربيل
4. س��ازمان تبليغی و تبش��يری- دفاتر اين سازمان در مركز اس��تان دهوك، اربيل و 

سليمانيه به تازگی تأسيس شد. 

د. فعاليت سياسی
مهم ترين اقدامات و فعاليت سياسی رژيم صهيونيس��تی در اقليم كردستان عراق، به 
برقراری ارتباط با رهبران و عناصر بانفوذ اكراد عراقی و برقراری روابط ديپلماتيك با اين 
اقليم و در نهايت جذب و بكارگيری افراد هم سو با اهداف صهيونيستی در بدنه سياسی 

عراق خالصه می شود. 
صهيونيست عالوه بر حضور فعال در كردستان عراق در ساير مناطق نيز فعاليت های 

گسترده فرهنگی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی دارند.1

ه�. فعاليت های اسرایيل در عراق )غير از اقليم کردستان( 
1. فعاليت های تجاری و اقتصادی

شركت های تجاری اسراييلی به دو شكل اساسی در عراق مشغول فعاليت هستند:
- شركت هايی كه توليدات و محصوالت خود را در اسراييل توليد می كنند و با حذف 

كليه نشان ها و عاليم و با مارك های جعلی به عراق صادر می كنند. 
- شركت هايی كه توليدات و محصوالت ساير كشورها را به عراق صادر می كنند.

الف. مهم ترين شركت های اسراييلی كه در عراق فعال هستند عبارت اند از: 
•  شركت ترانسكالل: اين ش��ركت در زمينه كاالهای الكترونيكی فعاليت دارد و دفتر 

مركزی آن در كراده بغداد می باشد. 
•  شركت اعينش: اين ش��ركت در زمينه حمل و نقل اجناس و كاال از حيفا به اردن و 

1. رك: عليرضا خسروی، همان. 
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سپس به عراق فعاليت دارد.
•  شركت تنور غاز: فعاليت اين شركت در زمينه واردات و صادرات كليه كاالها و اجناس 

مصرفی است و تاكنون 8 جلسه بين مديران شركت با تجار عراقی برگزار شده است.
•  شركت ربينتكس: اين شركت در زمينه ساخت و تهيه جليقه های ضد گلوله نيروهای 

ائتالف فعاليت دارد كه كاالهای مورد معامله را از طريق اردن وارد عراق می كند.
•  شركت عتيس ميئيل: اين شركت متخصص در زمينه توليد وسايل حفاظت فيزيكی 

ساختمان ها و اماكن )نرده، حفاظ درب و...( است.
•  شركت طمبور: اين شركت در زمينه های توليد روغن خوراكی و گياهی فعاليت دارد.
•  شركت بزان: اين شركت در زمينه های تعمير خودروهای زرهی نيروهای ائتالف و 

ارتش امريكا فعاليت دارد و از حمايت وزارت دفاع اسراييل برخوردار است.

•  شركت غايه: اين شركت در زمينه های صنايع الكترونيك فعاليت دارد.
•  شركت تايمی 4: فعاليت اين شركت در زمينه حفاری چاه های آب است.

•  شركت الغروب: فعاليت اين شركت در زمينه تهيه و توزيع مواد دارويی در عراق است.
•  شركت رافنيت: اين شركت در زمينه های صنايع ضد زره فعاليت دارد.

•  شركت نختال: اين شركت متخصص در زمينه زيرساخت ها و بازسازی عراق فعاليت دارد.
•  شركت تروليدور: فعاليت اين شركت در زمينه توليد پنجره های امنيتی و سيم های 

خاردار نظامی و امنيتی است. 
•  ش��ركت ليتم��ون: فعاليت اي��ن ش��ركت در زمينه تولي��دات مش��روبات الكلی و 

نوشيدنی هاست.
•  شركت امنيتی isi: اين شركت از ش��اخص ترين شركت های امنيتی است كه برای 
ارتش امريكا كار می كند و افراد آن از نخبگان مؤسسات اسراييلی هستند؛ مانند يگان 

مبارزه با تروريست و دستگاه امنيتی شين بت. 
•  شركت الفريد: فعاليت اين ش��ركت حفاظت از هواپيماهای نظامی و غير نظامی در 

فرودگاه بين المللی بغداد است. 
•  ش��ركت لالعمار )امريكايی- عراقی(: فعاليت اين شركت در زمينه واردات كاالهای 
اسراييلی به عراق تحت عنوان كاالهای قبرسی، تركی و اردنی است و نمايندگی آن در 

الكراده بغداد است.
•  شركت المدار: فعاليت اين شركت در زمينه حمل و نقل دريايی كاالها و اجناس است 

و نمايندگی آن در الكراده و الوحده بغداد و بصره است. 
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•  ش��ركت نورتن ليلی: فعاليت اين ش��ركت در زمينه حمل و نقل تجهيزات و ادوات 
نظامی از طريق دريايی است و نمايندگی آن در الخضرا بغداد است.

•  مجموعه شركت های العرس: فعاليت اين ش��ركت ها در زمينه حمل و نقل دريايی، 
زمينی و هوايی كاالها و اجناس است و نمايندگی آن در الكراده بغداد است. 

•  شركت اردن: فعاليت اين شركت در زمينه واردات هر گونه كاالهای اسراييلی و دفتر 
نمايندگی آن در اربيل است.

•  شركت الهكاك: فعاليت اين ش��ركت در زمينه واردات كاالهای اسراييلی از طريق 
كشورهای مختلف بوده و نمايندگی آن در الكراده بغداد است.

•  شركت سلمان: اين شركت در زمينه طال و جواهرات فعاليت داشته و دفتر نمايندگی 
آن در المنصور بغداد است.

•  ش��ركت االزل: فعاليت اين ش��ركت در زمين��ه واردات ذرت و علوفه ب��رای وزارت 
كشاورزی عراق بوده و دفتر نمايندگی آن در السعدون بغداد است. 

ب. اسامی شركت هايی كه به عنوان پيمانكار ثانوی در الخضراء فعال هستند عبارت اند از:
•  دفتر گسترش و بهره برداری عراق- الكراده

•  مجموعه الغدوه- المنصور
•  شركت ساخت معاصر- المنصور

•  المدامغه- خيابان الرشيد
•  خدمات مهندسی- المنصور

•  مجموعه االعمار- الكراده
•  مجموعه القدوه- خيابان السعدون

•  شركت قراردادهای عمومی عراق- المنصور
•  الفاج- الكراده

•  خانه مهندسی- الجادريه
•  مجموعه القريه- المنصور

•  شركت ارض الخزف- المنصور خيابان 14 رمضان
•  مجموعه الفنار العربی- الوزيريه

•  مجموعه البرهان- خيابان الكندی
•  مجموعه شركت های عراقی- امريكايی- الحارثيه

•  شركت رواد بغداد- حی بابل
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•  الدانوب- الكراده
•  فريق التصميم- عرصات هندی

•  اصالن- المنصور
•  وادی جنوبی- جاده پادگان الرشيد

•  شركاء االوسی- ساختمان حسيب صالح
•  مجموعه روعه الغانم

•  شركت الرتبا- المنصور
•  خدمات معماری- اربيل

•  سما الفجر- السيديه
•  كوكب الدری- جاده پادگان الرشيد

•  الدجيل- زيونه
•  نيه جنرال المحدوده- الكراده

•  دانه- خيابان فلسطين
•  سويركو- المنصور

2. فعاليت های اطالعاتی و امنيتی
به طور كلی می توان اهداف و فعاليت های اطالعاتی و امنيتی رژيم صهيونيستی را در 

عراق به شرح ذيل بر شمرد: 
الف. تشكيل تيم های عمليات ويژه شامل: ترور، ربايش ، خرابكاری و...

ب. نفوذ در تشكيالت دولتی به ويژه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
ج. شناسايی، جذب، بكارگيری و آموزش نيروهای عراقی، اكراد و يهوديان مقيم عراق 

به منظور جمع آوری اخبار و اطالعات از فعاليت های جمهوری اسالمی ايران
د. انجام فعاليت های جاسوس��ی تحت پوش��ش س��ازمان های بين الملل��ی، خيريه و 

شركت های تجاری
ه�. پيگيری مواضع گروه ها و جريانات اسالمی سنی و شيعه

فعاليت های عناصر اطالعاتی و امنيتی اسرایيل در مناطق بغداد 
1. منطقه الخضراء

2. هتل السدير در ميدان اآلندلس
3. قصر دجله )مجمع الوزراء سابق(
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4. باشگاه قايقرانی بغداد )مقر سابق عدی(
5. منطقه المنصور

6. منطقه المرصات در امتداد دجله
7. قصر العينی در حارثيه

8. هتل الحمران در الجادريه

فعاليت های اسرایيلی ها در حله
نيروهای اسراييلی 17 باب ساختمان را در حی البابل حله جهت فعاليت های اطالعاتی 
خود اجاره كرده اند كه افسران اطالعاتی در آنجا مستقر هستند. اين ساختمان ها مجهز 
به دستگاه های ارتباطی بسيار پيشرفته می باشند و با دس��تگاه های اطالعاتی آنان در 
استان های سليمانيه، اربيل، بصره و نيز با سفارت امريكا در بغداد ارتباط مستقيم دارند. 

رفت و آمد عناصر اطالعاتی در اين اماكن در هنگام شب يا صبح زود می باشد. 

مالحظات
1. همه تجار و واسطه های اس��راييلی كه در خصوص تجارت و بازرگانی فعال هستند 
دارای اصليت اروپايی و امريكايی بوده و با پاس��پورت های غير اسراييلی به عراق تردد 

دارند. 
2. واسطه های عراقی كه بيشتر آنان كرد هستند در لندن و اردن مالقات های خود را 

با اسراييلی ها انجام می دهند. 
3. يهودی های عراقی االصل بيش��تر به عنوان مش��اور و راهنمای اس��راييلی ها عمل 

می كنند و مانع افشا شدن هويت اصلی تجار و بازرگانان اسراييلی می شوند. 
4. تجار و س��رمايه داران عراقی توجه و حساس��يت چندانی نس��بت به ماهيت تجار 
اسراييلی ندارند اما در سطح عمومی )به ويژه شيعيان( هنوز حساسيت و برخورد منفی 

با اسراييلی ها وجود دارد. 
5. امريكايی ه��ا هنوز با حضور رس��می اس��راييلی ها موافقت نكرده اند ام��ا با حضور 

غيرمستقيم و در پوشش شركت های تجاری ثانويه كاماًل موافق هستند.
6. در حال حاضر اردن )منطقه صنعتی زرقا در ش��مال اردن و منطقه آزاد تجاری در 
عقبه( به عنوان س��رزمين واسطه و تسهيل كننده فعاليت ش��ركت های اسراييلی برای 

فعاليت در عراق عمل می كنند. 
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7. بيشتر شركت های اسراييلی در عراق پوشش های عربی- اروپايی- اسراييلی، عربی- 
اسراييلی- امريكايی و عربی- تركی- اسراييلی را دارا هستند.

صهيونيست ها حضور قابل توجهی از سال 2005 در اين منطقه به همين منظور پيدا 
كرده اند. مهم ترين اين پايگاه ها هم اكنون در س��اختمان های مجللی كه گفته می شود 
متعلق به دولت خودمختار كردس��تان اس��ت، در ش��هر »عقره« واقع است؛ همچنين 
استراحتگاه »چمچمال« نيز ميزبان يك پايگاه ديگر صهيونيست ها بوده و استراحتگاه 
»س��ره رش« كه مقر مس��عود بارزانی رئيس اين اقليم اس��ت نيز ديگر پاي��گاه اصلی 

صهيونيست ها را در خود جای داده است. 
س��يمور هرش در 12 ژوئ��ن 2004 خبر داد كه صهيونيس��ت ها قصد ايج��اد پايگاه 
جاسوسی از مراكز هس��ته ای ايران را در شمال عراق دارند. تش��كيل تيم 60 نفره ای از 
كماندوهای كرد كه توسط موساد برای انجام عمليات تروريستی در داخل و خارج عراق 

آموزش های ويژه ای ديده بودند راز جديدی نيست كه به تازگی فاش شده باشد.
بی بی سی 2 هم فيلم مستندی را از آموزش نيروهای كرد توسط افسران صهيونيستی 
منتشر كرد. اين در حالی است كه رسانه های اروپايی و خبرگزاری های جهانی 3 اكتبر 
2007 خبر از حضور بيش از 1200 افسر موساد و سازمان های اطالعاتی صهيونيستی 
در ش��مال عراق با هدف آموزش عناصر كرد داده بودند. افسرانی كه به طور حتم صرفاً 
برای كمك به يك گروه اقليت در عراق برای احقاق حقوق خود به اين منطقه نيامدند و 
اهدافی فراتر از مسائل كمك به يك هم پيمان قديمی در دستور كار دارند. اين اطالعات 
كه گفته شد منبع اصلی آن سازمان اطالعات فرانسه است محل استقرار اين افسران را 

شهرهای اربيل و سليمانيه اعالم كرد.
به اعتقاد تهيه كنندگان فيلم مستند بی بی سی، يكی از خطرناك ترين ابعاد اين فعاليت 
دست چين كردن تعدادی از اين عناصر تحت آموزش برای انتقال آنها به ساختار سازما های 
فعال در منطقه است؛ سازمان هايی كه عالوه بر فعاليت های تروريستی دست به اقدامات 
جاسوسی در كشورهای منطقه و كش��ورهای واقع در محيط عراق هم می زنند. عالوه بر 
آن، سيمور هرش هم در گزارشی كه در ژوئن 2004 در نيويوركر منتشر شد، فاش كرد: 
صهيونيست ها واحدهای كماندوی كرد را برای انجام عمليات محرمانه در مناطق كردنشين 
س��وريه و ايران آموزش می دهند. اما ش��ايد فراگيرترين و مهم ترين گزارش در رابطه با 
فعاليت های جديد رژيم صهيونيستی در عراق و منطقه، اطالعاتی باشند كه در روزهای 

اول و دوم دسامبر 2005 توسط روزنامه يديعوت احارنوت منتشر شد. 
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اين روزنامه عبری زبان در اين رابطه نوشت: شركت های اسراييلی در منطقه دورافتاده 
در ش��مال عراق مركزی را كه تحت نام موقعيت Z ش��هرت يافته، ايجاد كرده اند و اين 
مركز هم اكنون كاربردی آموزشی دارد. به نوشته احارنوت، واحدهايی از نيروهای نخبه 

صهيونيستی عماًل از سال 2004 از طريق مرز تركيه وارد شمال عراق شده اند.
اين افراد معموالً تحت عنوان مهندس راه سازی يا كارشناس كشاورزی وارد كردستان 
عراق می ش��دند و به كار آموزش كردها در اي��ن منطقه می پرداختند ت��ا اينكه كردها 
دريافتند كه نيروه��ای اطالعاتی ايران از حضور و فعاليت صهيونيس��ت ها در موقعيت 
Z مطلع شده اند. از اين رو از بيم دستگيری يا ربوده ش��دن صهيونيست ها اين مركز را 

تعطيل يا به منطقه ديگری منتقل كردند. 
روزنامه فلسطينی دنيا الوطن هم در گزارش��ی در اين رابطه تأكيد كرد در اين پايگاه 

كماندوهای اسراييل اقدام به آموزش تك تيرانداز و انجام عمليات ترور می كردند. 
بر اساس اطالعات اين روزنامه، موساد در چهارچوب فعاليت يك شركت تجاری به نام 
»انتاروپ« و دو شركت به ثبت رسيده در سوئيس به نام های »كيودو« و »كلوزيوم« كه 
زيرمجموعه اين شركت هس��تند، برخی از فعاليت های خود را در داخل كردستان و به 

تبع آن بقيه خاك عراق انجام می دهد. 
به نوشته اين روزنامه، موساد با استفاده از موقعيت سوق الجيشی كردستان عراق و قرار 
گرفتن اين منطقه در همسايگی سه كشور ايران، تركيه و سوريه تالش دارد با استفاده از 
نيروهای جدايی طلب كرد از اهالی اين كشورها از آنها برای جمع آوری اطالعات و انجام 

عمليات در عمق كشورهای مذكور استفاده كند.
از سوی ديگر امنيتی كه در منطقه شمال عراق مقر اصلی موساد از آن بهره مند است و 
نيز آزادی عمل بسيار زياد عوامل رژيم صهيونيستی در داخل عراق، برخی از رسانه های 
عراقی و عربی را بر آن داشته تا اقدامات تروريستی در عراق و به خصوص عمليات القاعده 
را حاصل فرآيند همكاری موساد با گروهی بدانند كه تا چند سال پيش علناً در افغانستان 
زمان اشغال روس ها با سازمان های جاسوسی غربی و صهيونيستی در ارتباط تنگاتنگ 

قرار داشت.
به نوشته اين مطبوعات وقتی معاون وزير كشور عراق رسماً در گفت وگو با يك روزنامه 
اردنی، ش��بكه های اس��راييل را عامل اقدامات جنايتكارانه بزرگی همچون قاچاق مواد 
مخدر، جعل اسكناس و انتشار مجله و سی دی های غير اخالقی و فساد و فحشا در ميان 
جوانان عراقی اعالم می كند، چه دليلی وجود دارد هم��راه با اين اقدامات مواد منفجره 
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و بمب های ب��ه كار رفته در عمليات تروريس��تی در عراق هم از طريق اين ش��بكه ها به 
تروريست ها نرسيده باشد؟1 

اينها همه داليل آشكاری اس��ت كه ما را نسبت به اتفاقات عراق حساس نمايد تا اسير 
پاره ای از تحليل های انحرافی و گمراه كنن��ده داخلی و خارجی كه وظيفه ای جز پنهان 
كردن اهداف دشمنان ملت ايران و عراق ندارند، نسازد. اين نگرانی وقتی بيشتر می شود 
كه بدانيم متأس��فانه در دولت دوازدهم بعضی از افراد »جمعي��ت توحيد و تعاون« كه 
بيشترين نقش تخريبی را در فتنه 88 در كشور داشته اند و در مبادی تئوريك، وابسته 
به استراتژی تقويت اسالم و مسلمانان ميانه )ليبرال ها و سكوالرها( توسط امريكايی ها 
هستند و همچنين بعضی از مهره های معلوم الحال رس��انه ای حزب انحرافی و اشرافی 
كارگزاران سازندگی كه اتفاقاً نقش آنها را در فتنه 88 نمی توان فراموش كرد، در اركان 
تصميم گيری دولت و حاشيه های آن حضور دارند و پشت سر هم ممكن است تحليل های 

انحرافی خود را بر تصميم گيری های اساسی تحميل نمايند. 

1. رك: عليرضا خسروی، همان. 


