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 35ساڵ شهڕی سارد و ملمالنێ بۆ
سهپاندنی ههژموون و دهسهاڵتخوازی
رهفیده تهها
وهرگێڕانی له عهرهبییهوه :سەهەند شێرکۆ

ژمارە ( )30-31ئابی 2017

98

مـ

ماوهی ( )35ساڵ تێپهڕی ،هێشتا پهیوهندییهكانی نێوان عهرهبستانی سعوودی ه و
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،لهوپهڕی توندیدایه .ههندێك پێیانوایه ،ك ه جۆرێك ل ه
شهڕی سارد لهنێوان ئهم دوو واڵتهدا بوونی ههیه ،بهاڵم ئهوهی لهنێوانیاندای ه بۆ
خۆی شهڕی ڕاستهقینهیهو لهسهر خاكی زۆرێك ل ه دهوڵهتانی ناوچهكه بهڕێوهدهچێت.
ههمیشه دهسهاڵتی عهرهبستانی سعوودی ه پادشاكهیان ب ه "خزمهتكاری ههردوو
حهرهمی پیرۆز" ناودهبات ،ئهو ناوونیشانهی ك ه سعوودی ه له ڕێگهیهو ه دهیهوێت
ڕابهرایهتیی چهق و ناوهندێتیی ئیسالم بكات .ڕژێمی سعوودی ه ئیسالمی سهلهفی
پهیڕهوكردووه و پشتیوانی لێدهكات و بهتوندیش بانگهشهی بۆ دهكات.
بهرپابوونی شۆڕشی ئیسالمی ئێران ل ه ساڵی  1979بۆ سعوودی ه شۆكێكی گهور ه
بوو ،چونك ه دراوسێ باشهكهی ئیتر كهوت ه كێبڕكێكردنی ب ه كۆپیهكی تری ئیسالمی،
وات ه ئیسالمی شیعی ،ك ه زۆر لهالیهن ئیسالمی سهلهفییهو ه دژایهتی دهكرێت،
ههوڵدهدات خۆی وهك سهنتراڵیزمێكی ئیسالمیی ئهڵتهرناتیڤ خۆی بسهپێنێت.

سهرهتای ههوڵدانهكانی ئێران سهبارهت به خۆناساندنی له
ب �هردهم جیهانی ئیسالمی ،مامهڵهكردنی بوو لهگهڵ پرسی
فهلهستین ،چونكه كۆماری ئیسالمیی ئێران خۆی وهك گهورهترین
پشتیوان و هاوكاری ڕزگاربوونی فهلهستین له دهستی ئیسرائیل
پیشاندا ،ههمیشه له وتار و لێدوانی سهركردهو لێپرسراوهكانیدا،
وای وێنا كردووه ،كه دهوڵهتانی عهرهبی گوێڕایهڵی فهرمانهكانی
گهوره ئهمهریكییهكهیان دهكهن ،كه ناهێڵێت ههنگاوی ڕاستهقینه
ههڵبهێنێت ،له دژی داگیركردنی فهلهستین و تاوانهكانی ئیسرائیل.
لێرهدا ئێران خۆی وهك دهوڵهتێكی شیعی بهرجهسته ناكات،
بهڵكو دهیهوێت لهناو واڵتانی ئیسالمیدا پێگهیهكی جهماوهری
پهیدابكات ،به هاوكاری و پشتیوانیی بزووتنهوهكانی بهرهنگاریی
سوننی وهك بزووتنهوهی حهماس و جیهادی ئیسالمی به پێدانی
چهك و كۆمهكی دارایی.
ئێران حزبوڵاڵی له لوبنان بۆ یهك ئامانجی دیار دروستكرد،
ئهویش بهرهنگاربوونهوهی ئیسرائیله.

وێستگه گرنگهكانی پهیوهندییهكانی نێوان ڕیاز –
تاران لهدوای شۆڕشی ئێران
م��اوهی �هك ل���هدوای بهرپابوونی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران،
سهدام حسێن شهڕی له دژی ئێران دهستپێكرد .لهو شهڕهدا
دهوڵهتانی كهنداو ،بهتایبهتی   سعوودیه دهیان ملیار دۆالریان
بۆ پشتیوانیكردنی سهدام حسێن خهرجكرد .بهپێی ڕاپۆرتێكی
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نهێنیی ههواڵگریی ئهمهریكا ( ،)CIAدهوڵهته خۆرئاواییهكان به
بڕی ( )35ملیار دۆالر قهرزیان دایه عێراق ،ئهمه له كاتێكدا كه
دهوڵهتانی وهك  سعوودیه ،كوێت و ئیماراتی عهرهبی  30تا
 40ملیار دۆالریان وهكو كۆمهك و یارمهتی بۆ شهڕكردن لهگهڵ
ئێران پێدا .له سهردهمی شهڕی ههشت ساڵهی عێراق – ئێران،
دوو ناكۆكیی گهوره لهنێوان  سعوودیهو ئێران ڕوویاندا:
یهكهم :هاشمی ڕهفسهنجانی له یاداشتهكانیدا دهربارهی ڕۆژی
11ی ئابی ساڵی  1986نووسیویهتی دهڵێت" :سهید بهشارهتی
یهكێك له وهزیرهكانی حكومهتی ئێران لهو س�هردهم�هدا،
حكومهتهكهی لهبارهی بهبارمتهگرتنی ههندێك له حاجییانی
ئێرانی لهالیهن دهسهاڵتدارانی  سعوودیهوه ئاگاداركردهوه ،كه
لهناو جانتاكانیاندا ههندێك تهقینهوهیان پێبووه  .سعوودیه لهو
كاتهدا له كۆی ( )113حاجیی ئێرانی ( )110كهسیانی ئازادكرد،
كه لهالیهن دهزگا ئهمنییهكانیهوه دهستگیركرابوون .لهدوای
ئهم ڕووداوه مههدی كهڕوبی سهرۆكی پهرلهمانی ئێران،
برووسكهیهكی سوپاسگوزاری بۆ شای   سعوودیه ن��ارد .لهو
سهردهمهدا حسێن موسهوی سهرۆكوهزیرانی ئێران له دهقی نامهی
نهێنیی دهستلهكاركێشانهوهی نووسیویهتی :لهدوای ئاشكرابوونی
ماددهی تهقینهوه له الی حاجییه ئێرانییهكان لهناو  سعوودیه،
من لهم بابهته ئاگاداركرامهوه ،زۆر بهداخهوه سهرهڕای ئهو زیانه
گهورهیهی كه ئهم جۆره كارانه له ههردوو واڵتی دهدات ،له
ههر كات و ساتێكدا ئهگهری ڕوودانی ههیه".
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ئایهتوڵاڵ مونتهزری كه لهو سهردهمهدا جێگرهوهی چاوهڕوانكراوی له هاوینی ساڵی 1996دا بنكهی سهربازیی ئهمهریكا ،له خوبهر
خومهینی بوو ،نامهیهكی بۆ ئهحمهد خومهینی نارد ،تیایدا تهقێنرایهوه و ( )19سهربازی ئهمهریكی تێدا كوژرا و ()400
نووسیویهتی" :سوپای شۆڕش ههندێك كاری سهیردهكات ،جانتای ی تریش بریندار بوون .بهپێی ڕاپۆرتی ئهرشیفی ئاساییشی
 100كهس له حاجیی بهسااڵچووی ئێرانی بهكارهێناوه ،تاوهكو نهتهوهیی ئهمهریكا ،لهدوای تهقینهوهكه بیل كلینتۆن سهرۆكی
تهقینهوهیان تیادا دابنێت بهبێ ئاگاداریی خۆیان ،به شێوهیهك   ئهو كاتهی ئهمهریكا داوای له هێزه چهكدارهكانی ئهمهریكا
ئهم كاره ئێران و شۆڕشهكهشی خسته دۆخێكی زۆر شهرمهێن ،كرد ،بهجیددی بیر له داڕشتنی پالنێك بكهنهوه بۆ ئهنجامدانی
سهید كهڕوبی ناچاركرد ،برووسكه بۆ شا فههد بنێرێت تاكو ههڵمهتێكی سهربازی له دژی ئێران .ههڵبژاردنی محهمهد خاتهمی
بارودۆخهكه ئاسایی بێتهوه .ئهحمهد خومهینی وهاڵمی نامهكهی به سهرۆككۆماری ئێران دووب��اره هیواكانی بووژاندهوه ،بۆ
دهداتهوه و دهڵێت" :ئهمه مانای وانییه من ڕهزامهندم لهسهر باشكردنهوهی پهیوهندییهكان لهنێوان ههردوو واڵتدا ،لهبهرئهوه
ئهوهی ڕوویداوه ،بهاڵم ئهوه له كاتی ملمالنێیهكی لهم جۆرهدا ئهو پالنه سهربازییهی باسی لێوهكرابوو ،خرایهالوه بهو هیوایهی
شێوازێكی پیادهكراوه"  .له 31ی تهموزی ساڵی 1987دا حاجیه ڕیاز و تاران بگهنه چارهسهرێكی دیپلۆماسی   .سعوودیه لهو
ئێرانییهكان خۆپیشاندانێكیان كرد و دروشمی "مهرگ بۆ ئهمهریكا ،بڕوایهدا بوو ،كه ئهنجامدهرانی تهقینهوهكه لهالیهن ئێرانهوه
مهرگ بۆ ئیسرائیل"یان دهوت�هوه ،بهاڵم ئهم جاره هێزهكانی
ئاساییشی  سعوودیه تهقهیان له حاجییهكان كرد )402( ،كهس
كوژران لهنێوانیاندا ( )275حاجیی ئێرانی و ( )85حاجیی سعوودی
ههبوون)45( ،ی تریشیان سهر به ڕهگهزی تر بوون .له ئهنجامی گۆڕین���ی ملمالنێی دیموكراتی و س���تهمكاری بۆ
ئهم ڕووداوه ههژێنهدا   سعوودیه باڵیۆزخانهكهی له تاران
داخست ،بهتهواوهتی كۆتایی به پهیوهندییه دیپلۆماسییهكانی ش���هڕێكی تائیفیی س���وننی – شیعی .ئهوهی زۆر
لهگهڵ ئێران هێنا و قۆناغێكی زۆر ڕاشكاوانهتر ،له دژایهتیكردن
زیانی به ئێران گهیاندووه ئهوهیه ،كه ڕاكێشانی
لهنێوانیاندا دهستیپێكرد.

لێكتێگهیشتنی شهرمنانه له دوای پهالماردانی كوێت
لهالیهن سهدامهوه
لهوانهیه جێی گاڵتهجاڕی چارهنووس بێت ،كه سهدام حسێن له
2ی ئابی ساڵی  1990هێرشی كرده سهر كوێت ،بۆ ئهوهی كوێت
و  سعوودیه و دهوڵهتانی تری كهنداو ناچاربكات ،تا شاندهكانیان
بنێرن و داوای یارمهتی له ئێران بكهن بۆئهوهی له خاكی
كوێت بكشێتهوه .له 23ی ئابی  1990وهزیری دهرهوهی ئهو
كاتهی كوێت لهگهڵ  28كهس له نوێنهرانی وهزارهتی دهرهوهی  
سعوودیه سهردانی تاران-یان كرد .له بهرواری 13ی شوباتی
ساڵی  1991عهلی ئهكبهر ویالیهتی و سعوود ئهلفهیسهڵ وهزیرانی
دهرهوهی ئێران و  سعوودیه له ڕێگهی تهلهفۆنهوه گفتوگۆیان
كرد ،پاشان دوای چهند ڕۆژێك له ژنێڤ كۆبوونهوهیان كرد.
له 20ی ئاداری ساڵی  1991عهلی ئهكبهر ویالیهتی مۆڵهتی له
هاشمی ڕهفسنجانی وهرگرت ،بۆئهوهی پهیوهندییهكی سنووردار
لهنێوان ئێران و شانشینی  سعوودیه دهستپێبكاتهوه.

ناوچهكه بهرهو چارهنووسێكی ناڕوون ،بهو شێوه

بێبنهمایه له بهرژهوهندیدا نییه،

یارمهتی دراون ،پێش ئهوهی ڕێكخراوی قاعیده بهرپرسیارێتیی
خۆی له ئهنجامدانی   تهقینهوهكه ڕابگهیهنێت .كلینتۆن له
یاداشتهكانیدا له هاوینی  1996نووسیویهتی" :ئهمهریكا هیچ
زانیارییهكی سهددهرسهدی لهبارهی ناسنامهی ئهنجامدهرانی
پهالمارهكه نهبوو".

سعوودیه داوای له ئهمهریكا كرد ،پهالماری ئێران
بدات
پهیوهندییهكانی نێوان ڕیاز – تاران جارێكی تریش پشێوی و
ئاڵۆزی تێكهوت ،ئهم جارهیان زۆری خایاند .دهسهاڵتی بنهماڵهی
ئال سعوود كۆماری ئیسالمیی ئێران به مهترسیدارترین دوژمنی
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خۆیان دهدهنهقهڵهم ،چهندین جار داوایان له ئهمهریكا كردووه،
هێرشی سهربازی بكاته سهر ئێران بهپێی سایتی ویكیلیكس
شای  سعوودیه له نیسانی ساڵی 2008دا داوای له ڕایان كروكهر
باڵیۆزی ئهو كاتهی ئهمهریكا ،له عێراق و ژهنراڵ دێڤید پترایۆس
فهرماندهی هێزهكانی ئهمهریكا له عێراق ك��ردووه ،هێرشی
سهربازی بكاته سهر ئێران و پێیوتوون" :سهری مارهكه ببڕن و
خهونی ئهتۆمیی ئێران لهناوببهن".
بهگوێرهی ڕاپۆرتێكی نهێنی ،كه بهروارهكهی بۆ ساڵی 2005
دهگهڕێتهوه دهڵێت شای  سعوودیه توڕه بوو ،چونكه ئهمهریكا
بهڵێنهكانی جێبهجێ نهكرد ،بۆ ئهنجامدانی ههڵمهتێكی سهربازی
له دژی ئێران .شای  سعوودیه ئهمه ههڵوێستی بوو ،له كاتێكدا
واڵتهكهی و سهدام له پێشتردا كۆك بوون لهسهر پێویستی
كۆنترۆڵكردنی ئێران و خهونهكانی له ناوچهكهدا .سیاسهتی
ئهمهریكا عێراقی وهك خهاڵتێك لهسهر سینییهكی ئاڵتوون
پێشكهشی ئێران ك��رد .ج��ۆرج بوش له بهشی سیانزهیهمی
یاداشتهكانیدا دهڵێت :ئیسرائیل و   سعوودیه چهندین جار
دوای كردووه ههڵمهتی سهربازی له دژی ئێران ئهنجامبدرێت.
عهرهبستانی   سعوودیه نهیتوانی خهونهكهی بهدی بێت له
پهالماردانی سهربازیی ئێران ،بهاڵم پشتیوانی له سهپاندنی سزای
ئابووریی خۆرئاوا كرد لهسهر ئێران ،بهڵكو بهشێكی گرنگی
سزاكان بۆ خۆی تهواو خواستی  سعوودیهیه  .
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زهمینلهرزهی بههاری عهرهبی
بههاری عهرهبی به مانای كهوتنی ڕژێمه تۆتالیتارییهكان و گۆڕینیان
به سیستمی دیموكراتی ،پابهند به پاراستنی مافهكانی مرۆڤ ،به
مهترسییهكی گهوره دادهنرێت لهسهر عهرهبستانی   سعوودیه.
نووسهر و توێژهری ئێرانی (ئهكبهر گنجی) پێیوایه گۆڕینی ناكۆكی
سهرهكی و بنهڕهتی له ناوچهكهدا ،بۆ ناكۆكیی نێوان دیموكراتی
و ستهمكاری بۆ  سعوودیه دێوهزمهیهكی گهورهیه .شازاده توركی
ئهلفهیسهڵ ڕایگهیاندووه ،كه بههاری عهرهبی هۆكاری وێرانكاری
و كاولكارییه ،له كاتێكدا كه شێخ  (ساڵح ئهلفۆزان) یهكێك له
گرنگترین زانا سهلهفییهكان له   سعوودیه ڕایوایه ،كه بههاری
عهرهبی جگه له فیتنهیهگی گهوره شتێكی تر نهبوو .كهواته  
سعوودیه چهند پالنێكی بهرباڵوی داناوه ،كه گۆڕینی ڕێڕهوی به
كاری عهرهبی به شێوهیهكی تهواو دهگرێتهخۆ.
له الیهكی ترهوه ئهكبهر گنجی پێیوایه ،پالنهكانی   سعوودیه
دهرئهنجامی خۆی ههیه لهسهر پهیوهندییهكانی نێوان ئێران و  
سعوودیه ،كه دیارترینیان ئهمانهن:
 گۆڕینی ملمالنێی دیموكراتی و ستهمكاری بۆ شهڕێكی تائیفییسوننی – شیعی .ئهوهی زۆر زیانی به ئێران گهیاندووه ئهوهیه ،كه
ڕاكێشانی ناوچهكه بهرهو چارهنووسێكی ناڕوون ،بهو شێوه بێبنهمایه
له بهرژهوهندیدا نییه ،چونكه شیعهكان له ناوچهكهدا بهالی ئههلی
سوننهوه كهمینهن .ئایهتوڵاڵ خامنهئی ،كه ناوی ڕابوونی ئیسالمی
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له بههاری عهرهبی ناوه ،ئومێدی دهخواست پزیسكی شۆڕشهكان
بگاته واڵتانی وهك  سعوودیه ،بهاڵم خهونهكانی وهك دێوهزمه
بهسهریدا شكایهوه ،كاتێك شۆڕشی سوریا بهرپا بوو ،ئهو واڵتهی
كه ئێران بهوپهڕی هێزی پشتیوانی لێدهكات ،تهنانهت لهگهڵ
ئهوهشدا ،كه مهرجهعه دینییه توندڕهوهكانی ئێران دژی ئهوهن و
پێیانوایه ،كه شیعه عهلهوییهكان له مهزههبی شیعهگهرایی دوانزه
ئیمامی ڕاستهقینه الیانداوه .تهشهنهكردنی شهڕ بهو شێوهیه
بووهته هۆكاری دهركهوتنی چهند گرووپێكی توندڕهوی سوننه ،كه
پێدهچێت له داهاتوودا ئێران بكهنه ئامانجی خۆیان .سوریا گۆڕاوه
بۆ ناوهندی پهلكێشكردنی گرووپه توندڕهوهكان ،له جیهاندا .ڕۆژ
لهدوای ڕۆژ ئابووریی كۆماری ئیسالمیی ئێران الوازتر دهبێت،
پێدهچێت هێندهی   سعوودیه و واڵتانی كهنداو هێزی نهبێت،
بۆ بهڕێوهبردنی شهڕ بهلهجیاتی .بهپێی گۆڤاری فۆرین پۆلیسیی
ئهمهریكی ،سعوودیه خهرجیی سیستمهكانی بهرگری به ڕێژهی
 111%زیادكردووه ،بۆئهوهی خۆی له مهترسیی ئێران بپارێزێت.
له میسر   ،سعوودیه بهتوندی پشتیوانیی كودهتایهكی سهربازی
كرد بهسهر سهرۆكێكدا ،كه له ههڵبژاردندا گهل دهنگی پێدا .به
وتهی ئهكبهر گنجی بوونی حكومهتی ئیخوان موسلمین له میسر
له بهرژهوهندیی كۆماری ئیسالمیی ئێران نهبوو ،چونكه دهیویست
تهنیا خۆی   ببێته وتهبێژ به ناوی ئیسالم ،له كاتێكدا سیستمه
ئیسالمییهكان بهرگهی بوونی ڕكابهری ئیسالمی له دژیان ناگرن.

پشتیوانیی بێسنووری ئێران له شیعهكانی عێراق ،سعوودیهی زۆر
نیگهرانكردووه .واڵتانی وهك یهمهن و لوبنان و عێراق گۆڕان
بۆ گۆڕهپانی شهڕی نێوان ههردوو دهوڵهت ،ئێران – سعوودیه.
چهند ڕاپۆرتێك باسی ئهوه دهكهن ،كه سعوودیه به مهبهستی
پشتیوانی كردنی سوننهكانی باشوور دهستێوهردانی له خاكی ئێران
ك��ردووه ،بۆ نموونه پشتیوانیكردنی گرووپی ( جوندوڵاڵ) ،كه
هێرشی چهكداری له دژی كۆماری ئیسالمی ئهنجامدهدات .بهم
دواییانه نرخی نهوت له بازاڕهكانی جیهان به شێوهیهكی بهرچاو
دابهزی ،ئهوهش زیانێكی گهورهی به ئابووریی ئێران گهیاند ،بهاڵم
سعوودیه كهمكردنهوهی بهرههمهێنانی نهوت ڕهتدهكاتهوه ،كه
به بۆچوونی لێكۆڵهرهوه ئێرانییهكان ،ئهمه پالنێكی سعوودیهیه
بۆ الوازكردنی ئێران و ناچاركردنی ،بۆ ڕازیبوون به لێكتێگهیشتن
دهربارهی بهرنامه ئهتۆمییهكهی .ئان پیترسۆن یاریدهدهری وهزیری
دهرهوهی ئهمهریكا ،بۆ كاروباری خۆرههاڵتی ناوهڕاست ڕایگهیاند،
كه ئێران و سعوودیه لهسهر خاكی زۆربهی دهوڵهتانی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست ،خۆبهخۆی یهكتری شهڕدهكهن ،بهاڵم پێشتر ڕۆژێك
  
له ڕۆژان ناحهزی و دوژمنایهتییان بهو ئهندازهیهی ئێستا نهبووه        .

سهرچاوه:
ماڵپهڕی (ساسه پۆست)
/https://www.sasapost.com/iran-saudi-arabia
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پاڵنهر ه ههرێمی و نێودهوڵهتییهكانی
ناكۆكیی نێوان سعودی ه  -ئێران

لهعهرهبییهوه :ڕێکار سەردار
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ئـ

ئهم پهیپهر ه ههوڵدهدات شیكاری ناكۆكییهكانی نێوان عهرهبستانی سعوودی ه
و ئێران بكات ،پاڵنهر و ههلومهرجه ههرێمی و نێودهوڵهتییهكانی تهتهڵهبكات،
جگ ه له خستنهڕووی ڕهههندهكانی ئهم ناكۆكیی ه و كاردانهوه چاوهڕوانكراوهكانی
لهسهر ناوچهی عهرهبی ،بهتایبهتی دۆسیهی سوریا ،ههروهك ههوڵدهدات
دیارترین كاردانهوه و ئاستهنگه ههرێمییهكانی بهردهم شانشینی سعوودیه،
ل ه ئهنجامی درێژهكێشانی ئهم ناكۆكییانه بخاتهڕوو ،بهپێی تایبهتمهندێتیی
دۆسییه ههڵواسراوهكانی ناوچهكه و ئهو لێكهوته و بهرئهنجام ه جیاوازهی،
ههریهكهیان لێیان دهكهوێتهوه.
ههڵس���وكهوتی ئێران و س���تراتیژی
كهڵكوهرگرت���نل���هب���ارودۆخ

ههڵسوكهوتهكانی ئێران له بهرامبهر سعوودیه و بهتایبهتی
ل�هدوای گهردهلوولی خۆڕاگری و شڵهژانی ڕوونی ئێران ،له
بهردهم ئهو ستراتیژی بهرهنگاربوونهوهیهی ،كه ڕیاز پهیڕهوی
كرد له ڕێگهی دهستێوهردانی ڕاستهوخۆ له كاروباری یهمهن،
كه وایكرد الیهنی ئێرانی بشڵهژێت ،خهریكه كاردانهوهكانی
دهربكهوێت ،لهههمبهر ڕهفتارهكانی دهوڵهتێك له چوارچێوهی
ڕووبهڕووبوونهوهیهكی ڕاستهوخۆدا ،ب �هرهو وهبهرهێنانی
میدیایی ڕووداوهكان به ئامانجی هاندان ،وهك ڕووداوی كوژرانی
حاجییهكان و قۆستنهوهی لهالیهن ئێرانهوه ،پاشان ناڕهزایی و
قۆستنهوهی لهسێدارهدانی پیاوی ئایینیی شیعهی سعوودی (نهمر
ئهلنهمر) به ههمان كاردانهوهی پێشبینینهكراو ،لهالیهن تارانهوه،
ههرچهنده له ههمان كاتدا ئهوه به ئاماژهیهكی مهترسیدار
دادهنرێت ،بۆ سهرهتای دهستپێكردنی سهلماندنی پێگهی ئێران
و كشانی بۆ ناو ماڵی سعوودیه ،لهو ڕێگهیهشهوه كهڵكی له
چهند دهرهاویشتهیهكی ههرێمی و نێودهوڵهتی وهرگرتووه ،كه
دیارترینیان ئهمانهیه:
 .1الدانی واشنتۆن بهتهواوی بهالی تاران و ههڵنانی بهرهو
بههێزكردنی و مسۆگهركردنی بوونی وهك كاراكتهرێكی
سهرهكی ،له ههموو دۆسییهكانی ناوچه ،ئهوهش له چوارچێوهی
كارلێكهكانی ڕێككهوتننامهی ئهتۆمی و گهڕانهوهی ئێران بۆ ناو
كۆمهڵگهی نێودهوڵهتی.
 .2دابهشبوونی یهكڕیزیی واڵتانی كهنداو و بهریهككهوتنی
سیاسهتهكانی ناو ئهنجوومهنی هاریكاریی كهنداو و كاریگهریی
بارودۆخی قهیراناوی عهرهبی خنكاو ،لهناو كێشه و گرفته

ناوخۆییهكانیدا.
 .3ههوڵدان بۆ ورووژان��دن��ی بارودۆخی ناوخۆی سعوودیه
له ڕێگهی كهڵكوهرگرتن ،له ڕووداوی لهسێدارهدانی پیاوی
دیینی شیعه نهمر ئهلنهمر )46( ،كهسی تر و ههوڵدان بۆ
شێواندنی ناوچهی خۆرههاڵتی شانشینی سعوودیه له چوارچێوهی
دروستكردنی پاشاگهردانیی ناوخۆیی.
 .4تاقیكردنهوهی ستراتیژی نوێی سعوودیه ،بهرامبهر ئێران
به شێوهیهكی جیددی ،كه لهسهر بنهمای ڕووبهڕووبوونهوهی
ڕاستهوخۆ دروست بووه ،تاران له ئۆپهراسیۆنی گهردهلوولی
خۆڕاگری تاقیكردهوه.
 .5بهردهوامبوون لهسهر ههوڵی بوغزاندنی پێكهاتهی شیعهی
عهرهبی ،له ڕێگهی وێناكردنی ئێران بهوهی ،كه دهوڵهتێكه
گرنگی به شیعهكان دهدات ،له ههركوێیهك بن ،تهنانهت ئهگهر
لهدهرهوهی سنوورهكانیشی بن ،ئهم سیاسهتهش تا ئهندازهیهك
له عێراق و یهمهن سهركهوتوو بووه.

ههڵس���وكهوتی س���عودیهو س���تراتیژی بهرهنگاربوونهوه
له بهرامبهردا كاردانهوهی توندی سعودیه  بهرامبهر تاران ،له
پچڕاندنی پهیوهندییه دیپلۆماسییهكان ڕهنگیدایهوه ،ئهمه شتێكی
سهیر و نامۆ نییه ،بهو ئاستهی كه كاردانهوهیهكی پێشبینیكراوی
ستراتیژێكه ،كه سیما و سهرهتاكانی لهگهڵ بوونی شا سهلمان به
پاشای سعوودیه دهركهوت .ئهو ستراتیژهی ،كه پێدهچێت ڕێگهی
ڕووبهڕووبوونهوهی ڕاستهوخۆی لهگهڵ ئێران ههڵبژاردووه،
لهژێر كاریگهری و پاڵنانی ههندێك گۆڕانكاریی گرنگی وهك:
 درككردنی سعوودیه به سروشت و سنووری ڕۆڵی ئهمهریكاله ناوچهكهدا ،گۆڕانی له چوونه ناو ملمالنێكان و تێوهگالن
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قەیرانی سوریا سەرزەمینی هەرێمیی بۆ کێربکێی نێوان ئێران و سعودیە

تیایاندا ،وهكو الیهنێكی پهیوهندیدار ،بۆ جڵهوگیركردنیان و
بهڕێوهبردنیان ،بۆیه دهكرێت بهڕوونی خوێندنهوه بۆ ئهو ستراتیژ
و بهدهنگهوههاتنهی سعوودیه بكرێت له چوارچێوهی گهردهلوولی
خۆڕاگری له قهیرانی ناوخۆی یهمهن و دهستپێشخهریكردن،
بهتایبهتی لهدوای كزبوونی ڕۆڵی ئهمهریكا له ناوچهكهدا.
 نهتوانینی ههندێك له دهوڵهتانی عهرهبی له بهرهنگاربوونهوهیڕاستهوخۆ ،لهگهڵ ئێران و شكستهێنانی چهند سیستمێكی تر،
بههۆی كاریگهریی چهند بارودۆخێكی خۆیی و بابهتی ،ئهمهش
پاڵی به شانشینی سعوودیهوه نا ،ڕووبكاته میسر بۆ ڕێگرتن له ههر
كهوتن و شكستهێنانێكی هاوشێوه .لێرهوه پشتیوانیی سعوودیه
بهرجهسته دهبێت ،به چاوپۆشین له ههڵوێستی دهسهاڵتدارهكان،
كه یهكێكه له خاڵهكانی ناكۆكی له بۆتهی سیاسهتی دهرهوهی
سعوودیه ،كه ڕێگهخۆشكهر بوو ،بۆ دامهزراندنی ئهنجوومهنێكی
ستراتیژیی بااڵ لهنێوان سعوودیه و توركیا ،به پشتبهستنیان
به هاوبهشی ئابووری و گهڕان بهدوای قوواڵییهكی ئابووری
(ئیسالمی) له سایهی پووكانهوهی ڕۆڵی عهرهبیدا.
 فراوانبوونی پێگه و دهسهاڵتی ئێران له ناوچهكه لهدوایشهپۆلی شۆڕشهكانی بههاری عهرهبی (سوریا ،عێراق ،یهمهن،
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میسر) ،ئهمهش له ڕێگهی بهكارهێنانی میلیشیا سهربازییهكانی
پهیوهست به ئێران ،به شێوهیهكی ڕاستهوخۆ ،جگه له ههوڵهكانی
پێكهێنانی شانه نوستووهكان له كۆپی حزبوڵاڵ لهناو شانشینی
سعوودیه و كوێت و بهحرهین ،ئهمهش بۆ خۆی ههڕهشهیهكی
ڕاستهوخۆیه لهسهر ئاساییشی نهتهوهیی عهرهبی و ئاساییشی
كهنداو.
 واژۆكردنی ڕێككهوتننامهی ئهتۆمیی ئێران ،لهگهڵ كۆمهڵینێودهوڵهتی و گهڕانهوهی تاران بهپێی ناوهڕۆكی ڕێككهوتنهكه ،بۆ
ناو گۆڕهپانی سیاسیی نێودهوڵهتی ،كه ئهمهش البردنی ئابڵۆقهی
نێودهوڵهتی و دووباره سازدانهوهی ڕۆڵی ئێران لهڕووی ئابووری
و سیاسییهوه ،بهدوای خۆیدا دههێنێت .ههموو ئهو گۆڕانكارییانه
پاڵی به سعوودیهوه ناوه ،ستراتیژیهتێك پهیڕهوبكات ،كه بهند
بێت لهسهر پێویستییهكانی ڕووبهڕووبوونهوهی ڕاستهوخۆ لهگهڵ
ئێران له دهرهوهی سنوورهكانی ،بهتایبهتی له نێوهندی زۆری
ناكۆكی و ملمالنێكان ،كه لهم ڕێگهیهوه ئهگهری ههیه بهرهو
ههڵكشان بچێت.

س���ێكوچكهی ورووژاندن و ئهگهره كراوهكانی
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بواری سهربازی ههمیشه فهزایهكی كراوهیه ،بۆ ههڵكشانی كێرڤی
ناكۆییهكانی نێوان سعوودیه  -ئێران ،ئهمهش به حوكمی فرهیی
و زۆریی ناوچهكانی ملمالنێ له ناوچهكهدا ،كه ههردوو پێگه
و ههژموونهكه به شێوهیهكی ڕاستهوخۆ پێكهوه كۆدهكاتهوه،
لهپاڵ ئهو كهشی پاشاگهردانییهی ،كه ههیه لهسهر چڕكردنهوهی
هێزی سهربازیی نێودهوڵهتی و ههرێمی له ناوچهكهدا ،بههۆی
ئهو دۆخهی سهپاندوویهتی بههۆی گۆڕانكارییه ستراتیژی و
سهربازییهكانی ههردوو هێز (سعودیه و ئێران) .له ئهنجامی
بهرپابوونی شۆڕشه عهرهبییهكان و گهیشتنی شهپۆلی ڕووداوهكان
بۆ سوریا ،پاساوی دایه ئێران بۆ ئهوهی ڕاستهوخۆ دهستێوهردان
بكات ،له ڕێگهی (سوپای پاسدارانی ئێران) و كۆبوونهوهی ههموو
لق و بهش و میلیشیاكانی لهناو ههرێمی جوگرافیی سوریا ،وهك

بهردهوامبوون لهسهر ههوڵی بوغزاندنی پێكهاتهی
ش����یعهی عهرهبی ،ل����ه ڕێگ����هی وێناكردنی ئێران
بهوهی ،كه دهوڵهتێكه گرنگی به شیعهكان دهدات،
ل����ه ههركوێیهك بن ،تهنان����هت ئهگهر لهدهرهوهی
سنوورهكانیشی بن ،ئهم سیاسهتهش تا ئهندازهیهك
له عێراق و یهمهن سهركهوتوو بووه.
(حزبوڵاڵ ،میلیشیا عێراقییهكان ،میلیشیا ئهفغانییهكان) له بهرامبهر
دروستكردنی گرووپێكی تازه له میلیشیا به ناوی (حزبوڵاڵی
سووری) و زیادكردنی پشتیوانی و یارمهتییهكانی له عێراق و
یهمهن .ئهمڕۆ لهدوای گهشهسهندنی ناكۆكیی نێوان سعوودیه و
ئێران ،ههموو ئهم بواره سهربازییانه به گۆڕهپانی پێشبینیكراو
بۆ ههڵكشانی ملمالنێ و وهاڵمدانهوه دادهنرێت ،بهاڵم ئهو
جوگرافیایهی كه زیاتر ڕێگهخۆشكهره بۆ ئهگهری ههڵكشانی
سهربازی لهالیهن ئێران ،ئهوهیه كه لهسهر سنووری سعوودیه
دروستبووه بههۆی دۆسیهی یهمهن ،بهتایبهتی لهگهڵ ئهگهری
پهككهوتنی ڕێڕهوی دانوستانهكان .له بهرامبهردا لهوانهیه سوریا

له بهرهی ئێرانییهكانهوه ،نهبێته بوارێكی فراوانتر لهو ههڵكشانه
سهربازییهی كه بوونی ههیه ،ئهمهش بهرئهنجامی سنوودرایی
ڕۆڵی ئێرانه له سایهی پێگهی ڕووسیا ،له ناوچهكهدا ،كه خۆی
وهك هێزێك لهسهر زهوی سهپاندووه ،له بهرامبهر دهچۆڕاندنی
هێز و توانای سهربازیی تاران به درێژایی ( )5ساڵی ڕابردوو.

له بواری س���هربازی :سعوودیهو ستراتیژی وهاڵمدانهوه
ستراتیژی سهربازیی شانشینی سعودیه لهسهر دهستپێشخهریی
كرداری ،بۆ وهاڵمدانهوهی كار و پهرچهكردارهكانی ئێران له
ناوچهكهدا دروست بووه ،ئهمهش له گهیشتنی دهستی حوسییهكان
به سهنعا و وهاڵمدانهوهی ڕاستهوخۆی ،له ڕێگهی گهردهلوولی
خۆڕاگری خۆی دهبینێتهوه ،سهرهڕای پشتیوانیكردنی ئۆپۆزسیۆنی
چهكداری سوریا ،بههۆی فراوانبوونی پێگهی ئێران لهسهر
زهوی ،له كاتێكدا ڕووبهڕووبوونهوهی ستراتیژی قووڵتر ،بهالی
سعودیهوه له چوونه ناو دۆسیهی عێراق بهرجهسته دهبێت ،به
بهكارهێنانی ئامزاری تازه و زۆر كاریگهرتر ،ئهمهش   لهدوای
تاووتوێكردنی ههڵهكانی ڕابردوو ،كه ڕیاز تێیان كهوت ،وهك
ڕازیبوونی به مالیكی لهجیاتی عهالوی ،له كاتێكدا فراكسیۆنه
پهرلهمانییهكهی ،گهورهتر بوو بۆ وهرگرتنی سهرۆكایهتیی
حكومهتی عێراق ،سهرهڕای پشتگوێخستنی ئۆپۆزسیۆنی سوننیی
عێراقی ،كه بهشدار بوون له كاری سیاسی و ڕووبهڕووبوونهوهی
سهربازی لهگهڵ ڕێكخراوه تیرۆریستییهكان ،وهك میلیشیا
شیعییهكان و ڕێكخراوی داعش.

له بواری سیاس���ی :بههێزكردنی سیاس���هتی تهوهرهكان
لهوانهیه فهزای سیاسیی نێودهوڵهتی و ههرێمی بوارێك بۆ
ههڵكشانی ناكۆكیی نێوان سعوودیه  -ئێران دروستبكات  ،
بهتایبهتی له چوارچێوهی پێكهاتهی چاوهڕوانكراوی سیستمێكی
ههرێمیی نوێ ،كه بكهوێته ژێر كاریگهریی سیستمی سیاسیی
نێودهوڵهتییهوه ،ئهمهش هۆشدارییه بۆ ههڵكشان و گهرمبوونی
ئ �هو ملمالنێیه ،ل���هڕووی سیاسییهوه بهگوێرهی ڕێ��ڕهوهی
گرنگیپێدانی ههرێمی و نێودهوڵهتی و سهرلهنوێ داڕشتنهوهی
نهخشهی هاوپهیمانێتییهكان ،لهپێناو دهستهبهركردنی چهترێكی
سیاسیی فراوان بۆ ههر جموجووڵێكی چاوهڕوانكراوی ههردوو
هێزهكه ،كه چهند ئهنجامێكی لێدهكهوێتهوه ،كه گرنگترینیان
ئهمانهن:
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له بواری ئابووری :پهنجهكرۆش���تن

حەسەن نەرسوڵاڵ

 .1بههێزكردنی سیاسهتی تهوهرهكان له ناوچهكهدا بهپێی چهند
دهروازهیهكی دیاریكراو ،كه دیارترینیان دهرهاویشتهیهكی تائیفی
(سوننی  -شیعی)یه ،كه ئێران ههوڵدهدات بهو ئاراستهیهدا
بڕوات ،ئهمهش تهحهددایهكی گهورهیه بۆ سعودیه ،لهبهرئهوهی
كه هاوپهیمانێتییهكانی ئێران كۆن و ئامادهیه ،بهاڵم سعودیه
چهند بارگرانییهكی سیاسی و دیپلۆماسی و ئابووریی گهورهی
لهسهر شانه بۆ بهدهستهێنانی (بازاڕ)ی ههڵوێسته سیاسییهكانی
ههندێك له دهوڵهتانی سوننه ،كه ئهم بارودۆخه ئاڵۆز و
ناسهقامگیرهیان قۆستووهتهوه ،خۆیان به دهوڵهتێك نازانن ،كه
بكهونه بهرهنگاربوونهوهی ڕاستهوخۆ لهگهڵ ئێران بهتایبهتی
(میسر ،سودان ،پاكستان).
 .2كاریگهریی ملمالنێكه لهسهر پهكخستنی دانوستانهكانی یهمهن،
له كاتێكدا دانوستانی چاوهڕوانكراو لهسهر كێشهی سوریا،
وهك بوارێكی ف��راوان دهرناكهوێت بۆ پهكخستن بهگوێرهی
مهرجی سهپێنراوی نێودهوڵهتی و ئهوهی له كۆبوونهوهكانی
ڤیهننا كهوتهوه ،بهڵكو بهپێچهوانهوه عهرهبستانی سعوودیه،
ههوڵدهدات پاڵپشتی ڕێڕهوی سیاسیی چارهسهركردن بكات،
ههوڵی ڕێكخستنی پرۆسهی دانوستانهكان دهدات ،لهپێناو
شهرمهزاركردنی الیهنی ئێرانی و شاندهكهی  .

ئایدیا دیپلۆماتیك

بواری ئابووری یهكێكه له سێكتهره گهرمهكان بۆ ههڵكشانی
كێرڤی ئهو ملمالنێیانه ،بهتایبهتی لهدوای بڕیارهكهی ئاژانسی
وزهی ئهتۆم ،كه ئێران پابهندی كردووه بهو بهند و بڕگانهوه ،كه
له ڕێككهوتننامه ئهتۆمییهكهدا واژۆی لهسهریان كردووه ،ئهمهش
ویالیهته یهكگرتووهكانی ئهمهریكا و ئهورووپا ناچاردهكات ،سزا
ئابوورییهكانی سهر ئێران ههڵبگرن .دهوڵهتانی ئهنجوومهنی
هاریكاریی كهنداو لهسهرووی ههموویانهوه سعودیه ،زیانێكی
گهورهی بهركهوت له ئهنجامی دابهزینی نرخی نهوت ،ههمان ئهو
زیانهی له ئێرانیش كهوت ،بهاڵم واڵتانی ئهنجوومهنی هاریكاریی
كهنداو لهم بوارهدا ،پشت به چهند تایبهتمهندییهك دهبهستن،
كه ئێران نییهتی ،وهك ئهو سندوقه داراییه سیادییهی ،كه
واڵتانی كهنداو ههیانه بۆ پڕكردنهوهی كورتهێنانی بودجهكانیان،
بههۆی دابهزینی نرخی نهوت ،له كاتێكدا سعوودیه و واڵتانی
ئهنجوومهنی هاریكاریی كهنداوبهردهوامن لهسهر پارێزگاریكردن
له ئاستی ئێستای بهرههمهێنانی نهوت و كهمتر نهكردنهوهی،
ئهمهش نرخی نهوت له ئاستێكی نزمدا دههێڵێتهوه.
لەوانەیە كاربەدەستانی سعوودیە كەوتبنە ژێر فشاری ئەمەریكا،
ی��ان   فشاری سوننەكانی عێراق و دەوڵەتانی عەرەبییەوە،
تاوەكو دوای چەندین ساڵ لە داخرانی باڵیۆزخانەكەی لە بەغدا
بكاتەوە ،لەبەرئەوەش وەك پەرچەكردارێكی ئیستیفزازییانە
وادەی كردنەوەی باڵیۆزخانەكەی و لەسێدارەدانی ئەلنەمری
خستە یەك ڕۆژەوە .بە دیوێكی تردا پێدەچێت هۆكارەكەی
بگەڕێتەوە ،بۆ سەرنەكەوتنی پالنەكەی سعوودیە لە شكسپێهێنانی
ڕێككەوتنی نێوان دەوڵەتانی خۆرئاوا و ئێران ،سەبارەت بە
بەرنامە ئەتۆمییەكەی و سەركەوتنی ئێران لە بەدەستهێنانی
متمانەی خۆرئاواییەكان لەدوای ئیمزاكردنی ئەو ڕێككەوتنەوە،
كە یەكێك لە گەورەترین بڕگەكانی بریتییە لە نیشاندانی
ئامادەیی ئەمەریكا و دەوڵەتانی خۆرئاوا بۆ هەڵگرتنی سزا
سیاسی و ئابوورییەكان لەسەر تاران ،ئەوەش بەدڵنیاییەوە دەبێتە
هۆكارێك بۆ بەهێزكردنەوەی پێگە و كاریگەرێتیی هەرێمیی
ئێران و بەدیهاتنی ئامانج و خواستە سیاسییەكانی لە ناوچەكەدا،
ئەوەش كاربەدەستانی سعوودیەی تەواو نیگەرانكردووە.
هاوتەریب لەگەڵ ئەم گۆڕانكارییانەدا ،ترس و دڵەڕاوكێی
سعوودیە و واڵتانی كەنداو لەهەمبەر فراوانبوونەوەی پێگە و
هەژموونی ئێران ،لەسەر ناوچەكە زیادیكردووە ،ئەمەش پاڵی
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بە حكومەتی سعوودیەوه ناوە ،بۆ گرتنەبەری چەند ڕێگەیەكی
تر بۆ شكستپێهێنانی ئەو پێگە سیاسی و دیپلۆماسییەی ،كە
ئێران لەدوای ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی بەدەستیهێناوە ،بەتایبەتی
لە ڕێگەی هەنگاوی لهسێدارەدانی شێخ نەمر ئەلنەمر و دوای
ئەوەی هەموو هەوڵ و تەقەلالكانی سعوودیە ،بۆ گورزوەشاندن
لە قورسایی و پێگەی ئێران شكستیان خوارد.
لهبهرئهمه تارانی شهكهتبوو ،بههۆی كاریگهریی سزای
ئابووری و داچۆڕینی وزه و تواناكانی له بواری ئابوورییهوه،
پێش سهربازی له سوریا و یهمهن ،توانای واڵتانی ئهنجوومهنی
هاریكاری لهسهرووی ههمووشیانهوه سعوودیه دێت بۆ
خۆڕاگرتن له ب��هردهم شۆكی دابهزینی نرخی ن �هوت له
بازاڕهكانی جیهاندا ،ئهمهش ئێران دهخاته ب�هردهم چهند
قهیرانێكی پێشبینیكراو ،له بواری ناوخۆیی و ههرێمی و
نێودهوڵهتی .یهكێك له سیاسهته نهگۆڕهكانی ئێران له ناوچهی
عهرهبیدا ،بریتییه له كشانی پێگه و ههژموونی هاوتهرا

لهگهڵ گۆڕانكارییه ههرێمی و نێودهوڵهتییهكاندا ،بۆیه ئاماژه
و ئهگهرهكانی ههڵكشانی كێرڤی ڕووبهڕووبوونهوه لهگهڵ
سعودیه ،له سهرجهم گۆڕهپانهكانی ملمالنێدا ،كه ههردوو هێز
پێكهوه كۆدهكاتهوه زۆر گهورهیه و پێدهچێت بگاته ئاستی
بهریهككهوتن و پێكدادان لهناو ئاوی كهنداو ،ههرچهنده
ڕووبهڕووبوونهوهی ڕاستهوخۆی نێوانیان دوادهكهوێت بۆ
ئایینده ،بهاڵم ههر ڕوودهدات.
قورسایی ههرهگهوره دهكهوێته سهرشانی دهوڵهتانی هاریكاریی
كهنداو ،لهسهرووشیانهوه سعوودیه له بهردهم پێگهی ئێران،
بۆیه بهڕێوهبردنی ئهم ملمالنێیه بهپێی دهرهاویشته و
ئامرازهكانی ڕووبهڕووبوونهوهی ڕاستهوخۆ لهسهر ئاستی
ههموو دۆسییه ههڵپهستێردراوهكان ،پێویستی به ستراتیژێكی
تۆكمهو بههێز ههیه ،بهتایبهتی له كاتێكدا كه دهبێت دیدگای
كهنداوییهكان یهكبخرێت ،بهدیاریكراویش سیاسهتی دهرهوهی
دهوڵهتانی ئهنجوومهنی هاریكاریی كهنداو ،له ههمبهر
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دۆسیهی سوریا و دۆسیهی میسر له كاتی بهرهنگاربوونهوه
لهگهڵ ئێران .دابهشكردنی ڕۆڵ له چوارچێوهی ئهم ملمالنێیه
لهنێوان دهوڵهتانی ئهنجوومهنی هاریكاریی كهنداو بهڕوونی
و پهیڕهوكردنی ستراتیژی "دهوڵهتانی تهوق" ،كه پچڕینی
پهیوهندییه دیپلۆماسی و بازرگانییهكان بهتهواوی دهگرێتهخۆ،
جگه له تۆمهتباركردنی شێوازی مامهڵهكردن لهگهڵ ئێران،
مانهوه له چوارچێوهی ئهم ستراتیژه لهسهر عوممان ،كه
له پهراوێزی دانوستانهكاندا دهوڵهتێكی بێالیهنه ،ههروهها
ههوڵدان بۆ ڕیزكردنی ههموو باڵه سهربازییهكانی ئێران،
له لیستی تیرۆری عهرهبی و جیهانیدا .یهكێكی تر له
ئامانجهكان بریتییه له دووباره تاووتوێكردنهوهی دۆسییهكانی

سهرهڕای پشتیوانیكردنی ئۆپۆزسیۆنی چهكداری
سوریا ،بههۆی فراوانبوونی پێگهی ئێران لهسهر
زهوی و س���تراتیژی قووڵتر ،بهالی سعودیهوه له
چوونه ناو دۆس���یهی عێراق بهرجهسته دهبێت،
ب���ه بهكارهێنانی ئامزاری تازهو زۆر كاریگهرتر،
ئهمهش لهدوای تاووتوێكردنی ههڵهكانی ڕابردوو
ئێران ،له ئهنجوومهنی ئاساییشی نێودهوڵهتی و ورووژاندنی
بهریهككهوتنی نێودهوڵهتی لهگهڵ ئێران ،له ههموو دۆسییه
ههڵپهسێردراوهكاندا ،وهك دۆسیهی دورگهكانی ئیمارات،
پشتیوانیكردنی دۆسیهی مافهكانی مرۆڤ لهناو ئێران (كێشهی
ئههواز) ،بهرزكردنهوهی دۆسیهی پێشێلكارییهكانی میلیشیا
ئێرانییهكان له واڵتانی عهرهبی ،لهپێش ههموویانهوه سوپای
پاسدارانی ئێران بۆ بهردهم دادگای تاوانی نێودهوڵهتی.
پێدەچێت ملمالنێی تائیفی لە ناوچەكەدا ،پەردەی الدابێت
لەسەر هەموو چەمكە كالسیكییەكانی پێشوو لە بابەتی
ناسیۆنالیستی عەرەبی   ملمالنێی عەرەب  -ئیسرائیل و..
هتد ...ئەم گۆڕانەی كە لە ملمالنێكان و چەمكەكاندا لەالیەن

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیسرائیل و هێزە خۆرئاواییەكانەوە بەرجەستە بووە ،وەك
یەك حسابی بۆ دەكرێت .ئەو دۆخ��ەی ئەمڕۆ ناوچەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی پێدا گوزەردەكات ،بریتییە لە ملمالنێی
نێوان دوو دەوڵەتی ئیسالمیی كاریگەر و توند بە حوكمی
ناكۆكیی مەزهەبیی نێوان (سوننە -شیعە) ،هەریەكەشیان
هەوڵدەدات ،ملمالنێی تائیفی بخاتەگەڕ لە بازنەی ناكۆكی
و بەرەنگاربوونەوە هەرێمییەكاندا ،لەپێناو درێژەپێدانیان
بە دۆخ��ی ئاڵۆزبوون و ملمالنێكانیان لە ناوچەكەدا و
كۆنتڕۆڵكردنی دۆسیە گەرمەكانی و بەڕێوەبردنی شەڕ بە
وەكالەت ،لە عێراق و سوریا ،یان لە یەمەن و لوبنان،
ئەمە سەرەڕای چاوپۆشیكردنیان لە ڕۆڵی هێزە هەرێمی و
نێودەوڵەتییەكانی تر ،لە بۆتەی ئەو ملمالنێ هەرێمییەدا ،كە
بەرە بەرە ڕووبەرەكەی فراوانتر دەبێت.
یهكخستنی تواناكانی دهوڵهتانی كهنداو لهگهڵ ههڵوێستی
توركیا ،بۆ گهیشتن به تێڕوانینێكی ڕوون دهتوانێت ڕووبهڕووی
ئهو گۆڕانكارییانه بێتهوه ،كه بههۆی دهستێوهردانی ڕووسیا
له كێشهی سوریا لهڕووی سهربازی و دیپلۆماسییهوه دروست
بووه ،ئهمهش پێویستی بهوهیه سعوودیه له مامهڵهكردنی
لهگهڵ دۆسیهی سوریا ،سیاسهت و پهیڕهوی خۆی بگۆڕێت.
بهو ئاستهی ئهم ملمالنێیه مهترسییه لهسهر سعوودیه و واڵتانی
كهنداو ،بهاڵم دهرفهتێكی گهورهشی لهگهڵ خۆیدا ههڵگرتووه،
بۆ دووب��اره باشكردنی ڕهوشی سهنگهرگرتنی هێزهكان له
ناوچهكهدا و خۆپاراستن لهو ههاڵنهی ،كه به درێژایی
چهندین دهیه ڕووی��داوه ،بهاڵم ئهوهی ئهمڕۆ ڕوودهدات،
جگه له ڕووبهڕووبوونهوهیهكی دواخ��راو چیتر نییه ،له
ئهنجامی پشتگوێخستنی دۆسییهی ئێران و پهلهاویشتنی پێگه
و دهسهاڵتی ،تا ئاستی كهوتنی چوار پایتهختی عهرهبی و
گهیشتنی بۆ سهر سنووری سعوودیه .كهواته سهركهوتنهكانی
ئێران بههۆی شكستی سیاسیی هێزه عهرهبی و كهنداوییهكان
و نهبوونی ستراتیژێكی ڕاستهقینهوه بووه.

س���هرچاوه:
سهنتهری عمران بۆ توێژینهوهی ستراتیژی
https://www.alsouria.net/content
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/4860
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یان دەیکوژێنێتەوە؟

سایمۆن هاندرسۆن
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وەاڵمی من لەس���ەر پرس���یارەكەی ئەمڕۆ ،كورت دەبێتەوە
لەسەر ئەوەی كە سعودیە توانیویەتی ڕۆڵی داگیرسێنەری
ئاگرەكە بگێڕێتو ڕەنگە بەردەوامیش بێت لەسەر ئەو ڕۆڵە.
نو
بەاڵم پێویستە لەسەر ئێمە وەك ویالیەتەیەكگرتووەكا 
هاوپەیمانەكانمان ،هاوكاریی شانش���ین بكەین بۆئەوەی
ببێتە پیاوی ئاگركوژێنەوەكە ،كە ئێس���تا لە س���ەروبەندی
جێبەجێكردندای���ە .بەاڵم لێرەدا وەاڵمێك���ی درێژتر هەیە،
خۆی لە پسپۆڕییەكەی من دەبینێتەوە كاتێك ،كە سەرقاڵ
سایمۆن هاندرسۆن
نابم بە نووس���ینی وتارێك لەس���ەر قەتەر وەك ئەوەی لەو
هەفتەیەدا ئەنجاممدەدا ،لەسەر خێزانی شانشینی سعودیە دەنووسم .ئەمڕۆ لێرەوە
دەمەوێت لە سـێ وتاردا چەند پەرەگرافێك هەڵبهێنجێنم دهربارەی پەیوەندیی نێوان
ئال س���عود بەو هێرشە تیرۆریستییانهی لە یانزەی سێپتهمبهر ،كرایە سەر ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئهمهریكا.

لە 12ی كانونی 2002دا ،وتارێكم لە ڕۆژنامەی وول ستریت
جۆرنال بە ناوونیشانی "شێوازی سعودی" نووسی .ئەو هۆكارەی
پاڵی پێوەنام ئەم وت��ارە بنووسم ،لێدوانێكی سعودیە بوو،
لەسەر ڕێگەنەدانی بە ویالیەتە یەكگرتووەكان بە بەكارهێنانی
خاكی سعودیە وەك دەروازەی��ەك بۆ هێرشكردنە سەر عێراق.
لەو وتارەمدا ئاماژەم بە چیرۆكیك دابوو ،كە لە گۆڤاری یو.
ئێس .نیوز& وورلد ڕیبروت لە9ی كانونی دووەمی  2002بە
ناوونیشانی "خەرجیەكانی شازادە" باڵو كرابووهوە .لەو وتارەمدا
وتوومە :ئەو چیرۆكە بەڵگەیەكی پێشكەشكردووە ،كەم كەس
هەیە بەدواداچوونی بۆ كردبێت و تێیدا هاتووە" :دوو بەرپرس لە
ئیدارەكەی كلنتۆن ،كە گۆڤارەكە ناسنامەیانی ئاشكرا نەكردووه،
بە گۆڤارەكەیان ڕاگەیاندووە دوو شازادەی دیاری سعودی هەر لە
كاتی تەقینەوەكەی ڕیاز له ساڵی  ،1995كە بووەهۆی كوژرانی
پێنج ڕاوێژكاری سەربازی ئەمەریكی ،پارەیان داوە بە ئوسامە بن
الدن" .لە زاری بەرپرسێكی سعودیشەوە وترا :بەڵگەنامەكان لە
كوێن؟ هیچ كەس بەڵگەیەكی پێشكەش نەكردووە.
هەر لەو تارەكەمدا ئاماژەم بەو داوە ،كە كاتێك بەدواداچوونم
بۆ ئەو بەڵگەنامانە كرد ،هەر زوو بەرپرسانی ئەمەریكا و بەریتانیا
ناوی دوو گەورەشازادەیان پێدام .ئەو دوو شازادەیە پارەی
فەڕمیی سعودیه-یان نەك پارەی تایبەتی خۆیان بەكارهێناوە،
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داویانە بە ئوسامە بن الدن تا كێشە لە ناوچەی تردا دروستبكات،
نەك لە شانشینی سعودیه ،ئەمەش" شێوازی سعودی"یە .ئەو بڕە
پارانەش بۆ ئەو مەسەلەیە تەرخانكراوە گەیشتووهتە" ملیۆنان
دۆالر"و تا ڕووداوەكانی یانزەی ئەیلوولیش بەردەوام بووە  .بەم
دواییانەش لە بەرپرسێكی بەریتانیم پرسی ،ئەگەر هەیە  پێدانی
ئەو پارانە تا ئێستا لەئارادا بێت .ئەویش وتی :ئومێدەوارم ،بەاڵم
دڵنیا نەبوو.
پاشان سـێ ساڵی پێچوو تا ناوی ئەو شازادانەم هێنا .ئەویش
تەنیا بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ،چونكە لەكۆتاییدا تا ئەوكاتەش
لە ژیاندا مابوون .دواتر لە وتارێكی ترمدا كە لە ڕۆژنامەی وول
ستریت جۆرناڵ بە ناوونیشانی "سعودییەكانی وەكو برینجیف"
لە ب��ەرواری 3ی ئابدا باڵوكرایەوە (ئەویش دوو ڕۆژ بەر لە
مردنی شا فەهد) بوو نوسیم" :واشنتۆن بەڕوونی ویستی خۆی
نەشاردووهتەوە ،لەسەر وەرگرتنی سوڵتان (وەزیری بەرگری) یان
نایف ( وەزیری ناوخۆ) تەختی پاشایەتی ،چونكە هەردووكیان
ئەوەندە كراوە نین و پێیانوایە لە ڕابردوو ،چەند تەنازولێكیان
بۆ ڕێكخراوی قاعیدە ك��ردووە ،تا هەڕەشەكانیان ئاڕاستەی
بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا بكەن نەك سعودیە.
ئەو كەرهستانەم بەكارهێنا ،كاتێك ڕاپۆرتی لێكۆڵینەوەی كۆنگرێس
لەسەر دەستدرێژەییەكانی یانزەی سێپتهمبهر خرایهوه بهرباس ،كە
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 28پەرەگرافی كەم بوو ،لە تەموزی 2016دا .دواتر لە وتارێكم
لە گۆڤاری فۆرین پۆلیسی بە ناوونیشانی " ئەوەی كە دەیزانین
لەسەر ڕۆڵی شانشینی سعودیە لە ڕووداوەكانی یانزەی سێپتهمبهر"
ئاماژەم بە چەند وشەیەك كرد ،كە الپەڕەی 436دا هاتبوو ،كاتێك
ڕاوێژكاری یاسای گشتی لە وەزارەتی خەزێنەی ئەمەریكی ،دێڤد
ئەوفهاورس شایەتی خۆی دا و وتی :نووسینگەكانی دامەزراوەیی
خێری سعودی"الحرمین" پەیوەندییەكی زۆرییان بە توندڕەوەكان،
توندڕەوە ئیسالمییەكان" هەبووە .دواتر لەو الپەڕە نهێنییەی ،كە
پێشتر لە شایەتی ئەو بەرپرسانەدا هەڵهێنجرابوو ،ئەوانەی لە"
دەزگای هەواڵگری ناوەندی" ئەمەریكی بوون و ناویان نەهێنرا،
تێدا ئاماژە بەوە كراوە ،كە سەرۆكی نووسینگەی ناوەندییه لە
"حهرهمهین" لە پشتیوانیكردنی تیرۆر تێوەگالوە ،لە هەمان كاتدا
چەند پرسیارێك لەبارەی شازادە نایف ــ یش ورووژێنرا"  .
كۆتایی وتارەكەشم بەوە هێنا و وتم :پڕوپاگەندەی سعوودییەكان
و تەنانەت ئەمەریكییەكانیش ،بە نەبوونی هیچ بەڵگەیەك ،كە
ئاماژە بەوە بكات ،حكومەتی سعوودیە وەك دامەزراوەیەك ،یان
گەورە بەرپرسانی سعوودی بە شێوەیەكی یەك الیەنە پشتیوانییان
لە هێرشەكانی یانزەی ئەیلوول كردبێت" وایكرد دووربكەوینەوە
لە ئەگەری ،یان پێداچوونەوە ب��ەوەی ،كە كاروباری گەورە
بەرپرسانی سعوودی ،بووهتەهۆی ئەنجامدانی ئەو هێرشە
تیرۆرستییە .پاشان بەردەوام بوومو وتم :من هەرگیز نەموتووە،
كە حكومەتی سعودی ،یا چەند تاكێك لە خێزانی شانشین ،بە

شێوەیەكی ڕاستەوخۆ پشتیوانییان لە هێرشەكانی یانزەی ئەیلوول
كردووە .بە جۆرێك كە لەكۆتاییدا پارەی فەرمیی سعودی بەبێ
هیچ گومانێك ،كەوتووهتە ناو گیرفانی هێرشبەرەكان .جارێك لە
بەرپرسێكی بەریتانیم پرسی :چۆن ئێمە بزانین؟ لە وەاڵمدا وتی:
"لە چ هەژمارێك ئەو پارەیە هاتووە ،لەكوێ گیرساوەتەوە".
گەر بێینە سەر كاتی ئێستاش ،بێگومان ئێران ڕووداوەكانی
ئەو دواییە دەخاتە سەر ئەستۆی سعوودیە بەهۆی ڕووداوە
تیرۆریستییەكانی ئێران ،بە خۆیەوە بینی لە كاتی ئێستادا .هەر
بە كردەوەش" پاسەوانی شۆڕش"ی ئێرانی ئەوەیان كرد ،بێگومان
سعوودیەش ڕەتیدەكاتەوەو بە تووڕەبوونێكەوە هەر تێوەگالنێكی
لەم كارە ڕەتدەكاتەوە.
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانیش ،سەرباری ئەو هەواڵنەی دەدرێن،
بۆ دانانی سنوورێك بۆ ئەو مشتومڕانە ،كەچی مشتومڕێكی زۆر
دەكرێت لەسەر تێوەگالنی بەرپرسانی سعوودیە لەسەر هێرشەكانی
یانزەی ئەیلوول .بۆ منیش دوو پرسیاری سەرەكی دێتەئاراوە:
 .1سعوودیە چۆن دەتوانێت قەرەبووی ئەو تاوانەی بكات ،كە
لە یانزەی ئەیلوول ئەنجامیداوە پێش شانزە ساڵ  پێش ئێستا؟
 .2چۆن بتوانین بەشدار بین ،یان یارمەتیدەر بین ،یان پێداگری
بكەین لەسەر ئەوەی سعوودیە هەوڵی زیاتر بدات ،بۆ وەستاندنی
كارە تیرۆریستییەكانی بوونەتە مایەی هەڕەشەیەكی ترسناك بۆ
سەر داهاتووی ناوچەكە و جیهانیش؟
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روبەڕوبوونەوەی ئێران و سعودیە؛
ناردنی پەیام لە بارەگای موجاهیدینەوە
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
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کۆبوونەوەی س���ااڵنەی موجاهیدینی خەلقی ئێران پار لە فەڕەنس���ا بەڕێوەچوو ،لەو
کۆبوونەوەیدا وتەکانی ش���ازادە (تورکی فەیس���ەڵ) بەڕێوەبەری پێش���ووی دەزگای
هەواڵگری و ئاساییشی عەرەبستان سەرنجەکانی بەالی خۆیدا ڕاکێشا.
بە نزیکەیی لە س���ەرجەم کۆبوونەوە س���ااڵنەییەکانی موجاهیدیندا ،ژمارەیەک لە
کەس���ایەتییە سیاسییە ئەورووپایی و ئەمەریکاییەکان ،کە لە کاتی ئامادەبوونیاندا
پۆستی ڕەسمییان نەبووە ،بەشدار بوون و پشتیوانییان لەو ڕێکخراوە کردووە.

بەاڵم بۆچی عەرەبستانی سعوودی لە سااڵنی ڕابردوودا  بوونی
میوانی چاوەڕواننەکراو
لەگەڵ هەموو ئەوانەی لە کۆبوونەوەکانی موجاهیدیندا بەرچاو ناکۆکییەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران ،خۆی لە هاوکاری
کەوتوون ،ناوێک زیاتر لەوانی تر سەرنجی ڕاگەیاندنەکانی بە الی و پەیوەندی لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەدا دەپاراست ،بەاڵم ئێستا
خۆیدا ڕاکێشا ،کاردانەوەی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بێترس دەستی بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگری دەکاتەوە ،لە
لێکەوتەوە ،ئەویش شازادە (تورکی فەیسەڵ) کوڕی شای پێشووی   کۆبوونەوەی ئەو ڕێکخراوەدا بەشدار دەبێت و بە توندترین
شێوە باس لە پێویستیی ڕووخاندنی سیستمی دەسەاڵتی کۆماری
سعوودیە و بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگری بوو.
ڕاستە کە تورکی بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگریی سعوودیە ئیسالمیی ئێران دەکات؟  
بووە ،بەاڵم ئەو کوڕی شای پێشووی عەرەبستان و ئەندامێکی دوای هاتنە سەر حوکمی شای نوێی عەرەبستان و گرووپە نزیکەکە
کاریگەر و دەستڕۆیشتووی خانەدانی پاشایەتییە .پێگە و پێشینەی لە خۆی ،سەرجەم ڕووداوەکان ئاڵۆزی لە پەیوەندییەکانی نێوان
تورکی فەیسەڵ بەتایبەتی لە کاتی پەیوەندییە زۆر ئاڵۆزەکانی ئێران و عەرەبستانیان زیاتر کرد .هاوکات لەگەڵ توندتربوونی
نێوان کۆماری ئیسالمیی ئێران لەگەڵ عەرەبستانی سعوودی و هەڵوێستەکانی ڕیاز بەرامبەر تاران ،بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی
ژمارەیەک لە واڵتانی عەرەبیی کەنداو بە سەرۆکایەتیی سعوودیە ،ئێران لەوانە ،ئایەتوڵاڵ خامنەیی و فەرماندەکانی سوپا هەڵویستی
گرنگییەکی زۆر زیاترە و وتارەکەی لەو کۆبوونەوەیەدا کاریگەریی خۆیان بەرامبەر عەرەبستان و هاوپەیمانەکانی ،لە ناوچەکەدا
توندترکردووە.
زۆری ،لەسەر کۆماری ئیسالمیی ئێران هەبوو.
توندیی وتارەکەی بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگری و ئاساییشی لەسێدارەدانی شێخ نەمر باقر نەمر ،کەسایەتیی شیعەی ناسراو لە
عەرەبستان ،کە ئاماژەی بەوە کرد ،پێویستە دژی کۆماری عەرەبستانی سعوودی و هێرشکردنە سەر باڵیۆزخانەی سعوودیە
ئیسالمیی ئێران و ڕابەرانی ئێستا و پێشووی بوەستنەوە  ،جەختی لە تاران ،بووەهۆی پچڕانی پەیوەندیی نێوان ئەو دوو واڵتە،
لەسەر ڕووخاندنی حکومەتی ئێستای ئێران کردەوە ،کاتێک لە گۆڕانکارییەکانی ئێستا لە یەمەن ،عێراق ،سوریا و بەحرەین لە
ئەو دوو واڵتە هیچ پەیوەندییەکی سیاسی لەنێوانیاندا نەماوە ،ڕووکاردا جێگەیەک بۆ پەردەپۆشکردنی پەیوەندییەکانی نێوان
هیچ شیکار و لێکدانەوەیەکی بێجگە لە دوژمنایەتی هەڵناگرێت .عەرەبستان و موجاهیدین نەهێشتووەتەوە.
الی خۆیەوە کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو پەیامە تێگەیشت و لەو هەلومەرجەدا پشتیوانیی ئاشکرا و ڕاستەوخۆ لە هێزەنەیارەکانی
ئامادە بوون ،وتەکانی تورکی فەیسەڵی بە هەڵوێستی تاکەکەسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،پەیامێکە تاران بەتەواوی هەست بە
خۆی لێکنەدایەوە ،بەڵکو وەک هەڵویستی ڕەسمیی عەرەبستان توندییەکەی دەکات و لە کاردانەوە و پەیوەندی و گۆڕانکارییە
ناوچەییەکاندا ڕەنگدەداتەوە.
لێکدایەوە و بە دوژمنایەتی لەقەڵەمی دا و مەحکومی کرد.
گومان ل��ەوەدا نییە ،کە ئامادەبوون و پێشکەش کردنی وتار لە الیەکی ترەوە موجاهیدینی خەلق ،کە لەم سااڵنەی دواییدا و
لەالیەن تورکی فەیسەڵەوە ،لە کۆبوونەوەی موجاهیدینی خەلق دوای ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام ،لەناو کەمپی ئەشرەفدا لە عێراق
بە واتای بە ڕەسمیبوونی پەیوەندییەکانی نێوان ئەو ڕێکخراوە و فشاری زۆریان لەسەر بووە ،هۆکارێک نادۆزیتەوە بۆ ئەوەی ئەم
هاوکارییە ئاشکرایە و ناردنی پەیامێک بۆ تاران ڕەتبکاتەوە.
دەوڵەتی سعوودیە دێت.
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ئامانجی سەرەکیی موجاهیدین ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانە .بوونیان لەسەر خاکی عێراق لە کاتی شەڕی عێراق – ئێراندا
بەڕوونی سەلماندی ،کە ئەم ڕێکخراوە ،چەندێک ئامادەیە بۆ
بەدەستهێنانی ئامانجی خۆی هەوڵبدات .لەبەرئەوە ئەم ڕێکخراوە
بەتایبەتی لە هەلومەرجی ئێستادا هەبوونی هاوپەیمانێک یان
یارمەتیدەرێکی ئاشکرای وەک عەرەبستان ،وەک ڕووداوێکی
ئەرێنی دەبینێتەوە.

ئێران :ناکرێت گومان لە پەیوەندیی نێوان سعوودیە و
موجاهیدین بکرێت
یەکێک لە ئەندامە جیاوەبووەکان لە موجاهیدین ،پەردە لەسەر
پەیوەندیی دێرینی موجاهیدین لەگەڵ ئیسرائیل و عەرەبستان
البردووە ،وردەکاریی ئەو پەیوەندییانەی خستووەتەڕوو.
وەک لە ڕاگەیاندنەکانی ئێران باڵوکراوەتەوە( ،مەریم سەنجابی)
یەکێک لە ئەندامانی پێشووی موجاهیدین ئاماژەی بەوە کردووە،
کە بەڵگە لەسەر پەیوەندیی نێوان ئەو ڕێکخراوە و سعوودیە
هەیە" .ڕێکخراوەکە یارمەتیی دارایی لە عەرەبستان و ئیسرائیل
وەردەگرێت ،لە کوشتاری هاوواڵتییانی عێراقیدا دەستی هەبووە.
الی خۆیەوە ئەمیر عەبدوڵاڵییان جێگری پێشووی وەزی��ری
دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە ،کە ناکرێت گومان لە پەیوەندیی
نێوان موجاهیدین و سعوودیە بکرێت ،بەتایبەتی لەم سااڵنەی
دواییدا ،ناوبراو دوای ئاماژە کردنی بە وتەکانی تورکی فەیسەڵ
وتوویەتی ،کە پشتیوانیی ئانوری و ئاساییشی عەرەبستان بۆ
موجاهیدین بە هەموو شێوازێک ،لە بەرنامەی کاری ڕیازدا بووە.
ناوبراو ئاماژەی بە هەڵەی ستراتیژیی بەکارهێنانی تیرۆریزم ،لە
گۆڕانکارییە ناوچەییەکان کردووە و ڕایگەیاندووە ،بەم کارە ڕیاز
ناوچەکە تووشی زیانێک دەکات ،کە قەرەبووناکرێتەوە.
الی خۆیەوە حسێن شێخولئیسالم ڕاوێژکاری وەزیری دەروەی
ئێران ڕایگەیاندووە ،کە پەیوەندییەکانی عەرەبستان لەگەڵ
موجاهیدین پەیوەندییەکی دێرینە ،بەاڵم لە ئێستادا ئاشکرا بووە.
لە هەمان کاتدا (ئەحمەد دەستمالچی) باڵیۆزی پێشووی ئێران
لە لوبنان ڕایگەیاندووە ،کە عەرەبستان یارییەکی مەترسیداری
لە ناوچەکەدا دەستپێکردووە و دەرەنجامی مەترسیداری
لێدەکەوێتەوە.
بە وتەی ناوبراو موجاهیدین و عەرەبستان بەردەوام  و لەمێژە
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مریەم رەجەوی

هاوکاریی یەکتر دەکەن،دوای شۆڕشی ئیسالمیی ئێران لەالیەن
عەرەبستانەوە پشتیوانی دارایی دەکرێن ،لە ئێستاشدا خاڵێکی
تر لە پەیوەندیی نێوانیان ئاشکرا بووە و سعوودییەکان پەردەیان
لەسەر پەیوەندییە نهێنییەکانیان هەڵماڵیوە ،لە ئێستادا سعوودیە
بانگهێشتی بەرپرسێکی بااڵی موجاهیدین بۆ واڵتەکەیان دەکات.
ئەو باڵیۆزەی پێشوو ئاماژەی بەوەش کردووە ،کە "ئال سعوود
لەبەرئەوەی لەگەڵ گرووپی تیرۆریستیی موجاهیدین ،ڕاستەوخۆ
دەست لە کاروباری ناوخۆی ئێران وەردەدات ،داهاتوویەکی
ناخۆش چاوەڕوانی دەکات ،چونکە لەگەڵ ئەوانەی دەستیان بە
خوێنی هاوواڵتییانی ئێران سوور بووە ،هاوکاری دەکات و پیالنی
تریان لەژێر سەردایە".

خوالێخۆشبوو (مەسعوود ڕەجەوی)
بێجگە لە وتە توندەکانی تورکی فەیسەڵ ،وتەیەکی تری ناوبراو
سەرنجی ئامادەبووانی ڕاکێشا ،ئەویش ناوبردنی مەسعوود ڕەجەوی
بە خوالێخۆشبوو .لەو کاتەدا هیچ یەکێک لە ئەمادەبووان بە
(مەریەم ڕەجەوی)شەوە کاردانەوەیان نەبوو ،بەاڵم دواتر لە دەقە
باڵوکراوەکان لەالیەن ئەو ڕێکخراوەوە وشەی (خوالێخۆشبوو)
البرابوو .لەو بارەیەوە (شاهین قوبادی) وتەبێژی موجاهیدن لە
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کاردانهوەیەکدا ڕایگەیاند ،کە وتەکانی تورکی فەیسەڵ بەهەڵە
لێکدانەوەیان بۆ کراوە.
مەسعوود ڕەجەوی دوای ڕووخانی ڕژێمی سەدام حسێن لە عێراق،
بە وتەی موجاهیدین لە شوێنێکی نادیار ژیان بەسەردەبات،
دوا پەیامی دەنگیی مەسعوود ڕەجەوی ساڵی  2014بووە ،لەو
کاتەوە تا ئێستا تەنیا پەیامی نووسراوی باڵودەکرێتەوە ،لەبەرئەوە
گومانەکان لەبارەی مردن یان زیندووبوونی مەسعوود ،تەنیا بە
پەیامی دەنگی و وێنەیی دەڕەوێنەوە.
بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،دووبارە ئەوە جێی پرسیارە،
کە ئایا کەسێکی وەک بەڕێوەبەری پێشووی دەزگای هەواڵگریی
واڵتێک ،کاتێک دەیەوێت لەگەڵ هیزێکی نەیار گفتوگۆ بکات،
ئاگاداری مردن یان ژیانی ڕابەرەکەی نییە و بەسادەیی هەڵەیەکی
بەو زەقییە دەکات؟

بە پشتیوانیکردنی تیرۆریزم دژی واڵتەکەیان تۆماتباربکەن
ڕەم��ەزان شەریف بەرپرسی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران لەو بارەیەوە ڕایگەیاندووە ،کە
ئامادەبوونی فەیسەڵ (نیشانەی پەیوەندیی دێرینی) موجاهیدین
لەگەڵ عەرەبستانە.
ڕەمەزان جەختی لەسەر ئەوە کردووەتەوە ،کە هەوڵی ڕاگەیاندنە
بێگانە و سعوودییەکان بۆ زیندووکردنەوەی موجاهیدین ،مەحکوم
بە شکست دەبێت و عەرەبستانی بەوە تۆماتبار کردووە ،کە
بەپێی بەرنامە و ستراتیژی ئەمەریکا و ئیسرائیل پشتیوانی لە
موجاهیدین ،داعش ،قاعیدە و تاڵیبان دەکات.
الی خۆیەوە (حسێن ئەمیر عەبدوڵاڵییان) جێگری پێشووی
وەزارەت��ی دەرەوەی ئێران ،بۆ کاروباری عەرەب و ئەفریقیا،
بەم شێوەیە وتەکانی فەیسەڵی لێکداوەتەوە و ڕایگەیاندووە،
"ئەم وتانە دەریدەخەن ،کە پشتیوانییە بەرفراوانە دارایی و
ئاساییشییەکانی عەرەبستانی سعوودی بۆ تیرۆریزم بە هەموو
شێوازەکان بەردەوام لەالیەن ڕیازەوە لە بەرنامەی کاردا بووە".
هەروەها (موحسن ڕەزای��ی) ئەمینداری کۆمیتەی دیاریکردنی
بەرژەوەندییەکانی سیستمی دەسەاڵتی ئێران ،عەرەبستانی
سعوودی بە بەرپرس لە هێرشە تیرۆریستییەکانی موجاهیدین لە
ناوخۆی ئێران ناوبردووە.

ش���ازادە (تورکی فەیس���ەڵ) کوڕی ش���ای پێشووی

سەرچاوە:

سعوودیە و بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگری بوو.

_http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160710_l10_jb
turki_mko
http://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2016/07/
iran-mek-mojahedin-saudi-turki-bin-faisal.
html#ixzz4XNJKJktA
 h tt p : / / w w w. ra d i o fa rd a . c o m / a / f 8 - i ra n - s a u d irajavi/27850171.html
/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/20/1125525
/http://www.iribnews.ir/fa/news/1205626
/http://www.mersadnews.ir/news/275835
/http://www.fardanews.com/fa/news/201341
/http://qudsonline.ir/news/415329

ناوێک زیاتر لەوانی تر سەرنجی ڕاگەیاندنەکانی
بە الی خۆیدا ڕاکێش���ا ،کاردانەوەی بەرپرس���انی
کۆماری ئیس�ل�امیی ئێران���ی لێکەوتەوە ،ئەویش

کاردانەوەی ئێران بەرامبەر پەیوەندییەکانی نێوان
موجاهیدین و سعوودیە
ئامادەبوونی شازادە تورکی فەیسەڵ لە کۆبوونەوەی موجاهیدین
لە فەڕەنسا شەپۆلێک لە ک��اردان��ەوەی لەالیەن بەرپرسان و
ڕاگەیاندنەکانی ئێرانەوە لێکەوتەوە .کۆبوونەوەکەی فەڕەنسا
لەالیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە ،مەحکومکرا .لەگەڵ ئەوەشدا
ئامادەبوونی تورکی فەیسهڵ وەک ئەندامێکی شانشینی سعوودیە،
کە دوو دەیە بوو ،بەرپرسی دەزگای هەواڵگری و ئاساییشی
سعوودیە بووە ،بووەهۆی ئەوەی بەرپرسانی ئێران ،سعوودییەکان
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"ئامانجی سهرهكی سعودیه"
لێدانی ئێران له ڕێگهی نهیارهكانیهوه
ئاراش ڕایسنزاد
له عهرهبییهوه :سیڤا سابیر
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لـ

ل���ه ئهم���ڕۆدا هاوپهیمانێتی لهگهڵ تی���رۆر بۆ لهناوبردنی پێگ���هی ئێران ،پوختهی
سیاسهتی س���عوودیهیه ،بهاڵم ڕێكخراو ه تیرۆریس���تییهكان سعوودی ه ب ه نموونهی
بااڵی خۆیان نازانن ،بهڵكو تهنیا وهك س���هرچاوهی خهرجی���ی دارایی لێی دهڕوانن،
ئهوهش گومانهكان تۆخدهكاتهوه ،بهوهی ك ه خراپیی ئهم سیاس���هته دواجار بهسهر
داڕێژهرانیدا دهشكێتهوه .ل ه 9ی تهموزی ساڵی 2016دا به شێوهیهكی بێوێن ه شازاد ه
توركی ئهلفهیس���هڵ ،بهڕێوهبهری پێش���ووی دهزگای ههواڵگریی سعوودیه ئامادهی
كۆبوونهوهی گرووپێكی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بوو ،كه ب ه ناوی ڕێكخراوی موجاهیدینی
خهلق ناسراوه ،ئهلفهیسهڵ لهو كۆبوونهوهیهدا داوای ڕووخاندنی كۆماری ئیسالمیی
ئێران���ی كردووه .ئهوهن���دهی نهخایاند ل ه 30ی تهموز ڕاب���هری موجاهیدینی خهلق
مریهم ڕهجهوی و مهحمود عهباس ،سهرۆكی دهسهاڵتی فهلهستین له پاریس پێكهو ه
كۆبوونهوه .پێش ئهوهش ل ه مانگی ئاداری 2016دا حزبی دیموكراتی كوردس���تان،
ك ه نزیكهی ( )20س���اڵه چهكی ل���ه دژی ئێران بهرزنهكردووهتهوه ،به ش���ێوهیهكی
كتوپڕ یاخیبوونێكی توندی له دژی تاران بهرپاكرد ،ك ه بووههۆی ڕوودانی پێكدادانی
خوێناوی له باكووری خۆرئاوای ئێران لهنێوان س���وپای پاس���داران و پێش���مهرگ ه
كوردهكانی ئێران .ئهم ڕووداوان ه بهدوای یهكدا قۆناغێكی نوێی ڕووبهڕووبوونهوهی
لهنێوان تاران و ڕیاز هێنایهئاراوه.

ههڵكشانی گهشهسهندووی نێوان تاران و ڕیاز ههندێك جار له
چوارچێوهی "گهمهیهكی گهوره"ی جیۆسیاسیی نوێ باسی لێدهكرێت.
ههردوو واڵتهكه بۆ ماوهی چهندین دهیه كێبڕكێیهكی ستراتیژییان
له بهرامبهر یهكدا كرد ،بۆ سهپاندنی ههژموونی ههرێمی لهو
ناوچهیهدا ،كه له كهنداوی فارسیهوه تاكو دهریای سپی ناوهڕاست و
دهریای عهرهب درێژبووهتهوه .ههردوو هێزه پشتگیریی چهند هێز
و الیهنێكی جۆراوجۆر له سوریا ،عێراق ،بهحرێن ،لوبنان و یهمهن
دهكهن .له قۆناغی پێش ڕووداوهكانی 11ی سێپتهمبهر ،سعوودیه
دهستیكرد ،به كاركردن بۆ گهمارۆدانی ئێران لهڕووی ههرێمییهوه،
ههروهها جڵهوكردنی سیاسهتی دهرهوهی ئێران ،كه پشتی به
ههناردهكردنی شۆڕش بهستووه ،ئهوهش له ڕێگهی پشتیوانیكردنی
ڕژێمی بهعس له بهغدا ،دواتریش پشتیوانیكردنی بزووتنهوهی
تاڵیبان له كابوڵ .سهرهڕای ههبوونی جیاوازیی عهقیدهیی قووڵ،
لێپرسراوانی ڕیاز له شهڕی خوێناوی ههشت ساڵی عێراق – ئێران
هاوكاریی (سهدام حسێن)یان كرد .شانبهشانی سهرقاڵبوونیان به
پێدانی كۆمهكی دارایی ،بۆ باڵوكردنهوهی وههابییهت له پاكستان
له سهردهمی دهسهاڵتی شا فهیسهڵ و پاشان پشتیوانیكردنی
موجاهیدانی ئهفغانستان ،له ماوهی شهڕی سۆڤێت له ئهفغانستان

لهنێوان  .1979-1989ههروهها سعوودییهكان ڕۆڵیان ههبوو ،له
دروستبوونی بزووتنهوهی تاڵیبانی توندڕهو له كابوڵ .له كۆتایی
دهیهی نهوهتهكاندا ،ههوڵ و تهقهلالكانی سعوویه بۆ گهمارۆدانی
ئێران گهیشته لووتكه.
ڕووداوهكانی 11ی سێپتهمبهر و ڕاگهیاندنی شهڕی جیهانی ،له دژی
تیرۆر لهالیهن سهرۆك بوشهوه ،بووههۆی ڕووخاندنی ههردوو
ڕژێمی دهسهاڵت له كابوڵ و بهغدا ،هاوكاتیش لهگهڵ ڕووخانی
ههردوو ڕژێمی بهعس و تاڵیبان ،ڕیاز كارته تهقلیدییه ستراتیژییهكانی
بۆ گهمارۆدانی ههڕهشهی ئێران لهدهستدا .له ئهنجامی پهالماردانی
عێراق لهالیهن ئهمهریكاوه ،دروستبوونی بۆشایی له دهسهاڵتی
ناوخۆی عێراق ،ئێرانی له ههڕهشه ههرێمییه ڕاستهوخۆكان پاراست.
لهپێناو گهمارۆدانی هێزی گهشهسهندووی ئێران له ناوچهكه ،ڕیاز و
هاوپهیمانه ههرێمییهكانی قهبارهی ههژموونی ههرێمی پێشبینیكراوی
تارانیان له خۆرههاڵتی ناوهڕاست ،له قهبارهی خۆی گهورهتر كرد.
له كۆتایی ساڵی  ،2004شا عهبدوڵاڵی ئوردون دهستهواژهیهكی جێی
مشتومڕی داڕشت ،كه هێشتا زاڵه بهسهر جوگرافیای سیاسیی ناوچهی
خۆرههاڵتی ناوهڕاست ،ئهویش (هیاللی شیعه)یه .ڕۆژنامهی واشنتۆن
پۆست دهقهكهی بهم شێوهیه داڕشتووه" :ئهگهر بێت و حكومهتی
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عێراق بكهوێته ژێر ههژموونی ئهو هێز و الیهنانه و ههژموونی
كهسایهتییه سیاسییهكانی سهر به ئێران ،دهكرێت هیاللێكی نوێی
پێكهاتوو له بزووتنهوهكان یان له حكومهته شیعییه دهسهاڵتدارهكان له
ئێرانهوه تا عێراق و سوریا و لوبنان پێكبێت ،ههڕهشه له هاوسهنگیی
هێزی كالسیكی نێوان ههردوو تائیفه ئیسالمییه سهرهكییهكه بكات،
ببێته ئاستهنگێكی نوێ له ب �هردهم بهرژهوهندییهكانی ویالیهته
یهكگرتووهكانی ئهمهریكا و هاوپهیمانهكانی".
به تێڕواننی ڕیاز ،ئێران لهو بڕوایهدایه هیاللی شیعی بهرزیی بناغهی
هێزه ههرێمییه بهدهستهاتووهكهیهتی ،به تێكشكاندنی ڕژێمێكی
ههرێمیی باو ،كه ماوهیهكی دوورو درێژه بووهته ههڕهشهیهكی
ههبوو ،بۆ سهر ئاساییشی ڕژێمه عهرهبییهكان له ناوچهكهدا .ئامانجی
سیاسهتی دهرهوهی سعوودیه پشتدهبهستێت ،به هاوكاریكردن و
پشتیوانیكردنی گرووپه جیهادی – سهلهفییهكان ،ئهوهش ههڕهشهیه
بۆ ئهو ڕژێمانهی ،كه تاران له ناوچهكهدا پشتیوانییان لێدهكات.
له بۆتهی پشتگیریی بههێزی سعوودیه بۆ هێزه   ههڵگهڕاوهكانی
سوریا :بهرهی نوسره ،داعش ،سوپای ئیسالم و سوپای سوریای
ئازاد ،سعودیه پێیوایه ڕژێمی دیمهشق كارتێكی ستراتیژیی براوهی
ئێران پێكدههێنێت ،له ههمان كاتیشدا ڕیاز ههوڵیداوه ،كهلێنی نێوان
شیعیزم – سوننیزم گهورهتربكات ،له ڕێگهی هاوكاریكردنی هێزه
سوننییهكان له عێراق .له ڕێگهی كاریگهری نواندن لهسهر سوریا و
عێراق ،ڕیاز ههوڵدهدات گوشار بخاته سهر تاران لهپێناو بهدهستهێنانی
پاداشتی خۆی له بهشهكانی تری ناوچهكه ،بۆ نموونه وهك یهمهن.
ههروهها زیادبوونی فشار لهسهر ناوهندی پێگه و قهڵهمڕهوی ئێران
و سنوورهكانی خۆرئاوای دهچێته ناو ئهو خانهیهوه.
لهسهر ئاستی ناوخۆ ،سیاسهتی نوێی دوژمنكارانهی سعویه
ههوڵدهدات ههڕهشهی نوێ بهسهر ئێراندا بسهپێنێت ،له ڕێگهی
هاندان و چاالككردنهوهی چهندین گرووپی ئۆپۆزسیۆنهوه ،به
ڕێكخراوی (موجاهیدینی خهلق)یشهوه ،سهرهڕای هێز و گرووپه
ئیتنییهكان له كوردستانی ئێران و بلوچستان .ئهمهیه دیوی ناوخۆی
سیاسهتی نوێی سعوودیه ،كه دهیهوێت ئێران وێرانبكات .لهگهڵ
دهركهوتنی ش��ازاده فهیسهڵ له كۆنگرهی 9ی تهموزی 2016ی
ڕێكخراوی موجاهیدینی خهلق و بانگهشهكردنی بۆ ڕووخاندنی
كۆماری ئیسالمی ،ڕیاز ههنگاوێكی گ �هورهی ناوه به ئاراستهی
جێبهجێكردنی سیاسهته نوێیهكهی بۆ لهناوبردنی ئێران .ڕێكخراوی
موجاهیدینی خهلق ،كه له ساڵی  1965دامهزرێنراوه ،بریتی بووه
له گرووپێكی نهیاری چهكدار له سهردهمی دهسهاڵتی پاشایهتی له

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێران ،لهگهڵ ههبوونی ئایدیۆلۆژیایهكی بنكۆڵكاری ،كه ماركسیزم
و ئیسالمی پێكهوه كۆكردووهتهوه .موجاهیدینی خهلق كۆمهڵێك
پهالماری له دژی سهربازه ئهمهریكییهكان له ئێران ئهنجامدا ،پاشان
لهدوای چهند ساڵێك لهالیهن وهزارهتی دهرهوهی ئهمهریكاوه ناوی
خرایه ناو لیستی ڕێكخراوه تیرۆریستییهكان .لهدوای بهرپابوونی
شۆڕشی ئیسالمی دهسهاڵتی شۆڕشگێڕیی ڕێكخراوی موجاهیدینی
خهلقی وهالنا ،پاشان تاران له سهرهتاكانی دهیهی ههشتاكاندا وهكو
ڕێكخراوێكی تیرۆریستی دایه قهڵهم .له كاتی پهالماردانی ڕژێمی
سهدام حسێن ،ڕێكخراوی موجاهیدینی خهلق دژایهتیی ئێرانی كرد،
یارمهتیی سهدامی دا له دامركاندنهوهی ههردوو ڕاپهڕینی شیعهكان و
كوردهكان له عێراق .له كۆبوونهوهی ڕێكخراوی موجاهیدینی خهلق
له پاریس ،توركی ئهلفهیسهڵ ڕهخنهی توندی ئاراستهی كۆماری
ئیسالمی كرد ،بهتایبهتی دامهزرێنهرهكهی ئایهتوڵاڵ خومهینی بههۆی
خواستی ههناردهكردنی شۆڕشهوه.
ئهمه بهرجهستهكردنێكی دیاری سیاسهتی نوێی حكومهتی سعوودیهیه،
به ئامانجی لهناوبردنی ئێران ،لهگهڵ دهستبهرداربوونی سهركرده
سعوودییهكان له ناڕوونی و ههوڵدانیان بۆ جێبهجێكردنی سیاسهتی
گۆڕینی ڕژێم ،له ئێران به گرتنهبهری شهفافیهتێكی زیاتر .گهڕانێكی
بنهڕهتی بهم جۆره له سیاسهتی سعوودیه دیدارێكی تری جێ مشتومڕی
لێكهوتهوه ،بههۆی دیداری نێوان مریهم ڕهجهوی ڕابهری ڕێكخراوی
موجاهیدینی خهلق و مهحمود عهباس ،سهرۆكی دهسهاڵتی فهلهستین
له پاریس .پهیوهندییهكانی نێوان دهسهاڵتی فهلهستینی و موجاهیدینی
خهلق شتێكی تازهی نههێنایهئاراوه .میلیشیاكانی موجاهیدینی خهلق
به بنكه سهربازییهكانی ڕێكخراوی فهتح له باشووری لوبنان ڕاهێنانیان
پێكرا ،بۆ بهرهنگاربوونهوهی ڕژێمی پههلهوی له تاران .ئهوهی جێی
گرنگیپێدانه ئهوهیه ،كه ههردوو گرووپهكه وهك یهك شان بهشانی
دیكتاتۆری پێشووی عێراق (سهدام حسێن) له شهڕی نێوان عێراق -
ئێران جهنگان ،بهاڵم چاوپێكهوتنی ڕهجهوی لهگهڵ عهباس یهكسهر
وهك بهشێك له سیاسهته پهالماردهرهكانی سعوودیه ،له ناوچهكهدا
درایه قهڵهم .سعوودیه وهك دۆنهری سهرهكیی دهسهاڵتی فهلهستین
ئاسانكارییهكانی بۆ ئهنجامدانی ،ئهو دیدارهی نێوان مریهم ڕهجهوی
و مهحمود عهباس كرد ،ئهوهش برینداركردنێكی ڕهمزی بوو بۆ
ئێران   .
لهدوای شۆڕشی 1979وه ،ئێران زیاتر له ههرواڵتێكی عهرهبی،
یارمهتیی هێز و الیهنهكانی موقاوهمهی فهلهستینی دهدات ،بۆیه
لێپرسراوانی ئێران بهتوندی ڕهخنهیان لهو كۆبوونهوهیه گرت.
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چەکدارانی میلیشیاکانی موجاهیدینی خەلق

حسێن شێخولئیسالم ،ڕاوێژكاری وهزیری دهرهوهی ئێران محهمهد
ج �هواد زهری��ف لهو ب��ارهی�هوه وت��ی" :ڕێكخراوی موجاهیدینی
خهلق لهالیهن ویالیهته یهكگرتووهكان و ئیسرائیل و سعوودیهوه،
یارمهتی و پشتیوانی لێدهكرێت" .ڕاشیگهیاند كه مهحمود عهباس
"بووكهڵهیهكه به دهست ئهمهریكاوه" ،بهڵكو لهوهش زیاتر به
بهكرێگیراوی ئاژانسی ههواڵگریی ناوهندی ئهمهریكای دهداتهقهڵهم،
چونكه عهباس  پهیوهندیی نهێنی به گرووپه تیرۆریستییهكان و
ئیسرائیلییهكانهوه ههیه ،ئێستاش ئهو پهیوهندییانه ئاشكرا دهبن.
سهركرده سعوودییهكانیش الی خۆیانهوه هێرشهكانیان له دژی
ئێران توندتركرد ،له ڕێگهی پشتیوانیكردنی پێكهاته ئیتنییهكان له
ئێران .له دهرئهنجامی دوژمنایهتیی گهشهكردووی نێوان تاران و
ڕیاز ،مستهفا هیجری ،سكرتێری گشتیی حزبی دیموكراتی كوردستان/
ئێران ڕایگهیاند ،كه حزبهكهی پێشمهرگهكانی و كادیره سیاسییهكانی
دهنێرێت بۆ كوردستانی ئێران .ئهوهبوو یهكسهر ئێران هاته وهاڵم
و ڕایگهیاند ،كه چهند واڵتێكی ههرێمی ،بهتایبهتی ئیسرائیل و
سعوودیه لهپشت گهڕانهوهی جموجووڵی كوردهكانن .مستهفا
هیجری  له ئاماژهیهكیدا بۆ پێویستیی كوردانی ئێران به یارمهتی
و پشتیوانسی ئیسرائیل وتی" :ئێمه (كورد و ئیسرائیل) دوژمنی
هاوبهشمان ههیه".

وهستانی سعوودیه لهپشت حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،به
خاڵی وهرچهرخانێكی نوێ دادهنرێت .له ئهنجامی بێهیوابوونیان بۆ
رێگرتن له سهركهوتنی شیعهكان له عێراق ،لێپرسراوانی ڕیاز بهم
دواییه ئاشكرایان كرد ،كه دهیانهوێت كوردستانێكی سهربهخۆ له
باكووری عێراق دابمهزرێت .له كۆبوونهوهیهكی هاوبهشی لهگهڵ
دیپلۆماتكاری ئهمهریكی (دۆری گۆڵد) ،ژهنراڵ ئهنوهر ماجد عیشقی،
بوونی ئهو وهرچهرخانهی ڕاگهیاند .دامهزراندنی كۆمارێكی كوردیی
سهربهخۆ ،لهنزیك ئێران بۆی ههیه ببێته ههڕهشه بۆ سهر یهكێتیی
نیشتمانیی ئهو واڵته و گورزێك بێت ،بۆ هاوپهیمانهكانی ئێران
له دیمهشق و بهغدا .درێژهكێشانی ههڕهشهی گهشهكردوو ترسی
جیابوونهوهی كوردهكان گهوره دهك��ات ،لهگهڵ هاوكاریكردن و
یارمهتیدانی چهكدارانی كوردی ئێران لهالیهن سعوودیهوه .سهرهڕای
نكۆڵیكردنی سعوودیه بۆ ههبوونی كارێكی هاوشێوه ،لێپرسراونی
ئێران به زمانێكی توند هۆشدارییان ئاراستهی حكومهتی ڕیاز كردووه.
عهرهبستانی سعوودیە لە سوریا ئەوەندەی شەڕی پڕۆژەی ئێران و
دواتر حزبوڵاڵ دەكات ،ئەوەندە مەبەستە سهرهكییهكهی بەشار ئەسەد
نییە ،واتە سعودیە مەترسیی گەورەی لە سوریا بهڕاستی لە ئێران
و پڕۆژەی ئێرانییە ،بۆ گەیشتنە واڵتانی عەرەبی و كەنداو ،كە لە
خۆیدا كێشەی گەورە بۆ سعوودیە دروستدەكات ،پێگەی ئەو واڵتە
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لهڕووی هەرێمییەوە الوازدەكات .ئێران لە سێ كەناڵەوە له ڕۆڵی
سعوودیە دەدات ئهوانیش عێراق ،یەمەن و سوریایه ،جگە لەوەی
شیعەگەرایی لەناو شیعەكانی ناوچەی كەنداو بەهێزدەكات ،بهتایبەتی
لە بەحرێن كە زۆرینەی لەژێر تێفكرینی شیعەگەرایی ئێراندایە .لە
بەرامبەردا ئهمهریكا پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئێران بردووهتەپێشەوە،
ئەوەش بەدگومانیی لێپرسراوانی سعوودیەی خستووهتەوە بەرامبەر
سیاسەتەكانی ئهمهریكا لە ناوچەكەدا.
ئەو بەشدارییە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆیەی ئێران لە شهڕی سوریا
پارێزگاریكردنە لە تاكە سەرچاوەی گەیشتنی بە واڵتانی عەرەبی،
بە ڕۆیشتنی بەشارئەسەد هیچ گهرهنتییهك نامێنیتەوە ،كە ئێران
بتوانێت هاوكارییەكانی بگەیەنێتە حزبوڵاڵ و پڕۆژە میژووییەكەی
(الهالل الخصیب) گەشەپێبدات ،كە خۆی لە پرۆژەیەكی ستراتیژی
مێژوویی ئێران دەبینێتەوە ،بۆ سەپاندنی بااڵدەستی بەسەر واڵتانی
عەرەبیدا ،بە لەدەستدانی سوریا تەواوی ئەو پرۆژەیە ،كە خەریكە
بەرهەمەكەی دەبینرێت ،لە عێراقەوە بۆ سوریا و لوبنان ،هەروەك
سوریا وێستگەیەكی گرنگە بۆ ئێران ،تاكو پڕۆژەی گواستنەوەی نەوت
و گازی سروشتی لە عێراقەوە بهرهو سوریا بنێرێت ،لە بەندەری
بانیاس بە ڕێگای دەریای سپیی ناوەڕاستدا بیگەیەنێتە ئەورووپا،
هەروەك سوریا بۆ ئێران وەك هێڵی پێشەوەی شەڕی ئیسرائیل
دادەنرێت     ،بۆئەوەی ئێران بتوانێت ڕۆڵی ئیسرائیل الوازبكات،
پێویستی بە سوریا هەیە هەم چەك و هاوكاری بگەیەنێت بە
حزبوڵاڵ ،هەمیش دەورەی ئیسرائیل ب��دات ،ب��ەوەش دەتوانێت
قوواڵیی ئیسرائیل بخاتە ژێر هەڕەشە و چاودێریی جموجووڵەكانی
بكات دژ بە ئێران لە داهاتوودا ،بهتایبەت سهبارهت به بەرنامە
ئەتۆمییەكەی ،كە بەردەوام هەڕەشەی بۆمببارانكردنی لێدەكرێت
لەالیەن ئیسرائیلهوه.
ئەو ئامانجە سیاسی و ستراتیژییەی ئێران ،وادەكات بە شێوهیهكی
ئاشكرا و ف��راوان داكۆكی لە ڕژێمەكەی بەشار بكات ،بەرامبەر
پاڵپشتی سعوودیە ،توركیا ،ئیسرائیل و قەتەر بۆ گرووپەكانی ناو
سوریا ،لە بەرامبەریشدا سعودییە ئامادە نییە ،پاشەكشە لە سیاسەت
و گوتاری ڕۆیشتنی بەشار ئەسەد بكات ،تاكو دەستەبەرییەك نەبینێت
لە كەناڵێكەوە بۆ پاشهكشهكردنی ڕۆڵی ئێران لە سوریا و لوبنان
بااڵدەستی دهرنهخات ،بەسەر هاوكێشەی هێزی هەرێمیدا.
ه�هروهك سهركرده سعودییهكان ،حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێرانیش لهو ناڕهزامهنده ئێرانییانهیه ،كه له دژی پێكهاتن و
ڕێككهوتننامهی ئهتۆمیی نێوان ئێران و گرووپی ( )5+1دهوهستێتهوه.

ئایدیا دیپلۆماتیك

لهدوای ئهنجامدانی دانوستانه ئهتۆمییهكان ،مستهفا هیجری سهردانی
واشنتۆنی كرد ،چاوی كهوت به ئهندامانی موحافیزكار له كۆنگرێسی
ئهمهریكا و لێكۆڵهرانی سهنتهرهكانی توێژینهوه ،سهبارهت به
دهربڕینی ناڕهزایی لهسهر ڕێككهوتنی ئهتۆمی لهگهڵ ئێران .هیجری
له چاوپێكهوتنێكدا لهگهڵ گڵۆباڵ پۆست وتی" :ئهگهر سزاكان لهسهر
ئێران الببرێت ،دهتوانێت ئهو سهرچاوانه دهستبخات ،كه ڕێگهی
پێدهدات بهردهوام بێت لهسهر پشتیوانیكردنی تیرۆریستان و ئهو
ڕژێمه دیكتاتۆرییانهی پاڵپشتی تیرۆر دهك�هن ،له وێنهی بهشار
ئهسهد ،سهرچاوهی زیاتری چنگدهكهوێت تاوهكو ئاگری  كۆمهڵێك
ئاڵۆزیی زیاتر له خۆرههاڵتی ناوهڕاست خۆشبكات" .ئهم لێدوانانه
دووبارهكردنهوهی ئهو مهترسییانه بوو ،كه لهسهر زاری لێپرسراوانی
سعوودیهو ئیسرائیلییهكانهوه دهرچووه.

میلیش���یاكانی موجاهیدین���ی خهل���ق ب���ه بنكه
س���هربازییهكانی ڕێكخ���راوی فهتح له باش���ووری
لوبنان ڕاهێنانیان پێك���را ،بۆ بهرهنگاربوونهوهی
ڕژێم���ی پههلهوی له تاران .ههردوو گرووپهكهش
شان بهش���انی دیكتاتۆری پێشووی عێراق (سهدام
حسێن) له شهڕی نێوان عێراق  -ئێران جهنگان،
له ڕێگهی ڕیازهوه حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ههڵمهتێكی
تازهی دهستپێكرد ،داوای ڕووخانی حكومهتی تاران و لهناوچوونی
دهوڵهتی ئێران دهكات .له تهموزی 2016دا مستهفا هیجری وتارێكی
له ڕۆژنامهی جیرۆزالیم پۆست ی ئیسرائیلی باڵوكردووهتهوه ،تیایدا
داوای له كۆمهڵی نێودهوڵهتی كردووه هاوكاریی كهمینه ئیتنییهكانی
ناو ئێران بكات ،لهپێناو گهیشتن به ئاشتی و سهقامگیریی ههرێمی.
ههروهها هیجری ڕاشیگهیاندووه ،كه حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێران پاڵی داوهته پاڵ چهندین ڕێكخراوی عهرهبی و ئازهری و
بلوچی و توركمانی به مهبهستی پێكهێنانی ئهوهی پێیدهوترێت
"ئهنجوومهنی نهتهوهكان لهناو ئێرانێكی فیدراڵی" .هیجری لهكۆتایی
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قسهكانیدا دهڵێت" :ئێمه لهو بڕوایهداین ،كه لێكنزیكبوونهوهیهكی
ستراتیژی لهنێوان بهرژهوهندیی نهتهوهكانی ناوخۆی ئێران و
هێزه سیاسییه سهرهكییهكانی ناوچهكهدا ههیه (واته سعوودیه و
ئیسرائیل) ،ئهوهش بۆی ههیه ببێتههۆی بهدیهێنانی سیستمێكی نوێ
له ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست ،به جۆرێك كه دهكرێت ببێته
بنهمایهك بۆ بهدیهێنان و چهسپاندنی ئاساییش و ئاشتیی ههمیشهیی.
هیجری ئاشكراشی كردووه ،كه حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران
ئامانجهكهی گۆڕیوه ،تا له خواستی سهربهخۆیی لهناو ئێران ببێته
ئامانجی گۆڕینی ڕژێمی دهسهاڵت ،چونكه بهپێی قسهكانی هیجری
"پێویسته كۆماری ئیسالمی نهمێنێت ،ئهگینا خۆرههاڵتی ناوهڕاست
ههرگیز ئاشتی به خۆیهوه نابینێت" ،ئهوهش لهگهڵ زمانی توند و
سیاسهتی هێرشبهرانهی نوێی عهرهبستانی سعوودیه له دژی ئێران
گونجاوه و وێكدێتهوه  .
لهپاڵ ئهمهشدا ،حكومهتی ڕیاز تۆمهتباركراوه به پێشكهشكردنی
كۆمهك و یارمهتی به گرووپه بلوچییه توندڕهوهكان ،بهتایبهتییش
جوندوڵاڵ له باشووری خۆرههاڵتی ئێران .بهپێی قسهكانی ئهمیراڵ
(عهلی شهمخانی) ،ئهمینداری ئهنجوومهنی بااڵی نهتهوهیی ئێران
بزووتنهوهی سهلهفی – جیهادی ،كه هێرشدهكاته سهر دهسهاڵتی
ناوهندی له ئێران ،لهالیهن سعودییهكانهوه كۆمهك و هاوكاریی
دارایی پێشكهشدهكرێت .شانبهشانی ڕێكخراوی موجاهیدینی خهلق
و گرووپه ئیتنییه توندڕهوهكان له ئێران ،حكومهتی ڕیاز پشتیوانیی
كۆمهڵێك كهسایهتیی ئێرانی دوورخراوهش دهكات ،كه لهژێر پهردهی
مافهكانی مرۆڤدا كاردهكهن و الیهنگیریی ههر ههوڵ و تهقهلالیهك
دهكهن ،كه بدرێت بۆ ڕووخاندنی حكومهتی تاران ،تهنانهت ئهگهر
له ڕێگهی شهڕی سهرتاسهرییش بێت ،له بهرامبهر ئێران.
له ناوهندی بهرهنگاربوونهوهی گهرم و خوێناوی لهگهڵ ئێران،
دامهزراندنی بهرهیهكی نوێ له هاوكاران و بریكاره ناوخۆیی و
دهرهكییهكان دهچێته چوارچێوهی ئهو سیاسهتهوه كه سعوودیه
دایڕشتووه ،بۆ لهناوبردنی ئێران .سهرهڕای ئهمهش ،له ئهنجامی
پهنابردنی سعوودیه بۆ وههابییهكان دهكرێت بهكارهێنانی هاوكار
و بریكاره سهلهفییهكان لهالیهن ڕیازهوه ببێته ههنگاوێكی ستراتیژی
تهواو شكستخواردوو .له بهرامبهردا عهرهبستانی سعوودیه بهدهست
گۆشهگیرییهكی ستراتیژی ماوهدرێژهوه نهینااڵندووه ،چونكه ئهو واڵته
ڕووبهڕووی هێرش و پهالماردانی بیانیی گهوره نهبووهتهوه .ههر
له سهرهتای سهرههڵدانی ئایینی ئیسالمهوه ههردوو شاری پیرۆز
(مهككهو مهدینه) له سعوودیه بوونهته سهنتهری جیهانی ئیسالمی،

ئهوهش پاڵپشتییهكی ئهمنی و سیمبوڵی گهورهی بهو واڵته بهخشیوه.
به كرداریش ،مێژوو كولتوور و جوگرافیاكهی ڕۆڵیان گێڕاوه ،له
پاراستنی ئهو واڵته له بهرامبهر هێرشه ههرێمییهكان ،ئهمهش به
مانایهكی تر هۆكار بووه بۆ بونیادنانی تۆڕێك له گرووپه توندڕهوهكان
دوور له سنوورهكانی ،كه بهدهرن له ڕیشه مێژووییهكان و جوگرافیای
سعوودیه .لهوهش گرنگتر بریتییه له دروستكردنی پهیوهندییهكان
و پاراستنی له كاریگهریی ئهو هێز و گرووپه توندڕهوانهی ،كه
تا ئاستێكی زۆر پشت به بیروڕایهكی شۆڕشگێڕی دهبهستن ،بۆ
هاندانی میلیشیا دهرهكییهكان .لهدوای بهرپابوونی شۆڕشی ئیسالمی
له ساڵی 1979دا ،هێشتا ئێران دهوڵهتێكی شۆڕشگێڕییه و له ڕێگهی
ئایدیۆلۆژیاكهیهوه بهرهنگاریی ئهو سیستمه باوه دهكات ،كه له
ناوچهكهدا بوونی ههیه .له ئهنجامی سووڕانهوهی به دهوری خاڵێكی
تهوهریی ،كه چهقهكهی بریتییه له "سهربهخۆیی" ،عهقیدهی دژ
به كۆلۆنیالیزمی ئێران بووهتههۆی دروستبوونی دینامیكیایهكی
سهرنجڕاكێش له ناوچهكهدا ،ئهمهش وایكردووه ،ئهو واڵته ببێته
پهناگهیهك بۆ لهخۆگرتن و میوانداریكردنی ههر یهكێك كه
بهرهنگاریی هێزه ههرێمییه موحافیزكارهكان بكات.
ئهمه ئهو هۆكارهیه كه وایكردووه هێز و گرووپهكانی وهك داعش،
بهرهی نوسره ،سوپای ئیسالمی ،ڕێكخراوی موجاهیدینی خهلق و
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،وهك بانكێك بۆ ڕاكێشانی
پاره تهماشای سعوودیه بكهن ،بۆ ئهنجامدانی ملمالنێ و پهالماره
تیرۆریستییهكانیان ،ئهمهش مانای وایه كه واڵتی سعوودیه هێزی
ناسیۆنالیستی نهرمی نییه ،به بهراورد لهگهڵ دوژمنه سهرسهختهكهی:
"ئێران"  .
* ئاراش ڕایسنزاد :توێژهر له سهنتهری توێژینهوهكانی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست ،پرۆفیسۆر له كۆلیژی كاروباره نێودهوڵهتی و گشتییهكان
له زانكۆی فلۆریدا    .

سهرچاوهكان:
گۆڤاری (ناشناڵ ئینترێست) ،ناوهندی ئیسالمی بۆ توێژینهوهی
ستراتیژی.
/http://nationalinterest.org
http://www.iicss.iq/?id=40&sid=87
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ل ه چوارچێوهی ئهگهری ههڵگیرس���انی شهڕی نێوان سوننهو شیعه ،پێناچێت شتێكی
نوێ ههبێت س���هبارهت ب ه ههڵگیرسانی ش���هڕی داهاتووی نێوان سعودیهو ئێران،
كه ملمالنێیهك���ی كۆنهو مێژوویهكی ههی ه لهنێوان ئ���هم دوو واڵتهدا .بهاڵم ئایا
ڕێگهی تێدهچێ���ت بابهتهكه بگۆڕێت بۆ ملمالنێیهكی ڕاس���تهوخۆ لهنێوان ههردوو
دهوڵهت ،لهجیاتی ش���هڕ به لهبری؟ گۆڤاری فۆرین پۆلیسی ئهمهریكی ههوڵیداوه ،ل ه
ڕێگهی نووس���ینێكی نووس���هری ئهمهریكی (مایكڵ نایتس) ،توێژهر له ئهنستیتیۆی
واشنتۆن بۆ توێژینهوهكانی خۆرههاڵتی دوور ،وهاڵمی ئهم پرسیار ه بداتهوه ،دهربارهی
ئهگهرهكانی ههڵگیرسانی ش���هڕ لهنێوان سعودیهو كۆماری ئیسالمیی ئێران ،ئایا
ڕوودانی ئهم شهڕ ه چۆن دهبێت ،كاریگهری لهسهر ناوچهك ه چی دهبێت؟

بۆ وهاڵمدانهوهی ئهم پرسیارانه ،مایكڵ نایتس ڕوونی كردووهتهوه:
ئهگهر ههركهسێك بهدواداچوون بكات،تهماشای ئهم دوو دهوڵهته
بكات دهبینێت ،كه ئهو شهڕه به كرداری بوونی ههیه ،چونكه
ههریهكه له ڕیاز و تاران له ڕێگهی ئهوانهی به لهجیاتی شهڕ
دهكهن ،له یهمهن و سوریا و بهحرهین ،سهرهڕای ئهو شهڕهی
له ناوچهی شیعهنشینی خۆرههاڵتی عهرهبستانی  سعودیه بوونی
ههیه ،ئهمه مانای وایه ههریهكهیان به شێوهیهكی ناڕاستهوخۆ
ههوادار و الیهنگرانی ئهوهی تر دهكوژن .نایتس نووسیویهتی:
"له قۆناغی داهاتوودا ئهو دۆخهی ،كه لهنێوان  سعودیهو ئێران
دروست دهبێت ،توندتر و ئاڵۆزتر دهبێت و بهریهككهوتنهكه
ڕاستهوخۆ و توندوتیژتر دهبێت ،بهاڵم ماوهی كورت دهبێت".
نووسهر پێشبینیی ئهوهشی ك��ردووه ،كه بارودۆخهكه لهدوای
ماوهیهك هێورتر دهبێتهوه و جارێكی تر شهڕ به لهجیاتی له
واڵتانی تر دهگهڕێتهوه ،چونكه ئهم شێوازه له ڕووبهڕووبوونهوهدا
ماوهیهكی زۆره ،تاكه ڕێگهی گونجاوه بۆ ههردوو دهوڵهت.
نایتس باسی مێژووی شهڕی به لهجیاتی لهنێوان تاران و ڕیازی
ك��رد ،ئ��ام��اژهی ك��ردووه بۆ ش �هڕی ههشت ساڵهی عێراق –
ئێران ،كه تاران لهو سهردهمهدا خۆی وهك هێزێكی پشتیوان
بۆ هاوپهیمانهكانی نیشاندا ،وهك حزبوڵاڵی لوبنانی و میلیشیا
شیعییهكانی عێراق ،له بهرامبهریشدا عهرهبستانی  سعودیه ههمان
شێوازی بهكارهێنا بۆ بهدیهێنانی ئهو ئامانجهی ههوڵی بۆ دهدات،
له وهاڵمی دوژمنهكانیدا ،تهنانهت لهو كاتانهشدا ،كه هێزی
سهربازی پێویستی نهبووه .بۆ نموونه حكومهتی ڕیاز لهنێوان
سااڵنی  1970 – 1962له دژی بوونی هێزی سهربازیی میسر له

یهمهن وهستا ،ههروهها دژایهتیی بوونی هێزی سۆڤێتی كرد ،له
ئهفغانستان .نایتس لهو بڕوایهدایه ههردوو دهوڵهت ( سعودیه و
ئێران) نایانهوێت خۆیان شهڕهكان بكهن ،بهڵكو ههمیشه بهدوای
ئهو هێزو الیهنانهدا دهگهڕێن ،كه به لهجیاتی شهڕییان بۆ بكهن
و لهو ڕێگهیهوه ئامانجهكانیان بهدیبهێنن.
به بڕوای نایتس ،بهالی ئێرانهوه ئاسانه ،تا له بۆنهیهك زیاتر
پشتیوانیی خۆی بۆ میلیشیا شیعهكان بسهلمێنێت ،باشترین
نموونهش پشتیوانیكردنی بوو بۆ ئهو هێزه شیعییانهی شان بهشانی
ڕژێمی بهشار ئهسهد شهڕدهكهن ،جگه له پاڵپشتیكردنی بهردهوامی
حزبوڵاڵی لوبنان ،كه ناكرێت به هێزێكی میلیشیایی دابنرێت،
چونكه توانا سهربازییهكانی و چهكی بهرگری و هێرشبردنی زۆر
زیاتره ،له قهبارهی ئهو چهكانهی له دهستی میلیشیاكاندایه .بۆ
نموونه حزبوڵاڵ خاوهنی مووشهكی (زلزال)1ه ،كه له توانایدایه
ئامانجهكانی له تهلئهبیب بپێكێت ،ئهمه س �هرهڕای ههبوونی
سیستمێكی پێشكهوتووی دژهتانك و سیستمێكی مووشهكیی دژه
كهشتیی جهنگی ،كه ئێران پێیداوه و له ساڵی 2006دا حزبوڵاڵ،
له شهڕی دژ به ئیسرائیل بهكاریهێنا و سهركهوتوو بوو ،له
تێكشكاندنی كهشتییهكی ئیسرائیلی .مایكڵ نایتس ئاماژهی بۆ
ئهوهش كردووه ،كه ئێران مووشهكی جۆری ()C802ی داوهته
حوسییهكان ،كه له هێرشكردنه سهر ژمارهیهك كهشتی جهنگیی
ئیماراتی بهشدار له هاوپهیمانێتیی عهرهبی ،به سهركردایهتیی  
سعودیه له شهڕی یهمهن بهكارهێنرا .ئاماژهی بۆ ئهوهش كردووه،
كه حوسییهكان به كردار بوونه هۆكاری گهیاندنی زیانێكی گهوره،
له سوپای  سعودیه ،كاتێك توانییان ژمارهیهك تانك و ئامێری
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جهنگیی  سعودیه تێكبشكێنن له ڕێگهی مووشهكی پێشكهوتوو،
كه له ڕێگهی تارانهوه دهستیان كهوتووه.
بهپێی نایتس بریكارهكانی ئێران دهستیان گرتووه بهسهر چهند
بهشێكی باشووری عهرهبستانی  سعودیهدا گرتووه ،به كرداریی
مووشهكی (سكود)یان ناوه به چهند بنكهیهكی سهربازی ،لهناو
شانشینی  سعودیه .له عێراقیش ،میلیشیا شیعهكان ،كه لهالیهن
تارانهوه پشتیوانیان دهكرێت ،به ههموو شێوازێك لهالیهن كۆماری
ئیسالمیی ئێرانهوه هاوكاری و یارمهتییان پێشكهش دهكرێت،
ئهمهش وایكردووه میلیشیای بهدر ،كه گهورهترین میلیشیای
شیعییه له عێراق وهك باڵێكی سهربازی لهژێر سهركردایهتیی
ڕاستهوخۆی ئێراندا شهڕبكهن ،لهم ڕێگهیهشهوه كۆماری ئیسالمیی
ئێران ئهم جاره ههوڵدهدات ،ئهزموونی حزبوڵاڵ له عێراق و
یهمهن دووبارهبكاتهوه .به بڕوای نایتس ئهوهی زیاتر بهالی  
سعودیهوه جێی نیگهرانییه ،تۆمهتباركردنیهتی لهالیهن ئێرانهوه به
گرنگینهدان به بهحرهین و بهشی خۆرههاڵتی شانشینی  سعودیهی
دهوڵهمهند به نهوت ،كه ژمارهیهكی زۆر شیعه لهو دوو ناوچهیهدا
دهژین و زۆرینهی دانیشتووانیان پێكهێناوه .له ساڵی 2015دا
ئێران جموجووڵهكانی له واڵتی بهحرهین و ناوچهی خۆرههاڵتی  
سعودیه زیاتر كرد ،جگه لهمهش چاالكییهكانی میلیشیا شیعهكانی
عێراق و حزبوڵاڵش زیادیكرد ،له رێگهی كۆمهككردنی ئهو شانه
و گرووپانهی له بهحرهین و خۆرههاڵتی  سعودیه ،كه لهالیهن
ئێرانهوه به پێدانی چهك و تهقهمهنی هاوكاری دهكرێن ،بۆئهوهی
بتوانن بهرگری له خۆیان بكهن ،له بهرامبهر هێرش و پهالمارهكانی
سوپای   سعودیه له داه��ات��وودا ،ئهمهش ب �هالی نووسهرهوه
هۆكارێكی سهرهكی بوو پاڵی به دهسهاڵتدرانی  سعودیهوه نا ،تا
بڕیار بدهن به لهسێدارهدانی پیاوی ئایینیی شیعه (نهمر ئهلنهمر)
وهك جۆرێك له كاردانهوهی ڕیاز له ههمبهر ئهو گۆڕانكارییه
كتوپڕهی ،له تاكتیكهكانی ئێران له دژی  سعودیه ڕوویدا.
ماوهیهكی زۆر لهپێش ڕووداوهكانی یهمهن ،ههریهكه له  سعودیه
و دهوڵهتانی كهنداو ،به پراكتیكی بهره بهره دهستیانكرد به
پێكهێنانی تۆڕێك له بریكارانی سهربازی ،بهاڵم الیهنی سوودمهند
لهم پرۆسهیه حكومهتی لوبنان بوو ،كه هاوكارییهكی گهورهی  
سعودیه و واڵتانی كهنداوی وهرگرت .له ساڵی 2009دا ،یهك ساڵ
لهدوای بانگهشهكهی شای كۆچكردوو عهبدوڵاڵ بن عهبدولعهزیز،
بۆ بڕینی سهری مارهكه (كه مهبهستی ئێرانه)  ،سعودیه ههڵمهتێكی
سهربازیی بهرفراوانی بۆ ماوهی ( )9مانگ دهستپێكرد ،له دژی
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چهكداره حوسییهكان له باكووری یهمهن ،ئهمهش وایكرد  سعودیه
و هاوپهیمانهكانی له ئوردون و ئیمارات هێزی سهربازی و چهك
و تهقهمهنییان له دژی چهكداره حوسییهكان زیاتر بكهن ،له
ئێستاشدا دهوڵهتانی كهنداو و هاوپهیمانهكانی تری وهك پاكستان و
سۆماڵ هێزی تازهیان له یهمهن دروستكردووه ،بۆ پشتیوانیكردنی
ههڵمهتی سهربازیی عهرهبستانی   سعودیه ل��هوێ .مایكڵ
نایتس له درێژهی وتارهكهیدا ڕوونیكردووهتهوه ،كه پێدهچێت
مووشهكه دژهفڕۆكهكان له قۆناغی داهاتووی ملمالنێكاندا لهو
هاوپهیمانێتییهدا ،كه ویالیهته یهكگرتووهكانی ئهمهریكا ڕابهرایهتی
دهكات ،زیاتر مهیلی بهالی كشانهوه لهو شهڕه ناڕوونه ههبێت،
له كاتێكدا دیارترین نهیارهكانی ڕێكخراوی داعش و ڕژێمی بهشار

ههركهس���ێك بهدواداچ���وون بكات،تهماش���ای ئهم
دوو دهوڵهت���ه بكات دهبینێت ،كه ئهو ش���هڕه به
ك���رداری بوونی ههی���ه ،چونكه ههریهكه له ڕیاز
و ت���اران له ڕێگ���هی ئهوانهی به لهجیاتی ش���هڕ
دهكهن ،له یهمهن و سوریا و بهحرهین ،سهرهڕای
ئهو شهڕهی له ناوچهی شیعهنشینی خۆرههاڵتی
عهرهبستانی سعودیه بوونی ههیه
ئهسهد ،كهسانی سهلهفی و توندڕهون و ناكرێت خۆرئاواییهكان
هاوپهیمانێتیان لهگهڵدا بكهن ،بهاڵم عهرهبستانی   سعودیه و
هاوپهیمانهكانی له یهمهن ،به درێژایی ( )5ساڵ ئهم كارهیان كرد
و پێشدهچێت له ئێستادا ههمان سیناریۆ بگوازنهوه بۆ سوریا.
مایكڵ نایتس له درێژهی وتارهكهیدا دهڵێت" :ڕیاز پێیوایه كه
ڕێكخراوی قاعیده له نیوهدورگهی عهرهبی ،مهترسی له چهكداره
حوسییهكانی یهمهن كهمتره ،كه لهالیهن ئێرانهوه هاوكاری
دهكرێن .ههریهكه له   سعودیهو ئێران له ئێستادا نایانهوێت
شهڕێكی تهقلیدیی كراوه لهنێوانیاندا بهرپا ببێت ،لهگهڵ ههبوونی
ئهگهرهكانی دروستبوونی گرژی و پهرچهكردار ،لهسهر سنووره
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شا سەملان بن عەبدولعەزیز

محەمەد بن سەملان

هاوبهشهكانی نێوانیان له كهنداو ،ههروهها كێڵگه هاوبهشهكانی له ڕێگهی بهكارهێنانی مووشهكی ئاراستهكراوی زی��رهك و
گاز و ئهو دورگانهی كێشهیان لهسهره چهند پۆینتێكی ڕوونن دوورهاوێژهوه .نایتس لهكۆتایی وتارهكهیدا گهڕاوهتهوه بۆ مێژوو،
بۆ سهرههڵدانی گرژی و ئاڵۆزی له ئاییندهدا ،لهوانهشه ئێران كه له ساڵی 1988دا هێزی دهریایی ئێران له یهك ڕۆژدا لهسهر
ههڵبستێت به تاقیكردنهوهی مووشهكهكانی لهنزیك دهروازه دهستی ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا ،بهتهواوی تێكشكێنرا
دهریاییهكان و كهنارهكانی كهنداو نزیك له  سعودیه ،هاوكات لهو ئۆپهراسیۆنهدا ،كه به (فرس النبی) ناسراوه .بێگومان تهنیا
لهگهڵ ههبوونی چهند ئهگهرێكی تر ،كه دیارترینیان بریتییه له بیرهوهری یهك ڕۆژ بۆ ئێران و دهوڵهتانی كهنداو بهسه تا
دانانی مینی دهریایی و ئهو هێرشه ئهلیكترۆنییانهی ههردوو له تێبگهن ،كه باشتره له شهڕ و ملمالنێی ڕاستهوخۆ دووربكهونهوه،
ملمالنێكان له گۆڕهپانی الیهنێكی سێیهم قهتیس بكهن  .
دژی یهكتری ئهنجامیان دهدهن".
نایتس پێشیوایه كه له سااڵنی داهاتوودا النیكهم بهریهككهوتنێكی لهڕاستیدا سروشتی پەیوەندی ئاڵۆز و دڕدۆنگی نێوان سعوودیە
سهربازی كورت مهودا ،لهنێوان تاران و ڕیاز ڕوودهدات ،بهاڵم  -ئێران ،مێژوویەكی كۆنی هەیە ،له كاتێكدا ئهم دوو دهوڵهته
بهریهككهوتنێكی زۆر توند دهبێت ،چونكه ههریهك له ئێران و خۆیان بە میراتگری ئەو ملمالنێ مێژووییە دەزانن ،كە لەنێوان
دهوڵهتانی كهنداو ،به بهراورد لهگهڵ هێز و توانایان له كاتی دەوڵەتی سەفەوی و دەوڵەتی عوسمانیدا ههبووە ،ل��ەدوای
شهڕی عێراق  -ئێران خاوهنی هێزێكی سهربازیی زهبهالحن   .كەوتنی خەالفەتی عوسمانی   لە توركیا و دووركەوتنەوەی لەسەر
سعودیه هێزێكی ئاسمانیی پێشكهوتووی ههیه و هاوپهیمانی شانۆی ملمالنێكانی جیهان لهو سهردهمهدا  .سیستمی سیاسی له  
سهرهكیشی له ناوچهكهدا ئیماراتی عهرهبیی یهكگرتووه ،كه سعودیه سیستمێكی پادشاییە ،لەالیەن خانهوادەی (ئال سعود)ەوە
لهڕووی پراكتیكییهوه زۆر بهوردی توانای تێكشكاندنی سهرجهم بونیادنراوە .تاكو ئهمڕۆش بەردەوامی هەیە و دهسهاڵتی سیاسیی
بهندهرهكان و وێستگهكانی ههڵگرتنی ن �هوت و دام��هزراوه ئهو واڵته بهڕێوهدهبات .ئێرانیش له ساڵی 1921دا لەالیەن ڕەزا
پیشهسازییه سهرهكییهكانی ئێرانی ههیه .له بهرامبهردا ئهگهر شای پەهلەوی لەسەر سیستمێكی پادشایی بونیادنراوه ،بهاڵم ئەم
بهراوردێكی هێز و تواناكانی ئێران بكهین ،بۆمان دهردهكهوێت ،ڕژێمه تا سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران له ساڵی 1979
كه تاران له توانایدایه كهنارهكانی كهنداو مووشهكباران بكات ،بەردەوامی هەبوو.
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قاسم سولەیامنی

ئایەتوڵاڵ خامنەیی

هەردوو دەوڵەت سیستمێكی ئایینیی ئیسالمی لەسەر بنەمای تیرۆرن ،لە بەرامبەردا شیعە سیاسەتێکى تەندروستانەترى
جێبەجێكردنی شەریعەتی ئیسالم   پەیڕەودەكەن .عهرهبستانی   پهیڕهوکرد ،ئێران توانیى ت��ەواوى هیاللى شیعە یەکبخات و
سعودیه بە دوو ئاڕاستەی جیاواز مەزهەبی سوننەی سەلەفی دروشمەکانى دژى ئەمهریکا لە چوارچێوەى ڕاگەیاندن تێنەپەڕى،
و ئێران مەزهەبی شیعەی بااڵدەست كردووه ،له كاتێكدا ئێران واتا ئێران توانیى سوود لە دەرکەوتنى داعش ببینێت ،بە جۆرێک
توانایەكی باشی سەربازی و ئابووری ههیه ،دەوڵەمەنده بە کێشەى نێوان فەلەستین و ئیسرائیلیشی خامۆشکرد ،لەسەر هەموو
ئاراستەکان و پەتەکان یاریىدەکرد ،تا پێگەى خۆى لە سوریا و
یەدەكی نەوت و غازی سروشتی.
لەناو پەکەکە و پەیەدە و فەلەستین و عێراق و یەمەن و لوبنان
مێژووی پچڕانی پەیوەندییەكانی نێوان تاران – ڕیاز ڕێکخست ،خۆى کردە جهمسهرێكی گرنگ لە بەرامبەر ئەمهریکا
ئەگەربێت و ئێران وەک هێزێكی دژ به ئەمهریکا دەرکەوتبێت و   له دژى داعش ،توانیشى دەرگاى گفتوگۆى نێوان ئەمهریکا و
سعودیه و تورکیاش وەک دۆستى ئەمهریکا دەرکەوتبن ،ئەوا دواى ئێران بەناچارى بە ئەمهریکا بکاتەوە ،وەک دوو هاوبەرژەوەندى
دەرکەوتنى داعش هەموو نەخشەى پەیوەندییهكان و ملمالنێکان لە بەرامبەر ترسێکى هاوبەشى وەک داعشدا ،ئێران ئەو بۆشاییەى
گۆڕانى گەورەى بەسەردا هاتووە ،داعش نامەى کۆتایى مەزهەبى قۆستەوە ،کە تورکیا نەیتوانی لەڕووى سیاسى و سەربازییەوە یارى
سوننەیە ،کە ئەگەر دەوڵەتى خەالفەت ب��ەردەوام بێت ،ئەوا تێدابکات ،یارییەکەى ئێران بەردەوامى هەیە.
ئەوەى وێنا دەکرا بە دۆستى ئەمهریکا ،دەبێتە دوو کەرت و ئەم  .1مێژووی یەكەم پچڕاندنی پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانیانی نێوان
مەزهەبەش دەبێتە ئەنتى ئەمهریکا ،ئەوەش دەزانین کە تا ئێستا ئێران و  سعودیه دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1943كاتێك حاجییەكی
داعش شەڕى مەزهەبى نەکردووە ،بەتایبەت شەڕى دژى شیعە ئێرانی لە كاتی بەجێهێنانی فەریزەی حەجدا لەالیەن پۆلیسی  
نەکردووە ،کە پێدەچێت سیناریۆیەک لەپشتى ئەم شەڕەوە بێت ،سعودیهوە دهستگیركرا ،دواتر لەسێدارەدرا ،لە پەرچەكرداری
دواى ئەوەى تورکیا ویستى بگەڕێتەوە بۆ قەڵەمڕەوى عوسمانى و ئەمەشدا ئێران پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانی لەگەڵ حكومهتی
هەموو سوننەکان یەکبخات ،بهاڵم ئەم هەوڵەى سهركهوتوو نهبوو ،ڕیازدا ڕاگرت .
چونکە سوننەکان هەڵگرى دروشمى دژەڕۆژئاوایى و ئهنجامدهری  .2یەكێكی تر ل��ەو ه��ۆك��اران��ەی ،كە ب��ووەه��ۆی تێكچوونی
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بەشار ئەسەد لە سەنگەری هێزە سەربازییەکانیدا

پەیوەندییەكانی نێوان ئەم دوو واڵتە ،دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1950
كاتێك قهوارهی ئیسرائیل لەالیەن ڕژێمی ڕهزا شاوه وەكو دەوڵەت
ناسێنرا .
 .3ملمالنێ و بەریەككەوتنی سیاسەتی دەرەوەی هەردوو واڵت
جارێكی تر گرژی تێكهوت ،لە ساڵی  1968كاتێك بەریتانیا خاكی
بەحرێنی بەجێهێشت ،عهرهبستانی   سعودیهش بەحرێنی وەكو
دەوڵەت ناساند.
 .4ڕوودانی كێشه و ڕووبهڕووبوونهوه له وهرزی بەجێهێنانی
فەریزەی حەج ،یەكێكی ترە لە هۆكاری تێكچوونی پەیوەندییە
دیپلۆماسییەكانی نێوان ئێران و   سعودیه ،بە جۆرێك بووەتە
هۆكاری مردنی بەكۆمەڵی حاجییانی ئێرانی ،جگه لهمهش چهندین
جار حاجییانی ئێرانی ،تۆمەتبار كراون بە بردنهناوهوهی ماددهی
تەقینەوە بۆ ناو شوێنه پیرۆزهكان .یهكێك له نموونه دیارهكانی
ڕووبهڕووبوونهوه له وهرزی حهجدا ،بریتییه له مردنی بەكۆمەڵی
حاجیانی ئێران لە ساڵەكانی  1987و  1988و 2015دا.
 .5كشانەوەی سوپای ئەمهریكا لە عێراق  و ڕووخاندنی ڕژێمی
سەدام حسێن و دەستپێكردنی  بەهاری عەرەبی لە چەند واڵتێكی
ناوچەكەدا ،بەتایبەتی له (سوریا ،میسر ،یەمەن ،بەحرهین)
سهرهڕای ئەو ملمالنێ سیاسییەی لە لوبناندا هەیە ،لهگهڵ یاریكردنی

نرخی نەوت لەالیەن  سعودیهوە و بەرەوپێشچوونی ڕێككەوتننامە
ئەتۆمییەكەی ئێران لەگەڵ ڕۆژئ��اوادا   هۆكار گەلێكن بۆ ئە و
ملمالنێ سیاسییەی ،كە لەنێوان سعودیه و ئێران هاتووەتەئاراوه.
بە درێژایی ئەو قۆناغانە   سعودیه و ئێران ههبوونی لەمپەر
لە بەرامبەر بەرژەوەندییەكانی یەكتر بە ئێستاشەوە ،بەاڵم ئەو
ملمالنێ سیاسی و ئابووری و ئایدۆلۆژییانە ،ڕێگر نەبوون لە
بەردەم هەژموون و بااڵدەستیی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
 .6دوایین ئەڵقەی بەریەككەوتنی  سعودیه و ئێران بریتی بوو ،له
پرسی لەسێدارەدانی زانایەكی شیعە مەزهەب لەالیەن  سعودیهوە،
كێشەی بنەڕەتی تەنیا لەسێدارەدانی (نەمر باقر ئهلنهمر) نییە،
بەڵكو  دەرخەری  ئەو كێشە و ملمالنێ مێژووییەیه ،كە لەنێوان
ڕەوتی شیعەی ئێران و سوننەی  سعودیهدا هەیە ،ئەم تێڕوانینە
ئایینییه بۆ سیاسەت الی هەریەكەیان جیاوازە( .ئێرانی شیعە)
پێیوایە دەسەاڵتی دینیی لێزەوتكراوە( ،سعودیهی سوننە)ش پێیوایە
دەسەاڵتی سیاسی لێزەوتكراوە ،بەاڵم لە بنەڕەتدا  ملمالنێكانیان
كێشەی سیاسی و پاوانخوازی و بااڵدەستیی ههژموون و سهپاندنی
ڕابهرایهتیی هەرێمایەتییە بە ڕووپۆشی ئایینی  ،كە لە ناوچەكەدا
بهئاشكرا بوونی هەیە .
توندبوونی كاردانەوەكان لەنێوان سعودیه-ئێران و دابەشبوونە تائیفی
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بیۆگرافیای هاوسهنگی ستراتیژی و سهربازی ئێران و سعودی ه

عهرهبستانی سعودی ه

كۆماری ئیسالمی ئێران

جۆری چهك

تـانـك

1210

1658

زرێپۆش

5500

1300

فڕۆكهی جهنگیی

236

119

هـلیكۆپتهر

200

135

كـهشتیگهل

55

397

ژێـرئـاوی

-

32

مـوشهكی ستراتیژی

سهدان

ههزاران

ژمـارهی سهربـاز

 235000ئاماده

 55000ئاماده

 25000یهدهگ

1800000یهدهگ

خهرجی سهربازی

 80ملیار دۆالر

 18ملیار دۆالر

فـڕۆكـهخـانـه

214

319

بـهندهری ئـاوی

4

3

یـهدهگی نـهوت

 264ملیار بهرمیل

 145ملیار بهرمیل
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و مەزهەبییەكان و دەركەوتنی جەمسەربەندییە هەرێمایەتییەكان،
دۆخێكی نوێی نێودەوڵەتی هێناوەتەئاراوە ،ڕەنگە ناوچەكە بەرەو
دۆخی جەنگ ببات ،بەتایبەتی لە عێراق و سوریا و یەمەن.
ئەمە لە كاتێكدایە سوریا بەپێی بڕیاری ژماره ()٢٢٥٤ی نەتەوە
یەكگرتووەكان هەنگاودەنێت ،بەرەو ئاساییبوونەوە ،له كاتێكدا
عێراقیش لە ئەگەری هەڵگیرساندنی جەنگێكی چاوەڕوانكراودایە،
لهدوای هاتنی سوپای توركیا بۆ نزیك شاری موسڵ ،كه تیایدا
سوپای عێراق شهڕێكی دهستهویهخهی لهگهڵ چهكدارانی داعش
دهستپێكردووه ،ئهمه لە كاتێكدا توركیا لە ناوچه كوردییهكاندا
ڕووبەڕووی بهرهنگاریی كوردهكان بووەتەوە و ( )pkkو سوپای
توركیا ،گەیشتوونەتە حاڵەتی ڕووبەڕووبوونەوەی جیددی .

به بڕوای نایتس ،بهالی ئێرانهوه ئاس���انه ،تا له
بۆنهی���هك زیاتر پش���تیوانیی خۆی بۆ میلیش���یا
ش���یعهكان بس���هلمێنێت ،باش���ترین نموون���هش
پش���تیوانیكردنی بوو بۆ ئهو هێزه ش���یعییانهی
شان بهشانی ڕژێمی بهشار ئهسهد شهڕدهكهن
كاردانەوەكانی هێزە نێودەوڵەتییەكانیش بەتایبەت ئەمهریكا و
ڕووسیا له بهرامبهر لەسێدارەدانی ڕابهری شیعه (نەمر ئهلنهمر)،
لهالیهن دهسهاڵتدارانی سعودیهوه ،تەنیا لە ڕوانگەی داكۆكی له
مافەكانی مرۆڤە و هیچی تر ،بۆیە ئێستا ئاسۆیەك نابینرێت
بۆ دانوستان و گرتنهبهری ڕێگهچاره دیپلۆماسییەكان لهنێوانیاندا،
تەنیا ئەو كاتە نەبێت ،كە جەنگ لە بەرژەوەندیی   هێزە
نێودەوڵەتییەكانی وهك ئەمهریكا و ڕووسیادا نییه.
بێگومان ئەمهریکا و پهیمانی ناتۆ ،ئەو ڕاستییە باش دەزانن،
کە لهدواى دەرکەوتنى ڕێكخراوی داعش ،ههریهكه له سوریا و
یەمەن و عێراق دەکەونە ژێر دەستی ئێران ،بهاڵم تورکیا وەک
هاوپهیمانی ئەمهریکا ناتوانێت ئەم ڕۆڵە بگێڕێت ،بۆیە واڵتانى
سوننە مهزههب لە ئێستاوە لە بااڵدەستیى هیاللى شیعى دەترسن،

واتا دواى قۆناغى داعش ،خولی دووەمى یارییەکە دەستپێدەکات،
کە شەڕى نێوان ئێران و سعوودییهیه الیهك وەک نوێنەرایەتیى
شیعە و الیهكهی تریش وهك نوێنەرایەتیى سوننە له ناوچهكهدا،
بە دیوێکى تردا ئەمهریکا لە ئەگەرى سیناریۆکان دەترسێت ،خۆ
ئەگەر ئەم دوو بلۆکە هەر ڕێککەوتنێک بکەن ،ئەوا ئەمهریکا
دەبێت بە خواستى ئەمان بێتەوە سەر مێزى گفتوگۆکان ،نەک
وەک ئەوەى ئەمهریکا خۆی دەیەوێت ،هەرچەندە ئەمە ئەگەرێکى
دوورە ،ئەوەى ماوەتەوە ئێران لە ئێستادا ڕۆڵێکى گەورە دەگێڕێت
لە شەڕى دژى داعش ،لە بەامبەردا دواى پاشەکشەى تورکیا،
عهرهبستانی سعودیه ناتوانێت بێت لە گۆڕانى هاوکێشەکاندا ڕۆڵی
ئەمهریکاى دووەم بگێڕێت .ههر لە ئێستاوە ئەوە ڕوونە ،کە
نەجهف و مهککە دەبنە دوو سەنتەرى دینیى گەورە ،کە لەمێژه
تا ئێستا شیعە نەیتوانیوه ،ئەم سەنتەرهى خۆى لەژێر دەستى
سوننەكان ڕزگار بکات و سوننەش تا ئاستێک خامۆشى کردووه .
ئەگەر هەوڵى سعودیه بۆ ئەوە بێت ،كه لهدواى شکستهێنانی
تورکیا هیاللى سوننە ڕێکبخات ،خۆى ئامادەبکات بۆ قۆناغى دواى
داعش ،ئەمهریکا و پهیمانی ناتۆش دەیانەوێت بە یەک ئاست
هەردووکیان لەسەر هێڵى پەیوەندییەکانیان ڕابهێنن ،نەهێڵن ئەم
دوو هیاللە نه ڕێکبکەون و نە شەڕى یەکتریش بکەن ،چونکە
بە هەردوو دیوەکەدا بەرژەوەندییەکانى ئەمهریکا و ئهورووپا،
دەکەونە بەردەم هەڕەشەوه ،بۆیە هەوڵى یەکخستنى سوننەکان
لەسەر دەستى سعودیه ،هەوڵێکى ئەمهریکا و پهیمانی ناتۆیە بۆ
ڕاگرتنى هاوسەنگیى نێوان سوننە و شیعە لهدواى كۆتایی داعش .
ل���ەڕووى سیستمى حوکمڕانییەوە ،ئ��ەوە بۆ ڕۆژئاواییەکان
ڕوونبووەتەوە ،کە سیستمى دیموکراتى و واڵتى کراوە ،بەکەڵکى
ئەم ناوچانە ناێت و ئیسالمییە توندڕەوهکان سوودییان لێوەرگرتووە،
ب��ۆئ��ەوەى تیایدا گەشەبکەن و ببنە هەڕەشە بۆ بنەماکانى
دیموکراتیەت ،ئەمەش کاریگەرى لەسەر واڵتانى ئەورووپاش
دروستکردووە ،بە شێوەیەک ترسى ئەوە هەیە کە بزووتنهوه
ڕاسیزمەکان دەس��ەاڵت بگرنهوه دهست .لە ئێستادا ڕوونه کە
مۆدێلى حوكمڕانی (وەلى عەهد) خەریکە بەتەواوەتى ئەم ناوچانە
داگیردەکات ،دووریش نییە شیعەكان هەمان مۆدیل قبووڵبكهن و
بیگۆڕن بۆ سیستمی وەلى عەهد ،ئیتر ئەو نەتەوانەى دەکەونە ناو
ئەم سنوورەوە ،ئەگەر الیەنى نەتەوەییان بااڵتر بێت ،ئەوا هەمان
مۆدێل لەژێر ناوى نەتەوەیدا وەردەگرن.
قسهی زۆر دهكرێت دهربارهی ههڵگیرسانی شهڕێكی ڕاستهوخۆ
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لهنێوان ئێران و سعودیه ،بێگومان ئهم ئهگهرهش دهگهڕێتهوه
بۆ ئهو پاڵنهرانهی ،كه ههردووال پاڵدهنێت بهرهو ئاقاری شهڕ و
پێكدادان ،بهتایبهتی  لهدوای سهقامگیریی پهیوهندییهكانی تاران
لهگهڵ ویالیهته یهكگرتووهكان و یهكێتیی ئهورووپا ،بهاڵم چهندین
فاكتهر ئهم پرسهیان كۆنترۆڵكردووه ،كه بریتین لهمانهی خوارهوه:
 ئێستا ئێران له بواری سیاسهت و ستراتیژدا جیاواز له ڕابردوو فێڵو تاكتیكی زیاتر بهكاردههێنێت ،ئهم شێوازهش له مامهڵهكردن له
سیاسهتی ناوخۆ و دهرهوهدا بهڕوونی ڕهنگیداوهتهوه .دهركهوتنی
یهكهم بهرههمی پهیڕهوكردنی ئهو شێوازه له سیاسهت ئهو كاته
بوو كه تاران دهستیكرد به ڕاگرتنی شهڕی ڕاستهوخۆ لهگهڵ
ڕژێمی سهدام حسێن ،بهاڵم شهڕی ژێربهژێری تاران له دژی سهدام
ب �هردهوام بوو ،هاوكات ئێران پهیوهندییهكانی لهگهڵ یهكێتیی
سۆڤێتی جاران و چین بههێزكرد و چهند كهناڵێكی پهیوهندی
لهگهڵ ئهورووپا و ئهمهریكادا كردهوه .ئهم شێوازه له سیاسهتی
ژیرانه گهیشته لووتكه ،كاتێك ئێران له ساڵی 1998دا خۆی پاراست
له بهرپاكردنی شهڕ له دژی دهسهاڵتی تاڵیبان له ئهفغانستان،
له ترسی نقومبوونی له زهلكاوی ئهفغانی ،سهرهڕای ئهوهی كه
سوپای پاسداران نزیكهی نیو ملیۆن چهكداری لهسهر سنوورهكانی
ئهفغانستان كۆكردهوه ،بههۆی ئهوهی كه تاڵیبان پهالماری ناوچهی
(بامیان)ی ئێرانی دا و ( )20ڕاوێژكاری سهربازی سهر به سوپای
پاسدارانی كوشت ،كه ڕابهرایهتیی شیعهكانی ئهفغانستانیان دهكرد
له شهڕی دژی به دهسهاڵتی تاڵیبان.
 سعودیه سهرقاڵی خۆپڕچهككردن و پالندانان و مهشق و ڕاهێنانو بههێزكردنی هاوپهیمانییه ،بهتایبهتی لهدوای كۆتاییهاتنی شهڕی
نێوان عێراق – ئێران و تاكو ئێستاش بهردهوامه ،بۆ بهرپهرچدانهوهی
پێشڕهوییهكانی ئێران له ناوچهكهدا ،ههروهها بڕێكی زۆر گهورهی
چهك و مووشهك و تهقهمهنی ،بۆ ئهو مهبهسته تاقهتكردووه،
جگه له كڕینی نوێترین جۆری فڕۆكه له جیهاندا ،ئهمهش مانای
وایه له شهڕی نێوان ههردوو واڵتدا ،واته ڕووخاندنی واڵتهكانیان
بهسهر سهری هاوواڵتییانی ئێران و سعودیه پێكهوه ،بیریشمان
نهچێت كه ئێران ژمارهیهكی زۆر مووشهكی پێشكهوتووی ههیه،
دهتوانێت ئهو ئامانجانهی مهبهستیهتی بهئاسانی بیانپێكێت.
 شهڕێكی لهم شێوهیه بۆ ئێران هیچ واتایهكی نییه ،ئهگهرنهبێتههۆی سڕینهوهی ئال سعوود و دوورخستنهوهیان له دهسهاڵت
و گرتنهدهستی لهالیهن شیعهكانی سعودیهوه .ئهمهش بابهتێكه
ئهگهر تا ڕاددهیهك پێكهاتهكانی عێراق و یهمهن قبووڵیبكهن،
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بهاڵم خێڵهكان و پێكهاتهكانی دورگهی عهرهبی قبووڵیناكهن ،لێی
بێدهنگ نابن ،ئهگهر بێت و ئهمهریكاش لێی بێدهنگ بێت چهند
هێزی تر ههن ،پشتیوانی له ئال سعوود دهكهن و دهبنه ڕێگر
له بهردهم سهركهوتنی ئێران ،ههندێك لهو هێز و دهوڵهتانه
بریتین له :فهڕهنسا ،سودان ،مهغریب ،میسر ،توركیا و پاكستان.
سهرهڕای زیادبوونی توانا سهربازییهكانی ئێران ،بهاڵم له ئێستادا
تاران له پاییزی شۆڕشدا دهژی ،جگه لهمهش پهلكێشكارییهكی
توندی سوننه و شیعه بوونی ههیه ،له كاتێكدا ڕۆژ لهدوای
ڕۆژ ڕق و كینهیان له بهرامبهر سوننه قووڵتر دهبێتهوه ،ئهوهش
بههۆی ئاشكرابوونی مامهڵهی تائیفییانهی خراپ له ههموو
شوێنێك ،بهتایبهتی له عێراق و سوریا .ههرچهنده نزیكهی
( )150ملیۆن شیعه له سهرتاسهری جیهاندا قوواڵییهكی مرۆییان
دهستهبهركردووه ،بۆ قهرهبووكردنهوهی ئێران بههۆی ئهو كێشه
و گرفته بهردهوامهی ،له عێراق و سوریا پێیانهوه گیرۆده بووه،
بهاڵم ههڕهشهكانی شیعه به داگیرگردنی ههردوو حهرهمی پیرۆز
ههستی نزیكهی یهك ملیارونیو سوننهی جیهان دهورووژێنێت،
كه دهبێته پاڵپشتێكی بههێزی سوپای سعودیه له بهرامبهر ئێران.
 ئێران لهدوای البردنی سزا نێودهوڵهتییهكان لهسهری ،ڕۆژانهیهك ملیۆن بهرمیل نهوت     بهرههمدههێنێت و بۆی ههیه بهم
نزیكانه تا  2-3ملیۆن بهرمیل زیادی بكات ،بهاڵم لهبهرامبهردا
سعودیه ڕۆژانه ( )12ملیۆن بهرمیل بهرههم دههێنێت و ههوڵی
زیادكردنیشی دهدات .لهبهر ڕۆشنایی ههموو ئهم هۆكارانه
پێویسته چاومان لهسهر ئهگهری ڕوودان��ی ئهو شهڕه بێت له
ئاییندهدا ،ئهمهش ههموو ئهگهرهكان بهكراوهیی دههێڵێتهوه.

سهرچاوهكان :
http://www.elmogaz.com/node/356069
https://ar.islamway.net/scholar/3835D9
http://skurd.net/old1/index.php/2014-07-26-15-0038/1898
http://www.dw.com/ar
http://www.addiyar.com/article/1234560-
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خهمی سعودیه  -واڵتانی كهنداو

پارێزگاریكردن له ناوهندێتیی دورگهی عهرهبی
لهبهردهم پهلهاویشتنی ئێران

شهفیق ئهلغهبرا
لهعهرهبییهوه :ئارا سەباح
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بـ

بارێكی قهیراناوی و ناسهقامگیر ناوچهی كهنداوی داگرتووه،
بههۆی ئهو گرژی و ئاڵۆزییانهی تووش���ی ههرێمی عهرهبی
بووه ،له ههمان كاتیشدا ترس و دڵهڕاوكێی زۆر ،بووه هۆی
فروانبوونی هێزی ئێران و زیادبوونی ڕێژهی دانیشتووانی و
كشانی بهرهو ڕوانگهی جوگرافیی ناوچهكه ،بهڵكو ترسانیش
ل ه ئایدۆلۆژیا نیمچ ه شۆڕشگێڕییهكهی و سیستم ه سیاسیی ه
بهدامهزراوهكراوهكهی و ئهو ڕێككهوتن ه ئهتۆمییهی ،لهگهڵ
دهوڵهتانی خۆرئاوا واژۆی كردووه .دهسهاڵتی ئێران قۆناغ ب ه
شهفیق ئهلغهبرا
قۆناغ لهدوای بهرپابوونی شۆڕشی گهلی سوریا ،ههوڵیداو ه
پێگهی ڕژێمی بهش���ار ئهسهد بههێزبكات ،پشتیوانیی چهكدار ه حوسییهكانی یهمهن
دهكات ،بهتایبهتی لهدوای دهس���تگرتنیان بهس���هر زۆربهی ناوچهكانی ئهو واڵتهدا،
ههروهها دهرگاش���یان كردهوه بۆ سهپاندنی ههژموون بهس���هر هاوسهنگییهكانی
عێراق لهدوای ش���هڕی  ،2003ئهم ه س���هرهڕای گهورهبوونی ڕۆڵی ئێران ل ه لوبنان و
سوریا له ڕێگهی حزبوڵاڵ و زیادبوونی ڕۆڵی ئهو حزبه ل ه گۆڕهپانی سوریا .له الیهكی
ترهوه ،شانشینی سعودیه ،ك ه تاكه دهوڵهتی بههێزی كهنداوه لهڕووی سهربازییهو ه
و خاوهنی گهورهترین ڕووبهری زهوییهوه ڕێژهی دانیش���تووانی زیاتر ه له ( )28ملیۆن
كهس ،ل ه ئێس���تادا ل ه زیاتر ل ه بهرهیهكدا بهرهنگاربوونهو ه بهڕێوهدهبات ،بهتایبهتی
دوای ئهوهی شا سهلمان ل ه سهرهتای ساڵی 2015و ه دهسهاڵتی گرتووهتهدهست.

لهڕاستیدا سعودیه هێز و تواناكانی تهرخانكردووه بۆ
بهرگریكردن له ڕوانگه ئاساییشییهكهی ،ئهمهش  لهدوای
لهرزاندنی ئاساییش و ئارامیی ههرێمهكه ،به ئاساییش
و ئارامیی كهنداویشهوه .ئهمه پاڵی پێوهناوه له زۆربهی
ئاراستهكاندا سهركردایهتی و پێشهنگیی خۆی بهرجهستهبكات،
بهتایبهتی لهالیهن خودی جێنشینی  سعودیهوه به ئامانجی
ئهوهی خۆی لهپشت یهكڕیزیی كهنداوییهكان بوهستێت،
بهبێ هیچ جیاوازییهك .لهم ژینگه نوێیهدا شانشینی  سعودیه
سهبارهت به بوونی جیاوازییه بنهڕهتییهكان له ههڵوێستی
واڵتانی ناوچهی كهنداو ،لێبوردهیی كهمتره .ناوچهی كهنداو
به سهركردایهتیی سعودیه ڕووبهڕووی زیاتر له ههڕهشهیهك
بووهتهوه .له الیهك ئێران ،پاشان ڕێكخراوی داعش ،كه
بووهته جێی سهرنجی ژمارهیهكی زۆر له گهنجانی سعوودی
و ئوردونی و تونسی .ههروهها كهنداو به شێوهیهكی
سنووردار ڕووبهڕووی ههڕهشهی مامهڵهكردن لهگهڵ ئیخوان

ئایدیا دیپلۆماتیك

موسلمین بووهتهوه ،بهو پێیهی كه كۆمهڵهیهكی ڕێكخراوه
له دهرهوهی سیستمی سیاسی كاردهكات .سهرهڕای ناكۆكیی  
سعودیه لهگهڵ بزووتنهوهی (ئیخوان موسلمین) ،دهبینین
شانشینی   سعودیه له ساڵی 2015وه له یهمهن مامهڵهیان
لهگهڵدا دهكات ،له كاتێكدا دهوڵهتانی تری كهنداو دژایهتی
دهكهن ،له سایهی هاوپهیمانێتییان لهگهڵ میسر .دهبینین
قهتهر له ههڵوێستهكانیدا پشتیوانی له ئیخوان و ئۆپۆزسیۆنی
میسر دهكات .واڵتانی كهنداو سهركهوتوو بوون له پۆلێنكردنی
حزبوڵاڵ وهك گرووپێكی تیرۆریستی ،ئهمه له كاتێكدایه
كه ناكۆكیی تائیفی لهگهڵ شیعهكان له ناوچهی كهنداو
بهرهو قوڵبوونهوه دهچێت ،ئهمهش بهشێكی دهگهڕێتهوه بۆ
ڕهنگدانهوهی ملمالنێی نێوان   سعودیه  -ئێران ،له الیهكی
تریشهوه بهرئهنجامی الوازیی میكانیزمهكانی دادپهروهری
و دیموكراسییه ،له چوارچێوهی سیاسهتهكانی دهوڵهت و
كۆمهڵگه له ناوچهی عهرهبیدا ،كه چهند تائیفهیهكی شیعه
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مهزههب ههیه ،پهراوێزدهخرێن و جیاوازییان له بهرامبهر
دهكرێت .پهراوێزخستن و پشتگوێخستن دیاردهیهكی گشتییه
لهم ههرێمه و بهرامبهر چهند پێكهاته و گرووپێكی خێڵهكی
و تائیفی جیاوازی كردووهته ئامانج ،واته پهراوێزخستن له
واقیعی ناوچهی عهرهبیدا دیاردهیهكی گشتیه.
عهرهبستانی سعودیه دوور نییه له ئهگهری دۆزینهوهی
چارهسهری ناوهند لهگهڵ ئێران .كهواته ههوڵهكانی سعودیه
به ئاراستهی گۆڕینی هاوسهنگیی هێزهكان و كۆكردنهوهی
زۆرترین كارتی فشار بۆ وهستاندنی پهلهاویشتنی ئێران
ههنگاودهنێت ،كه دروستكردنی پردی پهیوهندیی بههێزتر
لهگهڵ توركیاش دهگرێتهخۆ .لهبهر ئهوه هێشتا شانشینی
سعودیه واقیعبینیی خۆی لهدهست نهداوه ،چونكه باش
دهزانێت كه ئێران دهمێنێت و جوگرافیاش گۆڕانی بهسهردا
نایات .ئامانجی جموجووڵی ئێستای كهنداوییهكان و سعودیه،
بریتییه له دروستكردنهوهی هاوسهنگیی ستراتیژی بۆ
بارودۆخی عهرهبی ،ههروهك لهپێش شۆڕشهكانی بههاری
عهرهبی به شێوهیهكی ڕێژهیی بوو ،بهاڵم ئهم ههوڵدانه پڕه
له ئاستهنگ و ههڕهشهی ناوخۆیی و ههرێمی ،ههروهك
ئاستی ئهو گۆڕانهی له جیهانی عهرهبیدا دروست بووه ،به
ههندی وهرنهگرتووه .بهههرحاڵ ههموو دهوڵهتانی كهنداو
ههمان تێڕوانینی سعودیهیان نییه ،لهههمبهر هاوكێشه
ههرێمییهكان و ئێران ،بهڵكو چهند نابهرابهرییهك ههیه ،كه
جوگرافیا و شێوازه جیاوازهكانی بیركردنهوهی سهركردهكانی
قهتهر و ئیمارات و كوێت و عومان سهپاندوویهتی ،لهبهر
ئهمه شتێكی ئاساییه ،كه له كاتی هێوربوونهوهی شهڕهكاندا
ئهم نابهرابهری و جیاوازییانه ڕوون بێتهوه و باس له
دۆزینهوهی چارهسهر و سهودا و گهشهی ئابووری بكرێت.
تهنیا ئهوهنده بهسه كه سوڵتاننشینی عومان ههستا به
خۆشكردنی زهمینهی دانوستانهكان ،كه ڕێككهوتنی ئهمهریكا
و خۆرئاواییهكانی لهگهڵ ئێران لێكهوتهوه ،ئهمهش بهڵگهیه
لهسهر ههندێك لهو نابهرابهری و جیاوازییانه ،ههروهها
كوێت بووه شوێنی دانوستان لهنێوان حوسییهكان و الیهنه
ناكۆكهكان له یهمهن.
واڵتانی كهنداو كۆك و یهكدهنگن لهسهر ئهوهی ،كه ترسیان
له پهلهاویشتنی ئێران و له بهرپابوونی شهڕی ناوخۆ ههیه،
بههۆی كشانهوهی هێزهكانی ئهمهریكاوه ،بۆیه دهخوازن

چوارچێوهیهكی عهرهبی ئیسالمی كۆدهنگی ههبێت ،كه
ئهندازهیهك ئاساییش و هاوسهنگی دهستهبهربكات ،بهاڵم
تا ئێستا كۆك نین لهسهر پێویستیی ناوچهكه ،به چاكسازیی
سیاسیی مهودا ناوهند .شۆڕشه عهرهبییهكان له ساڵی 2011
ترس و دڵهڕاوكێی لهالی واڵتانی كهنداو دروستكرد ،بههۆی
كاریگهریی ئامرازهكانی تهكۆلۆژیای نوێ له ڕێگهی (تویتهر،
فهیسبوك)وه ،ئهمه سهرهڕای ترسان له سیاسهت ڕێكخستنی
عهرهبی ههرچهندێك ئاسان بێت .لهبهرئهمه بهدیاریكراوی
له ناوچهی كهنداو ئهو یاسایانه زۆر بوون ،كه ئازادییهكان
سنووردار دهك�هن ،بهتایبهتی له بواری ئامراز و هۆكار
تازهكان .له كاتی وردبینی كردندا بۆمان دهردهكهوێت ،كه

پێدهچێت ل ه ژینگهیهكی ئاوادا شانشینی سعوودیه
ههس���تیكردووه ،به پێویس���تبوونی لهسێدارهدانی
ئهندامانی ڕێكخراوی قاعیده و سهركردهكانی شیع ه
ل ه سعوودیه ،بهاڵم لهس���ێدارهدان وهك سزایهك ل ه
بۆتهی توندڕهویی سیاسی و تیرۆر یان ئۆپۆزسیۆنی
توندڕهو ل ه ههریهك له ئێران و سعوودیه

بهحرهین به شێوهیهكی ئاسۆیی دابهشبوونێكی گهورهی له
نێوان زۆرینهی شیعه و كهمینهی سوننهی تیادا ڕووداوه،
بهاڵم سهبارهت به كوێت ئهم ئازادییانه چهسپاوترن ،چونكه
بزووتنهوهی سیاسیی ئاشتییانه لهو واڵتهدا هێور بووهتهوه،
له سایهی دهوڵهت و گرتنهبهری سیاسهتی توند له بهرامبهر
ئهو بزووتنهوهیه ،كه له ساڵی 2011دا توند و فراوانتر بوو.
ژینگهی تازهی كهنداو ههمووانی خستووهته ناو تهڵهزگهیهكی
ههرێمی و ناوخۆییهوه له ههمان كاتدا .سهرهڕای هاوكاری
و پشتیوانی زۆری شانشینی   سعودیه بۆ میسر ،كه لهدوای
ساڵی 2013وه دهیان ملیار دۆالری تێپهڕاندووه ،دهبینین
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سوپای عەرەبستانی سعودیە

ڕۆڵی میسر به سهركردایهتیی سیسی پاشهكشهی كردووه،
ههروهها ژمارهیهكی زۆری دهوڵهتانی عهرهبی بههۆی
ڕۆیشتن به ڕێچكهی دیكتاتۆریهت و گهندهڵیدا ،گۆڕاون
بۆ دهوڵهتانی شكستخواردوو ،ههموو ئهمانهش له سایهی
باڵوبوونهوهی چهكهوهیه به درێژی و پانی ناوچهی كهنداو.
له ڕابردوو لهپێش ساڵی  2011تهنیا ئهوهنده بهس بوو بۆ
سهركرده عهرهبهكانی كهنداو ،كه پرسێكی ناوخۆیی یان
ههرێمی چارهسهر بكهن ،له ڕێگهی ئهنجامدانی پهیوهندیی
تهلهفۆنی و هێنانی الیهنه ناكۆكهكان ،بهئاسانی بۆ سهر
مێزی دانوستان ،بهاڵم ئهمڕۆ دۆخهكه شهڕ دهخوازێت و
حوكمی توند بهسهر نهیار و ڕهخنهگراندا دهسهپێنێت .له
ڕابردوودا دهوڵهتانی كهنداو ناچار نهبوون شوورا به دهوری
خۆیاندا بكێشن ،ههروهك ئێستا سعودیه لهسهر سنوورهكانی
لهگهڵ عێراق و یهمهن دهیكات ،بۆیه ش��وورا نیشانهیه
لهسهر نهبوونی باوهڕبوون به ههبوونی چارهسهری جیددی،

ئایدیا دیپلۆماتیك

بۆ ئهو كێشه و گرفته درێژخایهنانهی ،كه ههرێمی كهنداو
به دهستیانهوه گیرۆده بووه ،جگه لهمهش دروستكردنی
شوورا و دیوارهكان ناكۆكی و ناچوونیهكیی توند بۆ ناوخۆ
و دهرهوهش دروستدهكات .له ڕابردوو لێكتێگهیشتنی نێوان
سعودیه -سوریا -لوبنان توانیی لوبنان هێوربكاتهوه ،كۆتایی
به شهڕهكهی بێنێت ،بهاڵم ئێستا شهڕی سوریا پێی نایه
پێنجهم ساڵیهوه .له ڕابردوو دابهزینی نرخی نهوت هێنده
كاریگهری نهبوو ،بهڵكو ههندێك جار گهشبینی بهدوادا
دههات ،بهاڵم ئهمڕۆ له قۆناغی نهوت بهپێی زۆرێك له
ڕاپۆرتهكان و توێژینهوهكان ئاماژه دهكرێت ،بۆ گیرسانهوهی
لهسهر نرخێكی مامناوهندی به جۆرێك ،كه ناگاتهوه به
دۆخی ساڵی  ،2015ئهمهش بۆ خۆی كێشهی گهوره بۆ
دهوڵهتی پشتبهستوو به داهاتی نهوت ،لهڕووی ئابووری و
سیاسییهوه  دروستدهكات.
شهڕه هاوچهرخهكان له دهوروبهری كهنداو ،پاساوهكانیان
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ه�هرچ��ی�هك بێت ،لهكۆتاییدا چهند شهڕێكن ك �ه به
سهركهوتنی كهم یان به هیوا لهدهستدانی گهوره كۆتاییان
پێدێت ،ههندێك جار سهركهوتن به تامی دۆڕان دهبێت،
ئهمهش بههۆی پێدانی باجی گهوره و قهبارهی داچۆڕینی
تواناكانهوهیه .بۆ نموونه له شهڕی یهمهن ،ناچونیهكی و
نابهرابهریی زۆر ههیه ،گرنگترینیان ئهو هێزهیه ،كه بۆ
"ڕێكخراوی قاعیده له دورگهی عهرهب" بهدهستهاتووه ،بۆ
دروستكردنی دهوڵهتێكی هاوشێوهی ئهوهی ،كه ڕێكخراوی
داعش دروستیكرد ،سهرهڕای گهشهكردنی ئاسۆكانی جووڵهی
باشووری یهمهن لهسهر حسابی یهكێتیی نێوان باكوور و
باشوور .پێدهچێت له ژینگهیهكی ئاوادا شانشینی سعودیه
ههستیكردووه ،به پێویستبوونی  لهسێدارهدانی ئهندامانی
ڕێكخراوی قاعیده و سهركردهكانی شیعه له سعودیه ،بهاڵم
لهسێدارهدان وهك سزایهك له بۆتهی توندڕهویی سیاسی
و تیرۆر یان ئۆپۆزسیۆنی توندڕهو له ههریهك له ئێران
و سعودیه ،بۆ خۆی ملمالنێكان دهبووژێنێتهوه و زهمینه
دروستدهكات ،بۆ سهرههڵدانی توندڕهویی زیاتر ،به ههموو
ئاراستهكاندا ،بۆیه  ئهنجامهكانی له ئاییندهی دیاردا بریتییه
له پێكهاتهیهك له هاوسهنگی و ناهاوسهنگی و براوه و
دۆڕاو.
ملمالنێی نێوان ئێران – ك�هن��داو جگه له یهكێك له
دهرهاویشتهكانی ژینگهی ههنووكهیی جیهانی عهرهبی هیچی
تر نییه .بۆ نموونه ههوڵی دروستكردنی هاوپهیمانێتیهكی
ئیسالمی گهوره ،كه ههریهكه له میسر ،سودان ،پاكستان و
دهوڵهتانی دیكهی ئیسالمی بگرێتهخۆ ،زۆرێك خاڵی ئهرێنی
تێدایه ،له چوارچێوهی دیدگای سعودیه بۆ هاوسهنگیی
ههرێمی ،لهڕاستیشدا پێدهچێت تاكه ڕهههندی بهردهست
بێت ،بهاڵم ئهم دهوڵهته هاوپهیمانانه سهقامگیر نین،
بهتایبهتی كه تۆمارێكی نهرێنیی خراپیان له بواری مافهكانی
مرۆڤدا ههیه .بهتایبهتی میسر ههڕهشهی لهسهر دروستبوونی
گۆڕانكاری له نزیكترین وهرچهرخاندا كه ڕووبدات .ئهوهنده
بهسه بڵێین ،كه ههرێمی عهرهبی به شێوهیهكی كهمتر
ڕێگهی به مافی كاری سیاسیی ئاشتییانه داوه ،النیكهم له
سایهی نهبوونی ئهم مافانهدا ،ههرێمی عهرهبی زیاتر ڕوو
له عهسكهرتاریهت و بهرهنگاربوونهوهی نێوان ئهو دهوڵهته
ئهمنییانه دهكات ،كه له گۆڕانكاری و ئهو گهالنه دهترسن،

كه ههوڵ بۆ دروستكردنی كۆمهڵگهیهكی زیاتر هاوسهنگ و
كراوه دهدهن .ئهم دیالیكتیكهی نێوان توندوتیژی و ئاشتی
و نێوان دهوڵهتی ئهمنی و دهوڵهتی دیموكراتی ،یهخهی ئهم
ههرێمه عهرهبییه بهرنادات و دهبێته یهكێك له هۆكارهكانی
نهتوانین بۆ داخستنی پهنجهرهكان به ڕووی ئێراندا.
بهشێكی ملمالنێكه له ههرێمی عهرهبی گۆڕاوه بۆ ملمالنێی
ئێران – عهرهب ،بهاڵم ئهم ملمالنێیه ڕهنگدانهوهی قهیرانی
قووڵی ههرێمی عهرهبی و ئهو دۆخه سیاسییهیه ،كه دهرگا
دهكاتهوه له بهردهم زۆرێك له دهستێوهردانی دهرهكی و
ملمالنێ و ناكۆكیی الوهكی ،لهم چوارچێوهیهشدا ملمالنێی
نێوان شیعه و سوننه تهقییهوه ،بهاڵم نه شیعهكان لهو
نهخشهیه دهت��رس��ن ،نه سوننهكانیش له هاوكێشهكان
دهردهچن ،ئهمهش لهبهرئهوهی كه ملمالنێ لهگهڵ ناتگهیهنێته
س��ازان و سازشكردن ،سازشكردن بهتهنیا سهبارهت به
ملمالنێ لهگهڵ ئێران ،بهڵكو سهبارهت به مافهكانی شیعه
و سوننهیه ،وهك هاوواڵتییان لهناو واڵتهكانیان پێش ئهوهی
ببنه ئهندام ،لهناو تائیفه یان خێڵ و هۆزهكانیان و بهشێك
له دانیشتووانی ئهم ههرێمه .سازانهكانی داهاتوو تایبهت
دهبێت به جیاوازیی نێوان كۆمهڵگهی كراوه و كۆمهڵگهی
داخراو و گهرهنتییه یاساییهكان ،بۆ كهسانێك كه خاوهنی
دهن��گ نین  .بهدڵنیاییهوه له ئاییندهدا ههموو شتێك
دهگهڕێتهوه بۆ پرسیاره سهرهكییهكه ،كه بههاری عهرهبیی
ساڵی  2011ورووژاندوویهتی :ئایا پێگهی بهشداریكردن،
دهربڕین ،ئازادی ،گهرهنتییه یاساییهكان ،دادپهروهری ،مافی
پهراوێزخراوهكان ،ئهنجوومهن ،پهرلهمانهكان ،ههڵبژاردن
و ئابووریی ئازاد له نیشتمانهكاندا بۆ ههمووان فهراههم
دهبێت؟

* ش���هفیق ئهلغهبرا :مامۆستای زانستی سیاس���ی له
زانك���ۆیكوێ���ت.
س���هرچاوه:
پهیمانگای واشنتۆن بۆ توێژینهوهكانی خۆرههاڵتی نزیك                                
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/
view/between-iran-and-the-gulf-an-environmentin-transition
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لە شەڕی یەمەنەوە بەرەو شەڕ لەسەر جێنشینی؛
عەرەبستانی سعوودی نوقم لە لمی ڕەوانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

وەگێڕانی بۆ فارسی :بهروز عارفی
لەفارسییەوە :ئایسا ئارام
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شـ

ش���ا سەلمان دوو ساڵ دوای بوونە شای ،ڕووبەڕووی گرفتی
جۆراوجۆر بووەتەوە .دەس���توەردانی س���ەربازی لە یەمەن،
سوریا ،عێراق و لوبنان و عەرەبستان چەند جارێک شکستی
خواردووە .هەروەه���ا لە کاتێکدا کە چاکس���ازیی ئابوریی
ئێس���تای عەرەبس���تان ڕەخنەی لێدەگیرێت ،هێشتا بابەتی
جێنشینیی شا بێوەاڵمە.
ئەگەر دیپلۆماتەکانی ڕیاز لەسەر خاڵێک هاوڕا بن ،ئەوەیە
کە ڕابەرانی س���عوودیە ،لە هەموو بابەتێکی پەیوەندیدار
ئاالن گریش
بە دۆخ���ی ناوچەک���ە لە ڕوانگ���ەی هەڕەش���ەی ئێرانەوە
لێکیدەدەنەوە .دیپلۆماتکارێک دەڵێت":ڕابەرانی سعوودیە لە هەموو شوێنێك دەستی
ئێ���ران دەبینن و ڕاگەیاندنەکانی ئێران بەجیددی وەردەگرن ،لە هەموو ش���وێنێک
جاڕیان داوە ،کە ئێران چوار پایتەختی عەرەبی (بەغدا ،س���ەنعا ،بەیروت ،دیمەش���ق)
ی کۆنترۆڵ ک���ردووە ".دیپلۆماتەکانی تریش دەڵێن "ئێران هەموو بیرکردنەوەکانی
ئەوانی داگیرکردووە ،ئەمان بیریان چووەتەوە ،کە ئێران هاوس���ێیانە و سەربەخۆ لە
ه���ەر تێڕوانینێک لە بارەی سیاس���هتەکانییەوە ،ئەم واڵتە بە جوواڵندنی پەنجەیەک
لەناوناچێت ".س���ەرجەمیان دەس���توەردانی س���عوودیە لە یەمەن هەمان سەرقاڵی
بیرکردنەوەیان لەبارەی ئەو واڵتە کورتدەکەنەوە.

ئەو بۆچوونەی دیپلۆماتەکەی سعوودیە دەریبڕیوە ،زۆرب��ەی
بەرپرسانی ڕیاز پشتڕاستی دەکەنەوە ،بەم شێوەیە کە "ئێمە
بژاردەیەکی ترمان نییە ،ئەمە پێویست بوو .لە دیدی ئێمەوە یەمەن
بابەتێکی ناوخۆییە ،ئێمە پێویستمان بە ڕژێمێکی دۆست و سەقامگیر
لەوپەڕی سنوورەکانمان هەیە .ئەمە بابەتێکی ئاساییشی ناوخۆیە".
هەروەها ئاماژەی بە ئەوە کردووە ،کە ژمارەی دانیشتووانی یەمەن
و عەربستان یەکسانن.

چاالکیی گەردەلولی خۆڕاگری بە هیچ شێوەیەک
یەکالکەرەوە نەبوو.
سەلمان ڕێکكەوتی  ٢٠١٥/١/٢٣دوای مردنی شا عەبدوڵاڵ بن
عەبدولعەزیز جێگەی گرتەوە ،بوو بە شا .سەلمان بە وەالوە نانی
سیاسەتی دەرەوەی خۆپارێزی دەیویست نیشانیبدات ،کە شانشینی
سعوودیە ئامادەیە بەرگری لە بەرژەوەندییە ژیارییەکانی خۆی بکات.
بەتایبەتی دوای ئەوە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،بەهۆی
ڕێککەوتن لەسەر بەرنامە ناوەکییەکان زیاتر لە ئێران نزیکبووەوە،

یان سیاسەتی ناکارای لە سوریا ئیتر وەک هاوپەیمانێکی وەفادار
لێینەدەڕوانی ،لەبەرئەوە مانگی ئ��ازاری  ٢٠١٥بە سەرۆکایەتیی
هاوپەیمانێتییەکی پێکهاتوو ،لە دە واڵت بە ئامانجی دامەزراندنی
حکومەتێکی یاسایی ،کە بە دەستی حوسییەکان ڕووخابوو ،بە
هێزی سەربازی ڕۆیشتە ناو یەمەنەوە .عەرەبستان ،حوسییەکان بە
داردەستی تاران دەزانێت.
لەگەڵ ئەوەشدا چاالکیی گەردەلوولی خۆڕاگری ،هەموو شتێک بوو
بێجگە لە یەکالییکردنەوە .ئەم چاالکییە توانای سەربازی و سیاسیی
سعووندیەی نماییشدەکرد .لەگەڵ جێگیرکردنی دەیان هەزار سەرباز
لەسەر سنوورەکانی ،عەرەبستان ناچار بوو بە درێژایی  ٢٠٠کیلۆمەتر
و پانی  ٢٠تا  ٣٠کیلۆمەتر ناوچە سنورییەکان چۆڵبکات و حەوت
هەزار کەس گوندەکانیان لە ترسی هێرشی حوسییەکان چۆڵکرد،
حوسییەکان درێژەیان بە هاویشتنی موشەکەکانیان بۆ شارەکانی
باشووری سعوودیە لەوانە (جازان) درێژەپێدا .دەوڵەتی عەرەبستان
ژمارەی سەربازە کوژراوەکانی بە  ٥٠سەرباز ڕاگەیاندووە ،بەاڵم
لەڕاستیدا زیاتر لە  ٨٠٠کەس کوژراون.
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دواترین هەڵەی عەرەبستان بۆردومانی بۆنەیەکی شیعەکان بوو ،لە
سەنعا ڕێکكەوتی  ،٢٠١٦/١٠/٩کە بووەهۆی کوژرانی  ١٤٠کەس .ئەم
ڕووداوە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کاردانەوەی لێکەوتەوە ،ئەمەریکای
ناچارکرد ئەو جبەخانەیەی بڕیار بوو بیدات بە عەرەبستان ڕایبگرێت.
حکومەتی ڕی��از دوای چەند مانگێک نکۆڵیکردن ،ڕێکكەوتی
 ١٢/١٩بەڕەسمی ڕایگەیاند ئیتر سوود لە بۆمبە هێشووییەکانی
بەرهەمهێنراوی بەریتانیا وەرناگرێت.
عەرەبستانی سعوودی بەهۆی ئەو شەڕەوە زیانی ئابووریی زۆری
بەرکەوتووە ،سەرچاوە جیاجیاکان ڕایدەگەیەنن تێچووی شەڕەکە
دوو تا سێ ملیار دۆالر ،یان زۆر زیاتر گەیشتووەتە حەوت ملیار
دۆالر ،ئەمەش لە کاتێکدایە کە دابەزینی نرخی نەوت گرفتی زۆری
بۆ عەرەبستان دروستکردووە.
بەرپرسێکی عەرەبستان ،گرنگی بەم بابەتە نادات ،لە شیکردنەوەیەکدا
ڕایگەیاندووە ،کە دەستیان بەسەر  %٨٠مووشەکەکانی حوسییەکاندا
گرتووە ،ڕێگەیان لە حوسییەکان گرتووە دەست بەسەر باشووری
یەمەن و هەموو واڵتەکەدا بگرن .ئەم دڵخۆشییە بچووکە لەگەڵ
ئامانجە دیاریکراوەکاندا زۆر لێک دوورە ،کە یەکێکیان گرتنەوەی
سەنعا بوو .چونکە ڕیاز هەوڵدەدات خۆی لەو قەیرانە قوتار بکات.
چونکە کشانەوە لە شەڕ لە چوونە ناو شەڕەوە قورسترە .عەرەبستان
نەک دەبێت ئاگاداری دوژمنەکانی بێت ،بەڵکو پیویستە ئاگاداری
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ستراتیژی هاوپەیماناکانیشی بێت ،کە بەرژەوەندی و ستراتیژی
خۆیان هەیە .بەم شێوەیە ئیمارات ،کە لە یەمەن زۆر چاالک بوو،
سەدان سەربازی لەو واڵتە بوون ،ترسی لە (بزووتنەوەی چاکسازی)
لقی یەمەنی ئیخوان موسلمین هەیە.

ناجێگیری و پەرشوباڵوی ناوچەیی
لە دیدی شا سەلمانەوە ،دەستوەردان لە یەمەن تەنیا قۆناغی یەکەمی
گەڕانەوەی سعوودیە ،بۆ گۆڕەپانە ناوچەییەکە بوو .بۆ یەکەم جار
دوای ساڵی  ١٩٧٣و گەمارۆی سەر نەوتی سەردەمی شەڕی عەرەب
– ئیسرائیل ،عەرەبستان بێ ئەمەریکا چاالکییەکی ئەنجامداوە.
سەلمان هەوڵیدەدا ،ڕەوەندی ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەکانی نێوان
ئێران و جیهان خاوبکاتەوە.
لەسێدارەدانی (نەمر باقر ئەلنەمر) نەیاری شیعەی سعوودیە ساڵی
 ٢٠١٦و دوای ئەوە هێرشی تۆڵەسەندنەوە بۆ سەر باڵیۆزخانەی
سعوودیە لە ت��اران ،بە پچڕانی پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و
عەرەبستان کۆتاییهات .چەند واڵتێکی کەنداوی فارس پەیڕەوییان
لە عەرەبستان کرد .دیپلۆماتێکی ڕۆژئاوایی ڕایگەیاندووە "لە ئێستا
بەدواوە هەر ڕووداوێک لەنێوان عەرەبستان و ئێران ڕووبدات،
ئێران لەالیەن ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو ،دواتر کۆمکاری
عەرەبی و لەکۆتاییشدا لەالیەن ڕێکخراوی هاوکاریی ئیسالمییەوە
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مەحکومدەکرێت ".بەاڵم ئەوەندە بەسە لە دۆخی ناوچەکە بڕوانین،
بۆئەوەی لە سنوورداریی بڕیارەکانی هێرشی سعوودیە تێبگەین.
لە سوریا گرتنەوەی حەڵەب لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٦دا لەالیەن سوپای
سوریاوە ،بە پشتیوانیی هێزی ئاسمانی ڕووسیا ،ڕاوێژکارە ئێران
و میلیشیا شیعییەکانی لوبنان و عێراق ،ڕژێمی بەشار ئەسەد کە
سعوودیە هەوڵی ڕووخاندنی دەدا ،پێگەی بەهێزتر بووەوە .لە
عێراق هەوڵەکانی نزیکبوونەوە لە حکومەتی حەیدەر عەبادی
سەرۆکوەزیرانی عێراق هیچ ئەنجامێکیان لێنەکەوتەوە( .السبحان)
باڵیۆزی سعوودیە لە عێراق ،بەردەوام ڕۆڵی میلیشیا شیعەکانی
(حەشدی شەعبی) ئاشکراکردووە ،لێدوانەکانی باڵیۆزەکەی
سعوودییە ،بوونە هۆی ئەوەی  ٢٠١٦/١٠/٢٨حکومەتی عێراق ،داوای
لێبکات خاکی عێراق جێبێڵێت .لەگەڵ ئەوەشدا دیپلۆماتێکی سعوودی
بەدڵنیاییەوە وتوویەتی "پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق بەردەوامن.
هەرچەندە ئێمە خوازیاری ئەوەین ،کە حکومەتی عێراق بۆ سەرجەم
چینەکانی عێراق بێت .داعش لە ئەنجامی پەراوێزخستن و دەرکردنی

سوننەکانەوە دروست بوو .دەست لەکارکێشانەوە (نوری مالیکی)
سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق پێویست بوو ،هەرچەندە هێشتا
کاریگەری ماوە".
لە لوبنان دوای بڕینی یارمەتییەکانی عەرەبستان بۆ ئەو واڵتە،
حکومەتی ڕیاز لە گۆڕەپانی سیاسیی لوبنان کشایەوە .کاتێک کە
جەنراڵ (میشێل عۆن) هاوپەیمانی حزبوڵاڵ ،بۆ سەرۆککۆماری لوبنان
هەڵبژێردرا ،محەمەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی کۆماری
ئیسالمیی ئێران و (مەنسور فەزلوڵاڵ عەزام) نێردەی تایبەتی بەشار
ئەسەد بۆ پیرۆزبایی لە سەرۆککۆماری لوبنان ،یەک لەدوای یەک
گەیشتنە بەیروت ،ئەوەش لە کاتێکدا کە دوو مانگ بەر لەو کاتە
باڵیۆزی عەرەبستان ئەو واڵتەی جێهێشتبوو.

گرژی لە پەیوەندییەکانی نێوان سعوودیە و میسر
ئایەتێکی قورئان لەسەر دەرگای وەزارەتی دەرەوەی عەرەبستان
هەڵواسراوە[ ،یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم

ژمارە ( )30-31ئابی 2017

140

شعوبا و قبائل لتعارفوا] لەڕاستیدا دیپلۆماتە سعوودییەکان بەدژواری شا و وەزیری دەوڵەت بەر لە هەرشتێک شەڕە لەگەڵ گرووپە
دەتوانن وەرگێڕدراوی ئەم ئایەتە بکەن بە کردار ،بەرامبەر واڵتە توندڕەوە نێودەوڵەتییەکانی ،وەک قاعیدە و داعش .ئەو لەبارەی
سوننەکانیش .بۆ بێتاوانیی ئەوان دەتوانرێت بوترێت ،کە دۆخی گفتوگۆ ناوچەییەکانەوە ،ڕێگەچارەی سیاسی بە باشتر دەزانێت،
ناوچەکە هەرگیز تا ئێستا بەو شێوەیە ناسەقامگیر نەبووە ،کشانەوەی چونکە ترسی ئەوەی هەیە ،کە پڕوپاگەندەکانیان لە قازانجی ئەو
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،بووەتەهۆی بەهێزبوونی گرووپە گرووپانە تەواو بێت.
میلیشیا چەکدارییەکان ،هاوپەیمانێتییە گ��ۆڕاوەک��ان کە تێیاندا بەاڵم ئەم سکااڵیەش لەسەر ستراتیژی سەرپۆشدانان لەسەر کێبڕکێی
دوژمنانی دوێنێ بۆ هاوپەیمانی ئەمڕۆ گۆڕاون .قەتەر و عەرەبستان گەیشتنە دەسەاڵتە .بوونە شای مەلیک سەلمان هاوکات بوو لەگەڵ
کە ماوەیەک دژی یەکتر بوون ،لە یەکتر نزیکبوونەوە ،هاوکات گەشەی خێرای (محەمەد بن سەلمان) کوڕە سی ساڵەکەی .ئەو
پەیوەندییەکانی ڕیاز – قاهیرە ڕووی لە خراپی کردووە .هەوڵەکانی سەرەتا بۆ وەزارەت��ی بەرگری هەڵبژێردرا ،دواتر پلەی جێگری
ئیمارات بۆ ناوبژیوانی لەنێوان ئەو دوو واڵتەدا بە هیچ نەگەیشتووە .جێنشینیان بۆ دروستکرد ،کە ئەوی دەکردە کەسی ژمارە سێ ،لە
هەوڵەکان بۆ دروستکردنی هاوپەیامنێتییەکی گ��ەورەی واڵاتە زنجیرەی جێنشینی شا .بەرپرسێکی میسری لە قاهیرە بەتوانجەوە
ئیسالمییە سوننەکان دژی تیرۆریزم ،کە بە پەلەپڕوزێ له ڕێکكەوتی وتوویەتی "خەونی سەلمان دروستکردنی عەرەبستانێکی سەلمانییە      
 15/12/2015ڕاگەێنرا ،لە ڕاگەێنراوێک تێپەڕی نەکرد .هەروەها لەجیاتی عەرەبستانی سعوودی ".جێنشینی عەرەبستان خراوەتە
پێشنیاری گۆڕانی فۆڕمی (ئەنجوومەنی هاریکاریی واڵتانی کەنداو) بۆ پەراوێزەوە و بەڕێوەبردنی شەڕ لە یەمەن و چاکسازیی ئابووری بە
یەکێتییەکی بەرفراوان لەالیەن عەمانەوە ڕەتکرایەوە ،واڵتانی ئەندام   محەمەد بن سەلمان سپێردراوە ،کە بونیادنەری پرۆژەی بەرزەفڕی
بە ناو (خەونی )2030ە ،کە مانگی  4/2016دەستیپێکردووە و
بەگومانن لە کۆنترۆڵکردنی ئەو یەکێتییە لەالیەن عەرەبستانەوە.
ئامانجی گۆڕانکاریی ئابووری ،لەسەر بنەمای بەرنامەیەکە ،کە هیچی
لە بەرنامەی مارگرێت تاچەر کەمتر نییە.
ناکۆکی لەناو دەرباری سعوودی
ڕۆژنامەی الوطنی سعوودی ،ناوەڕاستی ساڵی  2016گوتارێکی دیپلۆماتێکی ئەورووپایی ڕوون��ی��ک��ردووەت��ەوە ،کە "جێنشینی
شازادە محەمەد بن نایف ،جێنشین و وەزیری دەوڵەتی باڵوکردەوە .عەرەبستان عاقاڵنە خۆی لە شەڕی یەمەن و چاکسازیی ئابووری
چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە ڕۆژنامەکە هەواڵەکەی پاککردەوە قوتارکردووە .تا ئێستا چاکسازییەکان هیچ ئەنجامێکیان نەبووە.
و ڕایگەیاند ،کە ماڵپەڕەکەیان هاک کراوە ،بەاڵم کەس باوەڕی ئەو کەم کەم سوودی ئارامگرییەکەی بەدەستدێنێت و لەکۆتاییدا
گەڕاوەتەوە بۆ گۆڕەپانی سیاسی و ڕاگەیاندن ".بەتایبەتی لە ڕێگەی
پێنەکردن.
بەاڵم شازادە چی وتبوو؟ شازادە وتبووی "هەرچەندە ئێمە وەاڵمی کەناڵە هەواڵگری – و ڕاگەیاندنەکانەوە ،کە هاوواڵتییانی عەرەبستان
خواستەی حکومەتی یاسایی یەمەنمان دایەوە ،بەاڵم گەردەلوولی تێردەکەن ،یان بە سوودوەرگرتن لە کۆمەڵێک بۆنەی خێزانی و
خۆڕاگری درێژەی کێشا و لە دەستی ئێمە دەرچوو ،لەوانە بەهۆی خێڵەکی ،هەروەها لە ڕێگەی تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانی تویتەر و واتس
ئەوەی ژمارەیەک لە واڵتانی ئەندام ئەرکەکانی خۆیان ئەنجامنەدا ".ئەپ و  ...گومانەکانی خۆی لەبارەی ئەم سیاسەتەوە ڕاگەیاندبوو.
ئەوەش ئاماژەی ناڕاستەوخۆ بۆ میسر بوو ،کە هێزی سەربازی لە ئێستادا بەهۆی تەمەنی زۆری شا (زیاتر لە  80ساڵ تەمەنییەتی)
نەنارد .ئەو لە درێ��ژەدا وتوویەتی "لە سوریا ئێمە دەمانویست هێشتا بەهێزەوە دەستی بە دەسەاڵتەوە گرتووە .ئایا شا ئەو
بە یارمەتیی تورکیا و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،ڕژێمی توانایەی هەیە ،کە کوڕەکەی وەک جێنشین بسەپێنێت؟ ئەمەش
ئەسەد بڕووخێنین ".لە ئەنجامیشدا وتوویەتی "پیویستە ئێمە بە زیاتر بە ئەنجامی چاکسازیی ئابووری ،گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و
سیاسەتەکانماندا بچینەوە" هەروەها لەبارەی ئەم دوو بابەتەوە دەوڵەتی نوێی ئەمەریکاوە گرێدراوە.
ئیمتیازی واقیعی و ئ��ازاردەر بدەین ،ئەگەر بمانەوێت جیهانی       
سەرچاوە:
عەرەبی لە کێشمەکێشە بێکۆتاکاندا ڕۆنەچێت.
لە واڵتێک کە دەست بەسەرکردنی تیرۆریستان ئەرکە ،لە واڵتێک https://ir.mondediplo.com
کە لەبەرامبەر ئاشکراکردنی تیرۆریستان پاداشت هەیە ،سەرقاڵی

ئایدیا دیپلۆماتیك

