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پوختە

ئێران چاالكانە هەوڵدەدات هەماهەنگی بكات لەگەڵ ئەو واڵتانەی
لەڕوی سرتاتیژی و جوگرافییەوە الوەكی و پەراوێزن بەمەبەستی
ركابەریكردن لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا .ئامانجی ئێران
ئەوەیە تۆڕێك لە پەیوەندی دیبلۆماتی و ئابوری دروستبكات ،یاخود
لەگەڵ ئەوانەی كە بە «دۆست» ناویاندەبات ،بەهۆی ئەوەی دژی
سیاسەتەكانی ئەمریكان ،پشتیوانی لە ئامانجەكانی ئێران دەكەن،
ئەو واڵتانە سەرچاوەی چەك و تەكنەلۆژیای سەربازین ،دەكرێت
بەهۆی ئاسانكاریی لەبواری بازرگانی نەوتی ئێراندا كاریگەری گەمارۆ
ئابورییەكان لەسەر ئەو واڵتە كەمبكەنەوە ،دەروازەیەكی پێدەبەخشن
بۆ سیستمی بانكیی نێودەوڵەتی لەبەرامبەر گەمارۆكانی ئەمریكا
و یەكێتی ئەوروپا ،دەرفەتێك بێت بۆ ئێران تاوەكو لە رێگرییەكانی
مامەڵەكردنی بە نەختینەوە خۆی رزگاربكات.
زۆربەی ئەو واڵتە الوەكییە «دۆستانە» ،لە ئەفریقیا و ئەمریكای
التینن ،كە یارمەتیدەری ئێران دەبــن بۆ فراوانكردنی بــژاردە
سەرەكییە گریامنەكراوەكانی ،پارێزەرێكی دیبلۆماتیش دەبەخشێت
بە هەوڵەكانی ئێران لەبواری پڕۆگرامی ناوكی ،یارمەتی ئێرانیش
دەدات لە دەستخستنی ئەو مادە و پێویستیانەی بەهۆی گەمارۆ
ئابورییەكانەوە لێی قەدەغەكراون.
ئامانجی ئێران ئەوەیە هاوپەیامنێتییەك لە دەرەوەی واڵتانی
رۆژئاوا ،یاخود دژەكانی رۆژئاوا دروستبكات ،كە بتوانێت كاریگەری
لەسەر ركابەری لەگەڵ ئەمریكادا هەبێت .ئەو واڵتانەی هەوڵدەدرێت
بكرێن بە بەشێك لە هاوپەیامنێتییەكە لە الیەن ئێرانەوە پەیامنی
یارمەتی ئابورییان پێدەدرێت بە تایبەت لە بواری وزە و كەرتەكانی
بنیاتنان بۆ ئەوەی بە هاوبەشی روبەڕوی سیستمی نێودەوڵەتی
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رۆژئاوا ببنەوە .كۆماری ئیسالمیی لەو بڕوایەدایە ،كە پەراوێزخستنی
ئێستای لە الیەن ئەمریكا و ئەوروپاوە دەگەڕێتەوە بۆ بەردەوامی
ئیمپریالیزمی رۆژئاوا ،سود لە دۆخی خۆی وەردەگرێت وەكو یەكێك
لە واڵتانی ئەندامی رێكخراوی بزوتنەوەی بێالیەنی ،كە ئەو واڵتانە
كەوتونەتە ئەفریقیا و هــەردوو ئەمریكاكە ،لەڕابردودا بوونەتە
قوربانی رژێمەكانی پێشوی رۆژئاوا و دەوڵەتە سەرەكییەكانی ئەو
سیستمە.
بە بۆچوونی سەركردەكانی ئێران ،ركابەری نێوان كۆماری
ئیسالمیی و ئەمریكا لەگەڵ هاوپەیامنانیدا تەنها ركابەری نییە لەنێوان
دوو دەوڵەتدا ،بەڵكو پێكدادانی دوو تێڕوانینی جیهانییە ،لەكاتێكدا
ئێران لەوبڕوایەدایە ،كە ئەمریكا لەسەر بنەمایەكی قۆرخكارانە
وەكو دیفاكتۆیەك مامەڵە دەكات .ئەوا ئێران پەیامنی سیستمێكی
ئەڵتەرناتیڤ دەخاتەڕو ،بەشێوەیەك كە هاندەری ســەروەری و
بەرژەوەندییەكانی واڵتە تازە پێگەیشتوەكانە( .مەحمود ئەحمەدی
نەژاد) وەكو سەرۆكی ئێران لە ساڵی 2010دا لە نایجیریا لە وتارێكدا
داوای دابەشبوونێكی یەكالكەرەوەی كرد لەگەڵ سیستمی زاڵی
رۆژئاوادا:
«پێویستە هەماهەنگی باشرت گەشەپێبدەین لەنێوان واڵتانی تازە
گەشەسەندودا ،بە مەبەستی ئەوەی خۆمان بپارێزین لە زاڵبوونی
هێزەكانی رۆژئــاوا .ئەم هەوڵەش لە ئێستادا لەناو واڵتانی تازە
گەشەسەندودا بەشێوەیەكی سەربەخۆیانە هەیە .پێویستە هەوڵێكی
هەمەالیەن بخەینەگەڕ بە ئامانجی ئەوەی سیستمێكی ئابوری
سەربەخۆی نێودەوڵەتی دروستبكەین ،كە پێویستە لەسەر بنەمای
عەدالەت بێت».
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هەرچەندە زۆرێك لەو واڵتانەی كە ئێران لە هەوڵی دروستكردنی
هەماهەنگی بووە لەگەڵیاندا لەڕوی ئابوری و سەربازییەوە الوازبوون،
تاران تۆڕێكی فراوان لە هاوبەش و هاوپەیامن دروستدەكات بۆ
روبەڕوبوونەوەی ئــەوەی بە زاڵبوونی رۆژئــاوا لەسەر سیستمی
جیهانی ناوزەدیدەكات .ئێران دەیەوێت ببێتە چەقی بلۆكی دژی
رۆژئاوا ،هەروەها دەیەوێت رێگریبكات لە كاریگەرییەكانی ئەمریكا
لەسەر ئێران و تەواوی جیهانی واڵتانی تازە گەشەسەندو.
ئەمریكا دەتوانێت بەرپەرچی هەوڵەكانی ئێران بداتەوە بۆ
فراوانكردنی تۆڕی پەیوەندییەكانی لە هەندێك واڵتدا ،كە سودمەندن
لە یارمەتی دارایی ئەمریكا یاخود بازرگانی لەگەڵ ئەو واڵتەدا،
یاخود لەو واڵتانەی كە بنەمایەكی بەهێزی دژایەتی ئایدیۆلۆژییان
نییە لەگەڵ سیاسەتەكانی ئەمریكا .لەكاتێكدا كرانەوەی ئێران
بەڕوی واڵتە الوەكییەكاندا بەشێوەیەكی بنەڕەتی بۆ الوازكردنی
هەوڵەكانی ئەمریكایە بۆ پەراوێزخسنت و كەنارخستنی ئێران ،تۆڕی
پەیوەندییەكانی ئێران الواز یاخود دەكرێت خەیاڵی بووبن ،تاوەكو
ئێستا سەركەوتنی جدی بە دەستنەهێناوە.
لەكاتێكدا هێشتا نازانرێت پەیوەندییەكانی نێوان تاران و واڵتانی
ئەمریكای التین تاچەندە كاریگەری هەیە لەسەر ركابەرییەكانی
نێوان ئێران و ئەمریكا .ئێران پەیوەندییەكی الوازی دروستكردوە
لەگەڵ بەشێك لە واڵتانی ئەمریكای التین و كارەكتەرەكانی
دەرەوەی دەوڵــەت لەو واڵتــانــەدا ،پەیوەندییە بازرگانییەكانی
بەهێزكردوە لەگەڵیاندا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،تاوەكو ئێستا ،بڕی
یارمەتی و پەیوەندییە بازرگانییەكانی لەگەڵ ئەو واڵتانەدا لەئاستی
ئەو پەیامنانەدا نەبووە ،كە بەو واڵتانەی داوە ،پێشبینیناكرێت
پەیوەندییەكان و هەماهەنگی ئێران لەگەڵ واڵتانی ئەمریكای التین
و ئەفریقیا كاریگەری گەورەی هەبێت.
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پێشەكی

ئێران لەو بڕوایەدایە ،كە بە پاڵدانی بە ژمارەیەكی زۆر لە
واڵتانی الوەكی و پەراوێزەوە ،دەتوانێت هەندێك دەستكەوتی
هەبێت لە ركابەریكردنی لەگەڵ ئەمریكا ،بەمەش قەبارە و ئاستی
سودمەندبوونی ئێران رون نییە ،بەاڵم یارمەتیدەری بووە بۆئەوەی
فشاری نەتەوە یەكگرتوەكان و گەمارۆ ئابورییە نێودەوڵەتییەكانی
لەسەر ســوك بێت ،پەیوەندییە داراییەكانی فرەچەشن بووە
لەبەرامبەر ئەو گەمارۆ ئابوریانەی خراوەتەسەری و هاوپەیامنی
نوێی دۆزیوەتەوە بۆئەوەی لە نەتەوە یەكگرتوەكان و كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتیدا كاری لەگەڵدا بكات.
• ڤەنزوێال :یەكێكە لە سەرەكیرتین پشتیوانانی ئێران لەناو
دەوڵەتە الوەكییەكاندا .هەردوو واڵتەكە لە زۆر روەوە هەماهەنگی
لەگەڵ یەكرتدا دەكەن ،هەر لە پشتیوانی هاوبەشی دیبلۆماتییەوە
تاوەكو بازرگانی هاوبەش و هەماهەنگی سەربازی( .هۆگۆ چاڤێز)
سەرۆكی پێشوی ڤەنزوێال پشتیوانی لە پڕۆگرامی ناوكی ئێران دەكرد
لە كۆبوونەوەكانی ئاژانسی نێودەوڵەتی بۆ وزەی ناوكی و پشتیوانی
لە تێڕوانینەكانی ئێران دەكرد بۆ دروستكردنی هاوپەیامنێتییەكی
دژی رۆژئاوا لەناو واڵتانی تازە گەشەسەندودا .لەماوەی دەسەاڵتیدا
وەكو وەزیــری دەرەوەی ڤەنزوێال( ،نیكۆالس مــادورۆ) سەرۆكی
ئێستای ڤەنزوێال لە ئایاری 2011دا پەیوەندییە دیبلۆماتییەكانی
لەگەڵ ئەمریكادا وەستاند ،لەدوای ئەوەی لە الیەن ئەمریكاوە
گەمارۆی ئابوری خرایە سەر كۆمپانیا ڤەنزوێلییەكان ،بەاڵم لەدوای
ئەوەی وەكو سەرۆك هەڵبژێردرا ،تاڕادەیەك بێدەنگە لە ئاست پرسی
پڕۆگرامی ناوكی ئێران ،تاوەكو ئێستا تەنها پەیوەندییەكی ئاشكرای
نێوان هەردوو واڵت بەشداریكردنی سەرۆك ئەحمەدی نەژاد بوو لە
مەراسیمی سوێندخواردنی مادورۆ وەكو سەرۆك.
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• ئێكوادۆر و بۆلیڤیا و نیكاراگوا :ئێران دەیەوێت كار لەگەڵ
ئەو واڵتانەی ئەمریكای التین بكات ،كە سەرچاوەی رسوشتییان نییە،
بە پێچەوانەی واڵتانی وەكو ڤەنزوێال و بەرازیل ،كە سەرچاوەی
رسوشتییان هەیە ،بە مەبەستی ئــەوەی تۆڕێك لە پەیوەندی
دروستبكات ،كە فشارە دیبلۆماتیی و ئابورییەكانی لەسەر سوكبكات
و دەرفەتێك بۆ ئێران بخاتەڕو لە بەشی رۆژئاوای جیهان.
• ئەرجەنتین :ئێران بــەڕوی ئەرجەنتینیشدا كراوەتەوە بە
مەبەستی ئەوەی پەیوەندییەكانی لە ئەمریكای التین فرەچەشن
بكات .لەكاتێكدا هەردوو واڵت بازرگانی هاوبەشیان گەشەپێداوە،
بەاڵم بەهۆی فشارە نێودەوڵەتییەكانەوە پەیوەندییەكانیان ئاڵۆزە،
هەروەها بەهۆی ئەگەری دەستی ئێران لە هێرشە تیرۆریستییەكان
دژ بە جولەكەكانی ئەرجەنتین لە سااڵنی نەوەدەكاندا.
• بەرازیل :لەسەردەمی دەسەاڵتی سەرۆك (دیلام رۆوسێف)،
بەرازیل دەیەوێت دەروازەیـــەك بــەڕوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
بدۆزێتەوە ،بۆئەوەی سەربەخۆبێت لە ئەمریكا و ئێران و هاوپەیامنە
دژەكانی ئەمریكا لە ئەمریكای التین .بەرپرسانی بەرازیل بەر لە
هەمو شتێك دەیانەوێت بەرژەوەندییە ئابورییەكانیان بپارێزن و
خواستی دروستكردنی پێگەیەكی گرنگییان هەیە لە جیهانێكی فرە
جەمسەردا.
• سەنیگال و گامبیا :لەسەرەتای سااڵنی 2000ـــەوە ،ئێران
وەكو سەرچاوەیەكی گرنگی پشتیوانی ئابوری و دیبلۆماتی ،سەرنجی
لەسەر واڵتانی رۆژئــاوای ئەفریقیا بووە ،بەاڵم هەنگاوی هەڵەی
سیاسیی و نەبردنەسەری پەیامنەكان لەالیەن ئێرانەوە وایكردوە
دەیەیەك لە دەستكەوتەكانی تاران لەناوچەكەدا بەفیڕۆ بچن.
• مەغریب :ركابەری ئەمریكا و ئێران بۆ دروستكردنی كاریگەری
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لەسەر مەغریب لەسەر بەرژەوەندییە جیاوازە سیاسیی و بازرگانییەكان
وەستاوە لەو واڵتەدا .شانشینەكە هاوپەیامنێكی بەهێزی حكومەتی
ئەمریكایە ،بەاڵم لە كەرتی وزەدا زۆر پشتدەبەستێت بە ئێران.
دابەشبوونی ئەو واڵتە بەسەر سوننە و شیعەدا گرفت بۆ هەوڵەكانی
ئێران دروستدەكات بۆ پێشخستنی پەیوەندییەكانیان .تاوەكو ئێستا،
ترسی پادشای مەغریب لە بااڵدەستبوونی ئێران پەیوەندییەكانی
نێوان ئێران و مەغریبی سنورداركردوە.
• ئەفریقیای باشور :ئێران و ئەفریقیای باشور پەیوەندییەكی
نادڵنیایان هەبووە .پەیوەندییەكانی نێوان ئەو دو واڵتەدا لەپێشودا
بەشێوەیەكی بنەڕەتی پەیوەستبووە بە كڕینی سەرچاوەی وزە و
هەڵوێستی رژێمی ئێران لە ئیدانەكردنی سەركردە سیاسییەكانی
ئەفریقیای باشور لە ســەردەمــی رەگەزپەرستی و جیاكاریدا.
بەاڵم ئەفریقیای باشور دەستبەرداری كڕینی نەوتی ئێران بوو،
پەیوەندییەكانیان ئەوەندەیرت ئاڵۆزی بەخۆیەوە بینی بەهۆی
تۆماری خراپی دەستدرێژییەكان بۆسەر مافەكانی مرۆڤ و خواستە
نادیارەكانی بۆ گەشەپێدانی پڕۆگرامی ناوكی و فشارە سیاسییەكانی
واڵتانی رۆژئاوا.
• زیمبابۆی :ئێران هاوپەیامنێكی هاوشێوەی چاڤێزی هەیە لە
زیمبابۆی كە رۆبەرت مۆگابی-یە ،بەاڵم دابەشبوونە سیاسییەكانی
ناوخۆی زیمبابۆی لەگەڵ فشارەكانی ئەمریكادا رێگریدەكەن لە
دروستبوونی هەماهەنگی تەواو لەنێوان هەردوو واڵتەكەدا .زیمبابۆی
ئامانجێكی سرتاتیژی ئێران نییە ،بە هەمانشێوە نە سەرچاوەیەكی
گرنگ و نە بەرژەوەندییەكی گەورەی ئەمریكا لە زیمبابۆیە.
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ئەمریكای التین
لە ئەمریكای التین ،ئێران هەستی مێژویی دژە ئەمریكا و
بەرژەوەندییە ئابورییەكان یەكدەخات بە مەبەستی كۆكردنەوەی
واڵتانی ناوچەكە بەرەو سەربازگەیەك بەناونیشانی «دوای هەژمونی
رۆژئاوا» .ئەو واڵتانەی لەڕوی ئابورییەوە هەژارن سەرنجیان لەسەر
ئێرانە بۆ وەبەرهێنان ،كە خۆیان زۆر پێویستیان پێیەتی ،هەمویان
یەك هەڵوێسنت بەرامبەر بە ئەمریكا ،هەروەها دژی سیستمێكی
نێودەوڵەتین ،كە بە «نادادوەر» ناوی دەبەن و ژینگەیەك ئامادەدەكەن
بۆ هاوهەڵوێستی دژی ئەو سیستمە و رێككەوتننامەی هاوبەش.
لە رابردودا ئێران پەیوەندییە دیبلۆماتییەكانی فراوانكردوە لەو
واڵتانەی كە رەخنە لە سیاسەتەكانی ئەمریكا دەگرن ،وەكو ڤەنزوێال،
بۆلیڤیا ،نیكاراگوا و ئیكوادۆر ،هەروەها لەگەڵ ئەو واڵتانەش ،كە
پێگەیەكی دیفاكتۆیان هەیە وەكو هەریەكە لە ئەرجەنتین و بەرازیل.
لەئێستادا ئێران  11باڵیۆزخانە و  17ناوەندی كەلتوری لە ئەمریكای
التین هەیە .لەگەڵ بوونی باڵیۆزخانەی لە كوبا ،ئەرجەنتین ،بەرازیل،
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مەكسیك و ڤەنزوێال ،ئێران لە چەند ساڵی رابردودا باڵیۆزخانەی لە
بۆلیڤیا ،ئیكوادۆر ،نیكاراگوا ،كۆڵۆمبیا ،چیللی و ئۆرۆگوای كردەوە.
پەیوەندییە دیبلۆماتییەكانی ئێران و كردنەوەی ژمارەیەكی زۆر
لە نوێنەرایەتی ئێران لەو واڵتانەدا لەسەر بنەمای بەڵێن و پەیامنی
سەرنجڕاكێشی هەماهەنگی بنیاترناون لەگەڵ ئەو واڵتانەدا ،بەاڵم
تاوەكو ئێستا دەرەنجامێكی سرتاتیژییان لێنەكەوتوەتەوە ،كە كاریگەری
گرنگی هەبێت لەسەر ركابەرییە گەورەترەكانی ئەمریكا و ئێران.
ئەو زنجیرە كاتانەی لە (شێوەی )1دا هاتون ،گرنگرتین پەیوەندییە
دیبلۆماتییەكانی نێوان سەركردەكانی ئێران و ژمارەیەك لە واڵتانی
ئەمریكای التین و ئەفریقیای لە ماوەی سااڵنی ()2013-2000ی تێدا
خراوەتەڕو:
خشتەی ژمارە  :1زنجیرەی مێژوی دیداری سەركردەكان
 2000مانگی
10-9

خاتەمی سەرۆكی ئێران گەشتی بۆ كوبا و ڤەنزوێال كرد.

5/21-18 2001

سەرۆكی ڤەنزوێال هۆگۆ چافێز گەشتی بۆ ئێران كرد.

7/31 2006

چافێز سەرۆكی ڤەنزوێال گەشتی بۆ تاران كرد.

9/16-11
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ئەحمەدی نــەژاد گەشتی لە كوبا لەگەڵ كاسرتۆ
كۆبوویەوە لەمیانی چواردەهەم لوتكەی رێكخراوی
واڵتانی بزوتنەوەی بێالیەنی.

1/13 2007

ئەحمەدی نەژاد گەشتی بۆ ڤەنزوێال كرد بۆ گفتوگۆكردن
لەبارەی بەهێزكردنی پەیوەندییە ئابورییەكان.

1/14

ئەحمەدی نــەژاد لەگەڵ دانێل ئۆرتێگا سەرۆكی
نیكاراگوا كۆبوویەوە بۆ گفتوگۆكردن لەبارەی كردنەوەی
باڵیۆزخانەی هەردوو واڵت لە پایتەختەكانیان.

1/15

ئــەحــمــەدی نـــەژاد بــەشــداریــكــرد لــە مەراسیمی
دەستنیشانكردنی رافایل كۆڕیا وەكو سەرۆكی ئیكوادۆر.
دانێل ئۆرتێگا سەرۆكی نیكاراگوا چاویكەوت بە ئایەتواڵ
عەلی خامنەیی رابەری رۆحی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران.

9/27

ئەحمەدی نەژاد سەردانی بۆلیڤیای كرد و لەگەڵ ئێڤۆ
مۆرالێس سەرۆكی ئەو واڵتە كۆبووەوە و بە بڕی  1ملیار
دۆالر پەیامنی هاریكاریكردنی ئەو واڵتەی دا.

9/27

ئەحمەدی نەژاد گەشتیكرد بۆ ڤەنزوێال و لەگەڵ هۆگۆ
چافێز سەرۆكی ئەو واڵتە لە كاراكاس كۆبوویەوە بۆ
گفتوگۆكردن لەبارەی چۆنیەتی كەمكردنەوەی هەژمونی
واشنتۆن لە ناوچەكەدا.

6/10

2/3 2009

شاندێكی ئێران گەشتیكرد بۆ پاراگوای بۆ گفتوگۆكردن
لەبارەی هەناردە و هاوردە و دەرفەتەكانی وەبەرهێنان
لەنێوان هەردوو واڵت.

2/27

عەلی رەزا ساالری جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بە
سەرۆكایەتی شاندێكی ئێران گەیشتە مەكسیكۆ سیتی بۆ
گفتوگۆكردن لەبارەی پەیوەندییە بازرگانییەكانی نێوان
هەردوو واڵت.

4/2

ئەحمەدی نەژاد و هۆگۆ چاڤێز لە تاران كۆبوونەوە
بۆ دەستپێشخەری بنیاتنانی بانكێكی گەشەپێدان ،كە
تایبەمتەندبێت بۆ پڕۆژە ئابورییەكان لە هەردوو واڵتدا،
بە پێی زانیارییەكان ،هەردوو واڵتەكە بە بڕی  100ملیۆن
دۆالر وەبەرهێنانیان كردبوو لە سەرمایەی سەرەتایی
پڕۆژەكەدا.
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9/6

لە ئێران چاڤێز سەرۆكی ڤەنزوێال واژویكرد لەسەر
رێككەوتنێك بۆ هەناردەكردنی بڕی 20هەزار بەرمیل
بەنزین بۆ ئێران .ئەو رێككەوتنەش بە هیوای ئەوە
ئەنجامدرا ،كە دەرفەتێك بێت بۆ رزگاربوونی ئێران
لەو گەمارۆیانەی خراوەتەسەر كەرتی وزەی ئێران
بەهۆی پڕۆگرامی ناوكی ئەو واڵتەوە .هەردوو واڵتەكە
رەزامەندبوون لەسەر بنیاتنانی بانكێك بۆ پشتیوانی
پڕۆژە هاوبەشەكانیان.

11/23

ئەحمەدی نەژاد گەشتیكرد بۆ بەرازیل لەگەڵ لویز
ئیناسیۆ لوال دا سیلڤا سەرۆكی ئەو واڵتە كۆبووەوە
بۆ گفتوگۆكردن لەبارەی بەهێزكردنی پەیوەندییە
ئابورییەكانیان.

11/24

ئەحمەدی نەژاد لە ال پاز لە پایتەختی بۆلیڤیا لەگەڵ
ئیڤۆ مۆرالێس ســەرۆكــی ئــەو واڵتــە كــۆبــووەوە بۆ
گفتوگۆكردن لەبارەی هەماهەنگی نێوان هەردوو واڵت.

11/25

ئەحمەدی نــەژاد لە ڤەنزوێال لەگەڵ هۆگۆ چاڤێز
سەرۆكی ئەو واڵتە كۆبووەوە.

4/22 2010
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ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران گەشتی بۆ زیمبابۆی كرد
و لەگەڵ رۆبێرت موگابی سەرۆكی ئەو واڵتە كۆبووەوە.
سەرۆكی هەردوو واڵت گفتوگۆیانكرد لەبارەی ئەگەری
واژوكردنی رێككەوتنی بازرگانی هاوبەش ،هەروەها
بەهێزكردنی پەیوەندییەكانیان بەشێوەیەكی گشتی.

4/26

سێلسۆ ئامۆریم وەزیری دەرەوەی بەرازیل سەردانی
تارانی كرد ،بۆئەوەی هاوشانە ئێرانییەكەی مەنوچەهر
موتەكی و سەعید جەلیلی دانوستانكاری پڕۆگرامی
ناوكی ئێران و عەلی الریجانی سەرۆكی پەرلەمانی ئێران
ببینێت .لە كۆبوونەوەكەدا ،ئامۆریم داوای دڵنیایی
كردبوو ،كە پڕۆگرامی ناوكی ئێران تەنها بۆ ئامانجی
ئاشتییانە بەكاردێت.

5/16

لــوال ســەرۆكــی بــەرازیــل لــە تـــاران چــاویــكــەوت بە
ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران ،كە وا تەماشادەكرا
دواهەمین و باشرتین دەرفەت بووبێت بۆ گەیشنت بە
چارەسەر سەبارەت بە پڕۆگرامی ناوكی ئێران لەڕێگەی
دانوستانەوە.

8/11

بەستەڵەكی پەیوەندییەكانی نێوان ئەرجەنتین و ئێران
بەرەو توانەوە چوون لەكاتێكدا كریستینا فێرناندێز
سەرۆكی ئەرجەنتین پێشوازی لە هەوڵەكانی بەرازیل
كرد بۆ چارەسەری پڕۆگرامی ناوكی ئێران ،رایگەیاند
كە «راگەیاندنەكەی تاران» یارمەتیدەری بەهێزكردنی
هەوڵەكانی ئاشتی و دیالۆگە.

10/28

مۆراڵز سەرۆكی بۆلیڤیا بۆ گەشەپێدانی پەیوەندییە
هاوبەشەكانی هــەردوو واڵت سەردانی ئێرانی كرد.
لە دەرەنجامی ســەردانــەكــەدا هــەردوو واڵت پێنج
یاداشتنامەی لێكتێگەیشتنیان واژوكرد بۆ هەماهەنگی
دارایی و گەشەپێدانی ئابوری.
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1/25 2011

دیلام رۆسێف سەرۆكی بەرازیل كاریكرد بۆ دووبارە
رێكخستنەوەی پەیوەندییە دۆستانەكانی لەگەڵ
ئەمریكادا ،بەپێچەوانەی سەرۆكی پێشو ،كە كاریكردبوو
بۆ پەیوەندییەكی باش لەگەڵ ئێران .رۆسێف سەرۆكی
بەرازیل زیاتر هەڵوێستی رەخنەگرانەبوو لەبارەی
پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لە ئێران.

 2012مانگی 1

ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران لە ساڵی 2007ـەوە
پێنجەم گەشتی ئەنجامدا بۆ ئەمریكای التین ،سەردانی
هەریەكە لە نیكاراگوا ،كوبا ،ئیكوادۆر و ڤەنزوێالی كرد.
ســەرەڕای توندوتۆڵكردنەوەی پەیوەندییەكان لەگەڵ
واڵتانی هاوپەیامنی لە ناوچەكەدا ،ئەحمەدی نەژاد ئەو
دەرفەتەی قۆستەوە بۆ بەرگریكردن لە پڕۆگرامی ناوكی
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،كە جەختیكردەوە ئامانجی
واڵتەكەی لەو پڕۆگرامە سەربازی نییە.

مانگی 3

وەزیرانی دەرەوەو بەرگری ئێران لەگەڵ منانگاگوا
وەزیــری بەرگری زیمبابۆی لە تــاران گفتوگۆیان كرد
لەبارەی هەماهەنگی زیاتر لەبواری بەرگریدا ،هەروەها
هەماهەنگی لە بوارەكانی تریشدا ،وەكــو كەرتی
تەكنەلۆژیای كشتوكاڵی.
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مانگی 5

مانگی 6

مانگی 8

 2013مانگی 3
مانگی 4

مانگی 4

عەلی سەعیدلو ،كە یەكێك بوو لە جێگرانی سەرۆك
كۆماری ئێران سەردانی نیكاراگوا ،ئیكوادۆر و كوبای
كرد بۆ بانگهێشتكردنیان بۆ لوتكەی واڵتانی بزوتنەوەی
بێالیەنی لە تــاران .بەشێوەیەكی كورتیش گفتوگۆی
كردبوو لەبارەی پەیوەندییە بازرگانییەكانیش.
ئەحمەدی نــەژاد سەرۆكی ئێران سەردانی بەرازیلی
كرد وەكو بەشێك لە لوتكەی ریۆ +20بە سەرپەرشتی
نەتەوە یەكگرتوەكان لەبارەی گەشەپێدانی بەردەوام.
لەماوەی گەشتەكەیدا سەردانی ڤەنزوێال و بۆلیڤیای كرد
بۆ گقتوگۆكردن لەبارەی ئەگەری دەستپێكی رێككەوتنی
بازرگانی .ئەحمەدی نەژاد ئاماژەی بەوەدابوو سااڵنە
10هـــەزار خانو لە الیــەن كۆمپانیاكانی ئێرانەوە
دروستدەكرێت (كە ئەو ژمارەیە لە الیەن هێزەكانی
ئۆپۆزسیۆنی ڤەنزوێال جێگەی گومان بوو) .هەروەها
گفتوگۆیانكردبوو لــەبــارەی پشتیوانی هاوبەش لە
تەكنەلۆژیای بەرهەمهێنانی فڕۆكەی بێفڕۆكەوان.
ئێران میوانداری 16ـەهەمین لوتكەی واڵتانی بزوتنەوەی
بێالیەنی كرد لە تاران .ســەرەڕای دژایەتی ئەمریكا و
هەندێك لە واڵتانی تر بەهۆی پڕۆگرامی ناوكی ئێرانەوە،
بەاڵم نزیكەی  110شاند بەشدارییان لە كۆنفڕانسەكەدا
كرد لەناویشاندا بۆلیڤیا ،كوبا ،ئیكوادۆر ،مەغریب،
نیكاراگوا ،سەنیگال و ڤەنزوێال ،هەروەها بەرازیل وەكو
ئەندامی چاودێر بەشداربوو.
ئەحمەدی نەژاد بەشداریكرد لە پرسەی هۆگۆ چاڤێز لە
ڤەنزوێال.
ئەحمەدی نەژاد سەردانی بێنین و گانا و نەیجەر بۆ
گفتوگۆكردن و واژوكردنی رێككەوتنی هەماهەنگی
لەبارەی پەیوەندییە ئابوری و سیاسییەكان.
ئــەحــمــەدی نـــەژاد ســەردانــی ڤــەنــزوێــای كــرد بۆ
بەشداریكردن لە مەراسیمی دەستنیشانكردنی نیكۆالس
مادورۆ وەكو سەرۆكی ئەو واڵتە.
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ڤەنزوێال

ئێران بەهێزترین پەیوەندی لەگەڵ ڤەنزوێالدا هەیە .هەرچەندە
هەردوو واڵت تێڕوانینی جیاوازی ئایدیۆلۆژی و پێكهاتەی سیاسییان
هەیە ،بەاڵم هاوهەڵوێسنت لە رەتكردنەوەی سەركردایەتی ئەمریكا
لە سیستمێكی نێودەوڵەتیدا و هــەردوو واڵت هەناردەی نەوت
دەكەن ،ئەندامی رێكخراوی ئۆپێكن .وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا
لە 2006ــــەوە رایگەیاندوە ،كە ڤەنزوێال شكستیخواردوە «لە
هەماهەنگیكردنێكی تەواو لەگەڵ ئەمریكادا لە هەوڵەكانی دژە
تیرۆر» .ئەم پۆلێنكردنە جیاوازە لە ناوزەدكردنی وەكو «واڵتێك كە
پشتیوانی لە تیرۆر دەكات» ،بەاڵم بووەتە هۆی ئەوەی ئەمریكا
گەمارۆی چەك لەسەر ئەو واڵتە دابنێت ،كە تاوەكو باڵوكردنەوەی
ئەم لێكۆڵینەوەیەش بەردەوامی هەیە.
لە دەیەی ڕابردودا تاران و كاراكاس لەزۆر روەوە هەماهەنگییان
هەبووە هەر لە پشتیوانی هاوبەشی دیبلۆماتی تاوەكو پەیوەندییە
سەربازیییەكان .هۆگۆ چاڤێز سەرۆكی پێشوی ڤەنزوێال ئەوەی
پیشاندابوو ،كە پشتیوانی تەواو لە سەروەری ئێران دەكات و پشتیوانی
پڕۆگرامی ناوكیی ئێرانە لە ئاژانسی وزەی ئەتۆمی نێودەوڵەتی،
هەروەها پشتیوانی لە تێڕوانینی ئێران دەكرد بۆ هاوپەیامنێتی
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واڵتانی تازە گەشەسەندو دژی رۆژئاوا.
ئەگەر ئایدیۆلۆژیای دژە ئیمپریالی و دژە ئەمریكا ،كە لە الیەن
چاڤێزەوە تۆوەكەی چێرنا لەسەردەمی دەسەاڵتی نوێی ڤەنزوێال
بەردەوامی هەبێت و سیاسەتی دەرەوەی ڤەنزوێال بەوشێوەیە
بەردەوام بێت ،ئەوا واشنتۆن هیوایەكی كەمی هەیە كە بتوانێت
پێگەی سیاسی خۆی لە كاراكاس باشرت بكات ،یاخود پەیوەندی
لەگەڵ ئێراندا الواز بكات ،بەاڵم بە گۆڕانی سەرۆكی هەردوو واڵتی
ڤەنزوێال و ئێران مانای ئەوەیە ،كە لەوانەیە لە چەند مانگی داهاتودا
پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو واڵتیش گۆڕانكاری بە سەردا بێت.
پێشبینی ناكرێت سەرۆك مادورۆ و سەرۆك رۆحانی لەڕوی
ئایدیۆلۆژیاوە لە سەرۆكەكانی پێشویان جیاوازبن .هەردوو سەرۆك
پەیوەندییەكی بەهێزیان نییە هاوشێوەی سەرۆك چاڤێز و ئەحمەدی
نەژاد ،ئەمەش كاریگەری لەسەر داهاتوی پەیوەندییەكانی ئێران
و ڤەنزوێال دەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،رۆحانی بەشێكی بنەڕەتی
كەمپینی هەڵبژاردنەكانی تەرخانكردبوو بۆ پەیوەندییەكانی ئێران
لەگەڵ ئەمریكا ،تاڕادەیەك بێدەنگ بووە لە ئاست پەیوەندییەكانی
ئێران و ئەمریكای التین ،لە یەكەم كۆنفڕانسی رۆژنامەوانیدا وەكو
سەرۆكی ئێران رایگەیاند «ئەركی لەپێشینەی ئێمە پەیوەندیامن
لەگەڵ واڵتانی دراوسێامن دەبێت ،واڵتانی ئیسالمیی و واڵتانی
بێالیەن .ئێمە خوازیاری فراوانكردنی پەیوەندییەكانین لەگەڵ هەمو
واڵتاندا ،لەناویشیاندا واڵتانی ئەمریكای التین».
پەیوەندییە بازرگانییەكانی ئەمریكا ،ڤەنزوێال بەهێزن و پردێك
لە پەیوەندی دروستدەكات لەنێوان هەردوو واڵتدا بەشێوەیەك ،كە
سەقامگیری لە پەیوەندییەكانیاندا دروستدەكات .لەئێستادا ،پێویست
ناكات ئەمریكا نیگەرانی پەیوەندییەكانی ئێران و ڤەنزوێال بێت،
ئەگەر تەنانەت سەرۆكی هەریەك لەو دوو واڵتانەش بڕیاربدەن
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هەڵوێستەكانیان توندتر بكەنەوە یاخود بڕیاری پێشخستنی
پەیوەندییەكانیان بدەن .وەكو چۆن پەیوەندیی وزەی ئەمریكا و
ڤەنزوێال كێشەی جدی دروستدەكات بۆ پەیوەندییەكانیان.
پێشكەوتنی پەیوەندییەكانی ئەمریكا و ڤەنزوێال
دوای ئەوەی لە ساڵی 1998دا هۆگۆ چاڤێز بووە سەرۆكی ئەو
واڵتە ،پەیوەندییەكانی نێوان ئەمریكا و ڤەنزوێال ئاڵۆزبوو« .شۆڕشی
بۆلیڤی» سیاسەتی ناسیۆنالیستی و شەعبی (پۆپۆلیستی) لەخۆگرتبوو،
لەگەڵ رەتكردنەوەی «ئیمپریالیزمی» ئەمریكا لە ئەمریكای التین و
تەواوی جیهان .هاوشێوەی ئێران ،ڤەنزوێالش ویستویەتی لەڕێگەی
سامانی نەوتەوە هاوپەیامن لەدژی رۆڵی سەركردایەتی ئەمریكا لە
ناوچەكانی رۆژئاوای زەوی كۆبكاتەوە ،ئامانجیشی لە بەردەوامیدان بە
فرۆشتنی نەوت بە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بۆ ئەوەبووە ،كە
پڕۆگرامی سۆشیال و پشتیوانییە داراییە كۆمەاڵیەتییەكان بەردەوامی
پێبدات .كاراكاس پڕۆژەی دەستپێشخەری (پێرتۆكاریب) و (پێرتۆسور)
ی ئەنجامدا بۆئەوەی پەیوەیستبوونێكی هەرێامیەتی دروستبكات،
كە رەنگدانەوەی ئەو بەهایانەبێت كە چاڤێز پشتیوانیدەكات ،بەاڵم
دوای پاشەكشەی ئابوری ڤەنزوێال لە ساڵی 2009ـەوە ،ئەو تاكتیكە
سەركەوتنێكی سنورداری هەیە.
لە ساڵی 2010دا ،بە پێی راپرسییەك كە لە الیەن (التینۆبارۆمێرتۆ)
ئەنجامدرابوو ،گروپێكی قازانجنەویستی شیكردنەوەی سیاسیی
چیللیە ،ئەوەی ئاشكرا كردوە ،كە كاریگەری چاڤێز لە واڵتانی ئەمریكای
التین لەماوەی دەیەی رابردودا بەشێوەیەكی زۆر پاشەكشەیكردوە،
كە لەناو سەركردەكانی ئەمریكای التیندا لەڕیزبەندی دواهەمیندا
دووەمینە .تەنانەت لە بۆلیڤیا و ئەرجەنتین ،كە پشتیوانی تەقلیدی
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رژێمی چاڤێز بوون ،سەرۆكەكەی ڤەنزوێال كەمرت %35ی پشتیوانی
مسۆگەر كردبوو ،بەاڵم دوای ساڵێك بە پێی راپرسییەكی تر %50ی
دانیشتوانی ڤەنزوێال پشتیوانییان بۆ دەربڕی بوو.
لە ساڵی 2009دا ،زۆرێك لە پڕۆژە پەڕگیرەكانی چاڤێز وەستا بۆ
ئەمریكای باشور ،كە خۆی دەبینیەوە لەڕەوانەكردنی بۆری نەوت
بۆ ئەرجەنتین و سندوقی پشتیوانیی وەبەرهێنانی كیشوەرەكە.
حكومەتی ڤەنزوێال بەیاننامەی فەرمی نەبوو لەبارەی ئەوەی بۆچی
ئەو پڕۆژانە وەستاون ،بەاڵم هاوكات بوون لەگەڵ دۆخی سەختی
ئابوری ڤەنزوێال.
لەماوەی سەرۆكایەتی بوش ،دوژمنایەتی ڤەنزوێال و ئەمریكا
بەشێوەیەكی زۆر ئاشكرا دەركەوت و بەرپرسانی ئەمریكا چاڤێزیان
وەكو هەڕەشەیەكی جدی بۆ سەقامگیری ئەمریكای التین ناوزەد
دەكــرد .لە ئەیلولی 2008دا چاڤێز بڕیاریدا باڵیۆزی ئەمریكا لە
كاراكاس دەربكات و لەبەرامبەریشدا حكومەتی ئەمریكا بڕیاریدا بە
دەركردنی باڵیۆزی ڤەنزوێال لە واشنتۆن.
لـــەدوای هەڵبژاردنی بــاراك ئۆباما بە ســەرۆكــی ئەمریكا
وادەردەكـــەوت ،كە پەیوەندییەكانیان ئاساییببنەوە .لە لوتكەی
ئەمریكاییەكان لە 2009دا ،هــەردوو واڵتەكە رەزامەندبوون
لەسەر ئــەوەی پەیوەندییەكانیان لەسەر بنەمای بەرژەوەندی
هاوبەش داڕێژنەوە ،بەاڵم زوو پێكدادانی سیاسی لەنێوان هەردوو
حكومەتەكەدا دەستیپێكردەوە ،كە لە ساڵی 2010دا پەیوەندییەكانیان
گەیشتە دۆخێكی زۆر خراپ و هــەردوو واڵت باڵیۆزەكانیان لە
واڵتەكەی تر كشاندەوە .لە حوزەیرانی 2011دا ،بەرپرسانی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریكا لە كۆبوونەوەیەكی گوێبیستبوونی هاوبەشی
ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی پیران لە كۆنگرێسی ئەمریكا،
نیگەرانی خۆیان خستەڕو لەبارەی «پەیوەندییەكانی ڤەنزوێال لەگەڵ
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ئێران ....و پشتیوانی الوازی ڤەنزوێال بۆ هەوڵەكانی روبەڕوبوونەوەی
تیرۆریزم» .لەماوەی چەند ساڵی رابردودا ،لەگەڵ پاشەكشەی ئابوری
پشتبەستوی بە هەناردەی وزەوە ،پێگەی چاڤێز پاشەكشەیەكی
گەورەی بەخۆیەوە بینی ،وەكو سەرۆكی یەكێتیی ئەمریكای التین،
سەرچاوەی هەڕەشەی پێشبینیكراو بۆ بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا.
لەگەڵ ئەوەشدا جیاوازییە توندە سیاسییەكانی نێوان ئەمریكا و
ڤەنزوێال رێگرنەبووە لەوەی بازرگانییەكی زۆر لەنێوان هەردوو واڵتدا
هەبێت .بە پێی تۆماری دەزگای هەواڵگری ناوەندی ئەمریكا ()CIA
لە ساڵی 2011دا40.2% ،ی هەناردەی ڤەنزوێال بۆ ئەمریكا بووە
و 28.6%ی هاوردەی ڤەنزوێالش لە ئەمریكاوە بووە .بەوشێوەیە
ئەمریكا گەورەترین سەرچاوەی هاوردە و هەناردەی ڤەنزوێالیە.
لە ساڵی 2012دا ،ڤەنزوێال چوارەم گەورەترین دابینكەری نەوتی
بیانی بووە بۆ ئەمریكا و بڕی 5.8%ی ئەو نەوتە خاوەی بۆ ئەمریكا
دابینكردوە ،كە لــەدەرەوە هاوردەیكردوە .جێگەی باسیشە كە
كۆمپانیای نەوتی حكومی ڤەنزوێال ( ،)PDVSAیەكێك لە لقەكانی،
كە لەئەمریكایە ،ناوی دەزگــای سیتگۆیە بۆ نەوت (،)CITGO
خاوەندارێتی هەمو یاخود نیوەی نۆ پااڵوگەی نەوتی خاو دەكات
لەسەرتاسەری ئەمریكا .بە پێی راپۆرتی فەرمانگەی زانیارییەكانی وزە
سەر بە وەزارەتی وزەی ئەمریكا ڤەنزوێال لە ساڵی 2012دا رۆژانە
 879هەزار بەرمیل نەوتی هەناردەكردوە بۆ ئەمریكا .ئەو ژمارەیە
بەراورد بە ساڵی  1997كەمرتە لەكاتێكدا پەیوەندییە بازرگانییەكانی
ئەو دوو واڵتە لە لوتكەدا بوون ،ڤەنزوێال رۆژانە  1.4ملیۆن بەرمیل
نەوتی هەناردەی ئەمریكا دەكرد.
ســەرەڕای گرنگی پەیوەندی بازرگانی ئەمریكا و ڤەنزوێال و
پەیوەندی هاوبەشی بازرگانییان لەسەر بنەمای وزە ،هەندێكجار
چاڤێز ویستویەتی زیان بە پەیوەندییە ئابورییەكانیان بگەیەنێت بە
27

مەبەستی بەدەستهێنانی ئەجێندا سیاسییەكانی .لە چەند كاتێكی
جیاوازدا ،كۆمپانیا ڤەنزوێلییەكان گەمارۆكانی نەتەوە یەكگرتوەكان
و ئەمریكایان رەتكردوەتەوە بۆسەر ئێران ،بە ئەنجامدانی بازرگانی
لەگەڵ ئێران و ئــەو بابەتانەی قــەدەغــەكـراوبــوون .چاڤێز ،بە
هەماهەنگی لەگەڵ ئێران ،نایجیریا و جەزائیر ،لەڕێگەی ئۆپێكەوە
كاریكردوە بۆ بەرزكردنەوەی بەردەوامی نرخی نەوت.
تاوەكو كۆچی دوایی چاڤێز پەیوەندییەكانی هــەردوو واڵت
پێشكەوتنی بەخۆیەوە نەبینی .لە راپۆرتی وەزارەتــی دەرەوەی
ئەمریكا لەبارەی تیرۆری جیهانی بۆ ساڵی  ،2012كە لە ئایاری
2013دا باڵوكراوەتەوە ،نیگەرانی مامناوەندی خۆی دەربڕیوە لەبارەی
كردەوە تیرۆریستییەكان لە ئەمریكای التین .بۆ ساڵی حەوتەم لەسەر
یەك ،وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكا رایگەیاند ڤەنزوێال بەتەواوی
هەماهەنگی ناكات بە پێی یاسای كۆنرتۆڵكردنی هەناردەی چەك،
بەهۆی ئەوەی ڤەنزوێال رەتیكردوەتەوە هیچ رێوشوێنێك بگرێتەبەر
بەرامبەر سەركردە بااڵكانی هێزە چەكدارییە شۆڕشگێڕەکانی كۆڵۆمبی
یاخود نارساو بە بزوتنەوەی فارك ،كە لە ڤەنزوێالن .بەپێی راپۆرتەكە
«زانیاری و راپۆرتی پشتڕاستكراو هەیە ،كە حزبوڵاڵی لوبنانی لە
ڤەنزوێال پارە كۆدەكاتەوە و پشتیوانی دارایی بۆخۆی دروستدەكات».
هەروەها راپۆرتەكە ئاماژە بەوە دەدات كە ڤەنزوێال هێشتا بەردەوامە
لە پەیوەندییە دارایی و بازرگانییەكانی لەگەڵ ئێران.
پێشكەوتنی پەیوەندییەكانی ئێران و ڤەنزوێال
پەیوەندییەكانی ئێران و ڤەنزوێال دەگەڕێتەوە بۆ رۆڵی هاوبەشی
هەردوو واڵت ،لە دامەزراندنی رێكخراوی دەوڵەتانی هەناردەكاری
نەوت (ئۆپێك) لە ساڵی 1960دا .هەردوو واڵتەكە لەیەكرت نزیكبوونەوە
بەهۆی «سیاسەتی نەوتییانەوە» ،ئەندامێتییان لە رێكخراوێكدا ،كە
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هێزە رۆژئاواییەکان تێیدا ئەندام نەبوون .دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی
ئیسالمیی پەیوەندییەكانی نێوانیان گۆڕانكاری بەسەردا هات ،حكومەتی
ڤەنزوێال پەیوەندییەكی بەهێزی هەبوو لەگەڵ شای لەسەر كارالدراو،
تاوەكو ئەیلولی  2000پەیوەندییەكانیان لە سوڕی متبوون و لەدۆخێكی
ساردا بوو .لەماوەی ئەو ساڵەدا ،محەمەد خاتەمی سەرۆكی ئێران وەكو
یەكەم سەرۆكی ئێران لەدوای شۆڕشی  ،1979سەردانی كاراكاسی كرد.
ئەو سەردانە پەیوەندییەكانی ئێران و ڤەنزوێالی زۆر نزیككردەوە،
دوای ئەو دیدارە بەشێوەیەكی بەردەوام شاندی دیبلۆماتی كۆماری
ئیسالمیی و ڤەنزوێال سەردانی یەكرتییان دەكرد.
مەحمود ئەحمەدی نەژاد کە لە ساڵی 2005دا وەكو سەرۆك كۆماری
ئێران هەڵبژێردرا ،زۆر نزیكبووەوە لە چاڤێز .پەیوەندییەكانی ئێران
و ڤەنزوێال توندوتۆڵبوونەوە و زیاتر چاویان لەسەر روبەڕوبوونەوەی
رۆڵی سەركردایەتی نێودەوڵەتی ئەمریكا بوو .ئەحمەدی نەژاد و
چاڤێز بە هاوبەشی رەخنەیان لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا
دەگرت و پەیوەندییەكانی نێوانیان وەكو منونەیەك ناوزەددەكرد بۆ
سیستمێكی نوێی جیهانی .چاڤێز لەسەردانێكی فەرمیدا بۆ كۆماری
ئیسالمیی ئێران ،لە كۆنفڕانسێكی رۆژنامەنوسیدا رایگەیاند واڵتەكەی
و ئێران «بە هەڵوێستی یەكگرتویان ئیمپریالیزمی ئەمریكای باكور
تێكدەشكێنن» .ئەحمەدی نەژاد لەسەردانێكیدا بۆ ڤەنزوێال لە ساڵی
2009دا ،چاڤێزی بە «ئەو برایەی وەكو چیایەك خۆڕاگرە بەرامبەر بە
نیازەكانی ئیمپریالیزم و كۆلۆنیالیزم» ناوزەدكرد.
تەنانەت لــەدوای كۆچی دوایی چاڤێز پەیوەندییەكانی نێوان
هــەردوو واڵت بەهێزبوون ،بە وتەی فەرماندەی هێزی ئاسامنی
دۆوگالس فرەیسەر ،فەرماندەی گشتی سوپای ئەمریكا لە باشوری
ئەمریكا ،پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو واڵت بنیاترناوە لەسەر بنەمای
«بەرژەوەندی هاوبەش ،بۆ منونە دەستڕاگەیشنت بە توانای تەكنەلۆژی
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و نەوتیی ،خۆبەدورگرتن لە پەراوێزبوونی نێودەوڵەتی» .سەرەڕای ئەو
پەیوەندییە ،فەرماندە فرەیسەر وایدەبینێت ،كە بەرژەوەندییەكانی
ئێران لەناوچەكەدا بەشێوەیەكی بنەڕەتی دیبلۆماتی و بازرگانین،
«هەستی بە زیــادبــوونــی ئامادەیی ســەربــازی ئێران نەكردوە
لەناوچەكەدا» .هێشتا ڤەنزوێال وەكو جومگەی سەرەكی ئێران وایە
بۆ پەیوەستبوونی سیاسی لەگەڵ ئەمریكای التین .ئەو پەیوەندییە
لەڕێگەی هاوپەیامنێتی بۆلیڤیاری ئەمریكای التینی (ئالبا) كراوەتە
پەیوەندییەكی دامەزراوەیی ،كە هێزە چەپڕەوەكانی تێدا كۆكراوەتەوە،
ڤەنزوێال و كوبا دایامنەزراندوە ،ئێران ئەندامی چاودێرە تێیدا.
پەیوەندییە ئابورییەكانی ئێران و ڤەنزوێال بەشێوەیەكی بنەڕەتی خۆی
لە هەماهەنگی وزەدا دەبینێتەوە ،بەاڵم لە بوارەكانی تریشدا هەماهەنگی
جدیان هەیە .ئەو دوو واڵتەی ئەندامی ئۆپێك لە ساڵی 2007دا كارگەیەكی
هاوبەشی پرتۆكیمیایی و لە ساڵی 2009دا كۆمپانیایەكی نەوتیان
دروستكرد بەناوی بێرنۆگ ( .)Benirougئێران كارگەی گوللە ،بەستنی
پارچەی ئامادەی ئۆتۆمبێل ،چیمەنتۆ و چەند وەربەرهێنانێكی تری لە
ڤەنزوێال ئەنجامدا ،لەبواری بنیاتنان لەكەرتی نیشتەجێبوون یارمەتی
ڤەنزوێالی دا بەهۆی كەمی شوێنی نیشتەجێبوون لەو واڵتە .سەرەڕای
ئەو پەیوەستییە سیاسی و ئابورییە بەهێزانەی لەنێوان ئەو دو واڵتەدا
هەن ،ڤەنزوێال پێنجەم گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێرانە لەئەمریكای
التین ،دوای بەرازیل و ئەرجەنتین دێت كە ئێران لەگەڵ ئەو دو واڵتەدا
پەیوەندییەكانی لەگەڵیاندا بەوشێوەیە دۆستانە نییە.
ئێران و ڤەنزوێال هەماهەنگی بەهێزی سەربازیشیان لەنێواندا
هەیە .لە ساڵی 2006ـەوە ،بەشێك لە فەرماندەكانی سوپای ئێران
پەیوەندییانكردوە بە دامەزراوە سەربازییەكانی ڤەنزوێال ،كە پشتیوانی
و مەشق و راهێنانیان پێكردون .بە پێی وتەی دەیڤد مایەرس،
پڕۆفیسۆری زانستە سیاسییەكان لە زانكۆی ویالیەتی پێنسلڤانیا،
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بەهۆی كاریگەری ئێرانەوە ،ڤەنزوێال سوپاكەی لەسەر بنەمایەكی
نابەرابەر (ئەسیمێرتی) رێكخستوەتەوە ،كە شێوازێكی شەڕكردنی
گونجاوە بۆ هێزێكی بااڵدەسترتی تەقلیدی ،هاوشێوەی ئەمریكا.
ڤەنزوێال سەرەڕای ئەوەی وەكو ناوەندی لەخۆگرتنی سیاسەتی
ئێران لەناوچەكەدا كاریكردوە ،بەهەمانشێوە خاڵی گوێزەرەوەی
چەك و تەكنەلۆژیاكانی تر بووە بۆ ئێران ،كە بەهۆی گەمارۆكانی
نەتەوە یەكگرتوەكانەوە لێی قەدەغەكراون .لەنێوان سااڵنی  2005بۆ
 ،2010ڤەنزوێال بەبڕی نزیكەی  12بۆ  15ملیار دۆالر چەكی لە روسیا
و چین كڕی .لەكاتێكدا هەردوو ئەندامە هەمیشەییەكەی ئەنجومەنی
ئاسایش پەیامنی ئەوەیان دا ،كە چیرت چەك بە كۆماری ئیسالمیی ئێران
نەفرۆشن ،تاوەكو ئێستا هیچ بەڵگەیەك دەرنەكەوتوە ،كە ئێران هیچ
چەكێكی لەو رێگەیەوە دەستكەوتبێت ،بەرپرسانی ئەمریكا ترسی
ئەوەیان هەیە ،كە ڤەنزوێال رۆڵی الیەنی سێیەمی بۆ فرۆشیارەكان
گێڕابێت تاوەكو خۆیان دەربازبكەن لەسزای گەمارۆ ئابورییەكان.
بە پێی زانیارییەكان فەیلەقی قــودس لە ڤەنزوێال رۆڵێكی
راوێژكارییانە دەگێڕێت .فەیلەقی قودس ئەزمونێكی زۆری هەیە لە
ئەنجامدانی شەڕی نابەرابەر و لەماوەی دەیەی رابردودا چاودێری
سوپای ئەمریكای كردوە لەو دوو جەنگەی ئەنجامیداوە .ڤەنزوێال
مێژویەكی الوازی هەیە لە مەشق و راهێنانی سەربازی ،لەگەڵ
ئەوەشدا ئەو سەربازە خاوەن ئەزمونانە پشتیوانییەكی بەهێزی
ڤەنزوێال دەبن ئەگەر بچێتە جەنگێكی سنوردارەوە لە ناوچەكەدا.
پەیوەندییە سەربازییەكانی هەردوو واڵت بەهێزتربوو بەهۆی
پابەندبوونی فەرمییان بۆ هاوهەڵوێستی روبەڕوبوونەوەی هەر
دەستدرێژییەكی پێشبینیكراوی ڕۆژئاوا .لە سەردانێكیدا بۆ كاراكاس لە
ساڵی 2009دا ،مستەفا محەمەد نەجار وەزیری بەگری ئێران ئامادەیی
دەربڕی بۆ «پشتیوانی تەواوی ڤەنزوێال بۆ پێشخستنی توانای بەرگری
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سەربازی لەچوارچێوەی رێككەوتنی هاوبەشی بەرگری» .هەروەها لە
حوزەیرانی  2012دا ،چاڤێز دروستكردنی فڕۆكەیەكی بێفڕۆكەوانی
راگەیاند كە لە ڤەنزوێال دروستكراوە بە تەكنەلۆژیا و پارچەی ئێرانی.
بە پێی وەزارەتــی خەزێنەی ئەمریكا ،ڤەنزوێال بەشێوەیەكی
ناڕاستەوخۆ یارمەتی ئێران دەدات لە پشتیوانیكردنی حزبوڵاڵی
لوبنانی .لە 2008دا ،ئادام سزوبین ،بەڕێوەبەری كۆنرتۆڵكردنی
كەلوپەلە دەرەكییەكان ،حكومەتی ڤەنزوێالی تۆمەتباركرد بە
«دامەزراندن و رێكخستنی ناوچەیەكی سەالمەت بۆ یارمەتیدەران و
هاوكارانی دارایی حزبوڵاڵ».
سەرچاوەی هێزی پەیوەندییەكانی ڤەنزوێال و ئێران بەشێوەیەكی
سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ كەسایەتی چاڤێز و ئەحمەدی نەژاد .كۆچی
دوایی هۆگۆ چاڤێز و دوركەوتنەوەی مەحمود ئەحمەدی نەژاد لە
پۆستەكەی ،دەكرێت گۆڕانكاری لەپەیوەندییەكانیاندا دروستبكات،
هەرچەندە كۆچی دوایی هۆگۆ چاڤێز هێشتا كاریگەری نەبووە
لەسەر گۆڕانكاری لە سیاسەتی دەرەوەی ڤەنزوێال .لەگەڵ ئەوەشدا،
لەكاتێكدا سەرۆك رۆحانی كە زیاتر «میانڕەوە» پۆستی سەرۆكایەتی
بەدەستهێنا ،دەبێت چاوەڕێبكەین كە چ دەرەنجامێكی دەبێت لەسەر
سیاسەتی دەرەوەی ئێران .تاوەكو تەموزی  ،2013پەیوەندییەكانی
نێوان سەرۆكی هەردوو واڵت سنورداربوو بۆ گۆڕینەوەی بەیاننامە،
كە ڤەنزوێال پێشوازی گەرمی لە هەڵبژاردنی رۆحانی كرد و داوای
«بەهێزكردنی پەیوەندییە دۆستانەكانیان» دا لە داهاتودا.
نزیكبوونەوەی ڤەنزوێال بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ گەمارۆ
ئابوریەكانی سەر ئێران :رەتكردنەوەی دیبلۆماتی و كردارەكی
حكومەتی ڤەنزوێال بڕیارەكەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ گەمارۆ
خستنە سەر پڕۆگرامی ناوكیی ئێران و بڕیارە تاكالیەنەكانی رەتكردەوە،
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بەشێوەی دیبلۆماتی و نهێنی هەوڵی خۆی خستەگەڕ بۆ الوازكردنی
كاریگەری ئەو بڕیارانە .لەدوای بڕیاری 1929ی ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتەوە یەكگرتوەكان ،كە سەخترتین گەڕی گەمارۆ ئابورییەكانی
نەتەوە یەكگرتوەكان بوون لەسەر ئێران تاوەكو ئێستا ،ڤەنزوێال بە
بەیاننامەیەك بڕیارەكەی رەتكردەوەو بە «هێرشێكی دوبارە بۆسەر
سەروەری ئێران» وەسفی كردبوو.
لە بەیاننامەكەدا هاتوە ڤەنزوێال پەیامن دەدات بە «بەخشینی
پشتیوانی بێسنور بۆ خواستە یاساییەكانی» ئێران بۆ بەكارهێنانی
پڕۆگرامی ناوكی بەشێوەیەكی ئاشتیانە .دوای چەند مانگێك ،لە
ترشینی یەكەمی 2010دا ،سەرۆك چاڤێز پەیامنیدا بەوەی واڵتەكەی
«لەهەر دۆخ و بە هەر مەرجێك بێت پشتیوانی ئێران دەكات».
لەسەردانێكی ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران بۆ ڤەنزوێال لە كانونی
دووەمی 2012دا ،سەرۆك چاڤێز رایگەیاند گەمارۆ ئابورییەكان
بۆسەر ئێران «شێتبوونی ئیمپریالیزمە ،كە بۆماوەیەكی زۆر دەبێت
بەدیامن نەكردوە».
لەم دواییانەدا ،ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا ژمارەیەك لە
گەمارۆی تاكالیەنانەی خستە سەر ئێران ،كە بەشێوەیەكی كاریگەر
رێگری لێبكات تاوەكو نەگات بە سیستمی نێودەوڵەتیی بانكیی .بە
پێی بڕیاری  ،13645كە لە حوزەیرانی 2013دا واژوكرا ،تێیدا هاتوە
كە هەر دامەزراوەیەكی دارایی نێودەوڵەتی بازرگانی لە ئێران بكات
یاخود بڕێكی زۆر لە ریاڵی ئێرانی لەالبێت ،ئەوا مافی بازرگانیكردنی
لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا پێنادرێت ،بەاڵم وادەرناكەوێت،
كە لەئێستادا هیچ بانكێكی ڤەنزوێلی بە دراوی ریاڵی ئێرانی مامەڵە
بكات.
وتارە حەماسییەكانی چاڤێز هاوكۆك بوون لەگەڵ پشتیوانی
ئێران بۆ كۆمپانیای نەوتیی نیشتامنی ڤەنزوێال .بە پێی راپۆرتێكی
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رۆیتەرز سەرەڕای ئەوەی گەمارۆ ئابورییەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان
رێگریدەكرد لە فرۆشتنی بەنزین بە ئێران« ،كۆمپانیای نیشتامنی
ڤەنزوێال بەالیەنی كەمەوە دوو كارگۆی بەنزینی بەخشیوە بە ئێران
لەنێوان كانونی یەكەمی  2010بۆ ئازاری  ،2011كە بایی  50ملیۆن
دۆالر دەبێت».
لە ئایاری 2011دا ئەمریكا لەكاردانەوەی ئەو كارەدا رێگریكرد
لە كۆمپانیای نیشتامنی نەوتی ڤەنزوێال بۆ بەشداریكردن لە هەر
گرێبەستێكی حكومی و دارایی ئەمریكا ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی ئەو
سزایانە كاریگەری نەبوو لەسەر چاالكییەكانی كۆمپانیای نەوتیی
سیتگۆ ،كە وەكو لقێكی كۆمپانیای نیشتامنی ڤەنزوێال بوو لە ئەمریكا،
رێگری لە ڤەنزوێال نەكرد لەوەی نەوت هەناردەبكات بۆ ئەمریكا،
تاڕادەیەكی زۆر رێوشوێنەكانی ئەمریكا وەكو رێوشوێنی رەمزی
تەماشا دەكران .لە ئایاری 2011دا ،وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكا
گەمارۆی خستەسەر پیشەسازی سەربازی ڤەنزوێال ئەمەش بە پێی
یاسای رێگریكردن لە باڵوبوونەوەی چەكی ناوكی لە ئێران و كۆریای
باكور و سوریا .ئەو گەمارۆیانە كە لە بنەڕەتدا لە ئابی 2008ـەوە
دەستیانپێكرد ،رێگریدەكرد لە حكومەتی ئەمریكا كە بازرگانی بكات
لەگەڵ هەر كۆمپانیایەك كە گەمارۆی ئابوری خراوەتەسەر.
لە شوباتی 2013دا ،هەمان یاسا بەكارهێرنا بۆ گەمارۆ خستنەسەر
كۆمپانیاكانی چەكی كەرتی تایبەتی ڤەنزوێلی ،وەكو كۆمپانیای
ڤەنزوێلی پیشەسازی سەربازی ( ،)CAVIMچونكە «كەرەستەو
تەكنەلۆژیا قەدەغەكراوەكانیان گواستوەتەوە یاخود وەرگرتوە لە ئێران
و كۆریای باكور و سوریا ..یاخود ئەو پێویستی و تەكنەلۆژیانەیان
گواستوەتەوەو وەرگرتوە ،كە لە لیستی قەدەغەكراوەكاندا نین،
بەاڵم دەكرێت سودیان لێوەربگیرێت بۆ چەكی كۆمەڵكوژ یاخود
پڕۆگرامەكانی موشەكی كروز و موشەكە كیشوەربڕەكان.
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كاردانەوەكان لەدژی گەمارۆ ئابورییەكانی ئەمریكا بۆسەر ئێران
فرەچەشن بوون بەمشێوەیە:
• لە ئازاری 2012دا ،باڵیۆزی ئێران لە كوبا ،عەلی چێگانی،
راگەیاند «لەئەمڕۆدا دەتوانین زۆر بە رونی ببینین ،كە ئەمریكا
شكستیهێناوە ،چونكە ئێران بەشێوەیەكی خێرا پەیوەندیی دۆستانەی
لەگەڵ حكومەتەكانی ئەمریكای التین بنیاتناوە».
• هەروەها لە ئــازاری 2012دا ،جۆ بایدن جێگری سەرۆكی
ئەمریكا لە كەناڵی ()CNNی ئیسپانی رایگەیاند ئێران توانای ئەوەی
نەبووە ،كە بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا بخاتە مەترسییەوە بەهۆی
دەستتێوەردانەكانی لە ئەمریكای التین« .ئێمە توانای تەواومان هەیە
كە رێگە نەدەین ئەوە روبدات».
• لە شوباتی 2012دا ،بەڕێوەبەری دەزگای هەواڵگری نیشتامنی
ئەمریكا بە لیژنەی كاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی
ئەمریكای راگەیاند ،بەرپرسانی ئێران «خواستی زیاتریان هەیە
بۆ ئەنجامدانی هێرشێك لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا» بە
بەكارهێنانی تواناو سەرچاوەكانیان لە ئەمریكای التین.
• لە كانوونی دووەمــی 2012دا ،ڤیكتۆریا نوالند وتەبێژی
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا لەبارەی دواهەمین سەردانی ئەحمەدی
نەژاد سەرۆكی ئێران بۆ ئەمریكای التین وتی «لەكاتێكدا رژێمی
ئێران هەست بە زیادبوونی فشارەكان دەكات ،هەڵوەدایە بەدوای
دۆزینەوەی دۆست و لەئێستادا شكستدەهێنێت لە هەندێك ناوچەی
نامۆ لە دۆزینەوەی دۆستی نوێ .ئێمە بەڕونی بەو و واڵتانی ناوچەكە
و تەواوی جیهان دەڵێین ئێستا كاتی ئەوە نییە پەیوەندییەكان لەگەڵ
ئێراندا بەهێزبكرێت ،ئیرت پەیوەندی ئەمنی یاخود پەیوەندی ئابوری
بێت.
تەنگژەكانی ئەم دواییە لە پەیوەندییەكانی نێوان ئەمریكا
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و ڤەنزوێال لەبارەی ئێرانەوە زۆربــەی كات مشتومڕی توندی
لێكەوتوەتەوە زیاتر لەوەی لە واقیعدا رەنگیدابێتەوە .سەختی گەمارۆ
ئابورییەكانی ئێران بۆسەر كاراكاس بەهۆی پێویستی ئەمریكاوە بە
نەوتی ڤەنزوێال سنورداربوون :ڤەنزوێال پشتدەبەستێت بە بازاڕی
ئەمریكا .چاڤێز لەوەاڵمی ئەوەدا لە ئەكاونتی تویتەرەكەی خۆیەوە
نوسیویەتی« :گەمارۆ ئابورییەكان بۆسەر خاكی بۆلیڤیای باپیران ،لە
الیەن ئیمپریالیستی بیانییەوەیە؟ باشە ،بەخێربێیت جەنابی ئۆباما،
لەبیرتنەچێت ئێمە نەوەكانی (سیمۆن) بۆلیڤارین» .سەرەڕای توڕەیی
ئاشكرای سەرۆك ،رافایل رامیرێز وەزیری نەوتی ڤەنزوێال ،لە وتارێكدا
لەسەر تەلەفزیۆن بە ئاشكرا رایگەیاند كۆمپانیای نەوتی نیشتامنی
واڵتەكەیان كارگۆی نەوتی بۆ ئەمریكا رەوانەكردوە تاوەكو لەوێ
بەتاڵبكرێنەوە.
ڤەنزوێال هاریكاری ئێرانی كردوە لە پەیوەستبوونی بە سیستمی
دارایــی نێودەوڵەتییەوە .ڤەنزوێال رێگەیدا بە كردنەوەی بنكەی
سەرەكی بانكی دیبارتۆڵۆی نێودەوڵەتی (Banco Internationals de
 )DeBartoloلە كاراكاس كە ئێران خاوەندارێتی دەكات .ئەو بانكەش
یەكێكە لە لقەكانی «بانكی گەشەپێدانی هەناردەی ئێران» ،هەردوو
دامەزراوەكە بەرپرسیارن لە پشتیوانی دارایی و راوێژكاریكردن لەگەڵ
وەزارەتی بەرگری ئێران و بەڕێوەبەرایەتی لۆجیستی و پڕچەككردنی
هێزە سەربازییەكان ،كە لەپەیوەندیدابوون بۆ گەشەپێدانی پڕۆگرامی
ناوكیی ئێران .لە 2008دا ،بانكی دیبارتۆڵۆی نێودەوڵەتی خرایە لیستی
تایبەتی نیشتامنی قەدەغەكراوەكان ،لەالیەن وەزارەتی خەزێنەی
ئەمریكا .ئەمریكا سامانی ئەو بانكەی بلۆككرد و رێگریلێكرد لەوەی
هەر چاالكییەكی بازرگانی لەگەڵ كۆمپانیا ئەمریكییەكان ئەنجامبدات.
ئێران لە دامەزراوەكانی تری دارایی ڤەنزوێال سودمەندبووە،
دیارتریشیان «بانكی ڤەنزوێلی ئێرانی هاوبەش» ،كە لە بنەڕەتدا وەكو
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بانكێكی وەبەرهێنانی هاوبەشی هەردوو واڵت دامەزرێرنا .لەكاتێكدا
بانكی ڤەنزوێلی ئێرانی هاوبەش بەردەوام نییە لە پەیوەندییەكانی
لەگەڵ ڤەنزوێال ،بەڵكو وەكــو دامەزراوەیەكی بریكاری بانكی
گەشەپێدانی هەناردەی ئێران مایەوە .بانكی ڤەنزوێلی ئێرانی هاوبەش
دەستیكرد بە جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هەناردەی دەرەوە
بۆ بانكی گەشەپێدانی هەناردەی ئێران ،هەروەها ملیۆنان دۆالری
لە بانكی كولونی چینییەوە (كە لە تەموزی 2012ـــەوە گەمارۆی
خرایەسەر) بۆ بانكی گەشەپێدانی هەناردەی ئێران رەوانەكرد.
ئەمریكا نیگەرانە لەبارەی ئەو كارگۆ و گەشتیارانەی گەشتدەكەن
لەنێوان ئێران ،ڤەنزوێال و سوریا لەڕێگەی هێڵی ئاسامنی ڤەنزوێلی
كۆنڤیاسا ( .)Conviasaهەرچەندە گەشتی هەفتانەی نێوان كاراكاس،
تاران و دیمەشق ،كە بە گەشتێكی بازرگانی ناوزەد دەكرێت ،بەاڵم
بەپێی راپۆرتێكی فۆكس نیوز گەشتیاران بەشێوەیەكی تایبەت لەالیەن
حكومەتەكانی ڤەنزوێال و ئێرانەوە دەپشكرنێن و رێوشوێنەكانی
گەشتكردن لە هەمو گەشتەكانی تری كۆنڤیاسا جیاوازن.
گومانی مەترسیدار هەیە لەبارەی شێوازی ئەو گەشتانەوە لەكاتێكدا
چاودێری و بەدواداچوون ناكرێت بۆ پاسپۆرت و گەشتەكانیان و تۆماری
كارگۆیان ئاشكرا ناكرێت .دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمریكا و واڵتانی
تر لەوبڕوایەدان ،كە دەكرێت گەشتەكانی كۆنڤیاسا بۆ گواستنەوەی
تیرۆریستانی پشتیوانكراو لەالیەن ئێران و پێداویستییە سەربازییەكان
بەكاربهێرنێت لەالیەن هەرسێ پایتەختەكەوە .بە پێی راپۆرتەكان
عەبدولقادر ،كە هاونیشتامنییەكی غویاناییە هەوڵیدا كۆگای پیرتۆلی
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی جۆن ئێف كنێدی بتەقێنێتەوە لە نیویۆرك ،پالنی
ئەوەی هەبوو ،كە لەڕێگەی هێڵی ئاسامنی كۆنڤیاساوە لە ڤەنزوێالوە
گەشت بۆ ئێران بكات بەر لەوەی لە ترینیداد دەستگیربكرێت.
گەشتە تۆمارنەكراوەكان لەوانەیە كاریگەری باشی هەبێت
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لەسەر توانای ئێران بۆ بەرهەمهێنانی چەكی ناوكی چونكە بەپێی
قەباڵندنەكان ڤەنزوێال نزیكەی  50.000تۆن یۆرانیۆمی خاوی هەیە.
لەڕابردودا ،ئێران بەشێوەیەكی كاریگەر یارمەتیدەری ڤەنزوێال بووە
لە وەرگرتنی بەشێكی زۆر لەو ماددانە ،كە لەناوخۆدا كورتهێنانی
هەبووە و پێویستی پێی بووە .لەكاتێكدا كە زەحمەتە لەڕێگەی
گەشتی ئاسامنییەوە ئەو مادانە بگوازرێنەوە ،بەتایبەت لەڕێگەی
فڕۆكەی بازرگانی ،بەاڵم دەكرێت ئەو فڕۆكە و گەشتانە بەكارهێرنابن
بۆ گواستنەوەی تەكنەلۆژیا و زانیارییە گرنگەكان ،كە لە پێكهاتە و
مادەكان پێویسترتن.
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا نیگەرانی خۆی خستوەتەڕو لەبارەی
كۆنرتۆڵی روكەشی گەشتیاری و گواستنەوەی پێداویستییەكان لەڕێگەی
ئەو گەشتانەوە .بە پێی كۆبوونەوەیەكی گوێبیستبوونی كۆنگرێسی
ئەمریكا ،گەشتی هەفتانەی نێوان ئێران و ڤەنزوێال لە ئەیلولی 2010ـەوە
تاڕاددەیەكی زۆر كەمیكردوە ،بە پێی گەڕان لە ماڵپەری هێڵی ئاسامنی
ئێران و هێڵی ماهان و كۆمپانیای هێڵی ئاسامنی ڤەنزوێال كۆنڤیاسا،
ئاماژەی ئەوە دەدەن كە لەئێستادا گەشتی راستەوخۆ لەنێوان هەردوو
واڵتدا بوونی نییە .هەروەها ئێران سودمەندییەكی رێژەیی هەیە لەزۆر
بواری تردا ،كە پشتیوانی لە ئابوری ڤەنزوێالی كردوە ،بەتایبەت كە
لەسەردەمی سەرۆك چاڤێز زۆر پشتگوێخرا .گرنگرتین كەرتیش كەرتی
نیشتەجێكردن بووە ،كە لە ڤەنزوێال زۆر كەم بووە .كۆمپانیاكانی ئێران
خانوی نوێیان لەناوچە هەژارنشینەكانی كاراكاس و شارە گەورەكانی
تری ئەو واڵتە بنیاتناوە .هەروەها ئێران و ڤەنزوێال دەكرا سودمەندبنب
لە ئاڵوگۆڕی ئەزمون لەبواری دەرهێنانی نەوت ،بەاڵم تاوەكو ئێستا هیچ
یەك لەو واڵتانە بەشێوەیەكی ئاشكرا باسیان لەو هەواڵنە نەكردوە.
بە كورتی ،شەڕە قسەی ڤەنزوێال و ئێران لەگەڵ ئەمریكادا
بەردەوامدەبێت -پێشبینیدەكرێت ،كە بەوشێوەیە بەردەوامبێت
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ئەگەر ســەرۆك مــادورۆ بەردەوامبێت لە هەڵوێستی دژی
ئەمریكا وەكو سەرۆكی پێشو– ،بەاڵم راستییە ئابورییەكان و
الوازی پەیوەندی سیاسی ئەو واڵتانە لەسەر بنەمای پەیوەندی
ســەرۆكــەكــان ،هــەڕەشــەی هاوپەیامنێتییە سرتاتیژییەكەیان
الوازدەكات بۆسەر ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا .هەرچەندە
ڤەنزوێال دەرگایەك دەكاتەوە بەڕوی ئێراندا بۆ نیوەی هەسارەی
رۆژئاوا ،بەاڵم لەو ناوچەیەدا پشتیوانییەكی جەماوەری سنوردار
بۆ تاران هەیە ،ڤەنزوێال دەروازەی سرتاتیژی بۆ ئێران ناكاتەوە
تاوەكو نیگەرانی بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا دروستبكات.
واڵتانی تری هاوپەیامنێتی ئەلبا :ئیكوادۆر ،بۆلیڤیا و نیكاراگوا
هــاوشــێــوەی پەیوەندییەكانی ئــێ ـران لــەگــەڵ ڤەنزوێال،
پەیوەندییەكانی ئێران لەگەڵ واڵتانی تری (هاوپەیامنێتی بۆلیڤاری
بۆ گەلی ئەمریكای التین) نارساو بە (ئالبا) ،وەكو هەریەكە لە
واڵتانی ئیكوادۆر ،بۆلیڤیا و نیكاراگوا لەسەر بنەمای رەتكردنەوەی
هاوبەشی ئایدیۆلۆژی سیستمی نێودەوڵەتی بە گشتی و بە تایبەت
سەركردایەتی ئەمریكا ،بەاڵم بە پێچەوانەی ڤەنزوێالوە ،ئیكوادۆر و
بۆلیڤیا و نیكاراگوا سەرچاوەی گەورەیان و كاریگەری هەرێامیەتییان
نییە .الوازی توانا زانستیی و سەرچاوە رسوشتی و سیستمی بانكی
ئەو واڵتانە كەمرت مایەی سومەندی ئێران بووە بۆ خۆڕزگاركردن
لە گەمارۆكان و بەدەستهێنانی پێویستییە تەكنەلۆژییەكان و چەك،
بەوهۆیەشەوە تاڕادەیەكی زۆر پشتبەستنی زیاتر لە پەیوەندییە
ئابورییەكان ئەوە روندەكاتەوە ،كە بۆچی وەبەرهێنان و پەیامنە
بازرگانییەكان بەرهەمی واقعییان نەبووە.
وادەردەكەوێت ،كە ئێران پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو واڵتە
هەژارانەی ئەمریكای التین بەكاربهێنێت بۆ دروستكردنی تۆڕێك لەو
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ناوچەیەدا بۆ ئەوەی بەرپەرچی فشارە دیبلۆماتی و ئابورییەكانی
ئەمریكا بداتەوە ،پێدەچێت كاربكات لەسەر بنیادنانی پێگەی
هەواڵگری و هێزە نیمچە سەربازییەكانی لەو ناوچەیەی زەویدا.
تاوەكو ئێستا زۆرێــك لە «یاداشتەكانی لێكتێگەیشتنی» ئێران
لەگەڵ ئەو واڵتانەدا چەند پڕۆژەیەكی راستەقینەی لێكەوتوەتەوە.
وادەردەكەوێت كۆماری ئیسالمیی ئێران ئامانجە سرتاتیژییەكانی
خۆی بەدیبهێنێت بە دابینكردنی پشتیوانییەكی سنوردار بۆ ئەو واڵتە
هەژارانەی ئەو ناوچەیەی تری جیهان.
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ئیكوادۆر
ئیكوادۆر نەك تەنها بەهۆی ئێرانەوە ،بەڵكو بەهۆی چەندین
بابەتی ترەوە مێژویەكی هەیە لە بەرەنگاربوونەوەی ئەمریكا.
لە 2012دا ،مافی پەنابەرێتییان بەخشی بە جولیان ئەسانج،
دامەزرێنەری ویكیلیكس ،كە بەهۆی باڵوكردنەوەی نهێنییەكانی
حكومەتەوە لە الیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكاوە روبەڕوی
دادگاییكردن دەبــوویــەوە .لە حوزەیرانی 2013دا ،ئیكوادۆر
یەكێك بوو لەو شوێنانەی پێشبینیدەكرا كە ئێدوارد سنۆودن روی
تێبكات ،سنۆودن كارمەندی پێشوی دەزگای ئاسایشی نیشتامنی
ئەمریكا بوو ،كۆمەڵێك نهێنی ئەو دەزگایەی ئاشكرا كردبوو.
ئیكوادۆر رایگەیاند ،رێككەوتننامەی بارزگانی لەگەڵ ئەمریكا نوێ
ناكاتەوە ،رێككەوتننامەكەی بە «هۆكارێكی نوێ بۆ نیگەرانكردن
و هەلقۆستنەوە» ناوزەدكرد ،بەو هۆیەشەوە هەژمونی ئەمریكای
بەسەر ئیكوادۆردا الوازكرد.
هــەروەكــو ڤــەنــزوێــا ،ئــیــكــوادۆریــش وایــدەبــیــنــێــت كە
پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئێراندا دەبێتە مایەی بەرەنگاربوونەوەی
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ئەمریكا بە بێئەوەی كاردانەوەی گەورەی لێبكەوێتەوە لەالیەن
ئەمریكاوە .دۆستایەتی ئێران و ئیكوادۆر كاریگەربوو بەپەیوەندی
تایبەتی رافاێل كۆڕێیا سەرۆكی ئیكوادۆر و ئەحمەدی نەژاد
سەرۆكی ئێران بەهەمانشێوە سەرۆكایەتی هۆگۆ چاڤێز سەرۆكی
ڤەنزوێال .هەرچەندە كۆچی دوایی هۆگۆ چاڤێز و كۆتاییهاتنی
ماوەی سەرۆكایەتی ئەحمەدی نەژاد دەكرێت كاریگەری لەسەر
پەیوەندییەكانیان هەبێت ،بەاڵم هێشتا رون نییە.
كۆڕێیا تاوەكو ئێستا بەردەوامبووە لەپشتیوانییەكانی بۆ
ئێران .بەپێی دەزگای راگەیاندنی سەرۆكایەتی ئێران ،لە ئەیلولی
2010دا ،ریكاردۆ پاتینۆ وەزیری دەرەوەی ئیكوادۆر بە سەرۆك
ئەحمەدی نەژادی وتوە واڵتەكەی «رێزێكی تایبەتی هەیە بۆ ئێران
و داوای هەماهەنگی زیاتر لەنێوان هەردوو واڵتدا دەكات لەهەمو
بوارەكاندا» .وادەردەكەوێت تاوەكو كۆڕێیا لە دەسەاڵتدا بێت ،یاخود
كەسێكی هاوشێوەی ئەو ئایدیۆلۆژیای پۆپۆلیستی و دژە رۆژئاوای
هەبێت ،پەیوەندییەكانی نێوان هــەردوو واڵت بەردەوامبێت و
بەهێزتربێت.
سەرۆك كۆڕێیا  25رێككەوتننامەی هاوبەشی لەگەڵ ئێراندا
واژوكــرد لەساڵی 2008دا بەمەبەستی بەدیهێنانی رێككەوتنی
ئابوری و بازرگانی و پشتیوانیكردنی پڕۆژە مەدەنییەكان ،كە
واڵتەكەی زۆر پێویستی پێی بوو .لە كۆتاییەكانی 2009دا ،ئیكوادۆر
ناچاربوو دەستبكات بە چاككردنی كەرتی وزەی واڵتەكەی و داوای
قەرزی كرد بۆ پڕۆژەكانی كەرتی بەرهەمهێنانی كارەبا لەڕێگەی
بەنداوەكانەوە ،بۆئەوەی كورتهێنانی لــەوبــوارەدا پڕبكاتەوە.
ئەمریكا بە هەڕەشەی گەمارۆی ئابوری و دەستبەسەرداگرتنی ئەو
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پارانەی لەدەرەوەن بەشێك لە پەیوەندییە بازرگانییەكانی نێوان
ئێران و ئیكوادۆری الوازكرد.
ســەرەڕای ئــەوە پەیوەندییە ئابورییەكانی نێوان ئێران و
ئیكوادۆر بە بەراورد بە واڵتانی تری ناوچەكە زۆر گرنگ نین :لە
ساڵی 2012دا ،ئیكوادۆر تەنها بڕی  12ملیۆن یۆرۆ پێكدەهێنێت
لەتەواوی  68.3ملیار یۆرۆ هاوردەی ئێران ،بەبەراورد بە  1.8ملیار
یۆرۆ هاوردە لە بەرازیل و  853ملیۆن یۆرۆ لە ئەرجەنتینەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،پەیامنەكانی ئێران لە ساڵی 2008دا بۆ پشتیوانی
ئیكوادۆر لە گەشەپێدانی پااڵوگەیەكی نوێی نەوت بەدینەهات.
هەروەها ئیكوادۆر دۆالری ئەمریكی وەكــو دراوی خۆی
بەكاردەهێنێت ،بەپێچەوانەی زۆرێك لە واڵتانی تری ئەمریكای
التین ،بەوهۆیەوە زیاتر پشتدەبەستێت بە پەیوەندییە ئابورییەكانی
لەگەڵ ئەمریكادا نەك پەیامنەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران.
لەگەڵ ئەوەشدا ،لە ترشینی دووەمــی 2008دا بانكی ناوەندی
ئیكوادۆر سیستمێكی پەسەندكرد بۆ ئاڵوگۆڕی دارایی لەگەڵ بانكی
گەشەپێدانی هەناردەی ئێران و بانكی دیبارتۆڵۆی نێودەوڵەتی ،كە
بەشێوەیەكی راستەوخۆ شكاندنی گەمارۆ ئابورییەكانی ئەمریكا بوو
بۆسەر هەردوو دامەزراوە داراییەكە .ئەو سیستمە «میكانیزمێكی
دروستكرد بۆ وەرگرتن و پێدانی نەختینە و ئاسانكاری بۆ بازرگانی
بیانی» ،بەتایبەتی بە رێگەدان بە «دڵنیایدان و خەرجكردنی
هەژمێرەی هەناردەی نەختینە بیانییەكان» .راستەوخۆ لەدوای ئەو
رێككەوتننامەیەوە ،بانكی گەشەپێدانی هەناردەی ئێران بڕی 40
ملیۆن دۆالری بەخشی بە بانكی ناوەندی ئیكوادۆر.
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دەرەنجامی كۆتایی ئەوەیە ،كە هەماهەنگییەكی سرتاتیژی
گرنگ نییە لەنێوان ئێران و ئیكوادۆر ،مەترسییەكانی بۆسەر
ئەمریكا تەنها روكەشین ،بەاڵم هاوشێوەی هەوڵەكانی تری
ئێران بۆ فراوانكردنی كاریگەری خۆی لەو ناوچەیەی جیهاندا،
پێویستدەكات ئەمریكا بە وردی چاودێری ئەو پەیوەندییانە
بكات.
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بۆلیڤیا

هاوشێوەی ئیكوادۆر ،بۆلیڤیا پشتیوانێكی ئاشكرای پڕۆگرامی
ناوكی ئێرانە .خوازیاری ئەوەیە ،كە پەیوەندییە ئابورییەكانی
لەگەڵ ئێراندا گەشەپێبدات و رەخنە لە «ئیمپریالیزمی» رۆژئاوا
دەگرێت ،بەاڵم هاوشێوەی ئیكوادۆر ،پەیوەندییەكانی نێوان الپاز
و تاران تاڕادەیەكی زۆر پەیوەندی رەمزین .ئێران وەبەرهێنانی
دیاری لە بۆلیڤیا ئەنجامداوە ،بەاڵم پەیامنەكانی بۆ پشتیوانی زۆر
زیاتربوون لەوەی بەو واڵتەی بەخشیوە .سەركردایەتی بۆلیڤیا،
بەهۆی فشاری بەرفراوانی هەژارییەوە ،خوازیاری بەردەوامیدانە
بە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئێراندا وەكــو یەكێك لە دەوڵەتە
بەخشەرەكان ،بەاڵم پێكهاتەكانی حكومەت پاشەكشەیان بەو
هەواڵنە كردوە بەهۆی خراپی تۆماری پێشێلكاری مافەكانی مرۆڤ
لە ئێران.
هۆگۆ چاڤێز ســەرۆكــی كۆچكردوی ڤەنزوێال هاندەری
پەیوەندییەكانی نێوان ئیڤۆ مۆرالێس ســەرۆكــی بۆلیڤیا و
ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران بوو .چاڤێز دیداری نێوان هەردوو
سەرۆكەكەی رێكخست و هاندەری هەماهەنگی نێوان هەردوو
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واڵت بوو لەڕێگەی هاوپەیامنی بۆلیڤیارییەوە (ئالبا) .لە 2008دا،
ئێران باڵیۆزخانەی خۆی لە الپاز كردەوە و بۆلیڤیا لەوەاڵمی ئەو
هەنگاوەدا ،لە ساڵی 2010دا نێردەی دیبلۆماتی خۆی لە قاهیرەوە
گواستەوە بۆ تاران.
ســەرەڕای بوونی بڕێكی زۆر لە مــادەی هایدرۆكاربۆن و
كانزاكان ،بۆلیڤیا یەكێكە لە هەژارترین واڵتانی ئەمریكای باشور
و پێشوازی لە وەبەرهێنانی ئێرانی دەكات لەبەرامبەر پشتیوانی
سیاسیدا بۆ ئەو واڵتە .لە ساڵی 2008دا ،ئیڤۆ مۆرالێس رەزامەندبوو
بە بەخشینی گەشتی ئێرانییەكان بە بێ ڤیزا بۆ واڵتەكەی،
بەرامبەر بە  1.8ملیار دۆالر وەبەرهێنانی ئێران لەماوەی پێنج
ساڵی دواتردا لە كەرتەكانی گازی رسوشتی و كشتوكاڵ و مرۆیی
بۆلیڤیا .ئەم ئاسانكارییانەش دەرفەتی بەخشی بە ئێران ،كە
بۆلیڤیا بەكاربهێنێت بۆ چاالكییە نهێنییەكانی .لە ساڵی 2010دا،
هــەردوو واڵتەكە چەند یاداشتێكی لێكتێگەیشتنیان واژوكــرد
لەبارەی بنیاتنانی بانكێكی ئێرانی بۆلیڤی ،ئاسانكاری سنورداری
دارایی ،بەخشینی  254ملیۆن دۆالر وەكو قەرزی هاوكاری بۆ
گەشەپێدان بە حكومەتی بۆلیڤیا.
ئێران پشتیوانی دارایی بنیاتنانی ژمارەیەك پڕۆژەی بچوك
و مامناوەندی كرد لە كەرتەكانی پیشەسازی و كشتوكاڵی و
تەندروستی بۆلیڤیا ،كە لەناو ئەو پڕۆژانەدا دوو كارگەی چیمەنتۆ
و شەش كارگەی شیرەمەنی ،سێ نۆرینگەی تەندروستی و كارگەی
دروستكردنی تراكتۆر .بە هەماهەنگی لەگەڵ ڤەنزوێالدا ،ئێران
تۆڕێكی تەلەفزیۆنی لە بۆلیڤیا دامــەزرانــد بۆ بە هێزكردنی
ئامادەیی كەلتوری خۆی لەو واڵتەدا.
ئاستی گەشەسەندنی وەبەرهێنانی  1.1ملیار دۆالرەكــەی
ئێران رون نییە .لە تەموزی 2009دا ،نێردەی بااڵی ئێران لە
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بۆلیڤیا رایگەیاند تاران رەزامەندیداوە بە بەخشینی  280ملیۆن
دۆالر بۆ گەشەپێدانی كەرتی وزەی بۆلیڤیا ،بەاڵم چۆنیەتی یاخود
خەرجكردنی ئەو بڕەی ئێران پەیامنیداوە هێشتا رون نییە .بە
پێی لێكۆڵینەوەیەكی پڕۆگرامی ئەمریكییەكان لەالیەن ناوەندی
لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی و نێودەوڵەتی لە واشنتۆن ،تەنها تۆمارێك
كە بۆ رای گشتی ئاشكرا كرابن لەبارەی چۆنیەتی خەرجكردنی
ئەو پارانەوە ،راگەیاندنەكانی سەرۆكایەتی بوون لەبارەی ئەو
پڕۆگرامانەوە.
سامانی زۆری كانزایی بۆلیڤیا دەكرێت كاردانەوەی هەبێت
لەسەر پڕۆگرامی ناوكی ئێران .بڕوا وایە كە بۆلیڤیا بڕێكی كەم لە
یۆرانیۆمی هەیە و لێكۆڵینەوە و گەڕانی تایبەت دەستیپێكردوە بۆ
دیاریكردنی گونجاوی دەرهێنانی ئەو مادەیە .حكومەتی مۆرالێس
رەتیكردوەتەوە ،كە ئێران بەشداربووبێت لەو پرۆسەیەدا ،بەاڵم
تاران بەشێوەیەكی فەرمی یارمەتی تەكنیكی پێشكەشكردوە بۆ
بنیاتنانی وێستگەی وزەی ناوكی لە بۆلیڤیا لە داهاتودا.
هەماهەنگی بەرجەستەتری سەربازی ئێران و بۆلیڤیا خۆی
دەبینێتەوە لە وەبەرهێنان و فرۆشتنی چەكدا .بە پێی زانیارییەكان
ئێران پشتیوانی دارایی ناوەندێكی راهێنانی سەربازی فرەڕەگەزی
كردوە لە شاری وارنێس لە بۆلیڤیا ،ئەحمەد وەحیدی وەزیری
بەرگری ئێران لە پێشەنگی ئەو سەركردانە بووە ،كە لە كردنەوەی
ناوەندەكەدا ئامادەبوون .ناوەندی راهێنانەكە دەستپێشخەری
ڤەنزوێالیە لەڕێگەی هاوپەیامنێتی بۆلیڤیاری گەالنی ئەمریكای
التین (ئالبا) بۆ روبەڕوبوونەوەی كاریگەری پڕۆگرامەكانی مەشق
و راهێنانی ئەمریكا لە ئەمریكای التین .لە كانونی یەكەمی
2010دا ،رۆژێك بەر لە كردنەوەی ناوەندەكە ،سەرۆك مۆرالێس
ئەم لێدوانەیدا:
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«تاوەكو ئەم دواییانە ،ئەوانەی كە قوتابخانەی مەشق و
راهێنانیان دەكردەوە بۆ بواری ئاسایش و بەرگری لە ئەمریكای
باكورەوە هاتبوون ،لە هەرشوێنێك خۆیان ویستبایان و بە بێ
وەرگرتنی رەزامەندی لە هیچ كەسێك ئەوكارەیان ئەنجامدەدا.
منونەیەكی زۆر ئاشكرا قوتابخانەی ئەمریكاكانە ،كە ئامانجێكی
فیكری هــەبــووە ،بــۆئــەوەی هێزە چــەكــدارەكــامنــان بەرگری
لە بەرژەوەندییەكانی ئیمپریالیزم بكەن ،ســەرەڕای ئەوەی
كاریانكردوە بۆ جیاكردنەوەی سەربازەكان لە گەلەكانیان».
ماریا ئەلێجاندرۆ پــرادۆ ،جێگری ســەرۆكــی فراكسیۆنی
ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمانی بۆلیڤیا ،ئەو ناوەندی راهێنانەی وەكو
شوێنێك ناوزەدكردوە بۆ گروپە سیاسییە سەربازییەكان تاوەكو
زانیاری ئاڵوگۆڕبكەن ،لەكاتێكدا سێسیلیا چاكۆن وەزیری پێشوی
بەرگری لەوەاڵمدا رایگەیاند ئەو ناوەندە پەروەردەو فێركردنی
نافەرمی دەبەخشێت بە دانیشتوانی ناوچەكانی دەرەوەی شار و
بۆلیڤیە رەسەنەكان.
جیهانبینی هاوشێوەی ئەحمەدی نەژاد و مۆرالێس بنەمایەكی
باشی رێكخستوە بۆ پەیوەندی هاوبەشی هەردوو واڵت ،بەاڵم
ئەوە رون نییە كە تاوەكو چەندی تر بەوشێوەیە بەردەوامدەبن.
حكومەتی بۆلیڤیا بەگرنگییەوە تەماشای پەیوەندییەكانی دەكات
لەگەڵ ئێراندا چونكە دەرفەتی گەشەپێدانی ئابوری پێدەبەخشێت
لەدەرەوەی ئەو چوارچێوەیەی ،كە ئەمریكا دیاریكردوە ،بەاڵم
ئەگەر پشتیوانییەكانی ئێران الواز بنب ،رون نییە كە مۆرالێس
تەنها بەهۆی هاوبەشییە ئایدیۆلۆژییەكەیانەوە پەیوەندییەكانی
لەگەڵ ئێراندا پێشبخات ،بەتایبەت ئەگەر ئەمریكا وابكات
پەیوەندییەكانیان لەڕوی ئابوری و سیاسییەوە لەبەرژەوەندی ئەو
واڵتەدا نەبێت.
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نیكاراگوا
هــەریــەكــە لــە شــۆڕشــی ئیسالمیی ئــێــران و هاتنەسەر
دەسەاڵتی ساندینیستا لە نیكاراگوا لە ساڵی 1979دا رویاندا،
بەشداربووانی ئەو شۆڕشانە پشتیوانی خۆیان بۆیەكرت دەربڕی
لە روخاندنی رژێمی پێشو .هــەردوو حكومەتە شۆڕشگێڕەكە
لەپەیوەندییە دۆستانەكانیان بەردەوام بوون ،تاوەكو لە ساڵی
 1990و لە هەڵبژاردنێكی ئــازاددا ساندینستاس لە دەسەاڵت
دورخرایەوە .لە ساڵی 2007دا ،دانیێل ئۆرتێگا ،كە سەرۆكی
نیكاراگوا بووە لەسەردەمی ساندینیستا ،گەڕایەوە بۆسەر تەختی
دەسەاڵت .بەشداری مەحمود ئەحمەدی نەژاد لە مەراسیمی
دەستنیشانكردنی ئۆرتێگا ئاماژەیەك بوو بۆ ئاساییبوونەوەی
پەیوەندییەكانی نیكاراگوا و ئێران.
لە ساڵی 2007دا ،بەرپرسانی هــەردوو واڵت كۆمەڵێك
رێككەوتنیان دەستپێكرد بۆ گەشەپێدانی ئاڵوگۆڕی ئابوری و
گەشەپێدان لە نیكاراگوا .لەبەرامبەر رەزامەندی نیكاراگوا بە
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هەناردەكردنی كەلوپەل و پێویستی بۆ ئەو واڵتە ،ئێران پەیامنیدا
بە جێبەجێكردنی پڕۆژەی دارایی ،بە تایبەت پشتیوانی پڕۆژەی
وزەی كارۆئاو ،كارگەی تراكتۆر و نۆڕینگەی پزیشكی و پڕۆژەی
خانوبەرە بۆ هاواڵتییانی كەم دەرامەت ،نوێكردنەوەی كەناراوی
كۆرینتۆی رۆژئاوا.
هەماهەنگی ئابوری نێوان هەردوو واڵت رێگری تێكەوت،
بەهۆی قەرزەكانی ئێران الی نیكاراگوا و پێویستی بەردەوامی
بازرگانی لەگەڵ ئەمریكادا .ئاژانسی هەواڵی سەربەخۆی
ئێران باڵویكردوەتەوە ،كە نیكاراگوا بەبڕی  164ملیۆن دۆالر
قەرزداری ئێران بووە ،بەهۆی ئەو نەوتەی ئێران لە 1986دا بۆی
هەناردەكردوە .حكومەتی ئۆرتێگا هەنگاوی جدی نەخستبووەگەڕ
بۆ دانەوەی ئەو قەرزانە و رەخنەی ئێرانییەكان لە دۆستایەتی
ئەمریكای التین ،پرسیار دروستبوو لەبارەی پێگەی سیاسی و
ئابوری ئەو پەیوەندییانەوە.
زیادكردنی گەمارۆ ئابورییەكان لەسەر بانكی گەشەپێدانی
هــەنــاردەی ئێران ،بەهەمانشێوە كاریگەری هەبوو لەسەر
الوازكردنی پەیوەندییەكانیان .نیكاراگوا پشتیوانی بۆ هەوڵەكانی
پڕۆگرامی ناوكی ئێران دەربڕی و بەشێوەیەكی ئاشكرا لە ساڵی
2007دا دژایەتی گەمارۆكانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
یەكگرتوەكانی كرد ،بەاڵم سوربوو لەسەر ئەوەی پەیوەندییە
بازرگانییەكانی لــەگــەڵ ئەمریكادا نەخاتە مەترسییەوە.
بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی بانكی گەشەپێدانی هەناردەی ئێران
پەیوەستە بە بواری بەرگری ئێرانەوە ،وادەردەكەوێت حكومەتی
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ئۆرتێگا ناچاربووبێت هەماهەنگییەكی سنوردار بكات لەگەڵ
تاراندا .نادڵنیایی نیكاراگوا لەوەی ،كە كۆماری ئیسالمیی ئێران
بتوانێت پەیامنەكانی بباتەسەر بۆ یارمەتیدانی ئەو واڵتە،
بەهەمانشێوە ناسەقامگیری لە پەیوەندییەكانیاندا دروستكردوە.
لە رابردودا ،ئەمریكا زیادەڕۆیی كردوە لە هەڵسەنگاندنی
بەهێزی هاوپەیامنێتی ئێران و نیكاراگوا .لە كۆتایی سااڵنی
2000دا ،بەرپرسانی ئەمریكا ترسی ئەوەیان هەبوو كە ئێران
باڵیۆزخانەیەكی گــەورە لە ماناگوا دامەزرێنێت ،كە «زیاتر
لە  100بریكاری ئێرانی» كاری تێدا بكەن .هەرچەندە ئێران
لەپێشودا خواستی خۆی بۆ بنیاتنانی باڵیۆزخانەیەكی لەوشێوەیە
راگەیاندبوو ،كە تەنها نێردەیەكی سنورداری دیبلۆماتی هەبوو
لە نیكاراگوا ،بە تایبەت ئەگەر بــەراورد بكرێت بە كۆمەڵگا
دیبلۆماتییەكەی ئەمریكا لە ماناگوا.
نیكاراگوا و ئێران تێڕوانینی نێگەتیڤیان هەیە لەبارەی
ئەمریكا و سەركردایەتی نێودەوڵەتی رۆژئاواوە ،بەاڵم هەژاری و
پێگەی الوازی سەربازی نیكاراگوا وایكردوە ،كە یەكێك بێت لە
هاوپەیامنە الوەكییەكانی ئێران لە واڵتە الوەكییەكان .تێبینی ئەوە
دەكرێت ،كە ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەكانی ئێران و نیكاراگوا
هاوكۆك بێت لەگەڵ گەڕانەوەی ساندینیستاكان و دانیێل ئۆرتێگا
بۆ دەســەاڵت ،و هاوشێوەی زۆرێك لە دۆستەكانی تری ئێران
لە ئەمریكای التین ،پەیوەندی سەركردەی واڵتەكان یەكێكە لە
هۆكارە زۆر بنەڕەتی و گرنگەكانی هاوپەیامنێتییان.
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ئەرجەنتین
ئەرجەنتین ،هاوشێوەی بەرازیل ،سنورداری هەوڵەكانی ئێران
دەخاتەڕو لە گەیشتنی بە ئەمریكای التین .واڵتانی میانڕەو خوازیاری
هەماهەنگی ئابورین لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران ،بەاڵم نایانەوێت
پشتیوانی تەواوی ئایدیۆلۆژی بكەن ،كە دەكرێت مەترسی دروستبكات
بۆ پەیوەندییەكانیان لەگەڵ واڵتانی تری زلهێزدا .ئێران بەڕوی
ئەرجەنتیندا كراوەتەوە بە مەبەستی ئەوەی پەیوەندییەكانی خۆی ،كە
كاریگەرییەكی سنورداری هەیە لە ئەمریكای التین ،فرەچەشن بكات.
لەكاتێكدا هەردوو واڵت پەیوەندییە بازرگانییەكانیان زیاتر كردوە،
پەیوەندییەكانیان بە ئاڵۆزی ماوەتەوە بەهۆی فشاری نێودەوڵەتی
و ئەگەری بوونی دەستی ئێران لە هێرشە تیرۆریستییەكان لەدژی
جولەكەكانی ئەرجەنتین لە سااڵنی 1990كاندا .ئەرجەنتین ئەندامی
هاوپەیامنێتی بۆلیڤیاری گەالنی ئەمریكای التین نییە ،كە لە الیەن
چاڤێزەوە دامەزرێرنا و هەستی دژایەتی ئەمریكا لە سیاسەتی دەرەوە
و ناوخۆی ئەو واڵتەدا رەنگ ناداتەوە ،كە ئەوە یارمەتیدەری تارانە بۆ
ئەوەی بەڕوی واڵتانی تری ئەمریكای التین دا بكرێتەوە.
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ئەرجەنتین ،دووەم گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێرانە لە
ئەمریكای التین و چاالكییە بازرگانییەكانیان لەماوەی پێنج ساڵی
رابــردودا بەشێوەیەكی زۆر زیادیكردوە .هەناردەی ئەرجەنتین
بۆ ئێران گەیشتوەتە بەرزترین ئاستی لەدوای ساڵی 2007ـــەوە،
بەشێوەیەك كە زیاتربووە لە ملیارێك دۆالر لە 2012دا .پسپۆڕانی
ناوچەكە ئاماژەدەدەن بە بەرزترین ئاستی هەناردەی كشتوكاڵی
ئەرجەنتین (كە  55%بووە لە  ،)2012و ئێران پێویستی بەو بەرهەمە
كشتوكاڵییانە هەیە وەكو هۆكارێك بۆ بەخێرایی گەشەسەندنی
پەیوەندییەكانیان.
پەیوەندییەكان تاڕادەیەكی زۆر لە بەرژەوەندی ئەرجەنتینە :لە
ساڵی 2009دا ئەرجەنتین بەبڕی  855.4ملیار دۆالر هەناردەیكردوە،
لەكاتێكدا تەنها  9.4ملیار دۆالر لە ئێرانەوە هــاوردەكــردوە .ئەو
ناهاوسەنگییە بازرگانییە ئاماژەیەكە بۆئەوەی ئێران خوازیاری زیاتركردنی
چاالكییە بازرگانیەكانییەتی ،كە تاڕاددەیەكی زۆر وادەردەكەوێت تەنها
بەرژەوەندی بازرگانی تێدا هەبێت ،بەاڵم دەكرێت ئاماژەیەك بێت بۆ
خواستی ئێران بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ بازاڕێكی تازە گەشەسەندو ،كە
ئەو پێویستیانە هەناردەدەكات و تاران پێویستییەتی.
هەماهەنگی نێوان ئەرجەنتین و ئێران جگە لە بواری ئابوری،
الوازی بەخۆیەوە بینیوە بەهۆی ئەو پرسە هەڵوارساوانەی دروستبوون
لەبارەی تەقینەوەكانی باڵیۆزخانەی ئیرسائیل لە بۆینس ئایرس لە
 1992و ناوەندی جڤاتی جولەكەكان لە  .1994گروپی حزبوڵاڵی
پشتیوانیكراو لەالیەن ئێرانەوە تۆمەتباركراوە بەوەی لەپشت هەردوو
هێرشەكەوە بووە ،حكومەتی ئەرجەنتین بە شێوەیەكی فەرمی
بەرپرسانی ئێرانی تۆمەتباركرد ،لەناویشیاندا سەرۆكی ئەوكاتە ئەكبەر
رەفسنجانی ،وەكو پالنداڕێژەری ئەو هێرشانە.
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ئێران رەتیكردەوە دەستی هەبووبێت لەو هێرشانەدا و لە
ساڵی 2004دا ،سەرۆك خاتەمی رەتیكردەوە دیدار سازبدات لەگەڵ
نێستۆر كیرچنێری سەرۆكی ئەرجەنتین لە لوتكەی گروپی ،5+1
تاوەكو بەشێوەیەكی فەرمی داوای لێبوردن نەكەن لە تۆمەتباركردنی
ئێران لەو هێرشانەدا .لەم دواییانەدا و لە تەموزی 2011دا ،وەزیری
دەرەوەی ئێران بەیاننامەیەكی باڵوكردەوە ،كە تیایدا سەركۆنەی
هێرشەكانی كردبوو لەكاتێكدا رەتیكردوەتەوە ،كە واڵتەكەی
بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ بگرێت:
كۆماری ئیسالمیی ئێران ،یەكێكە لە قوربانییەكانی تیرۆریزم،
سەركۆنەی هەمو كردەیەكی تیرۆریستی دەكــات ،لەناویشیاندا
تەقینەوەكان لە كۆمەڵەی ئیرسائیلی ئەرجەنتینی هاوبەش لە ساڵی
 ،1994هاوخەمی خۆی دەردەبڕێت بۆ خێزانی قوربانییەكان ...
وەزارەتی دەرەوەی ئێران نیگەرانی خۆی دەخاتەڕو لەبارەی ئەو
تاوانەوە كە  17ساڵ بەسەر رودانیدا تێدەپەڕێت ،بەاڵم تاوەكو ئێستا
ئەوانەی بەشێوەیەكی راستەقینە لەپشت هێرشەكەوە بوون ئاشكرا
نەكراون و ناسنامەی پالنداڕێژەرە راستەقینەكان هێشتا شاردراوەتەوە
و ناڕونە.
تەنگژە دیبلۆماتییەكان كاردانەوەی هەرێامیەتی هەبوو .لە
ساڵی 2007دا ،سەرۆك كیرچنێر رەتیكردەوە ،كە بەشداریبكات لە
مەراسیمی دەستنیشانكردنی رافائێل كۆڕێیا بەهۆی ئەوەی ئەحمەدی
نەژاد بانگهێشتكرابوو .بەهەمانشێوە ،حكومەتی ئەرجەنتین سكااڵ و
ناڕەزایی خۆی ئاڕاستەی وەزارەتی دەرەوەی بۆلیڤیا كرد كاتێك ئەوەی
بۆ ئاشكرابوو ،كە ئەحمەد وەحیدی وەزیری بەرگری ئێران ،كە یەكێك
بوو لە تۆمەتبارانی پالنی هێرشەكانی ئەرجەنتین ،بانگهێشتكراوە
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بۆ مەراسیمی كردنەوەی قوتابخانەی مەشق و راهێنانی سەربازی
سەر بە هاوپەیامنێتی بۆلیڤیاری بۆ گەالنی ئەمریكای التین .هێكتۆر
تیمێرمان سەركەوتوانە توانی حكومەتی بۆلیڤیا رازیبكات بەوەی
وەحیدی ئەو واڵتە جێبهێڵێت .لەدواتردا ،دەیڤد چۆكوێهوانكا
وەزیری دەرەوەی بۆلیڤیا و سەرۆك ئیڤۆ مۆرالێس داوای لێبوردنیان
لە ئەرجەنتین كرد بۆ ئەنجامدانی ئەو بانگهێشتە.
لە ئازاری 2013دا ،سەرۆك كریستینا فێرناندێز دی كیرچنێر
دروستكردنی «لیژنەیەكی هاوبەشی دۆزینەوەی راستییەكانی»
رایگەیاند بۆ لێكۆڵینەوە لە تەقینەوەكان لەناوەندی جڤاتی
جولەكەكان .ئەو هەنگاوە پێچەوانەی هەڵوێستەكانی مێژوی رابردوی
ئەرجەنتین بوو ،كە ئێرانی تۆمەتبار دەكرد بەوەی دەستی هەبووە
لە هێرشەكاندا ،یاخود بەالیەنی كەمەوە لە پشت هێرشەكانەوە
بووە .ئەو هەنگاوە لە الیەن زۆرێك لە هاواڵتییانی ئەرجەنتین و
گروپەكانی جولەكەوە روبەڕوی رەخنە بوویەوە ،هەرچەندە سەرۆك
كیرچنێر سور بوو لەسەر ئــەوەی ،كە «دیالۆگ تەنها رێگەیەكە
بۆ چارەسەركردنی كێشەی نێوان واڵتان ،ئیرت گرنگ نییە چەندە
كێشەكان قوڵنب».
بەاڵم لە حوزەیرانی 2013دا ،لێكۆڵەری تایبەتی ئەرجەنتین
راپۆرتێكی تێروتەسەلی بــاوكــردەوە لەبارەی دەستێوەردانی
ئێران لە ئەرجەنتین و لــەتــەواوی ناوچەكەدا لە ئەمریكای
التین .راپۆرتەكە گەیشتبووە ئەو دەرەنجامگیرییەی ،كە ئێران
بەرپرسیارە لە تەقینەوەكانی  ،1994هەروەها ئێران و حزبوڵاڵی
تۆمەتبار كردبوو بەوەی كە تۆڕێك دروستدەكەن بۆ كۆكردنەوەی
سامان و خەڵكانی پشتیوان بۆ خۆیان لە ناوچەكەدا .راپۆرتەكە
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بەتایبەت تیشكی خستبووەسەر ئەو ناوچەیەی بە «هەرێمی
سێ سنوری» نــاوزەددەكــرێــت ،ناوچەكانی خـــوارەوەی نێوان
پاراگوای و ئەرجەنتین و بەرازیل ،وەكو ناوچەیەك كە لە الیەن
حزبوڵاڵ و گروپە نایاساییەكانی ترەوە بەكارهێرناون بۆ چاالكی
كۆكردنەوەی پشتیوانی دارایی بەشێوەیەكی نایاسایی ،راپۆرتەكە
ئەوەی خستوەتەڕو ،كە ئۆپەراسیۆنی نهێنی هاوشێوە لە بەرازیل،
كۆڵۆمبیا ،چیللی ،پاراگوای ،ئۆرۆگوای ،سورینامی ،ترینیداد و تۆباگۆ
ئەنجامدراون.
رۆگێر نۆرێیگا ،باڵیۆزی پێشوی ئەمریكا بۆ رێكخراوی واڵتانی
ئەمریكا و یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریكا بۆ كاروباری
نیوەی رۆژئاوای گۆی زەوی ،لە ئازاری 2013دا هۆشیداریدا «ئەگەر
حكومەتەكەمان و هاوبەشە بەرپرسیارەكامنان لە ئەمریكای التین
هەڵوێستیان نەبێت ،لەوبڕوایەدام هێرش بۆسەر سەربازەكان و
دامــەزراوە یاخود بەرژەوەندییەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمریكا لە ئەمریكاكان ئەنجامدەدرێت» ،بەاڵم هەندێكی تر
جەختدەكەنەوە لەوەی ئەو مەترسیانە زیادەڕۆییان تێدا دەكرێت.
دۆگالس فەرەح ،لێكۆڵەر لەناوەندی لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی و
نێودەوڵەتی رایگەیاند «ئەوانەی لەبواری سیاسەتی ئەمریكا
كاردەكەن ،بەشێوەیەكی گشتی لەوبڕوایەدان كە ئێران و حزبوڵاڵ
هەڕەشەیەكی جدی نین (لە ئەمریكای التین) ،بەالیەنی كەمەوە
لەماوەی كورتی داهاتودا» .هەروەها ئیالن بێرمان ،جێگیری
سەرۆكی ئەنجومەنی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكا لەوبڕوایەدایە،
كە «بەهۆی نەبوونی پێشكەوتن و گۆڕانكارییەكی گرنگ و لەناكاو
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ئەگەری هێرشی تیرۆریستی بۆسەر
ئەمریكا لە الیەن حزبوڵاڵوە لەماوەیەكی نزیكی داهاتودا الوازە».
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پێشبینیناكرێت ئەرجەنتین سامانی سیاسی خــۆی بخاتە
مەترسییەوە بۆ پشتیوانی هەرێامیەتی ئێران یاخود خواستەكانی
پڕۆگرامی ناوكیی ئەو واڵتە ،بەاڵم وادەردەكەوێت كە سوربێت
لەسەر بەردەوامی گەشەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەكانیان،
لەكاتێكدا بەهۆی گەمارۆكانەوە پێویست ناكات سەرپشكبێت
لەنێوان دۆستایەتی لەگەڵ ئێران و گەیشنت بە بازاڕی نوێ ،كە زیاتر
لێی سودمەند دەبێت .پەیوەندییە سیاسییەكانی ئەرجەنتین و ئێران
چەقبەستون و (لەڕوی سرتاتیژییەوە مەترسی نییە بۆ ئەمریكا) تاوەكو
ئەوكاتەی ئێران لێكۆڵینەوەكانی ئەرجەنتین رەتبكاتەوە لەبارەی ئەو
تەقینەوانەی لە سااڵنی 1990كاندا رویاندا.
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بەرازیل
بەرازیل دژایەتییەكی گەورەی لەگەڵ ئەمریكادا نییە ،كە
ئێران قۆستویەتییەوە بۆ دروستكردنی پەیوەندییەكی فراوان
لەتەواوی ناوچەكەدا .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئێران هیوادارە پەیوەندی
لەگەڵ بەرازیلدا دروستبكات ،لەسەر بنەمای ئاڵوگۆڕی
بازرگانی ،كە هــەردوو واڵت زلهێزی ناوچەیی پێشكەوتون،
بەرازیل خوازیاری كاریگەری نێودەوڵەتی هەیە وەكو یەكێك
لە ئەندامانی واڵتانی بێالیەن .ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا
كاردەكات بۆ الوازكردنی هەژمونی ئێران لەسەر بەرازیل بە
هاندانی بەرازیل بۆ بەشداریكردنی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا،
پیشاندانی ئێران وەكو واڵتێك كە خۆی خۆی پەراوێزدەكات.
یەكێك لە دیارترین منونەكانی رۆڵی بەرازیل لە ركابەری
ئەمریكا و ئێران لە ساڵی 2010دا بوو ،كاتێك خولێكی نوێی
گەمارۆكانی نەتەوە یەكگرتوەكان بڕیاری 1929ی ئەنجومەنی
ئاسایشی نــەتــەوە یەكگرتوەكانی لێكەوتەوە .بــەرازیــل،
لەگەڵ توركیا كە هاوشێوەی بەرازیل خواستی سەركردایەتی
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هەرێامیەتی و كاریگەری نێودەوڵەتی هەیە ،رێككەوتنێكی
ئەڵتەرناتیڤیان هێنایەكایەوە بەشێوەیەك ،كە ئێران 1200
كیلۆگرام لە یۆرانیۆمی پیتێندراو بگۆڕێتەوە بە  120كیلۆگرام لە
خانەی وزەی ناوكی بۆ بەكارهێنانی لە تاقیگەكانی لێكۆڵینەوەی
پزیشكی.
ئەو رێككەوتننامەیە «توانای دەربازبوونی» بە ئێران
دەبەخشی تاوەكو بتوانێت ئەو ماددە ئەتۆمیە پێویستەی
دەستبكەوێت بۆ بەرهەمهێنانی چەكی ناوكیی لە داهاتودا ،كە
لە الیەن ئەمریكا و هاوپەیامنانییەوە رەتكرایەوە و گەمارۆكانی
نــەتــەوە یەكگرتوەكان بــەســەر ئــەو واڵتـــەدا سەپێندران.
رێككەوتننامە ئەڵتەرناتیڤەكە سەركەتونەبوو ،بەرازیل لە
ئەنجومەنی ئاسایش لــەدژی یاسای 1929ی ئەنجومەنی
ئاسایش دەنگیدا ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ،بەرازیل رەزامەندبوو
بــەو گەمارۆیانەی كە لە الیــەن ئەندامانی هەمیشەیی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتوەكانەوە پەسەندكرا.
جیاوازی هەڵوێستی بەرازیل بەراورد بە هەڵوێستی جیهانی
زیاتر «سیمبولی» بوو ،نەك بڕیارێكی یەكالكەرەوە بووبێت.
حكومەتی بەرازیل ویستی سەربەخۆیی سیاسی خۆی لەڕۆژئاوا
جیابكاتەوە ،بــەاڵم ئەو سەربەخۆییە خۆی نەبینییەوە لە
پشتیوانی تەواوی ئێران یاخود رەتكردنەوەی هاوبەشە ئابورییە
زۆر گرنگەكانی .لەگەڵ ئەوەشدا ،بەرازیل مێژویەكی هەیە لە
كرانەوە بەڕوی واڵتە پەراوێزخراوەكاندا ،لەكاتێكدا كورسی كاتی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتوەكانی وەرگرتوە ،بەرازیل
ویستویەتی گەمارۆ ئابورییەكان وەكو هۆكارێك بۆ پێكدادانە
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سەربازییەكان پیشانبدات ،لەڕابردودا زیاتر خوازیاری پەیوەندی
و تێكەڵبوون بووە نەك پەراوێزبوون.
بــەرازیــل گــەورەتــریــن هاوبەشی بــازرگــانــی ئێرانە لە
ئەمریكای التین و حكومەتەكانی رابردو بەشێوەیەكی چاالك
پەیوەندییە ئابورییەكانیان پێشخستوە .لە 2007دا ،لەسەردەمی
سەرۆكایەتیدا سیلڤا ،حكومەتی بەرازیل بەڵێینیدا بە زیادكردنی
بازرگانی هاوبەش لەگەڵ ئێران بەشێوەیەك كە لەماوەی چەند
ساڵی دواتردا بگات بە  10ملیار دۆالر .لە ترشینی دووەمی
2010دا ،ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هــەردوو واڵت گەیشت
بە  10.3ملیار دۆالر .ســـەرەڕای ئــەوە ،لە ساڵی 2010دا
كۆمپانیای گــەورەی نەوتیی نیشتامنی بەرازیل پێرتۆبراس،
كە رۆڵێكی بنەرەتی هەیە لەپەیوەندی ئابوری بەرازیل و
ئێران ،رایگەیاند وەبەرهێنانەكانی لە كۆماری ئیسالمیی ئێران
رادەگرێت .لەكاتێكدا كۆمپانیاكە رایگەیاند ئەو هەنگاوەی
تەنها دەگەڕێتەوە بۆ «هەڵسەنگاندنە تەكنیكییەكان» ،شتێكی
لۆژیكییە ئەگەر هۆكاری راگرتنی چاالكییەكانی ئەو كۆمپانیایە
بگێڕدرێتەوە بۆ گەمارۆ ئابورییە نێودەوڵەتییە بەرفراوانەكان و
نەبوونی كۆگای گەورەی نەوت.
گۆڕانكاری لە هەڵوێستی سیاسی بەرازیل لەسەردەمی
سەرۆكایەتی دیلام رۆوسێف بەهەمانشێوەیە وادەردەكەوێت
هیواكانی ئێرانی لەباربردبێت بۆ گەشەپێدانی دۆستایەتییەكی
ئابوری و سیاسی بـــەردەوام .لەكاتێكدا رۆوسێف واخــۆی
پیشاننەداوە ،كە پشتیوانێكی بەهێزی رۆژئــاوا بێت ،بەاڵم
بەشێوەیەكی ئاشكرا ڕەخنەی لە پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ
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لەالیەن ئێرانەوە گرتوە و بەراورد بە سەرۆكی پێشو مەودای
پەیوەندییەكانی بەرازیل و تارانی زیاتر دورخستەوە .بەرازیل لە
سەردەمی رۆوسێفدا رێگەیەكی ناوەندی هەڵبژارد بەشێوەیەك،
كە پشت نەبەستێت بە ئەمریكا یاخود ئێران و هاوپەیامنەكانی
تری لە ئەمریكای التین ،كە دژی ئەمریكان .سەركردایەتی
بەرازیل بەر لەهەمو شتێك و لەسەروی هەمو شتێكەوە
پارێزگاری لە بەرژەوەندییە ئابورییەكان بكەن و خواستی خۆیان
بەدیبهێنن ،كە دەركەوتنیانە لە جیهانێكی فرەجەمسەردا.
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ئەفریقیا و واڵتە الوەکییەکانی دیکە
ئێران بەهەمان بنەما سرتاتیژییەكانی بۆ دروستكردنی پێگەیەك
بۆ چاالكییەكانی لە ئەمریكای التین ،دەیەوێت كاریگەری خۆی
لە واڵتانی تری الوەكــی و پەراوێز باڵوبكاتەوە ،بەتایبەت لە
بیابانی باشوری ئەفریقیا ،بەاڵم بەشێوەیەك لەشێوەكان تاكتیكی
جیاوازی بەكارهێناوە .لەڕوی مێژوییەوە هەستی دژایەتی ئەمریكا
یارمەتیدەری تاران بووە بۆئەوەی بگات بە واڵتانی ئەمریكای التین
و ئەفریقیا ،هەروەها ئێران ئاینی هاوبەشی قۆستوەتەوە و نەوتی
هەرزانی وەكو هاندەرێك بۆ پەیوەندی باشرت بەكارهێناوە.
پشتیوانییە داراییەكانی ئەمریكا بۆ زۆرێك لە واڵتانی ئەفریقیا
یەكێك بووە لە بەربەستە گەورەكانی تاران بۆ نزیكبوونەوە لەو واڵتانە.
بەوهۆیەوە ،ئامادەیی ئێران لە ئەفریقیا تاوەكو ئێستا تاڕاددەیەك
روكەشی بووە .ئێران ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرایەتی دیبلۆماتی هەیە،
سەرەڕای بوونی كۆمپانیای بچوكی بازرگانی ،پەیامنی هەماهەنگی
زیاتریان پێدەدات .جێگەی سەرنجە ،كە پێشكەوتنە دیبلۆماتیەكانی
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ئێران روبەڕوی گرفت بووەتەوە لەكاتێكدا ئەوە ئاشكرا بووە ،كە
دەكرێت واڵتانی ئەفریقیا بەكاربهێنێت وەكو خاڵی گواستنەوە بۆ
ئاڵوگۆڕی چەك بە ئاگاداری یاخود بە بێ ئاگاداری واڵتەكانی ئەو
كیشوەرە.
بەاڵم هۆكاری سەركێشی ئێران بۆ ئەفریقیا زیاتر بەهۆی پێویستی
ئەو واڵتە ،بووە بە سەرچاوەی یۆرانیۆم بۆ پڕۆگرامی ناوكیی .بە پێی
وتەی ئیالن بێرمان ،جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی سیاسەتی دەرەوەی
ئەمریكا:
پاشەكەوتی یۆرانیۆمی ئێران ،كە لە سااڵنی 1970كــانــەوە
بەدەستهێناوە لە باشوری ئەفریقیا ،تاڕاددەیەكی زۆر خراپ بووە.
بە پێی پوختەی راپۆرتی هەواڵگری نهێنی لە الیەن یەكێك لە
واڵتانی ئەندامی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی نێودەوڵەتی لەشوباتی
2011دا ،كۆماری ئیسالمیی ئێران جەختی لەسەر ئەفریقیا كردوە،
كە سەرچاوەی سەرەكی بەرهەمهێنەرانی یۆرانیۆم لەو كیشوەرەیە
بەتایبەت هەریەكە لە زیمبابۆی ،سەنیگال ،نایجیریا و كۆماری
كۆنگۆی دیموكراتی.
بەهەمانشێوە ئێران ناچارە ركــابــەری لەگەڵ ئیرسائیل و
ئەمریكاشدا بكات .ئیرسائیل مێژویەكی درێژی هەیە لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەفریقیا لەسەر بنەمای دیبلۆماتی ،ئابوری ،ئاسایش و هەوڵە
دیبلۆماتییە فراوانەكانی لە كیشوەرەكەدا بەربەست دروستدەكات بۆ
فراوانبوونی ئێران لەو ناوچەیە ،بەاڵم ئێران لەم دواییانەدا لەسەر
حسابی ئیرسائیل چەند دەستكەوتێكی لە ئەفریقیا هەبووە.
لــەدەرەنــجــامــی كــۆتــایــیــدا ،چاالكییەكانی ئــێ ـران زیاتر
دەرفەتخوازانەیە ،بۆمنونە لە ئازاری 2010دا ،ئێران لە مۆریتانیا
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نزیكبوویەوە ( كە یەكێكە لەو تەنها سێ دەوڵەتە عەرەبیانەی
پەیوەندی فەرمی دیبلۆماتییان لەگەڵ ئیرسائیل هەیە) ،ئەمەش
لەكاتێكدا بوو ،كە ئەو واڵتەی رۆژئاوای ئەفریقیا پەیوەندییەكانی
لەگەڵ ئیرسائیلدا پچڕاند وەكو كاردانەوەیەك بەرامبەر جەنگی
ئیرسائیل بۆسەر غەزە .لە ئەیلولی 2011دا ،ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی
پێشوی ئێران لەگەڵ محەمەد وەلەد عەبدولعەزیز سەرۆكی مۆریتانیا
كۆبوویەوە و گفتوگۆیانكرد لەبارەی پێویستی هەماهەنگی لەبوارە
جیاوازەكاندا لەڕێگەی رێكخراوی هاریكاری ئیسالمیی و بزوتنەوەی
بێالیەنی.
وەلەد عەزیز ،سەرۆكی مۆریتانیا پشتیوانی خۆی دەربڕی بۆ «مافی
ئێران بۆ پڕۆگرامی ناوكیی ئاشتیانە» و ئەحمەدی نەژاد پەیامنیدا بە
هەماهەنگی ئابوری بەرپرسیارانە لەبواری سەرچاوەكاندا لەگەڵ
مۆریتانیا ،بەپێچەوانەی ئەوەی بە مامەڵەی «قۆرغكارانەی واڵتانی
رۆژئاوا» ناوزەدیكردوە .ئێران هاودەنگی موسڵامنان وەكو هۆكارێكی
سەرەكی سرتاتیژی كرانەوە بەكاردەهێنێت ،بەاڵم موسڵامنانی
ئەفریقیا زۆرینەی زۆریان سوننەن و جیاوازییە نەژادییەكانیان لەگەڵ
شیعەی ئێران پەیوەندییەكان ئاڵۆز دەكات.
بە پێی گۆڤاری ئیكۆنۆمیست ،وەزیران و بەرپرسانی بااڵی ئێران،
 20گەشتیان ئەنجامداوە بۆ ئەفریقیا لە ساڵی 2009دا .شێوەی
( )2لە نەخشەكەدا ئەو واڵتانەی ئەفریقیا پیشاندەدات ،كە ئێران
ویستویەتی پەیوەندییەكانی لەگەڵیاندا بەهێزبكات ،هەروەها ئەو
واڵتانەی كە وەزیری دەرەوەی ئیرسائیل سەردانیكردون.
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(شێوەی ژمارە :)2نەخشەی ئێران لە ئەفریقیا

رێككەوتنەكانی ئێران لەگەڵ ئەو واڵتانەی لە (خشتەی ژمارە
 )2ئاماژەیپێدراوە ،لە ئاستی جیاوازدان .ئەو لێكۆڵینەوەیە هەمو
هاوبەشە گریامنكراوەكانی ئێران لەخۆناگرێت ،بەاڵم چەند حاڵەتێكی
جیاواز دەخاتەڕو لە فراوانبوونی ئێران لە ناوچەكەدا ،بەمەبەستی
رونكردنەوەی سیاسەتی گشتیی ئێران لە ئەفریقیا و سرتاتیژەكەی
تاوەكو ئێستا گەیاندویەتی بەكوێ.
لە ئەیلولی 2010دا ،تــاران میوانداری لوتكەی دوو رۆژی
ئێران-ئەفریقیای كرد بۆ بەهێزكردنی پەیوەندییەكان .بە بەشداری
سەرۆكی واڵتان و دیبلۆماتكاران ،هەروەها بازرگانان و رۆشنبیرانی
پێشەنگ لە  50واڵتی ئەفریقیاوە .ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران
بە مەبەستی هاندانی هەستی واڵتانی بێالیەن لەناو زۆرێك لە
سەركردەكانی ئەفریقیادا ،ئەو دەرفەتەی قۆستەوە بۆ نرخاندنی
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ئەگەری هەماهەنگی بەشێوەیەكی زیاتر ،ئاماژەكان بە ئەگەری
ئــەوەی ئێران و دەوڵەتانی ئەفریقیا پێدەچێت سیستمێكی
جیهانی دروستبكەن لەسەر بنەمای «رێزگرتن لە ماف و كەرامەتی
واڵتانی تر» ،بەاڵم بەهۆی چەند هۆكارێكەوە هەوڵەكانی ئێران
سنورداربوون .یەكەم ،ئێران سەرچاوەی دارایــی و دیبلۆماتی
و مرۆیی ئەوتۆی نییە لەئاست ئەو جێپەنجەیە بێت ،كە واڵتە
زلهێزەكانی هاوشێوەی ئەمریكا و چین لەسەر ئەفریقیا دایانناوە.
دووەم ،هەرچەندە زۆرێك لە واڵتانی ئەفریقیا پێشوازیدەكەن
لە دەستپێخەرییەكانی ئێران بۆ گەشەپێدانی پەیوەندییە
ئابورییەكان ،بەاڵم پێشبینیناكرێت ،كە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ
تاراندا بەهێزبكەن ئەگەر بەشێوەیەكی جدی پەیوەندییەكانیان
لەگەڵ واڵتە زلهێزە سەقامگیر و دەوڵەمەندەكانی تر بخاتە
مەترسییەوە .سێیەم ،بازرگانی چەكی ئێران بەشێوەیەكی نهێنی و
پەیوەندییە ئاڵۆزەكانی لەگەڵ چەكدارە بریكارەكان ،پەیوەندییە
هەرێامیەتییەكەی ئاڵۆزدەكات .لەكۆتاییدا ،خواستە ئابورییەكانی
ئێران بۆ ئەفریقیا سنورداربووە بەهۆی ناڕێكخراویی ئابوری
ناوخۆیی و فشارە دەرەكییەكان بەهۆی گەمارۆكانەوە .بێتوانایی
ئێران لە ئەنجامدانی ئەو پڕۆژانەی كە پێشرت پەیامنی پێداون،
ئەوەندەی تر پێگەی الواز كردوە.
وەك پێشرت ئاماژەیپێدرا ،هەوڵ و كرانەوەی سرتاتیژیی ئێران
لە ئەفریقیا تاڕادەیەكی زۆر بۆ الوازكردنی كاریگەری ئەو فشارە
دیبلۆماتی و ئابورییە بووە ،كە بەهۆی ركابەری لەگەڵ واڵتانی
رۆژئاوا روبەڕوی بووەتەوە و ئامانجی دروستكردنی ژمارەیەك
لە هاوپەیامنی درێژخایەن دژ بە سیستمی ئێستای جیهانی.
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هەرچەندە ئەو ركابەرییە لە هەر واڵتێكدا بەشێوەیەكی جیاواز
دەركەوتوە ،ژمارەیەك لە واڵتەكان منونەی باش دەخەنەڕو لەبارەی
ئــەوەی ،كە چۆن ئەمریكا و ئێران ركابەری دەكەن لە واڵتانی
الوەكی ئەفریقیادا.
لە سەنیگال و گامبیا ،ئێران ویستویەتی هاوپەیامنی نوێدروستبكات ،بەاڵم بەهۆی هەزاران هۆكارەوە هەژمون و كاریگەری
پاشەكشەی بەخۆیەوە بینیوە.
 مەغریب لە پێگەی دژ بە ئێراندایە و زیاتر لە ئەنجومەنیهاریكاری كەنداو نزیكبووەتەوە ،كە ركابەری لەگەڵ ئێراندا دەكات
بۆ هەژمونی هەرێامیەتی لە كەنداو.
 ئێران پەیوەندییەكی الوازی هەیە لەگەڵ ئەفریقیای باشور ،كەبەهۆكاری ئابوری و مێژویی پەیوەندییەكانیان بەهێز بوو بوون ،بەاڵم
بەهۆی تۆماری خراپی مافەكانی مرۆڤ و فشارە نێودەوڵەتییەكان
بەهۆی پڕۆگرامی ناوكی ئێرانەوە پەیوەندییەكانیان الوازبوون.
 لەكۆتاییدا ،ئێران ستایلێكی چاڤێزیانەی هەیە لە هاوپەیامنێتیلەگەڵ رۆبێرت موگابی زیمبابۆی ،بەاڵم دابەشبوونە نێودەوڵەتییەكان
و فشاری ئەمریكا رێگربووە لەبەردەم هەماهەنگی تەواوی ئەو دوو
واڵتەدا.
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سەنیگال و گامبیا
لە سەرەتای سااڵنی 2000ـەوە ئێران روی لە واڵتانی رۆژئاوای
ئەفریقیا كردوە وەكو سەرچاوەیەكی سەرەتایی بۆ پشتیوانی ئابوری و
دیبلۆماتی ،بەاڵم بەهۆی هەنگاوی هەڵە و بەجێنەهێنانی پەیامنەكان،
هەوڵەكانی تاران سەركەوتونەبوون .تاران چەند هاندەری ئابوری
جیاوازی بەكارهێناوە ،داوای هاوهەڵوێستی موسڵامنانی كردوە،
وتاری دژایەتی رۆژئاوای بەكارهێناوە بۆ بەهێزكردنی ئامادەیی خۆی
لە سەنیگال و گامبیا .لە 2009دا ،ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران
رایگەیاند «هەریەكە لە ئێران ،بەرازیل ،ڤەنزوێال ،بۆلیڤیا ،گامبیا و
سەنیگال دەتوانن سیستمێكی نوێی جیهانی بنیادبنێن».
سەنیگال ،كە لەسەرەتادا زۆر كاریگەر بوو بە هەماهەنگی ئابوری
و پشتیوانی دیبلۆماتی كۆماری ئیسالمیی ئێران ،لە سەرەتای 2011دا
پەیوەندییەكانی لەگەڵ تاراندا پچڕاند .ئەوەش لەدوای ئەوە هات،
كە سەنیگال بەوەیزانی كە دەشێت ئێران گروپە جوداخوازەكانی لە
هەرێمی كاسامانسێ پڕچەك كردبێت ،كە بەهۆی ئەو چەكانەوە سێ
سەربازی سەنیگالی كوژران .بە پێی راپۆرتێكی لێكۆڵینەوەی سەرۆك
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ئەركانی سوپای سەنیگال بۆ عەبدواڵ واد سەرۆكی سەنیگال تیایدا
هاتوە ،كە چەكی پێشكەوتو ،تفاقی هێزە دیموكراتەكانی بزوتنەوەی
كاسامانسێ بە پێی لێكۆڵینەوەكان لە الیەن ئێرانەوە بۆیان رەوانە
كراوە .واد لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند «سەنیگال زۆر توڕەیە و
سەرسامە بەوەی ببینێت ،كە بەهۆی گوللەی ئێرانییەوە سێ سەربازی
سەنیگالی كوژراون».
ئەو لێدوانانە هاوكۆكن لەگەڵ ئەو مشتومڕانەی هەبوون لەبارەی
گەیاندنی چەكی ئێرانی بە كڕیاران لە سەرتاسەری كیشوەری ئەفریقیا.
لە ترشینی یەكەمی 2010دا ،بەرپرسانی نایجیریا دەستیانگرت بەسەر
 13كۆنتێنەری چەك و تەقەمەنی ،كە پێكهاتبوو لە رۆكێتی موشەكی
 107ملم ،تفاقی چەك و چەكی بچوكی جیاوازی تێدابوو .كارگۆكان
بە «كەلوپەلی بنیاتنان» ناوبرابوون ،بە پێی لێكۆڵینەوەكانی نایجیریا،
كەلوپەلەكانی ناو ئەو كارگۆیانە لە ئێرانەوە هاتون و ویسرتاوە بەرەو
گامبیا رەوانەبكرێن .وەكو كاردانەوەیەك لەدوای ئاشكرابوونی ئەو
هەوڵە ،لە ترشینی دووەمی 2010دا حكومەتی گامبیا پەیوەندییە
دیبلۆماتییەكانی لەگەڵ ئێراندا پچڕاند و دیبلۆماتكارەكانی ئێرانی
لەتەواوی واڵتەكە دەركرد.
لە شوباتی 2011دا ،ئێران دانی بەوەدا نا كە كارگۆكانی رەوانە
كردوە و رایگەیاند كە كارگۆكان وەكو بەشێك بوون لە رێككەوتنێكی
نهێنی نێوان تاران و بانجول ،بەاڵم رەتیكردەوە كە گەمارۆكانی
نەتەوە یەكگرتوەكانی نەشكاندوە سەبارەت بە فرۆشتنی چەك و ئەو
رێككەوتنەیان لە 2008دا واژوكردوە ،واتە دو ساڵ بەر لە دەستپێكی
گەمارۆ ئابورییەكان.
بەر لە تێكشكانی پەیوەندییەكانیان ،هەریەكە لە سەنیگال و
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گامبیا پەیوەندییەكی باشیان لەگەڵ ئێراندا هەبوو .سەنیگال یەكێك
بوو لە هاوبەشە زۆر چاالكەكانی ئێران لە ئەفریقیا .لە چەند كات
و ساتەوەختی جیاوازدا سەرۆك واد و بەرپرسانی تری سەنیگال
سەردانیان بۆ تاران ئەنجامداوە و پێشوازیان لە شاندەكانی ئێران
كردوە ،لە  2008-2007هەردوو واڵتەكە هەنگاوی جدییان هەڵگرت بۆ
بەهێزكردنی پەیوەندییە ئابورییەكان و بەتایبەت هەماهەنگییەكانی
پەیوەست بە وزە .لەماوەی هاوینی 2007دا ،تاران و داكار گەیشتنە
رێككەوتنێك بۆ كردنەوەی پااڵوگەیەكی نەوت ،كارگەی كیمیایی
وكارگەیەكی بەستنی ئۆتۆمبێل بە بڕی  80ملیۆن دۆالر( ،سینیران
ئۆتۆ) لە شاری سایس بە پشتیوانی ئێران.
هەروەها ئێران پەیامنیدا بەوەی ،كە بۆماوەی ساڵێك نەوت بە
قەرز و بە زیادەیەكی كەم بە سەنیگال بفرۆشێت و بڕی 34%ی
پشكی پااڵوگەی نەوتی سەنیگال بكڕێت .وەكو وەاڵمدانەوەی
نزیكبوونەوەی ئێران بۆ پەیوەندییەكی بەهێزتری دۆستانە ،سەرۆك
واد لە ساڵی 2007دا بەشێوەیەكی ئاشكرا پشتیوانی خۆی بۆ پڕۆگرامی
ناوكیی ئێران دەربڕی .گامبیا ،كە بەهەمانشێوە پشتیوانی مافی ئێرانی
دەكرد لە گەشەپێدانی توانای پڕۆگرامی ناوكیی ،پەیوەندییەكی
ئەرێنی لەگەڵ ئێراندا بنیاتنا ،كە تاڕادەیەكی زۆر لەسەر بنەمای
هەستی هاوبەشی دژ بە رۆژئاوا و پێویستی هەماهەنگی هاوبەش
بوو.
هۆكاری پشتیوانی ئێران بۆ گروپە چەكدارییەكانی سەنیگال
هێشتا رون نییە ،هەندێك گومانیان هەیە لەبارەی ئەو دەرەنجامەی
گروپەكانی لێكۆڵینەوەی تاوانەكانی سەنیگال پێیگەیشتبوون.
ســەرەڕای ئاشكرانەبوونی حەقیقەتی دەرەنجامەكانی شیكاری
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تاوانەكان ،دەستێوەردانەكانی ئێران لە كێشە ناوخۆییەكانی ئەو
واڵتانەدا وایكرد ،كە زیان بگەیەنێت بە هەوڵەكانی بۆئەوەی
شوێنپێی خۆی لە رۆژئــاوای ئەفریقیادا جێگیربكات .هەروەها
دەكرێت هەندێك لە سەركردەكانی ئەفریقیا پاشەكشەیان كردبێت
لە نزیكبوونەوەیان لە ئێران بەهۆی ئەو پرسیارانەی دروستبوون
لەسەر توانای ئێران بۆ بەجێهێنانی پەیامنەكانی بۆ بەهێزكردنی
هەماهەنگی ئابوری .بە پێی ئاژانسی هەواڵی ئەفریقیا (ئەفریك)،
پڕۆژەی كارگەی بەستنی ئۆتۆمبێل لە سەنیگال بە بڕی  80ملیۆن
دۆالر ،بەرهەمەكانی لەئاست پێشبینییەكاندا نەبوون .تاوەكو
شوباتی 2011دا «و لەسەرەتای بنیاتنانی كارگەكەوە ،تەنها 50
ئۆتۆمبێلی فرۆشتوە .بە پێی پڕۆژەیەكی نوێكردنەوەی تەكسی لە
الیەن حكومەتەوە ،كۆمپانیاكە توانی  1000ئۆتۆمبێل بفرۆشێت».
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مەغریب

مەغریب یەكێكە لە هاوپەیامنە بەهێزە سیاسییەكانی ئەمریكا
و لە ساڵی 2009دا حكومەتی ئەو واڵتە پەیوەندییە دیبلۆماتییەكانی
لەگەڵ ئێراندا پچڕاند ،ئەوەش دوای ئەوە هات ،كە ئێران بەحرەینی
وەكو 19هەمین پارێزگای واڵتەكەی ناوزەدكرد ،بەاڵم سەرەڕای
دوركەوتنەوەی دیبلۆماتی رەبــات لە تــاران ،هــەردوو واڵتەكە
سەرچاوەی بەرهەمی گرنگن كە وادەكــات هەردوكیان بنب بە
هاوبەشی گرنگی بازرگانی :نەوتی خاوی ئێران و فۆسفاتی مەغریب
(كە سەرچاوەیەكی گرنگی كشتوكاڵی ،هەروەها سەرچاوەیەكی
سەرەتایی یۆرانیۆمە) ،وادەكات كە بەرژەوەندی هاوبەشی بازرگانییان
هەبێت.
گرنگی ئابوری مەغریب بەالی ئێرانەوە دەگەڕێتەوە بۆئەوەی،
مەغریب یەدەكێكی زۆرو زەبەندی فۆسفاتی هەیە( ،كە نزیكەی
75%ی هەموو جیهانە) ،كە بەشێوەیەكی بەرفراوان لە كەرتی
كشتوكاڵی ئێراندا بەكاردەهێرنێت .مەغریب 12%ی فۆسفاتی ترشی
و 5%ی فۆسفاتی بەردی بۆ ئێران رەوانەدەكات ،بەمەش ئێران
یەكێكە لە گەورەترین كڕیارەكانی فۆسفاتی مەغریب .فۆسفات
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دەكرێت وەكو سەرچاوەی یۆرانیۆمی رسوشتی بەكاربهێرنێت ،بەاڵم
پڕۆسەی پاڵفتەكردنی تاڕادەیەكی زۆر گرانرتە بە بەراورد بە شێوازو
میتۆدەكانی تر .بەرپرسانی مەغریب رایانگەیاندوە باوەڕناكەن ،كە
«ئێران لە هاوردەی فۆسفۆڕی مەغریب یۆرانیۆم بپاڵێوێت یاخود
پالنێكی لەوشێوەیەی هەبێت» .ئێران خوازیاری هۆكاری ترە بۆ
بەهێزكردنی پەیوەندی و هەماهەنگی لەگەڵ مەغریب ،بەتایبەت
لەڕێگەی كۆمپانیای «ئێران خدرۆ» بۆ پیشەسازی ئۆتۆمبێل.
پەیوەندییەكانی ئەمریكا و مەغریب رەگیداكوتاوە لە مێژویەك
لە دۆستایەتی ،كە دەگەڕێتەوە بۆ پەیامننامەی ئاشتی و دۆستایەتی
لە ساڵی  .1787پەیوەندییەكانیان بەردەوامی هەبوو لەڕێگەی
دیالۆگی پادشای مەغریب (لەم دواییانەشدا پادشا حەسەنی دووەم
و لەئێستادا كوڕەكەی ،كە پادشا محەمەدی شەشەمە) لەگەڵ
حكومەتە یەك لەدوای یەكەكانی ئەمریكا .بە پێی وەسفی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریكا ،مەغریب «یەكێكە لە هاوپەیامنە سەرەكییەكانی
ئەمریكا لەدەرەوەی ناتۆ» لەڕێگەی ئەو بەشدارییانەی هەیەتی لە
«ئۆپەراسیۆنە ئاشتیپارێزە فرەنەتەوەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان...
و بەشداری لە راهێنانە سەربازییە سەرەكییە هاوبەشەكاندا ،كە لە
كیشوەری ئەفریقیا ئەنجامدەدرێن».
پەیوەندییەكانی ئەمریكا و مەغریب ئەوەندەی تر بەهێز بووە،
بەهۆی پشتیوانییە بیانییەكانی ئەمریكا .بە پێی راپۆرتێكی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریكا «دەزگــای گەشەپێدانی نێودەوڵەتی ئەمریكا
( )USAIDو دەزگاكانی تری پێشو لە ساڵی 1953ـەوە رۆڵی چاالك
و كاریگەریان هەبووە لە پڕۆگرامی یارمەتی مەغریب بە بڕی  2ملیار
دۆالر لەو ماوەیەدا .ئەو بڕە یارمەتییە هاوبەشە بۆ مەغریب لە ساڵی
دارایی 2012دا بە  31ملیۆن دۆالر خەمڵێندراوە ،داوای دابینكردنی
 32ملیۆن دۆالر كراوە بۆ ساڵی دارایی .»2013
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دوری فیزیكی نێوان مەغریب و ئێران ئازادییەكی زیاتر دەبەخشێت
بە مەغریب لە مامەڵە دیبلۆماتییەكانیدا لەگەڵ ئێران ،بــەراورد بە
واڵتانی كەنداو بەتایبەت لە پرسەكانی وەكو پێكدادان و تەنگژەی
سوننە و شیعەدا .لە بەهاری 2011دا ،حكومەتی مەغریب بەشێوەیەكی
ئاشكرا پشتیوانی لە دەستتێوەردانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو كرد
بەسەرپەرشتی سعودیە ،بۆ دامركاندنەوەی ناڕەزایەتی زۆرینەی شیعە
لە بەحرێن .تەیب فاسی فیهری وەزیری دەرەوەی مەغریب رایگەیاند
«هیچ كەسێك ناتوانێت بڵێت «نەخێر» بۆ دەستێوەردان» و بڕوای وابوو،
كە پشتیوانی مەغریب مانای ئەوەیە ،كە ئەو ناڕەزایی و تەنگژەیەی
هەیە ،بەرهەمی «دەستێوەردانی ئێرانە لەكاروباری واڵتانی كەنداو».
بە پێی راپۆرتێكی رۆژنامەی لۆس ئانجلس تایمز و بروسكەیەكی
دزەپێكراوی دیبلۆماتی ئەمریكا« ،لەبەرامبەر پشتیوانی چاالكانەی
مەغریبدا ،دەكرێت سعودیە پەیامنی ئەوەی دابێت ،كە پشتیوانی
بكات لە دابینكردنی نەوت بە نرخێكی گونجاو و قەرەبوی زیانەكانی
بكاتەوە لە لەدەستدانی وەبەرهێنانی راستەوخۆی دەرەكــی لە
مەغریب ،لە دەرەنجامی قەیرانی دارایی جیهانیدا» .لەگەڵ ئەوەشدا،
پشیوانی مەغریب هاوكات بوو لەگەڵ بانگهێشتكردنی بۆ ئەندامێتی
لە ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو ،كە هاوپەیامنێتییەكی سیاسیی و
ئابوری واڵتانی عەرەبیە بە سەرۆكایەتی سعودیە.
لەكاردانەوەی بەرگریكردنی مەغریب لە دەستێوەردانی واڵتانی
كەنداو ،ئێران بانگهێشتی باڵیۆزی رەباتی كرد بۆ تاران و رەخنەی
خۆی ئاراستەی سیاسەتی ئەو واڵتە كرد ،كە حكومەتی مەغریب بە
«قبوڵنەكراو» ناوزەدیكرد .رەبات لە ئازاری 2009دا پەیوەندییەكانی
لەگەڵ تاراندا پچڕاند و لەناوخۆی واڵتەكەیدا فشارەكانی بۆسەر
كەمینەی بچوكی شیعە دەستپێكرد .حكومەتی ئێران رەخنەی لەو
هەنگاوە گرت و داوای پێویستیی یەكگرتویی موسڵامنانی كرد ،كە
75

ئەوەش تاكتیكێكە زۆربەی كات بەكاریهێناوە بۆ نزیكبوونەوە لە
واڵتانی دۆستی لە ئەفریقیا .بە پێی ئاژانسی هەواڵی فارسی ئێران،
وەزیری دەرەوەی ئێران لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاندوە «كۆماری
ئیسالمیی ئێران لەو بڕوایەدایە لەم ساتەوەختەی ئێستادا ،كە
پێویستامن بە یەكهەڵوێستی و یەكگرتویی واڵتانی ئیسالمیی هەیە
پێویستدەكات ،پشتیوانی لە گەلی فەلەستین بكەین ،ئەو هەڵوێستەی
مەغریب زیان بە یەكهەڵوێستی جیهانی ئیسالمیی دەگەیەنێت».
ســەرەڕای پچڕانی پەیوەندییە دیبلۆماتییەكان ،پەیوەندییە
بازرگانییەكانی ئێران و مەغریب بەردەوامیان هەیە .دوابەدوای
وەستاندنی پەیوەندییە دیبلۆماتییەكان ،جەمال محەمەد
باعامر بــەڕێــوەبــەری كۆمپانیای پــااڵوگــەی نەوتیی مەغریب
(سامیر) بەیاننامەیەكی باڵوكردەوە ،كە تیایدا هاتبوو «مەغریب
بەردەوامدەبێت لە هاوردەكردنی نەوت لە ئێرانەوە» .هەروەها لە
ساڵی 2009دا ،ئێران زیاتر لە چارەگێكی نەوتیی هاوردەكراوی لە
الیەن مەغریبەوە دابینكردوە.
بـــەاڵم ،مەغریب و ئــێـران بــەهــۆی جیاوازییە سیاسی و
تایفییەكانیانەوە تاڕاددەیەكی زۆر دابەشبوون .شانشینەكە هێشتا
گومانی هەیە لەبارەی هەوڵەكانی ئێران لەكەنداو و لوبنان و سوریا،
سەرەڕای چاالكیی شیعی ئێران و سرتاتیژی جیۆسیاسی ئێران لەسەر
بنەمای نەوت .بەپێی بروسكە دزەپێكراوەكانی وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریكا ،سەركردایەتی مەغریب روی كردوەتە عێراق وەكو
ئەڵتەرناتیڤێك بۆ پڕكردنەوەی پێویستییەكانی بۆ نەوتی خاو ،بەاڵم
رێگریی تەكنیكی لەمپەربوون بۆ وەرگرتنی جۆرە جیاوازەكانی نەوتی
خاوی عێراق.
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ئەفریقیای باشور
ئەفریقیای باشور ،پەیوەندییەكی دژیەكی هەبووە لەگەڵ
كۆماری ئیسالمیی ئێران .پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو واڵت بەهۆی
زیاتربوونی هەماهەنگییە ئابورییەكان بەهێزبوون ،كە بەشێكی
زۆری لەڕێگەی بواری وزە بووە ،بەهۆی پشتیوانی ئێران لەڕابردودا
بۆ پارتی ئەنجومەنی نیشتامنی ئەفریقیا بە سەرۆكایەتی نیلسۆن
ماندێال ،لە سەردەمی جیاكاری نەژادیدا ،كە پارتی حوكمڕانە ،بەاڵم
بەهۆی خراپی تۆماری مافەكانی مرۆڤی ئێران و هەوڵەكانی لە بواری
پڕۆگرامی ناوكیدا پەیوەندییەكانیان تەنگژەی تێكەوت .لە باسكردنی
هەڵوێستی واڵتەكەی بەرامبەر بە ئێران ،ئیرباهیم ئیسامعیل جێگری
وەزیری جێگری وەزیری كاروباری دەرەوە و هاریكاری باشوری
ئەفریقیا رایگەیاند «ئێمە هێشتا لەوبارەیەوە هەڵوێستی خۆمان
دیارینەكردوە».
لە رابــردودا ،پشتیوانی ئێران بۆ پارتی ئەنجومەنی نیشتامنی
ئەفریقیا وایكرد ،كە ئەفریقیای باشور رۆڵی هێوركەرەوە بگێڕێت لە
ركابەری توندی كۆماری ئیسالمیی ئێران و رۆژئاوا .لەكاتێكدا بە هیچ
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شێوەیەك ناكرێت ئەفریقیای باشور بە هاوپەیامنێكی دڵسۆزی ئێران
ناوزەد بكەین ،بەرپرسانی ئەفریقیای باشور رەخنەیان لە ئەمریكا
گرت لە هەڵوێستەكانی لە پڕۆگرامی ناوكیی ئێران ،بە دوڕوییان
ناوزەدكرد (بەهۆی پشتیوانی رانەگەیەندراوی ئەمریكا بۆ چاالكییە
ناوكییەكانی ئیرسائیل) داوایانكرد ،كە هەمو الیەنەكان لەڕێگەی
دانوستانی دیبلۆماتییەوە بگەنە رێككەوتن.
لەگەڵ زیادبوونی گەمارۆكان بۆ سەر پڕۆگرامی ناوكی ئێران،
ئەفریقیای باشور بــەردەوام رایگەیاندوە ،كە پێویستە ئەندامانی
پەیامننامەی رێگری لە باڵوبوونەوەی چەكی ناوكی هەوڵبدەن وزەی
ناوكیی بەشێوەیەكی ئاشتیانە بەكاربهێرنێت ،بەاڵم بەدەستهێنانی
چەكی ناوكیی لەالیەن ئێرانەوە لەبەرژەوەندی ئەفریقیای باشور نییە.
وەكو كاردانەوەیەك بۆ فشارە نێودەوڵەتییەكان ،ئەو كۆمپانیایانەی
ئەفریقیای باشور ،كە لە ئێران كاردەكەن بۆ منونە ساسۆل ،كە یەكێكە
لە كۆمپانیا پێشەنگەكانی جیهان لەبەرهەمهێنانی سوتەمەنی و
خەڵوز ،فراوانكردنی كارەكانی خۆیان لە ئێران راگرت ،پێداچوونەوە
بە پڕۆژەكانی ئێستایاندا دەكەن.
ئێران لەڕابردودا زۆرترین نەوتی خاوی بۆ ئەفریقیای باشور
دابینكردوە ،لەنێوان ئایاری  2011بۆ ئایاری 2012دا ،ئێران زیاتر لە
35%ی هاوردەی نەوتیی خاوی ئەفریقیای باشوری دابینكردوە ،بەاڵم
لەم دواییانەدا ئەفریقیای باشور هاوردەی نەوتی خاوی لە ئێرانەوە
راگرت .ئەمریكا رەزامەندیدا بە ئەفریقیای باشور ،كە دەتوانێت
بەردەوامبێت لە هاوردەی نەوتی ئێران بەبێ ئەوەی سزابدرێت
و گەمارۆی بخرێتەسەر ،بەومەرجەی بــەردەوام بڕی هــاوردەی
كەمبكاتەوە .كۆتایهێنان بە هاوردەی نەوتی ئێران لەالیەن ئێرانەوە
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لەدوای ئەوە هات ،كە ئەو ماوەیە كۆتاییهات ،كە ئەمریكا بۆی
دیاریكردبوو ،ئەگەر وانەكات پێشبینیدەكرا روبەڕوی گەمارۆ و سزا
ببێتەوە لەالیەن ئەمریكاوە.
بەهۆی فشاری ركابەریانەی نێوان بەرژەوەندییە ئابورییەكان و
نیگەرانییەكان لەبارەی مافی مرۆڤەوە ،ئەفریقیای باشور ناچاربوو،
كە لە كۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتیی نەتەوە یەكگرتوەكاندا
دەنگنەدات لەسەر پرسی پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لە ئێران.
ئەو هەنگاوەی ئەفریقیای باشور حكومەتی ئێرانی نیگەرانكرد ،كە
هیوای بە پشتیوانی هەبوو ،حكومەتەكانی رۆژئاوایشی نیگەرانكرد
كە هیواخوازبوون ئیدانەی بكات .لەهەمانكاتدا ،ئەحمەدی نەژاد
توانی سەركەوتوانە هەڵوێستی بێالیەنانەی ئەفریقیای باشور
بقۆزێتەوە وەكو هۆكارێك بۆ روبەڕوبوونەوەی هەژمونی رۆژئاوا.
پیتسۆ مۆنتوێدی بەڕێوەبەری بااڵی مافەكانی مرۆڤ و كاروباری
مرۆیی لە وەزارەتی دەرەوە و هاریكاری لە باشوری ئەفریقیا دەڵێت:
«ئەحمەدی نەژاد توانی لێكۆڵینەوە لەپێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ
لەالیەن ئێرانەوە یەكسان بكات بە سواربوونی هەمان ئەسپ و
عەرەبانە لەگەڵ رۆژئاوادا».
سەرەڕای ئەوە پێشبینیناكرێت ،كە ئێران بتوانێت گۆڕانكاری
دروستبكات لە هەڵوێستی بنەڕەتی ئەفریقیای باشور .ئەفریقیای
باشور یەكێكە لەو  10واڵتە پێشەنگانەی ،كە پشتیوانی بیانی
ئەمریكا وەردەگرێت ،سودمەندە لە ژمارەیەك لە رێككەوتنی
بازرگانی هاوبەش لەگەڵ ئەمریكا :كە سودمەنددەبێت لە هاوكاری
بازرگانی لەسەر بنەمای یاسای دەرفەت و گەشەسەندنی ئەفریقیا،
هەروەها واژویانكردوە لەسەر رێككەوتننامەی هەماهەنگی
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بازرگانی ،وەبەرهێنان و گەشەپێدان ،كە ئامانجی سەرەكی بازرگانی
و هاندانی بازرگانییە لەنێوان هەردوو واڵتدا ،رێككەوتننامەی
هاوبەشی باجیان هەیە ،كە باجی هاوبەش لە بازرگانی نێوان
هەردوو واڵت هەڵدەگرێت .هەردوو واڵت بەبڕی زۆر و هەوڵی
زۆر جدی پڕۆگرامی «پالنی فریاگوزاری خێرای سەرۆكی ئەمریكا
بۆ ئایدز» ( )PEPFARجێبەجێدەكەن ،كە پالنێكی پێنج ساڵییە
بۆ روبەڕوبوونەوەی نەخۆشی ئایدز  HIV/AIDSلە باشوری
ئەفریقیا ،لەساڵی 2010ـــەوە دەستیپێكردوە .لەگەڵ ئەوەشدا،
خواستی ئەفریقیای باشور بۆ پچڕاندنی بازرگانی نەوت لەگەڵ
ئێراندا ،وادەردەكەوێت ئاماژەیەك بێت بۆئەوەی كاتێك دێتەسەر
بڕیاری یەكالكەرەوە ،ئەفریقیای باشور بــژاردەی بەردەوامی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەمریكا بەسەر ئێراندا هەڵدەبژێرێت.
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زیمبابۆی
هاوشێوەی سەركردایەتی ئێران ،سەركردە حوكمڕانەكانی
زیمبابۆی لەالیەن ڕۆژئاواوە بەبێزراو تەماشادەكرێن بەهۆی ئەوەی
بەردەوام یاری بە ئەنجامی هەڵبژاردنەكانەوە دەكەن ،بەئاگاداری
حكومەت مافەكانی مرۆڤ پێشێلدەكرێن .لەوەاڵمی ئەو رەخنانەی
رۆژئاوادا ،رۆبەرت مۆگابی سەرۆكی زیمبابۆی دەستیكرد بە سیاسەتی
«روكردنە رۆژهەاڵت» بە مەبەستی دۆزینەوەی هاوپەیامنانێك ،كە
كەمرت رەخنەی ئاڕاستەبكەن و كرانەوەی ئابوری بەڕوی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و ئاسیا .جێگەی سەرسوڕمان نییە ،كە ئەحمەدی نەژاد
سەرۆكی ئێران پشتیوانی بەهێزی خۆی دەرببڕێت بۆ زیمبابۆی لە
دابڕانی لە رۆژئاوا.
پەراوێزبوونی هاوبەش وەكو بەرژەوەندی هاوبەش
لەكۆبوونەوەی هەردوو سەرۆكدا لە  ،2006موگابی رایگەیاند
«ئێران و زیمبابۆی هاوشێوەی یەكرت بیردەكەنەوە» .بۆ جەختكردنەوە
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لە جیهانبینی ئەحمەدی نەژاد و چاڤێز ،لەدواتردا رایگەیاند سەروەری
واڵتە تازە گەشەسەندوەكان لەژێر مەترسیدایە و پێویستە بەكاری
هاوبەش بپارێزرێت .موگابی رایگەیاند پێویستە ئەو دوو دەوڵەتە
«روبەڕوی هێزەكانی رۆژئاوا و سیستمی شەڕانگێزیان ببینەوە ..ئەو
دەوڵەتانەی ،كە بەهەمانشێوە بیردەكەنەوە ،پێویستە لەگەڵ ئێمەدا
بن و پێكەوە بگەین بە میكانیزمی ئەوتۆ كە بەرگری لە خۆمان
بكەین».
بەهۆی زیاتربوونی پەیوەندییە بازرگانییەكان و یارمەتی مرۆیی
و پشتیوانی سیاسی ،هەماهەنگی نێوان ئێران و زیمبابۆی زیاتربوو.
لە كانونی دووەمی 2010دا ،سیلڤێستێر نگونی ،وەزیری دەرەوەی
زیمبابۆی سوپاسی یارمەتییەكانی ئێرانی كرد بۆ ئەو ناوچانەی
واڵتەكەیان كە كاریگەربوون بە كارەساتی رسوشتی .هەروەها نگونی
سوپاسی ئێرانی كرد بۆ پشتیوانی دیبلۆماتی زیمبابۆی لە نەتەوە
یەكگرتوەكان.
جەواد دێهقان ،جێگری باڵیۆزی ئێران لە زیمبابۆی ئاماژەی
بــەوەداوە ،كە ئێران لە چەندین پڕۆژەی بازرگانی و یارمەتیدان
لەتەواوی ئەو واڵتە بەشداری هەیە ،لەوانە پشتیوانی لە كەرتی
كشتوكاڵ و دابینكردنی پێویستییەكانی رادیــۆ و تەلەفزیۆنی
نیشتامنیی و گروپی پەخشی زیمبابۆی و وەبەرهێنان لەبواری كەرتی
گەشتیاریدا.
رۆڵی پێشبینیكراوی زیمبابۆی لە پڕۆگرامی ناوكی ئێران
توانای زیمبابۆی بۆ دابینكردنی مادەی خاو ،كە دواتر یۆرانیۆمی
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لێبەرهەم دەهێرنێت ،دەكرێت كاریگەری هەبێت لەسەر رادەی
كاریگەری گەمارۆكانی نەتەوە یەكگرتوەكان و ئەمریكا و یەكێتی
ئەوروپا ،كە ئێران پێویستی پێی هەبووە بۆ پێشخستنی پڕۆگرامە
ناوكییەكەی .بە پێی رۆژنامەی سەندەی تێلگراف لە نیسانی 2010دا
«ئێران رێككەوتننامەیەكی نهێنی لەگەڵ زیمبابۆی واژوكــردوە بۆ
بەكارهێنانی یەدەكی یۆرانیۆم لە زیمبابۆی» .ئەو سەرچاوەیەی
رۆژنامەكە پشتیپێبەستوە ،كە پارتی یەكێتی نیشتامنیی ئەفریقی
زیمبابۆیە ،یاخود بەرەی نیشتامنی ،رایگەیاندوە «لەبەرامبەردا
ئێران نەوت بۆ زیمبابۆی دابیندەكات ،كە زۆر پێویستی پێی هەیە
بۆ چاالككردنی ئابوری چەقبەستوی واڵتەكەی ،پەیامنی ئەوە دراوە
بە ئێران ،كە دەستیبگات بە یەدەكی یۆرانیۆمی خاو ،كە دەكرێت
بەكاربهێرنێت بۆ وزەی ناوكی و بپاڵێورێت تاوەكو بۆمبی ناوكی
لێبەرهەمبهێرنێت» .بە پێی رێككەوتننامەكە ئێران دەیتوانی بڕی
 455000تۆن لە یۆرانیۆمی خاو دەستبخات ،كە دەكرێت بڕی 20000
تۆن یۆرانیۆمی پیتێرناو بەرهەمبهێنێت لەماوەی پێنج ساڵی داهاتودا.
سەرچاوەكەی حكومەت ئاماژەی بەوەداوە ،كە «رێككەوتننامەی
یۆرانیۆم بەرهەمی ماوەیەكی زۆی كاركردن بووە ،كە دەگەڕێتەوە بۆ
ساڵی  ،2007كاتێك موگابی بە مەبەستی دەستكەوتنی سەرچاوەی
وزە سەردانی تارانی كرد .لەئێستادا ئێران دەستدەكات بە چنینەوەی
بەرهەمەكەی ...بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێك دەبێت ،كە جیۆلۆجیستە
ئێرانییەكان لێكۆڵینەوەكانیان لەسەر ئەو كانزایە ئەنجامداوە و
لەئێستادا پێشبینیدەکرێت هەركاتێك ئامادەكاریەكان تەواو بوون،
دەستبكرێت بە دەرهێنانی ئەو كانزایە».
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ئەو رێككەوتنە بەشێوەیەكی فەرمی بە رێككەوتننامەی
بەهێزكردن و پاراستنی وەبەرهێنانی هاوبەش لەگەڵ ئێران ناوزەدكرا،
لەپەرلەمانی زیمبابۆی راگیراوە و پێدەچێت فشارە نێودەوڵەتییەكان
پشتبەسنت بەو رێككەوتنەی الوازكردبێت .ماڵپەڕی هەواڵی زیمبابۆی
ریپۆرتەر ئاماژەی بەوەداوە ،كە جیاوازی سیاسیی لەنێوان دوو حزبی
سەرەكی زیمبابۆی هەیە :كە یەكێكیان حزبی زانو-یە ،كە حزبەكەی
موگابی-یە ،كە حزبی یەكێتی نیشتامنی ئەفریقی زیمبابۆیە یاخود
بەرەی نیشتامنیی ،كە دەیەوێت رێككەوتننامەكە تێپەڕێندرێت،
پارتی بزوتنەوەی لەپێناو گۆڕانی دیموكراتی ،كە پارتی ئۆپۆزسیۆنە
و دژی یارمەتیدانی هەوڵەكانی ئێرانن لەبواری پڕۆگرامی ناوكیدا.
بەپێی راپۆرتێكی سەرچاوەی هەواڵیی زیمبابۆی:
سایمۆن هۆڤ پەرلەمانتاری پارتی بزوتنەوەی لەپێناو گۆڕانی
دیموكراتی بەزویی ئەو رێككەوتنەی رەتكردەوە و رایگەیاند:
«زیمبابۆی پێشبینیدەكات ،كە چی لە ئێران دەستكەوێت ،هەروەها
ئێران چ شتێكی هەیە لە زیمبابۆی تاوەكو بیەوێت بیپارێزێت؟»
هۆڤ پرسیاری ئەوەشی كردوە «دەمەوێت بزانم ئێران چ جۆرە
وەبەرهێنانێكی لەم واڵتەدا هەیە و بۆچی پێویستی بەم رێككەوتنە
هەیە بۆ بەهێزكردن و هاندانی وەبەرهێنان و لەكاتێكدا ئێمە
رێوشوێنی ترمان هەیە .لەبەرئەوە زۆر بەالمەوە سەختە ،كە
پشتیوانی لەتێپەڕاندنی ئەو پڕۆژەیە بكەم لە پەرلەماندا ،لەكاتێكدا
زانیاری تەواوم پێنەدراوە لەبارەی ئەوەی ناوەڕۆكی رێككەوتنەكە
چییە و ئێمە چ بازرگانییەك لەگەڵ ئێراندا دەكەین».
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە كــاردانــەوەی ئــەوەدا
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هۆشداری بەحكومەتی زیمبابۆی دا ،ئەگەر هەر هەماهەنگییەك
لەگەڵ ئێراندا بكات بەپێچەوانەی گەمارۆ نێودەوڵەتییەكانەوە ،ئەوا
كاردانەوەو كاریگەری خراپی لێدەكەوێتەوە .فلیپ كراولی وتەبێژی
پێشوی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكا لە ئازای 2011دا رایگەیاند
«كاردانەوەمان دەبێت بۆ ئەو واڵتانەی ،كە پابەندی بەرپرسیارێتی
و یاسا نێودەوڵەتییەكان نابن» .هەرچەندە موگابی وەكو پشتیوانێكی
سەرسەختی رژێمی ئێران دەمێنێتەوە ،بەاڵم رون نییە كە ئایا
پەیوەندییە سیاسییەكانی رابــردوی نێوان ئەو دو واڵتە بەهۆی
شكاندنی گەمارۆ نێودەوڵەتییەكانەوە ئەوەندەی تر هەڕەشەكانی
سزای ئابوری زیمبابۆی زیاتردەكات.
كاردانەوەكان لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران
پەلهاویشتنی ئێران بۆ ئەمریكای التین و ئەفریقیا و ناوچەكانی
تر ،بەرهەمی دیبلۆماتیی سەرسەختانەیە بۆ سوككردنی فشارەكانی
گەمارۆ ئابورییەكان بە سەرپەرشتی رۆژئاوا و بە شێوەیەكی گشتی
بۆ روبەڕوبوونەوەی سیاسەتی ئێستای نێودەوڵەتییە ،كە تاران بە
دژایەتی بەرژەوەندییەكانی خۆی دەیبینێت.
الوازی ئێستای تۆڕی پەیوەندییەكانی ئەو تۆڕە لە هاوپەیامنێتی
ئێران بەهۆی جیاوازییەكانی نێوان ئێران و ئەو واڵتانەی دەیەوێت
هاوپەیامنێتییان لەگەڵ دروستبكات الوازتر بووە ،بەهەمانشێوە
بەهۆی فشارەكان و بەردەوامی مامەڵەی ئەمریكاوە .پێویستە ئەمریكا
بەردەوامبێت لە پشتیوانیكردنی ئەم سرتاتیژە ،كە بەكارهێنانی هێزی
نەرمە ،هەروەها:
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• مامەڵە لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەدا بكات ،بەاڵم دەستتێوەرنەدات
لە سیاسەتی ناوخۆیی و سەروەری ئەو واڵتانە .هەندێك لە چاودێران
رەخنەیان لە ئەمریكا گرتوە ،كە واڵتانی الوەكی (بەتایبەت لە
ئەمریكای التین) پشتگوێخستوە و ئەمەش دەرفەتی بەخشیوە بە
ئێران ،كە شوێن پێی خۆی جێگیربكات .لەكاتێكدا خواست و سرتاتیژە
بێسنورەكانی ئێران لەڕوی جوگرافییەوە بۆ دۆزینەوەی هاوبەش و
«هاوپەیامن» بەردەوامی هەیە ،ئەمریكا ناتوانێت بەتەواوی هیچ
ناوچەیەك لە جیهاندا پشتگوێبخات .بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەش ،لە
واڵتانێكدا كە بەرژەوەندییە سرتاتیژییەكانیان سنوردارن ،ئەمریكا
سودمەند دەبێت لەوەی مامەڵە لەگەڵ ئەو واڵتانەدا بكات بە بێ
ئەوەی زیاد لەپێویست لێیان نزیكببێتەوە ،بەتایبەت بەلەبەرچاوگرتنی
ئەوەی هەوڵەكانی ئێران لەكۆتاییدا بەئاڕاستەیەكدا دەچێت ،كە
شكستبهێنن (بۆ منونە كارگەی سێنیران بۆ بەستنی ئۆتۆمبێل لە
سەنیگال) .بەرژەوەندییە بازرگانییەكان و پشتیوانییە داراییەكانی
ئەمریكا هاندەرێكی بەهێز دەبێت بۆ دەوڵەتە الوەكییەكان تاوەكو
پەیوەندییەكانیان لەگەڵ ئێراندا رابگرن یاخود پێداچونەوەی جدی
بكەن بە هەماهەنگی تەواو لەگەڵ ئەو واڵتەدا.
• بەردەوامی پشتیوانی ئەمریكا .پێویستە ئەمریكا بەردەوامبێت
لە پڕۆگرامی پشتیوانی دارایــی بۆ كۆمەڵگەی مەدەنیی و دەزگا
ئەمنییەكان .ئەو پڕۆگرامانە تێچویان كەمرتە بەراورد بە فراوانبوونی
كاریگەری ئێران ،رێگەیەكی زۆر گرنگ دەبێت بۆ روبەڕوبوونەوەی
هەوڵەكانی ئێران ،گرنگیپێدانی ئەمریكا دەخاتەڕو .ئەوانەش رێگەی
گرنگدەبن بۆجیاكردنەوەی كاریگەری ئەمریكا لە مامەڵەی هەندێك
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لە سەركردەكانی ئەو واڵتانە و بنیادنانی بنەمایەكی فراوانرت بۆ
پشتیوانی جەماوەری .پێویستە ئەمریكا كار لەگەڵ هاوپەیامنە
سەرەكییەكانی بكات لە كەنداو بۆ منونە سعودیە ،بۆ سنورداركردنی
تواناكانی ئێران لە بەكارهێنانی هەناردەی نەوت وەكو هۆكارێك
بۆ بە هێزكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ واڵتانی ئەمریكای التین و
ئەفریقیا.
• پیشاندانی ئێران وەكو واڵتێكی پەراوێزخراو و شەڕانگێز.
هەریەكە لە بەرازیل و ئەفریقیای باشور وەكو هەندێك لە واڵتانی
الوەكی توانای ئەوەیان هەیە ،كە ببنەهێزی ناوچەیی گەورە .پێویستە
ئەمریكا و هاوپەیامنانی بەردەوام چەقی سەرنجیان لەسەر ئەوەبێت
سەرەڕای پەیامنەكانی ئێران بۆ دەستكەوتی ئابوری كاتی ،بنیاتنانی
پەیوەندی بەهێزی دیبلۆماتی و ئابوری لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی
ئێراندا ،مایەی مەترسی گەورەی سیاسییە بەهۆی ناسەقامگیری و
تۆماری خراپی مافەكانی مرۆڤ لە ئێران.
• خستنەڕوی ئێران بەشێوەیەك ،كە لەهەوڵی بەدەستهێنانی
چەكی ناوكی دایە و دەكرێت هەڕەشەبێت بۆ ئابوری جیهان.
ســەرەڕای بەردەوامی فشارە دیبلۆماتییەكان ،پێویستە ئەمریكا
بەردەوام بێت لە كاركردن لەگەڵ ئاژانسی وزەی ئەتۆمی جیهانی و
هاوپەیامنە سەرەكییەكانی وەكو بەریتانیا و فەرەنسا و ئەڵامنیا بۆ
خستنەڕوی مەترسی چاالكییەكانی ئێران و ئەو هەڕەشەیەی هەیەتی
بەتەواوی جێگەی باوەڕپێهێنان بێت .پێویستە ئەمریكا رونیبكاتەوە،
كە چۆن قەیران لە ناوچەی كەنداو دەكرێت هەڕەشە بێت بۆسەر ئەو
واڵتانەی ناوچەكە ،واڵتە تازە گەشەسەندوەكانیش لەدەرەوەی ئەو
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ناوچەیە .دەكرێت ئەو تێڕوانینە دروستبكرێت لەڕێگەی پەیوەندی
سرتاتیژی كاریگەر ،ئەوەندەی دەكرێت بەشێوەیەكی واقعیانە بێت.
• پێویستە ئەمریكا پشتیوانی هاوپەیامنە عەرەبەكان و
واڵتانی تری تازە گەشەسەندو بەدەستبهێنێت .پێویستە ئەمریكا بە
تەواوی ئەوە رونبكاتەوە ،كە خۆی و هاوپەیامنانی بلۆكێكی نوێی
كۆلۆنیالیزمی نوێ نین ،بەڵكو پشتیوانییەكی بەهێزیان هەیە لەالیەن
واڵتانی دەوروبەری ئێران .ئەوەش دەكرێت لەڕێگەی كاركردن لەگەڵ
سعودیە و ئوردن و واڵتانی تری كەنداوی عەرەبی بەدیبهێرنێت
و بۆیان بسەملێنن ،كە گەمارۆ ئابورییەكان و دژایەتیكردنی پرسی
پڕۆگرامی ناوكیی ئێران ،پشتیوانییەكی بەرفراوانی نێودەوڵەتی هەیە.
• رونكردنەوەی ئەوەی كە ئەمریكا و هاوپەیامنانی بەردەوام
دەرفەت دروستدەكەن بۆ وەستاندنی پڕۆگرامی ناوكیی ئێران ،لەگەڵ
بەردەوامی رونكردنەوەی گەمارۆ ئابورییەكان .پێویستە ئەمریكا
بۆ واڵتانی تر ئەوە بخاتەڕو ،كە ئەمریكا و كۆمەڵەی  1+5هاندەر
و هۆكاری راستەقینەیان خستوەتە بەردەم ئێران بۆ وەستاندنی
پڕۆگرامی چەكی ناوكی و چاالكییەكانی تری پەیوەست بەو بابەتە،
گەمارۆكان و بنەماكانی بەتەواوی رون بكرێنەوە بەشێوەیەك ،كە
تەواوی واڵتانی ناوچەكە لە بابەتەكە تێبگەن.
• جەختكردنەوە لەسەر سزای توندی ئەو واڵتانەی ،كە مادەی
بەرهەمهێنانی یۆرانیۆم بۆ ئێران دابیندەكەن .پێویستە ئەمریكا لەگەڵ
هاوپەیامنانیدا پێشوەختە هۆشداری سزای سەختی ئابوری بدات
بەو واڵتانەی دەیانەوێت پێویستییەكانی پڕۆگرامی ناوكیی بۆ ئێران
دابینبكەن .وادەردەكەوێت هەڵوێستی ئەمریكا لەبەرامبەر زیمبابۆی
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كاریگەری ئیجابی هەبووبێت و پێویستە هەمان هەڵوێستی هەبێت
بەرامبەر بە واڵتانی تری دابینكەری ئەو مادانە.
• خۆبەدورگرتنی ئەمریكا لەو چاالكییانەی ،كە وادەردەكەوێت
هەڕەشە بێت بۆ سەروەری واڵتانی ئەمریكای التین و ئەفریقیا.
پێویستە ئەمریكا هەستیارانە مامەڵەبكات لەگەڵ توڕەیی واڵتانی
ئەمریكای التین و ئەفریقیا ،لەبەرامبەر فشارەكانی ئەمریكا و ئەو
گەمارۆیانەی ،كە بەرهەمی دیبلۆماتییەكی لێزانانە و رەزامەندهێنەرانە
نەبوون .پێویستدەكات پشتببەستێت بە تیمەكانی لە باڵیۆزخانەكان
بۆئەوەی رێوشوێنێكی ورد و لێزانانە دابڕێژن تاوەكو لەگەڵ هەر
واڵتێك بەشێوەیەك مامەڵە بكەن ،كە بە تەواوی نیگەرانییەكان و
هەستیاریان لەبەرچاو بگرێت .شێوازی یەك سیاسەت بۆ هەموان
بەشێوەیەك ،یاخود ئامادەیی كۆمەڵێك «كوتەك» و سزای گشتگیر،
زیاتر زیانی دەبێت نەك سود.
ناكرێت ئەمریكا زیادەڕۆیی بكات لە كاریگەری تواناكانی ئێران
لە واڵتانی الوەكیدا ،و بەهەمانشێوە ناكرێت كاریگەری ئێران لەو
ناوچانەدا بە كەم تەماشابكات .بەڵكو پێویستە بەچاوێكی وریاوە
چاودێری پەلهاویشتنەكانی ئێران بكات تاوەكو تێبگات لە ئامانجە
سرتاتیژییە گشتگیرەكانی ئێران لە هەوڵەكانی بۆ خۆبەدورگرتن
لە فشارەكانی رۆژئـــاوا ،فراوانكردنی بــازنــەی بەرژەوەندییە
هەرێامیەتییەكانی .ئێران هێشتا نەیتوانیوە هاوپەیامنێتییەكی
نێودەوڵەتی بەدەستبهێنێت بۆ هاوسەنگی بەرامبەر هێزی رۆژئاوا،
بەاڵم بەهۆی بەردەوامی هەوڵەكان و وریایی واڵتانی رۆژئاوا بۆ
پەراوێزخستنی ئێران و بەردەوامیدان بە ئەمری واقیع ،وایكردوە كە
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ئێران هێشتا نەیتوانیوە بگات بە ئامانجەكانی .بۆ ئەوەی ئەمریكا
واڵتانی الوەكی بپارێزێت لە پەلهاویشنت و هەوڵەكانی ئێران بۆ
فراوانكردنی هەژمونی لە ناوچەكەدا ،پێویستە ئەمریكا لە هەر شوێن
و كاتێكدا گونجاو بێت مامەڵەیان لەگەڵدا بكات ،لەنزیكەوە چاودێری
پەیوەندییەكانی ئێران بكات لەگەڵ ئەو واڵتانەدا لەپەراوێزە سیاسی
و جیۆگرافییەكانی ركابەری ئەمریكا و ئێران.
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136

ژنێك لەناو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016
2016

 143سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

 146مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

 147لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

محەمەد فاتح

149

دەقی شیعری كوردی
لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

د .لوقامن رەئوف

150

تیۆری چوارەمی سیاسەت

وریا غەفوری

2016

151

هونەری شێوەكاری نوێ

رامیارمەحمود

2016

152

جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە حەسەن بارام

2016

153

پاکستان ،گۆڕانكارییهكان بابان ئهنوهر

2017

ماجد خەلیل

2017

154
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پەیوەندییەکانی ئێرانو هندستان

2016

2016

155

چین و ئێران

محەمەد چیا

2017

156

ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

ئەرسەالن حەسەن

2017

157

سیستەمی نێودەوڵەتی

ئارام مەحمود

2017

99

