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 مقدمه

 .ار می گیرد، روابط رژیم اسرائیل با کردهای عراقی استمنطقه مورد بحث قر پس از جنگ عراق، از جمله موضوعاتی که دردرست 

ساله دارد، را بیشتر 05مورد این روابط، که سابقه  امتناع مقامات رژیم صهیونیستی از صحبت کردن در این مورد، شک و تردید در

 های زیادی شده است.  کرده و منجر به گمانه زنی

از روابط با اسرائیل دفاع می کنند. بعضی از شخصیت های سیاسی  ، به شدتبرخی از نویسندگان کرد عراقی در نوشته های خود

 .وجود این روابط را کتمان نمی کنند برجسته کرد نیز

پنهان  ، چگونگی روابط7991در اکتبر « االوسط»شخصیت ها است، در مصاحبه با نشریه  که از جمله این« محمود عثمان»دکتر 

این جنب و جوش را در مطبوعات رژیم اسرائیل مشاهده  رت مفصل شرح داده است. اما نمی توانکردهای عراق و اسرائیل را به صو

افراد و سازمان ها در ارتباط  تنها در شمال عراق، بلکه در سایر مناطق و بخش های این کشور نیز با برخی از کرد. البته، اسرائیل نه

هست، این  عالوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی و ژئواستراتژیکی نیز عراق، است، اما به علت آنکه روابط آن با کردهای شمال

با کشورهای اطراف، پایه و اساس تحلیل های مربوط به این  روابط بیش از همه جلب توجه می کند. استراتژی توسعه روابط اسرائیل

 رژیم را شکل می دهد

کشورهای عربی و دست نیافتن به صلح مورد نظر خود با گروه  ایجاد ارتباط با در این میان، اسرائیل باتوجه به ناکامی های خود در

های خاص، در این نگاه  را به کشورهای غیرعربی منطقه معطوف داشته که کردستان عراق باتوجه به ویژگی های فلسطینی، نگاهش

 .جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است

 اهداف اقتصادی

رژیم از بین رفت، در شرایط جدید تصمیم  برای این« صدام»یستی بعد از اینکه تهدید امنیتی عراق با سقوط رژیم صهیون مقامات

آسان و راحت  کشور بهره ببرند. در همین راستا، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی برای فعالیت گرفتند از زمینه های اقتصادی در این

ساخته است. همچنین، با کمک مقامات آمریکایی، اسرائیل در  انات بسیاری فراهمبازرگانان اسرائیلی در عراق، تسهیالت و امک

نماید. شرکت های اسرائیلی با  با عراق شرکت جسته و احتیاجات نیروهای نظامی آمریکایی در عراق را تأمین می قراردادهای مرتبط

اقتصاد درهم و  ز طریق کردستان، وارد بازار عراق کرده و ازکاالها را با تغییر مارک و ا شرکای خود در ترکیه، اردن، قطر و امارات،

رژیم صهیونیستی در عراق به خرید زمین، مسکن و ساختمان  برهم عراق سهم خود را می برند. عالوه بر فعالیت های اقتصادی،

 واقعی پیشنهاد قیمت می دهد. در شهرهای اربیل و کرکوک اقدام می نماید و به مالکین آنها سه برابر ارزش های اداری، به ویژه
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 ها با قیمت های گزاف خریداری می شوند. حتی شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه به گفته برخی از ساکنین اربیل، بسیاری از خانه 

ات عرب نیز به خود را اداره می کنند. در بعضی از مطبوع برخی از یهودیان در مناطقی از اربیل دفاتری باز کرده و فعالیت های مربوط

آمریکا، عراقی های ساکن  شده است. براساس این اطالعات، سه مرکز اطالعاتی مورد حمایت اسرائیل در اطالعاتی مشابه منتشر

 .کرده و خانه ها و زمین هایشان را به آنها بفروشند کردستان را تشویق می کنند به خارج از کشور مهاجرت

 اهداف ایدئولوژیک

ادعا می کنند که عراق امروزی در زمان  ،«گمشدگان دیار آشور»در مورد « یوشا»صهیونیست با استناد به سخنان پیامبر  مورخان

محض  اسیر شده بودند تعلق داشته است. به همین خاطر بود که خاخام های یهودی به خانواده بزرگ یهودی که 75آشوریان به 

شهر بابل و دیگر مناطق شدند و دست به تحقیق زدند.  با این مدعای تاریخی، راهی ، برای یافتن اسنادی در رابطه«صدام»سقوط 

را بخشی از سرزمین  نیز با استناد به این ادعای احمقانه خاخام های یهودی، عراق و کردستان عراق محافل یهودی و صهیونیست

ری هم برداشته اند و در حال حاضر مشغول عملی کردن هدف، گام های موث بزرگ اسرائیل قلمداد می کنند. آنها برای رسیدن به این

تشکیالتی و سازماندهی شده و در عین حال  هستند. در این بین، مورخان اسرائیلی و کارشناسان سیاسی آنها نیز گام های هدف خود

 .برمی دارند هدفمند در رسیدن به این مقاصد شوم

 ن عراق را به سه بخش اساسی و مهمرسیدن به اهداف شوم در کردستا بنابراین، می توانیم تالش های رژیم صهیونیستی جهت

 : تقسیم کنیم

برسانند که کردستان سرزمین و خاستگاه اصلی  لحاظ تاریخی: مورخان اسرائیلی با تمام توان می کوشند این قضیه را به اثبات از-7

کردستان عراق می  فلسطین بروند، در منطقه بابل عراق و دارند که یهودی ها قبل از آن که به سمت ملت یهود است. آنان اظهار می

عشتار »کوچ کرده اند. یهودیان ادعا می کنند که ملکه آنها به نام  زیسته اند و از آنجا بود که بخشی از قوم یهود به فلسطین

ام مورخان اسرائیل نیز بر سر است. تم پیامبر هم در کرکوک دفن شده« دانیال»در منطقه اورمان کردستان مدفون است و  «موردخای

 سده پیش از میالد، در کردستان یک شاه یهودی حکومت می کرد. این سرزمین آن این موضوع با همدیگر توافق دارند که یک

 .است نامیده می شد و پایتخت آن نیز اربیل بوده« آدیابان»موقع، سرزمین شاه نشین 

خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان کردها و  ی اسرائیل تمام تالشاز لحاظ زیست شناختی: کارشناسان زیست شناس-2

ثابت شود کردها در اصل از ریشه یهودی  اثبات برسانند و از این طریق می خواهند به مورخان اسرائیلی یاری رسانند تا یهودیان را به

اسرائیلی ها و افراد  ، از لحاظ ژنتیکی آزمایشاتی را میان«عبری»دانشگاه کارشناسان اسرائیلی در  ها و اسرائیلی ها هستند. در این باره

 س منتشر کردند.The American Journal of Genetics» در مجله 2557سایر نژادها انجام دادند و نتیجه آن سال 

این طریق می خواهند  نها ازکردهای عراق از لحاظ ژنتیکی، نزدیکترین ملت به یهودیان شرقی هستند! آ براساس این آزمایشات،

 .ثابت کنند که کردها و یهودی ها از یک نژاد هستند

کردستان عراق انجام می دهند، دست به خرید زمین  از لحاظ اقتصادی: اسرائیلی ها در کنار فعالیت های اقتصادی و تجاری که در-3

  .مت های گزاف خریداری می نمایندزاخو نیز می زنند و این زمین ها را به قی در شهرهای اربیل، کرکوک و
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اسرائیل می آید، زمین های زیادی را در این شهر می  عالوه بر این شهرها گفته می شود یهودیان اهل موصل با پول هایی که از 

ط خریدن زمین توس بی ثباتی و شرایط بداقتصادی، مجبور به فروش زمین های خود هستند. این موضوع، خرند و مردم نیز به دلیل

 .اسرائیل را در اذهان زنده می نماید یهودیان از اعراب فلسطین قبل از تشکیل دولت نامشروع

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پایان  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم فی معر
 

 .آغاز نمود 7390/تیر/77روز جهانی قدس مورخ  مصادف با7331آخرین جمعه رمضان  در این پایگاه فعالیت خود را

 .یهود ، صهیونیسم و اسرائیل می باشد زمینهپژوهشی در  -این وب سایت ، یک پایگاه علمی

 عبارتند از :مختلف بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم  بخش های

 خچهبه ترتیب از تولد دین یهود تا تاریاولین پست است و شامل عناوینی است که  شناخت جامع یهود ، صهیونیسم و اسرائیل : (7

و این امر با کلیک بر روی ،مطالبی جامع مشاهده خواهیدکرد  ذیل هرعنوان،  صهیونیسم و ایجاد حکومت اسرائیل مرتب شده اند

مطالب جلوی PDFفرصت های دیگر،لینک فایل در ذیلِ عناوین ، رای سهولت دسترسی به مطالبِر است . بعنوان مورد نظر میس

 . هر عنوان قرار داده شده است

بانک مقاالت این پایگاه از غنی ترین بانک های مجازی مقاالت باموضوع تخصصی صهیونیسم می باشد. مقاالت بانک مقاالت :  (2

 مقاله به بانک اضافه می شود .72ید یعنی شقه بندی و آرشیو می شوند. هر ماه یک بخش جدتایی ارسال، طب 72در بخش های

تایی  6در زمینه یهود ،صهیونیسم و اسرائیل می باشد .کتاب ها در بخش های  PDFکتابخانه شامل کتاب های با فرمت : کتابخانه (3

 ارسال ، طبقه بندی و آرشیو می شوند .
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