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حضور اسرایيل در کردستان عراق و 
تأثير آن بر امنيت ملی ایران1

 عليرضا خسروی2
چکيده

آنچه اين مقاله با ابتنای بر شواهد و مصاديق عينی و نيز اسناد و مدارك تاريخی درصدد 
تبيين آن است، تمركز بر جنگ عراق و افزايش حضور اسراييل در اين كشور است. لذا 
سعی می  ش��ود با واكاوی نقش اس��راييل در اين جنگ و اهداف و داليل افزايش حضور 
اسراييل در عراق پس از صدام، حلقه های مفقوده  راهبردی صهيونيستی كه تحقق آن 
می تواند تهديداتی بنيادين برای كشورهای منطقه و امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران 

در پی داشته باشد، را كشف و مشخص نماييم.
کليد واژه ها: سياست خارجی رژيم صهيونيستی، امنيت ملی ايران، سياست خارجی 

عراق، راهبردهای صهيونيستی، اسراييل.

1. اين مقال��ه برگرفته از كتاب اس��راييل در عراق؛ زمينه ها، اهداف و پيامدها اس��ت كه به زودی توس��ط بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر خواهد شد.

2. دكترای روابط بين الملل از دانشگاه تهران
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مقدمه
حمله انتحاري به برج هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني در يازده سپتامبر 2001، 
زمينه اعمال سياست ها و استراتژي هايي را كه نئوكان ها از سال ها پيش به عنوان برنامه 
راهبردي خود تدوين نموده بودند، فراهم ساخت. بازتاب ها و واكنش هاي سياستمداران 
كاخ سفيد در نتيجه اين اقدام منتس��ب به القاعده، آن چنان بر ساير حوزه هاي روابط و 
امنيت بين الملل تأثير گذاشت كه شايد بتوان اين حادثه را همچون فروپاشي شوروي 
سابق، مطلع تغييرات عميق و بنيادين در عرصه بين المللي يا حداقل مكمل آن حادثه 
محسوب نمود؛ چراكه دقيقاً بعد از حادثه يازده س��پتامبر، اغلب اقدامات انجام شده از 
سوي دولت هاي بزرگ و همچنين تحليل ها و تفاسير صورت گرفته از رفتار اين بازيگران 
بين المللي در عرصه روابط بين الملل، با بررس��ي مقايسه اي قبل و بعد از حادثه يازدهم 
س��پتامبر همراه بوده اس��ت، كه اين موضوع، بر نقطه عطف بودن اين حادثه �  جداي از 
عوامل و طراحان اين حادثه كه كماكان ابهامات زيادي در رابطه با آن وجود دارد  � تأكيد 

مي نمايد. 
پس از حادثه يازدهم سپتامبر، مبارزه با تروريسم در صدر برنامه هاي كاخ سفيد قرار 
گرفت و اياالت متحده در راستاي عملي نمودن اين اس��تراتژي دو راهكار بلندمدت و 
كوتاه مدت را در دستور كار خود قرار داد. راهكار بلندمدت نئوكان ها، بر تالش در جهت 
بسط دموكراسي و ارزش هاي ليبراليستي متمركز گرديد و راهكار كوتاه مدت آن ها بر از 

ميان برداشتن دولت هاي به اصطالح ياغي در عرصه بين الملل تمركز يافت.
در حقيقت حادثه يازده س��پتامبر، عالوه بر اين كه س��بب حمله ائتالف بين المللي به 
رهبري امريكا عليه افغانستان با هدف سرنگوني القاعده گرديد، زمينه حادثه مهم تري 
را در قالب يك طرح استراتژيك به نام طرح خاورميانه بزرگ فراهم ساخت؛ كه اين طرح 
به رغم مخالفت هاي بين المللي و عدم همراهي دولت هاي بزرگ اروپايي، با حمله امريكا 
به عراق به اجرا درآمد و موجبات يك جانبه گرايي امريكا و سست ش��دن نقش سازمان 

ملل متحد را در نظم جديد بين المللي فراهم ساخت. 
از طرف ديگر با نگاهي دقيق و عميق به اهداف ط��رح خاورميانه بزرگ كه برگرفته از 
استراتژي بلندمدت نئوكان هاست، درخواهيم يافت كه امنيت اسراييل از اهداف اساسي 
و بنيادين اين طرح محسوب مي گردد. در واقع هم ابعاد اقتصادي و هم سياسي اين طرح 
عالوه بر اهداف بلندمدت امريكا در منطقه، به صورت آشكار يا پنهان نيل به تحقق اهداف 

بلندمدت اسراييل در منطقه دارند. 
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کردستان عراق و زمينه حضور اسرایيل در عراق
 در ذيل به دو عامل مؤثر در علل حضور صهيونيست ها در عراق اشاره مي شود:

الف. اشتراکات ميان اسراييل و کردها 
بررسي هاي تاريخي و جامعه شناختي اس��راييل و اكراد نشانگر وجود حداقل دو وجه 

اشتراك ميان آن ها مي باشد كه عبارت اند از1:
غير عرب بودن:

كردها و جمعيت اسراييل غير عرب بوده و لذا مخالفتي كه ناشي از حس ناسيوناليسم 
عربي در ميان اعراب نسبت به اسراييل وجود دارد در ميان اكراد ديده نمي شود.

دشمن مشترک:
دشمن مشترك هر دو طرف در طول دهه هاي گذشته، به طور خاص اعراب بوده اند و 
اين دشمن مشترك، زمينه هاي همكاري ميان اين دو گروه براي مقابله با اعراب را فراهم 
كرده است. خصومت شديد ميان رژيم بعث و كردها و كشتار وحشيانه اكراد توسط صدام 

حسين گوياي اين واقعيت است. 
شايان ذكر است كه عالوه بر دو وجه اشتراك مذكور، كارشناسان بيولوژيك اسراييل 
تمام تالش خود را به كار بس��ته اند تا ارتباط ژنتيكي ميان كردها و يهودي ها را به اثبات 
برس��انند تا از اين طريق مورخان اس��راييل را ياري كنند؛ گويا كردها در اصل از ريشه 
يهودي ها و اسراييلي ها هس��تند. در اين باره كارشناسان بيولوژي اسراييلي در دانشگاه 
عبري از لحاظ ژنتيكي ميان اس��راييلي ها و افراد ديگري از س��اير نژادها آزمايشاتي را 
انجام داده و با توجه به اين آزمايشات كه در سال 2001 در مجله ژنتيك امريكا منتشر 
شده است، كردهاي كردستان عراق از لحاظ ژنتيكي نزديك ترين ملت به يهودي هاي 
سفارديم )يهودي هاي شرقي( هستند و به اين طريق مي خواهد ثابت كند كه كردها و 

يهودي ها از يك نژاد هستند.2
ب. روابط تاريخي ميان اسراييل و کردهاي عراق

بررسي تاريخي وضعيت كردستان به ويژه پس از فروپاش��ي عثماني نشانگر آن است 
كه اين قوم بزرگ به داليل مختلفي كه مهم ترين آن قرار گرفتن در ميان كش��ورهاي 
همسايه مي باشد، هيچ گاه از وضعيت امنيتي آرامي برخوردار نبوده است. اين موضوع از 
آن جهت حائز اهميت است كه كشورهاي همسايه داراي اقليت قومي كرد، به بهانه هاي 

1. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، بررسی اهداف، برنامه ها و زمينه های حضور اسراييل در عراق، تهران، 
مؤسسه ابرار معاصر، 1383، ص268-270.

2.http://www.baztab.com
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مختلف و به وي��ژه حف��ظ يكپارچگي س��رزميني تدابير 
س��ختي را در اين راس��تا اتخاذ مي نمودند. اين موضوع با 
شكل گيري تمايالت استقالل طلبانه و گروه هاي معارض 
كردي براي اين دولت ها با شدت بيشتري پيگيري مي شد. 
به عب��ارت ديگر حائل  ش��دن قوميت ك��رد در ميان اين 
كشورها، خود موجبات همكاري بيش��تر اين دولت ها در 
سركوب و پيشگيري از شكل گيري اقدامات اس��تقالل  طلبانه را فراهم مي ساخت و به 
اين ترتيب موضوع كردها به عنوان يكي از مس��ائل اصلي امنيت ملي اين دولت ها بدل 
گرديد. سركوب و فشارهاي شديد بر اين اقليت به ويژه در كشور عراق موجب گرديد تا 
اكراد در مقاطعي از حقوق اوليه خود نيز مح��روم گردند و از امكانات اوليه زندگي نظير 
بهره برداري از تغذيه مناسب و بهداشت نيز محروم باشند. اين موضوع سبب شد تا برخي 
از دولت هاي خارج اين منطقه در جهت منافع خود از مسئله كردها بهره برداري نموده 
و با تجهيز و همكاري با اين قوميت اهداف خود را دنبال كنند. از طرف ديگر اكراد عراق 
به منظور حفظ موجوديت خود و دستيابي به برخي از امتيازات، تنها راه پيش  روي خود 
را اتحاد و همكاري با دولت هاي خارجي قدرتمند و مهم تر از آن معارض با دولت مركزي 

تصور مي نموده اند.
از همين رو تاكنون هر تالشي در جهت ايجاد دولت كردي مستقل، بالفاصله با مخالفت 
سه كشور تركيه، ايران و عراق روبه رو شده است. هر يك به شكلي ابراز مخالفت كرده و 
هيچ  يك با اصل موضوع موافقت نداشته اند. اين مخالفت ها حساب شده بوده است زيرا 
هر كدام مي دانند در صورتي كه به آن تن دهند بايد بخش��ي از قلمرو خود را از دس��ت 
بدهند. اين در حالي است كه سرزمين هاي كردستان سرشار از منابع طبيعي �  به ويژه 

نفت  � مي باشند.
مخالفت هاي شديد اين سه كشور موجب گرديد كه كش��ورهاي غربي بعد از قرارداد 
لوزان موضعي واقعي و جدي در قبال استقالل كردها اتخاذ نكنند و مساعدت و همكاري 
خاصي ب��ا كردها از خود ب��روز ندهند و صرفاً برخ��ي از س��رويس هاي اطالعاتي غرب 
ارتباطاتي با بعضي از مقامات كرد ايجاد كرده اند تا در صورت نياز از آن ها به عنوان مهره 

جايگزين بهره برداري كنند.1

1. شلمو نكديمون، موساد در عراق و كشورهای همسايه، معاونت پژوهشی دانشكده امام باقر)ع(، تهران، 1382، 
ص37.

از لحاظ تاریخچه، روابط 
پيوند صهيونيست ها با 
کردهاي عراق به قبل 
دولت  شکل گيري  از 
اسرایيل و به فعاليت هاي 

آژانس یهود بر مي گردد
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جمهوري تركيه به صورت هدفمند و حساب شده اقدام به 
تصفيه كردهاي فعال در خاك خود كرد. آتاتورك و آن هايي 
كه پس از او روي كار آمدند ضربات مهلك و ويران كننده اي 
به ساختار قبايل كرد در تركيه وارد كردند. تعداد زيادي از 
نخبه هاي كرد را اعدام كردند و بقيه را نيز به جاهاي مختلف 
آواره ساختند. اين اقدام باعث شد كه مركز ثقل قبايل كرد 

به كردستان عراق منتقل شود.1
در واقع اين موضوع نگاه اس��راييل را به عنوان يك فرصت 

بالقوه متوجه كردستان عراق مي نمايد؛ چراكه عراق از دشمنان اصلي و قدرتمند اسراييل 
در منطقه محسوب مي گرديد و حضور دولت عراق در كنار ساير كشورهاي عربي براي 
مقابله با اسراييل خطرات فراواني را از بدو شكل گيري دولت اسراييل متوجه آن ساخته 
بود و لذا، رهبران اين رژيم اهميت ويژه اي را براي حضور در كردستان عراق و همكاري 

با اين قوميت معارض دولت مركزي در نظر مي گيرند. 
از اين رو به منظور بررس��ي دقيق اين رابط��ه و تأكيد بر نقش اين ارتب��اط به عنوان 
مهم ترين زمينه حضور اسراييل در عراق الزم است تا به ابعاد، اهداف و جايگاه اين ارتباط 

در نظر اين دو )اسراييل و اكراد عراق( پرداخته شود. 

آژانس یهود و رابطه با اکراد عراق
از لحاظ تاريخچه، روابط پيوند صهيونيست ها با كردهاي عراق به قبل از شكل گيري 
دولت اسراييل و به فعاليت هاي آژانس يهود بر مي گردد. در آغاز سال 1946 به منظور 
بررسي مشكل سرزمين اس��راييل كميته اي بريتانيايي � امريكايي تشكيل شد. فعاالن 
آژانس يهود از هر شخص يا تشكيالتي كه ممكن بود به نوعي بر تصميمات كميته مذكور 
به نفع اسراييل تأثير بگذارد ش��روع به تحقيق كردند. آن ها تالش نمودند كه اين قبيل 
اشخاص و تشكيالت را پيدا كرده و توجيه كنند. در همين راستا دو نفر از اعضاي شاخه 
سياس��ي به نام هاي موريس فيشر و دوس��تش يهودا هلمان جهت آماده سازي و توجيه 
كردها، آش��وري ها و ماروني ها اعزام ش��دند... هلمان با عنايت به اينكه فارغ التحصيل 
دانش��گاه امريكايی ها در بيروت بود و همچنين با توجه به اينكه قباًل خبرنگار »آژانس 

1. همان، ص37.

رابطه ميان اسرایيل و 
کردستان عراق به طور 
 ،1964 جدي از سال 
هنگامي که مئير اميت به 
ریاست موساد رسيد و 
اقدام به افزایش عمليات 
مهاجمانه عليه هدف هاي 

عربي کرد، آغاز شد
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اخبار بين المللي« و نش��ريه فلسطين پست1 بود، 
اطالعات خ��وب و گس��ترده اي در م��ورد زواياي 
سياس��ت هاي خاور ميانه در اختيار داشت. فيشر 
و هلمان ب��راي ايج��اد هماهنگي مي��ان كردها و 
آشوري هايي كه در مجامع خودشان ساكن بودند 
نياز به ت��الش فراواني نداش��ته اند و تنها الزم بود 
انديش��ه اي را كه بريتانيا در خصوص يهود ايجاد 
كرده بود تعديل كنند. آن انديشه اين بود كه يهود 
اقليتي است كه داراي حمايت و پشتوانه بين المللي 
است. در پي ديداري كه فيشر و هلمان از كردستان 
داش��ته اند آژانس يهود در يادداشتي كه به كميته 
مذكور � كميته بريتانياي��ي  � امريكايي � مي دهد 

نوشت:
با توجه به سرنوشتي كه كردها به آن متمسك شده اند درمي يابيم كه 
دولت هاي عرب تا چه حد در برخ��ورد با روحيه خودمختاري و اصول و 
ارزش هاي يك اقليت سياسي و متمدن كه تمدنش با تمدن آن ها فرق 

دارد ضعيف برخورد كرده اند.2
به منظور درك صحيح از نحوه و ميزان روابط يهود و اكراد عراق در ذيل به گزارشي كه 
اين دو نفر پس از حضور در كردستان و بررس��ي وضعيت منطقه و اهميت آن به آژانس 
ارائه مي دهند اشاره مي شود. در اين گزارش كه طبق نظر نويسنده يهودي كتاب موساد 

در عراق در بايگاني آژانس يهود موجود است. آمده است:
كردها از دو سال قبل به انحاي گوناگون به سمت ما آمده اند تا به آن ها 
بپيونديم و صدايمان را با صداي آن ها عليه دش��من مشترك خود � كه 

قوم عرب است � يكي كنيم.3 
رهبران كرد به وابسته نظامي اسراييل در بغداد به نام ارتشبد روزولت تأكيد كرده اند كه 

مبارزات صهيونيست ها و جنگ يهوديان در فلسطين را تأييد مي كنند.4 

1. بعدها به اورشليم پست تغيير نام می دهد.
2. همان، ص46.

3. همان، ص46، به نقل از بايگانی آژانس يهود.
4. همان، ص48.

نزدیکان بارزاني در رابطه با 
نقش کردها و شخص بارزاني 
در فراري دادن یهودیان از عراق 
فاش ساختند که: بارزاني با تمام 
وجود این طرح و اندیشه را 
پيگيري مي کرد زیرا یهودي ها 
براي خاطر ما کارهایي کردند. 
عمليات فراري  دادن یهودیان 
مساوي بود با به خطر انداختن 
کردها. خود بارزاني و پسرش 
شخصًا عمليات فراري دادن 

یهودیان را پيگيري مي کردند
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ريچارد ماورر� خبرنگار نيويورك پس��ت � در گزارش��ي كه پ��س از مأموريت خود به 
كردستان تهيه كرده است مي نويسد:

كردها مي گويند يهود تالش مي كند تمدن غرب را به شرق عقب افتاده 
بياورد. اين در حالي است كه عرب ها اين فرهنگ را نمي خواهند و از اين 

رو با يهود مقابله مي كنند.
نويسنده گزارش، اضافه مي كند:

كردها از ما سازمان دهي و آموزش مي خواهند و معتقدند فرستاده هاي 
اسراييلي قادرند همه قبايل درگير كرد را در گروه جنگنده واحدي جمع 
كنند و مي توانند آن ها را در زمينه انواع اس��لحه و مواد منفجره آموزش 

دهند.
او مي افزايد: 

وقتي كه از آن ها پرسيدم: »چرا شما به سمت يهود مي آييد و آيا جهت 
اخذ مساعدت است؟« 

به من پاسخ دادند: ما دشمن مشترك داريم و بايد عليه آن ها با يكديگر 
همكاري كنيم.
گزارش مذكور اضافه مي كند:

ش��مس الدين آغا، امير منطقه زاخو و عضو مجلس ع��راق در همين 
خصوص به من گفته است:

ما از بريتانيايي ها و امريكايي ها نااميد شده ايم و آماده ارتباط گيري با 
هر كسي هستيم و حاضريم هر گونه مساعدتي را از يهود دريافت نماييم.
وقتي از وي خواستم كه در زمينه اتحاد و جمع آ وري ملت كرد تالش 

كند در حالي كه مي ترسيد اظهار داشت:
ما چشم به راه هستيم كه يهود افرادي را براي آماده سازي ما اعزام كند. 
او از من خواس��ت كه اين پيغام را به مؤسس��ات يهود برسانم و اظهار 

داشت:
تعهد مي دهيم حفظ و حراس��ت الزم را از فرستاده شما صورت دهيم 

و قادريم هر يهودي را از طريق قاچاق به راحتي از بغداد منتقل كنيم.
نويسنده اين گزارش در پايان به آژانس يهود پيشنهاد مي كند:

اگر كردها با اعزام تعدادي كرد به اسراييل موافق باشند اين كار صورت 



222
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

پذيرد و ما از اين طريق آن ها را آموزش دهيم و آماده كنيم. مايلم بيان 
كنم كه كردها به كرات چنين پيشنهادي را مطرح كردند.1

همان گونه كه در فوق آماده است رابطه يهود با كردها از پيشينه تاريخي برخوردار بوده 
و اين رابطه در ابتدا از سوي آژانس يهود مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

اسرایيل و رابطه با اکراد عراق
با شكل گيري دولت اسراييل در سال 1948، ارتباطات و توجه اسراييل به كردستان 
عراق وارد مرحله جدي تري مي گردد و اس��راييل از همان اوايل شكل گيري تالش هاي 
زيادي را در جهت تقويت روابط خود با كردس��تان عراق مبذول مي نمايد. در سال هاي 
1949� 1948 كردها فعاليت گسترده اي در صحنه بين المللي به انجام رساندند. يكي از 
اسناد وزارت خارجه اسراييل بيانگر اين واقعيت است كه دست اسراييل پشت تمام اين 
فعاليت ها بوده است. فعاليت هاي يادشده در س��ال هاي مذكور در زمينه هاي زير بوده 

است:
1. فعاليت در زمينه ارتباط گيري در سازمان ملل

2. انتشار مقاله هاي متعدد در روزنامه هاي مختلف 
3. تثبيت زبان كردي در مدرسه زبان هاي شرقي در پاريس

4. انتشار قاموس كردي � فرانسوي و تدوين كتاب دستور زبان كردي
5. كتاب آموزشي در خصوص كردها )معرفي كردها(

6. ايجاد مركز تحقيقات كردي در پاريس2
شايان ذكر است كه مش��كل كردها هر از چند گاهي در سازمان ملل مطرح شده ولي 

هرگز با اقدامي حقيقي براي حل آن همراه نگشته است.
به رغم روابط اشاره شده در فوق رابطه ميان اسراييل و كردستان عراق به طور جدي از 
سال 1964، هنگامي كه مئير اميت به رياست موساد رسيد و اقدام به افزايش عمليات 
مهاجمانه عليه هدف هاي عربي كرد، آغاز شد. ش��يمون پرز كه در مقام معاونت وزارت 
دفاع باقي مانده بود، به طور نهاني با كومران علي بديرخان � رهبر پير كرد � ديدار كرد. 
نخستين دوره آموزش افسران پيش مرگ كرد با نام رمز مرواد )قالي( در اوت 1965 آغاز 
شد و به مدت سه ماه ادامه يافت. در تابستان بعد لوي اشكول، نخست وزير وقت اسراييل 

1. همان، ص41-46.
2. همان، ص48.
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و مئيراميت از اريه ليووا ئلياف، مع��اون وزارت امور صنايع و 
توسعه از حزب كار خواستند كه به منطقه كردستان رفته و 
با مالمصطفي بارزاني ديدار كن��د. وي درباره مأموريت خود 

چنين مي نويسد: 
منطق��ه كردس��تان اي��ران را ب��ه خوب��ي 

مي شناختم و از نزديك با چند تن از اعضاي دولت ايران آشنايي داشتم. 
هيئتي كه عازم سرزمين كردستان گرديد، يك بيمارستان صحرايي و 
تمام وسايل آن را با خود همراه داشت و عده اي پزشك و پرستار اسراييلي 
نيز براي به كار انداختن اين بيمارستان جزو هيئت بودند. چند ماه بود 
كه بارزاني درخواس��ت مي كرد كه از لحاظ پزشكي به وي كمك شود. 
پس از چند روز نق��ل و انتقال، هيئت مورد نظ��ر مركب از چند جيپ و 
ماشين هاي باري به منطقه كردستان عراق رس��يد. با رسيدن به چادر 
رهبر كردها، مالمصطفي از اعضاي هيئت به گرمي استقبال كرد. چند 
روز پس از افتتاح بيمارستان صحرايي شهرت آن در سراسر كردستان 
پيچيد و پزشكان و پرستاران اسراييلي شبانه روز به كار مي پرداختند.1 

پانزدهم آوريل 1965 لوي اش��كول با گولدا ماير وزير خارجه وقت اسراييل، اسحاق 
رابين رئيس وقت ستاد ارتش اسراييل و رئيس موساد جلسه اي برگزار كرد. رئيس موساد 
موضوع كردها و اقدامات خاصي را كه اسراييل در دس��تور كار داشت طرح نمود. افراد 
حاضر در جلس��ه ضرورت دادن اولويت به قضيه كردها را تصويب كردند و اندك زماني 
پس از نشست مذكور يك فروند هواپيماي اسراييلي از نوع »ستارتوكروز« حامل نه تن 
تسليحات نظامي در فرودگاه تهران به زمين نشس��ت و از آنجا توسط ساواك به مقصد 
كردستان حمل گرديد. اين محموله حاوي تفنگ، اس��لحه بازوكا، مين و مواد منفجره 

بود.2 بارزاني در پاسخ، طي نامه مهمي به اسراييل نوشت:
اسراييل وعده داد و وفا كرد.

در بيستم آوريل 1965 نماينده كردها نامه اي براي نماينده موساد در تهران آورد كه 
در آن آمده بود:

بارزاني مايل است با فرستاده عالي رتبه اسراييلي در كردستان مالقات 

1. همان، ص53.
2 .برای آشنايی بيشتر به ميزان و نحوه ارس��ال تجهيزات جنگی از اسراييل به كردس��تان عراق رك: به اسناد 

ساواك، مركز بررسی اسناد تاريخی.

بارزاني از عمليات 
فراري  دادن یهودیان 
از عراق و نقشي که در 
انجام آن ایفا مي کرد 

اظهار فخر مي کرد
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كند. كما اينكه آماده اس��ت يك نماينده عالي رتبه را ب��راي مالقات با 
نماينده اسراييل به خارج از كردستان اعزام نمايد.

پس از اين اقدامات اس��راييل، مالمصطفي بارزاني در س��ال 1968 براي اولين بار به 
اسراييل مسافرت مي نمايد. يكي از عوامل صهيونيستي در اين رابطه مي گويد:

اولين ديداري كه بارزاني در نيسان س��ال 1968 از اسراييل داشت با 
تشريفات كم نظيري روبه رو شد. در كاخ تشريفات از وي استقبال رسمي 
س��نگيني به  عمل آمد؛ كاخي كه در آن از ميهمان خارج��ي و بعضاً از 
افرادي داراي مأموريت سري استقبال مي شود. در اين ضيافت هرگونه 
خوردني و نوشيدني دلنشين سرو شد. در اين ديدار تيمسار مئيراميت، 

رئيس موساد، به وسيله يوفال نئمان با بارزاني آشنا شد.1
با توجه به مقدمه اشاره شده در فوق، سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اصوالً اهداف 
اس��راييل و كردها از ارتباط با يكديگر كدام اند و به عبارت ديگر چه عواملي در نزديكي 

روابط اين دو به يكديگر نقش داشته اند؟

علل توجه اسرایيل به کردها
شرايط خفقان حاكم بر عراق در دوران حكومت بعث مانع از آن مي شد تا اسراييل بتواند 
در راستاي دستيابي به اهداف خود در عراق دست به اقدامات وسيع و قابل توجهي بزند؛ 
چراكه هر گونه وجود نش��انه هايي از روابط و همكاري اتباع عراق با يهوديان و اسراييل 
سرنوشت خطرناكي را به همراه داشت. لذا اسراييل در اين دوران، تنها به صورت پنهاني 
و با اهداف خاصي در عراق حضور داشته اس��ت و مهم ترين زمينه آن وجود اقليت كرد 
عراقي معارض دولت مركزي در منطقه شمالي عراق بود. به رغم اين شرايط، اسراييل از 

داشتن ارتباط با كردها و همكاري با آن ها دو هدف ذيل را دنبال مي نمود:
1. فراري  دادن يهوديان

يهوديان عراق خصوصاً پس از جنگ 1967 در وضعيت بي نهايت بدي قرار داشتند و 
تحت تعقيب بودند. دولت تمامي يهوديان را ك��ه در ادارات و وزارتخانه هاي دولتي كار 
مي كردند و حتي آن هايي را كه در بخش هاي خصوصي ش��اغل بودند بازنشست كرد و 
خريد و فروش يا اجاره  دادن ملك و امالك و ثبت و نقل و انتقال هر گونه مالكيت را براي 
يهوديان ممنوع كرد. به بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دستور داد كه ماهيانه بيش 

1. همان، ص63.
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از صد دينار به هر يهودي پرداخت نداش��ته باش��ند. به 
وكال و اطباي يهود دس��تور داد كه حق وكالت و طبابت 
غير يهودي را ندارند. تلفن هاي آن ها اعم از منزل، مطب 
و محل كار را قطع كرد و آن ه��ا را از عضويت در تمامي 
باش��گاه ها و انجمن ها محروم نمود. شخصيت هاي بارز 
آن ها را بازداش��ت و مورد محاكمه و ش��كنجه قرار داد. 
اماكن مقدسه يهود مصادره شدند. دولت همچنين يك 
مركز گردآوري يهوديان تأسيس كرد و آن ها را در مكان 
كوچكي به نام بعقوبه در نزديكي بغداد گرد آورد. شروع 

جو ترور عليه يهوديان باعث شد كه تعداد زيادي از آن ها در منازل خود بمانند و به اماكن 
عمومي تردد نكنند. 

همراه با فروكش  كردن آتش قتل و كش��تار، محدوديت هاي ايجادشده در مسيرهاي 
منتهي به مناطق كردنشين نيز كم شده بود؛ افرادي كه قصد فرار داشتند بايد به مناطق 
كرد نشيني مي رفتند كه به عنوان تفريح گاه و استراحت گاه استفاده مي شد و همچنين 

در مناطقي نظير صالح الدين ثقالوه و دربند ساكن مي شدند كه مورد ظن نبودند.1
از اين رو تنها راه ممكن براي خ��روج يهوديان از عراق، ف��راري  دادن آن ها از منطقه 
كردستان هم مرز ايران بود و كردهاي عراق به منظور نشان  دادن اهميت رابطه با اسراييل 

به رغم خطرات بسيار زيادي كه با آن مواجه بودند اين كار را بر عهده گرفتند.2 
اولين دوره فرار بزرگ يهوديان به كمك كردها و در خالل ماه هاي جوالي و آگوست 
1970 صورت گرفت و اين موضوع در خالل ماه هاي سپتامبر و اكتبر آن سال به اوج خود 

رسيد؛ به نحوي كه روزانه حدود پنجاه نفر يهودي از مرز ايران مي گذشتند.3
بارزاني از عمليات فراري  دادن يهوديان از عراق و نقش��ي كه در انجام آن ايفا مي كرد 
اظهار فخر مي كرد. روزنامه نگار امريكايي به نام جك اندرس��ون در مقاله اي كه نش��ريه 

واشنگتن پست4 مورخ 17 سپتامبر 1972 آن را منتشر كرد نوشته است:
زمير رئيس موساد طرح و نقشه رساندن مس��اعدت به يهوديان براي 

1. www.alarabiya.net/articles/2005/11/03/18287.html
2 .مشروح نقش كردهای عراق در فراری  دادن يهوديان و نيز روابط ميان اسراييل و شاه در اين خصوص، در كتابی 
كه توسط مئير عزری )سفير وقت اسراييل در ايران( در س��ال 2000 منتشر شده است، آمده است )مئير عزری، 

»يادنامه: كيست از شما از تمامی قوم او، ترجمه ابراهام حاخامی، اورشليم،2000(.
3. شلمو نكديمون، همان، ص348� 335.

4. همان، به نقل از روزنامه واشنگتن پست، 17سپتامبر 1972.

در واقع اسرایيل با بررسي 
اوضاع منطقه و وضعيت 
کشورهاي عربي درگير در 
جنگ به دنبال فرصت هایي 
مي گشت که تا حدودي فشار 
عليه خود را کاهش دهد. از 
همين رو وجود معارضه کرد 
در عراق یکي از فرصت هاي 
طالیي براي این رژیم در این 

راستا محسوب مي گردید
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فرار كردن از عراق را به بارزاني ارائه داد.
بعدها نزديكان بارزاني در رابطه با نقش كردها و شخص بارزاني در فراري  دادن يهوديان 

از عراق فاش ساختند كه:
بارزاني ب��ا تمام وج��ود اين طرح و انديش��ه را پيگي��ري مي كرد زيرا 
يهودي ها براي خاطر ما كارهايي كردند. عمليات فراري  دادن يهوديان 
مس��اوي بود با به خطر انداختن كردها. خود بارزاني و پس��رش شخصاً 

عمليات فراري  دادن يهوديان را پيگيري مي كردند.1
رهبران اس��راييل نيز با توجه به نقش كردها در كمك به يهوديان عراقي رضايت خود 
را از اين امر نش��ان دادند؛ به  گونه اي كه گولدا ماير از آن ها استقبال كرد. وي به معاون 

خود كرون گفت:
چه كسي باور مي كرد كه كردها براي فرار از عراق و آمدن به اسراييل 

به يهوديان كمك خواهند كرد؟!2
در همين رابطه نشريه الثوره عراق در سوم ژانويه 1973 در مقاله اي نوشت:

در مقابل كمك هايي كه اسراييل به كردها مي كرد، كردها به يهودي ها 
براي فرار از عراق و رفتن به اسراييل كمك مي كردند.3

اظهارات نزديكان بارزاني و همچنين واكنش رهبران اسراييلي و حتي نشريات منطقه 
نشانگر آن است كه در واقع بارزاني محور اصلي عمليات خروج يهوديان از عراق بود. به  
طوري كه پس از بيست و دو سال مصطفي قرداحي كه در دهه 1960 منشي بارزاني بوده 

است اعتراف مي نمايد:
بارزاني دستور نجات يهوديان از عراق و ارائه هر گونه همياري مورد نياز 

با آن ها را صادر كرد.4
2. تضعيف جبهه اعراب در جنگ عليه اسراييل

با مطرح  شدن ناصر به عنوان رهبر ناسيوناليسم عرب و س��ردمدار مبارزه با اسراييل، 
بسياري از كشورهاي عربي، با حمايت همه جانبه از او خود را در جبهه وي قرار دادند و با 
اعزام نيرو در اتحاد با او عليه اسراييل قرار گرفتند كه از جمله اين كشورها عراق بود كه 
داراي ارتش نيرومند و قوي بود. از همين رو شكاف در جبهه اعراب به منظور كاهش فشار 

1. همان، ص351.

2. همان، ص352.
3. همان،ص353، به نقل از نشريه الثوره عراق، ژانويه 1973.

4. همان، ص353.
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عليه اسراييل از اولويت هاي استراتژي اسراييل در 
جنگ قرار مي گيرد. 

ب��ه همين منظ��ور زمي��ر، رئيس وقت موس��اد 
پيش��نهادي را از ط��رف وزي��ر دف��اع اس��راييل 
موشه دايان در يكي از جلس��ات مطرح نموده بود 
كه تا حال حاضر به عنوان س��ندي س��ري مطرح 
اس��ت. اين پيش��نهاد در مورد جنگ فرسايش��ي 
عليه اس��راييل بود كه مصر آن را رهبري مي كرد؛ 
جنگي كه نهايتاً منج��ر به ايجاد جبهه ش��رق با 
مشاركت فعال اعراب عليه اس��راييل شد. نقشه و 

طرح موشه دايان در راستاي خنثي سازي اقدام مصر از طريق مشغول كردن ارتش عراق 
و واداشتن آن به باقي ماندن در كشور خود بود. 

در واقع اسراييل با بررس��ي اوضاع منطقه و وضعيت كشورهاي عربي درگير در جنگ 
به دنبال فرصت هايي مي گشت كه تا حدودي فشار عليه خود را كاهش دهد. از همين 
رو وجود معارضه كرد در عراق يكي از فرصت هاي طاليي براي اين رژيم در اين راس��تا 

محسوب مي گرديد.
كبوسته1 در خالل گشت زني هايي كه در منطقه كردستان عراق داشت به اين نتيجه 

رسيده بود كه:
تا زماني كه جبهه ميان كردها و عراق داغ باشد و عراقي ها به سركوب 
كردها مشغول باشند به نفع اسراييل است. زيرا به عراقي ها اين فرصت 
را نمي دهد كه نيرو به س��مت اس��راييل اعزام نمايند و در اين زمينه به 
اردني ها و س��وري ها كمك كنند. واضح اس��ت كه عراقي ها تحت هيچ 
شرايطي به كردها اجازه نمي دهند در مناطق كرد نشين بر چاه هاي نفت 
سيطره يابند و به همين دليل پيوسته براي حفظ و حراست از آن ها نيرو 

اعزام خواهند كرد.2
از همين رو در راستاي تحقق هدف مذكور يكي از شاخص ترين اقداماتي كه به عنوان 

1 .ميخائيل بن اری ملقب به كبوس��ته يكی از نيروهای چترباز ارتش اس��راييل محس��وب می شد كه به سبب 
تجربيات فراوانی كه در عمليات های اسراييل كسب كرده بود، از لحاظ نظامی هم وزن افرادی چون آريل شارون به 

حساب می آمد. او يكی از بنيان گذاران واحدهای گشتی اسراييل بود. 
2. شلمونكديمون، همان، ص360.

درگير کردن کشورهاي منطقه 
با یکدیگر به خصوص ایجاد و 
تشدید تنش بين ایران و عراق از 
یک سو و نيز ایجاد جنگ و ستيز 
بين کردهاي عراقي با دولت آن 
کشور بخشي از توطئه اسرایيل 
با هدف مشغول کردن دولت هاي 
تعميق  و  گسترش  و  منطقه 
اغتشاشات محلي و منطقه اي 
بود که در نهایت به سود دولت 

صهيونيستي تمام مي شد
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استراتژي اسراييل در جبهه ش��رق مي توان از 
آن ياد نمود، ممانعت از پيوس��تن ارتش عراق 
به ارتش جبهه متحد عرب بوده اس��ت. در اين 
راستا اسراييل ضمن شعله ور ساختن اختالفات 
ديرينه دو كش��ور ايران و عراق مي بايس��ت از 
توان و امكانات ايران بهره مي گرفت تا در ميان 
كردهاي عراق حضور يابد و با اين تير چند هدف 

را نشانه مي رفت: 
اوالً ب��ا تش��ديد و تقوي��ت اختالف��ات و 
درگيري هاي كردها با عراقي ها مانع از پيوستن 
ارتش عراق ب��ه ارتش متحد عرب ش��ود و ثانياً 
اختالفات ايران با عرب ها را تقويت كند و آن را 
تعميق بخشد. ثالثاً اختالفات ديرينه ايران و عراق را همچنان فعال و زنده نگه دارد. رابعاً 
با فعال  كردن بحث مبارزات كردها و طرح حقوق آن ها كشورهاي ايران، سوريه، تركيه و 

حتي ارمنستان را به خود مشغول سازد.1
به عنوان مثال در جريان يكي از جنگ هاي اعراب و اس��راييل، تسفي زمير از افسران 

اسراييل در نامه اي به نماينده موساد در ايران مي نويسد:
از نماينده موس��اد در تهران درخواس��ت كردم كه نامه اي به بارزاني 
بنويسد و از وي بخواهد كه دست به اقدامات تهديد آميزي عليه عراقي ها 
بزند. تحركاتي داشته باشند و واكنشي نشان دهند. روي مواضع عراقي ها 
آتش بريزند. كاري انجام دهند كه ارتش عراق را متوجه خود س��ازند. 
من خود مي دانس��تم كه تحركات كردها معجزه نخواهد كرد. وضعيتي 
كه آن ها در آن به سر مي برند امكان اقدامي بيش��تر از آنچه را كه تا آن 
زمان انجام داده بودند به آن ها نمي داد اما به رقم پيگيري ها، كردها هيچ 

تحركي از خود نشان ندادند.
نماينده موساد در تهران مي گويد:

من چيزي به كردها نگفتم و به آن ها نگفته ام كه اكنون بايد چه كنند 

1 .محمدتقی تقی پور، استراتژی پيرامونی اس��راييل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383، 
ص365.

در جنگ چهارم اعراب و اسرایيل 
معروف به جنگ رمضان در سال 
1973 ميالدي وقتي جاسوسان 
اسرایيلي حضور و ورود ارتش 
عراق براي مساعدت به نيروهاي 
سوري و مصری عليه اسرایيل را 
جدي ارزیابي کردند فوراً دست 
به کار شدند و جبهه جدیدي را در 
منطقه کردستان عليه دولت عراق 
به وجود آوردند تا عراقي ها قادر 
به حضور در چند جبهه به طور 
همزمان به خصوص جبهه ضد 

صهيونيستي نباشند
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اما اين احس��اس را در آن ها ايجاد كردم كه دست به عملياتي بزنند كه 
عراقي ها نتوانند آن را به كردها ربط دهند. ولي كردها با متمسك  شدن 

به هر گونه لطايف الحيلي از زير بار انجام آن شانه خالي كردند.1
هر چند كه كردها در قبال درخواس��ت اس��راييل در آن مقطع زماني2 اقدامي از خود 
نشان ندادند اما واكنش سردمداران اسراييل به اين مسئله به وضوح اهداف و استراتژي 

اسراييل از رابطه با كردها را نشان مي دهد. 
ادموني، مدير شركت شهرك سازي آژانس يهود مي گويد:

ما توقع داش��تيم كردها حداقل كاري حتي � هر چند كوچك و كم � 
انجام دهند. زيرا مشغول كردن هر مقدار از نيروي عراقي و جلوگيري از 
اعزام عراق به جبهه سوريه � اسراييل براي ما سود زيادي داشت. با اين 
همه كردها تمام آمال و آرزوهاي ما را نقش بر آب كردند و دست به هيچ 

 گونه عملي در اين راستا نزدند.3
درگير كردن كشورهاي منطقه با يكديگر به خصوص ايجاد و تشديد 
تنش بين ايران و عراق از يك سو و نيز ايجاد جنگ و ستيز بين كردهاي 
عراقي با دولت آن كشور بخشي از توطئه اسراييل با هدف مشغول كردن 
دولت هاي منطقه و گسترش و تعميق اغتشاش��ات محلي و منطقه اي 
بود كه در نهايت به سود دولت صهيونيستي تمام مي شد. به بيان ديگر 
صهيونيست ها با تضعيف قواي داخلي كشورهاي مسلمان و انحراف افكار 
عمومي منطقه به اشكال مختلف در صفوف مسلمانان اخالل مي كردند 

تا مانع اتحاد ضدصهيونيستي آنان شوند. 
عزرا دانين از مأم��وران كهنه كار يهودي س��رويس اطالعاتي اس��راييل در خصوص 

شگردهاي شيطاني اسراييلي ها چنين اعتراف مي كند:
براي من روش��ن بود كمك هايي كه م��ا به رزمندگان ك��رد در عراق 
مي داديم تفس��يري جز اين نمي توانست داشته باش��د كه ما از تراژدي 
كردها در راه آرمان هاي خود بهره كش��ي مي كرديم؛ ول��ي به هر حال 

1. شلمو نكديمون، همان، ص387.
2. شايان ذكر است كه در آستانه جنگ 1973 اعراب و اس��راييل، دولت عراق به ايران اطالع داد كه آماده است 
تا روابط ديپلماتيك خود را كه از سال 1971 قطع ش��ده بود از سر بگيرد. لذا با بهبودی روابط ايران و عراق در آن 
مقطع، كردها كه از حمايت همه جانبه شاه برخوردار بودند می ترسيدند تا با انجام اقدامات خرابكارانه عليه عراق، 

اين پايگاه مهم حامی را از دست بدهند.
3 .شلمو نكديمون، همان، ص387.
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حقيقت آن بود كه ما از اين راه با مش��غول كردن بخش درخور توجهي 
از ارتش عراق در رويارويي با مس��ئله كردها مزيت هاي نظامي به دست 

مي آورديم.1
اين استراتژي در حقيقت، بخشي از س��ناريوي بزرگتر صهيونيستي يعني قسمتي از 
استراتژي پيراموني اسراييل بود. س��اموئل كاتز از افسران سابق واحد اطالعاتي نظامي 

اسراييل درباره استراتژي پيراموني اسراييل در منطقه كردستان عراق نوشته است:
س��ال ها بود اس��راييل براي رويارويي با يك جن��گ تمام عيار با همه 
ملت هاي عرب از مراكش در غرب تا عربس��تان و عراق در شرق، آماده 
مي شد. براي كس��ب توانايي جهت ايس��تادگي در اين جنگ اسراييل 
استراتژي خاصي پديد آورده بود كه مي ش��د آن  را »دفاع از پيرامون« 
ناميد. بر اساس اين استراتژي اسراييل با دولت ها و ملت هاي غيرعرب و 
غيرمسلمان در خاورميانه اتحادهايي پديد مي آورد. لذا به  خاطر ترس 
از يكي  شدن نيروي اردن و عراق تالش هايي براي فعال  كردن كردها از 

جنبه نظامي صورت مي گرفت.2
اس��راييل فهميده بود كه حمايت از كردها فرصت عالي براي تضعيف عراق و ماشين 
قدرتمند نظامي آن اس��ت. لذا از كردها به ط��ور علني حمايت كرد. هم موس��اد و هم 
واحد اطالعاتي � نظامي از مبارزه آن ها پشتيباني مي كردند. ارتباط با كردها اطالعات 
ذي قيمت و دست اولي را در مورد ارتش عراق در اختيار اسراييل قرار مي داد. مالقات هاي 
پنهاني بين كردها و افسران ارتش اس��راييل صورت مي گرفت. از جمله افسراني كه به 
مالقات كردها رفتند سروان آريك رجو3 از افسران واحد نخبه تجسس و سرتيپ قندول 
)زيوي(4 معاون فرمانده شاخه عملياتي را مي توان نام برد. واحد اطالعات نظامي قادر بود 
از طريق شبكه موساد در كردستان تصويري از ارتش عراق به دست آورد. اين اطالعات 
شامل آرايش جنگي عراق و نمودار سازماني آن تا حد دسته، تعداد هواپيماهاي جنگي 

قابل پرواز و حتي نام اكثر خلبانان نظامي آن مي شد.5
در جنگ چهارم اعراب و اسراييل معروف به جنگ رمضان در سال 1973 ميالدي وقتي 

1. يان بلك و بني موريس، جنگ های نهانی اسراييل، ترجمه جمشيد زنگنه، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، 
1372، ص234-235.

2. ساموئل كاتز، جاسوسان خط آتش، ترجمه محسن اشرفي، اطالعات، تهران، 1375، ص333-334.
3. Arik Regev
4. Rechavem Ghandle Zeevi

5. ساموئل كاتز، همان، ص333-334.
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جاسوسان اس��راييلي حضور و ورود ارتش عراق براي 
مساعدت به نيروهاي سوري و مصری عليه اسراييل را 
جدي ارزيابي كردند فوراً دس��ت به كار شدند و جبهه 
جدي��دي را در منطقه كردس��تان علي��ه دولت عراق 
به وجود آوردند تا عراقي ها قادر به حضور در چند جبهه 
به طور همزم��ان به خصوص جبهه ضد صهيونيس��تي 
نباشند. دكتر افرايم سنيه ژنرال كهنه كار صهيونيست 
در كتاب اسراييل پس از 2000 درباره منفعت اسراييل 
از كمك رس��اني به كردهاي عراق و تحريك و تجهيز 

آن ها عليه حكومت آن كشور و حتي نقش افسران نظامي و اطالعاتي اسراييلي در مناطق 
جنگي مزبور مي نويسد:

در دهه هاي 1960و1970 افس��ران ارتش اس��راييل ب��ه رزمندگان 
مالمصطفي بارزاني در جنگ با ارتش عراق كمك مي كردند. همچنين 
راهنمايي هاي اسراييل به كردها در ميادين جنگ در شمال عراق مثمر 
ثمر بوده و خود اكراد به اين امر اذعان دارند. در آن دوران اسراييلي ها به 
خوبي دريافتند كه از طريق كمك به اكراد عراق اس��راييل در سال هاي 

آتي از يك دوست و هم پيمان خوب برخوردار خواهد شد. 1
همان گونه كه بيان شد اسراييل به منظور دسترس��ي به اهداف خود كمك هاي مالي 
و نظامي بس��يار زيادي به كردها مي كرد. نكته حائز اهميت در اين رابطه آن اس��ت كه 
اين رژيم حتي در بسياري از موارد در راستاي تحقق استراتژي مذكور و تحريك كردها 
در عمليات  آن ها عليه دولت عراق نقش مهمي داش��ته است. جهت درك صحيح تر اين 
مسئله و تأييد نقش اسراييل در كردستان عراق قبل از فروپاشي صدام و به منظور تأكيد 
بر زمينه اصلي حضور اسراييل در عراق پس از صدام، به طور مختصر به يك نمونه از اين 

عمليات ها اشاره مي گردد.

عمليات الکندر
پس از بررس��ي هاي اوليه در خصوص قصد رهب��ري معارضه كرد ب��راي نابود كردن 

1. افرايم سنيه، اس��راييل پس از 2000،ترجمه عبدالكريم جادريف، تهران، دانش��كده فرماندهي و ستاد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، 1381، ص124-125.

اسرایيل فهميده بود که 
حمایت از کردها فرصت 
عالي براي تضعيف عراق و 
ماشين قدرتمند نظامي آن 
است. لذا از کردها به طور 
هم  کرد.  حمایت  علني 
موساد و هم واحد اطالعاتي 
ـ نظامي از مبارزه آن ها 

پشتيباني مي کردند
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تأسيسات نفتي عراق از سوي عقراوي1، وي گزارشي را در اين رابطه به اسراييل ارسال 
مي كند.

در ششم دسامبر 1968 اين نقش��ه و طرح در جلسه هفتگي وزارت دفاع مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و بنابر نظر موشه دايان مقرر شد امكان مشاركت با كردها در اجراي 
طرح مورد بررسي قرار گيرد. طبيعي بود اجراي چنين عملياتي بدون موافقت ايراني ها 
محال بود و بر همين اساس مئيراميت رئيس موساد به اتفاق هروبن در دسامبر 1968 
عازم تهران شدند تا اين موضوع را با حضور كرون، نماينده موساد در امور كردستان در 

ايران و همكاران او در ساواك مورد بحث و بررسي قرار دهند.
ايراني ها تا آن لحظ��ه با ورود به بح��ث تهديد تأسيس��ات نفتي مخال��ف بودند زيرا 
مي ترسيدند عراقي ها مقابله به مثل كنند و به تأسيسات نفتي ايران در خوزستان تعرض 

كنند اما در آن زمان موافقت كردند و اين محدوديت را برداشتند.
بيستم دسامبر موضوع يك بار ديگر در دفتر وزير دفاع مطرح و اهداف آن ترسيم شد و 
مقرر شد تا بيشترين حد ممكن به تأسيسات نفتي عراق خسارت وارد شود تا براي مدتي 

طوالني از كار مختل شود.2
عمليات كندر ني��از به دويس��ت و پنجاه نفر نيرو ب��راي همي��اري در زمينه كارهاي 
پشتيباني، ايجاد سد و مانع در راه ها، حمل و نقل و راه اندازي دستگاه ها داشت. كار نصب 

و راه اندازي توپ ها و خمپاره اندازها و استفاده از آن ها نياز به يك گروه خاص داشت.
از همين رو عقراوي همراه با افس��ران اس��راييلي ديگر، نقش مهمي را در تأمين اين 

نيازمندي ها بر عهده داشتند. 
پس از فراهم ش��دن امكانات و ش��رايط مورد ني��از، عمليات مذكور طب��ق اهداف از 
پيش تعيين شده انجام شد و پانزدهم مارس 1965 رسانه هاي گروهي خبر حمله هوايي 
به تأسيسات نفتي كركوك را پخش كردند. بعد از آن خبري پخش شد كه شركت نفت 
عراق آن  را بيان كرد. در اين خبر آمده بود كه ده قس��مت از دوازده قس��مت مخصوص 
تفكيك گوگرد ويران شده است و اين شامل تمامي تأسيسات نفتي مي شود كه از طريق 
لوله به بندر بنياس در س��وريه و بندر طرابلس در لبنان صادر مي ش��ود. اين تخريب و 

ويراني باعث كاهش پنجاه درصدي توليد نفت شد.
رسانه هاي گروهي نوش��تند كه اين تأسيسات نفتي به وس��يله توپ مورد هدف قرار 

1. اسحاق عبادي، ملقب به عقراوی، افسري با درجه سرگردي در يگان احتياط نيروي چتربازان اسراييل بود كه 
به عنوان نيروي مأمور به خدمت از سوي موساد به كردستان اعزام شده بود. وي متولد سوريه بود.

2. شلمو نكديمون، همان، ص305.



23
3

ران
ی اي

ت مل
مني

 بر ا
 آن

ثير
 و تأ

راق
ن ع

ستا
كرد

در 
ل 

رايي
ر اس

ضو
ح

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

گرفته اند و كردها تنها كساني هستند كه در منطقه 
داراي توپ هستند.

در ماه مي 1969 يعني ده هفت��ه پس از عمليات 
مذكور روزنام��ه ساندي تايمز1گزارش��ي مفصل از 
روزنامه نگار انگليس��ي به نام جون كيلبر اكن درباره 
اين عمليات منتشر كرد. اين روزنامه نگار با سامي2 
نشست مطبوعاتي برگزار كرده بود و گزارشي مفصل 
از عمليات مذكور ارائه داده بود. با وجود اين سامي 

نقش عبادي را در اين عمليات پوشانده بود.
حجم خس��ارت هايي كه در اين عمليات متوجه عراقي ها ش��د بالغ بر ده ميليون ليره 

استرلينگ بود و پااليشگاه به صورت كامل به مدت يك هفته تعطيل شد.
يك مجله فرانس��وي كه در زمينه نفتي چاپ مي شد در ش��ماره چهارم آوريل 1969 

نوشت:
اين عمليات ضررهاي س��نگيني را كه براي هر واحد تصفيه نفت خام 
به حدود يك ميليون ليره استرلينگ مي رسد وارد كرد. حداقل دو ماه 
طول مي كشد تا هر يك از واحدهاي صدمه ديده دوباره مورد بهره برداري 

قرار گيرند.3
در نامه اي كه سامي به تاريخ هفدهم مارس 1969 به عبادي مي نويسد آمده است:

دوست گرانقدرم اميدوارم همگي در صحت و سالمت باشيد. عمليات 
موفق آميز بود. ما مطمئن هستيم كه نقش تو در اين عمليات بسيار زياد 

و اساسي بود. اگر مشاركت تو نبود اين عمليات موفق نمي شد.4
حمله اي كه كردها به كركوك كردند باعث شد نظام بعثي عراق مجبور شود گفت وگوها 
را با كردها از سر بگيرد و به بارزاني وعده اجراي پيش��نهاد رئيس حكومت عراق بزاز را 

بدهد. وعده بزاز مربوط به ژوئن 1966 بود كه به اعطاي حقوق كردها مربوط مي شد.
از جمله عملي��ات ديگر كردها، كه اس��راييل در طراحي آن عليه عراق نقش داش��ت 

1. همان، به نقل از روزنامه ساندی تايمز، می 1969.
2 .سامي كه نام اصلي او محمود عبدالرحمان بود از نزديكان بارزاني محسوب مي گرديد و از جنگجويان كرد بود 

كه نقش اصلي را در هماهنگي عمليات الكندر با اسراييل بر عهده داشت.
3. همان، به نقل از مجله پترول اينفورماسيون چاپ فرانسه، 1969/1/4، ص310.

4. همان، ص305.

و  اصلي  مباحث  از  یکي 
جنجالي در پي جنگ امریکا 
عليه عراق در محافل مختلف 
به چالش کشيدن و رد ادعاي 
بوش براي مبارزه با تروریسم 
و برعکس، شروع جنگ براي 
تأمين منافع کمپاني هاي بزرگ 

نفتي امریکا بوده است
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مي توان به عمليات آناناس )با هدف درهم كوبيدن ارتش عراق در كردستان( و عمليات 
دوكان )ويران كردن سد دوكان مورخ 1969( اشاره نمود.

آنچه تاكنون در خصوص داليل توجه اسراييل به كردها اشاره گرديد، ناشی از روابط 
تاريخی ميان اس��راييل با اكراد و س��ابقه خدماتی است كه كردها به اس��راييل و يهود 
داشته اند. اما آنچه حائز اهميت است و در بخش های بعدی بيشتر به آن پرداخته خواهد 
شد، اهميت استراتژيك كردستان عراق برای اسراييل به عنوان يكی از قطب های اساسی 

استراتژی پيرامونی اين رژيم است.

نفت عراق و افزایش حضور اسرایيل در این کشور
در بررسي علل جنگ عراق همواره يكي از علل اساسي كه از سوي انديشمندان مختلف 
در مقاالت و همايش هاي علمي در كنار عوامل ديگر مورد تأكيد قرار گرفته است، موضوع 
برخورداري عراق از منابع نفتي و تالش امريكا براي در اختيار گرفتن، تسلط و تضمين 
نيازمندي هاي نفتي آين��ده اياالت متحده و به طور خالصه تأمي��ن امنيت منابع نفتي 
عنوان گرديده اس��ت. از همين رو يكي از مباحث اصلي و جنجالي در پي جنگ امريكا 
عليه عراق در محافل مختلف به چالش كشيدن و رد ادعاي بوش براي مبارزه با تروريسم 

و برعكس، شروع جنگ براي تأمين منافع كمپاني هاي بزرگ نفتي امريكا بوده است. 
در همين رابطه ولفوويتز يكي از نئوكان هاي مؤثر بر سياست هاي بوش و يكي از افراد 
اصلي طراح جنگ عراق در پنتاگون، در پاسخ به س��ؤالي در حاشيه اجالس امنيتي در 
س��نگاپور مبني بر اينكه چرا امريكا به رغم جدي بودن خطر كره شمالي و تالش آن در 
دستيابي به سالح هاي هس��ته اي، از حمله نظامي به اين كش��ور خودداري نموده اما با 

همين بهانه به عراق حمله كرده است، به صراحت عنوان مي كند:
بگذاريد ساده و شفاف به اين پرسش، پاسخ دهم؛ بارزترين تفاوت ميان 
عراق و كره  شمالي در اين است كه عراق در دريايي از نفت شناور است 

]در حالي كه كره شمالي از اين مزيت برخوردار نيست[.1
از سوي ديگر اخبار و اطالعات افشا شده پس از پايان جنگ و سرنگوني صدام و اشغال 
عراق بر واقعيت ديگري صحه گذاش��ت؛ كه يكي از اهداف اصلي جن��گ عراق نه تنها 
تأمين و تضمين نفت اياالت متحده و حفظ سلطه و كنترل امريكا بر منابع انرژي جهان 

1. http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,970331,00.html» Iraq War Was About 
oil«
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بوده اس��ت، بلكه به صورت غيرمس��تقيم در پي تأمين 
نيازمندي هاي رو به رشد اسراييل نيز بوده است. 

از همين رو عراق به دليل در اختيار داشتن منابع عظيم 
و ارزان نفتي به ويژه در كركوك و موصل فرصتي مناسب 
را براي اسراييل فراهم آورده تا ضمن سرمايه گذاري در 
پروژه كالن نفتي اين كش��ور، با احداث خط لوله انتقال 
نفت از عراق به اسراييل، نيازهاي داخلي خود را برآورده 
س��ازد. در واقع اس��راييل با توجه به حمايت همه جانبه 
نئوكان ها از اين رژي��م مي خواهد در جه��ت تحقق اين 

آرزوي خود بهره برداري الزم را بنمايد.
اما قبل از اش��اره به برنامه هاي اسراييل براي دستيابي 

به اين هدف خود در عراق، بايد اذعان داشت كه تأمين منابع سوخت يكي از معضالت 
اساسي و موانع پيش  روي اسراييل در تداوم فرآيند رشد اقتصادي محسوب مي گردد. 

اين مهم به ويژه از دو منظر ذيل قابل توجه مي باشد:
1. اسراييل و چهار دولت عربي مجاور آن يعني لبنان، اردن، مصر و سوريه بيرون يا در 
كنار كمربند نفتي قرار دارند كه از ايران تا عراق و از آنجا تا خليج فارس امتداد مي يابد. از 

اين رو اسراييل، كشوري فاقد منابع نفتي براي رفع نيازهاي داخلي خود است.1
ضرب المثلي معروف در ميان يهوديان وجود دارد كه مي گويد:

پس از سال ها رنج و بدبختي در كشورهاي مختلف دنيا، موسي يهود 
را به سرزميني هدايت كرد كه جز آن س��رزمين، تمامي مناطق اطراف 

داراي نفت هستند.2 
2. به رغم اينكه منطقه خاورميانه سرشار از منابع نفت و گاز است اما به دليل دشمني 
ميان اس��راييل و كش��ورهاي عربي، دولت هاي عرب��ي از صادرات نفت به اين كش��ور 
خودداري مي كنند و لذا اس��راييل با مش��كل اساس��ي در تأمين موتور محرك صنايع 

زيربنايي خود مواجه است.
نكته ديگري ك��ه در همين رابط��ه قابل توجه اس��ت اين كه اس��راييل داراي يكي از 
اقتصادهاي برتر در خاورميانه بوده و با تغيير در استراتژي اسراييل از جنگ و درگيري 

1. جميل هالل، استراتژی اقتصادی اسراييل در خاورميانه، ترجمه سيدحسين سيدی و امير سلمانی رحيمی، 
مشهد، فردوسی، 1381، ص186. 

2. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص261.

عراق به دليل در اختيار 
داشتن منابع عظيم و ارزان 
نفتي به ویژه در کرکوک و 
موصل فرصتي مناسب را 
براي اسرایيل فراهم آورده 
تا ضمن سرمایه گذاري 
در پروژه کالن نفتي این 
کشور، با احداث خط 
لوله انتقال نفت از عراق به 
اسرایيل، نيازهاي داخلي 

خود را برآورده سازد
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به استراتژي اقتصادي، اين رژيم از رشد بسيار زيادي 
برخوردار گرديده به حدي كه امروزه در بسياري از 
فن آوري ها و تكنولوژي ها از رش��د قابل مالحظه و 
غير قابل قياسي نسبت به س��اير كشورهاي منطقه 
برخوردار اس��ت. اما نكته اساس��ي موضوع عدم در 
اختيار داش��تن منابع نفتي به عنوان موتور محرك 
كارخانج��ات و صنايع اي��ن رژيم اس��ت و از اين رو 
اس��راييل در اين بخش از كمبود و مش��كل اساسي 
برخوردار است. اين مسائل موجب گرديده است تا 
رهبران و پژوهشگران اسراييلي طرح هاي بس��يار زيادي را در زمينه تأمين منابع نفتي 
مورد نياز و در حقيقت دس��تيابي به يك منبع مورد اطمينان ارائه نمايند. اين مس��ئله 
به ويژه در منطقه خاورميانه كه تقريباً كليه كشورهاي صادركننده نفت، صادرات نفتي 
خود را به اس��راييل ممنوع كرده اند، براي اين رژيم از اهميتي مضاعف برخوردار است. 
يكي از شيوه هاي اساسي در طرح هاي اسراييلي براي حل بحران نفتي، طراحي خطوط 
انتقال نفت از كشورهاي منطقه به اسراييل بوده اس��ت كه در ذيل به نمونه هايي از اين 

خطوط انتقال اشاره مي گردد: 
خط ينبع � عقبه كه طول آن به حدود 950 كيلومتر مي رسد و از خط 
رأس تنوره � ينبع، در فاصله 800 كيلومتري غرب خليج فارس، منشعب 
شده و از سمت شرق، به عقبه مي رس��د. پيش بيني آن است كه توسعه 
اين خط، از طريق خطي موازي، صورت پذي��رد. اما هزينه آن، به دليل 

وجود زيرساخت هاي الزم، اندك خواهد بود؛
خط رأس تنوره � عقبه، كه طول آن حدود 1550 كيلومتر برآورد شده 
اس��ت، تقويت آن، با احداث خطي مس��تقيم ميان اين دو نقطه ممكن 

است؛
خط كويت � عقبه، كه طول آن به حدود 1300 كيلومتر مي رسد و از 
جنوب كويت، آغاز شده است و در سمت غرب، در جنوب مرز عراق، به 

سوي عقبه پيش مي رود؛
اتصال خط شركت نفت عراق به خط كويت � عقبه؛ اين خط، از كويت 
يا كنار آن مي گذرد و در هر دو حالت، به خط پيشنهادي كويت � عقبه 

وزیر خارجه رژیم صهيونيستي 
در حاشيه برگزاري نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل 
در نيویورک در دیدار با ایاد 
عالوي، نخست وزیر موقت 
عراق اظهار اميدواري کرد 
که توافقنامه اقتصادي که در 
برگيرنده موضوعات نفتي 

باشد، با عراق امضا شود
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مي پيوندد. طول اين خط، در حالت اول، حدود 170 كيلومتر است و در 
حالت دوم، به حدود 270 كيلومتر مي رسد؛

امتداد تاپالين � حيفا؛ كه طول آن به حدود 170 كيلومتر مي رسد و به 
موازات خط اصلي براي خط شركت نفت عراق است.1

احياي خط لوله موصل ل حيفا
از جمله خطوط انتقال نفت كه داراي سابقه اجرايي است، خط لوله انتقال نفت موصل � 
حيفا است. اين خط لوله در دهه 30 و40 ميالدي توسط انگليس ها احداث گرديد و نفت 
 t1 و حيفا در اسراييل از طريق خط T عراق را به دو بخش تريپولي در لبنان از طريق خط
منتقل مي كرد. اين خط لوله از زمان عقب نشيني انگليس ها از فلسطين در آستانه جنگ 

استقالل طلبانه 1948 بسته شد و از آن زمان تا كنون هيچ استفاده اي از آن نمي شود.2
بندر و شهر حيفا در ساحل درياي سفيد در شمال فلسطين و در سرزمين هاي اشغالي 
واقع اس��ت. اين بندر اولين و بزرگ ترين بندر تجاري فلسطين محسوب شده و تنها راه 
ارتباطي دريايي بين اسراييل و كشورهاي غربي است و اسراييل از زمان اشغال فلسطين 

تاكنون از اين بندر به عنوان اهرم فشار اقتصادي بر اردن و سوريه بهره گرفته است.
لذا از برنامه هاي اين رژيم براي بهره برداري از نفت ع��راق، راه اندازي مجدد خط لوله 

موصل � حيفا است كه از زمان اشغال فلسطين متوقف شده بود. 
با شكل گيري اسراييل در خاورميانه در سال 1948 و آغاز خصومت اسراييل با اعراب، 
نفت عراق كه تأمين كننده نياز كش��ور فلس��طين بود قطع گرديد و اسراييل را از منبع 
ارزان و در دسترس نفت عراق و خط لوله موصل � حيفا محروم نمود. لذا اسراييل مجبور 
گرديد تا از ميان راه هاي جايگزين خط لوله قبلي، به روسيه توجه نمايد و قسمت اعظم 
نفت مورد نياز خود را از اين كشور خريداري كند؛ كه به نسبت خط لوله قبلي از جوانب 
مختلف نظير طوالني بودن مسير انتقال، از هزينه بس��يار بااليي برخوردار مي باشد3.از 
همين رو دس��تيابي به منابع مطمئن و ارزان نفتي همواره يكي از اهداف اس��راييل در 
منطقه وهمچنين نئوكان هاي طرفدار اسراييل در كاخ س��فيد بوده است. از اين منظر 
مي توان جنگ عراق را در راستاي منافع اسراييل نيز دانست؛ چراكه يك بار ديگر موضوع 

احياي خط لوله نفت موصل � حيفا را در نظر تصميم گيران اسراييل زنده نموده است.

1. جميل هالل، همان.
2. خبرگزاری مهر، »احتمال احيای انتقال نفت كركوك به اسراييل«،1384/4/22

3. Susan Taylor Martin,»Israel Pipe dream :getting oil frome Iraq«,times,August 15,2004.
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وزير خارج��ه رژيم صهيونيس��تي در حاش��يه 
برگزاري نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل در 
نيويورك در ديدار با اياد عالوي، نخست وزير موقت 
عراق اظهار اميدواري كرد كه توافقنامه اقتصادي 
كه در برگيرن��ده موضوعات نفتي باش��د، با عراق 
امضا ش��ود. وي ادامه داد كه اگرچه اين امر آسان 
نيست، اما امريكايي ها از چنين ابتكاراتي حمايت 
خواهند كرد.1 اين اظهار نظر وزير خارجه اسراييل 
نشانگر اطمينان اين رژيم از حمايت امريكا براي 
تحقق اهداف اس��راييل در عراق و از جمله احياي 

خط لوله موصل � حيفا است.
به دنبال همين اظهارات ايه��ود اولمرت، عضو حزب ليكود اس��راييل و وزير صنايع و 
بازرگاني كابينه اسراييل، در اظهار نظري متفاوت اعالم كرد روابط اسراييل و برخي از 
كشورهاي عربي از حالت عادي خارج و تل آويو موفق شده كه افق هاي وسيعي از روابط 

با كشورهاي عربي را برقرار كند2.
سخنان اولمرت موجب شد تا روزنامه هاآرتص، چاپ اسراييل، بخش هايي از »افق هاي 
وسيع« وزير صنايع را افشا كند. هاآرتص ضمن اشاره به اين كه يكي از اهداف جنگ عراق 

تأمين نفت اسراييل بوده است، نوشت: 
يكي از مقامات بلندپايه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( طي تلگرافي به 
مقامات وزارت امور خارجه امريكا از احتمال انتقال نفت عراق از كركوك 
به موصل و پس از آن به اردن و نهايتاً به حيفا واقع در ساحل درياي سفيد 
در شمال فلسطين اشغالي خبر داده است. اين اقدام نوعي سپاس امريكا 
از اس��راييل براي حمايت هاي بي دريغ تل آويو از واشنگتن در حمله به 

عراق تلقي شده است.3 
حتي قبل از حمله امريكا به عراق براي س��رنگوني صدام، در رايزني هاي انجام ش��ده 

1. http://www.janes.com/regional_news/africa_middle_east/news/fr/fr030416_1_n.
shtml» Oil from Iraq : An Israeli pipedream?« ,Qouted:Haaretz, 16 April 2003

2. خبرگزاری مهر، »احتمال احيای خط لوله نفت كركوك به اسراييل«،1384/4/24.
3. http://www.prisonplanet.com/articles/june2005/150605oilpipeline.html,»Pentagon 

telegram Discussed Iraq To Israel Oil Pipeline«, Haaretz,June 15, 2005

در  اسرایيل  شکل گيري  با 
خاورميانه در سال 1948 و آغاز 
خصومت اسرایيل با اعراب، 
نفت عراق که تأمين کننده نياز 
کشور فلسطين بود قطع گردید 
و اسرایيل را از منبع ارزان و در 
دسترس نفت عراق و خط لوله 
موصلـ  حيفا محروم نمود. لذا 
اسرایيل مجبور گردید تا از ميان 
راه هاي جایگزین خط لوله قبلي، 

به روسيه توجه نماید



23
9

ران
ی اي

ت مل
مني

 بر ا
 آن

ثير
 و تأ

راق
ن ع

ستا
كرد

در 
ل 

رايي
ر اس

ضو
ح

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

مقامات امريكايي با مخالفين صدام در امريكا، احمد چلبي قول داده بود تا براي بازگشايي 
مجدد خط لوله نفتي كركوك � حيفا تالش كند.1 اين تصميم از سوي گروه هاي مخالف 
صدام كه تصور مي شد در آينده عراق نقش مهمي را بر عهده داشته باشند؛ خود يكي از 
عوامل اطمينان بخش براي طرفدار اسراييل در پنتاگون نظير ريچارد پرل، داگالس فيث 

و ديگراني بود كه در واقع نقش اصلي را در آغاز جنگ عليه عراق داشته اند. 

شرکت هاي اسرایيلي در عراق
 از راهكارهاي اساس��ي كه دولت مردان امريكايي در فراهم نمودن حضور اسراييل در 
عراق در دستور كار قرار داده اند، اجازه حضور غيرمستقيم اسراييل در مناطقي از عراق 

در پوشش احداث شركت هاي مختلف نفتي و غير نفتي است.
 در واقع از يك طرف نياز رژيم صهيونيستي به بازارهاي مصرف جديد و از سويي نياز 
عراق به فناوري هاي زيربنايي و كاالهاي مصرف��ي مختلف، در كنار حمايت همه جانبه 
اياالت متحده از اين رژيم، شرايط مناس��بي را براي حضور اقتصادي اسراييل در عراق 

فراهم آورده است.
در همين راستا، شركت هاي اس��راييلي با توجه به حمايت اياالت متحده درصددند تا 
در قراردادهاي بازس��ازي عراق ش��ركت نمايند. جان تيلور، وزير خزانه داري امريكا در 
سخنان خود در نشس��ت اقتصادي در اردن از شركت هاي اس��راييلي براي بهره گيري 
از »فرصت جديد اقتصادي« در عراق دعوت به س��رمايه گذاري و مشاركت در بازسازي 
عراق نمود.2 همچنين مقامات رس��مي امريكا نيز بارها تأكيد كردند كه »در هاي عراق 
براي سرمايه گذاري و مشاركت اس��راييل در زمينه هاي مختلف« باز است. براي نمونه، 
معاون وزير خزانه داري امريكا از رژيم صهيونيس��تي دعوت كرد تا در خصوص تسريع 
در شناس��ايي و بهره برداري از منابع موجود در عراق با امريكا همكاري كند و فرصت را 

غنيمت شمرده و در عمليات بازسازي عراق نيز سهيم شود.3
بي ترديد وضعيت آشوب زده عراق و فقدان وجود زيرساخت ها و تشكيالت ايجاد كننده 
امنيت و نظم، بهترين فرصت براي ش��ركت هاي صهيونيستي است تا در ابتداي اجراي 

طرح در اين كشور شركت كرده و سود الزم و سرشاري را به چنگ آورد.

1. Ed Vuillamy,»Israel Seek Pipeline For Iraqi Oil«, the observer,23april,2003
2. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص261.

3. ندای قدس،»كردستان عراق گذرگاه ورود صهيونيست ها«، كميته فرهنگ و تبليغات جنبش جهاد اسالمی، 
تهران، 1382، س4، ش72، ص18.
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اتحاديه صنعتي صهيونيس��ت در س��ال 2003 اعالم كرد كه بيس��ت و يك ش��ركت 
اسراييلي قراردادهايي را در خصوص بازسازي عراق منعقد كرده اند كه ارزش آن به يازده 
ميليارد دالر مي رسد. اين قراردادها عمدتاً در زمينه هاي نظارت بر برنامه هاي كمك هاي 
بشردوستانه به مردم عراق، بازسازي تأسيسات زيربنايي، بهداشت، برق و آموزش است.1
در حال حاضر چندين ش��ركت اس��راييلي يا ش��ركت هايي كه به نوعي اس��راييل و 
يهوديان صاحب بخشي از سهام آن هستند، در عراق فعال اند كه از آن جمله مي توان به 

شركت هاي ذيل اشاره نمود:2
� شركت »دان« كه در زمينه صادرات اتوبوس هاي قديمي به عراق فعاليت مي كند؛

� شركت »ربينتكس« كه صادركننده جليقه هاي ضد گلوله است؛
� شركت »شيرپوينت حاسم« كه صادرات در هاي امنيتي به عراق را برعهده دارد؛

� ش��ركت»عيتس كارميل« كه صادركننده در و س��اير توليدات چوبي مورد نياز در 
پست هاي مرزي است؛

� شركت رنگ سازي»تمبور«؛
� شركت »تامي4« كه توليدكننده تجهيزات تصفيه آب است؛

� شركت »تمپو« كه توليد كننده مشروبات الكلي است؛
� شركت »ترليدور«، توليدكننده سيم خاردار؛

� شركت »تنور گاز«، توليدكننده وسايل آشپزخانه؛
� شركت »اسراييل ايريديوم«، توليدكننده و ارائه كننده خدمات و تجهيزات ماهواره اي 

و ارتباطي؛
� شركت»ساكان«، توليدكننده وسايل الكترونيك؛
� شركت »نان دان«، توليدكننده تجهيزات آبياري؛

� شركت نفتي»سونول گازولين3«.
نكته قابل توجه ديگر در خصوص فعاليت شركت هاي اسراييلي در عراق اين است كه 
اكثر شركت هاي اسراييلي كه موفق به عقد قراردادهاي پرسود در بازسازي عراق شده اند 

داراي سهام داران امريكايي هستند.4

1. http://www.palestine-info.co.uk/am/publish/article1333.shtml
2 .شايان ذكر است كه اين ادعاها از سوی مقامات كردی تكذيب شده و لذا تصريح بر صحت آن نيازمند استعالم 

درست و دقيق از آن هاست.
3. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص164.

4. http://www.nationalvanguard.org/story/php?id=3010,(The Iraq War: Who Benefits?)
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پس از حمله امريكا به عراق، ميزان صادرات مستقيم 
اس��راييل به عراق در ع��رض 3 ماهه اول س��ال 2004 
ارزشي معادل 2 ميليون دالر داشته است.1 البته بخش 
اعظم ص��ادرات كاالهاي اس��راييلي به عراق به ش��كل 

غيرمستقيم و از طريق مصر و اردن انجام مي شود.
شايان ذكر اس��ت كه مردم عراق به دليل ديدگاه هاي 
ضد اسراييلي خود، حاضر به مصرف كاالهاي اسراييلي 
نيستند و به همين دليل شركت هاي اسراييلي كاالها و 
خدمات خود را تحت پوشش و با برچسب شركت هاي 

اردني، مصري و بعضاً ترك ارائه مي نمايند. در همين راستا، رژيم صهيونيستي به منظور 
تس��هيل صادرات كاالهاي خود به عراق از طريق اردن، يك موافقت نامه تجاري با اين 
كش��ور در تاريخ 16 مه 2004 امضا نمود كه بر اس��اس آن موانع گمرك��ي عبور كاال از 
اسراييل به اردن رفع شد.2 الزم به ذكر است كه بس��ياري از سياست گذاران اقتصادي 
اس��راييل، بازار مصرف عراق را فرصتي مناس��ب براي ش��كوفايي اقتصادي بخش هاي 

مختلف صنعتي اسراييل مي دانند.
همچنين بايد اضافه نمود كه تنوع زمينه هاي فعاليت شركت هاي اسراييلي در عراق 
عالوه بر آن كه نشان دهنده اش��تهاي اقتصادي اسراييل در عراق اس��ت، بيانگر تالش 
اسراييل براي ايجاد نفوذ هر چه بيشتر در زمينه هاي مختلف و بهره گيري از اين نفوذ در 

برنامه هاي آتي خود در عراق است.
از همين رو است كه شركت هاي نفتي اسراييلي نيز در كنار ساير شركت ها، حضوری 
فعال در عراق داشته و سعي دارند تا با حمايت شركت هاي بزرگ نفتي امريكايي نظير 
هاليبرتون، درمناقصات بزرگ نفتي برنده شوند و طرح هاي زيربنايي عراق را عهده دار 

گردند. 
در همين رابطه، نيروهاي امريكايي براي تأمين سوخت مورد نياز خود در عراق، يك 
قرارداد 80 ميليون دالري را با يك ش��ركت نفتي اس��راييلي به نام »سونول گازولين« 

منعقد نموده اند.3
حمايت هاي امريكا از اسراييل به حدي است كه برخي از منابع ديپلماتيك نقل كرده اند 

1. Ibid , quoted: maariv, April 2,2004
2. Ibid.
3. www.israel national news.com

از راهکارهاي اساسي که 
دولت مردان امریکایي در 
فراهم نمودن حضور اسرایيل 
در عراق در دستور کار قرار 
حضور  اجازه  داده اند، 
در  اسرایيل  غيرمستقيم 
مناطقي از عراق در پوشش 
احداث شرکت هاي مختلف 

نفتي و غير نفتي است
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دولت بوش تأكيد نموده اس��ت:»تنها زماني از لغو تحريم هاي سازمان ملل عليه عراق 
حمايت خواهد كرد كه دولت عراق براي انتقال نفت به اسراييل موافقت نمايد.«1

دستيابي به منابع نفتي عراق و احياي مجدد خط لوله مذكور آن چنان براي اسراييل 
حائز اهميت است كه يوسف پاريتزكي وزير وقت امور زيربنايي رژيم صهيونيستي از آن 

به عنوان يك رؤيا ياد كرده است. وي افزود:
ما مي توانيم به يك منبع سرشار سنتي نفت دست يابيم و حتي قادر 
خواهيم بود تا مقداري از نفت خام مازاد ني��از خودمان را از طريق بندر 
حيفا صادر نماييم. اما قبل از هر چيز ما نياز ب��ه انعقاد قرارداد با دولت 
آينده عراق خواهيم داشت. و اين قرارداد زماني كه گروه هايي كه خواهان 
رابطه با اسراييل هستيد در عراق بر مسند قدرت بنشينند ممكن خواهد 

بود.2
ايجاد يا احياي يك خط لوله مستقيم از عراق به اس��راييل موجب كاهش هزينه هاي 
انرژي اين رژيم خواهد شد به گونه اي كه اس��راييلي ها معتقدند كه واردات نفت از عراق 
حدوداً 20درصد نسبت به روس��يه از هزينه كمتري برخوردار است و از طرفي ديگر در 
صورت تحقق چنين ايده اي، اين خط لوله از اردن خواهد گذشت و از آنجا كه امريكا با هر 
دو دولت اسراييل و اردن داراي روابط بسيار نزديكي است، اين مساله سبب خواهد شد 
تا خود امريكا نيز به منابع نفتي عراق دسترسي بهتري داشته باشد و وابستگي آن را به 

نفت عربستان صعودي تا حدودي كاهش دهد3.
 پاريتزكي اضافه مي نمايد: 

احياي مسير انتقال نفت عراق به اس��راييل از طريق خط لوله مذكور، 
براي اسراييل منافع اقتصادي بسيار بااليي را در بر خواهد داشت و شهر 

حيفا را به روتردام جديد مبدل خواهد ساخت.
اسراييل براي احياي خط لوله مذكور، عالوه بر چانه زني با مقامات امريكايي و عراقي، 
اقدامات ديگري را نيز در دستور كار خود قرار داده است. در واقع يكي از اهداف اسراييل 
از حضور در ش��مال عراق، تس��لط بر خط لوله »كركوك � يومورتاليك« است كه نفت 

1. http://www.thedossier.ukonline.co.uk/Web%20Pages/DAILY%20STAR_Securing» 
Securing iraq oil for Israel«

2.http://www.sptimes.com/2004/08/15/columns/Israel–s-pipe-dream-.shtml »Israel 
Pipedreem: Getting Oil From Iraq«

3. Ibid.
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شمال عراق را به تركيه مي برد و در حال حاضر 
نيز به دليل حمالت متعدد از كار افتاده اس��ت. 
هدف اس��راييل از تس��لط بر اين خط آن است 
كه انتق��ال نفت از طريق اين خ��ط لوله را براي 
هميشه غير ممكن س��ازد تا بدين وسيله عراق 

را به خط لوله »موصل � حيفا « محتاج نمايد1.
مقامات تركيه در واكنش به اين اخبار و اشتياق 
منابع اسراييلي در طرح و احياي خط لوله موصل 

� كركوك نگراني خود را ابراز نمودند؛ چراكه در حال حاضر همان گونه كه اشاره گرديد 
نفت عراق از طريق تركيه به يك بندر مديترانه اي در نزديكي مرز سوريه منتقل مي شود 
و به همين دليل تركيه از ترانزيت اين ماده درآمد بااليي را كسب مي نمايد. از همين رو 
منابع تركيه به اسراييل هشدار دادند كه تصميم و اقدام براي احياي اين خط لوله موجب 

سردي روابط آنكارا � تل آويو خواهد شد.2
ضمناً بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي و طوالني مدت، خود 
نياز به عقد قراردادهاي بلند مدتي خواهد داشت كه نه تنها موجبات وابستگي عراق به 
شركت هاي اسراييلي را فراهم مي سازد، بلكه توجيهي مناس��ب براي حضور فعال تر و 

طوالني مدت اسراييل در عراق و دستيابي به اهداف ديگر اين رژيم نيز مي باشد.
اما نكته اي ك��ه در اينجا بايد بر آن تأكي��د نمود اينكه اگرچه منطقه ش��مال عراق به 
عنوان يكي از غني ترين منابع نفتي جهان، طمع اسراييل را به خود جلب كرده است اما 
همان گونه كه ذكر گرديد، اين امر تنها زماني به واقعيت تبديل خواهد شد كه دولتي كه 

در عراق بر قدرت مي نشيند از گذشته تمايالتي به اسراييل داشته باشد.3
از همين رو است كه پاريتزكي معتقد است كه: »انعقاد قرارداد احياي خط لوله انتقال 
نفت عراق به اسراييل بس��تگي به دولتي دارد كه پس از فروپاشي صدام زمام امور را به 

دست خواهد گرفت.«

1. http://www.mehrnews.com/fa/newsprint.aspx?newsId-61702 
2.Ronald,Hil ton,Iraqi Oil  For Israel,( http://wais.stanford.edu/Iraq/iraq_

IraqiOilForIsrael(110503).html),
Haaretz,2003
3.http://www.jewishsf.com/bk030418/i22b.shtml, Matthew,Gutman,»Iraq to Hifa Oil 

Pipeline Could Spur Economic Rebirth «

شایان ذکر است که مردم عراق 
به دليل دیدگاه هاي ضد اسرایيلي 
خود، حاضر به مصرف کاالهاي 
اسرایيلي نيستند و به همين دليل 
شرکت هاي اسرایيلي کاالها و 
خدمات خود را تحت پوشش و 
با برچسب شرکت هاي اردني، 
مصري و بعضًا ترک ارائه مي نمایند
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در اينجا نيز نقش كردس��تان عراق در ايجاد 
زمينه هاي الزم براي حضور اسراييل در عراق 
برجسته مي ش��ود؛ چراكه وجود منابع عظيم 
نفتي در كردس��تان و روابط تاريخي اسراييل 
با اكراد، زمين��ه الزم را ب��راي چانه زني و البي 
اسراييل در دستيابي به اهداف خود و از جمله 

احياي خط لوله انتقال نفت فراهم مي آورد. 
اما اين موضوع از نگاه تحليل گران مختلف با 

چند مانع سياسي روبه رو خواهد بود: 
1. دولت عراق را در صورت عقد چنين قراردادهايي با اسراييل با فشار روبه رو خواهد 

كرد؛ 
2. حفظ امنيت خط لوله بسيار مشكل است.1

ضمن اينكه واكنش كشورهاي همسايه عراق و به ويژه متحد استراتژيك اسراييل يعني 
تركيه را به همراه خواهد داشت؛ و حتي به رغم اظهارات مقامات اسراييلي ممكن است 
مخالفت اردن را نيز به همراه داشته باشد؛ زيرا اين كشور به عنوان مسير عبور خط لوله، 
خواهان دريافت حق ترانزيت قابل توجهي خواهد شد كه بايستي نهايتاً اسراييل و اردن 

به توافق نهايي دست يابند.2

جمع بندی و نتيجه گيری
بررسی های موجود نشان می دهد وجود زمينه هاي تاريخي براي اسراييل در كردستان 
عراق، موجب گرديده اس��ت تا عوامل اين رژيم تحت پوشش ش��ركت هاي اقتصادي و 
تجاري، احساس دين اكراد و برخی رهبران كرد به اسراييل، تمايالت و اظهارات رهبران 
كرد در برقراري رابطه با اسراييل و همچنين از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي براي 
نيروهاي كرد، اوالً حضور خود را در اين منطقه افزايش دهند و ثانياً به دليل هم مرز بودن 
كردستان عراق با مناطق كردنشين ايران، با به كارگيري شيوه هاي خاصي، اهداف ذيل 

را عليه جمهوری اسالمی ايران در دستور كار خود قرار دهند:
الف. ايجاد بازدارندگي و موازنه از طريق به وجود آوردن نيروي هم وزن حزب اهلل لبنان 

1. »Israel Pipedreem: Getting Oil From Iraq«,tims magazine, August , 2004
2.خبرگزاری مهر، »احتمال احيای خط لوله نفت كركوك به اسراييل«، 1384/4/22.

تنوع زمينه هاي فعاليت شرکت هاي 
اسرایيلي در عراق عالوه بر آن که 
اقتصادي  اشتهاي  نشان دهنده 
اسرایيل در عراق است، بيانگر 
تالش اسرایيل براي ایجاد نفوذ هر 
چه بيشتر در زمينه هاي مختلف و 
بهره گيري از این نفوذ در برنامه هاي 

آتي خود در عراق است



24
5

ران
ی اي

ت مل
مني

 بر ا
 آن

ثير
 و تأ

راق
ن ع

ستا
كرد

در 
ل 

رايي
ر اس

ضو
ح

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

در مرز جمهوری اسالمی ايران، با بهره برداري از نيروهاي آموزش ديده و جنگ ديده كرد 
نظير پيش مرگان و به ويژه ضدانقالب كردی؛ از طريق تسليح، تجهيز و آموزش؛

ب. داير كردن پايگاه هاي جاسوس��ي و ش��نود در مرز ايران و كنترل اقدامات نظامي 
جمهوری اسالمی ايران )به ويژه در خصوص تحركات و فعاليت هاي هسته اي(؛

پ. تهييج، ترغيب و حمايت از ايده ها و تمايالت تجزيه طلبانه اكراد. در واقع شايد بتوان 
اس��راييل را تنها طرفي دانس��ت كه همواره از تمايالت تجزيه طلبانه اكراد در دهه هاي 
گذشته حمايت نموده است؛ اين موضوع كه در راستاي يكي از استراتژي هاي كالن اين 
رژيم در منطقه خاورميانه يعني تجزيه كشورها به مناطق و بخش هاي مختلف بر اساس 
هويت هاي متنوع قومي و فرهنگي است، از اين لحاظ حائز اهميت است كه تقريباً تمامي 
كشورهاي داراي اقليت كرد، داراي بحران بوده و موضوع كردها همواره يكي از موضوعات 
اصلي امنيت ملي اين كشورها مطرح بوده است. از اين رو تالش اسراييل در ترغيب كردها 

براي تحقق استقالل كردستان عراق بدون ترديد با اهداف ذيل صورت مي گيرد:
1. تحقق تجزيه كردستان و حتي وضعيت فدرالي در كردستان عراق، ساير اكراد منطقه 
را در داشتن وضعيت مشابه تحريك مي نمايد. اين وضعيت موجب دامن  زدن به بحران 

كردي براي كشورهاي داراي اقليت كرد و به ويژه جمهوری اسالمی ايران مي گردد.
2. تحقق تجزيه كردستان عراق يا وضعيت فدرالي، به تدريج ادعاهاي اكراد در الحاق 
مناطق نفت خيز شمال عراق نظير موصل به كردستان1 را به دنبال خواهد داشت كه در 
اين صورت، اسراييل عالوه بر اينكه فرصت مناسب تري را در شوراندن اكراد ديگر كشورها 
به منطقه پيشرفته كردستان عراق خواهد داشت، به اهداف بلند مدت اشاره شده در اين 

پژوهش نيز دست خواهد يافت. 

1. شايان ذكر است كه صدام حسين به منظور كنترل تمايالت استقالل طلبانه اكراد و حفظ امنيت انرژي به عنوان 
مهم ترين منبع درآمد عراق، از طريق كوچ و مهاجرت اعراب سني به مناطق شمال عراق و به ويژه موصل، وضعيت 

جمعيتي اين مناطق را تغيير داد.


