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  یآن برا داتی کردستان عراق و تهد  ی استقالل خواه ل؛یاسرائ

                                                       رانیا یاسالم یجمهور یمل  تیامن
                                                                                         عل ی   خاطرخواه آناق ی ز 1

 * 2  زهره پوستین چی 

 چکیده 
و   هیفرض     نجه  ت آز   و  یل   یتحل-یفیپژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از روش توص  نی ا

 هی   نظر یه  ااز گزاره  یب  رداره  او و بهرهداده  یگ  ردآور  یب  را  یب  ردارشیو ف  یاروش کتابخانه

ان کردس  ت  یخواهدر اس  تق ل  لینقش اس  را   ابدی در  دوی بر  وازنه تهد  دیبا تاک  یتدافع  ییگراواقع

آن اس  ت   زا  یحاصلو حاک  جی دارد؟ نتا  رانی ا  ی ل  تیبر ا ن  یریعا ل چه تاث  نی و ا  ستیق چعرا

خواهانه کردس  تان ع  راق در چ  ارچو  اس  تق ل   تی گسترده از تم  ا  تی حما  لیاسرا   یکه برا

 می   رژ نی   ا یخ  ارج  اس  تی هم در راهبرد س  یهمواره اصل  ونوی گوربن  یرا ونیاتحاد پ  یاسترتژ

 یتی اتحاد با  وج  ود تیخودو خروج از انزوا در  نطقه و تثب  تی به  وجود  یبخشتی شروع  یبرا

از  جموع  ه  یت  ابع رانی   ا ی ل    تیا ن نکهی ت. با توجه به ابوده اس رانی که هم  رز با ا  عر   ریغ

  تی تم  ا  ش  بردیآن اس  تو ا   ا پ  یرا   ونیپ  یتیا ن  طیو تحرکات حادث در  ح  یتحوالت داخل

و   میبه صورت  ستق  ی تعدد  یا دهایپ  لویاسرا   تی کردستان عراق با حما  میخواهانه اقلاستق ل

ب  ه  ت  وانیآن   نی ت  ربه دنبال خواهد داشت که از  هم  رانی ا  یدر ابعاد  ختلف برا  و  میر ستقیغ

از   ینگران     ویاو فرق  ه  یگس  ترش اخت ف  ات ق  و   رانوی ا  یکردها  انیدر    دی  طاابات جد  جادی ا

 یبازدارن  دگ  ج  ادی و ا  رانی ا  هیبر عل  لیاسرا   یکنترا  یهااقدام  دی گو تشدکردستان بزر  یریگشکل

 یاس     یجمهور یتیو انسجام قو  یکپارچگی  دی در  نطقه و تهد رانی و نفوذ ا  ورضدر  قابل ح

 اشاره نمود. رانی ا

 ایرانو ا نیت  لی واستق ل خواهی اسرا یلو اقلیم کردستان عراقو   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه 

غرب    یهایژگ یواز    یکی  ،متفاوت  مذاهبو    ها ت یقوم   وجود منطقه    ا ی آسکشورهای 

تشک  اسرائیلم  یرژ  .است  زمان  سعیاز  برقرار  یل  غ   یدر  اقوام  و  کشورها  با  ر  یروابط 

است   داشته  منطقه  مبناک عرب  بر  پی س  یه  اتحاد  گور  یرامونیاست    گرفته ون شکل  ی بن 

در    در منطقه بوده است.  لی اسرائ  ن یادیبن   یکارها راهن فرصت از  یاز ا  ی بردارابهره  .است 

  این رژیم روابط  ژه بوده است.  یوهمواره  عراق    یردهاگاه ک  یت و جا ی اهم  ، ین استراتژیا

 ، رونیازاتداوم داشته است.    مختلف   رقط هود به  یاز زمان آژانس    اقلیم کردستان عراقو  

ک   ،لیاز زمان تشک ز  یآموزش و تجه  ،ت ی مادر ح  یعراق در ارتباط بوده و سع  یردهابا 

 است.  داشته عراقه دولت یآنها بر عل

اسرائیل،   تبلیغاتی  دستگاه  نگاه  ک   چند  ت یجمعاز  به  مقیم  ردهای  میلیونی    عنوانعراق 

استقالل  یملت مبارزات  طوالنی  سابقه  با  کشور،  ستایش  خواهانهفاقد  و  احترام  قابل   ،

را    ک ردها،  یحام  یکه به عنوان دولت  و اسرائیل این نقش را برای خود قائل است   باشندیم

از  که   یاری    در خاورمیانه  بدون کشور   بزرگ  ی هات یاقل یکی  در همین  .  رساندهستند، 

و    نمودهت  ی حما  اقلیم کردستان عراق  طلبانهاستقالل الت  یتما   از  همواره  این رژیمراستا  

واقع   رژیم  نیاد یبن  یکارهاراهاز    یکیدر  و  این  به  و  منطقه  عرای در  راستای    قژه  در 

ت  ی ب و حمایترغ  ،و گسترش عمق استراتژیک  بخشیدن به موجودیت خودعیت  ومشر

نیز   عراق  اقلیم کردستان رسدیمدر مقابل، به نظر است.  بوده کردها از استقالل  جانبههمه

اسرائیل، ضمن   رژیم  با  روابط سیاسی  ایجاد  نظامی    نیتأمبا  و  اقتصادی  سیاسی،  منافع 

است   ،خود با    امیدوار  اسرائیل  یهات ی حماکه  رژیم  و  آرزوهای    ، آمریکا  و  افکار  به 

ک   طلبانهاستقالل  مستقل  حکومتی  تشکیل  یعنی  عمل  خود  جامه  عراق  شمال  در  رد 

و    اسرائیل  حمایتی  اقدامات بپوشاند. از  حین  بهتحوالت  پس  همه  مربوط  پرسی  مسئله 

ل این منطقه خودمختار با  تعام  نحوه  در کنار،  2017در سال    کردستان عراق  استقالل اقلیم

ویژه    یهادولت  به  ایرانمنطقه  اسالمی  همه    جمهوری  از  ماه  ،ترمهمو   و  یتیتضاد 

این رژیم علیه    ی تهاجم  نیاتو اصل    اسرائیلو    رانیا  یاسالم   ی جمهور  انی م  ایدئولوژیک

کردستان عراق  یسازائتالفاتحاد و  ازل  پ  تواندیم  ایران، اقلیم  با  از  را    این رژیم  بیش 

واسطه داشتن    به  جمهوری اسالمی ایران را  یمل  و امنیت   منافع  ، در مقابلو    تکمیلپیش  
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اسررالل    ل؛یاسررئا 

کئدسررال    یخررها 

آ   داتیعئاق و تهد

 یملرر تیررامن یبررئا

 یاسرر م یجمهرره 

 ئا  یا

به   عراق  کردستان  اقلیم  با  مشترک  تهد  کشاندهچالش  مرز  عرصه  یداتیو  در   یهارا 

باشد.  رانیا  یاسالم   یجمهور  یبرا  ،گوناگون داشته  همراه  به رونیااز    به  توجه  با   ،

موضوع، پژوه  اهمیت  دنباین  به  پرسش    ییگوپاسخال  ش  این  نقش   باشدیمبه  که 

در   و    یخواهاستقاللاسرائیل  عراق  کردستان  ایران  ریتأثاقلیم  ملی  امنیت  بر  چه    آن 

  ل یاسرائرژیم که  گرددیمپژوهش، این فرضیه مطرح  سؤال؟ در راستای پاسخ به باشدیم

آس  ی ابیدست  یبرا غرب  منطقه  در  خود  اهداف  است   شتالهمواره    ای به  با    داشته  تا 

عراق   طلبانهاستقالل  یهادهیا از    ت ی حما کردستان  تشو   اقلیم  ا  نهاآ  ق یو  دولت    جادیبه 

عراق  یسازمشروعو    تثبیت ضمن    ی،ردک مستقل   شمال  در  خود    ی کشورها  ،حضور 

 متعدد  یتیامن  یهابا بحران  نیز  را  رانیا  یعنیدشمن خود    نیترسرسخت منطقه از جمله  

 نماید.  ت یتثبنیز خود را   ت یامن ،خود کی گسترش عمق استراتژطریق   ازمواجه سازد و 

توصیفی از روش  پژوهش  این  موازات    -در  به  نظریه   ی هاگزارهاز    یبردار بهرهتحلیلی 

جهت    یبردارشیفو    یاکتابخانهموازنه تهدید استفن والت جهت آزمون فرضیه و روش  

بر امنیت    ماًیمستقمنیت ملی هر کشور ا که ااز آنج استفاده گردیده است. ها دادهگردآوری 

تا   نموده  تالش  همواره  ایران  است،  اثرگذار  بوم  و  مرز  آن  سیاسی  ساکنان  تحرکات 

حداکثری   کاهش  با  تا  کند  پیش شناسایی  از  بیش  را  در    ری تأثاسرائیل  را  تحرکات  این 

ملی را در  کرد ساکن غرب کشور، امنیت    یهات ی قومداخل مرزهای ایران و به ویژه بر  

 کند. نیتأمباالترین سطح 

 . ادبیات پژوهش 1

که بیشترین قرابت موضوعی  گرفته  مطالعات صورت    و  هاپژوهشتعدادی از جدیدترین  

داشته  و موضوع همه پرسی کرد ها    رابطه اسرائیل و اقلیم کردستان عراقدر خصوص  

 ی امقاله( در  1399خداوردی و شیرزاد ) .باشدیمبه شرح ذیل    به صورت اجمالی  ،است 

  ة یبر اساس نظر  یلیتحل  ل؛یی اسرا  یهااست ی س  نةییکردستان در آ  میاستقالل اقلبا عنوان »

اشاره  دنزیگ   یساختاربند این موضوع  به  از    ندینمایم«  به عنوان یکی  اسرائیل  که رژیم 

نوظهور در منطقه غرب آسیا به دلیل عدم مشروعیت و عدم شناخته شدن از    یهاقدرت

تع با  سوی  همواره  ایران،  اسالمی  جمهوری  خصوص  به  کشورها  از    ی هاچالشدادی 

فراروی   از  اساسی  است.  بوده  مواجه  خود  ملی  پیگیری  رونیاامنیت  با  رژیم  این   ،
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و در این    باشدیمبه موجودیت خود    یبخشت ی مشروعسیاست اتحاد پیرامونی به دنبال  

از   حمایت  و  عراق  کردستان  اقلیم  با  اتحاد  راستای    یخواهتقاللسامیان  در  اقلیم،  این 

خود همواره در دستور کار این  قدرت    ی سازمضاعفبه موجودیت و    یبخشت ی مشروع

 رژیم بوده است. 

( در  2021بنگیو  اسطوره«  یامقاله(،  کشف  کردها:  و  اسرائیل  »یهودیان،  عنوان  به    با 

را که حول    ییهااسطوره  تا  ،پردازدیمو کردها    ل یاسرائ  ان،ی هودی   نیب  یرابطه مثلث  یبررس

  میان   دیرینهرابطه    رغمیکه عل  کندیاستدالل م  مقاله  نی . انماید  مشخص،  چرخدیمآنها  

همسا  انی هودی و  »منف  یها افسانهامروزه    شان،یهودیریغ  گانی کردستان  و    «ی»مثبت« 

کرد  ل یاسرائ  ،یانهودیروابط    رامونیپ  یشماریب پسِهاو  در  آنها   نهیزم  ،  میان    روابط 

ب است. رابطه  در    ل یو دولت اسرائ  هود یقوم    ن یشکوفا شده  پوشانده   ها افسانهبا کردها 

شده است.    دیتأک   هاقرنآنها در طول    یشده است و بر منحصر به فرد بودن و ماندگار

 . آنها مهم است  یخی، قرار دادن آنها در بافت تارهااسطوره نیا  ییبازگشا یبرا

 گرانیکردستان عراق: نقش باز  کیتیژئوپلود با عنوان »( در رساله دکتری خ 2021سامر )

داخل  یخارج کرد  یو  مسئله  اشاره  در  مورد  این  به  از    یکردها  که  کندیمی«،  عراق 

  و   هیسور  ه،یمانند ترک   هیهمسا  یخود در کشورها  انینسبت به همتا  یشتری ب  یخودمختار

  جمهور س یرئ  ن،یحسصدام    مدتیپس از سرکوب طوالن  ت یموقع  نیبرخوردارند. ا  رانیا

حت و  عراق  سال    یسابق  در  او  سقوط  از  تهد2003پس  با    ن یب  یافرقه  یهاجنگ  د ی، 

که منجر به جنگ با داعش شد، به    ،یسن  ندهیفزا  ییگراافراط  ای  عهیو ش  یسن  یهاجناح

آم ارائه  دست  ضمن  مقاله  این  موقع  یلیتحلد.  ژئوپل  یی ای جغراف  ت یاز   میاقل   یکیتیو 

اقلیم، به تحلیل نقش بازیگران داخلی نظیر   نیا  یائل داخلمسبررسی    عراق و  کردستان

نقش   همچنین  و  داعش  و  سعود  ران،یا  ه،یسور  ه،یترک   یهادولت پژاک    ی، عربستان 

و آمریکا در تحوالت اقلیم کردستان عراق پرداخته و مواضح این بازیگران را در   لیائاسر

 . دهدیم ز مورد بررسی قرار نی 2017استقالل کردها در سال  قبال رفراندوم

( در  2017لیگا  »  یامقاله(  عنوان  اسرائ"با  کردها  "لی عامل  تالش    ی برا  ی عراق  یو 

در  استقالل عراق  کردستان  اقلیم  استقالل  پرسی  همه  بررسی  به  و    2017دسامبر    25« 

که    کندیم. نتایج حاصل از این پژوهش به این مورد اشاره  پردازدیماسرائیل    ی هادخالت 
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  ی دارا   ولی  ست،ین  آورالزام  یاگرچه از نظر قانون  اقلیم کردستان عراق  یپرسهمه    جیاتن

بالقوه    زیرا   دولت عراق است در    قیعم  ی دگرگون  یبرا  یواقع  لیپتانس  تواندیمبه طور 

تجز به  امروز  هیمنجر  سن  عهیش  یهااستان  رایز  شود.  یعراق    ی ادعا  توانندیم  زین  ی و 

م  یتربزرگ  یخودمختار بنابراکنندطرح  را    اسرائیل   یهات ی حمابا    یپرسهمه  نیا  ن،ی. 

فرآ  تواندیم   یبر مرزها   یتریجدفشار    و   ردیقرار گ  یترگسترده  ی ندهایدر چارچوب 

کردها نه  با عنوان »  یامقاله(، دز  2017)  کیپرات نماید.وارد    انهیخاورم   یکشورها   یخیتار

کرد در منطقه به این مورد    پیشینه قومضمن بررسی  «،  ل یو نه کلون اسرائ  نیفلسط  زادهم 

این قوم در حال  هستند.    ایغرب آس  یبوم  و  یباستان  یا لهیقبقوم    ،کردهاکه    کندیماشاره  

کشور    یبخش  حاضر و سوریه  از چهار  ترکیه، عراق  این    که  باشندیمایران،  از  هرکدام 

چه رسد   کنند،ی محروم م  یاساس  یهای همچنان از آزاد  مقیم خود را  یهاکردهکشورها،  

اشاره  ملت.  -دولت تشکیل  به   مورد  این  به  پژوهش  این  از  حاصل  که    کندیمنتایج 

کارآمد اداره   ک یملت دموکرات  ک یکه خود را به عنوان    ستندی آماده ن  هنوز  عراق  یکردها

اعالم   یعراق حت  یکردها  انیدر م  زیآممسالمت   کیرفراندوم دموکرات  . با این وجودکنند

با    یهیتنب  دیباعث محاصره شد  مایت گسترده اسرائیل از کردها، اماجود حبا و  استقالل

 . گردیدبا دولت بغداد  ی در مشورت قبل رانی و ا هیتوسط ترک  یآشکار مداخله نظام دیتهد

استقالل اقلیم کردستان    ریتأثاشاره شده فوق این است که به موضوع    یهاپژوهشضعف  

نشده    یااشارهیت ملی جمهوری اسالمی ایران یا  عراق با حمایت گسترده اسرائیل بر امن

  نظر  در  پژوهشن  یاپرداخته شده است. از این رو  بدان  است و یا اینکه بسیار محدود  

نتایج    یریگبهرهضمن    دارد موضوعقی عم  ینگاهبا    پیشین،  یهاپژوهشاز  به  نقش   تر 

تمایالت   پیشبرد  در  اسرائیل  کردستان    یخواهاستقالل حمایتی  به خصوص  عراق  اقلیم 

اقلیم    ی پرسهمهموضوع   این  و    اقداماتاین    ریتأثو  پرداخته    2017سال    دراستقالل 

 .قرار دهد  واکاویتحلیل و مورد بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحوالت را 

 موازنه تهدید استفان والت: نظری رهیافت. 2

سال   به،  1987در  والت  شاگرد  استفان  »نظر  ،والتزکنت    عنوان  تهدیدیه  بهموازنه  را   »  

یک در   عنوان  عمده  نمود.  کنت  «  قدرت»موازنه    مقابلاصالح  مطرح  والتز 

تبد  یشورو  یفروپاش  مانند  یعیوقا   (59:1391)دانلی، آمریو  بالمنازع یل  قدرت  به  کا 
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نبود    یالمللنیب موازنه  یو  پا  برابر  در  یجدک  تا  بیآن،  قرن  تردیان  باعث  د  یستم 

مو ینظر  یدرکارآمد شرا  ازنهه  در  جدیقوا  روابط  ه ینظر  طرف   ازو    شدد  یط  پردازان 

جد  المللنیب انتقاد  گرفت  یمورد  یوسفی  ندقرار  ایمانی  )حاجی   عدملذا    .(76:1390، و 

علینظر  تحقق قوا  موازنه  ایه  از  یه  والت  استفن  سرد،  جنگ  از  پس  متحده  االت 

مکتب  هینظر بهینئوکالس  یتدافع  یی گراواقعپردازان  را  تمرکز    ییجابجا  یسو ک  نقطه 

  ها قدرتاست که  بوده  سوق داد. او معتقد    دیتهد  موازنهاز موازنه قدرت، به    ،ییگراواقع

شود یمقابل آنچه باعث م  در .  زنندینمدست به موازنه    ،نیریش قدرت سایافزا  برابر  در

رو توازن  به  م  ی کشورها  تهدیآورند،  )عباسیم   درک   که است    یدیزان  :  1392،یکنند 

نظر والت ا  .(178 تا  ،ز  ت  یو دانشگاه  ینون در عرصه علمک آنچه  وازن قوا  تحت عنوان 

د بوده است. مطالعات انجام شده توسط ی، توازن تهدیدر عرصه عمل   است،  مطرح بوده

اول   یدر طول جنگ جهان  ژهیوبهستم و  یدر قرن ب  هاائتالفه بر روند اتحادها و  ک والت  

ن نه در   شورهاک ه  ک   دهدیمنشان    ،داشته است ز  ک تمرز در دوران جنگ سرد  یو دوم و 

  (Walt,2000:401. )اندزدهد دست به توازن یه در مقابل تهدکبل ،مقابل قدرت

  صرفاً نه  ،داندیم یدات خارجیبه تهد  یل اتحاد را پاسخی تشک ،د والت یه موازنه تهدینظر

  .کنندیم  فایا  مللالنی ب در روابط    یاتحادها نقش محورگر.  یک کشور د یش قدرت  یافزا

آنها بخش  رسدی مبه نظر    رایز   ن ی. اتحاد بهاست دولت روابط میان  از    ریناپذییجدا  یکه 

برا  ایدو   کشور  با    یچند  مشترک شکل    کیمقابله    ی هابحث از    یکی.  ردیگیمدشمن 

و یا    موضوع متمرکز است که با کدام کشور  نیدر هر کشور بر ا  یخارج  است یس   یاصل

برا  بازیگر متحد شود.    یو  اتحاد    یزمان  فیضع  یها دولت چه مدت  که    شوندیموارد 

دفاع از خود وارد اتحاد   یبرا  یعنیداشته باشند،    یو ق  ی هادولت در برابر    ت یبه حما   ازین

. شوندیموارد اتحاد    ی قو   ی هادولت   گر یمقابله با د  یبرا   نیز   یقو   یها دولت .  شوندیم

ک  دارند  انتظار  خود  متحدان  از  درگ کشورها  زمان  طول  در  نظام  یریه  لحاظ  و    یاز 

 ا ی  یکه توسط اتحاد منعقد شده است ممکن است رسم  ی. تعهدندکمک کن  کیپلماتید

ب  یعنیباشد،    یرسم  ریغ است  معاهدات  نیممکن  باشد    یآنها  داشته    نباشد.   ایوجود 

(Sarita, 2012: 224  )تهد  توانیمن  یبنابرا که  خارج یگفت    ی برا  یاعمدهل  یدل  یدات 

  ، شودینم  یالمللنیبمنجر به اتحاد در عرصه    یدیاتحاد هستند. البته هر تهد  یر یگ شکل
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تهد موجود  یداتیبلکه  منافع  یت  یکه  جد   هادولت ا  طور  به  قرار    الشعاعتحت   یرا 

 .اتحادها مؤثرند یریگ شکل، در دهدیم

  عالوه برتر،    یهادر برابر قدرت  موازنه  یریگ شکل  عدما  ی   یریگ شکل  دراز نظر والت،   

متغقدرت  ریمتغ  بر سه  دی،  نی ر  تأثیگر  قابلیز  مجاورت،  از:  عبارتند  که    یهات ی رگذارند 

تهدید    .(178:  1392،  ی)عباس   یتهاجم  اتینو    یتهاجم موازنه  نظریه  والت،  دید  از 

. این نظریه بر دهدیمبلکه قدرت تبیینی آن را افزایش    ، جایگزین نظریه موازنه قوا نیست 

که با تهدید آنی مواجه هستند، ممکن است از طریق اتحاد   ییهادولت ست که  باور ا  این

تهدید موازنه  نظریه  در  بنابراین  بپردازند.  آن  مقابل  در  موازنه  به  یکدیگر،  توزیع    ،با 

شامل   در  هاییتواناتهدیدات  مقاصد  و  نیات  و  تهاجمی  قدرت  جغرافیایی،  نزدیکی   ،

 (129:1397انی و دیگران،دم شا). ست اتحاد حائز اهمیت ا  یر یگ شکل

نسبت    هاآنتر باشد،  کینزد  نیز   هادولت   ییای هرچه فاصله جغرافقدرت،  عامل  عالوه بر  

هم   از    خواهند  دزاتریتهدبه  آنها  فاصله  هرچه  و   ییدزایتهد،  باشد  شتری ب  گریکدیبود 

)عباس  خواهد  کمترگر  یکدیاز    هاآن  در    .(179:1392،یبود  دیگر  تهدیدزایی  متغیر 

گر  یماندن د  ثابت   صورت  درکه    ین معنیبد  .باشدیمتهاجمی آنها    یها ت یقابل،  هالت دو

به  دولت   یابیدست رها،  یمتغ مانند    یاسیس  ییتوانا  ای  ،ژهیو  ینظام  ییتواناها  خاص، 

دامنی  یدئولوژیا گفتمان  تهد  هاآن گستر،  ا  میرا  )لی دزاتر  .  (35-34:  1389تل،یکند 

ن آن یر مبین متغیهاست. ادولت   یات تهاجمیجاد موازنه، نیا  ررگذار دیر تأثیمتغن  یچهارم

د  کهاست   نظر  از  تهاجمین  ،گرانیهرچه  ب   یقدرت  یات  احتمال  باشد،    ی شتر یآشکارتر 

 ( 35-34: 1389تل،یآورند. )ل ی وجود دارد که آنها به موازنه رو

 عملیاتی کردن گزاره های نظریه موازنه تهدید   .2-1

م نظر  با    یهالفهو ماکثر    رسدیبه  ارتباط  و  در  عراق  کردستان  اقلیم  با  اسرائیل  رابطه 

رژیمحمایت   عراق  این  کردستان  خواهانه  استقالل  تمایالت  پ  از  آن    یتیامن  یامدهایو 

  ل ی قابل تحل  بر مبنای نظریه موازنه تهدید  پژوهش  نیدر ا  رانیا   یاسالم  یجمهور  برای

پ  .باشد ا  یانقالب اسالم  یروز یبا  ایران به دشمن سرسخت    وری جمه،  رانیدر  اسالمی 

  یاستراتژ  اسرائیل در منطقه غرب آسیا تبدیل گشت. وقوع انقالب در ایران باعث گردید

  متناسب با   باشدیم  لی اسرائ  یخارج  است یعمل س  یبه عنوان راهنما  ی کهرامونیاتحاد پ



46 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   ابطط رو

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

مکان    رو،   از اینمنطقه و بر مبنای دشمنی اسرائیل با ایران بازتعریف گردد. و  تحوالت  

به مناطق    یعرب  یهادولت   هیاز حاش  لی اسرائ  یمل  ت یامن  یدر استراتژ  رامونیپ  ییایجغراف

به عنوان یکی از مناطق    کردستان عراقاقلیم    ط یشرا  نی در ا  . افت ی  ر ییتغ  رانیا  جوارهم 

 لیجهت توسعه حضور و نفوذ اسرائ  یمناسب  طیمحبا جمهوری اسالمی ایران،    جوارهم 

مورد توجه اسرائیل قرار گرفته و از جایگاه    رانیا  یاسالم  ی جمهور  یموناریطق پدر منا

 نیز در سیاست خارجی این رژیم برخوردار شده است.  یاژهیو

، باید اذعان داشت  رئالیسم تدافعی با تاکید بر موازنه تهدید  نظریه  یهاگزارهبا توجه به  

در پیگیری اتحاد پیرامونی  لذا    ه وشد  یزیرهیپا  «بقا»  ن اسرائیل بر اساسالکه استراتژی ک 

و حمایت از    افزایش حضور و نفوذ خود در منطقه و به خصوص اقلیم کردستان عراقو  

عراق  خواهانهاستقالل تمایالت   کردستان  هموارهاقلیم  تهدید  ،  رفع  دنبال  فراروی به  ات 

کشورهای  موجودیت و امنیت ملی خود به خصوص از سوی جمهوری اسالمی ایران و  

مقاومت و نیابتی    یهاگروهین کشور در منطقه و حتی رفع تهدیدان از جانب  م پیمان اه

ش نخبگان سیاسی و نظامی اسرائیل در ب عد عملیاتی، رفع  التاز سوی ایران بوده است.  

. وجود داردپیرامونی این کشور  امنیتی بر اساس تهدیداتی است که در محیط    یهاچالش

  رد یگ یمشکل    نیز  فقدان مشروعیت در محیط روانی  ل به دلیلعه اسرائیفهم جامطرفی    از

لذا را    و  خارجی  سیاست  راهبردهای  و  اهداف  بقا،  و  نسبی  امنیت  افزایش  جهت  در 

تهدید  انهیگراعمل  ،تدافعی موازنه  بر  مبتنی  رو،  .دهدیمشکل    و  این  با   از  اتحاد 

همین نظریه قابل اساس    نیز برکردستان عراق  اقلیم  نظیر  در منطقه  ناهمگن    یهات یهو 

 . تحلیل است 

 بن گوریون  دکترین اتحاد پیرامونی و اسرائیل. 3

رژیم اسرائیل دو مکتب    یخارج  استیس  یاهداف اصل  نهیدر زممیالدی    1948از سال  

وقت    سیرئ  1نیو گوربن  دیو ی نخست را د  یمکتب فکر  .دیبه ظهور رس  زیمتما  شیکم و ب

نخست  هودیآژانس   وز  نیو  کرد  نیا  رینخست  مطرح  در    ت ی اولو   ،دگاهید  ن یا  .کشور 

سراسر جهان    ان یهودی غرب و    ی ایبا دن  وندیپ  ی رژیم اسرائیل را برقرار  ی خارج  است یس

 یرا هدف بعد  انهیمنطقه خاورم  یو گسترش مناسبات با کشورها  دانست یو حفظ آن م

 
1 David Ben-Gurion 
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  ی برا   یابزار   به عنوان  ی استراتژ  نیا  .(160:  1388)اسالمی،    ردیگیو درجه دوم در نظر م

عرب پان  کردن  متخاصم    گانهمسای  زدن  دورو    سمیمتعادل  خدمت  اسرائیلعرب  در   ،

 ,Guzansky)  بود   یامنطقه  یو کاهش انزوا  این رژیم  ی و روابط اقتصاد  تیامن   ت یتقو 

دوم توسط    یمکتب فکر  (1953-1948)  ونیبن گور  دیو ید  یرینخست وز  .(88 :2021

امور خارجه    ریوز  نی نخست  و  هودیآژانس    یاسیبخش س  رئیس  )شرتوک(شارت    هموش

خود    یخارج  است یس  ت یاولو   دیرژیم اسرائیل با  نکهیبر ا  یمبن  .اسرائیل مطرح شدرژیم  

 ( 160: 1388بگذارد. )اسالمی،  انهیخاورم یدر کشورها شتریادغام هرچه ب  یرا برا

عمل  نیز    «معکوس  یرامون یپ  نیدکتر»  کیتحت  اسرائیل  رژیم  سیاست خارجی  امروز،  اما  

  ترانه یمد  یفارس و کشورها  جیکشور عرب خل  نیروابط خود را با چند  راًیو اخ  کندیم

بخش  ا یو  کرده    جاد یا  نیز   یشرق مبنا  دهیبهبود    رکد  ل یاسرائ  یفعل  ی استراتژ  یاست. 

عل  ریدرگ   یهاطرف که  س  رغمیاست  منا   ی اسیاختالفات  اقتصاد  ی تیامن  فعخاص،    یو 

به  منافع متقابل و ملموس  تواندیدارند که اتحاد م  یخاص   ندهیمقابله با نفوذ فزا  ژهیورا 

 ( Guzansky, 2021: 88)به همراه داشته باشد.  جمهوری اسالمی ایران یامنطقه 

 روابط اسرائیل و کردهای عراق  پیشینه. 4

ب اسرائ  هودیقوم    نیرابطه  دولت  در    لیو  کردها  بر   هاافسانهبا  و  است  شده  پوشانده 

  ییا زگشبا  یشده است. برا   دیتأک  هاقرنآنها در طول    ی منحصر به فرد بودن و ماندگار

 م،یقد  اریبس  یهازماناز    .آنها مهم است   یخی، قرار دادن آنها در بافت تارهااسطوره  نیا

همسا   انی هودی پ  گانیبا  کردستان  در  ب  ییوندهای خود  که  سال    شی داشتند  هزار  دو  از 

با کردها در دوران    لی و اسرائ   هودیروابط قوم    یرا برا  یمساعد  نهی زم  هاآن  قدمت دارد.

ا ا  جادیمدرن  کوچک و    موجودیت با احساس سرنوشت مشترک دو    وندهایپ  نیکردند. 

اذ و  آزار  کشورها  ت یتحت  برا  ت ی مشروع  هیهمسا  ی که  را  خودشان    یهادولت   ی آنها 

 ( Bengio, 2021: 2)شد.  ت یتقو ، کردندیمسلب 

ل در قرن  ان در عراق به دوران قوم بابِ یهودیحضور    دهدیممطالعات اسناد تاریخی نشان  

ن  یگردد. در ایل بر مپادشاه بابِ   «نبوکد نصر»  یدر دوران زمامدار  و  الدیم  ازش  یپششم  

ان را از یهودیاز    یم، امکان مهاجرت گروهیان در اورشلیهودیدوره او پس از نابود کردن  

ن  یاست که پادشاهان پس از او در عراق به ا  ین در حالیفراهم آورد. ا   بابِل  بهن  یفلسط

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Guzansky%2C+Yoel
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Guzansky%2C+Yoel
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  ی اندک   تعداد  انیمن  یگردند. در ا  ن بازیفلسط  به   گریدادند تا بار  ازه دان اجی هودی دسته از  

تصمیهودیاز   زندگ یان  به  عراق  در  تا  گرفتند  د  یم  ظهور  از  بعد  دهند.  ادامه  ن  یخود 

فعال خلفایهودیت  یاسالم،  زمان  از  برخ   محدود  یعباس  یان  در    ممنوع  زینها  نهیزم  یو 

عراق نقش    یو فرهنگ  ی، اجتماعیاسیمختلف س  یهاان در عرصهیهودی  ،حالنیا  شد. با

 ( 204: 1388، زادهیموسو و  مقدمیجاودان. )داشتند

  میان   یریدرگ شروع  و    1948  ن در سالیفلسطسرزمین  در    اسرائیلتشکیل دولت  با اعالم  

و   عراق  مستقر  انیهودیاعراب  سال ،  در  در  عراق  مجوز   1951-1950  یهاپارلمان 

هزار   30ان  ین میصادر کرد که در ا  اشغالی را  یهانیسرزمه  از عراق ب  انیهودیمهاجرت  

در    1958با کودتای سال    .اندنمودهنقل مکان  به اسرائیل    عراق  شمال  ک ردان  یهودینفر از  

این کشور گردیدجعراق که من انگلستان در  به سرنگونی دولت تحت حمایت  نقش   ،ر 

کردها  یبارزان  یمصطف  مألبرجسته   تحعراق    ی رهبر  عراق والت  در  از   کردستان  بیش 

دولت عراق انحالل حزب دموکرات کردستان عراق را   1961در سال    گردید.  پیش هویدا

سرآغ  که  نمود  کشور  جز  ااعالم  این  مرکزی  دولت  و  عراق  کردهای  میان  تنش  و  نگ 

بارزانی ارتباط برقرار کرد    گردید. و  در این مقطع زمانی، سرویس جاسوسی اسرائیل با 

بود  هک   یبارزان عراق  مرکزی  دولت  فشار  همکاری   ،تحت  برای  را  اسرائیل  پیشنهاد 

 ( 78:  1385)روحی،  پذیرفت.

  ی هاسال  یطو  آغاز شد    یبا بارزان  اسرائیلارتباطات    ، یالدیم  1966از سال    از این رو،

ردستان  ک از    یلیمختلف اسرائ  یهاأتیهدر پی آن  و    افت ی  گسترشار  ی بس  1968و    1967

  تاثیرگذارترین   به عنوان  اقلیم کردستان عراقان  ی روابط م،  ساننیبدو    نددرک دار  یعراق د

فاقد استقالل   ی قوم  گروه   نیتربزرگو    منطقه غرب آسیا   در  رعرب یغ  یردولتیان غیجر

با    در  یاسیس ملی    منافع  یراستا  درل،  ی اسرائ رژیم  جهان  امنیت  رژیمو  ف یتعر  این 

به    ل یاسرائرژیم    یت ملیامن   یدر استراتژ  یاریاز ارزش و اهمیت بس   ،رونیااز  و  .  گردید

در  مستقل    یاسیت سی موجود این اقلیم برای برخورداری از  تالش    یراستاخصوص در  

 .شدند برخوردارانه ی خاورم

 یتالش برا  لیعراق را به دل  یدفاع عراق، کردها  ریوز  ،یلیالعق  زی، عبدالعز1966در سال  

در خاورم  لی »اسرائ  جادیا ک سرز  انهی دوم«  که  ی مدع  یو  رد.نش  از  : »شد  غرب و شرق 
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  عراق در شمال    یلیاسرائ  دیکشور جد  ککردستان عراق یتا    کنندیم  ت ی حما  انی شورش

مانند  در حال تکرار است   خ یتار  یی گو   .کند  جادیا   ل ی که اسرائ  یزمان  1948در سال    به 

  لی به اسرائ یبارزان یمصطف یو کردستان عراق با سفرها  لیاسرائ نیروابط ب .گردید جادیا

 وبیش از پیش، توجه کشورهای منطقه را به رابطه اسرائیل    1973و    1968  یهادر سال

کرد جلب  عراق  کردها  .کردستان  با  مهمهمواره    ،روابط    ی خارج  است یس  در  عنصر 

خاورم  لیاسرائ ابوده    انهی در  و  نیاست.  به  اسرائ  ژهیامر  روابط  مورد  کردها  لیدر    ی با 

از نظر    .کندیم، صدق  شوندیممحسوب    برای این رژیم  یاطقهنمعراق که متحدان مهم  

اسرائ  ،یخیتار بخش  لیاتحاد  کردها  دکتر  یو  رژیم  یرامونیپ  نیاز  اباشدیم  این   نی. 

با    یبر همکار  یآغاز شد، مبتن  1950که در دهه    لیاسرائدر سیاست خارجی    یاستراتژ

نهادها  و  خاورم  یعرب  ریغ  یکشورها  با    یعرب  یکشورها  هیعل  ،بزرگ  انهیدر  که  بود 

 (Wojnarowicz, 2017: 1) عراق.کشور مانند  اشتند،د یدشمن لیاسرائ

بود  ک   یریدرگ  شده  باعث  صدام  با  با    صدامه  ک ردها  خود  ارتباطات  ها،  ییایکمرآدر 

ا با  را  روابط خود  عراق  ک مسأله    حل   به   منوطشور  کن  یگسترش  شمال  در  ند. کردها 

پی  ا،  یک مرآ  وساطت   بان،  یبنابرا در  ایب  1975قرارداد  و  عراقین  و  چرخش  ،ران    یدر 

نظر کردها    ازکه    مسئله  نیا.  کردند  قطع  یل روابط خود را با بارزانی ران و اسرائیا  یناگهان

آنان محسوب  ی خ  ی نوعکه   به  ل و  یاسرائ  بین  روابط  ی و سرد  یرگ ی، سبب تشدیمانت 

 د. یکردها گرد

آغاز   عراقبا  ارتش  توسط  کویت  آمریل  و  اشغال  منطقهکشگرکشی  به  فارس  ا    خلیج 

و   1991در سال    ام کردهای از ق  این کشورت  یحمابه موازات    و  جهت حمایت از کویت 

ت سازمان ملل  یامن  یعراق تحت نظارت شورا  مناطق پرواز ممنوع در شمال  یر یگ شکل

ح  ،متحد تشکیل  برای  ازمینه  شمال  در  کردستان  خودگردان  کشور  یکومت  فراهم ن 

شده و با آشکار    یدی وارد مرحله جد  مجدداً  کردهاو    ل یاسرائن سان روابط  یبد  گردید.

تجز احتمال  اسرائ  هیشدن  کردها،  توسط  به  ی عراق  جنگ  یحما ل  خالل  در  آنان  از  ت 

  1994 سال در  اسرائیل و ترکیه انیم ک یاستراتژ یجاد قراردادهاین وجود، ایپرداخت. با ا 

تضع  مجدداً  ،یالدیم 1996  و ریسبب  اسرائوابف  شدیط  کردها  و  سال  .  ل  در  چنانچه 

پ.ک.ک،    یت کردهایان دادن به سکوت خود در قبال فعالیل با پایاسرائ   یالدیم  1997
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  ی با اعالم پ.ک.ک مبن  زمانهم   مسئله  نیا.  کرد  اعالمه آنان  یه علیاز ترک   را  خود  ت ی حما

تعامالت میل، سبب تضعیاسرائخاک  بر هدف قرار دادن   و    اقدستان عراقلیم کران  یف 

و    2003  در سال  به عراق  متحده  االتیپس از تهاجم ا  (Olsen, 1996: 9)  ل شد.یاسرائ

اقلیم کردستان مجدد روابط دوجانبه    یسازفعالامکان    ،نیصدام حس  میسقوط رژ میان 

 (Wojnarowicz, 2017: 1گردید. )فراهم عراق و اسرائیل 

ت خود در منطقه یبا وضع  ی به نوع  را  کردها  است   داشته  یشه سعیهم   یستی ونیم صهیژر

آورده    یز روین  یسازخی ن راستا به تاریا  در  یحتد.  یسه و آنها را با خود همراه نمایمقا

مقاله هاآرتص  روزنامه  و  یهودی  یکیژنت  رابطه  خصوص  در  یااست.  منتشر  کردها  و  ان 

  نشان   ت س ا  م صورت گرفتهیاورشل  یکه در دانشگاه عبر  ییهاپژوهش»اعالم کرده است:  

نظر ژنتیهودیکه کردها و    دهدیم از   اجدادو    دارندن شباهت را به هم  یشتریب  یکیها 

،  «در دوملیح» ا  یکردند. و  یم  یه و شمال عراق زندگ ی ترک   یکسان آنها در جنوب شرقی

ل دوست هستند یکردند با اسرائی شه تصور میکردها هم»:  دیگو یم،  دهوک استاد دانشگاه  

ک ی هودیرا  یز ک   لیاسرائ  در  دران  و    یهود ی  یردهاو  دارند  حضور  کردستان    خیتاردر 

  تی دو اقل  نیب  یداریپا  یوندهایپ،  رونیااز    (34:  1396،  یستم دارند. )قاسم  از  یمشترک 

و   یاقتصاد  ،ینظام  یها ی همکار  قیاز طر  1960از دهه    -و کردها    انیهودی-  یامنطقه 

ب   یفرهنگ گرفت.  اذسابقاز    یناش  یهمدل  ن یا  شتر یشکل  و  آزار  مشترک  مبارزه    ت،ی ه 

  گان یمخالفت همسا  انحفاظت از موجودیت خود در می  ت ی و در نها  ت ی حفظ هو   یبرا

  1950دهه    لیو اوا   1940که در دهه    ی کرد  انی هودی  (Liga, 2017: 2. )باشدیم  یامنطقه 

  دند ایفای نقش کرعراق    یکردها  یبرا  یعال  رانیسفبه عنوان  مهاجرت کردند،    لیبه اسرائ

م در  را  خود  آرمان  اسرائ  انی و  از   غیتبل  لیمردم  پس  مثال،  عنوان  به  کردند.  دفاع  و 

که در آن   لیئرد در اسراجامعه ک   ن،یتوسط صدام حس  1991کردها در سال    امیسرکوب ق

تخم  100000زمان   برا  یامدادرسان  اتی عمل  کی،  شدیمزده    نینفر    ی کردها  یگسترده 

 (Minasian, 2007: 17نمود. ) یعراق سازمانده

و شکست آنها در برخورد مناسب با حقوق    یعرب  یکه ظلم و ستم کشورها  ست ین  یشک

عرب  دیجد  یهانسلکردها،   جهان  از  را  پیش    کردها  از  دامان  بیش  به  و  کرده  دور 

اعالم شده و مشتاقانه خود از استقالل   ت ی در حما  لیاسرائحتی    .ه است سوق داد  لیاسرائ
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سع آشکارا  تا    یکردستان،  است  ب   ییها شباهت کرده  کردها    خ یتار  نیرا  مبارزه  و  خود 

  ی هاشباهت کرده است    یکار سع  نیبا ا  لیی کند. اسرا  جاد یا  ی مستقلکشور  جادیا  یبرا

فلسط و  کردها  ب  ه یعل  انینیمبارزات  از  را  ظلم  و  از   یریتفس  نیچناما    .ببرد  نیاستعمار 

ن  ،خیتار خودخواهانه  تنها  است.    بسیار  بلکه  ست،ینه  بخشک زیرا  نادرست    ی ردها 

استعمارگر    به مانند اسرائیل،  هاآن،  اندبودهو معتبر از منطقه و جهان عرب    ریناپذییجدا

  . اندنکردهاستفاده    گاهچی ه  مردم  دیخلع  ای  هانیزممصادره    یبرا  یو از قدرت نظام  ستندین

ته  ب وجود داش و جهان عر  یخیتار  نیدر فلسط  یهودی   تیاقل  ک ی  شهی که هم  یحال  در

تا به آنچه   هنبود، بلکه در اروپا متولد شد  یجنبش بوم  کیاز    ی بخش  سمیونیاست، صه

  ه یمرتکب عل  اتی شده و جنا  نهینهاد  ت یاز آزار و اذ  یناش  شود،یم  دهینام  «یهودی»مسأله  

 باشد.  ستمیاول قرن ب مهین دردر سراسر اروپا  انی هودی

 راقکردستان عاقلیم ل الهمه پرسی استق  .5

کنون به شکل  در سال    یکردستان عراق  پ  1992خود  در  در    کایآمر  نظامی  مداخله  یو 

عراق از اشغال کویت گردید    ینینشعقب که منجر به    1991در سال  جنگ خلیج فارس  

سقوط  و  2003در سال   پس از اشغال عراق توسط آمریکا . رسید حداقلی  یخودمختاربه 

  ن یدر اول  .فدرالی تبدیل کنند  یامنطقهبه    ن عراق رادها توانستند اقلیم کردستارصدام، ک 

پارلمان  آورالزام  ریغ  یپرسهمه انتخابات  کنار  در  تقر  2005سال    یکه   99  باًیانجام شد، 

 2014تا  2006 یهاسال در میان .اندداده یرأ ندهیدر آ این اقلیم  لدرصد کردها به استقال

و دولت    میاقل  این  تخت یپا   نیروابط بد اما  علیرغم اینکه این اقلیم در اوج شکوفایی بو 

داعش    یستی، سازمان ترور2014. در ژوئن  بوده است   همراه  ییهاتنشبا  عراق    مرکزی

موصل،  کنترل   در    نیدومشهر  را  عراق  بزرگ  اقلیم    لیارب  ی لومتریک   80شهر  پایتخت 

در    .به دست گرفت   کردستان عراق ارتش عراق   امنیت   نیتأمحمالت داعش و ضعف 

با    بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشهاختالف اقلیم کردستان عراق  به موازات  ،  هاهرش

گردید باعث    ک ی  لی، خواستار تشک2014سال    هیدر ژوئکردها  تا    دولت مرکزی عراق 

منطقه  یپرسهمه  یسازآماده  یابر  یانتخابات  ونی سیکم عراق   استقالل  کردستان    اقلیم 

 ( Sasnal, 2017: 1). ددنگر
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 گردید که برگزار    استقالل اقلیم کردستان عراق  یپرسهمه  2017سپتامبر    25م در  سرانجا

بود عراق  از  استقالل  به  مثبت  رأی  آن،  این  نتیجه  در  از    92  ،یپرسهمه.    ی رأدرصد 

در سه استان   یهمه پرس  نیدادند. ا  یرأاز بغداد    ییدهندگان در کردستان عراق به جدا

در   نیو همچن   ه است شد  سیتأس  1992که در سال   کردستان  میدولت اقل  دهدهن  لیتشک

کرکوک،   از جمله شهر  مناقشه  مورد  قوم  ک یمناطق  انرژ  یغن  یشهر چند  برگزار    یاز 

 شد.

اقلیم   منطقة فدرالیکه منجر به تشکیل    آمریکا با عراق،بعد از همکاری کردها در جنگ  

،  پذیرفته شد  نیز  راقو این موضوع در قانون اساسی ع  گردید کردستان با حمایت آمریکا  

که شامل گردید  کردستان عراق  اقلیم  نسیب  زیادی  اع  امتیازات  نیروی القانونی  م شدن 

نظامی کردها، رسمی شدن زبان کردی، در کنار مشارکت گستردة کردها در هرم قدرت  

از ان  حکومت مرکزی  جمهور عراق و کسب    رئیس  عنوانبهل طالبانی  التخاب ججمله 

 ( 167: 1387بوده است. )حق پناه، مجلس عراق توسط کردها  یهایکرسدرصد  24

 عراق  یبا دولت مرکز  اقلیم کردستان عراق  در روابط منطقه  زاتنشسه موضوع  همواره  

است وجود   شامل  داشته  تول  که  فدرال،  بودجه  از  کردستان  منابع    دیسهم  فروش  و 

وضع  یدروکربنیه و  مناقشه  ت ی آن  مورد  قانو   .باشدیم  مناطق  اساسطبق  دولت    ،ین 

ع  دیبا   یمرکز در  و  کند  اداره  را  عراق  نفت  سهم  نیفروش  به   یحال  را  درآمدها  از 

کند. کردستان عراق، همراه با    عی وزکردستان، بازت  میاقل  ی درصد برا  17، از جمله  هااستان

درصد نفت عراق است که کردها بدون دخالت بغداد از   40حدود    در بردارندهکرکوک،  

 ( Sasnal, 2017: 2)  .کنندیم عیتوزرا  نآ هیترک  قیطر

ترد و  شک  به  توجه  خاورم  یار ی بس  دیبا  ناظران  توانا  انهی از  مورد  دولت    یواقع  ییدر 

برا  از    یادعا  یکردستان  مستقل  کشوربرخورداری  دلی  در   نیسرزم  لیبه  محصور 

پر بده  ،یخشک از همه  به نفت   ابستهو و  یاقتصاد  ایران  ترمهم ، و  ،  مخالفت کشورهای 

 طورهمان ، لذا  عراق  مختار کردستان دو تحریم منطقه خو   یپرسهمهن  ترکیه و سوریه با ای

و    یپرسهمهاین    دیگردیم  ین یبشیپکه   نرسید  مقصود  سرمنزل  به  صرفاً  به  منجر 

 ( Liga, 2017: 3دولت مرکزی عراق گردید. )و  منطقه خودمختار نیمذاکرات مجدد ب
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استقالل کردها در عراق، اما اگر    یپرسهمه   نتیجه نرسیدنبا وجود به    گرددیم  ینیبشیپ 

واقعاً فدرال   ستمیس  کی   ای  ونیکنفدراس  کی  جادیا  قیطربه تدریج از    یهمه پرستبعات  

تدر اصالح  به  ب  یجیمنجر  ناکارآمد  عراق    نیروابط  کردستان  بغداداقلیم    نیا  ،گردد  و 

به    تواندیم  جریان د   برد  -برد   یو یسنار  کیمنجر  طرف  برای  صحنه  هرچند    گردد.و 

  یهمراه با شعارها  ،یپرس همه  انی کردستان در جر  یدر شهرها  لیاسرائ   یهاپرچماهتزاز  

مانند شده  اسرائ »  گزارش  هست  لیما  تغ  یحاک   «میدوم  س  رییاز  و    یاسی فرهنگ  کردها 

که حتی با وجود توافق این اقلیم با دولت مرکزی عراق،    دارد.آشکار از گذشته    ییجدا

 نگرانی همچنان ادامه خواهد داشت. این 

مرکزی  ، مخالفت دولت  عراق  طبیعی اقلیم کردستان  یر یپذب یآسو    ی ژئوپلیتیکمحاصره  

که    اقلیم کردستان عراق به خصوص جمهوری اسالمی ایران  عراق و کشورهای همسایه

 به ثمردر وضعیتی قرار ندارد که امکان    ،دارای اقلیت کردنشین هستند و شرایط منطقه

  لذا   د داشته باشد.وجو   تمایالت استقالل خواهانه کردها در اقلیم کردستان عراق   نشستن

  تثبیت دولت فدرالی اقلیم کردستان   ،تفکر اغلب احزاب و نخبگان کردی در حال حاضر

  تا با تثبیت دولت فدرالی و به  ،خود است   یهاخواستهش برای احقاق سایر  الو ت  عراق

امتیازات    دست  تقویت  آوردن سایر  بتوانند    یهارساخت یزو  با   یهاگامخود،  را  بعدی 

 . ت منطقه و شرایط به وجود آمده بردارندالتوجه به تحو 

 اقلیم کردستان عراق یخواهاستقاللتمایالت حمایت از  واسرائیل . 6

و    هامروز کشورها  از  توان    یریارگ کب  بر  ی شتریب  تمرکز،  ب ی رق  یهانظام بسیاری 

به علت  گفت    توانیم دارند.    همدیگر  جوامعدرون  در    جو زهیستو    یناراض  یهات یاقل

موضوع  که  ی ردک ارک  این  به  س  توجه  خارجیدر  تأثدارد  کشورها   ی است  و    یرگذاری، 

و    یدفاع  یهادر بخش   یو حت  یپلماسید  یابزارها  دیگرشتر از  یب  مراتب آن به  اثربخشی  

  ی هات ی بالقوه و بالفعل اقل  یهات ی لقابو    هایتوانمنداز    یری گ بهره،  رونیااز  .  است   یتیامن

نژاد  ینید میان  یو  پیگیری    منطقه  یشورها ک   در  جهت  آنها  پشتیبانی  و  تحریک  و 

ازهمواره    ،یخواهاستقالل تمایالت   از    متأثر  لیاسرائ  یاست خارجیس  اصلیابعاد    یکی 

 بوده است. دکترین پیرامونی این رژیم 
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مورد توجه    ن عراق نیز همواره م کردستادر اقلی  یدولت مستقل کرد  ل یتشکاز این رو،  

،  2017در سال    یپرسهمه  یبرگزار  از  شیپ  یحت  بوده و  متعدد آن  یهاو دولت   اسرائیل

  ر یاخ  یهاسالاستقالل در    ی کردها برا  یآرزوها  .کردندیم  کار ن  یا  به  ق یتشو کردها را  

  ر ی وز  اهو،ینتان  نیامیبن  ر ینخست وز  ی نظیرلیبرجسته اسرائ   استمدارانی از س  یاریتوسط بس 

مورد    پرز   مونیجمهور ش  سیشاکد، و رئ  لت یآ  یدادگستر  ریوز  برمن،یل  گدوریدفاع آو

است   ت ی حما گرفته  دولت  لیاسرائ .  قرار  منطقه  یتنها  است   در  آشکارا    بوده  از  که 

  نموده است  دییتأحمایت و آن را   2017عراق در سال   کردستان  میاستقالل اقل  یپرسهمه

(Wojnarowicz, 2017: 2).    اهمیت حائز  میان  این  در  که  آنچه  است    باشدیماما  این 

حمایت رژیم اسرائیل از تمایالت استقالل خواهانه اقلیم کردستان    یهازهیانگاهداف و  

کردستان  لی اسرائ  حیصر  تی حماآیا    ؟ وباشدیمعراق چه   استقالل  پ  عراق  از    شبردیبه 

 ؟شودیممانع آن  ای ،کندیمآرمان کردها کمک 

اسرائ  شوق  و  ربط  یبرا  لی شور  کردستان  دلسوز  یاستقالل  در   یبرا  یبه  چه  کردها، 

. در واقع،  شودیممربوط  یکیت یبه منافع ژئوپل  شتری ندارد، و ب گرید یعراق و چه در جاها 

پا  یدولت  ل،ی اسرائ  یبرا بر  نظام  هیکه  شده   دیآپارتاو    انهیوحش  یاشغال  برپا  و  بنا شده 

تاریخ    است.  زیآمطعنه  اری از مردم جهان، بس  یهر گروه  ای   ردهاک   یاز آزاد  ت یاست، حما

انکار   نیز  را  نیمردم فلسط  یسرنوشت برا   نیینه تنها حق تع  لی اسرائنشان داده است که  

حما کندیم سابقه  بلکه  از    تی،  آمر  تکار یجنا   یهاحکومت فعاالنه  و    یمرکز  یکایدر 

هرگز در    لیاسرائ  نیدارد. همچن  زیرا ن  یجنوب  یقایدر آفر  دیسابق آپارتا  میو رژ  یجنوب

 نکرده است.  ت یحما  یگرید یمل بخشیجنبش آزاد چیخود از ه خیتار

کرد  کیاز    لیاسرائ  ت ی حما مستقل  دال  یکشور  به  اسرائ  یکیتیژئوپل  لیصرفاً    ل یاست. 

تضم  انی جر  خواهدیم را  کرد  خودمختار  منطقه  از  اما    نینفت  آن،    ترمهمکند،  از 

در    لی اسرائ  کند که از جهان عرب عبور کند.  جادیا  لی هاد طرفدار اسرائن   کی  خواهدیم

اقل  77حال حاضر   از  را  نفت خود  وارد    میدرصد  عراق  اکندیمکردستان  واردات    نی. 

  ج یخل  زینفت خ  یکشورها  یعیبه منابع طب  رایز  ،مهم است   اری بس  یستیونیصه  میرژ  یبرا

  تواند یمکشور کرد مستقل    کیاست که  معتقد    لیاسرائ  ن،یندارد. همچن  یفارس دسترس

کشور    نیا  برایعمل کند و    لیارتش و اطالعات اسرائ  یبرا   لقوهبا  گاهیپا  کیبه عنوان  
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اباشدیمو عراق    هیسور  ران،یا  هیعل  یاهرم در خاورم  کی  جادی.  کرد مستقل    انهیکشور 

جهان   هیاز تجزمطابقت دارد که    انهی خاورم  یبرا  1982در سال    «ونیاودد  »کامالً با طرح  

قوم خطوط  امتداد  در  هژمون  لی ائاسر  تیتقو   ی برا  ی افرقهو    یعرب  گسترش  آن   ی و 

  ی ل برای اسرائ  دارشهی ر  ی هاوهی ش  نیترمهماز    یکی  (Andoni, 2017: 2)  . کردیم  ت ی حما

کشورها   ت یموجود  حفظ با  مقابله  و  ا  یخود  طرح  طری منطقه،  از  تزلزل  ق یجاد 

افکن  یسازوکارها توجه    یمذهب  -یقوم  یتفرقه  و   یتیامن  یرا ضرورت  مهم  نیا  بهبوده 

  ا ی  «ونیزاسیعثمانبه »  یلی وه که در نگاره اسرائین شیا  . خود به حساب آورده است   یبرا

ارزنیش» امپراتور  یوه  است یعثمان  یمطابق  مشهور  مبتن  نیا  بر   ،«  با    یامر  که  است 

استفاده و    یل آنها را برایمنطقه، تما  در  موجودمختلف و مذاهب    یهات ی قومت از  ی حما

دولتیا تحر  یجاد  در  یمستقل  را  آنها  و  نموده  طر  هدف  نیا  تحققک    ی هاوهی شق  یاز 

نظ ترغیمختلف  کردن  مسلح  نمای ر  دیب  طرف  از    یارزن  یواحدها  نیا  چون گر،  ی د. 

مشخصبرحسب   قومشوندینمن  ییتع  یقلمرو  مشترک  وجوه  بلکه  مذهب  ی،    ی مبنا  یو 

محدود نخواهند شد؛    یمعلوم  ییا یجغراف  ی، در مرزهادهندیمل  یآن را تشک  یر یگ شکل

، دچار  اندگرفتهمشخص شکل    ییای که در محدوده و مرز جغراف  ی مل  ی هادولت جه  یدر نت

، وجود  یاانهیخاورم  ی هادولت   یهایژگ یواز    یکینکه  یبا توجه به ا.  شد  خواهندتزلزل  

در    مذاهبو    هات ی قوم است،  یمتفاوت  کشور  ا  ی بردارابهرهک  فرصت یاز  از    ،ن 

 ( 184: 1395، اینیلطفو  پورجالل)در منطقه بوده است.  لی اسرائ نیادی بن  یکارهاراه

 یهاپژوهش  نیدتریجد ل در  ین سادات« اسرائیک »بگی استراتژ  مطالعات  مرکزکارشناسان  

»اسرائاندکرده  اعالمخود    یامنطقه  مستقل  ی:  دولت  به   یاد»  دارد«.  اجیاحت  کردستانل 

رژ  یهاسنیآکادم   از  «کوهن صهیمعروف  خصوص    یستیونیم  جهت    یپرسهمهدر 

و  ی آول و از تلی از دولت اسرائ  یندگ یبه نما د: »یگو یباره منیدرااستقالل کردهای عراق  

به وجود    یخیتار  فرصت   نیا  یبرا  شماهم که پدران و اجداد  دیندا م  ک رد  مردمبه شما  

ک رد! زمان استقالل فرا رس  یاند! اخود را فدا کرده  جانو    آمده ایمردم  به  ن  یده است! 

  خواهند  ت یحما   شمال تا آخر از  ی! مردم و دولت اسرائدییبگو «  یآر»  یخیتاررفراندوم  

پژوهشگر   «ینت اسکاندرانیژ»خانم  .  «ده است یدولت کردستان فرا رس  لی تشک  زمان.  کرد

ه نظر من موضوع درک  : »بدیگویتون« میگذار انجمن »سنگ و درخت زانیو بن ی فرانسو 

https://www.aljazeera.com/author/lamis_andoni_201132413143377117
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که   یاساده است، چون منطقهاستقالل اقلیم کردستان عراق   یپرسهمهحمایت اسرائیل از 

دارا  یکردها دارند  قرار  آن  در  از  یعراق  و  است  نفت  سرشار    عود مسکه    آنجا  منابع 

اسرائ   یبارزان دادهیبه  قول  تقد  است   ل  را  بنابراینفت  کند،  دال  یکی ن  یم  حمایاز  ت  ی ل 

تجزیاسرائ از  نیل  عراق  همیه  ولیز  است.  موضوع  اسرائیحما  ین  تجزیت  از  عراق  یل  ه 

 ( 120: 1397)حیدری و دیگران، . «به نفع ک ردها نخواهد بود ندهیآ درهرگز 

از   آنهاک حمایت  آرمان  و  دولت  بر  ردها  ایجاد  و  استقالل  کسب  آن  رد  ک مستقل  ای  از 

اهمیت    یلئاسرا  برای  جهت  به    یابیدست ساز  زمینه  تواندیمکه    باشدیمحائز  اسراییل 

ایده   کردنیل بزرگ و عملی  ئ اسرا  یعنی ایجاد   ،غرب آسیادیرینه خود در منطقه    اهداف

تا نیل  اقلیم    .گردد  نیز  فرات  از  میان،  این  عراقدر  هارتلند می  کردستان  نقش  تواند 

را اسراییل  ک   برخالف  ،رون یااز    .نماید  بازی  ژئوپلیتیکی  تنها    ردها،تصور  نه  اسراییل 

نمی  ی ابیدست باعث   اهدافشان  به  برای  می  ی حتبلکه    شود،آنها  اساسی  مانعی  به  تواند 

جاد  اسراییل در کردستان باعث ای  حضور  که   چرا   ؛گرددبه استقالل تبدیل    آنها  یابیدست 

و  گروهت  حساسی عراق  داخلی  منطقهحتی  های  جمهوری    کشورهای  خصوص  به 

عراق و    برجسته  یاسیواقع، رهبران س  ر د .خواهد شدنسبت به این مسئله  اسالمی ایران  

است    دواریام  لیاسرائ  . انددوم« در منطقه هشدار داده  لی »اسرائ  جادیقبالً نسبت به ا  ایران

دهد که   رییتغ  یاگونهبه    انهیتوازن قوا را در خاورم  ،ک یکه کردستان مستقل و دموکرات

ظهور    دیمف  لیاسرائ   یبرا فزا  کی باشد.  قدرت  عراق،  کردستان  در  دوست    نده یکشور 

  ه یعراق و سور  ران،یا   نیب  یعیش  دوریکر  جادیو مانع ا  کندیمدر منطقه را متعادل    رانیا

همچن  یبرقرار.  شودیم مستقل  کردستان  با  مع  نیروابط  ب  ی نابه    ی انزوا  شتریکاهش 

امکان همکار   لی اسرائ  یامنطقه  اقتصاد  یو  نظام  یباز    ل ی حال، اسرائ  نیاست. در ع  یو 

که به    ردیگ یپس از اعالم استقالل کردستان عراق را در نظر م  یامنطقه  یثباتیاحتمال ب

 ( Wojnarowicz, 2017: 2) . بگذارد ریتأث لیاسرائ ت ی نوبه خود ممکن است بر امن

  تی تقو   ی برا  یرا فرصت  یردک مستقل  کشور    کی  جادیا همواره    اسرائیل،  رژیم  ،رونیااز  

رژیم  ت یموقع آسیادر    این  غرب  اسرائیل ضرورت  حتی    .داندیم  منطقه  احزاب  برخی 

در صورت هرگونه    موجودیت اقلیم کردستان عراقاقدام نظامی اسرائیل را برای دفاع از  

 اند.ب آورده و رسماً آن را به تصویب رساندهداخلی حز مصوبات جزوسرکوب آنها، 
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به    تواندیمعالوه بر اینکه  رد مستقل در شمال عراق  کشور ک   کی  ل،ینقطه نظر اسرائ  از

در    یلیو به عنوان حا   نمودهکمک    فراروی امنیت ملی اسرائیل  یامنطقه  داتیکاهش تهد

که   رانیا  «یعی»هالل ش  یاز طراح  تواندیم  ،عمل کند  جمهوری اسالمی ایران برابر نفوذ  

لبنان را به هم متصل    هیعراق، سور  ران،یا در  .  نماید  یر یجلوگ نیز  ،  کندی مو حزب اهلل 

  یو شورا  آمریکا  یسابق آژانس اطالعات مرکز  لگریتحل،  «کنت ام پوالک »همین راستا  

یان و در این مبه دنبال دوستان در منطقه است،    لیاسرائ: »دیگو یم  ،این کشور  یمل  ت یامن

 و لذا  دهندینم  ت یاهم  نیز  نیباشند و به فلسط  اسرائیل  دوست   خواهندیمکردها عموماً  

  ران یرد ات ک یجمع  قیاز طر  ران،یا  هیعل  لی اسرائ  اتیعمل  یبرا  یگاهیکردستان مستقل پا

بود دهنده    یپرسهمهاز    لیاسرائ  ت یحما  ن،یبنابرا  .خواهد  نشان  است  ممکن  کردستان 

 یامنطقه  ای  یخارج  گرانیمنافع باز  نیتأم  یآرمان کردها برا  یتکاردس   نهیریادامه سنت د

 (Halbinger, 2017) .باشد

 عنوان  بهتا به ظهور کردستان    کندیمبه استقالل کردها در واقع تالش    کمک  بال  یاسرائ

جد در  یمتحد  خود  انزوا  با  مسئله  نیاابد.  ی  دست   انهیخاورمد  به  و    یتوجه  کردستان 

منافع دو جانبه اتحاد آنان در مقابله با دشمن مشترکشان یهمسا  ان یم  درل  یاسرائ گان و 

اسرائ  ریناپذ  اجتناب  لذا  را  ی است.  کردستان  اتکا  بهل،  نقطه  و    اعراب  هیعل   ییعنوان 

استراتژ  یاسالم  یهادولت  متحد  )داندیممنطقه    در  خودک  یو  و    زادهیموسو . 

دولت  کنتر  قیطر  از  لییاسرا  (212:  1388  ،مقدمیجاودان بر    یبرا  یکردل  فشار  اعمال 

باال خواهد    نیز  در منطقهزنی خود را  قدرت چانه  ترکیه،  حتی  و  جمهوری اسالمی ایران

خواهد    برد؛ اسراییل  از    یخواهییجدا  مساله  توانست زیرا  یکی  به  تبدیل  را  قومی 

دیگر،  نماید  هیترک و    رانیا  یتی امن  یهاینگران  نیتریاصل طرف  از  چانه  و   نیزقدرت 

مشکالت   که  خاورمیانه  در  عرب  غیر  کشور  یک  تشکیل  علت  به  اسراییل  با  اعراب 

  کرد.   کم خواهدنیز  را    اسراییل را دارد  با ل رابطه خوب  تاریخی با اعراب داشته و پتانسی 

 ( 364: 1383)شیخ عطار، 

 امنیت ملی ایرانکردستان عراق بر  یخواهاستقاللتبعات حمایت اسرائیل از  .7

ا  ایرانجمهوری  با کشور عراق دارد که حدود  یک   1336  سالمی    500لومتر مرز مشترک 

ران  ی، روابط اعراق  کردستانم  یل اقل ین است. با تشک یلومتر آن متعلق به مناطق کردنشیک 
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آنها    ،2017در سال    استقالل  یپرسهمه  یچند با برگزار  بوده است. هر  حسنه  عموماًبا 

همواره    ،جودو  نیبا ا  ،بات را کاهش داده است سطح مناس  ن روابط دچار تنش شده و یا

مهم  ی ا   یبرا  عراق  کردستانتحوالت   نگرانیا  باعثو    بودهران  است.    ییهایجاد  شده 

اقلیم کردستان عراق    خواهانهاستقاللپیشبرد تمایالت    (23:  1376،  یآبادحمل  یمنصور)

اسرائیل،   رژیم  حمایت  امن یاسی س  یامدهایپبا  اجتم  یاقتصاد،  یتی،  به    یاری بس  یاعو 

 به همراه   جمهوری اسالمی ایران  یم و در ابعاد مختلف برایمستقریو غ  میصورت مستق

 به موارد زیر اشاره نمود.  توانیمآن  نیترمهمخواهد داشت. که از 

 ایجاد مطالبات جدید در میان کردهای ایران  . 1-7

مورد    رانیا  یاسالم  یجمهور  ینگران  نیاول کردستان    میاقل  یواهخ استقالل تمایالت  در 

 نیدر ب  دیمطالبات جد  جادیمربوط به ا  و حمایت گسترده اسرائیل از این خواسته،  عراق

 . باشدیم جمهوری اسالمی ایران میمق یکردها

کردستان در    میاقل  ت ی در طول فعال  مقیم اقلیم کردستان عراق  ی کردها  با توجه به اینکه  

فرهنگ  یها حوزه نظام  یاقتصاد  ،یاسی س  ،یاجتماع  ،یمختلف  به   یتیامن  -یو 

توجه  ی هاشرفت یپ باعث    ن یا  ،افتندیدست    یقابل  س   یر یگ شکلمسئله    ، ی اسیمطالبات 

  ران یا  یکردها  یاسیالبته در مورد مطالبات س  .آنها شده است   نیدر ب  یو فرهنگ  یاقتصاد

ت مخالف نظام اس  یاس ی س  یهاگروه  به  علقمت  اول  دگاهید  .متفاوت وجود دارد  دگاهیدو د

در    یستیبرالیاستقرار نظام ل  و  ران یا  یاسالم  یرآن مبارزه با نظام جمهو   ی که محور اصل

کردنش  مناطق  فدرال  نیاداره  نظام  قالب  د  سمیدر  و  س  به  دوم  دگاهیاست   ی اسینخبگان 

و    یاسیحضور و مشارکت در عرصه س  بادارند    یکه سع  شودیدرون حکومت مربوط م

حرکت کرده و مطالبات خود را در قالب    ینون اساسقا  یکالن کشور در راستا  ت یریمد

 ( 142: 1387)شیرازی و امجدیان،  .ندینما یریگی پ یاصول اجرا نشده قانون اساس

عراق کردستان  اقلیم  اقلیم    یاسیس  یروهاین  یبرا  جینتا  نیشتریب  دربرگیرنده  استقالل 

آرزوها  ،اهدافو در واقع    کردستان این میاندارددر بر  کردها را  دیرینه  یآرمان و   . در 

است تالش  همواره    نیز  لیاسرائ حما   نموده  اقل  ت یبا  استقالل  سطح    ،کردستان  میاز 

و   کردهامطالبات  و  یانتظارات  به  و   شیافزانیز  را    رانیا  یاسالم  یجمهور  ژهیمنطقه 

 (Alnoami, 2015: 3دهد. )
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 ان اقلیم کردست گان همسای  عراق ودر  یافرقهت قومی و اگسترش اختالف .2-7

 نیتریطوالن  یکه دارا  عراق  هیهمسا  یاز کشورها   یکی به عنوان    رانیا  یاسالم  یجمهور

کردستان همواره    میو تحوالت اقل  عراق  ندهینسبت به آ  باشدیمکشور    نیمرز مشترک با ا

و به   رانیبر ا  کم و بیش تاثیرات خاص خود راکردستان عراق    میچرا که اقل  ،نگران است 

پ. از طرفی  گذاردیمکشور    نیا  ن یشمناطق کردن  بر  ژهیو هرگونه تحول   وندیبا توجه به 

نظر به   با   ژه یبه و  جمهوری اسالمی ایران،  ی مل  ت ی با امن  اقلیم کردستان عراق  ت یدر وضع

متقابل جمهور  دگاهید اسرائ  رانیا  یاسالم  ی خصمانه  به    لیو  منطقه  نسبت  در  یکدیگر 

آسیا ماهتو    غرب  س،  رون یااز    ،دو طرف  انیم  ایدئولوژیک  و  یتیضاد   -یاسیتعامالت 

اقل  ل یاسرائ  یتیامن عراق  میو  تمایالت   کردستان  از  رژیم  این  حمایت  خصوص  به 

برای    ،این رژیم علیه ایران  یتهاجم  نیاتاصل  به موازات  اقلیم کردستان    طلبانهاستقالل 

ایران اسالمی  لذا  افتهیمضاعف    ت ی اهم  جمهوری  حمایت    و  و    امدهایپ  تواندیماین 

به همراه    رانیا  یاسالم  ی جمهور  ملی  ت یامنمنافع و    فراروی  ی متعددی راتیمعضالت امن

در عراق و    ای و قومیاختالفات فرقهبه ایجاد    توانیمآن    نیترمهمکه از    ،داشته باشد

 استقالل و خودمختاری  زیرا تمایل  عراق اشاره نمود.  اقلیم کردستان کشورهای همسایه  

را   فرصت  این  اختیار  کردها  قراررژیم  در  داد  اسراییل  واسطه    تا   خواهد  و    مداخله به 

ناامنی   زمینه را برای ایجادبه بهانه حمایت از این خواسته کردها،  عراق    حضور در شمال

در مذهبی  و  قومی  منازعات  افزایش  فراهم    و  همچنین    .دینمامنطقه  اقدام    باعثاین 

  کشورهایی   بر علیهاست  فشاری    اهرم  وشده    زنی اسراییل در منطقهچانه  قدرت  شیافزا

 . شوندمحسوب می که دشمن اسراییل نظیر جمهوری اسالمی ایران

 کردستان بزرگ  یریگشکلنگرانی از . 3-7

م و  ید خود را تنظیاساسنامه جد ،دموکرات کردستان عراق حزب، 1379که در بهار  یوقت

:  1386،یاشاره نمود. )کرمانمسئله کردستان بزرگ    به  آن  صفحه ن  یب نمود، در اولیتصو 

ا138 بر  اساس،  ی(  ازن  و    یر یگ شکلاز    رانیا  مهم  یهاینگران  یکی  دولت  فدرالیسم 

عراق  در  ک رد  مستقل به    سازنهیزم،  شمال  استقالل  این  سازماندهی   یریگ شکلشدن  و 

،  تحققو در صورت  ی سنارن  یا  .(Alnoami, 2015: 3)  باشدیمکردستان بزرگ در منطقه  

را  یخواهد داشت. ز  به همراه  جمهوری اسالمی ایران  یرا برا   یتیامن  یتبعات منف  نیشتریب
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اقل آن صورت،  کردستانیدر  ا  را  یوابستگ  نیشتریب  عراق  م  و  و  یبه غرب  متحده  االت 

اولو   اسرائیلم  یرژ و  داشت  اساس    بر  ران یا  به  نسبتآن    ی اسیس  یهات ی خواهد 

کردستان    یر یگ شکلاز طرفی    (46:  1381،  انیم ی. )کرتنظیم خواهد شدآنها    یهادگاهید

نظیر ایاالت   یافرامنطقهرژیم اسرائیل و دیگر بازیگران    یهافدرال و توسعه آن با کمک

آمریکا، اساسنامه  متحده  کنار  به  کردستان  لیتشک  بر  یمبن  یردک   یهادر  ج یتدربزرگ، 

ایران  نظیر جمهورگر  ید  یدر کشورها  کردی که  یهات یاقلتواند بر ذهن  یم ی اسالمی 

 .بگذارد ریتأث، سکونت دارند

 در مقابل ایراناسرائیل  و بازدارنده کنترلی یهااقدامتشدید . 4-7

و   نفوذ  حضور  عراقاسرائیل  گسترش  کردستان  اقلیم  اقتصادی  ، در  منافع  اینکه    ،ضمن 

حدی مت  منجر به یافتناز لحاظ سیاسی نیز    ،کندیم  نیتأم   این رژیم را  و اطالعاتی  نظامی

 شده و این امر منجر به پیگیری  با جمهوری اسالمی ایران  مرزهم غیر عرب در منطقه و  

جاسوسی  کنترلی  یهااقدام در  و  بازدارندگی  نوعی  ایجاد  نفوذ    مقابل  و  و  حضور 

  این کشور   اتتهدیدایجاد سدی در مقابل  و    در منطقه  روزافزون جمهوری اسالمی ایران 

 . گرددیمرژیم اسرائیل موجودیت علیه امنیت و    و جبهه مقاومت 

با    نینشیسن  یها استاندر    طلبانهییجدااحساسات    تواندیمکردها    یپرسهمه مرز  هم 

که  قیتشو   نیز  را  هیسور این صورت،  کند    دور یکر  کیحفظ    یبرا   رانیا  یهابرنامه  در 

به سور  یدسترس مد  ه،یآسان  و  به خطر    ترانهیلبنان  با   (Sasnal, 2017: 2)  .اندازدیمرا 

مقابل سا  کایآمر  یزنتوان چانه  ،عراق  در  سمیفدرال  ت یموفق به   یامنطقه  گرانیباز  ریدر 

  ابد ییم  شیافزا   ،مطرح است   کایمخالف آمر  یامنطقه   گریکه به عنوان باز  رانیخصوص ا

توسط دولت خودمختار کرد    کایارتش امربه    ییهاگاهی امکان عرضه پا  گرید  یو از طرف

عراق   شمال  ب  های راننگدر  نژاد،کندیم  شتریرا  )سلطانی  رژ  (211:  1387.   میمقامات 

  ل یدر مجاورت اسرائ  یعنیدر جنوب لبنان    رانیگونه که ا معتقدند همان  نیز   یستی ونیصه

 در   یعنی  جمهوری اسالمی ایران  یحق دارد در مجاورت مرزها  زی ن  لیاسرائ  ،حضور دارد

 . کردستان عراق حضور داشته باشداقلیم 
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 جمهوری اسالمی ایران  قومیتی و انسجام یکپارچگی تهدید  .5-7

عالوه بر اینکه    ،اقلیم کردستان عراقخود از    یو معنو   ی مال  یهات یحما رژیم اسرائیل با  

 این   دینمای مدارد، تالش  در شمال عراق    یردسم ک یونالی ه ناسیپا  بر  یسازت یهو سعی در  

اخت  ییتوانا در  اار  یرا  کشورهای  مقیم  نیزکردهای  سوریه  و  ترکیه    تا   دهدقرار    یران، 

ک  یعنوان  را به  عراق  کردستان  میاقل  حکومت و    هیتوجنده  یرا نسبت به آ  خودت  یوضع

دهند.    پیشِبخش  الهام  یالگو  قرار  خود  انسجام   یکپارچگیتواند  یم  امر  نیاروی    و 

ایران  قومیتی اسالمی  اج  برو    دهد   قرارر  یتأثتحت   را  جمهوری  تعارضات    ی تماع دامنه 

جاد یتواند به ایت میو در نها   نمایدمرتبط    یبا عوامل خارج  را  یداخلافزوده و مخالفان  

  ی مل  منافعت و  یف قدرت، امنیتضع  باعث ده و به تبع آن  یمنجر گرد  ت ی مشروع  درخلل  

 .گردد نیز جمهوری اسالمی ایران

 اقلیم کردستان  خواهانهاستقاللدر قبال حمایت اسرائیل از تمایالت راهبرد ایران  .8

در قالب کل عراق در نظر   اقلیم کردستان عراق رامسئله  همواره  می ایران  الجمهوری اس

ک  اقلیت  به  توجه  با  و  کشوردارد  داخل  در  استق   خود  رد  تأثیر  بر    کردستان  اقلیم  اللو 

کردنشین   بایرانمناطق  عراق    چیهه  ،  تجزیه  خواهان  حفظ    نبوده وجه  بر  همیشه  و 

 . است  نمودهامیت ارضی کشور عراق تأکید و تم اللاستق

ل احتمالی اقلیم البرای مقابله با تهدیدات ناشی از خودمختاری و استق  کارراه  نیتریاصل

همچنین  عراق  کردستان و  فرهنگی  اقتصادی،  توسعة  طریق  از  زندگی  کیفیت  ارتقای   ،

  اجرایی   یاه ت یمسئولدر  جمهوری اسالمی ایران  مشارکت بیشتر مردم مناطق کردنشین  

ک   جمهوری اسالمی ایران ردها  است. بهبود شرایط اقتصادی در این مناطق و استفاده از 

هم سبب  حکومتی  ساختار  کردگ در  مردم  بیشتر  ایران  رایی  و    مقیم  مرکزی  دولت  با 

 . شودیمدر این مناطق جمهوری اسالمی ایران بیشتر به وجهة نظام  یبخشت ی مشروع

  عراق کشور    یکپارچگیاز وحدت و    گذشتهبه مانند    یران جمهوری اسالمی ااز است  ین

اقلی کرده و ضمن داشتن حساس  ت ی حما به تحوالت  ، توجه  عراق  م کردستانیت نسبت 

  ی برا  راالزم    یو بسترها  نمودهن خود  یکردنش  مناطق  ی هایینارسابه مسائل و    یشتریب

  توجه بیشتر به مناطق با   .دهد انجام یت ملیت هویو تقو  آنان شتریب ییگرا هممشارکت و 

که پیوستن مردم    نمودشرایطی را فراهم    توانیماقتصادی    یهافرصت کردنشین و ایجاد  
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از بزرگ  کردستان  به  ایران  آنها    کردنشین  برای  اجتماعی  جایگاه  و  اقتصادی  رفاه  نظر 

شرایط فعلی و هویت ایرانی را    است که  شرایط بهتری را ایجاد نکند و در این صورت

 خواهند داد. تن به سایر کشورها ترجیح به پیوس

ایران   اسالمی  نما  ست یبا یمجمهوری  تنشیتالش  اقلیب  یهاد  و  ین  کردستان    دولتم 

 ،تداوم بحران  چراکه.  گردد   فصلافته و اختالفات موجود حل و  یعراق کاهش    یمرکز

برایزم را  و    ینه  بیشتر  دخالت حضور  آمریکاچون    ییکشورها  هرچه  متحده  و   ایاالت 

جمهوری اسالمی  ه  یعل   یت یدات امنیساز تهدنهیتواند زمیفراهم ساخته و م  اسرائیل م  یژر

در   ،و کرکوک   لیدر ارب  لیاسرائ  یهاپرچم  زیآمکیتحر  یهالمی و ف  هاعکس  ایران باشد.

 ی ، به همان اندازه که برااستقالل اقلیم کردستان عراق  یپرسهمهحین و پس از برگزاری  

ردها شود. ما  ک   یسازطانیش  ایمنجر به انزوا    دیدردناک است، نبا  نجمهوری اسالمی ایرا

همچن  یعرب  یکشورها  تیمسئول  دیبا ایران  نیو  اسالمی  ترک  جمهوری  ب  هیو  در    ی را 

و    ل یمهره اسرائ  ،ردهااستدالل که ک    نیا  .میریشده است، بپذ  لیبر کردها تحم  که  یعدالت

صرف نظر    ت،یتحت آزار و اذ  ت یکه هر اقل   ردیگ یم  دهیرا ناد  ت یواقع  نیغرب هستند، ا

نفوذ و دخالت خارج  تواندیمو مذهبش،    ت ی از قوم حق    میتوانینمشود و ما    یطعمه 

 .میسرنوشت آنها را انکار کن  نییتع

  حمایت  عدمو یا    ت یحما   ن یب  ی دشوار  اریبس  راهیجمهوری اسالمی ایران اکنون با سه  

مسلم همه مردم است، و مقاومت در برابر  سرنوشت، که حق    نییتع  یاز حق کردها برا

  ی پاسخ آسان چیه .باشدیممسلط شدن در کردستان عراق مواجه  یبرا ل یاسرائ یهاتالش

و   ردبر حق جوامع ک   حقوقِ  مبنی بر حمایت رد  به مردم ک   یامیوجود ندارد، اما ارسال پ

به    ،دستان عراقتالش در راستای تحکیم روابط میان جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کر

بهموازات   عراق  احترام  دولت  مرکزی  اهمیت  قوانین  حائز  بسیار  جمهوری    .باشدیم، 

ایران   حساس    ست یبایماسالمی  شرایط  این  کردها،  یامنطقهدر  کنار  در    باشد،  در  نه 

سرکوب و    یبرا  یعراق، تالش  یکه دولت مرکز  میحاصل کن  نانیاطم  دی. ما بامقابل آنها

رد بر اساس احترام و  با رهبران ک    تالش نمایدتالش    لکه، بانجام ندهد  کنترل مردم کرد

مشارکت   مردمی  ردهاک   .نمایدمذاکره    یبرابر و  فرهنگ  که  جهان    ها قرن  ،شانهستند 

 کرده است.   یعرب را غن
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ب  یریجلوگ   یبرا  هنوز گسست  د  نیاز  اعراب  و  با  ست ین  ریکردها  مقابله   یهانقشه. 

کردها به دشمن جهان عرب، فقط   لیمهم است، اما تبد  اریقه بسمنط یبرا لیمخرب اسرائ

آن  وقت  است. یسرنوشت هستند، اشتباه و خودباختگ ن ییکه آنها به دنبال تع لیدل نیبه ا

اگر    یحت  م،یدوم است« دست بردار  ل یاست که از تکرار عبارت »کردستان اسرائ  دهیرس

و هرگز نخواهد   ست ین  دیجد  لیاسرائ  کی. کردستان  اندکردهکردها از آن استفاده    یبرخ

 بود. 

 یریگجه ینت

مهمی است که  بسیار  مستقل برای هر اقلیت یا قومیت موضوع    ی کشوربرخورداری از  

  یهات یاقلیکی از این    .اندنمودهتالش و مبارزه    نیل به این هدفدر طول تاریخ برای  

نسبت به سایر کردها در  کردها در عراق    .باشندیمقومی، کردهای اقلیم کردستان عراق  

خود همجوار  مانند   ،کشورهای  کشورهایی  حمایت  با  و  هستند  بهتری  موقعیت  دارای 

آمریکا متحده  رژیم    ایاالت  و    اندتوانسته  اسرائیلو  بیستم  قرن  پایانی  دهه    ی هاسالدر 

  ی هات یوفقم کرده و به    حکومت فدرالی ایجاد   ، در شمال عراقابتدایی قرن بیست و یکم

با وجود  خود    خواهانهاستقاللدر راه عملی نمودن تمایالت  این اقلیم    دست یابند.  زیادی

ایران، ترکیه و سوریهگسترده    یهامخالفت  اما  دولت مرکزی عراق، جمهوری اسالمی   ،

و تبعات    ریتأثبا توجه به    .است   همواره از حمایت گسترده رژیم اسرائیل برخودار بوده

اقدامات حمایتی رژیم اسرائیل حین و  و    لیم کردستان عراقاق   خواهانهاستقالل تمایالت  

از   به تحوالت  پس  بر    ،2017سال    کردستان عراق در  استقاللپرسی  مسئله همه  مربوط 

با  نحوه تعامل این منطقه خودمختار    در کنار  ،منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

از همه   ماه،  ترمهم ایران و    نیاتو اصل    اسرائیلو    رانیا  انیم  ایدئولوژیک  و  یتیتضاد 

این پژوهش به دنبال آن بوده است تا با استفاده از روش    ،این رژیم علیه ایران  یتهاجم

آزمون    -توصیفی جهت  روش    هیفرضتحلیلی  برای    یبردارشیفو    یاکتابخانهو 

ر موازنه  تدافعی با تاکید ب  یی گراواقعنظریه    ی هاگزارهاز    ی برداربهره، و  هادادهگردآوری  

و این    باشدیمکردستان عراق چه    یخواهاستقالل اسرائیل در  رژیم  نقش    تهدید، دریابد

ملی   امنیت  بر  تاثیری  چه  ایران  عامل  اسالمی  حاصل.  داردجمهوری  این   نتایج  از 

است پژوهش آن  از  حاکی  اسرائ  ،  و  یروابط  دهنده   عراق  یکردها ل  ادامه  واقع  در 
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ملیامن   یاستراتژ خاورم یاسرائ  یخارجاست  یس   و  یت  در  برایل  از    یانه  و    انزواخروج 

منطقه    حضور  گسترش لذا  .باشدی مدر  آنهاک   و  آرمان  و  و   ردها  استقالل  کسب  برای 

دولت  برایک   مستقل  ایجاد  ندارد  رد  چندانی  اهمیت    توانند یم  صرفاً  بلکه،  اسراییل 

به  یابیدست ساز  زمینه اسرائیل  رژیم  برای    ،رون یا  از  اهدافش محسوب شوند.  اسراییل 

تمایالت   از  اتحاد    خواهانهاستقاللحمایت  استرتژی  چارچوب  در  عراق  کردستان 

برای  ونی گوربنپیرامونی   رژیم  این  خارجی  سیاست  راهبرد  در  مهم  اصلی  همواره   ،

با    یبخشت ی مشروع اتحاد  تثبیت  و  منطقه  در  انزوا  از  خروج  و  خود  موجودیت  به 

با  موجودیتی غیر عرب و هم مر ایران  ز  با    بوده است.جمهوری اسالمی  رژیم اسرائیل 

عراق کردستان  اقلیم  در  خود  نفوذ  تمایالت    گسترش  از  حمایت    خواهانه ستقالل او 

از لحاظ سیاسی نیز    ،دی نمایم   نیتأمضمن اینکه منافع اقتصادی و نظامی خود را    ،کردها

به عنوان    ی اسالمی ایرانبا جمهور  مرزهم با پیدا کردن متحدی غیر عرب در منطقه و  

خود اصلی  دنبال    ،دشمن  در  یهااقدام به  بازدارندگی  نوعی  ایجاد  و  مقابل   کنترلی 

ایرانتهدیدهای   اسالمی  مقاومت   جمهوری  تهدید  و جبهه  موازنه  نظریه  مبنای  از   بر  و 

  یعنی ایجاد   ،غرب آسیادر منطقه    جامه عمل پوشاندن به آرزوی دیرینه خود،  ترمهمهمه  

 . باشدیمفرات  ایده از نیل تا کردناییل بزرگ و عملی اسر

و  ب دقیق  شناخت  سیاسی،  نظام  و  کشور  هر  برای  تردید  که    نانةی بواقعدون  عواملی 

امنیت   و  است   ،کندیمتهدید    راآنموجودیت  برخوردار  اساسی  اولویت   ،رونیااز    .از 

کردستان  حضور در  تمایالت    اسراییل  از  گسترده  و حمایت  این   خواهانهاستقالل عراق 

حساسی   اقلیم ایجاد  منطقهگروهت  باعث  کشورهای  و  عراق  داخلی  خصوص   های  به 

ایران   اسالمی  مسئله  جمهوری  این  به  است.  نسبت  اینکه  شده  به  توجه  ملی با  امنیت 

ت داخلی و تحرکات حادث در محیط  التابعی از مجموعه تحو   جمهوری اسالمی ایران

اقلیم کردستان   خواهانهاستقالل پیشبرد تمایالت  لذا    ،باشدیمر  این کشو   پیرامونی  امنیتی

مقیم   به ایجاد مطالبات جدید در میان کردهای  تواندیم اسرائیل،    رژیم  عراق با حمایت 

در عراق و کشورهای در بر    ی افرقهایران، گسترش اختالفات قومی و    جمهوری اسالمی

کرد اقلیت  از  دارنده  نگرانی  تشدید  کردست  یریگ شکل،  بزرگ،  و    یکنترل  یهااقدام ان 

حضور    مقابل  و ایجاد بازدارندگی در  جمهوری اسالمی ایراناسرائیل بر علیه    جاسوسی
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تهدید و  منطقه  در  ایران  نفوذ  انسجام  یکپارچگی  و  ایران    قومیتی  و  اسالمی  جمهوری 

گردد. راستای  منجر  با    در  سوءمقابله  ته  اثرات  ازو  ناشی  تمایالت    دیدات 

اسرائیل  خواهانهالل استق رژیم  حمایت  با  عراق  کردستان  ملی    اقلیم  امنیت  و  منافع  بر 

  ی هایهمکار، ضمن حفظ رابطه و تثبیت  ست یبایمجمهوری اسالمی ایران، این کشور  

نموده و  ، بر یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور عراق تاکید  خود با اقلیم کردستان عراق

عراق کاهش    یمرکز  دولتم کردستان و  یاقل  میان  یهاتنشتالش نماید تا اختالفات و  

ص  و همکاری گسترده میان جمهوری اسالمی ایران با اقلیم کردستان عراق به خص  .یابد

عراق  یهاحوزهدر   مرکزی  دولت  به  احترام  ضمن  اقتصادی،  و  نقش    تواندیم  ،امنیتی 

کردستان عراق و در جو  اقلیم  نفوذ اسرائیل در  ار مرزهای  بسزایی در کاهش حضور و 

  ردهای مقیم ایران ک   ارتقای کیفیت زندگیاز طرفی    جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

توسعه فرهنگی  و  نشین  اقتصادی،  کرد  بیشتر    مناطق  مشارکت  در   ردک   یهات ی اقلو 

ایراناجرایی    یهات یمسئول اسالمی  با  این  بیشتر    یی گراهمسبب    نیز  جمهوری  اقلیت 

در مناطق کردنشین    نظام راو حتی مشروعیت    ایران شده  المیو نظام جمهوری اسدولت  

 خواهد داد.بیش از پیش ارتقا 

 
 منابع

 ر یرکب ی موسسه انتشارات ام :تهران ،چاپ اول  ،لیاسرائ ی خارج استیس (.1388)محسن  ی،اسالم

و  مقدم یجاودان مهدی  )زادهیموسو،  علیرضا  سیا»   (،1388،  در  عراق  کردستان  استراتژیک  ست  جایگاه 

فصلنامه تحقیقات و حقوق «.  خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 . 223-201، صص 11، شماره خصوصی و کیفری

)ا ینیلطف، شیوا و  پورجالل قبال کردستان عراق  »  (،1395، علی  کالبدشکافی سیاست خارجی اسراییل در 

 .198-181، صص 11، سال سوم، شماره سانی فصلنامه تحقیقات جدید در علوم ان «،2015-2003

( همت  ایمانی،  و  محمد  امیر  یوسفی،  دهه1390حاجی  در  اسرائیل  و  ترکیه  روابط  »تحوالت  و    (،  اخیر 

 . 104-75، سال سوم، شماره دوم، صص بط خارجیفصلنامه روا  پیامدهای آن برای ایران«،

جعفرپناهحق  اس(.  1387)  ،  جمهوری  خارجی  سیاست  و  ایرانمالکردها    تحقیقات   هموسس :  تهران  ،ی 

 . معاصر ابرار یالمللنیب 
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( احمد  ساعی،  و  حمید  احمدی،  مصطفی؛  سید  ابطحی،  احمد؛  »1397حیدری،  در (،  اسرائیل  استراتژی 

، شماره فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی   ،«های جمهوری اسالمی ایرانعراق و نگرانی  کردستان

 .128-109، صص 54

  یلیتحل  ل؛یی اسرا یها استی س نةییکردستان در آ می ستقالل اقل(، »ا1399یرزاد، محمد )خدارودی، حسن و ش 

، 2، دوره دهم، شماره  المللنیبروابط    ی هاپژوهشفصلنامه  ز«،  دنی گ  یساختاربند   ةیبر اساس نظر

 .84-59صص 

ا... طالبی    روح  ، ترجمه حمیرا مشیرزاده والمللنیبروابط    یهاه ینظر  در  یی گراواقع  ،(1391)  دانلی، جک

 . میزان آرانی، تهران: نشر

» (1385)اهلل  ینبروحی،   عراق«کو    یستیونیصه   میرژ  ی اانهیخاورم  استیس،  س  .ردستان  است  یفصلنامه 

 .86-69صص ، 57و  56 یهاشماره، ی دفاع 

ژیم اسرائیل و  راهبرد اتحاد پیرامونی ر(، »1397)  بصیری، محمد علی  ,اهللیزدانی، عنایت؛  شادمانی، مهدیه 

با ایران   پی   ری تأث بررسی    -موازنه تهدید  اتحاد  بر تغییر راهبرد  پژوهشنامه  ،  «رامونیانقالب اسالمی 

 .150-127، صص 27، سال هشتم، شماره انقالب اسالمی

( علیرضا  عطار،  خارجی    ،(1383شیخ  عراق  ی هاقدرتسیاست  کردستان  در  مجمع    ،بزرگ  تهران: 

 . تشخیص مصلحت نظام

حبی رازیش امجدبی ،  فرامرز  و  »تأث (1387)  انیاهلل  فدرالی ،  هنجارهایر  بر  عراق  قوم   یاسیس  یسم    ی تیو 

 . 80-57، صص 14، شماره یالمللنیبو  ی اس ی س یهاافتیرهفصلنامه  .ران«یا یردهاک

مج یعباس پ(1392)  دی،  اتحاد  »راهبرد  صه یرژ  یرامونی،  نظر  یستیون یم  تهدیو  موازنه    روابط   درد  یه 

 . 197-176، صص 1، شماره 27، سال یاست خارج یفصلنامه س  ،«المللنیب 

داوودیکرمان »تأث (1386)  ،  امن   عراق  سمی ل فدرار  ی ،  جمهوری بر  روز  ،ران«یا  یاسالم   یت  ،  فصلنامه 

 . 150-135، صص 24 شماره ششم، سال

، ی گزارش پژوهشران،  یا  ی اسالم  یجمهور  ی ت ملیتحوالت شمال عراق و امن  ،(1381)ل  یان، کمیمیکر

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد  :تهران

ابرار    انتشارات   :زاده، تهرانیرجمه غالمرضا چگن، تموازنه قوا  یهاه یتحول در نظر  ، (1389)چارد  ی، رتلیل

 . معاصر

عزیآباد حمل  یمنصور س»،  (1376)  زی،  و  کردها  بیمسئله  کارشناس انی پا،  «المللنیاست  دوره    ی نامه 

 . الملل وزارت امور خارجهنیدانشکده روابط ب ، ارشد

عل یموسو و  یزاده،  »جا(1388)  مهدی  ،مقدمیجاودانرضا  استراتژی،  س  عراق  کردستانک  یگاه  است  یدر 

 . 223-201، صص 11، شماره استیدانشنامه حقوق و س  ،ل«ی اسرائ یخارج

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/576275/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217009/%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217009/%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217009/%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
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