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 پێشەكی
ئێرانییەكان چۆن بیردەكەنەوە؟

ئێرانییەكان دەزانن ئێران بۆ سێ هەزار ساڵە بوونی هەیە و خاوەن 

كۆنرتین شارستانیەتە لە مێژودا، كە سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش 

ئیمپڕاتۆریەتی هاخامەنشی،  سەردەمی كۆرشی گەورە دامەزرێنەری 

مێژوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ 600 ساڵ بەر لە زاین، ئەو ئیمپڕاتۆریەتەی 

درێژدەبێتەوە  ئێستاوە  هندستانی  سنوری  لە  الیەك  لە  سنورەكەی 

دەبوەوە  درێژ  ئێستاوە  میرسی  لە  دیکەشەوە  الکەی  لە  یۆنان،  بۆ 

ریشەدار  تایبەمتەندییەکی  پێشینەیەش  ئەم  ناوەند.  ئاسیای  بۆ 

دەبەخشێتە ئێرانییەكان.

فارسەكان پێیان وایە، كە عەرەب و تورك لەوان خوارترن و پاشكۆی 

بە  گرنگی  تەنها  عەرەبەكان  وایە  پێیان  فارسەكان  فارسن.  نەتەوەی 

لەڕوی  بەهێزییان  توركەكانیش سەرباری  تێركردنی خۆیان دەدەن و 

سەربازییەوە تەمەڵ و كەم هۆشن. فارسەكان پێیان وایە لە تەواوی 

بۆ  بێت  پاساو  باشرتین  دەتوانێت  ئەمەش  زیرەكرتن،  دراوسێكانیان 

دەستوەردانەكانی ئێران لە تەواوی ناوچەكە. 

زیندوكردنەوەی  ئاڕاستەی  بە  ئێرانیەكان  سرتاتیژی  بیركردنەوەی 

كارەش  ئەو  بۆ  ئایندا،  پەردەی  لەژێر  دێت  رابردو  سەروەرییەكانی 

تەواوی ئامڕازەكان، چ سەربازی و چ سیاسی، بەوپەڕی پیشەگەرییەوە 

بەكاردەهێنن بەپێی پارێزگاریكردن لە سێ بنەما:

هێزی  ناوخۆ،  ئاستی  لەسەر  یەكڕیزی  ناوخۆ:  بەرەی  راگرتنی   .1

كە  كاردەكات  ئێران  لە  دەسەاڵت  هەربۆیە  زیاددەكات.  دەوڵەت 

بەرەی ناوخۆ بەدوربگرێت لە هەر جۆرە ملمالنێ و كێشمەكێشێكی 
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سیاسی و رێگری بكات لە دوركەوتنەوەی نەتەوە و ئاینزا جیاوازەكان 

لە ناوەند.

2. جڵەوكرنی كەمە نەتەوەكان: دەستتێوەردانی ئێران لە ملمالنێی 

ئازەربایجانی شیعە و لەگەڵ ئەرمەنستانی مەسیحی لەسەر هەرێمی 

ئەو  منونەیە،  باشرتین  ئەرمەنستان،  سودی  بە  قەرەباخ  ناگۆرنی 

ملمالنێیەی بەسودی ئەرمەنستان تەواو بوو لە ساڵی 1994. ژمارەی 

دانیشتوانی ئازەربایجان نزیك بە هەشت ملیۆنە كەسە، بەشێكی ئەو 

ژمارەیە لەسەر ئاینزای شیعەن و نزیك بە 756كم سنوری هاوبەشی 

لە  پشتیوانی  نا  ئێرانەوە  بە  پاڵی  كە  ئەوەی  ئێران.  لەگەڵ  هەیە 

ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بكات،  ئازەربایجان  لە  پشت  و  ئەرمەنستان 

كە ئازەرییەكان دووەمین كەمینە نەتەوەن لەڕوی ژمارەوە لە ئێراندا 

لەدوای نەتەوەی فارس و ژمارەیان دەگاتە نزیك بە 20 ملیۆن كەس 

و خاوەن زمانێكی هاوبەشن لەگەڵ كۆماری ئازەربایجان، كە توركیا، 

سەرباری ئەوەی كە پەیوەندییەكی توندوتۆڵی كولتوری و كۆمەاڵیەتی 

پێكیانەوە دەبەستێتەوە و تەنها سنور لێكیان جیادەكاتەوە. ئێران بۆیە 

الوازبێت،  ئازەربایجان  كۆماری  تا  دەكات  ئەرمەنستان  لە  پشتیوانی 

ئێران  ئازەرییەكانی  دەتوانێت  بەهێز  ئازەربایجانێكی  لەبەرئەوەی 

بجوڵێنێت و وایان لێبكات، كە داوای مافی نەتەوەیی و جیابوونەوە 

بكەن لە ئێران.

لــەڕوی  ئێران  جیۆپۆلۆتیكی:  پێگەی  لە  وەرگــرتــن  ســود   .3

ئێران  روبەری  گەورەیە.  هێزێكی  و  توانا  خاوەن  جیۆپۆلۆتیكییەوە 

و  2450كــم  وشكانی  سنوری  چوارگۆشەیە.  كیلۆمەتر   1.648.000

درێژی سنوری دەریایی دەگاتە 2500كم، درێژی سنورەكانی وشكانی 

و دەریایی ئێران نزیك بە یەكن و ئەمەش وای لە ئێران كردوە لەیەك 
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كاتدا بایەخ بە هێزی وشكانی و هێزی دەریایی بدات. ئێران سنوری 

هەیە لەگەڵ حەوت واڵتدا، كە بریتین لە پاكستان، ئەفغانستان، عێراق، 

ئێران  دانیشتوانی  توركیا.  و  ئەرمەنستان  ئازەربایجان،  توركامنستان، 

هاوسێكانی  دانیشتوانی  كۆی  لەكاتێكدا  كەسە،  ملیۆن   70 بە  نزیك 

ئێران دەگاتە 311 ملیۆن كەس، واتە هەر ئێرانییەك بەرامبەرە بە 4.5 

توانای مرۆیی  ئاستی  لەسەر  رێژەیەش  ئەم  دراوسێ.  كەسی واڵتانی 

گرنگە و بەخاڵێكی بەهێز بۆ ئێران دادەنرێت. دابەشبوونی جوگرافیی 

وێستگە ئەتۆمیەكانیش بە شێوەیەكە، ئەگەر بێت و لە الیەن ئەمریكا 

یان ئیرسائیلەوە هێرشبكرێتە سەری، دەبێت بە ئەندازەیەك فڕۆكەكان 

زۆر بن كە بتوانن لە یەك كاتدا تەواوی وێستگە ئەتۆمییەكان خاپور 

بكەن، ئەگەر هێرشەكە بەو شێوەیە نەبێت، ئەو كاتە ئێران دەتوانێت 

وەاڵمبداتەوە و ئەگەری كەوتنەوەی جەنگێكی ئەتۆمی زیاتر دەبێت. 

هورمز  گەروی  كۆنرتۆڵی  عومان  لەگەڵ  ئێران  سرتاتیژیشەوە  لەڕوی 

دەكەن، ئەو گەروەی كە %40ی نەوتی جیهانی لێوە هەناردە دەكرێت. 

هەروەها ئێران بەسەر دەریای قەزوینی دەوڵەمەند بە نەوت و گازی 

رسوشتیدا دەڕوانێت، ئەمەش هەژمونی ئێران زیاددەكات لە ئاسیای 

ناوەند و هەر ئەوەشە ئەو پەیوەندییە باشەی نێوان ئێران و روسیا 

یەمەنەوە  حوسییەكانی  رێگەی  لە  ئێران  ئێستا  روندەكاتەوە.  زیاتر 

لە  ئەملەندەب«  »بــاب  گــەروی  بەسەر  دەستگرتن  بۆ  كاردەكات 

یەمەن. هەروەها ئێران سەركەوتوبووە لە باڵوبوونەوەی لە ئەفریقیا 

باشوری گەروی  لە ئەریتیریا، كە دەڕوانێت بەسەر بەشی  بەتایبەت 

باب ئەملەندەبدا، شایانی باسە كە ئێران بنكەی سەربازی لە ئەریتیریا 

هەیە و دەتوانێت كاریگەری دابنێت لەسەر هاتوچۆی كەشتییەكان لە 

كەناڵی سوێس لە داهاتودا.
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پڕۆژەیەكی  ــاوەن  خ ئێران  ــارس:  ف نەتەوەیی  ســەروەریــی   .4

ئیمپراتۆریی فراونخوازییە لە ناوچەكەدا و كاردەكات تا نەتەوەی فارس 

بكاتە سەروەری نەتەوەكانی دیكە، بە تایبەت نەتەوەكانی )عەرەب، 

تورك و كورد(، ئەمەش لە چوارچێوەی ملمالنێیەكی ژیاری، كولتوری و 

ئاینیدا. هەر ئەمەشە كە پاڵ بە ئێرانەوە دەنێت پێداگریبكات لەسەر 

ئاینزای  باڵوكردنەوەی  ئامانجی  بە  ئیسالمی  شۆڕشی  هەناردەكردنی 

شەڕی  ملمالنێیەش  ئەم  دەرەنجامەكانی  لە  یەكێك  بێگومان  شیعە. 

تایفییە، كە ئێستا تەواوی ناوچەكەی گرتۆتەوە. 

شەڕی تایفی

بە ركابەری سەرەكی  ئێرانەوە، سعودیە كە  لە سەرەتای شۆڕشی 

ئێران دادەنرێت لەسەر ئاستی گوتاری ئاینی و سیاسی، دژ بە ئێرانی 

یارمەتیدانی  لەڕێگەی  تا  ناوە  ئێرانەوە  بە  پاڵی  ئەمەش  بووە،  شیعە 

ئەو  ئیرسائیلەوە  دژایەتیكردنی  و  حزبوڵاڵ  و  حەماس  جواڵنەوەی 

بەهێز  رەوایەتییەكی  تا  بەكاربهێنێت،  خۆی  سودی  لە  دژایەتییە 

بەرەی  دروستكردنی  عەرەبییەكاندا.  واڵتە  لەناو  بەدەستبهێنێت 

)ئێران–سوریا–حزبوڵاڵ–حەماس( بەر لە بەهاری عەرەبی و زیادكردنی 

عێراق و یەمەن لەدوای بەهاری عەرەبییەوە، تا دێت زیاتر ئێران لە 

زیندوكردنەوەی خەونی شكۆی ئیمپراتۆریەتی فارسی نزیكدەكاتەوە 

و دروستبوونی رێكخراوێكی توندڕەوی وەك داعشیش باشرتین بەهانە 

دەداتە دەست ئێران تا شەڕی سعودیە و واڵتانی كەنداو و توركیای 

فراوانخوایی  لەبەردەم  سەرەكین  رێگری  كە  پێیەی  بەو  پێبكات، 

ئێرانییەكاندا. 

هەموو رێگەكان دەچنەوە بانە؛ تا دێت سنوری ئەو بەرەیەی كە 
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ئێران سەركردایەتیدەكات بەرفراونرتدەبێت و ژمارەی ئەو دەوڵەتانەش 

یەك  بەربەستەكان  زیاتردەبێت.  دێت  تا  بــەرەكــەدان  لەناو  كە 

شكۆی  زیندوكردنەوەی  خواستی  بەرامبەر  لە  الدەچن  یەك  لەدوای 

ئیمپراتۆریەتی فارسی.

بە دڵنیاییەوە دەتوانین بڵێین، كە ئێران لەئێستادا چوار پارێزگای 

سەنعا  دیمەشق،  »بەغداد،  لە  بریتین  كە  بەڕێوەدەبات،  عەرەبی 

ئەفغانستانیش  كابوڵی  كە  دەڕوات،  ئەوە  بــەرەو  و  بەیروت«  و 

بەڕێوەبەرێت. ئێران چۆن توانی بەو شێوەیە پەلبكێشێت؟

ئەمریكاوە  ــەورەی  گ جەنگی  دوو  ــەدوای  ل ئێران  پەلكێشانی 

لە  تالیبان  رژێمەكەی  دژی  لە  شەڕێك  دەستیپێكرد،  ناوچەكە  لە 

لە عێراق،  لە دژی رژێمەكەی سەدام حسێن  ئەفغانستان و شەڕێك 

هەڵبەتە ئەم دوو رژێمە دژ بە هەژمون و پەلكێشانی ئێران بوون لە 

ناوچەكە، لەڕاستیشدا ئەمریكا ئەم دو شەڕەی لە بەرژەوەندی ئێران 

كرد. ئەوەش كە زیاتر لە دوو هۆكارەكەی سەرەوە ئێرانی بەهێزكرد، 

ئەڵتەرناتیڤێكی  وەك  ئێرانی  كە  بوو،  داعش  رێكخراوی  دەركەوتنی 

دەرەنجامیش  بنەماخوازی،  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  خستەڕو  بەهێز 

ئێران بە پشودرێژی و سیاسەتكردن و هەژمونی خۆی توانی دۆسێی 

ئەتۆمی لە بەرژەوەندی خۆی دابخات و سزاكانی ئەنجومەنی ئاسایش 

و گەمارۆی ئابوریش لەسەر خۆی هەڵبگرێت.

چەمكی نەتەوە

كە  هەبووە،  نەتەوە  چەمكی  لە  ترسی  هەمیشە  شیعە  ئیسالمی 

دەتوانێت هۆكاری جیابوونەوە و دابەشبوون بێت لەنێو كۆمەڵگەی 

نەتەوە  دیاردەی  لە  بیریارانی شیعە هەمیشە  راستیدا  لە  ئیسالمیدا. 
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تەواوەتی  سەركەوتنی  بە  ئــەوان  بۆچوونی  بە  هەبووە.  ترسیان 

بەتەواوەتی  دەبێت  نەتەوەیی  دەوڵەتی  ئیسالم  و  شیعە  ئاینزای 

شیعەوە  ئاینزای  پەیڕەوانی  دیدی  لە  بەمپێیە  نەمێنێت.  و  بتوێتەوە 

دەوڵەتی نەتەوەیی تەنها قۆناغێكی گوزارەیە، بەاڵم بۆ بەجێهێشتنی 

بەهێزبكرێت.  نەتەوەییە  دەوڵەتە  ئەم  دەبێت  سەرەتا  قۆناغە  ئەم 

لە  پەیڕەوی  منونەیی  كۆمەڵگەی  و  نەتەوەیی  دەوڵەتی  شیعەدا  لە 

هەمان دیالەكتیك دەكات. لە قۆناغی یەكەمدا پێویستە، كە دەوڵەتی 

نەتەوەیی بەهێزبكرێت و بكرێتە قەاڵیەك بۆ ئاینزای شیعە –منونەی 

ئێران– تا لەم رێگەیەوە سەركەوتنی تەواوی شیعە مسۆگەر بكرێت.
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بەشی یەكەم
پێگەی جیۆپۆلۆتیكی ئێران

دیاریكردنی  تەنها  لێی  مەبەست  دەوڵەتێك،  پێگەی  لە  لێكۆڵینەوە 

لێی  مەبەست  بەڵكو  جوگرافییەوە،  لــەڕوی  نییە  واڵتێك  شوێنی 

دیاریكردنی بەهای ئەو پێگە جوگرافیەشە، لەبەرئەوەی كە پێگەیەكی 

ئاڕاستەدەكات،  سیاسەتەكەی  و  دەوڵەتە  بەو  دەبەخشێت  بەهێز 

دەتوانێت  كە  دەكات،  رۆڵە  ئەو  و  هێزی  لە  كار  ئەوەی  سەرباری 

بیگێڕێت لەناوچەكە و جیهاندا. نەك هەر ئەوەندە، بەڵكو زۆرێك لە 

بڕیارە سیاسی و ئابوری و سەربازییەكان لەسەر پێگەی ئەو دەوڵەتە 

دەوەستێت.
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دەوڵەت،  هەندێك  بۆ  بەاڵ  ببێتە  هەیە  بۆی  جوگرافی  پێگەی 

دەوڵەتی  چەندین  ملمالنێی  ناوەڕاستی  دەكەوێتە  كە  بەوپێیەی، 

دیكەی منونەی كوردستان و بۆشی هەیە ببێتە تەنها هۆكاری بەهێزی 

جێگیرە،  جوگرافییەوە  لەڕوی  دەوڵەت  پێگەی  ئێران.  مانەوەی  و 

بەردەوام  بەشێوەیەكی  سرتاتیژییەوە  و  سیاسی  بەهای  لەڕوی  بەاڵم 

و  تەكنیك  بواری  لە  كە  پێشكەوتنەی  ئەو  دەرەنجامی  لە  دەگۆڕێت 

ئامڕازەكانی گەیاندندا رودەدات. 

ئێران خاوەن پێگەیەكی جوگرافی گرنگە، بەوپێیەی كە رۆژهەاڵت 

و رۆژئاوا بەیەكەوە دەبەستێتەوە و رێڕەوێكی رسوشتییە بۆ بازرگانی 

جیهانی لە نێوان رۆژهەاڵتی دور و دەریای سپی ناوەڕاستدا. هەڵبەتە 

دوای كردنەوەی كەناڵی سوێس لە ساڵی 1869، پێگەی جیۆپۆلۆتیكی 

بایەخ  زیاتر  نا  ئێرانەوە  بە  پاڵی  ئەمەش  بایەخی كەمبۆوە،  لە  ئێران 

بایەخی  رۆژ  لەدوای  رۆژ  كە  پێیەی  بەو  بدات،  فارس  كەنداوی  بە 

سرتاتیژی زیاتر و زیاتر دەبێت. 

ئێران بەپێی تیۆریی )دڵی زەوی(، كە لەالیەن )هالفۆرد ماكندەر(

ـەوە دانراوە دەكەوێتە ناوچەیەكەوە، كە هەركەسێك بتوانێت دەستی 

بگرێت.  زەویــدا  دڵی  بەسەر  دەست  دەتوانێت  بگرێت  بەسەردا 

كە  ئەوەی  بووەهۆی   1908 ساڵی  لە  واڵتە  لەو  نەوتیش  دەرهێنانی 

كەوتۆتە  ئێران  ئەوەی  سەرباری  بەهێزتربێت.  سیاسی  پێگەی  ئێران 

كە  رۆژئــاواوە،  لە  یەكەم  نەوت  بە  دەوڵەمەند  ناوچەی  دوو  نێوان 

كەنداوی فارسە و دووەمیش لە باكورەوە، كە دەریای قەزوینە و ناوی 

تیایدا  نەوت  یەدەگی  كە  بەوپێیەی  فارسی دووەم،  كەنداوی  لێرناوە 

دەگاتە نزیك بە )16 ملیار بەرمیل(.

بایەخی  هورمزدا  گەروی  بەسەر  روانینی  بەهۆی  ئێران  پێگەی 

گەرو  پڕبایەخرتین  بە  گەروە  ئەم  بەوپێیەی  بەدەستهێنا،  زیاتری 
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دادەنرێت لە جیهاندا و رۆژانە نزیك بە 100 كەشتی پێیدا تێپەڕدەبێت. 

دەتوانێت  بێگومان  بكات،  گەروە  ئەو  سەرپەرشتی  كە  هێزەش  ئەو 

دەرەوەی  و  ناوەوە  بازرگانی  ژیانی سیاسی، سەربازی،  كۆنرتۆڵی  كە 

كەنداوی فارس بكات.

بەسەر سێ  دەڕوانێت  و  )1648000كــم2(  دەگاتە  ئێران  روبەری 

دەریای  و  رۆژئاوا  باشوری  لە  فارس  كەنداوی  لە  بریتین  كە  دەریادا، 

عەرەبی و ئۆقیانوسی هیندی لە باشور و دەریای قەزوین لە باكورەوە. 

و  عومان  كەنداوی  بەسەر  دەڕوانێت  كە  ئێران،  كەنارانەی  ئەو 

كەنداوی فارس بەهایەكی نائاسایی هەیە و قورساییەكی جیۆپۆلۆتیكی 

كە  ئەو هۆكارانەیە  پێشەنگی  لە  لەبەرئەوەی  ئێران،  بە  دەبەخشێت 

یارمەتی دەوڵەت دەدات تا هێزێكی دەریایی تایبەت بەدەستبهێنێت. 

كەنداوی  و  عومان  كەنداوی  كە  لەبەرچاوبگرین،  ئەوەش  دەبێت 

فارس، ئۆقیانوسی ئەتڵەسی دەبەستێتەوە بە ئۆقیانوسی هندییەوە و 

ئەمەش توانایەكی زۆر دەبەخشێت بە هێزی دەریایی ئێران و بەپێی 

سەرەكی  رۆڵی  دەریایی  هێزی  ماهان(یش  )ئەلفرێد  تیۆرییەكەی 

دەگێڕێت لە كۆنرتۆڵكردنی جیهان. بڕوانە لە خشتەی ژمارە )1(.

داخراو  قەزوینی  دەریای  ناوچەی  واڵتانی  دەروازەی  بە  ئێران 

ببێتە  دەتوانێت  ئێران  هەروەها  ئەوروپا،  و  كەنداو  بۆ  دادەنرێت 

دەتوانێت  كە  بەوپێیەی  روسیا،  جڵەوكردنی  لە  گرنگ  ئامڕازێكی 

جێگرەوەی نەوت و گازی روسیا بێت و لەڕێگەی توركیاوە رەوانەی 

ئەوروپای بكات. بەو پێیەش كە ئێران خاوەن پێگەیەكی سرتاتیژی و 

رێڕەوێكی گرنگە لەنێوان باكور، باشور، رۆژهەاڵت و رۆژئاوا، ویالیەتە 

چین  و  روسیا  لە  دوریبخاتەوە  هەوڵدەدات  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

درێژیی   )2( ژمارە  هاوپەیامنێتیەكەیان هەڵبوەشێنێتەوە. خشتەی  و 

سنورە وشكانییەكانی ئێران دیاریدەكات لەگەڵ واڵتانی دراوسێیدا.
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خشتەی ژمارە )1(

درێژی كەنارە دەریاییەكانی ئێران

خشتەی ژمارە )2(

درێژی سنورە وشكانییەكانی ئێران لەگەڵ واڵتانی درواسێ

 

 

 

 سەدی رێژەی كیلۆمەتر بە درێژی ناوچە
 57.64 8811 فارس كەنداوی
 76.76 611 عەرەبی دەریای و عومان دەریای
 74.48 755 قەزوین دەریای
 811 7475 تێكڕا

 

 

 

 % سەدی رێژەی بەكم سنور درێژایی سنور ناوچەی ز
 – ئێران  1

 ئاسیای كۆمارەكانی
 ناوەند

8651 77.57 

 75.42 8711 عێراق - ئێران 7
 2 561 توركیا - ئێران 7
 87.11 176 ئەفغانستان - ئێران 5
 87.14 166 پاكستان - ئێران 4

 811 4715  تێكڕا
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 – ئێران  1

 ئاسیای كۆمارەكانی
 ناوەند

8651 77.57 

 75.42 8711 عێراق - ئێران 7
 2 561 توركیا - ئێران 7
 87.11 176 ئەفغانستان - ئێران 5
 87.14 166 پاكستان - ئێران 4

 811 4715  تێكڕا
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بایەخی ئێران بۆ ئەمریكا

سرتاتیژی  ئامانجێكی  ئێران  پێگەی  ئیسالمی:  شۆڕشی  پێش 

كە  بەوپێیەی  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بۆ  بووە  بەردەوام 

لە  بكات  ئەمریكا  سیاسەتی  و  بەرژەوەندی  بە  خزمەت  دەتوانێت 

ناوەندێكی  ببێتە  دەتوانێت  ئێران  كە  وابوو  پێی  ئەمریكا  ناوچەكە. 

باش بۆ چاودێری و سیخوڕیكردن بەسەر یەكێـتی سۆڤێتەوە. ئێرانی 

ئەو سەردەمە بەربەستێك بوو لە بەرامبەر یەكێتی سۆڤێت و شەپۆلی 

دەترسا  ئەمریكا  دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  الیەك  لە  ئەمە  كۆمۆنیزم، 

سۆڤێتەوە،  یەكێتی  دەسەاڵتی  و  هەژمون  ژێر  بكەوێتە  ئێران  كە 

هەربۆیە لە كاتی سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئەمریكا بەشێوەیەكی 

دەوڵەتێكی  لەبەرئەوەی  كرد،  شۆڕشە  لەو  پێشوازی  ناڕاستەوخۆ 

ئیسالمی باشرت دەتوانێت ببێتە بەربەست لە بەرامبەر شەپۆلی سوری 

یەكێـتی سۆڤێتدا. ئەگەرچی بە سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی لە ساڵی 

ناوچەی  لە  لەدەستدا  خۆی  هاوپەیامنی  گەورەترین  ئەمریكا   1979

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.

و  سۆڤێت  یەكێتی  هەرەسهێنانی  دوای  ئیسالمی:  شۆڕشی  پاش 

بوونی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بە تەنها زلهێز لە جیهاندا، ئێران 

هەر جێگەی بایەخی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بووە، لەپێناو 

بە چەند  ئەمریكا  ئیسالمی،  ئێرانی  هێنانە سەرباری  و  ملكەچكردن 

بەشداری  و  عێراق  و  ئەفغانستان  داگیركردنی  لەوانە  كارێك هەستا، 

راستەوخۆ لە ناوچەی دەریای قەزوین لەڕێگەی دروستكردنی رێڕەوی 

روسیا،  ئۆزبەكستان،  ئازەربایجان،  توركیا،  لەنێوان  ئەوروپا–ئاسیا 

و  ئێران  گۆشەگیركردنی  زیاتر  ئامانجی  بە  جۆرجیادا،  و  كازاخستان 

دروستكردنی گوشاری ئابوری زیاتر. 
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بەشی دووەم
ئێران؛ چۆنیەتی بەڕێوەبردنی سیاسەتی دەرەوە

ناوچەكەدا  لە  هێزێك  وەك  ئێران  )1979(وە  ساڵی  ــەدوای  ل

ئاستی  لەسەر  گرتەبەر.  نوێگەرانەی  و  تایبەت  سیاسەتێكی 

ناوچەكەشدا، سیاسەتی دەرەوەی ئێران درێژەپێدەری سیاسەتی باوی 

بەرگرتن  و  خۆی  هەژمونی  پاراستنی  واتە  ناوچەكەدا،  لە  بوو  ئێران 

ركابەرە  الیەن  لە  ســەری،  بكرێتە  كە  هەڕەشەیەك،  هەرجۆرە  لە 

هەمیشەییەكانەوە، واتە: توركیا، سعودیە، عێراق و پاكستان. لەڕاستیدا 

بۆ واڵتێك كە  بوو،  پارێزگارانە  دیبلۆماسیەتێكی  ئێران  دیبلۆماسیەتی 

حاڵەتەش  ئەم  دەبینیەوە.  گۆشەگیر  و  جیاواز  زۆر  دنیادا  لە  خۆی 

كە  ئێرانە،  پارێزگارانەی  و  ئەزمونگەرانە  خوێندنەوەی  دەرخــەری 

ناوخۆ و دەرەنجام  ئاسایشی  پاراستنی  لە  بریتییە  ئامانجی  یەكەمین 

یەك  لە  لەڕاستیدا  ئێران.  سنورەكانی  لەسەر  سەقامگیری  پاراستنی 

ناواخنی شیعەوە دروستبووە، كە دەورە دراوە بەو كەمینە نەتەوانەی 
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بەالی  مەیلیان  زۆر  تا  كەم  نەتەوایەتیانەش  كەمینە  ئەو  نین.  شیعە 

و  جیابوونەوە  بۆ  زەمینەیەكن  و هەریەكەشیان  ناوەند  لە  هەڵهاتنە 

هەلێكی بەهێزن بۆ دەستتێوەردانی واڵتانی دەرەكی.

بنەمایە  ئەو  لەسەر  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  دیكەی  الیەنێكی 

جیهان  لە  ئیسالمی  شۆڕشی  ــەری  راب وەك  خۆی  كە  هەڵچرناوە، 

شیعەكان،  یەكگرتویی  لە  جۆرێك  بە  بەستوە  پشتی  و  ببینێتەوە 

ئەویش نەك تەنها لەبەر هەوڵی هاوئاهەنگی و پەیوەندی كۆمەڵگە 

شیعەكان لەگەڵ یەكرتدا، بەڵكو هەوڵدەدات بۆ ئامانجی كۆتایی، واتە 

بەئیسالمكردنی تەواوی جیهان و زیندوكردنەوەی ئیسالمی شیعە لە 

تەواوی جیهاندا. هەوڵدان بۆ یەكخستنی شیعەكان، پێگەی ئێران وەك 

كارەكتەرێکی چاالك لە ناوچەكە و نێوەندێكی شیعەی دوانزەئیاممی 

لە جیهانی ئیسالمدا، بەهێزتر دەكات.

دەبینەوە،  تایبەت  دیاردەیەكی  روبەڕوی  لێرەدا  ئێمە  راستیدا  لە 

واڵتدا(.  یەك  لە  )شیعەگەری  لە  بریتییە  ئێران  حاڵەتی  لەبەرئەوەی 

دروست هەروەك یەكێتی سۆڤێت لە سەردەمی )سۆسیالیزم لە یەك 

سۆڤێت  یەكێتی  بە  ئێران  بەراوردكردنی  لەسەر  قسە  لێرەدا  واڵتدا(. 

لەسەر ناوەڕۆكی ئایدیۆلۆژیاكەیان نییە، بەڵكو ئاماژەیە بۆ دوو دیوی 

بیركردنەوەی جیۆپۆلۆتیكی لە هەردوو منونەكەدا، كە دەتوانرێت ناوی 

لێبنێین دەوڵەتی ئایدیۆلۆژیا. بەر لە حەفتا ساڵ سیاسەتی دەرەوەی 

یەكێتی سۆڤێت هەروەك یەك ماتۆڕی سێ جوڵە كاریدەكرد. 

ئاسایی،  جوڵەی یەكەم: بە سودوەرگرتن لە پەیوەندیی دیبلۆماتی 

جیهانی  شۆڕشی  پشتیوانی  و  پارێزەر  وەك  خۆی  سۆڤێت  یەكێتی 

بیرۆكەی  لە  )ستالین(  پاشەكشێی  دوای  تەنانەت  و  دەناساندن 

)سۆسیالیزم لە یەك واڵتدا(، روسیا بەردەوام بوو لەسەر ئەم جوڵەیە.
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رژێمێكی  جێگیركردنی  بۆ  یارمەتیدان  و  كۆمەك  دووەم:  جوڵەی 

كۆمۆنیستی لە تەواوی جیهاندا )هەناردەكردنی شۆڕش(.

جوڵەی سێیەم: سودوەرگرتن لەو سەركەوتنانەی كۆمۆنیزم، لەپێناو 

بەهێزكردنی یەكێتی سۆڤێتدا.

ئەم سیستمە ئەوەمان بۆ دەردەخات، كە ئەو دەوڵەتەی لەسەر 

فۆڕمێکی ئایدیۆلۆژی دامەزرابێت، چ ئایدیۆلۆژیایەکی ئاینی بێت، چ 

نائاینی، رەوشێك ناگرێتەبەر كە لە واڵتانی دیكە بچێت.

وەك  چ  ئامادەیە،  هەمیشە  )ئاین(  ئێرانیش  لەمەڕ  ئایدیۆلۆژیا 

هۆكار و دەرەنجام و چ وەك ئامانج و خولیا. سەبارەت بە شۆڕشی 

ئیسالمی لە ئێران، ئامانجی یەكەمی دیبلۆماسی ئایەتواڵكان پاراستنی 

هێز و هەژمونی ئێران بوو لە ناوچەكەدا، بۆ گەیشنت بەم ئامانجەش 

لە  رابگرن  دور  خۆیان  دێرینی  نەیارانی  كە  هەوڵدەدەن  بەردەوام 

ناوچەكە. لەسەدەی بیستەمدا، ئێران چەند جارێك كەوتە بەر شااڵوی 

دواتر  و  روسیاوە  هێزەكانی  الیەن  لە  سەرەتا  دەرەكییەكان.  هێزە 

یەكێتی سۆڤێت و ئینگلیزەكان. 

ئێران لەڕوی پێگەی جیۆپۆلۆتیكییەوە هەمیشە خۆی لە گەمارۆداندا 

دەبینێتەوە و بەردەوام نیگەرانی ئەو مەترسیانەیە، كە ئەگەری ئەوەی 

هەیە لە الیەن دوژمنەكانییەوە لەسەری دروستبكرێت. لە سەرەتای 

سەدەی بیستەمدا، سێ مەترسی هەڕەشەیان لەسەر ئێران دروستكرد، 

كە بریتیبوون لە روسەكان، توركەكان و ئینگلیزەكان. دوای روسەكان 

نۆرە گەیشتە سەر یەكێتی سۆڤێت و دواتر لە كۆتایی جەنگی جیهانی 

ناو  هاتنە  بە  دەرەنجام  پێشەوە،  هاتە  ئینگلیزەكان  باسی  دوەمدا 

ئێرانیش  سۆڤێت،  یەكێتی  دەوروبــەری  سەربازییەكانی  پەیامننامە 

كەوتە ناو جەنگی ساردەوە. 
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گەمارۆدا  لە  خــۆی  دوبــارە  ئایەتواڵكان  ئێرانی  ئەمڕۆكەش 

دەبینێتەوە. سەرەتا لە الیەن دەوڵەتی توركیاوە لە ئاسیای ناوەڕاستدا، 

بەهۆی  سعودیە  دووەمیش  دەكات،  هەژمون  ركابەری  لەگەڵیدا  كە 

خەونی  و  شیعە  و  سونە  نێوان  دێرینی  دژایەتی  زیندوبوونەوەی 

رابەرانی  دیدی  لە  دووانە،  ئەم  سەرباری  ئیسالم.  رابەرایەتیكردنی 

كە  پاكستانە،  ئەویش  هەیە  دیكەش  مەترسییەكی  تارانەوە،  سیاسی 

ركابەری ئێرانە لە ئەفغانستان و ئاسیای ناوەنددا، لەڕاستیدا ملمالنێی 

»سەقامگیری  بنەمای  لەسەر  زیاتر  و  ئاڵۆزە  زۆر  واڵتــە  دو  ئەم 

دووالیەنەیە« تا »یارمەتیدانی دووالیەنە«، بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی 

كە  نارساوە،  ئەمریكا  بە الیەنگری  پاكستان وەك دەوڵەتێكی سوننی 

پەیوەندی  ئەگەر  نییە.  باش  زۆر  تیایدا  شیعەكان  لەگەڵ  پەیوەندی 

رۆڵێكی  بێت،  بەردەوام  بەمشێوەیە  پاكستان  و  ئێران  نێوان  خراپی 

كاریگەری دەبێت لەسەر دوبارە رێكخستنەوەی ناوچەكە.

فراوانخوازی  الیەنی  كە  بكرێت،  ئەوە  تێبینی  دەبێت  لەڕاستیدا 

شیعەگەرایی لە سیاسەتی دەرەوەی ئێراندا لە ساڵی )1979( بەدواوە 

زیاتر رەنگدەداتەوە، هەروەك چۆن بیرمەندی فەڕەنسی )ئۆلیڤەر روا- 

Olivier Roy( جەختی لەسەر دەكاتەوە: »ئێران بە نیازە زیاتر یاری 

بە فراوانخوازی شیعەگەری بكات تا فراوانخوازی ئێرانی«. ئێران لەو 

ساڵە بەدواوە لە دیبلۆماسیەتی خۆیدا زیاتر پشت بەو گروپە شیعانە 

)هەزارەكانی  وەك  نەتەوەوە،  لەڕوی  نین  ئێرانی  كە  دەبەستێت، 

تا  )ئازەرییەكان(  و  لوبنان(  باشوری  )شیعەكانی  و  ئەفغانستان( 

و  )كوردەكان(  وەك  رەسەنن  ئێرانی  كە  ئێرانییانەی  نەتەوە  ئەو 

)تاجیكەكان(.

دیبلۆماسی  ئامرازێكی  وەك  شیعەكان  یەكگرتنی  سیاسەتی 
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نیشاندەری  هەمانكاتدا  لە  بەكارهێرناوە،  ئێرانەوە  ــەن  الی لە 

لەناو  هەوڵدەدەن  ئایەتواڵكان  ئێرانی  كە  بنەڕەتییە  جواڵنەوەیەكی 

دوبارە  ئامانجە  بەم  شیعەگەری  پێبدەن.  پەرەی  ئیسالمدا  جیهانی 

بۆ  بانگەشەكردن  راستیدا  لە  بەدەستدەهێنێتەوە.  رەگوریشەی خۆی 

ئاینزای شیعە لە جیهانی ئیسالمیدا بە مانای دوبارە زیندوكردنەوەی 

سەرەكییەكان  بنەما  سەر  بۆ  گەڕانەوەیە  و  راستەقینەیە  ئیسالمی 

سیستمە  تێكڕای  لەگەڵ  كە  خرۆشاوە،  سیاسی  جواڵنەوەیەكی  و 

سەرتاسەری  لە  ئیسالم  تا  دەجەنگێت  سیاسییەكاندا  و  كۆمەاڵیەتی 

ئاشكرایە دەتوانرێت بە دیدێكی گوماناوییەوە  جیهاندا باڵوبكاتەوە. 

ئاماژە بەوە بدەین، كە  ئامانجانە بكرێت، بەاڵم دەبێت  سەیری ئەم 

هەبوو،  سۆڤێتیش  یەكێتی  ئامانجەكانی  بە  سەبارەت  گومانانە  ئەم 

یەكێتی  كۆمۆنیستی  پارتی  پێچەوانەی  بە  كە  جیاوازییەی  بەو  بەاڵم 

كۆمۆنیستەكانی  پارتە  پشتیوانی  بە  پشت  دەیتوانی  كە  سۆڤێتەوە، 

كەمینە  تەواوی  پشتیوانی  لە  سود  ناتوانێت  ئێران  ببەسرتێت،  دیكە 

شیعەكانی جیهان وەربگرێت، لەڕویەكی دیكەشەوە كەمینە شیعەكان 

كۆمۆنیستەكان،  پارتە  بە  بەراوردبكرێن  كە  نین،  ئەوەدا  ئاستی  لە 

لەبەرئەوەی هەمیشە پێكهاتەیەكی گرێدراوی ئێران نەبوون.

ئێران،  لە  شیعە  ئاینزای  پیرۆزكردنی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بــەاڵم 

و جیهانی شیعەكانی  رۆیشتوە  دورتر  زۆر  مەرزەكان  لە  دیاردەیەكە 

بەشێوەیەكی گشتی و شیعەی دوانزە ئیاممی بەشێوەیەكی تایبەت و 

دواجار تەواوی شیعەكانی هاوسێی ئێرانی گرتۆتەوە.

كە  هەبووە،  نەتەوە  چەمكی  لە  ترسی  هەمیشە  شیعە  ئیسالمی 

دەتوانێت هۆكاری جیابوونەوە و دابەشبوون بێت لەنێو كۆمەڵگەی 

دیاردەی  لە  ترسیان  هەمیشە  شیعە  بیریارانی  لەڕاستیدا  ئیسالمیدا. 
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بە  كۆمۆنیزم،  هاوشێوەی  ئــەوان  بۆچوونی  بە  هەبووە.  نەتەوە 

نەتەوەیی  دەوڵەتی  ئیسالم،  و  شیعە  ئاینزای  تەواوەتی  سەركەوتنی 

دیدی  لە  پێیە  بەم  نەمێنێت.  و  بتوێتەوە  تەواوەتی  بە  دەبێت 

قۆناغێكی  تەنها  نەتەوەیی  دەوڵەتی  شیعەوە  ئاینزای  پەیڕەوانی 

ئەم  دەبێت  قۆناغە سەرەتا  ئەم  بەجێهێشتنی  بۆ  بەاڵم  گوازەراوەیە، 

دەوڵەتە نەتەوەییە بەهێزبكرێت. 

لە شیعەدا دەوڵەتی نەتەوەیی و كۆمەڵگەی منونەیی پەیڕەوی لە 

هەمان دیالەكتیك دەكات. لە قۆناغی یەكەمدا پێویستە كە دەوڵەتی 

نەتەوەیی بەهێزبكرێت و بكرێتە قەاڵیەك بۆ ئاینزای شیعە –منونەی 

ئێران–، تا لەم رێگەیەوە سەركەوتنی تەواوی شیعە مسۆگەر بكرێت. 

ئێران لە جیهانی  ئاینییەوە، زیاترین هەژمونی  لەڕوی جوگرافیای 

دوانزە  شیعەی  پەیڕەوکەری  كە  ناوچانەوەیە،  ئەو  بەسەر  شیعەدا 

هەژمونێكی  جۆرە  هیچ  ئێران  كە  بوترێت،  دەتوانرێت  ئیاممین. 

بەسەر ئیسامعیلییەكانەوە نییە. ئەم هەژمونە لەو ناوچانەدا زیاترە، 

ئاینییە.  كۆمەڵگەیەكی  خاوەن  تیایدا  ئیاممی  دوانــزە  شیعەی  كە 

ئێرانە.  دەرەوەی  ئاینی  پیاوانی  ئێرانگەرایی  ئــەوە  بۆ  بەڵگەش 

لەنێو  سۆڤێت  یەكێتی  لە  نەتەوەیی  هەستی  هاوشێوەی  دروست 

دەژیان.  واڵتدا  دەرەوەی  لە  كە  كۆمۆنیستانەی  دەستەبژێرە  ئەو 

بەمشێوەیە تەنانەت بەر لەڕودانی شۆڕشی ئیسالمی، بە شێوەیەك لە 

شێوەكان دیاردەی بەئێرانیبوونی پیاوانی شیعەی پایەبەرز هاتەئاراوە.

نەبوو.  كاریگەری  بێ  جیۆپۆلۆتیكییەوە  ــەڕوی  ل باسە  ئــەم 

لە  شیعە  كۆمەڵگەی  تــارانــەوە،  رابەرانی  دیــدی  لە  لەبەرئەوەی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە خزمەتی ئێراندا بوون، بەاڵم چونكە ئێران 

خۆی لە خزمەتی شیعە یا ئیسالمی راستەقینەدایە، كەواتە بوونی دوو 
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دانوستانی  یەك  بە  بوو  دەرەنجام  دیبلۆماسی،  و  ئایدیۆلۆژیا  بەشی 

بەردەوام لە رەفتار و باوەڕی ئێراندا.

تەواوی چاودێرانی نێودەوڵەتی سەریان سوڕماوە لە وریایی ئێران 

لە سیاسەتی دەرەوەی خۆیدا، چونكە بیركردنەوەی سەرەكی ئێران بە 

نەیارەكانی  لە هەژمونی سیاسی  بەرگرتنە  ئاڕاستەی  بە  یەكەم  پلەی 

هەردوو  لەنێوان  حاڵەتە  ئەم  ئێرانیزم.  پان  دەگاتە  تا  بەرامبەری 

كە  رویدا،  سۆڤێتیش  یەكێتی  لە  دووەم  و  یەكەم  جیهانی  جەنگی 

لەگەڵ گرتنەبەری رەوشێكی وریایانە لە سیاسەتی دەرەوەی خۆیدا، 

بە  بدات  دیكە  واڵتانی  كۆمۆنیستەكانی  پارتە  یارمەتی  هەوڵیدەدا 

دەڵێت:  هەیە  پەندێك  سەرمایەداری.  بلۆكی  الوازكردنی  مەبەستی 

جیاواز  تەواو  پێگەی  دوو  ــەراوردی  ب بەاڵم  نییە(،  بەڵگە  ــەراود،  )ب

تێگەیشتنی  بۆ  یاریدەدەربێت  دەرەنجام  و  وریاكەرەوە  دەتوانێت 

بە  پشت  بەتەنها  نەك  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  كە  باسەی،  ئەم 

یەكگرتنی  بە  پشت  گشتی  بە  بەڵكو  دەبەستێت،  دیبلۆماسیەت 

سود  بنەماكە  هەردوو  لە  هەمانكاتدا  لە  و  دەبەستێت  شیعەكان 

وەردەگرێت.

ملمالنێی ئێران لەپێناو بەدەستهێنانی هەژمون لە ئەفغانستان لە 

بەرامبەر پاكستانییەكان و ئۆزبەكەكان، منونەیەكی باشە. سەبارەت بە 

ئەفغانستان، سیاسەتی ئێران سیاسەتێكە كە لە هەمانكاتدا پشتگیری لە 

كەمینەكانی شیعەی هەزارە دەكات. هەوڵدەدات بەر لە دروستبوونی 

هێزێكی دیكە بگرێت لە ناوچەكانی رۆژئاوای ئەفغانستان، كە رەنگە 

ببێتە هەڕەشە بۆ سەر ئێران. پشتگیری ئێران لە شیعەكانی لوبنان لە 

هەمان سرتاتیژییەتەوە سەرچاوە دەگرێت.

ئەمجۆرە لێكدانەوەیە پرسیارێك دێنێتە پێش، ئەویش ئەوەیە، ئایا 

زۆر بە سادەیی سیاسەتی سەرەكی و راستەقینەی ئێران سیاسەتێكی 
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دژ بە دانوستان نییە؟ دروست یا نادروست، ئێران باوەڕی بەوە هێناوە 

كە كەوتۆتە نێو گەمارۆی ئەو واڵتە سوننانەوە، كە شیعەگەری ئێران 

پێیە  بەم  خۆیان.  بۆسەر  دەزانن  هەڕەشە  بە  ناوچەییەكەی  هێزە  و 

هەوڵدەدات  جیاوازەكان،  هۆكارە  لە  سودوەرگرتن  لە  جگە  ئێران 

سود لە هەژمونی خۆی وەربگرێت لەناو ئەو شیعانەی دەكەونە ناو 

رێگەوە  لەو  تا  سوننەن،  زۆرینەیان  كە  نەیارەكانییەوە،  واڵتە  خاكی 

دیكەوە  الیەكی  لە  بەرامبەریاندا.  لە  دروستبكات  بەربەستێك 

بێت  سودمەند  دەتوانێت  دانوستانە  دژە  كە  ئێران،  سیاسەتەی  ئەم 

روبــەڕوی  ــارە  دووب لێرەدا  شیعەگەری.  ئاینزای  باڵوكردنەوەی  بۆ 

بۆ یەكێتی سۆڤێت  لە واڵتی دایك دەبینەوە.  پارێزگاری  دیالەكتیكی 

پارێزگاری لە واڵتی سۆسیالستی گرنگرت بوو، بەاڵم بۆ ئێران پارێزگاری 

لە  رزگاربوون  و  شیعەگەرایی  سەقامگیری  گرنگە.  شیعە  واڵتی  لە 

سەر  بگەڕێتەوە  رێنامییدەكرد  ئێرانی  رۆژئاوا،  پەسەندكردنی  مەیلی 

رۆڵی رەسەنی خۆی، كە بریتی بوو لە پاراستنی ئیسالم. 

پێداویستییە  و  شیعەگەرایی  پێداویستییەكانی  هاوكاتیی  كارایی 

ئامڕازەكانی  كە  ئەوەیە،  خوازیاری  ئێران،  جیۆپۆلۆتیكی  سەرەتاییەكانی 

كار لە یەك كاتدا تێكەڵ بەیەك و بەجیا لەیەك بەكاربهێرنێن. سیاسەتی 

دەزگا  كە  رەتبكاتەوە  چاالكییانە  ئەو  هەوڵدەدات  ئێران  دەرەوەی 

هەواڵگرییەكان دەیدەنەپاڵی بەوەی کە ئێران لە رێگەی بەكارهێنانی تیرۆر 

و خراپەكارییەوە كار بۆ ئامانجەكانی دەكات لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 

تێكەڵ  بەشەكەدا  هەردوو  لە  بڕیاردان  ئاستی  هەمانكاتدا  لە  ئەوروپادا. 

و  جوڵە  ئاهەنگی  گۆڕانكاری  ئەنجامدانی  بەشی  تەنها  و  كراون  بەیەك 

توندی چاالكییەكان دیاریدەكات لەم بەش یان لەو بەشەیاندا.

پەیوەندی  دەتوانێت  ئێرانەوە  حكومەتی  لەڕێگەی  شیعەگەری 

بەاڵم  دروستبكات،  جیهاندا  واڵتانی  تێكڕای  لەگەڵ  ئاسایی  سیاسیی 
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دەركردنی  لە  بڕیاردان  ناوەندی  هەمان  هەر  بوو،  پێویست  ئەگەر 

بڕیار بۆ كەمینەی شیعەی ئەو واڵتانە هیچ دودڵییەك بە خەرج نادەن 

بۆ ئەوەی هەڵسن بە روخاندنی دەوڵەتەكانیان. دیالەكتیكی »ئامراز« 

دەگۆڕێت بۆ دیالەكتیكی »ئامانج«، واتە سودوەرگرتن لە هەر ئامرازێك 

لەپێناو بەهێزكردنی دەوڵەتی ئێران و دواجار بەهێزكردنی شیعە. ئەم 

بەنهێنی دەمێنێتەوە. كۆمەڵە  ئێران، زۆرجار  الیەنە جیۆپۆلۆتیكییەی 

دەكەنەوە،  ئێران  فراوانخوازی  الیەنی  لەسەر  تەنها جەخت  كەسێك 

ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  میانەڕەویی  تێبینی  دیكەش  بەشێكی 

دەكەن. 

سیاسەتی دەرەوەی ئێران درێژەپێدەری هەمان سیاسەتی پێشرتە، 

ئێستا  و  پیادەیدەكرد  )1920(ـەوە  ساڵی  لەدوای  پەهلەوی  كە شای 

لەژێر پەردەی ئایندا ئەو كارە دەكرێت. 

ئەتۆمی  بنكەیەكی  بە  شیعەگەری  پێگەی  رۆژێك  و  بێت  ئەگەر 

دوای  ئێران  فــراوانــخــوازی  ئایا  رودەدات؟  چی  بەهێزبكرێت 

ئایا  پێچەوانەوە؟  بە  یا  دەوەستێت  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی 

هێرشەكانی رژێمی ئێران بە مەبەستی یەكگرتنەوەی شیعەكان چەند 

ئایەتواڵكان  كە  مانایەیە،  بەو  پرسیارە  ئەم  كردنی  دەبێت؟  هێندە 

كۆنرتۆڵكردنی كۆمەڵگە  و  لە سەرەوە  لە دەسەاڵت  بە چنگگیركردن 

بەڵكو  ئاینی،  واڵتێكی  بە  كردوە  واڵتیان  نەک  كارە  بەم  دەوڵەت،  و 

شاڕێگەی ئێرانێكی شیعەیان بۆ چەند سەدەیەكی داهاتو داڕشتوە.

شیعەدا،  ئاینزای  لە  چاوەڕوانكراو(  )مەهدیی  بە  باوەڕهێنان 

راستیدا  لە  بەاڵم  كاردەكات،  شاراوە  و  نادیار  بەشێوەیەكی  گەرچی 

لەڕوی  فراوانخوازی  لە  بریتییە  ئێراندا  حكومەتی  كاری  ناواخنی  لە 

جیۆپۆلۆتیكییەوە.
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بەشی سێیەم
چەمكی ئاسایشی نەتەوەیی

لە دیدی كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە

پەیوەندی  نەتەوەیی  ئاسایشی  چەمكی  وایە،  پێیان  لێكۆڵەران 

هەر  ئیسالمیش  كۆماری  شوێنەوە.  و  كات  هەلومەرجی  بە  هەیە 

لەو  بووە  جیاواز  سرتاتیژێكی  خاوەن  دروستبوونییەوە  سەرەتای  لە 

بەسەر  زاڵ  بۆچوونی  دوو  دەتوانین  گشتی  شێوەیەكی  بە  بارەیەوە. 

چەمكی ئاسایشی نەتەوەیی ئێراندا بناسینەوە:

1. بۆچوونی یەكەم )1996–1997(: ئەم بۆچوونە خاوەن سێ 

ئاڕاستەیە، چەسپاندنی سنور، پاراستنی سنور و فراوانكردنی سنور.

باڵی  )1971(ـەوە،  ساڵی  لە  ئاڕاستەیە  ئەم  أ . چەسپاندنی سنور: 

ملمالنێیەكی  كاتەدا  لەم  كێشاوە.  ئێراندا  سیاسی  فەزای  سەر  بە 

»ئامانجە  بە  ــاوەڕی  ب كە  میانڕەو«،  »باڵی  لەنێوان  هەبوو  توند 

بە  باوەڕی  كە  شۆڕشگێڕی«،  »باڵی  لەگەڵ  هەبوو،  نەتەوەییەكان« 

كە  وابوو،  باوەڕیان  میانڕەوەكان  هەبوو.  دەرەوەی شۆڕش«  »ناردنە 

پێویستە سیاسەتی دەرەوە لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە نەتەوەییەكان 

بەم  بێتەدی،  كارە  ئەم  تا  بخرێتەگەڕ  رێكبخرێت و هەموو هەوڵێك 

بەرژەوەندییە  پێش  دەكەونە  نەتەوەییەكان  بەرژەوەندییە  پێیە 
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ئیسالمییەكانی دەوڵەتەوە. هەروەك رونیشە ئەم بۆچوونە پێچەوانەی 

بۆچوونی شۆڕشگێڕەكان بوو، كە باوەڕیان بە ناردنە دەرەوەی شۆڕش 

)بازرگان(دا  ئەندازیار  وتەیەكی  لە  بۆچوونە  جیاوازیی  ئەم  هەبوو. 

دەردەكەوێت، كە دەڵێت »ئامانجی دەوڵەتی كاتی خزمەتكردن بوو 

خومەینی  ئیامم  ئامانجی  لەكاتێكدا  ئیسالمەوە،  لەڕێگەی  ئێران  بە 

خزمەتكردن بوو بە ئیسالم لەڕێگەی ئێرانەوە«.

ب . ئاڕاستەی پاراستنی سنور: ئەم ئاڕاستەیە لە سەرەتای جەنگی 

بەردەوام  هەر  جەنگیش  كۆتایی  تا  و  دەستیپێكرد  عێراق-ئێرانەوە 

بوو، لەم كاتەدا زۆربەی كاروبارەكانی ئێران كەوتبووە ژێر كاریگەریی 

ئامانجەكانی  بە  پابەندبوون  سەرباری  سەردەمەدا  لەم  جەنگەوە. 

لەگەڵ  خۆی  ئایدیۆلۆژیای  هــەوڵــدەدرا  ئیسالمییەوە،  كۆماری 

هەلومەرجەكانی شەڕدا رێكبخاتەوە.

سەردەمی  لە  ئاڕاستەیە  ئەم  سنور:  فراوانكردنی  ئاڕاستەی  ت . 

تا   )1989( ساڵەكانی  لە  واتە  گەشەیكرد،  رەفسەنجانی(دا  )هاشمی 

ساڵەكانی )1997(. ئەم سەردەمە دەنارسێتەوە بە پڕۆژەكانی چاكسازی 

و رێكخستنەوەی سیاسەتی دەرەوە و ئاساییكردنەوەی پەیوندییەكان 

نێونەتەوەییەكان. لەگەڵ  یاسا  لە  لەگەڵ واڵتانی دراوسێ و رێزگرتن 

بەهێزكردنی توانای سەربازیدا، ئێران لەڕوی ئابوری و پیشەسازییەوە 

گەشەیكرد و هەوڵیدەدا، كە پەیڕەوی لە سیاسەتی پێكەوەژیان بكات 

لەگەڵ دراوسێكانیدا. 

2. بۆچوونی دووەم: لە ساڵی 1997ەوە تا ئێستا: بە هەڵبژاردنی 

)محمەد خاتەمی( وەك سەرۆك كۆماری ئێران، هەلێكی نوێ خوڵقا 

بێتەئاراوە. لەم سەردەمەدا هەوڵدرا كە پەیوەندییە  تا دیدێكی نوێ 
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دەرەكییەكان بەهێزتربكرێن و جەخت لەوە كرایەوە كە بەشێوەیەكی 

كە  هەوڵدرا،  و  ببەنەسەر  ژیان  دراوسێكاندا  لەگەڵ  ئاشتیخوازانە 

لەسەر  رابگیرێت.  بەرزتر  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  ئێران  پێگەی 

یاسا  كە  دەكــردەوە،  لەوە  جەختی  زۆر  )خاتەمی(  ناوخۆش  ئاستی 

سەروەر بێت و ئازادییەكانی تاك پارێزراو بێت. لە تایبەمتەندییەكانی 

ئەم خولەش دەتوانین بڵێین:

رێكخستنی  خولەدا  لەم  ئاینی:  كرانەوەی  لە  جەختكردنەوە   أ. 

ئاینییەكانەوە  بەها  پێش  خرایە  ناوخۆ  سیاسی  رژێمی  و  كۆمەڵگە 

لەسەر ئاستی جیهان.

و  دەرەكییەكان  هەڕەشە  گەورەكردنی  لە  رەخنەگرتن   ب. 

لەبواری  ئیسالمی  كۆماری  پێشوتری  سیاسەتەكانی  لە  رەخنەگرتن 

دروستكردنی بارگرژی لەگەڵ بێگانەكاندا.

بنەمای  كە  بەوپێیەی  خەڵك  ئاسایشی  لەسەر  جەختكردنەوە   ج. 

ئاسایشی دەسەاڵتە.

لە  یەكێك  بە  دەتوانرێت  شارستانیەتەكان:  گفتوگۆی  تێزی   د. 

زیاتری  بایەخی  دەبوایە  و  دابرنێت  خاتەمی  تێزەكانی  بەهێزترین 

بەناوبانگەكەی  تێزە  بەرپەرچدانەوەی  تێزە  ئەو  لەڕاستیدا  پێبدرێت، 

)هانتینگتۆن( بوو، كە لەسەر بنەمای بەریەككەوتنی شارستانیەتەكان 

دانرابوو. 

 هـ . جەختكردنەوە لە الیەنە ئەرێنییەكانی ئاسایش، نەك الیەنە 

نەرێنییەكانی.

 و. بەهێزكردنی پێكهاتەی سیاسەتی ناوخۆ لەڕێگەی جەختكردنەوە 

لە بەشداریپێكردنی خەڵكی، بە ئاڕاستەی گەیشنت بە كۆمەڵگەیەكی 

مەدەنی.
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بەشی چوارەم
ئێران و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەمیشە جێگەی سەرنجی واڵتە زلهێزەكان 

بووە لەبەر شوێنە سرتاتیژییەكەی و بوونی سەرچاوەیەكی مەزنی وزە 

ئەم  گۆڕانكارییەكانی  بیستەمدا  سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە  تێیدا. 

سیاسییەكانی  نێوەندە  زیاتری  بایەخی  بووە هۆی جێگەی  ناوچەیە، 

جیهان، بە تایبەت كاتێك كە بینینان هەر گۆڕانكارییەك لەم ناوچەیە 

دەكرێت  دەگرێتەوە.  جیهان  ــەواوی  ت كاردانەوەكەی  ــدات،  روب

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دابەشبكرێت بەسەر سێ بەشدا:

بەشی یەكەم )ناوەند(: كە پێكدێت لەو واڵتە عەرەبییانەی زۆرترین 

خاڵی هاوبەشیان هەیە لەگەڵ یەكدیدا لەڕوی رەگەز، نەتەوە، زمان 

و ئاینەوە.
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بەشی  پێكیدەهێنن، وەك  واڵتانەی  ئەو  )پەراوێز(:  بەشی دووەم 

ئێران،  واڵتەکانی:  لە  پێكدێن  و  نین  هاوبەش  خاڵی  خاوەن  ناوەند 

توركیا، ئیرسائیل و لە ئایندەدا كوردستان.

سنوری  دەرەوەی  دەسەاڵتی  خــاوەن  )واڵتانی  سێیەم  بەشی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست(: پێكدێت لەو واڵتانەی، كە هەژمونیان هەیە 

ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  سنوری  دەرەوەی  دەكەونە  و  ناوچەكەدا  لە 

وەك: فەرەنسا، بەریتانیا، روسیا و ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا. 

ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  پەراوێز  و  ناوەند  بەشی  هەردوو 

دەكەونە  و  هەیە  هەژمونیان  واڵتانەی  ئەو  بەاڵم  جێگیرن، 

لە  بـــەردەوام  نــاوەڕاســتــەوە،  خۆرهەاڵتی  سنوری  دەرەوەی 

هەژمونیان  كە  هێزانەش،  ئەو  گرنگرتین  لە  یەكێك  گۆڕاندان. 

و  ئەمریكایە  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  هەیە،  ناوچەكەدا  لە 

كاتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوچەكەدا  لە  ئامادەبوونیشی  سەرەتای 

جیهانی. یەكەمی  جەنگی 

لە مێژوی نزیكدا شەڕی عێراق–ئێران و دواتر داگیركردنی كوەیت 

لە  لە ساڵی 1991 لە الیەن عێراقەوە و پڕۆسەی داگیركردنی عێراق 

ساڵی 2003، سەرجەمیان بەشێكن لەو هەواڵنەی كە دراون و دەدرێن 

بۆ هەژمون و دەسەاڵت لە خۆهەاڵتی ناوەڕاستدا. دەتوانین هەست 

بكەین، كە هەوڵی  لەنێوان دوو دەوڵەتدا  بە چڕبوونەوەی ملمالنێ 

دوو  ئەو  ناوەڕاستدا،  خۆرهەاڵتی  لە  دەدەن  دەسەاڵت  و  هەژمون 

ئێران  جدی  كاری  سەرەتای  ئێران.  و  توركیا  لە  بریتین  دەوڵەتەش 

دوای  بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوچەكەدا  لە  یەكەم  دەسەاڵتی  بە  بوون  بۆ 

داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمریكاوە لە ساڵی 2003. 

بەهاری  شۆڕشەكانی  و   2003 ساڵی  لە  عێراق  داگیركردنی  دوای 
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عەرەبی، ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست )پاكستان لە رۆژهەاڵتەوە تا 

توركیا و میرس، یەمەنیش لە باشورەوە(، چووە دۆخێكی نوێوە و خۆی 

بینییەوە لە ملمالنێی سەختی واڵتانی كەنداو بە رابەرایەتی سعودیە و 

توركیا و ئێران بۆ رێكخستنەوەی ناوچەكە بەپێی بەرژەوەندیی خۆیان. 

دوای كەوتنی رژێمەكەی سەدام حسێن، ئێران وەك هێزێكی ناوچەیی 

دەركەوت و بازنەی دەسەاڵتی بۆ چەند ئاڕاستەیەك پەلی هاویشت 

و  لوبنان  سوریا،  لەڕێگەی  ناوەڕاست  دەریای  كەنارەكانی  )بەرەو 

تا  ئەفغانستان  و  عێراق(  و  یەمەن  )لەڕێگەی  كەنداو  و  فەلەستین( 

)رۆژئاوای پاكستان(.

ئێران پێی وایە، كە زیاد لە چەند پاساوێكی هەیە بۆ ئەوەی رۆڵی 

رێبەر ببینێت لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا. پاساوگەلێكی وەك 

مێژویی، جوگرافی، مرۆیی، بیروباوەڕ و دواجار سیاسی. ئەم پاساوانەش 

و  جیۆپۆلۆتێكی  پێگەی  خۆیی،  هێزی  بە  دێت  هەستكردن  لەدوای 

رۆڵی رو لە هەڵكشانی لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا. 

لە دوای شۆڕشەوە ئێران كاری لەسەر ئەوە كرد، كە ببێتە هێزێكی 

بوو  یەكێك  ئیسالمیش  نەتەوەیی  ناوچەكەدا، چەمكی  لە  بااڵدەست 

لەو چەمكانەی كە لە وتاری سیاسی شۆڕشی ئێراندا پێگەیەكی تایبەتی 

هەبوو. ئەو دیدەی، كە ئێران هەیبوو لە سەرەتای هەاڵیسانی شۆڕشی 

ملمالنێی  لە  هەڵوێستی  ئیرسائیل،  دژایەتیكردنی  منونەی  ئیسالمی، 

عەرەب–ئیرسائیل، هەناردەكردنی شۆڕش، بانگەشەی گۆڕانكاریكردن 

لە واڵتانی دراوسێ و دۆسێی ئەتۆمی، سەرجەم ئەم هۆكارانە ئێرانی 

كردە دوژمن و زیاتر بەرەو گۆشەگیری برد.

و  عێراق  نێوان  ساڵەی  هەشت  جەنگی  كۆتاییهاتنی  دوای 

نوێی  سرتاتیژیەتێكی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری   ،)1988-1980( ئێران 
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دەكرد  كاری  ئێران  ئیسالمیی،  شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای  گرتەبەر. 

لەسەر ناردنە دەرەوەی شۆڕش و هاندانی واڵتانی دیكە بۆ هەستان 

لەم  گۆڕانی  كە  ئەوەی  خۆیان.  شۆڕشەكەی  هاوشێوەی  شۆڕش  بە 

سرتاتیژیەتەدا دروستكرد كۆمەڵێك هۆكار بوو لەوانە: رونەدانی ئەو 

شۆڕشانە، زیانی گیانی و ئابوری بە هۆی جەنگ، راگرتنی پالنەكانی 

و  دەسەاڵت  لە  ئاین  پیاوانی  ئەزمونی  كەڵەكەبوونی  و  پەرەپێدان 

سرتاتیژێكی  تا  نا  ئێرانەوە  بە  پاڵی  هۆكارانە  ئەو  كۆی  حوكمڕانیدا. 

بگرێتەبەر.  دیكە 

بۆ  جێبەجێكرد  ــەی  ــڕۆژەك پ ئێران  عــەرەبــی  بــەهــاری  دوای 

بۆ  جێگرەوەیەك  وەك  ئیسالمی  نوێی  خۆرهەاڵتێكی  دروستكردنی 

پڕۆژەكەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لەدوای داگیركردنی عێراق 

لە ساڵی 2003، كە تیایدا بانگەشەی بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە 

و نوێ دەكرد. پڕۆژەكەی ئێران پشت بە دوو رەگەز دەبەستێت:

1. ئایدیۆلۆژی: لە باوەڕی رژێمی ئێرانەوە سەرچاوە دەگرێت بە 

پێویستی  و  ئیسالمی  جیهانی  حكومەتێكی  دروستبوونی  حەمتیەتی 

رۆڵبینینی ئێران تیایدا وەك بەهێزترین الیەن.

2. سرتاتیژی: هەوڵی ئێران بۆ دروستكردنی پشتێنەیەكی ئاسایش 

تا ببێتە بەربەستێك لە بەرامبەر ئەو هەوڵەی، كە نەیارەكانی دەیدەن 

بۆ خسنت و تێكدانی ئێران لەناوەوە.

هەلومەرجی گونجاو بۆ رۆڵی نوێی ئێران

ژمارەی دانیشتوانی ئێران دەگاتە نزیكەی حەفتا ملیۆن و پێگەی 

چوارەمی هەیە لە بەرهەمهێنانی نەوت لەسەر ئاستی جیهان دوای 
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ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، سعودیە و روسیا. پێگەی ئێران خاوەن 

بایەخێكی زۆرە لەنێوان دەوڵەتەكانی ئاسیای بچوك و ناوەند و واڵتە 

عەرەبییەكان. ئێران توانی سوپایەكی بەهێز دروستبكات و پیشەسازی 

ئەتۆمی پەرەپێبدات و ئەمەش كاریگەری زیاتر كرد لەسەر دیاریكردنی 

خۆرهەاڵتی  ناوچەی  واڵتانی  عێراق،  ئەفغانستان،  چارەنوسی 

دروستكردنی  لە  چاالك  هاوبەشێكی  بووە  دواجــار  و  ناوەڕاست 

لە  چارەسەركردنی.  بۆ  هاوكاری  دەستی  درێژكردنی  و  روداوەکــان 

ئەفغانستان هاوكاری پێشكەشی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا كرد 

ئەو  لەناو  هەبێت  رۆڵی  تا  تاڵیبان  رژێمەكەی  خستنی  ئامانجی  بە 

لە ئەفغانستان دەسەاڵت دەگرێتەدەست،  تاڵیبان  رژێمەی كە دوای 

لەكاتێكدا زۆرێك لە سەرانی رێكخراوی قاعیدە ئێستاشی لەگەڵدابێت 

خستنی  هاوكاری  ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  دەژین.  ئێراندا  لەناو 

لە  هەبێت  رۆڵی  كە  ئومێدەی،  بەو  عێراق،  لە  كرد  بەعسی  رژێمی 

لە  هەبوو  سەرەكی  رۆڵی  هەروەها  عێراق،  سیاسەتی  ئاڕاستەكردنی 

لێدانی ئەو هێز و الیەنانەی، كە دژ بە هەژمون و دەسەاڵتی شیعەكان 

بەست،  حەماس  رێكخراوی  لەگەڵ  پەیوەندی  عێراقدا.  لەناو  بوون 

كە  كاتێكدا،  لە  كرد  و سەربازی حزبوڵاڵی  مرۆیی  دارایی،  پشتیوانی 

وەك  حزبوڵاڵش  و  موسلیمینە  ئیخوان  بە  سەر  حەماس  رێكخراوی 

هەڵبەتە  ئێرانە.  بە  سەر  توندڕەوی  شیعەگەرای  رەوتێكی  زانــراوە 

لە  هەبێت  یەكالكەرەوەی  و  بەهێز  رۆڵێكی  تا  كرد  كــارەی  ئەم 

بەهێزكردنی بەرەی بەرگری لە دژی ئیرسائیل. بوون و دەستتێوەردانە 

بەردەوامەكانی ئێران لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست كارێكی كرد، 

كە ئیدی ئەستەم بێت دیاریكردنی چارەنوسی واڵتانی ناوچەكە بەبێ 

لەبەرچاوگرتنی رۆڵی ئێران لە ناوچەكەدا.
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بەشی پێنجەم
ئێران و كەنداوی فارس

و  زۆر  وزەیەكی  خاوەن  كە  بەوپێیەی  فارس  كەنداوی  ناوچەی 

لە  بووە  گرنگیپێدان  جێگەی  هەمیشە  جیۆپۆلۆتیكییە،  بایەخێكی 

ناوچەكە و  بۆ هاتنە  الیەن دەوڵەتە زلهێزەكانی جیهانەوە. هەوڵدان 

دەستگرتن بەسەر یەدەگەكانی وزە لە ناوچەكەدا، هەمیشە ناوچەکەی 

كردۆتە شوێنی ملمالنێ و ناكۆكی لەنێوان هێزەكانی ئەو ناوچەیەدا.

بینینی رۆڵی  بۆ  ئێران دەكەن هەوڵ  لە  وا  پاڵنەرانەی  ئەو  زۆرن 

دەوڵەتی رێبەر بدات، سەرەتا لە ناوچەكە و دواتر لە جیهاندا. هەر 

ئەم پاڵنەرەشە كە ناوچەی كەنداو دەكاتە یەكەمین ئامانج لە پڕۆسەی 

دروستكردنی ئەو رۆڵەدا. دەستگرتن بەسەر ناوچەی كەنداوی فارس، 

دەیكاتە الیەنێك، كە دەتوانێت دیدی خۆی بسەپێنێت سەرباری ئەو 

بەرژەوەندییە ئابوریانەی، كە كار دەكاتە سەر ئاسایش و سەقامگیری 

رژێمە سیاسییەكەی.
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كە  ئەوەیە،  ئێران هەیەتی  تایبەمتەندییە سرتاتیژیەی  لەو  یەكێك 

دەتوانێت كۆنرتۆڵی رێڕەوە دەریاییەكان بكات لە كەنداودا و هەر لەو 

رێگەیەوە كۆنرتۆڵی ئابوری واڵتانی ناوچەكە بكات. بایەخی سرتاتیژی 

كەنداو لەوەوە دەردەكەوێت كە بۆتە رەگەزی سەرەكی لە سرتاتیژیەتی 

بینینی رۆڵی رێبەر لە الیەن ئێرانەوە لە ناوچەكە و دواتر لە جیهاندا. 

ئەم دیدە لەوەوە سەرچاوەی گرتوە، كە كەنداو بە یەكێك لە ناوچە 

بە  ئەوروپا  بەرژەوەندییەكانی  بۆ  دادەنرێت  پڕبایەخەكان  و  گرنگ 

گشتی و ئەمریكا بە تایبەتی، سەرەتا لەبەر بایەخی سرتاتیژی ناوچەكە 

بازرگانی و دواجار  ئاڵوگۆڕی  ئابوری لە روی  بایەخی  و دواتر لەبەر 

لەبەرئەوەی ناوچەكە بە گرنگرتین پاشەكەوتی نەوت دادەنرێت، بەو 

پێیەی كە سێ بەشی یەدەگی نەوت لەو ناوچەیەدایە، ئەو دەرامەتەی 

كە گەشەسەندنی ئابوری جیهانی پێوە بەسرتاوەتەوە.

ئێران كاریكردوە لەسەر دروستكردنی خۆی وەك هێزێكی ناوچەیی 

وەك  هێز  ئامڕازەكانی  سەرجەم  بەكاربردنی  سرتاتیژیەتی  لەڕێگەی 

پرسگەلێكی  ئێران  ئاستی سیاسی،  لەسەر  دبلۆماسی.  و  نەرم  و  رەق 

سەرەكی جێناكۆكی لەگەڵ واڵتانی كەنداو بەكارهێنا وەك كارتی فشار 

دژ بە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لەڕێگەی ئەو هەڕەشانەی، كە 

دەیكرد بە ئامانجی ئاڕاستەكردنی كارلێكە نێودەوڵەتیەكان لە ناوچەی 

كەنداودا. 

ئاستی دەرەكی،  لەسەر  و هەم  ناوخۆ  ئاستی  لەسەر  دواتر هەم 

پاشەكشێی  مانای  بە  كە  بۆوە،  كەم  ئایدیۆلۆژیا  وتاری  بایەخی  لە 

لەسەر  بەردەوامبوو  ئێران  دێت،  شۆڕش  هەناردەكردنی  سیاسەتی 

ژینگەگەلێك  دروستكردنی  بۆ  نەرم  هێزێكی  وەك  ئاین  بەكارهێنانی 
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لە  پڕۆژەكەی  بۆ  پشتیوانی  دروستكردنی  ئامانجی  بە  ناوچەكەدا  لە 

جیهانی عەرەبیدا.

شیعە لە بەحرەین زۆرینەن، لە كوەیت یەك لەسەر سێی دانیشتوان 

پێكدەهێنن، لە ناوچە دەوڵەمەند بە نەوتەكانی سعودیە )رۆژهەاڵتی 

سعودیە( زۆرینەن. ناوچەی )قەتیف( لە رۆژهەاڵتی سعودیە خاوەن 

بە  كە  هەیە،  ئارامكۆ  كۆمپانیای  ناوچەیەدا  لەو  زۆرە،  شیعەیەكی 

بڕبڕەی پشتی ئابوری سعودیە دادەنرێت و شیعەكان زۆرتر لە نیوەی 

كرێكارەكانی پێكدەهێنن.

لەپێش  و  سەربازیی  توانا  ئێران  رەقیش،  هێزی  ئاستی  لەسەر 

هەمویانەوە توانای ئەتۆمی پێشخست تا ببێتە كارەكتەرێكی سەرەكی 

لە ناوچەكە.

ملمالنێی ئێران و سعودیە

قەیرانەكانی  سەرجەم  لە  دەگێڕن  سەرەكی  رۆڵی  دەوڵەت  دوو 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، ئەو دوو دەوڵەتەش بریتین لە هەریەك لە 

ئەم  ملمالنێی  لە  ئێران.  ئیسالمی  كۆماری  و  سعودی  عەرەبستانی 

كە  هەستدەكرێت  زیاتر  ناوچەكە،  لە  بنەماخوازەدا  دەوڵەتە  دوو 

كۆماری ئیسالمی ئێران روەو ئەوە دەڕوات كە ملمالنێكە بە سودی 

خۆی كۆتایی پێبهێنێت. ئێران وەك نوێنەری بیری سەلەفی جیهادی 

لە زیاد لە بەرەیەكدا لەگەڵ سعودیە لە شەڕ و ملمالنێدایە لەپێناو 

ئەو  ئێستا  كە  جێگایانەش،  ئەو  ئیسالمی.  جیهانی  رابەرایەتیكردنی 

لوبنان،  یەمەن،  سوریا،  عێراق،  لە  بریتییە  ئارادایە  لە  تیایدا  شەڕە 

بەحرەین، ئەفغانستان و پاكستان.

كە  پێشچاو،  دێتە  زلهێز  دەوڵەتێكی  وەك  حاڵەتەدا  لەم  ئێران 
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دەستوەردەداتە گشت شوێنێكی ئەم جیهانەوە. پرسیاری رسوشتی لەم 

حاڵەتەدا ئەوەیە: ئێران ئەم گشت پارە و هێزەی لەكوێ دێنێت؟ باشە 

بۆچی واڵتێكی دەوڵەمەندتری وەك سعودیە نابینین، كە بەمشێوەیە 

ئابورییەوە  لەڕوی  ئێران  كە  كاتێكدا  لە  پەلبكێشێت؟  و  چاالكیبكات 

بەهۆی سزا ئابورییەكان و ئەو پارانەی، كە لە بواری سەربازی خەرجی 

دەكات، لە نشێویدا قەراری گرتوە، بەاڵم لە بەرامبەردا دەبینین، كە 

هەڵدەگرێت.  یەدەگ  وەك  دۆالر  ملیار   700 بانكەكاندا  لە  سعودیە 

بەسەر  پەخشان دەكات  و  تەخشان  داراییەكەی  ئێران  كە  لەكاتێكدا 

و  عێراق  لە  چەكدارەكان  گروپە  و  حزبوڵاڵ  سەربازییەكانی  یەكە 

واڵتانی دیكەدا. 

بنكەیەكی پیشەسازی گەورەی  لەڕوی پیشەسازییشەوە، سعودیە 

هەیە كە لەسەر بنەمای بەرهەمە نەوتییەكانی دروستكراوە، لەكاتێكدا 

دروستكردن  بواری  لە  خەرجدەكات  پارەكانی  ئێران  كە  دەبینین، 

رەوانەی  دەستكرد  مانگی  ئەوەشدا  لەگەڵ  چەكدا.  پەرەپێدانی  و 

بۆشایی ئاسامن دەكات و هێڵی بەرهەمهێنانی فڕۆكەی بێفڕۆكەوان 

رادەگەیەنێت، پێشرتیش ئێران ئاهەنگی گێڕا بە بۆنەی دروستكردنی 

ئەمریكییەكان  ملمالنێی هاوشێوە  دەتوانێت  كە  گەلێك،  ژێردەریایی 

بكات، ماوەی چەند ساڵێكیشە ئێران بەردەوام رای دەگەیەنێت، كە 

لەبواری بەرهەمهێنانی موشەكدا بەرەوپێشچونی بەخۆوە بینیووە . 

مێژوی پەیوەندییەكانی نێوان سعودیە و ئێران

و  سعودیە  نێوان  پەیوندییەكانی  ئیسالمی،  شۆڕشی  لە  بەر 

ئیسالمی  شۆڕشی  لــەدوای  بەاڵم  بوو،  پچڕاو  نیمچە  و  سارد  ئێران 

لە دە ساڵی  قۆناغێكی دیكەوە،  ئەم دو واڵتە چووە  پەیوندییەكانی 
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یەكەمی دوای شۆڕشی ئیسالمی گرژی و ئاڵۆزی كەوتە نێوان ئێران و 

سعودیەوە، لەبەر ئەو رۆڵەی كە سعودیە دەیگێڕا لە پشتیوانیكردنی 

عێراق لە دژی ئێران، دوای كۆتاییهاتنی شەڕی هەشت ساڵەی نێوان 

عێراق و ئێران، گرژییەكان هێوربوونەوە و روەو ئاسایبوونەوە چون، 

دەستی  لەسەر  بەعس  رژێمی  روخانی  و   2003 ساڵی  لەدوای  بەاڵم 

عێراق  لە  ئێران  بااڵدەستبوونی  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

دووبارە پەیوەندییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتە بارگرژی تێكەوتەوە.

لە دوای ساڵی 2003ـەوە سعودیە پەیوەندییەكانی لەگەڵ یەكێكی 

بوو  سوریا  كە  ناوچەكە  لە  ئێران  بەهێزەكانی  هاوپەیامنە  لە  دیكە 

تێكچوو، لەگەڵ دەستپێكی هێرشی ئەمریكا بۆ سەر عێراق، سعودیە و 

سوریا هاوهەڵوێست بوون و دژی ئەو هێرشە بوون، دوای تیرۆركردنی 

كە  سعودیە،  لە  نزیك  و  لوبنان  وەزیرانی  سەرۆك  حەریری  رەفیق 

لوبنان،  لەناو  سوریا  هێزەكانی  بوونی  بە  دەربڕیبوو  خۆی  دژایەتی 

دوبارە پەیوەندییەكانی نێوان سعودیە و سوریا ئاڵۆزتر بووەوە.

ساڵی 2006 و لە شەڕی حزبوڵاڵی لوبنان لەگەڵ سوپای ئیرسائیل، 

زیانێكی  توانییان  و  كرد  حزبوڵاڵیان  هێزی  هاوكاری  سوریا  و  ئێران 

زۆر بە هێزی ئیرسائیل بگەیەنن و بەمەش ئەو دوو واڵتە دەستیان 

هەژمونی  بچوكبوونەوەی  حسابی  لەسەر  لوبنان  لە  بوو  ئاوەاڵتر 

سعودیە لە لوبنان.

ئێران  لە  سوریا  كە  ــدا،  زۆری هەوڵی  سعودیە   2009 ساڵی  دوای 

لەگەڵ هاتنی  بەدەستنەهێنا، هەربۆیە  بەاڵم سەركەوتنی  جیابكاتەوە، 

بەهاری عەرەبی و دەستپێكی نائارامیەكانی سوریا، سعودییە و هەندێك 

دەرفەتە  ئەو  هەوڵیاندا  توركیا  و  فارس  كەنداوی  دیكەی  واڵتانی  لە 

بقۆزنەوە و رژێمەكەی ئەسەد بڕوخێنن لەڕێگەی پڕچەككردنی نەیارانی 
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رژێمەكەی ئەسەدەوە. لە بەرامبەریشدا ئێران ئەوەی كە پێیكرا كردی تا 

رژێمەكەی ئەسەد نەكەوێت و بەمشێوەیە سوریا بووە گۆڕەپانی شەڕی 

بە وەكالەتی سعودیە و تاران. كاتێكیش كە سعودیە و هاوپەیامنەكانی 

نەیانتوانی بە ئامانجی خۆیان بگەن، داوایان لە ئەمریكا كرد كە هاوكاری 

خستنی رژێمەكەی ئەسەد بكات، بەاڵم ئەمریكا نەك هەر ئەو كارەی 

نەكرد، بگرە رۆڵێكی سەرەكی گێڕا لە سەركردایەتیكردنی هاوپەیامنێتییەك 

بۆ لێدانی رێكخراوی داعش و رێكخراوە جیهادییەكانی دیكەی سوریا و 

لە  باشرتە  ئەسەد  مانەوەی  كە  رایگەیاند،  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  بە 

بااڵدەستیی رێكخراوە جیهادییەكانی هاوشێوەی داعش لە سوریا. 

ئێران و سعودییە، كامیان لەڕوی سەربازییەوە بەهێزترن؟

ریزبەندی جیهانی

1. سعودییە لە بودجەی تەرخرانكراوی بۆ بواری سەربازی پلەی 

2015دا  لەساڵی  و  جیهان  ئاستی  لەسەر  بەدەستدەهێنێت  چوارەم 

بودجەی  لــەڕوی  ئێران  كە  لەكاتێكدا  بــووە.  دۆالر  ملیار(   56.7(

سەربازییەوە پلەی 33ی هەیە لەسەر ئاستی جیهان كە دەگاتە )6.3 

ملیار( دۆالر.

2. لەڕوی هێزی سەربازییەوە لەسەر ئاستی جیهان ئێران پلەی 23 

بەدەستدەهێنێت، لەكاتێكدا سعودیە لە پلەی 28 دایە.

لەڕوی ژمارەوە

بەدەست   8 پلەی  ئێران  چەكدارییەوە،  هێزی  ژمارەی  لەڕوی   .1

دەهێنێت لەسەر ئاستی جیهان بە 545 هەزار سەرباز، لە كاتێكێدا كە 

سعودیە پلەی 24 لەسەر ئاستی جیهان بەدەستدەهێنێت بە 233.5 

هەزار سەرباز بە پێی ئامارەكانی ساڵی 2014.
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2. ژمارەی هێزی یەدەگی ئێران 1.8 ملیۆن سەربازە بەرامبەر بە 

25.000 هەزار سەربازی یەدەگی سعودیە.

3. لەكاتی هەڵگیرساندنی جەنگ، ئێران لەڕوی تیۆریەوە خاوەن 

46 ملیۆن سەربازە، لە بەرامبەر 15 ملیۆن سەربازی سعودی بە پێی 

ئامارەكانی ساڵی 2013.

لەڕوی هێزی پیادە

جیهان  ئاستی  لەسەر   17 پلەی  تانك   1658 بە  نزیك  ئێران   .1

بەدەستدەهێنێت، لەبەرامبەردا سعودیە 1210 تانكی هەیە و خاوەن 

پلەی 22ـە لەسەر ئاستی جیهان.

پلەی 53دایە،  لە  و  ئۆتۆمۆبیلی جەنگییە  ئێران خاوەن 1315   .2

لە بەرامبەردا سعودیە خاوەن 5472 ئۆتۆمۆبیلی جەنگییە و لە پلەی 

13یەم دایە لەسەر ئاستی جیهان.

پلەی  لە  و  موشەكە  هەڵدانی  سەكۆی   1474 خاوەن  ئێران   .3

پێنجەمدایە، لەبەرامبەردا سعودیە خاوەن 322 سەكۆی موشەكییە و 

لە پلەی 13دایە.

لەڕوی هێزی دەریایی

1. ئێران خاوەن 397 كەشتی دەریاییە )بە تێكڕای جۆرەكانییەوە( و 

خاوەن پلەی 4 لەسەر ئاستی جیهان، لەبەرامبەردا سعودیە خاوەن 55 

كەشتی دەریاییە و لەپلەی 49دایە. شایانی باسە كە تێكڕای درێژیی 

كەنارەكانی ئێران دەگاتە 2440كم و لەبەرامبەردا تێكڕای كەنارەكانی 

سعودیە دەگاتە 2640كم.

تەڕادەی   3 و  دەریایی(  )بارهەڵگری  باریچە   6 خاوەن  ئێران   .2

تەڕادەی   4 و  باریچە   7 خاوەن  سعودییە  لەبەرامبەردا  و  جەنگییە 

جەنگییە.
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3. ئێران خاوەن 32 ژێردەریاییە و لە پلەی 4دایە، لە بەرامبەردا 

سعودیە خاوەن ژێردەریایی نییە.

لەڕوی هێزی ئاسامنییەوە

لە  24دایە،  پلەی  لە  و  جەنگییە  فڕۆكەی   471 خاوەن  ئێران   .1

بەرامبەردا سعودیە خاوەن 675 فڕۆكەی جەنگییە و لە پلەی 17دایە. 

2. ئێران خاوەن 137 فڕۆكەی شەڕكەرە و لە بەرامبەردا سعودیە 

خاوەن 155 فڕۆكەی شەڕكەرە.

سعودیە  لەبەرامبەردا  هێرشبەرە،  فڕۆكەی   119 خاوەن  ئێران   .3

بارهەڵگری  فڕۆكەی   196 خــاوەن  ئێران  فڕۆكەیە.   236 خــاوەن 

بارهەڵگری  فڕۆكەی   187 خاوەن  بەرامبەردا سعودیە  لە  سەربازییە، 

سەربازییە.

4. ئێران خاوەن 135 كۆپتەرە، كە تیایاندا 12 دانەیان هێرشبەرە، 

كۆپتەریان   18 تیایدا  و  كۆپتەرە   200 خاوەن  سعودیە  لەبەرامبەردا 

لە  فڕۆكەخانەیە   319 خاوەن  ئێران  دیكە،  الیەكەی  لە  هێرشبەرە. 

كاتێكدا، كە سعودیە خاوەن 214 فڕۆكەخانەیە.

تێكڕایان  كە  بێفڕۆكەوانە،  فڕۆكەی   28 خــاوەن  سعودیە   .5

توركیایە.  دەستكردی  كە  نەبێت،  دانەیان   4 تەنیا  چینن  دەستكردی 

ئەمریكین  لە جۆری F15ی  ئاسامنییەكانی سعودیە  فڕۆكە  زۆرینەی 

زۆرینەیان  سعودیە  جەنگییەكانی  فڕۆكە  جیاوازەكانییەوە.  بەجۆرە 

دروستكراوی ئەمریكا، بەریتانیا، پاكستان، سویرسا و فەرەنسان. 

6. ئێران توانیویەتی 90 فڕۆكە دروستبكات، هەروەها ئێستا خۆی 

كە  دیكەش  فڕۆكانەی  ئەو  دروستدەكات،  فڕۆكەوان  بێ  فڕۆكەی 

هەیەتی دروستكراوی ئەمریكا، روسیا، چین، یەكێتی سۆڤێتی پێشو، 

ئۆكرانیا و هۆڵەندان. دیارترین فڕۆكەی  پاكستان، فەرەنسا، سویرسا، 
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ساڵی  لە  كۆنە.  مۆدێلی  كە  ئەمریكییە،  F14ی  جۆری  لە  ئێرانی 

2013 ئێران رایگەیاند، كە توانیویەتی فڕۆكەیەكی شەڕكەر لە جۆری 

»رەعد 85« بەرهەمبهێنێت. ئەم فڕۆكەیە دەتوانێت ئامانجە جواڵو و 

ئاڕاستەكراو  موشەكێكی  لە  زیاتر  فڕۆكەیە  ئەم  بپێکێت.  جێگیرەكان 

دەچێت.

لەڕوی توانای موشەكییەوە

و  واڵتە  چوارەمین  موشەكەوە  لەڕوی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 

ئێران  دێت.  چین  و  روسیا  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  دوای 

لە  جۆرێك  موشەكدا،  بەرهەمهێنانی  بواری  لە  دواییدا  ماوەیەی  لەم 

شۆڕشی بەرپاكردوە و بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدایە، كە توانای ئامانج 

موشەكی جۆری   200 ئێستا  ئێران  بكات.  باشرت  موشەكەكانی  پێكانی 

)شەهاب 1(ی هەیە، كە موشەكی كروزی پەرەپێدراوە و مەوداكەی 

2(ـە،  )شەهابی  جۆری  موشەكی   300 خاوەن  ئێران  300كم.  دەگاتە 

كە هاوشێوەی موشەكی سكۆدە و پەرەی زیاتر پێدراوە، مەودای ئەم 

موشەكە دەگاتە 500كم. هەروەها ئێران ژمارەیەك موشەكی )شەهابی 

3(ی هەیە، كە مەوداكەی دەگاتە 900كم، ئەم موشەكەش وێنەیەكی 

ئێران  هەروەها  باكورە.  كۆریای  )نۆدۆنگ(ی  موشەكی  پەرەپێدراوی 

دەگاتە  مەوداكەی  كە  )سجیل(ـە،  موشەكی  لە  ژمارەیەك  خاوەن 

توانیویەتی  كە  دەوڵەت،  یەكەمین  دەبێتە  ئێران  بەمەش  2200كم، 

هەروەها  بەرهەمبهێنێت.  ئەتۆمی  بێكاڵوەی  دورمەودای  موشەكی 

مەوداكەی  كە  عاشورایە،  بالیستی  موشەكی  ژمارەیەك  خاوەن  ئێران 

كە  فەجرە،  موشەكی  ژمارەیەك  خاوەن  هەروەها  2500كم.  دەگاتە 

مەوداكەی دەگاتە 2000كم.
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لەڕوی توانای ئەتۆمییەوە

پڕۆگرامێكی  خــاوەن  ئێران  رابــردوەوە  ســەدەی  پەنجاكانی  لە 

تایبەت  لێكۆڵینەوەی  بوونی  سەرباری  ئاشتیخوازانەیە،  ئەتۆمیی 

كە  ئەتۆمییە،  وێستگەی  ژمارەیەك  خاوەن  ئێران  ئەتۆمی.  بە چەكی 

ئێران  كە  كاتێكدا  لە  بوشەهرە،  ئەتۆمی  وێستگەی  بەناوبانگرتینیان 

خاوەن هیچ كاڵوەیەكی ئەتۆمی نییە.

لەوە  بیر  رەنگە  بەاڵم  نییە،  ئەتۆمی  پڕۆگرامی  خاوەن  سعودییە 

بكاتەوە، پەرە بە توانای ئەتۆمی بدات تا بتوانێت لەم بوارەدا ركابەری 

ئێران بكات.

لەڕوی لۆجستییەوە

1. هەردوو دەوڵەت لە گەورە بەرهەمهێنەكانی نەوتن و خاوەن 

نەوتییەكانی  كێڵگە  كۆنرتۆڵی  باش  ئێران  نەوتن.  زۆری  یەدەگێكی 

زۆرینەی  كە  ــە،  ــەوەدای ل سعودیە  كێشەی  لەكاتێكدا  كـــردوە، 

زۆرینەی  كە  سعودیە،  رۆژهەاڵتی  دەكەوێتە  نەوتییەكانی  كێڵگە 

دانیشتوانەكەی لەسەر ئاینزای شیعەن، ئەم حاڵەتەش لەكاتی جەنگدا 

بۆ سعودیە باش ناشكێتەوە.

2. سعودییە لە پلەی دووەمدا دێت لەڕوی یەدەگی نەوتەوە، كە 

مەزەندەدەكرێت بە 268 ملیار بەرمیل. لەبەرامبەردا ئێران لە پلەی 

چوارەمدا دێت و خاوەن 154 ملیار بەرمیل نەوتی یەدەگە.

لە  كەس،  ملیۆن   28 دەگاتە  كاركەر  دەستی  ژمارەی  ئێران  لە   .3

كاتێكدا لە سعودیە دەگاتە 8 ملیۆن كەس.

سعودیە  لەبەرامبەردا  و  بازرگانییە  كەشتی   76 خاوەن  ئێران   .4

خاوەن 72 كەشتی بارزگانییە. بایەخی ئەم كەشتیانە لەكاتی جەنگدا 
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و  چەك  پێداویستییەكانی  دابینكردنی  لە  تایبەت  بە  دەردەكەوێت، 

پارچەی یەدەك و دابینكردنی خۆراك و خزمەتگوزاری پزیشكی.

خاوەن  لەبەرامبەردا سعودیە  و  فڕۆكەخانەیە   319 خاوەن  ئێران 

214 فڕۆكەخانەیە.

سەرچاوەی هێزی ئێران

رەگەزەوە  دوو  لەڕێی  دەوڵەت  هێزی  سیاسی،  زانستی  پێ  بە 

بەكاربردنی  بەڕێوەبردن و  دیاریدەکرێت: سەرچاوەكانی هێز، دواتر 

هێزی  سەرچاوەكانی  كە  نییە،  سنورێك  هەڵبەتە  سەرچاوانە.  ئەو 

دەوڵەت دیاریبكات لەبواری نێودەوڵەتیدا، بەو پێیەی كە كاریگەری 

بۆ  لەكاتێكەوە  و  دیكە  واڵتێكی  بۆ  واڵتێكەوە  لە  سەرچاوانە  ئەم 

كاتێكی دیكە دەگۆڕێت. سەبارەت بە سەرچاوەكانی هێز دەتوانین لە 

پێنج كۆمەڵەدا دیاریبكەین:

و  داهــات  و  خاک  كە  رسوشتییەكان:  سەرچاوە  كۆمەڵەی   .1

دانیشتوان لەخۆدەگرێت.

و  پیشەسازی  ئاستی  كە  ئابورییەكان:  سەرچاوە  كۆمەڵەی   .2

تەكنیكی )تەكنەلۆژی( لەخۆدەگرێت.

سەركردایەتی،  یەكڕیزی،  كە  سیاسیەكان:  سەرچاوە  كۆمەڵەی   .3

لێهاتویی، دبلۆماسییەت و رسوشتی رژێم لەخۆدەگرێت.

4. كۆمەڵەی سەرچاوە سەربازییەكان: كە ئاستی سەربازی و توانای 

سرتاتیژی لەخۆدەگرێت.

5. كۆمەڵەی سەرچاوەی بەها فەرهەنگییەكان یان پیرۆزەكان: كە 

ئاین، ئایدیۆلۆژیا، كولتور و بەها شارستانییەكان لەخۆدەگرێت. 

یەكەم  پلەی  بە  كە  ئەوەیە،  بیڵێم  مەبەستمە  لێرەدا  ئەوەی 
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خاوەنی  توركیاش  تەنانەت  و  عێراق  و  میرس  دواتر  و  سعودیە 

سەرچاوەكانی هێزن، بەاڵم تەنها ئەو سەرچاوانە نییە، كە دەوڵەتێك 

دەكاتە دەوڵەتێكی زلهێز، بەڵكو لەگەڵ بوونی سەرچاوەكانی هێز 

ئەوە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی ئەو سەرچاوانەیە، دەوڵەتێك دەكاتە 

ئێرانە،  دەوڵەتەش  ئەو  لەسەر  منونە  باشرتین  بەهێز،  دەوڵەتێكی 

خراوەتە  1979وە  ساڵی  لە  كە  ئابوری،  گەمارۆیەكی  سەرباری 

شەڕێكی  سەرباری  توندتركراوەتەوە،  ساڵ  لەدوای  ساڵ  و  سەری 

شیعە  كەمی  ژمــارەی  سەرباری  و  عێراق  لەگەڵ  ساڵە  هەشت 

لەگەڵ  بەرەیەكدا  لە  زیاد  لە  توانیویەتی  سوننە،  بە  بەراود  بە 

سەركەوتن  بەرانەشدا  لەو  یەك  لەهەر  و  بێت  لەشەڕدا  سعودیە 

بەدەستبهێنێت.

هەڵوێستی نوێی ئەمریكا

و  نەماوە  جارانی  توانایەی  ئەو  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

ماندو و شەكەت بووە لە جەنگەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و لەبەر 

كە  ئەوەی،  ناپەرژێتەسەر  ئیدی  ئابورییەكانی خۆی،  و  كێشە سیاسی 

كێشەكانی  یەكالكەرەوەی  بەشدارییەكی  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی 

و  گشتی  بە  جیهان  ئاستی  لەسەر  ئەمریكا  پاشەكشێی  هەبێت. 

و  سوریا  ئەفغانستان،  )منونەی  تایبەت  بە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

بەردەوامبین  ناكرێت  ئیدی  كە  بەهێزدەكەن،  گریامنەیە  ئەو  عێراق( 

لە  ئەتۆمیش  ئێرانێكی  قبوڵكردنی  ئەمریكا.  بە  پشتبەسنت  لەسەر 

ئێران  الیەن ئەمریكاوە سەرەتایەكە بۆ ئەوەی، ئیدی لەمەودوا ئەوە 

دەبێت، شەڕەكانی ئەمریكا بەڕێوەدەبات بەوەكالەت لە خۆرهەاڵتی 

سەرەكی  هەوڵی  دەپارێزێت.  بەرژەوەندییەكانی  و  ناوەڕاست 
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دێرینەكانی  هاوپەیامنە  دڵنیاكردنەوەی  لە  چڕدەبێتەوە  ئەمریكاش 

لەوەی، كە پێویست ناكات ترسیان هەبێت لە ئێرانێكی ئەتۆمی.

كۆماری  سەرۆك  وەك  موسەوی(  )حەسەن  هەڵبژاردنی  دوای  لە 

نوێی ئێران، پەیوەندییەكانی نێوان ئەمریكا و ئێرانیش ئیدی پێی نایە 

قۆناغێكی نوێوە، لەبەرئەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا ئێرانی 

ئەلقاعیدە  بنەماخوزای  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  دانا  بژاردە  باشرتین  بە 

خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لە  داعش  رێكخراوی  و  موسلمین  ئیخوان  و 

ناوەڕاست و دواتر پاراستنی بەرژەوەندییەكانی لە ناوچەی كەنداوی 

ئێران  كە  مەبەستێتی  ئەمریكا  سەرەكییە،  ئامانجە  لەو  جگە  فارس. 

نێوانیان  هاوپەیامنێتیەی  ئەو  و  چین  و  روسیا  لە  دوربخاتەوە 

هەڵبوەشێنێتەوە. 

ئامانجەكانی ئێران

جێی  پێیوایە  تــاران  كە  ناوچانەی،  ئەو  سەر  بە  دەستگرتن   .1

هەژمونی ئەو بوون بە پێی مێژو، بە تایبەت لە یەمەن و كەنداودا، 

سەروەریەكانی  زیندوكردنەوەی  لە  بریتییە  پشتپەردەش  ئامانجی 

ئیمپراتۆریەتی فارسی.

دروستكردنی  بۆ  یەمەن  لە  حوسییەكان  پشتیوانیكردنی   .2

و  گشتی  بە  كەنداو  واڵتانی  نەتەوەیی  ئاسایشی  لەسەر  هەڕەشەیە 

سعودیە بە تایبەتی و گەمارۆدانی كەنداو لە سەرجەم ئاڕاستەكانەوە: 

باشورەوە  لە  لوبنان،  و  سوریا  باكورەوە  لە  عێراق،  رۆژهەاڵتەوە  لە 

یەمەن. 

لە  نوێ  ئیسالمی  ناوەڕاستێكی  خۆرهەاڵتی  دروستكردنی   .3

ناوچەكەدا، وەك جێگرەوەیەك بۆ پڕۆژەكەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
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تیایدا  كە   ،2003 ساڵی  لە  عێراق  داگیركردنی  دوای  لە  ئەمریكا 

بانگەشەی بۆ خۆڕهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە دەكرد. 

دەرەنجام

كۆماری ئیسالمی ئێران دوای شۆڕشەكەی لە ساڵی 1979 ئەوەی 

سیاسەتی  و  بنێت  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  بە  دان  كە  رەتكردۆتەوە، 

الیەن  لە  بەرامبەردا  لە  هەڵبژارد،  رۆژئــاوا(ی  نە  و  رۆژهەاڵت  )نە 

رۆژئاواوە بە رابەرایەتی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا گۆشەگیرخرا 

هەشت  شەڕی  سەرباری  خرایەسەر.  توندی  ئابوری  گەمارۆیەكی  و 

ساڵە و گەمارۆی ئابوری، گۆشەگیری سیاسی و فشاری ناوخۆ، ئێران 

توانی لەسەر ئاستەكانی سیاسەت )ناوخۆ و دەرەوە(، ئابوری، زانست 

سیاسییەی  گۆشەگیرییە  لەو  و  بنێت  بەرچاو  هەنگاوی  هونەر  و 

بێتەدەرەوە و قسەی یەكەم و كۆتا بكات لە ملمالنێكانی خۆرهەاڵتی 

سعودیە  رابەرایەتی  بە  عەرەبی  واڵتانی  پێچەوانەوە  بە  ناوەڕاستدا. 

سەرەڕای  و  ئیرسائیل  و  ئەمریكا  لەگەڵ  كێشە  نەبوونی  سەرباری 

پاشەكشێدان و روەو ئەوە دەچن، كە  لە  ئابوری  نەبوونی گەمارۆی 

پێگەی سیاسی خۆیان لەدەستبدەن.
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بەشی شەشەم
رۆڵی ئێران لە عێراق

پێشەكی

فۆڕمگرتنی  و  2003وە  ساڵی  لەدوای  عێراق  نوێكانی  گۆڕانكارییە 

پێكهاتەی دەوڵەتێكی نوێ لە دەرەنجامی هێرشی ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

ئەمریكا و روخاندنی رژێمی بەعس لە عێراق، كاریگەری زۆری لەسەر 

دروستكرد.  ئێران  تایبەت  بە  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ئاسایشی 

توانی  ئەندازەیەك  بە  ئێران  ئیسالمی  لەدوای ساڵی 2003وە، كۆماری 

بخزێتە ناو عێراقەوە، كە ئیدی ئەستەمە قسەكردن لەسەر گۆڕانكارییە 

سیاسیەكانی عێراق بەبێ باسكردن لە رۆڵی ئێران تیایدا، ئەو رۆڵبینینەی 

ئێرانیش لەناو عێراق ئەوەندەی پەیوەندی بە هەلومەرجی گونجاوی 

نێودەوڵەتییەوە هەبوو، هێندە پەیوندی بە بەهێزیی ئێرانەوە نەبوو. 

گۆڕانە سیاسییە نوێكان لە عێراقدا هەلی گەورەیان خستە بەردەم ئێران، 

بەاڵم لە هەمانكاتدا هەڕەشەشیان لەسەر ئاسایشی ئێران دروستكردوە، 

بەوپێیەی كە زەمینەی جێگیربوونی دەوڵەتە زلهێزەكانی فەراهەمكرد لە 

نزیك سنوری ئێرانەوە. 
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ئێران لەدوای ساڵی 2003وە بە بەردەوامی پشتیوانی لە حكومەتە 

یەك لەدوا یەكەكانی عێراق كردوە و بەشێوەیەك لە شێوەكان بوونێكی 

یەكەمە  سودمەندی  بێگومان  و  عێراق  لە  هەیە  بەهێزی  سەربازی 

لەو پارە زۆرەی دێتە ناو عێراقەوە، بەوپێیەی عێراق لە چوارچێوەی 

لە  یەكێك  بە  دیكەوە  الیەكی  لە  و  ئێراندایە  نەتەوەیی  ئاسایشی 

واڵتانی كەنداو دادەنرێت.

داگیركردنی عێراق

ئێران  بەعس،  رژێمی  بە  كۆتاییهێنان  و   2003 ساڵی  دوای 

عێراق،  بە  سەبارەت  تەنیا  نەك  دیاریكرد  تۆخی  رونی  سرتاتیژێكی 

بەڵكو بۆ تەواوی ناوچەكە و كاری لەسەر جێبەجێكردنی ئەو سرتاتیژە 

كرد لە چوار قۆناغدا: 

1. قۆناغی یەكەم: هاوكاریكردنی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

بۆ داگیركردنی عێراق و روخاندنی رژێمەكەی سەدام حسێن.

2. قۆناغی دووەم: جێگیركردنی دەسەاڵتی ئێران لەناو عێراقدا.

لە  ئەمریكا  هێزەكانی  پاشەكشێی  داواكردنی  سێیەم:  قۆناغی   .3

عێراق و پیادەكردنی گوشاری جۆراوجۆر لەو بارەوە.

4. قۆناغی چوارەم: بەكارهێنانی عێراق وەك هێڵی بەرگری پێشەوە 

و سەكۆیەكی پەلهاویشنت بە ئاڕاستەی كەنداو.

پاڵنەرەكانی ئێران بۆ رۆڵبینین لە عێراق

گەمارۆی  بەهۆی  ئێران  كە  پێیەی  بەو  ئابوری:  دەروازەی   .1

لەڕوی  عێراق  بوو،  سەختدا  ئابوری  گوشارێكی  لەژێر  ئابورییەوە 

ئابورییەوە دەروازەیەكی باش بوو بۆ بوژانەوەی ئابوری ئێران. 



55

 أ. ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوان عێراق و ئێران لە ساڵی 2014، 

نزیك بە 12 ملیار دۆالر بووە و پێشبینیدەكرێت لە سااڵنی داهاتودا 

بگاتە زیاتر لە 22 ملیار دۆالر. 

 ب. تێپەڕبوونی هێڵی گواستنەوەی گازی رسوشتی ئێران بۆ سوریا 

بەناو خاكی عێراقدا. ئەم گرێبەستە 10 ملیار دۆالرییە ئەو دەرفەتە 

دەداتە ئێران تا گازی وێستگەی پارسی باشور بداتە عێراق و سوریا و 

كڕیارەكانی دیكەی وەك لوبنان و ئەردەن و واڵتە ئەوروپییەكان. ئێران 

بە دروستكردنی ئەم هێڵە، كە درێژییەكەی دەگاتە 1500 كیلۆمەترە، 

دەتوانێت رۆژانەی 25 ملیۆن مەتر چوارگۆشە گاز هەناردەی عێراق 

بكات. ئێران لە دوای روسیا بە پلەی دووەم دێت لە یەدەگی گازی 

جیهانیدا، هەرچەند ئەم واڵتە ئێستا زۆرینەی بەرهەمی گازی خۆی، 

كە دەگاتە 600 ملیۆن مەتر چوارگۆشە، لەناوخۆیدا بەكاردەهێنێت.

 ج. ساغكردنەوەی كااڵی ئێرانی لەناو بازاڕەكانی عێراق بە گشتی و 

هەرێمی كوردستان بە تایبەتی.

 د. هاتنی بە لێشاوی هێزی كار لە ئێرانەوە بۆ عێراق.

)ئەبوموسعەب  بوونی  كاتی  لە  پیرۆزەكان:  مەزارگە  پاراستنی   .2

زەرقاوی( و ئێستاش بوونی رێكخراوی داعش، چەندجارێك مەزارگە 

پیرۆزەكانی شیعە لە عێراق كرانە ئامانج، ئەمەش بە یەكەمین پاڵنەری 

فەرمی دانرا بۆ رۆڵبینینی ئێران-عێراق.

تیرۆری  روبەڕوبونەوەی  لەڕێگەی  تیرۆر:  هەڕەشەی  و  بوون   .3

سەرەتا رێكخراوی ئەلقاعیدە و دواتر رێكخراوی داعش، بەهانەیەكی 

تیرۆر  پشتیوانی  كە  دەوڵەتێكەوە،  لە  تا  ئێران  دەست  كەوتە  باش 

دەكات، ببێتە دەوڵەتێكی دژە تیرۆر.

سوریا،  بۆ  ئێرانە  پەڕینەوەی  پردی  عێراق  هەڵدان:  سەكۆی   .4

لوبنان، ئەردەن و دواتر واڵتانی كەنداو.
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دەوڵەتێكی  دروستبوونی  بە  گۆشەگیری سیاسی:  لە  دەرچون   .5

دیكەی شیعەی هاوسنور لەگەڵ ئێران، ئێران دەتوانێت لە گۆشەگیری 

سیاسی بێتەدەرەوە و كاریگەری زیاتر دابنێت لەسەر ناوچەكە. 

لە روەكانی  ژینگەی عێراق  لەباری عێراق:  6. رسوشتی ژینگەی 

ئێران  بۆ  لەباری  ئاسایش زەمینەیەكی  ئابوری،  سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 

رەخساند بۆ بوونی لەناو عێراقدا، بەو پێیەی كە زۆرینەی پارتە سیاسیە 

بااڵدەستەكانی عێراق لەژێر هەژمون و دەسەاڵتی ئێراندا بوون.

عێراق و ئێران پێش ساڵی 2003

ئێران و عێراق سنورێكی وشكانی فراوانە، كە دەگاتە )1456كم( 

عەرەبییەوە  واڵتانی  بە  ئێران  كە  عەرەبییە،  واڵتی  تاقە  عێراق  و 

زێڕین  دەرفەتی  یەكەمین  2003وە  ساڵی  دوای  لە  دەبەستێتەوە. 

كەنداوی  دیكەی  واڵتانی  بۆ  پەلبهاوێت  تا  دروستبوو  ئێران  بۆ 

فارس. ئێران و عێراق دوو واڵتن، كە دانیشتوانەكەیان لە پێكهاتەی 

پێكهاتون،  جۆراوجۆر  مەزهەبی  و  ئاینی  ــەزی،  رەگ نەتەوەیی، 

لەنێوانیاندا  باش  پەیوەندییەكی  بۆ  یارمەتیدەرن  هەندێكیان  كە 

سیاسەتێكی  گرتنەبەری  لەبەردەم  رێگرن  تریان  هەندێكی  و 

هاوسێیەتی دۆستانە. گرنگرتین كێشەكانیشیان بەر لە ساڵی 2003، 

لە:  بریتیبوون 

1. كێشەی سنوری: دیارترین كێشەی زیندوی نێوان هەردووالیە و 

مێژوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ جەنگی چاڵدێران لە ساڵی 1514. 

دەڕژێنە  كە  روبارانەی،  و  لق  ئەو  زۆری  بەشی  ئاو:  كێشەی   .2

زێی  وەك  سەرچاوەدەگرێت  ئێرانەوە  خاكی  لە  دیجلەوە  روباری 

گەورە، زێی بچوك، سیروان، ئەڵوەن، كنجان، قۆرەتو و كارون و ...هتد، 
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ئێرانەوە  لە الیەن  فشارێك  ئەمەش وەك  ئێرانە.  بەرژەوەندی  لە  كە 

بەكارهێرناوە بەرامبەر عێراق.

3. جەنگی كەنداوی یەكەم 1980–1988 لەنێوان ئێران و عێراق: 

ئەم دوو واڵتە  نێوان  بە درێژترین جەنگی  یەكەم  جەنگی كەنداوی 

و  خۆرئاوایی  پێشكەوتوترین چەكی  و  نوێرتین  تێیدا  كە  دادەنرێت، 

خۆرهەاڵتی تێدا بەكارهێرنا.

4. دۆزی كورد: دۆزی كورد رۆڵێكی گرنگی هەبووە لە دیاریكردنی 

لە  تەواوەتی  بە  رۆڵەش  ئەم  ئێران،  و  عێراق  نێوان  پەیوەندییەكانی 

دوو  لەم  یەك  هەر  كاتێك  بەدیاركەوت،  ساڵەدا  هەشت  جەنگی 

ئۆپۆزسیۆنەکانی واڵتەكەیان  پارتە كوردییە  لە  واڵتە هەوڵیدەدا سود 

وەرگرێت.

عێراق و ئێران پاش ساڵی 2003

لە الیەن ئەمریكاوە و شكستی سەدام،  دوای داگیركردنی عێراق 

بۆسەر  خۆیان  كاریگەرانەی  هەنگاوی  یەكەم  ئێران  بەرپرسانی 

كە  هاویشت،  عێراق  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  سرتاكتۆری 

پێكهاتبوو لە سێ ناسنامەی دابەشبوو بە سەر سێ ناوچەی جیاوازدا.

دووبارە  بۆ  هۆكاربوو  عێراق  نوێكانی  سیاسییە  گۆڕانكارییە   

ئێراندا.  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  عێراق  رۆڵی  پێناسەكردنەوەی 

لەماوەی )40( ساڵی رابردودا، عێراق گەورەترین هەڕەشە بووە بۆ 

سەر ئاسایشی ئێران. گۆڕانە ریشەییەكان لە عێراقدا هۆكاربوون بۆ 

ئەوەی، كە عێراق لە سەرچاوەیەكی هەڕەشە و لەمپەرێك لەبەردەم 

فراوانخوازییەكانی  بۆ  سەكۆیەك  ببێتە  ئێران،  فراوانخوازییەكانی 

عێراق  ئازادكردنی  ناوەڕاستدا.  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لە  ئێران 
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لەالیەن سوپای ئەمریكاوە، ئێرانی خستە سەر دوڕیانێك، لە الیەك 

لە  و  دەبینییەوە  ئەمریكادا  هێزەكانی  گەمارۆی  لە  خۆی  ئێران 

ئێرانی  سرتاتیژی  دوژمنی  گەورەترین  ئەمریكا  دیكەشەوە  الیەكی 

لە ناوچەكەدا روخاند، كە بریتیبوو لە رژێمی بەعس و گەورەترین 

هەلی لەبەردەم ئێراندا دروستكرد بۆ بەهێزكردنی پێگەی خۆی لە 

ئەفغانستانەوە، كە شیعە  پێچەوانەی  بە  بەوپێیەی عێراق  عێراقدا، 

زۆری  زۆربەی  و  شیعەیە  زۆرینەیەكی  خاوەنی  كەمینەیە،  تیایدا 

سەرانی دەوڵەتی عێراق سەردەمانێك لە ئێران بوون و كەم تا زۆر 

كەوتبوونە ژێر كاریگەری دەسەاڵت لە ئێراندا.

بوونی هەوادارانی ئێران لە دەسەاڵتە نوێكەی عێراقدا

عێراقدا  لەناو  ئێرانی  پێگەی  كە  خااڵنەی،  لەو  دیكە  یەكێكی 

ئارەزویان  و  سۆز  كە  بوو،  كەسانێك  دەسەاڵتی  گەیشتنە  بەهێزكرد، 

بەالی ئێراندا بوو.

یەكەمینجارە  بۆ  ئەمە  كە  لەیادبكەین،  ئەوە  نابێت  هەڵبەتە 

دەوڵەتێكی عەرەبی دەبێتە هاوسێی ئێران، كە تێیدا شیعەكان پێگە و 

پلەوپایەیەكی بەرزییان هەیە. ئەم روداوە بۆ ئێران سەرەتایەك بوو بۆ 

نێونەتەوەیی،  ئاستی  لەسەر  دیكە  دەوڵەتێكی شیعەی  لەدایكبوونی 

شیعە  دەوڵەتی  یەك  تەنها  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  ئەوەی  دوای 

هەبوو لە جیهاندا.

بوونی زۆرینەی شیعە لە عێراقدا، كە رێژەیان دەگاتە سەرو )60%( 

و بوونی پەیوەندی دێرین لەنێوان شیعەكانی عێراق و ئێران، باشرتین 

هەل دەخەنە بەردەم ئێران بۆ دەستخستنە ناو كاروباری عێراقەوە. 

دروستبوونی دەوڵەتێكی شیعەی نوێ لە ناوچەكەدا، دەتوانرێت 
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و  گۆشەگیری  لە  ئێران  هێنانەدەرەوەی  بۆ  دابرنێت  سەرەتایەك  بە 

زیاتركردنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران و دروستكردنی كاریگەری لەسەر 

هاوسەنگی هێز لە بەرژەوەندی ئێران و خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا.

لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، دوو دەوڵەت بوونی نییە، بە ئەندازەی 

ئێران وەك  دەتوانرێت  بكەن.  نزیكایەتی  بە  ئێران هەست  و  عێراق 

سەرچاوەی كۆبوونەوەی شیعەكانی جیهان سەیربكرێت و عێراقیش 

مەزارە  زۆربەی  كە  ئەوەی  سەرباری  شیعە،  دروستبوونی  بنكەی  بە 

پیرۆزەكانی شیعە دەكەوێتە ناو خاكی عێراقەوە. 

لە  تەنها  عێراق  شیعەكانی  كە  لەبەرچاوبگرین،  ئەوەش  دەبێت 

كورد  شیعەی   )1.500.000( نزیكەی  بەڵكو  نین،  عەرەب  نەتەوەی 

ئاینزاوە،  لەڕوی  ئەمە  شیعەن.  عێراقیش  توركامنەكانی  نیوەی  و 

لەڕویەكی دیكەوە زۆرێك لە كوردەكانی عێراق لەڕوی رۆشنبیرییەوە 

پێیان وایە، كە پەیوەندییەكی توندوتۆڵرتیان هەیە لەگەڵ كوردستانی 

بە  عێراق،  كوردەكانی  بۆ  فارسی  بەزمانی  قسەكردنیش  و  ئێراندا 

كارێكی زۆر ئاسان دادەنرێت.

بۆچوونی  پێچەوانەی  بە  عێراق  ســەر  بۆ  ئەمریكا  هێرشی 

بوونی  ناوچەكەدا،  لە  ئێران  پێگەی  بەهێزكردنی  بووە هۆی  باوەوە، 

زۆرینەیەكی شیعە و سنورێكی دورودرێژ لەگەڵ عێراق ئەو هەلەی 

بۆ ئێران رەخساند تا زیاتر بتوانێت منایشی هێزی خۆی بكات لەناو 

عێراقدا. 

دەسەاڵت  كە  كرد،  ئەوە  لەسەر  كاری  2003وە  لــەدوای  ئێران 

رژێمێكی  بتوانن  تا  بێت،  عێراقەوە  شیعەكانی  زۆرینەی  بەدەست 

دەســەاڵت  و  دروستبكەن  عێراق  لە  سیاسییەوە  ــەڕوی  ل جێگیر 

بەڕێوەببەن بۆ ئەوەی لە الیەك بیسەملێنێت، كە تەنها شیعەكانن بە 



60

باشی دەتوانن دەسەاڵت لەناو عێراقێكی فرەمەزهەبدا بەڕێوەببەن و 

لە الیەكی دیكەوە بتوانێت بەو شێوەیەی، كە خۆی دەخوازێت عێراق 

بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆی بەكاربهێنێت.

گرفتەكانی ئێران لەناو عێراق

لە  یەكێك  خۆرهەاڵت:  لە  ئەمریكا  هەژمونی  بەهێزبوونی   .1

بەهێزكردنی  عێراق،  سەر  بۆ  ئەمریكا  هێرشی  دەرەنجامەكانی 

بەپێی  ناوەڕاست بوو  ناوچەی خۆرهەاڵتی  سیستمی نوێی جیهان و 

هەژمونی ئەمریكا. ئەمریكا لە هەوڵی ئەوەدا بوو كە جیهان بەرەو 

سیستمی تاك جەمسەری ببات و هاوكات توانای بەرگریكاری روسیا، 

چین و ئەوروپا الوازتر بكات و هاوكات رۆڵی هێزەكانی وەك ئێران، 

هندستان و سعودیە كەمرت بكاتەوە.

2. الوازكردنی پێگەی ئێران لە دەرەنجامی گەمارۆدانی لە الیەن 

لەگەڵ  پەیوەندین  دروستكردنی  تامەزرۆی  كە  دەوڵەتانەی،  ئەو 

)پاكستان،  وەك  دەوڵەتانی  الیەن  لە  لەئێستادا  ئێران  ئەمریكادا. 

ئەفغانستان، ئازەربایجان و توركیا(وە گەمارۆدراوە.

لە  هێز  تەرازوی  كوەیت،  بۆسەر  عێراق  هێرشكردنی  لە  بەر   .3

سێ  هەر  لەنێوان  هێز  هاوسەنگی  بنەمای  لەسەر  فارسدا  كەنداوی 

و  كوەیت  بۆ  عێراق  هێرشی  بوو.  سعودییە  و  عێراق  ئێران،  هێزی 

دواتر شكانی ئەم واڵتە لە بەرامبەر هێزی هاوپەیامناندا، هۆكاربوو تا 

ئەمریكا راستەوخۆ لە ناوچەكە بوونی هەبێت، بەم پێیە هاوسەنگی 

»ئەمریكا،  سێكوچكەی  كە  دەڕوات  ئەوە  روەو  ناوچەكەدا  لە  هێز 

سعودیە و عێراق« لە الیەك و »ئێران« لە الكەی دیكە بێت.

سەر  بۆ  هەڕەشەیەكە  عێراق  و  ئیرسائیل  پەیوەندییەكانی   .4
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لەبەرئەوەی  ئیرسائیل،  بۆ  بوو  دەستكەوتێك  عێراق  كەوتنی  ئێران: 

بەم  ناوچەكەدا.  لە  بوو  بە ئیرسائیلدا  لەبەرەی دژ  نیو سەدە  عێراق 

پێیە دەتوانرێت پێشبینیبكرێت كە بە كۆتاییهاتنی جەنگ لە عێراق و 

سەركەوتنی ئەمریكا، پێگەی ئیرسائیل لە ناوچەكەدا بەهێزتر دەبێت. 

جێگیربوونی  بە  عێراق:  لە  فیدراڵی  سیستمی  جێگیربوونی   .5

سیستمی فیدراڵی لە عێراقدا، بەرژەوەندییەكانی ئێران لە ناوچەكەدا 

دەكەوێتە ژێر مەترسییەوە.

ئێران:  لەسەر  عێراق  كوردەكانی  سەربەخۆیی  كاریگەری   .6

لە  دەسەاڵت  بەڕێوەبردنی  ئەزمونی  بەرەوپێشچوونی  و  جێگربوون 

كە  بەوپێیەی  ئێراندا  لەبەردەم  هەڕەشەیەكە  كوردستاندا،  هەرێمی 

رەنگە ببێتە هاندەرێك بۆ كوردستانی رۆژهەاڵت تا ئەوانیش چاو لە 

هەرێمی كوردستانی عێراق بكەن و ئەو ئەزمونە دووبارەبكەنەوە.

پێگەی  الوازبوونی  و  نەجەف  زانستی  حەوزەی  بەهێزبوونی   .7

كاتی  لە  قوم  زانستی  ــەوزەی  ح پێگەی  قــوم:  زانستی  ــەوزەی  ح

بەدەسەاڵت گەیشتنی رەزا شادا، ئەو كاتە بەهێزبوو كە ئایەتوڵاڵ نائینی 

لە نەجەفەوە كۆچیكرد بۆ قوم بە هۆی دەسەاڵتی عوسامنییەكان و 

بوونی ئینگلیزەكان لە ناو عێراقدا. لەڕوی مێژوییەوە ئێران سەنتەری 

بوونی  هۆی  بە  كە  عێراقەوە،  پێچەوانەی  بە  نەبووە،  شیعە  ئاینی 

و  عەلی(  )ئیامم  واتە  شیعەكان  گــەورەی  پێشەوای  دوو  ئارامگای 

سەنتەری  ببێتە  كە  بەدەستهێناوە،  هەلەی  ئەو  حسین(،  )ئیامم 

ئاینی شیعە لە جیهاندا. كەربەال و نەجەف هەر لە كۆنەوە جێگەی 

پڕبایەخ بووە لە الی ئەو كەسانەی لە بواری لێكۆڵینەوە و خوێندن 

ئێران تەنها دوای هاتنی  لە بواری شیعەگەریدا كاریان كردوە، بەاڵم 

سەفەوییەكان بەو شێوەیە بووە. دوای ساڵی )1970( و بە هۆی ئازار 
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و ئەشکەنجەدانی شیعەكانی عێراقەوە كەسە دیارەكان رویان لە ئێران 

كرد، بەاڵم بە روخاندنی رژێمی سەدام حسین، دووبارە نەجەف وەك 

یەكەمین شاری پیرۆزی شیعە میانڕەوەكان لەدایكبۆوە و لەبەرامبەر 

لە سەنتەرە  یەكێك  بە  لەدوای ساڵی )1969(وە  قوم وەستایەوە، كە 

بەناوبانگەكانی شیعە دادەنرا لە جیهاندا. ئەم رەوشە هەڕەشەیەكی 

لە  ئاینی شیعە  بۆ  تاكە مەڵبەند  ئێران وەك  پێگەی  بۆ سەر  جیدییە 

لە  ببینێت  رۆڵ  گەورەترین  دەتوانێت  عێراق  لەڕاستیدا  جیهاندا. 

بتوانێت  عێراق  گەر  بەتایبەت  عەرەب،  جیهانی  بۆ  شیعە  گێڕانەوە 

لەیادنەكەین كە  پێویستە ئەوەش  رژێمێكی دیموكراتی دامبەزرێنت. 

رێژەیەكی زۆر لە شیعە لە لوبنان، كوەیت، بەحرەین و سعودیە هەیە، 

بەم پێیە لە درێژ ماوەدا ملمالنێیەكی سەخت دروستدەبێت لەنێوان 

حەوزە زانستیەكانی قوم و نەجەف بۆ زیاتر راكێشانی شیعەكان بەالی 

خۆیاندا.

و  نەجەف  میانڕەوی حكومەتی شیعەی  دیدگای  بەهێزبوونی   .8

الوازبوونی پێگەی دیدگای حكومەتی شیعەی قوم: حەوزەی زانستی 

لە  بەشدارینەكردنە  و  لێكۆڵینەوە  الی  بە  مەیلی  زیاتر  نەجەف  لە 

شاگردەكانی  دیارترین  لە  كە  سیستانی(،  )ئایەتوڵاڵ  سیاسیدا.  كاری 

)ئایەتواڵ خوئییە(، پێگەیەكی بەهێزی هەیە لەناو شیعەكانی كەنداوی 

پاكسان، لوبنان، واڵتە ئەوروپی و ئەمریكییەكاندا.  فارس، هندستان، 

ئایەتواڵ سیستانیش هەروەك )خوئیی( باوەڕیوابوو، ئەگەر رۆحانییەت 

پێدەگات،  زیانی  سیاسەتەوە  ناو  بێتە  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی 

لەبەرئەوەی رۆحانییەت پێویستە تەنها كاری رێنوێنی ئاینی دەسەاڵت 

و خەڵك بكات. بەم پێیە شیعەكانی عێراق حەز بە دووبارەكردنەوەی 

تاقیكردنەوەی ئێران ناكەن لەناو عێراقدا.
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و  ئێران  نێوان  پەیوەندیی  ئاڵۆزیی  و  سوننەكان  كاردانەوەی   .9

ئامادەیی  ناوەڕاست  واڵتە عەرەبییەكان: هەروەك دیارە خۆرهەاڵتی 

لەڕاستیدا  ناوچەكەدا،  لە  نییە  شیعەی  واڵتی  دووەمین  وەرگرتنی 

لە  شیعە  دیكەی  دەوڵەتێكی  دروستكردنی  بۆ  ئێران  هەوڵەی  ئەم 

نێوان  كۆنەكانی  ملمالنێ  زیندوكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ناوچەكەدا 

شیعە و سونەكان.

و  عێراق  لە  ناسیۆنالیستی  بیری  بوژانەوەی  ئەگەرەكانی   .10

ئەو  عێراقییەكاندا  زۆربەی  لەناو  عەملانییەكان:  شیعە  سەركەوتنی 

بۆچوونە باوە، كە دەڵێت عێراق هەمیشە پشتیوانی شیعەكانی ئێران 

بووە، بەاڵم شەڕی ئەم دوو واڵتە لە ساڵی )1980(، ئەو بۆچوونەی 

هەشت  شەڕی  كاتی  لە  عێراق  شیعەكانی  پێیەی  بەو  كاڵرتكردەوە، 

ئێران.  دژی  لە  بوون  عێراق  سوپای  سەرەكی  پێكهێنەری  ساڵەدا 

عێراقی  ناسنامەی  لە  بەش  گرنگرتین  نوێ  ناسیۆنالیزمی  پێدەچێت 

نوێ  ناسیۆنالیستی  بیری  دەستپێكەری  شیعەكان  و  پێكبهێنێت  نوێ 

بن لە عێراقدا. ئێران لە شەڕی هەشت ساڵەدا لە هەوڵی ئەوەدابوو، 

دوربخاتەوە  ئاینییەكان  كەسە  بەتایبەت  عێراق  شیعەكانی  كە 

ئێران  پێدەچێت  ئێستاشدا  كاتی  لە  بكەن،  دوژمنایەتی  كە  لەوەی، 

عێراقێكدا  دروستبوونی  هەوڵی  لە  و  بكات  ئامانج  هەمان  بۆ  كار 

)داود  بۆچوونی  بە  نەبێت.  ئێرانی  ملمالنێكردنی  توانای  كە  بێت، 

شیعە  سەد  لەسەدا  حكومەتێكی  گەر  )تەنانەت  هرامیداس(: 

هەنگوینی  مانگی  تێپەڕینی  دوای  تەنها  دروستبێت،  عێراقدا  لە 

ئەم  ئێمە  دێتەئاراوە،  ئەزمونی ملمالنێ  یەكەمین  پەیوەندییەكەیان، 

ئەزمونەمان لە پەیوەندیی ئەم واڵتانەدا بەدیكردوە: چین و یەكێتی 
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دەوڵەتانە،  ئەم  تێكڕای  ڤێتنام،  و  كەمبۆدیا  چین،  و  ڤێتنام  سۆڤێت، 

و  خۆیان  مێژویی  بنەچەی  سەر  گەڕانەوە  بوون  سۆسیالست  كە 

تەنانەت لە دژی یەكرتیش كەوتنە دۆخی شەڕەوە، منونەیەكی دیكە 

ئایدیۆلۆژیایان  یەك  كە  عێراقە،  و  بەعسی سوریا  بارەوە حزبی  لەم 

هەبوو، بەاڵم لە هەمانكاتدا لەگەڵ یەكیرتیشدا ناكۆك بوون(.

لەناو  ئێران  نەیارەكانی  رێكخراوە  بە  ئەمریكا  بایەخدانی   .11

عێراقدا: یەكێكی دیكەیە لەو تەنگژانەی كە روبەڕوی ئێران دەبێتەوە 

لەناو عێراقدا، هەستانی ئەمریكایە بە كۆمەك و مەشقكردن بە گروپە 

حزبی  خەڵق،  موجاهدینی  وەك  عێراقدا  لەناو  ئێران  نەیارەكانی 

دیموكرات، كۆمەڵە و پژاك. هەڵبەتە ماوەی دەیان ساڵە كە ئێران و 

نەیارەكانی  یارمەتیدانی رێكخراوە  و  داڵدەدان  بە  عێراق هەڵدەسنت 

ئێستا  كە  پێیەی  بەو  فشار.  كارتێكی  وەك  بەكارهێنانیان  و  یەكرتی 

بكات،  مەرزەكانی  كۆنرتۆڵی  تەواوەتی  بە  نییە  توانایدا  لە  عێراق 

هەمیشە ئەو ئەگەرە لەئارادایە، كە پەیوەندیی ئەم دوو واڵتە بە هۆی 

چاالكی ئەو پارت و رێكخراوانەوە تێكبچێت.

نەخشەی ئێران بۆ عێراق

نەخشە  پڕۆگرامێكی  لەڕێگەی  ئێران  )2003(وە  ساڵی  لەدوای 

كۆمەڵگەی  و  سیاسەت  سەر  كاركردنە  بۆ  كاردەكات  بۆداڕێژراوەوە 

عێراق لە چەند رویەكەوە بە مەبەستی ئەوەی عێراقێك دروستبێت 

كە:

1. كاریگەری نەبێت لەسەر بەرژەوەندییە سرتاتیژییەكانی ئێران.

نائارام  و  بێت  بەرقەرار  رۆژئاوای  سنورەكانی  لەسەر  ئاسایش   .2

نەبێت.
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تیایدا  ئیرسائیل  وەك  دیكەی  نەیارەكانی  و  ئەمریكا  توانای   .3

سنوردار بكات.

4. لە داهاتودا نەبێتە مایەی هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی 

ئێران.

فارس  كەنداوی  لەسەر  كاریگەری  دانانی  بۆ  سەكۆیەك  ببێتە   .5

بەتایبەتی و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی.

رەوشی كارکردن

ئێران پڕۆگرامێكی تۆكمەی داڕشتوە بۆ كاركردن لەسەر عێراق بە 

چەند ئاڕاستەیەك لەوانە:

1. بوونی سەربازی و هێزەكانی حەشدی شەعبی: یەكە سەربازییە 

الیەن  لە  هاتن  عێراقەوە  داگیركردنی  لەدوای  هەندێكیان  شیعەكان 

لەناو  هەبوو  بوونیان  زوتر  زۆر  دیكەشیان  هەندێكی  و  ئەمریكاوە 

عێراقدا وەك فەیلەقی بەدر، كە لە ساڵی 1981 دامەزرا. زۆرینەی ئەم 

یەكە سەربازییانە پشت بە چەك و پارەی ئێران دەبەسنت؟ هێزەكانی 

حەشدی شەعبی زۆرینەی ئەو یەكە سەربازییانە پێكدەهێنن، كە لە 

الیەن ئێرانەوە پشتیوانی لێدەكرێت. حەشدی شەعبی رەنگە هۆكاری 

لە  كە  بێت،  مێژویی  پێداویستییەكی  وەاڵمدانەوەی  دروستبوونی، 

شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  بینییەوە.  خۆی  داعشدا  دروستبوونی 

بەپێی دیدی زۆرێك لە رێكخراوە جیهانییەكان و بە گوێرەی لێدوانی 

زۆرێك لە بەرپرسەكان، کۆمەڵە کارێکی توندوتیژ دەكەن هاوشێوەی 

ئەو كردەوانەی كە داعش دەیكات و زۆرینەشیان ئاڕاستەی سوننەكان 

و  دیالە  پارێزگای  لە  منداڵێك  گوللەبارانكردنی  لەوانە  دەكرێت، 

دەستدرێژیكردنە  و  سوننەكان  ماڵی  هــەزار  لە  زیاتر  روخاندنی 
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 ،2015 ساڵی  بودجەی  لە  دیكە.  كردەوەی  چەندین  و  ئافرەت  سەر 

شەعبی.  حەشدی  دروستكردنی  بۆ  تەرخانكراوە  دۆالر  ملیۆن   60

بڕی  مانگانە  ئەندامێكی حەشدی شەعبی  گشتی هەر  بەشێوەیەكی 

شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  كە  ئێستاش  و  وەردەگرێت  دۆالر   500

دژی  لە  شەڕدەكات  بەرەیەكدا  چەند  لە  عێراق  سوپای  شانبەشانی 

رێكخراوی داعش. بە پێی هەندێك خەماڵندن ژمارەی چەكدارەكانی 

حەشدی شەعبی دەگاتە نزیك بە 400 هەزار چەكدار.

هاوردەدەكات.  ئێران  كااڵی  تێكڕای  %72ی  عێراق  ئابوری:   .2

پەیوەندی  بەكاردەهێنێت.  ئێران  ئەندازیاری  توانای   70% هەروەها 

لە  هەر  هێشتا  ئێراندا  و  عێراق  لەنێوان  ئابوری  ناهاوسەنگی 

بەرهەمەكانی  ئێران  بە گشتی  بەردەوامی هەیە.  ئێران  بەرژەوەندیی 

نەوت و بەرهەمگەلێكی دیكە )ئۆتۆمبیل، خۆراك، پێداویستی ناوماڵ، 

دەكات.  عێراق  هەناردەی  ئەندازیاری(  و  هونەری  خزمەتگوزاری 

ساڵەكانی  لە  عێراق  بۆ  ئێران  هەناردەی  راپــۆرت  هەندێك  بەپێی 

6.3 ملیار دۆالر، واتە 19.3%  2012-2013 جگە لە نەوت گەیشتۆتە 

لە تێكڕای هەناردەی ئێران. ئەم رێژەیە ساڵی رابردو كەمبۆوە، بەاڵم 

پێشبینیدەكرێت، كە بۆ ئەم ساڵ زیاتر بێت، بە تایبەت دوای ئەوەی 

ئێران  لەگەڵ  ئەتۆمی  دۆسێی  لەسەر  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  كە 

ئێران  كااڵكانی  تێكڕای   72% عێراق  باسامنكرد  هەروەك  پێكهات. 

دادەنرێت.  ئێران  یەكەمی  بازرگانی  هاوبەشی  بە  و  هاوردەدەكات 

 2014 ساڵی  لە  واڵتەدا  دوو  ئەو  لەنێوان  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  ئاستی 

گەیشتە 13 ملیار دۆالر و پێشبینیدەكرێت، كە ئەو رێژەیە بەرزبێتەوە 

كە  ئەوەش  داهاتودا.  ساڵی  چەند  لەماوەی  دۆالر  ملیار   25–20 بۆ 
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لەڕوی  كرد  ئێران  بە  پێكەشی  ئاڵتون  لە  دەفرێك  لەسەر  عێراقی 

ئابورییەوە، دەركەوتنی داعش بوو، ئەو رێكخراوەی كە دوای ئەوەی 

و  عێراق  لە  بەرفراواندا  ناوچەگەلێكی  بەسەر  دەستبگرێت  توانی 

سوریا، ئەم دەرفەتانەی بۆ ئێران دروستكرد:

 أ. دروستكردنی حەشدی شەعبی.

 ب. دەستگرتنی ئێران بە سەر بازاڕی عێراقدا بەڕێژەی %17.5 لە 

دوای دەركەوتنی داعشەوە، لەكاتێكدا كە پێش دەركەوتنی داعش ئەو 

رێژەیە %13 بوو. دەستگرتنی داعش بەسەر چەند بەشێكی عێراقدا، 

ئاستی بوونی ئابوری توركیا و سعودیەی كەمكردەوە، ئەمەش دەرگای 

ئاوەاڵكرد بەڕوی بازرگانە ئێرانییەكاندا.

 ج. ئەو زیانانەی كە داعش بە عێراقی گەیاند لەڕوی ئابورییەوە، 

دەرفەتێكی دیكەی بۆ ئێران خوڵقاند تا وەبەرهێنان بكات. هەڵگرتنی 

سزا ئابوریەكان، تێچووی بەرهەمهێنان كەمرت دەكاتەوە، ئەمەش ئەوە 

عێراق  بۆ  هەناردەكردنی  ئاستی  دەتوانێت  ئێران  كە  دەگەیەنێت 

شارەزایە  ئەو  بۆچوونی  بەپێی  داهاتودا.  ساڵی  لە  بەرزتربكاتەوە 

بەرهەمەكانی شیرەمەنی، خۆراك،  بەسەر %80ی  تاران دەستیگرتوە 

كە  هەیە،  كااڵ   25-16 هەروەها  عێراق،  لە  چیمەنتۆ  و  سیرامیك 

ئێران قۆرخیكردوە بۆ خۆی. بەپێی بۆچوونی بەدەوی عێراق تا دێت 

زیاتر پشت بە ئێران دەبەستێت لەبواری بەرهەمهێنانی كارەبادا، بە 

تایبەت دوای پەلكێشانی داعش و زۆربوونی كێشەكانی عێراق بەهۆی 

نەبوونی كارەباوە. بە كورتییەكەی عێراق لە چنگی ئێران دەرناچێت 

لەڕوی ئابورییەوە.

ئێران  ئیسالمی،  شۆڕشی  سەركەوتنی  لەگەڵ  شیعە:  ئاینزای   .3
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دەستیكردە جوڵە لەناو ئەو واڵتانەی كە خاوەن پێكهاتەی شیعە بوون. 

شیعەكانی  كە  هەوڵیدا،  ئێران  دەوڵەتانە.  لەو  بو  یەكێك  عێراقیش 

والیەتی  تیۆریی  بنەمای  لەسەر  خۆیدا  الی  بە  رابكێشێت  عێراق 

شیعەكان  مەرجەعە  لە  زۆرێك  دایمەزراند.  خومەینی  كە  فەقیهـ، 

لەو  ئەگەرچی  نەكردوە،  فەقیهی  لە ویالیەتی  پشتیوانییان  لە عێراق 

لەم تەوەرەدا  ئێران.  لە  بارەوە هەڵوێستی سیاسی جیاوازییان هەیە 

كار لەسەر دوو خاڵ دەكرێت بەمشێوەیە: 

پێشوەوە  سەدەی  پەنجاكانی  لە  پارتە  ئەم  دەعوە:  پارتی  أ . 

موسوڵامنان،  دۆخــی  باشرتكردنی  بۆ  هەوڵێك  وەك  دامــەزراوە 

رۆڵێكی  سەدر  باقر(  )محمەمەد  شیعەكان  مەرجەعی  و  بیرمەند 

چەند  سەدر  باقر  پارتەدا.  ئەو  دروستكردنی  لە  هەبوو  دیاری 

كتێبێكی نوسی لەمەڕ ئیسالم و پەیوەندی بە ئابوری و فەلسەفە و 

زۆر بواری زانستی دیكە. سەرەتای ملمالنێكردنی لەگەڵ دەسەاڵت 

بوو  هاوكات  كە  شەستەكان،  كۆتایی  بۆ  دەگەڕێتەوە  عێراق،  لە 

ئیسالمی،  دەعــوەی  پارتی  لەگەڵ  بەعس  دژایەتیكردنی  لەگەڵ 

دوای ئەوەی كە هەستیكرد جەماوەری ئەم پارتە لە زیادبووندایە، 

ئەو  لەدژی  راگەیاندن  شەڕێكی  ئەنجامدانی  بە  هەستا  بۆیە  هەر 

داوای خستنی  و  رێكخست  لەوەاڵمدا خۆپیشاندانی  ئەویش  پارتە 

پاڵی  ئەمەش  دەكرد.  ئیسالمی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  و  دەوڵەت 

و  بگرێت  پارتەكە  ئەندامێكی  چەند  تا  نا  عێراقییەوە  رژێمی  بە 

لەسێدارەبدات.  لێ  سەركردەیەكییان  چەند  ساڵێك  چەند  دوای 

دەعوە  پارتی   ،)1979( لە  ئیسالمی  شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای 

هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  ئێران،  شۆڕشی  بۆ  دەربڕی  خۆی  پشتیوانی 

دەستپێكردنی  لەگەڵ  عێراقدا.  لەناو  پاراست  خۆی  مەرجەعیەتی 
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شەڕی عێراق–ئێران، ئەو پارتە پشتیوانی لە ئێران كرد لە شەڕەكەی 

لە گەڵ عێراقدا، ئەمەش وای لە سەدام كرد، كە بڕیارێك دەربكات 

لە  بێت.  پارتە  ئەو  ئەندامی  كە  هەركەسێك،  لەسێدارەدانی  بە 

محەمەد   1980 ساڵی  لە  لەسێدارەدران  كە  ئەوانەشەوە  سەروی 

هەندێك  ئەوە  دوای  بوو.  ئەلهودا  نور  خوشكەكەی  و  سەدر  باقر 

ئێران  دیكەشیان  هەندێكی  و  سوریا  بۆ  هەڵهاتن  سەركردەكان  لە 

كە  مالكی،  نوری  پێشو  وەزیرانی  ســەرۆك  لەوانە  گرتنییەخۆ، 

لێرەوە  هەیە.  دەعــوەوە  پارتی  بە  پەیوەندی  1970وە  ساڵی  لە 

ئەو  تێبگەین،  ئێران  و  دەعوە  پارتی  نێوان  پەیوەندی  لە  دەتوانین 

پارتەی بە هیچ شێوەیەك دانی نەناوە بە مەرجەعییەتی ویالیەتی 

دوای  تەنانەت  بەدەستهێناوە  ئێرانی  پشتیوانی  ئێران،  لە  فەقیهی 

پارتە، كە لە  پارتە لە ساڵی 2003وە تەنها  داگیركردنی عێراق، ئەم 

تەواوی خولەكاندا دەسەاڵتی بەدەستەوەبووە لە عێراقدا تا ئێستا، 

كە حكومەتەكەی حەیدەر عەبادییە.

ب . نوێنەری تایبەتی رابەری بااڵی شۆڕش: وا باوە رابەری بااڵی 

واڵتانەی  لەو  خۆی  نوێنەری  دانانی  بە  هەستێت  ئێران  شۆڕشی 

كۆكردنەوەی  لە  بریتیدەبێت  نوێنەرە  ئەو  ئەركی  تێدایە،  شیعەی 

ئەركی  چەندین  و  بااڵ  رابەری  نوێنەری  وەك  قسەكردن  و  خومس 

ئێران  بااڵی  رابــەری  خامنەیی  عەلی  نوێنەری  عێراق  لە  دیكە. 

یەكێك  بە  كە  ئەلئاسفی(،  مەهدی  )محەمەد  بەناوی  بوو  كەسێك 

لە دامەزرێنەرانی پارتی دەعوە دادەنرێت و لە الیەن سەركردایەتی 

ئیسالمییەوە  شۆڕشی  لەدوای  ئێران  بوو،  داواكراو  بەعسەوە  پارتی 

ئەم كەسەی لەخۆگرت و لە ساڵی 1980 بووە وتەبێژی فەرمی پارتی 



70

بیانوی  بە  كێشایەوە،  پارتەكە  لە  دەستی   1999 ساڵی  لە  دەعوە. 

ئەوەی كە سەركردەكانی پارتەكە پابەند نابن بە بڕیارەكانی رابەری 

بااڵ، كە ئەو كاتە بەو مانایە دەهات دەبێت سەركردە سیاسییەكان 

حوزەیرانی  مانگی  تا  بنب.  فەقیهی  ویالیەتی  ملكەچی  و  پابەند 

ئەمساڵ، ئاسفی نوێنەری رابەری بااڵی شۆڕشی ئێران بوو لە عێراق. 

رایگەیاند،  عێراق  لە  بااڵ  رابەی  نوسینگەی  لەمەوبەر  رۆژێك  چەند 

وەك  دیاریكردوە  موجتەبا  حسەینی  بەناوی  دیكەی  كەسێكی  كە 

نوێنەری رابەری بااڵ. ئەم دیاریكردنە دوای سەردانی جەواد زەریف، 

تیایدا چاوی بە عەلی  وەزیری دەرەوەی ئێران هات بۆ عێراق، كە 

سیستانی كەوت. بە پێی هەندێك بۆچوون ئەو دیاریكردنە بە پێی 

رێككەوتنێك بوو لەگەڵ عەلی سیستانی، بەاڵم ئەم بۆچوونە بۆمان 

بااڵ  رابەری  نوێنەری  گشتی  بەشێوەیەكی  نەكراوەتەوە.  پشتڕاست 

ئەركی كۆكردنەوەی زەكات و خومس لە ئەستۆ دەگرێت و لەڕوی 

بااڵ  رابەری  دەكات.  بااڵ  رابەری  بۆ  بانگەشە  فیقهییەوە  و  سیاسی 

دوای  لوبنان.  و  یەمەن  سوریا،  عێراق،  لە  هەیە  ئاشكرای  نوێنەری 

باسیان  رۆژنامەكان  لە  هەندێك  موجتەبا(  )حسەینی  دیاریكردنی 

نوسینگەی  لە  شاندێك  گەیشتنی  لەسەر  كرد  هەواڵ  هەندێك  لە 

رابەری بااڵوە بۆ شاری نەجەف تا حوسەینی بناسێنێت بە بەرپرسان 

لەگەڵ  سازبكرێت  چاوپێكەوتنێك  چەند  و  عێراقی  حكومەتی  لە 

مەرجەعە ئاینییەكاندا. چاودێران پێیان وایە كە بەشێوەیەكی گشتی 

عێراقدا،  و  ئێران  لەنێوان  هەیە  مەرجەعەكان  ملمالنێی  لە  جۆرێك 

سەرچاوەی  بە  زانستییەكەی  حەوزە  و  نەجەف  كە  شێوەیەك،  بە 
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شاری  زانستیی  حەوزەی  دادەنرێت،  عێراقییەكان  گەورە  مەرجەعە 

و  ئێران  لە  دادەنرێت  شیعەكان  مەرجەعە  بەسەرچاوەی  قومیش 

لەم  حەوزەیە  دوو  ئەم  مەرجەعەیە.  ئەو  دەرچــوی  خامنەییش 

لێكجیاوازن: خااڵنەدا 

أ . مەرجەعەكانی قوم باوەڕیان بە ویالیەتی رەهای فەقیهی هەیە، 

لە كاتێكدا كە گەورە مەرجەعەكانی نەجەف، لەوانە عەلی سیستانی 

لەگەڵ ئەو دەسەاڵتە رەهایەی ویالیەتی فەقیهیدا نین و چەندینجار 

و  سوریا  لە  ئێران  دەستێوەردانی  لەسەر  دەربڕی  خۆیان  دژایەتی 

عێراق و بۆ ئەو كارە خامنەیی لەوە ئاگاداركردۆتەوە.

تێكەڵكردنی  بە  باوەڕییان  نەجەف  مەرجەعەكانی  گەورە  ب . 

سیاسەت لەگەڵ ئایندا نییە. لە ساڵی 2003 و دوای داگیركردنی عێراق 

تا  پەیڕەوەكانی  بۆ  لە الیەن ئەمریكاوە، سیستانی فەتوای دەرنەكرد 

شەڕی ئەمریكا بكەن، بەو بیانوەی كە هێشتا كاتی نەهاتوە، هەروەها 

هەڵوێستی وەرنەگرت بەرامبەر بە شەڕی ئێران و عێراق، ئەمەش پاڵی 

بە سەدام حسێنەوە نا تا بیخاتە ژێر مانەوەی زۆرەملێیانە، لەبەرئەوەی 

هەڵوێستی  هەندێك  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نەبووە،  بێهەڵوێست 

هەیە، كە رەخنەی لێگیراوە، بەو پێیەی كە هانی پەیڕەوكارانی دەدات 

ناكات؟  سیاسەت  بەشداری  ئەو  كاتێكدا  لە  بكەن،  داعش  شەڕی  تا 

هەڵبژاردنەكاندا؟  لە  دەكات  عێراقی  هاوپەیامنی  پاڵپشتی  یاخود 

وەك  )حوسەینی(  دیاریكردنی  كە  وایە  پێیان  چاودێران  لە  زۆرێك 

جێگرەوەیەك بۆ )ئاسفی(، شتێك نییە جگە لە ملمالنێی مەرجەعەكان 

و  سیستانی  مەرجەعی  كەنارخستنی  بۆ  ئێران  هەوڵی  لە  بریتییە  و 

سەپاندنی مەرجەعی والیەتی فەقیهی، ئەمە لە كاتێكدایە كە زۆرێك 

بەغدا دەكەن  كۆنرتۆڵكردنی  ئاستی  لە  باس  ئێرانییەكان  بەرپرسە  لە 
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و لە الیەكی دیكەوە هۆزە سوننەكان دەڵێن، كە ئێران بە تەواوەتی 

رەوشە  ئەو  موجتەبا  حوسەینی  ئایا  كەواتە  كۆنرتۆڵكردوە،  عێراقی 

نەرمە دەبێت كە ئێران بەكاریدەهێنێت بۆ كۆنرتۆڵكردنی تەواوەتی 

عێراق و سەپاندنی ویالیەتی فەقیهی؟ 
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بەشی حەوتەم
ئێران و هەرێمی كوردستان

پوختە

لە  كوردستان  جیابوونەوەی هەرێمی  و  راگەیاندنی سەربەخۆیی 

عێراق، جگە لەوەی كە دەتوانێت هەڕەشە لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی 

ئێران دروستبكات، دەشتوانێت ببێتە پێگەیەكی بەهێز بۆ واڵتگەلێكی 

بوونی  سەرباری  ئێران،  دژایەتیكردنی  بۆ  ئەمریكا  و  ئیرسائیل  وەك 

عەمبارێكی زۆر مەزنی وزە، كە دەتوانێت ملمالنێی ئێرانی پێبكرێت 

لە بازاڕی فرۆشتنی وزەدا. 
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پەیوەندیەكانی نێوان هەرێم و ئێران

پارتە سەرەكییەكانی هەرێمی كوردستان چ پێش شۆڕشی ئیسالمی 

ئێران و چ دوای شۆڕش، پەیوەندییەكی ناڕون و دوو الیەنەیان هەبووە 

لەگەڵ ئێران. بۆمنونە لە كاتی شۆڕشی مەال مستەفای بەرزانیدا، دوای 

سنورە  سەر  لە  حسین(  )سەدام  لەگەڵ   1975 ساڵی  لە  شا  ئەوەی 

پاڵپشتكردنی  ئێران رێككەوت، دەستی لە  ئاوییەكانی نێوان عێراق و 

دوای  دوبارە  هات.  بەدوادا  كارەساتی  و  هەڵگرت  كوردی  شۆڕشی 

هەڵگیرساندنی شەڕی هەشت ساڵەی نێوان عێراق و ئێران، كوردەكان 

پەنایان بۆ ئێرانی سەردەمی ئایەتواڵكان بردەوە. ئێرانیش لەبەر ئەوەی 

لەگەڵ عێراقدا لەشەڕدا بوو، ویستی لەڕێی هاوكاریكردنی كوردەكان 

بە  رازیكردنی  و  بەعس  رژێمی  هێزەكانی  سەر  بخاتە  زیاتر  فشاری 

رێككەوتنێكی نوێ لەسەر دوبارە دیاریكردنەوەی سنورە دەریاییەكان 

و دواجار كارەساتی هەڵەبجە و راگواستنی بەدوادا هات.

باشرتین  ئێران،  و  عێراق  نێوان  ساڵەی  هەشت  شەڕی  لەماوەی 

پارتە  بە  عێراق،  ئۆپۆزسیۆنەكانی  الیەنە  و  پــارت  ــدەدەری  داڵـ

رویەكەوە  هەموو  لە  داڵدەدانیان  سەرباری  كوردییەكانیشەوە. 

مادییەوە.  لەڕوی  هەم  و  لۆجستیكی  لەڕوی  هەم  هاوكاریكردون، 

بێگومان هیچ داڵدەدانێك و هیچ یارمەتییەكیش لە جیهانی سیاسەتدا 

بەبێ بەرامبەر نابێت، ئێران هەمیشە چ لە كاتی جەنگ و چ دوای 

راگرتنی شەڕ و سەرهەڵدانی راپەڕینی جەماوەری لە ساڵی )1991(

دا، سودی لەو یارمەتییە بینیوە، كە پێشرت پێشكەشی كوردی كردوە. 

هەڵبەتە یارمەتیدانی ئێران تەنها نەبەسرتاوەتەوە بە كاتی جەنگەوە، 

هەر  یارمەتیدانە  ئەو  دیكە  بەشێوەیەكی  ئاشتیشدا  كاتی  لە  بگرە 

بەردەوامبووە. 
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ئێران و راگەیاندنی دەوڵەتی كودی

ئێران پێی وایە، راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی، ئاسایشی نەتەوەیی 

ئێران دەخاتە مەترسییەوە، نەك تەنها لەبەر ئەوەی كە لە ئێرانیش كورد 

بوونی هەیە و ئەوانیش لە داهاتودا هەمان خواستییان دەبێت، بەڵكو 

لەبەرئەوەی لەناو ئێراندا جگە لە كورد، چەندین كەمە نەتەوەی دیكە 

دەژین، كە بریتین لە تورك، ئازەر، عەرەب و بلوجەكان، كە ئەوانیش 

بەم كارە ئارەزوی هەاڵتنیان لە نێوەند بە ئاڕاستەی سەربەخۆیی زیاتر 

دەبێت و ئێرانیش لە لێواری لەبەر یەكهەڵوەشاندنەوە نزیكدەبێتەوە.

ئێران لە ساڵی 2003وە بەردەوام لە هەوڵدابووە، سەرەتا لەگەڵ 

تەنها  بە  ئێستا  و  سوریا  و  توركیا  واتە  عێراق،  هاوسێی  واڵتانی 

یەكپارچەیی  پاراستنی  لەبەر  بپارێزێت  عێراق  خاكی  یەكپارچەیی 

لەگەڵ  شێوەیەك  هیچ  بە  ئێران  دەبینین  هەربۆیە  خۆی،  خاكی 

سەربەخۆیی  راگەیاندنی  كەواتە  نییە.  كوردیدا  دەوڵەتی  راگەیاندنی 

نەتەوەیی  ئاسایشی  لەسەر  هەڕەشە  دروستبوونی  لەگەڵ  هاوكاتە 

راگەیاندنی  لە  بۆ رێگریكردن  ئێران  یەكپارچەیی خاكەكەی.  و  ئێران 

سەربەخۆیی و دروستكردنی دەوڵەتی كوردی هەر لەدوای 2003وە 

كاریكردوە لەسەر جێبەجێكردنی ئەم خااڵنەی خوارەوە:

1. هەمو توانایەكی خستۆتەگەڕ بۆ ئەنجامنەدانی راپرسی لە كەركوك 

و ناوچە جێناكۆكەكان، تا كەركوكی دەوڵەمەند بە نەوت و ناوچەكانی 

هەرێمێكی  لەبەرئەوەی  كوردستان،  هەرێمی  سەر  نەگەڕێتەوە  دیكە 

دەوڵەمەند بە وزە، رێگەی سەربەخۆیی ئاسانرت دەكات.

لە  بەدەستبهێنن  بااڵ  پۆستی  تا  كوردەكان  لە  پشتیوانیكردن   .2

حكومەتی ناوەندیدا بە مەبەستی كپكردنی هەستی نەتەوەییان. 

كۆدەنگی  تا  كوردیەكان  پارتە  نێوان  ناكۆكی  لە  پشتیوانیكردن   .3
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لەسەر راگەیاندنی سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان بەدەستنەیەت.

لەبەرامبەر  ناوەندی  حكومەتی  پشتیوانیكردنی  و  بەهێزكردن   .4

هەر هەوڵێكی جیابوونەوەی هەرێمی كوردستان.

لەمپەرێك  وەك  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  بەكارهێنانی   .5

لەبەردەم پارتە كوردییەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان.

لە  كوردی  دەوڵەتی  راگەیاندنی  لە  ئیرسائیل  پشتگیری  هۆكاری 

دیدی ئێرانەوە 

ئیرسائیل لەماوەی نیو سەدەی رابردودا، بەو پێیەی كە الیەنێكی 

ناوەڕاستدا،  خۆرهەاڵتی  لە  بووە  قەیران  دروستكردنی  سەرەكی 

لە  ــردوە  ك سیاسی  گۆشەگیری  لە  جۆرێك  بە  هەستی  هەمیشە 

ناوچەكەدا، هەر لەبەر ئەو هۆیە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدا بووە، 

كە پەیوەندیی بەهێز دروستبكات لەگەڵ ئەو نەتەوانەی، كە عەرەب 

ئیرسائیل  سەرۆكی  یەكەمین  كە  گۆرین(  )بن  ناوچەكەدا.  لە  نین 

ئیرسائیل  ئاسایشی  دابینكردنی  ئامانجی  بە   ،1948 ساڵی  لە  بوو 

سرتاتیژییەكی نوێی داهێنا، كە پشتئەستور بوو بە هەوڵدانی ئیرسائیل 

بۆ دۆزینەوەی هاوپەیامن لەگەڵ ئەو نەتەوانەی كە عەرەب نەبوون. 

لە چەند خاڵێكدا هەوڵدەدەین دیدی ئێران بخەینەڕو لەسەر هۆكاری 

پشتگیریكردنی ئیرسائیل لە ڕاگەیاندنی دەوڵەتی كوردی: 

كە  پێیەی  –بەو  كوردستان  راگەیاندنی سەربەخۆیی هەرێمی   .1

خاوەن پێگەیەكی سرتاتیژی گرنگە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست– نەوەك 

لە  ئەو  پێگەی  بەڵكو  ئیرسائیل،  سەر  بۆ  نابێت  هەڕەشەیەك  هەر 

ناوچەكەدا بەهێزتر دەكات.

داهاتوی  دەوڵەتی  لە  خۆی  هەژمونی  لەڕێگەی  ئیرسائیل   .2
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كوردستاندا، دەتوانێت فشار بخاتە سەر ئێران و توركیا و پرسی كورد 

بوروژێنێت و بیكاتە گەورەترین نیگەرانی بۆ ئەو دوو واڵتە.

ئێرانە،  سەر  فشارخستنە  ئامڕازێكی  وەك  كورد  بەكارهێنانی   .3

هەروەك چۆن ئێران حزبوڵاڵ بەكاردەهێنێت لە دژی ئیرسائیل.

خۆرهەاڵتی  لە  قەیران  دیكەی  نێوەندێكی  دروستكردنی   .4

ناوەڕاستدا، بەو پێیەی كە راگەیاندنی دەوڵەتی كوردی، ئێران و سوریا 

و توركیا واڵتە عەرەبییەكان بەخۆیەوە سەرقاڵدەكات.

5. پچڕاندنی هێڵی درێژبوونەوەی ئاینزای شیعە لە پاكستانەوە تا 

لوبنان، بەو پێیەی كە كورد لە زۆرینەیەكی سوننە پێكهاتوە.

دەرەنجام

كە  دەژی،  جیهاندا  ناوچەی  قەیراناویرتین  لە  یەكێك  لە  كورد 

عەمبارێكی  بوونی  لەبەر  كە  ناوچەیەی  ئەو  ناوەڕاستە.  خۆرهەاڵتی 

ستەمکارەكان  رژێمە  بوونی  و  سرتاتیژی  بایەخی  و  وزە  مەزنی 

بۆ  زلهێزەكان  واڵتە  خواستی  و  الیەك  لە  تیرۆر  و  بنەماخوازی  و 

كوردی  دەوڵەتی  رەوایەتی  دیكەوە،  الكەی  لە  بەسەریدا  دەستگرتن 

واڵتە  و  ناوچەكە  الیەن  لە  كردوە  كارێكی  و  پرسیارەوە  ژێر  خستۆتە 

بەاڵم  ئەژماربكرێت،  قەیران  دیكەی  هۆكارێكی  وەك  زلهێزەكانەوە 

ئەوەی زیاتر لەهەر هۆكارێكی دیكە قەیرانی دروستكردوە بۆ خودی 

داگیركەرەكانی  دەوڵەتە  بەرژەوەندی  لەنێوان  دابەشبوونیەتی  كورد، 

بڕیار  لەوەی  بەر  وایە  باشرت  كورد  من  بۆچوونی  بە  كە  كوردستاندا، 

لەسەر هیچ شتێك بدات، پێویستە لەناو خۆیدا كار بۆ یەكهەڵوێستی 

بكات. كورد ئەگەر یەكهەڵوێست بێت لەسەر راگەیاندنی سەربەخۆیی 

شەڕی  دەتوانێت  دڵنیاییەوە  بە  كوردی،  دەوڵەتی  دروستكردنی  و 

هەموو جیهان بكات لەپێناو مافی رەوای خۆیدا.
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بەشی هەشتەم
ئێران و ئەفغانستان

پێشەكی

مەودای سنوری نێوان ئێران و ئەفغانستان دەگاتە 945كم، بوونی 

ئەم مەودا زۆرەش دەرگا زۆر دەكاتەوە بەسەر دروستكردنی هەڕەشە 

مادەی  قاچاخربدنی  بە  لەبواری  ئێران  نەتەوەیی  ئاسایشی  لەسەر 

الیەن  لە  سنورییەكان  خاڵە  پەالماردانی  نایاسایی،  كۆچی  هۆشبەر، 

گروپە چەكدارەكانەوە. ئەم سنورە قوربانییەكی زۆری دروستكردوە بۆ 

لەو  پێویست  سەرمایەگوزاری  ئەنجامدانی  نەتوانینی  و  ئێران  ئابوری 

سنورەدا، كە بۆتە هۆی باڵوبوونەوەی هەژارییەكی زۆر لەو ناوچەیەدا. 

هەر ئەو هەژارییەشە، كە پاڵ بە دانیشتوانی ئەو ناوچە سنوریانەوە 

دەنێت، كە پەنابەرنە بەر كاری هێنان و بە قاچاخربدنی مادەی هۆشبەر 

و چاالكی گروپگەلێی نەیاری وەك جوندوڵاڵ و سوپای عەدل، كە بە پێی 

هەندێك زانیاری لە الیەن واڵتانی كەنداوەوە پشتیوانییان لێدەكرێت.
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بایەخی ئەفغانستان بۆ ئێران

بەبێ  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  پێشیانەوە  لە  و  رۆژئاوا 

ئەوەی بتوانێت هیچ جۆرە چارەسەرێك پێشكەشبكات، ئەفغانستان 

ناوخۆییەكانی  كێشە  قورسایی  باری  هەوڵدەدات  و  جێدێڵێت  بە 

ئەو  بۆ  رەنگە  كە  ناوچەكە،  واڵتانی  بۆ  بەجێبهێڵێت  ئەفغانستان 

بە  زۆر  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  بێت.  گونجاوترینییان  ئێران  كارە 

بایەخەوە لە ئەفغانستان دەڕوانێت و پاساو بۆ ئەو كارەش بوونی 

چەندین خاڵی هاوبەشە لەنێوان ئێران و ئەفغانستاندا و بە تایبەت 

بە زەمینگەلێكی وەك: كولتور، رەگەز، زمان، مێژو و ئاین. كۆی ئەم 

خاڵە هاوبەشانە پاڵ بە ئێرانەوە دەنێت تا جێپێی خۆی قایمرتبكات 

لە ناو ئەفغانستاندا.

حامد  سەرۆك  پشتیوانی  خول  سێ  بۆ  ئێران  ئەفغانستان  لە 

كرد  تاڵیبانی  جواڵنەوەی  پشتیوانی  هەمانكاتدا  لە  كرد،  كارزای 

هێزە  لێدانی  بۆ  ئاینزایی(  توندی  ملمالنێی  بوونی  )سەرباری 

هاوپەیامنەكان لەناو ئەفغانستان، ئەمەش بە ئامانجی وەدەرنانیان 

جواڵنەوەی  لە  پشتیوانیكردن  عێراق(.  ئەزمونی  )دوبارەكردنەوەی 

لەنێوان  هێزبوو  بااڵنسی  راگرتنی  بۆ  زیاتر  ئەفغانستان  لە  تاڵیبان 

و  پاكستان(  و  )سعودیە  هاوپەیامنەكانی  و  ئەمریكا  و  ئێران 

بیر  نەتوانێت  تا  ئەفغانستان  لە  ئەمریكا  هێزەكانی  زەمینگیركردنی 

لە لێدانی ئێران بكاتەوە. 

جواڵنەوەی تاڵیبان

سەرەتا ئەمریكا بە هاوكاری سعودیە و پاكستان خوازیاری ئەوە 

دژی  لە  كاریبهێنێت  بە  بگۆڕێت  تاڵیبان  جوڵەی  ئاڕاستەی  كە  بوو، 
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ئێران. لە كاتێكدا ئەوە ئێران بوو، كە توانی دزە بكاتە ناو سەركردایەتی 

و هاوپەیامنەكانی  ئەمریكا  لە دژی  بەكارهێنانی  و  ئەو جواڵنەوەیە 

بەهێزكردنی  لە  بیر  وایكرد  كە  بوو،  ئەوەش  هەر  و  ئەفغانستان  لە 

رێكخراوی داعش بكرێتەوە لە ئەفغانستان تا بەو ئەركە هەستێت، كە 

جواڵنەوەی تاڵیبان نەیتوانی بیكات لەدژی ئێران.

لە  دروستببێت  عەملانی  دەوڵەتێكی  كاردەكات  ئێران  لەئێستادا 

ئاینزای  كە  پێیەی  بەو  ئیسالمی،  دەوڵەتێكی  نەوەك  ئەفغانستان 

سوننە لە ئەفغانستان زۆرینەن و دەتوانن لە داهاتودا كێشە بۆ ئێران 

دروستبكەن، بەوپێیەی كە لە ئەفغانستان زەمینەی بیری بنەماخوازی 

هاوسێی  سعودیە  منونەی  هاوسێیەكی  نایەوێت  ئێران  و  لواوە  زۆر 

بێت. 

پرسی پەناهەندە ئەفغانەكان

پرسانەیە،  ئەو  پێشەنگی  ئێران  لە  ئەفغانیەكان  پەناهەندە  پرسی 

بەپێی  ئەفغانستاندا.  و  ئێران  لەنێوان  دروستكردوە  بارگرژی  كە 

هەندێك داتا ئەفغانستان پێی وایە كە نزیك بە 900.000 پەناهەندە 

لەناو خاكی ئێراندا دەژی، بەاڵم ئێرانییەكان پێیانوایە، ئەو ژمارە تەنها 

ئەوانە دەگرێتەوە، كە بە شێوەیەكی فەرمی هاتونەتە ناو ئێران، بەاڵم 

ژمارەیان  ئێرانەوە  ناو خاكی  هاتونە  نافەرمی  بەشێوەیەكی  ئەوانەی 

دەگاتە زیاتر لە 1.400.000 پەناهەندە، كە زۆرینەیان لە پارێزگاكانی 

تاران و خوراسانی گەورە نیشتەجێن و وەك دز، مەترسی، تاوانبار و 

هۆكاری بێكاری پۆلێنكراون. ئەمەش پاڵی بە حكومەتەكەی نەژادەوە 

پەناهەندە  بەزۆری  نادرنەوەی  سیاسەتی  2005ـەوە  ساڵی  لە  تا  نا 

ئەفغانییەكان پیادەبكات، بە ئامانجی دابینكردنی هەزارەها دەرفەتی 
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ئێران  نێوان  پەیوەندییەكانی  ئێرانییەكان. هەرجارێك كە  بۆ  كاركردن 

و ئەفغانستان بارگرژی تێدەكەوێت، پرسی پەناهەندە ئەفغانییەكان 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  خراپ  بە  ئێران  تیایدا  و  سەرهەڵدەداتەوە 

پەناهەندە ئەفغانییەكان تۆمەتباردەكرێت.

بنكە سەربازییەكانی ئەمریكا لە ئەفغانستان

ئێران پێیوایە كە ئاسایشی ئەفغانستان بریتییە لە ئاسایشی ئێران 

ناوچەگەلێكی  لە  سەربازی  بنكەی  دانانی  بە  ئەمریكا  هەستانی  و 

لگامن  و  باگرام  شەریف،  مەزار  قەندەهار،  هەرات،  وەك  سرتاتیژی 

بە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی خۆی ناوزەندی دەكات. سەرباری ئەو 

هەستیارییەی، كە دانانی ئەو بنكە سەربازییانە دروستیكردوە تەنانەت 

لەناو ئەفغانستانیشدا، بەاڵم ئەمریكا سورە لەسەر ئەوەی كە الی كەم 

سێ بنكەی سەربازی هەبێت لە ناو ئەفغانستاندا، بەو پێیەی كە روسیا، 

بازنەی  ناو  ناوەند دەكەونە  ئاسیای  ئێران، هندستان و واڵتانی  چین، 

سرتاتیژیەتی ئەمریكا، كە لە ئەفغانستانەوە نەخشەی بۆ دادەڕێژرێت. 

بە پێی بۆچوونی رشۆڤەكارانیش، بنكەی باگرامی سەربازی بە گرنگرتین 

بنكەی سەربازی ئەمریكا دادەنرێت لە ئەفغانستان و ئێران پێی وایە، 

كە هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی واڵتانی هاوسێی ئەفغانستان.

تێچووی دروستكردنی بنكەی سەربازی باگرام تا ئێستا گەیشتۆتە 

200 ملیۆن دۆالر و لەسەر روبەرێكی 20 هێكتاری دروستكراوە. لەناو 

ئەو بنكەیەدا زیندانێكی نهێنی دروستكراوە و زیاتر لە 700 زیندانی 

ئەمریكا  پێیوایە  ئێران  دەكرێت.  لەگەڵدا  لێپێچینەوەیان  كە  تێدایە، 

تایبەت  و  نهێنی  كاری  بۆ  بەكاردەهێنێت  باگرام  سەربازی  بنكەی 

لەدژی واڵتانی ناوچەكە. 
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نیگەرانی ئێران لە پەیامننامەی نێوان ئەمریكا و ئەفغانستان

بێالیەن  بە  كە  دەردەكات،  لەو  ئەفغانستان  پەیامننامەیە  1.ئەو 

سنوری  لەنزیك  خۆی  هێزەكانی  ئەمریكا  ئەوەی  لەبەر  مبێنێتەوە 

ئێران  ئاسایشی  بۆ سەر  ئەمەش وەك هەڕەشە  و  ئێران دەهێڵێتەوە 

لێكدەدرێتەوە. 

و  ئەفغانستان  لەنێوان  سرتاتیژی  پەیامننامەیەكی  2.بەستنی 

ئەمریكا كاریگەری نەرێنی دەكاتە سەر پەیوەندییە سیاسی، ئابوری، 

دەبێتە  ئەمریكا  كە  پێیەی  بەو  ئەفغانستان،  و  ئێران  كلتورییەکانی 

رێگر لەبەردەم وەبەرهێنانی ئێران لە ئەمریكا.

شەڕی  بە  درێـــژەدەدات  ئەفغانستان  لە  ئەمریكا  3.مانەوەی 

ناوخۆ لەو واڵتە و دەرەنجام پڕۆسەی دروستكردنەوەی دەسەاڵت بۆ 

ماوەیەكی نادیار دوادەكەوێت.

ئامانجی ئەمریكا لە ئەفغانستان

بۆ  هەوڵدەدات  ماوەیەكە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

–باكوری  توركامنستان  لە  گاز  و  نەوت  كێڵگەكانی  كۆنرتۆڵكردنی 

بەناو  توركامنستانەوە  لە  نەوت  بۆری  هەیە  پالنی  و  ئەفغانستان- 

هەروەها  عــەرەب.  ــای  دەری دەگاتە  تا  رابكێشێت  ئەفغانستاندا 

دەیەوێت هێڵی گاز لە توركامنستانەوە رابكێشێت بە ناو ئەفغانستاندا 

تا دەگاتە پاكستان لەپێناو كەمكردنەوەی هەژمونی روسیا و ئێران لە 

ناوچەكە. بە ئامانجی پەكخستنی پڕۆژەی گواستنەوەی گاز لە نێوان 

نێوان  نەوتی  گواستنەوەی  هێڵی  پەكخستنی  و  ئەفغانستان  و  ئێران 

ئێران و توركامنستان.
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دەرەنجام

ئاستی  لەسەر  بدات  زیاتر  هەوڵی  كە  ئێران  لەسەر  1.پێویستە 

سیاسەتی دەرەوە تابتوانێت روداوەكانی ئەفغانستان لە بەرژەوەندی 

خۆی بشكێنێتەوە.

لەگەڵ  بگرێتەبەر  نوێ  سیاسەتێكی  ئێران  لەسەر  2.پێویستە 

لەالی  بكات  جوانرت  خۆی  سیامی  بتوانێت  تا  ئەفغانەكاندا  پەنابەرە 

بەرامبەرە  ئەمریكا  هێزەكانی  كشانەوەی  كە  بەوپێیەی  ئەفغانەكان، 

بە پەرەسەندنی شەڕی ناوخۆ و زیاتر ئاوارەبوونی خەڵك بەرەو ئێران.

تەواوەتی  شێوەیەكی  بە  تاڵیبان  لەناوبردنی  كە  پێیوایە  3.تاران 

نەیارەكانی  الیەن  لە  سەری  هێرشكردنە  بۆ  دەڕەخسێنێت  دەرفەت 

لە ئەفغانستانەوە، هەر بۆیە ئێران بە پێویستی دەزانێت كە تاڵیبان 

بهێڵێتەوە.
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بەشی نۆیەم
ئێران و حوسیەكانی یەمەن

پوختە

واڵتە  لە  پێكبهێنێت  بــەرەیــەك  توانی  سعودیە  ئەگەرچی 

عەرەبییەكانی ناوچەكە بۆ هێرشكردنە سەر حوسییەكان لە یەمەن، 

خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لە  هەژمون  ملمالنێی  لە  پێناچێت  بــەاڵم 

لەبەرئەوەی  بەدەستبهێنێت،  سەركەوتن  ئێران  لەگەڵ  ناوەڕاست 

شكستی  بە  ئەگەر  نابێت،  یەكالكەرەوە  هێرشە  ئەو  دەرەنجامی 

رودان،  لە  دورە  گریامنەیە  ئەم  كە  كۆتاییپێبێت،  حوسییەكانیش 

كە  پڕبكاتەوە،  بۆشاییە  ئەو  دەتوانێت  ئەلقاعیدە  رێكخراوی 

حوسییەكان لەدوای خۆیان دروستیدەكەن و دەبنەوە بە گەورەترین 

هەڕەشە بۆ سەر سعودیە.
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سەرەتا

لەسەر  كاریكردوە  تاران  ئیسالمییەوە،  لە سەرەتای شۆڕشی  هەر 

عەرەبییەكان  واڵتە  بۆ  تایبەت  بە  ئیسالمی،  شۆڕشی  هەناردەكردنی 

لەپێناو  جیۆسیاسییەكان  هاوكێشە  قڵپكردنەوەی  ئامانجی  بە 

ئەمڕۆ  ئەوەی  ناوچەكەدا.  لە  ئیسالمی  جیهانی  رابەرایەتیكردنی 

دەستگرتن  لە  بریتییە  بەڕێوەدەبات،  ئێران  دەرەوەی  سیاسیەتی 

بە  بوون  ئەو  هەژمونی  جێی  پێیوایە  تاران  ناوچانەی  ئەو  بەسەر 

پێی مێژو، بە تایبەت لە یەمەن و كەنداودا، ئامانجی پشت پەردەش 

بریتییە لە زیندوكردنەوەی سەروەرییەكانی ئیمپراتۆریەتی فارسی.

یەمەن لە پێش ئیسالمدا سەر بە ئیمپراتۆریەتی فارس بووە، ئەویش 

یەزن(  زی  بن  سەیف  )حەمریین  یەمەن  شای  پەنابردنی  هۆی  بە 

داگیركاری  هێرشی  لە  بیپارێزێت  تا  فارس  ئیمپراتۆری  )كیرسا(ی  بۆ 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ  ئێران دەیەوێت دوبارە  حەبەشییەكان. ئەمڕۆ 

گرنگەی وەربگرێت،  پێگە جوگرافییە  لەو  و سود  دابڕێژێتەوە  یەمەن 

بەو پێیەی كە دەڕوانێت بەسەر رێڕەوە دەریاییە گرنگەكان و هاوسنورە 

لەگەڵ دوژمنە سەرسەختەكەی ئێران، كە ئەویش سعودیەیە.

هەڵوێستی  هۆی  بە  یەمەن  لە  سیاسی  بۆشایی  دروستبوونی  دوای 

كرانەوە  ئەو   ،1990 ساڵی  عێراق  دژی  شەڕ  لە  یەمەن  پێشوی  رژێمی 

سیاسییەش كە لەدوای یەكگرتنەوەی یەمەن دروستبوو، ئێران لەڕێگەی 

چەند نێوەندێكەوە كە كاریان پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری پزیشكی بوو 

بەهێزكردنی جواڵنەوەی  لەپێناو  هەواڵگری  چاالكی  و  یەمەن  گەڕایەوە 

حوسییەكان دەستیپێكرد، كە ئەو كاتە لەژێر ناوی »گەنجانی ئیامنداردا 

كاریاندەكرد« و دواتر لە ساڵی 2010 ناوی »ئەنساروڵاڵ« لە خۆیان بنێن.



87

هۆكارەكانی بایەخدانی ئێران بە یەمەن

جوگرافی  هەڵكەوتەی  لەبەر  دەدات  یەمەن  بە  بایەخ  1.ئێران 

لەو  هاوپەیامنەكانی  پشتیوانیكردنی  و  واڵتە  ئەو  دیموگرافی  و 

زۆرینە  كە حوسییەكان  كاتێكدا  لە  دەسەاڵت،  بە  گەیشنت  بۆ  واڵتە 

لەگەڵ حوسییەكان هاوشێوەی  ئێران  لە یەمەن. مامەڵەكردنی  نین 

دەیەوێت  ئێران  لوبنان.  حزبوڵاڵی  لەگەڵ  ئێرانە  مامەڵەكردنی 

دەسەاڵتێك  هیچ  كە  یەمەن،  لە  بەهێزبن  هێندە  حوسییەكان 

و  ناوخۆ  ئاستی  لەسەر  چ  بڕیارێك  هیچ  ئەوان  بەبێ  نەتوانێت 

دۆخە  ئەم  ومتان  هەروەك  دەربكات.  دەرەكی  ئاستی  لەسەر  چ 

لوبنان  لە  ئێران  ئێستا  كە  دەبێت،  دۆخە  ئەو  هاوشێوەی  دروست 

بەبێ  دەكات  دەســەاڵت  كۆنرتۆڵی  هێزێك  واتە  دروستیكردوە. 

دەوڵەتە  ئەو  كردەوەكانی  تەواوەتی  بەرپرسیارێتی  كە  ئەوەی 

لەئەستۆ بگرێت. ئێران ئێستا جگە لە حوسییەكان سود لە هەژمون 

و بنكەی جەماوەری سەرۆكی پێشوی یەمەن، واتە عەلی عەبدوڵاڵ 

وەردەگرێت. ساڵح 

2.ئێران بایەخ بە یەمەن دەدات لەبەر پێگەی جوگرافی ئەو واڵتە 

و  عەدەن  كەنداوی  و  بابوملەندەب  گەروی  بەسەر  روانینی  بەهۆی 

دەریای سوردا. 

و  هەژمون  ئێران  یەمەن،  لە  حوسییەكان  بەهێزبوونی  3.لەگەڵ 

دەسەاڵتی دەبێت لە )بابوملەندەب، دەریای عەرەب، دەریای سور و 

دەریای سپی ناوەڕاست(، دوای ئەوەی كە سەنعاش چووە پاڵ ئەو 

واتە  تیایدا  دەسەاڵتە  و  هەژمون  خاوەن  تیایدا  تاران  كە  ناوچانەی 

بەغداد، دیمەشق و بەیروت.
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یەمەن،  لە  ئێران  بۆ  گرنگەكان  دەریاییە  رێــڕەوە  لە  4.بــەدور 

یەمەن  لە  حوسییەكان  پشتیوانیكردنی  لە  ئێران  دیكەی  ئامانجێكی 

بریتییە لە دروستكردنی هەڕەشە لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی واڵتانی 

كەنداوە  گەمارۆدانی  و  تایبەتی  بە  سعودیە  و  گشتی  بە  كەنداو 

باكورەوە  لە  عێراق،  رۆژهەاڵتەوە  لە  ئاڕاستەكانەوە:  لەسەرجەم 

ئێران  كە  ماوە  رۆژئاوا  تەنها  یەمەن.  باشورەوە  لە  لوبنان،  و  سوریا 

و  سودان  لە  بكاتەوە  پێیەك  شوێن  تا  هەوڵدایە  لەوپەڕی  ئێستا 

پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵیدا باشرتبكات.

خاكی  ناو  دەكەونە  كە  سنورییانەی،  ناوچە  ئەو  باسە  5.شایانی 

سعودییەوە و هاوسنورن لەگەڵ یەمەن، شیعە ئیسامعیلییەكان تیایدا 

نزیكبێتەوە  لێیان  یەمەنەوە  لەڕێگەی  ئێران دەیەوێت  نیشتەجێن و 

تابتوانێت لەكاتی پێویستدا بیانجوڵێنێت لە دژی سعودیە.

گەیاندنی هاوكارییەكان چۆنیەتی 

بەپێی  ئەریتیریا.  لەگەڵ  هەیە  بەهێزی  پەیوەندییەكی  ئێران 

چەند زانیاریەكی هەواڵگری، ئێران چەند دورگەیەكی لە ئەریتیریا 

حوسییەكان  چەكدارە  بە  مەشقكردن  ئامانجی  بە  كرێگرتوە  بە 

حزبوڵاڵی  و  پاسداران  سوپای  ئەفسەرەكانی  سەرپەرشتی  لەژێر 

و  هەڵگرتن  بۆ  بەكاردەهێرنێت  دورگانە  ئەو  هەروەها  لوبنان. 

دورگانە.  ئەو  بۆ  دەینێرێت  ئێران  كە  ئەو چەكانەی،  عەمباركردنی 

بۆ  دەگوازرێتەوە  شكارەوە  بەلەمی  رێگەی  لە  دواتر  چەكانە  ئەو 

شاری  بۆ  دواتر  و  سور  دەریای  لە  یەمەن  دەریاییەكانی  كەنارە 

باكوری یەمەن. لە  سەعدە 



89

دەرەنجام

1.تا ئێستا روینەداوە لە مێژودا كە سوپا كالسیكیەكان توانیبێتیان 

»ڤیت  منونەش  پارتیزانیدا،  شەڕی  لە  بەدەستبهێنن  سەركەوتن 

لە  »حزبوڵاڵ«  ئەفغانستان،  لە  »تاڵیبان«  ڤێتنام،  لە  كۆنگەكان« 

سعودیە  كە  هەڵمەتەش  ئەو  غەزە،  كەرتی  لە  »حەماس«  و  لوبنان 

دەستیپێكردوە دواجار بە شكست كۆتاییپێدێت.

بۆ  سعودیە  بەڕابەرایەتی  هاوپەیامنێتییەك  2.دروستبوونی 

سوپا  ئــەو  ــر  دوات و  یەمەن  لە  حوسییەكان  ــەوەی  ــوون ــەڕوب روب

هاوبەشەی كە ئەو واڵتانە بانگەشەی بۆ دەكەن هۆكار دەبێت بۆ:

لەگەڵ  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  زیاتری  لێكنزیكبوونەوەی  أ . 

)ئیخوان موسلمین و رێكخراوی ئەلقاعیدە( تا لەناوەوە كێشە بۆ ئەو 

واڵتانە دروستبكەن، كە رۆڵی سەرەكیان دەبێت لەو هاوپەیامنێتییەدا 

)وەك سعودیە، میرس(.

ب . بەوپێیەی كە ئەو سوپا هاوبەشەی لە لوتكەی واڵتانی عەرەبی 

نزیكبوونەوە  لە  بەو هیوایەی جۆرێك  كرا،  بانگەشەی دروستكردنی 

دژایەتیكردنی  )سەرباری  دروستبكات  ئێراندا  و  ئیرسائیل  لەنێوان 

ئاشكرای یەكدی(، لەبەرئەوەی ئەو سوپایە دەتوانێت لە داهاتوشدا 

هەڕەشە لە ئیرسائیل بكات.
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بەشی دەیەم
ئێران و سوریا

پێشەكی

بێگومان سوریا گرنگرتین هاوپەیامنی سرتاتیژی كۆماری ئیسالمی 

ئێرانە لە ناوچەكەدا. ئەم هاوپەیامنێتییە كارتێكی فشاری زۆر بەهێزە 

رۆژئاواییەكان  هێزە  لەبەرامبەر  و  ئێرانەوە  كاربەدەستانی  بەدەست 

سوریا  بەكاردەهێرنێت.  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  تایبەت  بە 

هۆكار  ئەسەدیش  روخانی  و  تارانە  ناوچەیی  داردەستی  گرنگرتین 

كە  ئێران،  كارەكتەرەكانی  سیاسەتی  ریزبەندی  تێكدانی  بۆ  دەبێت 

حزبوڵاڵ و حەماسە لە ناوچەكەدا. 

مەیدانەكانی  گەورەترین  لە  یەكێك  بە  سوریا  ناوخۆی  شەڕی 

لەكاتی  دادەنرێت  جیهان  و  ناوچەكە  هێزەكانی  بەریەككەوتنی 

لە  سوریا  راپەڕینەكانی  دەستپێكردنی  سەرەتای  لەگەڵ  ئێستادا. 
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مامۆستایان  و  و سیاسەتكاران  ئازاری ساڵی 2011، چاودێران  مانگی 

و لێكۆڵەران پێشبینی ئەوەیان دەكرد، كە ئەسەد لەماوەی مانگێكدا 

نەك هەر راست  پێشبینییە  ئەو  بەاڵم هەروەك دەركەوت  بڕوخێت، 

نەبوو، بگرە بە دوریش دەزانرێت.

ئاستی ملمالنێی هێزەكان لە سوریا

گروپە  لە  پێكدێت  بە گشتی  گروپەكان  ناوخۆ  ئاستی  لەسەر   .1

لە  رژێم  هێزەكانی  لەدژی  كە  ئیسالمگەراكان،  و  شۆڕشگێڕەكان 

لەم  كام  هیچ  رۆشنە.  بنبەستگەیشنت  بە  دۆخەدا  لەم  ملمالنێدان. 

دوو الیەنە ناتوانێت ئەوی دی كۆتاییپێبهێنێت. لە دروستكردنی ئەم 

لە  كەمینەكان  نیگەرانی  لەوانە:  كاریگەرە  دۆخەدا چەند هۆكارێك 

رژێم،  نەیارەكانی  گروپە  لەنێوان  ناكۆكی سەرەكی  سوریا،  ئایندەی 

پشتگیریكردنی دیبلۆماسی و سەربازی ئێران و روسیا لە رژێمەكەی 

ئەسەد.

جیۆپۆلۆتیكی،  ــاردی  س شــەڕی  ناوچەكە،  ئاستی  2.لــەســەر 

لەگەڵ  شیعە  ئاینزای  ملمالنێی  و  ئایدیۆلۆژیا  جیۆسرتاتیژی، 

ئاستی  فــارس،  كەنداوی  واڵتەکانی  و  ئێران  لەنێوان  سوننەكان 

بارگرژییەكانە.  دووەمی 

لەڕێگەی  چین  و  روسیا  لەالیەك  نێونەتەوەییدا  ئاستی  3.لە 

ئەسەد  رژێمەكەی  نەتەوەیەكگرتوەكانەوە  بڕیارەكانی  ڤیتۆكردنی 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  دیكەشەوە  لەالیەكی  دەپارێزن، 

خوازیاری  كەنداوی  واڵتەکانی  و  رۆژئاواییەكانی  هاوپەیامنە  و 

لەسەرکار البردنی رژێمەكەی ئەسەدن.
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بوونی ئێران لە سوریا

كۆماری  گرتەوە،  سوریایان  نائارامییەكان  كە  2011/1/26وە  لە 

ــردوە.  ك ئــەســەدی  بەشار  رژێمەكەی  پاڵپشتی  ئێران  ئیسالمی 

بەرپرسەكانی ئێران پێیانوایە كە ئەو روداوانەی لە سوریا رودەدەن، 

بە  ناوچەكەدا  لە  هاوپەیامنەكانیەتی  و  ئەمریكا  پیالنی  و  نەخشە 

ئامانجی جیاكردنەوەی بەرەی بەرگری تاران و دیمەشقە لە بەرامبەر 

ئیرسائیلدا. هەڵوێستی فەرمی تاران پارێزگاریكردنە لە دیمەشق، لەو 

روەشەوە كۆماری ئیسالمی ئێران بە كۆششە بەرفراوان و پڕتێچوەكانی 

كورسی  لەسەر  بكرێت  ئەوكاتەی  تا  ئەسەد  بەشار  هەوڵدایە  لە 

ئیسالمی  كۆماری  هەواڵنە،  ئەو  هاوتەریبی  بهێڵێتەوە.  دەسەاڵت 

ئێران لە هەوڵدایە هەلومەرجی پێویست بڕەخسێنێت بۆ بوونی خۆی 

لەسوریا دوای روخانی رژێمەكەی ئەسەد، تا كار لەسەر ئامانجەكانی 

خۆی بكات لە ناوچەكەدا.

بریتینییە  تەنها  سوریا  لە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  ئامانجەكانی 

پاراستنی  بەڵكو  ئەسەد،  رژێمەكەی  روخانی  لە  رێگریكردن  لە 

بەرژەوەندییەكانی ئێرانە لە سوریا و لوبنان دوای روخانی رژێمەكەی 

ئەسەد. كۆماری ئیسالمی ئێران پارێزەرانی رژێمەكەی ئەسەد لەناوچە 

روخانی  دوای  كە  زۆرە  ئەگەریش  و  دەپارێزێت  نشینەكان  عەلەوی 

رژێمەكەی ئەسەد لەسەر ئەم كارە بەردەوامبێت.

كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكات لەگەڵ یارمەتیدانی سوپای سوریا، 

كار لەسەر دروستكردنی تۆڕی توندڕەوی دیكە دەكات لەناو سوریا. 

ئیسالمی  كۆماری  بڕوخێت،  ئەسەد  رژێمەكەی  حاڵەتێكدا  لە  ئەگەر 

ئێران دەتوانێت بە پاراستنی یەكێتیی پاشاموەی یەكە سەربازییەكانی 

سوپای سوریا و یەكەكانی پارێزەری ئەسەد و حزبوڵاڵی لوبنان و لیوای 

ئەبولفەزڵ بەشێكی بچوك لە سوریای ئێستا بپارێزێت و بەشێوەیەكی 

سنوردار كار لەسەر سرتاتیژی خۆی بكات لەناوچەكەدا.
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روخانی رژێمەكەی ئەسەد، قواڵیی سرتاتیژی ئێران بە توندی دەخاتە 

لەژێر  كە  سوریا،  بچوكەی  بەشە  ئەو  ئەوە،  سەرباری  مەترسییەوە.  ژێر 

ركێفی پاشاموەی یەكە تایبەتەكانی سوپای ئێستا و میلیشیاكانە، توانای 

بەرگری كۆماری ئیسالمی ئێران تائاستێكی زۆر كەمدەكەنەوە و لە درێژ 

بۆش  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  ژێرپێی  ئەسەد  نەیارەكانی  هێزە  ماوەدا 

دەكەن.

بەرژەوەندی ئابوری وەك بەهێزترین پاڵنەر بۆ درێژەكێشانی شەڕ

قەتەر  روەوە  لەم  و  شلە  گازی  قەتەر  گازی  هەناردەی  زۆرینەی 

زۆرترین خستنەڕوی هەیە لە بازاڕەكانی وزەدا. ئوستڕالیا لەنێوان سااڵنی 

2014 تا 2020 بە هەشت وێستگە گازی شل دەهێنێتە ناو بازاڕەوە، لە 

بڕیاروایە  و  تێركراوە  فراكینگ  رەوشی  بە  گاز  بازاڕی  باكور،  ئەمریكای 

ناو  بهێنێـتەوە  ئەمریكا  گازی  تەنكەر  بەدەیان  داهاتودا  ساڵەكانی  لە 

بازاڕەوە، سەرجەم ئەو خااڵنەش گۆڕان بەسەر نرخی گازدا دەهێنێت. 

نوێ  گازی خۆی هێڵێكی  بەرهەمهێنانی  فراوانكردنی  بۆ  ناچارە  قەتەر 

ساڵی  لە  نەخشەیەش  ئەم  ئەوروپا،  بۆ  گاز  گەیاندنی  بۆ  دروستبكات 

2009دا كێرشا و تیایدا سوریا رۆڵی سەرەكی دەبینێت.

ئەم هێڵە نوێیە بڕیاروایە كە لەڕێگەی سعودیە و ئەردەن و سوریاوە 

بچێتە ناو خاكی توركیاوە و لەوێوە گازی قەتەر بچێتە ناو هێڵی لولەی 

كە  ئەوروپاش،  سیاسەمتەدرانی  بكرێت.  ئەوروپا  رەوانەی  و  نابۆكوە 

زۆر حەزیان بە روسیا نییە، رەزامەندی خۆیان لەم پڕۆژەیە نیشانداوە 

لەبەرئەوەی دەتوانێت گرێدراویی ئەوروپا بە گازی روسیا كەمرت بكاتەوە، 

بەاڵم دەوڵەتی ئەسەد لە جێبەجێكردنی ئەم نەخشەیەدا هاوكاری نەكرد، 

یەكەم: لەبەرئەوەی لەنێوان دیمەشق و قەتەر پەیوەندییەكی دۆستانە 

نەبوو، تەنانەت سوریا بە پێشنیاری قەرەبوكردنەوەش رازینەبوو، كە لە 
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الیەن قەتەرەوە پێشنیاركرابوو. دووەم: لە كەنارەكانی سوریا عەمبارێكی 

ئێرانە،  كە  سوریا  سرتاتیژی  هاوپەیامنی  سێیەم:  دۆزرایەوە،  گاز  زۆری 

پێشنیارێكی باشرتی خستە بەردەم سوریا.

سوریا لە ساڵی 2011 گرێبەستێكی سرتاتیژی لەنێوان ئێران و عێراقدا 

واژۆكرد بۆ دروستكردنی هێڵێكی لولە بە ئامانجی گواستنەوەی گازی 

ئێران لە وێستگەی پارسی باشورەوە بۆ سوریا و لەوێوە بۆ ئەوروپا. ئەم 

گرێبەستە رێگری سەرەكی بوو بۆ جێبەجێكردنی نەخشەكەی قەتەر و 

واڵتە ئەوروپییەكان.

بەرژەوەندییە ئابوریەكانی ئێران لە سوریا

چەند مانگێك بەر لە هەاڵیسانی شۆڕش لە سوریا، كاربەدەستانی 

ئێران گرێبەستێكییان بە بەهای 10 ملیار دۆالر لەگەڵ سوریادا واژۆكرد بە 

مەبەستی دروستكردنی هێڵی لولەی گاز، كە لە ئێرانەوە دەستپێدەكات 

بە  پەیوەستدەبێت  و  تێدەپەڕێت  لوبناندا  سوریا،  عێراق،  بەناو  و 

هێڵی لولەكانی ژێر دەریای سپی ناوەڕاست و دواتر دەگات بە چەند 

رۆژانە  سوریا  و  عێراق  رێكکەوتنە،  ئەم  پێی  بە  ئەوروپا.  لە  واڵتێك 

رەزامەندی  بە  پێشنیارە  ئەم  پێدەگات.  گاز  لە  دیاریكراویان  بڕێكی 

رابەر ئەنجامدرا و بەرلەوەش نێوەندی توێژینەوەی سرتاتیژی لە ئێران 

پشتگیریكردبوو لە پێدانی 5.8 ملیار دۆالر بە سوریا وەك یارمەتی. 

یەكێكی دیكە لەو گرێبەستە گرنگانەی كە بەر لە هەاڵیسانی شۆڕش 

لەنێوان هەردووال واژۆی لەسەر كرابوو، دروستكردنی بانكێكی هاوبەش 

بوو لە دیمەشق كە پشكی خاوەندارێتی ئێران تیایدا دەگەیشتە رێژەی 

%60. ئەم رێكەوتنە زۆر پڕبایەخ بوو، لەبەرئەوەی دەرفەتی بۆ ئێران 

دەڕەخساند تا رێگەیەكی دیكە بدۆزێتەوە بۆ گواستنەوەی دراو بۆ ئێران. 

ئەو كاتە هیچ جۆرە رێگرێكی دارایی لەبەردەم سوریادا نەبوو، ئەمە 
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جگە لەوەی كە هاوكاری هەبوو لە نێوان بانكەكانی سوریا و رۆژئاوادا. 

شۆڕش  هەاڵیسانی  لە  بەر  كە  گرێبەستانەی،  لەو  دیكە  یەكێكی 

ئێران  كۆماری  سەرۆك  جێگری  رەحیمی(ی  رەزا  )محەمەد  لەنێوان 

دروستكردنی  لە  بریتیبوو  كرابوو،  لەسەر  قسەی  ئەسەد(  )بەشار  و 

)بازرگانی،  بوارەكانی  لە  خاڵی   17 رێكەوتنێكی  و  ئابوری  بەرەیەكی 

وەبەرهێنان، پالندانان و ئامار، پیشەسازی، گواستنەی ئاسامنی، دەریایی، 

هێڵی شەمەندەفەر، پەیوەندییەكان و تەكنەلۆژیای زانیاری، تەندروستی، 

ئێران  دەكرێت  لەوە  باس  كە  لەوەی  جگە  گەشتوگوزار(.  و  كشتوكاڵ 

یارمەتی سوریای داوە بۆ پەرەدان بە پڕۆگرامە ئەتۆمییەكەی.

رونە كە ئێران بەرژەوەندی جیۆپۆلۆتیكی و سرتاتیژی زۆر گرنگی هەیە، 

لە سوریا. سەرەڕای ئەوە سوریا بە شاڕەگی ئابوری زۆر گرنگ دادەنرێت 

دۆالر  ملیارەها  سوریا،  ئێستای  قەیرانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئێران.  بۆ 

وەبەرهێنانی ئێران لە سوریا بە هەڵپەسێردراوی ماوەتەوە تا ئەو كاتەی، كە 

بەشار ئەسەد بتوانێت كۆنرتۆڵی تەواوەتی سوریا بكات یا دەوڵەتێكی نوێ 

دروستبكرێت تا چارەنوسی ئەم وەبەرهێنانە رونبێـتەوە.

بەرژەوەندییە دورمەوداكانی ئێران لە سوریا

1.پارێزگاریكردن لە رێڕەوی گواستنەوەی چەك لە كۆماری ئیسالمی 

ئێرانەوە بۆ لوبنان.

هاوپەیامنی  ساڵە   35 ماوەی  بۆ  كە  رژێمەی،  ئەو  2.پاراستنی 

كۆماری ئیسالمی ئێران بووە.

3.بەهێزكردنی جەمسەری شیعە و عەلەوییەكان لەبەرامبەر واڵتە 

سوننەكاندا.

4.پارێزگاریكردن لە سەرمایەگوزراییەكانی ئێران و سوپای پاسداران 

لە سوریا.

5.رێگرتن لە الوازكردنی ئاینزای شیعە.
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بەشی یانزەیەم
ئێران و رێكخراوەكانی قاعیدە و داعش

پوختە

بوونی گەمارۆی ئابوری پڕوكێنەر و تەریككەوتن لەڕوی سیاسییەوە 

وەك  بگەڕێت،  دیكەدا  چارەسەری  بــەدوای  تا  نا  ئێرانەوە  بە  پاڵی 

گەمەكارێكی سەرەكی ناوچەكە دەربكەوێت، كار بكات بۆ بەدیهێنانی 

خەونە دێرینەکەی، كە بریتییە لە دەركەوتن وەك پاسەوان و پارێزەری 

گوشاردا  كارتێكی  بەدوای  كرد  ئێران  لە  وای  پاڵنەرە  ئەم  ناوچەكە. 

ئەو  بكات،  لەسەر  سەرمایەگوزاری  تەنها  شێوەیەكی  بە  تا  بگەڕێت 

كارتەش كارتی تایفی بوو. ئەو رێكخراوانەش، كە سودیان لێوەردەگیرێت 

بۆ ئەو كارە تەنیا لەو واڵتانەدا دەتوانێت كاربكات كە حكومەتگەلێكی 

الوازی تێدابێت منونەی عێراق، سوریا، ئەفغانستان، لوبنان و یەمەن.
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ئێران و قاعیدە

زۆر قورسە باوەڕ بەوە بهێنین كە جۆرێك لە هاوپەیامنی هەیە 

لەنێوان ئێرانێكی شیعەی توندڕەو لەگەڵ رێكخراوی ئەلقاعیدەی 

تاڵیبان  ئەلقاعیدە و  سوننەی توندڕەو. سەرباری ئەوە رێكخراوی 

دوژمنی  وەك  هەرالیەك  و  نییە  موسوڵامن  شیعە  كە  پێیانوایە، 

گشت  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  دەڕوانێت،  تر  لــەوەی  یەك  پلە 

كەسایەتییە  لە  ژمارەیەك  كە  دەدەن،  بــەوە  ئاماژە  هێامكان 

مانەوەیان  ئەگەرچی  ئێرانن،  لە  ئەلقاعیدە  رێكخراوی  دیارەكانی 

بە دەستبەسەرییەوە و بە شێوەیەك لە شێوەكان كۆتوبەند هەیە 

لەسەر جموجوڵەكانیان.

لە  ئەلقاعیدە  رێكخراوی  كەسایەتییانەی  ئەم  بوونی  داستانی 

و  ئەمریكا  هێزەكانی  كاتەی  ئەو   ،2001 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێران 

كابول  بۆ  بەڕێوەبوون  ساڵەدا  ئەو  مانگەكانی  لەدوا  هاوپەیامنەكانی 

بە  ئێران  حكومەتی  كاتە  ئەو  تاڵیبان،  دەسەاڵتەكەی  روخاندنی  بۆ 

سەرۆكایەتی )محەمەدی خاتەمی( پێی باش بوو پشتیوانی هاوپەیامنی 

باكوری ئەفغانی بكات.

بەاڵم عەلی خامنەیی رابەری بااڵی شۆڕشی ئێران نیگەرانبوو 

رۆژهەاڵتی  سنوری  لەسەر  ئەمریكا  هێزەكانی  بوونی  لە 

واڵتەکەی، هەر بۆیە هەستا بە ناردنی چەند نێردراوێكی ئێرانی 

تاڵیبان  چەكدارەكانی  بەمۆڵگەی  كاتە  ئەو  كە  قەندەهار،  بۆ 

پێشكەشكردنی  و  پەیوەندی  كەناڵێكی  كردنەوەی  بۆ  دادەنرا 

هاوكاری، بەاڵم ئیدی كار لەكار ترازابوو، تاڵیبان پێویستی بە پارە 

و چەك نەبوو، بەڵكو تەنیا پێویستی بە رێگەیەكی ئاسایش بوو بۆ 

دەرچون لە ئەفغانستان، ئێرانیش دەستبەجێ رازی بوو، كە ئەو 

دەرفەتەیان بۆ دابینبكات.
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خێزانەكەی بن الدن

بۆ  كەمپێكی  ئێران  2001دا،  ساڵی  دووەمــی  ترشینی  مانگی  لە 

ئەفغانستان  سنوری  لەسەر  ئێران  خاكی  لەناو  ئەفغان  ئاوارەكانی 

دروستكردبوو. دەستبەجێ ئەو كەمپەی دروستكرد تا هاوكاری هەزارەها 

لەو  رویان  واڵتەکەیان  لە  شەڕ  ترسی  لە  كە  بكات،  ئەفغانی  ئاوارەی 

كەمپە كردبوو. هەروەك دەركەوت بەشێكی زۆری ئەو ئاوارانە الیەنگری 

تاڵیبانی  چەكداری  ژمارەیەك  كەمپە  ئەو  بوون،  تاڵیبان  جواڵنەوەی 

تێدابوو، كە كاریان پاسەوانیكردنی كەمپەكە بوو. 

هەر ئەو كاتە ئێران رێگەیدا بە هاتنە ناوەوەی سەدان كەسایەتی 

سەربە جواڵنەوەی تاڵیبان كە لەنێوانیاندا خێزانەكەی بن الدنیش هەبوو. 

یەكێك لە ژنەكانی بن الدن و دوو كوڕەكەی، كە یەكێكیان ناوی خالد 

بوو، لەو هێرشەی كە هێزەكانی ئەمریكا لە ساڵی 2011 كردیانە سەر 

باوكیدا  لەگەڵ  پاكستان  ئابادی  ئەبوت  شاری  لە  الدن  بن  ماڵەكەی 

كوژرا، كوڕەكەی دیكەشیان ناوی »سەعد«ـە، كە لە ساڵی 2009 لەگەڵ 

ئەو كەسایەتییە دیارانەی  لەنێو  ئیامن كوژرا. هەر  بەناوی  كچەكەیدا 

دیكەی رێكخراوی ئەلقاعیدە، كە هاتنەناو ئێرانەوە ئەم كەسانە هەبوون:

1.سلێامن ئەبو غێس، هاواڵتییەكی بەڕەچەڵەك كوەیتییە و هاوسەری 

كچەكەی بن الدنە و هەاڵتوە بۆ توركیا.

ئاسایشی  بەرپرسی  و  میرسییە  هاواڵتییەكی  ئەلعەدل:  2.سەیف 

رێكخراوی ئەلقاعیدەیە.

3.محەمەد ئەملەرسی، وەك باسی دەكەن پالنداڕێژەری تەقاندنەوەی 

باڵێۆزخانەی ئەمریكا بوو لە رۆژهەاڵتی ئەفریقیا لە ساڵی 1998.

بەاڵم ئەم كەسانە سەرجەمیان خۆیان وەك دەستبەسەر بینییەوە 

لە الی حكومەتی ئێرانی، كە بڕیاری دابوو كەسە دیارەكان ناچار بە 

لە  زیندانەوە  بخاتە  دیكەشیان  هەندێكی  و  بكات  نیشتەجێكردن 

باشوری ئێران. بەم شێوەیە ئێران شێوازی ئاخاوتنی خۆی گۆڕی و وەك 
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پێی  بە  دەكرد.  دەستبەسەركراوەكانی  سەیری  دانوستان  بۆ  كارتێك 

هەندێك زانیاری دۆخی ئەم گیراوانە تا ئەمڕۆ بەوشێوەیە ماوەتەوە، 

خۆیان،  واڵتەكەی  بۆ  نێردراونەتەوە  بەزۆر  یا  هەندێكیان  ئەگەرچی 

یاخود رێگەیان پێدراوە كە خاكی ئێران بەجێبهێڵن.

بە پێی هەندێك راپۆرت، لە ساڵی 2003دا ئێران پێشنیاری ئەوەی 

دیارەكانی  سەركردە  لە  هەندێك  ئامادەیە  كە  ئەمریكا،  بۆ  كردبوو 

ئەلقاعیدە ئاڵوگۆڕ پێبكات لەگەڵ سەركردەی رێكخراوی موجاهیدینی 

خەلق و هەندێك لە زیندانییە ئێرانییەكان لە عێراق.

لە ساڵی 2010دا كچەكەی بن الدن لەو بنكەیەی، كە بەزۆر تیایدا 

باڵوێزخانەی  گەیاندە  خۆی  و  هەڵهات  تاران،  لە  دەستبەسەربوو 

بەو  بەاڵم  جێبهێڵێت،  بە  ئێران  رێگەیپێدا  ئێران  دواجار  سعودیە، 

ماوەیەك  كە  ئازادبكرێت،  زادە(  عەتر  )حشمەتوڵاڵ  كە  مەرجەی 

لەمەوبەر لە پاكستان رفێندرابوو. 

سوپای  كە  بەربەستانەی  ئەو  سەرباری  هەیە،  ئــەوە  ئەگەری 

ئەو  بەسەر  سەپاندویانە  ئێرانی  هەواڵگری  دەزگاكانی  و  پاسداران 

كەسایەتییە دیارانەی رێكخراوی ئەلقاعیدەدا توانیبێتییان، كە جۆرێك لە 

پەیوەندی دروستبكەن لەگەڵ رێكخراوی ئەلقاعیدەدا، رەنگە تەنانەت 

توانیبێتییان، كە هاوكاری پێشكەشبكەن لە جۆری كۆكردنەوەی پارە لە 

دەرەوە بۆ ئەو رێكخراوە و پێشكەشكردنی پشتگیری و رێنامییكردنی 

ئەندامەكان بەبێ ئاگاداری دەسەاڵت لە ئێران.

ئێران و رێكخراوی داعش

دوای  تایبەت  بە  سوریا  و  عێراق  لە  داعش  رێكخراوی  بوونی 

هێرشی ئەو رێكخراوە بۆ سەر ئێزیدییەكان، هۆكاربوو تا زیاتر لە چل 
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واڵتی جیهان بە رابەرایەتی ئەمریكا لەدژی داعش ببنە هاوپەیامن بۆ 

لەناوبردنی داعش. ئێران بۆ ئەو هاوپەیامنێتییە بانگهێشت نەكرابوو، 

بەبیانوی  بۆ عێراق  ناردنی هێز  لەڕێگەی  بەاڵم خۆی دەستبەكاربوو 

هەنگاوەی  ئەم  ئاوارەكان.  هاوكاری  و  پیرۆزەكان  مەزارگە  پاراستنی 

بە  ناوچەكە  واڵتانی  بۆ  ئێران  هێزی  سەملاندنی  بووە هۆی  ئێرانیش 

تایبەت سعودیە و توركیا. هەر لەو سەروبەندەشدا بوو، كە فەرەنسا 

بە فەرمی و ئۆباماش بە نامەیەكی نهێنی داوای لە خامەنەیی رابەری 

بەشداری  عێراق.  لە  داعش  شەڕی  لە  بەشداریبكەن  كە  كرد  ئێران 

شەڕەكانی  لە  زیاتر  سەربازی  راوێژكاری  و  بەهێز  ئێرانیش  دیاری 

جەلەوال، سەعدییە، جەرف ئەلسەخر و تكریتدا رەنگیدایەوە.

دیارترین  بە  و سوریا،  عێراق  لە  داعش  رێكخراوی  دەركەوتنی 

بەرژەوەندییەكانی  بەیەكگەیشتنی  لە  دادەنرێت  پەرەسەندن 

لە  ئێرانە  ئیسالمی  كۆماری  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

ناوچەكەدا. ئەو كاتەی كە تاران توانی رێگری بكات لە پێشڕەوی 

رێكخراوی داعش بە ئاڕاستەی داگیركردنی شوێنی زیاتر لەناو عێراق 

یارمەتیدانی سوپای  و  پشتیوانیكردنی »حەشدی شەعبی«  لەڕێگە 

سااڵنەی  راپۆرتی  لە  عێراقدا  لەناو  ئێران  هەواڵنەی  ئەو  عێراق، 

بەڕێوەبەری ئاژانسی سەنرتاڵی هەواڵگری ئەمریكادا رەنگیدایەوە 

لەبەر  تیرۆر دەربهێرنێت  لیستی  لە  ئێران  كە  داوادەكات،  تێیدا  و 

ئەو رۆڵەی دەیگێڕت لە روبەڕوبوونەوەی داعش لە عێراق.

چۆن ئێران وەك گەمەكارێكی سەرەكی دەركەوت

شیكاری  رەوشێكی  پرسیارانە  ئــەم  وەاڵمــی  بە  گەیشنت  بۆ 

كورتكراوەی  كە   ،)SWOT( رەوشی  پێیدەوترێت  كە  بەكاردەهێنین، 
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ئەم خااڵنەی خوارەوەیە: 

1.خاڵە بەهێزەكان )Strengths(: ئەو توانایانە دەگرێتەوە كە دەوڵەتێك 

هەیەتی و دەتوانێت سودی لێوەربگرێت بۆ گەیشنت بە ئامانجەكەی.

نێگەتیڤانە  تایبەمتەندییە  ئەو   :)Weaknesses( الوازەكــان  2.خاڵە 

بۆ  دەوڵەت  لەبەردەم  رێگرە  و  هەیە  واڵتێكدا  هەر  لە  كە  دەگرێتەوە، 

گەیشنت بە ئامانجەكەی.

3.هەلەكان )Opportunities(: ئەو هەل و دەرفەتانەیە كە دەتوانێت 

هاوكاری هەر دەوڵەتێك بكات بۆ گەیشنت بە ئامانجەكەی.

كە  نێگەتیڤن،  ــاردەی  دی زنجیرەیەك   :)Threats( 4.هەڕەشەكان 

كاریگەرییەكی نەخوازراو دادەنێت لەسەر ئامانج و پڕۆگرامەكانی هەر 

دەوڵەتێك.

خاڵە بە هێزەكانی ئێران

1.دەسەاڵتی ئێران بەسەر شیعە و كوردەكان لە عێراق و سوریا و توركیا.

بەرباڵوی  تۆڕێكی  )بوونی  ناوچەكە  لە  ئێران  هەواڵگری  2.توانای 

هەواڵگری و ئاشنایی بە ناوچەكە(.

3.ئەزمونی سەربازی لە سوریا، سیستان، بلوجستان و كوردستان )شەڕی 

پارتیزانی(.

4.هەژمونی ئێران لە ناو دەوڵەتەكانی عێراق و سوریا .

خاڵە الوازەكان

1.كەمتوانایی لە دروستكردنی سەرچاوەی هەمەچەشنی دەسەاڵت 

عەبادی  بە  دواتر  و  مالكی  بە  بایەخدان  )تەنها  عێراقدا  لە  هێز،  و 

پشتگوێخستنی الیەنە شیعەكانی تر سەرباری پشتگوێخستنی گروپە 

نەتەوەیی و ئاینییەكانی دیكە(.
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2.الوازی لە پێشبینی دروستبوونی رێكخراوی داعش و ئامانجەكانی.

روبەڕوبوونەوەی  لە  ئێران  سنوریەكانی  شارە  3.پێشوزاینەكردنی 

رێكخراوی داعش.

و  عێراق  گۆڕانكارییەكانی  بە  سەبارەت  هەڵە  زانیاری  4.بوونی 

ناوچەكە.

دەرفەتەكان

ئێران  داعــش  رێكخراوی  بەرامبەر  لە  ئێران  دەرفەتەكانی   

و  نێودەوڵەتی رەخساندویەتی  بەڵكو هەلومەرجی  دروستینەكردون، 

ئێران دەتوانێت سودی لێوەربگرێت:

1.بەرجەستەبوون و دەركەوتنی رۆڵی ئێران.

نێودەوڵەتی لە دژی داعش بە  2.دروستبوونی هاوپەیامنێتییەكی 

سەركردایەتی ئێران.

لە  ئێران  زیاتری  لێكنزیكبوونەوەی  بۆ  دەرفەت  3.دروستبوونی 

رۆژئاوا.

4.پێویستی زیاتر بە ئێران لە عێراق و سوریا.

5.بەهێزكردنی پێگەی لە چارەسەركردنی دۆسێی ئەتۆمی.

هەڕەشەكان

بە  كەنداو  )واڵتانی  تایبەت  بە  ناوچەكە  واڵتانی  1.هەوڵدانی 

رابەرایەتی سعودیە و توركیا(، بۆ كەمكردنەوەی هەژمونی ئێران.

كە  ئێران،  رۆژئاوای  سنورەكانی  لەسەر  هەڕەشە  2.دروستبوونی 

دانیشتوانەكەی لە زۆرینەیەكی سوننە پێكدێت.

3.ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی عێراق و دروستبوونی دوو دەوڵەتی 

كوردی و سوننە.
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4.تێكچوونی پارسەنگی هێز لە ناوچەكە لە بەرژەوەندی سعودیە، 

توركیا و ئیرسائیل.

5.چوونی پەناهەندە بۆ ئێران.

6.لەناوچوونی توانای ئابوری و سەربازی لە عێراق.

لە هەر شوێنێك هەژمونی ئێران هەبێت؛

رێكخراوی داعش بوونی دەبێت

ئێران  سوپای  پیادەی  هێزی  فەرماندەی  لەمەوبەر  ماوەیەك 

رایگەیاند، كە رێكخراوی داعش تەنها لە سوریا و عێراقدا بوونی نییە، 

چۆن  هەروەك  هەیە.  بوونی  پاكستانیشدا  و  ئەفغانستان  لە  بەڵكو 

پەلكێشانی  و  بوون  بۆ  دەڕەخسێنێت  دەرفەت  داعش  رێكخراوی 

ئێران لە ناوچەكەدا، ئەو واڵتانەش كە خاوەن پڕۆژەی دروستكردنی 

رێكخراوی داعشن لەهەر شوێنێك، كە ئێران تیایدا هەژمونی هەبێت 

ئەم  سەرەڕای  روبەڕوبوونەوەی.  بۆ  ئامادەدەبێت  داعش  رێكخراوی 

واڵت  دوو  وەك  دەستیپێكرد،  عێراقەوە  و  سوریا  لە  بەریەككەوتنە 

ئەو  سنوری  دواتر  بەسەریاندا،  هەیە  دەسەاڵتی  زۆرترین  ئێران  كە 

لوبنان،  و  عێراق  و  لە سوریا  ئێستا جگە  و  پەلیكێشا  بەریەككەوتنە 

یەمەن و پاكستان و ئەفغانستانیشی گرتۆتەوە.

رێوشوێنەكانی ئێران

لە  بەدەستبهێنێت  ســەركــەوتــن  بتوانێت  ــەوەی  ــۆئ ب ئــێــران 

ئامانجی  دوو  لەسەر  هاوكات  داعش،  رێكخراوی  بە  شکستپێهێنان 

سەرەكی كاردەكات، كە بریتین لە:

1.هاوكارییەكانی ئێران بۆ هاوپەیامنەكانی: بەپێی چەند راپۆرتێكی 
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میلیشیا  بە  دەدات  دۆالر  ملیار   8 بە  نزیك  سااڵنە  ئێران  رۆژئاوایی، 

بە  پێشكەش  دۆالری  ملیار   6 بڕی  ئێران   2011 ساڵی  لە  شیعەكان. 

چەكدارەكانی  ژمارەی  كە  لوبنان  حزبوڵاڵی  كردوە.  ئەسەد  رژێمی 

دەگاتە نزیك بە 25 هەزار كەس، سااڵنە نزیك بە دوو ملیار دۆالر لە 

لەسەر  كاردەكات  ئێران  لەئێستادا  ئێران هاوكاریدەكرێت.  خەزێنەی 

كە  عێراق،  لە  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  پڕچەككردنی  و  ژیاندن 

ژمارەیان دەگاتە نزیك بە 70.000 چەكدار. بێگومان ئێران لە خۆرئاوا 

ئەو كارە ناكات، لەبەر ئەوەی دەزانێت كە ئێستا لەبەردەم دەرفەتێكی 

سوریا،  عێراق،  هەڵوەشاندنەوەی  لە  كە  كەموێنەدایە،  مێژویی 

یەمەن، دواتر لوبنان و لە داهاتوشدا پاكستان و ئەفغانستاندا خۆی 

دەبینێتەوە، هەر بۆیە دەیەوێت ئاقاری روداوەكان بە ئاڕاستەیەكدا 

بێت، كە لە بەرژەوەندی ئەودا بێت.

توندبوونەوەی  دوای  جیهادیەكان:  رێكخراوە  نــاو  2.خــزانــە 

پەناگەیەك  بووە  ئێران  ئەفغانستان،  لە  قاعیدە  سەر  هێرشەكانی 

بن  »ئوسامە  خێزانەكانیان  و  قاعیدە  سەركردەكانی  لە  زۆرێك  بۆ 

ناردە  هاوسەرەكانی  لە  یەكێك  و  منداڵەكانی  نیوەی  كاتە  ئەو  الدن 

ئێران«، ئێستاش زۆرێك لە سەرانی قاعیدە لە ئێران دەژین. سەرەتای 

جیهادییەكان  رێكخراوە  و  ئێران  لەنێوان  هاوكاری  دروستبوونی 

بۆسەر  ئەمریكا  هێرشەكانی  توندبوونەوەی  دوای  بۆ  دەگەڕێتەوە 

رێكخراوی تاڵیبان و قاعیدە لە ئەفغانستان و عێراق، ئەو كاتە ئوسامە 

بن الدن و ئەیمەن زەواهری لەگەڵ ئێران خاڵێكی هاوبەشیان هەبوو، 

عێراق،  و  ئەفغانستان  لە  ئەمریكا  روبەڕوبوونەوەی  لە  بریتیبوو  كە 

ئەمەش سەرەتایەك بوو بۆ ئێران بۆ دزەكردنە ناو رێكخراوی قاعیدە بە 

ئامانجی بەكارهێنانی لەپێناو بەرژەوەندییەكانی خۆیدا. هەروەك چۆن 

سەربەخۆی  رێكخراوێكی  ئەلقاعیدە  رێكخراوی  هەناوی  لەناو  ئێران 
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دروستكرد بۆ ئاڕاستەكردنی ئەو رێكخراوە لە دورەوە، بەهەمانشێوە 

ئێران كاردەكات لەسەر دروستكردنی رێكخراوێكی دیكەی داعش لەناو 

هەناوی رێكخراوی داعشدا، بە ئامانجی ئاڕاستەكردنی ئەو رێكخراوە 

لە دورەوە. دروستكردنی كەتیبەی نەوەكانی سەاڵحەدین لە كوردانی 

رۆژهەاڵت لەناو رێكخراوی داعش لەو گەنجانەی، كە زۆرینەی لەژێر 

سەرەتایەك  بە  رێكخراوەوە،  بەو  پەیوەستدەبن  ئێراندا  چاودێری 

دادەنرێت بۆ خزانەناو رێكخراوی داعش و دواتر ئاڕاستەكردنی.

دەرەنجام

سەبارەت بە پەیوەندی نێوان داعش و ئێران دەتوانین بڵێین، كە 

ئەو پەیوەندییەی داعش بە ئێرانەوە دەبەستێتەوە دەتوانرێت وەك 

جۆرێك لە هاوپەیامنێتییەكی بابەتیانە ئەژماربكرێت و تیایدا هەریەك 

لە ئێران و داعش كار لە خزمەتی یەكرتیدا دەكەن، بەبێ ئەوەی كە 

لەنێوانیاندا.  هەبێت  راستەوخۆ  ئاڕاستەكردنێكی  یاخود  رێككەوتن 

ئێران لەڕێی دەركەوتنی بەهێزی داعش لە سوریا و عێراق، خۆی وەك 

ئامادەبوونی  و  روبەڕوبوونەوە  بۆ  دەخاتەڕو  بەهێز  ئەڵتەرناتیڤێكی 

خۆی بە شێوەیەكی فەرمی لە عێراق و سوریا. رێكخراوی داعشیش 

ناوەڕاست  ناوچەی خۆرهەاڵتی  لە  ئێران  پەلكێشانی  لە  بەرگرتن  بۆ 

هەبێت،  بوونیان  ئێران  بە  ســەر  هێزەكانی  شوێنێك  هــەر  لە 

یەكەمیش  براوەی  بەربەرەكانێدان.  و  شەڕ  لە  و  هەیە  ئامادەییان 

دەكات  بێشومار  ئابوری  سودێكی  كە  رۆژئاوایە،  پێكداكێشانەدا  لەم 

لەڕێگەی ساغكردنەوەی چەك و كەرەستە سەربازییەكانی و لە الیەكی 

دیكەوە بەبێ ئەوەی هێزەكانی خۆیان بخەنە مەترسییەوە، هێزگەلێك 

بەرژەوەندییەكانیان  تا  دەكەن  بۆ  شەڕیان  وەكالەت  بە  كە  هەن، 

بوونی  نەیارەكانی  ئەوەی  سەرباری  ناوچەكەدا،  لە  پارێزراوبێت 

رۆژئاوا لە ناوچەكەدا خەریكی پوكانەوەی یەكرتن.
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بەشی دوانزەیەم
ئێران و دۆسێی ئەتۆمی

مەبەستەش  ئەم  مانەوەیە،  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  مەبەستی 

ناوەڕۆكێكی ئایدیۆلۆژیای نییە و سیاسەمتەدارانی ئێران هەوڵدەدەن 

دەسەاڵت و هەژمونی خۆیان زیاتر و ئامانجەكانی شۆڕش پیادەبكەن. 

كۆماری ئیسالمی ئێران بە نوێكردنەوەی جیهانبینی خۆی لە هەوڵدایە 

ملمالنێبكات لەگەڵ دەسەاڵتی ئەمریكا و جەخت لەوە دەكاتەوە كە: 

نیەتیشی  نە  و  دیكەیە  واڵتانی  خاكی  لەسەر  چاوی  نە  رژێمە  ئەو 

دراوسێ.  واڵتانی  داگیركردنی  بۆ  سەربازییە  توانای  بەهێزكردنی 

ئەم  و  بەرگرییە  بۆ  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  سەربازی  سرتاتیژی 

بابەتەش ریشەكەی لە دوو راستیدایە: ئێران لەڕوی جوگرافییەوە لە 

ناوچەیەكی ناجێگیردا قەراریگرتوە، خاڵەكەی دیكەش ئەوەیە كە لەم 

ناوچەیەدا ئێرانی شیعە گەمارۆدراوە بە زۆرینەیەكی عەرەبی سوننە. 

سەرباری ئەوە، برینەكانی جەنگی هەشت ساڵەی ئێران لەگەڵ عێراق 

سەربازییەوە  لەڕوی  كە  بەوەیە،  پێویستی  و  ساڕێژنەبووە  هێشتا 
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پێداویستیەكانی خۆی دابینبكات، ئەمەش بەیەكێك لە گرنگرتین ئەو 

وانانە دادەنرێت، كە ئێران لە جەنگی هەشت ساڵەدا پێیگەیشتوە.

چەكی ئەتۆمی وەك هۆكارێكی بەرگری یارمەتی كۆماری ئیسالمی 

دەستبەرداری  ناچاربكات  ئیرسائیل  و  ئەمریكا  تا  دەدات،  ئێران 

سیستمی  هەمانكاتیشدا  لە  ئێران،  دژی  لە  بن  هێز  پەنابردنەبەر 

بگۆڕێت.  خۆی  قازانجی  بە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  جیۆپۆلۆتیكی 

بەدەستهێنانی  هۆی  ببێتە  رەنگە  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی 

متامنەی زیاتر لە الیەن كۆماری ئیسالمی ئێران و پێگەیەكی تایبەتی 

پێببەخشێت، بەاڵم توانای سیاسی، ئابوری و سەربازی رەنگە كاریگەری 

زیاتر دابنێت لە لێكدانەوەكانی كۆماری ئیسالمی ئێراندا.

ئێران  بەرگری  توانای  زۆر  ئاستێكی  تا  دەتوانێت  ئەتۆمی  چەكی 

زیاتر بكات، بەاڵم ئەو چەكە لەبەر دۆخی ناهەمواری ئابوری ئێران 

ناتوانێت ببێتە چەكێكی گونجاو بۆ فشار خستنەسەر واڵتانی ئەندامی 

هاوكاری كەنداوی.

گرژی رو لەزیادبوونی نێوان كۆماری ئیسالمی و ئیرسائیل دۆخێكی 

پڕ مەترسی لە ناوچەكەدا دروستكردوە، ئەگەر ئێران بتوانێت چەكی 

دو  ئەم  لەنێوان  ئەتۆمی  روبەڕوبوونەوەی  بەدەستبهێنێت،  ئەتۆمی 

دەزانرێت  بەدور  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نازانرێت،  بەدور  واڵتەدا 

مانایەكی  بە  دەستبوەشێنێت.  سەرەتا  كە  بێت،  الیەن  یەكەم  ئێران 

دیكە ئەگەر لەالیەن ئیرسائیلەوە هێرشی نەكرێـتە سەر، ئێران چەكی 

ئەتۆمی بەكارناهێنێت.

ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی  لە  ئێران  سەرەكی  ئامانجی 

ئێران  سەر  هێرشبكەنە  كە  ئەمریكا،  و  ئیرسائیل  لە  رێگریكردنە 

ئیرسائیل  سەركردەكانی  لە  هەندێك  ئیرسائیل.  نابوتكردنی  نەوەك 
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سیستمێكی  لە  پەیڕەوی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  كە  باوەڕەدان،  لەو 

بەهۆی  بەاڵم  ئیرسائیل،  سەر  هێرشدەكاتە  و  دەكــات  لۆژیك  بێ 

چەكی  و  سەربازی  توانای  لەڕوی  ئیرسائیل  زۆرەی  پێشكەوتنە  ئەو 

چەكی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  كە  دەزانرێت  بەدور  ئەتۆمییەوە، 

ئەتۆمی لە دژی ئیرسائیل بەكاربهێنێت.

لە  رێگری  ئامانجی  بە  ئیرسائیل و سعودیە  ئەمریكا،  هەوڵەكانی 

بۆتەهۆی  زیاتر  ئێرانەوە،  الیەن  لە  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی 

پشتیوانی كۆماری ئیسالمی ئێران لە تیرۆریزم، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

ئەتۆمی  پڕۆگرامی  پێشكەوتنی  كە  بوترێت،  ئــەوە  ناتوانرێت 

پشتیوانی  ئاستی  تا  بنێت  ئێرانەوە  بە  پاڵ  كە  ئەوەی،  دەبێتەهۆی 

تیرۆریزم زیاتر بكات. 

و  حزبوڵاڵ  بداتە  ئەتۆمی  چەكی  ئێران  كە  دەزانرێت،  بــەدور 

حەماس. بەرژەوەندییەكانی ئەم گروپە بریكارانە بە تایبەت حەماس 

لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی ئێراندا نایەتەوە، هەر بۆیە 

ئەم توانا ئەتۆمییە ناداتە ئەو گروپانە. هەروەها هیچ ئاماژەیەكیش 

نییە، كە دوای روخانی كۆماری ئیسالمی ئێران گروپە تیرۆریستییەكان 

ناسەقامگیری  ئێران  ئەتۆمی  بەدەستبهێنن.  چەكە  ئەم  بتوانن 

و  نەخوازراو  دەرگیری  و  زیاتردەكات  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە 

كە  مەترسییە  پڕ  پێشهاتێكی  ئیرسائیلدا،  و  ئێران  لەنێوان  بەڕێكەوت 

ئەگەری هەیە روبدات. بە جیا لەوەی كە ئێران دوای بەدەستهێنانی 

چەكی ئەتۆمی چ گۆڕانێك بەسەر رەفتاریدا دێت، دەتوانین بڵێین كە 

ئەوانیش هەوڵی  دەنێت  ناوچەكەوە  واڵتانی  بە  پاڵ  ئەتۆمی  ئێرانی 

بەدەستهێنانی ئەو چەكە بدەن.
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داخستنی دۆسیەی ئەتۆمی

ئەتۆمی،  دۆسێی  لەسەر  ئێران  لەگەڵ   )1+5( واڵتانی  پێكهاتنی 

بەشێوەیەك  كە  دروستكرد،  كەنداو  واڵتانی  الی  زۆری  نائومێدییەكی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سرتاتیژی  هاوپەیامنی  دوێنێ  تا  شێوەكان  لە 

ئەمریكا و رۆژئاوا بوون. هەر دوای راگەیاندنی پێكهاتنی واڵتانی )1+5( 

لەگەڵ ئێران لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی ئەو واڵتە، دەستبەجێ ژمارەیەكی 

زۆر لە كاربەدەستانی واڵتانی كەنداو و ناوچەكە نیگەرانیی خۆیان لەو 

رێككەوتنە دەربڕی و رایانگەیاند، كە ئەو رێككەوتنە زیان بە ئاسایش 

دەگەیەنێت.  ناوەڕاست  و خۆرهەاڵتی  كەنداو  ناوچەی  و سەقامگیری 

سەركردایەتی  بە  كەنداو  واڵتانی  كە  راگەیەنرا،  كاتێك  رێككەوتنە  ئەو 

حوسییەكانی  لەدژی  دەستپێكردبوو  سەربازیان  هەڵمەتێكی  سعودیە 

گەورەترین  و  دادەنرێن  ئێران  سرتاتیژی  هاوپەیامنی  بە  كە  یەمەن، 

هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایشی سعودیە. مەیلی ئەمریكا بۆ پێكهاتن لەگەڵ 

ئێران لەسەر كۆتاییهێنان بە دۆسیە ئەتۆمییەكەی لە الیەن سعودیەوە 

پێشوازی لێنەكرا و بە یەكێكی دیكە لە هۆكارەكانی لێكدوركەوتنەوەی 

ئۆباما  ئەو مەترسییە سەرۆك  رەواندنەوەی  بۆ  واشنتۆن.  لە  ریاز دێت 

بانگهێشتی سەرانی ئەنجومەنی هاوكاری كەنداوی كرد، بۆ كۆبوونەوە 

لە كامپ دێڤد لە 13 2015/5، تا لە الیەن ئێرانەوە دڵنیایان بكاتەوە، 

هەڵبەتە  پێبدات.  نوێیان  سەربازی  هاوكاری  و  چەك  پێدانی  بەڵێنی 

بەحرەین،  )شا سەملان(ی شای سعودیە، )حەمەد كوڕی عیسا(ی شای 

)سوڵتان قابوس(ی شای عومان و )شێخ خەلیفە(ی میری ئیامرات، هەر 

كەسە و بە بیانوی جیاجیا نەچون بۆ كۆبوونەوەكەی كامپ دێڤد وەك 

دەبڕینی ناڕەزایەتی لە هەڵوێستی ئەمریكا بەرامبەر بە ئێران.

كێشەی سعودیە لەگەڵ ئەمریكا لەسەر ئێران، لەبەرئەوە نییە كە 
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ئۆباما بڕیاریداوە، كە دۆسێی ئەتۆمی ئێران دابخات، بەڵكو سعودیە 

كراوەتر  دەستی  گەمارۆكان،  بەالبردنی  ئێران  كە  هەیە،  لەوە  ترسی 

دەبێت بۆ پەلهاویشنت و سعودییەش پێگە و بایەخی سرتاتیژی خۆی 

الی ئەمریكا لەدەستدەدات. شایانی باسە ئێران هەم لەڕوی ئابوری 

و هەم لەڕوی پێگەی جیۆسرتاتیژی و وزەوە، خاوەن هێزێكی زیاترە 

لەچاو سعودیە و كۆمەڵگەی ئێرانیش بە بەراورد بە سعودیە، كەمرت 

مەیلیان بەالی كاری توندڕەوی بنەماخوزیدا هەیە.

سەركەوتنی دبلۆماسییەتی ئێران

لەگەڵ  و  كردوە  پێداچونەوەی  خۆیدا،  دبلۆماسییەتی  لە  ئێران 

ئەمریكادا دانوستاندەكات. ئەم روداوە لە مێژوی كۆماری ئیسالمی 

دژەكانی  دروشمە  شكستی  نیشاندەری  و  وێنەیە  بێ  ئێراندا 

ئابوری  سەر  قورسەكانی  فشارە  و  نێودەوڵەتییەكان  سزا  ئێرانە. 

فەقیهی  ویالیەتی  و  حكومەت  الوازبوونی  و  ئێران  كۆمەڵگەی  و 

دانوستان  مێزی  ســەر  كێشایە  سیاسییەكانی  بەرپرسە  ئێران، 

پێداگری  سەرباری  ئێران  دەوڵەتی  ئەتۆمییەوە.  دۆسێی  لەبارەی 

و  یۆرانیۆم  پیتاندنی  لە  بەردەوامبوون  لەسەر  خۆی  هەمیشەیی 

بەردەوامبوون لەسەر سیاسەتی ناڕونی لە ئامانجە سەربازییەكانیدا، 

چوارچێوەی  لە  و  وەرگرتوە  كۆمار  سەرۆكایەتی  گۆڕانی  لە  سودی 

دانوستان  بۆ  دەربڕیوە  خۆی  ئامادەیی  كاربەدەستاندا  سرتاتیژی 

لە  دەكات  خۆی  مافی  لە  داكۆكی  ئێران  دەوڵەتی  رۆژئاوا.  لەگەڵ 

بەكارهێنانی ئاشتیخوازانەی چاالكییە ئەتۆمییەكان. لە دبلۆماسیەتی 

جیهانیدا و لەو بارەوە ناكۆكی نییە، تەواوی نیگەرانییەكانی رۆژئاوا 

پڕۆگرامە  سەربازییەكانی  ئامانجە  بەهۆی  ئەمریكا  بەتایبەت  و 

ئێرانەوەیە. ئەتۆمییەكەی 
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رۆژئاوا پێشرت رایگەیاندبوو كە رێگەی دیبلۆماسی كراوەیە و ئەمڕۆ 

دەزانێت ئێران هەڵوێستی الوازە، بەم پێیەش ئەمریكا و فەرەنسا لە 

نەتەوە یەكگرتوەكان پەیامێكیان گەیاندوە، بەو ناوەڕۆكەی كە قسە 

لەمەڕ  ئێران  هەڵوێستی  بەاڵم  ئێران،  لە  نییە  رژێم  گۆڕینی  لەسەر 

دەبێت  ئەتۆمیشدا  لەبواری  و  بێت  بەسەردا  گۆڕانی  دەبێت  سوریا 

رونبێت و ئیدی سەردەمی دانوستانی دوبارە و بێسود كۆتاییپێهاتوە.

تاكوێ  خامنەیی  رێنامییەكانی  بەپێی  رۆحــانــی  ــەتــی  دەوڵ

پاشەكشێدەكات؟ وا دێتە پێشچاو دەسەاڵتداران لە ئێران گەیشتونەتە 

لەبەرامبەر  پێویستە  دەســەاڵت  پاراستنی  بۆ  دەرەنجامەی،  ئەو 

رۆژئاوادا لەهەندێك خواستەكانی خۆیان پاشەكشێبكەن. ناكۆكییەكە 

لێرەدایە، كە چۆن بەبێ پاشەكشێ لە خواستەكانیان بتوانن درێژە بە 

پڕۆگرامە ئەتۆمییەكەیان بدەن؟

كۆماری ئیسالمی ئێران دەستبەرداری ئامانجە ئەتۆمییەكانی خۆی 

رێگەیەكی  هیچ  پاشەكشێ  لە  جگە  ماوەدا  كورت  لە  بەاڵم  نابێت، 

دیكەی لەبەردەمدا نییە و دەبێت بیسەملێنێت، كە پڕۆگرامی سەربازی 

ئەتۆمی نییە. لەبەرئەوەی ئەگەر ئەو كارە نەكات لە داهاتودا روبەڕوی 

نەتەوە  لە  دەبێـتەوە.  یان جواڵنەوەی جەماوەری  هێرشی سەربازی 

یەكگرتوەكان رۆحانی رایگەیاند، كە ئێران خوازیاری هاوكاریكردنە بۆ 

چارەسەركردنی كێشە ئەتۆمییەكەی. ئەم وتەیە بۆ رۆژئاوا بەس نییە، 

لەبەرئەوەی كۆمەڵگەی نیودەوڵەتی خوازیاری هەنگاوی پراكتیكییە.

لە گۆشەنیگای بەرژەوەندی خەڵكی ئێرانەوە، تەواوی چاالكییەكانی 

رژێم لە بواری پیتاندنی یۆرانیوم جگە لەتێچونێكی زۆر و قەیرانێكی 

بەرهەمنەهێناوە.  دیكەی  شتێكی  هیچ  سەركوتكردن،  و  بێوێنە 

سیاسەتی  رەتكردنەوەی  لە  ئێران  بەرژەوەندییەكانی  لەڕاستیدا 

ئەتۆمی و سودوەرگرتن لە سەرچاوە و سامانە رسوشتییەكان، لەپێناو 

ئاوەدانكردنەوەی ئابوری خۆشگوزەرانی خەڵكیدایە. 
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 بەشی سیانزەیەم

ئێران و سزا نێودەوڵەتییەكان

پوختە

توانیویانە  ئێرانییەكان  سیاسەمتەدارە  كە  ئەزمونەی  ئــەو 

نێگەتیڤەكانی  كاریگەرییە  جڵەوكردنی  بواری  لە  بەدەستیبهێنن 

بواری سیاسەت لەسەر كەرتی ئابوری، بە تایبەت دوای سەركەوتنی 

بتوانێت  ئێران  وایكردوە  ساڵە،  هەشت  شەڕی  و  ئێران  شۆڕشی 

و  نەوت  داهاتی  بە  بێت  تەنهای  و  تاک  پشتبەستنی  دەستبەرداری 

پێگەی  مرۆیی،  لەڕوی  بەتایبەت  بەكاربهێنێت  تواناكانی  تەواوی 

قوتاربوون  بۆ  رسوشتییەوە،  داهاتی  سەرچاوەی  و  ناوازە  جوگرافی 

لە سزا نێودەوڵەتیەكان و دەستێوەردانی زیاتر لە كاروباری ناوخۆی 

ئابوری  بەردەم  بەربەستەكانی  بوونی  سەرباری  ناوچەكە.  واڵتانی 

لە  نەوت  نرخی  دابەزینی  و  سزاكان  توندبوونەوەی  هۆی  بە  ئێران 

كۆتایی ساڵی 2014، هەوڵەكانی ئێران بەردەوامبووە بۆ بەهێزكردنی 
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ئابورییەكەی لە واڵتە عەرەبییەكاندا، ئەمەش لەڕێگەی وەبەرهێنانی 

بەردەوام و دامەزراندنی پەیوەندی پتەو بۆ هاوكاری ئابوری لەگەڵ 

عەرەبیەكاندا.  واڵتە  لە  تایبەت  كەرتی  و  حكومەت  دامەزراوەكانی 

ئێران كاریكردوە لەسەر  بێگومان هەر لەڕێگەی ئەو وەبەرهێنانەوە 

نەتەوەییە  كەمینە  بەكارهێنانی  و  ئێرانی  كولتوری  باڵوكردنەوەی 

ئاینییەكان وەك ئاینزای شیعە بە ئامانجی بەكارهێنانیان وەك كارتی 

فشار.

سزاكانی سەر ئێران

بەو سزایانە دەوترێت، كە لە الیەن چەندین دەوڵەتەوە -سەرەتا 

خۆی  كەوتە  ئێران  ئەوەی  دوای  بەاڵم  1979وە،  ساڵی  لە  ئەمریكا 

دیكەش  دەوڵەتی  چەندین  ئەتۆمییەكەی،  پڕۆگرامە  بە  پەرەدان  بۆ 

ئێران-  ئابورییەكانی سەر  بۆ توندتركردنی گەمارۆ  هاتنەپاڵ ئەمریكا 

توانای ئەتۆمی  بە  لە پەرەدان  بۆ رێگریكردن  ئێراندا سەپێرنا  بەسەر 

ناوچەكە. وەبەرهێنان  ناوخۆی واڵتانی  كاروباری  لە  و دەستێوەردان 

لە بواری نەوت و پرتۆكیمیاییدا، هەناردەكردنی نەوت، بازرگانیكردن 

لەگەڵ سوپای پاسداران، گرێبەستەكانی بانك و بیمە و كارگۆ. سزای 

ئامانجی  بە  دەبەستێت،  سیاسی  ئابوری  یاساكانی  بە  پشت  ئابوری 

بۆ پاشگەزكردنەوەی لە هەڵوێستێكی  ناچاركردنی دەوڵەتی سزادراو 

دیاریكراو. بەم پێیە سزای ئابوریش جۆرێكی دیكەیە لە بەڕێوەبردنی 

سزاكانیش  سەربازی.  هێزی  بەكارهێنانی  بەبێ  بــەاڵم  ملمالنێ، 

و  كاریگەری  هەریەكەیان  كە  جۆرێكدا،  چەند  بەسەر  دابەشدەبن 

هەلومەرجی تایبەتی خۆی هەیە و لەوانە: 
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1.سزای ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا:

أ . لە ساڵی 1996 كۆنگرێسی ئەمریكا بڕیاری سزاكانی سەر ئێران و 

لیبیای دەركرد. بەپێی ئەم بڕیارە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا دوو 

سزا لە كۆی 7 سزا دەسەپێنێت بەسەر ئەو كۆمپانیا بێگانەیانەی، كە 

زیاتر لە 20 ملیۆن دۆالر لە بواری پەرەپێدانی نەوتدا سەرمایەگوزاری 

بكات.

دیكەی  سزای  زنجیرەیەك  ئەمریكا  ئیدارەی   2012 ساڵی  لە  ب . 

پیتاندنی  لەسەر  بەردەوامبوون  تۆمەتی  بە  سەپاند،  ئێراندا  بەسەر 

یۆرانیۆم و هەناردەكردنی تیرۆر، دیارترین سزا نوێكانی ئەم بڕیارەش، 

ئەو دامەزراوە ئابوریی و سەركردە و یەكە سەربازییانەی گرتەوە كە 

بانكی میللەت و  سەر بە سوپای پاسداران بوون، سەرباری هەردوو 

هەناردەی ئێران.

2.سزاكانی كەرتی بارزگانی و وەبەرهێنان

دێت،  ئابوری  ئاڵوگۆڕی  لە  رێگری  مانای  بە  كە  ئابوری،  سزای 

ئابورییەكەیان  كە  بەدەستدەهێنێت،  سەركەوتن  واڵتانەدا  لەو  زیاتر 

سزاكانیش  كاریگەری  ببەستێت.  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  بە  پشت  زیاتر 

نرخی  بــەرزبــوونــەوەی  وەك  ــەون  دەردەكـ جــۆراوجــۆر  بەشێوەی 

پیشەكان،  خاوەن  بە  زیانگەیشنت  و  بێكاری  زۆربوونی  و  بەكاربردن 

پێیەش  بەو  بازاڕدا.  لە  كااڵكان  خستنەڕوی  كەمبوونەوەی  سەرباری 

ئابوریدا،  و  سیاسەت  لەنێوان  هەیە  ئۆرگانی  پەیوەندییەكی 

دەبێت  كاردانەوەی  ئابوری  كەرتی  سەر  نێگەتیڤەكانی  كاریگەرییە 

لەسەر سیاسەت و دواجار گۆڕینی. بەو پێیەش كە نەوت بە بڕبڕەی 

پێویستی  ئێران  پەرەپێدانیشی  بۆ  و  دادەنرێت  ئێران  ئابوریی  پشتی 

بەوە هەیە، كە وەبەرهێنانی مەزنی تێدا بكات، هەربۆیە رێگری لە 
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نەوت  كەرتی  لە  وەبەرهێنان  وەستاندنی  و  نەوت  هەناردەكردنی 

تەواوی  لەسەر  گەورە  كاریگەری  رسوشتی  شێوەیەكی  بە  گازدا،  و 

لۆجیكییەوە  لەڕوی  دیدە  ئەو  راستە  بەجێدەهێڵێت.  ئێران  ئابوریی 

هیچ كێشەیەكی نییە، بەاڵم ئەزمونە مێژوییەكانی پێشو دەریانخستوە، 

كە رژێمە تۆتالیتارەكان مەرج نییە بە خراپبوونی باری ئابوری بكەون. 

و  ئەتۆمی  پــڕۆژەی  لە  چنگگیركردنی  بە  ئێران  كە  باسە  شایەنی 

ئااڵی  لە دەوری  ئێرانیەكان  كە  توانی  نەتەوەیی،  جواڵندنی هەستی 

ئێران كۆبكاتەوە و جۆرێك لە یەكڕیزی نیشتیامنی بهێنێتە ئاراوە.

3.سزا داراییەكان

پیشەسازییەكان  و  بازرگانی  توێژە  بەرژەوەندیی  سزایانە  ئەم 

حكومەت،  دانــراوی  پارەی  بلۆككردنی  سەرباری  ئامانج،  دەكاتە 

ناسنامەی  هەڵگری  كە  لەوانەی  كەسەكانیش  تەنانەت  و  كۆمپانیا 

لەبەرامبەر  دروستدەكات  ئاستەنگ  هەروەها  ســزادراون،  واڵتی 

دەوڵەتانی  دەرەكییەكانی  ــەرزە  ق رێكخستنەوەی  سەرلەنوێ 

و  زیاتردەبێت  دەرەكییەكان  قەرزە  قەیرانی  بەمەش  و  ســزادراو 

ئابوری.  بڕیاری  دروستكردنی  لەسەر  دروستدەبێت  زیاتر  گوشاری 

كە  بەوپێیەی،  سەخت  دراوی  یەدەگی  سەر  كاردەكاتە  هەروەها 

بەكاردەهێرنێت لە دانەوەی سود و قیستی قەرزە دەرەكییەكان.

4.سزا زیرەكەكان

سزا زیرەكەكان لە بنەمادا كەرتی دەستەبژێر دەكاتە ئامانج و لە 

هەستێت  دەستەبژێرە  ئەو  تا  بەرژەوەندییەكانیان  لە  لێدان  رێگەی 

یەكەمدا  لە قۆناغی  پێیە  بەم  بە گوشار خستنەسەر رژێمی سیاسی. 

ئەو  ــزادراو.  س واڵتی  جەماوەری  ناخاتەسەر  گوشار  سزایانە  ئەو 

سزایانە ئەوە مسۆگەر دەكات، كە بەرهەمی تەكنەلۆژیای پێشكەوتو 
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نەنێردرێت بۆ ئێران بە بیانوی ئەوەی كە لە بواری سەربازی و ئەتۆمیدا 

بەكاریدەهێنێت. دانانی كەسانی دەستەبژێری ئێران لە لیستی رەش تا 

رێگری بكرێت لە چونیان بۆ ناو واڵتەكانی جیهان. 

كەمكردنەوەی كاریگەری سزاكان

سزا  كاریگەری  خوارەوە  الی  رێوشوێنانەی  ئەم  رێگەی  لە  ئێران 

نێودەوڵەتییەكانی لەسەر خۆی كەمكردەوە:

عەرەبیەكاندا  واڵتە  لەناو  عەرەبی:  واڵتانی  و  ئێران  1.پەیوەندی 

سێ واڵت زۆرترین كااڵ )جگە لە نەوت( لە ئێرانەوە هاوردە دەكەن، 

کە بریتین لە هەر یەكە لە ئیامرات بە بڕی 2.3 ملیار دۆالر و عێراق 

بە بڕی 2.1 ملیار دۆالر و سعودیە بە بڕی 454 ملیۆن دۆالر. ئێران 

واڵتی  یەك  تەنها  لەنێویاندا  كە  دەكات،  هاوردە  واڵت   10 لە  كااڵ 

ئاستی  سەر  لە  ئیامرات  بۆیە  هەر  ئیامراتە.  ئەویش  هەیە،  عەرەبی 

واڵتە عەرەبییەكان بە یەكەمین هاوبەشی بازرگانی ئێران دادەنرێت و 

لەسەر ئاستی جیهانیش بە دووەم هاوبەشی بازرگانی ئێران دادەنرێت 

دوای ئەوروپا. بڕی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان ئێران و یەكێتی ئەوروپا، 

دەگاتە 28 ملیار دۆالر. 

لە  ئێران  بازرگانی  ئیسالمییەكان:  لەگەڵ واڵتە  ئێران  2.پەیوەندی 

ساڵی 2000 لەگەڵ واڵتە ئیسالمیەكان 4.6 ملیار دۆالر بوو، بەاڵم لە 

ساڵی 2010 گەیشتە 33.2 ملیار دۆالر. ئەمەش بە مانای ئەوە دێت، 

ساڵەكانی  لەنێوان  ئیسالمیەكاندا  واڵتە  لەگەڵ  ئێران  بازرگانی  كە 

لە  ئێران  هەناردەی  تەواوی  زیادیكردوە.  هێندە   6  ،2010 بۆ   2000

ساڵی 2010 بۆ واڵتە ئیسالمییەكان گەیشتۆتە 13.4 ملیار دۆالر و لە 

هەمانكاتدا 19.8 ملیار دۆالر كااڵی لە واڵتە عەرەبییەكانەوە هاوردە 

كردوە. توركیا بە هاوبەشی بارزگانی یەكەمی ئێران دادەنرێت لە ناو 



118

ئەو واڵتە ئیسالمییانەی، كە عەرەب نین و بڕی مامەڵەی نێوان ئەو دو 

واڵتە دەگاتە 8 ملیار دۆالر. لەو بڕە ئێران 7.5 ملیار دۆالر كااڵ )نەوت و 

گاز( هەناردەی توركیا دەكات و تەنها نیو ملیار دۆالر كااڵ لە توركیاوە 

هاوردە دەكات. بێگومان ئەگەر بە هۆی ناكۆكیەكانی نێوان توركیا و 

ئێرانەوە نەبوایە لەسەر سوریا، ئاڵوگۆڕی بارزگانی نێوان ئەو دو واڵتە 

بەشێویەكی گشتی بەرزتر دەبۆوە. پاكستانیش بە پلەی دووەم دێت، 

بڕی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوانیاندا دەگاتە ملیار و نیوێک دۆالر، كە 

زیاتر لە ملیارێك دۆالری هەناردەی كااڵی ئێرانە بۆ پاكستان.

3.پایە ئابوریەكانی پڕۆژەی ئێرانی: ئێران لە پەیوەندییە ئابوریەكانی 

لەگەڵ واڵتە عەرەبیەكان زیاتر پەیوندی هەیە لەگەڵ ئیامرات، سوریا، 

لوبنان، عێراق، بەحرەین و كوەیت. ئێران هەوڵیداوە ئەوپەڕی سود 

زانیاری  هەندێك  بەپێی  وەربگرێت.  ئیامرات  ئابوری  كرانەوەی  لە 

لە  ئێرانی  كۆمپانیای   10.000 بە  نزیك   ،2005 ساڵی  لە  ئێرانیەكان، 

ئیامرات دامەزراوە، ژمارەی ئەو ئێرانیانەش كە لە ئیامرات نیشتەجێن 

نیشتەجێبوون.  یەكەكانی   12% و  كڕیاری  كەس   450.000 دەگاتە 

و   )43.3( لوبنان   ،)93.7( عێراق  لە   2010 ساڵی  لە  ئێران  هاوردەی 

سوریا )16.3( ملیۆن دۆالر بووە و لە بەرامبەردا هەناردەی ئێران هەر 

لە هەمان ساڵدا بۆ لوبنان )14.6( و سوریا )980( ملیۆن دۆالر بووە.

4.وەبەرهێنان لەو واڵتانەی، كە خاوەن ئاینزای شیعەن:

أ . عێراق: 

ژوری  هاوبەشی  سەرۆكی  ئیسحاق(،  ئال  )یەحیا  وتەی  پێی  -بە 

ساڵی  دووەمی  كانونی  مانگی  ناوەڕاستی  لە  ئێران–عێراق،  بازرگانی 

2015 بڕی وەبەرهێنانەكانی ئێران لە عێراق گەیشتۆتە 12 ملیار دۆالر. 

-لەنێوان هەردوو واڵتدا چوار بانكی هاوبەش هەیە، كە كاردەكات 

لەسەر ئاسانكاری بۆ ئاڵۆگۆڕە بازرگانییەكان.
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-كۆمپانیا ئێرانیەكان هەستاون بە دروستكردنی نزیك بە 4 ملیۆن 

یەكەی نیشتەجێبوون لە عێراق.

-ئێران هەستاوە بە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری ئەندازیاری بە 

بڕی 5 ملیار دۆالر.

-بەپێی وتەی سنجانی شیرازی، ئەمینداری گشتی ژوری هاوبەشی 

بازرگانی ئێران–عێراق، ئێران هەوڵدەدات زۆرترین بەشی وەبەرهێنان 

 1500 بگاتە  بڕەكەی  پیشبینیدەكرێت  كە  عێراق،  لە  بەدەستبهێنێت 

ملیار دۆالر لە ماوەی پێنج ساڵی داهاتودا.

حوسێن   ،2015 دووەمی  كانونی  مانگی  سەرەتای  لە  -یەمەن: 

ژێر  لە  ئێران  تا  چڕ،  جوڵەی  کەوتە  یەمەن  لە  ئێران  باڵوێزی  نیكنام 

دەسەاڵتی حوسیەكانی یەمەن وەبەرهێنان بكات لە سەنعای پایتەخی 

كارەبا،  بەرهەمهێنانی  وێستگەی  دروستكردنی  بە  هەستێت  یەمەن، 

كارگەی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ، بەرهەمهێنانی دەرمان و وەرگرتنی 

خوێندكارە یەمەنییەكان لە زانكۆكانی ئێران.

نیا وەزیری دارایی  ب . سوریا: بەمێژوی 2015/1/3، عەلی تەیب 

سوریا  لە  وەبەرهێنانی  بازنەی  دەیەوێت  ئێران  رایگەیاند،  ئێران 

گواستنەوە  كشتوكاڵ،  چیمەنتۆ،  نەوت،  كەرتەكانی  لە  فراوانبكات 

وەبەرهێنە  فراوانی  جوڵەیەكی  سەرباری  دروستكردنەوە،  دوبارە  و 

شوێنی  و  دیمەشق  لە  ئوتێل  و  موڵك  كڕینی  بۆ  ئێرانیەكان 

ئەسەد  رژێمەكەی  كە  باسە  شایانی  عەلەویەكان.  نیشتەجێبوونی 

بەهای  بە  كە  ئەوەی  لەسەر  پێكهات  ئێران  لەگەڵ   2013 ئایاری  لە 

وەبەرهێنان  تا  بكرێت  بۆ  ئاسانكاری  ئێران  نەوتی  دۆالر  ملیار   3.6

دادەنرێت  ئێران  پاڵنەرەكانی  لە  یەكێك  بە  ئەمەش  لە سوریا.  بكات 

مانەوەی  لە  پشتیوانیكردن  و  ئەسەد  رژێمەكەی  هێشتنەوەی  بۆ 
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عەلەوییەكان لە سوریا سەرباری گۆڕانكارییە سیاسیەكان.

ئابوری ئەو واڵتانەی كە پێگەیەكی سرتاتیژیان هەیە:  5.خزانەناو 

ئێران هەوڵیداوە، كە دزە بكاتە ناو ئابوریی ئەو واڵتە عەرەبیانەی، كە 

خاوەن پێگەیەكی سرتاتیژین وەك سودان، جەزائیر و مۆریتانیا. 

 أ.سودان: سەرباری بارگرژیی پەیوندییە ئاڵۆزەكانی نێوان ئێران و 

سودان، دوای ئەوەی لە ئەیلولی 2014 كە رژێمەكەی بەشیر هەستا 

بیانوی  بە  سودان،  لە  ئێران  كولتورییەكانی  نێوەندە  داخستنی  بە 

باڵوكردنەوەی ئاینزای شیعە، پەیوەندییە ئابوریەكانی نێوان هەردووال 

دوای  بە  گەڕان  لە  ئێرانییەكان  كۆمپانیا  رۆڵی  لەڕێگەی  بەردەوامە 

نەوتدا لەسودان و پێكهاتن لەسەر وەبەرهێنانی هاوبەش بە بڕی 400 

ئێران هەوڵدەدات رەزامەندی  ملیۆن دۆالر. بەپێی هەندێك زانیاری 

رۆژئاوای  لە  دەریایی  بنكەیەكی  دانانی  بۆ  بەدەستبهێنێت  سودان 

بەندەری بورت-سودان لەسەر دەریای سور، بۆ ئەوەی بەكاربهێرنێت 

جواڵنەوەی  و  حزبوڵاڵ  و  سوریا  بۆ  قورس  چەكی  گواستنەوەی  بۆ 

پێگە  لەبەر  هەڵبژاردوە  بەندەرەی  ئەم  ئێران  فەلەستینی.  حەماسی 

سرتاتیژییەكەی، كە دەڕوانێت بەسەر دەریای سوردا.

لەوە  بوتەفلیقە جەختی   ب. جەزائیر: 2015/2/11 عەبدولعەزیز 

بەهێزبکەن،  ئێران  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  پێویستە  كە  كردەوە، 

ئەمەش لە نامەیەكدا بۆ حەسەن رۆحانی سەرۆك كۆماری ئێرانی نارد. 

جەزائیر بە یەكەمین واڵتی عەرەبی دادەنرێت، كە ئێران هەوڵدەدات 

كۆمپانیای )ئۆتۆمبێل(ی تیادا دامبەزرێنێت بە ئامانجی بەرهەمهێنان و 

فرۆشتنی ئۆتۆمبێلە ئێرانیەكان، سەرباری وەبەرەهێنانی دیكەی ئێران 

لە بوارگەلی وزە و ژێرخانی ئابوری و خزمەتگوزارییەكان.

هاوبەشەوە  پێكهاتنی  لەڕێگەی  دەیەوێت  ئێران  مۆریتانیا:   ج. 

وەبەرهێنان بكات لە كەرتەكانی راوی دەریایی و خستنە قوتوەوە.
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لێكەوتەی خزانی ئێران بۆ ناو كەرتی ئابوری واڵتان:

و  عێراق  لە  ئێران  ئاینیەكان: وەبەرهێنانی  ملمالنێ  1.وروژاندنی 

سوریا بەهێزكردنی شیعەی بەدوای خۆیدا هێناوە لە دەسەاڵتدا. لە 

باشوری  لە  حزبوڵاڵ  بەهێزكردنی  لەسەر  كاریكردوە  ئێران  لوبنانیش 

لوبنان و بەهێزكردنی لە بەرامبەر دەوڵەت و الیەنەكانی دیكەدا. 

2.برەودان بە كولتوری ئێران: وەبەرهێنان لە ناوچە عەرەبییەكان 

ئامانجی  بە  لەسەری،  كاردەكات  لەڕێگەیەوە  تاران  كە  دەروازەیەكە 

لە  شیعە.  ئاینزای  باڵوكردنەوەی  و  عەرەبیەكان  كۆمەڵگە  خزانەناو 

سودان دەزگاكانی ئاسایش هەستان بە داخستنی نێوەندی رۆشنبیری 

ئێران و لقەكان لەسەرەتای مانگی 9ی 2015 و داواكرا لەماوەی 48 

كاتژمێردا سودان بەجێبهێڵن، دوایی كە دەركەوت كارییان بریتیبووە 

لە باڵوكردنەوەی ئاینزای شیعە و لەو ماوەیەدا توانیویانە 12 هەزار 

حوسەینییە  هەزار   15 و  رابكێشن  خۆیدا  بەالی  سودانی  هاواڵتی 

دروستبكەن لە تەواوی سوداندا، سەبارەت بە جەزائیر، نزیك بە 75 

هەزار هاواڵتی هاتونەتە سەر ئاینزای شیعە. لە هەمانكاتدا دەزگای 

مەغریبی  هاواڵتییەكی   2014 شوباتی  لە  توانی  جەزائیر  دادوەری 

باڵوكردنەوەی  بۆ  شانەیەك  دروستكردنی  بیانوی  بە  دەستگیربكات 

باڵوێزخانەی  ئاینزای شیعە لە جەزائیر و واڵتانی دراوسێ. هەروەها 

بە  باڵودەكاتەوە  كتێبگەلێك  كە  تۆمەتباركرا،  بەوە  جەزائیر  لە  ئێران 

ئامانجی بانگهێشتكردنی خەڵك بۆ سەر ئاینزای شیعە.

عەرەبی  ناوچەی  كە  هەوڵدەدات  ئێران  سرتاتیژی:  3.هەژمونی 

لە  سودوەرگرتن  بە  سرتاتیژییەوە  هەژمونی  لەڕێگەی  بدات  گەمارۆ 

دەروازە ئابوریەكان. لە یەمەن ئێران كاردەكات لەسەر وەبەرهێنان لە 

بەندەرەكانی یەمەن، ئەمەش دوابەدوای بااڵدەستبوونی حوسییەكان 
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لەسەر  كاردەكات  ئێران  كە  باسە  شایانی  یەمەندا.  پایتەختی  لە 

بااڵدەستبوونی لە كەنداوی عەدەن و گەروی بابوملەندەب بە ئامانجی 

تایبەت  بە  لە دەریای سوردا،  نێودەوڵەتی  كۆنرتۆڵكردنی كەشتیوانی 

دەریایی  بنكەیەكی  دروستكردنی  لە  شكستیهێنا  كە  ئەوەی  دوای 

لەسەر  كاردەكات  هەروەها  سودان.  لە  بورت-سودان  بەندەری  لە 

وەبەرهێنان لە لیبیا و واڵتانی ئەفریقیا و باشوری بیابان.

4.بەقاچاخربدنی چەك: ئێران نێوەندی بازرگانی و كاری وەبەرهێنان 

بەكاردەهێنێت بۆ بەقاچاخربدنی چەك بۆ میلیشیاكانی سەر بە خۆی. 

ساڵی 2013 دەستگیرا بەسەر كەشتییەكی بازرگانی ئێران، كە موشەك 

و تەقەمەنی هەڵگرتبوو بە نیازبوو بچێتە بەندەری »مەخا« لە دەریای 

مانگی  لە  یەمەن.  حوسیەكانی  بە  بیدات  ئەوەی  ئامانجی  بە  سور، 

چەكدا،  دیكەی  بارێكی  سەر  بە  دەستیگرت   2013 دووەمی  كانونی 

كە لە توركیاوە رەوانەی یەمەن كرابوو. لە ساڵی 2011 هێزی دەریایی 

ئەمریكا كەشتی »جیهان 1«ی راگرت كە 40 تۆن موشەك و تەقەمەنی 

لەگەڵ خۆیدا هەڵگرتبوو لەنزیك سنوری دەریایی یەمەن. لە مانگی 

ئازاری 2014 هێزی دەریایی ئیرسائیل لە دەریای سور دەستیگرت بە 

سەر كەشتییەكی ئێرانیدا، كە لە رێگەی ئەریرتیاوە ئێران بە نیازبوو 

بیگەیەنێت بە دەستی جواڵنەوەی حەماس. باری كەشتییەكە موشەكی 

جۆری »M302« بوو.
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سەرچاوەكان:

1.عەبدولڕەحامن راشد:نهێنی پەلكێشانی ئێران و چوونەوەیەكی سعودیە.

2.حسین العودات : صعود القوە االیرانیە وأثر ذلك علی منطقە الرشق االوسط.

3.مثلث النفوذ الرشق أوسطی )السعودیە – تركیا - إیران( تفاعالت القوة اإلقلیمیە 

بعد الربیع العربی.

4.عەبدولعەزیز سەگەڕ: هێز لە بیركردنەوەی سرتاتیژی دا.

5.بەختیار ئەحمەد ساڵح : رۆڵی ئێران لەناو عێراقدا.

6.تقریر إسرتاتیژی.. دور إیران اإلقلیمی وتأثیره علی عالقاتها بدول الخلیج.

7.عدنان كاظم جبار الشیبانی، حمیدە عبد الحسین الظاملی:االهمیە االسرتاتیجیە 

ملوقع إیران الجغرافی.

خۆرهەاڵتی  نەخشەی  گۆڕینی  و  داعش  رێكخراوی   : ساڵح  ئەحمەد  8.بەختیار 

ناوەڕاست.

9.جیۆپۆلۆتیكی شیعە : نوسینی فڕانسوا توال.

10.الدور اإلیرانی فی العراق.. التأثیرات والكوابح.

سعودیە.  چونەوەیەكی  و  ئێران  پەلكێشانی  نهێنی  ئەلڕاشد:  11.عەبدولڕەحامن 

رۆژنامەی شەرق ئەلئەوسەت.

در  خاورمیانە  اكراد  ژئوپولتیك  پوریا:  ئامنە  و  دەرویشی  فەرهاد  تور  12.دكتور 

سیاست خارجی امریكا

13.دكتور تور فەرهاد دەرویشی و فتحواڵ پەرتو: عراق جدید و اسرتاتیژی سیاسی 

– امنیتی ایران.

14.راجەر هوارد /ایران در بحران/ وەگێڕانی بۆ سەر زمانی فارسی لە الیەن مهوش 

خدا بخشیان/ الپەڕە 86 .

پرێس/  لڤین  ماڵپەڕی  كوردستان/  لە  ئیتاڵعات  لڤین/  گۆڤاری  بە  15.تایبەت 

باڵوكراوەتەوە لە بەرواری 2009/10/17 . 

16.فرد هالیدی/ خاورمیانە پس از صدام/ وەرگێڕانی حیدر رەزا نەعینی/ ئەم بابەتە 
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لە همشهری دیپلوماتیك باڵوكراوەتەوە لە ساڵی 1383/ ژمارە 16 .

17.أحمد دیاب : ایران وروسیا ...حجر عرثە فی وجه دول الخلیج النقاذ الیمن من 

االنقالب الحوثی.

18.د. محمد جمیال حوثیە: الدوافع الجیوسیاسیە للدعم اإلیرانی للجامعە الحوثیە. 

19.حسین مینایی: تهدیدها و فرصت های داعش برای جمهوری اسالمی ایران.

20.سامل الكتبی : داعش ... حصان گروادە االیرانی.

21.مناخ الیمن فرصە لصعود تنظیم داعش واستثامر إیران له

22.أحمد السید النجار محمد عبد الهادی: مستقبل الدور اإلقلیمی لطهران.

23.الحوثیون مفتاح إیران فی الیمن.

د النفوذ اإلیرانی ونفوذ داعش 24.خصائص متدُّ

25.ابراهیم رشقیە: إیران والعواصم االربع: السیطرە بدایە االنهیار

26.ڕیچارد نفیو: ئێران چی لە 100 ملیار دۆالرە ئازاد كراوەكەی دەكات؟

27.فاطمە الصامدی: أفغانستان.. قلق إیران الدائم.

28.املركز اإلقلیمی للدراسات االسرتاتیژیە: تداعیات تدفق االستثامرات اإلیرانیە إلی 

املنطقە العربیە.

29.لوری بلوتكین بوغارت: مخاوف خلیجیە من سیاسات إیران التخریبیە.

30.أحمد خلیل الضبع: التعایش :أدوات االقتصاد اإلیرانی فی مواجهە العقوبات.

31.حبیب حسینی: ایران و عربستان رقابت در بن  بست.

32.مایكل سینغ: نهج إقلیمی للتعامل مع إیران.

33.تباین خلیجی – أمیركی حول إیران یلغی اللقاء بین سلامن وأوباما.

ترتبع  أسرتالیا: هل   – دیكین  جامعە  فی  سیاسیە  علوم  استاذ  أكربزاده/  34.شهرم 

إیران علی عرش املنطقە؟

35.حسام الدجنی/ كاتب ومحلل سیاسی: إیران والسعودیە: تحلیل جیوبولیتیكی.

36.فڕانسوا توال: جیۆپۆلۆتیكی شیعە .
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە

رامیار مەحمود

حەسەن بارام

2016

2016

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان
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 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

ئەرسەالن حەسەن

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی


