
داهاتووى سياسیى عيراق
فایلی



ڕەنج عەالئەدین
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک

ڕەهەندەكانی جەنگى 
داهاتووى عێراق

ئاراستەی شیعە دژەكان لە سەر یەك ڕاستەهێڵ یەك ناگرێتەوە



118

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئازاد کرد، حکوومەتى  ئەمڕۆ موسڵیان  لە  بەر  نێودەوڵەتى ساڵێک  و کۆمەڵگەى  عێراق  کاتێک   
عێراقى سەرکەوتنى ڕاگەیاند و کۆتایى هات بەو ملمالنێیەى سێ ساڵى خایاند دژى تیرۆریستە 
ڕاگەیاندنەکەى  بەاڵم  گرتبوو،  واڵتدا  باکوورى  زۆرى  زۆربەى  سەر  بە  دەستیان  جیهادییەکانى 
هەڕەشەیەکى  ئێستایش  تا  داعش  ڕێکخراوى  چونکە  نەکرد،  دروست  ئەوتۆى  گۆڕانکارییەکى 
گەورەیە، نەک لەبەر بەهێزیان وەک بزوتنەوەیەکى یاخى بوو، بەڵکوو بە هۆى شکستى نوخبەى 
سەرهەڵدانى  هۆى  بوە  بنچینەدا  لە  بارودۆخەى  ئەو  چارەسەرکردنى  لە  عێراق  لە  دەسەاڵتدار 
ڕێکخراوى داعش بە پلە یەک. ڕەنگە شکستیشى لە چارەسەرکردنى پێداویستییە سەرەکییەکان 
چارەسەرکردنى  لە  هەروەها  ملمالنێیە،  لەو  ماندوو  زۆر  و  نییە(  بنەڕەتدا  لە  هەر  )کە  گەل  بۆ 
دابەشکردنە سیاسى و کۆمەاڵیەتییەکان و پێکهێنانى چوارچێوەیەکى کارى نیشتمانیى هاوبەش 
بۆ واڵت، ئەمانە هەموویان هۆکار بن لە ڕێگەخۆشکردن و کردنەوەى ڕێگا لە بەردەم جەنگێکى 
ناوخۆیى وێرانکەرتر، ئەمە لە کاتێکدا گروپە ڕکابەرەکان بەردەوامن لە پشێبڕکێ بۆ کۆنتڕۆڵکردنى 

دەوڵەتى عێراقى و سەرچاوەکانى.

ئایــارى 2018، دەبوایــە عێــراق  پــاش هەڵبژاردنەکــەى 

ــاش  ــوێ پ ــوێ و دەســتپێکردىن قۆناغێکــى ن ــى ن الپەڕەیەک

الوازکــردىن ڕێکخــراوى داعــش و پــاش تەنانــەت تایفیەتیش 

ــە  ــەو قۆناغ ــییەکان ل ــوو سیاس ــت ب ــەوە. پێویس هەڵبدات

ــەن  ــەوەى بک ــى و باڵوبوون ــەرى گەندەڵ ــەدا چارەس نوێی

لــە نــاو واڵت و ســنورێک دابنێــن بــۆ پشــێوییە تونــدەکاىن 

واڵتیــان وێــران کــردوە، کەچــى دۆخەکــە خراپرتیــش بــوە، 

چونکــە ســەرۆک وەزیرانــە الوازەکــە )حەیــدەر عەبــادى(، 

ــەکان،  ــە هەڵبژاردن ــات ل ــێیەمدا ه ــدى س ــە ڕیزبەن ــە ل ک

زنجیرەیــەک دەستپێشــخەریى ڕەمــزى خســتە ڕوو بــۆ 

ــەکاىن  ــواىن عێراقیی ــە نەیت ــى، ک ــەوەى گەندەڵ بەرنگاربوون

پــێ ڕازى بــکات، چونکــە بێــزارن لــەو چاکســازییانەى 

زۆر لەســەرخۆ بەڕێــوە دەچــن. لەوانەیــە چارەســەرى 

گەندەڵــى چەندیــن ســاڵێک بخایەێــت، بــە پێــى رشۆڤــەى 

خــودى سیاســیيەکاىن عێــراق، ئەوانــەى پانــزە ســاڵە بەڵێنــى 

ــەکان دەدەن. ــە عێراقیي ــازى ب چاکس

خۆپیشــانداىن   2018/5/12 هەڵبژاردنــەکاىن  پــاش 

جەماوەریــى سەرتاســەرى باشــوورى عێراقــى گرتــەوە، 

لەوانەیــش شــارى بــەرسە، کــە تێیــدا خۆپیشــاندەران بینــا و 

باڵەخانــەکاىن ســەر بــە ئەنجوومــەىن پارێــزگا و قونســوڵیەىت 

ــیيەکانیان دا.  ــە سیاس ــارى پارت ــووتاند و پەالم ــان س ئێرانی

لــە  شــیعەکاىن  میلیشــیا  و  عێــراق  ئەمنیيــەکاىن  هێــزە 

ــە  ــت، زۆر ب ــێ دەکرێ ــەوە پشــتیوانیان ل ــەن حکوومەت الی

تونــدى پێشــێلکردىن مافــەکاىن مــرۆڤ ئەنجــام دەدەن. 

ــەوىت عێراقــە  ــن یەدەگــى ن بــەرسە کــە خــاوەىن گەورەتری

ــە هەناردەکــردىن نــەوىت  ــە %80 بەشــدارە ل ــر ل ــە زیات و ب

واڵت، هەروەهــا زیاتــر لــە )7( ملیــار دۆالرى ئەمەریکیــى 

مانگانــە دەخاتــە نــاو خەزێنــەى واڵتــەوە، بۆیــە دەبوایــە 

کەچــى  عێــراق،  لــە  بێــت  پارێــزگا  دەوڵەمەندەتریــن 

ــرى  ــەى ناوچــەکاىن ت ــن شــارە. هاوشــێوەى زۆرب هەژارتری

عێــراق، ئــەو شــارەیش بــێ بەشــە لــە ئــاوى پــاک و کارەبــا 

ــان. ــۆ گەنج ــەىل کار ب و ه

و  پەشــۆکاو  گەلێکــى  نێــوان  تێکەڵەیــەى  ئــەو  بۆیــە 

لــە  توانــا  بــێ  و  ناڕاســتگۆ  و  بێبــاک  حکوومەتێکــى 

زەمینەیەکــى  هەموویــان  دۆخەکــە،  هێورکردنــەوەى 

مەترســیدار،  دۆخێکــى  بەدیارکەوتنــى  بــۆ  بــارن  لــە 
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ــە  ــەر ل ــر س ــى ت ــوە جارێک ــێ هات ــراق واى ل ــە عێ چونک

ــى  ــە بری ــێ. ل ــە ملمالن ــڕ ل ــى پ ــەوە دۆخێک ــوێ بکەوێت ن

ئــەوەى الپەڕەیەکــى نــوێ هەڵدرێتــەوە و بەشــێکى نــوێ 

ــەوە جارێکــى  ــە خــۆى ببینیت ــەوە، کەچــى ڕەنگ بنوورسێت

ــەوە..  ــى بوەت ــى ناوخۆی ــى جەنگێک ــە نوقم ــر کەوتوەت ت

دوور لــەو دۆخــە سیاســییە و کۆمەاڵیەتییــش، عێــراق 

بــەردەوام کێشــەى زیادبــووىن ڕێکخــراوى ســەربازى و 

چــەک و نەبــووىن دامەزراوەیــەک کە قابیــى بەردەوامبوون 

و دەســەاڵتێک کــە بەدیــى دەوڵــەىت عێراقــە. زۆرێکیشــیان 

لــە چوارچێــوەى دەســەاڵت و هەژمــووىن حکوومــەت 

خــاوەن  باشــوورەکەى  لەوانەیــش  دەرەوە،  دەچنــە 

زۆرینــەى شــیعى، کــە تێیــدا هێــز لــە نێــوان پــارت و 

میلیشــیا و عەشــائیر و زانــا ئایینیيــەکان دابــەش بــوە.

هــەر لــە ســاڵى 2003وە، ملمالنێیەکــى چوارچێــوە فــراوان 

ــە  ــەرەب ل ــیعەى ع ــوننە و ش ــوان س ــە نێ ــدا ل ــە عێراق ل

ــەرە  ــەى ه ــوو، زۆرب ــى داهات ــە قۆناغ ــەاڵم ل ــە، ب ئارادای

ــیعە  ــە ش ــوان گروپ ــە نێ ــراق ل ــە عێ ــکان ل زۆرى ملمالنێ

ڕکابــەرە بەهێــزەکان و دەوڵەمەنــد بــە ســەرچاوە و شــارەزا 

ــت.  ــە شــەڕکردن دەبێ ل

دوژمنایەتى لە ناو ڕیزى شیعەکاندا
 کاتێــک ڕێکخــراوى داعــش لــە ســاڵى 2014 بــە دیــار 

کــەوت، بۆشــایییەکى ســیاىس و ئایدیۆلۆژیــاى پــڕ کــردەوە 

ــە  ــودى ل ــوو. س ــت ب ــە دروس ــە ئارادای ــڕۆ ل ــا ئەم ــە ت ک

ــە ناخــى ســوننەکاىن  ــە ل ــى، ک هەســتى پەراوێزخســن بین

عێراقــدا بــوو، ئەمــە جگــە لــە بێــزارى لــە گەندەڵــى 

ــا ئەمڕۆیــش  ــووىن هــەىل کار، ت حکوومــەىت بەغــداد و نەب

ئــەو هەســتە هــەر مــاوە، بــەاڵم بــە دوور دەزانرێــت 

عــەرەىب ســوننە لــە داهاتوویەکــى نزیکــدا ســوپایەک ڕێــک 

بخەنــەوە، چونکــە زیانیــان بەرکەوتــوە و زۆریــش ماندوون 

ــۆ  ــاىن ناوخ ــەى دژى دوژمن ــە زۆران ــەو جەنگ ــۆى ئ ــە ه ب

بەرپــا دەبــن وەک ڕێکخــراوى داعــش و قاعیــدە لــە عێراق، 

هەروەهــا ڕووبەڕووبوونــەوەکاىن نێــوان هــۆزەکان و دژى 

دوژمنــە دەرەکیيــەکان )وەک ویالیەتــە یەکگرتــوەکان و 

ســوپاى عێــراق، کــە شــیعە و گروپــە میلیشــیایيەکاىن تــرى 

تائیفــى شــیعە کۆنتڕۆڵيــان کــردوە. ئەگــەرى زۆرە جەنگــى 

ــە نێــوان  داهاتــووى عێــراق، جەنگێکــى ناوخۆیــى بێــت ل

ڕکابــەرە ئیســالمیيە شــیعەکان، چونکــە ئــەو گروپانــە 

نــاو  لــە  بەدەســەاڵترت  و  بــااڵ  پۆســتى  گەییشــتوونەتە 

ــە  ــەر ل ــەکاىن ه ــەزراوە ئەمنیي ــى و دام ــەىت عێراق حکووم

ســاڵى 2003وە، بــۆ ئــەو مەبەســتەیش گروپــى میلیشــیایى 

ــەوەى  ــۆ ئ ــاون ب ــە کارى هێن ــان ب ــردوە، ی ــێ ک ــاڵوە پ ب

ــەت.  ــەکاىن دەوڵ ــەرچاوە گرینگەک ــە س ــگات ب ــتى ب دەس

ــە  ــرن، ک ــراق بەهێزت ــوپاى عێ ــە س ــیانەیش ل ــەو میلیش ئ

هــەر زوو لــە بــەردەم پەالمــارى ڕێکخــراوى داعــش ســاڵى 

ــرا. ــێ ڕانەگی ــۆى پ 2014 خ

لــە الیەکــى تــرەوە، ئــەو میلیشــیا شــیعیيانە ناکەونــە 

ــەزراوەکاىن  ــاو دام ــە ن ــەاڵم ل ــەت، ب ــى حکووم ــر ڕکێف ژێ

حکوومەتــدا بــاڵو بوونەتــەوە و ســەرجەم کەرەســتە و 

ڕێکخــراوى  تەنیــا  دەهێنــن.  کار  بــە  ســەرچاوەکانیش 

ــران  ــە ئێ ــردوو ل ــەدەى ڕاب ــتاکاىن س ــە هەش ــە ل ــەدر )ک ب

دامــەزراوە(، بەهێزتریــن و کۆنرتیــن میلیشــیایە لــە عێــراق. 

هــەر لــە ســاڵى 2003وە، ســەرۆکایەتیى وەزارەىت ناوخــۆى 

ــدىن ســەدام حســێنى دیکتاتۆریــش،  ــاش ڕووخان کــردوە. پ

موقتــەدا  دژى  خوێنــاوى  شــەڕێکى  بــەدر  ڕێکخــراوى 

ســەدر و میلشــیاکاىن ســوپاى مەهــدى کــرد، کــە دژى 

ــالمى  ــوەى ئیس ــزىب دەع ــدە حي ــەر چەن ــوو. ه ــاوا ب خۆرئ

بەسرە کە خاوەنى گەورەترین یەدەگى نەوتى عێراقە 
و بە زیاتر لە %80 بەشــدارە لە هەناردەکردنى نەوتى 
واڵت، هەروەهــا زیاتر لە )7( ملیار دۆالرى ئەمەریکیى 
مانگانە دەخاتە ناو خەزێنــەى واڵتەوە، بۆیە دەبوایە 
دەوڵەمەندەتریــن پارێــزگا بێــت لە عێــراق، کەچى 

هەژارترین شارە. 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

 دیارترین هۆکارەکاني خراپبووني بارى ئابوورى لە عێراق

  
 دیارترین هۆكارەكان هۆکارەکان ژ

بە هۆي دابەزیًٌ بەردەواهً ًرخً ًەوت لە بازاڕەکاًً جیهاًذا، بە پێً پێطبیٌیەکاًً رێکخراوي  دابەزیًٌ ًرخً ًەوت 1
 0202ئۆپیک ــ بێت ًرخەکە بەردەوام لەدابەزیٌذا دەبێت تا 

بەهۆي جەًگە دژوارەکەي لەگەڵ داعص و تێچىوي سەربازي و هەدەًً و زیاًەکاًً عێراق بەریکەوتىوە  جەًگەکاى 0
 هلیۆى دۆالر تیچىوي بىوە. 12لەو جەًگە، کە رۆژاًە 

 داڕهاًً بارزگاًً و پىکاًەوەي کەرتً تایبەت، حکىهەت ًەیتىاًیىە پەرە بە ژێرخاًً پێىیست بذات. الوازي ژێرخاى 3

بەهۆي ضەڕي تائیفً و ئیذارەداًً دۆسیەي ئابىري و خسهەتگىزاریەکاى لەالیەى تەکٌۆکراتەکاًەوە.  ضەڕي تائیفً 4
 هەروەها بەهۆي پطکً سیاسً و تائیفً کەساًً ًاضایستە گەیطتىًەتە پۆستً هەستیار.

بەرزبىًەوەي دیاردەي بێکاریً بەتایبەتیص لە ًێى گەًجاى و بەرزبىًەوەي رێژەي هەژاري کە بە پێً  دیاردەي بێکاریً 5
 % رادەي هەژاري05% و لە 32سەرژهێرییەکً وەزارەتً پالًذاى گەیطتۆتە لە 

گەًذەڵً دارایً و ئیذاري و هەژهىًً هافیا سیاسیەکاى بەسەر سەرچاوەکاًً واڵت و بەهەدەرداًً  گەًذەڵً دارایً 6
 سەداى هلیار دۆالر لە پرۆژەي وەهوً.

الوازي حکىهەت و جەًجاڵً ئیذاري و دابەزیًٌ بەرهەههێٌاى. لەسەرجەم بازًە ئیذاریەکاًً سەر بە  الوازي ئەداي حکىهً 7
 وەزارەت و داهەزراوە حکىهیيەکاى لە عێراق.

هەبىًً کێطە و ًاکۆکً بەردەوام لەًێىاى ًاوەًذ و هەرێن دەربارەي داهاتەکاًً ًەوت و ًەبىًً هیچ  کێطەي ًاوەًذ و هەرێن 8
 تەوافقێکً سیاسً لە ًێىاًیاى.

ًەهاًً یەدەگً دۆالر  9
 لە باًکً ًاوەًذي

هلیار دۆالر ًسهبۆوە بە هۆي زۆري زیاتربىًً قەبارەي هاوردە و بە  62یەدەگً باًکً ًاوەًذي بۆ ژێر 
 قاچاخ بردًً و سپیکردًەوەي پارە

سەرهەڵذاًً قەیراًً کۆچبەراى و تێچىوي دابیي کردًً ژیاًیاى و دووبارە ئاوەداًکردًەوەي ًاوچە ئازاد  قەیراًً کۆچبەراى 12
 کراوەکاى. بەهۆي دەست بەسەرداگرتًٌ لەالیەى داعطەوە.

ضێىاًذًً بازاڕي  11
 عێراقً

عێراق بۆتە بازاڕێک بۆ زۆربەي کااڵ و پیطەسازیە دروستکراوەکاًً واڵتاًً دەورەبەر، بەهۆي 
 کەهبىًەوەي بەرهەهً ًاوخۆیً و الوازي چاودێریً.

حکىهەت بە سىێکً زۆرەوە قەرز وەردەگرێت، بەهۆي بارودۆخً ئێستاش ڕەًگە دەستەوستاى بێت لە  قەرزي حکىهەت 10
 داًەوەي قەرزەکاًً بە پێً ئەو خطتە زەهەًیەي بۆي داًراوە
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میلیشــیایەکى تایبــەىت نییــە، کەچــى هەژمــووىن خــۆى بــە 

ــەرکوتکردىن  ــۆ س ــاوە ب ــە کار هێن ــراق ب ــوپاى ع ــەر س س

ڕکابــەرەکاىن و ســەرکردایەتیى ســوپاى حیزبەكەیشــی کــرد 

ــردن. ــى ک و پڕچەک

دوژمنایەتیــى نێــوان گروپــە شــیعیيەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ 

پێــش داگیرکــردىن عێــراق لــە الیــەن ویالیەتــە یەکگرتوەکان 

لــە ســاڵى 2003، بــەاڵم لــەو ســاڵەوە بــۆ کۆتاییهێنــان بــەو 

ملمالنێیــە خوێناوییــەى نێــوان شــیعەکاىن عێــراق پێویســتى 

بــە نێوەندگیرییەکــى بەهێــز هەبــوو لــە الیەن کەســایەتییە 

سیاســییە دینییەکانــەوە، لەوانەیــش لــە هەندێــک حاڵەتدا، 

ــران.  ــوون، وەک ئێ ــى ب ــزى دەرەک ــە هێ ــەر ب ــەى س ئەوان

ــى  ــااڵى دیين ــى ب ــتاىن، مەرجەع ــی سیس ــاڵى 2005 عەل س

شــیعەكان، ناچــار بــوو نێوەندگیــرى بــکات لــە نێــوان 

گروپــە شــیعییە ڕکابــەرەکان بــە هــۆى هەڵگەڕانەوەیەکــى 

تونــدى ســوننەکان و الداىن عێــراق لــە ملمالنێیەکــى شــیعى 

ــا ئێســتا، چونکــە ســەرقاڵ  ناوخۆیــى چوارچێــوە فــراوان ت

بــوە بــە هەڵگەڕانــەوەى ســوننەکان، واتــە ڕێکخــراوى 

قاعیــدە لــە عێــراق و پــاش ئەویــش ڕێکخــراوى داعــش. تــا 

ئێســتایش ئــەو هەڕەشــانە هــەر مــاون، بــەاڵم هەڕەشــەى 

هەنووکەیــى و وجــودى نیــن وەک ڕابــردوو ســەبارەت بــە 

کۆمەڵگــەى شــیعوى دەســەاڵتدار.

ــەر  ــە س ــێ ل ــۆ ملمالن ــت ب ــە دەگۆڕی ــەر زوو ملمالنێک ه

ــاىن  ــەى پێکهێن ــیاندا پرۆس ــە نێویش ــەرچاوەکاىن واڵت، ل س

ــێ  ــە ملمالن ــو ل ــدەر و لێوانلێ ــى زۆر بایەخپێ حکوومەتێک

ــاو  ــە ن ــەاڵتدار ل ــى دەس ــکى چین ــەیەیش پش ــەو پرۆس )ئ

دەکات(،  دیــارى  ســەرچاوەکاىن  و  عێراقــى  دەوڵــەىت 

بــە  چونکــە  دەرئەنجــام،  ســفر  یارییەکــى  دەکاتــە 

ــرت  ــن چی ــیعییەکان ناتوان ــە ش ــردوو، گروپ ــەى ڕاب پێچەوان

ــان،  ــوان خۆی ــە نێ ــە دابەشــکردىن واڵت ل ــن ل ــەردەوام ب ب

ــکەىش  ــزارى پێش ــاڵ و بێ ــى بەت ــا بەڵێن ــدا تەنی ــە کاتێک ل

گــەل دەکــەن، چونکــە پێویســتى گــەل بــە چاکســازیى زۆر 

ــەى،  ــەو ڕادەی ــا ئ ــە، ت ــى حەمتی ــتە و زەرووریەتێک پێویس

ــە  ــوو ک ــدى کردب ــیعى وا تون ــى ش ــەزراوەى ئایین ــە دام ک

ــیى  ــى مەترس ــرا، کەچ ــەر نەدەک ــەت چارەس ــە حکووم ب

گروپە میلیشیا شیعییەكان لە عێراق
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ڕاســتەقینە خــۆى لــەوەدا دەبینێتــەوە، کاتێــک تەنیــا یــەک 

گــروپ دارایــى حکوومــەت بــە کار بهێنێــت وەک چەکێــک 

و پرۆســەى چاکســازییش لــە بەرژەوەندیــى خــۆى بــە کار 

بهێنێــت لــە ســااڵىن داهاتــوودا، بەمەیــش ئــەو ملمالنێیــە 

ــە  ــێ ل ــە ملمالن ــە ڕەنگ ــەک، ک ــە ملمالنێی ــییانە بکات سیاس

ــى  ــک گروپ ــە دژی هەندێ ــت ل ــی هەبێ ــەر زەوی بوون س

ــدار. پێوەندی

ــە  ــى ل ــیاىس و ئەمن ــەىن س ــاڵى 2003وە دیم ــە س ــەر ل ه

ــە  ــۆڕاوە، ل ــاو گ ــەر چ ــار ب ــێوەیەکى یەکج ــە ش ــراق ب عێ

ــتەى  ــە دەس ــە ب ــیاکان ک ــراوە میلیش ــەز ڕێکخ ــەر کاغ س

حەشــدى شــەعبى نــارساون، بــە دامەزراوەیەکــى حکوميــى 

ئــەو  حکوومەتــە.  کۆنتڕۆڵــى  ملکەچــى  کــە  دانــراوە، 

ڕێکخــراوە نزیکــەى 100000 ئەندامــى هەیــە و پــاش 

ــە  ــە موســڵ دامــەزرا، بــەاڵم ل ڕووخــاىن ســوپاى عێراقــى ل

الیــەن ژمارەیەکــى زۆر لــە گروپــە میلیشــیا ســەربەخۆکان 

و هاوپەیامنیــى ئێــران کۆنتــڕۆڵ کــراوە و ملکەچــى هیــچ 

ــە  ــيان هەی ــن، مێژوویەکیش ــش ناب ــى حکوومەتي فەرمانێک

لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى توندوتیــژ لەگــەڵ ســوپاى عێــراق. 

دەســەاڵىت ڕێکخــراوى حەشــدى شــەعبى ڕۆژ لــە دواى ڕۆژ 

زیاتــر دەبێــت زۆر بــە خێرایــى، بــە ڕادەیــەک ڕەنگــە بــەم 

ــە  ــراق بخات ــەى عێ ــدارە تەقلیدیيەک ــزە چەک ــە هێ نزیکان

ــەوە. ــر ڕکێفــى خۆی ژێ

پشــێویيەکاىن نێــوان عەبــادى )فەرمانــدەى گشــتیى هێــزە 

حەشــدى  ڕێکخــراوى  ســەرکردایەتیى  و  چەکــدارەکان( 

شــەعبى پشــتیوانیکراو لە الیــەن ئێرانەوە لەهەڵکشــاندایە، 

ــەدر و  ــدەى ڕێکخــراوى ب ــرى، فەرمان ــادى عام ــە ه چونک

فەرمانــدەى حەشــدى شــەعبى، برێــت ماکگــۆرک نێــردەى 

ئــاگادار  عێــراق  لــە  یەکگرتــوەکاىن  ویالیەتــە  تایبــەىت 

ــت  ــک بێ ــراق پێ ــە عێ ــک ل ــەوە: هــەر حکوومەتێ کردوەت

ــکا، دەیڕوخێنێــت...  ــە ئەنجامــى دەســتتێوەرداىن ئەمەری ل

هــەر لــە میانــەى هەڕەشــە بەردەوامــەکاىن لــە ئەمەریــکا 

ــران، دەری  ــە ئێ ــەر ب ــیاکاىن س ــەن میلیش ــە الی ــن ل دەکرێ

دەخــەن کــە ژمارەیــەک هــاوەن باڵیۆزخانــەى ئەمەریــکاى 

لــە ناوچــەى ســەوز لــە بەغدا کــرده ئامانــج. لــە بەرسەیش، 

الیەنەكانــی ســەر بــە ئێــران  چەنــد هاوەنێکیــان بــە 

ــرد. ــکا ك ــوڵیەىت ئەمەری ــتەى قونس ئاڕاس

پێشــرتیش حەشــدى شــەعى ســوپاى عێراقــى ئــاگادار 

ــە سیاســەتەکاىن  ــرت دەســت وەرنەدات ــە چی ــەوە، ك كردوەت

عەلی سیستانی مەرجەعی بااڵی شیعەكان محەمەد حەلبوسی سەرۆكی پەرلەمانی عێراق
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لــەوە  جەخــت  ڕادەیەکیــش  تــا  واڵت،  دابەشــکردىن 

لــە هیــچ  ناتوانێــت  عێــراق  کــە ســوپاى  دەکرێتــەوە 

ــەعبی،  ــدى ش ــەڵ حەش ــت لەگ ــەرکەوتوو بێ ــەڕێکدا س ش

چونکــە ئــەوان ئێســتا لــە ژێــر یــەک ئــااڵدا کۆبوونەتــەوە 

ــوون،  ــردوو واب ــە ڕاب ــن وەک ل ــا نی ــى جیاجی ــرت گروپ و چی

ــان  ــەیى یەکی ــێوەیەکى ڕیش ــە ش ــە ب ــەو گروپان ــە ئ چونک

گرتــوە و ئێســتا بریتیــن لــە بزووتنەوەیکــى کۆمەاڵیەتیــى 

سیاســیى شــارەزا لــە شــەڕ و شاییســتەى متامنەپێکــردن و 

بــە توانــا و پێداگــر. بــۆ یەکەمیــن جاریــش بــوو کاندیدیــان 

ــەرى  ــان ڕکاب ــش توانی ــە دوو، بەمەی ــە پل ــت و بگەن هەبێ

سەرســەخت و خــاوەن شــارەزایەکى زۆر لــە سیاســەت 

ــە  ــەک هــەر ل ــن. حەشــدى شــەعبى ن ــێ بهێن شکســت پ

ســوپا مەشــقپێکراوتر و باشــرتە، بەڵکــوو لــە الیــەن گەلــەوە 

پشــتیوانیى لــێ دەکرێــت بــە هــۆى ئــەو ســەرکەوتنانەى 

لــە شــەڕەکاندا بــە دەســتى هێنــاون. کەچــى ســوپا، جگــە 

لــە میراتێکــى خوێنــاوى چیــرتى نییــە، بــە ســوپایەکى 

ــەوە. ــەن گەل ــە الی ــدەڵ وەســف دەکرێــت ل ــاکارا و گەن ن

ڕزگارکردنى عێراق
بارودۆخــى هەیکــەىل لــە عێــراق زەمینــە و هــەل بــۆ 

ــتبەر  ــەودا دەس ــکااڵى دوورم ــیاىس و س ــى س دوژمنایەتغ

دەکات و دەیــان کاتــە ملمالنێیەکــى ناوخۆیــی. ڕەنگــە 

پشــێوییە کۆمەاڵیەتییــەکاىن وەک لــە بــەرسەدا هەیــە، 

ببێتــە هــۆى بەرپابــووىن جەنگێکــى تــر لــە نێــوان گروپــە 

ــان  ــاماىن واڵتی ــەرچاوە و س ــە و س ــەرەکاىن ملمالنێیان ڕکاب

ــە ســاڵى 2003. بــەاڵم ڕەنگــە تاکــە  قــۆرخ کــردوە هــەر ل

بژاردەیــەک لــە بەردەمــى عێراقــدا مابێــت بــۆ بەدیهێنــاىن 

و  چاالکانەتــر  ڕۆڵێکــى  گێــڕاىن  بــە  ئەویــش  ئاشــتى، 

دەسپێشــخەرییەکى ئایەتوڵــاڵ سیســتاىن، چونکــە هــەر لــە 

ــدەر  ــتاىن یارمەتی ــەکاىن سیس ــواو و وت ــاڵى 2003وە فەت س

ســاڵى  تائیفــى.  ملمالنێــى  دامرکاندنــەوەى  لــە  بــوون 

ــە ســەر  ــک ڕێکخــراوى داعــش دەســتى ب ــش کاتێ 2014ی

موســڵ، سیســتاىن نــوورى مالیکــى ناچــار کــرد بــە زەبــرى 

هێــز پۆســتەکەى جــێ بهێڵێــت، ئەمەیــش ڕێگــە خۆشــکەر 

بــوو لــە بــەردەم عەبــادى بــۆ گرتنەدەســتى پۆســتى 

ــۆ  ــان ب ــەربازکردىن خۆبەخش ــە س ــران و ب ــەرۆک وەزی س

ڕێگەگرتــن  و  داعــش  ڕێکخــراوى  بەرەنگاربوونــەوەی 

لــە فراوانبــووىن. بــە گوێــرەى دابونەریتــى شــیعەکان و 

پەیڕەوەكردنــی لــە عێــراق، زۆر جــار سيســتاىن دوودڵ 

ــک  ــە کاتێ ــچ بابەتێکــەوە، بۆی ــاو هی ــە ن ــە هاتن ــت ل دەبێ

ــە  ــەواوى چارەســەر دەکات. بۆی ــە ت ــەى ب ــت قەیرانەک دێ

فەرامۆشــکردن یــان دژایەتیکــردىن سیســتاىن لــە ســەر هــەر 

بابەتێــک ڕەنگــە بۆچــووىن جەمــاوەرى شــیعەکان دژى 

حكوومــەت زیاتــر بــکات و ڕکابەرەکانیــى بەهێزتر بکات، 

چونکــە وەک دەزانیــن زۆر کەمــن ئــەو فەرماندانــەى لــە 

ــاواىن  ــەڵ پی ــێ لەگ ــە ملمالن ــک کەوتوونەت ــژوودا کاتێ مێ

ــەون. ــەر بک ــە س ــەف توانیویان ــە نەج ــى ل ئایين

ڕەنگــە زانایــاىن ئایینــى و دامــەزراوەى دینــى، کــە سیســتاىن 

ســەرۆکایەتییان دەکات لــە پێگەیەکــى دەگمــەن دابــن 

ــراق  ــازییەکاىن عێ ــکارى و چاکس ــردىن گۆڕان ــۆ جێبەجێک ب

پێویســتى پێیــەىت، هەمیشــە ســوود لــە دەســەاڵتەکاىن 

سیســتاىن وەرگیــراوە بــە هــۆى پێوەندییــە کۆمەاڵیــەىت 

ــتى و  ــەپاندىن ئاش ــۆ س ــەىت ب ــەى هەی ــە فراوانەک و ئایینیی

ــى لــە ناوچەکــە و هێنانــەوە پێشــەوەى سیاســییە  ئارام

دەســەاڵت.  جڵــەوى  ســەر  بــۆ  بەتوانــاکاىن  میانــڕەو 

چاکســازى و ئاشــتبوونەکان و چارەســەرکایش پێویســتیان 

بــە پشــوو درێــژى هەیــە. هــەر چەنــد کارێکــى ســەختە و 

بەئاســاىن نایەتــە بەردەســت، بــەاڵم بــژاردەکاىن تــرى هــەن 

بــۆ عێــراق کەمــن، گــەر عێــراق بیەوێــت خــۆى الدات لــە 

جەنگێکــى تــرى ناوخۆیــى پێویســتە زۆر وردتــر و ژیرانەتــر 

ــکات. ــەدا ب ــەڵ دۆخەک ــە لەگ مامەڵ

سەرچاوە:
گۆڤارى )فۆرین ئەفێرس(



د. عەبدولعەزیز ئەلزاهر
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک 

پاڵنەرەكانی فراوانكردنی پێگەی 
ئێران لە نەخشەی سیاسیی عێراق

سیاسی - ئابووری – دیینی – ئەمنی - سەربازی 
ئایدیۆلۆژی - كەلتووری
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بەڵكوو  هەڵنەقواڵوە،  ئێرانەوە  هێزی  لە  تەنها  بە  عێراقدا  لە  ئێران  دەسەاڵتەكانی  و  پێگە 
دەرئەنجامی ئەو بارودۆخە ئاڵۆز و گۆڕانكارییە ناوخۆیییانەی عێراق و كۆی گۆڕانكارییە هەرێمی 
و نێودەوڵەتییەكانە، كە ئێران وەك كارتێكی فشار كەڵكی لێ  وەرگرتوە و لە بەرانبەر سوننەكانی 
عێراق بە كاری دەهێنێت بۆ قاییمكردنی شوێنپێی خۆی لەو واڵتەدا. لە الیەكی ترەوە ڕۆڵی ئێران 
لە سەر زەمینی عێراق هۆكارێكی سەرەكییە لە دابڕانی عێراق لە ڕوانگەی عەرەبی و ئیسالمی. 
لە ڕاستیدا ڕێگەگرتن لە سەپاندنی هەژموونی سیاسیی ئەمەریكا لە عێراق یەكێكە لە ڕەهەندە 
ستراتیژییەكانی سیاسەتی ئێران و بەردەوام هەوڵی بۆ دەدات لە ڕێگەی زەمینەسازی بۆ سەپاندنی 
هەژموونی خۆی و فراوانخوازیكردن بە هاوكاری و یارمەتیی هێزە سیاسییەكان و گروپ و تاقمە 
هاوپەیمانە شیعییەكان، لە پێش هەموویشیانەوە ئەوانەی كە پشكی گەورەی دەسەاڵتی ئێستای 
عێراقیان بە دەستەوەیە و لە هێزە براوەكانی هەڵبژاردنی 12ی ئایاری ڕابردوون، بە دیاریكراوی 

ڕەوتی )الفتح(، حەشدی شەعبی، دەوڵەتی یاسا. 

هاوپەیامنــە  ڕێگــەی  لــە  ئێــران  ئیســالمیی  كۆمــاری 

بــكات  عێــراق  كۆنرتۆڵــی  توانیویەتــی  شــیعییەكانیەوە 

ــان  ــە گرینگرتینی ــرتاتیژ، ک ــن س ــی  چەندی ــە بەكارهێنان ب

ئەمانــەن: 

1. گەیاندنــی سیاســەمتەدارە شــیعییە هاوپەیامنەكانــی بــە 

كورســیی دەســەاڵت و ناوەندەكانــی دروســتكردنی بڕیــار و 

پشــتیوانیكردنیان بــۆ مانەوەیــان لــە دەســەاڵت. 

ــە  ــی – ســەربازی، كــە ل ــی میلل 2. بەگەڕخســتنی ئەزموون

دروســتكردنی میلیشــیا چەكدارەكانــدا بەرجەســتە بــوە، بــە 

تایبەتــی ئەوانــەی لــە ژێــر چەتــری هێزەكانــی )حەشــدی 

ســەربازانێك  كراونەتــە  و  كراونەتــەوە  كــۆ  شــەعبی(دا 

ــە ئاساییشــی  ــری ل ــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ بەرگ ــە ب ك

ئێــران دەكــەن، بــە بیانــووی بەرگریكــردن لــە خاكــی 

ــراق«.  ــتامنەكەیان »عێ نیش

3. پەلهاویشــن بــۆ نــاو پێكهاتــەی كۆمەڵگــەی عێــراق 

ــی،  ــی دیین ــە و میكانیزم ــن ڕێگ ــی چەندی ــە بەكارهێنان ب

مەزهەبــی، ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی. 

گرینگتریــن پاڵنەرەكانــی فراوانكردنــی پێگــەی ئێــران 
لــە عێراقــدا 

گەڕانــی ئێــران بــە دوای دەرچەیەكــی هەرێمیی بــەردەوام 

دەبێتــە دەرچــەی ڕاســتەقینەی بــەرەو پەلكێشــان بــۆ نــاو 

جیهانــی ئیســالمی، لــە كاتێكدا ئێــران بە هــۆی درێژەپێدان 

ئابڵووقەیەكــی  ئەتۆمییەكــەی  بەرنامــە  پەرەپێدانــی  و 

ــت  ــە دەس ــەوە ب ــەم هۆیەیش ــەرە، ب ــە س ــی ل نێودەوڵەتی

گۆشــەگیرییەكی كەلتوورییــەوە گیــری خــواردوە، كــە بوەتە 

كۆســپ لــە بــەردەم جێبەجێكردنی ئامانجە ســەرەكییەكەی 

الیشــەوە  لــەو  ئیســالمی«،  شــۆڕی  »هەناردەكردنــی 

ــراق وای كــردوە  ــە عێ ــی ئاســاییش ل درێژەكێشــانی قەیران

ــراق  ــی عێ ــەنەكردنی قەیرانەكان ــە تەش ــێت ل ــران برتس ئێ

بــۆ نــاو ئێــران و پەكخســتنی ئــەم پرۆژەیــەی. ڕەهەنــدی 

ئایدیۆلــۆژی – مەهەبــی، كــە ئێــران كردویەتیــە پاســاو بــۆ 

دەســتتێوەردانی لــە كاروبارەكانــی حكوومەتــی شــیعی لــە 

ــە ڕێكخــراوی داعــش  ــە شــەڕی دژ ب ــاران ل ــە ت ــراق، ك عێ

پشــتیوانتی سەرســەختی لــێ كــرد، بــە بیانــووی پاراســتنی 

زائیــرە ئێرانییــەكان و شــوێن و مەزارگــە دینییەكانــی شــیعە 

لــە عێــراق، ئەمەیــش لــە فەتواكانــی مەرجەعیەتــی دیینــی 

ــی  ــەوەی پێ ــوەی ئ ــە چوارچێ ــەوە ل ــی دای ــیعەدا ڕەنگ ش

ــی«.  ــادی كەفائ ــت »جیه دەگوترێ

زیادبوونــی هەڕەشــەی ئەمنــی لــە ســەر حكوومەتــی 

عێراقــی ســەر بــە ئێــران، كــە نەیتوانــی ڕووبــەڕووی هێــزی 
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داعــش ببێتــەوە لــە كاتــی كۆنرتۆڵكردنــی بەشــێكی فــراوان 

ــدڕەوە،  ــەو ڕێكخــراوە تون ــەن ئ ــە الی ــراق ل ــە خاكــی عێ ل

ــی  ــتبەرداربوونی هاوپەیامنەكان ــۆ دەس ــوو ب ــك ب هۆكارێ

لــە یارمەتیدانــی بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی داعــش، لــەم 

ــی دژواری  ــاری و دۆخ ــە ناچ ــی ل ــران كەڵك ــدەدا ئێ ناوەن

حكوومەتــی بەغــدا وەرگــرت و لــە پێــش دەوڵەتانــی ترەوە 

پەلــەی كــرد لــە ناردنــی چــەك و جبەخانــەی ســەربازی و 

ــە و  ــی پێگ ــە مەبەســتی بەهێزكردن ــی ســەربازی ب كۆمەك

 عێراق دڵی ستراتیژییەت و سیاسەتی ئێران 

 

 

ضةزكسدةكانى ئَيساى، عَيساق بة بةشَيلى طسنط هة ِزوانطةى ثةهلاويصتهى مَيروويى              
و جوطسافى و مةشيةبى ئَيساى دادةنَيو، بةَهلو تا ئةو ئاضتة بِسواياى واية                        

 عَيساق يةكَيلة هة يةزَينةكانى ئَيساى نةن دةوَهةتَيلى ضةزبةخؤ

حةضةى بةنى ضةدز، يةكةم ضةزؤكى ئَيساى هة دواى شؤِزشى ئيطالمى وتى: هة                       
مَيروودا عَيساق بةشَيم بووة هة وآلتى فازس. يةزوةيا فةيسوش ئابادى ضةزؤن             
ئةزكانى ثَيصووى ضوثاى ئَيساى ِزايطةياند ناوضةكة و كةنداويض يةميصة                    

 موَهلى ئَيسانو و نةوتى كةنداو هة ناوضة فازضييةكاى يةَهدةقوَهَيت

حلومةتى تازاى ثَييواية يَيصتهةوةى عَيساق دووز هة دةضةآلتى ئَيساى واتة دابِساندى           
و طؤشةطري كسدنى ئَيساى هة ناوضةكانى نيصتةجَيبوونى شيعةكانى ضوزيا و                  

 باشووزى هوبهاى

 

طسةوى بةزدةوامى ئَيساى ئةوةية كة شيعةى عَيساق شياتس ياوضؤشى بؤ ئَيساى و                      
شياتسيض كؤكو هةطةَل خواضتة ئايديؤهؤذييةكانى و بةزذةوةندييةكانى، بة                 

 بةزاوزد هةطةَل ياوضؤشى حلومةتى نيصتنانياى

طسةو هةضةز ئةوةى كة بوونى حةوشةى دييهى شيعة هة شازى نةجةف دةزفةتى                     
ثَيلةوةذياى و ثاشلؤيةتى حةوشةى نةجةف بؤ حةوشةى قوم ئاضانرت دةكات و               

 خصمةتى شياتس بة بةزذةوةندييةكانى ئَيساى دةكات

طسنطى ثَيدانى تايبةتى ئَيساى بة شازةكانى نةجةف و كةزبةال و يةبوونى ئةو                       
بِسوايةى، كة ضةثاندنى قةَهةمِسةوى تازاى بةضةز شازى نةجةفى ثريؤش و                      
طؤِزيهى بؤ قيبوةى شيعةكاى هة جيًاندا ِزَيطة بؤ ئَيساى خؤشدةكات دةضةآلت و             
ثَيطةى شياتسى هة الى ئةو كؤمةَهطة شيعييانة يةبَيت، كة هة دةوَهةتانى تس                     

 دةذيو

 

ئَيساى هةو بِسوايةداية عَيساق كؤضجى ضةزةكية هةبةزدةم ثةهلاويصتهى ثَيطةى ئَيساى            
 بؤ وآلتانى كةنداو، كة بةشَيم هة دانيصتوانياى شيعة مةشيةبو

ئَيساى هةو بِسوايةداية مةتسضى و يةِزةشةى هةضةزة هةاليةى فةزمانِسةوا وةيابية                 

ضونهييةكانى ضعوديةوة، كة ئةم مةتسضية شؤز هةوة شياتسة كة هةاليةى                         

خؤزيةآلت و خؤزئاواوة ِزووبةِزووى دةبَيتةوة، بةَهلو ئةيوى ضونهة بة دوذمهى          

 ِزاضتةقيهةى مةشيةبى شيعة دةشانَيت

 

˛ 
˛ 
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دەســەاڵتی خــۆی لــە عێــراق. رسوشــتی سیاســەتی ویالیەتە 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا لــە هەمبــەر عێــراق دیســانەوە 

تــاران كەڵكــی لــێ وەرگــرت، بــە تایبەتــی لــە ڕووی 

ــی  ــی گڵۆپ ــراق و هەڵكردن ــە عێ ــران ل ــتوااڵكردنی ئێ دەس

ــی خەڵكــی ســوننە و ڕاگواســتنیان و  ــۆ لەناوبردن ســەوز ب

ــاری سیاســیی  ــە بڕی ــن ل ــا بەشــدار ب ــان ت ــەدان پێی ڕێگەن

ــان.  ــدەی واڵتەكەی ــی ئایین ــۆ خزمەتكردن ــتەقینە ب ڕاس

ڕەهەندە سەرەكییەكانی پێگەی ئێران لە عێراق 
1. ڕەهەندی سیاسی 

ــران  ــیی ئێ ــی سیاس ــەپاندنی ڕۆڵ ــگاوی س ــن هەن یەكەمی

شــیعیە  حكوومەتــە  پشــتیوانیكردنی  لــە  عێراقــدا  لــە 

ویالیەتــە  كــە  بــوە،  بەرجەســتە  یەكلەدوایەكــەكان 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــە ســەر شــانۆی سیاســیی 

دركپێكردنــی  لەگــەڵ  ســەپاندوویەتی،  عێراقــدا 

دەســەاڵتدارانی ئێــران بــەوەی كــە هێشــتا ئــەم ئەزموونــە 

پــێ نەگەییشــتوە و پێویســتە زەمینــە بــۆ هاوپەیامنــە 

شــیعەكانی تــاران خــۆش بكرێــت تــا بگەنــە ترۆپكــی 

لــە  ئێــران  ئــەوەی  بــۆ  عێــراق.  سیاســیی  دەســەاڵتی 

ســەركەوتوو  سیاســییانەدا  ئامانجــە  ئــەم  بەدیهێنانــی 

بێــت، لــە كاتێكــدا شــیعەكانی ســەر بــە ئێــران ڕێژەیەكــی 

گــەورە پێــك دەهێنــن و دەتوانــن پێگەیەكــی جەماوەریــی 

بنكەفراوانــی پشــتیوان بــۆ ئاراســتە و سیاســەتەكانی ئێــران 

ــە بیانــووی یەكمەزهەبــی و پێویســتیی  دروســت بكــەن ب

پابەندبوونــی شــیعەكان بەرنامــەی »ویالیەتــی فەقیــه« 

پاڵپشــت بــەو لێكدانــەوە دینییانــەی، كــە تــاران لــە ڕووی 

سیاســییەوە بــە كاریــان دەهێنێــت بــۆ دروســتكردنی 

لــە  ئایدیۆلــۆژی(،  كاریگەرێتیــی دیینــی )مەزهەبــی – 

كاتێكــدا هێنــدە گرینگــی نــادات بــە كاریگەریــی ئەوانــەی 

ــن.  ــۆك نی ــۆرەدا ك ــەو تی ــەڵ ئ لەگ

ــەو پێگــە  ــە عێراقــدا ل ــران ل ڕۆڵــی سیاســیی ســەرەكیی ئێ

و كاریگەرێتییــەدا بەرجەســتە دەبێــت، كــە لــە ســەر 

حكوومەتــی عێــراق و جوواڵنــەوە و حیزبــە سیاســییە 

شــیعییە كاراكان لــە نــاو پرۆســەی سیاســیی عێــراق و 

ناوەندەكانــی دروســتكردنی بڕیــار هەیەتــی، ئەمەیــش 

گــەورەی  كاریگەریــی  تــا  دەكات  ئاســان  بــۆ  ڕێگــەی 

هەبێــت لــە ســەر كــۆی ڕووداو و گۆڕانكارییــەكان كــە لــە 

ــەو سیاســەتانەی  ــوو ئ ــەڵ هەم ــت، لەگ ــراق دەگوزەرێ عێ

لــە عێــراق پیــادە دەكرێــت. ئێــران لــە ســەر ئاســتی 

ــی  ــی سیاس ــی بارودۆخ ــۆ ئاڵۆزبوون ــی كار دەكات ب سیاس

و  الواز  حكوومەتەكانــی  كــردوە  وای  كــە  عێــراق،  لــە 

نوخبــە  ئــەو  دۆزینــەوەی  لــە  جگــە  بــن،  كەمتوانــا 

ــە  ــە ب ــن، وات ــی ئێران ــد و ملكەچ ــە پابەن ــییانەی، ك سیاس

قــەدەر الوازی و پێویســتیی حكوومەتــی عێــراق بــە ئێــران، 

ــە دی  ــراق ب ــە عێ ــران ل ــی ئێ ــش بەرژەوەندییەكان هێندەی

دێــت و پارێــزراو دەبێــت. حكوومەتــی تــاران لــە ڕێگــەی 

باڵیۆزخانەكــەی لــە بەغــداد و كۆنســوڵگەرییەكانی لــە 

بــەرسە، كەربــەال، هەولێــر و ســلێامنی ڕۆڵ و پێگــەی 

ــن  ــە داڕش ــی ل ــە تایبەت ــتۆ دەكات، ب ــدا پرۆتس ــە عێراق ل

و جێبەجێكردنــی سیاســەتەكانی لــە عێــراق لــە پێنــاو 

ســنورداركردن و نەهێشــتنی ڕۆڵ و پێگــەی ئەمەریــكا و 

هاوپەیامنەكانــی لــە پرۆســەی سیاســیی عێراقــدا. 

2. ڕەهەندی دیینی 

ــی  ــران توانیویەت ــدا، ئێ ــی و مەزهەبییەكان ــە دین ــە بابەت ل

ــز  ــۆی بەهێ ــەی خ ــت و پێگ ــراق ببەزێنێ ــانی عێ ــە ئاس ب

و  چیــن  ســەر  بــە  گرتــوە  دەســتی  بەڵكــوو  بــكات، 

نــاوی  ژێــر  لــە  عێــراق  گەلــی  بەرفراوانــی  توێژێكــی 

گەڕانی ئێران بە دوای دەرچەیەكی هەرێمیی بەردەوام 
دەبێتە دەرچەی ڕاســتەقینەی بەرەو پەلكێشان بۆ ناو 
جیهانی ئیسالمی، لە كاتێكدا ئێران بە هۆی درێژەپێدان 
و پەرەپێدانی بەرنامــە ئەتۆمییەكەی ئابڵووقەیەكی 
نێودەوڵەتیی لە ســەرە، بەم هۆیەیشــەوە بە دەست 

گۆشەگیرییەكی كەلتوورییەوە گیری خواردوە
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لــە ڕێگــەی ورووژاندنــی  )شــیعەگەرایی(دا، ئەمەیــش 

ــی  ــی ڕەمزەكان ــە ئامانجكردن ــۆ ب ــەوە ب ــە تائیفییەكان كێش

سیاســی،  دەســەاڵتی  لــە  دوورخســتنەوەیان  و  ســوننە 

واتــە ئێــران ڕۆڵێكــی دیینــی كارای هەیــە لــە جوواڵندنــی 

ــتنی  ــەی بەگەڕخس ــە ڕێگ ــراق ل ــییەكانی عێ ــە سیاس پرس

ــە  ــد ب ــی پابەن ــی ئایین ــە پیاوان ــەی، ك ــوا دینییان ــەو فەت ئ

»ویالیەتــی فەقیــه« دەریــان دەكــەن. 

3. ڕەهەندی ئابووری 

پەلهاویشــتنی  لــە  دەبینێتــەوە  خــۆی  ڕەهەنــدە  ئــەم 

ــەكان:  ــە ئابووریی ــەرت و جومگ ــاو ك ــە ن ــران ل ــی ئێ ڕۆڵ

ــی  ــی، بازرگان ــتیاری دیین ــان، گەش ــازی، وەبەرهێن پیشەس

و  بازرگانــان  بــە  ڤیــزا  پێدانــی  و  كارئاســانیكردن  و 

وەبەرهێنەرانــی ئێرانــی و پڕكردنــی بازاڕەكانــی عێــراق بــە 

ــت  ــەوەی بتوانێ ــۆ ئ ــەرزان، ب ــی ه ــمەك و كااڵی ئێران ش

 میكاویسمەكاوی ئێران بۆ كۆوترۆڵكردوی بازاڕەكاوی عێراق

 
 

 

 ز دیارتریه میكاویسمەكاوی ئێران

2003وێراوكردوی كارگەكاوی عێراق لە دوای ساڵی   1 

پەكخستىی پرۆسەی بوویادواوەوەی كارگەكان و دامەزراوە 
 پیشەسازییەكاوی عێراق

2 

دەركردوی ئەو فەتوایاوەی مەرجەعەكاوی شیعە كە هاوی 
 كڕیىی كااڵ و شمەكی ئێراوی دەدات

3 

دەركردوی ئەو فەتوایاوەی داوا دەكەن بۆ وازهێىان لە كڕیه 
 و بەكاربردوی بەرهەمەكاوی دەوڵەتاوی بیاوی

4 

بەكارهێىاوی سۆز و پشتیواوی حیسب و هێسە سیاسییەكان بۆ 
 قایمكردوی پێگەی ئابووری ئێران لە عێراق

5 

گروگیذان بە گەشتیاری دییىی بازرگاوی و كارئاساوی كردن و 
 پێذاوی ڤیسا بە بازرگاوان و وەبەرهێىەراوی ئێراوی

6 

 

قەبارەی وەبەرهێىاوی ئێران لە عێراقذا  2017ساڵی 

ملیار دۆالر 12گەیشتووتە سەرووی   

  

ملیۆن كەش لە كاتی بۆوە و  4تا  3سااڵوەش وسیكەی 

 ڕێوڕەسمە دیىییەكاوذا سەرداوی عێراق دەكەن

  

 سەرچاوە: ئاژاوسی هەواڵی )الیقیه(

 



129

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ببێتــە هاوبەشــێكی بازرگانیــی ســەرەكی و یەكێــك لــە 

بــەم  عێــراق،  لــە  گەورەتریــن دەوڵەتانــی وەبەرهێــن 

شــێوەیەیش لــە ئێســتادا قەبــارەی وەبەرهێنانــی ئێــران لــە 

عێراقــدا گەییشــتووتە ســەرووی 12 ملیــار دۆالر. 

4. ڕەهەندی ئەمنی و سەربازی 

ئــەو كەســەی ئــاگاداری كاروبارەكانــی عێــراق بێــت لــە الی 

شــاراوە نییــە، كــە ئێــران خاوەنــی پێگەیەكــی سەربازییشــە 

لــە عێــراق، جگــە لــە ناردنــی ڕاوێــژكاران و ڕاهێنــەرە 

ســەربازییەكانی، بە پاســاوی پاراســتنی گیانی ســەردانكاران 

و مەزارگــە شــیعییەكان و پشــتیوانیكردنی هاوپەیامنەكانــی 

»حیزبــە سیاســییەكان، میلیشــیا چەكــدارەكان«ی ســەر بــە 

ئێــران، كــە ئێســتا ژمارەیــان دەگاتــە 30 گروپ و میلیشــیای 

چەكــدار، كــە لــە ژێــر بەیداخــی )حەشــدی شــەعبی(دا كار 

دەكــەن.

5. ڕەهەندی كەلتووری و فێركاری

بــۆ  ئێرانــی كار دەكــەن   چەندیــن گــروپ و الیەنــی 

و  توێژینــەوە  ناوەندەكانــی  دارایــی  هاوكاریكردنــی 

پەیامنــگا و دامودەزگاكانــی ڕاگەیانــدن بــە مەبەســتی 

نارساوەكانــی  و  كارا  شــیعییە  كەســایەتییە  ڕاكێشــانی 

كۆمەڵگــەی عێــراق بــۆ ئــەوەی الیەنگــری ئەجێنــدا و 

سیاســەتەكانی ئێــران بكــەن و ســەردانی شــارەكانی ئێــران 

بكــەن، بــۆ منوونــە زانكۆكانــی ئێــران بانگهێشــتنامەیان بــۆ 

ــی  ــا میوانداری ــاردوە ت ــراق ن ــی عێ ــە زانكۆكان ــك ل هەندێ

گۆڕینــەوەی  ئامانجــی  بــە  بكــەن  مامۆســتاكانیان 

ــران  ــی ئێ ــە ئەزموون ــوون ب ــنا ب ــتی و ئاش ــارەزایی زانس ش

ــراق  ــه«. عێ ــی فەقی ــۆری »ویالیەت ــی تی و تایبەمتەندییەكان

بوەتــە ســەرەكیرتین شــوێنی گەشــتیارانی دیینــی ئێــران، بە 

ــی  ــی ئێران ــەی 40000 هاواڵتی ــە نزیك ــە مانگان ــك ك جۆرێ

ســااڵنەیش  و  دەكــەن  كەربــەال  و  نەجــەف  ســەردانی 

نزیكــەی 3 تــا 4 ملیــۆن كــەس لــە كاتــی بۆنە و ڕێوڕەســمە 

دینییەكانــدا ســەردانی عێــراق دەكــەن. 

6. ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی 

ــاو  ــۆ ن ــران ب ــانی ئێ ــیامكانی پەلكێش ــە س ــر ل ــی ت یەكێك

ــە  ــە كاریگەریــی نوانــدن ل ــە ل كۆمەڵگــەی عێراقــی بریتیی

ســەر توێــژی گەنجــان تــا ببنــە ئەنــدام لــە ڕیــزی میلیشــیا 

ــی  ــی هێڵەكان ــران و نوێنەرای ــە ئێ ــەر ب ــی س چەكدارەكان

پێشــەوەی بەرگریكــردن لــە ئایدیۆلۆژیاكــەی بكــەن، بۆیــە 

ــیا  ــەم میلیش ــی ئ ــاو ڕیزەكان ــە ن ــیعە دەچن ــی ش گەنجان

ــەو  ــان ب ــان پابەندبوونی ــە و بەشــی هــەرە زۆری چەكداران

ــان  ــە باوەڕی ــەوە، ك ــات دەكەن ــە ســەربازییانەوە دووپ باڵ

ــوای  ــە و شــوێنكەوتووی فەت ــه« هەی ــی فەقی ــە »ویالیەت ب

)جیهــادی كەفائی(یــن، كــە لــە ســەر بنەمــای ئــەو فەتوایــە 

ــرا.  ــراق دامەزرێ ــە عێ میلیشــیاكانی حەشــدی شــەعبی ل

عێراق دڵی ستراتیژ و سیاسەتی ئێران
ــەر  ــە س ــران ل ــی ئێ ــی نواندن ــی كاریگەری ئامرازەكان

ــراق: عێ
1. كاریگەریی ئایدیۆلۆژی 

بــە  دەدات  گرینگــی  زۆر  ئێــران  ئیســالمیی  كۆمــاری 

كــە  شــێوەیەك  بــە  مەزهەبــی،   – دیینــی  ڕەهەنــدی 

حیزبــە  لەگــەڵ  پێوەندییەكانــی  و  سیاســەتەكانی  لــە 

سیاســییەكان و میلیشــیا چەكدارەكانــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، 

سیســتمی  بــە  باوەڕیــان  كــە  ئەوانــەی  تایبەتــی  بــە 

)ویالیەتــی فەقیــه( هەیــە، لــە بەرانبەریشــدا هێــز و 

ــان  ــە ئینتیامی ــە سیاســییە ئیســالمییە شــیعییەكان، ك حیزب

بــۆ ئێــران هەیــە بــە ڕەهەنــد و قوواڵییــی ســرتاتیژی كار و 

چاالكییەكانــی خــۆی دەزانێــت لــە عێــراق، بــەم پێیەیــش 

تــاران توانیویەتــی كاریگــەری لــە ســەریان دابنێــت و بــە 

ڕۆڵی سیاســیی سەرەكیی ئێران لە عێراقدا لەو پێگە 
و كاریگەرێتییــەدا بەرجەســتە دەبێــت، كە لە ســەر 
حكوومەتــی عێــراق و جوواڵنەوە و حیزبە سیاســییە 
شــیعییە كاراكان لە ناو پرۆســەی سیاسیی عێراق و 

ناوەندەكانی دروستكردنی بڕیار هەیەتی
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ــە  ــە(وە، ك ــزەری مەزهەب ــاوی )پارێ ــە ن ــت ب ــان بێنێ كاری

یەكێــك لــە ســیامكانی بریتییــە لــە ورووژاندنــی ملمالنێــی 

ئایدیۆلــۆژی لــە عێــراق بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی 

پشــتیوانی و ســۆزی شــیعەكان، بــە تایبەتییــش توێــژی 

گەنجانــی تــووڕە، كــە بــە دەســت دۆخــی ئابووریــی 

نــاو  لــە  بــوون و دوا جــار خۆیــان  دژوارەوە گیــرۆدە 

ڕیزەكانــی ئــەو میلیشــیا شــیعییە چەكدارانــەدا دەبیننــەوە، 

ــەم  ــەی یەك ــە پل ــییەكانن و ب ــە سیاس ــە حیزب ــەر ب ــە س ك

ــە.  ــران هەی ــااڵی ئێ ــەری ب ــۆ ڕاب ــۆزیان ب هاوس

2. هاوكاریكردن و یارمەتیدانی دارایی 

ــە  ــران دەیدات ــە ئێ ــەكان، ك ــە داراییی ــاوكاری و یارمەتیی ه

عێــراق،  شــیعیە چەكدارەكانــی  میلیشــیا  و  حیزبــەكان 

و  هەڵنــان  فاكتەرەكانــی  گرینگرتیــن  لــە  یەكێكــە 

پرۆســەی  ســەر  لــە  ئێــران  كاریگەریــی  دروســتكردنی 

سیاســیی عێــراق بــە مەبەســتی ســەپاندنی هێــز و پێگــەی 

ــە  ــە ل ــە، جگ ــەو واڵت ــدا ل ــاو هاوپەیامنەكانی ــە ن ــۆی ل خ

كۆمەڵگــەی  ســەر  لــە  كاریگەرێتییــان  منایندەكردنــی 

شــیعەی عێــراق.

3. بەرجەستەكردنی ڕۆڵی نێوەندگیر 

لــە كاتــی قەیرانــە سیاســییەكان و ملمالنــێ  حیزبییەكانــی 

نێــوان الیەنــە شــیعەكاندا، ئێــران ڕۆڵــی نێوەندگیریــی 

سیاســی دەگێڕێــت، بــە تایبەتــی لــە كاتــی ڕوودانــی 

میلیشــیا  و  حیزبــەكان  نێــوان  جیابوونــەوە  و  ناكۆكــی 

چەكــدارەكان، بۆیــە حكوومەتــی تــاران هەمیشــە هەوڵــی 

ئــەوەی ڕەوت و هێــزە سیاســییە  بــۆ  بێوچــان دەدات 

شــیعەكان بــە یەكپارچەیــی و یەكڕیــزی مبێننــەوە، كــە 

پشــكی هەمــوو ئــەم هێزانــە لــە دامودەزگاكانــی دەوڵەتــی 

عێراقــدا مســۆگەر دەكات، ئامانجــی سەرەكییشــی ئەوەیــە 

ــەدات و  ــز ڕوو ن ــیی بەهێ ــەوەی سیاس ــە ڕووبەڕووبوون ك

ــران  ــە ئێ ــت، ك ــاو بەرێ ــە ن ــەو دەســتكەوتانە ل ــوو ئ هەم

ــە  ــە دوای ســاڵی 2003 ب ــراق ل ــە پرۆســەی سیاســیی عێ ل

ــاوە.  ــتی هێن دەس

4. كەناڵەكانی ڕاگەیاندن و پڕوپاگەندە 

ــی  ــا و كەناڵ ــان میدی ــە ســەر دەی ــوە ب ــران دەســتی گرت ئێ

ــەوە  ــەم ڕێگەی ــە ل ــدا، ك ــە عێراق ــیعەكان ل ــامنیی ش ئاس

ــە ســەر ڕای گشــتی  ــز ل ــی بەهێ هــەوڵ دەدات كاریگەری

ــە  ــەكان بچن ــتە و بیرۆك ــكات و ئاراس ــت ب ــی دروس عێراق

خزمەتــی سیاســەتەكانیەوە، بۆیــە ئــەم كەنــااڵ و دەزگا 

میدیاییانــە دیــدو تێڕوانینــی ئێــران دەربــارەی بارودۆخــی 

ناوچەكــە  گۆڕانكارییەكانــی  و  ڕوداو  كــۆی  و  عێــراق 

و  ڕاگەیانــدن  دەزگای  هەندێــك  دەكــەن.  بەرجەســتە 

ــەن  ــە الی ــان دۆالر ل ــە ملیۆن ــە ب ــی هانگان ــی عێراق كەناڵ

ئێرانــەوە هــاوكاری دەكرێــت بــە مەرجێــك پابەنــد بــن بــە 

جێبەجێكردنــی سیاســەتەكانی ئێــران. 

5. سیاسەتی ئەڵتەرناتیڤ 

حكوومەتــی ئێــران پشــتی بەســتوە بــە فــرە الیەنــی و فــرە 

ڕەنگــی حیزبــە سیاســییەكان و میلیشــیا چەكدارەكانــی 

و  سیاســی  كەســایەتیی  چەندیــن  هانــی   و  عێــراق 

ســەركردەی عێراقــی داوە بــۆ جیابوونــەوە و دروســتكردنی 

ــان،  ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــەربازیی نوێ ــی س ــروپ و تاقم گ

بۆیــە بــە هــۆی ئــەم هێــز و گروپــە تازانــەوە تــاران 

ــراق  ــە عێ ــەربازییەكەی ل ــی و س ــە سیاس ــت پێگ دەتوانێ

ــۆ خــۆش  ــان ب ــش ڕێگەی ــكات، جگــە لەمەی ــەن ب ــرە الی ف

ــە  ــدات ل ــە هــەر الیەنێكــی هــەوڵ ب دەكات پشــت بكەن

بازنــەی سیاســەتەكانی دەربچێــت، بــە تایبەتــی لــە ســایەی 

دركپێكردنــی ســەرجەم حیزبــەكان و میلیشــیا شــیعییەكان، 

كــە زۆر پێویســتیان بــە پشــتیوانی و هاوكاریــی ئێــران 

ــچ  ــت هی ــێ  وەربگێڕێ ــان ل ــەر ڕووی ــە ئەگ ــە، چونك هەی

ــان بكــەن  ــە پێگــەی خۆی ــزگاری ل ــن پارێ ــان ناتوان كامێكی

ــراق. ــیی عێ ــی سیاس ــەر گۆڕەپان ــە س ل

سەرچاوە: 
سایتی گۆڤاری )البیان(ی عێراقی 
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ئێران چۆن توانیى کۆنتڕۆڵى 
شیعەکانى عێراق بکات؟

پیادەكردنی سیاسەتی گۆڕینی عێراق بۆ چەقی ملمالنێكانی تاران 
لەگەڵ ئەمەریكا و خۆرئاوا
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وەک ڕوون و ئاشکرایە كە ئێران هەژمووندارە بە سەر شیعەکانى عێراق و بە تەواوى کەوتوونەتە 
ئیرادەى ئەوان و چۆنى بوێت و هەر کاتێک بیەوێت بە کاریان دەهێنێت، بەو ڕێگەیەیش  ژێر 
خۆى پێى گونجاوە و لەگەڵ بەرژەوەندیى خۆى دێتەوە، بۆیە شیعەکانى عێراق هەمیشە کارتێکى 
کۆنتڕۆڵى  بەردەوام  ئێران  وەردەگیرێت.  لێ  سودیان  هەرێمایەتیى  ئاستى  سەر  لە  و  گوشارن 
سەرکردە و ڕابەرەکانیان دەکات، هاو کات لەگەڵ ئەوەیش خۆخزانى هەواڵگریى ئێرانى بۆ ناو 
عێراق بۆ جێبەجێکردنى پالنەکانیان و دەستبەرکردنى پارەیەکى یەکجار خەیاڵى و ڕەوانەکردنى 
و  ڕاگەیاندنەکان  لە  سوودوەگرتن  هەروەها  سانسۆرێک،  هیچ  بێ  بە  عێراقى  حکوومەتى  بۆ 

تەرخانکردنى بۆ خزمەتگەیاندن بە ئەجینداکانى لە ناو عێراقدا کارى پێوە دەکەن.

ئەگــەر ئێــران دۆســیە ئەتۆمییەکــەى وەک یەکێــک لــە 

پایــە ســەرەکیيەکاىن ســەیر بــکات بــۆ ئاســاییى نیشــتامىن، 

ــۆى  ــدارى خ ــووىن هەژموون ــدا بەردەوامب ــان کات ــە هەم ل

و  ناوچەکــە  لــە  دەســەاڵتەکاىن  ناوەنــدى  ســەر  بــە 

ــەو  ــۆ ئ ــرە ب ــى ت ــەى، پایەک ــە چەکدارییەک ــتنى باڵ پاراس

ــچ  ــە هی ــت ل ــز دەســتبەردارى نابێ ــە هەرگی ــەى، ک ئارامیی

دۆخێکــدا. بەتایبــەىت پــاش کۆنتڕۆڵکــردىن تــەواوى عێــراق 

ــە  ــە ب ــەعبى، ک ــدى ش ــیاکاىن حەش ــردىن میلیش و تەبەناىک

ــە  ــەوان هەمیش ــە ئ ــایان دەکات، چونک ــک تەماش قەڵغانێ

ــانەى  ــەو هەڕەش ــەوە، ئ ــەکان دەدەن ــى هەڕەش بەرپەرچ

لــە ناوچەکــەدا ڕووبــەڕووى ئێــران دەبنــەوە. لــە الیەکــى 

تریشــەوە، دیــارە ئیــدارەى ترەمــپ دەیەوێــت زۆر بــە 

ــتێتەوە  ــران بوەس ــەتانەى ئێ ــەو سیاس ــەر ئ ــدى بەرانب تون

ــە تایبەتیــش  ــکات ب ــە ناوچەکــە و دەســەاڵتەکاىن الواز ب ل

ــى  ــەم ڕۆژەکاىن هاتن ــە یەک ــە هــەر ل ــراق. بۆی ــاو عێ ــە ن ل

ئیــدارەى ترەمــپ هەوڵــی داوە هەماهەنگیــى لەگــەڵ 

یەکــەم  بۆیــە  ناوچەکــە،  لــە  بــکات  هاوپەیامنــەکاىن 

بــوو  نــوێ  پێوەندیــى  کەناڵــى  کردنــەوەى  هەنــگاوى 

لەگــەڵ واڵتــاىن عــەرەىب، ئەوانــەى ماوەیەکــى زۆرە دوورن 

لــەو مەســەالنە. هەنــگاوى دوەمیــى لــەو بارەیــەوە، 

ڕاکێشــاىن  چەندیــن ڕوخســارى سیاســیى بەهێــزى عێراقــى 

بــوو، ئەوانــەى دەکرێــت پشــتیان پــێ ببەســرتێت و وەک 

پەیامێکیــش وابێــت بــۆ الیەنــە ئێرانییــەکاىن لــە نــاو 

ــردىن  ــە و زیادک ــردىن پێگ ــۆ قاییمک ــەن ب ــراق کار دەک عێ

ــران. ــەاڵتەکاىن ئێ دەس

کۆنتڕۆڵکردنى سەرکردە شیعیيەکان
ڕەوىت جیاجیــا  و  مەرجعيــەت  ژمارەیــەک  عێراقــدا  لــە 

ــیان:  ــردوە، گرینگرتینیش ــیعییان ک ــەقامى ش ــى ش کۆنتڕۆڵ

بــە  ســەدر  ڕەوىت  سیســتاىن،  عــەىل  مەرجەعيــەىت 

ســەرکردایەتیى خــودى ســەدر خــۆى. گروپــى ئەنجوومــەىن 

بــااڵى ئیســالمى بــە ڕابەرایەتیــى عەمــار حەکیــم، بــە 

پلەیەکــى نزمرتیــش حیــزىب دەعوە بــە لقــە جیاجیاکانیەوە. 

شــارە  نــاو  لــە  ئێــران  کــە  هەیــە،  تریــش  ڕەوتێکــى 

ــەکان  ــە ڕاگەیاندن ــى و دوور ل ــێ دەنگ ــە ب ــیعیيەکان ب ش

ــی( ــى )املدرس ــش ڕەوىت مەرجەع ــتیواىن دەکات، ئەوی پش

ــەو  ــارساوە. ئ ــالمى( ن ــراوى کارى ئیس ــە )ڕێکخ ــە ب ــە، ک ی

ڕێکخــراوە لــەواىن تــر بەهێزتــر و ڕێکخراوەتــرە و خــاوەىن 

شــەرعیەتێکى ئایینیــى شــیعیە، ئەمەیــش واى لــێ دەکات 

ــى  ــى ئایین ــە مەرجەعیەتێک ــت، ببێت ــەوە بێ ــتەى ئ شاییس

ــراىن.  ــارەى ئێ ــە پ ــتیوانیکراو ب ــز و پش بەهێ

ــە  ــتى بریتیی ــە گش ــران ب ــەىت ئێ ــە سیاس ــدا نیی ــاىن تێ گوم

و  شــیعیيەکان  ڕەوتــە  ســەرجەم  کۆنتڕۆڵکــردىن  لــە 

مامەڵەکردنیــان لەگــەڵ هــەر گــروپ و کەســایەتییەکى 

دەبێــت  پەیــدا  گۆڕەپانەکــە  لــە  کــە  ســەرکردایەىت، 
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 دیارتریي هیلیطیا ضیعييەکاًً عێراق

 لۆگۆ داهەزراًذًً ساڵ ًاوي هیلیطیا

لە تاراى لەسەر دەستً ئەًجىهەًً بااڵي  1891 فەیلەقً بەدر
ئیسالهً داهەزراوە و بەدیاریکراویص لەسەر 
دەستً زاًاي ضیعً هحەهەد باقر حەکین، کە 

تیرۆر کرا پاش رزگارکردًً  2003لە ساڵً 
 ( هەزار ضەڕکەري هەیە12عێراق. )

 
بە ئاهاًجً ضەڕکردى لەگەڵ هێسەکاًً   2003 سرايا السالم

ئەهەریکا لەًاو عێراق داهەزراوە. ژهارەي 
 ( ضەست هەزار00ئەًذاهاًً دەگاتە )

 
عەسائیبً 
 ئەهلً حەق

یەکێک بىو لە گروپەکاًً سەر بە سىپاي  2004
هەهذي و لەژێر ًاوي )الوجاهیع الخاصة( بە 
سەرکردایەتً قەیس خسعلً و عبذولهادي 

( دە 10دەراجً و ئەکرەم کەعبً. ژهارەیاى )
 هەزار کەسە.

 
کەتائیبً 
جیسبىڵاڵی 

 عێراقً

بە هەبەستً کىضتًٌ ئەًذاهاًً حسبً  2010
بەعسً روخێٌراو و وەهابیەکاى داهەزراوە. 

( هەزار کەسە. ئەهەریکا بە 40ژهارەیاى )
 گروپێکً تیرۆریست هەژهاري کردووى.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

الیــەن  لــە  دەهێنێــت  دەســت  بــە  ســەرکەوتنێک  و 

و  گــروپ  هــەر  لەگــەڵ  مامەڵەکــردن  شــیعەکانەوە. 

کۆمەڵەیەکیــش بەنــدە بــە دەســتتێوەردانە جیاجیــاکان لــە 

ــانەى  ــەو کێش ــدى ب ــا بەن ــراىن، هەروەه ــاىن ئێ ــاو گۆڕەپ ن

ــەڵ  ــە، لەگ ــدا هەی ــزگاران و ڕیفۆرمخوازان ــوان پارێ ــە نێ ل

توانــاى هــەر گروپێــک لــە بەدیهێنــاىن ئامانجــى شــیعەکان 

ــراق. ــى عێ ــەر باردودۆخ ــە س ــان ب ــە هەژموونداربوونی ب

هــەن  ڕەوت  دوو  ئێرانیشــدا  ســەرکردایەتیى  نــاو  لــە 

ســەبارەت بــە هەڵوێســتەکان لــە عێــراق: یەکــەم/ بــە 

ــە  ــى، کــە ل ــران عــەىل خامەنەی ــەرى ئێ ســەرکردایەتیى ڕاب

الیــەن ســەرۆکى پێشــوو هاشــمى ڕەفســنجاىن پشــتیوانیى 

لــێ دەکــرا و لــە الیــەن )موقتــەدا ســەدر( ڕابــەرە شــیعە 

دوەمیــش  ڕەوىت  دەکرێــن.  ســەرکردایەتیى  گەنجەکــە 

ــت،  ــێ دەکرێ ــتیوانییان ل ــوازەکان پش ــەن ڕیفۆرخ ــە الی ل

ئەوانــەى هــەر جــۆرە هاریکارییــەک، کارکردنێــک لەگــەڵ 

ســەدر ڕەت دەکەنــەوە، تەنانــەت لــە ســەردەمى ســەرۆکى 

پێشــووتر محەمــەد خاتەمــى جارێکیــان پێشــوازییى لــێ 

ــى  ــە الیەک ــاران. ل ــۆ ت ــەردانێکی ب ــەى س ــە میان ــرا ل نەک

تریشــەوە ئــەو ڕەوتــە پێــى باشــە لــە الیــەن مەرجەعیــەىت 

عــەىل سیســتانی و هێــزە عێراقیيــەکاىن وەک حیــزىب دەعــوە 

ــری  ــەى الیەنگ ــت، ئەوان ــێ بکرێ ــتیوانیى ل ــم پش و حەکی

ــکا و  ــران و ئەمەری ــوان ئێ ــە نێ ــتییانەن ل ــى ئاش هاریکاری

بەریتانیــا لــە ســەر ئــەو بنچینەیــەى گوایــە گرەنتــى زیاتــرە 

ــان دەکــەن  بــۆ ئــەو شــیعە عێراقییانــەى داواى مــاىف خۆی

ــراق  ــە عێ ــم ل ــەى حوک ــە پێکهات ــان ل ــکێکى گەورەی و پش

ــت. بەردەکەوێ

سرايا الدفاع 
 الشعبي

ئەو گروپە بەکاردێن بۆ پرۆسەکانً بەرگري  4102
 کردن لە دامەزراوەکان.

 
لیىاي ئەبً 
 فەزل عەباس

پاش بەرپابىنً شۆڕشً سىریا دژي بەشار  4100
ئەسەد دامەزران بە مەبەستً پاڵپشتً کردن 
لە حکىمەتً سىریا. بەسەرکردایەتً شێخ 

 عەال کەعبً.

 
حەشدي 
 شەعبً

لە ئەنجامً فەتىای )الجهاد الکفائً(  4102
دامەزران، کە مەرجعً شیعً عەلً سیستانً 
پاش کۆنتڕۆڵکردنً مىسڵ لەالیەن داعشەوە 

 دامەزرا.
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دزەپێکردنى هەواڵگریى ئێرانى بۆ ناو عێراق
جێبەجێکــردىن  بــۆ  ئێــران  ســەرەکى  کەرەســتەى 

ئەنجامــى  لــە  و  ئێــراىن  هەواڵگریــى  ســرتاتیژیەتەکاىن 

هەماهەنگــى ئەمەریکــى ـ ئێــراىن، هەواڵگــری ئێرانیــى 

ــەاڵتێکى  ــاوەىن دەس ــە خ ــراق، ک ــاو عێ ــە ن ــى بخزێن توانی

فــراوان بــوو لــە نــاو خــودى دەســەاڵىت حوکــم لــە عێــراق.

بــە پێــى ڕاپۆرتــە ڕۆژنامەوانیيــەکان ئامــاژە بــەوە دەکرێت، 

و  ئێــراىن  قــودىس  فەیلەقــى  هەواڵگریــى  دەزگاى  کــە 

هەواڵگریــى پاســەواىن شــۆڕىش ئێــراىن مەترســیدارترین 

ڕۆڵیــان گێــڕاوە لــە ســەر ئاســتى دەزگاى هەواڵگریــى 

لــە نــاو عێراقــدا. ڕەنگــە ئاشــکراکردىن ئــەو ڕۆڵــە دوو 

لەگــەڵ  دوورودرێژەکــەى  پێوەندییــە  و  چەلــەىب  ڕوەى 

ــەوە  ــەک بۆمــان ڕوون دەکات ــا ڕادەی ــراىن ت ــى ئێ هەواڵگری

ئــەو ڕۆڵــەى دەزگاى هەواڵگریــى گێڕاویــەىت گەییشــتوەتە 

ــدا. ــاىن عێراقی ــە گۆڕەپ ــنورێک ل ــا چ س ت

هــەر بــە گوێــرەى زانیاریيــە ڕۆژنامەوانیيــەکان ئامــاژە 

ــى  ــۆ هەواڵگری ــەوەى )18( نووســینگە دەکــەن ب ــە کردن ب

ئێــراىن لــە ژێــر نــاوى جیاجیــا و بــە نــاوى ڕێکخــراوى 

دابەشــکردىن  و  هــەژاران  یارمەتیــداىن  بــۆ  خێرخــوازى 

پــارە و دەرمــان و خــۆراک، هەروەهــا ئاســانکاریکردن بــۆ 

ــۆ شــوێنە پیــرۆزەکان و دابینکــردىن بودجــە،  گواســتنەوە ب

کــە دەکاتــە ســەد ملیــۆن دۆالر بــۆ ئــەو مەبەســتانە. 

یەکێکــى تــر لــەو پالنانــەى ئێــران کڕینــى دڵســۆزى پیــاواىن 

ــوننییەکانن.  ــە س ــیعە و کەمین ــان ش ــە زۆربەی ــە، ک ئایینی

ــۆن  ــە )5( ملی ــەو کارەیــش ســااڵنە دەگات ــڕى تێچــووى ئ ب

ئێــران.  لــە  بەرگریکــردن  و  بانگەشــەکردن  بــۆ  دۆالر 

هەروەهــا بــۆ جوانکــردىن وێنــەى ئێــران لــە شــەقامى 

عێراقــى و هەندێــک جاریــش بــە ڕێگــەى ڕۆژنامــە و 

کەناڵــە ئاســامنییەکانەوە. هــەر بــە گوێــرەى زانیارییــە 

یەکــەى   )2700( نزیکــەى  ئێــران  هەواڵگرییەکانــەوە، 

نیشــتەجێبووىن لــە خانــوو ئاپارمتــان و ژوورى لــە نەجــەف 

و کەربــەال کڕیــوە تــا پیــاواىن هەواڵگریــى ئێــراىن لــە ناویــدا 

ــوێنانە. ــەو ش ــن ل ــک ب ــن و نزی دانیش

بەلێشاوهاتنى پارە و یارمەتیيەکان
ــە  ــت، ک ــران دەکرێ ــەکاىن ئێ ــە نەقدیي ــارەى یارمەتیی قەب

دراوە بــە موقتــەدا ســەدر و ژمارەیــەک ڕەوىت تــر، کــە 

تەنیــا ســاڵێک گەییشــتوەتە )80( میلــۆن دۆالر، ئەمــە 

لــە  ئەندامــەکاىن  ڕاهێنــان و مەشــقپێکردىن  لــە  جگــە 

ــە  ــردىن یارمەتیی ــاو ســوپاى مەهــدى. هەورەهــا ڕەوانەک ن

ــۆراک و دەرمــان و کەلوپــەىل تــر.  مرۆیییــەکاىن وەک: خ

بــۆ منوونــە ڕۆژنامــەى )جمهــورى ئیســالمى( ئێــراىن بــاىس 

لــەوە کــرد، کــە ئیــامم شــیرازى شــێخ حائــرى ســااڵنە 

)150.000( حاجــى ڕەوانــەى شــوێنە پیــرۆزەکاىن شــیعەکان 

ــەوزیش  ــى س ــردىن گڵۆپ ــاش هەڵک ــەال. پ ــە کەرب دەکات ل

ژوورى  و  بــازاڕ  مالیکییــەوە،  حکوومــەىت  الیــەن  لــە 

بازرگانیــى عێراقــى پــڕ ببــوون لــە بازرگانــاىن ئێــراىن، هــەر 

لــە ڕێگــەى ئەوانیشــەوە گروپــە مافیایەکانیــش خزانــە نــاو 

واڵت بــێ ئــەوەى ڕەچــاوى نــەژاد و مەزهەبیــان بکرێــت. 

ــاش  ــران پ ــوىت: ئێ ــەوە گ ــەو بارەی ــى ل ــى عێراق هاواڵتییەک

ــەو  ــەوت ل ــکى بەرک ــن پش ــراق گەورەتری ــردىن عێ داگیرک

ــەوە. ــە بەردەمی ــەى هات ــە ڕازاوەی خوان

کۆنتڕۆڵکردنى سۆشیال میدیا
کــە  ئێــران،  لــە  فەڕمــى  تەلەفزیــۆىن  کۆمپانیــاى 

کەناڵێکــى  کــردوە،  کۆنتڕۆڵیــان  ڕیفۆرمخــوازەکان 

ــدوە  ــان دامەزران ــرەى قەتەری ــى جەزی ــێوەى کەناڵ هاوش

ــەکاىن  ــەرەىب هەواڵ ــاىن ع ــە زم ــە ب ــامل(، ک ــاوى )الع ــە ن ب

پەخــش دەکات و شــەپۆلەکاىن بــە درێژاییــى ســنورى ئــران 

سیاسەتى ئێران بە گشتى بریتییە لە کۆنتڕۆڵکردنى 
سەرجەم ڕەوتە شیعیيەکان و مامەڵەکردنیان لەگەڵ 
هەر گروپ و کەســایەتییەکى ســەرکردایەتى، کە لە 
گۆڕەپانەکە پەیدا دەبێت و ســەرکەوتنێک بە دەست 

دەهێنێت لە الیەن شیعەکانەوە
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- عێــراق دانــراو بــۆ بەدەســتهێناىن پشــتیواىن عێراقیيــەکان. 

ــووىن  ــە هەب ــاس ل ــەکان ب ــە ڕۆژنامەوانیي ــى ڕاپۆرت ــە پێ ب

بــە  لــە عێــراق  ئێــراىن دەکــەن  )300( ڕاگەیاندنــکارى 

هەمیشــەیى. شــێوەیەکى 

ئێــران تەمویــى نزیکــەى )35( کەناڵــى ئاســامنیى شــیعەکان 

ــۆى و  ــە وێســتگەى ڕادی ــى زۆر ل ــەڵ ژمارەیەک دەکات، لەگ

ڕۆژنامــەى ناوخۆیــى و دامــەزراوەى میدیایــى. پــاش هاتنــى 

مالیکیــش بــۆ هەرەمــى دەســەاڵت لــە هەڵبژاردنــەکاىن 

ــتى  ــرا. دەس ــش دەبی ــە ڕوونرتی ــەو دیاردەی ــاڵى 2005، ئ س

کــرد بــە بانگەشــە بــۆ پــرۆژەى شــیعە بــوون و هەناردەکردىن 

ــک لــە  ــداو بــە ڕێگــەى عێــراق، بۆیــە الى زۆرێ ــۆ کەن ب

عێراقییــەکان دیــار بــوو، هــەر پارتێــک یــان بزوتنەوەیــەک، 

یــان میلیشــایەکى شــیعى لــە عێــراق و ناوچەکــە، کەناڵێکــى 

تەلەفزیــۆىن هەیــە و پڕوپاگەنــدەى بــۆ دەکات و هەڵمــەىت 

ڕاگەیەندیــان دەســت پــێ کــرددوە دژى ڕکابەرەکانیــان. ئــەو 

ــە،  ــەالح و فراوان ــە شــیعەیە زەب ــە میدیای ــۆڕە جاڵجالۆکەی ت

پاڵپتشــێکى دارایــى گــەورە دەکــرا.

کەناڵــە ئاســامنیيەکاىن شــیعەکان، کــە لــە الیــەن ئێرانــەوە 

بــازاڕ دەکــردن و  بــە  پرۆژەکانیــان  تەمویــل دەکــران، 

ڕوئیــاى  و  بەرنامــە  پێــى  بــە  دەکــرد  پروپاگەندەیــان 

ڕکابــەرە  دژى  دەگێــڕن  کارایــش  زۆر  ڕۆڵــى  ئێــران، 

ســوننیيەکان بــە ڕێگــەى کردنــەوەى دیالۆگــى ڕاســتەوخۆ 

ــراىن  ــدا قەی ــە خۆی لەگــەڵ جەمــاوەردا. ئەمەیــش خــۆى ل

لــە نێــوان ســوننە و شــیعەکان دروســت دەکــرد، لــە 

ــکارە شــیعەکە دەگەییشــتە ئامانجــە  کۆتاییشــدا ڕاگەیاندن

ــەن سپۆنســەرە  ــە الی ــوو ل ــۆ دانراب نەخشــەکێرشاوەکەى ب

ــى  ــەو ســرتاتیژیەتییەى دەیەویــت جێبەجێ ئێرانییەکــە و ئ

ــراق. ــە عێ ــکات ل ب

ئێــران و کارتــى حەشــدى شــەعبى بــۆ پاراســتنى 
عێــراق لــە  دەســەاڵتەکانى 

ــە  ــردن ل ــووىن حوكمڕانیک ــە ئەزم ــوە ل ــزار ب ــاوەر بێ جەم

عێــراق، کــە کەســایەىت و پارتــەکاىن نزیکــن لــە ئێــران 

ــى  ــا بەدیارکەوتن ــردوە، هەروەه ــان ک ــەواوى قۆرخی ــە ت ب

ڕەوتــەکاىن هــەر لــە خــودى چینــى سیاســەىت شــیعى 

ئەبو مەهدی ئەلموهەندیس، یەكێك لە سەركردەكانی حەشدی شەعبی
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 دیارتریه مەرجەعیيەتەکاوً شیعە

واوي  ژ

 مەرجەعیيەت

 پێىاسەی كەسێتی

رابەري بااڵي کۆماري ئیسالمً ئێران و دیارتریه  عەلً خامەوەیً 1
مەرجعیەتە. فەرماوذەي بااڵیە و دەسەاڵتً لە سەرۆکً 
کۆمار بەرزترە. بەشذاري شۆڕشً کردووە دژي شا. ساڵً 

وەک رابەري بااڵ پاش مردوً خىمەیىً  1191
هەڵبژێردراوە. گۆڤاري فۆریس ــ ئەمریکً لە ریسبەوذي 

 داواوە وەک بەهێستریه پیاو لە جیهان. 11

 
رابەري حەوزەي زاوستیە لەوەجەف، کە قىتابخاوەیەکً  عەلً سیستاوً 1

زاوستە دیىیىە سەرەکیەکاوە الي شیعەي دواوسە ئیمام. 
واسراوتریه مەرجەعیەتً شیعەیە لە عێراق. عێراقیەکً 
بە رەچەڵەک ئیراویە و لە شاري مەشهذ لەدایکبىوە. 
سیستاوً پێً وابىو بەرهەڵستً ئاشتیاوە باشتریه 

 رێگەیە بۆ وەدەرواوً ئەمەریکیەکان

 
محەمەد سەعیذ  3

 حەکیم

یەکێکە لە گەورەتریه مەرجعیەتە شیعەکاوً شاري 
وەجەف. لە سەردەمً بەعس زیىذاوً کراوە تا ساڵً 

. بە دوەم دیارتریه کەسایەتً شیعً دادەورێت 1111
پاش سیستاوً. یەکێک لەدیارتریه لێذاووەکاوً ئەو 
بۆچىوەي بىو لەسەر پرۆسەي سیاسً عێراق: فرەیً 
ئایىً و مەزهەبً و قەومً ببێتە ئەمري واقیع لە عێراق 
و بگۆڕێت بۆ فاکتەري هێس لە پێىاو یەکێتً خاکً 

  عێراق....
سادق حىسێه  4

 رۆحاوً

لە شاري قىم دادەویشێت. بەشذاربىوە لە دژایەتً 
کردوً حکىمەتً شا و بەرپاکردوً شۆڕشً ئیسالمً. 
پێً وایە دیه و دەوڵەت دواوەیەکً لەیەک 
جیاوەکراوەن. بەهۆي دژایەتً کردوً خىمەیەوً لەسەر 
هەڵبژاردوً حسێه عەلً مىوتەزیري وەک رابەري بااڵي 

 ئەوجىمەوً زاوایان، دەستبەسەر کراوە
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محەمەد جەمیل  5
 حەمىدي عامیلً

مەرجعیەتێکً شیعیە و لە لىبىان دادەویشێت. یەکێکە 
لە دیارتریه مەرجعیەتە شیعە تىوذڕەوەکاوً دژي 
سىوىە. عامیلً بە خراپە واوي زۆرێک لەو کەسایەتیاوە 
دەبات کە مەزهەبە ئایىیەکاوً تر شکۆمەوذي کردون. 
رەخىەي تىوذیشً لە سیستەمً ویالیەتً فىقهەکان 

 گرتىوە.

 
محەمەد حسێه  6

 وەجەفً

لە واو لیستً پێىج سەد کەس لە کاریگەرتریه مىسڵمان 
. سەرۆکایەتً خاوەي زاوستە 2102لە جیهان بۆ ساڵً 

 مىحەمەدیەکاوً دەکات لە شاري سەرکىداي پاکستاوً

 
سادق حىسێىً  7

 شیرازي

لە شاري قىم دادەویشێت و بە بىەچە خەڵکً کەربەالیە. 
پاش مردوً برا گەورەکەي سەرۆکایەتً مەرجەیعەتً 

 2110کرد ساڵً 

 
ئایەتىڵاڵ مەحمىد  8

 شەهرودي

سیاسییەکً میاوڕە و مەرجەعێکً ئایىً ئێراویە. پلەي 
ئیجتیهادي لە حەوزەي وەجەف وەرگرتىوە لەالیەن 
ئایەتىڵاڵ محەمەد باقر سەدر. سەرۆکایەتً ئەوجىمەوً 
بااڵي شۆڕشً ئیسالمً لە عێراق کردووە پاش 
دروستبىوً لە هەشتاکان. ئیستا سەرۆکً دەستەي 
بااڵیە بۆ چارەسەرکردن و رێکخستىەوەي پەیىەوذییەکان 

 لەوێىان سێ دەسەاڵت.
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دووبــارە  بــۆ  بانگەشــە  ئەوانــەى  دیارکەوتــوون،  بــە 

بــە  لەگەڵــى  دەکــەن  پێوەندییەکانیــان  داڕشــتنەوەى 

ئاڕاســتەی ســوککردىن دەســەاڵتەکاىن و هەژموونــدارى بــە 

ســەر بڕیــارى عێراقــى لــە بــژاردەکاىن تــاران بــۆ پاراســتنى 

و  هەیبــوە  پێشــووتر  دەســەاڵتەى  لــەو  ڕادە  هەمــان 

ــتى  ــەکان زۆر پێویس ــە قۆناغ ــک ل ــە قۆناغێ ــت ل پێدەچێ

پێــى هەبووبێــت پــاش داعــش لــە عێــراق، کــە ئومێــد وایــە 

قۆناغــى هەموارکــردن و بەهێزکــردىن ئــەو سیاســەتانە بێت 

ــاىن. ــووىن واڵت و داڕم ــە مایەپوچب ــۆى نیمچ ــوە ه ــە ب ک

بــە پێــى لێکدانــەوەکان كــە بــۆ دۆخــى عێــراق دەکرێــن، 

ــە  ــەعبى ک ــدى ش ــە کارىت حەش ــت ک ــان دەردەکەوێ بۆم

ئەوانــەى  پێکدێــن،  شــیعە  شــەڕکەرى  هــەزار  دە  لــە 

ــش،  ــەڕى دژى داع ــە ش ــوو ل ــان هەب ــدارییەکى کارای بەش

لــەوەى  وەک  دەردەکــەون  تائیفــى  ســوپایەکى  وەک 

هێزێکــى چەکــدارى عێراقــى بێــت. حەشــدى شــەعبى لــە 

ــە  ــە ل ــتومڕ و گریامن ــەى مش ــە جێگ ــتادا بوونەت کاىت ئێس

ســەر کــردن لــە تــاران بــۆ پاراســتنى دەســەاڵتە فراوانەکەى 

لــە عێــراق. هەمیشــە ئێــران کار بــۆ ئــەوە دەکات لــە ژێــر 

ــکات. ــان ب ــن و کۆنتڕۆڵی ــتى دەرنەچ دەس

کۆنتڕۆڵکردنێکــى  گرەنتیــى  تەنیــا  شــەعبى  حەشــدى 

ــراق  ــە عێ ــراوان ل ــى بەرف ــەر ناوچەیەک ــە س ــە ب بابەتییان

ــاک و  ــەر خ ــە س ــەڕکەرەکاىن ل ــى ش ــەى ئامادەیی ــە ڕێگ ب

بەشــداریکردنیان لــە کۆنتڕۆڵکــردىن ئــەو خاکانــەى لــە 

داعــش وەرگیراونەتــەوە لــە ژمارەیــەک پارێــزگاکان، بەڵکوو 

ــە  ــرراو، ک ــى هەڵبژێ ــن وەک هێزێک ــى بەکارهێنانیش قابی

گرەنتیــى گەییشــتنى گــەورە فەرمانــدەکان دەکات بــۆ 

ناوەنــدى ســەرکردایەتیی لــە نــاو حکوومــەىت عێراقــى، 

ئەوانــەى لــە ســەر ســەربازگەکەى ئێــران هەژمــار دەکرێن.

ڕادەى گریامنــەى ئێــران لــە ســەر حەشــدى شــەعبى لــەو 

کاتــەدا هــات، کــە ڕابــەرى ڕەوىت ســەدر مشــتومڕێکى 

هێنایــە ئــارا کاتێــک داواى کــرد، کــە پێویســتە چــەک تەنیــا 

لــە نــاو دەســتى دەواڵت دابێــت و تێکەاڵوکــردىن ئــەو 

ڕەگەزانــەى بــە نــا ڕێکخــراو وەســفى کــردن لــە ناو ســوپاى 

ــۆ  ــوو ب ــەک ب ــدا ئاماژەی ــە خۆی ــراق، ئەمەیــش خــۆى ل عێ

ــە سیاســییەى کــە ڕەنگــە میلیشــیا چەکــدارەکان  ــەو ڕۆڵ ئ

بیگێــڕن. ئــەو ڕۆڵــەى کــە ســەدر دژى گێــڕاىن بــوو، چونکــە 

تــرىس لــەوە هەبــوو جڵــەوى ســەرکردایەتیى بکەوێتــە 

دەســت حەشــد، ئەوانــەى ڕکابــەرى سیاســیى خــۆى بــوون.

ئاژانــى )تەســنیم(ى ئێــراىن لــە وتارێکــى بــاىس لــەوە 

ــاو  ــە ن ــى کەوتوونەت ــیعییەکاىن عێراق ــە ش ــە ڕەوت ــرد، ک ک

ــار  ــەى تۆمەتب ــەو ڕەوتان ــى( و ئ )بۆســەیەکى پڕوپاگەندەی

کــرد بــە دانــاىن مەســەلەى پاکتاوکــردىن حەشــدى شــەعبى 

لــە پێشــینەى کارەکانیــان. هــەر لــەو وتــارەدا کــە لــە ژێــر 

ــادى مەســەلەکەى  ــەوە... عەب ناونیشــاىن )حەشــد دەمێنێت

ــان  ــەکاىن دوژمن ــەوە دەکات: پالن ــاس ل ــردەوە( ب ــەکال ک ی

بــە لەناوبــردىن ئــەو بزاڤــە جەماوەرییــە و الوازکــردىن 

ــۆى  ــەرەکییەکەى خ ــە س ــە ئەرک ــەو بزاڤ ــەوەى ئ ــش ئ پێ

لــە  بەرگریکــردن  لــە  بریتییــە  کــە  بــکات،  جێبەجــێ 

ســەرەوەریى خاکــى عێــراق. بــە داخــەوە هەندێــک ڕەوىت 

سیاســیى شــیعى کەوتنــە نــاو ئــەو بۆســەى پڕوپاگەندەیــى 

ــەكان. ــە عەرەبیی ــە حکوومەت ــەر ب ــەکاىن س ڕاگەیەندن

سەرچاوەکان:
ماڵپەڕى: )البیان( عێراقى

.http://www.albayan.co.uk/article2
/https://alarab.co.uk )ماڵپەڕى: )العرب 

http://aliraqnews. :ــار العــراق ــەڕى: شــبکة اخب ماڵپ
com

كيف استطاعت ايران السيطرة على شيعة العراق 
ــات  ــز لصراع ــى مرك ــراق ال ــر الع ــق سياســة تغي تطبي

ــرب   ــدة والغ ــات المتح ــع الوالي ــران م طه



لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک 

ئاییندەی عێراق لە هاوكێشەی 
ئێران – ئەمەریكا

واشنتۆن و تاران لێ ناگەڕێن عێراقییەكان 
ماڵی خۆیان ڕێك بخەنەوە
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پەرەسەندنەوەی ملمالنێی توندی نێوان ئێران و ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە ئەنجامی 
سووربوونی دۆناڵد ترامپ، سەرۆكی ئەمەریكا لە سەر هەڵوەشاندنەوەی ڕێككەوتننامەی ناوەكی 
بۆ  كار  ال  دوو  هەر  كاتێكدا  لە  دەكات،  عێراق  سیاسیی  داهاتووی  لە  هەڕەشە  ئێران،  لەگەڵ 
بە  لەباربردنیەوە،  و  لەبەریەكهەڵوەشاندن  ڕێگەی  لە  دەكەن  واڵتە  ئەم  دەستبەسەرداگرتنی 
تایبەتی دوای ئەوەی كە پرۆسەی سیاسی و دەوڵەتداری لە عێراق ڕووبەڕووی كێشە و گرفتی زۆر 
بوەتەوە بە هۆی ناكۆكیی بەردەوامی نێوان هێز و الیەنە سیاسییەكان كورد – عەرەب، شیعە 
- سوننە، شیعە - شیعە. سەرەڕای هاریكاریكردنی سەركردە سەربازییەكانی ئەمەریكا و ئێران 
پێكەوە لە شەڕی دژ بە ڕێكخراوی داعش، بەاڵم ناكۆكیی گەورەیان هەیە لە سەر كۆنترۆڵكردنی 
بوەتە  و  گۆڕاوە  زۆر  ئێستا  ڕابردوو،  دەیەی   4 لەگەڵ  بەراورد  بە  كە  بەغداد،  لە  بڕیار  ناوەندی 

گۆڕەپانی ملمالنێ و ناكۆكییە سەختەكانی نێوان پێكهاتەكانی عێراق. 

پایتەخــت جووڵەیەكــی  بەغــدای  كاتێكــدا  لــە  ئیمــڕۆ 

ــارە و  ــوە دی ــی پێ ــی پڕۆژەكان ــەوە و جێبەجێكردن بونیاتنان

ئامێــرە بەرزكــەرەوەكان، كــە لــە كاتــی ڕووخاندنــی ڕژێمی 

ســەدام حســێن لــە ســاڵی 2003 وەســتێرابوو، ئێســتا 

دووبــارە كەوتنــەوە كاركــردن بــۆ ئەنجامدانــی پرۆژەكانــی 

ــان  ــت وەبەرهێن ــە دەیانەوێ ــراق، ك ــەرمایەدارەكانی عێ س

ــەن.  ــتامنەكەیاندا بك ــە نیش ل

عێراق، هەستانەوەیەكی هەڕەشەلێكراو

بارودۆخــی هەســتیاری ئاساییشــی عێــراق بــە شــێوەیەكی 

ــە  ــی ل ــە تایبەت ــەرەو ئاســاییبوونەوە دەڕوات، ب بەرچــاو ب

دوای بەرپەرچدانــەوە و لێدانــی شــادەماری ڕێكخــراوی 

ئــەم  بــەاڵم  2018دا،  ســاڵی  ســەرەتای  لــە  داعــش 

ــر  ــە ژێ ــش كەوتوەت ــراق جارێكــی تری هەڵســانەوەیەی عێ

ــكا  ــران – ئەمەری ــوان ئێ ــزی نێ ــی بەهێ هەڕەشــەی كێبڕكێ

بــە  كــە خزمــەت  الیەنانــەی،  ئــەو هێــزو  و هەمــوو 

بەرژەوەندییەكانــی هــەر دوو واڵت دەکــەن لــە ســەر 

ــراق.  ــی عێ خاك

ــران هــەوڵ دەدات  ــاری )ئیكۆنۆمیســت(، ئێ ــی گۆڤ ــە پێ ب

بــۆ دروســتكردنی ئــەوەی پێــی دەگوترێــت »ماڵــی شــیعە« 

ــە 200  ــر ل ــی زیات ــای ڕۆڵ ــە ســەر بنەم ــە ل ــراق، ك ــە عێ ل

پەرلەمانتــار لــە كــۆی 329 پەرلەمانتــار پێــك دێــت، كــە لــە 

ــە شــیعیە بااڵدەســتەكان  ــە حیزب ــەن كۆمەلێكــی زۆر ل الی

بەربژێــر كــراون بــۆ نوێنەرایەتیكردنــی ماڵــی پەرتــەوازەی 

شــیعەكان. لــە بەرانبەریشــدا )برێــت ماكگــۆرك( نوێنــەری 

ــە تیــرۆر دەیەوێــت  ــۆ شــەڕی دژ ب ــكا ب ســەرۆكی ئەمەری

ــەك،  ــت هاوپەیامنێتیی ــە دەس ــراق بكەوێت ــەاڵتی عێ دەس

كــە ســەرجەم هێــز و الیەنەكانــی عێــراق بــە كــورد و 

ســوننەوە، بــە ســەركردایەتیی شــیعە نیشــتامنییەكان، نــەك 

تائیفییــەكان بگرێتــە خــۆ، كــە كەمــرت بچێتــە ژێــر ڕكێڤــی 

ئێرانــەوە. بــە پێــی چاودێرانــی بارودۆخــی عێــراق، خەریكە 

ئاڵــۆزی و پشــێوییە سیاســییەكان لــە كۆنــرتۆڵ دەردەچێت، 

ــۆ  ــەورەی ب ــەی گ ــر هەڕەش ــەوە زیات ــی ل تەشەنەكردنیش

ــەی  ــە دەرەوەی ناوچ ــت، ل ــراق دەبێ ــدەی عێ ــەر ئایین س

بۆمبــی  شــەش  2018دا  ســێپتەمبەری  6ی  لــە  ســەوز. 

هــاوەن لــە نزیــك باڵیۆزخانــەی ئەمەریــكا لــە بەغــدا 

كەوتنــە خــوارەوە، دواتریــش پەالمــاری كۆنســوڵگەری 

ئەمەریكــی درا لــە شــاری بــەرسە، كــە خۆپیشــاندان و 

ئاڵــۆزی بەهێــزی خەڵكــی تووڕەیــی بــە خــۆوە بینــی. 

ئــەوە تاكــە دوو هێرشــە، كــە لــە دوای ســاڵی 2011وە لــە 

ــە  ــەر ئامانج ــە س ــیعییەكانەوە دەكرێت ــیا ش ــەن میلیش الی

ئەمەریكییــەكان لــە عێــراق. دوای تەنهــا دوو ڕۆژ لــەو 

هێرشــانە، ئێــران مووشــەكەكانی ئاراســتەی بارەگاكانــی 
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 قەبارەی هەناردەی بازرگانی ئێران بۆ عێراق

    
 ساڵ ئاستی ئاڵوێر و هەناردەی بازرگانی

 2005 ملیۆن دۆالر  790

 2006 ملیار دۆالر  1

 2007 ملیار دۆالر  1

 2008 ملیار دۆالر  4.439

 2010 ملیار دۆالر  7

 2011 ملیار دۆالر  5.149

 2012 ملیار دۆالر  6.249

 2013 ملیار دۆالر  6

 2014 ملیار دۆالر  6.200

 2015 ملیار دۆالر  14

 2016 ملیار دۆالر  13

 2017 ملیار دۆالر  3

ملیار دۆالر لە ساڵێكدا 20تاران پالن دادەڕێژێت تا قەبارەی ئاڵوێری بازرگانی لەگەڵ عێراق بگاتە   

 دیارترین ئەو واڵتانەی كۆنترۆڵی بازاڕی عێراقیان كردووە

 توركيا %22رێژەی 
 ئيَران %15رێژەی 
 ضني %12رێژەی 

 ئێران -بازرگانی سەربازی لە نێوان عێراق 

 2014 ملیۆن دۆالر 195سەودای چەك و چۆڵ و تەقەمەنی بە بەهای 

 2015 ملیار دۆالر 10سەودای چەكی تایبەت بە شەڕی شارەكان بە بەهای 

 - ملیار دۆالر 1.5بە بەهای  1981سەودای زرێپۆش و تەقەمەنییەكانی ساڵی 
 - ملیۆن دۆالر 126بە عێراق فرۆشتەوە بە بەهای  1990تاران ئەو فڕۆكەكانی ساڵی 

سەرچاوە: سایتی )یقین(                                                                    ئامادەكردنی: سابیر عەبدوڵاڵ      
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ــك ســنور.  ــە شــارۆچكەیەكی نزی هێزێكــی كــوردی كــرد ل

دەگوترێــت لــە دوای شــەڕی درێژخایەتــی عێــراق – ئێــران 

لــە دەیــەی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوەوە، ئەمــە یەكەم 

پزیســكی ئاگــری ئێرانــە لــە دژی عێــراق ئاراســتەی دەكات. 

تووڕەییــى جەمــاوەری  و  عێــراق  تەڵەزگــەی سیاســیی 

ــوا بێهی

ئیــدارەی دۆناڵــد ترامــپ بــڕوای وایــە ئێــران ســەری مارەكە 

ــوو  ــی هەم ــوو هۆكاری ــەڕە، بەڵك ــەرەكی ش ــەوەری س و ت

خراپــەكاری و ئاڵۆزییەكانــی ناوچەكەیــە، لێــرەوە پێویســتە 

لــە باخچــەی پشــتەوەی بەرپەرچــی ئێــران بدرێتــەوە، 

لــە كاتێكــدا تــاران دەیەوێــت بیســەملێنێت و هەمــوان 

ــەوەی ســرتاتیژی  ــراق درێژبوون ــە عێ ــن، ك ــدا بنێ ــی پێ دان

ــەردەمی  ــە س ــەرسە« ل ــی ب ــە »وێرانكارییەكان ــی. ل خۆیەت

ــی  ــە ئەنجام ــداد« ل ــی بەغ ــۆ »كەوتن ــییەكانەوە ب عەباس

ــەاڵتی  ــی دەس ــا و ڕووخاندن ــكا – بەریتانی ــەڕی ئەمەری ش

ســەدام حســێن، ناوچەكانــی ئێســتای عێــراق ڕووبــەڕووی 

جۆرەهــا فیتنــەی دیینــی و ئیتنــی و ناكۆكــی و ملمالنێــی 

بەهێــز و چاوتێبڕینــی هەرێمــی و دەرەكــی بوەتــەوە، 

ــۆ رسوشــتی  ــەوە ب ــش دەگەڕێت ــوو ئەمانەی هــۆكاری هەم

ــراق،  ــە عێ پێكهاتــەی فرەیــی و هەمەچەشــنی شاییســتە ل

ــی  ــی گرینگ ــەی جوگرافی ــۆ پێگ ــەوە ب ــا دەگەڕێت هەروەه

عێــراق لــە نــاو دڵــی جیهانــی عەرەبــی، لەوەیــش گرینگــرت 

ئەوەیــە كــە دەكەوێتــە ســەر هێڵــی بەریەككەوتــن لەگــەڵ 

ــە.  ــش دوور نیی ــە ئیرسائیلی ــا و ل ــران و توركی ئێ

قەبارەی هەناردەی بازرگانیی ئێران بۆ عێراق
بارودۆخــی  دواوە  بــە   2003 ســاڵی  لــە  ڕاســتیدا  لــە 

ــوە  ــۆوە بینی ــە خ ــانی زۆری ب ــان و داكش ــراق هەڵكش عێ

پەلكێشــكاری  و  خۆگونجانــدن  نێــوان  لــە  وەســتاوە  و 

 گرنگی عێراق لە ستراتیژی ئەمنیی ئێراندا

 

 ˇ

ˇ

 

 

 عێراق نسیكترین دراوسێ و پردی ستراتیژیی و گرنگی ئێران

 بەرەو خۆرهەاڵتی جیهانی عەرەبی
 گرنگی جیۆستراتیژی عێراق

 پردێكە بۆ ڕواویىی ئێران بەسەر واڵتاوی خۆرهەاڵتی عەرەبی

 ڕێگەیەكی سەرەكیە بۆ بازرگاوی و تراوسێت بەرەو كیشوەری ئەوروپا

دەرگایەكی پشتەوەیە بۆ دابیه كردوی پێداویستیە دارایی و تەكىیكییەكاوی 
 ئێران

ملیار دۆالر قەبارەی ئاڵىێری بازرگانی ئێران لەگەڵ عێراق 12  

 

2020ملیار دۆالر قەبارەی بازرگانی نێىان ئێران و عێراق لە دوای  30  

 شەركەتی ڕاستەقینەی ئێران لەگەڵ جەمسەرەكانی شەنگەهای

 دروستكردوی سیستمی ڕاكێشاوی بۆری وەوت و غاز كە بگاتە ئەوروپا

 دابیىكردوی بازرگاوی تراوسێت لەگەڵ ویوەی دەوڵەتاوی خۆرئاوای گۆی زەوی

دروستكردوی پردێكی وشكاوی كە گەرووی هورمس و دەریای واوەڕاست پێكەوە 
 ببەستێتەوە

 ئەم هاوبەشیە پێگە و دەسەاڵتی ئێران لە عێراق و واڵتی شام بەهێستر دەكات

تێكەڵبوووی ڕەگەزەكان و كاریگەری دروستكردن لەسەر واسىامەی 
 واسیۆوالیستی واڵتاوی خۆرئاوای عەرەبی

 سەرچاوە: سەنتەری )الجسیرة( بۆ تىێژینەوە                             ئامادەكردنی: سابیر عەبدوڵاڵ
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ئەمەریكــی – ئێرانــی، ئــەم دۆخەیــش یارمەتیــدەر نەبــوە 

لــە بونیادنانــەوەی دەوڵەتــی عێــراق و بەدەســتهێنانەوەی 

ــەی سیاســیی  ــن تەڵەزگ شــكۆ و ســەروەرییەكەی. دەتوانی

جەماوەرییــەی  تووڕەیییــە  ئــەو  عێــراق  ئێســتای 

هەیــە بیبەســتینەوە بــە كۆمەڵێــك فاكتــەرەوە، بــەاڵم 

ــە دژی  ــپ ل ــد ترام ــدارەی دۆناڵ ــی ئی ــان هەڵچوون بێگوم

ــوان  ــە نێ ــەی ل ــەو گرژییان ــران و ئ ــتێوەردانەكانی ئێ دەس

ــی كاری  ــێوەیەكی نەرێن ــە ش ــە ب ــە، ك ــەر دوو الدا هەی ه

كردوەتــە ســەر ڕەوشــی ناوخۆیــی ئێــران، گەمەكــە ئاڵۆزتــر 

دەكات لــە واڵتێكــدا، كــە لــە پێنــاو بەدەســتهێنانەوەی 

شــكۆی نیشــتامنیی عێــراق و ڕەهەنــدە عەرەبییەكــەی 

پەلهاویشــتنی  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  تێدەكۆشــێت 

عێــراق  هەســتیارەدا  هەلومەرجــە  لــەم  بۆیــە  ئێــران، 

پێویســتی بــە كولتــووری ئاشــتەوایی و پێكهاتــن هەیــە لــە 

ــە  ــت ل ــەوەی بتوانێ ــۆ ئ ــدا ب ــوان ســەرجەم پێكهاتەكانی نێ

ــەر  ــكۆیەتیكردنی ه ــە پاش ــت ل ــازی ببێ ــوودا دەرب داهات

دەســەاڵت و هێزێكــی دەرەكــی. 

دوای  لــە  عێــراق  جــارەی  ئــەم  سیاســیی  قەیرانــی 

خۆپیشاندانی هاواڵتیانی عێراق لە بەغدا



145

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

پــێ  ئایــاری 2018 دەســتی  هەڵبژاردنــی گشــتی 12ی 

ــی  ــەر بردن ــە س ــردن ل ــۆی كێبڕكێك ــە ه ــك ب ــردوە، كاتێ ك

زۆرتریــن بەشــی كێكــی دەســەاڵتی عێــراق كەلێنــی گــەورە 

كەوتــە نێــوان هێــز و الیەنــە سیاســییە ســەركەوتوەكان، لــە 

الیەكــی تریشــەوە دۆخەكــە هێنــدەی تــر شــێوا بــە هــۆی 

ــەڵ  ــی لەگ ــی ئەتۆم ــە ڕێككەوتن ــنتۆن ل ــانەوەی واش كش

ئێــران )ڕێككەوتنــی تەمــوزی 2015 لــە ڤیەننــا( و دووبــارە 

ســەپاندنەوەی ســزاكانی ئەمەریــكا بــە ســەر حكوومەتــی 

ــە  ــە ل ــەرسە، ك ــی ب ــاندان و ناڕەزایەتییەكان ــاران. خۆپیش ت

ــەی  ــان كڵپ ــرد، پاش ــێ ك ــتی پ ــوزی 2018وە دەس 6ی تەم

ــراق  ــتنی عێ ــۆ گەییش ــوو ب ــەك ب ــەند، ئاگاداركردنەوەی س

ــاك  ــی بێب ــان »دەوڵەت ــتخواردوو« ی ــی شكس ــە »دەوڵەت ب

نەوتێكــی زۆر  كــە ســەرەڕای فرۆشــتنی  لــە خەڵــك«، 

و هەبوونــی داهــات و ســامانێكی زۆر و زەوەنــدە لــە 

عێراقــدا، بــەاڵم نەیتوانیــوە خزمەتگوزارییــەكان پێشكەشــی 

گەلــی عێــراق بــكات، نەیتوانیــوە قەیــران و كێشــەكان 

چارەســەر بــكات، كارەبــا و ئــاوی خواردنــەوە و دەرفەتــی 

كار بــۆ خەڵكــی عێــراق دابیــن بــكات. بەشــێكی تــری 

تێكچوونــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  عێراقییــەكان  تووڕەیــی 

بارودۆخــی سیاســی و ئەمنی لە بەشــێكی زۆری شــارەكانی 

ــییەكان و  ــزە سیاس ــوان هێ ــی نێ ــۆی ناكۆكی ــە ه ــراق ب عێ

دەســتێوەردانی دەرەكییــەوە بــە مەبەســتی جێبەجێكردنــی 

ــی.  ــدای سیاس ئەجێن

الیــەن  لــە  ئێــران  كۆنســۆڵگەری  بینــای  ســووتاندنی 

دەســەاڵتدارانی  الیــەن  لــە  كــە  نــەوە،  خۆپیشــاندەرا 

و  لێكدرایــەوە  ئەمەریــكا«  »پالنــی  وەك  تارانــەوە  

ــە ناوچــەی  ــكا ل ــەی ئەمەری مووشــەكبارانكردنی باڵیۆزخان

ســەوزی بەغــدا كــردار و پەرچەكردارێــك بــوو، ئەوەیشــامن 

پــێ  دەڵێــت، كــە واشــنتۆن و تــاران بــە نیــاز نیــن لێگەڕێــن 

ــی  ــەوە و عێراقێك ــك بخەن ــان ڕێ ــی خۆی ــەكان ماڵ عێراقیی

ــی  ــە تایبەت ــن، ب ــاد بنێ ــەندوو بونی ــی و گەشەس دیموكرات

ئێــران، هــەر بۆیــە ئەمەریكا لــە ڕێگەی هەڵوەشــاندنەوەی 

ــەپاندنەوەی  ــردن و س ــی و توندك ــەی ئەتۆم ڕێككەوتننام

ســزا ئابوورییــەكان بــە ســەر تارانــدا، دەیەوێت لــە ناوخۆدا 

موقتەدا سەدر سەرۆكی ڕەوتی سەدر
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ئابــووری و شــڵەژانی كۆمەاڵیەتــی  تووشــی داتەپینــی 

لــە عێــراق و  پێگــەی  لــە دەرەوەیــش ڕۆڵ و  بــكات، 

تــەواوی ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نابــووت و الواز 

بــكات، پاشــان بــە ناچــاری چــۆك بــۆ خواســت و ســرتاتیژی 

ئەمەریــكا دابــدات، كــە زۆربــەی چاودێــران و لێكۆڵــەرەوە 

سیاســییەكان پێیــان وایــە ئەمــە ئەســتەمە ڕوو بــدات، 

ــە  ــز و گەورەی ــی بەهێ ــی هەرێم ــران یاریزانێك ــە ئێ چونك

و بــە شــەڕ نەبێــت دەســتبەرداری پێگــە و بەرژەوەندییــە 

ــت. ــەدا نابێ ــە ناوچەك ــی ل بااڵكان

لــە چوارچێــوەی هەڵپەهەڵپەكانــی تــاران بــۆ گرتنــەوە 

ــەی، كــە  ــەو كارتان دەســتی جڵەوەكــە و لەدەســتنەدانی ئ

خەریكــە لــە گۆڕەپانــی عێــراق لــە دەســتی دەردەچێــت، 

دەســتی كــردەوە بــە جموجوڵەكانــی لــە چەنــد هێڵێكــەوە، 

و  پڕچەككــردن  زیاتــر  لــە  بریتییــە  دیارترینیــان  كــە 

ــە  یارمەتیدانــی حەشــدی شــەعبی و میلیشــیاكانی ســەر ب

ئێــران، جگــە لەمەیــش پالنــی داڕشــتوە بــۆ خەفەكــردن و 

لێــدان لــە هــەر جموجووڵێــك كــە هەڕەشــە بێــت بــۆ ســەر 

ــراق.  ــاو عێ ــە ن ــران ل ــەی ئێ ــوون و پێگ ــدەی هەژم ئایین

ڕووداوە یــەك لــە دوای یەكەكانــی عێــراق لــە كاتێكدایــە، 

كــە حكوومەتــی ســەرۆك حەســەن ڕۆحانــی هەمــوو 

هیوایەكــی لــە بەدەســتهێنانی یارمەتییەكانــی ئەورووپــا لــە 

دەســت داوە بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ســزاكانی ئەمەریــكا، 

ئەمەیــش پاڵــی پێــوە نــاوە تا پشــت ببەســتێت بە بــژاردەی 

ــبەرانە  ــی سیاســەتی هێرش ســوپای پاســداران و پیادەكردن

لــە یەمــەن تــا عێــراق و ســووریا. ئەمــە هاوكاتــە لەگــەڵ 

ــەر  ــە س ــە ل ــی هەڕەش ــە هەبوون ــران ب ــتكردنی ئێ هەس

ڕۆڵ و پێگــەی بــە شــێوەیەكی بــەردەوام، بۆیــە پێــی وایــە 

ــەوە  ــی بەرەنگاربوون ــی تواناكان ــە بەهێزكردن ــتی ب پێویس

هەیــە، كــە لــە هەندێــك شــوێنی ناوچەكــە هەیەتــی 

»بەرنامــەی مووشــەكی و هێــزە میلیشــیایییەكانی ســەر بــە 

ــران«.  ئێ

لــە ڕوانگــەی وێناكردنــی كــۆی ملمالنــێ هەرێمییــەكان لــە 

ــەنرتاڵی  ــە س ــراق دەبێت ــان عێ ــدەدا، بێگوم ــتا و ئایین ئێس

پێكدادانــی نێــوان ئەمەریــكا – ئێــران، كــە وردە وردە 

ــەی  ــە ڕایەڵ ــك ل ــەر هەندێ ــت. ئەگ ــۆ دادەڕێژرێ ــی ب پالن

سیاســەمتەدارانی  لــە  یــان  ئەمەریــكا  دیپلۆماســیەتی 

دەســتپێكردنەوەی  ســەر  لــە  بكــەن  گــرەو  واشــنتۆن 

دانوســتانەكان لەگــەڵ تــاران، كــە مەیلی بــە الی ڕێككەوتن 

و  هەڵدێــر  بــەرەو  نــەك  زیاتــرە،  یەكالییكردنــەوەدا  و 

و  ئەمەریــكا  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

هاوپەیامنــە هەرێمــی و خۆرئاوایییەكانــی، بــەاڵم ئــەم 

ــەر  ــە، لەب ــی نیی پرســە هێشــتا مســۆگەر و جێگــەی دڵنیای

ئــەوەی بابەتەكــە پەیوەســتە بــە تاقیكردنــەوەی هێــز 

لەگــەڵ واشــنتۆن لــە ڕێگــەی دیاریكردنــی قەبــارەكان لــە 

ــتمی  ــدەی سیس ــاران و ئایین ــە ت ــاردان ل ــەی بڕی ــاو بازن ن

ویالیەتــی فەقیــه لــە دوای ئایەتولــاڵ عەلــی خامنەیــی 

ــران. ــتای ئێ ــەری ئێس ڕاب

سەرچاوەكان:
مستقبل العراق في المعادلة المعقدة بين ايران 

– امريكا
واشنطن و طهران اليدعون العراقيين لتنظيم 

البيت العراقي
گۆڤاری )ئیكۆنۆمیست(، پێگەی )العربی الجدید(  
https://ukshop.economist.com/products/

 2018-the-world-in
https://www.alaraby.co.uk/portal
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هەوڵدانی ئەمەریكا بۆ لەقكردنی 
پێگەی ئێران لە عێراق

یەك ئامانج و 10 سیناریۆ: لەناوبردنی مەترسییە گەورەكە
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لە ڕاپۆرتێكدا، كە گۆڤاری )The Atlantic(ی ئەمەریكی باڵوی كردوەتەوە، بە گرینگییەوە تیشكی 
خستوەتە سەر گەشەسەندنی ڕۆڵ و پێگەی ئێران لە عێراق، نەك بە تەنها لە ڕووی ئایدیۆلۆژیی 
ئەوە  پرسیاری  ڕاپۆرتەدا  لەو  ئاساییشیش.  و  سیاسی  ئاستی  سەر  لە  بەڵكوو  مەزهەبییەوە،  و 
كراوە كە ئایا عێراق بە شێوەیەكی كرداری دەتوانێت لە ڕێگەی گرتنەبەری چەند سیناریۆیەكەوە 
و  پێگە  الوازكردنی  ئەگەری  بە  پەیوەستە  دیارترینیان  كە  ببێت،  ئێران  تەوەری  دەستبەرداری 

كاریگەرێتیی مەرجەعی بااڵی شیعە ئایەتولاڵ عەلی سیستانی؟ 
شوێن  قاییمكردنی  پێناو  لە  دەدات  هەوڵ  زۆرە  ماوەیەكی  ئێران  وایە،  پێی   )The Atlantic(
لە  دینییەكان  و مەرجەعە  )عەقائیدی(  ئایدیۆلۆژی  دەروازەی  ڕێگەی  لە  عێراق  ناو  لە  پێی خۆی 
پێكهاتەی كۆمەڵگەی  ناو  لە  ڕێگەی دروستكردنی چەندین هێزی میلیشیاوە  لە  پاشان  نەجەف، 
شیعەی عێراقدا توانیویەتی بێتە ناو كایەی سیاسی و ئەمنیی عێراق و ڕۆڵی بەرچاوی هەبێت لە 
دیاریكردنی نەخشەی سیاسیی عێراق لە دوای ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام حسێن لە ساڵی 2003، كە 
نوێترینیان دروستكردنی ئەو گروپانەیە، كە لە ژێر چەتری )حەشدی شەعبی(دا كۆ بوونەتەوە، كە لە 
ساڵی 2014 بە فەتوای سیستانی پێكهێنران، بۆ ئامانجێكی دیاریكراو ئەویش بەرەنگاربوونەوەی 

ڕێكخراوی داعش بوو لە عێراق. 

گروپــە عێراقییەكانــی ســەر بــە تــاران لەســەر 
شــێوازی حیزبوڵــاڵ 

بــۆ ئــەوەی ئــەم گروپــە شــیعییە جۆراوجۆرانــە بتــوان 

لەگــەڵ رسوشــتی كۆتوبەنــدە سیاســی و یاســایییەكاندا 

ــەو  ــان ب ــە خۆی ــن، توانیویان ــان بگونجێن ــراق خۆی ــە عێ ل

حیزبانــەوە هەڵبواســن، كــە مێژوویەكیــان هەیــە و كۆنــن، 

ــی و  ــەوە كۆمەاڵیەت ــی بزووتن ــە هەمــان كۆپی ــان بوونەت ی

ــەق،  ــی ح ــائیبی ئەهل ــە عەس ــەكان، وەك گروپ كولتووریی

كــە ئێــران لــە ســاڵی 2003دا دروســتی كــرد، پاشــان 

بــوە گروپێكــی چەكداریــی بەهێــز بــە كەڵكوەرگرتنــی 

و  عێــراق  دەوڵەتــی  داهاتەكانــی  و  ســەرچاوە  لــە 

ــا ئێســتا وا خــۆی نیشــان  ــد ت ــی، هــەر چەن دامودەزگاكان

دەدات كــە بــە ســەربەخۆیی كار دەكات. بــە ئاســانی 

دەتوانیــن بڵێیــن میلیشــیا شــیعییەكانی ســەر بــە ئێــران لــە 

ــاڵی  ــی حیزبول ــی عێراق ــان وەك كۆپییەك ــەردا خۆی جەوه

جوواڵنەوەیەكــی  چەنــد  واتــە  دەناســێنن:  لوبنانــی 

باڵــی  خــاوەن  سیاســیی  و  كولتــووری  و  كۆمەاڵیەتــی 

ســەربازی، كــە بــە شــێوەیەكی جیــا و ســەربەخۆ لــە 

دەوڵــەت كار دەكــەن. هێــز و گروپــە جۆراوجۆرەكانــی 

عێــراق، كــە  لــە الیــەن ئێرانــەوە یارمەتــی دەدرێــن و 

پشــتیوانییان لــێ دەكرێــت، ســوودیان لــە بارودۆخــی 

ئاڵــۆز و پاشــاگەردانی عێــراق وەرگرتــوە، كــە لــە دوای 

ڕووخاندنــی ڕژێمــی بەعــس ســەری هەڵــدا، ئەوەیــش 

مەبەســت لێــی فراوانكردنــی پێگــە و قەڵەمــڕەوی ئێرانــە 

ــم  ــز و تاق ــەو هێ ــە ڕاســتیدا ئ ــراق. ل ــی عێ ــە ســەر خاك ل

ــەڕی  ــتبوونی ش ــە دروس ــڕا ل ــان گێ ــی بااڵی ــە ڕۆڵ و گروپان

ــاڵی  ــە س ــوننە ل ــیعە و س ــی ش ــوان عەرەب ــە نێ ــی ل تائیف

2006دا، كــە تــا ئێســتایش نــاوە نــاوە درێــژەی هەیــە، جگە 

ــی  ــەڕووی دەوڵەت ــدی ڕووب ــە تون ــە ب ــەم گروپان ــەوەی ئ ل

عێــراق و ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بوونــەوە 

كاتێــك ویســتیان چەكەكانیــان لــێ  دامباڵــن. لــە دوای 

ســەرهەڵدانی ڕێكخــراوی داعــش و فەتواكــەی سیســتانی 

بــۆ دروســتكردنی هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی، ئــەم 
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 بیۆگرافیای عەلی سیستانی )مەرجەعی بااڵی شیعە لە عێراق(

 
 

 
 ًاوی تەواوی ئایەتىڵاڵ )عەلی ئەلحسێٌی سیستاًی(

 پێگەی دییٌی یەمێنە لە گەورەتریي هەرجەعەماًی ضیعە لە جیهاًذا، لە ضاری ًەجەف ژیاًێنی زۆر ئاسایی بەسەر دەبات

1930ي ئابی ساڵی 4  ساڵی لەدایل بىوى 

خۆرهەاڵتی ئێراى –ضاری هەضهەد   ضىێٌی لەداینبىوى 

 هەڵنەوتٌی سیستاًی لەًاو خێساًێنی ئاییٌپەروەر و پابەًذ گەورە بىوە، مە چەًذیي پیاوی ئاییٌی تێذا پەروەردە مراوە

 ًازًاوی سیستاًی دەگەڕێتەوە بۆ ضاری سیستاًی باضىری خۆرهەاڵتی مۆهاری ئیسالهی ئێراى، مە لە ضىێٌی لەدایل بىوًی ًسینە

ئەو عەهاهە ڕەضەی دەیپۆضێت ئاهاژەیە بۆ ئەوەی ڕەچەڵەمی بٌەهاڵەمەیاى دەچتەوە سەر ئیوام عەلی مىڕی 
 ئەبی تالیب )چىارەم خەلیفەی ئیسالم(

هۆماری پۆضیٌی 
 عەهاهەی ڕەش

باومی ئاراستەی مردووە بۆ خىێٌذًی زاًستی حەوزەی ضیعی و ئاهادەی واًەماًی زاًای ضیعە هیرزا  1941ساڵی 
ضاری  1951هەهذی ئەسفەهاًی و هیرزا هاضن قەزویٌی بىوە و لە ڕووی زاًستی دیٌییەوە پێگەیطتىوە. ساڵی 

 قىهی بەرەو ًەجەف جێهێطتىوە و بىوەتە قىتابی زاًایاًی ضیعە ئەبىلقاسن ئەلخىئی و حسێي ئەلحلی

سەرەتای فێربىوى 
 و پلەی زاًستی

، سیستاًی بەرپرسیارێتی ماروباری هەرجەعیەت و حەوزەی عیلوی لە 1992لە دوای هردًی ئەلخىئی لە ساڵی 
 ًەجەف گرتە دەست

بەرپرسیارێتی 
 دییٌی

بە پێی الیەًگرەماًی، سیستاًی ًایەوێت بەضذاری هیچ ڕێنخراوو مارێنی سیاسیی بنات و ئاهادەش ًییە 
چاوپێنەوتي لەگەڵ هیچ مەسایەتیەمی ئەهەرینیذا بنات. لە سەردەهی حىموی سەدام حسێي بەضذاری 
سیاسەتی ًەمردووە و لەبەر ئەوەی چۆمی بۆ داواماًی حنىهەتی بەعس داًەداوە لەو سەردەهەدا لەژێر 

 چاودێری و هێطتٌەوەی بەزۆردا بىوە

 مارواًی سیاسی

ًاوو پێگەی سیستاًی لە دوای ڕوخاًی ڕژێوی بەعس زیاتر دەرمەوت بەهۆی هەڵىێستە ضایستەماًیەوە، مە 
ساڵی ڕابردوو  10ًەیارەماًی پێیاًىایە پاڵپطتی لە پرۆژەی ئەهەرینا لە عێراق دەمات. سیستاًی لە هاوەی 

تىاًیىیەتی مۆًترۆڵی زۆرێل لەو گروپ و جىواڵًەوە ضیعییاًە بنات، مە لە پرۆسەی سیاسی عێراقذا 
 دەرمەوتىوى

قۆًاغی دوای 
 ڕووخاًی بەعس

سیستاًی ژهارەیەك متێب و تىێژیٌەوەی ًىسیىە، گرًگتریٌیاى )هٌهاج الصالحیي(، ضرح العروە الىثقی، الرافذ في 
 علن االصىه و چەًذیي متێبی تریص

 بەرهەهەماًی

)المعرفە( –سەرچاوە: پێگەی )الجزیرە(   
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هێــز و گروپانــە هەوڵیــان دا بــۆ بەهێزبــوون و ســەپاندنی 

دەســەاڵت و پێگــەی خۆیــان لــە ڕێگــەی الوازكردنــی هێــزە 

كالســیكییە عێراقییەكانــی تــر لــە ســەر گۆڕەپانــی سیاســیی 

ئــەو واڵتــە، ئێســتایش خۆیــان ئامــادە دەكــەن بــۆ گۆڕینــی 

پێگــەی جەماوەرییــان، كــە لــە ســەردەمی شــەڕدا بــە 

ــە ڕێگــەی  ــۆ دەســتكەوتی سیاســی ل ــاوە، ب دەســتیان هێن

پرۆســەی  لــە  بەشــداریكردنيان  و  شــوێنپێكردنەوەيان 

سیاســی لــە پەرلەمــان و دامودەزگاكانــی حكوومەتــدا. 

ڕۆڵــی عەلــی سیســتانی لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی هەژمونــی 

ن ئێرا

لــە دوای تێكشــكانی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی داعــش و 

دووبــارە بونیادنانــەوەی هێزەكانــی ئاسایشــی عێــراق، 

 ناسنامە و قەبارەی هێسە بیانییەكان لە عێراق

 

  

 قەبارەی هێسە بیانییەكان
  

 ناوی دەوڵەتان
  

 ز

 1 ئەمەریكا 6000

 2 ئێران 5000

 3 كەنەدا 700

  

 4 لۆكسمبۆرگ 380

 5 ئیسپانیا 300

 6 توركیا 300

 7 نەرویج 250

  

 8 نیوزیلەندا 200

 9 بەریتانیا 140

 10 بەرلجیكا 120

 11 ئیتالیا 100

  

 12 ڕووسیا 100

 13 ئەڵمانیا 71

 14 فەڕەنسا 40
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هەندێــك لــەو بڕوایــەدا بــوون كــە سیســتانی مەرجەعــی 

بــااڵی شــیعە فەتواكــەی بكێشــێتەوە و هێزەكانی حەشــدی 

شــەعبی هەڵبوەشــێنێتەوە، بــەاڵم سیســتانی خــۆی بــە 

تەنهــا ناتوانێــت حەشــدی شــەعبی هەڵبوەشــێنێتەوە، كــە 

لــە ئێســتادا بووەتــە دامەزراوەیەكــی حكومیــی بــۆ دابیــن 

ــدار و  ــۆ چەك ــەاڵت ب ــوی و دەس ــەرچاوەی بژێ ــی س كردن

ئەندامەكانــی. بــە پێــی ڕاپۆرتەكــەی The Atlantic، ئەگەر 

سیســتانی هەوڵــی كاردانەوەیــەك بــدات لــەم ڕووەوە، 

پێدەچێــت ببێتــە هــۆی »لەباربردنــی دامــەزراوەی دیینیــی 

شــیعە لــە عێــراق«.  توێــژەری عێراقــی )حەیــدەر ســەعید( 

ــە  ــدا ل ــە عێراق ــران ل ــەی ئێ ــی پێگ ــە: بەهێزكردن ــی وای پێ

تــری سیاســییەوە  ئایدیۆلــۆژی و ڕوویەكــی  ڕوویەكــی 

ــی  ــەڵ ناوەرۆك ــش لەگ ــەاڵم ئەوی ــۆزە، ب بابەتێكــی زۆر ئاڵ

ڕاپۆرتەكــەی The Atlantic كۆكــە، كــە دەڵێــت: عەلــی 

ــەوە  ــپی زۆر دەبێت ــت و كۆس ــەڕووی گرف ــتانی ڕووب سیس

ــی  ــە و هەژموون ــۆ پێگ ــنورێك ب ــدات س ــەوڵ ب ــەر ه ئەگ

ــەو  ــە ل ــژەرە عێراقیی ــەو توێ ــت. ئ ــراق دابنێ ــە عێ ــران ل ئێ

تێكەاڵكردنــی حەشــدی  مەترســیی  كــە  بڕوایەیشــدایە، 

لــەوەدا  عێــراق  ئەمنییەكانــی  دەزگا  لەگــەڵ  شــەعبی 

ــی  ــە و لقەكان ــە یەك ــك ل ــە »زۆرێ ــت، ك ــتە دەبێ بەرجەس

ــران  ــە شــیعییەكانی ئێ ــە مەرجەع ــان ب ــزە باوەڕی ــەم هێ ئ

ــی  ــەزراوەی فەڕمی ــە دەرەوەی دام ــی ل ــە و بڕیارەكان هەی

ــە.  عێراق

و  پێگــە  بــۆ  ســنورێك  دانانــی  لــە  شكســتهێنان  ئایــا 

دەگەیەنێــت؟  چــی  عێــراق  لــە  ئێــران  دەســەاڵتی 

شكســتە  ئــەو   ،The Atlantic ڕاپۆرتەكــەی  پێــی  بــە 

ــران  ــەی ئێ ــەندنی پێگ ــۆ گەشەس ــنورێك ب ــی س ــە دانان ل

ــە  ــی، ك ــەی تائیف ــۆزی و كێش ــەرهەڵدانەوەی ئاڵ ــە س وات

لەوانەیــە ببێتــە هــۆكاری گەڕانــەوەی داعــش و دۆخەكــە 

ــی بەرۆكــی  ــەوە و شــەڕ و ماڵوێران ــۆز بێت وەك جــاران ئاڵ

كۆتاییــدا  لــە  پێیشــدەچێت  بگرێتــەوە.  عێراقییــەكان 

سیســتانی بــە ناچــاری خــۆی ببینێتــەوە، لــە بــەردەم 

پێــی  بــە  دژوارەدا.  واقیعــە  ئــەو  بەرەنگاربوونــەوەی 

ڕاپۆرتەكــە، سیســتانی مێژوویەكــی هەیــە لــە وەســتان لــە 

بەرانبــەر هــەوڵ و تەقەلالكانــی ئێــران بــۆ هەناردەكردنــی 

دەســەاڵت و هەژموونــی دیینــی بــۆ نــاو عێــراق، بۆیــە لــە 

ڕێگــەی وتارەكانیــەوە بــەردەوام ڕەخنــە لــە بریكارەكانــی 

ــت دەكات،  ــەر دروس ــە س ــاریان ل ــت و فش ــران دەگرێ ئێ

ــۆ ئــەوەی ســنوری دیاریكــراو نەبەزێنــن، بــەاڵم ئــەوەی  ب

نیشــان داوە كــە لــەو كارەدا پێویســتی بــە یارمەتــی هەیــە. 

ــتانی  ــی سیس ــەعید، ڕۆڵ ــدەر س ــژەر حەی ــڕوای توێ ــە ب ب

ڕێگــەی  لــە  دەكرێــت  ئێــران  بەرەنگاربوونــەوەی  لــە 

كــە  بێــت،  ئــەو ڕەوتــە سیاســییانەوە  پشــتیوانیكردنی 

زیاتــر لــە دژی چوونــە نــاو پــڕۆژەی ئێرانــی دەوەســتنەوە، 

ــەوەی  ــە نەبوون ــوو ل ــی هەب ــتانی ڕۆڵ ــە سیس ــی وای پێیش

ــی  ــە ســەرۆك وەزیران ــران( ب ــە ئێ ــوری مالیكــی )ســەر ب ن

ــەت  ــێیەمی حكووم ــەی س ــەوەی كابین ــراق و وەرگرتن عێ

دەســتی  ژێــر  كەوتنــە  و  موســڵ  كەوتنــی  دوای  لــە 

چەكدارانــی داعــش. ئــەم ناڕەزایەتییانــە لــە الیــەن دەنگــە 

ناسیۆنالیســتەكان و هێــز و ڕەوتەكانــی دژ بــە ئێــران بــوو، 

وەك حیزبــی دەعــوە و موقتــەدا ســەدر و الیەنگرەكانــی، 

لــە كاتێكــدا هــەر یەكە لە ســەدر و سیســتانی پشــتیوانییان 

لــە  عێراقییــەكان  ناڕەزایییەكانــی  و  خۆپیشــاندان  لــە 

كــرد. خزمەتگوزارییــەكان  نەبوونــی  و  گەندەڵــی   دژی 

دەتوانیــن بڵێیــن میلیشــیا شــیعییەكانی ســەر 
بە ئێــران لە جەوهــەردا خۆیــان وەك كۆپییەكی 
عێراقی حیزبولاڵی لوبنانی دەناســێنن: واتە چەند 
و  كولتــووری  و  كۆمەاڵیەتــی  جوواڵنەوەیەكــی 
سیاســیی خاوەن باڵی سەربازی، كە بە شێوەیەكی 

جیا و سەربەخۆ لە دەوڵەت كار دەكەن. 
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شیعەی عێراق و هاوپەیمانیی عەرەبی
كەنــداو  واڵتانــی  بــۆ  ســەدر  موقتــەدا  ســەردانەكانی 

تــا ئاســتێك پەیوەندییەكانــی عێراقــی لەگــەڵ جیهانــی 

ســوننەی عەرەبــی بەهێــز كــردەوە، لــە الیەكــی تریشــەوە 

بــە ڕای چاودێــران بــۆی هەیــە ئــەم پەیوەندییانــەی نێــوان 

بەشــێك لــە شــیعەی عێــراق و واڵتانــی ســوننی مەزهەبــی 

هاوپەیامنێتــی  دروســتكردنی  ڕایەڵــەی  ببێتــە  كەنــداو 

و  هێــز  جڵەوكردنــی  بــۆ  نــوێ   مەزهەبــی   – تائیفــی 

گروپەكانــی ســەر بــە ئێــران. لــە ڕاســتیدا عێــراق لــە ماوەی 

دوو ســاڵی دواییــدا گۆڕانێكــی جــدی لــە پەیوەندییەكانــی 

لەگــەڵ دەوڵەتانــی عەرەبــی و لــە نێوانیشــیاندا دەوڵەتانــی 

ــەكی  ــێوەیەكی بەش ــە ش ــە ب ــی، ك ــۆوە بین ــداو بەخ كەن

گرتــووە،  ســەرچاوەی  ئەمەریــكاوە  فشــارەكانی  لــە 

دراوســێ   پشــتیوانی  بــە  عێــراق  پێویســتی  پــاڵ  لــە 

عەرەبــەكان، ســەرەڕای هەبوونــی خواســتێكی عەرەبــی 

ئــەوەی  بــۆ  عێــراق،  لەگــەڵ  لێكنزیكبوونــەوە  بــۆ 

ســەروەرییەكانی خــۆی بــە دەســت بێنێتــەوە و ڕێگــە 

نــەدات بــە دروســتبوونی هیــچ بۆشــایییەك، كــە بــە تەنهــا 

ئێــران بیقۆزێتــەوە و بــە پێــی بەرژەوەندی و خواســتەكانی 

خــۆی بــە هاوكاریــی زۆرینــەی شــیعەكان لــە دەســەاڵتدا 

سیاســەتی ئــەو واڵتــە ئاراســتە بــكات و وەك كارتێــك بــە 

كاری بهێنێــت لــە دژی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا 

و هاوپەیامنەكانــی لــە ناوچەكــەدا. بــە بۆچوونــی توێــژەر 

ــە  ــە، ك ــە ئەوەی ــە ئارادای ــەیەك ل ــەعید، كێش ــدەر س حەی

عێراقێكیــان  خۆیانــەوە  الی  عەرەبییەكانــی  دەوڵەتــە 

دەوێــت كــە نەیــار و ڕكابــەری ئێــران بێــت، نــەك پاشــكۆ 

ــاران. ــتەكانی ت ــۆ خواس ــت ب بێ

لــە نەخشــەی  ڕۆڵــی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان 
سیاســی عێــراق 

بــە پێــی ڕاپۆرتەكــەی The Atlantic، پارێــزگاری كــردن 

ــدەرە  ــراق یارمەتی ــە عێ ــكا ل ــی ســەربازی ئەمەری ــە بوون ل

لــە  ئێــران  هاوپەیامنەكانــی  ڕۆڵــی  جڵەوكردنــی  لــە 

ــاران وەك كــورد و  ــی ت ــەوە نەیارەكان ناوچەكــەدا مــادام ئ

ســوننە الواز نــاكات، هــاوكات لەگــەڵ پێویســتی ویالیەتــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــە خۆپاراســن لــە دروســتكردنی 

ــك  ــت هــەر كاتێ ــی تێدەچێ ــە زۆر ڕێ ــز، ك پیاوێكــی بەهێ

بیەوێــت پشــتی تــێ بــكات، وەك چــۆن بەرانبــەر حەیــدەر 

یــان  ســنورداركردن  مەبەســتی  بــە  دا.  ڕووی  عەبــادی 

ــدەر  ــكا یارمەتی ــت ئەمەری ــران، دەكرێ ــی ئێ جڵەوگیركردن

بێــت لــە ڕێگرتــن لــەو تاقــم و گروپانــە تــا چیــرت داهاتــی 

ــاران  ــەو ملی ــە ئ ــتیان نەگات ــەن و دەس ــۆرخ نەك ــراق ق عێ

دەخوازێــت  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی  كــە  دۆالرەی، 

ــەوەی  ــەوە و ئاوەدانكردن ــۆ بونیادنان ــكات ب ــی ب پێشكەش

ــەر  ــە بەرانب ــە ل ــەم دواییی ــەڕەكانی ئ ــە دوای ش ــراق ل عێ

ــش.  داع

ــی  ــی عێراق ــە دەوڵەتێك ــی ل ــە داكۆك ــتانی، ك ــی سیس عەل

ــە  ــز بگێڕێــت ل ــی بەهێ ــەن دەكات، دەتوانێــت ڕۆڵ فرەالی

ــەاڵم سیســتانی  ــران، ب ــی ئێ ــۆ پیاوەكان ــی ســنورێك ب دانان

ناتوانێــت بــە تەنهــا لــەم بــوارەدا كارێكــی زۆر بــكات. بــە 

ڕای چاودێــران گــرەو كــردن لــە ســەر ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــدا ســەرەتا  ــە عێراق ــران ل ــزی ئێ ــە و دەســەاڵتی بەهێ پێگ

شــیعییەكان  سیاســییە  نوخبــە  بــە  پشــت  كۆتایــی  و 

ڕۆڵ  لەبەرچاوگرتنــی  لەگــەڵ  هــاوكات  دەبەســتێت، 

بــە  دژ  تــری  نادینییەكانــی  الیەنــە  و  هێــز  پێگــەی  و 

ــەوە  ــە پێك ــۆی هەی ــە ب ــراق، ك ــە عێ ــران ل ــی ئێ هەژموون

ببنــە هێــزی گۆڕانــكاری و بەهێــز بوونــەوەی دەوڵەتێكــی 

ــراق. ــە عێ ــەربەخۆ ل ــەتی س ــەروەری و سیاس ــاوەن س خ

سەرچاوە: 
محاوالت امريكا الضعاف دور ايران في العراق
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