
59 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 

 

های اسراییل؛ تحلیلی بر استقالل اقلیم کردستان در آیینة سیاست

 اساس نظریة ساختاربندی گیدنز
 

 * 1 خداوردیحسن 
  2 محمد شیرزاده اصل شربیانی

 

 چکیده

وی س های نوظهور در غرب آسیاست که به دلیل مشروع شناخته نشدن از رژیم صهیونیستی از قدرت

ل ب رای اس راییرو بوده اس ت  ی اسالمی ایران با مشکالتی روبهویژه جمهوربرخی کشورهای آسیا؛ به

ب ا  را در پیش گرف ت و در پ ی اتح اد« اتحاد پیرامونی»بخشی به موجودیت خود، سیاست مشروعیت

دلی ل توج ه اس راییل ب ه کرده ا، س هولت جل    کشورهای مسلمانِ غیرعربِ غ رب آس یا برآم د 

ت ة تشکیل کردستان بزرگ است  ای   پ ژوهش کوشش ی اس ها در برابرِ وعدهای متقابل آنهمکاری

ر ردس تان دککه:  تحلیل وضعیت عراق پساصدام، موقعیت ژئوپولیتیکی عراق و اقلیم برای پاسخ به ای 

راق های رژیم صهیونیستی در کردس تان ع چهارچوب نظریة ساختاربندی گیدنز چگونه است؟ فعالیت

طق ة غ رب شود؟ ای  امر موازن ة ق درت را در مننه توجیه میبر مبنای نظریة ساختاربندی گیدنز چگو

اج د وایران ی  ای و نیز از طریق مص اببه ب ا اف رادها به شیوة کتابخانهکند؟ دادهآسیا چگونه تعیی  می

ق درت،  اند و  بر اس ا  ما اهیمِ من ابق، قواع د،منص  و مسوولیت در اقلیم کردستان گردآوری شده

ر اقل یم دهای رژی م صهیونیس تی اند  مطالعات نشان دادند فعالیتتحلیل شدهسلطه، مشروعیت و معنا 

درت، ق کردستان به منظور دستیابی به منابق تخصیصی و اقتداری در ای   منطق ه جه ت دس تیابی ب ه 

سازی قدرت بخشی به خود از طریق به رسمیت شناخت  استقالل اقلیم کردستان و مضاعفمشروعیت
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 مقدمه

های نوظهور در غرب آسیاست ک ه در پ ی اش  ال فلس طی  رژیم صهیونیستی از قدرت

های بزرگ دنیا؛ به ویژه انگلیس به وجود آمده است  توسط یهودیان و با همکاری قدرت

یت ای  کشور به لحاظ اجتماعی سیاسی از سوی اغل   کش ورهای غ رب آس یا موجود

ای الملل ی و منطق هپ ییری و خ م مش روعیت ب ی فاقد مشروعیت است  انزوا، آس ی 

اند که همواره موجودیت اسراییل را از ابت دای تسس یس آن تهدی د ای بودهخطرات عمده

اهداف اسراییل در منطقه، تالش برای خروج تری  اند  بنابرای ، یکی از اولی  و مهمکرده

از انزوا و کس  متحدانی در منطقه بوده است  اسراییل برای خروج از انزوای سیاس ی و 

بخشی به موجودیت خ ود توج ه خ ود را ب ه اتح اد ب ا کش ورهای مس لمان مشروعیت

ه ای ق ومی و م یهبی منطق ه؛ از جمل ه کرده ا و غیرعرب منطقة غرب آسیا، و اقلی ت

ش هرت یاف ت  « اتح اد پیرام ونی»سیحیان معطوف کرد  ای  سیاست با عنوان سیاست م

تری  قوم ای  بوده است که کردها بزرگ« اتحاد پیرامونی»دلیل اهمیت کردها در سیاست 

فاقد کشور و دولت مستقل در دنی ا هس تند  بن ابرای ، وع دة تش کیل کردس تان ب زرگ 

ها ایجاد کند  ش واهد ت اریخی نش ان ای متقابل آنهتواند انگیزة خوبی برای همکاریمی

دهند به وجود آمدن کردستان بزرگ که دربردارندة کردهای چهار کشور عراق، ایران، می

ترکیه و سوریه باشد، برای اسراییل همان قدر م ت نم خواه د ب ود ک ه ب رای کش ورهای 

های اس راییل کاریکنیم که همیادشده تهدیدی بس خطرناک است  بنابرای ، مالبظه می

و کردهای ش مال ع راق ص رفا دارای تاهیره ای دوجانب ه نیس ت؛ بلک ه ب یش از هم ه، 

تری  دشم  ای  رژیم مت سهر کشورهای غرب آسیا و از جمله ج ا ایران را به عنوان بزرگ

تری  دلیل تسهیرپ ییری ای ران، موقعی ت ج رافی ایی ای   کش ور نس بت ب ه کند  مهممی

ردنشی  بودنِ باشیة غربی ایران است که بخش غربی ایران را مستعدِ کردستان عراق و ک

کند؛ یک ی از اه دافی ک ه رژی م پیوست  به کردستان عراق و تشکیل کردستان بزرگ می

نماید  تجزیة ایران به ای  دلیل برای صهیونیستی در سیاست خارجی خود آن را دنبال می

ست که پس از انق الب اس المی در ای ران، رژیم صهیونیستی از اهمیتی بسزا برخوردار ا

ها و اصرار جمهوری اسالمی موضق ایران در قبال اسراییل ت ییر کرد و با توقف همکاری

ایران مبنی بر نامشروع بودن ای  رژیم، اسراییل یکی از متحدان مه م خ ود را در غ رب 
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ای  ام ر ب رای دار شد  او به شدت خدشه "اتحاد پیرامونی"آسیا از دست داد و سیاست 

های سیاسی به همراه آورد و به ان زوای ای   رژی م دام   زد  بن ابرای ، اسراییل دشواری

هاراهی ب ه س وی تس لط ب ر طلبی آنبرقراری روابط بسنه با اکراد و بمایت از استقالل

 عراق، کنترل ایران و ت ییر موازنة قدرت در غرب آسیا خواهد گشود 

ک ه:  تحلی ل وض عیت سخ به ای  س وواتت اس ت پژوهش باضر کوششی، برای پا

عراق پساص دام، موقعی ت ژئوپ ولیتیکی ع راق و اقل یم کردس تان در چ ارچوب نظری ة 

های رژیم صهیونیستی در کردس تان ع راق ب ر ساختاربندی گیدنز چگونه است؟ فعالیت

ر ش ود؟ ای   ام ر موازن ة ق درت را دمبنای نظریة ساختاربندی گیدنز چگونه توجیه می

کن د؟ ه دف نگارن ده از بررس ی نق ش اس رائیل در منطقة غرب آسیا چگونه تعیی  م ی

استقالل کردستان عراق و پیامدهای ای  استقالل ارائة الگوی عملک رد ای   رژی م ب رای 

دنبال کردن منافق خود در جهان، به طور عام و در غ رب آس یا ب ه ط ور خ ا. اس ت  

ه ای د ب رای تش خیع عملک رد س ایر دول تتوان مالبظة الگوی عملکرد اسرائیل می

سازی قدرت خود در بخشیِ سیاسی به خود و بیشینهپییر که در صدد مشروعیتمخاطره

ی ابی، گش ا باش د  همین ی ، ب ه دس ت دادنِ ش یوة س لطهالمل ل هس تند، راهعرصة بی 

ه  ای رژی  م صهیونیس  تی ب  ر اس  ا  نظری  ة بخش  ی و معنابخش  ی سیاس  تمش  روعیت

رود  ه دف مه م دیگ ر، گیدنز از دیگر اهداف ای  پژوهش ب ه ش مار م ی ساختاربندی

ه ای ای   بررسی جایگاه ایران در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی از طریق همک اری

شده، پس از توض ی  های مطرحرژیم با کردهای شمال عراق است  برای پاسخ به پرسش

ش ود  س  س درت توضی  داده م یدربارة مبانی نظریة ساختاربندی گیدنز و نیز معنای ق

ه ای ژئوپ ولیتیکی ای   کش ور در چه ارچوب ساختار سیاسی عراق پساصدام و ویژگی

ه ای رژی م صهیونیس تی در گ ردد  پ س از آن، فعالی تنظریة ساختاربندی بررس ی م ی

کردستان عراق بر مبنای مااهیم مطرح در نظریة ساختاربندی گیدنز توجیه خواهند شد و 

گی ری خ واهیم پرداخ ت  در انته ا بن دی و نتیج هاب   مط رح، ب ه جم قبر اسا  مب

های رژیم صهیونیستی در منطقة غرب آس یا و مشخص ا راهکارهایی برای اناعال سیاست

 اقلیم کردستان ارائه خواهد شد 
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 نظریة ساختاربندی گیدنز. 1

کن د،  ب ر د م یگیدنز، که در آن بر جریان فعال زندگی اجتماعی تاکی 1نظریة ساختاربندی

های نظری پیشی  او استوار است  خود او ای  نظریه را محصول کنک اش شالودة رهیافت

داند )گی دنز، شناسی تاسیری، کارکردگرایی و ساختارگرایی میدر سه سنت نظریِ جامعه

ک ه از  2سازی از ماهیت ساختار، عاملینی(  فرایند ساختاری شدن مستلزم ماهوم26: 1981

هایی که ای  موارد ب رای ایج اد ان واع الگوه ای س ازمان کنند و شیوهستااده میساختار ا

(  عاملیت ماهوم مهم ی اس ت و 477: 2003شوند )ترنر، انسانی، متقابال به کار گرفته می

عبارت است از توانایی فرد برای انجام یک کنش خا.  افراد ممک  است منطقا توانایی 

ه باشند اما در یک باف ت اجتم اعی خ ا.، ای   توان ایی از انجام امور و اعمالی را داشت

ها در آن بافت اجتم اعی از ب ی  خواه د رف ت  ها سل  شود و در نتیجه، عاملیت آنآن

عاملیت با قدرت در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد  ق درت، ک ه خ ود محص ول در اختی ار 

لی ت را ب ه هم راه ه ای بقیق ی و بق وقی عامداشت  انواع منابق است، برای شخص یت

آورد  قادر بودن به عملی، به معنی قادر بودن ب ه مداخل ه در جه ان ی ا خ ودداری از می

(  45: 1395ای در نتیجة تاهیر فراین د ی ا وض عیتی خ ا. اس ت )گی دنز، چنی  مداخله

عاملیت در تعامل با سایر وابدهای یک ساختار و بر اسا  نقشی که سایر وابدها ایا ا 

 آید د میکنند پدیمی

و  3نکتة بائز اهمیت در ای  نظریه آن است که گی دنز س اختار را متش کل از قواع د

دان د؛ در بال ت نخس ت قواع د ب ه داند و قواعد را متجل ی در دو ش کل م یمی 4منابق

ای خ ا. بق وق و تعه دات یابن د و در زمین هتجلی م ی 5صورت هنجارهای اجتماعی

ای خ ا. ب ه د، ذخایر معرفتی افراد جامع ه در زمین هکنند  در بالت دوم قواعایجاد می

ش وند؛ در روند  در ای  نظریه، منابق نیز به دو ص ورت در جامع ه متجل ی م یشمار می

تواند الگوه ای تعام ل اجتم اعی را است که می 6بالت اول منابق، برابر با اقتدار اجتماعی

                                                           
1. structuration theory 

2. agents 

3. rules 

4. resources 

5. social norms 

6. social power 



63 

 

 

 

 

استتتل اقلام تتت  ل

کردستتل دلدآلین  تت ل

هتتتت  لتس  ستتتت

لبرل لتح   ی اسران ل؛

استتت ظلیةرنتتت ل

لس خل آب د لگ دیز

نونگیار در یک جامعه از منبع ی دهی کند  به عنوان مثال، نهاد قاای خا. جهتدر زمینه

اقتداری برخوردار است؛ زیرا گسترة اختیارات اجتماعی آن، قدرت اجتماعی را ب رای آن 

آورد که به واسطة ای  قدرت اجتماعی ب ه تع امالت اجتم اعی جه ت نهاد به ارم ان می

را در  بخشد  در بالت دوم منابق با استااده از مصنوعات و کاتها، تعامالت اجتم اعیمی

کند  به عنوان مثال، دارندة امتیاز واردات کات ی ا کاته ایی دهی میای خا. جهتزمینه

مشخع، بخش مهمی از منابق تخصیصی یک جامع ه را در اختی ار دارد ک ه هم ی  ام ر 

آورد  بنابر آنیه گاته شد، من ابق ی ا برای فرد یا نهاد میکور قدرت اجتماعی را همراه می

باشند که قدرت اجتماعی، پیامد در اختی ار داش ت  ه ر یا تخصیصی می اقتداری هستند،

توان دریافت که چرا گیدنز بر ای  ب اور اس ت ک ه یک از انواع ای  منابق است  بال، می

کند  گیدنز تاکید قدرت، خود منبق نیست؛ بلکه تجمیق منابق است که قدرت را ایجاد می

ها ص رفا ب ه لح اظ ها و استااده از آند و شاخعکند که قواعد و منابق با هم مرتبطنمی

اند و در جهان تجرب ی واقع ی ب ا ه م هس تند؛ از ای   رو ق درت، تحلیلی تاکیک شده

گون ه ک ه قواع د و من ابق س اختار مجازات و وسایل ارتباطی متصل به یکدیگرند، همان

توان شده میئه(  بر اسا  توضیحات ارا4: 1383اند )مقد  و قدرتی، گونهاجتماعی ای 

کنش متقابل دارن د؛ دریافت که در نظریة میکور تعامل اجتماعی و ساختار اجتماعی برهم

دهن د و س اختار های اجتم اعی ب ه س اختار اجتم اعی ش کل م یبه ای  معنی که تعامل

های اجتماعی نیز محص ول دهد  خود تعاملاجتماعی نیز به تعامالت اجتماعی جهت می

 قواعد و منابق است؛ بنابرای ، قواعد و منابق به نوبة خود در ش کل دادن شدنِکارگرفتهبه

ه ای اجتم اعی ه ا را در باف تکنند ک ه کنش گران اجتم اعی آنبه ساختار نقش ایاا می

 کنند ها را باظ یا بازتولید میگیرند و در زمان و مکان آنکارمیگوناگون به

، 1کند ک ه در آن س ه ماه وم س لطهرائه میگیدنز توجیهی از عملکرد قواعد و منابق ا

دارد  ای دة اص لی ای   محس وب م ی 4ه ای نظ ریرا به عنوان نخستی 3و معنا 2مشروعیت

مایة سلطه هستند؛ زیرا مس تلزم تجمی ق تس هیالت م ادی و است که منابق تزمه و دست

                                                           
1. dominance 

2. legitimacy 

3. signification 

4. theoretical primitives 
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ن د و آیسازمانی برای انجام امورند  برخی قواعد به صورت ابزاره ای مش روعیت درم ی

ش وند؛ زی را دار ب ه ک ار ب رده م یهای نمادی  معنیقواعد دیگر برای ایجاد معنا یا نظام

ای     ( 478: 2003آورند که وقایق را بنگرند و تاسیر کنند )ترنر، هایی را فراهم میشیوه

های بقیقی و بقوقی )افراد و نهادهای اجتماعی( که به منابق بدان معناست که شخصیت

ش وند و در نتیج ه ب ه یا تخصیصی دسترسی دارند، از قدرت برخ وردار م ی اقتداری و

واسطة ای  دسترسی قادر خواهند بود قواعدی را، خواه از نوع هنجاری و خ واه از ن وع 

هایی مشروعیت ببخشند  اگ ر ها یا وضعیتها به پدیدهمعرفتی وضق کنند که از طریق آن

برخوردار باشد، به ای  ماهوم است ک ه ب رای وضعیتی در نظر آباد جامعه از مشروعیت 

توان گا ت قواع د ب رای ایج اد معن ا ب ه ک ار گرفت ه ها دارای معناست؛ بنابرای ، میآن

 شوند  می

پردازی در مورد قدرت به مثابه یک نوع قابلی ت عم ومی گیدنز در گام اول از نظریه

را یک مت ی ر مرب وب ب ه  دارد و آنساز که عامالن واجد آن هستند، دست برمیدگرگون

کند  در گ ام مرات  توزیعی قلمداد میروابط اجتماعی باکی از سلطه و باکی از سلسله

شود و انواع مختلای مثل ق درت پییرد که قدرت به نحوی متااوت توزیق میدوم او می

ه ای ه ای نظ امکند برای ویژگینظامی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و     دارد که ایجاب می

جتماعی علتی نسبتا مستقل در نظر بگیریم     اما آیا توزیق قدرت و خا. ب ودن ان واع ا

« ق ادر»های نهادی کنش استراتژیک موقعیتی، قدرت را ب ه ج ای آنک ه آن در چارچوب

آورد؟ آیا قدرت همواره ب ه هم ان ص ورتی ک ه رابط ة یافته درنمیسازد، به شکلی تعی 

کند؟ توضی  سازد، الزام و اجبار هم میاندازه که قادر میدوسویگی انتظار دارد، به همان 

ی ابی نش ان س ازی و س لطهو تبیی  گیدنز در باب تعامالت سه مؤلاة معناسازی، مشروع

انگاران ة خ ود اس توار بمان د و تلویح ا ی ابیتواند ب ر اص ول س اختدهد که او نمیمی

 ( 107-106: 1386 معادل نیستند )پارکر،« قدرت»پییرد که همة انواع می

در تعریف قدرت اجتماعی ای  نکته بائز اهمیت است که تاهیرگ یاری ب ر س اختار 

ه ای ع امالن باش د؛ زی را در ق درت اجتم اعی گزین ه« عامدان ه»انگیزشی دیگران باید 

ای معی  که دلخواه است، باصل شود اما در ق درت شود تا نتیجهاجتماعی ت ییر داده می

شودبدون قصد قبلی کنشگر به وجود آمده و نتیجة فرع ی که باصل میای پیامدی نتیجه
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یک کنش خا. است  بر اسا  مطال  ای  بخش، انواع قدرتی را که رژیم صهیونیستی 

کند، شرح خواهیم داد   بر اسا  آن سیاست خارجی خود را در اقلیم کردستان تعیی  می

است که در خص و. رابط ة ب ی  رسد و آن ای  ذکر یک نکتة دیگر ضروری به نظر می

آورند، رو هستیم که در آن منابق، قدرت را به ارم ان میمنابق و قدرت، با پیوستاری روبه

شود و همی  مشروعیت باز قدرت بیشتری را به وجود بخشی میقدرت سب  مشروعیت

جود شده وآورد و بنابرای ، در یک انتهای آن منابق و در انتهای دیگر، قدرت مضاعفمی

 دارد  نمودار زیر بیانِ شِماتیک همی  موضوع است:
 

 
نمودار  فوق رابطة میان انواع منابق ، انواع قدرت، مشروعیت و پیامد آن؛ یعنی قدرت 

 شدهمضاعف

 

 چارچوب نظریة ساختاربندی های  ژئوپولیتیکی عراق پساصدام درویژگی. 2

د را به نظام مرک  داد ک ه در آن بافت و تمرکزگرا جای خودر عراق پساصدام نظام تک

مرکزی  ت مقت  در وج  ود ن  دارد  پ  س از س  رنگونی رژی  م بع    ع  راق، اقت  دارگرایی و 

های اقلیت های گروهسرکوبگری ای  رژیم جای خود را به فضایی برای طرح درخواست

قومی و میهبی؛ یعنی کردها و شیعیان داد  ای  بدان معنی است که تا پیش از س رنگونی 

منابق اقتداری و تخصیصی جامعه در انحصار رژیم بع  عراق بود که هم ی  ام ر  صدام،

آورد؛ یعنی قابلیتی که ناشی از پی دا ک ردن ظرفی ت برای ای  رژیم عاملیت به ارم ان می

برای دست زدن به اقداماتی است که سایر اعضا به دلیل دسترس ی نداش ت  ب ه آن من ابق 

ای  من ابق  2003ای ، یعنی قدرت  اما پس از سقوب او در ها هستند و ناتوان از انجام آن

از انحصار یک گروه اجتماعی خا. خارج ش د  خ روج من ابق از انحص ار ی ک گ روه 

خا.، از یک سو، گسترة آزادی بیان را افزایش داده اس ت و از س وی دیگ ر ب ه ب روز 

های قومی روههای مختلف اجتماعی دام  زده است؛ زیرا گاختالف و تعارض میان گروه
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ای که در دورة بکمرانی صدام تح ت فش ار و خاق ان ق رار داش تند، پ س از و میهبی

سقوب وی و در اختیار داشت  آزادی بیان، به منبعی اقتداری دست یافتند و زمین ه ب رای 

ها مهیا شد؛ ی ا ب ه دیگ ر س خ ، از عاملی ت برخ وردار ش دند  وضق قواعد از سوی آن

های قومی و میهبی به معنی آماده شدن زمین ه یت برای ای  گروهبرخوردار شدن از عامل

های قومی و میهبی شان از قدرت اجتماعی است  برخورداری گروهبرای برخوردار شدن

های قومی و میهبی در عراق است  های اختالفدهندة  اختالفاز قدرت اجتماعی نشان

ی و میهبی در صدد ایجاد ت ییر در های قومدهندة آن است که گروهها نشانای  اختالف

ه ا های اجتماعی در راستای منافق خود هستند؛ در نتیج ه آنساختار انگیزشی سایر گروه

به دلیل برخوردار شدن از عاملیت و در نتیجه، دخالت در ساختاربخشیِ نوی  به جامع ه، 

دام بخشی به موجودیت خود در ع راق پساص در صدد وضق قواعد به منظور مشروعیت

ها فاقد مشروعیت ها در دوران بکمرانی بعثیاند؛ آن هم به ای  دلیل که وجود آنبرآمده

 بوده است  

( در کردس تان 12017س  تامبر  3)مطابق با  1396مهر  3پرسی در تاریخ برگزاری همه

ده د ک ه دول ت در مه ار م ی عراق در پی ابراز تمایل به استقالل اقلیم کردستان، نش ان

های قومی ضعف نشان داده است، یا ب ه بی ان دیگ ر، در ب ه ک ار گ رفت  من ابق اختالف

اقتداری و در وضق قواعد ضعیف عمل کرده اس ت  عاملی ت اقل یم کردس تان، عاملی ت 

دولت مرکزی را تحت تاهیر قرار داده و از آن کاسته است و در نتیجه، ساختاربخش ی ب ه 

  عامل ایج اد عاملی ت ب رای اقل یم تس لط رو شده استعراقی یک ارچه با دشواری روبه

توان به عمق استراتژیک، وج ود نسبی کردها بر منابق تخصیصی است که از آن جمله می

منابق نات و گاز فراوان، نیروهای نظامی، مسابت اقلیم، کشاورزی و جمعی ت ب اانگیزه 

س تراتژیک که پیشتر نیز ذکر شد، از ای  عوام ل تح ت عن وان عوام ل ااشاره کرد  چنان

برند و در نتیجه، ای  عوامل استراتژیک همان منابق تخصیص ی هس تند  سخت نیز نام می

های سیاسی، پیشینة مب ارزات کرده ا و ای، فعالیت ابزاب و گروهقدرت تبلی ی و رسانه

وجود رهبران توانمند و افراد تاهیرگیار در دولت عراق از دیگر ع واملی هس تند ک ه ک ه 

آورن د؛ زی را ظرفی ت انج ام اق داماتی را ب رای ستان عاملیت به همراه میبرای اقلیم کرد

                                                           
1. www.bbc.com 
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ها، از آنجا ها نیست و ای کنند که دولت مرکزی قادر به جلوگیری از آنکردها فراهم می

رون د  از جمل ه می شمارهایی از منابق اقتداری هستند، به منزلة قدرت کردها بهکه نمونه

ه ای توان ب ه روزنام هشوند میسر اقلیم کردستان منتشر میهای مهم که در سرتاروزنامه

خبات، روداو، آسو، روژنامه، کردستان نوی و هاوتتی و خبرگزاری اقلیم کردستان اشاره 

ایستگاه رادیویی مش  ول ب ه فعالی ت  29و در دهوک  32، در سلیمانیه 39کرد  در اربیل 

)رس انه فع ال گزارش جام کوردی به(  و در بال باضر 06/04/1392هستند )کردپر : 

یرکل فرهنگ، چاپ و توزیق وزارت فرهن گ و جوان ان ج ا ایران در اقلیم کردستان(؛ مد

شبکه تلویزیونی محلی،  303در ای  منطقه بیش از  ه استاقلیم کردستان عراق اعالم کرد

  کنندرادیویی فعالیت می ای وماهواره

ود که میزان سلطة دولت مرک زی ب رای مه ار شبنا بر ای  گاته، ای  نتیجه باصل می

ها و ایجاد یک ارچگی کافی نبوده است و ای   ام ر ب ه نوب ة خ ود معل ول ای   اختالف

واقعیت است که بخش مهمی از منابق تخصیصی در اختیار اقلیم کردستان است و دولت 

ج ه ب ه اینک ه ها تسلط کافی ندارد؛ ای  منابق، همانا منابق ناتی است  ب ا تومرکزی بر آن

عراق یک کشور ناتی است، در اختیار داشت  منابق ناتی آن، در واق ق در دس ت داش ت  

ای شریان بیاتی دولت مرکزی است که ق درت اجتم اعی آن را ت ا ب د قاب ل مالبظ ه

 دهد کاهش می

نیروهای امریکایی و اسراییلی نیز از سیستم مرک  و عدم تمرکز سیاس ی در ع راق  

ه ا و اند و استمرار بضورشان در ای  کشور بر خشونت موجود میان گروههبهره نماندبی

های مختلف دام  زده است؛ زیرا در غیاب عاملیت تامِ دولت مرکزی برای به دست فرقه

گرفت  منابق؛ آن هم در نتیجة برخوردار نبودن از قدرت اجتماعی کافی، از فرصت به ره 

ت ری  ه دف امریک ا و رژی م ان د  مه مام ک ردهجُسته و برای به دست گرفت  منابق اق د

صهیونیستی را باید در دست گرفت  قدرت اجتماعی و پیامدی دانست؛ به ای  ترتی  که 

ه ایی ب ا ای  دو قدرت، در پی تاهیرگیاری بر ساختار انگیزشی کردها و رقم زدن تصمیم

اق، که در منطقة غرب ها را نه تنها در عرپیامدهایی خا. هستند؛ پیامدهایی که منافق آن

 آسیا تامی  کنند 
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های مختلف به نوبة خود مانعی ب ر س ر راه ها و فرقهوجود اختالف نظر میان گروه 

رود  اعم ال خش ونت، راه ی ب رای در دس ت همگرایی سیاسی و اجتماعی به شمار می

و ب ا گرفت  منابق اقتداری است تا از ای  طریق بتوان به منابق تخصیصی نیز دست یافت 

عاملیت یافت ، قدرت را در دست گرفت؛ در واقق، اعمال خشونت، جنگ بر سر ق درت 

 است؛ قدرتی که در پی در اختیار گرفت  منابق، سلطه را با خود همراه خواهد داشت 

توان د ب ر مع ادتت عراق موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکون ومی خاص ی دارد ک ه م ی

ه ای مه م (  یک ی از ویژگ ی21: 1393ش د )اکب ری المللی تاهیرگ یار باای و بی منطقه

ژئوپلیتیکی کشور عراق آن است که میان دو قدرت بزرگ منطقة غرب آسیا؛ یعنی ای ران 

و ترکیه واقق شده است و منابق مهم ای  کشور نزدیک به مرزهایش با ترکیه و ایران قرار 

ه همراه داش ته اس ت؛ پییری عراق را در نوابی مرزی آن بگرفته است  همی  امر آسی 

زیرا منابق تخصیصی ای  کشور در معرض دسترسی همسایگان آن قرار دارد و ای   ام ر 

بدان معناست که همسایگان، از قدرت اجتماعی در قب ال ای   کش ور برخوردارن د و در 

توان د س ودمند ی ا زیانب ار باش د، در نتیجه با توجه به اینکه اعمال قدرت اجتم اعی م ی

توانند تهدیدی ب القوه ب رای عاملی ت بکوم ت ة زیانبار از ای  قدرت میصورت استااد

شوند  افزون بر ای ، س وابل ع راق در خل یا ف ار  کوت اه اس ت و مرکزی محسوب 

توان برای عراق سراغ کرد، اروندرود است که ایران و ع راق دسترسی آبی دیگری که می

های شرقی اروندرود، گلوگ اه آب ی هبر آن باکمیت مشترک دارند  باکمیت ایران بر کران

دهد و در نتیجه، شاهرگ بیاتی عراق برای صدور نا ت عراق را در دست ایران قرار می

یاب د  ک اهش گیرد و ضری  امنیتی انتقال نات ک اهش م یدر دست همسایگان قرار می

 ضری  امنیتی انتقال نات باز هم به معنی ایجاد بافتی اجتماعی است ک ه دول ت مرک زی

در آن بافت به طور بالقوه قادر به صدور نات خود نخواهد بود و ای  امر خود، به معن ی 

ای خ ا. و ایج اد کاهش عاملیت دولت مرکزی است؛ یعن ی س ل  توان ایی در زمین ه

 وابستگی  

ای که کردها در شمال اند؛ به گونههای قومی و میهبی مختلف در عراق پراکندهگروه

ه ا بیش تر در مرک ز کش ور س کونت دارن د و ای   جنوب و سنی ای  کشور، شیعیان در

ه ای ساز ایجاد ناامنی، مداخلة قدرتهای میان ای  اقوام، زمینهپراکندگی به دلیل اختالف
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ه ای م یکور ای است  به عبارت دیگ ر، در چن ی  ش رایطی ق درتای و فرامنطقهمنطقه

دانن د  بمای ت امدی م تنم م یفرصت را برای ابراز قدرت اجتماعی و اعمال قدرت پی

ای ب ارز از ت الش ای   رژی م ب رای عراق نمون ه 1رژیم صهیونیستی از استقالل کردستان

کس  قدرت اجتماعی است؛ یعنی در پی اس تیال ب ر من ابق تخصیص ی و اقت داری و در 

نتیجه کس  اختیار و توانایی برای تاهیرگیاری ب ر س اختارهای انگیزش ی جامع ة اک راد 

اهیرگیاری بر ساختارهای انگیزشی به نوب ة خ ود دس تیابی ب ه ق درت بیش تر را است  ت

 سازد می پییرامکان

کل گیری هویت ملی را در عراق با مشافزون بر ای ، پراکندگی قومی و میهبی شکل

 س ازد؛ زی را ه ر ی ک ازرو م یکند و تعریف منافق ملی را ب ا دش واری روب همواجه می

ه ا را یِ میکور از هویت اجتماعی خا. خود برخوردارند که آنهای قومی و میهبگروه

ختار ها خواهان بقوق خ ود در س اسازد  هر یک از ای  گروهها متمایز میاز سایر گروه

 ها باشد  وضق بق وق متناس   باص لجامعه هستند؛ بقوقی که متناس  با نیازهای آن

 هبی در وضق قواع د هنج اری وهای قومی و میشود، مگر با دخالت خود ای  گروهنمی

ه ای م یکور ب ه ها بقوقی را ایجاد کند  در شرایطی که گ روهمعرفتی که بتواند برای آن

 ا نداش تهردلیل برخوردار نبودن از عاملیت، اجازة تعیی  قواعد هنجاری و معرفتی مزبور 

ر د باشند، فاقد قدرت، اعم از قدرت پیامدی و ی ا ق درت اجتم اعی خواهن د ب ود، ام ا

ی  ای از عاملیت نائل شوند، امکان دخال ت در وض ق قواع د و تعی شرایطی که به درجه

وی ژه  بخشی از ساختار اجتماعی را به ناق خود خواهند داشت و امکان اعمال قدرت، به

ز ابق؛ اعم قدرت اجتماعی را خواهند داشت  از آنجا که عاملیت، در نتیجة دستیابی به منا

ن ای تنگاتنگ دارد، به دس ت آوردشود و با قدرت رابطهاصل میاقتداری و تخصیصی ب

ه عاملیت به منزلة توان سلطه ی افت  و اعم ال ق درت اس ت  بن ابرای ، ب دیهی اس ت ک 

ر س ر اختالف میان یک اقلیت قومی و میهبی در اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق ب

ل ی ای  بخش رف ت، اقت دار مدستیابی به عاملیت است  مجموعة عواملی که ذکرشان در 

 عراق و قدرت و ناوذ ای  کشور را در منطقة غرب آسیا محدود کرده است  

 

                                                           
1. www.tasnimnews.com 
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 اقلیم کردستان و رژیم صهیونیستی .3

ای خودمختار در شمال ای  کشور است  اقلیم کردستان سکونتگاه کردهای عراق و منطقه

ه و همسایة غربی آن سوریه همسایة شرقی اقلیم کردستان، ایران، همسایة شمالی آن ترکی

است  همسایگان شمالی و غربی اقلیم کشورهایی هستند که پس از اتمام جن گ جه انی 

های رایا در ای   منطق ه ک ردی و عرب ی، و اول توسط دول غربی به وجود آمدند  زبان

  نوع بکومت آن نظام پارلمانی است 

 نظ ام اداری ملی، و اخلید ساتنه معی  و مشخع بودجه هم، از مجزا قوه سه وجود

 و اطالعات امنیت ادارة یک وجود امنیت، برقراری برای دیدهشآموز پلیس همیون منظم

 ب ا ق وانی  منطب ق ب داد، از مجزا اساسی قانون مستقل، قضایی نظام آسایش، عنوان تحت

 با برقراری ارتباب در آزادی همینی  المللی، بی  معیارهای و داخلی ساختارهای و فرهنگ

نیروه ای  ب ه موس وم خ ود ب ه مخ تع دف اعی نیروهای جهانی، سیاسی وابدهای دیگر

دس ت  ب ه ع راق در کُ رد سیاس تمداران که است بارزی امتیازات و هاویژگی از پیشمرگ

(  نهادهایی که در اقلیم کردستان وجود ندارن د 178: 1394اند )نیکار و ماهیدشتی، آورده

 ه، وزارت دفاع و بانک مرکزی  عبارتند از وزارت امور خارج

به کردها تعریف بکومت مرک زی ع راق ب ه عن وان یکی از دتیل نزدیکی اسراییلی

اند که دور نگ اه داش ت  نیروه ای ها بر ای  باور بودهدشم  مشترک بوده است  اسراییلی

ه ای اع راب و رژی م صهیونیس تی چ ه در جبه ة اردن و چ ه در نظامی عراق از جن گ

جوتن و زفه امری ضروری است و ب ه هم ی  دلی ل هم واره در پ ی اش تعال  هایجبهه

ان د  اک راد تنه ا ی ک گ روه از ها می ان بکوم ت مرک زی ع راق و اک راد ب ودهدرگیری

ه ای مع ارض و اند؛ از دیگر ظرفی تهای معارض و ناهمگرای جهان عرب بودهظرفیت

ش د، ب ه کش ورهای مس لمان  ک ه پیش تر نی ز ذک رتوان چنانناهمگرا با جهان عرب می

غیرعرب و نیز مسیحیان مقیم کشورهای عربی اشاره کرد   با توج ه ب ه عن اد و اع راض 

آشکار ایران با رژیم صهیونیستی پس از سقوب رژیم پهل وی در ای ران، یک ی از بهت ری  

توانست رژیم صهیونیستی را در رسیدن به اه داف خ ود در اتخ اذ هایی که میمجموعه

حاد پیرامونی یاری کند، جریان ناسیونالیسم کردی در داخل ع راق ب ود  اک راد سیاست ات

نیز که در پی استاادة بداکثری از مثل  ایرانِ پهلوی، رژیم صهیونیس تی و امریک ا ب رای 
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وآم د و از رفت 1971کسی امتیازات هر چه بیشتر از دولت مرکزی عراق بودند، از سال 

ی بارزانی و محمود عثمان با رژیم صهیونیستی استقبال های رهبران خود مال مصطاتعامل

و بمایت کردند  از همان زمان بود که بضور افسران اسراییلی از طری ق س تاد مش ترک 

ارتش ایران و از راه مرزهای ایران به کردستان آغاز شد و البته ارتباب اکراد با اسرائیل ب ا 

 است هم اکنون نیز ادامه دارد  تمام فراز و فرودی که از آن زمان تاکنون داشته

های از سوی دیگر، اقلیم کردستان با دارا بودن چیزی در بدود پنجاه درصد از بوزه

ای است )ابم دی، العادهنات و گاز عراق از لحاظ ژئوپولیتیک انرژی دارای اهمیت فوق

 گ یاری(  با توجه به اینکه نات ب ه عن وان س وختی فس یلی علی رغم س رمایه71: 1384

های پاک و تجدیدپییر، همینان از ذخایر مقرون ب ه بسیاری از کشورها در بخش انرژی

های نات و گاز عراق در اقلیم کردس تان رود، قرار گرفت  بوزهصرفة انرژی به شمار می

ای به منزلة در اختیار داشت  هروتی هنگات است که اقلیم را از ق درت اجتم اعی ب القوه

ن بر ای ، موقعیت خا. ج رافیایی اقلیم کردستان و قرار گ رفت  کند  افزوبرخوردار می

آن بر سر راه خطوب انتقال نات به اروپا و نیز ترکیه سب  شده است ای  منطقه از عم ق 

استراتژیک برخوردار باشد و برای دولت مرکزی اهمیتی ویژه پیدا کند  ب ر ای   اس ا ، 

های جهانی های خارجی؛ اعم از قدرتتتواند در راستای اهداف قدراقلیم کردستان می

ها، مقابل دولت مرکزی قرار گیرد  در ای و در عوضِ به دست آوردن بمایت آنو منطقه

بخشی از منابق مهم ناتی عراق و به طبق درآمدزایی دولت مرکزی وابسته به اقلیم  نتیجه،

و ق انونی و کردستان است و از سوی دیگر کردها نیز برای فروش نات به شکل رس می 

هزینه های استخراج نات، به دلیل برخوردار نبودن از بودجه و امکانات تزم، ناچ ار ب ه 

گ یران ب ه میاکره و مدارا با دولت مرکزی هستند، اما در عی  بال توانایی جیب سرمایه

گیاران ناتی به طور خا.، کردها را در برابر دولت مرکزی از قدرت طور کلی و سرمایه

ده د و رژی م ها ت ا ب دی آزادی عم ل م یکند و بنابرای ، به آنبرخوردار میاجتماعی 

کند و با ناوذ در میان اک راد و برداری میصهیونیستی نیز از ای  واقعیت به ناق خود بهره

ها منافق و اهداف خ ود را در سیاس ت اتح اد پیرام ونی دنب ال جل  همکاری متقابل آن

 کند می
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ه ای س خت در اقل یم کردس تان افزون بر منابق نات و گاز از جمله دیگر استراتژی 

توان از عمق اس تراتژیک، نیروه ای نظ امی، مس ابت اقل یم، کش اورزی و جمعی ت می

های استراتژیک نرم اقلیم کردستان عبارتن د از ق درت تبلی  ی و باانگیزه نام برد  پتانسیل

های سیاسی، پیشینة مب ارزات کرده ا و وج ود رهب ران ای، فعالیت ابزاب و گروهرسانه

 ( 20-16: 1393توانمند و افراد تاهیرگیار در دولت عراق )رضایی، 

توان اهداف و منافق رژی م صهیونیس تی را از برق راری بر اسا  توضیخات فوق می

 ارتباب با و بمایت از اقلیم کردستان به شرح زیر برشمرد:

لت مرکزی ب رای رس یدن ب ه اه داف سیاس ت اتح اد تقویت درگیری کردها با دو -

 پیرامونی

سازی برای تجزیة کشورهای همسایة دارای من اطق تجزیة عراق و در پی آن، زمینه -

 کردنشی ؛ به ویژه ایران

ه ای ای از منطق ة غ رب آس یا ک ه دارای پتانس یلاستیال بر بخ ش قاب ل مالبظ ه -

 استراتژیک درخور توجهی است

 نطقه و جلوگیری از تثبیت و گسترش اسالمترویا یهودیت در م -

کنترل اطالعاتی و امنیتی ایران به عنوان قدرتمندتری  دشم  خود با بضور مستمر  -

 در اقلیم کردستان

 تحقق بخشیدن به موجودیت اسراییل بزرگ -

 

 های رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان بر اساس نظریة ساختاربندیفعالیت .4

طلبان ة کرده ای ع راق گ امی مه م در ه ای اس تقاللاز فعالیت بمایت سیاسی اسراییل

راستای رساندن کردها به آرزوی دیرین ة خ ود؛ یعن ی داش ت  س رزمی  مس تقل اس ت  

از کردهای   ( بر ای  باورند که بمایت اسراییل209: 1388مقدم زاده و جاودانی)موسوی

ش ود: ضوع اصلی خالصه میشمال عراق بنا بر اعالم خود رژیم صهیونیستی در چهار مو

فدراتیو بودن کردستان از نظر نژادی و ج رافیایی، اعطای اعتبارات بیشتر به کردها ب رای 

ه ا از کرک وک، ت الش ب رای بازگش ت های اعراب منطقه با هدف خروج آنخرید خانه

کردهای اسراییل به عراق که خواهان بازگشت به عراق هستند و تالش برای تب ادل نظ ر 
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ورد دیدگاه کشورهای کردنشی  در قبال فدراس یون کردس تان  نگ اهی اجم الی ب ه در م

هایی که رژیم صهیونیستی در کردستان عراق دنب ال دهد سیاستموارد ذکرشده نشان می

کن د  م ورد نخس ت هایی است که در فلسطی  اش الی دنب ال ک رده و م یکند، همانمی

برای دس تیابی کرده ای ش مال ع راق ب ه  درآمد طرح اتحاد است؛ مورد دوم تالشپیش

س ازی کرک وک از اع راب های بیشتر و زمی  بیشتر یعنی منابق ارضی بیشتر  با پاکزمی 

ش وند افراد دارای اهداف و منافق متااوت که بالقوه خطرساز هستند، از منطقه بیف م ی

ردد  دس تیابی ب ه گ تر م یو زمینه برای دستیابی به عاملیت بیشتر و منابق اقتداری فراهم

ساز سلطه است  قدرت و س لطه منابق ارضی بیشتر یعنی قدرت بیشتر و قدرت نیز زمینه

بخش ی اف زایش یاب د؛ شوند توانایی وضق قواعد هنجاری به منظور مش روعیتسب  می

مورد سوم نیز در راستای همی  هدف و به منظور بیشتر کردن جمعیت کرده ا در ش مال 

س از نه که پیشتر نیز ذکر شد، جمعیت، یکی از عوامل مه م زمین هگوعراق است و همان

استقالل است  مورد چهارم؛ یعنی تالش برای گسترش اراضی کردنشی ، تهدیدی ج دی 

علیه همسایگان شرقی، شمالی و غربی اقلیم کردستان است؛ زی را ه ر س ه کش ور دارای 

ده د؛ خطر تجزیه قرار می مناطق کردنشی  هستند و همی  امر ای  کشورها را در معرض

توانند سرمایة زیرا ای  کشورها منابق انسانی برای تشکیل کردستان مستقل را دارند که می

انسانی تزم را در اختیار کردهای شمال عراق برای دست یافت  به هدف خود قرار دهند  

دهی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خود در منطقة غرب آس یا اق دام ب ه س ازمان

ت وان ب ه ش رح ذی ل ه ا را م یهایی در اقلیم کردستان کرده است که ای  فعالیتفعالیت

 برشمرد: 

 

 سوء استفاده از  قرار داشتن اکراد در اقلیت قومی عراق .4-1

کردهای شمال عراق به دلیل تمایز ق ومی و ن ژادی از اع راب ع راق، از ب س پیون د و 

تلخی که  ای  عدم وابستگی ملی به دلیل گیشتة یک ارچگی با اعراب برخوردار نیستند و

ان د، بیش تر ه م کردها در کنار اعراب در دوران بکومت رژیم بع  عراق تجرب ه ک رده

شود؛ بنابرای ، جمعیت کم کردها، موقعیت زب ان ک ردی ک ه در جامع ة ع راق زب ان می
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ت ا پ یش از شود، سهم بسیار ناچیز کردها از درآمدهای ارزی ع راق محسوب می 1زیری 

شود کردهای شمال عراق خود را با مشکل هویتی مواج ه ها  سب  میم  و فقر آن 1991

ببینند  قرار گرفت  کردها در زمرة اقلیت قومی ب ه دتی ل م یکور، س ب  ش د ت ا ب س 

عاملیت در جامعه و قرار گرفت  در بخشی از ساختار اجتماعی و در نتیجه، برخ ورداری 

س ازد، در می ان پ ییر م یه منابق اقتداری و تخصیصی را امک اناز بقوقی که دسترسی ب

ها از بی  برود  انزوا و عدم مشروعیت اسراییل در منطقة غرب آسیا نیز بس مش ابهی آن

ه ا نی ز تج ارب مش ابهی را در را برای یهودیان به همراه داشته است به ای  دلیل ک ه آن

ان د  از ای   رو، اس راییل ب ا گیران دههای پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی از س ر سال

ها گوش زد ها و کردها را به آنغنیمت شمردن فرصت، وجود دردی مشترک میان یهودی

کند تا از ای  طریق بتواند در راستای تهییا کرده ا جه ت جنگی دن ب رای ب ه دس ت می

ه ای   آوردن عاملیت از راه مطالبة دستیابی به منابق )و خصوصا نات( موفق عمل کند  ب 

ترتی  رژیم صهیونیستی قادر خواهد بود با برکت پشت سر کردها بر س ر س ارة من ابق 

 تخصیصی و اقتداری در شمال عراق بنشیند  

ریشگی یهودی ان و کرده ا، م رور تج ارب تل خ مش ترک و ب ه ر  مطرح کردن هم

ب رای  چینیتواند اسباب زمینهکشیدن درد مشترک با کردها را در پی خواهد داشت و می

دستیابی به بقوق مشترک را نیز در شمال عراق فراهم کند؛ بق وقی ک ه مش ترک ب ودن 

ش دنی اس ت و در غی ر ای   ها تنها از راه برش مردن تج ارب و درد مش ترک توجی هآن

صورت، اشتراکی در خصو. بقوق کردها و یهودی ان در ک ار نخواه د ب ود  در واق ق 

ای ج ز راق برای خود بق وقی ایج اد کن د، چ ارهکه بتواند در شمال عاسراییل برای آن

رفتة کردها و اشتراک یهودیان ب ا کرده ا در ای   بق وق ن دارد  تاکید بر بقوق ازدست

رفته، به بضور اس راییل در اقل یم کردس تان اشتراک یهودیان و کردها در بقوق ازدست

ش ود از یبخشد  مشروعیت بضور اسراییل در شمال عراق سب  ممعنا و مشروعیت می

یک سو، زمینه برای مشروع دانست  ای  رژیم از سوی اقلیم کردستان عراق فراهم شود و 

از سوی دیگر راه برای دستیابی به منابق در اقلیم برای اس راییل ف راهم گ ردد و ب ه ای   

                                                           
1. lower language 
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دهی به ساختار اجتماعی ترتی ، اسراییل نیز نقشی مؤهر در راستای اهداف خود در شکل

 ان ایاا خواهد کرد  اقلیم کردست

 

 ادعای احقاق حقوق کردهای یهودی .4-2

های مشترک یهودیان و کردها فت  بابی برای که در بند اول گاته شد، اشاره به ریشهچنان

تهییا کردها جهت جنگیدن برای به دست آوردن عاملیت از راه مطالبة دستیابی به من ابق 

مش ترک کرده ا و یهودی ان ب ا تخصیصی)و خصوصا نا ت( اس ت؛ ب ال، اگ ر بق وق 

ه ای ن ژادی، های مشترک، به بقوق کردهای یهودی بدل شود، افزون ب ر اش تراکریشه

کند و ب ه ای   ترتی  ، ب ه مت یر دی  نیز در کنار قومیت جایی برای مطرح شدن پیدا می

شود تا همکاری کردها برای بخشیدن قس متی مه م از عاملی ت ب ه مت یری مهم بدل می

ها در ساختاربخشی دلخواه به جامعه را محرز کن د  یونیستی  و دخالت دادن آنرژیم صه

ت وان آن را قل   منطق ة غ رب از ای  طریق رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان، که می

آسیا به شمار آورد، با سلطه بر منابق تخصیصی از قدرت پیامدی و نیز ق درت اجتم اعی 

 گردد برخوردار می

 

 امی به اکرادآموزش نظ .4-3

سقوب رژیم بعثی عراق فرصت را برای متحد بالمنازع امریکا در غرب آسیا؛ یعنی رژی م 

صهیونیستی فراهم آورد تا با بضور خود در اقلیم کردس تان از ی ک س و، متح د غرب ی 

ه زار  150گیرد قرار ده د و از س وی دیگ ر، اش را در جریان آنیه در عراق میدیرینه

وی ژه آم وزش واب دهای ه ای مختل ف؛ ب هان اعزام کند تا در بوزهیهودی را به کردست

(  بض ور ای   208: 1388مق دم، زاده و ج اودانیشوند )موس ویکماندویی سازماندهی

مرگه با توج ه ب ه یهودیان برای آموزش به نیروهای مدافق اقلیم کردستان موسوم به پیش

ابل درک و مورد انتظار است  ای  ای  بخش ذکر شد، ق 2و 1هایی که در بندهای واقعیت

-اقدام رژیم صهیونیستی به منزلة فراهم آوردن منابق اقت داری )مشخص ا از ن وع نظ امی

انسانی( برای کردهاست  اسراییل با آموزش نظامی کردها برای خ ود ب ازویی در ش مال 

ی دیگر، های استراتژیک سخت یا به عبارتتری  پتانسیلکند تا یکی از مهمعراق ایجاد می
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دی ده اس ت را منابق تخصیصی کردستان عراق که همانا نیروی انسانی باانگیزه و آموزش

در اختیار بگیرد و بدی  وسیله بتواند در پی دستیابی کردها به منابعی که امکان دسترس ی 

ها برای رژیم صهیونیستی فراهم نیست، قدرت را در اختیار بگیرد؛ قدرتی که خ ود به آن

ان ایجادکنندة آن، قطعا در آن ش ریک و س هیم خواهن د ش د  اس راییل ب رای نیز به عنو

بایست به دنب ال مش روعیت بضور نیروهای اطالعاتی و نظامی خود در شمال عراق می

باشد و ای  مشروعیت را از طریق آموزش نظامی و با زدن نقاب تدافعی برای بمایت از 

به بضور رژی م صهیونیس تی در اقل یم  آورد  در واقق آموزش نظامیکردها به دست می

ه ای باورپ ییری و جاافت ادن مش روعیت ای   بخشد و با ایج اد زمین هکردستان معنا می

 یابد بضور، به منبق اقتدلری مهمی دست می

 

 جانبة رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستانگذاری همهسرمایه .4-4

ا آن را در راستای اهداف خ ود در های آشناست که اسراییلیاستعاره« پول، قدرت است»

تواند زمینة دستیابی به من ابق اند  پول، میاقلیم کردستان از جوان  گوناگون به کار گرفته

ک ارگیری پ ول تخصیصی و بتی منابق اقتداری را فراهم آورد  رشوه بارزتری  شکل ب ه

ب ه کرده ای ش مال ها برای دستیابی یا ناوذ به منابق اقتداری است  کمک مالی اسراییلی

ه ا ک ه اس راییلیعراق به منزلة در اختیار قراردادن منابق تخصیصی است  با توجه ب ه آن

اند، از منابق خود، اقدام به خرید زمی  در کردستان عراق و به ویژه در شهر کرکوک کرده

اند  مسلم است که گس ترش مالی خود نیز برای دستیابی به منابق ارضی بیشتر سود جسته

ها( و خ واه باواس طه )از واسطه )از سوی خود اسراییلینابق ارضی، خواه به صورت بیم

ها( منجر ب ه اس تیال ب ر من ابق اس تراتژیک طریق مالکیت کردهای تحت تسلط اسراییلی

ش ود  چن ی  ق درتی، از آنج ا ک ه پیام دهای سخت و در نتیجه، گس ترش ق درت م ی

ش ود و ب ا د، قدرتی پیام دی محس وب م یاجتماعی، فرهنگی و بتی سیاسی در پی دار

گیاری و ناوذ هر چه بیشتر، با تاهیر بر ساختار انگیزشی کردهای س اک ، استمرار سرمایه

س از آورد  گسترش قدرت خ ود، زمین هها پدید میقدرت اجتماعی را نیز برای اسراییلی

ب  پدی د آم دن تواند س تسلط است؛ زیرا توانایی وضق قواعدی را به همراه دارد که می

مشروعیت شود؛ مشروعیتی که باز به نوبة خود قدرت را برای صاب  خ ود ب ه ارم  ان 
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شود در وهلة اول قدرت پیامدی اس ت ک ه آورد  قدرتی که دربارة آن سخ  گاته میمی

ش وند اماب ا محصول آن به وجود آمدن ت ییراتی است که ای بسا غیرعامدان ه ایج اد م ی

تجارب ع امالن ق درت، در وهل ة دوم، ق درت ابتم اعی باص ل  تکرار آنها و افزایش

شود که توانایی ایجاد ت ییر در ساختار انگیزشی ع امالن اجتم اعی را ن ی ب ه هم راه می

های عامالن اجتماعی ت یی ر داده آورد  باید توجه داشت که در قدرت اجتماعی، گزینهمی

ای ک ه اما در قدرت پیامدی نتیجه ای معی  که دلخواه است، باصل شودشود تا نتیجهمی

شود، بدون قصد قبلی کنشگر به وجود آمده و نتیجة فرعی یک ک نش خ ا. باصل می

در تاهیرگ یاری ب ر « تعمد»است  بنابرای ، تااوت مهم قدرت پیامدی و قدرت اجتماعی 

سایر کنشگران اجتماعی است  البته ای  نکته را نیز نباید از نظ ر دور داش ت ک ه ق درت 

تاند به قدرت ابتماعی تب دیل ش ود  پیامدی با تکرارشوندگی تجارب عامالن قدرت می

آورن د، رو هستیم که در آن من ابق، ق درت را ب ه ارم  ان م یبنابرای ، با پیوستاری روبه

شود و همی  مشروعیت باز قدرت بیشتری را به وجود بخشی میقدرت سب  مشروعیت

ش ده ای آن منابق و در انته ای دیگ ر، ق درت مض اعفآورد و در نتیجه، در یک انتهمی

 وجود دارد  

کمک مالی رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان برای ساخت فرودگاه نظامی و ارسال 

گ یاری، از ن وع نظ امی در ای دیگ ر از س رمایهتجهیزات جنگی به شمال ع راق نمون ه

ه ا و س هیم ش دن اسراییلی کردستان است و به منزلة سهیم کردن کردها در منابق نظامی

باشد؛ سناریوی چنی  سیاسی عب ارت ها در منابق استراتژیک سخت کردستان میاسراییلی

شریک منابق م  باش و قدرت بگیر تا م را نی ز در من ابق کن ونی و آت ی خ ود »است از 

ش ود ک ه آنی ه در جری ان اس ت، بن ابرای ، مالبظ ه م ی«  شریک کنی تا قدرت بگیرم

بستان قدرت است  ای  واقعی ت ک ه نا وذ داع ش در اقل یم منابق به منظور بدهبستان بده

گیاری در ای  منطق ه ش د، کردستان سب  کاهش شدید امنیت و در پی آن، افت سرمایه

کن د و انتااعی بودن بضور نظامی اسراییل را در اقلیم کردستان بیش از پیش توجیه م ی

ش ود ک ه راری امنیت در ای  منطقه جلوه داده میرسانی به کردها برای برقدر قال  یاری

و از هم ی  رهگ یر ب ه   کن دبه نوبة خود کردها را وامدار یهودیان رژیم صهیونیستی می

بخشد  ض منا ای   امک ان ب رای اس راییل بضور اسراییل در شمال عراق مشروعیت می
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ه ای گ یاریس رمایههای نظامی، زمینه را ب رای گیاریشود تا افزون بر سرمایهفراهم می

اقتصادی آتی خود در ای  منطقه فراهم کند و ناوذ خود و امکان در اختیار گرفت  من ابق 

 را افزایش دهد 

های اقتص ادی در کردس تان گیاری و فعالیتهای اسراییلی که اقدام به سرمایهشرکت

ای مهه ای غیردولت ی ب ا شناس ناهای تجاری و سازماناند، در پوشش شرکتعراق کرده

ها عمدتا برای ساخت گیاری ای  شرکتاند  سرمایهغیراسراییلی در ای  منطقه ناوذ کرده

گ یاری در ه ای اس راییلی ع الوه ب ر س رمایههای صنعتی ب وده اس ت  ش رکتکارخانه

های صنعتی، در بازاریابی و معامالت بازرگانی نیز شرکت دارند  با توجه به اص رار زمینه

رای خ روج اع راب از کرک وک، ب دیهی اس ت ک ه بخ ش مهم ی از رژیم صهیونیستی ب

ها در راستای کشف و استخراج نا ت در ای   های ای  شرکتها و فعالیتگیاریسرمایه

های صنعتی، تجاری و ناتی به معن ی دس تیابی شهر بوده و هست  دستیابی به زیرساخت

پوش ی از به منزلة چش م هاپوشی از آنای است که چشمبه منابق تخصیصی قابل مالبظه

دهی به ساختار دلخواه ق درت اس ت ی ا هم ان به دست گرفت  سررشتة امور برای شکل

پوشی از قدرت اجتماعی که البته هرگز از اسراییل سر نخواهد زد؛ زیرا با در دست چشم

داشت  ای  منابق، شریان اقتصاد اقلیم کردستان را در دست خواهد گرفت و با دست پیدا 

ها، به منابق اقتداری نیز دست خواهد یاف ت و از به منابق تخصیصی و سلطه بر آن کردن

عاملیت برای وضق قواعد هنجاری اقتص ادی نی ز برخ وردار خواه د ش د  ای   قواع د 

تردید در راستای تامی  منافق اقتصادی اسراییل خواهد ب ود و پ ول هنجاری اقتصادی بی

خواهد کرد که خود س رآغازی ب رای س لطة بیش تر  بیشتری را به خزانة اسراییل سرازیر

ای میان پول، قدرت، س لطه، مش روعیت و خواهد بود  بنا بر آنیه ذکر شد، رابطة چرخه

 شود معنا بیش از پیش عیان می

 

 گذاری برای الحاق کرکوک به اقلیم کردستانسیاست .4-5

ن ب ه ق درت کرکوک یعنی نات و نات یعن ی بزرگت ری  منب ق تخصیص ی ب رای رس ید

اقتصادی و نظامی؛ بنابرای ، الحاق کرکوک به اقلیم کردستان به منزلة دستیابی ب ه منبع ی 

یافته در صدد استااده که بسیاری از کشورهای توسعهارزشمند است  امروزه، با وجود ای 
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ص رفة ان رژی محس وب ب هاند، نات هنوز هم از ذخایر مق رونهای پاک برآمدهاز انرژی

صرفه اس ت؛ زی را در س وی دیگ ر بهکه تهیة آن برای بسیاری از کشورها مقرونشود می

کشورهایی هستند که اقتصاد وابسته به ای   منب ق ان رژی دارن د  ب ر اس ا  آم اری ک ه 

ه ای درص د از ب وزه 50کند، اقلیم کردستان با دارا بودن چیزی بدود ابمدی ارائه می

ای اس ت  ب دیهی الع ادهرژی دارای اهمیت فوقنات و گاز عراق از لحاظ ژئوپولیتیک ان

است که در اختیار داشت  ذخایر ناتی و گازی به منزلة در اختیار داشت  هروت ی هنگا ت 

تواند ساختارهای سیاسی را تحت تسهیر قرار دهد  در نتیج ه، ب  داد خ ود را است که می

ات ی در اقل یم کردس تان برای امور مالی و اقتصادی تا بد زیادی وابسته به وجود منابق ن

داند و مجبور است با رهبران کرد وارد میاکره شود و از سوی دیگ ر نی ز هم واره ب ا می

تمام توان در برابر از دست دادن کرکوک به عنوان مناطق مورد مناقشه ایستاده اس ت، در 

ی گیارسوی دیگر ای  سناریو رژیم صهیونیستی برای دستیابی به ای  منبق بزرگ، سرمایه

هنگاتی انجام داده است و اقدامات میکور در ای  بخش را برای بیرون راندن اع راب از 

که اعراب اکثریت قومی در عراق به شمار منطقة کرکوک انجام داده است  با توجه به ای 

های کرکوک هدف سیاست کوچ اجب اری رژی م ها و آشوریها، کلدانیروند، ترکم می

ند  بنابرای ، رژیم صهیونیستی با ره ا ک ردن ای   تی ر در وهل ة اصهیونیستی قرار نگرفته

نخست دستیابی به منابق نات و گاز را در کرکوک مد نظ ر دارد و در وهل ة دوم در پ ی 

 (71: 1384پاکسازی قومی کرکوک است  )ابمدی 

 

 جاسوسی رژیم صهیونیستی در عراق  .4-6

ی آسیا و به طور خ ا. در منطق ة ها و اقدامات جاسوسی اسراییل در بخش غربفعالیت

ای طوتنی دارد و مربوب ب ه زم ان اخی ر نیس ت  اهمی ت ای   اق دامات کردستان سابقه

جاسوسی به دلیل قرار گرفت  سه منطقة کردنشی  دیگر در کنار کردستان عراق است ک ه 

تواند زمینة تجزیة کش ورهایی را ف راهم کن د ک ه هم واره ب رای رژی م صهیونیس تی می

اند و از طرفی واقق شدن اقلیم در کن ار س ه کش ور مه م جبه ه ی ری فراهم کردهدشوا

مقاومت یعنی ایران، سوریه و عراق که همیشه تهدید اضمحالل اس رائیل محس وب م ی 

شود و برای ای  رژیم بائز اهمیت است  بضور جاسوسان اسراییلی در کردستان ع راق 
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امک ان جاسوس ی درب ارة ای ران؛ یعن ی  صرفا به منظور جاسوسی در اقلیم نیست؛ بلک ه

کند که پس از پیروزی انق الب اس المی در س ال ای را فراهم میبزرگتری  قدرت منطقه

رژیم صهیونیستی را هرگز به مشروعیت نشناخته است  جاسوسی، ب ه معن ی ت الش  57

توان د اندازی به منابق اطالعاتی و امنیتی است ک ه در ص ورت موفقی ت، م یبرای دست

ستیابی به منابق نظامی و ارضی را برای جاسوسان به همراه داشته باشد و زمینة دستیابی د

ها به قدرت پیامدی و اجتماعی را فراهم کند، واض  است که چرا پیدا کردن پایگاهی آن

برای جاسوسی در منطقة غرب آسیا تا ای  اندازه برای اسراییل مهم اس ت  ی افت  چن ی  

ای مهل  ک ب  ر پیک  ر دش  م  ک  ردن در آن، ب  ه معن  ی ض  ربهپایگ  اهی و موف  ق عم  ل 

 سوگندخورده و مقتدر رژیم صهیونیستی؛ یعنی ایران است 

 

 گیرینتیجه

های گوناگون اقتصادی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیس تی در در پژوهش باضر فعالیت

مین ی  های مالی و انسانی ای  رژیم در شمال عراق، و هگیاریاقلیم کردستان و سرمایه

های میکور با مبنا قرار دادن نظریة ساختاربندی اهداف و منافق ای  رژیم از انجام فعالیت

آنتونی گی دنز و ما اهیم مط رح در ای   نظری ه از نظ ر گیش ت  وج ه ش باهت نت ایا 

ه ای رژی م های پیشی  ناشی از ای  واقعی ت اس ت ک ه فعالی تآمده با پژوهشدستبه

بین ی اس ت؛ در پیششده و قابلان در دامنة مشخصی تعریفصهیونیستی در اقلیم کردست

ها، عملکردهای های آنهای مرتبط و یافتهواقق، وجه شباهت ای  جستار با سایر پژوهش

ه ای اخی ر در راس تای رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق است که در طول سال

شده در های گوناگون انجامشنیل به اهداف ای  رژیم دنبال شده است و مسلما در پژوه

های بنیادی  نیست  یکی از وجوه تا اوت ای   نوش تار ب ا س ایر ای  زمینه دارای تااوت

های مرتبط، شیوة تحلیل پژوهش است  پژوهش باضر،  با مبنا قرار دادن نظری ة پژوهش

ه ای رژی م صهیونیس تی در کردس تان ع راق و ساختاربندی گیدنز برای توجیه فعالی ت

ش ناختی اس ت ک ه کم ک های میکور بر اسا  ما اهیم جامع هی نوی  به فعالیتنگرش

کند معادتت سیاست خارجی اسراییل با س هولت بیش تر کش ف و ب ل ش وند و در می

تری قابل دسترسی باشند  در یک جم ق ها به طور ملمو نتیجه، راهکارهای مبارزه با آن



81 

 

 

 

 

استتتل اقلام تتت  ل

کردستتل دلدآلین  تت ل

هتتتت  لتس  ستتتت

لبرل لتح   ی اسران ل؛

استتت ظلیةرنتتت ل

لس خل آب د لگ دیز

های پژوهش و تبیی  فرضیه  باید پرسشبندی کلی از نوشتار باضر در راستای پاسخ به 

 شده نشان دادند:گات مطالعات انجام

توان ذیل کوشش ب رای های رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان را میفعالیت  -1

دستیابی به منابق تخصیصی و اقت داری در ای   منطق ه ب ه منظ ور دس تیابی ب ه ق درت، 

س تقالل اقل یم کردس تان و بخشی ب ه خ ود از طری ق ب ه رس میت ش ناخت  امشروعیت

سازی قدرت خ ود از راه مش روعیت ی افت  و معنابخش ی ب ه ت ییرات ی ک ه در مضاعف

 آورند، دانست  ساختارهای انگیزشی جامعة کردها به وجود می

منابق تخصیصی قابل مالبظة اقلیم کردستان افزون بر منابق نات و گاز، عم ق  -2

 کشاورزی و جمعیت باانگیزه است  استراتژیک، نیروهای نظامی، مسابت اقلیم،

های استراتژیک نرم؛ یعنی ق درت تبلی  ی و منابق اقتداری اقلیم همان پتانسیل  -3

های سیاسی، پیشینة مب ارزات کرده ا و وج ود رهب ران ای، فعالیت ابزاب و گروهرسانه

ت توانمند و تاهیرگیار در دولت عراق است  منابق میکور، ای  منطقه را به هروت ی هنگا 

 اند  ای بدل کردهای و فرامنطقههای منطقهبرای قدرت

هرگونه اقدامی که سب  دسترسی به ای  من ابق ش ود، اق دامی ک امال انتا اعی  -4

ساز دستیابی به سلطه است  گیاری را دارد؛ زیرا زمینهشود که ارزش سرمایهمحسوب می

را مل زم ب ه ب ل  گواهی بر ای  مدعا آن است که بتی دولت مرکزی ع راق نی ز، خ ود

کن د داند و بر سر شروطی که اربیل برای ب داد تعیی  م یها با اقلیم کردستان میاختالف

نشیند  ت   دادن ب  داد ب ه م یاکره ب ا تا مشکالت مالی و ناتی بل شوند، به میاکره می

دهندة اقتدار اربیل برای وضق قواعد هنجاری است که البته قواع د معرفت ی را اربیل نشان

نیز به همراه خواهد داشت؛ یعنی قواعدی که جزء ذخایر معرفتی آباد جامعه اس ت، ام ا 

دهن د من ابق هاس ت  ای   توض یحات نش ان م ینانوشته و بخشی از دانش اجتماعی آن

تخصیصی و اقتداری اقلیم کردستان برای سرانِ ای  منطقه ق درت اجتم اعی ب ه ارمع ان 

 اند آورده

ری به دلیل در دست داش ت  من ابق تخصیص ی اس ت  دسترسی به منابق اقتدا  -5

ای که اقلیم کردستان قادر به هبت آن شده اس ت، توان ایی ایا ای تری  قاعدة معرفتیمهم

نقش در موازنة قدرت در منطقة غرب آسیا به دلیل برخورداری از قدرت پیام دی اس ت 
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طل   همی ون ای فرص تای و فرامنطق ههای منطق هکه ای  مساله خود، بمایت قدرت

رژیم صهیونیستی و امریکا را برای استیال بر منابق تخصیصی در  هلة اول، و دست یافت  

 آورد به منابق اقتداری در وهلة دوم، برای اکراد به دنبال می

دلیل پافشاری رژیم صهیونیس تی ب ر بمای ت از اس تقالل کردس تان ع راق را  -6

آورد و ی اکراد استقالل ب ه ارم  ان م یبرد دانست که برا-توان طرابی یک بازی بردمی

ها قدرت، سلطه، مشروعیت و در نتیجه معنا به مداخله در س اختارهای برای صهیونیست

 اجتماعی 

اقلیم کردستان به دلیل برخ وردار نب ودن از بودج ة مکا ی و ان واع گون اگون  -7

ا کن د و ب ا امکانات؛ از جمله امکانات نظامی باید از یک سو با دولت مرکزی عراق مدار

آن به میاکره بنشیند و از سوی دیگر از منابق تخصیصی و اقت داری خ ود س همی را ب ه 

ها برای رسیدن به مطالبات ای اختصا. دهد تا از بمایت آنهای جهانی و منطقهقدرت

ه ای های اقتصادی و نظامی قدرتبهره نماند  تصمیم اربیل برای میزان مشارکتخود بی

های میکور خواه د ب ود و میزان دسترسی به منابق و میزان اقتدار قدرتمختلف به منزلة 

ای برای موازنة قدرت در غرب آس یا ب دل ک رده اس ت و رژی م همی  امر آن را به مهره

آمیز سیاست اتحاد پیرامونی در پی صهیونیستی نیز از ای  مهره برای عملی کردن موفقیت

ابق تخصیص ی کش ورهای دارای اقلی ت ک رد و برداری است تا بتواند با تهدی د من بهره

ها کاة موازنة قدرت را در سوی خ ود س نگی  کن د و از من ابق نزدیکی ج رافیایی به آن

نا وذ در اقتداری کشورهای همجوار با اقلیم کردستان ک ه از کش ورهای قدرتمن د و ذی

 روند )مشخصا ایران و ترکیه( بکاهد منطقه نیز به شمار می

تواند قدرت اجتماعی نیز ایجاد کند؛ یعنی ق درت درت پیامدی میاستااده از ق -8

طل  را عامدانه منتاق کند  بنا بر آنیه گاته برای ایجاد پیامدهایی که دولت یا نهادِ قدرت

ت وان شود که الگوی سیاس تگیاری خ ارجی رژی م صهیونیس تی را م یشد، مالبظه می

استیال بر منابق تخصیصی دانست ت ا از  سازی برایاعمال قدرت اجتماعی از طریق زمینه

گ اه، ای  راه به قدرت پیامدی نیز دست یابد و بتواند بر منابق اقتداری هم تسلط یابد  آن

گردد و از پس از طی شدن ای  مرابل زمینه برای مشروعیت بخشیدن به خود فراهم می
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