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ئایدیا دیپلۆماتیك

تایبەتی  بە  ئەمەریكان،  سەرۆكی  ترامپ،  دۆناڵد  دەوری  لە  تازانەی  موحافیزكارە  بەرپرسە  ئەو 
جۆن بۆڵتون، سەرۆكی ئاساییشی نەتەوەییی ئەمەریكا و مایك پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوە، ئەوەیان 
یان  بگۆڕێت،  ئێران  ئێستای  دەسەاڵتی   پێویسته  واشنتۆن  ئیدارەی  دیدی  لە  كە  ڕاگەیاندوە، 
النی كەم هەوڵ بدات كێرڤی سزا ئابوورییەكان و دۆخی ناسەقامگیر و ئاڵۆزی ئەو واڵتە كەم 
بكرێتەوە. ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا هەڕەشەی تازەنەكردنەوەی ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی 
لەگەڵ ئێران دەكات، هەر چەند ئەمە هەنگاوێكی كۆشكی سپییە كە دەوڵەتە بەشدارەكانی تر لە 
واژۆكردنی پێیان باش نییە، چونكە هەنگاوێكە لەو بڕوایەدان ئێران بەرەو قەیرانێكی ئابووریی 

بەهێز ببات، لە كاتێكدا پێ ناچێت بتوانێت تا سەر بەرگەی بگرێت. 

بەهــای دراوی نیشــتامنیی ئێــران )ڕیاڵــی ئێرانــی( بــە 

زۆری  گومانــی  ئەمەیــش  دابەزیــوە،  زۆر  شــێوەیەكی 

ــازاڕی  ــە ب ــی دۆالر ل ــە كڕین دروســت كــردوە ســەبارەت ب

ڕەش و ســەرهەڵدانی قەیرانێكــی ناوخۆییــی بەهێــز، كــە تا 

دێــت زیاتــر پــەرە دەســێنێت. هەڕەشــە و گۆڕانكارییــەكان 

ــاژە  ــران ئام ــاوا و ئێ ــی خۆرئ ــوەی ملمالنێكان ــە چوارچێ ل

ــەن  ــە الی ــزەون ل ــی قێ ــە گەمەیەك ــەن، ك ــەوە دەك ــۆ ئ ب

ناوچەكــە  لــە  واشــنتۆن  ســەرەكییەكانی  هاوپەیامنــە 

بوونــی  عەرەبــی  ئیامراتــی  و  ســعوودیە  عەرەبســتانی 

ــی دراوی  ــاو الوازكردن ــراوە لــە پێن ــەڕ خ ــە گ ــە و ب هەی

ئێرانــی. لــە ڕاســتیدا لــە كانوونــی یەكەمــی ســاڵی 2017دا 

شــەپۆلێك تووڕەیــی و ناڕەزایــی ئێرانــی گرتــەوە، بــه  هــۆی 

الوازبوونــی ئابــووری و بەرزبوونــەوەی ڕێژەكانــی بێــكاری 

تــاران  دراو. ســەرەتا حكوومەتــی  نرخــی  دابەزینــی  و 

پەنجــەی تۆمەتــی ئاراســتەی هەندێــك لــە دەوڵەتانــی 

ــوو  ــرد، بەڵك ــتگیر ك ــی دەس ــەزاران كەس ــرد و ه ــی ك بیان

ناچــار بــوو دانــی پێــدا بنێــت، كــە ســكااڵ و ناڕەزایییەكانــی 

خەڵكــی ئێــران لــە پــای خراپیــی دۆخــی ئابــووری ڕەوایــە و 

پێویســتە بــە پەلــە چارەســەر بكرێــت. لەگــەڵ زیادبوونــی 

ــی  ــژەی %14، ســەرەڕای البردن ــە ڕێ ئاســتی هەڵئاوســان ب

هەندێــك لــە ســزاكانی خۆرئــاوا و بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی 

بێــكاری گەنجــان بــۆ ئاســتی %25، حكوومەتــی حەســەن 

لەگــەڵ  مامەڵــە  وریایییــەوە  بــە  دا  بەڵێنــی  ڕۆحانــی 

ــكات.  ــدا ب ــی ئابووری قەیران

قەبــارەی  و  كــرد  پــێ  دەســتی  دراوەكان  شــەڕی 

ناڕەزایییەكانــی خەڵكــی ئێــران بــەرە بــەرە كەمبــوەوە، 

ــە  ــیدارترە ل ــتا ڕوو دەدات زۆر مەترس ــەوەی ئێس ــەاڵم ئ ب

ــێوازێكی  ــە ش ــران. ئەم ــی ئێ ــەقامگیریی ناوخۆیی ــەر س س

ــەن  ــە الی ــە ل ــی، ك ــەڕی دارای ــی ش ــە فۆڕمەكان ــە ل ناڕوون

ــان  ــت. بێگوم ــادە دەكرێ ــران پی ــە دژی ئێ ــنتۆنەوە ل واش

ئێرانییەكانــی  ئاڵــۆزە،  دۆخــە  ئــەم  ســەرهەڵدانی 

ــا  ــان دەدات ت ــردوە و هانی ــێ ك ــرس و دڵەڕاوك ــی ت تووش

دەســتبەرداری دراوی ئێرانــی بــن لــە هەوڵێكــی بێهــودەدا 

بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی دۆالر، كــە هاوكاتــە لەگــەڵ 

ــە  ــتەكانی، ك ــن ئاس ــۆ نزمرتی ــاڵ( ب ــای )ڕی ــی بەه دابەزین

ئێــران لــە دوای شۆڕشــی ئیســالمی لــە ســاڵی 1979وە بــە 

ــار واژۆی  ــپ دوا ج ــەی ترام ــەو كات ــوە. ئ ــەوە نەبینی خۆی

ــرد، هەڕەشــەی  ــران ك ــی ئێ ــی ئەتۆمی ــە ســەر ڕێككەوتن ل

ــە  ــەر ڕێككەوتنەك ــە س ــدی ل ــە ڕەزامەن ــرد، ك ــەوەی ك ئ

هــۆی  نەبێتــە  ڕێككەوتنــە  ئــەو  ئەگــەر  دەرنابڕێــت 

و  ئێــران  لەگــەڵ  ڕیشــەیی  پێشــكەوتنی  بەدیهێنانــی 

ئەورووپییــەكان، بــە جۆرێــك كــە داماڵینــی موشــەكە 

بــۆ  هاوكارییەكانــی  ڕاگرتنــی  و  ئێــران  بالیســتییەكانی 

حزبولــای لوبنــان نەگرێتــە خــۆ، كــە لــە ئێســتادا هێزێكــی 
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گرینــگ و كاریگــەرە لــە شــەڕی ســووریا. ســەرەڕای ئەوەی 

كــە لــە دوای ســوككردنی ســزا ســەپێرناوەكانی ســەر ئێــران 

ئاســتی بەرهەمهێنــان و هەناردەكردنــی نەوتــی ئێــران بــە 

ــەرازووی  ــی ت ــرد و بااڵنس ــادی ك ــاو زی ــێوەیەكی بەرچ ش

ــای 50  ــە بەه ــە ب ــوەوە، چونك ــەرز ب ــران ب ــی ئێ بازرگانی

ــە بەهــای 40 ملیاریــش  ــی فرۆشــت و ب ــار دۆالر نەوت ملی

شــمەك و كااڵ نانەوتییەكانــی هەنــاردەی دەرەوە كــرد، 

بــەاڵم لــە ســاڵی 2017 تەنهــا بــە بەهــای 50 ملیــار دۆالر 

شــمەك و كااڵی لــە دەرەوە هــاوردە كــردوە. 

ــە  ــتاوە ب ــی هەس ــەن ڕۆحان ــەی حەس ــتا حكوومەتەك ئێس

جێگیركردنــی نرخێكــی دووســەرە و پێكەوەبەســتنەوەی 

ــی  ــی ناوەندی ــی بانك ــی فەڕمی ــەڵ نرخ ــازاڕ لەگ ــی ب نرخ

ئێــران و دیاریكردنــی بــە 42000 متــەن بــۆ هــەر دۆالرێــك، 

بــەاڵم ئەمەیــش هەنگاوێكــی بێهودەیــە و ناتوانێــت ڕێگــە 

لــە كەوتنــی بەهــای دراوی ئێرانــی بگرێــت. ئامانجــی 

ســەرەكیی ســەرجەم ئــەو لێپــررساوە موخافیــزكارە تازانــەی 

ئەمەریــكا، كــە سیاســەتەكانی دۆناڵد ترامــپ و حكوومەتی 

ناتانیاهــۆ بەڕێــوە دەبــەن، بریتییــە لــە دەرهێنانــی ئێــران 

كاوی ئێران وكردوی جموجووڵه جڵه  ریكا له مه كاوی ئه گروگتریه ئاماوجه  

 
 

  

 
  

وداكان ودا و دوور مه وزیك مه  ڕێكار و میكاویزمه دژی ئێران  ریكا له مه كاوی ئه گروگتریه ئاماوجه   

یمًڕخستىیگًگًچاالكیبازرگاوی،بًپاودویسساكان،ڕێگریلًسً
ئێرانیكۆمپاویاكانلًَين،كشاوًٌاكردویتمًكان،بێبًبیاوییًدراَي  

رشكێهمًیراویئابَُریكًدرَستكردویقً  

ڵجیٍانگًكاویئێرانلًئابُرییًودیًیُيَپچڕیىیپً  

بستاویسعُدیَئیماراتَمیسربۆدرَستكردویريٌاوداویعً
ریكاَئیسرائیلمًٌاَكاریئًربۆئێرانبًكیبێساركًیًريبً  

دراَسێكانرێمیًًٌگژداكردویٌێسيبً  

رئێرانرامبًبًلً   

دژیباڵیكانلًتییًزایًسازیبۆخۆپیشاودانَواڕيمیىًزي
دڕََیداشًٍتارانَمًیلًَيكئًمُخحافیسكاراویئێرانَي  

ڵكیئێرانواَخًراویلًدرَستكردویترشَویگً  

تاڵتدارانَحكُمًسًرديرامبًبًلً  

كان(،ن)حُسییًمًلُبىان)حیسبُڵاڵ(،یًلٍاَیشتىیئێرانلًڕاگرتىیپً
ئێران(ربًكاویسًشیعیًَتًعبیَڕيشدیشًعێراق)حً  

ئێرانلًپاشربًكاویسًیٌێسيريالَازكردویبً
یانكًريَكردنَالَازكردویڕابًجڵً  

ٌاَكاریئیسرائیلَریكابًمًَدایئًجێكردویستراتیژیدََرمًجێبً
كانَرَپییًوگكردویئًڵبێديگًوداَ،لًتاویكًَڵًدي  

یكًواَچًرێمییئێرانلًخىكاودنَویىۆككردویڕۆڵیًٌ
ڕاستاڵتیواَيخۆرًٌ  

ككردویڵڕََسیاَچیهَپڕچًگًوگلًودیٌاَسًیُيدرَستكردویپً
ڕاستاڵتیواَيوداََخۆرًٌكاویكًیماوًٌاَپًتًَڵًدي  

یجیۆستراتیژیئێرانالَازكردویڕۆڵپێگً  
نديریایعًرَیٌُرمس،ئۆقیاوُسیٌىدی،ديگًلً  

سُریاربازیڕََسیالًریڕۆڵیسًرفراَانكردویڕََبًبً یَيوگاربَُوًريكانبۆبًڕازیكردویڕََسً   
سُریائێرانلً  

پشتیُاویوداَیبًكً–سعُدی–ڕێكیئیسرائیلیڵگیرساودویشًًٌ
نرديَخۆیمیسرَئًریكاَپشتیُاویواڕاستًمًَخۆیئًڕاستً  

یوٍێىیوێُانئیسرائیلَوامًڵگًجێكردوی"بًجێبً
كاویئێرانَكردویجمُجَُڵًریكابۆجڵًمًئً  
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لــە زۆنــگاوی ســووریا. نیكــی هالــی، باڵیــۆزی ئەمەریــكا لە 

نەتــەوە یەكگرتــوەكان لــە لێدوانێكــدا بــۆ كەناڵــی )فۆكــس 

ویالیەتــە  كــە  كــردوە،  ئاشــكرای  ئەمەریكــی  نیــوز(ی 

یەكگرتــوەكان تەنهــا لــە دوای جێبەجێكردنــی 3 مــەرج 

لــە ســووریا دەكشــێتەوە: »ڕاگرتنــی بەكارهێنانــی چەكــی 

ــەن ڕژێمــی ئەســەد، تێكشــكانی داعــش  ــە الی ــی ل كیمیای

ئەمەیــش  ئێرانییــەكان«،  تــەواوی، چاودێریكردنــی  بــە 

مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت، كــە هێزەكانــی ئەمەریــكا لــەم 

قۆناغــەدا پالنیــان داڕشــتوە بــۆ مانەوەیەكــی ماوەدرێــژ لــە 

ســووریا. 

دەســتەواژی  بەكارهێنانــی  لــە  مەبەســتی  هالــی  ئایــا 

چییــە؟ ئێرانییــەكان«  »چاودێریكردنــی 

ــازە و قورســەكان  بەرئەنجامــە ڕوون و ئاشــكراكانی ســزا ت

ــری  ــی ت ــال و كۆمپانیكان ــی ڕۆس ــەر كۆمپانیاكان ــە بەرانب ل

ڕووســیا، لــە پــاڵ دابەزینــی نرخــی ڕۆبڵــی ڕووســی و 

لەگــەڵ دۆســیەی ســكریپاڵ، هەروەهــا وەرگرتنــی ڕاپۆرتــی 

ســاختە و نادروســت لــە كاو ســپیەكانەوە دەربــارەی 

ــە  ــووی ب ــە، هەم ــە غوت ــی ل ــی كیمیای ــی چەك بەكارهێنان

ئامانجــی ئەوەیــە، كــە هــاوكاری و یارمەتییەكانــی ڕووســیا 

ــكات.  ــە ســووریا الواز ب ــران ل ــی ســەربازیی ئێ ــۆ بوون ب

8102 - ئەمەریكی دۆالری بەرامبەر ئێرانی ڕیاڵی بەهای گۆڕینی وردەكارییەكانی  

ئێرانی ڕیاڵی ئەمەریكی دۆالری   

42,494.00 1 

84,988.00 2 

169,976.00 4 

212,470.00 5 

424,940.00 10 

849,880.00 20 

1,062,350.00 25 

2,124,700.00 50 

4,249,400.00 100 

8,498,800.00 200 

10,623,500.00 250 

21,247,000.00 500 

42,494,000.00 1000 

84,988,000.00 2000 

106,235,000.00 2500 

212,470,000.00 5000 

424,940,000.00 10000 

849,880,000.00 20000 

1,062,350,000.00 25000 

2,124,700,000.00 50000 

4,249,400,000.00 100000 

8,498,800,000.00 200000 

21,247,000,000.00 500000 

42,494,000,000.00 1000000 
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

هاوكێشەكانی هێز لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
ــەوەی ڕۆڵ  ــەر كەمكردن ــە س ــكا ل ــی ئەمەری پێداگریكردن

لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت یەكێــك  و پێگــەی ئێــران 

لوتكــەی  كارنامــەی  خاڵــە جەوهەرییەكانــی  لــە  بــوو 

ــنكی  ــە هلس ــن ل ــر پۆتی ــپ و ڤالدیمێ ــد ترام ــوان دۆناڵ نێ

دەســتپێكردنی  پێــش  لــە  بــەاڵم  فینلەنــدا،  پایتەختــی 

ــێ  ــكا هەڵمەتێكــی دەســت پ لوتكــەی هلســنكی، ئەمەری

كــرد بــۆ ســەپاندنی ســزای نــوێ و گۆشــەگیركردنی ئێــران 

بــە شــێوەیەكی بێوێنــە لــە الیــەن ئیــدارەی ترامــپ-وە، كــە 

ــی  ــی ڕۆڵ ــدن و نینۆككردن ــەر خنكان ــە س ــە ل پێداگریكردن

هەرێمیــی ئێــران لــە ناوچەكــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، 

لــەم كارەیشــدا ئیرسائیــل و دەوڵەتانــی كەنــداو بــە تونــدی 

پشــتیوانیی لــێ دەكــەن، ئەمەیــش لــە بەرانبــەر بێدەنگیــی 

شــێوەیەكی  بــە  ڕەتكردنــەوەی  و  ئەورووپییــەكان 

هاوســەنگ لــە الیــەن ڕووســیا و چیــن و توركیــا. ئــەوەی 

داوای  دانوســتان  چوارچێــوەی  لــە  واشــنتۆن  ئیــدارەی 

دەكات، لــە بــواری ســەربازیدا بــە دەســتی نەهێنــاوە، بــۆ 

ــراق،  ــە عێ ــتا ل ــەی ئێس ــەو بارودۆخ ــەبارەت ب ــە س منوون

ســووریا، لوبنــان و یەمــەن کڵپــەی ســەندوە، كەواتــە 

چــۆن دەتوانێــت لــە ڕێگــەی لوتكەیەكــی سیاســییەوە 

ــران دەســت  ــەڵ ئێ ــی باشــی لەگ ــەڵ ڕووســیا ئەنجام لەگ

ــێ دەكات،  ــتیوانی ل ــكۆ پش ــدا مۆس ــە كاتێك ــت، ل بكەوێ

ــن.   ــۆكارەكان ڕوون ــە ه بۆی

لەبــەر ئــەوەی ئێــران پێگەیەكــی بەهێــزی لــە دەوڵەتانــی 

دراوســێی واڵتانــی كەنــداو وەك عێــراق و یەمــەن هەیــە، 

ــە ســەر خاكــی  ڕۆڵــی گرینــگ و بەرچاویــش دەگێڕێــت ل

ــان دراوســێن لەگــەڵ  ــان، كــە هــەر دووكی ســووریا و لوبن

فەلەســتین )ئیرسائیــل(، ئەمــە لــە كاتێكدایە كــە كلیلەكانی 

تێپــەڕ بــوون بــە گــەرووی هورمــز بــەرەو دەریــای عــەدەن 

دەگاتــە  تــا  و  بابوملەنــدەب  و  هنــدی  ئۆقیانووســی  و 

ئەمەیــش  ئێرانەوەیــە،  دەســت  بــە  ســوێس  كەناڵــی 

بێگومــان ڕۆڵــی ســرتاتیژی بــە ئێــران دەبەخشــێت تــا وەك 

دەوڵەتێكــی خــاوەن پێگــە و هێــز ڕۆڵــی خــۆی بگێڕێــت و 

لــە پرســە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەكانــدا جێدەســتی دیــار 

بێــت. كەواتــە ئێــران هێزێكــی هاوســەنگ و پێگــەدارە لــە 

ــەی  ــی گەم ــەك كلیلەكان ــە الی ــت، ل ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

ئاســاییش و ســەقامگیری بــه  دەســتەوەیە، لــە الیەكــی 

تریشــەوە كلیلــی شــەڕی بــە دەســتەوەیە، كــە خــۆی لــێ 

ــا  ــەكان ت ــە ئەمەریكیی ــەم هۆكاران ــەر ئ ــت. لەب دەپارێزێ

ــەن،  ــزە دەك ــەو هێ ــزارن، چونكــە هەســت ب ــەڕی بێ ئەوپ

بــە  دەكات،  بەرژەوەندییەكانیــان  لــە  هەڕەشــە  كــە 

تایبەتــی واڵتێكــی وەك ئێــران، كــە هێــزی سیاســەت و 

ئایدیۆلۆژیاكانــی لــە خۆیــدا كــۆ كردوەتــەوە، بــە تایبەتــی 

لــە ئەفغانســتان و پاكســتان و واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت، 

كــە بەشــێكی زۆری دانیشــتوانەكانیان لــە ڕەچەڵەكــی 

ــەوەی  ــەر بەرەنگاربوون ــە س ــان ل ــین و خۆی ــی فارس ئیتن

ــاوە.  ــكا ڕاهێن ــەاڵتی ئەمەری ــە و دەس پێگ

حســابی  ســەر  لــە  ئێــران  پێگــەی  گەشــەكردنی 

پاشەكشــەكردنی ڕۆڵــی ئیرسائیــل، ســعوودیە و توركیــا

ــە  ــدەرن ل ــە یارمەتی ــەن، ك ــش ه ــەری تری ــك فاكت هەندێ

دروســتكردنی نیگەرانــی بــۆ ئەمەریــكا، كــە پێوەندیــدارن 

لــە  ئەمەریــكا  بــە  ســەر  دەوڵەتانــی  بێتواناییــی  بــە 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، كــە ناتوانــن بگۆڕێــن بــۆ چەنــد 

هێزێكــی هەرێمیــی هاوشــان و هاوتــەرا لــە ناوچەكــەدا. 

ــە هەڵكشــانی ڕۆڵ و  ــە ل ئیرسائیــل بــەردەوام زۆر نیگەران

ــۆژی و  ــی ئایدیۆل ــد هۆكارێك ــەر چەن ــران لەب ــەی ئێ پێگ

ــە  ــعوودیە، ك ــینی س ــا شانش ــی، هەروەه ــی و ئەمن سیاس

لــە تــەواوی جیهانــی ئیســالمی و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــۆی  ــه  ه ــش ب ــت داوە، ئەمەی ــە دەس ــی ل ــەی جاران پێگ

پەیڕەوكردنــی سیاســەتی كلكایەتــی و پاشــكۆیەتی بــۆ 

ئەمەریــكا و ئیرسائیــل، تــا ئــەو ســنورەی، كــە وای كــردوە 

ــە  ــل ل ــكا و ئیرسائی ــت ئەمەری ــە دەس ــك ب ــە ئامرازێ ببێت

شــەڕەكانی یەمــەن، ســووریا، عێــراق، لیبیــا و لوبنان. ئێســتا 

شــتێك نەمــاوە بــە نــاوی سیاســەتی هەرێمیــی ســعوودیە، 

ئەمەیــش بوەتــە هــۆی الوازكــردن و ســنورداركردنی پێگــە 

ــرس و  ــەكان و پ ــەر گۆڕانكاریی ــە س ــی ل و كاریگەرییەكان
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ــت.  ــی ناوەڕاس ــەی خۆرهەاڵت ــداو و ناوچ ــەكانی كەن كێش

ــوودەی  ــۆ هێزێكــی ئال ــەوە گــۆڕاوە ب توركیایــش الی خۆی

ئــاژاوه، لــە ڕێگــەی كەڵكوەرگرتــن لــە ناكۆكییەكانــی نێــوان 

ــاكار  ــادە و س ــی س ــەوەی ڕۆڵێك ــۆ ئ ــیا ب ئەمەریكا–ڕووس

بگێڕێــت لــە گۆڕانكارییەكانــدا، كــە ئەمەیــش لەگــەڵ 

ــە بەرانبەریــش  ــارەی وەك دەوڵــەت وێــك نایاتــەوە. ل قەب

ڕۆڵــی هەرێمیــی ئێــران فراوانــرت دەبێــت و گەشــە دەكات 

ــا بتوانێــت كێبڕكــێ لەگــەڵ پێگــەی ئەمەریــكادا بــكات،  ت

و  توانــا  ڕووی  لــە  نابەرانبــەر  لەگەڵیــدا  چەنــد  هــەر 

هەژموونــی ئابــووری و ســەربازی، هــەر چەنــد ئێــران 

تــەواو فۆكســی خســتوەتە ســەر هــەر دوو فاكتــەری 

ــی سیاســی  ــی )ئیســالم( و هاوپەیامنێتی ــای دین ئایدیۆلۆژی

ــە  ــزی خــاوەن پێگ ــن، وەك دوو هێ ــیا و چی ــەڵ ڕووس لەگ

و حســاببۆكراو لــە ســەر ئاســتی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی.   

ئەمانــەن ئــەو فاكتــەرە قوواڵنــەی، كــە ئەمەریكایــان 

ــە و  ــی قەب ــۆ دەســتپێكردنی شــەڕێكی ئابووری ــاوە ب هەڵن

كەموێنــە لــە مێــژوودا، كە نەخشــەڕێگەی بــۆ دادەڕێژرێت 

ــران  ــی ئێ ــە ئابوورییەكان ــی پێوەندیی ــە مەبەســتی پچڕین ب

ــت  ــا نەتوانێ ــی ت ــن لێ ــان و ڕێگەگرت لەگــەڵ هەمــوو جیه

ــە هیــچ كەناڵێكــەوە نەوتەكــەی بفرۆشــێت بــە ڕێگــەی  ل

ــەوت لــە  ــەوەی ن ــۆ ئ ناچاركردنــی دەوڵەتانــی كڕیــار ب

ئێــران نەكــڕن و مامەڵــە لەگــەڵ ئەڵتەرناتیڤــی ســعوودیدا 

بكــەن. لێــرەدا ئامانجــەكان ڕوونــن، واتــا زەمینەخۆشــكردن 

ئێــران  لــە  ناوخۆیــی  تەقینــەوەی  دروســتكردنی  بــۆ 

بــه  هــۆی هەرەســهێنانی ئابوورییــەوە، كــە چــاوەڕوان 

دەكرێــت لــە ئاییندەیەكــی نزیكــدا ڕوو بــدات، ئەمەیــش 

ــە  ــی ب ــە هــۆی تەقینەوەیەكــی كۆمەاڵیەت بێگومــان دەبێت

فۆڕمــی هــەژارەكان، پاشــان بــە تەقینــەوەی ئیتنــی )بلــوچ، 

كــورد، عەرەبــەكان( كۆتایــی پــێ دێــت و ســنوری تێكدانــی 

ئازەرییەكانیــش  و  فارســەكان  نێــوان  پێوەندییەكانــی 

تێدەپەڕێنێــت. 

ــی  ــاژە هــەن ئاســتی قورســیی داواكارییەكان ــك ئام هەندێ

ئەمەریــكا لە ئێران ئاشــكرا دەكەن، هەر چەند هەڵوێســتی 

ئەورووپییــەكان لەگــەڵ ملمالنــێ و هێرشــی ئەمەریــكا لــە 

دژی ئێــران ناگونجێــت، ئــەوە لەبــەر كۆمەڵێــك فاكتــەری 

ــكا كار  ــەوڵ دەدەن ئەمەری ــە ه ــووری، بۆی ــی و ئاب سیاس

ــە  ــران ل ــەڵ ئێ ــە لەگ ــۆ چارەســەركردنی قەیرانەك ــكات ب ب

ســەر بنەمــای بەدیهێنانــی هەژموونــی ئابووریــی زیاتــری 

ئەمەریــكا لــە بەرانبــەر گەشەســەندنی پێگــەی ئێــران. 

بــە دیاریكراوییــش ئەمەریــكا ئەمــەی دەوێــت، بــەاڵم 

ــۆ  ــی پەردەپۆشــی دەكات ب ــی سیاســی و ئەخالق ــە بەرگ ب

ــە شــاراوەیی.   ــی ب هێشــتنەوەی ئامانجەكان

ئایا ڕووسەكان بە خنكاندنی ئێران ڕازی دەبن؟ 
واشنتۆن سەرقاڵی دیراسەكردنی )3( ئەگەری سەرەكییە: 

ــە دژی  ــە ســەختی ل ــەكان ب ــی ســزا ئابووریی - درێژەپێدان

ئێــران، كــە پەیوەســتە بــە تێكچوونــی پێوەندییەكانــی 

لەگــەڵ هاوپەیامنەكانــی و ڕازیكردنیــان، لــە كاتێكــدا ئــەو 

ــە بەرزركردنــەوەی پشــكی  ــە دەســتیان كــردوە ب دەوڵەتان

ــۆ.   ــی نات ــە پەیامن ــان ل خەرجییەكانی

- ئەگــەری دوەم پەیوەســتە بــە ڕازیكردنــی ڕووســەكان 

ــە  ــە ســووریا، ئەمەیــش ل ــران ل ــەوەی ئێ ــۆ بەرەنگاربوون ب

ــە  ــە ســووریا ب ــی ڕووســیا ل ــەر بەرفراوانكردنــی ڕۆڵ بەرانب

ــان  ــەكان بیری ــەاڵم ئەمەریكیی ــكراو، ب ــێوەیەكی قەتیس ش

ــرتاتیژییە  ــاران س ــەڵ ت ــكۆ لەگ ــی مۆس ــە پێوەندی ــوە، ك چ

خواســتی  پێویســتە  كــە  ئــەوەی،  ســەر  لــە  كۆكــە  و 

قەبارەی  و  كرد  پێ  دەستی  ــان  دراوەك شــەڕی 
بــەرە  ــەرە  ب ئــێــران  خەڵكی  ناڕەزایییەكانی 
زۆر  دەدات  ڕوو  ئێستا  ئەوەی  بەاڵم  كەمبوەوە، 
ناوخۆییی  سەقامگیریی  سەر  لە  مەترسیدارترە 
فۆڕمەكانی  لە  ناڕوونە  شێوازێكی  ئەمە  ئێران. 
شەڕی دارایی، كە لە الیەن واشنتۆنەوە لە دژی 

ئێران پیادە دەكرێت
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شــەڕەنگێزانەی ئەمەریــكا كۆنــرتۆڵ بكرێــت، كــە وەزیــری 

ئەمەریــكا  نوێــی  كۆلۆنیالیزمــی  بــە  دەرەوەی ڕووســیا 

نــاوی بــردوە، بۆیــە ڕووســیا بــاش درك بــە ڕەهەندەكانــی 

ــە  ــەوەی ك ــكا دەكات، ســەرەڕای ئ ــی ئەمەری گەمــەی نوێ

پێشــنیارەكانی ئەمەریــكا هیــچ شــتێك بــۆ ڕووســەكان زیــاد 

ــێ  ــە ب ــا و ســووریان ب ــە ئۆكرانی ــەوان ل ــاكات، چونكــە ئ ن

ــت.  ــەوە بێ ــاوی ئەمەریكییەكان ــە چ ــەوەی ل ئ

- ســێیەم ئەگــەر پێوەندیــی هەیە بە ڕێكخســتنی شــەڕێكی 

پشــتیوانیی  بــە  كەنــداوی   – ســعوودی   – ئیرسائیلــی 

ناڕاســتەوخۆی  پشــتیوانیی  و  ئەمەریــكا  ڕاســتەوخۆی 

میــرس و ئــەردەن، بــەاڵم ئــەم گریامنەیــە مەترســیی خــۆی 

هەیــە، چونكــە ئێــران لــە توانایدایــە هەمــوو خۆرهەاڵتــی 

بكاتــە  لوبنــان  تــا  ئەفغانســتانەوە  لــە  ناوەڕاســت، 

ــن  ــیا و چی ــتی ڕووس ــرەوە هەڵوێس ــی ت ــە الیەك ــر. ل ئاگ

ــە  ــەر وا ب ــت ه ــەن و نایانەوێ ــران دەك ــە ئێ ــتگیری ل پش

ــرەدا،  ــەو ئاگ ــەر ئ ــە بەرانب ــەوە ل دەســت بەســرتاوی مبێنن

 8102 - 8112ساڵ  01داكشانی بەهای ڕیاڵی ئێرانی بەرامبەر دۆالر لە ماوەی 

بەهای ڕیاڵی ئێرانی لە ماوەی یەك دەیەی ڕابردوودا داكشانێكی گەورەی بە خۆیەوە بینیوە و 

 هێشتا بەهاكەی لە بەرامبەر دۆالر جێگیر نییە و پێشبینی دەكرێت زیاتریش بێتە خوارەوە
  

 
  

 ساڵ دۆالری ئەمەریكی ڕیاڵی ئێرانی

دۆالر - 1 9099  2008 

دۆالر - 1 00699  2013 

دۆالر - 1 08099 2016تەموزی    

دۆالر - 1 00599 2016كانونی یەكەمی    

دۆالر - 1 07899 2018شوباتي    

دۆالر - 1 08099 2018ئادارى    

دۆالر - 1 00095 2018تشريني یەكەمی    
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ــەم  ــان دەگات. ل ــك هــەر هەڵدەگیرســێت و پێی ــە ڕۆژێ ك

دەرئەنجامــەوە بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە، كــه ڕووســیا و 

ــۆی  ــی ناوخ ــەوەی بارودۆخ ــڵەژاندن و تەقین ــە ش ــن  ل چی

ڕاســتیدا  لــە  نییــە.  بەرژەوەندییەكیــان  هیــچ  ئێرانــدا 

لوتكــەی هیلســنكی لــە نێــوان دۆتاڵــد ترامــپ – ڤالدیمێــر 

پۆتیــن بــۆ خــۆی دانپێدانانێــك بــوو بــە لەدایكبونــی 

مۆســكۆ  و  واشــنتۆن  كــە  جەمســەر،  فــرە  جیهانێكــی 

كۆنرتۆڵــی باڵەكانــی دەكــەن و زۆرێــك لــە دەوڵەتانــی 

ــەو  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــەران ل ــدا هاوت ــش لەگەڵیان هەرێمیی

ــتیان  ــتا دەس ــە هێش ــان، ك ــەی جیه ــێ و ملمالنێیان كێبڕك

ــا  ــەدان ت ــە ڕێگ ــان ل ــردوە، ی ــەواو نەك ــەوەی ت ــە تەقین ب

بتەقنــەوە. ئــەوەی جێگــەی ســەرنجدانە ئەوەیــە، كــە 

ــاو ســرتاتیژی ئاساییشــی  ــە ن ــە ل ــران ســەنرتاڵیەتی هەی ئێ

نەتەوەیــی ئەمەریــكا بــە پێــی ئــەو دیــدگا ترامپیــەی 

ــران  ــەوەی ئێ ــەر ئ ــارانەیە«، لەب ــتەمكارانە و الس ــە »س ك

ڕكابەرێكــی بەهێــز و سەرســەختە لــە دژی بەرژەوەندییــە 

ــاران  ــكا، بەڵكــوو هاوپەیامنێتیــی ت ئابوورییەكانــی ئەمەری

ــۆ  ــەیە ب ــەرچاوەی هەڕەش ــۆی س ــۆ خ ــیا ب ــەڵ ڕووس لەگ

ــەی  ــە ناوچ ــكا ل ــی ئەمەری ئاســاییش و بەرژەوەندییەكان

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. 

لــە ئێســتادا ســرتاتیژی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا 

ــە بەرانبــەر ئێــران تونــد و دوژمنكارانەیــە، ئــەوەی لــەم  ل

بۆتــەی  لــە  ئێــران دەخوێرنێتــەوە  بوونــەی  ســەنرتاڵی 

ســرتاتیژی ئاساییشــی نەتەوەیــی ئەمەریــكادا ئەوەیــە كــە 

لەباربردنــی هێــزە ڕكابەرە گــەورەكان لە ڕێگــەی لەباربردن 

ــەوە  ــە هەرێمییەكان ــامن و هاوبەش ــی هاوپەی و الوازكردن

عه لی خامنه ئی و قاسم سلێمانی دۆناڵد ترامپ
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ــە  ــوور ســەبارەت ب ــای باك ــە كۆری ــدەكات، وات دەســت پێ

ــەو  ــەری ئ ــە ڕووســیا. گرتنەب ــن، ئێرانیــش ســەبارەت ب چی

جــۆرە ســرتاتیژە لــە الیــەن كۆشــكی ســپیەوە لــە دژی 

ئێــران لــە بــەراواری 13ی ترشینــی یەكەمــی ســاڵی 2017 

دەســتی پێكــردوە، لــە ڕێگــەی بەگەڕخســتنی ســرتاتیژێكی 

سەرتاســەری بــە ئامانجــی ناچاركردنــی تــاران بــۆ ئــەوەی 

ســرتاتیژە  ئــەم  جــار  دوا  بگۆڕێــت،  هەڵســوكەوتەكانی 

لەگــەڵ  ئەمەریــكا  ســرتاتیژی  هاوبەشــی  ڕێگــەی  لــە 

ــوو  ــەواو ب ــی 2017دا ت ــی یەكەم ــە 12 كانون ــل ل ئیرسائی

لــە ژێــر ناونیشــانی »بەڵگەنامــەی نهێنــی هاوبەشــی نێوان 

ــی  ــی جموجووڵەكان ــۆ جڵەوكردن ــكا ب ــل و ئەمەری ئیرسائی

ئێــران«. لێــرەدا پێویســتە ڕووداوێكــی گرینــگ بەبیــر 

ــەربازی  ــەی س ــی بنك ــش بەكارهێنان ــە ئەوی ــەوە، ك بێنین

ــۆ لێدانــی  ــە الیــەن ڕووســیاوە ب ــە ل )هەمــەدان(ی ئێرانیی

تیرۆریســتان لــە ســووریا لــە 2016/8/16دا، كــە بــوە 

لــە  ڕووســیا  توانــای  و  هێــز  لــە  وەرچەرخــان  خاڵــی 

بەرانبــەر تاكجەمســەریی ئەمەریــكا. لــەو كاتــەدا هەندێــك 

لــە  دا  نیشــان  ناڕەزایییــان  ڕیفۆرمخــواز  پەرلەمانتــاری 

بەرانبــەر ئــەو ئۆپەراســیۆنە ڕووســی – ئێرانییــە هاوبەشــە، 

ــتیوانیی  ــەوە پش ــەن موحافیزكاران ــە الی ــدی ل ــە تون ــە ب ك

لــێ دەكرێــت و لــە ڕێگــەی ئەنجوومەنــی ئاساییشــی 

ــراوە.  ــۆش ك ــۆ خ ــی ب ــەوە ڕێ ــی ئێران نەتەوەی

ئــەم هەنگاوانــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكای 

شــپرزە كــرد، چونكــە ڕووســیا لــە ڕووی ســەربازییەوە 

شــوێنپێی لــە ئێــران كردوەتــەوە و لــە ئەفغانســتانیش 

ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیە  ئەمەیــش  بوەتــەوە،  نزیــك 

بەرژەوەندییەكانــی ئەمەریــكا لــە ناوەڕاســتی ئاســیا، مانای 

ــوان  ــی نێ ــی و هەماهەنگی ــی هاوبەش ــە بەدیهاتن ــە ك وای

ڕووســیا و ئێران ئامانجــی ســرتاتیژیەتی بەرەنگاربوونەوەیە 

ــە  ــەو هاوبەشــییەی، ك ــیا، ئ ــكا و ڕووس ــوان ئەمەری ــە نێ ل

ــە ســووریا تۆمــار كــرد و  ــی ســەركەوتنی ل ــە ســەر زەوی ل

ئــاوەژو  نێودەوڵەتییەكانــی  هێــزە  نێــوان  هاوســەنگیی 

كــردەوە و ڕێگــەی بــۆ مۆســكۆ خــۆش كــرد پــەل بهاوێژێت 

جیۆسیاســیی  پێگــەی  لــە  كەڵكوەرگرتــن  ڕێگــەی  لــە 

ــاندانەكانی  ــە خۆپیش ــكا ل ــتیوانیكردنی ئەمەری ــران. پش ئێ

ــە  ــزكارە ل ــی موحافی ــدی ڕەوت ــە ناوەن شــاری مەشــهەد، ك

ــە  ــارەكان ل ــتنی گوش ــەی بەگەڕخس ــە خان ــران، دەچێت ئێ

ــوكەوتی  ــەوەی هەڵس ــۆ ئ ــران ب ــی ئێ ــەر موحافیزكاران س

دۆســتانەیان لەگــەڵ ڕووســیا بگــۆڕن. پێدەچێــت ئــەم 

كــراوە  ئامــادە  پێشــرت  كــە  ئەمەریكییانــەی  ســیناریۆ 

هاوشــێوە بێــت لەگــەڵ ڕووداوەكانــی ســووریا لــە ســاڵی 

2011، لــە كاتێكــدا ترامــپ بــە ئاشــكرا ڕای گەیانــدوە، كــە 

ــی  ــە كات ــەن ل ــران دەك ــی ئێ ــەورەی گەل پشــتیوانییەكی گ

ــەملاندنی  ــۆ س ــە ب ــش ئاماژەیەك ــدا، ئەمەی ــاوی خۆی گونج

و  پەســت  ئێــران  لــە  واشــنتۆن  كــە  ڕاســتییەی،  ئــەو 

نیگەرانــە.    

سەرچاوە: 
سەنتەری )كاتیهۆن( بۆ توێژینەوە

اللعبة المخيفة 
ترامب يعمل على حرب العمالت تجاه طهران 

زعزعــة االمــن االجتماعــي فــي ايــران الهــدف 
االمريكيــة   للخطــة  الرئيســي 

http://katehon.com/ar/article/hl-yqbl-
lrws-bkhnq-yrn-mdlt-lqw-fy-lshrq-lwst

 



لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك

وێنای ئێرانێكی داماڵراو لە چەك 

ئایا ترامپ خەون دەگۆڕێت  بۆ واقیع؟  
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ماوەیەكە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا هەوڵ دەدات بە ڕێگە كاریگەر و گونجاوەكانی بەر 
و  بااڵ  ئامانجی  بەدیهێنانی كۆمەڵێك  پێناو  لە  وەربگرێت  ئێران  ڕووداوەكانی  لە  دەستی كەڵك 
ستراتیژیدا، كە خزمەت بە ستراتیژی ناوەندی واشنتۆن دەكەن، كە بریتییە لە ڕێگەگرتن لە ڕووسیا 
و چین تا هەوڵ نەدەن بۆ گۆڕینی سیستمی نێودەوڵەتی ئێستا بۆ سیستمی فرە جەمسەریی، لە 
كاتێكدا ئەگەر بزانین، كە هاوبەشی ئابووریی نێوان چین و ئێران لە بواری وزە و ئاساییشدا، بە 
تایبەتی لە ئەفغانستان هەڕەشەیە بۆ سەر ستراتیژی ئەمەریكا لەو ناوچەیە. ئێران بە هۆی پێگە 
و قورسایییەكەی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، توانیویەتی زەمینەی قواڵیییەكی ستراتیژی بۆ بوونی 
سەربازیی ڕووسیا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دروست بكات، سووریا و )عێراق لە داهاتوودا(، ئەمە 
قەزوین، هەمان پرسیش  ناوچەی  لە  ڕووسیا  ئاساییشی  بۆ  ژیاری  بوارێكی  دابینكردنی  لە  جگە 
ئاسیایە  خۆرهەاڵتی  كراوەی  دەروازەی  ئێران  چونكە  ڕاستە،  چین  ئابووریی  پێگەی  بە  سەبارەت 

بەرەو خۆرئاوای ئاسیا. 

بــۆ  گرینگــە  زۆر  فاكتەرێكــی  ئێــران  وزەی  كەرتــی 

ئــەم دوو  ئــەوە الوازكردنــی  لەبــەر  ئابووریــی چیــن، 

هێــزە »ڕووســیا و چیــن« پێویســتی بــە لێدانــی ئێــران 

ناوچەكــەدا هەیــە،  لــە  بااڵدەســتییەكەی  بڕینــەوەی  و 

بــۆ  ڕێگەیــەك  دوای  بــە  واشــنتۆن  گەڕانــی  ئەگینــا 

بەرەنگاربوونــەوەی ڕووســیا و چیــن دەبێتــە بژاردەیەكــی 

زۆرەملــێ. ئیــرت شــاراوە نییــە الی هەمــوان، كــە هــۆكاری 

ــە ڕێككەوتننامــەی ناوەكــی  ــد ترامــپ ل كشــانەوەی دۆناڵ

بەرنامــەی ناوەكــی ئێــران نییــە، هــەروەك بــاس دەكرێــت، 

ــاییش  ــێواندنی ئاس ــدان و ش ــی تێك ــت لێ ــوو مەبەس بەڵك

و ســەقامگیریە لــە ئێــران . ئــەو ئابڵووقــە خنكێنــەرەی 

كــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــە ســەر مامەڵــە 

بازرگانییەكانــی ئێــران و كۆمپانیــا بیانییەكانیــدا ســەپاندوە، 

ئەوانــەی كــە ئاڵوێــر و مامەڵــەی بازرگانــی لەگــەڵ تــاران 

دەكــەن، زۆر بــە خێرایــی دەبێتــە هــۆی دابەزینــی بەهــای 

ڕیاڵــی ئێرانــی لــە بەرانبــەر دراوە قورســەكاندا.  گرانبوونــی 

هاوردەكــراوەكان،  كااڵ  و  شــمەك  نرخــی  بێئەنــدازەی 

كێشــە و سەرئێشــەی بــۆ ئێــران دروســت كــردوە، بــە 

هــۆی خراپبوونــی ئاســتی بژێویــی تاكــی ئێرانــی، كــە 

پــاڵ بــە بەشــێكی بەرفــراوان لــە دانیشــتوانی شــارەكان و 

ــە دژی  ــی ل ــت ناڕەزای ــازاڕ دەنێ ــی ب ــە بازرگانان بەشــێك ل

حكوومــەت دەرببــڕن، بــە تایبەتــی ئەوانــەی كــە پشــتیان 

قــورس  دراوی  بــە  هاوردەكــردن  و  هەناردەكــردن  بــە 

ــتوە.  بەس

ئەمەریــكا  شــەڕی  ڕووبــەڕووی  ئێــران  چۆنچۆنــی 
دەبێتــەوە؟ 

ــەتی دەرەوەی  ــی سیاس ــیپە گرینگەكان ــە پرەنس ــك ل یەكێ

ڕووســیا بریتییــە لــە ڕازی نەبوونــی لــە ســەر هــەر جــۆرە 

ــوەكان  ــە یەكگرت ــی ویالیەت ــەربازیی چاالك ــی س پێگەیەك

نزیــك  لــە  )ناتــۆ(  ئەتڵەســی  باكــووری  پەیامنــی  و 

ســنورەكانی یــان لــەو ناوچانــەی، كــە دەچنــە چوارچێــوەی 

بەرژەوەندییــەكان و ئامانجــە بااڵكانــی ڕووســیاوە. بــە 

ــای  ــی توان ــت بەربەرەكانێ ــیا ناتوانێ ــەوەی ڕووس ــۆی ئ ه

بــكات،  ناتــۆ   – ئەمەریــكا  ســەربازییەكانی  و  سیاســی 

بۆیــە مۆســكۆ هەنــگاو دەنێــت بــەرەو گرتنەبــەری چەنــد 

ئــەم  گرنگرتینــی  گونجــاو،  تۆڵەكردنــەوەی  ڕێكارێكــی 

ڕێكارانــە بریتییــە لــە چڕكردنــەوەی كاتيــی هاوكاریكردنــی 

ــە  ــا. ل ــنتۆن و ئەورووپ ــی واش ــەڵ نەیارەكان ــكۆ لەگ مۆس
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ئەنجامــی ئەمەیشــدا دەتوانرێــت بــە ڕوونــی هەســت 

بــەو پەیوەندییانــە بكرێــت، كــە لــە ڕایەڵــە و ئاســتی 

ــوە،  ــە دی هات ــران ب ــیا و ئێ ــوان ڕووس ــی نێ پێوەندییەكان

كــە هاوكاتــە لەگــەڵ ماوەكانــی تێكچوونــی دیالــۆگ و 

ــتی.  ــە گش ــدا ب ــەڵ خۆرئاوایییەكان ــكۆ لەگ ــدی مۆس پێوەن

مۆسكۆ، تاران هاوبەشێكی گرینگ دەزانێت 
یەكێــك لــە ســیام دیارەكانــی تــری بەهێــزی پێوەندییەكانی 

نێــوان مۆســكۆ و تــاران بریتییــە لــە بوونــی پێگــەی ئێــران 

لــەو ناوچانــەدا، كــە ڕووســیا بــە شــوێن پێگــەو قەڵەمڕەوی 

تایبەتــی بەرژەوەندییــە ســرتاتیژ و مێژووییەكانــی دەزانێت 

لــە ئاســیای ناوەڕاســت و ناوچــەی قەوقــاز و دەریــای 

ــە  ــە ب ــرتاتیژی ڕێگ ــەی جیۆس ــە و هەڵكەوت ــن. پێگ قەزوی

تــاران دەدات تــا كۆنرتۆڵــی گۆڕانكارییەكانــی دەریــای 

ــی  ــت و خۆرهەاڵت ــیای ناوەڕاس ــاز و ئاس ــن و قەوق قەزوی

ی ئێران وه ره تی ده كانی سیاسه ستراتیژییه  گرنگترین ئامانجه  

 

كان گرنگه  ستراتیژییه  ئامانجه  ز 
پێگًپاوذویًٌسً َ َيژمُن ئێران سیاسی بًی بًريبًشێهلًن دژ وًی خۆرئاَا،

 یشتَُیجیٍاویسێپێگًتاویتازيَڵًٌاَواریديتیبًمیدرَستوردویًخًتارانلً

1 

وًتێىشىاوذویدیُاریگۆشً وردویئێران، وێُديڵگًوۆمًگیر ئێراوذاسًتیبًَڵًی ر
 ٌێسریجیٍاویبًنٌێسێىیڕوابًرخستىیَيخۆديلًتی،جگًپاوذََیًسً

2 

دي َيریاییًديرَازيوۆوترۆڵىردوی خۆئاماديوان ًٌن بۆ تًوردن وییًَيلیىًر
 ییذامیشًگێژاَێىیًٌلًوًواویواَچًئاَییًرچًیديَيپێشبیىیىراٌََێشتىً

3 

لًتاویئًَڵًستٍێىاویپشتگیریديديبً تاَوردویوگًوانَتًوگرتُيیًَيتًوًفریمیا
 فریمیائًریىاَئیسرائیللًمًژمُویئًًٌَپێگً

4 

 

واویوُلتَُرییًوذيدرَستوردویواَيستهبًپشتبًوردویشۆڕشیئێرانبًوارديًٌ
 ورێتديبیشیعًزًٌیمًَيواربۆباڵَوردوًَيیاوًڕێگًلًڵێهَاڵت،وًوۆمًئێرانلً

5 

 6 رمیئێرانتیوًسیاسًشێهلًنبًنٌَاَواریئابَُریَيشوردویوۆمًپێشىً

وردنشًیباوگًڕێگًَاڵتاویدراَسێلًستٍێىاویپشتیُاواویئێرانلًديَڵذانبۆبًًٌ
بالیَيیًٌَيَباڵَوردوً ٌاوذاویاڵیًریوۆمًرَيندادپًوذێهدرَشمیبریكَ تی،

 ریىاَئیسرائیلمًپێىیئًیخۆسًَيگژداچَُوًوان،بًئازادییً

7 

،َيريديئیمامیلًریدَاوسيعفًبیجًزًٌیئێرانَمًرجُاوىردویَێىًسًواروردنلً
ڕيلً داوُتاوی ڕیشًپێىاَ َ َيگ ئێران ًٌی ٌێسێىی بااڵدين لًرێمیی یواَچًست

 ڕاستاڵتیواَيخۆرًٌ

8 

 

بً پێذان لًپرۆژيگروگی ئێران ئایذۆلۆژی ًٌڕێگًی بًی َريوگاَوان جیٍاویبَُن َ
 ریىایالتیهمًفریمیاَئاسیاَئًواویئًڕَاوگًیماوێتیلًدیٍێىاویٌاَپًبً

9 

وذچًَرَپیلًئً-ئیسرائیلی–ریىیمًیئًریپرۆژيمسًڵجًگًَتهلًنوًریًبً
نَيوردویشۆڕشیئیسالمیًوارديتۆمیًٌَگروگتریىیانپرۆگرامیئًوذا،وًیًدۆسیً

 ریىامً(یئًَريڕاستیگًاڵتیواَيی)خۆرًٌرواتیڤیپرۆژيڵتًئً

10 

رییفراَانبۆَيپاوێىیتًییئێرانَگۆڕيَيتًیبُارێىیژیارییبۆئاسایشیوًدۆزیىً
وًَيوگاربَُوًريبً لًیاريی ئًَيريديوان خۆی، ویشتماویی سىُری یشٌاَشێُيمًی

 ڕاستاڵتیواَيیخۆرًٌواَچًلًریىاَئیسرائیلًمًییئًیستراتیژییئایىذيپرۆژي

11 

 

مً ڕاستًترسیًدرَستىردوی ديسًلًلیىًوی عًَڵًر ئًريتاوی لًَاوًبی یخُلگًی
لًنسعُدیًریىادانَيمًئً ئیمارات، وارَباریواَخۆییانَردانلًستێُيیديڕێگًَ
پڕوردوًًٌ َ فراَاوخُازی بۆ بۆشاییًَيَڵذان لًی ڕََداَيوان بًرمًگًشُێىی وان،

 ریمیافًریئًستیه،لُبىان،سُریاَویشُيلًفغاوستان،فًن،ئًمًعێراق،یًتیلًتایبً

12 

ئێرانپالوێىی)وًواَچًیلًوًجێوردویپرۆژيبۆجێبً بً،وً(ساڵیداڕشتَُي05دا،
یًپلً ديوًی پشت بًبًم مًَيباڵَوردوًستێت شیعًزًٌی جیٍاویلًبی َاڵتاوی
 بیَئیسالمیريعً

13 
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ــەم بارودۆخــە وا  ــكات. ئ ــداوی فــارس  ب ناوەڕاســت و كەن

ــد  ــارەی چەن ــە ب ــۆ ل ــە گفتوگ ــت، ك ــە مۆســكۆ دەخوازێ ل

ــدا  ــی تاران ــەڵ حكوومەت ــەتی دەرەوە لەگ ــێكی سیاس پرس

ــە ئەنجامــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ  تاوتــوێ بــكات، بۆیــە ل

ــكۆ،  ــە مۆس ــت ك ــەدا دەردەكەوێ ــیە هەرێمییان ــەم دۆس ئ

تــاران هاوبەشــێكی گرینــگ دەزانێــت لــە ڕوانگــەی چەنــد 

ــەاڵتدارانی  ــدا دەس ــان كات ــە هەم ــراو. ل ــێكی دیاریك پرس

ڕووســیا بــە تەواوەتــی متامنەیــان بــە تــاران نییــە، لەبــەر 

ئــەوەی هێشــتا لــە هەمبــەر جموجــووڵ و چاالكییــە 

ــەن،  ــی دەك ــە نیگەران ــت ب ــران هەس ــی ئێ هەرێمییەكان

جگــە لــەو هەڕەشــەیەی كــە لــە لێكنزیكبوونــەوەی ئێــران 

لــە ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و ڕۆڵــی چاوەڕوانكــراوی ئێــران 

وەك خاڵــی دەســتپێكی ملمالنێیەكــی نــوێ بەرجەســتە 

ــت.   دەبێ

ــە  ــووری و  كۆمەاڵیەتیی ــێوییه ئاب ــڕ پش ــە پ ــەم بارودۆخ ئ

دروســت  گونجــاوی  ژینگەیەكــی  هەمیشــە  وەك 

هەواڵگرییەكانــی  دەزگا  دەســتێوەردانی  بــۆ  كــردوە 

ــاوی هەبوونــی  ــل و خۆرئاوایییــەكان تــا بــە پاس ئیرسائی

هەڕەشــەی گــەورە لــە ســەر بەرژەوەندییــە بااڵكانــی 

ــێ  ــان جیبەج ــاوا پالنەكانی ــی خۆرئ ــكا و دەوڵەتان ئەمەری

ڕێگــەی شــێواندنی ســەقامگیریی سیاســی  لــە  بكــەن 

لــە  ئەمەریــكا  ســرتاتیژی  ناوچەكــەوە.  ئاساییشــی  و 

 ئەلیكترۆنی جەنگی بۆ ئێران تواناكانی ژێرخانی

 لیكترۆنی نگی ئه دیارترین تواناكانی ئێران بۆ جه ز

 باًقە ّ داراییەماى پێگە بەئاهاًجرمذًی مردەّەی  2112 ئەیلْلی لە: QCFئەلینترۆًی ی(قاسن) جەًگاّەراًی مۆهەڵەی 1
 ئەستۆ گرتە ئەهرینیەماًی

 ّزەی ًێًْەتەّەیی ئاژاًسی پێگەی پەمخستٌی ّ  دزەمردى مردەّەی 2112  دّّەهی تشریٌی لە: پاراستْ مۆهەڵی 2
 لەسەر بّْى داهەزراًذًی ًیازی بە مە ئەتۆهیەماًی مّْرە سەرەتاییەماًی ًەخشە ّ ئەستۆ گرتە( IAEA) ئەتۆهی
 باڵّمردەّە پێگەمە،

 ّ" ئي-لیٌنذ" بەًاّباًگی پێگەی  مَ  سْریایَ رژێوی بە سەر ئەلینترۆًیە مۆهەڵەیەمی: سْری ئەلینترۆًی سْپای 3
 "پرێس ئاسْشیتذ" ّ" رۆیتەرز" ك ٍّ ُەّاڵی ماًی ئاژاًسَ سەرەڕای ئاهاًج مردە" تاتٌگۆ" ّ" فایبر"

 ژێرخاًی ّ ّاڵتذا لە ُەستیارەماى گرًگە داهەزراّە پاراستٌی بۆ پێْیست تْاًای دەستِێٌاًی بَ: بەرگری الیەًی 4
 ّەك ئێراى، دەرەّەی لە مۆهەڵەماى یاى تاى ّڵَ دٍ لەالیەى  ٍّ ببٌَ ئەلینترۆًی ُێرشی تّْشی لەّاًەیە  مَ ستراتیژی

 ئێراى ئەتۆهی بەرًاهەی بە تایبەت یۆراًیۆهی پیتاًذاًی بەرًاهەی لە دای مە( ستنسٌت) ڤایرۆسی ُێرشی
 ّ  ئازار   ُەبێت ئەلینترۆًیاى جەًگی ئەًجاهذاًی تْاًای مە پیشەگەراى لە زیاتر گرتٌی قافذا  لَ: ُێرشنردى الیەًی 5

 جۆرێل بە ئەلینترۆًی جەًگی بْاری لە پێْیست تەمٌۆلۆژیای بەدەستِێٌاًی ّ ًەیاراى ژێرخاًی بە زۆر زیاًگەیاًذًی
  بْاردەدا لەم بێٌێت ّەدەست پێشنەّتي

 ئەلینترۆًی جەًگی بۆ پێْیست ژێرخاًی ًْێنردًەّەی ّ  ەشەپێذاىگ ماًی بٌەها داًاًی لە ئێراى ُەّڵەماًی چاّدێراًی 6
 ّ خێرا بەشێْەیەمی ئێراى ئەلینترۆًی سْپای گەشەسەًذًی ّ  بًْیادًاى بەرًاهەی دەڵێت ئەًجاهەی ئەّ دەگەًە
 بەشەماًی ّ  داهەزراّە ّ رێنخراّ ّ دەستە ّ ئاهێر زۆری بەُۆی ئەّەش. دەچێت بەڕێْە پێشنەّتّْ ئاستێنی لەسەر

  ئەلینترۆًیذا جەًگی  لَ ئێراى تْاًاماًی زیادمردًی لە ُەیە گرًگی رۆڵێنی شێْەماى لە شێْەیەك بە مە داهەزراّى،
 ئەلینترۆًی ئاسواًی بۆشایی بااڵی ئەًجْهەًی داهەزراًذًی ئێراى شۆڕشی رابەری خاهەًەیی عەلی ،2113 ساڵی لە 7

 سْپای گشتی فەرهاًذەی ّ بااڵ دادّەری سەرۆمی ّ  پەرلەهاى ّتەبێژی ّ  ئێراى سەرۆمی لە پێنذێت مە راگەیاًذ،
 لێپرسراّاًی ّ ًەتەّەیی ئاسایشی بااڵی ئەًجْهەًی لە ٌەییخاه ًْێٌەری ّ پۆلیس گشتی فەرهاًذەی ّ  پاسذاراى
  زاًیاری تەمٌۆلۆژیای ّ  فەرهییەماى پەخشە

 لێنۆڵیٌەّەی سەًتەری ّەك بْارە، بەم پەیْەستە مە تایبەتەماى حنْهیە داهەزراّە گەشەسەًذًی ّ  داهەزراًذى 8
  پسپۆڕاى دەرچًّْی لە ُەیە رۆڵی مە گەیاًذى، ّ  زاًیاری  ّەزارەتی بە سەر تەلیەماًی  بێ ّ  تەلذار پەیْەًذیە ئێراًی

 ّ تیسەرمردایە ًْسیٌگەی بە سەر تەمٌۆلۆژی ُاریناری ًْسیٌگەی ّ زاًیاری ئاسایشی لە تایبەت بە ّ
 زاًیاری تەمٌۆلۆژیای بْاری لێنۆڵیٌەّەماًی دەستپێشخەری
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ئایدیا دیپلۆماتیك

دژی گەشــەكردنی پێگــەی ڕووســیا و بــە ئامانجكردنــی 

كــە  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  لــە  دیارە كانــی  بنكــه 

ــە  ــی هەی ــران و ســووریایە، بەریەككەوتن ــان ئێ گرینگرتینی

لەگــەڵ بەرژەوەندییەكانــی هاوپەیامنــە ئیقلیمییەكانــی 

ــە  ــەو هێــزە ســەرەكییانە، ب ــە گورزوەشــاندن ل واشــنتۆن ل

ئێــران.  دیاریكراویــش 

نزیكبوونــەوەی  لــە  دەترســێت  ئیرسائیلــە  چــی  هــەر 

فەلەســتین-  ســنورەكانی  لــە  ئێــران  ســەربازیی 

ــۆ  ــردن ب ــە خۆئامادەك ــردوە ب ــتی ك ــه دەس ــل بۆی ئیرسائی

ــن  ــەركردایەتی ب ــە س ــعوودیەیش ب ــەوە. س بەرەنگاربوون

ــتنەوەی  ــە گواس ــەوە ل ــڕ كردوەت ــی چ ــەملان ئامانجەكان س

شــەڕەكە بــۆ نــاو ئێــران لــە پێنــاو دەربازبوونــی لــە 

ــووریا.  ــەن و س ــن، یەم ــەر، بەحرەی ــە قەت ــی ل قەیرانەكان

لێــك  كــە  بكرێــت،  بــەوە  ئامــاژە  پێویســتە  لێــرەدا 

ــە  ــعوودیە دەچێت ــا و س ــی توركی ــەوەی هەرێمی نزیكبوون

ــەر  ــە س ــە ل ــەی هەی ــەو گومانان ــەوەی ئ ــەی ڕەواندن خان

ــاز ،  ــەرە و ڕی ــوان ئەنق ــە نێ ــە ل ــەم پێوەندییان ــتی ئ رسوش

چونكــە ئامانجــی ســعوودیە بریتییــە لــە خشــتەبردنی 

لــە  ئێــران  و  توركیــا  نێــوان  پێوەندیــی  و  هاوبەشــی 

چەنــد ئاســتێكی جیــاوازدا، پاشەكشــەكردنی توركیایــش 

بــۆ  ئاماژەیــە  ئێــران  حكوومەتــی  هاوكاریكردنــی  لــە 

ســەملاندنی ئــەم ڕاســتییە، بــە پێچەوانــەی هاوكاریكردنــی 

توركیــا لــە الیــەن حكوومەتــی ئێرانــەوە لــە كاتــی ڕوودانی 

كودەتاكــەی 15ی تەمــوزی 2016. ئەنجامــی ڕاســتەوخۆی 

ــدەری  ــی یارمەتی ــەی هەرێم ــە ژینگ ــە، ك ــە ئەوەی دۆخەك

ویالیەتــە یەكگرتوەكانــە بــۆ بەكارهێنــان و ســوودوەرگرتن 

ــەرەو  ــی ب ــتەی هەڵنان ــە ئاراس ــران ب ــی ئێ ــە ڕووداوەكان ل

ســیناریۆی خوێنــاوی.  

سیناریۆی نوێ و بەرئەنجامی ڕاستەوخۆی ملمالنێ
و  گۆڕانكارییــەكان  بــە  چاوخشــاندنەوە  ئەنجامــی  لــە 

هەڵســەنگاندنی بارودۆخەكــە، بــە تایبەتــی لــە نێــوان 

هەڵوێســتەكانی ئەمەریــكا – ئیرسائیــل – ئێــران – ڕووســیا، 

بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە، كــە ســوودوەرگرتنی ئیــدارەی 

ئەمەریــكا لــە ڕووداوەكانــی ئێــران، بەشــێكە لــە ســرتاتیژی 

ــە  ــكاوە ل ــەن ئەمەری ــە الی ــیا ل ــەوەی ڕووس بەرەنگاربوون

نییــە  پێوەندیــدار  تەنهــا  باســەكەمان  2018دا.  ســاڵی 

بــە ڕووداوەكانــی ئــەم دوایییــەی ئێــران، بەڵكــو پــەل 

دەهاوێــت بــەرەو ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ 

ئێــران لــە چەنــد بەرەیەكــی هەرێمییــەوە، ئەمەیــش 

ئیزنكــۆت،  گادی  ژەنــراڵ  كــە  پالنەیــە،  ئــەو  ناواخنــی 

ــك  ــد، كاتێ ــل ڕای گەیان ــی ســوپای ئیرسائی ســەرۆك ئەركان

گوتــی: ئیرسائیــل بــەم نزیكانــە پێدەچێــت ببێتــە ئەندامــی 

ــە  ــە دەگرێت ــەو دەوڵەتان ــەی ئ ــە فراوان ــەو هاوپەیامنێتی ئ

خــۆ، كــە هــەوڵ دەدەن بــۆ ڕێگرتــن لــە ســەپاندنی 

ــەدا. ــە ناوچەك ــران ل ــی ئێ هەژموون

ــەوەی  ــەر ئ ــە س ــن ل ــن و كۆك ــداو یەكدەنگ ــی كەن واڵتان

ــی  ــە بەرپابوون ــران و ل ــتنی ئێ ــە پەلهاویش ــیان ل ــە ترس ك

كوره  ئه تۆمییه كانی ئێران 
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ــی  ــانەوەی هێزەكان ــۆی كش ــە ه ــە ب ــۆ هەی ــەڕی ناوخ ش

ئەمەریــكا لــە هەندێــك شــوێنی ناوچــەی خۆرهەاڵتــی 

ــی -  ــی عەرەب ــوازن چوارچێوەیەك ــە دەخ ــت، بۆی ناوەڕاس

ئیســالمی كۆدەنــگ هەبێــت، كــە ئەندازەیــەك ئاســاییش و 

هاوســەنگی دەســتەبەر بــكات، بــەاڵم تــا ئێســتا كــۆك نیــن 

ــیی  ــازیی سیاس ــە چاكس ــە ب ــتی ناوچەك ــەر پێویس ــە س ل

مــەودا ناوەنــد. پزیســكی شۆڕشــە عەرەبییــەكان لــە ســاڵی 

2011 تــرس و دڵەڕاوكێــی لــە الی واڵتانــی كەنداو دروســت 

كــرد، بــە هــۆی كاریگەریــی ئامرازەكانــی تەكۆلۆژیــای 

نــوێ لــە ڕێگــەی )تویتــەر، فەیســبوك(وە، ئەمــە ســەرەڕای 

ترســان لــە سیاســەت ڕێكخســتنی عەرەبــی هــەر چەندێــك 

ــە ناوچــەی  ــە دیاریكــراوی ل ــەر ئەمــە ب ئاســان بێــت. لەب

ئازادییــەكان  كــە  بــوون  زۆر  یاســایانە  ئــەو  كەنــداو 

ســنوردار دەكــەن، بــە تایبەتــی لــە بــواری ئامــراز و هــۆكار 

ــت  ــان دەردەكەوێ ــدا بۆم ــی وردبینیكردن ــە كات ــازەكان. ل ت

ــبوونێكی  ــۆیی دابەش ــێوەیەكی ئاس ــە ش ــن ب ــە بەحرەی ك

گــەورەی لــە نێــوان زۆرینــەی شــیعە و كەمینــەی ســوننەی 

تێیــدا ڕووداوە، بــەاڵم ســەبارەت بــە كوێــت ئــەم ئازادییانــە 

چەســپاوترن، چونكــه بزووتنــەوەی سیاســیی  ئاشــتییانە لەو 

واڵتــەدا هێــور بوەتــەوە  لــە ســایەی دەوڵــەت و گرتنەبەری 

ــه.  ــەو بزووتنەوەی ــەر ئ ــە بەرانب ــد ل سیاســەتی تون

ژینگــەی تــازەی كەنــداو و دوورگــەی عەرەبــی لــە هەمــان 

ــاو تەڵەزگەیەكــی هەرێمــی  ــدا هەموانــی خســتوەتە ن كات

ــتیوانیی زۆری  ــاوكاری و پش ــەرەڕای ه ــەوە، س و ناوخۆییی

شانشــینی ســعوودیه بــۆ میــرس، كــە لــە دوای ســاڵی 

2013وە دەیــان ملیــار دۆالری تێپەڕانــدوە ، دەبینیــن ڕۆڵــی 

ــردوە،  ــەی ك ــی پاشەكش ــەركردایەتیی سیس ــە س ــرس ب می

هەروەهــا ژمارەیەكــی زۆری دەوڵەتانــی عەرەبــی بــە هۆی 

ڕۆیشــن بــە ڕێچكــەی دیكتاتۆریــەت و گەندەڵیــدا گۆڕاون 

ــە  ــش ل ــوو ئەمانەی ــتخواردوە، هەم ــی شكس ــۆ دەوڵەتان ب

ــی  ــژی و پانی ــە درێ ــە ب ــەوەی چەكەوەی ــایەی باوبوون س

ــداو.    ناوچــەی كەن

ــان  ــتەوخۆ ی ــەڕێكی ڕاس ــی ش ــران تووش ــو ئێ ــەر بێت ئەگ

ــای پەكخســتنی  ــی ببێــت، ئەمــە مان ــە لەجیات شــەڕێكی ب

بــە  گەییشــن  لــە  ڕووســیا  ئامانجەكانــی  و  ویســت 

سیســتمی فــرە جەمســەریی جیهانــی دەگەیەنێــت، چونكە 

ــت  ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــیا ل ــەدا ڕووس ــەو بەرئەنجام ل

دادەبڕێــت و ناتوانێــت پەلــی بهاوێتــەوە بــۆ ســنوری 

ــرتاتیژی  ــەوەی س ــە ڕووبەڕووبوون ــەكان. كەوات ــاوە گەرم ئ

ــكا و ڕووســیا  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــوان ویالیەت ــە نێ ل

بــە ڕووداوەكانــی ئێــران دەســتی پــێ كــردوە، پێشــبینیش 

ــەوەدا  ــان ڕووبەڕووبوون ــوەی هەم ــە چوارچێ ــت ل دەكرێ

نیــوە  و  بەڵتیــك  ناوچــەی  و  ئۆكرانیــا  لــە  هەریەكــە 

دوورگــەی كۆریــا گۆڕانكاریــی كتوپــڕ لــە دژی ڕووســیا 

بــە خۆیانــەوە ببینــن. پێویســتە ئامــاژە بــەوە بكەیــن، كــە 

ــی  ــە دژی ئامرازەكان ــكێن ل ــن و كەمەرش ــی ئاگری لێدانێك

واشــنتۆن لــە ســووریا دەبێتــە مایــەی بەرپەرچدانــەوە لــە 

ــیناریۆی  ــی س ــردن و جێبەجێكردن ــە ك ــە منوون ــەردەم ب ب

ــران.  ــەر ئێ ــە بەرانب ــووریا ل س

سەرچاوەكان : 
ــۆ  ــۆن ب ــەنتەری كاتیه ــت(، س ــن نێ ــەی )المیادی پێگ

توێژینــەوە
ــاف العمــق  ــي مــن االســلحة و اضع ــران خال شــكل اي

ــي ــي والدول االقليم
ترامب يحلم ام يغير الحلم الى الواقع؟  

ALmayadin.net
http://katehon.com/ar/article/hl-yqbl-lrws-

bkhnq-yrn-mdlt-lqw-fy-lshrq-lwst
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پالنی نهێنيی ئەمەریكا و ئیسرائیل

چۆكپێدادانی ئێران یان موغازەلەكردنی؟
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ماڵپەڕی )دیبكا(ی ئیسرائیلی ئاشكرای كردوە ، كە ژمارەیەك لە سەركردە سەربازییەكانی ئەمەریكا 
و ئیسرائیل بە نهێنی و دوور لە چاوی ڕاگەیاندنەكان لە واشنتۆن كۆ بوونەتەوە، بە مەبەستی 
ئامادەكردنی پالنێكی نهێنی سەبارەت بە ئاییندەی ئێران. ئەو پالنە ناوی لێ نراوە »پالنی ئێران«، 
كە ناوەرۆكەكەی دەقاودەق پەیوەستە بە ئایيندەی سیستمی سیاسيی ئێران و پێگه  و قورسایی 
سەرچاوەیەكی  چەند  زاری  لە  ئیسرائیلی  )دیبكا(ی  ماڵپەڕی  ناوەڕاست.  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لە 
ئەو  لەگەڵ  هاوكاتە  پالنە  ئەم  »ئامادەكردنی  كە  كردوە،  ئاشكراشی  هەواڵگريیەوە  و  سەربازی 
ئێران دەستی پێ كردوە ،  لە دژی  هەڵمەتە بەرباڵوەی ئێستا ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا 
بە مەبەستی تەنگەتاوكردنی و گەمارۆدانی لە ڕووی ئابووری و سیاسيیەوە لە پێناو الوازكردن 
هەڵكشانی  لە  جگە  ناوچەكە،  نەخشەی  سەر  لە  كاریگەرییەكانی  و  قورسایی  سنورداركردنی  و 

ئەگەرەكانی هەڵگیرسانی شەڕێكی تەواو لە نێوان ئێران و ئیسرائیل. 

ڕاپۆرتــی ئــەو ســەرچاوەیە زیاتــر ڕوونــی كردوەتــەوە، كــە 

ــە  ــوە  ل ــل پێكهات ــكا و ئیرسائی ــەی ئەمەری ــە نهێنییەك پالن

ــۆ  ــراكان« ب ــە خێ ــی ئەرك ــزی هاوبەش ــی »هێ ئامادەكردن

ــە  ــن ب ــە پەیوەس ــەی ك ــەو بڕیاران ــوو ئ ــی هەم دەركردن

ــەكان و مووشــەكە  ــەزراوە ئەتۆمیی هێرشــكردنە ســەر دام

بالیســتییەكان و پێگــه  و ناوەنــده ســەربازییەكانی ئێــران لە 

نــاوەوە و دەرەوەی ئێــران.  ئامــاژەی بــۆ ئەوەیــش كــردوە ، 

كــە ژەنــراڵ )نەتــزان ئالــون( فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنەكانی 

ــەو  ــكاری ئ ــە ســەرۆكی جێبەجێ ــل كراوەت ســوپای ئیرسائی

لــە ســەر داوای ســەرۆكی ئەركانــی ســوپای  پڕۆژەیــە 

ــەڵ ســەرۆكی  ــە لەگ ــراڵ گادی ئیزنكــۆت، ك ــل ژەن ئیرسائی

دەســتەی ئەركانــی هاوبەشــی ئەمەریــكا ژەنــراڵ جۆزیــف 

ــردوە .  ــەدا ك ــەوە نهێنیی ــەو كۆبوون ــۆرد بەشــداریی ل دنف

ــی  ــە كۆبوونەوەكان ــە، ل ــەڕە ئیرسائیلیی ــەو ماڵپ ــی ئ ــە پێ ب

واشــنتۆن ڕێكەوتــن كــراوە لــە ســەر پێكهێنانــی )4( گروپی 

»پــڕۆژەی  پالنــی  چوارچێــوەی  لــە  ســەركردایەتیكردن 

ــە:  ــن ل ــە بریتی ــران«دا، ك ئێ

ئەركەكانــی  كــە  ئەتۆمــی،  ســەركردایەتیی  گروپــی   .1

پەیوەســتە بــە دیاریكردنــی پێگــە و دامەزراوەكانــی چەكی 

دامەزراوەكانــی  و  پلۆتۆنیــۆم  كوورەكانــی  و  ئەتۆمــی 

لــێ  ئامێرەكانــی  پیتاندنــی یۆرانیــۆم و  دروســتكردن و 

ــران.  ــاو ئێ ــە ن ــەنرتاڵی ل ــی س دەرچوون

ــەم  ــی ئ ــران، ئەرك ــتییەكانی ئێ ــەكە بالیس ــی موش 2. گروپ

گروپــە پەیوەســتە بــە بابەتــی موشــەكە بالیســتییەكان 

و  موشــەكەكان  تەقاندنــی  و  هەڵــدان  ڕاكتۆرەكانــی  و 

شــوێنی هەڵگرتنیــان لــە ژێــر زەوی، جگــە لــە كارگەكانــی 

بەرهەمهێنــان و ناوەندەكانــی توێژینــەوە. 

ئۆپەراســیۆنە  گروپــی  لــە  بریتيیــە  ســێیەم  گروپــی   .3

ســەربازیيە ئاشــكرا و نهێنییــەكان، كــە كار دەكات لــە دژی 

ناوەنــدە ســەربازی و هەواڵگرییەكانــی ئێــران لــە ناوچــەی 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــە ســووریا و لوبنــان و یەمــەن-

یشەوە. 

4. گروپــی چــوارەم بــە تایبەتــی كار دەكات لــە ســەر 

ئێــران،  دژی  لــە  ئابوورییــەكان  ســزا  جێبەجێكردنــی 

ــە ڕێگــەی  ــەم ئەركــەدا دەكات ل ئیرسائیلیــش بەشــداری ل

و  هــەوڵ  دەربــارەی  هەواڵگريــی  زانیاريــی  پێدانــی 

ــنوری  ــی س ــدن و تێپەڕاندن ــۆ بەزان ــران ب ــی ئێ تەقەلالكان

ســزا ســەپێرناوەكان بــە ســەر حكوومەتــی تارانــدا. 

سێ سیناریۆ بە ئاراستەی شەڕ و ناچاركردن 
ســزاكان  توندكردنــی  ئایــا  ئارادایــە:  لــە  پرســیارگەلێك 
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بــە ســەر ئێرانــدا شــەڕ لــە نێــوان تــاران و واشــنتۆن 

ــەركەوتوو  ــنتۆن س ــدارەی واش ــا ئی ــێنێت؟ ئای هەڵدەگیرس

ــت  ــران دەتوانێ ــا ئێ ــاران؟ ئای ــی ت ــە چۆكپێدادان ــت ل دەبێ

لەگــەڵ بارگرانــی ســزا ئابوورییــەكان و شــەڕێكی هەرێمــی 

بەرفراوانــدا هەڵبــكات؟ 

ــاران  ــەر ت ــە س ــران ب ــی ئێ ــزا ئابوورییەكان ــەوە س دوای ئ

چــوە بــواری جێبەجــێ كردنــەوە و حكوومەتــی تــاران وەك 

هەڵگیرســاندنی شــەڕ لــە دژی گەلــی ئێــران مامەڵــەی 

لەگەڵــدا دەكات، زۆر گرینگــە فۆڕمــی ئــەو ســیناریۆیانەی 

لــە بەر چــاو بگیرێــت، كە لە داهاتــوودا جڵەوی ڕەوشــەكە 

دەگرێتــە ئەســتۆ، لــە ســایەی گەشــەكردنی دوو فاكتــەری 

ســەرەكی، كــە یەكێكیــان بریتيیــە لــە شــارەزایی و پســپۆڕی 

 ی الوازبوووی ئابووری ئێران رباري ن رۆحاوی دي سً كاوی حً اڵمً گروگتریه وي

 ی كً ماوی واڵتً رلً م پً ردي بً لً
  

  
 ی وي كاومان پێیان وابێت ئً رۆحاوی: پێویست واكان دۆست و دوژمىً

 واو ئێران لً  شبوووً تای دابً ري دات سً ئێستا ڕوودي

 ی و پرسیاراوً كاوی ئً ري وي تً

 ی رۆحاوی كران ئاراستً

 ن رۆحاوی سً كاوی حً اڵمً گروگتریه وي

  تی تاران لً شكستی حكُمً -
قاچاغبردوی كااڵَ  كۆوترۆڵكردوی بً

  كاوً قُرسً  دراَي

كُالێتی كااڵَ   یه پێُیستً بكً  واردي وایاسایی ًٌ  ك بً َێت كااڵَ شمً ر بماوً گً . ئ1ً
  َي یىً رز بكً كاوی ئێران بً كً شمً

ر  سً پێىراَ بً َامی سسای سً ردي بً -
 ئێران  رتی باوكی لً كً

 ی تیرۆر َي گژداچَُوً ر ئاستی بً سً لً  كاوی ئاسایشی واَخۆ زۆر بااڵیً . ڕۆڵی ٌێسي2

  ت لً شكستٍێىاوی حكُمً -
 ی بێكاری َي مكردوً كً

ن  اڵم باوكی زۆر ًٌ ، بً ریكایً مً دژی ئێران كاری ئً  پاودوی سسای باوكیی لً . س3ً
 ن كً ڵ ئێران دي گً لً  ڵً مامً

  ت لً شكستٍێىاوی حكُمً -
  ی ئابَُری لً َي َكردوی پَُكاوً جڵً
 یدا كً اڵتً سً ی دي ماَي

كات  كاوی دي باشی كاري  كاوی كار بً تً رفً ئاستی دابیىكردوی دي  ت لً . حكُم4ً
 ڕای بَُوی بێكاری ري سً

ٌای دراَی ویشتماوی  زیىی بً دابً -
 ن( )تمً

ی بێكاری تا  َ ڕێژي  تی كاری دابیه كردََي رفً زار دي 777ًٌملیۆن َ  2ت  . حكُم5ً
  َي مكردۆتً % ك12ًئاستی 

تی كار بۆ  رفً ئاستی دابیىكردوی دي -
  ڵك خراپً خً

  َي رز كردۆتً % ب4ًی ئابَُری بۆ  شً مان ئاستی گً كً تً . حكُم6ً

ر دۆخی ئابَُری ئێران َ  سً لً  بَُي ریان ًٌ تریه كاریگً َري كان گً سیاسییً  . پرس7ً ؟ ت چییً ی حكُمً لً پً  پالوی بً -
 ن ٌای تمً زیىی بً دابً



205

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

مامەڵەكردنــی  بــواری  لــە  ئێــران  دەوڵەتــی  مێژوویــی 

لەگــەڵ ســزاكاندا، ئــەوەی تریــش فاكتەرێكــی جەوهــەری 

نوێیــە، كــە بریتيیــە لــە كەڵەكەبوونــی توڕەیــی و ناڕەزاييــی 

ناوخــۆی ئێــران لــە بەرانبــەر حكوومەتــی تــاران و خســتنە 

ئەســتۆی بەرپرســیارێتيی خراپبوونــی بارودۆخەكــە. 

سیناریۆكانیش ئەمانەن: 

لــە  ئەمەریــكا  ســەركەوتنی  یەكــەم:  ســیناریۆی 
ئێــران چۆكپێدادانــی 

ئــەم ســیناریۆیە بەنــدە لــە ســەر پێشــبینیكردنی ئــەو 

ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە  كــە  ڕاســتیيەی، 

هــەوڵ دەدات بــۆ ناچاركردنــی ئێــران بــە تەســلیم بــوون 

و چۆكــدادان، دوای ئــەوەی كــە واشــنتۆن لــە بەشــی 

یەكەمــی ســزاكانی بــە ســەر ئێرانــدا پاشــگەز بــوەوە، كــە 

ــەری  ــی كاری سەرتاس ــە پالن ــانەوەی ل ــە كش ــتە ب پەیوەس

دەیەوێــت  واشــنتۆن  ئەمەیــش  ســەرەڕای  هاوبــەش، 

ــەر،  ــە ب ــە بگرێت ــەو دەوڵەتان ــە دژی ئ ــكار ل ــك ڕێ هەندێ

كــە هــاوكاری و پشــتیوانیی تــاران دەكــەن. نووســەر و 

ــە  ــدا، ك ــە وتارێك ــدا ســلیمۆڤا( ل ــژەری ڕووســی )فیمی توێ

 

 پێگە ئەتۆمییەكانی ئێران
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ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە ڕۆژنامــەی »نیزافیســیامیا گازێتــا«ی ڕووســی بــاو 

 )G( پالنــی  ئامادەكردنــی  بــە  ســەبارەت  كراوەتــەوە 

ــۆ  ــازی ب ــەوە وەك ئامادەس ــی تاران ــەن حكوومەت لــە الی

هــەر بەرەنگاربوونــەوەی ســەربازی لەگــەڵ واشــنتۆن، 

نووســیویەتی: ئامانجــی ســزاكانی ئەمەریــكا بــە ســەر 

ئێرانــدا ئەوەیــە كــە بیخاتــە بــارودۆخ و هەڵوێســتێكی 

زۆر الواز و ناچــاری بــكات تــا چــۆك بــۆ سیاســەت و 

خواســتەكانی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان دابــدات. 

بــەم شــێوەیە دەتوانیــن بڵێیــن، كــە ڕێــی تێدەچێــت 

ئێــران بــە وەاڵم بێــت یــان چۆكــی بــۆ دابــدات، بــە 

واتایەكــی ڕوونــرت تەســلیمی داواكارییەكانــی ئەمەریــكا 

ــە  ــن ب ــۆ گەییش ــان ب ــە هەنگاون ــت ب ــش بێ ــت و ڕازی بێ

ڕێككەوتنێكــی نــوێ ســەبارەت بــە چارەنووســی پرۆگرامــی 

ــەی  موشــەكییە بالیســتییەكەی و ڕۆڵ و پێگــە هەرێمییەك

و بوونــی ســەربازی لــە ســووریا، یەمــەن، عێــراق، لوبنــان 

و فەلەســتین.

ســیناریۆی دوە م: هەڵكردنــی ئێــران لەگــەڵ ســزا 
ســەپێنراوەكان 

زۆرێــك لــە توێــژەران و شــارەزایان لــە بــواری ئامادەكردنــی 

كاروبــاری  بــە  تایبــەت  لێكۆڵینەوەكانــی  و  توێژینــەوە 

ــە  ــران لەوانەی ــە ئێ ــەن، ك ــەوە دەك ــۆ ئ ــاژە ب ــران، ئام ئێ

بتوانێــت بەرگــەی ســزاكان بگرێــت و لەگەڵیــدا هەڵبــكات، 

ــەی،  ــە مێژوویی ــەو ئەزموون ــۆ ئ ــەوە ب ــش دەگەڕێت ئەوەی

ــاران  ــە ت ــی ك ــە تایبەت ــی، ب ــەم ڕوە وە هەیەت ــران ل ــە ئێ ك

توانیــی ڕووبــەڕووی 7 پــڕۆژەی نێودەوڵەتــی بوەســتێتەوە، 

ــی  ــی ئاساییش ــی ئەنجوومەن ــی بڕیارەكان ــە ئەنجام ــە ل ك

ــوان ســاڵی 2006  ــە نێ ــدا ل ــەوە ســەریان هەڵ نێودەوڵەتیی

ــە  ــدا مامەڵ ــی لەگەڵی ــە باش ــی ب ــاڵی 2013 و توانی ــا س ت

فڕۆکە هەڵگری ئەتۆمی ئەمەریکی
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ــت.  ــەی بگرێ ــكات و بەرگ ب

ــەری گشــتیی  ــی ڕەجــەب ســافارۆڤ، بەڕێوەب ــە بۆچوون ب

ســەنتەری مۆدێرنــی توێژینەوەكانــی ئێــران، ڕێــژەی %95ی 

ســزا ســەپێرناوەكان بــە ســەر تــاران ال نەبــراوە، دەوڵەتانــی 

ــی  ــە یەكگرتوەكان ــە ســەركردایەتیی ویالیەت ــش ب خۆرئاوای

ــەی  ــە ڕێككەوتننام ــەبارەت ب ــان س ــكا بەڵێنەكانی ئەمەری

ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێــران جێبەجــێ نەكــردوە . ســافارۆڤ 

ــك  ــزایانە هەندێ ــەو س ــە ئ ــە دوور نیی ــە ك ــەو بڕوایەدای ل

ئێــران  ئابووریــی  ســەر  لــە  نەرێنیــان  كاریگەریــی 

هەبێــت، بــەاڵم ســەرەڕای ئەمەیــش ئێــران ماوەیەكــی 

كــردوە ،  ئامــاده  ســزاكان  سیســتمی  بــۆ  خــۆی  زۆرە 

چونكــە ئێــران بــە درێژایــی 4 دەیــە ســەركەوتوو بــوە  لــە 

هەڵســەنگاندنی رسوشــتی ئــەو سیاســییانەی خۆرئــاوا، 

ــۆ  ــت، ب ــوە دەبرێ ــكا بەڕێ ــە ســەركردایەتیی ئەمەری ــە ب ك

ئــەم مەبەســتەیش پالنــی )B( بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــەر  ــە كاتێكــدا ئەگ ــردوە ، ل ــادە ك ــەرەكان ئام ــوو ئەگ هەم

ــی  ــە جێبەجێكردن ــان ل ــەكان و هاوپەیامنەكانی ئەمەریكیی

ــەوە.  ــگەز ببن ــان پاش بەڵێنەكانی

ســیناریۆی ســێیەم: هەنگاونــان بــەرەو هەڵگیرســانی 
شــەڕێكی هەرێمیــی بەرفــراوان.

شــێوازی ســیناریۆی ســێیەم چــڕ دەبێتــەوە لــە ســەر 

ــتەوخۆ  ــی ڕاس ــەكان كاریگەری ــزا ئابووریی ــە س ــەوەی، ك ئ

بكەنــە ســەر هەناردەكــراوەكان و هاوردەكراوەكانــی ئێران، 

ــە  ــا دەبــات بــۆ پارێزگاریكــردن ل ــاران پەن بــەم پێیەيــش ت

بەرژەوەندییەكانــی لــە ڕێگــەی هەڵگیرســاندنی شــەڕێكی 

هەرێمیــی بەرفــراوان، كــە دەوڵەتانــی هەرێمــی لــەو 

شــەڕەدا ببنــە هاوبەشــێكی ســەرەكی، واتــا بــە شــێوەیەك 

ــن  ــز ب ــران یەكڕی ــە دژی ئێ ــە ل ــەو دەوڵەتان ــە ئ ــت ك بێ

ــامن  ــە هاوپەی ــە ببن ــەنگەریيەوە، وات ــاو س ــە ن ــان بچن ی

و پشــتیوانی. لــە كاتــی گەمــارۆدان و تەنگەتاوكردنــی 

ــرا جێبەجــێ  ــە شــێوەیەكی خێ ــكار ب ــك ڕێ ــران، كۆمەڵێ ئێ

دەكرێــت، لــە نێوانیانــدا جۆشــدان و ئامادەكردنــی خەڵــك 

بــۆ بەكارهێنانــی نوێرتیــن تەكنۆلۆژیــا، ئەگــەر بزانیــن كــە 

ــە  ــی باشــی دژە فڕۆك ــی سیســتمێكی بەرگري ــاران خاوەن ت

و تەكنۆلۆژیایەكــی موشــەكیی پێشــكەوتوە، هەروەهــا 

ــە كار  ــران ب ــتكردەكانی ئێ ــە دەس ــە مانگ ــش هەی ئەگەری

بهێرنێــت، لەمەيــش گرینگــرت ئەوەیــە، كــە ئێــران هێزێكــی 

ڕاهێنانــی  و  مەشــق  بــاش  زۆر  كــە  هەیــە  تایبەتــی 

ئۆپەراســیۆنی ســەربازی پــێ كــراوە، واتــا ئێــران دەتوانێــت 

ــە   ــەی ناوچەك ــەو دەوڵەتان ــوو ئ ــە هەم ــەورە ب ــی گ زیان

هاوكاريــی  ســەربازیيەوە  ڕووی  لــە  كــە  بگەیەنێــت، 

ــەن.  ــكا دەك ئەمەری

لــە ڕاســتیدا ئەزموونــی مێژوویــی ئێــران لەگــەڵ دەوڵەتانی 

زلهێــز و جیهــان بــە گشــتی ئــەوەی ســەملاندوە ، كــە 

ــی  ــە تایبەت ــاكات، ب ــەڕ ن ــژاردەی ش ــۆ ب ــا ب ــز پەن هەرگی

دەوڵەتــە  لەگــەڵ  بەرەنگابوونــەوەی  ســاتەوەختی  لــە 

ئەمەریــكا،  یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە  وەك  زلهێزەكانــی 

هــەر چەنــد لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا ئێــران لــە ڕووی 

ســەربازییەوە الواز بــوە  و ئەگــەر بــژاردەی شــەڕ لــە ئــارادا 

بێــت پــێ ناچێــت بتوانێــت هێنــدە بەربەرەكانێــی خۆرئــاوا 

ــكات.  ب

سەرچاوە: 
ــۆ  ــۆن ب ــەنتەری كاتیه ــابع(، س ــوم الس ــەڕی )الی ماڵپ

توێژینــەوە 

الخطة السرية المريكا واسرائيل 
هل هي محاولة الرضاخ ايران او مغازلته؟ 

https://www.youm7.com/story/2018
http://katehon.com/ar/article/hl-yqbl-lrws-

bkhnq-yrn-mdlt-lqw-fy-lshrq-lwst

 



د. فاتیمە سەمادی * 
لە عەرەبییەوە: مەم پیرەمەگرونی 

ئێران – ڕووسیا

دوو هاوپەیمانی ستراتیژی و مایەی سەرئێشە بۆ ئەمەریكا
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ئەم پەیپەرە باس لە هەڵكشانی كێرڤی هاریكاری و پێوەندیی نێوان ئێرانییەكان و ڕووسەكان 
دەكات لە ژمارەیەك دۆسیەی جۆراوجۆردا، لە پێش هەموویانەوە دۆسیەی سووریا. ئەم توێژینەوەیە 
پێی وایە ئەو دۆسیەیە گۆڕانكارییەكی بەر چاوی لە شێوازی پێوەندییەكانی نێوان هەر دوو واڵتدا 
دروست كردوە، دوای ئەوەی كە ڕیتمێكی كالسیكی بە خۆیەوە دەبینی لە سەر بنەمای پێگه  و 
جڵەوگیریكردن. ئەم پەیپەرە هەوڵ دەدات ئاستی گەشەكردنی پێوەندییەكان و وێستگە و بنەما 
مێژوویی و جیۆسیاسییەكانی ئەو پێوەندییانە بخاتە ڕوو، هەروەها وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە 
یاخود  بونیادنانی هاوپەیمانێتیی ستراتیژیدا ڕێ دەكات،  ئاراستەی  بە  ئایا ئەو گۆڕانكارییە  كە 
تەنیا لە سنووری هاوبەشی )شەراكەت(دا دەوەستێت، كە پێیشدەچێت سنووری تاكتیك نەبەزێنێت؟ 

دەرئەنجامــەی،  ئــەو  گەییشــتوەتە  توێژینەوەیــە  ئــەم 

شــەریكێكی  بوەتــە  ڕووســیا  بــۆ  ئێــران  ئەمــڕۆ  كــە 

ســرتاتیژی، لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت هــاوكاری 

لــە  لــە  بەرانبەریشــدا  و یارمەتــی پێشــكەش دەكات، 

ــێ  ــی ل ــاز و ئاســیای ناوەڕاســت هــاوكاری و یارمەتی قەفق

وەردەگرێــت، ئەوەیــش ئــەو ئامانجەیــە، كــە داڕێژەرانــی 

ــان دا ئاســتی  ــران دایانڕشــتوە، كاتێــك بڕیاری سیاســەتی ئێ

ــەوە،  ــەرز بكرێت ــیا ب ــەڵ ڕووس ــران لەگ ــی ئێ پێوەندییەكان

بــەاڵم قســەكردن لــە ســەر هاوپەیامنێتییەكــی سیاســی بــە 

ــد كۆســپ و ڕێگرییەكــی  ــا سیاســییەكەی لەگــەڵ چەن مان

ــی و  ــواری سیاس ــە ب ــەون، ل ــەك دەك ــەر ی ــیدا ب جیۆسیاس

ئابوورییشــدا ڕووبــەڕووی چەنــد كۆســپێكی تــر دەبێتــەوە، 

جگــە لــە میراتیــی مێژوویــی و هەبوونــی قۆناغێكــی 

ــەاڵم  ــت، ب ــەك بێ ــی. هــەر چیی ــە بێمتامنەی ــژ ل دوورودرێ

لــە بڕگــەی  ئــەو هاوبەشــی و شــەراكەتەی نێوانییــان 

زەمەنیــدا مانــای ئەوەیــە، كــە شــێوە و داهاتــووی ناوچەكە 

ــەو هاوبەشــیە دوور  ــە پێویســتی و دەرهاویشــتەكانی ئ ل

ــە. نیی

ــە  ــیا ب ــی ئێران-ڕووس ــی پێوەندییەكان ــە كێرڤ ــەم دواییی ب

دەكات  وا  ئەمەیــش  هەڵكشــاوە،  بێوێنــە  شــێوەیەكی 

و  رسوشــت  نوێــی  فۆڕمێكــی  ســەر  لــە  قســەكردن 

ــدا  ــی خۆی ــە جێ ــت و ل ــە دروس ــەو پێوەندییان ــێوازی ئ ش

هاریكاریــی  و  پێوەندیســازی  ڕایەڵــەی  ئەگــەر  بێــت. 

ــش  ــە پێ ــیەدا، ل ــەك دۆس ــە ژمارەی ــەر دوو ال ل ــوان ه نێ

هەموویانــەوە دۆســیەی شــەڕی ســووریا، دەرئەنجامــە 

خوازراوەكانــی هــەر دوو ال بــە دی بهێنێــت، ئــەوە مانــای 

وایــە پێوەندییەكانــی نێوانیــان ئاراســتەیەكی جیــاوازی 

وەرگرتــوە، لەوانەیــە بگاتــە ئاســتێكی ســرتاتیژی بــااڵ و ئــەو 

بیرۆكــە باوەیــش ببەزێنێــت، كــە دەڵێــت: پێوەندییەكانــی 

ــە  ــەو شــەڕانەی، ك ــە ســەردەمی ئ ــوان ئێران-ڕووســیا ل نێ

لــە ســەردەمی دەســەاڵتی قاجارییــەكان )1813-1828(و تا 

ئەمــڕۆ   لــە نێوانیانــدا ڕوویــان داوە، فۆڕمێكــی كالســیكییان 

ــە ســەر بناغــەی  ــوە ل ــەم فۆڕمــە دروســت ب ــوە. ئ وەرگرت

فراوانكردنــی پێگــە و دەســەاڵتی ڕووســەكان لــە خۆرئــاوا و 

باشــوورەوە، هەروەهــا جڵەوگیركردنــی خۆرئــاوا لــە الیــەن 

ئێرانییەكانــەوە. بــە پێــی ئــەم گۆڕانكارییــە بێــت، خواســتی 

و  جڵەوگیركــردن  بــۆ  پێویســتی  و  پێگــە  فراوانكردنــی 

گەمارۆدانــی دوژمنــان و ڕكابــەرەكان، دەبینیــن داڕێژەرانی 

بڕیــار لــە ســەری ســوورن، ئــەو پێوەندییانــە دەگوازنــەوە 

بــۆ قۆناغێكــی نــوێ، ئەویــش بریتییــە لــەو نیــازەی كــه لــە 

ــوان  ــی نێ ــاوەی پێوەندییەكان ــی م ــە درێژایی ــردوودا ب ڕاب

ــوە.  ــە نەب ــان گەاڵڵ ــچ كامێكی ــه  الی هی ــیا ل ئێران-ڕووس
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لــە بۆتــەی ئــەم گۆڕانكارییــەدا، كــە ســیامكانی دەبیرنێــت، 

گرینگرتینیــان  دەورووژێــت  زۆر  پرســیارێكی  چەنــد 

ئەمانــەن: 

ــەر دوو ال  ــی ه ــە پێوەندییەكان ــە ل ــەو گۆڕانكاریی ــا ئ ئای

هاوپەیامنێتییەكــی ســرتاتیژی بەرهــەم دەهێنێــت، یــان 

پێوەندییەكانیــان لــە چاكرتیــن دۆخــدا ئاســتی هاوبەشــی 

)شــەراكەت(ی ســرتاتیژی ســنووردار تــێ ناپەڕێنێــت، یــان 

ــە  ــان ل ــەی كــە پێوەندییەكانی ــەو واتای ــش، ب ــەوە كەمرتی ل

هەڕەشــە  بەدەنگەوەچوونــی  و  تاكتیــك  چوارچێــوەی 

كاتییــەكان ناچێتــە دەرەوە؟ 

پۆتین و بەدەستهێنانەوەی ڕۆڵی زلهێزی نێودەوڵەتی

لــە ســاڵی 2000ـــەوە، بناغــەی ســەركەوتنی ڤالدیمێــر 

 ڕووسیا –كانی ئێران  ندییه یوه بیۆگرافیای په

می  ردي بۆ سً  َي ڕێتً گً ڕمی وێُان ئێران َ ڕََسیا دي ودی فً یُي ستپێكردوی پً مێژََی دي
 َی فً تی سً ئیمپراتۆریً

 

ر  بً كاوی وێُان تاران َ مۆسكۆ زۆر خراپ بَُ، لً ودییً یُي كێتی سۆڤێت پً می حُكمی یً ردي سً  لً
كاوی  ودییً یُي ردا پً رامبً بً  دژی سیستمی كۆمۆویستی بَُ، لً  َی ئێران لً ٌلً ی شای پً َي ئً
 داریدا زۆر باش بَُ رمایً ڵ خۆرئاَای سً گً لً

ی  َي ٌۆی ئً اڵم بً َ باشبَُن ڕۆیشت، بً ري بً 9191ساڵی   دَای شۆڕشی ئیسالمی ئێران لً  لً
دا،  تی ڕژێمی عێراقی دي ك َ چۆڵ یارمً چً  ئێران بً  –ڕی عێراق  می شً ردي سً  كێتی سۆڤێت لً یً

ٌۆی  ودیان خراپتر بَُ، پاشان بً یُي پً 9111ساڵی   تا كۆتاییٍاتىی سیستمی كۆمۆویستی لً
  ئاسایی بۆَي  ودی ستراتیژی ڕََسیاَي َي رژي بً

 

كان َ  كگرتُي یً  َي تً كات، كاتێك وً تۆمی ئێران دي ی ئً پرۆژي  پشتیُاوی لً  تً َڵً م دي كً ڕََسیا یً
 ن دي دي  یً َ پرۆژي واَبردوی ئً َڵی لً ریكا ًٌ مً تی ئً رایً ڕابً  تاوی خۆرئاَا بً َڵً دي

َ   یً ك دیدگا َ تێڕَاویىیان ًٌ وی سُریا یً یراوی درێژخایً قً  ت بً باري ئێران َ ڕََسیا سً
ی  َي پشت ماوً  كیه لً ري ن َ ٌۆكاری سً كً د دي سً شار ئً ی بً كً ڕژێمً  ردََكیان پشتیُاوی لً ًٌ
 اڵتدا سً دي  لً

 

كۆمپاویا حكُمی َ   َري ڵ گً گً لً  یً ٌێسیان ًٌ ودی بً یُي ی پً كً ڤالدیمێر پۆتیه َ ئیداري
كاویان،  ئابَُرییً  ودیً َي رژي بً  ئاستی گروگی پێداوی زۆر بً  گاتً دي  كاوی ڕََسیا، كً واحكُمییً

ٌێسی  ر بً سً لً  كی ڕََوً یً كاوی پۆتیه ومَُوً تً سیاسً  ڕََی ئێران لً  بً  َي كراوً  بۆیً
 كاویان ودییً یُي پً

  بێت لً َام دي ردي ر ئێران، مۆسكۆ بً مبً ًٌ  بَُوی ستراتیژێكی ڕََوی ڕََسیا لً ی وً سایً  لً
ریكا  مً ئً  كً  یً مً ر ئً بً كان، لً جیاَازي  مای دۆسیً ر بىً سً ڵ تاران لً گً كردوی لً ڵً مامً

  یً ر ئێران ًٌ رامبً بً  كىی ڕََسیا لً تً ر سیاسً سً ری زۆری لً كاریگً

 

یی ئێران بساوێت،  َي تً ر ئاسایشی وً بۆ سً  شً ڕي ًٌ  ریكا بً مً ر جمُجَُلێكی ئً كاتێك ڕََسیا ًٌ
كاوی َاشىتۆن  ڵُێستً تی بڕیار َ ًٌ ر َ دژایً بً گرێتً دي  َي كردوً مۆسكۆ ڕێكاری تُود بۆ تۆڵً

 ریكا مً تی كردوی ئً ئێران بكات بۆ دژایً  رگری لً تُودی بً  دات بً َڵدي كات َ ًٌ دي

  رێتی سیاسی َ ئابَُری ڕََسیا لً ستداوی كاریگً دي لً  لً  راوً ی سیاسی ڕََسیا ویگً وُخبً
تی ئێستای ئێران  دات تا حكُمً َڵدي ًٌ  یً م وُخبً ئً  َي شً م ٌۆیً ڕاست، بً اڵتی واَي خۆرًٌ

 َێت كً ر وً َ زیاوی بً  َي ترسیً مً  َێتً كً كاوی ڕََسیا وً ودییً َي رژي ڕَخێت تاكُ بً وً

 

ر ئێران، ڕََسیاش ڕۆڵێكی  رامبً بً  تی لً َڵً ی وێُدي ڵگً ر جۆشداوی كۆمً سً لً  َامً ردي َاشىتۆن بً
تی  ركردایً سً  ودی ئێران، بۆیً َي رژي بً  تی لً َڵً وی ئاسایشی وێُدي وجُمً ئً  گێڕێت لً گروگ َ دي

  یً ریكادا ًٌ مً كاوی ئً ر فشاري رامبً بً  رای لً كی ٌاَتً مۆسكۆ قُرساییً  ئێران پێیُایً
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ــیا پێگەییشــت.  ــە ڕووس ــی دەســەاڵت ل ــۆ ترۆپك ــن ب پۆتی

ســەر  لــە  دەكاتــەوە  جەخــت  پۆتیــن  سیاســەتی 

ــیا  ــران و ڕووس ــوان ئێ ــە نێ ــەكان ل دروســتكردنی پێوەندیی

لــە ســەر بنەمــای پێویســتییە ئەمنییەكانــی هــەر دوو 

ــی  ــە پێكهێنان ــردوە، ك ــتییە ك ــەو ڕاس ــی ب ــن درك ال. پۆتی

ــە پێوەندییەكانــی نێــوان ئێــران و ویالیەتــە  هاوســەنگی ل

و  ئێــران  بــە  زۆر  ســوودی  ئەمەریــكا،  یەكگرتوەكانــی 

ناوچەكەیــش دەگەیەنێــت. پێشــبینیی پۆتیــن بــۆ شــێوازی 

ــەدا دەرئەنجامێكــی  ــەو ماوەی ــران ل ــەڵ ئێ ــی لەگ پێوەندی

هــەر  بنەمایەیــش  ئــەو  ســەر  لــە  بــوو،  ئاساییشــی 

ــەری  ــدا كاریگ ــواری ئاساییش ــە ب ــیا ل ــی ڕووس چاالكییەك

و پاشــهاتی جیــاوازی لــە ســەر ئاســتی پێوەندییــەكان 

لەگــەڵ ئێــران لــێ دەكەوتــەوە. سیاســەتی پۆتیــن جۆرێــك 

و  هێنایەئــاراوە  ئێــران  لەگــەڵ  لێكنزیكبوونــەوەی  لــە 

ئــەو  پاڵپشــتیی  جیۆسیاســییش  فاكتــەری  كۆمەڵێــك 

ــی  ــان: »بەرژەوەندی ــرد، گرینگرتینی ــان ك لێكنزیكبوونەوەی

هاوبــەش و كێبڕكێــی هەرێمی«یــە. 

ــران و  ــی ئێ ــە ســااڵنی دوای 2000، ئاســتی پێوەندییەكان ل

ڕووســیا پشــتی بەســتوە بــە ســرتاتیژی شــەڕی خۆپارێــزی 

بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆر، كــە لــە الیــەن واشــنتۆنەوە 

ڕاگەیەنــرا. ئێــران و ڕووســیا پێكــەوە پێشــوازییان لــە 

كــرد،  ئەفغانســتان  لــە  تاڵیبــان  ڕژێمــی  ڕووخاندنــی 

ــت  ــیای ناوەڕاس ــوڵییەكانی ئاس ــە ئوس ــی گروپ كاریگەرێتی

كــەم بــوەوە و پاشەكشــەی كــرد، ئــەو دوو واڵتــە وەكــوو 

ــی  ــە ئاساییش ــەربارەت ب ــی س ــچوونێكی ئەرێن بەرەوپێش

نەتەوەیــی ڕووســیا و ئێــران لــەو بابەتەیــان ڕوانیــوە. 

ــی و  ــك ناكۆك ــەر چەندێ ــن ه ــت بڵێی ــی بێ ــەر لۆژیك ئەگ

ــاران  ــكات، ت ــر ب ــنتۆن زیات ــران و واش ــوان ئێ ــی نێ دژایەتی

مۆســكۆ  لەگــەڵ  پێوەندییەكانــی  بەهێزكردنــی  بــەرەو 

قەیرانــی  دوای  لــە  تایبەتــی  بــە  دەنێــت،  هەنــگاو 

بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێــران، كــە لــە ســاڵی 2002دا دەســتی 

پــێ كــرد، لەگــەڵ توندكردنــی ســزاكانی خۆرئــاوا بــە ســەر 

ئێرانــدا لەگــەڵ تێپەڕبوونــی كات، بــەاڵم ڕووســیا بــە هــۆی 

ــە  ــوو ل ــەوە ماوەیەكــی زۆر دوودڵ ب بارودۆخــی ناوخۆییی

پێــش پەرەپێدانــی پێوەندییەكانــی شــەراكەت و  هاوبەشــی 

ــاران.  ــەڵ ت لەگ

هەڵكشــان و داكشــانەوەی پەيوەندییەكانــی نێــوان ئێــران- 

ــە دواییــن دەیــەی ســەدەی بیســت ســیامیەكی  ڕووســیا ل

ــەر  ــەقامگیرییەكەی لەب ــن و ناس ــەاڵم گۆڕی ــوو، ب ــار ب دی

چەندیــن هــۆكاری ناوخۆیــی و دەرەكیــی جۆراوجــۆر بــوو، 

ــە نێــوان  بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا هاریكاریــی ئابــووری ل

هــەر دوو واڵتــدا بەهێــز كــرا و ئێــران چەنــد گرێبەســتێكی 

كڕینــی چەكــی ڕووســی واژۆ كــرد، هــەر لــەو ســەردەمەدا 

ــڕا،  ــی گێ ــی گرینگ ــیا ڕۆڵ ــاو ڕووس ــی ن ــی ئابووری قەیران

پیشەســازییه  دامــەزراوە  و  كۆمپانیــاكان  ها ندانــی  لــە 

ســەربازییەكانی ڕووســیا، تاوەكــوو ڕوو بكەنــە بــازاڕی 

ئێــران، بــەاڵم فشــارەكانی ئەمەریــكا و ئــەو ســزایانەی بــە 

ــدا  ــە كۆتایی ــەپێرنابوو، ل ــیادا س ــی ڕووس ــەر كۆمپانیاكان س

بــوە هــۆكاری كشــانەوەی مۆســكۆ لــە جێبەجێكردنــی 

ــران،  ــەڵ ئێ ــی لەگ ــتە ســەربازی و تەكنۆلۆژییەكان گرێبەس

ئەوەیــش دۆخێكــی لــە بێمتامنەیــی لــە نێوانیاندا دروســت 

ــۆر  ــتی گ ــی یاداش ــە دوای واژۆكردن ــی ل ــە تایبەت ــرد،  ب ك

ــش مۆســكۆ  ــە لەمەی ــاڵی 1995، جگ ــە س ــن ل چیرنۆمێردی

لــە ســاڵی 1998دا گرێبەســتی پێدانــی توێژینــەوەی كــوورە 

ــران ڕاگــرت.  ــە ئێ ــی ب ئەتۆمییەكان

لەگــەڵ خولــی ســێیەمی ســەرۆكایەتیی پۆتیــن، هەوڵەكانی 

ڕووســیا بــۆ بەدەســتهێنانەوەی ڕۆڵی خــۆی وەك زلهێزێكی 

نێودەوڵەتــی و گەڕانــەوەی گیانــی ملمالنــێ و كێبڕكــێ 

ــێ  ــكا دەســتی پ ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــەڵ ویالیەت لەگ

ســەر  لــە  ڕوونــی  كاریگەرییەكــی  ئەوەیــش  كــردەوە، 

دۆخــی هەرێميــی جــێ هێشــت، كاتێــك ڕووســیا هەوڵــی 

ــە ئاســیای ناوەڕاســت  ــی ل ــی پێگــه  و ڕۆڵ ــۆ پتەوكردن دا ب

ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  ناوچــەی  بــۆ  گەڕانــەوەی  و 

تاوەكــوو جارێكــی تــر قورســایی و كاریگەریــی ئێــران لــە 

ڕووی جیۆسیاســییەوە بخوێنێتــەوە، لەگــەڵ ئــەو ئامادەیــی 

ــەر  ــە س ــران ل ــایییەی ئێ ــەو قورس ــە ئ ــەی ك و كاریگەریی
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ناوچــەی قەفقــاز و دەریــای قەزویــن و ئاســیای ناوەڕاســت 

و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دروســتی دەكات. پێشــدەچێت 

مەترســییەكانی ڕووســیا، كــە ســەرەڕای ملمالنێیــان لــە زۆر 

ــەوه،  ــەك دەگرن ــران ی ــییەكانی ئێ ــەڵ مەترس ــدا لەگ الیەنی

ببێتــە هــۆی گەشــەكردنی پێوەندییەكانیــان، لــە پێــش 

هەموویشــیانەوە پێكهێنانــی بەرەیەكــی دژ بــە سیاســەتی 

لــە چیــن،  یەكــە  كــە هــەر  یەكگرتــوەكان،  ویالیەتــە 

ــش  ــۆ، ئەوەی ــە خ ــل دەگرێت ــتان و بەرازی ــران، هیندس ئێ

بــە مەبەســتی دروســتكردنەوەی جۆرێــك لــە هاوســەنگی 

بــە  بــۆ كۆتاییهێنــان  نێودەوڵەتییــەكان  پێوەندییــە  لــە 

ــكا.  ــەریی ئەمەری ــەتی تاكجەمس سیاس

لــە  قەزویــن  دەریــای  ســەر  لــە  كێبڕكــێ  و  ناكۆكــی 

ــە،  ــەر دەریای ــە س ــنووریان ل ــەی س ــەو دەوڵەتان ــوان ئ نێ

ئازەربایجــان،  كازاخســتان،  ڕووســیا،  لــە:  بریتیــن  كــە 

فاكتــەرە  لــە  یەكێــك  بوەتــە  ئێــران،  و  توركامنســتان 

ــیا.  ــی ئێران-ڕووس ــەی پێوەندییەكان ــە بۆت ــەرەكان ل كاریگ

ئــەوەی زیاتــر مۆســكۆ و تارانــی نیگــەران كــردوه، بریتییــە 

ــای  ــرەی یاس ــە گوێ ــن ب ــای قەزوی ــكردنی دەری ــە دابەش ل

ــانی  ــكردنی بەیەكس ــە دابەش ــاكان، بۆی ــە دەری ــەت ب تایب

و  ســامان  ئــەو  زۆربــەی  وایــه  مانــای  هاوبەشــی  و 

بەروبوومانــەی دەكەوێتــە هــەر دوو بەشــی باكــوور و 

ناوەڕاســتی دەریــای قەزویــن، دەبێتــە پشــكی كازاخســتان 

و ئازەربایجــان، ئەوەیــش واتــە بێبەشــبوونی ئێــران لــە 

ــە  ــە ل ــازەی، ك ــەوت و غ ــامانی ن ــەو س ــوودوەرگرتن ل س

ــی  ــی ســۆڤێت خاوەندارێتی ــانەوەی یەكێتی ــش هەڵوەش پێ

دەكــرد، لــەو ناوچەیــەدا كاتێــك بــە شــێوەیەكی یەكســان 

ــرد.  ــەش دەك ــۆڤێت داب ــی س ــەڵ یەكێتی ــان لەگ دەریاكەی

ڕێككەوتنی ئەتۆمی.. بازرگانی و ئابووری و چەك
ــە  ــران ل ــە ئێ ــەن، ك ــەوە دەك ــاس ل ــبینی ب ــك پێش هەندێ

دۆســتایەتی  دەكرێــت  ئەتۆمــی  ڕێككەوتننامــەی  دوای 

لەگــەڵ مۆســكۆ بگۆڕێتــەوه، لــە  بەرانبــەر مامەڵەكردنێكی 

ــە  ــی ل ــە ڕوون ــش ب ــنتۆنەوە، ئەمەی ــەن واش ــە الی ــاش ل ب

دۆســییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دیــارە، بــەاڵم هــەر 

ــە هــۆی دروســتبوونی  ــە ب ــەم پێشــبینی و دەنگۆیان زوو ئ

كۆبوونه وه یه كی نێوان سه رۆكی ڕووسیا و ئێران و ئازه ربایجان
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ــیا- ــوان ڕووس ــە نێ ــدی ل ــكاری و پێوەن ــە هاری ــك ل جۆرێ

ئێــران ئــاوەژوو كرایــەوه، لــە دووتوێــی چەند دۆســیەیەكدا 

ــەوە دۆســیەی ســووریا. ــش هەموویان ــە پێ ل

لێكدانــەوەی ڕووســیا بــۆ دۆســیەی ئەتۆمیــی ئێــران چەنــد 

تایبەمتەندییەكــی لــە خــۆ گرتــوە ئەمانــەن: 

-لــە بەرژەوەندیــی ڕووســیادا نییــە، ئەگــەر ئێــران چەكــی 

ئەتۆمــی  چەكــی  پەرەپێدانــی  توانــای  یــان  ئەتۆمــی 

هەبێــت، كەواتــە ڕێككەوتننامــەی ئەتۆمــی دەبێتــە هــۆی 

ــیا. ــی ڕووس ــی ئاساییش ــن و بەهێزكردن پاراس

-ڕووســیا بــە شــێوەیەكی ڕەهــا لــە دژی بەكارهێنانــی هێــز 

وەســتایەوه، بــۆ چارەســەركردنی كێشــەی ئەتۆمیــی ئێــران، 

چ  لــە ڕێگــەی لێدانــی گــورزی مووشــەكی و ئاســامنی یــان 

لــە ڕێگــەی تێكــدان و پەالماردانــی پێگەكانــی ئینتەرنێــت، 

یــان بەكارهێنانــی هــەر ڕێگەیەكــی تــر.

ــان  ــە ی ــزای تاكالیەن ــەپاندنی س ــری س ــیای الیەنگ -ڕووس

فرەالیــەن نییــە بــە ســەر ئێرانــدا، بەڵكــوو داوا دەكات لــە 

ــت.  ســەری البربێ

ســەرەڕای دوودڵــی، گوشــارەكانی ئەمەریــكا لــە كاتــی 

ــە  ــە ل ــەو هاریكارییان ــكردنی ئ ــۆی قەتیس ــوە ه ــدا ب خۆی

چوارچێــوەی تەواوكردنــی دامــەزراوەی بوشــەهر، كــە 

مۆســكۆ زیاتــر لــە جارێــك ڕادەســتكردنی هاوكارییەكانــی 

بــە ئێــران دوا خســت، هــەر چەنــد ڕووســیا ڕۆڵی گــەورەی 

لــە بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێرانــدا گێــڕاوە، بــە هــۆی ئــەوەی 

ــی و  ــای وزەی ئەتۆم ــی تەكنۆلۆژی ــای پێدان ــكۆ توان مۆس

بونیادنانــی كــوورە ئەتۆمییەكانــی هەیــە، كــە یەكێكــە لــە 

ــیا.  ــی ڕووس ــی ئابووری ــن بنەماكان گرینگرتی

لــە وەتــەی قەیرانــی بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێــران لــە ســاڵی 

ــۆی  ــی  خ ــی دا ڕۆڵ ــیا هەوڵ ــوە، ڕووس ــت ب 2002 دروس

ــت  ــەوە و یارمەتیدەربێ ــت بێنێت ــە دەس ــكار ب وەك ناوبژی

ڕێگەچــارەی  بــە  قەیرانــە،  ئــەو  چارەســەركردنی  لــە 

ئاشــتی. لــە دوای هەڕەشــەكانی ئەمەریــكا و ئیرسائیــل 

ــە  ــی هێرشــی ســەربازی ل ــە ئەنجامدان ــە ســاڵی 2005 ب ل

ــی  ــی ئێران ــرد یۆرانیۆم ــنیاری ك ــكۆ پێش ــران، مۆس دژی ئێ

ــەاڵم  ــت، ب ــۆ بكرێ ــی ب ــیا پیتاندن ــی ڕووس ــەر خاك ــە س ل

تــاران پێشــنیارەكەی ڕەت كــردەوە. وەاڵمــی ئێــران بــۆ 

ڕووســیا جێگــەی نیگەرانــی بــوو، بۆیــە لــە ســااڵنی 2006، 

2007، 2008 و 2011دا پشــتیوانیی ســەپاندنی ســزاكانی 

ئەنجوومەنــی ئاساییشــی بــە ســەر ئێرانــدا كــرد، ئەوەیــش 

كاریگەریــی كــردە ســەر پێوەندییەكانــی نێــوان تــاران 

ــە  ــد، ل ــەو ئاســتەی مۆســكۆ سســتیی نوان ــا ئ و مۆســكۆ ت

وێســتگەی  دروســتكردنی  قۆناغەكانــی  جێبەجێكردنــی 

ــە  ــە جگ ــد، ئەم ــاڵی خایان ــاوەی )7( س ــە م ــەهر، ك بوش

ــە  ــی ب ــی ســووتەمەنیی ئەتۆم ــە پێدان ــی ب ــە ڕازینەبوون ل

ــە  ــوون ل ــۆ بەئەندامب ــران ب ــران و پەكخســتنی داوای ئێ ئێ

ڕێكخــراوی شــەنگەهای تاكــوو ئەمــڕۆ. ئەو دەرهاویشــتانە 

ــەردەم دروســتكردنی  ــه  ب ــازە ل ــد كۆســپێكی ت ــە چەن بوون

پێوەندیــی ســرتاتیژیی بــااڵ لــە نێــوان ئێــران و ڕووســیا.  لــە 

دوای پرۆســەیەكی دانوســتانی دوورودرێــژ، ئێــران لەگــەڵ 

لــە تەمــووزی ســاڵی 2015 گەییشــتنە  گروپــی )1+5( 

ڕێككەوتــن لــە ســەر بەرنامــه ئەتۆمییەكــەی، بــەاڵم ئەگــەر 

بێــت و خۆرئــاوا لەگــەڵ ئێــران بەشــداری لــە پــرۆژە 

ئابوورییەكانــی دوای ڕێككەوتنــی ئەتۆمــی نــەكات، ئــەوە 

دەبێتــە دەرفەتێكــی گــەورە بــۆ ڕووســیا تاكــوو كەڵــك لــە 

پێگــە سیاســی و ئابوورییەكــەی وەربگرێــت، بــۆ بونیادنانی 

هاوبەشــی و هاریكاریــی زیاتــر لەگــەڵ ئێــران، ســەرەتای 

ئــەو هاوبەشــی و هاریكارییەیــش دەركەوتــوە و دیارتریــن 

نیشــانەی ئەوەیــه، كــە ڕووســیا سیســتمی بەرگــری )ئێــس 

ــە  ــە ل ــتمەی ك ــەو سیس ــرد، ئ ــران ك ــتی ئێ 300(ی ڕادەس

ــە ســەر  ــە ســەپێرناوەكان ب ــر ســایەی ســزا نێودەوڵەتیی ژێ

ئێرانــدا نەیدەتوانــی ڕادەســتی تارانــی بــكات. كەواتــە ئــەو 

ســەودایە دەبێتــە كلیلــی زۆرێــك لــە گرێبەســتەكانی چەك، 

بــە تایبەتــی كــە ئێــران زۆر پێویســتی بــە كڕینــی چەكــی 

نــوێ هەیــە و ڕووســیایش دەیەوێــت پێوەندیی ســەربازیی 

ماوەدرێــژ لەگــەڵ ئێــران دروســت بــكات. قەبــارەی كڕینــی 

چەكەكانــی ڕووســیا لــە الیــەن ئێرانــەوە لــە نێــوان ســااڵنی 

ــار دۆالری ئەمەریكــی.  )1991-2015(دا گەیشــتە 304 ملی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــوان هــەر  ــە نێ ــش ل ــری بازرگانیی ــە ســەر ئاســتی ئاڵووێ ل

دوو ال، بــە پێــی لێدوانــە فەرمییــەكان لــە 5 ملیــار دۆالرەوە 

ــاڵی 2014دا  ــە س ــار دۆالر. ل ــتوەته 70 ملی ــااڵنە گەییش س

دەســتپێكردنی  بــۆ  ڕێككەوتنێكیــان  ئێــران  و  ڕووســیا 

قۆناغێكــی نوێــی وێســتگەی ئەتۆمیــی بوشــەهر، واژۆ 

كــرد و بڕیــارە هاوكاریــی نێوانیــان لــە بــواری تەكنۆلۆژیــای 

ــت.  ــەردەوام بێ ــدا ب ئەتۆمی

لــە  گــەورە  سیاســیی  گۆڕانێكــی  هەبوونــی  بــێ  بــە 

ــی  ــران، پێوەندییەكان ــاوا و ئێ ــوان خۆرئ ــی نێ پێوەندییەكان

ــك دۆســیەی  ــە زۆرێ ــت، ل ــر دەبێ ــران –ڕووســیا بەهێزت ئێ

بــە  گــەورە  پێشــكەوتنی  ناوەڕاســتدا  خۆرهەاڵتــی 

ــەوە  ــاس ل ــران ب ــە ئێ ــی ك ــە تایبەت ــت، ب ــت دەهێنێ دەس

بــەردەم  كۆســپەكانی  و  كێشــە  لــەو  زۆرێــك  دەكات 

پێهاتــوە،  كۆتاییــان  تــاران  و  مۆســكۆ  پێوەندییەكانــی 

ــە  ــەهر ل ــتگەی بوش ــتكردنی وێس ــی دروس ــی دوەم قۆناغ

الیــەن ڕووســەكانەوە بــەم نزیكانــە بــە بەهــای تێچوونــی 

10 ملیــار دۆالر دەســت پــێ دەكات، ئەمــە ســەرەڕای 

دامەزراندنــی بانكێكــی هاوبــەش و پێشــنیاركردنی ڕووســیا 

ــا(.  ــی )جڵف ــەمەندۆفێری كارەبای ــی ش ــانی هێڵ ــە ڕاكێش ب

گەشبینەكان و ڕەشبینەكان 
دەســتتێوەردانی  هەمبــەر  لــە  ئێــران  هەڵوێســتەكانی 

ڕووســیا لــە كاروبــاری ســووریا دوو ناونیشــانی هەڵگرتــوە: 

یەكەمیــان پێــی وایــە سیاســەتی ڕووســیا، سیاســەتێكی 

بــۆ  فراوانخوازییــە  ئامانجــی  خــاوەن  هێرشــبەری 

ــەوەی  ــی ڕووســیا، لێكدان بەدەســتهێنانی بەرژەوەندییەكان

سیاســەتی  وەك  كــە  ئەوەیــه،  دوەمیــش  ناونیشــانی 

ئامانجــی  یەكەمیــن  كــە  دەڕوانرێــت،  لێــی  بەرگــری 

ــۆ  ــتنی ب ــه گەییش ــە ل ــرۆر و ڕێگرتن ــەوەی تی بەگژداچوون

ــاو خاكــی ڕووســیا.  ن

دەســتێوەردانی  هەمبــەر  لــە  ڕەشــبینانە  گۆشــەنیگای 

ــە )3(  ــی ل ــج و پاڵنەرەكان ــی ئامان ــە دیاریكردن ــیا ل ڕووس

پرســدا خــۆی دەبینێتــەوە: 

و  جوگرافیــا  بنەمــای  ســەر  لــە  ڕیتمــەی  1.ئــەو 

ــوە.  ــت ب ــیا دروس ــییەكانی ڕووس ــە جیۆسیاس بەرژەوەندیی

ئــەو بەرژەوەندییانــە لــە هەوڵــدان بــۆ پارێزگاریكــردن 

لــە پێگــە و كاریگەریــی ڕووســیا لــە دەریــای ســپیی 

بــۆ  ڕێگەیەكــە  كــە  دەبێــت،  بەرجەســتە  ناوەڕاســت 

ــای  ــەر دەری ــە س ــیا ل ــی ڕووس ــە بەندەرەكان ــن ب گەییش

ڕەش، ئێســتایش بەنــدەری )تەرتــوس(ی ســووری خراوەتــە 

بەندەرێكــی  وەك  هاوكێشــەكە  ڕاســتكردنەوەی  نێــو 

گرینــگ و كاریگــەر بــۆ پێدانــی ســووتەمەنی و چاككــردن 

و خزمەتگوزاریــی لۆجیســتی و پارێزگاریكــردن لــە بنكــەی 

ــە.  ــە الزقیی ــیا ل ــامنی ڕووس ئاس

2.بەهێزكردنــی پێگــه  و پایــەی جیهانیــی ڕووســیا، ئەمەیش 

لــە ســەر ئــەو بڕوابوونــە بەنــده، كــە ڕووســیا دەخوازێــت 

پێنــاو  لــە  بكاتــەوە،  بەهێــز  پێگــەی جیهانیــی خــۆی 

بەدیهێنانــی هاوســەنگیی هێــز لــە بەرانبــەر خۆرئــاوا، بــە 

تایبەتــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا، ئەمەیــش بــە 

ــیا  ــی ڕووس ــە و كاریگەرێتی ــۆ پێگ ــی ب ــی ئەرێن هەنگاوێك

دەدرێتــە قەڵــەم لــە كۆمەڵێــك قەیرانــدا، كــە دیارترینیــان 

ــە.  ــی ئۆكرانیای قەیران

یەخســیری  وەك  كــە  پۆتیــن،  ڤالدیمێــر  3.كەســێتیی 

گەڕاندنــەوەی  بــۆ  و هەوڵدانــی  مێژوویــی  كولتــووری 

ــی  ــی جیهان ــی، وەك ئیمپراتۆریەتێك ــی ڕووس ئیمپراتۆریەت

لێــی دەڕوانرێــت. 

ئێــران  لــە  بڕیــار  داڕێــژەری  لــه  الی  پاڵنەرانــە  ئــەم 

پێشــوازییان لــێ ناكرێــت، چونكــە بــەو ئاراســتەیە لەگــەڵ 

بەرژەوەنــدی و هەوڵدانە كانــی ئێــران بــۆ بەهێزكردنــی 

ئاساییشــی نەتەوەیــی، ڕۆڵــی هەرێمــی و پێگــەی لــە 

نــاو ســووریا بــەر یــەك دەكــەون. لــە  بەرانبــەر ئــەم 

الیەنــی  باســی  هەیــە  تــر  بۆچوونێكــی  بۆچوونــەدا، 

ــیا دەكات،  ــتێوەردانی ڕووس ــە دەس ــەبارەت ب ــری س بەرگ

بەنــدە بــە ڕیتمێكــی گەشــبینانە و پێچەوانــەی بۆچوونــی 

ــتێوەردانی  ــی دەس ــیا بەفیعل ــە ڕووس ــی وای ــە و پێ یەكەم

ــە  ــردن ل ــۆ پارێزگاریك ــردوه، ب ــووریادا ك ــاری س ــە كاروب ل

بەرژەوەندییــە نیشــتامنییەكانی و ئاساییشــی خــۆی لــە 
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بەرانبــەر هەڕەشــەكانی تیــرۆردا. الیەنگرانــی ئــەم دیــد و 

ــە دۆســیەی ســووریا  ــە دەســتتێوەردانی ڕووســیا ل بۆچوون

ــن:  ــنووردەدا دەبین ــەو س ل

تیــرۆر،  بــە  لــە شــەڕی دژ  1.بەشــداریكردنی ڕووســیا 

ڕاســتییەكی بەرجەســتەیە، چونكــە دەترســێت لــەوەی 

ــر  ــەوەی زیات ــیا. ئ ــۆ ڕووس ــەوە ب ــرۆر بگوازرێت ــەڕی تی ش

پشــتیوانیی ئــەم بۆچوونــە دەكات، بوونــی ژمارەیەكــی زۆر 

ــی  ــی دەوڵەتان ــەكان و هاواڵتییان ــی و قەوقازیی ــە چیچان ل

ئاســیای ناوەڕاســتە، كــە لەگــەڵ گروپــە چەكدارەكانــدا لــە 

ســووریا دەجەنگــن و دوژمنایەتییەكــی گەورەیــان لەگــەڵ 

ڕووســیا هەیــە، ئەمەیــش پاســاوێكی ناوەنــدی ئێرانییــەكان 

ــن.  ــی دەڕوان ــی باوەڕپێكــردن لێ ــە مەنتیقــی جێ ب

2.ڕووســیا بەكرداریــی دەیەوێــت پرســی بەگژداچوونــەوەی 

تیــرۆر بكاتــە پرســێكی جیهانــی و گرینــگ بــۆ كۆمەڵگــەی 

لــە  دادەنێــت  فۆكــس  گۆشــەیە  ئــەم  نێودەوڵەتــی. 

ســەر ئــەم هەڕەشــە ئەمنییــە هەر ێمییانــەی بوونەتــە 

ــان.  ــی جیه ــە ئاساییش ــەكردن ل ــۆ هەڕەش ــەك ب دەروازەی

لــە  بەرگــری  رسوشــتی،  شــێوەیەكی  بــە  3.ڕووســیا 

هاوپەیامنەكانــی لــە ســووریا دەكات، بــە جۆرێكــی تریــش 

بەرگــری لــە ئێــران دەكات. 

 دەستتێوەردانی ڕووسیا و ئاساییشی ئێران 
و  پێدەچێــت هەڵســەنگاندنی دەســتێوەردانی ڕووســیا 

كاریگەرێتــی لــە ســەر بەرژەوەندییــەكان و ئاساییشــی 

ــە هەمــوو ڕەهەندەكانــی پێشــوەوە، كــە  ــدە ب ــران، بەن ئێ

بــە گشــتی بــوە ڕەهەندێكــی ڕەشــبینانە لــە هەندێــك 

بــوار و ڕەهەندێكــی گەشــبینانە لــە هەندێــك بــواری تــردا. 

ڕەهەنــدی ڕەشــبینی بــە هەڵســەنگاندنی )3( پرســەوە 

ــەن:  ــدە ئەمان بەن

و  ســنوورداركردن  بــۆ  دەدات  هــەوڵ  -ڕووســیا 

ناوچەكــەدا.  لــە  ئێــران  هێــزی  بچووككردنــەوەی 

وەك  ناكرێــت  مێژووییــەوە  ڕووی  لــە  -ڕووســیا 

هاوپەیامنێــك متامنــەی پــێ بكرێــت، چونكــه لەوانەیــە لــە 

ــران  ســەودایەكی بەرژەوەندیخــوازی لەگــەڵ واشــنتۆن، ئێ

بكاتــە قوربانــی. 

-دەســتێوەردانی كاریگــەر و بەهێــزی ڕووســیا لــە كاروباری 

ــوت  ــران الواز و ناب ــی سیاســیی ئێ ــە ڕۆڵ ســووریا، لەوانەی

بــكات، لەبــەر ئەمەیشــە كــە گۆڕانــی سیاســیی داهاتــوو، 

ــران  ــە بەرژەوەندیــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێ ــە ســووریا ل ل

ــێ  ــە ب ــت مۆســكۆ و واشــنتۆن ب ــە پێدەچێ ــت، چونك نابێ

ــە ســەر چارەنووســی ئەســەد پێــك  گەڕانــەوە بــۆ ئێــران ل

بێــن.    

ــران ســەبارەت  ــاو ئێ ــە ن ــدی گەشــبینی ل ــەاڵم ڕەهەن      ب

ــەم شــێوەیەیە:  ــەو پرســە ب ب

-بوونــی ڕووســیا لە دۆســیەی ســووریا ئەگەری چارەســەری 

سیاســی بەهێــز دەكات، ئەوەیــش بارگرانییەكــی گــەورە لــە 

ســەر شــانی ئێــران تایبــەت بــە قەیرانــی ســووریا ســووك 

دەكات. 

-بــە هۆی ڕووســەكانەوە، قەبــارەی ڕازیبوونــی نێودەوڵەتی 

لــە ڕۆڵ و كاریگەرێتیــی ئێــران لــە قەیرانــی ســووریا زیــاد 

دەكات، ڕەهەنــدی نێودەوڵەتــی لــە بەرژەوەندیــی ئێرانــدا 

ــەت  ــی ئەولەوی ــەی پێدان ــە ڕێگ ــش ل دەشــكێتەوە، ئەوەی

بــە پرســی بەگژداچوونــەوەی تیــرۆر لــە ناوچەكــەدا. ڕۆڵــی 

ــە  ــە دەكات، ك ــر گەش ــووریا زیات ــی س ــە قەیران ــران ل ئێ

ڕووســەكان پێداگــری دەكــەن لــە ســەر ئامادەییــی ئێــران 

لــە دانوســتانەكانی تایبــەت بــە بارودۆخــی ســووریا. 

 سیاســەتی پۆتیــن جەخــت دەكاتــەوە لــە ســەر 
دروستكردنی پێوەندییەكان لە نێوان ئێران و ڕووسیا 
لە ســەر بنەمای پێویســتییە ئەمنییەكانی هەر دوو 
ال. پۆتین دركی بەو ڕاســتییە كردوە، كە پێكهێنانی 
هاوسەنگی لە پێوەندییەكانی نێوان ئێران و ویالیەتە 
یەكگرتوەكانــی ئەمەریكا، ســوودی زۆر بــە ئێران و 

ناوچەكەیش دەگەیەنێت
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-ئــەو ڕۆڵ و كاریگەرییــە بەهــای شــەراكەتی خۆرئــاوا 

ــەڵ  ــی لەگ ــە تایبەت ــەوە، ب ــر دەكات ــران بەرزت ــەڵ ئێ لەگ

هەڵكشــانی نیگەرانیــی خۆرئــاوا لــە  بەرانبــەر ڕۆڵــی 

ــران.    ــە ئێ ــەوەی ل ــە هــۆی نزیكبوون ــی ڕووســیا ب هەرێمی

سەرئەنجام: پێوەندییەكان بەرەو كوێ؟ 
پێوەندییــە سیاســییەكان و هەبوونــی پێوەندیــی هێــز 

لــە نێــوان ڕووســیا و ئێرانــی ئەمــڕۆ، هــاوكات لەگــەڵ 

دۆخــی  ناوچەكــە  ســووریادا،  قەیرانــی  ســەرهەڵدانی 

گۆڕانــكاری بــە خۆیــەوە دەبینێــت. ئەگــەر ڕەهەنــدە 

ســەر  لــە  بەنــدن  كــە  بپەڕێنیــن،  تــێ  نەرێنییــەكان 

كــە  دەردەكەوێــت  پێوەنــدی،  مێژووییەكانــی  الیەنــە 

ئێســتادا  لــە  واڵت  دوو  هــەر  نێــوان  پێوەندییەكانــی 

هەندێــك ســیامی یەكســانیی سیاســیی هەڵگرتــوە، لــە 

ــرتاتیژییە  ــی و س ــە جیۆسیاس ــەر بناغــەی بەرژەوەندیی س

ڕاوەســتاوە،  واڵت  دوو  هــەر  نێــوان  هاوبەشــەكانی 

ئەوەیــش لــە بەرژەوەندیــی هەرێمــی و نێودەوڵەتیــی 

ئێــران دەشــكێتەوە، بــەاڵم پرســیارەكە بەنــدە بــەو ئاســتەی 

كــە تێیــدا دەتوانرێــت لــە دەرەوەی ڕەهەنــدی مێژوویــی 

پێوەندییــەكان مانــۆڕ بكرێــت، لــە كاتێكــدا چەندیــن 

ــوە،  ــەوە بینی ــە خۆی ــی ب ــێ و بێمتامنەی وێســتگەی ملمالن

بــە شــێوەیەك كــە ئامــاژەی ورد نیشــان دەدات، لــە ســەر 

فۆڕمــی پێوەندییەكانــی ئەمڕۆیــان و ئــەوەی لــە ئایینــدەدا 

لــە نێوانیانــدا دەگوزەرێــت. 

داڕێژەرانــی  لــە  یەكێــك  كــە  ســەرنجدانە  جێگــەی 

سیاســەتی دەرەوەی ئێــران، لەوانــەی بــە باشــی لــەم 

ــەر  ــی ئەكب ــۆر عەل ــش دكت ــەن ئەوی ــێ دەگ ــە ت ڕەهەندان

ویالیەتــی، وەزیــری پێشــووتری دەرەوەی ئێرانــە، پێــی 

وایــە »پێوەندییەكانــی نێــوان ئێــران و ڕووســیا و ســووریا، 

لــە  ناوچەكەیــش  ئایینــدەی  و  ســرتاتیژین  پێوەندیــی 

وای  ئەگــەر  دەبێــت ».  ســێكوچكەیەدا  ئــەم  دەســتی 

سووپای پاسدارانی ئێران
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ــی  ــە بەردەوام ــییەكان ب ــە جیۆسیاس ــە پێكهات ــن، ك دابنێی

ڕۆڵــی گرینــگ و كاریگــەر لــە بــواری سیاســەتی دەرەوەدا 

دۆخــی  كــە  دەڵێــت،  پێــامن  واقیــع  ئــەوا  دەگێــڕن، 

جیۆسیاســی بــە الی هــەر دوو الوە زۆر نەگــۆڕاوه، چونكــە 

كەلتــووری سیاســیی ڕووســیا لــە ســەر فۆڕمــی ڕابــردووی 

خــۆی بەردەوامــه  و بارودۆخــی جوگرافــی و جیۆسیاســیی 

ــەم  ــوە. ئ ــەردا نەهات ــە س ــۆی ب ــی ئەوت ــش گۆڕانێك ئێرانی

دەڵێــت:  ئەنجامێــك  دەمانگەیەنێتــە  چەقبەســتووییە 

ــه،  ــران نیی ــە ئێ ــەی ب ــەوە متامن ــە ڕووی ئەمنیی ــیا ل ڕووس

چونكــە ئێــران لــە قۆناغــە مێژووییــە جیاوازەكانــدا بوەتــە 

كۆســپێكی ئەمنــی بــۆ ڕووســیا ، ئەمــە لــە كاتێكدایــە ئێــران 

ــەوە  ــە ڕێگەی ــە ل ــكات، ك ــادە ب ــێوازێك پی ــت ش دەیەوێ

ناوچەكــەدا  فــەزای  لــە  كاریگــەر  ڕۆڵێكــی  بتوانێــت 

بگێڕێــت، هــەر چەنــد هێشــتا ڕەهەنــدی هەژموونگــەری 

لــە پێوەندییەكانیانــدا ئامادەیــی هەیــە. 

كــە  كــردوه،  وای  بێــت  مەترســییانە  ئــەو  پێدەچێــت 

ــە  ــەن ل ــوازی بك ــران پێش ــە ئێ ــە ل ــەو دەنگان ــك ل هەندێ

دەســتێوەردانی پۆتیــن، لــە كاروبــاری ســووریا و نزاكــردن 

ــاران،  ــە ت ــی ل ــژی هەین ــی نوێ ــەر بڵندگۆكان ــە س ــۆی ل ب

دەڕواننــە  بەنیگەرانییــەوە  تــردا  دیوێكــی  بــە  بــەاڵم 

ئەمــڕۆ،  ئێرانــی  هەمبــەر  لــە  ڕووســیا  هەنگاوەكانــی 

چونكــە پێیــان وایــە هاوشــێوەی » گەمــە گەورەكــە«ی 

نێــوان ڕووســەكان و بەریتانییەكانــە لــە كۆتاییــی ســەدەی 

بەڵكــوو  بیســتەمدا،  ســەدەی  ســەرەتای  و  نۆزدەیــەم 

ڕەنگدانــەوەی هەمــان گەمەیــە كــە زەمینــەی خــۆش كــرد 

بــۆ داگیركردنــی ئێــران لــە ســاڵی 1941، ئــەو گەمەیــەی كە 

ــەدا نەبــوو  ــەو بڕوای ڕەزا شــای تووشــی شــۆك كــرد، كــە ل

ــتەكانی  ــرتاتیژییەكانی كۆمۆنیس ــە س ــوو بەرژەوەندیی هەم

و  بەریتانیــا  ســەرمایەدارەكانی  هێــزە  لەگــەڵ  ڕووســیا 

ویالیــە تەیەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا لــە ئێرانــدا كۆببنــەوە. 

ئەمــڕۆ ئێــران بــە الی ڕووســیاوە هاوبەشــێكی ســرتاتیژییە، 

ــتیوانی دەكات و  ــت پش ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــە ل چونك

یارمەتــی دەدات، لــە  بەرانبەریشــدا لــە قەفقــاز و ئاســیای 

ناوەڕاســت یارمەتــی دەدرێــت، ئەمەیــش ئــەو ئامانجەیــە 

كــە داڕێژەرانــی سیاســەتی ئێــران لــە بــەر چاویــان گرتــوە، 

ــیا  ــەڵ ڕووس ــەكان لەگ ــی پێوەندیی ــار درا كێرڤ ــك بڕی كاتێ

بــەرز بكەنــەوە، بەاڵم قســەكردن لــە بــارەی هاوپەیامنێكی 

واقعبینیــی  لەگــەڵ  سیاســییەكەی  مانــا  بــە  ســرتاتیژی 

ــە  ــن كۆســپی ل ــەك دەكــەون و چەندی ــەر ی جیۆسیاســی ب

بــواری سیاســی و ئابووریــدا بــۆ دروســت دەبێــت، بــەاڵم 

ــە  ــەو جــۆرە هاوپەیامنێتیی ــازی دروســتكردنی ئ ــەر نی ئەگ

ــە  ــە هــەر دوو واڵت گەاڵڵ ــار ل ــه  الی دروســتكەرانی بڕی ل

ببێــت، )كــە لەمــڕۆدا بوونــی نییــە(، ئــەوا دەیویســت كار 

بكرێــت بــۆ نەهێشــتنی كۆســپ و تەگــەرەكان، كــە هــەر 

ــتی  ــدوه، پێویس ــان گەیان ــەكان ڕای ــررساوە ئێرانیی وەك لێپ

بــە 5 ســاڵ هەیــە. لــەم ســااڵنەی دواییــدا، مۆســكۆ زیاتــر 

لــە جارێــك نیشــانی داوە، كــە دۆســتێكە دەكرێــت ئێــران 

متامنــەی پــێ بــكات، بــەاڵم مانــای ئــەوە ناگەیەنێــت كــە 

ــرتاتیژی،  ــی س ــە دوو هاوپەیامن ــوون ب ــیا ب ــران و ڕووس ئێ

هاوبــەش  تاوەكــوو  درێــژە  هێشــتا  ڕێگەكــە  بەڵكــوو 

ــامن.           ــە هاوپەی ــە ب )شــەریك( ببێت

لــە  یەكــەم  ســەمادی-توێژەری  فاتیمــە  د.   *
ــە  ــەوە و شــارەزا ل ــۆ توێژین ــرە ب ســەنتەری جەزی

كاروبــاری ئێــران.
سەرچاوە: 
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ئەمەیش  دەبێت،  گوڕتر  بە  دێت  تا  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  و  ئێران  له  نێوان  میدیایی  شەڕی 
ئاما ژەیەكە بۆ ئەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە چەند مانگی داهاتوودا لەگەڵ دەستپێكی سزاكان 
كە  كردەوە،  دووپاتی  جار  ئەمەریكا چەندین  ئیدارەی  گەورە.  قەیرانێكی  لێواری  دەكەوێتە سەر 
)گۆڕینی حكوومەت( و )ڕێكاری سەربازی( دژی ئێران له  ناو خشتەی كارەكانی ئەودا نییە، بەڵكوو 
جەختی كردەوە، ئامانجی ئەو گۆڕینی شێوازە نەك حكوومەتەكە، بەاڵم سەرباری ئەوە، گومانی 
مایك  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیری  چونكە  هەڕەشەدایە،  ژێر  لە  ئێران  حكوومەتی  كە  نییە  تێدا 
بۆمبیۆ ئاماژەی بەوەدا : )ئاساییش و ئازادیی گەالنی ئێران له دەستدانێكی پەسەند كراوە لەو 
ڕێبازەی له  پێناو بەدیهێنانی شۆڕشدا گیراوتە بەر(. لێدوانەكانی ترامپ لەو بارەیەوە ئاماژە بە 
هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەتی ئێرانی دەكەن. بەم دوایییانە ترامپ ئاماژەی بەوەدا، كە ڕەنگە ئەو 
حكوومەتە به  هۆی سیاسەتی سزاكانی ئەمەریكا بڕووخێت. ئەمە له  كاتێكدا ئەو لێدوانانە وەك 
ئارادان. هەڕەشەكانی  لە  ئێرانی  وەاڵمدانەوەیەك هات بەرانبەر وروژاندنەكانی دژی حكوومەتی 
ناڕەزایییە بەرفراوانەكەی  ئاراستەی حكوومەتی ئێرانی دەكرێن، هەڕەشەی ڕاستەقینەن، چونكە 
لە ئابی 2017 ڕووی دا، هەستی گۆڕینی حكوومەتی زیاتر كرد. لە سەر ئاستی هەرێمیش، گوتاری 
ئەمەریكی تیشكی خستە سەر ئەو پرسیارە زۆرانەی پەنجە دەخەنە سەر ئەو مەودایەی ویالیەتە 

یەكگرتوەكان لە سەری دەڕوات بۆ گۆڕینی ئێران.

ــە  ــت ل ــی بێ ــكا بریت ــەتی ئەمەری ــی سیاس ــەر ئامانج ئەگ

گۆڕینــی شــێواز و دروســتكردنی ناســەقامگیری لــه  خــودی 

ــە  ــتا ڕەنگ ــەتی ئێس ــە سیاس ــت ك ــەدا، دەردەكەوێ واڵتەك

ــن. ــر ب ــە ســوودەكانی زۆرت ــی ل زیانەكان

ــە، كــە سیاســەتی دەرەوەی  ئــەوەی جێگــەی ئاماژەپێكردن

ــی  ــەت یەكێتی ــراق، تەنان ــە ئەفغانســتان و عێ ــكا ل ئەمەری

ســۆڤیەتیش، پێــامن نیشــان دەدەن كــە واشــنتۆن پشــت بە 

دوو ســرتاتیژیەت دەبەســتێت لــە كاتــی هەوڵــی گۆڕینــی 

ــی  ــان گۆڕین ــارۆدان ی ــە: گەم ــن ل ــش بریتی ــێواز، ئەوانی ش

ئارامگرتــن  بــە  پێویســتی  گەمــارۆدان  حكوومەتەكــە. 

و نەرمونیانــی هەیــە، بۆیــە ئــەو ســرتاتیژیەتیە ڕەنگــە 

ســەركەوتنێكی خێــرا یــان ئاســان نەخاتــە بــەر دەســت. لــە 

الیەكــی تریشــەوە گەمــارۆدان بــە چارەســەرێك دادەنرێت 

ــەكردن، وەك  ــەوە و پاشەكش ــوان كران ــە  نێ ــە دەكەوێت ك

لــە  كینــان  ئەمەریكــی جــۆرج  ئــەوەی دیپلۆماتــكاری 

ــە  ــردوە ب ــۆ ك ــنیازی ب ــردوو پێش ــەدەی ڕاب ــی س پەنجاكان

ئامانجــی گەمارۆدانــی یەكێتیــی ســۆڤیەت. كەچــی لەگــەڵ 

ــۆ  ــزا ب ــەپاندنی س ــەتی س ــت سیاس ــێ ناچێ ــدا پ ئەوەیش

گەمــارۆدان دانرابێــت، هەر چەند ئامانجەكانیشــی ئاشــكرا 

ــی  ــە ڕێكەوتن ــەدەرەوە ل ــەی هاتن ــە لەمیان ــراون، چونك ك

ترامــپ هەلــی گەمارۆدانــی  ئێــران،  لەگــەڵ  ئەتۆمــی 

ــك،  ــان چەم ــی هەم ــە بەكارهێنان ــردەوە ب ــی ڕەت ك ئێران

ــاژە  ــن، ئام ــەو مانگــەدا جێبەجــێ دەب كەچــی ســزاكانی ل

بــەو دەرهاویشــتانە دەكات، كــە بــه  هۆیــەوە دێینــە 

ئــاراوە و دەبنــە هــۆی ناســەقامگیریی ئیقلیمیــی زیاتــر لــە 

ــران. ــی شــێوازی ئێ گۆڕین

جیۆسیاســییەكەی  ســرتاتیژی  ســیفەتە  بــە  گەمــارۆدان 

بــۆ وەســتاندنی بەرفراوانبوونــی ئێرانــی، پێویســتی بــە 

سیاســەتێكی پشــوودرێژ هەیــە، ئەمــە جگــە لــە پاراســتنی 

ــی  ــەر ئامانج ــە س ــی ل ــی نێودەوڵەت ــە ڕێكەوتن ــك ل جۆرێ
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ــەاڵم  ــران. ب ــە ئێ ــەر ب ــەر بەرانب ــە ب ــی گیراونەت ڕێكارەكان

لەگــەڵ ئەوەیشــدا پاشەكشــەكردن لــە ڕێكەوتننامــەی 

بــه  پێوەندییەكانــی  خســتە  قۆڵــی  درزێكــی  ئەتۆمــی 

ــەك  ــچ كۆدەنگیی ــارە هی ــی. دی ــای ئەتڵەس ــی زەری  درێژایی

نییــە لــه  بــارەی ئــەو شــێوازانەی ئێــران گرتوویەتــە بــەر لــە 

الی خۆرئــاوا، جگــە لەوەیــش گەمــارۆدان مانــای گەییشــتنە 

بــە ئاســتێكی دیاریكــراو لــە بەشــداریكردن لەگــەڵ ڕكابەر، 

بــەاڵم ئــەو ئەگــەرە دوورە بــۆ ترامــپ یــان بــۆ ئێــران. لــە 

الیەكــی تریشــەوە. ئــەو تەمومــژ و پەشــۆكاوییەی دەوری 

ــوەكان  ــە یكگرت ــە ویالیەت ــی داوە ل ئامانجــە هەرێمییەكان

ــە  ــران ل ــی ئێ ــتنی حكوومەت ــەری تێگەییش ــەر ئەگ بەرانب

ــە  ــە ل ــە جگ ــكا، ئەم ــی ئەمەری ــەر بەرژەوەندییەكان هەمب

ــەوە.  ــوون پێی پابەندب

وەك دیــارە سیاســەتی ســەپاندنی ســزاكان بــەو داڕشــتنەی 

ــە  ــران ب ــاری ئێ ــی ڕەفت ــەر گۆڕین ــە س ــوورە ل ــتای س ئێس

ــەی  ــە ڕێگ ــە ب ــەی، چونك ــی حكوومەتەك ــەی گۆڕین ڕێگ

الوازكردنــی حكوومــەت و بــە ڕێگــەی ســزا و گوشــارەكانی 

تــرەوە، ئــەو ســرتاتیژیەتە لــە بنچینــەدا دەســتی كــردوە بــە 

؟وهپێنێتوسورئێراندهسوكانبوویریكاچۆنسسائابوریموئو

رۆژ089سساكاندوایرۆژ09سساكاندوایز
ر كڕینی، یان  سو ند دروستكردن بو كۆت پێوه 1

 ریكی مو ركردنی دۆالری ئو ستبو ده
 وت و نو  رتی وزه كانی كو سنوردانان بۆ ىاورده

زێڕ   ر بارزگانی كردن بو سو  ند خستنو كۆت پێوه  2
 و كانساكان

و   وه رتی گواستنو ر كو سو ند دروست كردنی بو كۆیت پێوه
 شتی دروستكردنی كو

وخۆ و  ندكردنی فرۆشتنی راستو كۆت پێوه 3
 دروستكراو  وخۆی  كانسای خاو یان نیمچو ناڕاستو

  زراوه ڵ دامو گو ی دارایی لو ڵو ر مامو سو پاندن بو سسا سو
 كان ئێرانیو

 ڵگیراو بۆ ناو ئێران كردنی خۆراكی ىو كردنی ىاورده غو ده قو  4
 
 

ترامپمیردهسورئێرانلوریكابۆسوموسساكانیئو

  جۆری سساكو روار بو ژ
 ربازی ی سو رنامو ىۆی بو پاندنی سسا بو كاری بۆ سو ئاماده 2117موزی  تو 16 1
 كان ویتیرۆریستی  گروپو  ىۆی پشتیوانیكردن لو پاندنی سسا بو بڕیاری سو 2117یران  حوزه 15 2
  كیو كانی موشو رفراوانكردنی چاالكیو ىۆی بو پاندنی سسا بو بڕیاری سو 2117ئایاری  17 3

 بالیستی
 ىۆی ش بو كو 13كیان و  12ر  سو پاندنی سسا بو ر سو سو واژۆكردن لو 2117شوباتی  3 4

 كان ویحوسی  پشتیوانیكردنیان لو
 كان ویتۆمی ئو  ىۆی چاالكیو پێشنیازی توندتركردنی سساكان بو 2117ی ئازاری 21 5
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بەرپاكردنــی فیتنــە و قەیرانــی ئابــووری، كــە ڕەنگــە ببێتــە 

هــۆی ئــەوەی گەلــی ئێــران خــۆی فەرماندەكانــی لــە نــاو 

ببــات. هــەر چەنــد هــەر گۆڕانێكــی سیاســیی ئیجابــی بــۆ 

ــت،  ــان بێ ــتەی بەدیهێن ــی شاییس ــە ئامانجێك ــران ڕەنگ ئێ

بــەاڵم جێبەجێكردنــی كردەیــی ئــەو ســرتاتیژییەتە ڕەنگــە 

ببێتــە هــۆی دەرئەنجامــی پێچەوانــە، چونكــە بــە ڕێگــەی 

ــی  ــۆی كردەوەكان ــه  ه ــران ب ــی ئێ ــی گەالن ــە بارمتەگرتن ب

ــپ هەڵوێســتی  ــدارەی ترام ــە ئی ــەی، لەوانەی حكوومەتەك

ــكات. ــر ب حكوومەتەكــە بەهێزت

ــك  ــران هەندێ ــا ئێســتایش ئێ ــەدا، ت ــە هــەر دوو دۆخەك ل

ــووری،  ــۆڕی ئاب ــۆ ئاڵۆگ ــە ب ــەردەم وااڵی ــە ب ــەرەی ل پەنج

ــوەكان  ــە یەكگرت ــی ویالیەت ــۆی ڕكابەرایەتی ــه  ه ــە ب ڕەنگ

و واڵتانــی تــر زیاتریــش بــن ــــ بــە دیاریكراوییــش چیــن 

چیــرت  خامەیەنــی  ئایەتوڵــا  دیــارە  وەك  ڕووســیا.  و 

ــی  ــی )پالن ــۆ ڕزگاركردن ــا نابەســتێت ب ــە ئەورووپ پشــت ب

و  چیــن  چونكــە  هاوبــەش(،  سەرتاســەری  كاركردنــی 

ڕووســیا هەمیشــە دوو بــازاڕی كــراوەن لــە بــەردەم ئێــران 

ــە  ــن ڕۆژان ــا چی ــگات. تەنی ــان ب ــت دەســتی پێی و دەتوانێ

)655( هــەزار بەرمیــل لــە ئێــران دەكڕێــت، واتــە نزیكــەی 

ــە دوور  ــە ب ــران، بۆی ــی ئێ ــاردە نەوتییەكان ــە هەن %60 ل

ــار  ــە گوش ــەن ل ــداری بك ــەركردەكانی بەش ــت س دەزانرێ

خســتنە ســەر ئێــران. لــە ڕاســتیدا ڕەنگــە چیــن لــە جەنگــە 

بازرگانییەكــەی لەگــەڵ ویالیەتــە یەكگرتــوەكان زیاتــر 

هــەوڵ بــدات بــۆ گەشــەكردنی ئابووریــی ئێــران. بــە 

هەمــان شــێوەیش ڕووســیا زۆر گرینگیــی بــە گوشارخســتنە 

ــۆی  ــه  ه ــەت، ب ــێوەیەكی تایب ــە ش ــادات ب ــران ن ــەر ئێ س

ڵئێرانگوتۆمیلووتنیئووكڕێكمینداكانیواڵتانیئوویبازرگانییوندیوهپو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( ملیۆن دۆالر 392)بڕی  ڕووسیا به 2017ڕووسیا:  ساڵی 
 ی( ملیاریش هاورده1.8بڕی ) و به كااڵی ئێراوی كڕیوه

 كردووه

 

وروپی بۆ ئێران تێكڕایی ئه كاریواردهتریه هههورگهڵماویا: ئه
 2017ساڵی ( ملیار یۆرۆ له2.97)یشتۆتهئاڵوگۆڕكردویان گه

  

یشتهگه 2016ساڵی ریتاویا لهكاوی بهریتاویا: هاوردهبه
 ( ملیۆن46.5)یشتهكاویشی گهوارده( ملیۆن یۆرۆ، هه191)

 

ی واردههه 2017ساڵی  ( ملیار یۆرۆ له1.5بڕی ) وسا: بهڕهفه
 ی كردووه( هاورده2.3بڕی ) . بهكردووه

 

یشتهوێوان ئێران و چیه گه چیه: ئاڵۆگۆڕی بارزكاوی له
 2017ساڵی له( ملیار دۆالر 33.6)

 

( ملیۆن دۆالر 137.7بڕی ) به 2017ساڵی ریكا: لهمهئه
 كراوه ( ملیۆن دۆالر هاورده63.2بڕی ) ، بهكردووهواردههه
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ــووریا. ــە س ــە ل ــەی هەیان ــە هاوبەش ــەو بەرژەوەندیی ئ

پێــی  بــە  ئێــران،  پرســی  وردەكارییەكانــی  لــە  دوور 

توێژینەوەكانــی كــراون لــە ســەر ســزاكان دەركەوتــوە، 

كــە ڕێــژەی ســەركەوتن لــە ڕوودانــی هــەر گۆڕانێكــی 

ــزم بێــت،  ــاری حكوومــەت، ڕەنگــە ن ــۆ ڕەفت دوورمــەودا ب

عێراقیــش بــە منوونــە وەردەگرین. درك بە ســنوری ســزاكان 

لێكەوتەكانــی،  و  ســتەمكارەكان  ڕژێمــە  دژی  دەكەیــن 

چونكــە دوای ســیانزە ســاڵ بــە ســەر ســەپاندنی ســزاكانی 

عێراقیــان الواز كــرد، هێشــتا شكســتیان هێنــا لــه  گۆڕینــی 

ڕەفتــاری دەوڵــەت. تــا دوایــن جــار ویالیەتــە یەكگرتوەكان 

بەدیهێنانــی  بــۆ  هەڵبــژارد  ســەربازی  دەســتتێوەردانی 

ئــەو  بــه  هــۆی  دەبوایــە  كــە  ڕەفتارەكانــی،  گۆڕینــی 

ســزایانە بــە دی هاتبوایــە. دوا جــار، شكســتی ســەپاندنی 

ســزاكان بــە شــێوەیەكی جەوهــەری لــه  ئێــران،  وا دەكات 

دەســتتێوەردانی ســەربازی ئەگەرێكــی نزیكــرت بــۆ ئیــدارە، 

ــی  ــە هەوڵەكان ــوو ل ــەردەوام ب ــران ب ــەر ئێ ــی گ بەتایبەت

بەرفراوانبوونــی دەســەاڵتەكانی لــه  ناوچەكــەدا. 

لــە ســۆنگەی ئەگــەری دروســتبوونی هــەر داكشــانێك، 

ڕەنگــە گۆڕینــی حكوومــەت لــە ژێــر ڕۆشــناییی ئــەو 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــت، ب دۆخــەدا، ئەگەرێكــی ســەرنجڕاكێش بێ

ویالیەتــە یەكگرتــوەكان گۆڕینــی حكوومەتــی ئێرانیــان بــە 

ــە  ــۆ چاكســازیی ب ــدان ب ــی هەوڵ ــە بری ــژارد، ل ــر هەڵب زەب

ــەی  ــەوە دەرئەنجامەك ــگاو، ئ ــە هەن ــگاو ب ــێوەی هەن ش

كەمێــك جیــاواز دەبێــت لــە شۆڕشــی )بەهــاری عەرەبــی(. 

واتــە شــەپۆلێك لــە شۆڕشــكردن دروســت دەبێــت و پــاش 

ئەویــش گەڕانەوەیەكــی خێــرا بــۆ دروســتكردنی هەیكلــی 

ئەگــەر  لەوەیــش،  جگــە  ســوپا.  بەتایبەتییــش  واڵت، 

ــەوە  ــە هەڕەشــە كــرد، ئ ــران هەســتی ب ســەركردایەتیی ئێ

 

  ئێران تۆمی وتنی ئو ڕێككو  لو ریكا مو ئوكردنی  كشو كان دوای پاشو گرنگترین ڕووداوه

 كان گرنگترین ڕووداوه ساڵ ژ
ی سسا  ًه پاندنو سو  ڵ دًًباره گو كات لو ده  كشو كان پاشو كگرتٌه یو  تو ًیالیو ی ئایار 8 1

 كان ئابٌریو
 كات ست پێده سٌریا ده كانی ئێران لو ئامانجوئیسرائیل گٌرزی ئاسمانی دژی  ئایار 11 2
ًرًپا  كێتی ئو ر ىاتًٌ یو كات گو ی دًًباری پیتاندنی یۆرانیۆم ده شو ڕه ئێران ىو ئایار 12 3

 دات نو  كو ًتنو نتی رزگاركردنی رێكو گره
 ریكا مو ی ئوسساكان  كان بپارێسێت لو ًرًپیو دات كۆمپانیا ئو ًڵده ًرًپا ىو كێتی ئو یو ئایار 18 4
  گرتًٌه  كو ًتنو رێكو  ڵێت ئێران رێسی لو تۆم ده تی بۆ ئو ًڵو ئاژانسی نێٌده  ئایار 24 5
 ینێت گو ئێران ڕاده تی رۆیشتنی لو ریك نیو لكتو ڕاڵ ئو نو كۆمپانیای ژه ئایار 31 6
  ًه كاتو ڵ ده ئیرانی پٌچوڵ كۆمپانیا ئاسمانی  گو كانی لو ستو كۆمپانیای بۆینگ گرێبو یران حٌزه 6 7
 كڕن ًتی ئێرانی نو كات نو مًٌ ًاڵتانی جیيان ده ىو ًاشنتۆن داًا لو یران حٌزه 26 8
ن  سو رۆكی ئێران حو ً سو ترامپریكا  مو رۆكی ئو نیٌان سو مشتٌمڕێكی تٌند لو مٌز تو 23ــ  22 9

 رۆحانی
ڵ  گو ًتنێك لو چاًپێكو  بڕێت بو رده دهیی خۆی  ریكا ئاماده مو رۆكی ئو سو مٌز تو 31 11

 . ًه كاتو تی ده ر كاتێكدا بێت، ئێران ڕه ىو كانی ئێران لو ركرده سو

 
  



223

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

جەنگەكانــی پێشــووتری ڕادەی بەهێزی واڵت لە شــەڕكردن 

و بەرەنگاربوونــەوە بــە دیــار دەكەویــت. پێشــرتیش ئێــران 

بــە ڕێگــەی هەڕەشــەی دووبــارە بــە داخســتنی گــەرووی 

ــەك  ــچ ئاماژەی ــەوەی هی ــێ ئ ــوو، ب ــی هەب ــز وەاڵم هورم

بــە گۆڕینــی ڕەفتــاری بــكات. باوكردنــەوەی بریــكارە 

ئێرانییەكانیــش لــە سەرتاســەری ناوچەكــە، هۆكارێكــی تــرە 

ــە  ــی، چونك ــرس و نیگەران ــەی ت ــە مای ــتە ببێت ــە پێویس ك

لەوانەیــە بــه  شــێوەكی بەرنامەداڕێــژاو دەســت بكــەن بــە 

ئامانجگرتنــی هێزەكانــی ئەمەریــكا و هاوپەیامنەكانــی لــە 

سەرتاســەری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. هەروەهــا پێویســتە 

بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێرانیــش لــە بیــر نەكەیــن، چونكــە 

)پالنــی كاركردنــی سەرتاســەری هاوبــەش( لــە بنەڕەتــدا بــۆ 

ــراوە. وەســتانی دان

وەك  حكوومــەت  گۆڕینــی  بیرۆكــەی  گــەر  تەنانــەت 

ئاڵــۆز  كێشــەیەكی  بــۆ  یەكالكــەرەوە(  )چارەســەرێكی 

ئیدارەكــەی  پێویســتە  بــەاڵم  بێــت،  سەرنجڕاكێشــیش 

ــرتاو  ــرتاتیژیەتی پشتپێبەس ــە س ــت، ك ــری نەچێ ــپ بی ترام

بــۆ گۆڕینــی حكوومــەت، زۆر جــار كاریگەریــی لــە ســەر 

ڕەفتــاری الیەنــە حكومییــەكان دەبێــت، چونكــە ویالیەتــە 

یەكگرتوەكانــی مێژووێكــی درێــژی هەیــە لــە گۆڕینــی 

ــان  ــەاڵم هەم ــی جیاوازــــ ب ــبە خەرجی ــەكان ــ حكوومەت

دەرئەنجــام دووبــارە دەبنــەوە هەمــوو جارێك، كــە بریتییە 

لــە درســتبوونی )پشــێوی(. لــه  ڕاســتیدا ســرتاتیژیەتی 

لەناوبردنــی  بــە  پشــت  تەنیــا  حكوومــەت  گۆڕینــی 

بــە  پشــت  بەڵكــوو  نابەســتێت،  ســتەمكار  ڕژێمێكــی 

دەبەســتێت.  دۆســتیش  حكوومەتێكــی  بــە  گۆڕینــی 

ــكا  ــی ئەمەری ــە گرینگیدان ــت، ك ــش دەكرێ ــاژە بەوەی ئام

ــە  ــه  ناوچەكــە بوەت ــە پێكهێنانــی حكوومەتــی دۆســت ل ب

هــۆی شكســتی هەوڵــەكان لــە عێــراق و ئەفغانســتان. 

ــە  ــاراوە و گروپ ــە ئ ــەقامگیر هات ــی ناس ــار دۆخێك دوا ج

ــپ  ــەر ترام ــەاڵم ئەگ ــرد، ب ــەیان ك ــتییەكان گەش تیرۆریس

ــەی  ــكا بەرگ ــت ئەمەری ــتە بزانێ ــارەی دا، پێویس ــەو بڕی ئ

جەنگێكــی تــر ناگرێــت لــه  خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.

لەگــەڵ ئەوەیشــدا، پێویســتە ســرتاتیژیەتی ئەمەریــكای 

ڕووبەربوونــەوەی  بــۆ  بەدیلــە  پێیــەی  بــەو  تــەواو، 

لــە  بێــت  وردتــر  ئێــران  ئیقلیمییەكانــی  ئالینگارییــە 

ــەی  ــە ڕێگ ــەكان ب ــارە زیرەك ــەكردنی گوش ــەر مومارەس س

ئۆپەراســیۆنی ســەربازی و چاالكیــی هەواڵگریــی و ســزای 

ئاراســتەكراو. ئەمانەیــش هەموویــان مانای ئــەوە ناگەیەنن 

كــە ئەمەریــكا پێویســتە ئازادیــی مامەڵەكــردن بداتــە 

ــە،  ــی حكوومەتەك ــی گۆڕین ــی هەوڵ ــە بری ــە ل ــران، بۆی ئێ

ــۆ ئاســتی  ــۆ ســنوردانان ب ــكات ب پێویســتە واشــنتۆن كار ب

مەترســییەكانی ئێــران هەیەتــی، ئەویــش بــە ڕێگــەی 

وەك  بەرتەســكەكانی  ئامانجــە  ســەر  لــە  وردبوونــەوە 

بــۆ  ئێــران  دەستپێشــخەرییەكانی  بەرپەرچدانــەوەی 

ــنوردانان  ــە و س ــه  ناوچەك ــەقامگیری ل ــتكردنی ناس دروس

بــۆ چاالكییەكانــی، ڕێگەگرتــن لــە ناردنــی چــەك بــۆ 

بریكارەكانــی لــە ناوچەكــەدا. 

سەرچاوە:
توێژینەوەكانــی  بــۆ  واشــنتۆن  ئەنســتیتیۆی 

دور خۆرهەاڵتــی 
سەرچاوە:

دبلوماسية فرض العقوبات االقتصادية 
ايران بالشكل الذي تريده الواليات المتحدة 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/
fikraforum/view/sanctions-may-lead-to-

-regime
change-in-iran-but-what-then



ئیرجادا بروگناتی
لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل

شۆڕشی بێدەنگی ئێران لە بەڵقان

پەلهاویشتنی سیاسی و مەزهەبی بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
ئەورووپییەكان و ئەمەریكا
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لە  ڕۆشنبیرییە  بازنەی  و  كەلتوور  دوو  ڕووبەڕووبوونەوەی  بەرەی  وەك  بەڵقان  دوورگەی  نیمچە 
ئەمڕۆی جیهاندا، بەرەی ئیسالمگەرا و بەرەی دونیای مەسیحیەت و كریستیانەكان كە نوێنەرایەتیی 
دونیای مۆدێرن و لیبراڵی و دیموكراسی دەكەن. نیمچە دوورگەی بەڵقان وەك چۆن لە ڕابردوودا 
تێیدا  خۆرئاوا  و  كەنیسەی خۆرهەاڵت  ملمالنێی  و  بوە  ئایینزا مەسیحییەكان  ملمالنێی  شوێنی 
ئیسالمخوازییان  تۆرەمەی  عەسمانییەكان  ئەوەی  پاش  و  ئێستادا  لە  بەو شكڵەیش  بوە،  چاالك 
لە جۆرەكان موسوڵمانەكان هاتوون مێژووی ملمالنێی مەسیحییەكان  بردە ئەوێوە، بە جۆرێك 
بە  لێی  ناویندا  لە خۆرهەاڵتی  ئەوەی  وەك  ملمالنێی موسوڵمانەكان  ڕیشەی  بكەنەوە.  دووبارە 
دەر نیین، لە نیمچە دوورگەی بەڵقانیشدا كۆنە قینەكانیان كە ئێستا تاوی ئابووری و سیاسەت 
و هێز دەیجووڵێنێت براوەتە ئەوێوە. ئێستا بە جۆرێك لە جۆرەكان ملمالنێی شیعە و سوننە لە 
بەڵقانیشدا بوونی هەیە لە بۆسنە و ئەلبانیا و مەكەدۆنیا، لەوێدا هەم ئەژموونی عەرەبستانی 
سعوودیە هەیە، هەم توركیایش خۆی بە خاوەنی ئەو موسوڵمانانە دەزانێت، توركیا وەك چۆن 
زمانی ناسیۆنالیستی بۆ توركمانەكانی ئاسیای ناوەڕاست كار پێ دەكات، لەوێش زمانی مێژوو، 
زمانی ئایینی خستوەتە گەڕ، ئێرانیش جەنگە ستراتیژییەكەی لە خۆرئاوادایە، دەیەوێت بە خۆرئاوا 
نۆكەرتن،  لێواری سنوورەكانی مندا  لە  و واڵتە عەرەبییەكان  بەحرەین  و  تۆ قەتەر  بڵێت، چۆن 

منیش بریكارەكانم لە سنورەكانی ئێوەدا هەیە.

ئێــران دەمێكــە و بەتایبەتــی لــە پــاش شۆڕشــی ئیســالمی 

ــاوە و  ــەی ئەورووپ ــم و زۆن ــەو هەرێ ــە ئ 1979وە هاتوەت

لەوێــدا بــە گورجــی دامــەزراوە و ناوەنــد و كۆمەڵــەی 

فەرهەنگــی و ڕۆشــنبیریی دروســت كــردوە و جیــا لەوەیش 

بیــر و ئەندێشــەی ئایەتواڵكانــی لــە الی موســوڵامن و 

ڕۆشــنبیر و سیاســییەكانی ئەوێــدا بــرەو پێــداوە ئێــران لــە 

بەڵقانــدا هــەم ڕیشــە مێژووییەكــەی كردوەتــە چەكێــك و 

مەبەســتیەتی بڵێــت ئــەو ڕەوگــە ســۆفییزمە بەكتاشــییەی 

كــە لــەوێ  هەیــە جیــا نییــە لــە ئایینــزای شــیعە، هەمیــش 

ــە  ــەی ك ــەو كاتان ــەوەدەكان و ل ــە ن ــت ل ــت بڵێ دەیەوێ

ــەوە  ــران ئ ــوژ دەك ــاوە كۆمەڵك ــاوی ئەورووپ ــەر چ ــە ب ب

ئێمــە بوویــن فریادڕەســتان بوویــن نــەك موســوڵامنە 

ئێــوە  بڵێــت  دەیــەوێ   ئێــران  مەزهەبــەكان.  ســوننی 

ــاوازن و پێناســەی  ــنبیریی جی ــی ڕۆش ــوور و بازنەیەك كەلت

موســوڵامنبوونتان تێكــەڵ بــە پــرۆژە ناسیۆنالیســتییەكە 

ــوڵامنبوون  ــە موس ــە ك ــدەری باوەڕێك ــران هان ــەن. ئێ بك

دەتوانێــت شۆڕشــەكەی پــێ بەرێتــە دەرێ ، ئــەو شۆڕشــەی 

لــە یەمەنــەوە تــا ســووریا درێــژەی پــێ داوە و هیاللێكــی 

بــۆ خــۆی دروســت كــردوە. دیــارە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە 

بەڵقــان  چونكــە  دەبــن،  كەڵكمەنــدن  ئێرانییــەكان 

زەمینەیەكــی لــە بــارە، هــەم بــۆ ملمالنــێ ئایینییەكــە 

بــۆ  لێــرەوە  نەتەوەیییەكــە.  ملمالنــێ  بــۆ  هەمیــش 

ــی  ــەر چمكێك ــران ه ــانە ئێ ــەو هاوكێش ــتكردنەوەی ئ ڕاس

جێگــەی  بۆیــە  هــەر  دەكەوێــت،  بــەر  ملمالنێكانــی 

خــۆی بــوو لــە قســەكردن لــە مەترســییەكانی تیرۆریزمــی 

ئیســالمی لــە بەڵكانــدا تەنیــا پێداگریــی لــە ڕەوگــەی 

ــە دەرەوەی  ســەلەفییە جیهادییــەكان نەكرێــت، بەڵكــوو ل

ئــەوان گروپــی ڕادیكاڵــرت و هاندراوتــر هــەن، كــە دونیــای 

ــە جــۆرەكان  شــیعە ڕابەرایەتییــان دەكات و بــە جۆرێــك ل

ــە و  ــاوا و ناوچەك ــدەی خۆرئ ــۆ ئایین ــی ب ــە نیگەران بوونەت
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ــەن.  ــێ دەك ــان ل ــش چاوی ــەیەكی جیدی ــاوی كێش ــە چ ب

دیــارە ئــەو ملمالنێیــەی كــە ئەمــڕۆ ئێــران وەك شۆڕشــێكی 

ــودی  ــار خ ــك ج ــگ دەكات، هەندێ ــراوی بێدەن هەناردەك

حكوومەتــەكان پشــتیوانیی دەكــەن، بەتایبەتــی كاتێــك 

مەبەســتیان بێــت لــە بەرانبــەر تێكەڵبــوون بــە ئەورووپــای 

لــە  جاریــش  هەندێــك  هەبێــت،  قســەیان  یەكگرتــوو 

دەرەوەی ئــەو سیاســەتەیە و بوەتــە ئایدیۆلۆژیــا و بــاوەڕ 

كــە مەترســییە ســەرەكییەكە لێرەدایــە و بەشــاراوەیی و 

لــە دەرەوەی چــاوی حكوومەتەكانیــان الوانــی تێكــەڵ 

دەبــن، بەتایبەتــی ئــەو الوانــەی كــە پــەروەردەی هــەزاران 

ــن.  ــی ئێران ــكراوی زانكۆكان ــتای گۆش مامۆس

سەردەق
ناســنامەی بەڵقانییــەكان و ئــەو خەڵكــەی كــە لــەوێ  

جیۆگرافییەكەیانــەوە.  پێگــە  بــە  وابەســتەیە  دەژیــن 

نیمچــە دوورگەكــە لــە ڕابــردوودا كەوتبــوە دووڕیانــی 

یۆنــان و التینییەكانــی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــاوە و ببــوە 

ــوێنی  ــش ش ــنەكان و دواتری ــە هەمەچەش ــدی ئایین ناوەن

ــەر  ــوو. ه ــوڵامنەكان ب ــتیان و موس ــی كریس بەریەككەوتن

وەك ماریــا تۆدۆرۆڤــا بــە ئامــاژە بــۆ بەڵقانییــەكان دەڵێــت: 

»دوو میراتیــی جــودا لــەو نێوەنــدەدا چارەنووسســازن، 

لەوێــدا كەلچەرێكــی هــەزار ســاڵەی بیزەنتییــەكان لــە 

ــوێنی  ــەوە ش ــی و ئایینیی ــی و فەرهەنگ ــی سیاس بوارەكان

دانــاوە. دوەم میــرات لــە بەڵقانــدا شــوێنی زیــاد لــە 

نیوســەدە فەرمانبــەرداری سیاســی و هەژموونــی كەلتووری 

بازنــە  ئــەو  هەمــوو  عوســامنییەكانە.  دامەزراوەیــی  و 

ــی  ــە ســەر رشۆڤــەی قوڵ ــان ل ــە كاری ڕۆشــنبیرییە جیاوازان

ناســنامەی بەڵقانییــەكان بــە جــێ هێشــتوە. لێــرەدا ئــەوەی 

شوناســی  گەشــەكردنی  دواكەوتنــی  دەكرێــت  ڕەچــاو 

پێوەندیدارێتیــی  دیــارە  موســوڵامنەكانە.  نەتەوەیــی 

ــی  ــەڕ پێوەندیداری ــە م ــەكان ل ــوڵامنەكان و بەڵقانیی موس

بــەو  بێــت  پێویســتە پشتبەســتوو  ئاییــن و سیاســەت 

ــش  ــامنییەوە. ئەوەی ــە عوس ــی و كەلتووریی ــە ئایین توراس

بــە بــێ  فەرامۆشــكردنی ئــەو ڕەوشــە سیاســییە، ئەوەیــش 

ــە  ــە كەمین ــەوان بوونەت ــە ئ ــت ك ــاو بكرێ ــتە ڕەچ پێویس

و پێكهاتەیەكــی دانیشــتوو لــە نێــو بەڵقانــدا. هــاوكات 

ــەوە و  ــد نەت ــی چەن ــدا خاوەن ــە بەڵقان ــوڵامنەكان ل موس

ــە  ــاوازن، ك ــك جی ــی لێ ــەی نەتەوەی ــودا و ڕیش ــی ج ئیتن

ــا و بۆســنییەكان، تۆربێشــیس،  ــا و ئەڵامنی ــش توركی ئەوانی

گوێــرەی  بــە  ئێســتادا  لــە  كۆســۆڤییەكانن.  گۆڕانــس، 

ســەرژمێرییەك ئایینــی ئیســالم بــە دوەم ئاییــن دێــت 

ــارە  ــدا. دی ــەی بەڵقان ــە ناوچ ــتییانەكان ل ــاش كریس ــە پ ل

جگــە لــە توركیــا، تێكــڕای دانیشــتوان لــە نیمچەدوورگــەی 

بەڵقانــدا 50 ملیــۆن هاواڵتــی دەبــن، لــە نێــو ئەوانــدا 

ــی موســوڵامنن. موســوڵامنە بۆســنی  ــان هاواڵتی 17 ملیۆنی

و ئەلبانییــەكان دەگەڕێنــەوە ســەر ئــەو هاواڵتییانــەی 

كــە لــە ســەردەمی عوســامنییەكاندا هاتوونەتــە ســەر 

ئایینــی ئیســالم. بــە پێچەوانــەی كریســتیانە بەڵقانییــەكان، 

ئەوانــی تــر شــوێنكەوتەی ئایینــی فەرمیــی عوســامنییەكان 

بــوون و بوونەتــە شــوێنكەوتەی سیاســەتی ئایینییانــەی 

عوســامنییەكان. دیــارە لــە ســەردەمی عوســامنییەكاندا 

كــە  بــوە  ئایینــی  تایبەمتەندییەكــی  خاوەنــی  بــاوەڕ 

هەژموونــی بــە ســەر نەتەوایەتــی و ناســیۆنالیزم دا هەبوو. 

ســەردەمی  لــە  چەمكــە  دوو  ئــەم  بــۆ  تێگەییشــتنێك 

ــا دەســتپێكی ســەدەی بیســتەم بوونــی  عوســامنییەكاندا ت

نەبــوو، بەڵكــوو بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان عوســامنیبوون 

مانــای بــاوەڕداری و هاواڵتــی بــوون و ئیســالمیگەریی 

دەگەیانــد. 

ئیپســۆ پێــی وایــە ئیســالم نەبــوە فاكتەرێكــی بەهێــز 

دانیشــتوانە  نەتــەوەی  بونیادنانــی  پرۆســەی  لــە 

موســوڵامنەكانی بەڵقانــدا، بــۆ منوونــە لــە بانگەشــەی 

سیاســیی بەڵقانییەكانــدا، هیــچ ڕەگەزێكــی ئایینــی بــە 

دی ناكرێــت و لــە الی ئەلبانییــەكان شوناســی ئایینــی 

ــدا  ــە نەتەوەیییەكەیان ــە چــاو پێودانگ ــە و ل ــی نیی ئامادەی

دەكرێــت.  بــاس  گرینگییەكــەی  دوەم  بەپلــەی 

موســوڵامنانی بۆســنە بــە هەمــان شــێوە لــە نێــو ناســنامەی 

نەتەوەیییانــدا گرینگــی دەدەن بــە ئایینــی ئیســالم، بــەاڵم 
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ئەتواریانــدا  لــە  بنەمــا ســێكۆالرەكان  زیاتــر ڕەگــەز و 

ــەكان  ــنە و ئەلبانیی ــوڵامنانی بۆس ــەوە. موس ــی داوەت ڕەنگ

و  هەســتیاری  بیســتەمدا  ســەدەی  دەســتپێكی  لــە 

ــەم  ــان گەشــەی كــرد. هــاوكات هــەر ل هۆشــی نەتەوەییی

ــان  ــی بەرچاوی ــتییەكان ڕۆڵێك ــە كۆمۆنیس ــەدا ڕژێم واڵتان

ــەڵ  ــڕا. لەگ ــتواندا گێ ــیكۆالربوونی دانیش ــەی س ــە پرۆس ل

كەوتنــی ڕژێمــە كۆمۆنیســتییەكان لــەو واڵتانــەی بەڵقانــدا، 

ــوێ   ــەی ن ــەڕووی كێش ــرت دانیشــتوانی موســوڵامن ڕووب ئی

بوونــەوە. هــەر لەوێــدا و لــە بۆســنە دا نزیكــەی 200 

هــەزار موســوڵامن كــوژران و بــە هەزارانیــش لــە كۆســۆڤۆ 

دا ســەر بــڕان. بەتایبەتــی كوشــتوبڕی 6000 موســوڵامن لــە 

مــاوەی چەنــد ڕۆژێكــی كەمــی 1995دا تەنهــا لــە رسبیــادا. 

ــایدی  ــردن و جینۆس ــی قڕك ــە مۆرك ــە بوون ــوو ئەوان هەم

ــاندنەوەی  ــەڵ هەڵوەش ــارە لەگ ــان. دی ــوڵامنانی بەڵق موس

پێویســتە  واڵتانــەدا،  لــەو  كۆمۆنیســتییەكان  ڕژێمــە 

تێبینیــی وەرچەرخانــی خەڵكــی بكرێــت بــۆ گەڕانــەوە 

ــەو  ــایەی ئ ــە س ــە ل ــەر بۆی ــان. ه ــنامەی ئایینیی ــۆ ناس ب

بۆســنە  تاكڕەوانــەدا موســوڵامنانی  و  تۆتالیتــار  ڕژێمــە 

و ئەلبانیــا درێژەیــان داوە بــە ڕەگەزەكانــی كەلتــووری 

تاكەكانیانــدا.  و  كۆمــەڵ  هەنــاوی  نێــو  لــە  ئیســالمی 

لــە هەمــان كاتــدا قۆناغــی دوورودرێــژی ســەركوت و 

بندەســتی، كاریگەرییەكــی نێگەتیڤــی هەبــوو، چــوون 

بــوە هــۆكاری الوازبــوون و سســتبوونی ڕەوگــەی ئیســالمی 

ســوننی لــە بەڵقانــدا. ئەمەیــش بۆشــایییەكی دروســت كــرد 

ــی  ــە جیاوازەكان ــە ئایینیی ــنامە و ڕێچكان ــە ناس ــوو ب و دەب

تــر پــڕ بكرێتــەوە. ئەمــە بــوە فاكتــەری چوونــە نــاوەوەی 

ســۆفییزمی ئیســالمی بــۆ نێــو موســوڵامنانی ئەلبانیــا و 

بۆســنە. هــاوكات كــۆچ و لێشــاوی بەرینــی ئــەم دوایییــەی 

بەڵقــان،  بــۆ  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  موســوڵامنانای 

دیســانەوە شــوێنەواری فــرەی لــە ســەر ئیســالمی ڕادیــكاڵ 

ــەم ڕەوشــە  ــە ئ ــەدا، هــەر بۆی ــەو نیمچــە دوورگەی ــا ل دان

نوێیــە بــوە دەرهاویشــتەیەك تــا ســەرلەنوێ  پێناســەی 

ــدا  ــە بەڵكان ــن ل ــای ئایی ــن و وێن ــڕەوی ئایی ــن و پەی ئایی

لــەم  ئیســالم  ڕۆڵــی  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  بخوازرێــت. 

ــەم  ــی سیاســی. ئ ــوە ئامڕازێك چەنــد ســاڵەی دواییــدا ب

بەرەوپێشــچوون و گۆڕانكارییانــە بوونــە هــۆی بــرەوی 

نێــو  لــە  نێونەتەوەیییــەكان  كارەكتــەرە  بەرژەوەندیــی 

ــە  ــەم كارەكتەران ــك جــار ئ ــدا هەندێ موســوڵامنانی بەڵقان

ــێوەگیربوونی  ــوون و ش ــڕۆڵ و هەژم ــان دەدا كۆنت هەوڵی

نیمچــە  ئەمڕۆكــەی  موســوڵامنانی  ســەر  بــە  خۆیــان 

دوورگــەی بەڵقانــدا دابنێــن. 

ئــەو ئەكتەرانــەی، كــە  لــە دیارتریــن  ئێــران یەكێكــە 

ســەرنجەكانی خــۆی و بەرژەوەنــدی و بایەخــی خــۆی 

ــارە  ــەوە، دی ــڕ كردوەت ــدا چ ــوڵامنانی بەڵقان ــو موس ــە نێ ل

ــە موســوڵامنن،  ــەو واڵت ــادا %70 دانیشــتوانی ئ ــە ئەلبانی ل

پــاش هەڵوەشــانەوەی كۆمۆنیــزم لــە ئەلبانیــادا، واتــە 

لــە ســاڵی1991دا موســوڵامنە بناژۆخــوازە عەرەبــەكان 

مزگەوتەكانیــان لــە ئەلبانیــا كــردە چەكــی ســرتاتیژی. ئــەو 

ــوون  ــوو. چ ــدا ب ــی ئەوان ــە بەرژەوەندی ــە ل ــە نوێی ڕەوش

لەوێــوە بوارێكــی بەرینرتیــان دەســتكەوت تــا دزە بكەنــە 

نێــو واڵتــە دراوســێكانی تــرەوە. بــۆ منوونــە دزەیــان كــردە 

لــەوێ  موســوڵامنە  نێــو واڵتــی مەكەدۆنیــاوە، چــوون 

ــوون.  ــە ب ــەو واڵت ــی بەرچــاوی ئ ــەكان كەمینەیەك ئەلبانیی

ــی  ــە زووی ــی ب ــی ئایین ــەی پەیامداران ــەوێ  پێكهات ــرت ل ئی

هەژموونــی  عەرەبەكانــەوە  فەندەمێنتاڵــە  الیــەن  لــە 

ئیپســۆ پێی وایە ئیســالم نەبــوە فاكتەرێكی بەهێز 
دانیشــتوانە  نەتــەوەی  بونیادنانــی  پرۆســەی  لــە 
موســوڵمانەكانی بەڵقاندا، بۆ نموونە لە بانگەشەی 
سیاســیی بەڵقانییەكاندا، هیچ ڕەگەزێكی ئایینی بە 
دی ناكرێــت و لە الی ئەلبانییەكان شوناســی ئایینی 
ئامادەیی نییە و لە چاو پێودانگە نەتەوەیییەكەیاندا 

بەپلەی دوەم گرینگییەكەی باس دەكرێت. 
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ــە  ــوان ڕادیكاڵ ــە نێ ــێ  ل ــاوكات كێبڕك ــرا. ه ــەردا ك ــە س ب

عەرەبــەكان و ئێرانییەكانــدا لــە نــاو گۆڕەپانــی ئایینــی 

ئــەو واڵتــەدا دەركــەوت. دیــارە هەژموونــی كۆمــاری 

ئیســالمیی ئێــران كەمــرت بــوو، بــەاڵم كاریگەریــی ئیخــوان 

ــە  ــدەر وات ــەكان لەوێن ــوازە وەهابیی ــلمین و بناچۆخ موس

لــە ســەر نەریتــی ئیســالمگەرای ســوننی بەڵقانییــەكان 

ــەكان  ــەدا ئێرانیی ــەو ماوەی ــەوت. ل ــاو دەك ــەر چ ــر ب زیات

ــە  ــینەیان ل ــداریی پێش ــەر بەش ــە س ــرد ل ــان دەك داكۆكیی

ناوچەكــەدا.  لــە  ئیســالمی  ســۆفییزمی  میراتــی  ســەر 

ــاران  ــی ت ــەی باڵوێزخانەكان ــە ڕێگ ــەكان ل هــاوكات ئێرانیی

و ناوەنــدە كەلتوورییەكانــەوە زیاتــر بــژاردەی خوێنــدەوار 

ــیمینار و  ــە س ــرت و ب ــد وەردەگ ــە هەن ــنبیریان ب و ڕۆش

ــەی  ــو ژینگ ــە نێ ــی هاتبوون ــەوەی ئەكادیم ــۆڕو كۆبوون ك

كــە  بــوو  كاتێكــدا  لــە  ئــەوە  ئەوێــوە.  موســوڵامنانای 

ــەو  ــە ئێستایشــدا مزگەوتێكــی شــیعەكان ل ــە و ل ــەو كات ل

ناوچەیــەدا بوونــی نەبــوو، بەڵكوو ناوەنــدە كەلتوورییەكان 

ببوونــە خاڵێكــی ســەرەكی لــە هەژانــە ئایدیۆلۆژییەكەیــان 

ــەدا. ــە ناوچەك ل

لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا و بــە تایبەتی دۆســیەی موســوڵامنانی 

بۆســنە و هەرزەگۆڤیــن و هەروەهــا موســوڵامنانی ئەلبانیــا 

ــەوان  ــەوە ئ ــەر ئ ــەوە، لەب ــارەوە دەكرێت ــە ب ــان ل جەختی

ــەو  ــو ئ ــە نێ ــەورەن ل ــینی گ ــەی موسوڵامننش دوو پێكهات

جوگرافیــا دیاریكراوانــەدا. لــەو واڵتانــەدا و لــە میانــی 

ــانەوەی  ــەوە و پلیش ــارددا پووكان ــی س ــی جەنگ قۆناغەكان

هــزری خوداناســی تێبینــی كــراوە، بــەاڵم لــە پــاش قۆناغــی 

ــە  ــن ك ــتییە بكەی ــەو ڕاس ــی ئ ــت تێبینی ــزم، دەكرێ كۆمۆنی

موسوڵمانانی سووننە لە ناوچەی بەڵقان پرۆژەی فراوانخوازی ئێران پەك دەخەن
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ــەرلەنوێی  ــەوەی س ــە پێش ــالمیزم و هاتن ــەوەی ئیس بوژان

ــەوە خــۆ نومایانكــردن. ــداری دەســتی داوەت ــن وئاین ئایی

ئامادەییــی ســۆفییزم وەك ئاڕاســتەیەكی عیرفانــی لــە نێــو 

بەڵقانــدا

ئیســالم  دەســەاڵتدارێتیی عوســامنییەكاندا،  میانــی  لــە 

ئامڕازێكــی سیاســیی بــاو و گشــتگیر بــوو. ئاییــن شــوێنێكی 

بەریــن و كاریگــەری لــە نێــو دانیشــتوانی موســوڵامنی 

ئیمپراتۆریەتەكــەدا داگیــر كردبــوو. دەســەاڵتی عوســامنی 

بــە ســەر باكــوور و خۆرهەاڵتــی ئەورووپــادا دەشــكا، 

هــەر بۆیــە ئەمــە دەرفەتێكــی لــە بــاری ڕەخســاند بــوو تــا 

ئایینــی ئیســالم لــەو دەڤەرانــەدا بــاو ببێتــەوە. دەوڵــەت 

ــن  ــە ئایی ــكات ك ــەم ب ــاوانە فەراه ــەو پاس ــەوەی ئ ــۆ ئ ب

ئامــڕازی جێگیــری و هێوریــی سیاســییە، بایەخێكــی فــرەی 

بــە دامــەزراوە ئایینییــەكان دەدا و بەمەیــش داكۆكیــی 

لــەو بەهایانــە دەكــرد كــە ئاییــن دەتوانێــت خزمــەت بــە 

كامەرانــی و كارامەیــی دەوڵــەت و خەڵــك بــكات. لێــرەوە 

بایەخــدان بــە ئاییــن بــوە فاكتەرێــك تــا گروپەكانــی 

تــر رشۆڤەكانیــان بــۆ ئیســالم بــرەو پــێ بــدەن و لــە 

نێویانــدا زۆر جــار دیــد و تێڕوانیــن و ڕەوگــەی ســەربەخۆ 

دەردەكــەوت. لێــرەوە تەریقەتــەكان و ڕەوگــە ئایینییــەكان 

ــە  ــەر ب ــی س ــەی زاناكان ــە بەپێچەوان ــن، ئەوان دەردەكەوت

میــری، پێكهاتەیەكــی كۆمەاڵیەتــی بــوون و یەكەیەكــی 

بــە شــێوەی  لــە دەوڵــەت بــوون و زۆر جــار  دابــڕاو 

ســەربەخۆ دەردەكەوتــن. دیــارە هەڵەیــن گــەر وا بزانیــن 

بــەردەوام و تــا ســەر تەریقەتــەكان و زانــاكان یــان ئەوانەی 

ســەر بــە بیروبــاوەڕی فەرمیــی میــری بــوون لەگــەڵ 

ــۆ  ــوو بەكاوەخ ــوون، بەڵك ــدا ب ــە ملمالنێ ــەكان ل تەریقەت

ئــەم دامەزراوانــە تێكــەڵ بــە یەكــرتی بــوون و بــە جۆرێــك 

پشــتیوانییانی سیســتەم زۆرترینیــان لــە تەریقەتەكانــی 

ــان و  ــەزراوەی زانای ــی دام ــوون، بەتایبەت ــامنییەوە ب عوس

بیروبــاوەڕە فەرمییەكانــی ئاییــن. لــەم ڕوەوە ناتوانیــن بــە 

ــان  ــە ســۆفییەكانی بەڵق ــی تەریقەت ــی ڕۆڵ ــێ  ڕەچاوكردن ب

تــێ بپەڕیــن. ســۆفییزم یــان تەســەوف وەك ئاڕاســتەیەكی 

عیرفانــی ناوەكــی رشۆڤــە كــراوە. پەیڕەوكەرانــی ســۆفییزم 

ــەی  ــاز و ڕەوگ ــەوە ســەر ڕیشــە و ڕێب ــرە جــار گەڕاونەت ف

جیاجیــا. هــەر یــەك لــەو ڕێبازانــە دەگەڕانــەوە ســەر 

نــاو  مــەوال  بــە  كــە  خانەدانێــك  یــان  كەســایەتییەك 

دەبــرا، ئەوانــە خۆیــان وابەســتە دەكــرد بــە درەختــی 

ــرد  ــتە دەك ــۆی وابەس ــەی خ ــە بناغەك ــەوە ك ڕەچەڵەكێك

ــۆفییزم  ــوداوە )د. خ(. س ــەری خ ــەوادەی پێغەمب ــە خان ب

لــە ســەدەكانی هەشــت و نــۆوە وەك بزووتنەوەیەكــی 

ســۆفییانە دەركەوتــوە. گرینگرتیــن و دیارتریــن تەریقەتــی 

ســەردەمی عوســامنییەكان بریتــی بــوو لــە تەریقەتــی 

ــە ئیتنییــە موســوڵامنەكان كــە  بەكداشــی. زۆرترینــی گروپ

لــە نیمچــە دوورگــەی بەڵقانــدا دەژیــان، بریتــی بــوون لــە 

ئەلبانییــەكان. بــە گوێــرەی ســەرژمێرییەكانی ئــەو كات 

نزیكــەی پێنــج ملیــۆن ئەلبانــی موســوڵامن هەبــوون. بــە 

شــێوەیەكی ســەرەكی ئــەوان كەوتبوونــە بەشــی نێوەنــد و 

ــا  باشــووری نیمچــە دوورگەكــەوە كــە دانیشــتوانی ئەلبانی

و كۆســۆڤۆ و خۆرئــاوای مەكەدۆنیــای دەگرتــەوە. هــاوكات 

لــە قۆناغــی  ئەلبانییــەكان كــە  گروپێكــی بچوكەكــەی 

ڕژێمەكــەی تیتــۆدا كۆچیــان كردبوو، ڕاگوێزران و ئێســتایش 

لــە بۆســنە و كرواتیــا و مۆنتیگــرۆ دا دەژیــن. ڕەوگــەی 

ئایینــی بەگتاشــی بوارێكــی دەگمەنــی ژیانــی ئایینداریــی 

)1209ـ71(  وەلــی  بەكتــاش  حاجــی  بــوو.  ئەلبانــەكان 

دامەزرانــد.  لــە ســەدەی ســێزدەدا  بەكتاشــی  ڕێبــازی 

ــەو  ــوو، ئ ــەوە هاتب ــاپوری ئارس ــە نیش ــاش ل ــی بەكت حاج

ماوەیەكــی فــرەی تەمەنــی خــۆی لــە ئەنادۆڵــدا وەك 

میســیۆنێر بــە ســەر بــرد. ئــەم ڕێبــازە لــە بەڵكانــدا 

ــە  ــەوە. ب ــاو كرای ــە ســەردەمی عوســامنییەكاندا ب هــەر ل

ئەلبانیــادا فــرە  باشــووری  لــە  تایبەتییــش  شــێوەیەكی 

بەهێــز و بــاو بــوو. باوەڕەكانــی بەكتاشــییەكان لــە ســەر 

بنەمــای زانیارییەكانــی پەیامبــەر و قورئــان بــوون. ئــەوان 

ــی  ــەر و عەل ــەوادەی پێغەمب ــەدەری خان ــە ڕادەب ــزی ل ڕێ

ئامــۆزای پێغەمبــەر و هــەر دوو نەوەكــەی حەســەن و 

حوســین-یان لــە البــوو. بــەم پێیــە ئــەوان لەگــەڵ ڕەوگــەی 
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شــیعەدا زۆر تەبابــوون و پێــك دەهاتنــەوە. بەكتاشــییەكان 

ــی و  ــژ و بەندایەت ــەوت، نوێ ــی مزگ ــی بەكارهێنان ــە بری ل

ــان  ــە پێی ــرد ك ــتگایەكدا دەك ــە پەرس ــان ل كۆبوونەوەكانی

ــی  ــیدا تێبین ــازی بەكتاش ــە ڕێب ــەوەی ل ــە. ئ ــوت تەكی دەگ

دەكــرا ئــەوە بــوو، كــە ســەبارەت بــە بــاوەڕە ئایینییەكانــی 

ــەڕ  ــییەكان لەم ــوون. بەكتاش ــنگفراوان ب ــوردە و س ــر لێب ت

ــە فــرە نیگــەران  ــەو موســوڵامنە كۆنخــواز و نەریتخوازان ئ

بــوون كــە بــە فەرامۆشــكردنی ســادەترین ڕێســاكانی 

ئیســالم ناڕازیبــوون، وەكــوو خواردنــەوە و سەرپۆشــی 

ئارەتــان و ســەردانی مەكــە، هەمــوو ئەوانــە شــتێكی 

ــە بەســانایی  ــوو الی بەكتاشــییەكان هــەر بۆی گرینــگ نەب

تــردا شــوێنیان  ئایینەكانــی  پێڕەوانــی  و  پێــڕ  نــاو  لــە 

ــوەوە.  دەب

و  ناســاندن  بــەردەم  ئاســتەنگەكانی  لــە  یەكێــك 

پێناســەكردنی ڕەوگــەی بەگداشــی، بریتییــە لــە شــێوە 

جیاوازەكانــی نومایانــی ئــەم ڕێبــازە لــە كات و شــوێنە 

جیاوازەكانــدا. دیــارە بەكتاشــیزم لــە پــاش كۆمۆنیزمــی 

ئەلبانیــا بــە شــێوەیەكی فــرە تایبــەت جیــاوازە لــەو نەزمــی 

ناوچــەی  یاخــود  ئەنــادۆڵ  لــە  كــە  بەكتاشــیگەرییەی 

پــاش  بەكتاشــیزمی  لــە  تەنانــەت  یــان  عەلەوییــەكان 

بەكتاشــییەكانی  ئەمــڕۆ  هەبــوو.  ئەلبانیــا  كۆمۆنیزمــی 

ــو دانیشــتوانی  ــە نێ ــا وەك كەمینەیەكــی شــیعیی ل ئەلبانی

ــەوان وەك  ــەوە، ئ ــدا دەنارسێن ــی ئەلبانی ــوننە مەزهەب س

مەزهەبــی  بزووتنەوەیەكــی  و  تەســەوف  ڕەوگەیەكــی 

بوونــی  ســەرەڕای  چــاو.  بــەر  هاتوونەتــە  ئەلبانیــی 

ــژەر  ــك توێ ــەاڵم هەندێ ــەكە، ب ــەر پرس ــە س ــتومڕێك ل مش

پێیــان وایــە كــە بەكتاشــییەكان ڕەوگەیەكــی ســۆفیگەر 

نییــن. ئــەوان ڕاســتە بــە ڕواڵــەت و بــە شــێوەیەكی فەرمــی 

ــە  ــەاڵم ل ــراون، ب ــار ك ــی ســوننیی هەژم ــە ســەر مەزهەب ل

بنچینــەدا ئــەوان شــیعەن. دەكرێــت بــە تائیفــەی بنــاژۆو 

ــە  ــەی ك ــن، ئەوان ــەراورد بكرێ ــواڵت ب ــی وەك غ پەڕگیری

ســەردەمانێكی پێشــووتر لــە ئەلبانیــادا بــاو ببــوەوە. 

ــن  ــە گرینگرتی ــك ل ــوە یەكێ ــردوودا بەكتاشــیەت بب ــە ڕاب ل

دامەزراوەكانــی نێــو ئیمپراتۆریەتــی عوســامنی. هەروەهــا 

ناوەنــدە ڕۆحییەكانــی ئــەوان بــاو ببوونــەوە، بــە جۆرێــك 

ــەوە  ــە ئەنادۆڵ ــان و ل ــۆ بەڵق ــرەوە ب ــارەكانی قاهی ــە ش ل

بــۆ توركامنســتان ســەهەندیان بــە ســەر بیروبــاوەڕی 

خەڵكییــەوە وەشــان كرابــوو. گرینگیــی ئــەم ڕەوگەیــە 

ــەو  ــەر ئ ــە س ــتابوو ل ــادا، وەس ــی توركی ــو فەرهەنگ ــە نێ ل

رسوشــتی پێكــەوە ژیانــەی جیاوازییەكانــی نێــوان نەریتــی 

ــە پیاوانــی  شــیعە و ســوننە. هــاوكات بەكتاشــییەكان بوون

ئایینــی لــە نێــو یەكــە ســەربازییە ئینكشــارییەكاندا، ئەوانــە 

ئــەو ســەربازە الوانــە بــوون كــە لــە بــاوەڕی كریســتیانەوە 

ــۆش  ــرنان و گ ــەرباز ڕادەهێ ــوڵامن و وەك س ــە موس ببوون

ــەر  ــە گ ــوڕمان نیی ــەی سەرس ــچ جێگ ــارە هی ــران، دی دەك

لــە  بایەخــەوە  بــە  بەكتاشــییەكان  خــودی  بگوترێــت 

نەریتــە ڕۆحییەكانــی كریســتیان و دیانــەكان دەیانڕوانــی. 

بەمەیــش بەڵكانییــەكان بوونــە هێزێكــی فــرە بەرچــاو 

لــە نێــو بەڵقانــدا. لێــرەوە ئاشــنا بــوون بــە ڕوانگــەو 

ڕیشــەی ئیســالمەتی و بــاوەڕی موســوڵامنان. لــە قۆناغــی 

ســەربەخۆیی ئەلبانیــادا لــە 1912دا زۆرێــك لــە ڕۆشــنگەر 

و ڕۆشــنبیرەكانی بزوێنــەری ســەربەخۆیی لەوانــە شــاعیری 

نیشــتیامنی ئەلبانیــا نەعیــم فراشــیریی ســەر بــە مەزهەبــی 

ــورك  ــال ئەتات ــتەفا كەم ــاڵی 1925 مس ــوو. س ــی ب بەكتاش

بــە تونــدی ڕووبــەڕووی تــەواوی ڕێبــازە ســۆفیگەرییەكان 

ــەر  ــن، ه ــی داخس ــێ و خانەقاكان ــەواوی تەك ــوەوە و ت ب

ــەركردایەتییەكەیان  ــییەكانیش س ــتبوو بەكتاش ــە پێویس بۆی

بگوازنــەوە و خۆیــان ڕزگار بكــەن بــۆ ئــەم مەبەســتە 

)تیرانــا( یــان بــە باشــرتین بــژاردە زانــی. ســاڵی 1929 

ســێهەم كۆنگــرەی بەكتاشــییەكان لە شــاری كــوركا گرێ درا. 

ــار درا كــە نێوەنــدی ســەركردایەتیی  لــەو كۆنگرەیــەدا بڕی

بەكتاشــییەكان بربێتــە تیرانــا. دیــارە ئــەوە ڕوونــە، كــە لــە 

ســەردەمی كۆمۆنیزمــدا و لــە ســایەی حوكمــی كۆمۆنیزمــدا 

لــە نێــو ئەلبانیــادا ئاییــن بــە شــێوەیەكی فــرە تۆتالیتــاری 

لەبــەر  بەكتاشــییەكان  تەكێكانــی  كرابــوو.  یاســاغ 

ــی  ــاو مزگەوتەكان ــە چ ــن ل ــاو بوون ــرت بەرچ ــەوەی كەم ئ
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ســوننی مەزهەبەكانــدا كەمــرت ڕووبــەڕووی داخســن و 

كوێربوونــەوە بوونــەوە. هــاوكات وا پێشــچاو دەكەوێت كە 

لــە ڕووی زمانەوانییشــەوە بەلكانییــەكان مۆركــی رسوشــتی 

ــۆ  ــرەوە ب ــت. لێ ــییەكانیان وەرگرتبێ ــی بەكتاش كۆمەاڵیەتی

نزیكــەی هەشــتا ســاڵ بەكتاشــییەكان پشتبەســتووبوون بــە 

ڕەمــزە نیشــتامنییەكانی ئەلبانــەكان و زمانــی ئەلبانــی لــە 

زانیارییــە فــرە تایبەتییەكانــی پێڕێكــی دیاریكــراوی ئــەوان 

بــە كار دەهــات. دەتوانرێــت بگوترێــت كــە ئەمڕۆكــە 

تایبەمتەندییەكانــی  لــە  لێوانلێــون  بەكتاشــی  كۆمەڵــی 

ــە  ــی ل ــی بەكتاش ــتیدا كۆمەڵ ــە ڕاس ــان. ل ــەوەی ئەلب نەت

ــتییەكەی  ــە كۆمۆنیس ــی ڕژێم ــایەی فەرمانڕەوایەتی ــر س ژێ

ئەنــوەر خواجــەدا بندەســت و چەوســاوە بــوو، بــەاڵم بــە 

هــەر نرخێــك بێــت توانیــی بــەر بەرێــت و خــۆی ڕابگرێت. 

هــەر بۆیــە ئەمــڕۆ بەكتاشــییەكان لــە ناوەنــد و باشــووری 

ئەلبانیــادا ئامادەیییەكــی بەرچاویــان هەیــە و ڕەوگەیەكــی 

بــە پێچەوانــەی ئەوانــەوە ئیســالمە  كاراو دامــەزراون. 

شــارییەكانی  ناوچــە  دەكەونــە  زێدەتــر  ســونییەكان 

ئەلبانــەوە، ئــەوە بــە جۆرێكــە كــە دەگوترێــت بەكتاشــیزم 

ــا.  ــی ئەلبانی ــی و دێهاتەكان ــی ئاوای ــی خەڵكان ــە ئایین بوەت

ــەڵ  ــان لەگ ــی خۆی ــتەگی و نزیك ــی پێوەس ــەوان نومایان ئ

ناشــارنەوە.  ئەلبانییــەكان  ئەرسەدۆكســە  كریســتییانە 

ــەم  ــە ل ــە شــێوەیەكە ك ــان زۆرە و ب بەكتاشــییەكان ژمارەی

دوایییانــەدا بــە نیــوەی ڕێكی موســوڵامنانی ئەلبانیــا ئەژمار 

كــران. بــە گوێــرەی نوێرتیــن ســەرژمێری ئەلبانییــەكان كــە 

لــە 2011 دا لــە الیــەن پەیامنــگای نیشــتیامنی ســەرژمێریی 

ــی بەكتاشــییەكان هــەر  ــاوە ئەنجــام دراوە زۆرترین ئەلبانی

نییــن  ئاشــنا  بــۆ خۆیــان  بەكتاشــین و  بــە خانــەوادە 

ــە  ــداریی بۆن ــەت بەش ــە، تەنان ــان چیی ــەوەی ڕێبازەكەی ب

نێــو  لــە  ئێســتا  دیــارە  ناكــەن.  ڕێوڕەسمەكانیشــیان  و 

كۆمەڵــی موســوڵامنانی ســوننی مەزهەبــدا دوو گروپــی 

ڕكابــەر بوونیــان هەیــە. ئــەوان لــە ســاڵی 1924 لــە تیرانــا 

خۆیــان ڕێــك خســتوە. باڵێكیــان ســەلەفییەكانن كــە بــرەو 

ــالم دەدەن  ــوازی ئیس ــناڵ و نەریتخ ــەی ترادیش ــە رشۆڤ ب

ــدا.  ــە باوەڕداری ــالمەوە ل ــینانی ئیس ــە پێش ــتەن ب و وابەس

ئــەوان دژن بــە ڕێچكانــی حەنەفــی و دژن بــە قوتابخانــە 

ــەو  ــە هەمــوو ئ نوێخوازەكانــی رشۆڤــەی ئیســالم و دژن ب

بەهایانــەی كــە ڕێ بــەرەو كرانــەوەی عەقــڵ و ڕۆشــنگەری 

ــە  ــوو ل ــەوان وەك كۆســپێك واب ــی ئ ــەن. بوون خــۆش دەك

ــی  ــەردەم بەكتاشــییەكاندا، چــوون بەكتاشــییەكان خاوەن ب

رشۆڤەیەكــی نوێگــەر و مۆدێــرن بــوون بــۆ ئیســالم و 

زۆر لــە بــوارە باوەڕییــە پێشــینەكەدا ڕۆ نەچووبــوون، 

و  پێكــدادان  زەمینــەی  جەمســەرە  دوو  ئــەم  ئیــرت 

ــە  ــەر بۆی ــەوە. ه ــە پێش ــدا هات ــە نێویان ــەردە ل ــرەو ب بگ

ــوە  ــتیان ب ــە مەبەس ــالمییەكان هەمیش ــوازە ئیس ڕیفۆرمخ

بەكتاشــییەكان لــە ژێــر ســایە و ســەهەندی گروپێكــی 

ــارە  ــەوە، دی ــرد بكەن ــدا گ ــووی موســلامنانی ئەلبان یەكگرت

ــە  ــت ل ــە بەربەس ــرد ك ــای ك ــی وەه ــی ئەلبانچیەت نەزم

ــە  ــەكان و ئەلبانیی ــا ئەلبان ــوان بەكتاشــییە موســوڵامنە ن نێ

ــوو  ــت و یەكگرت ــت ببێ ــوڵامنەكان دروس ــییە موس بەكتاش

ــی  ــی تایبەمتەندی ــوڵامنەكان خاوەن ــە موس ــن. ئەلبانیی نەب

ــە  ــی ل ــەی نەتەوەگەرای ــوون و ڕیش ــز ب ــی بەهێ نەتەوەی

ــاوەڕ و  ــە هەمــوو ب ــەكان ب ــوو، ئەلبانیی ــز ب ــدا بەهێ ناویان

ئایینەكەیانــەوە وابەســتە بــوون بــە نەتەوەگەرایییــەوە، 

ــوو،  ــرناو ب ــی هێ ــدا ئایینێك ــو ئەلبانییەكان ــە نێ ــالم ل ئیس

بــە  تەنــگ  بتوانێــت  تــا  بــوو  پێویســت  زۆر  كاتــی 

شۆڕشی ئیســالمیی ئێران ئیلهامبەخشی هەموو 
ئەو ئیسالمییە دژە ئەمریكایییانە بوو لە تەواوی 
جیهاندا. ئەم ڕوانگەیە بە شێوەیەكی بەرینتر لێی 
تێ دەگەین، بە تایبەتی لە پاش جەنگی ئەمریكا و 
عێراق لە 2003دا. چونكە شیعەگەراكان لە ئێراندا 

هاتنەوە هۆش 
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ــەوە  ــەر ئ ــت. لەب ــیۆنالیزم هەڵبچنێ ــی و ناس نەتەوەگەرای

لــە ئەلبانیــادا یەكبوونــی نەتەوەیــی ســاناتر بــوو تــا 

ــی  ــە. ڕەگەزێك ــن بوای ــای ئایی ــەر بنەم ــە س ــك ل یەكبوونێ

تــری ئیتنیكــی خەڵكــی موســوڵامن لــە نیمچــە دوورگــەی 

ــە ســالڤییەكان. ســالڤییەكانی بەڵقــان  ــن ل ــدا بریتیی بەڵقان

ــەو ســالڤییانەن كــە  ــەوەی ئ ــەوان ن ــن، ئ ــۆن دەب 3. 5 ملی

بوونەتــە  عوســامنییەكاندا  فەرمانڕەوایەتیــی  لەمیانــی 

ــە ڕووی كەلتــووری و زمانەوانییــەوە  موســوڵامن. ئــەوان ل

ــە گروپگەلێكــی جــودان. موســوڵامنە ســاڤییەكان  ســەر ب

یــان بوسنیاكســەكان ئەوانــە خاوەنــی زمانــی تایبــەت بــە 

خۆیانــن و تێكــڕا دانیشــتوانی بۆســنە و هەرزەگۆڤیــن 

پێــك دەهێنــن. هــاوكات ئــەوان لــە هەرێمــی ســاندزاكدا 

ــەاڵتیان  ــەكان دەس ــە رسبیی ــەی ك ــەو هەرێم ــەن، ئ زۆرین

مەكەدۆنیاشــدا  نێــو  لــە  دەشــكێت،  ســەریدا  بــە 

كەمینەیەكــی گرینگــی ئــەو واڵتــەن. هــاوكات لــە بولگاریــا 

و بەشــی باكــووری یۆنانیشــدا وەك بوماكــس نــارساون. لــە 

ــارساون.  ــس ن ــو غورانی ــدا وەك كۆسۆڤۆش

ــی  ــرۆز: ملمالنێ ــژووی پی ــی مێ ــەری تیۆرەكان ڕكاب
شــیعە و ســوننە

ــە و  ــۆ نیی ــتێكی نام ــوننە ش ــیعە و س ــی ش ــارە ملمالنێ دی

ــە  ــی جەنگ ــەوان مۆرك ــی ئ ــژوو. ملمالنێ ــە مێ ــنایە ب ئاش

نێوخۆیــی و دەمارگیــری و ئیتنییەكانــی وەرگرتــوە. لــە الی 

ــی  ــوناس بوون ــاوەڕ و ش ــای ب ــە دوو بنەم ــەو مەزهەبان ئ

مایــەی ملمالنێــكان.  بوونەتــە  بنەمایانــە  ئــەو  هەیــە، 

ــی قۆناغگەلێكــی هەماهەنگــی و پێكــەوە  ســەرەڕای بوون

ژیــان، بــەاڵم زیاتــر لــەوە بوونەتــە مایــەی سەرئێشــە 

بــۆ یەكــرتی و كەوتوونەتــە وێــزەی یەكرتییــەوە. ئــەم 

لــەم  هێشــتا  بــەاڵم  دێرینــە،  ئــەوان  ناكۆكییانــەی 

مۆنۆمێنتی قوربانیانی كۆمه ڵكوژی سربنیتشا
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ســەردەمەدا بــۆ خۆمــان شــاهێدی ملمالنێكانــی ئەوانیــن. 

لــە ئێســتادا ملمالنێكانــی ئــەوان ملمالنێیەكــی هەرێمــی و 

نێونەتەوەیییــە و گەمــەی ئــەم مەزهەبانــە ســنوری واڵتــان 

و نەتەوەكانــی تێپەڕانــدوە. دروســتە ئــەوەی دەگوزەرێــت 

كۆنەقینێكــە و جەنگەكــەی لــە ئێســتادا دەچرنێتــەوە. 

ــە  ــاژە دەكات:« ئیســالم ل ــەر ئەحمــەد ئام هــەروەك ئەكب

دوو ئایینــزای ســەرەكی پێكهاتــوە، ئەوانیش ئایینزای شــیعە 

و ســوننەن. لــە ئێســتادا نزیكەی %90 موســوڵامنان ســوننە 

مەزهەبــن و ئەوانــەی كــە دەمێننــەوە بــە زۆری شــیعەن«. 

لــە ڕووی ئایینییــەوە ئــەم ئایینزایانــە زۆر نزیكــن، چونكــە 

هــەر دوو باوەڕیــان بــە یــەك خــودا و هەمــان پێغەمبــەر 

و قورئــان و بەهــای ئیســالمی هەیــە. جیاوازییەكانیــان 

وابەســتەیە بــە ئاســتگەلێكی سیاســی و سۆســیۆلۆجییەوە. 

ــەوەی  ــە ئ ــرد ك ــێ ك ــەو پرســەوە دەســتیان پ شــیعەكان ل

دەبێتــە جێنشــینی پێغەمبــەری خــودا كێیــە، واتــە قســەیان 

ــەم  ــوو. ل ــەی موســوڵامنانان هەب ــەم خەلیف ــە ســەر یەك ل

میانــەدا ئــەوان بانگەشــەی ئەوەیــان دەكــرد كــە زاواكــەی 

ــەی  ــەوەڵ خەلیف ــب ه ــوڕی ئەبوتالی ــی ك ــەر عەل پەیامب

ئیســالمە و ڕەوایەتیــی الی ئــەوە و هــەوەڵ مەردێكــە كــە 

بــاوەڕی بــە پەیامەكــەی پەیامبــەر هێنــاوە. دیــارە لــە پــاش 

پەیامبــەر ئەبووبەكــر و پاشــان عومــەر و عوســامن بوونەتە 

خەلیفــەی موســوڵامنان. ئــەم ناكۆكییــە لــە ســەردەمی 

عومــەردا تەنرایــەوە، بەتایبەتــی كاتێــك ئیمپراتــۆری فــارس 

ــت  ــێ  نەری ــەكان گەل ــرت فارس ــالمەوە، ئی ــو ئیس ــە نێ هەتن

ــی شــانازیی نەتەوەیییــان  ــوی نوێیــان هێنــا و ڕۆح و خ

ــە نێــو پێكهاتەكانــدا زینــدوو ڕاگــرت. فارســەكان كاتێــك  ل

ــوڵامنەكانەوە  ــە موس ــەرداری عەرەب ــر فەرمانب ــە ژێ كەوتن

ــۆ  ــی ب ــی تایبەمتەندی ــی دابڕین ــە و ڕۆح ــی تۆڵ ــرت ڕۆح ئی

خۆیــان تــا لــە ژێــر هەژمــوون و هێــزی ســوننەتی عەرەبــی 

ــۆ  ــدی ب ئیســالمیدا نەمــرن وەهــای لێكــردن كــە تایبەمتەن

خۆیــان داببــڕن. بەدرێژاییــی تێپەڕبوونــی كات جیاوازییــە 

سۆســیۆلۆجییەكان بوونــە جیاوازیگەلێكــی مەزهەبــی و 

ــوو  ــەك هەب ــی پیرۆزیی ــە داڕنین ــان ئاتاجــی ب هــەر یەكەی

ئایینزاکانــی شــیعە  بــە  بــۆ خــۆی. پێكهاتــەكان ســەر 

و ســوننە بــوون و لــە ئێــران و ناوچــە عەرەبییەكانــدا 

دابــەش بــوون، بــە تێپەڕبوونــی كات سیاســەت و بــاوەڕو 

ئایینناســیی ئــەم ئایینزایانــە ئاڵۆزتــر بــوو، هــەر بۆیــە 

لەئێســتادا ملمالنێكانــی شــیعە و ســوننە ســەرنجی تــەواوی 

دونیــای بــۆ خــۆی ڕاكێشــاوە. ئــەوان ڕۆڵــی گرینگییــان لــە 

ــە.  ــدا هەی ــی ناوین ــێوەگیربوونی خۆرهەاڵت ش

شۆڕشــی ئیســالمی 1979 ی ئێــران، ڕۆڵێگــی گرینگــی 

ــە سیاســەتی  ــوو ل ــیعە هەب ــەری ش ــی فاكت ــە چاالككردن ل

ــری  ــەرلەنوێ  بی ــی س ــی ئێران ــدا. شۆڕش ــی ئێران دەرەوەی

سیاســیی شــیعە و ناســنامەی شــیعەكانی لــە بەرانبــەر 

سیاســەتی  لێــرەدا  ڕاگــرت.  زینــدوو  تــردا  ئەوانــی 

لەهەمبــەر  عەرەبییــەكان  ڕژێمــە  ســەركوتكەرانەی 

ــەر سیاســەتە  ــە بەراب ــوە كێشــەیەكی ســەرەكی ل شــیعە ب

ــی  ــرەوە ئیســالمییە ڕادیكاڵەكان ــدا. لێ ــی ئێران دەرەكییەكان

شــیعەیش هاتنــە نێــو ملمالنــێ ئایدیۆلۆژییەكــەوە لەگــەڵ 

نەریتخــوازە ســوننییەكاندا. بــەم جــۆرە شــیعە و ســوننەكان 

كەوتنــە ڕكابەریــی یەكرتیــی لــە ســەر بەدەســتهێنانی هێــز 

و دەســەاڵت و دواتریــش ئــەم ڕكابەرییــە گوێزرایــەوە بــۆ 

ســەرلەبەری ناوچەكــە. لێــرەوە جیــا لــە عێــراق كارەكتــەری 

تــر هاتنــە نــاوەوە و هەوڵیــان دا ملمالنێــكان زیاتــر تونــد 

بكەنــەوە. هــەر بۆیــە سیاســەتی ســوننە و شــیعە و گەمەی 

پێوەندییەكانــی  داڕشــتنی  لــە  ڕۆڵــی  ئــەوان  سیاســیی 

خۆرهەاڵتــی ناویــن و كۆمەڵــی نێونەتەوەیــدا بــە جــێ 

هێشــت. یەكێــك لــە دەرهاویشــتەكانی ئــەو ملمالنــێ 

ــۆ  ــەوە ب ــەوە گوازرای ــە ئێران ــەاڵت، ل ــەی خۆره ئایینزانیی

ــان.  ــەی بەڵق ــە دوورگ نیمچ

لــە  سیاســی  ئامڕازێكــی  وەك  شــیعەگەرایی 
ئێرانــدا دەرەوەی  سیاســەتی 

ــەو  ــوو ئ ــی هەم ــران ئیلهامبەخش ــالمیی ئێ ــی ئیس شۆڕش

ــدا.  ــەواوی جیهان ــە ت ــوو ل ــە ب ئیســالمییە دژە ئەمریكایییان

ئــەم ڕوانگەیــە بــە شــێوەیەكی بەرینــرت لێــی تــێ دەگەیــن، 

ــە  ــراق ل ــكا و عێ ــاش جەنگــی ئەمری ــی لــە پ بــە تایبەت
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2003دا. چونكــە شــیعەگەراكان لــە ئێرانــدا هاتنــەوە هۆش 

و تــاران بــوە هێزێكــی هەرێميــی لــە ناوچەكــەدا. هــاوكات 

شــیعە وەك زۆرینەیــەك لــە بەغــدادا دەســەاڵتیان جێگیــر 

ــن  ــامرات و بەحرەی ــت و ئی ــعوودیە و كوەی ــە س ــوو. ل ب

ــە جــاران  ــر ل ــەی شــیعە مەزهــەب زیات ــدا پێكهات و لوبنان

ــی  ــیعەكان خاوەن ــازییەی ش ــەم توانس ــوون. ئ ــر ب بەهێزت

ــران  ــوو: سیاســەتی هەرێمــی ئێ ــادار ب ــدی وات دوو ڕەهەن

لــە ســەر بنەمــای شــیعەگەرایییە و ئاوێتــەی شــیعەگەرایی 

وابەســتەیە بــە سیاســەتكردن لەگــەڵ عێراقــدا. ڕاســتە لــە 

ــەو  ــە ڕووی ئ ــەاڵم ل ــارەوە شــیعەكان كەمــرتن، ب ڕووی ژم

ــەو وابەســتەبوونەوە  ــە ڕووی ئ ــەوەو ل ــۆڕە نێونەتەوەییی ت

شــیعەكان زیاتــر ســوودمەندن لــە هەلومەرجەكــەدا. ئەوان 

توانیویانــە بیــری هیاللــی شــیعی چــێ بكــەن، كــە عێــراق 

ــە  ــە ل ــەی ك ــەو واڵتان ــەوە، ئ ــان دەگرێت و ســووریا و لوبن

سیاســەتدا هــەن لــە ژێــر هەژمــوون و هێــزی ئێرانــدا. ئــەم 

ــە  ــەم ك ــە بەره ــیی لێهاتوەت ــی سیاس ــەیش ئامڕازێك ڕەوش

لــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ئێرانــدا شــكاوەتەوە. لێــرەوە 

ــە  ــتەبوونی ب ــە وابەس ــك ل ــیعەگەرایی جۆرێ ــنامەی ش ناس

ناســنامەی نەتەوایەتیــی ئێرانییــەوە پێــدا كــردوە و وەكــوو 

نێوەنــدی بازنــە شــیعییەكە دەردەكــەون، هــەر بۆیــە 

ــەوان هەمیشــە  ــدان، ئ ــە بەهێزی ــە ئێســتادا شــیعەكان ل ل

ڕەخنەیشــیان لــە نەزمــی نەتەوایەتیــی عەرەبییــە، چونكــە 

ــی ســەدام  ــاش كەوتن ــە پ ناســیۆنالیزمی ڕژێمــی بەعــس ل

ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لــە پاشەكشــەدایە، بەتایبەتــی لــە پــاش 

ڕووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی ئیــرت دەرهاویشــتەكان 

ــێ  ــی ل ــی ناســیۆنالیزمی عەرەب ــی شــیعە و متبوون زاڵبوون

كەوتــەوە كــە ســوننەی عەرەبــی سەرمەشــقایەتی دەكــرد. 

بوژانــەوەی شــیعەگەرایی ڕۆڵــی هەرێمــی ئێرانــی بــە هێــز 

كــرد، بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا بــوە ســەرەتایەكی نــوێ  بــۆ 

لەدایكبوونــی كێربكێیەكــی نــوێ  لــە نێــو پێكهاتــەی شــیعە 

و ســوننە لــە عێــراق و ئێرانــدا. لــە 2012دا حكوومەتەكــەی 

مالیكــی لــە عێراقــدا كەوتــە خــۆ و هەژموونــی شــیعەكانی 

لــە عێراقــدا زیاتــر چەســپاند، ئــەم ڕەوشــەیش جیاوازیــی 

ــاگا  ــە ئ ــردا ب ــی ت ــو واڵتان ــە نێ ــوان شــیعە و ســوننەی ل نێ

هێنــا. 

شۆڕشی بێدەنگی ئێران لە بەڵقاندا: مێژوو  و پێشبینی

ــە  ــیی نیمچ ــەنگیی ئاساییش ــە هاوس ــران ل ــی ئێ دەركەوتن

دوورگــەی بەڵقانــدا، فاكتەرێكــی كاریگەریــی ناهێــوری 

ــە  ــكارەكان ل ــران و بری ــەی ئێ ــت. هەڕەش ــێوی دەبێ و پش

ــەی  ــەڵ گەش ــكرایە، لەگ ــدا ئاش ــەی بەڵقان ــە دوورگ نیمچ

بزووتنــەوە وەهابییەكانــی كۆســۆڤۆ، مەكەدۆنیــا، ئەلبانیــا، 

بۆســنە و هەرێمــی ساندزاكیشــدا. ئــەم هەڕەشــەیە چەنــد 

بەرابــەر دەبێــت. ئامادەییــی ئێــران لــە نیمچــە دوورگــەی 

بەڵقانــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ جەنگــی یوگســالفیا. بــەاڵم 

كاریگەرییەكانــی هــزر و ئەندێشــەی خومەینــی لــە ســەر 

دانیشــتوانی موســوڵامنی نیمچــە دوورگەكــە، خاوەنــی 

پێشــینەیەكی دیاری كراوە. لە ســاڵی 1979دا موســوڵامنانی 

بۆســنە لــە الیــەن شۆڕشــی ئێرانــەوە جۆشوخرۆشــیان 

كەوتــە نــاو. لــە ســاڵی 1960 وە موســوڵامنانی بۆســنە لــە 

خــەم و خولیــای ناســنامەی نەتەوەیییــان دان. ســاڵی 1979 

ــوو،  ــج ب ــزەت بیگۆڤی ــی عی ــی عەل ــی زیندانیكردن هاوكات

ــراوە ئیســالمییەكەی  ــەر ڕاگەیەن ــاڵەدا لەب ــەو س ــە ل چونک

تونــدی زینــدان كــرا. عەلــی عیــزەت لــە ژێــر كاریگەریــی 

ــە الی  ــتەی ل ــەو هەس ــۆڕش ئ ــوو، ش ــدا ب ــی ئێرانی شۆڕش

ــەوە  ــەو جوواڵن ــێكە ل ــی بەش ــە واڵتەكەیش ــد ك ــەو چان ئ

نێونەتەوەیییــە. چەنــد هــاوكاری و نزیكێكــی بیگۆڤیــج 

لــە مانگــی یەكــی 1982 چوونــە ئێــران، ئــەوان مەبەســتیان 

بــوو لــە ســاڵیادی دامەزراننــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا 

بەشــداری بكــەن، لەوێــدا كۆنگرەیــەك بــۆ یەكبوونــی 

پێكهاتــەی شــیعە و ســوننە ســاز درا بــوو، هــەر بۆیــە 

ــەدا.  ــەو كۆنگرەی هاوكارەكانــی بیگۆڤیــج بەشــدار بــوون ل

دەوروبــەری  ڕۆشــنفكرانی  و  بیگۆڤیــج  هــاوكات 

ــی  ــرد و مۆدێل ــالمییان دەك ــی ئیس ــەی یەكبوونێك بانگەش

ــوو  ــان واب ــە دواوە و پێی ــان دەدای ــالمخوازیی توركیای ئیس

ــە  ــرە ب ــج ف ــە بیگۆڤی ــەر بۆی ــیكۆالرن. ه ــدازە س ــێ  ئەن ب

ڕوون و ڕەوانــی لــە ڕاگەیەنــراوە ئیســالمییەكەیدا خواســتی 
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دامەزراندنــی دەوڵەتێكی ئیســالمی هاوشــێوەی پاكســتانی 

جەخــت كــردەوە. توێــژەری یوگســالفی پێریــكا لــە 2002 دا 

ــتە ڕوو:  ــەوەی خس ــدۆڵ. ئ ــاوی ئای ــە ن ــدا ب ــە کتێبەكەی ل

كــە چارەنووســی یوگســالفیا، هاوشــێوەی پاكســتانی پــاش 

ــاڵی  ــە س ــە 1948 دا. ل ــد ل ــە هین ــوو ل ــەوە ب جوودابوون

لــە  ئیســالمگەرای  بازنەیەكــی  بیگۆڤیــج  1930ـ1940 

ــرد  ــدا دروســت ك ــدەواری واڵتەكەی ــنبیر و خوێن ــو ڕۆش نێ

ــە  ــە ل ــەو بازنەی ــران. ئ ــاو دەب ــوڵامن ن ــی موس ــە الوان و ب

ــی  ــە وتەكان ــوون. ل ــرسدا ب ــی می ــی ئیخوان ــر كاریگەری ژێ

ڕوون  موســوڵامن  الوانــی  ئامانجەكانــی  بیگۆڤیجــدا 

ــی  ــتكردنی دەوڵەتێك ــەوان دروس ــی ئ ــەوە، ئامانج كراوەت

بــە  كــە  موسوڵامننشــین،  كۆمەڵگــەی  بــۆ  مەزنــە 

ــی  ــە ئامانج ــە ل ــەو دەوڵەت ــرد. ئ ــاوی دەب ــتان ن ئیسالمس

ــا  ــووری ئەفریق ــان و باك ــەی بەڵق ــە دوورگ ــدا نیمچ ئەوان

و خۆرهەاڵتــی ناوینــی دەگرتــەوە، بــەاڵم لــە ســاڵی 1946 

ــۆی  ــی تیت ــە ڕژێم ــش ، چونک ــە پێ ــوێ هات ــێكی ن دا ڕەوش

ــەك زۆر  ــج و ژمارەی ــزەت بیگۆڤی ــی عی ــتی عەل كۆمۆنیس

كــرد.  قۆڵبەســت  موســوڵامنی  الوانــی  ئەندامانــی  لــە 

ــوون،  ــی ب ــی ئایەتولای ــەواداری ڕژێم ــە ه ــوو ئەوان هەم

ئــەوە بــوو پــاش ســەركەوتنی شۆڕشــی ئێرانــی بوونــە 

الیەنگــری ئــەو ڕژێمــە. بــە جۆرێــك تــا ســاڵی 1983 

لــە قوتابخانەكانــی  نزیكــەی 600 خوێنــدكاری بۆســنە 

ئێرانــدا نێررابوونــە بــەر خوێنــدن. هــەر لــە ســاڵی 1983 دا 

هەمــوو ئــەو چاالكوانانــە جەختیــان لــە ســەر ڕاگەیەنــراوە 

وای  ئەمــە  كــردەوە.  عیــززەت  عەلــی  ئیســالمییەكەی 

كــرد كــە عەلــی عیــززەت و چاالكوانــە ئیســالمییەكان 

ڕووبــەڕووی جارێكــی تــری زینــدان بوونــەوە. كاتێــك 

ــە بۆســنە و  ــی ل ــی نێوخۆی ــە ســاڵی 1992 جەنگــی ئیتن ل

ژنێكی بۆسنی له  ناوی هاوسه ره  كوژراوه كه ی ده گه ڕێت
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لــەو  هەرزەگۆڤینــدا هەڵگیرســا. موســوڵامنانی بۆســنە 

ــە ڕووی  ــا ل ــردەوە ت ــك ك ــە هاوپەیامنێ ــان ل ــەدا بیری كات

چەكوچۆڵــی ســەربازییەوە هاوكارییــان بــكات، چونكــە 

ــەر  ــە س ــان ل ــی نێونەتەوەییی ــەو قۆناغــەدا گەمارۆیەك ل

بــوو، لێــرەدا تــاران ئــەو هەلــەی قۆســتەوە تــا هەژموونــی 

جیۆسیاســیی خــۆی لــە ئەورووپــادا پــەرە پــێ بــدات، 

ئــەوە بــوو ئێــران هاتــە پێشــەوە و لــە جەنگــی ناوخــۆی 

دەســتگرۆیی  ســەربازی  چەكوچۆڵــی  بــە  یوگســالفیادا 

موســوڵامنانی بۆســنەی كــرد. هــەر بۆیــە دەكرێــت بڵێیــن 

لــە 1992 وە ئێــران دەســتی دایــە خۆســازدان لــە نێــو 

ــتەیش  ــەم مەبەس ــۆ ئ ــوودا. ب ــالفیای پێش ــاری یوگس كۆم

ــكار و كەســیی  ــی ســەربازی و دیپلۆمات ــن چاالكوان چەندی

كۆمــاری  دا   1991 لــە  دیــارە  ئــەوێ .  نێررانــە  ئایینــی 

ڕووبــەڕووی  بۆســنییەكان  و  هەڵوەشــایەوە  یوگســالفیا 

ــەوە  ــرت ئ ــەوە. ئی ــن بوون ــی تاقەتپڕوكێ ــی نێوخۆی جەنگێك

لەگــەڵ  تۆكمــە  پێوەندییەكــی  دایــە  دەســتیان  بــوو 

ــە  ــك ل ــوراد دودی ــا میل ــاری رسبی ــدا. ســەرۆك كۆم مەالكان

ــی ئاژانســە  ــۆ بەرژەوەندی ــد:« ب ســاڵی 2014 دا ڕای گەیان

ئێــران  لەوانــە  دەوڵەتێــك  چەنــد  هەواڵگیرییەكانــی 

ــە  ــی:« ل ــا گوت ــتەوە«. هەروەه ــوو بــە دەس خۆیــان داب

ــە ســەرایڤۆدا  ــران ل ــەی ئێ ــە باڵوێزخان ــا ل ــردوودا تەنه ڕاب

ــە  ــا ك ــوو«. كرواتی ــان هەب ــی بوونی ــدی ئێران 480 كارمەن

ناوەنــدی گواســتنەوەی چــەك بــوو بــۆ موســوڵامنانی 

بۆســنە، واڵتێــك بــوو فــرە بێبــاك بــوون لــەوەدا كــە 

ببینــن.  لــە ڕەوشــی گەشــە و بەهێزیــدا  بۆســنییەكان 

ئێــران یەكێــك بــوو لــەو واڵتانــەی كــە هەوڵــی دەدا 

پشــتیوانی لــە ڕژێمەكــەی عیــزەت بیگۆڤیــج بــكات. هــەر 

ــەو  ــە هــۆی ئ ــران ب ــی ئێ ــە ســەرەتاوە هەوڵەكان ــد ل چەن

ــی  ــی نێونەتەوەی ــی ئاساییش ــە ئەنجوومەن ــەی ك گەمارۆی

لــە ڕووی قەدەغــەی چەكوچۆڵــەوە ســەپاندبووی ڕێگــری 

لــێ كــرا. بــەاڵم بــە شــێوەیەكی تاكتیكــی ئێرانییــەكان 

توانیــان مــل بــدەن البــە بەڕێوەبەرایەتییەكــەی كلینتــۆن، 

ــەربازیی  ــی و س ــتیكی و هەواڵگیری ــتیوانیی لۆجس ــا پش ت

ــن بكــەن. هــەر  ــۆ موســوڵامنانی بۆســنە دابی ــراوان ب بەرف

بۆیــە لــە تــەواوی ئــەو قۆناغــەدا ئێرانییــەكان برەویــان دا 

بــە تۆڕێكــی بەرفراوانــی كاری ســیخوڕی لــە سەرانســەری 

ئــەو قەڵەمــڕەوە سیاســییەی كــە لــە ژێــر هەژموونــی 

ــوو.  ــدا ب ــزەت بیگۆڤیج ــی عی ــەی عەل ڕژێمەك

گەییشــتوونەتە  ئەمریكایــش  هەواڵگیرییەكانــی  دەزگا 

ــی موســوڵامنەكانی بۆســنە وەك  ــە:« حكوومەت ــەم ئاكام ئ

ئــەوان  دەبێــت،  نومایــان  ئێرانییــەكان  كرێگرتەیەكــی 

بــژاردەی نێــوان هەواڵگیرییەكانــی ئەمریــكا و ئێرانــن، 

ــە  ــەكان دەگرن ــی ئێرانیی ــان نەزم ــە هەم ــت ك ــك دێ ڕۆژێ

بــەر. بــۆ منوونــە لــە پــاش كۆتاییهاتنــی جەنــگ لــە ئاكامــی 

ڕاپرســییەكدا كــە لــە نێــو موســوڵامنانی بۆســنەدا كرابــوو، 

دەركــەوت كــە %86 ی ئــەوان هەڵوێســتیان لــە بەرانبــەر 

ئێرانــدا هەڵوێســتێكی فــرە ئەرێنییــە. بــەم شــێوەیە پــاش 

واژۆكردنــی ڕێككەوتننامــەی دایتــۆن لــە 1995، یەكێــك لــە 

ئامانجــە ســەرەكییەكانی سیاســەتی ئەمریــكا لــە بۆســنەدا، 

ــران  ــی ئێ ــەوەی كاریگەرییەكان ــە كەمكردن ــوو ل ــی ب بریت

ــنەی  ــالمییە هەمەچەش ــگاوەرە ئیس ــوو جەن ــەو هەم و ئ

ــۆ  ــكا ب ــەی ئەمری ــەم ئامانج ــارە ئ ــوون. دی ــدا ب ــە لەوێ ك

ئێرانییــەكان دژوارە، چونكــە زۆرێــك لــە یەكــە ئێرانییــەكان 

ــی  ــە دامەزراوەكان ــوون ب ــتە بب ــی وابەس ــە تۆكمەی زۆر ب

ئێســتادا  لــە  بــەاڵم  بۆســنەوە،  موســوڵامنانی  نێــو 

فاكتــەری ئێرانــی لــە هەژمــاری ئاساییشــیی بۆســنییەكاندا 

ــێ  ــتییەكی ج ــەوە ڕاس ــوە. ئ ــەردا هات ــە س ــی ب گۆڕانكاری

ــە  ــەكان ل ــەی ئێرانیی ــن باڵوێزخان ــە گەورەتری ــەرنجە ك س

ئەورووپــادا كەوتوەتــە ســەرایڤۆوە، لــە بۆســنەدا چەندیــن 

دیپلۆماتــكار و ڕۆژنامەنــووس و چاالكوانــی ئێرانــی هــەن 

و ناوەنــدە كەلتوورییەكانــی ئێــران ئاوەدانــن. لــە ڕاســتیدا 

بۆســنە واڵتێكــی ســوننی مەزهەبــن، بــەاڵم هەمیشــە 

هــەواداری شــیعەی ئێــران و شــیعەكانن لــە ڕوانگــەی 

ــییاندا.  سیاس

لــە پــاش جەنــگ ئێــران بڕێكــی زۆر لــە پــارەو وزەی 

خــۆی لــە پێنــاو بــرەودان بــە پێوەندییــە ئەكادیمــی 
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بۆســنەدا  جیاوازەكانــی  ناوچــە  لــە  كەلتوورییــەكان  و 

خســتە گــەڕ، پــاش هەڵوەشــاندنەوەی یوگســالفیا ئیــرت 

بەڵقــان چــوە دۆخێكــی ســەاڵمەت و هێمنــەوە، ئێرانیــش 

بڕیاریــدا زیاتــر بــرەو بــە هێــزی نەرمــی خــۆی بــدات لــە 

ناوچەكــەدا. بــۆ منوونــە ئــەو دامــەزراوە ســەرەكیانەی 

ئێــران لــە بۆســنە بریتــی بــوون لــە ناوەنــدی توێژینــەوەی 

ــزە  ــی دوان ــەدرا، زیفۆت ــەال س ــەزراوەی م ــینا، دام ــن س ئی

ئیاممەكــە، كۆلێــژی فارســی ـ بۆســنە، ناوەنــدی كەلتــووری 

باڵوێزخانــەی كۆمــاری ئیســالمی لــە ســەرایڤۆ. لــە ڕاســتیدا 

نێــو  لــە  ئێــران  ســەرەكییەكانی  ئامانجــە  لــە  یەكێــك 

موســوڵامنانی بۆســنەدا برەودانــی بــە ئایینــزای شــیعە 

بــوو لــە نێویانــدا. ئــەم نەزمــەی ئێــران چــۆن ســەركەوتوو 

بــۆ  بتوانیــن هەڵســەنگاندن  نییــە  بــوو؟ دیــارە ســانا 

كاریگەرییەكانــی ئــەم هەڵمــەت و هەژموونــەی ئێــران 

ــتدا  ــەر دەس ــە ب ــامن ل ــی فەرمی ــە داتایەك ــن، چونك بكەی

نییــە كــە ژمــارەی شــیعە موســوڵامنەكان لــە بۆســنەدا 

بخاتــە ڕوو. بــە پێــی ڕێكخــراوی ناحكومــی ئەنجوومەنــی 

موســوڵامنی   23400 بێــت،  بەیــت  ئەهلــی  جیهانــی 

شــیعە، نزیكــەی تێكــڕای 0. %5ی كــۆی دانیشــتوانیان 

پێكهاتــوە، هەروەهــا بەگوێــرەی مونتــەدای )پــی ئــی 

دەبلیــو( بــۆ ئاییــن و ژیانــی گشــتی بێــت، لــە 2009 

دا شــیعەكان نزیكــەی 15200 كــەس بــوون لــە كــۆی 

ــنەدا.  ــی بۆس ــوننی مەزهەب ــوڵامنی س ــك موس ملیۆنونیوێ

جگــە لــە بۆســنە، ئەلبانیایــش واڵتێكــی تــری بەڵقانــە كــە 

ئێــران لــە هەوڵدایــە تــا شــوێن پێیــەك بــۆ خــۆی لەوێــوە 

بــۆ كیشــوەری ئەورووپــا دابنێــت. وەك ڕاســتییەك كــە لــە 

ســەرێ  ئاماژەمــان پێــدا ئەلبانییــەكان كۆمەڵگەیەكــی فــرە 

بــاوەڕن و بەوەیــش نــارساون كــە پابەنــدن بــە لێبوردەیــی 

ئایینییــەوە. ئەلبانییــەكان لــە ڕووی مێژووییەوە وابەســتەن 

بــە خــووی ئیســالمێكی ســوننی نەیتخــواز و ڕەوگــەی 

ــرە  ــی ف ــەكان رشۆڤەیەك ــە ئەلبانیی ــییەوە. ئەمڕۆك بەكتاش

ڕادیكااڵنەتــر بــۆ ئیســالم دەكەنــن بــە تایبەتــی لــە الی ئــەو 

الوانــەی كــە لــە دەرەوە و لــە نێــو واڵتــە ئیســالمییەكاندا 

مژوڵــی خوێندنــن. پــاش هەڵوەشــانەوەی كۆمۆنیزمــی 

دەستپێشــخەرییەكی  پێشــبینیی  خەڵكیــی  ئەلبانیــا، 

و  ئەمریــكا  الیــەن  لــە  بەرفراوانیــان  ســەرمایەگوزاری 

واڵتانــی ئەورووپییــەوە دەكــرد. بــەاڵم ئەمــە ڕووی نــەدا، 

هــەر بۆیــە دیــای ئــەو واڵتــە گرتــی بــە دروشــمێكی نوێــوە 

ــرد.  ــالمیان دەك ــان ئیس ــا ی ــەی ڕوەو ئەورووپ ــە بانگەش ك

ئەمەیــش دەرفەتێــك بــوو، تــا ئــەو واڵتــە ئیســالمییانە ئــاوڕ 

ــەوە. ئەمەیــش وای كــرد كــە ئەرتەشــی  ــا بدەن ــە ئەلبانی ل

پاســەوانانی شۆڕشــگێڕی ئێرانــی ڕووگــەی خۆیــان لــە 

چونكــە  بدۆزنــەوە،  ئەورووپــادا  كیشــوەری  دەروازەی 

ئەلبانیــا بایەخێكــی جوگرافــی بــۆ ڕژێمــی فەرمانبــەرداری 

مەالكانــی ئێــران هەبــوو. زۆرترینــی خەڵكــی موســوڵامنی 

ــۆ پاســەوانانای شۆڕشــی ئیســالمی  ــان ب ــش زەمینەی ئەوێی

زیاتــر دەڕەخســاند. دروســت وەك بۆســنە، زۆرترینــی 

لــە  ئێــران  ڕۆشــنبیرییەكانی  و  كەلتــووری  نێوەنــدە 

ــری  ــی هەواڵگی ــە وەزارەت ــوون ب ــتە ب ــدا وابەس ئەلبانیایش

و ئەرتەشــی پاســەوانانی شۆڕشــی ئیســالمییەوە. لــەوێ  

و  فەرهەنگــی  ڕێكخــراوی  نــاوی  بــە  هەبــوو  لقێــك 

پێوەندیــی ئیســالمی كــە ڕاســتەوخۆ ســەر بــە پاســەوانانای 

شۆڕشــی ئیســالمییەوە بــوو. ئــەو ڕێكخــراوە بایەخــی 

ــەو  ــدا. ئ ــو خەڵكی ــە نێ ــالمی دەدا ل ــری ئیس ــە باوەڕوبی ب

ڕێكخــراوە ڕۆڵــی گــەورەی لــە باوبوونــەوەی پەڕگیریــی و 

دەركەوتنــی ئێران لە هاوســەنگیی ئاساییشــیی 
نیمچە دوورگەی بەڵقاندا، فاكتەرێكی كاریگەریی 
ناهێــوری و پشــێوی دەبێت. هەڕەشــەی ئێران و 
بریكارەكان لە نیمچە دوورگەی بەڵقاندا ئاشكرایە، 
وەهابییەكانــی  بزووتنــەوە  گەشــەی  لەگــەڵ 
كۆســۆڤۆ، مەكەدۆنیا، ئەلبانیا، بۆسنە و هەرێمی 

ساندزاكیشدا
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هــزری تیــرۆردا هەبــوو لــە سەرانســەری ئــەو واڵتــەدا. لــە 

ڕاســتیدا دەســەاڵتدارانی ئەلبانیــا بــە ئاشــكرا و بــە فەرمــی 

ڕێگەیــان بــە باوبوونــەوەی هەژموونــی كۆماری ئیســالمی 

نــەدەدا. هــەر بۆیە ســوپای پاســەوانانی شۆڕشــی ئیســالمی 

هەوڵــی دەدا لــە نێــو ماڵەكانــدا و بــە شــاراوەیی كار بكات 

بــۆ باوبوونــەوەی ئەجێنــدا و ئامانجەكانــی و هــاوكات لــە 

ــرد.  ــان دەك ــەوە كاری ــەزراوە خێرخوازییەكان ــەی دام ڕێگ

ئــەوان لــە چوارچێــوەی باوكردنــەوەی بەرهەمی ســەعدی 

شــیرازیدا دەهاتــن ئەندێشــە و هــزری خومەینیشــیان بــاو 

ــاو  ــە ن ــك ك ــی 1979 وە ڕێكخراوێ ــە شۆڕش ــردەوە. ل دەك

دەبــرا بــە كۆمیتــەی ئیمــدادی ئیــامم خومەینــی، لــە ژێــر 

ــەم  ــوو، ئ ــدا دامەزراب ــتەوخۆی خومەینی ــتی ڕاس سەرپەرش

كۆمیتەیــە بــۆ سەرنجڕاكێشــانی الوان بــوو لــە سەراســەری 

ــی  ــەوانانی شۆڕش ــوپای پاس ــی س ــا هەماهەنگی ــدا ت واڵتان

ئیســالمی بــن. ئەســغەر ئــوالدی یەكێــك بــوو لــە كاراتریــن 

كەســەكانی ئــەم كۆمیتەیــە و لەگــەڵ ڕێبــەرە ئایینییەكانــی 

دونیــا دادەنیشــت تــا بــوار لە بــەردەم ســوپای پاســەوانانی 

بەدەســتهاتوەكانی  دۆكیۆمێنتــە  بــكات.  واز  شۆڕشــدا 

بــۆ  ئامــاژە  نــەژاد  ئەحمــەدی  كابینەكــەی  ســەردەمی 

ئــەوە دەكــەن كــە 19. 5 $ ملیــۆن كــۆی بەخشــینی ئــەو 

ڕێكخــراوە بــوە كــە 1. $5 ملیۆنی لــە ئەلبانیــادا بەخرشاوە. 

ــژاردە  ــو پێــڕی ب ــە نێ ــران ل ســەرەڕی ئــەو هەواڵنەیــش ئێ

یــان خەڵكــی گشــتیی ئــەو واڵتــەدا هاوســۆزەكانی كەمــن. 

بــۆ منوونــە ســەرۆكی پێشــووی ئەلبانیــا. بــۆ منوونــە ســالی 

ــە  ــوو. بریشــا ل ــەژاد ب ــەی ن ــژی كابینەك ــە وتەبێ بریشــا ك

مانگــی هەشــتدا بانگەشــەی ئــەوەی كــرد كــە ئەحمــەدی 

نــەژاد دەیســەملێنێت كــە ئایدیــا و ئەندێشــەكانی لــە 

ســاتەوەختی دروســتكردنی هەڕەشەوگوڕەشــەن بــۆ ســەر 

و  نــەژاد  بانگەشــەكانی  چونكــە  ناویــن،  خۆرهەاڵتــی 

ــە  ــدەی پرۆگرام ــە هێن ــە وا دەكات ك ــی نازیبوونەك مۆرك

ناوەكییەكــی ئێــران ترســناكن و هەڕەشــەن بــۆ ســەر 

هێــوری و ســامەتی ناوچەكــە و جیهــاد. لــە پــاش كەوتنــی 

ــت  ــە دەم خواس ــتی ب ــە چوس ــرە ب ــكان ف ــزم ڤاتی كۆمۆنی

كەنیســەی  هاتــن، هەروەهــا  ئەلبانیــاوە  هاوكاریــی  و 

ئەرسەدۆكســی یۆنانیــش هەماهەنگــی و هــاوكاری بــۆ 

كۆمەڵــی  بەڵێنــەوە.  بــواری  خســتە  ئەرسەدۆكســەكان 

ــەوە:«  ــی دەكات ــێوەیەی خــوارەوە  ڕوون ــەم ش بەكتاشــی ب

ــەن  ــە الی ــت ل ــەڵ بێ ــی لەگ ــی ئێستایش ــەی بەكتاش ئێم

ئێرانــەوە پێشــنیاری پارەمــان بــۆ دەكرێــت، بــەاڵم هەرگیــز 

ــەند  ــنیارەكان پەس ــن و پێش ــەكان وەرناگری ــارەی ئێرانیی پ

پێشــنیازی  ئێرانییــەكان  دەڵێــن:«  ناكەیــن«. هەروەهــا 

ــەرمایەگوزاریدا  ــە س ــی ل ــەن، بەتایبەت ــامن دەك هاریكاری

لــە بــواری دروســتكردنی قوتابخانــەكان، هــەر چەنــد كــە 

ــەو  ــەاڵم ئ ــە، ب ــە هــاوكاری و پارەی ــان ئاتاجــی ب واڵتەكەم

نیــازەی ئێــران هەرگیــز پەســەند ناكەیــن و لــە هیــچ بنــاژۆ 

ــە  ــارە ئەلبانیی ــاوێ«. دی ــامن ن ــتێكیش هاوكاری و تیرۆریس

لــە ژێــر سەرپەرشــتیاریدان  بەكتاشــییەكان ڕاســتەوخۆ 

ــە  ــرەو ب ــت ب ــاراوەیش بێ ــی ش ــە نەزمێك ــتیانە ب و مەبەس

ئایدیــای خۆیــان بــدەن. بەكتاشــیەكان و زاناكانــی ئیســالم 

ــچ  ــەاڵم هی ــن، ب ــی خۆیان ــادا دارای تایبەمتەندی ــە ئەلبانی ل

ڕەوگــەی  نوێنــەری  نەبوونــە.  یەكرتیــی  نەیــاری  كات 

موسوڵمانانی بەڵقان پابەندی سۆفیگەرین
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ئــەوەی  ســولێامنی  ئەربیــن  بەكتاشــی  ســۆفیگەری 

ــی  ــەركوتی ڕەوگەكان ــی س ــە كات ــە ل ــەوە ك ڕوون كردوەت

ــی  ــەوەی وەك بەكتاش ــە 1925، ئ ــا ل ــە توركی ــەوف ل تەس

بوونــی خــۆی هێایــەوە بەتەنهــا ئەلبانییــەكان بــوون. 

چــون لەوكاتــەوە بەكتاشــییەكان ناوەنــدی ســەركردایەتیی 

ــی  ــای پایتەخت ــۆ تیران ــتەوە ب ــاوە گواس ــە توركی ــان ل خۆی

ــە ئاشــكرا هەوڵــی ئەكادیمییەكانــی  ــا. ســولێامنی ب ئەلبانی

لــە  گــۆڕان  مەبەســتیانە  كــە  دواوە  دەداتــە  خۆرئــاوا 

دەڵــێ :«  ســولەیامنی  بكــەن.  بەكتاشــییەكاندا  نەزمــی 

ــن  ــە عەرەبی ــەی بەكتاشــی موســوڵامنین و ســۆفین، ن ئێم

ئیســالمییە  كەلتــوورە  بەڵكــوو مۆركــی  ئێرانــی،  نــە  و 

ــوێنی  ــدا ش ــەی ئەلبانی ــو ئێم ــە نێ ــرت ل ــەكان باش دەرەكیی

دەبێتــەوە تــا ئــەو كەلتوورانــەی دوورن لــە بەرامــەی 

ئیســالمی«. هەروەهــا گوتــی: »ســۆفییزم لــە ئەلبانیــا 

هەســتێكی ڕۆحــی نزیكــرتی لەگــەڵ ســۆفییەكانی عێــراق 

و ئەڤغانســتاندا هەیــە«. 

ــۆ  ــۆی ب ــتیوانیی خ ــا پش ــی ئەلبانی ــتادا حكوومەت ــە ئێس ل

سیاســەتی دەرەوەیــی ئەمریــكا لــە بەرانبــەر خۆرهەاڵتــی 

بینیــامن  چــۆن  هــەروەك  دەردەبڕێــت.  ناوەڕاســت 

لــە  بەشــداربوون  ئەلبانیــا  كــە هێــزە ســەربازییەكانی 

جەنگەكانــی دژ بــە ئەڤغانســتان و عێــراق. 

ئاكامگیریی
ئێــران واڵتێكــی ئاڵــۆز و دژوارە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لێــی 

تــێ بگەیــن، چونکــە پێكهاتــەی هێزەكانــی بەتــەواوی 

ــەوە  ــبینییەكامن دەكات ــهات و پێش ــەر پێش ــەی ه پێچەوان

كــە بۆمــان كــردوون. لەگــەڵ ئــەوەی كــە ئێــران واڵتێكــی 

زۆرینــە شــیعەیە، بــەاڵم هەرگیــز لــەوەدا دڕدۆنــگ نەبــوە 

كــە پشــتیوانی لــە واڵتانێكــی زۆرینــە ســوننی بــكات، یــان 

ــی  ــەی خۆرهەاڵت ــە دەرەوە هەڵكەوت ــەی كــە ل ــەو واڵتان ئ

هەوڵەكانــی  چوارچێــوەی  لــە  ئــەوە  ناوەڕاســتدان. 

تاراندایــە تــا وەك هێزێكــی هەرێمــی و هەژموونگــەر 

ــە  ــەك ل ــە هــەر چاالكیی ــە ل ــران الری نیی ــت. ئێ دەربكەوێ

ــت  ــك وا بزانێ ــە مەرجێ ــدا، ب ــڕەوی خۆی دەرەوەی قەڵەم

بەرژەوەندیــدار و ســەركەوتوە تێیــدا. لــەم میانــەدا ئێــران 

هەوڵــی داوە لــە نێو نیمچــە دوورگەی بەڵقــان و بەتایبەتی 

لــە نێــو موســوڵامنە ئەلبانــی و بۆســنییەكاندا كاریگەریــی 

بەهێــزی خــۆی زینــدوو ڕابگرێــت. لــە نێــو هەمــوو ئــەو 

ــش ،  ــە پێ ــەدا هاتن ــەم دوایییان ــە ل ــچوونانەدا ك بەرەوپێش

ــی  ــارەی ئامادەیی ــە ب ــتومڕ ل ــن مش ــۆن دەتوانی ــتا چ ئێس

ئایــا  لــە نیمچــە دوورگــەی بەڵقانــدا بكەیــن؟  ئێــران 

ــا ماوەیەكــی  ــی ت ــە و كاریگەرییەكان ــە چیدای هێزەكــەی ل

ــەوە  ــە ڕوون بوەت ــی ك ــەوە؟ بەتایبەت ــژ دەمێنن دوورودرێ

ــنەدا  ــوڵامنانی بۆس ــو موس ــە نێ ــران ل ــی ئێ كاریگەرییەكان

ــەوت  ــی 2010 دا دەرك ــە دەنگدان ــە ل ــنووردارە، چونك س

كــە بۆســنە لــە ســەپاندنی گەمارۆكانــی ئەنجوومەنــی 

ــی  ــەوەی گەمارۆكان ــۆ توندبوون ــی دا ب ــدا، دەنگ ئاساییش

ــە  ــن ك ــتییە تێگەییش ــەو ڕاس ــنییەكان ل ــران. بۆس ــەر ئێ س

بەرژەوەندییەكانیــان لەگــەڵ ئێرانــدا كەمــرتن لــە چــاو 

بەرژەوەندییــە ئابــووری و ئاساییشــتییەكانی پەیوەســتبوون 

بــواری  هــاوكات  ئەورووپــاوە.  و  یــۆرۆ  ناوچــەی  بــە 

ــە  ــش ب ــكە، ئەوی ــرە بەرتەس ــنەدا ف ــە بۆس ــەكان ل ئێرانیی

ــوەی  ــە چوارچێ ــە ل ــی ك ــی و كروات ــەزی رسب ــۆی ڕەگ ه

ناوچــەی  و  سیاســی  هێــزی  و  هەژمــوون  بۆســنەدا 

ــان  ــۆزی و ڕایەڵەیەكی ــچ هاوس ــە و هی ــان هەی دیاریكراوی

ــەوەی  ــەڵ ئ ــە لەگ ــەر بۆی ــە. ه ــەكان نیی ــەڵ ئێرانیی لەگ

ئێــران تینوتاوێكــی فــرەو ســەرمایەیەكی فــرەی لــە نێمچــە 

دوورگــەی بەڵقــان خســتوەتە كار و مەبەســتی ئەوەیــە كــە 

ناوچەیەكــی ئــارام و پەناگەیــەك چــێ ببێــت، بەاڵم هێشــتا 

ــاوە و  ــە دی هێن ــەدا ب ــەو میان ــی ل ــەركەوتنێكی الوەك س

ئامانجــەكان بەكامــی دڵــی ئــەوان نییــن، چونكــە واڵتانــی 

بەڵقــان بەردەوامبوونــی خۆیــان و هەوڵــی خۆیــان بــۆ 

پەیوەســتبوون بــە ناتــۆ و ناوچــەی یــۆرۆ و دامەزراوەكانــی 

ــەی  ــەم هەوڵ ــەوە، ئ ــا دەبینن ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ســەر ب

ئــەوان ڕێگــرە لــەوەی كــە وەكــوو ئێرانییــەكان ئامادەیییــان 

ــت.  ــی هەبێ ــتی و هەماهەنگ ــۆ پەیوەس ب
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کلیمێنت سێرمی* 
لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن

ئەوەی ڕەفسەنجانی و خاتەمی لە ئێران 
بونیادیان نا

سیاسەتی دژ بە خۆرئاوایی موحافیزكاران تێكی دەشكێنێت
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دەبوایە کۆمپانیاکان بۆ خۆپاراستن لە سزادان لە الیەن ئەمریکاوە و سەرپێچی نەکردنیان لە 
بڕیارەکان، ڕۆژی 6ى ئاب 2018 پابەند بن بە یاسای ئەمەریكیی پەیوەست بە گەمارۆکانی سەر 
ئێران. هەنووکە زۆربەی کۆمپانیا ئەورووپییەکانی وەک پی ئێس ئەی و تۆتاڵ ڕایان گەیاندوە کە 
واز لە کارکردن لەم واڵته  دەهێنن. دەسەاڵتدارانی ئێرانی تووشبوو بە فشار و گەمارۆی ناوخۆیی ، 
کەوتوونەتە بەردەم ئەم پرسیاره،  کە دەبێت چۆن هەڵسوکەوت بکەن. بڕیار و ڕاگەیاندنی کشانەوەی 
دۆناڵد ترا مپ لە ڕێکەوتنی ئەتۆمی، حکوومەتی ئێرانی خستوەتە بەردەم لێکدژییەکانییەوە. لە 
واقیعدا، گوتاری دژە ئەمریکایی هاوڕای   لیبرالیزمێکی نوێیە  کە یەکانگیر نییه  لەگەڵ ئابووریی 
وابەستە بە نەوت و جیهانگیریی ژێر دەسەاڵتی توانای واشنتۆنەوە، کە لە سەروبەندی سەپاندنی 
دووبارەی بەرنامەڕێژی گەمارۆکانی یەکالیەنەی ویالیەتە یەکگرتوەکان )لە نێوان ئاب و تشرینی 
ژێر  کەوتبوە  کە  ماوەتەوە  پرسیار  جێی  بە  هێشتا  ئێران  کاردانەوەی  دەربارەی   ،)2018 دوەمی 

کاریگەریی دوو هۆکاری سەرەکییەوه. 

هــۆکاری یەکــەم: پابەندبوونــە بــە مانــەوەی حکوومەتــی 

ئیســالمی ، چونکــە زیاتر لە 39 ســاڵ دوای شــۆڕش، کۆماری 

ئیســالمی ئێــران بــە هــۆی شکســتە ئابووریيەکانيــەوە 

تــێ  توندەکانــدا  گەمــارۆ  لەژێــر  دژوار  ســەردەمێکى 

ــی  ــە دانان ــران پێیانوای ــى ئ ــەی خەڵک ــت. زۆرب دەپەڕێنێ

سیاســیی   بەرنامــەی  چەقــی  لــە  ئابــووری  بابەتــی 

واڵتەكەيانــدا پابەندبوونێکــی بنەڕەتییــه، کــە گوشــارى 

دەربــارەی  ئیــران  بڕیاردەرانــی   ســەر  دەخاتــە  زياتــر 

ــی  14ی  ــی ئەتۆم ــە ڕێکكەوتن ــانەوە ل ــان کش ــەوه، ی مان

حوزەیرانــی  2015. گەشــەی ئابووریــی واڵت لــە 6.5% 

لــە ســاڵی 2016 بــۆ %3.3 لــە 2017 کــەم  بوەتــەوە و 

دەبێــت نوێکردنــەوەی گەمارۆکانــی ئەمەریــى ئــەم کــەم 

ــێته  ــەت سەربکێش ــت و تەنان ــر کردبێ ــەی زیات کردنەوەی

داوەســتان. ســەرەڕای ئەمانەیــش، ســرتاتجییەتی نوێــی 

ــالمیی  ــاری ئیس ــی کۆم ــە گۆڕین ــتوە ب ــكا پشتبەس ئەمەری

ئێــران، بە بێ دەســتێوەردانی ســەربازیی . بەمەیــش، ئامانج 

ئەوە یــە کــە تــرس هەیــە ســەر بکێشــێتە ڕاپەڕینێکــی 

سەرتاســەری دژی کۆمــاری ئیســالمی . بــە دەســتەواژەیەکی 

تــر، ئیــدارەی ترەمــپ نیــازی وایە کۆماری ئیســالمی شــپرزە 

بــکات تــا دەســتبەرداری سیاســەتی ناوخۆیــی ببێــت، کــە 

لــە ڕوانگــەی ســعوودیە و ئیرسائیلــەوه دەســەاڵتخوزانەیه، 

ــن  . ــی ئێران ــی ناوچەی ــەوان  ڕکابەران ــدا  ئ ــە كاتێك ل

ڕیفۆرمی ئابووریی لێکەوتەی ناڕەزایی    
ــە: یەکــەم،  ــی هەی ــە بوون ــرەدا مەترســییەکی دوو الیەن لێ

ســەرکوتکردنی  زیاتــر  مەترســیی  ســرتاتیجییە  ئــەم 

)خوێنــدکاران،  وەک  کۆمەاڵیەتییەکانــی  جوواڵنــەوە 

کرێــکاران، هەڵســووڕاوانی ژینگــە و هەتــا دوایــی( هەیــە 

ــی  ــە قۆناغ ــییە ل ــەم مەترس ــەوە. ئ ــەن حکوومەت ــە الی ل

ــۆ  ــالمی ب ــاری ئیس ــە کۆم ــە، ک ــی هەی ــش بوون داهاتووی

بــەم  بگۆڕێــت.  ســەربازی   – ئایینیــی  بااڵدەســتییەکی 

شــێوەیە، حەســەن ڕوحانــی ســەرۆک کۆمــاری نوێــی 

دووبــارە هەڵبژێــرراوی هەڵبژاردنــەکان لــە 2017، لــە 

ــاوەی  ــی م ــۆ تەواوبوون ــاوە ب ــاڵی م ــێ س ــە س ــدا ک کاتێک

ئێســتای ســەرۆک کۆماریــی دوو هێنــد الواز بــوە. حەســەن 

ــە بایکــۆت  ــەڕووی شــەپۆلێک ل ــە ناوخــۆ ڕووب ــی ل ڕوحان

ئابووریــی  سیاســەتی  کــە  بوەتــەوە  خۆپیشــاندان  و 

ــی  ــندووقی دراوى نێودەوڵەت ــنیاری س ــوێ، پێش ــی ن لیرباڵ

)FMI( پەلکێشــی ملمالنــێ دەکات و توانــای بەرگرتــن 
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ــە جــاری یەکەمــى بــووىن  ــە. ل ــان ســنووردارکردنیانی نیی ی

ــران کۆمەڵێــک  ــە ســەرۆک کۆمــار، ئێ حەســەن ڕوحانــی ب

چاکســازیی ڕیشــەیی ئەنجــام داو  هەوڵــی دا بەهــای 

ــەوە و  ــکات، بەهــای هەاڵوســان کــەم بکات ــر ب دراو  جێگی

بارودۆخــی ئــەو بانکانــە چــاک بــکات کــە خــاوەن قــەرز 

ــوو،  ــان نەب ــەوەی قەرزەکانی ــای وەرگرتن ــەاڵم توان ــوون، ب ب

کەچــی ئــەم هەنگاوانــە کاریگەریــی نادروســتی لــە ســەر 

ــەک  ــوو. ژمارەی ــوارەوە هەب ــی خ ــی چینەکان ــتی ژیان ئاس

ــە دەســت  ــان ل ــە پاشــەکەوتکاران پاشــەکەوتەکانی خۆی ل

دا. جێبەجێکردنــی »بەواقیعیەتکردنــی بەهــاکان«، بەهــای 

مــاددە ســەرەتایی و کااڵ و خزمەتگوزارییەکانــی بــەرز 

کــردەوە، کــە کۆمــاری ئیســالمی دەســتگرۆیی دارایــی 

ــکات . ــر ب ــە جێگی ــەم مادان ــی ئ ــا نرخ ــوو ت کردب

بنەمــا  پێــی  بــە  ئێــران  کاردانــەوەی  دەبوایــە  دوەم، 

ــان  ــالمی و جێبەجێکردنی ــاری ئیس ــی کۆم ئایدیۆلۆژییەکان

لــە چوارچێــوەی سیاســەتی واقیعــی )ڕیاڵيســتيك پۆلەتیک(

ــەو  ــە ل ــە دوو الیەن ــەم پابەندبوون ــە بکرێــت. ئ ەوە رشۆڤ

دەربــارەی  هاوڕایــی  ناویانــدا  لــە  کــە  دامەزراوانەیــە 

پێناســەکردنەوەی  بــە  هەیــە  نەتەوەیــی«  »ئاساییشــی 

جیــاواز ، وەک منوونــە، ڕابــەر بــە زمانــی شۆڕشــی ئیســالمی 

ــەکان دەکات،  ــەزراوە نێودەوڵەتیی ــی دام ــە باس و ڕکابەران

ــاری دەرەوە  ــی کاروب ــەت و وەزارەت ــدا حکووم ــە کاتێک ل

ــی  ــەکان و داکۆک ــە نێودەوڵەتیی ــە ماف ــن ل ــی ڕێزگرت باس

ــی.  ــی نەتەوەی ــە بەرژەوەندی ــردن دەکات ل ک

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا، دژبەرییــەک لــە نێــوان 

و  میانــڕەوەکان  پێشــنیازی  ئابووریــی  لیربالیزمــی 

بوونــی  حکوومــەت  كارى  رسوشــتی  و  ڕیفۆرمخــوازان 

ــی  ــی دارای ــی کۆمەک ــە ئابووری ــتوە ب ــە پشتبەس ــە، ک هەی

و دژە ئەمریکاگەرایــی ئایدیۆلــۆژی میراتــی فیکــری ئیــامم 

خومەینــی لــە نــاو دامەزراوەکانــی کۆمــاری ئیســالمی 

نێــوان  لــە  دادوەری،  دەســەاڵتی  شــۆڕش،  )پاســدارانی 

ڕابــەر و ئەوانــی تــر(. بەمەیــش، شکســتی لــە ســەرەتاوەی 

ترامپ بەر مستەكۆڵەی ئێرانییەكان كەوتووە لە تاران



244

ئایدیا دیپلۆماتیك

قۆناغــی دوەمــی ســەرۆک کۆمــاری حەســەن ڕوحانــی 

چەندیــن پرســیاری دەربــارەی یەکگرتوویــی دروشــمەکانی 

ــی  ــی هەین ــە نوێژەکان ــە ل ــی ک شۆڕشــگێڕی دژە ئەمریکای

دەگوترێتــەوە و گەڕانــەوەی ســەرکەوتوانەی ئێــران بــۆ 

ویالیەتــە  دەســەاڵتی  ژێــر  بەجیهانیبــووی  ئابووریــی 

دەورووژێنێــت.  یەکگرتــوەکان 

بەهێزکردنی موحافيزکاران     
بــەم شــێوەیە، کشــانەوەی ویالیەتــە یەکگرتــوەکان لــە 

نەیارانــی  هەڵوێســتی   ،2015 حوزەیرانــی  ڕێکەوتنــی 

ــاری  ــەرۆک کۆم ــەن س ــە الی ــپێرراو ل ــەرەوەی ڕاس یەکالک

ــی  ــز دەکات. هەڵبژاردن ــۆ جــاری دوەم بەهێ ــژراو ب هەڵبێ

ــە   ــەو لۆژیکەی ــتگیریکردنی ئ ــە پش ــەم باڵ ــۆ ئ ــپ ب ترەم

 دیـارتـریـن خـاڵـە الوازەكـانـی ئـابـووری ئـێـران

هۆكبرەكبوی 
كىرتهێىبوی 

 دارایی

دروست بىووی كىرتهێىبوی درێژخبیەن لە بىدجەی گشتی، لە كبتێكدا لە سبڵی 
 تریلیۆن ڕیبڵ 90;0تێكڕای داهبتەكبوی دەوڵەت گەیشتە  6109-6108دارایی 

 

  
كەمبىووەوەی 

 سەرچبوەی داهبت

داهبتی وبوخۆیی ئێران بە پلەی یەكەم پشت بە دوو سەرچبوەی سەرەكی 
دەبەستێت )ببجەكبن، داهبتی فرۆشتىی وەوت(، كە لە ئێستبدا كەمبۆتەوە بەهۆی 

% و 57.7سەپبودوی سسا وێىدەوڵەتییەكبن و هەڵئبوسبن لە وبوخۆدا. وەوت رێژەی 
 %ی داهبت پێكدەهێىێت67.8ببجە رێژەی 

زۆربىووی 
قەببرەی 
خەرجییە 

 گشتییەكبن

داهبتی وبوخۆیی ئێران بە پلەی یەكەم پشت بە دوو سەرچبوەی سەرەكی 
دەبەستێت )ببجەكبن، داهبتی فرۆشتىی وەوت(، كە لە ئێستبدا كەمبۆتەوە بەهۆی 

% و 57.7سەپبودوی سسا وێىدەوڵەتییەكبن و هەڵئبوسبن لە وبوخۆدا. وەوت رێژەی 
 %ی داهبت پێكدەهێىێت67.8ببجە رێژەی 

 

بەرزبىووەوەی 
 ورخی بەكبربردن

تێكڕای ورخی بەكبربردن بە ڕێژەی  6109بەپێی ببوكی وبوەودی ئێران سبڵی 
% بەرز بۆتەوە، بەم هۆیەشەوە :.09% و ورخی مبدە خۆراكییەكبن بە ڕێژەی ;.00

ژمبرەی هەژاران و خبوەن داهبتە كەمەكبن لە زیبدی كردووە و بەهۆی خراپی 
 بژێىییبوەوە زیبویبن بەردەكەوێت

  
بەرزبىووەوەی 

ورخی سىد 
بەهۆی 

 هەڵئبوسبوەوە

وەك هەمیشە بەرزبىووەوەی ئبستی هەڵئبوسبن دەبێتە هۆی بەرزكردوەوەی ورخی 
سىد، بە جۆرێك كە بەرزتریه ئبستی كىرتهێىبوی گشتی تۆمبر كردووە. هەرچەودە 

ئەم سیبسەتە لە زۆربەی واڵتبوی جیهبن پەیڕەو دەكرێت بە مەبەستی پبرێسگبری 
 كردن لە ورخی پبشەكەوتكراوەكبن

 

بەرزبىووەوەی 
 ڕێژەی بێكبری

بەهۆی سەپبودوی سسا ئببىورییەكبن و كەمبىووەوەی بەرهەمهێىبن و كەمی 
 وەبەرهێىبوەوە دەرفەتەكبوی كبر كەمبىووەوە, ڕێژەی بێكبری لە ئێران بەرز بۆتەوە

دابەزیىی بەهبی 
 ڕیبڵی ئێراوی

بەرزبىووەوەی ئبستی خستىەڕووی دراو بىوەتە هۆی دابەزیىی وبئبسبیی بەهبی 
هبوبەرامبەریی ڕیبڵ لە مبوەیەكی ڕێژەیی كەمدا، كە تێكڕای دابەزیىی سباڵوەی 

 %56بەهبی ڕیبڵ گەیشتىوەتە 

 

  
شكستهێىبوی 

 سیبسەتی وەقدی

هەرچەودە سیبسەتی وەقدی ئێران سیستمی ورخی دووسەرە لە ببزاڕدا پەیڕەو 
دەكبت، بەاڵم بەهۆی خراپی ببری ئببىوری و كىرتهێىبن و كەمبىووەوەی ئبڵىێرە 

ببزرگبوییەكبوەوە بەهبی دراوی ئێران زۆر دابەزیىە بە جۆرێك كە یەك دۆالر 
 ڕیبڵ 61111بەرامبەر بىوە بە 

 ئامادەكردنی: سابیر عەبدوڵاڵ                                                   https://gulfhouse.org/posts/1876: سەرچاوە
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ــە پێــی ئــەم  ــە. ب کــە بەرانبــەر سیاســەتی ئەمریــکا هەیان

ڕایــە، ویالیەتــە یەکگرتــوەکان بــه  گوێــرەی رسوشــتی خــۆی 

ــاراک  ــوان ب ــه  نێ ــاری ئیســالمی دەکات و ل ــی کۆم دژایەتی

ــە  کــە  ــد ترا مــپ تاکــە شــێوەی کاردانەوەی ــا و دۆناڵ ئۆبام

ــی  ــی خامنەی ــا عەل ــە. هــەر وەک ئایەتول ــی هەی جیاوازی

لــە ســەرەتای  دەڵێــت: »حکوومەتــی ئەمریــکا، هــەر 

شۆڕشــەوە دوژمنــی ســەرەکیی میللەتــی ئێــران بــوە«. پــێ 

ناچێــت ئــەم بۆچوونــە لــە نێــو ئێرانییــەکان الیەنگرێکــی 

ئەوتــۆی هەبێــت کــە لــە نــاو محافــزکاران الیەنگــری زۆرە. 

دروشــمێک شــایەتی ئــەم کارەیــه  کــە وتارخوێنــی هەینیــی  

ــی 2018  ــی مارس ــژی هەین ــە نوێ ــفەهان ل ــزگای ئەس پارێ

ــن و  ــە دوژم ــت ل ــی: »پش ــان گوت ــەرەو ڕووی نوێژخوين ب

ــەردا، 17ی مارســی 2018(. ــۆی ف ــەت« )ڕادی ــە میلل ڕوو ل

گروپەکانــی نزیــک لــە موحافيــزکاران بــە ســنووردارکردنی 

ڕێکەوتنــی ســاڵی 2015، تەنهــا ڕۆڵ لــە بابەتەکانــی ناوکــی 

لــە مانــەوەی دوژمنکاریــی ئێــران – ئەمەریــكا دەبینێــت. 

ئــەم دوژمنکارییــە ســەقامگیربوەی ئێــران ئەمەریــكا – 

ــرۆڤ  ــی م ــی، مافەکان ــییەکانی ناوچەی ــیە سیاس ــە دۆس ل

درێــژەی  بالیســتییەکاندا  موشــەکە  بەرنامــەی  یــان 

کێشــا. بەمەیــش، سەرســوڕهێنەر نییــە کــە تونــدڕەوە 

ئیســالمییەکان هێــز و وزە لــە موحافيــزکاری نوێــی دژە 

ئەمەریكايــى وەرب گرێــت، چونکــە ڕووبەڕووبوونــەوە لــه 

 نێــوان سەرســەخترتینەکانی هــەر دوو ال، ســەرئەنجام ســەر 

دەکێشــێتە پەراوێزخســتنی میانڕەوەکانیــان.  

ــی  ــی تێکهەڵچوون ــدا، هەبوون ــوو ئەمانەیش ــەڵ هەم لەگ

ئەورووپــا  حکوومەتەکانــی  ئەمەریــكا،  ئێــران-  نوێــی 

بــه  ئەمــان  دەبێــت  نیگەرانــەوە،  بارێکــی  دەخا تــە 

ــەم  ــران ک ــەڵ ئێ ــان لەگ ــی خۆی ــەی بازرگان  ناچــاری مامەڵ

بکەنــەوە و ئــەم کارە لــە ڕوانگــەی ئابوورییــەوە  وا دەکات 

ئــەم واڵتــە بگلێتــە داوێنــی چینــەوە. هاوکاتــی ئــەم 

کارە، ڕووســیا دەتوانێــت دەســەاڵتی خــۆی لــە ئێــران، بــە 

تایبــەت لــە بەشــەکانی ســووتەمەنی، ناوکــی و چەکوچــۆڵ 

ــە  ــە ل ــران ک ــی ئێ ــی حکوومەت ــکات. دامودەزگاکان ــاد ب زی

ــە شــێوەی  ــکا ســوود ل ــکاری لەگــەڵ ئەمری ــی دوژمن بوون

دەبینێــت  گەمــارۆدراو  زوڵملێکرانــی  لــە  ئاڵۆزییــەک 

ــەک و  ــوو الی ــە هەم ــی ل ــە گەمارۆدراوی ــتکردن ب )هەس

هەمیشــەیی(، دەتوانێــت ڕێــگای کاردانــەوەی میانــڕەو 

ــکا  ــەڵ ئەمری ــوون لەگ ــی تێکهەڵچ ــانی کێرڤ ــە هەڵکش ل

هەڵببژێرێــت، تــا بتوانێــت بەتوانــای خــۆی دەرۆســتی 

ملمالنێــی ســەرەکیی ، واتــە خۆپیشــاندانی کۆمەاڵیەتــی – 

سیاســی  بێــت. خۆپیشــاندانەکان زیادیــان کــردوە  کــە لــەم 

ســااڵنەی دواییــدا، بــه  بــێ ئــەوەی گــوێ بــە هۆکارەکانــی 

ــران  ــە ئێ ــد ل ــەر چەن ــت. ه ــک درابێ ــاندانی خەڵ خۆپیش

ئایدیۆلۆژیــای کۆمــاری  بــە  بــوو  بــاوەڕ  کەمینەیەکــی 

ئیســالمی، ئایەتولــا خومەینــی بوونــی هەیــە، نابێــت بــێ 

ئاگابیــن لــە بوونــی هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە شــەیدای 

ئازادییــن و هــاوکات لــە ســەرهەڵدانی پشــێویی و ئاڵــۆزی 

ــن.  ــووریا دەترس ــێوەی س ــەی هاوش پاشەکش

شکستی مۆدیلی چینی   
هەنووکــە کۆمــاری ئیســالمی بــاش دەزانێــت کــە تەنانــەت 

ئێســتا ئــەو خۆشەویســتییەی جارانــی لــە الدێــکان و 

بــه  پێچەوانــەی  نەمــاوە ،  شــارۆچکەکانیش  تەنانــەت 

تێگەییشــتنی لــە جــاران زیاتــر بــه  ئاشــکرا و شــایانی بینیــن 

لــە شــوێنە گشــتییەکان، گرینگرتیــن بیانــووی کۆمــاری 

ــی  ــی بەکارهێنان ــە پشــێوی، قۆرخکردن ئیســالمی ترســانه ل

هێــز و توانــای دووبــارە دابەشــکردنەوەی پــارەی داهاتــی 

نەوتــە  لــه  نێــوان الیەنگرانیــی. گومانــی تێدانییــە کــە 

بــە  بەیەکــە  دژ  لەنــاوەوە  ئایدیۆلــۆژی  الوازبوونــی 

ــل –  ــعوودیە و ئیرسائی ــە س ــەىت ل ــه  تایب ــە ب ــک  ک ڕوانینێ

ســەبارەت بــە بوونــی بەرزەفڕانــەی خۆبەزلزانــی ئێــران لــە 

ــە.  ــی هەی ــی بوون ــتی ناوچەی ئاس

لــە ناوخــۆدا، بەرنامــەی  ڕیفۆرمخــوازان و میانــڕەوەکان بــە 

ئامانجــی دابینکردنــی گەشــەی واڵت بــە پەیڕەویکــردن 

بــه  هەمــان  هێنــاوە.  شکســتی  چینــی  مۆدێلــی  لــە 

شــێوە، بەکارهێنانــی سیاســەتێکی دەرەوەیــی بــە پێــی 

نزیکبوونــەوە لــە واڵتانــی ئەورووپییش بە پاشەکشــەکردنی 
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ژمارەیەکــی زۆر لــە دامــەزراوە ئەورووپییــەکان بوەتــە 

ــزکاران  ــنیاری موحافي ــەری پێش ــاو. چارەس ــەر ئ ــی س بڵق

لێکــدژ دێتــە بــەر چــاو. لــە ڕاســتيدا، دامــەزراوە حکومــی 

و نیــوە حکومییــەکان ســوودوەرگرانی ســەرەکی بــوون 

ــی. هــاوکات،  ــی ڕووحان ــەوەی ئابووری ــە سیاســەتی کران ل

هەمــان گروپــی موحافيزکارانــە لــە پانتایــی سیاســیدا، 

ــاوا  ــە بەڵگــەی کولتووریــی دژایەتیکرانــەوە بــەرەو خۆرئ ب

سیاســەتی  بەرنامــەی  تــرەوە،  الیەکــی  لــە  دەگــەن. 

بــه  ئێــران  وابەســتەبوونی  هــۆی  دەبێتــە  دەرەوەیــان 

خەونــی  هاتنەدیــی  توانــای  کــە  ڕووســیاوە  و  چیــن 

ســەربەخۆیی شــۆڕش نــادات. لــە بەرەبەیانــی کشــانەوەی 

ئەمریــکا لــە ڕێکەوتنــی ناوکــی، پێدەچێــت بە رنامــەی 

مەگــەر  دەبێتــەوە.  قــووڵ  واڵت  »خۆگۆشــەگیرکردنی« 

ــێتە  ــەر بکێش ــاوەری س ــاندانی جەم ــە خۆپیش ــەوەی ک ئ

ــی دەســتەبژێرانی  ــە ســرتاتیژیەتی نێودەوڵەت ــکاری ل گۆڕان

سیاســی – ئایینیــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە. 

ــە  ــەم بابەت ــە  ، زۆر جــار ئ ــە گرینگیشــە ئەوەی دوا خــاڵ ک

بەرزەفــڕی  ئێــران  حکوومەتــی  کــە  ڕوو  دەخرێتــە 

لــە  »دەســەاڵتگەرایانە«ی  تەنانــەت  و  »خۆبەزلزانانــە« 

ئاســتی ناوچەیــی دا هەیــە. لــەم چەمکــەدا، بابەتــی ئێــران 

هاوشــێوەی منوونــەی ڕووســیایە کــە ماکســیم ســوچکۆف 

جەختــی لــێ دەکاتــەوە. ئــەم الیەنــەی »نەتەوەگەرایــی« 

یــان »دەســەاڵتخوازانە« کــە دەدرێتــه  پــاڵ دەســەاڵتدارانی 

ئێــران، بــە تایبــەت لــە دونیــای عــەرەب بوونــی هەیــە و بە 

ــە شۆڕشــگێڕی کۆمــاری ئیســالمی وەردەگیرێــت،  ــە ب هەڵ

لەگــەڵ ئەوەیشــدا، هــەر چەنــد لــە گوتــاری سیاســی دا بــۆ 

بەکارهێنانــی ناوخۆیــی ســەرهەڵدانی جۆرێــک ئیســالمیی 

نەتەوەگەرایــی دەبیرنێــت، دەبێــت بــە ناچــاری ئــەوە 

قبــوڵ بکەیــن کــە کۆمــاری ئیســالمی ئێــران هــەوڵ دەدات 

ــاری  ــی ناســنامەی کۆم ــای ئيســالمدا ڕووی ئایینی ــە دونی ل

ئیســالمیی ئێــران زیاتــر لــە ڕووی نەتەوەیی بیــر بهێنێتەوە . 

هەڵبەتــە، ئــەم دوە لــە زیهنــی نوخبــەی سیاســی – ئایینیی 

دا بــه  یەکــەوە بــە  هەڵــە وەردەگیررێــت، بــەاڵم هەنووکــە 

ئــەم گوتــارە بــە خۆپیشــاندان دژی کۆمــاری ئیســالمی 

)ســاڵی 2009 و پاشــان ســاڵەکانی 2018 - 2017( الواز بوە 

ــی جێپشــتیوانیی  ــش کۆمەڵگەکان ــە دەرەوەی و زۆر جــار ل

کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــی وەک عێــراق، کەنــداوی فــارس، 

ــران ڕەت  ــی ئێ ــان ئەفغانســتانیش مەزهەبەکان پاکســتان ی

ــەوە.  دەکەن

دەکرێــت ئــەم پشتبەســتنە بــە ئەندێشــەی نەتەوەیــی 

لــە ئێــران، دوو کاریگەریــی دژبەیەکــی هەبێــت: یــان 

ــە  ــازە ل ــەردەمێکی ت ــۆ س ــک ب ــێوەی ئارگۆمێنتێ ــه  ش ببێت

ــدا،  ــتیی ئێرانییەکان ــە ڕای گش ــووری ل ــەگیربوونی ئاب گۆش

ــۆ پێناســەکردنەوەی سیاســەتێکی  ــەک ب ــە بنەمای ــان ببێت ی

ــی،  ــی نەتەوەی ــەڵ بەرژەوەندی ــر لەگ ــی گونجاوت دەرەوەی

ــووری.  ــی ئاب ــارەی بابەتەکان ــەت دەرب ــە تایب ب

*  لێکۆڵەر لە بەرنامەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
سەرچاوە: 

لوموند دیپلۆماتیکی فارسی، حوزەیرانی 2018     
ــی ســاخته شــده  ــه توســط رفســنجانی و خاتم ک

اســت
ایــن سیاســت توســط غربــی هــا توســط محافظــه 

کاران نابود شــده اســت
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