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سعودیه  - ئێران
35 ساڵ شه ڕی سارد و ملمالنێ بۆ 
سه پاندنی هه ژموون و ده سه اڵتخوازی

رهفیدهتهها

وهرگێڕانیلهعهرهبییهوه:سەهەندشێرکۆ
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ماوه ی )35( ساڵ تێپه ڕی، هێشتا په یوه ندییه كانی نێوان عه ره بستانی سعوودیه  و مـ
له   جۆرێك  كه   پێیانوایه ،  هه ندێك  توندیدایه .  له وپه ڕی  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 
شه ڕی سارد  له نێوان ئه م دوو واڵته دا بوونی هه یه ، به اڵم ئه وه ی  له نێوانیاندایه  بۆ 
خۆی شه ڕی ڕاسته قینه یه  و له سه ر خاكی زۆرێك له  ده وڵه تانی ناوچه كه  به ڕێوه ده چێت. 
هه ردوو  "خزمه تكاری  به   پادشاكه یان  سعوودیه   عه ره بستانی  ده سه اڵتی  هه میشه  
ده یه وێت  ڕێگه یه وه   له   كه  سعوودیه   ناوونیشانه ی  ئه و  ناوده بات،  پیرۆز"  حه ره می 
ڕابه رایه تیی چه ق و ناوه ندێتیی ئیسالم بكات. ڕژێمی  سعوودیه  ئیسالمی سه له فی 

په یڕه وكردووه  و پشتیوانی لێده كات و به توندیش بانگه شه ی بۆ ده كات. 
به رپابوونی شۆڕشی ئیسالمی ئێران له  ساڵی 1979 بۆ  سعوودیه  شۆكێكی گه وره  
بوو، چونكه  دراوسێ باشه كه ی ئیتر كه وته  كێبڕكێكردنی به  كۆپیه كی تری ئیسالمی، 
ده كرێت،  دژایه تی  سه له فییه وه   ئیسالمی  له الیه ن  زۆر  كه   شیعی،  ئیسالمی  واته  

هه وڵده دات خۆی وه ك سه نتراڵیزمێكی ئیسالمیی ئه ڵته رناتیڤ خۆی بسه پێنێت.

له خۆناساندنی به سهبارهت ئێران ههوڵدانهكانی سهرهتای 

پرسی لهگهڵ بوو مامهڵهكردنی ئیسالمی، جیهانی ب��هردهم

فهلهستین،چونكهكۆماریئیسالمییئێرانخۆیوهكگهورهترین

پشتیوانوهاوكاریڕزگاربوونیفهلهستینلهدهستیئیسرائیل

پیشاندا،ههمیشهلهوتارولێدوانیسهركردهولێپرسراوهكانیدا،

وایوێناكردووه،كهدهوڵهتانیعهرهبیگوێڕایهڵیفهرمانهكانی

گهورهئهمهریكییهكهیاندهكهن،كهناهێڵێتههنگاویڕاستهقینه

ههڵبهێنێت،لهدژیداگیركردنیفهلهستینوتاوانهكانیئیسرائیل.

ناكات، بهرجهسته شیعی دهوڵهتێكی وهك خۆی ئێران لێرهدا

جهماوهری پێگهیهكی ئیسالمیدا واڵتانی لهناو دهیهوێت بهڵكو

پهیدابكات،بههاوكاریوپشتیوانییبزووتنهوهكانیبهرهنگاریی

سوننیوهكبزووتنهوهیحهماسوجیهادیئیسالمیبهپێدانی

چهكوكۆمهكیدارایی.

دروستكرد، دیار ئامانجی یهك بۆ لوبنان له حزبوڵاڵی ئێران

ئهویشبهرهنگاربوونهوهیئیسرائیله.

وێستگه  گرنگه كانی په یوه ندییه كانی نێوان ڕیاز – 
تاران له دوای شۆڕشی ئێران

ئێران، ئیسالمیی شۆڕشی بهرپابوونی ل���هدوای م��اوهی��هك

شهڕهدا لهو دهستپێكرد. ئێران دژی له شهڕی حسێن سهدام

دۆالریان ملیار دهیان بهتایبهتیسعوودیه كهنداو، دهوڵهتانی

ڕاپۆرتێكی بهپێی خهرجكرد. حسێن سهدام پشتیوانیكردنی بۆ

نهێنییههواڵگرییئهمهریكا)CIA(،دهوڵهتهخۆرئاواییهكانبه

بڕی)35(ملیاردۆالرقهرزیاندایهعێراق،ئهمهلهكاتێكداكه

تا ئیماراتیعهرهبی30 دهوڵهتانیوهكسعوودیه،كوێتو

40ملیاردۆالریانوهكوكۆمهكویارمهتیبۆشهڕكردنلهگهڵ

ئێرانپێدا.لهسهردهمیشهڕیههشتساڵهیعێراق–ئێران،

دووناكۆكییگهورهلهنێوانسعوودیهوئێرانڕوویاندا:

یاداشتهكانیدادهربارهیڕۆژی له یهكهم:هاشمیڕهفسهنجانی

بهشارهتی "سهید دهڵێت: نووسیویهتی 1986 ساڵی ئابی 11ی

س��هردهم��هدا، لهو ئێران حكومهتی وهزیرهكانی له یهكێك

حاجییانی له ههندێك بهبارمتهگرتنی لهبارهی حكومهتهكهی

ئاگاداركردهوه،كه ئێرانیلهالیهندهسهاڵتدارانیسعوودیهوه

لهناوجانتاكانیانداههندێكتهقینهوهیانپێبووه.سعوودیهلهو

كاتهدالهكۆی)113(حاجییئێرانی)110(كهسیانیئازادكرد،

لهدوای دهستگیركرابوون. ئهمنییهكانیهوه دهزگا لهالیهن كه

ئێران، پهرلهمانی سهرۆكی كهڕوبی مههدی ڕووداوه ئهم

لهو ن��ارد. سعوودیه  شای بۆ سوپاسگوزاری برووسكهیهكی

سهردهمهداحسێنموسهویسهرۆكوهزیرانیئێرانلهدهقینامهی

نهێنییدهستلهكاركێشانهوهینووسیویهتی:لهدوایئاشكرابوونی

ماددهیتهقینهوهلهالیحاجییهئێرانییهكانلهناوسعوودیه،

منلهمبابهتهئاگاداركرامهوه،زۆربهداخهوهسهرهڕایئهوزیانه

گهورهیهیكهئهمجۆرهكارانهلهههردووواڵتیدهدات،له

ههركاتوساتێكدائهگهریڕوودانیههیه".
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ئایهتوڵاڵمونتهزریكهلهوسهردهمهداجێگرهوهیچاوهڕوانكراوی

تیایدا نارد، خومهینی ئهحمهد بۆ نامهیهكی بوو، خومهینی

نووسیویهتی:"سوپایشۆڕشههندێككاریسهیردهكات،جانتای

100كهسلهحاجییبهسااڵچوویئێرانیبهكارهێناوه،تاوهكو

تهقینهوهیانتیادادابنێتبهبێئاگادارییخۆیان،بهشێوهیهك

ئهمكارهئێرانوشۆڕشهكهشیخستهدۆخێكیزۆرشهرمهێن،

تاكو بنێرێت فههد شا بۆ برووسكه ناچاركرد، كهڕوبی سهید

بارودۆخهكهئاساییبێتهوه.ئهحمهدخومهینیوهاڵمینامهكهی

دهداتهوهودهڵێت:"ئهمهمانایوانییهمنڕهزامهندملهسهر

ئهوهیڕوویداوه،بهاڵمئهوهلهكاتیملمالنێیهكیلهمجۆرهدا

شێوازێكیپیادهكراوه".له31یتهموزیساڵی1987داحاجیه

ئێرانییهكانخۆپیشاندانێكیانكردودروشمی"مهرگبۆئهمهریكا،

هێزهكانی جاره ئهم بهاڵم دهوت��هوه، ئیسرائیل"یان بۆ مهرگ

ئاساییشیسعوودیهتهقهیانلهحاجییهكانكرد،)402(كهس

كوژرانلهنێوانیاندا)275(حاجییئێرانیو)85(حاجییسعوودی

ههبوون،)45(یتریشیانسهربهڕهگهزیتربوون.لهئهنجامی

تاران له باڵیۆزخانهكهی سعوودیه  ههژێنهدا ڕووداوه ئهم

دیپلۆماسییهكانی پهیوهندییه به كۆتایی بهتهواوهتی داخست،

لهگهڵئێرانهێناوقۆناغێكیزۆرڕاشكاوانهتر،لهدژایهتیكردن

لهنێوانیاندادهستیپێكرد.

لێكتێگه یشتنی شه رمنانه  له دوای په الماردانی كوێت 
له الیه ن سه دامه وه  

لهوانهیهجێیگاڵتهجاڕیچارهنووسبێت،كهسهدامحسێنله

2یئابیساڵی1990هێرشیكردهسهركوێت،بۆئهوهیكوێت

وسعوودیهودهوڵهتانیتریكهنداوناچاربكات،تاشاندهكانیان

خاكی له بۆئهوهی بكهن ئێران له یارمهتی داوای و بنێرن

ئهو دهرهوهی وهزیری 1990 ئابی 23ی له بكشێتهوه. كوێت

كاتهیكوێتلهگهڵ28كهسلهنوێنهرانیوهزارهتیدهرهوهی

شوباتی 13ی بهرواری له كرد. تاران-یان سهردانی سعوودیه

ساڵی1991عهلیئهكبهرویالیهتیوسعوودئهلفهیسهڵوهزیرانی

دهرهوهیئێرانوسعوودیهلهڕێگهیتهلهفۆنهوهگفتوگۆیان

لهژنێڤكۆبوونهوهیانكرد. پاشاندوایچهندڕۆژێك كرد،

له20یئاداریساڵی1991عهلیئهكبهرویالیهتیمۆڵهتیله

هاشمیڕهفسنجانیوهرگرت،بۆئهوهیپهیوهندییهكیسنووردار

لهنێوانئێرانوشانشینیسعوودیهدهستپێبكاتهوه.

لههاوینیساڵی1996دابنكهیسهربازییئهمهریكا،لهخوبهر

)400( و كوژرا تێدا ئهمهریكی سهربازی )19( و تهقێنرایهوه

ئاساییشی ئهرشیفی ڕاپۆرتی بهپێی بوون. بریندار تریش ی

نهتهوهییئهمهریكا،لهدوایتهقینهوهكهبیلكلینتۆنسهرۆكی

ئهمهریكا چهكدارهكانی هێزه له داوای ئهمهریكا كاتهی ئهو

كرد،بهجیددیبیرلهداڕشتنیپالنێكبكهنهوهبۆئهنجامدانی

ههڵمهتێكیسهربازیلهدژیئێران.ههڵبژاردنیمحهمهدخاتهمی

بۆ بووژاندهوه، هیواكانی دووب��اره ئێران سهرۆككۆماری به

باشكردنهوهیپهیوهندییهكانلهنێوانههردووواڵتدا،لهبهرئهوه

ئهوپالنهسهربازییهیباسیلێوهكرابوو،خرایهالوهبهوهیوایهی

لهو سعوودیه  دیپلۆماسی. چارهسهرێكی بگهنه تاران و ڕیاز

ئێرانهوه لهالیهن تهقینهوهكه ئهنجامدهرانی كه بوو، بڕوایهدا

یارمهتیدراون،پێشئهوهیڕێكخراویقاعیدهبهرپرسیارێتیی

له كلینتۆن ڕابگهیهنێت. تهقینهوهكه  ئهنجامدانی له خۆی

هیچ "ئهمهریكا نووسیویهتی: 1996 هاوینی له یاداشتهكانیدا

ئهنجامدهرانی ناسنامهی لهبارهی سهددهرسهدی زانیارییهكی

پهالمارهكهنهبوو".

 سعوودیه  داوای له  ئه مه ریكا كرد، په الماری ئێران 
بدات 

و پشێوی تریش جارێكی تاران – ڕیاز نێوان پهیوهندییهكانی

ئاڵۆزیتێكهوت،ئهمجارهیانزۆریخایاند.دهسهاڵتیبنهماڵهی

ئالسعوودكۆماریئیسالمییئێرانبهمهترسیدارتریندوژمنی

گۆڕین���ی ملمالنێی دیموكراتی و س���ته مكاری بۆ 

ش���ه ڕێكی تائیفیی س���وننی – شیعی. ئه وه ی زۆر 

زیانی به  ئێران گه یاندووه  ئه وه یه ، كه  ڕاكێشانی 

ناوچه كه  به ره و چاره نووسێكی ناڕوون، به و شێوه  

بێبنه مایه  له  به رژه وه ندیدا نییه ،
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خۆیاندهدهنهقهڵهم،چهندینجارداوایانلهئهمهریكاكردووه،

ویكیلیكس سایتی بهپێی ئێران سهر بكاته سهربازی هێرشی

شایسعوودیهلهنیسانیساڵی2008داداوایلهڕایانكروكهر

باڵیۆزیئهوكاتهیئهمهریكا،لهعێراقوژهنراڵدێڤیدپترایۆس

هێرشی عێراقك��ردووه، له ئهمهریكا هێزهكانی فهرماندهی

سهربازیبكاتهسهرئێرانوپێیوتوون:"سهریمارهكهببڕنو

خهونیئهتۆمییئێرانلهناوببهن".

2005 ساڵی بۆ بهروارهكهی كه نهێنی، ڕاپۆرتێكی بهگوێرهی

دهگهڕێتهوهدهڵێتشایسعوودیهتوڕهبوو،چونكهئهمهریكا

بهڵێنهكانیجێبهجێنهكرد،بۆئهنجامدانیههڵمهتێكیسهربازی

لهدژیئێران.شایسعوودیهئهمهههڵوێستیبوو،لهكاتێكدا

پێویستی لهسهر بوون كۆك پێشتردا له سهدام و واڵتهكهی

سیاسهتی ناوچهكهدا. له خهونهكانی و ئێران كۆنترۆڵكردنی

ئاڵتوون سینییهكی لهسهر خهاڵتێك وهك عێراقی ئهمهریكا

سیانزهیهمی بهشی له بوش ج��ۆرج ك��رد. ئێران پێشكهشی

جار چهندین سعوودیه  و ئیسرائیل دهڵێت: یاداشتهكانیدا

دوایكردووهههڵمهتیسهربازیلهدژیئێرانئهنجامبدرێت.

له بێت بهدی خهونهكهی نهیتوانی سعوودیه  عهرهبستانی

پهالماردانیسهربازییئێران،بهاڵمپشتیوانیلهسهپاندنیسزای

گرنگی بهشێكی بهڵكو ئێران، لهسهر كرد خۆرئاوا ئابووریی

سزاكانبۆخۆیتهواوخواستیسعوودیهیه.

زه مینله رزه ی به هاری عه ره بی 
بههاریعهرهبیبهمانایكهوتنیڕژێمهتۆتالیتارییهكانوگۆڕینیان

بهسیستمیدیموكراتی،پابهندبهپاراستنیمافهكانیمرۆڤ،به

سعوودیه.  عهرهبستانی لهسهر دادهنرێت گهوره مهترسییهكی

نووسهروتوێژهریئێرانی)ئهكبهرگنجی(پێیوایهگۆڕینیناكۆكی

سهرهكیوبنهڕهتیلهناوچهكهدا،بۆناكۆكیینێواندیموكراتی

وستهمكاریبۆسعوودیهدێوهزمهیهكیگهورهیه.شازادهتوركی

ئهلفهیسهڵڕایگهیاندووه،كهبههاریعهرهبیهۆكاریوێرانكاری

له یهكێك ئهلفۆزان( )ساڵح كاتێكداكهشێخ له كاولكارییه، و

بههاری كه ڕایوایه، سعوودیه  له سهلهفییهكان زانا گرنگترین

كهواته نهبوو. تر شتێكی گهوره فیتنهیهگی له جگه عهرهبی

سعوودیهچهندپالنێكیبهرباڵویداناوه،كهگۆڕینیڕێڕهویبه

كاریعهرهبیبهشێوهیهكیتهواودهگرێتهخۆ.

سعوودیه  پالنهكانی پێیوایه، گنجی ئهكبهر ترهوه الیهكی له

و ئێران نێوان پهیوهندییهكانی لهسهر ههیه خۆی دهرئهنجامی

سعوودیه،كهدیارترینیانئهمانهن:

-گۆڕینیملمالنێیدیموكراتیوستهمكاریبۆشهڕێكیتائیفیی

سوننی–شیعی.ئهوهیزۆرزیانیبهئێرانگهیاندووهئهوهیه،كه

ڕاكێشانیناوچهكهبهرهوچارهنووسێكیناڕوون،بهوشێوهبێبنهمایه

لهبهرژهوهندیدانییه،چونكهشیعهكانلهناوچهكهدابهالیئههلی

سوننهوهكهمینهن.ئایهتوڵاڵخامنهئی،كهناویڕابوونیئیسالمی

کەشتیەکی جەنگیی عەرەبستانی سعودیە
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لهبههاریعهرهبیناوه،ئومێدیدهخواستپزیسكیشۆڕشهكان

بگاتهواڵتانیوهكسعوودیه،بهاڵمخهونهكانیوهكدێوهزمه

بهسهریداشكایهوه،كاتێكشۆڕشیسوریابهرپابوو،ئهوواڵتهی

لهگهڵ تهنانهت لێدهكات، پشتیوانی هێزی بهوپهڕی ئێران كه

ئهوهشدا،كهمهرجهعهدینییهتوندڕهوهكانیئێراندژیئهوهنو

پێیانوایه،كهشیعهعهلهوییهكانلهمهزههبیشیعهگهراییدوانزه

شێوهیه بهو شهڕ تهشهنهكردنی الیانداوه. ڕاستهقینه ئیمامی

بووهتههۆكاریدهركهوتنیچهندگرووپێكیتوندڕهویسوننه،كه

پێدهچێتلهداهاتوودائێرانبكهنهئامانجیخۆیان.سوریاگۆڕاوه

بۆناوهندیپهلكێشكردنیگرووپهتوندڕهوهكان،لهجیهاندا.ڕۆژ

دهبێت، الوازتر ئێران ئیسالمیی كۆماری ئابووریی ڕۆژ لهدوای

نهبێت، هێزی كهنداو واڵتانی سعوودیهو  هێندهی پێدهچێت

بۆبهڕێوهبردنیشهڕبهلهجیاتی.بهپێیگۆڤاریفۆرینپۆلیسیی

ڕێژهی به بهرگری سیستمهكانی خهرجیی سعوودیه ئهمهریكی،

%111زیادكردووه،بۆئهوهیخۆیلهمهترسییئێرانبپارێزێت.

سهربازی كودهتایهكی پشتیوانیی بهتوندی سعوودیه  میسر، له

كردبهسهرسهرۆكێكدا،كهلهههڵبژاردنداگهلدهنگیپێدا.به

وتهیئهكبهرگنجیبوونیحكومهتیئیخوانموسلمینلهمیسر

لهبهرژهوهندییكۆماریئیسالمییئێراننهبوو،چونكهدهیویست

سیستمه كاتێكدا له ئیسالم، ناوی به وتهبێژ ببێته  خۆی تهنیا

ئیسالمییهكانبهرگهیبوونیڕكابهریئیسالمیلهدژیانناگرن.

پشتیوانییبێسنووریئێرانلهشیعهكانیعێراق،سعوودیهیزۆر

گۆڕان عێراق و لوبنان و یهمهن وهك واڵتانی نیگهرانكردووه.

بۆگۆڕهپانیشهڕینێوانههردوودهوڵهت،ئێران–سعوودیه.

مهبهستی به سعوودیه كه دهكهن، ئهوه باسی ڕاپۆرتێك چهند

پشتیوانیكردنیسوننهكانیباشووردهستێوهردانیلهخاكیئێران

كه جوندوڵاڵ(، ( گرووپی پشتیوانیكردنی نموونه بۆ ك��ردووه،

بهم ئهنجامدهدات. ئیسالمی كۆماری دژی له چهكداری هێرشی

دواییانهنرخینهوتلهبازاڕهكانیجیهانبهشێوهیهكیبهرچاو

دابهزی،ئهوهشزیانێكیگهورهیبهئابوورییئێرانگهیاند،بهاڵم

كه ڕهتدهكاتهوه، نهوت بهرههمهێنانی كهمكردنهوهی سعوودیه

سعوودیهیه پالنێكی ئهمه ئێرانییهكان، لێكۆڵهرهوه بۆچوونی به

بۆالوازكردنیئێرانوناچاركردنی،بۆڕازیبوونبهلێكتێگهیشتن

دهربارهیبهرنامهئهتۆمییهكهی.ئانپیترسۆنیاریدهدهریوهزیری

دهرهوهیئهمهریكا،بۆكاروباریخۆرههاڵتیناوهڕاستڕایگهیاند،

كهئێرانوسعوودیهلهسهرخاكیزۆربهیدهوڵهتانیخۆرههاڵتی

ڕۆژێك پێشتر بهاڵم شهڕدهكهن، یهكتری خۆبهخۆی ناوهڕاست،

لهڕۆژانناحهزیودوژمنایهتییانبهوئهندازهیهیئێستانهبووه.

سه رچاوه : 
ماڵپهڕی)ساسهپۆست(

/https://www.sasapost.com/iran-saudi-arabia

موشەکە دورهاوێژەکانی ئێران
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پاڵنه ره  هه رێمی و نێوده وڵه تییه كانی 
ناكۆكیی نێوان سعودیه  - ئێران

لهعهرهبییهوه:ڕێکارسەردار
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ئه م په یپه ره  هه وڵده دات شیكاری ناكۆكییه كانی نێوان عه ره بستانی سعوودیه  ئـ
و ئێران بكات، پاڵنه ر و هه لومه رجه  هه رێمی و نێوده وڵه تییه كانی ته ته ڵه بكات، 
جگه  له  خستنه ڕووی ڕه هه نده كانی ئه م ناكۆكییه  و كاردانه وه چاوه ڕوانكراوه كانی 
هه وڵده دات  هه روه ك  سوریا،  دۆسیه ی  به تایبه تی  عه ره بی،  ناوچه ی  له سه ر 
دیارترین كاردانه وه  و ئاسته نگه  هه رێمییه كانی به رده م شانشینی سعوودیه ، 
له  ئه نجامی درێژه كێشانی ئه م ناكۆكییانه  بخاته ڕوو، به پێی تایبه تمه ندێتیی 
جیاوازه ی،  به رئه نجامه   لێكه وته  و  ئه و  و  ناوچه كه   هه ڵواسراوه كانی  دۆسییه  

هه ریه كه یان لێیان ده كه وێته وه . 

هه ڵس���وكه وتی ئێران و س���تراتیژی
 كه ڵكوه رگرت���ن ل���ه  ب���ارودۆخ

بهتایبهتی و سعوودیه بهرامبهر له ئێران ههڵسوكهوتهكانی

له ئێران، ڕوونی شڵهژانی و خۆڕاگری گهردهلوولی ل��هدوای

پهیڕهوی ڕیاز كه بهرهنگاربوونهوهیهی، ستراتیژی ئهو بهردهم

یهمهن، كاروباری له ڕاستهوخۆ دهستێوهردانی ڕێگهی له كرد

كاردانهوهكانی خهریكه بشڵهژێت، ئێرانی الیهنی وایكرد كه

چوارچێوهی له دهوڵهتێك ڕهفتارهكانی لهههمبهر دهربكهوێت،

وهبهرهێنانی ب��هرهو ڕاستهوخۆدا، ڕووبهڕووبوونهوهیهكی

میدیاییڕووداوهكانبهئامانجیهاندان،وهكڕووداویكوژرانی

و ناڕهزایی پاشان ئێرانهوه، لهالیهن قۆستنهوهی و حاجییهكان

قۆستنهوهیلهسێدارهدانیپیاویئایینییشیعهیسعوودی)نهمر

ئهلنهمر(بهههمانكاردانهوهیپێشبینینهكراو،لهالیهنتارانهوه،

مهترسیدار ئاماژهیهكی به ئهوه كاتدا ههمان له ههرچهنده

ئێران پێگهی سهلماندنی دهستپێكردنی سهرهتای بۆ دادهنرێت،

له كهڵكی ڕێگهیهشهوه لهو سعوودیه، ماڵی ناو بۆ كشانی و

چهنددهرهاویشتهیهكیههرێمیونێودهوڵهتیوهرگرتووه،كه

ئهمانهیه: دیارترینیان

بهرهو ههڵنانی و تاران بهالی بهتهواوی واشنتۆن الدانی .1

كاراكتهرێكی وهك بوونی مسۆگهركردنی و بههێزكردنی

سهرهكی،لهههموودۆسییهكانیناوچه،ئهوهشلهچوارچێوهی

كارلێكهكانیڕێككهوتننامهیئهتۆمیوگهڕانهوهیئێرانبۆناو

نێودهوڵهتی. كۆمهڵگهی

بهریهككهوتنی و كهنداو واڵتانی یهكڕیزیی دابهشبوونی .2

كاریگهریی و كهنداو هاریكاریی ئهنجوومهنی ناو سیاسهتهكانی

گرفته و كێشه لهناو خنكاو، عهرهبی قهیراناوی بارودۆخی

ناوخۆییهكانیدا.

سعوودیه ناوخۆی بارودۆخی ورووژان��دن��ی بۆ ههوڵدان .3

پیاوی لهسێدارهدانی ڕووداوی له كهڵكوهرگرتن، ڕێگهی له

بۆ ههوڵدان و تر كهسی )46( ئهلنهمر، نهمر شیعه دیینی

شێواندنیناوچهیخۆرههاڵتیشانشینیسعوودیهلهچوارچێوهی

دروستكردنیپاشاگهردانییناوخۆیی.

ئێران بهرامبهر سعوودیه، نوێی ستراتیژی تاقیكردنهوهی .4

ڕووبهڕووبوونهوهی بنهمای لهسهر كه جیددی، شێوهیهكی به

گهردهلوولی ئۆپهراسیۆنی له تاران بووه، دروست ڕاستهوخۆ

خۆڕاگریتاقیكردهوه.

شیعهی پێكهاتهی بوغزاندنی ههوڵی لهسهر بهردهوامبوون .5

دهوڵهتێكه كه بهوهی، ئێران وێناكردنی ڕێگهی له عهرهبی،

گرنگیبهشیعهكاندهدات،لهههركوێیهكبن،تهنانهتئهگهر

ئهندازهیهك تا سیاسهتهش ئهم بن، سنوورهكانیشی لهدهرهوهی

لهعێراقویهمهنسهركهوتووبووه.

هه ڵس���وكه وتی س���عودیه  و س���تراتیژی به ره نگاربوونه وه  
له تاران، بهرامبهر  توندیسعودیه كاردانهوهی بهرامبهردا له

پچڕاندنیپهیوهندییهدیپلۆماسییهكانڕهنگیدایهوه،ئهمهشتێكی

سهیرونامۆنییه،بهوئاستهیكهكاردانهوهیهكیپێشبینیكراوی

ستراتیژێكه،كهسیماوسهرهتاكانیلهگهڵبوونیشاسهلمانبه

پاشایسعوودیهدهركهوت.ئهوستراتیژهی،كهپێدهچێتڕێگهی

ههڵبژاردووه، ئێران لهگهڵ ڕاستهوخۆی ڕووبهڕووبوونهوهی

لهژێركاریگهریوپاڵنانیههندێكگۆڕانكارییگرنگیوهك:

-درككردنیسعوودیهبهسروشتوسنووریڕۆڵیئهمهریكا

تێوهگالن و ملمالنێكان ناو چوونه له گۆڕانی ناوچهكهدا، له
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و جڵهوگیركردنیان بۆ پهیوهندیدار، الیهنێكی وهكو تیایاندا،

بهڕێوهبردنیان،بۆیهدهكرێتبهڕوونیخوێندنهوهبۆئهوستراتیژ

وبهدهنگهوههاتنهیسعوودیهبكرێتلهچوارچێوهیگهردهلوولی

دهستپێشخهریكردن، و یهمهن ناوخۆی قهیرانی له خۆڕاگری

بهتایبهتیلهدوایكزبوونیڕۆڵیئهمهریكالهناوچهكهدا.

-نهتوانینیههندێكلهدهوڵهتانیعهرهبیلهبهرهنگاربوونهوهی

تر، سیستمێكی چهند شكستهێنانی و ئێران لهگهڵ ڕاستهوخۆ،

بههۆیكاریگهرییچهندبارودۆخێكیخۆییوبابهتی،ئهمهش

پاڵیبهشانشینیسعوودیهوهنا،ڕووبكاتهمیسربۆڕێگرتنلهههر

سعوودیه پشتیوانیی لێرهوه هاوشێوه. شكستهێنانێكی و كهوتن

بهرجهستهدهبێت،بهچاوپۆشینلهههڵوێستیدهسهاڵتدارهكان،

دهرهوهی سیاسهتی بۆتهی له ناكۆكی خاڵهكانی له یهكێكه كه

سعوودیه،كهڕێگهخۆشكهربوو،بۆدامهزراندنیئهنجوومهنێكی

پشتبهستنیان به توركیا، و سعوودیه لهنێوان بااڵ ستراتیژیی

ئابووری قوواڵییهكی بهدوای گهڕان و ئابووری هاوبهشی به

)ئیسالمی(لهسایهیپووكانهوهیڕۆڵیعهرهبیدا.

لهدوای ناوچهكه له ئێران دهسهاڵتی پێگهو فراوانبوونی -

یهمهن، عێراق، )سوریا، عهرهبی بههاری شۆڕشهكانی شهپۆلی

سهربازییهكانی میلیشیا بهكارهێنانی ڕێگهی له ئهمهش میسر(،

پهیوهستبهئێران،بهشێوهیهكیڕاستهوخۆ،جگهلهههوڵهكانی

شانشینی لهناو حزبوڵاڵ كۆپی له نوستووهكان شانه پێكهێنانی

سعوودیهوكوێتوبهحرهین،ئهمهشبۆخۆیههڕهشهیهكی

ئاساییشی و عهرهبی نهتهوهیی ئاساییشی لهسهر ڕاستهوخۆیه

كهنداو.

كۆمهڵی لهگهڵ ئێران، ئهتۆمیی ڕێككهوتننامهی واژۆكردنی -

نێودهوڵهتیوگهڕانهوهیتارانبهپێیناوهڕۆكیڕێككهوتنهكه،بۆ

ناوگۆڕهپانیسیاسیینێودهوڵهتی،كهئهمهشالبردنیئابڵۆقهی

نێودهوڵهتیودووبارهسازدانهوهیڕۆڵیئێرانلهڕوویئابووری

وسیاسییهوه،بهدوایخۆیدادههێنێت.ههمووئهوگۆڕانكارییانه

پاڵیبهسعوودیهوهناوه،ستراتیژیهتێكپهیڕهوبكات،كهبهند

بێتلهسهرپێویستییهكانیڕووبهڕووبوونهوهیڕاستهوخۆلهگهڵ

زۆری نێوهندی له بهتایبهتی سنوورهكانی، دهرهوهی له ئێران

بهرهو ههیه ئهگهری ڕێگهیهوه لهم كه ملمالنێكان، و ناكۆكی

ههڵكشانبچێت.

س���ێكوچكه ی ورووژاندن و ئه گه ره  كراوه كانی 

قەیرانی سوریا سەرزەمینی هەرێمیی بۆ کێربکێی نێوان ئێران و سعودیە
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بواریسهربازیههمیشهفهزایهكیكراوهیه،بۆههڵكشانیكێرڤی

ناكۆییهكانینێوانسعوودیه-ئێران،ئهمهشبهحوكمیفرهیی

پێگه ههردوو كه ناوچهكهدا، له ملمالنێ ناوچهكانی زۆریی و

كۆدهكاتهوه، پێكهوه ڕاستهوخۆ شێوهیهكی به ههژموونهكه و

لهپاڵئهوكهشیپاشاگهردانییهی،كهههیهلهسهرچڕكردنهوهی

هێزیسهربازیینێودهوڵهتیوههرێمیلهناوچهكهدا،بههۆی

و ستراتیژی گۆڕانكارییه بههۆی سهپاندوویهتی دۆخهی ئهو

ئهنجامی له ئێران(. )سعودیهو هێز ههردوو سهربازییهكانی

بهرپابوونیشۆڕشهعهرهبییهكانوگهیشتنیشهپۆلیڕووداوهكان

بۆسوریا،پاساویدایهئێرانبۆئهوهیڕاستهوخۆدهستێوهردان

بكات،لهڕێگهی)سوپایپاسدارانیئێران(وكۆبوونهوهیههموو

لقوبهشومیلیشیاكانیلهناوههرێمیجوگرافییسوریا،وهك

)حزبوڵاڵ،میلیشیاعێراقییهكان،میلیشیائهفغانییهكان(لهبهرامبهر

)حزبوڵاڵی ناوی به میلیشیا له تازه گرووپێكی دروستكردنی

و عێراق له یارمهتییهكانی و پشتیوانی زیادكردنی و سووری(

یهمهن.ئهمڕۆلهدوایگهشهسهندنیناكۆكیینێوانسعوودیهو

پێشبینیكراو گۆڕهپانی به سهربازییانه بواره ئهم ههموو ئێران،

ئهو بهاڵم دادهنرێت، وهاڵمدانهوه و ملمالنێ ههڵكشانی بۆ

ههڵكشانی ئهگهری بۆ ڕێگهخۆشكهره زیاتر كه جوگرافیایهی

سعوودیه سنووری لهسهر كه ئهوهیه ئێران، لهالیهن سهربازی

ئهگهری لهگهڵ بهتایبهتی یهمهن، دۆسیهی بههۆی دروستبووه

پهككهوتنیڕێڕهویدانوستانهكان.لهبهرامبهردالهوانهیهسوریا

لهبهرهیئێرانییهكانهوه،نهبێتهبوارێكیفراوانترلهوههڵكشانه

سنوودرایی بهرئهنجامی ئهمهش ههیه، بوونی كه سهربازییهی

ڕۆڵیئێرانهلهسایهیپێگهیڕووسیا،لهناوچهكهدا،كهخۆی

وهكهێزێكلهسهرزهویسهپاندووه،لهبهرامبهردهچۆڕاندنی

هێزوتوانایسهربازییتارانبهدرێژایی)5(ساڵیڕابردوو.

له  بواری س���ه ربازی: سعوودیه  و ستراتیژی وه اڵمدانه وه  
دهستپێشخهریی لهسهر سعودیه شانشینی سهربازیی ستراتیژی

له ئێران پهرچهكردارهكانی و كار وهاڵمدانهوهی بۆ كرداری،

ناوچهكهدادروستبووه،ئهمهشلهگهیشتنیدهستیحوسییهكان

بهسهنعاووهاڵمدانهوهیڕاستهوخۆی،لهڕێگهیگهردهلوولی

خۆڕاگریخۆیدهبینێتهوه،سهرهڕایپشتیوانیكردنیئۆپۆزسیۆنی

لهسهر ئێران پێگهی فراوانبوونی بههۆی سوریا، چهكداری

بهالی قووڵتر، ڕووبهڕووبوونهوهیستراتیژی كاتێكدا له زهوی،

سعودیهوهلهچوونهناودۆسیهیعێراقبهرجهستهدهبێت،به

لهدوای  ئهمهش كاریگهرتر، زۆر تازهو ئامزاری بهكارهێنانی

وهك كهوت، تێیان ڕیاز كه ڕابردوو، ههڵهكانی تاووتوێكردنی

فراكسیۆنه كاتێكدا له عهالوی، لهجیاتی مالیكی به ڕازیبوونی

سهرۆكایهتیی وهرگرتنی بۆ بوو گهورهتر پهرلهمانییهكهی،

ئۆپۆزسیۆنیسوننیی پشتگوێخستنی حكومهتیعێراق،سهرهڕای

عێراقی،كهبهشداربوونلهكاریسیاسیوڕووبهڕووبوونهوهی

میلیشیا وهك تیرۆریستییهكان، ڕێكخراوه لهگهڵ سهربازی

شیعییهكانوڕێكخراویداعش.

له  بواری سیاس���ی: به هێزكردنی سیاس���ه تی ته وه ره كان
بۆ بوارێك ههرێمی و نێودهوڵهتی سیاسیی فهزای لهوانهیه

دروستبكات، ئێران - سعوودیه نێوان ناكۆكیی ههڵكشانی

سیستمێكی چاوهڕوانكراوی پێكهاتهی چوارچێوهی له بهتایبهتی

سیاسیی سیستمی كاریگهریی ژێر بكهوێته كه نوێ، ههرێمیی

نێودهوڵهتییهوه،ئهمهشهۆشدارییهبۆههڵكشانوگهرمبوونی

ڕێ��ڕهوهی بهگوێرهی سیاسییهوه ل���هڕووی ملمالنێیه، ئ��هو

داڕشتنهوهی سهرلهنوێ و نێودهوڵهتی و ههرێمی گرنگیپێدانی

چهترێكی دهستهبهركردنی لهپێناو هاوپهیمانێتییهكان، نهخشهی

چاوهڕوانكراویههردوو بۆههرجموجووڵێكی فراوان سیاسیی

گرنگترینیان كه لێدهكهوێتهوه، ئهنجامێكی چهند كه هێزهكه،

ئهمانهن:

به رده وامبوون له سه ر هه وڵی بوغزاندنی پێكهاته ی 

ش����یعه ی عه ره بی، ل����ه  ڕێگ����ه ی وێناكردنی ئێران 

به وه ی، كه  ده وڵه تێكه  گرنگی به  شیعه كان ده دات، 

ل����ه  هه ركوێیه ك بن، ته نان����ه ت ئه گه ر له ده ره وه ی 

سنووره كانیشی بن، ئه م سیاسه ته ش تا ئه ندازه یه ك 

له  عێراق و یه مه ن سه ركه وتوو بووه .
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1.بههێزكردنیسیاسهتیتهوهرهكانلهناوچهكهدابهپێیچهند

دهروازهیهكیدیاریكراو،كهدیارترینیاندهرهاویشتهیهكیتائیفی

ئاراستهیهدا بهو ههوڵدهدات ئێران كه شیعی(یه، - )سوننی

بڕوات،ئهمهشتهحهددایهكیگهورهیهبۆسعودیه،لهبهرئهوهی

سعودیه بهاڵم ئامادهیه، و كۆن ئێران هاوپهیمانێتییهكانی كه

گهورهی ئابووریی و دیپلۆماسی و سیاسی بارگرانییهكی چهند

سیاسییهكانی ههڵوێسته )بازاڕ(ی بهدهستهێنانی بۆ شانه لهسهر

و ئاڵۆز بارودۆخه ئهم كه سوننه، دهوڵهتانی له ههندێك

نازانن،كه بهدهوڵهتێك ناسهقامگیرهیانقۆستووهتهوه،خۆیان

بهتایبهتی ئێران لهگهڵ ڕاستهوخۆ بهرهنگاربوونهوهی بكهونه

)میسر،سودان،پاكستان(.

2.كاریگهرییملمالنێكهلهسهرپهكخستنیدانوستانهكانییهمهن،

سوریا، كێشهی لهسهر چاوهڕوانكراو دانوستانی كاتێكدا له

بهگوێرهی پهكخستن بۆ دهرناكهوێت ف��راوان بوارێكی وهك

كۆبوونهوهكانی له ئهوهی و نێودهوڵهتی سهپێنراوی مهرجی

سعوودیه، عهرهبستانی بهپێچهوانهوه بهڵكو كهوتهوه، ڤیهننا

بكات، چارهسهركردن سیاسیی ڕێڕهوی پاڵپشتی ههوڵدهدات

لهپێناو دهدات، دانوستانهكان پرۆسهی ڕێكخستنی ههوڵی

شهرمهزاركردنیالیهنیئێرانیوشاندهكهی.

له  بواری ئابووری: په نجه كرۆش���تن 
ههڵكشانی بۆ گهرمهكان سێكتهره له یهكێكه ئابووری بواری

ئاژانسی بڕیارهكهی لهدوای بهتایبهتی ملمالنێیانه، ئهو كێرڤی

وزهیئهتۆم،كهئێرانپابهندیكردووهبهوبهندوبڕگانهوه،كه

لهڕێككهوتننامهئهتۆمییهكهداواژۆیلهسهریانكردووه،ئهمهش

ویالیهتهیهكگرتووهكانیئهمهریكاوئهورووپاناچاردهكات،سزا

ئهنجوومهنی دهوڵهتانی ههڵبگرن. ئێران سهر ئابوورییهكانی

زیانێكی سعودیه، ههموویانهوه لهسهرووی كهنداو هاریكاریی

گهورهیبهركهوتلهئهنجامیدابهزینینرخینهوت،ههمانئهو

زیانهیلهئێرانیشكهوت،بهاڵمواڵتانیئهنجوومهنیهاریكاریی

تایبهتمهندییهكدهبهستن، بوارهدا،پشتبهچهند لهم كهنداو

كه سیادییهی، داراییه سندوقه ئهو وهك نییهتی، ئێران كه

واڵتانیكهنداوههیانهبۆپڕكردنهوهیكورتهێنانیبودجهكانیان،

كاتێكداسعوودیهوواڵتانی له نهوت، نرخی دابهزینی بههۆی

ئهنجوومهنیهاریكارییكهنداوبهردهوامنلهسهرپارێزگاریكردن

نهكردنهوهی، كهمتر و نهوت بهرههمهێنانی ئێستای ئاستی له

ئهمهشنرخینهوتلهئاستێكینزمدادههێڵێتهوه.

لەوانەیەكاربەدەستانیسعوودیەكەوتبنەژێرفشاریئەمەریكا،

عەرەبییەوە، دەوڵەتانی و عێراق سوننەكانی فشاری  ی��ان

تاوەكودوایچەندینساڵلەداخرانیباڵیۆزخانەكەیلەبەغدا

ئیستیفزازییانە پەرچەكردارێكی وەك لەبەرئەوەش بكاتەوە،

ئەلنەمری لەسێدارەدانی و باڵیۆزخانەكەی كردنەوەی وادەی

هۆكارەكەی پێدەچێت تردا دیوێكی بە ڕۆژەوە. یەك خستە

بگەڕێتەوە،بۆسەرنەكەوتنیپالنەكەیسعوودیەلەشكسپێهێنانی

بە سەبارەت ئێران، و خۆرئاوا دەوڵەتانی نێوان ڕێككەوتنی

بەدەستهێنانی لە ئێران سەركەوتنی و ئەتۆمییەكەی بەرنامە

ڕێككەوتنەوە، ئەو ئیمزاكردنی لەدوای خۆرئاواییەكان متمانەی

نیشاندانی لە بریتییە بڕگەكانی گەورەترین لە یەكێك كە

سزا هەڵگرتنی بۆ خۆرئاوا دەوڵەتانی و ئەمەریكا ئامادەیی

سیاسیوئابوورییەكانلەسەرتاران،ئەوەشبەدڵنیاییەوەدەبێتە

هەرێمیی كاریگەرێتیی و پێگە بەهێزكردنەوەی بۆ هۆكارێك

ئێرانوبەدیهاتنیئامانجوخواستەسیاسییەكانیلەناوچەكەدا،

ئەوەشكاربەدەستانیسعوودیەیتەواونیگەرانكردووە.

دڵەڕاوكێی و ترس گۆڕانكارییانەدا، ئەم لەگەڵ هاوتەریب

و پێگە فراوانبوونەوەی لەهەمبەر كەنداو واڵتانی و سعوودیە

پاڵی ئەمەش زیادیكردووە، ناوچەكە لەسەر ئێران، هەژموونی

حەسەن نەرسوڵاڵ
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ناوە،بۆگرتنەبەریچەندڕێگەیەكی بەحكومەتیسعوودیەوه

كە دیپلۆماسییەی، و سیاسی پێگە ئەو شكستپێهێنانی بۆ تر

بەتایبەتی بەدەستیهێناوە، ئەتۆمی ڕێككەوتننامەی لەدوای ئێران

دوای و ئەلنەمر نەمر شێخ لهسێدارەدانی هەنگاوی ڕێگەی لە

ئەوەیهەمووهەوڵوتەقەلالكانیسعوودیە،بۆگورزوەشاندن

لەقورساییوپێگەیئێرانشكستیانخوارد.

سزای كاریگهریی بههۆی شهكهتبوو، تارانی لهبهرئهمه

ئابووریوداچۆڕینیوزهوتواناكانیلهبواریئابوورییهوه،

پێشسهربازیلهسوریاویهمهن،توانایواڵتانیئهنجوومهنی

بۆ دێت سعوودیه ههمووشیانهوه لهسهرووی هاریكاری

له ن��هوت نرخی دابهزینی شۆكی ب��هردهم له خۆڕاگرتن

چهند ب��هردهم دهخاته ئێران ئهمهش جیهاندا، بازاڕهكانی

و ههرێمی و ناوخۆیی بواری له پێشبینیكراو، قهیرانێكی

نێودهوڵهتی.یهكێكلهسیاسهتهنهگۆڕهكانیئێرانلهناوچهی

هاوتهرا ههژموونی پێگهو كشانی له بریتییه عهرهبیدا،

لهگهڵگۆڕانكارییهههرێمیونێودهوڵهتییهكاندا،بۆیهئاماژه

لهگهڵ ڕووبهڕووبوونهوه كێرڤی ههڵكشانی ئهگهرهكانی و

سعودیه،لهسهرجهمگۆڕهپانهكانیملمالنێدا،كهههردووهێز

ئاستی بگاته پێدهچێت گهورهیهو زۆر كۆدهكاتهوه پێكهوه

ههرچهنده كهنداو، ئاوی لهناو پێكدادان و بهریهككهوتن

بۆ دوادهكهوێت نێوانیان ڕاستهوخۆی ڕووبهڕووبوونهوهی

ئایینده،بهاڵمههرڕوودهدات.

قورساییههرهگهورهدهكهوێتهسهرشانیدهوڵهتانیهاریكاریی

كهنداو،لهسهرووشیانهوهسعوودیهلهبهردهمپێگهیئێران،

و دهرهاویشته بهپێی ملمالنێیه ئهم بهڕێوهبردنی بۆیه

ئاستی لهسهر ڕاستهوخۆ ڕووبهڕووبوونهوهی ئامرازهكانی

ههموودۆسییهههڵپهستێردراوهكان،پێویستیبهستراتیژێكی

تۆكمهوبههێزههیه،بهتایبهتیلهكاتێكداكهدهبێتدیدگای

كهنداوییهكانیهكبخرێت،بهدیاریكراویشسیاسهتیدهرهوهی

ههمبهر له كهنداو، هاریكاریی ئهنجوومهنی دهوڵهتانی

حوسییەکانی یەمەن چەقی ملمالنێی تاران و ریاز
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بهرهنگاربوونهوه كاتی له میسر دۆسیهی و سوریا دۆسیهی

لهگهڵئێران.دابهشكردنیڕۆڵلهچوارچێوهیئهمملمالنێیه

بهڕوونی كهنداو هاریكاریی ئهنجوومهنی دهوڵهتانی لهنێوان

پچڕینی كه تهوق"، "دهوڵهتانی ستراتیژی پهیڕهوكردنی و

پهیوهندییهدیپلۆماسیوبازرگانییهكانبهتهواویدهگرێتهخۆ،

ئێران، لهگهڵ مامهڵهكردن شێوازی تۆمهتباركردنی له جگه

كه عوممان، لهسهر ستراتیژه ئهم چوارچێوهی له مانهوه

ههروهها بێالیهنه، دهوڵهتێكی دانوستانهكاندا پهراوێزی له

ئێران، سهربازییهكانی باڵه ههموو ڕیزكردنی بۆ ههوڵدان

له تر یهكێكی جیهانیدا. و عهرهبی تیرۆری لیستی له

ئامانجهكانبریتییهلهدووبارهتاووتوێكردنهوهیدۆسییهكانی

ئێران،لهئهنجوومهنیئاساییشینێودهوڵهتیوورووژاندنی

دۆسییه لهههموو ئێران، لهگهڵ نێودهوڵهتی بهریهككهوتنی

ئیمارات، دورگهكانی دۆسیهی وهك ههڵپهسێردراوهكاندا،

پشتیوانیكردنیدۆسیهیمافهكانیمرۆڤلهناوئێران)كێشهی

میلیشیا پێشێلكارییهكانی دۆسیهی بهرزكردنهوهی ئههواز(،

لهپێشههموویانهوهسوپای لهواڵتانیعهرهبی، ئێرانییهكان

پاسدارانیئێرانبۆبهردهمدادگایتاوانینێودهوڵهتی.

الدابێت پەردەی ناوچەكەدا، لە تائیفی ملمالنێی پێدەچێت

بابەتی لە پێشوو كالسیكییەكانی چەمكە هەموو لەسەر

و.. ئیسرائیل - عەرەب ملمالنێی  عەرەبی ناسیۆنالیستی

هتد...ئەمگۆڕانەیكەلەملمالنێكانوچەمكەكاندالەالیەن

وەك بووە، بەرجەستە خۆرئاواییەكانەوە هێزە و ئیسرائیل

ناوچەی ئەمڕۆ دۆخ��ەی ئەو دەكرێت. بۆ حسابی یەك

خۆرهەاڵتیناوەڕاستیپێداگوزەردەكات،بریتییەلەملمالنێی

حوكمی بە توند و كاریگەر ئیسالمیی دەوڵەتی دوو نێوان

هەریەكەشیان شیعە(، )سوننە- نێوان مەزهەبیی ناكۆكیی

ناكۆكی بازنەی لە بخاتەگەڕ تائیفی ملمالنێی هەوڵدەدات،

درێژەپێدانیان لەپێناو هەرێمییەكاندا، بەرەنگاربوونەوە و

و ناوچەكەدا لە ملمالنێكانیان و ئاڵۆزبوون دۆخ��ی بە

بە شەڕ بەڕێوەبردنی و گەرمەكانی دۆسیە كۆنتڕۆڵكردنی

لوبنان، و یەمەن لە یان سوریا، و عێراق لە وەكالەت،

و هەرێمی هێزە ڕۆڵی لە چاوپۆشیكردنیان سەرەڕای ئەمە

نێودەوڵەتییەكانیتر،لەبۆتەیئەوملمالنێهەرێمییەدا،كە

بەرەبەرەڕووبەرەكەیفراوانتردەبێت.

ههڵوێستی لهگهڵ كهنداو دهوڵهتانی تواناكانی یهكخستنی

توركیا،بۆگهیشتنبهتێڕوانینێكیڕووندهتوانێتڕووبهڕووی

دهستێوهردانیڕووسیا بههۆی كه بێتهوه، گۆڕانكارییانه ئهو

لهكێشهیسوریالهڕوویسهربازیودیپلۆماسییهوهدروست

مامهڵهكردنی له سعوودیه بهوهیه پێویستی ئهمهش بووه،

لهگهڵدۆسیهیسوریا،سیاسهتوپهیڕهویخۆیبگۆڕێت.

بهوئاستهیئهمملمالنێیهمهترسییهلهسهرسعوودیهوواڵتانی

كهنداو،بهاڵمدهرفهتێكیگهورهشیلهگهڵخۆیداههڵگرتووه،

له هێزهكان سهنگهرگرتنی ڕهوشی باشكردنی دووب��اره بۆ

درێژایی به كه ههاڵنهی، لهو خۆپاراستن و ناوچهكهدا

ڕوودهدات، ئهمڕۆ ئهوهی بهاڵم ڕووی��داوه، دهیه چهندین

له نییه، چیتر دواخ��راو ڕووبهڕووبوونهوهیهكی له جگه

ئهنجامیپشتگوێخستنیدۆسییهیئێرانوپهلهاویشتنیپێگه

و عهرهبی پایتهختی چوار كهوتنی ئاستی تا دهسهاڵتی، و

گهیشتنیبۆسهرسنووریسعوودیه.كهواتهسهركهوتنهكانی

ئێرانبههۆیشكستیسیاسییهێزهعهرهبیوكهنداوییهكان

ونهبوونیستراتیژێكیڕاستهقینهوهبووه.

س���ه رچاوه : 
سهنتهریعمرانبۆتوێژینهوهیستراتیژی

https://www.alsouria.net/content

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/4860

سه ره ڕای پشتیوانیكردنی ئۆپۆزسیۆنی چه كداری 

سوریا، به هۆی فراوانبوونی پێگه ی ئێران له سه ر 

زه وی و س���تراتیژی قووڵتر، به الی سعودیه وه  له  

چوونه  ناو دۆس���یه ی عێراق به رجه سته  ده بێت، 

ب���ه  به كارهێنانی ئامزاری تازه  و زۆر كاریگه رتر، 

ئه مه ش  له دوای تاووتوێكردنی هه ڵه كانی ڕابردوو
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وەهابیزم و تیرۆر
  سعودیە ئاگرەکە هەڵده گیرسێنێت، 

یان دەیکوژێنێتەوە؟

سایمۆنهاندرسۆن

لەعەرەبییەوە:ئایدیادیپلۆماتیک
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ستریت وول ڕۆژنامەی لە وتارێكم 2002دا، كانونی 12ی لە

جۆرنالبەناوونیشانی"شێوازیسعودی"نووسی.ئەوهۆكارەی

بوو، سعودیە لێدوانێكی بنووسم، وت��ارە ئەم پێوەنام پاڵی

بەكارهێنانی بە یەكگرتووەكان ویالیەتە بە ڕێگەنەدانی لەسەر

عێراق. سەر هێرشكردنە بۆ دەروازەی��ەك وەك سعودیە خاكی

یو. گۆڤاری لە كە دابوو، چیرۆكیك بە ئاماژەم وتارەمدا لەو

بە 2002 دووەمی كانونی لە9ی ڕیبروت وورلد نیوز& ئێس.

ناوونیشانی"خەرجیەكانیشازادە"باڵوكرابووهوە.لەووتارەمدا

كەس كەم پێشكەشكردووە، بەڵگەیەكی چیرۆكە ئەو وتوومە:

هەیەبەدواداچوونیبۆكردبێتوتێیداهاتووە:"دووبەرپرسلە

نەكردووه، ئاشكرا ناسنامەیانی كلنتۆن،كەگۆڤارەكە ئیدارەكەی

بەگۆڤارەكەیانڕاگەیاندووەدووشازادەیدیاریسعودیهەرلە

كوژرانی بووەهۆی كە ،1995 لهساڵی ڕیاز تەقینەوەكەی كاتی

پێنجڕاوێژكاریسەربازیئەمەریكی،پارەیانداوەبەئوسامەبن

الدن".لەزاریبەرپرسێكیسعودیشەوەوترا:بەڵگەنامەكانلە

كوێن؟هیچكەسبەڵگەیەكیپێشكەشنەكردووە.

هەرلەوتارەكەمدائاماژەمبەوداوە،كەكاتێكبەدواداچوونم

بۆئەوبەڵگەنامانەكرد،هەرزووبەرپرسانیئەمەریكاوبەریتانیا

پارەی شازادەیە دوو ئەو پێدام. گەورەشازادەیان دوو ناوی

بەكارهێناوە، خۆیان تایبەتی پارەی نەك سعودیه-یان فەڕمیی

داویانەبەئوسامەبنالدنتاكێشەلەناوچەیتردادروستبكات،

نەكلەشانشینیسعودیه،ئەمەش"شێوازیسعودی"یە.ئەوبڕە

ملیۆنان گەیشتووهتە" تەرخانكراوە مەسەلەیە ئەو بۆ پارانەش

دۆالر"وتاڕووداوەكانییانزەیئەیلوولیشبەردەوامبووە.بەم

دواییانەشلەبەرپرسێكیبەریتانیمپرسی،ئەگەرهەیەپێدانی

ئەوپارانەتائێستالەئارادابێت.ئەویشوتی:ئومێدەوارم،بەاڵم

دڵنیانەبوو.

ئەویش هێنا. شازادانەم ئەو ناوی تا پێچوو ساڵی س�ێ پاشان

ئەوكاتەش تا لەكۆتاییدا ناڕاستەوخۆ،چونكە بەشێوەیەكی تەنیا

لەژیاندامابوون.دواترلەوتارێكیترمداكەلەڕۆژنامەیوول

برینجیف" وەكو "سعودییەكانی ناوونیشانی بە جۆرناڵ ستریت

لە بەر ڕۆژ دوو )ئەویش باڵوكرایەوە ئابدا 3ی ب��ەرواری لە

مردنیشافەهد(بوونوسیم:"واشنتۆنبەڕوونیویستیخۆی

نەشاردووهتەوە،لەسەروەرگرتنیسوڵتان)وەزیریبەرگری(یان

هەردووكیان چونكە پاشایەتی، تەختی ناوخۆ( وەزیری ( نایف

تەنازولێكیان چەند ڕابردوو، لە پێیانوایە و نین كراوە ئەوەندە

ئاڕاستەی هەڕەشەكانیان تا ك��ردووە، قاعیدە ڕێكخراوی بۆ

بەرژەوەندییەكانیئەمەریكابكەننەكسعودیە.

ئەوكەرهستانەمبەكارهێنا،كاتێكڕاپۆرتیلێكۆڵینەوەیكۆنگرێس

لەسەردەستدرێژەییەكانییانزەیسێپتهمبهرخرایهوهبهرباس،كە

وەاڵمی من لەس���ەر  پرس���یارەكەی ئەمڕۆ، كورت دەبێتەوە و
لەسەر ئەوەی كە سعودیە توانیویەتی ڕۆڵی داگیرسێنەری 
ئاگرەكە بگێڕێت  و ڕەنگە بەردەوامیش بێت لەسەر ئەو ڕۆڵە. 
بەاڵم پێویستە لەسەر ئێمە وەك ویالیەتەیەكگرتووەكان  و 
هاوپەیمانەكانمان، هاوكاریی  شانش���ین بكەین بۆئەوەی 
ببێتە پیاوی ئاگركوژێنەوەكە، كە ئێس���تا لە س���ەروبەندی 
جێبەجێكردندای���ە. بەاڵم لێرەدا وەاڵمێك���ی درێژتر هەیە ، 
خۆی لە پسپۆڕییەكەی من دەبینێتەوە كاتێك، كە سەرقاڵ 
نابم بە نووس���ینی وتارێك لەس���ەر قەتەر وەك ئەوەی لەو 

هەفتەیەدا ئەنجاممدەدا، لەسەر خێزانی شانشینی سعودیە دەنووسم. ئەمڕۆ لێرەوە 
دەمەوێت لە س�ێ  وتاردا چەند پەرەگرافێك هەڵبهێنجێنم ده ربارەی پەیوەندیی نێوان 
ئال س���عود بەو هێرشە تیرۆریستییانه ی لە یانزەی سێپته مبه ر، كرایە سەر ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئه مه ریكا.

سایمۆن هاندرسۆن
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28پەرەگرافیكەمبوو،لەتەموزی2016دا.دواترلەوتارێكم

لەگۆڤاریفۆرینپۆلیسیبەناوونیشانی"ئەوەیكەدەیزانین

لەسەرڕۆڵیشانشینیسعودیەلەڕووداوەكانییانزەیسێپتهمبهر"

ئاماژەمبەچەندوشەیەككرد،كەالپەڕەی436داهاتبوو،كاتێك

ڕاوێژكارییاسایگشتیلەوەزارەتیخەزێنەیئەمەریكی،دێڤد

ئەوفهاورسشایەتیخۆیداووتی:نووسینگەكانیدامەزراوەیی

خێریسعودی"الحرمین"پەیوەندییەكیزۆرییانبەتوندڕەوەكان،

توندڕەوەئیسالمییەكان"هەبووە.دواترلەوالپەڕەنهێنییەی،كە

لە" ئەوانەی هەڵهێنجرابوو، بەرپرسانەدا ئەو شایەتی لە پێشتر

دەزگایهەواڵگریناوەندی"ئەمەریكیبوونوناویاننەهێنرا،

لە ناوەندییه نووسینگەی سەرۆكی كە كراوە، بەوە ئاماژە تێدا

"حهرهمهین"لەپشتیوانیكردنیتیرۆرتێوەگالوە،لەهەمانكاتدا

چەندپرسیارێكلەبارەیشازادەنایف��یشورووژێنرا".

كۆتاییوتارەكەشمبەوەهێناووتم:پڕوپاگەندەیسعوودییەكان

كە بەڵگەیەك، هیچ نەبوونی بە ئەمەریكییەكانیش، تەنانەت و

ئاماژەبەوەبكات،حكومەتیسعوودیەوەكدامەزراوەیەك،یان

گەورەبەرپرسانیسعوودیبەشێوەیەكییەكالیەنەپشتیوانییان

لەهێرشەكانییانزەیئەیلوولكردبێت"وایكرددووربكەوینەوە

گەورە كاروباری كە ب��ەوەی، پێداچوونەوە یان ئەگەری، لە

هێرشە ئەو ئەنجامدانی بووهتەهۆی سعوودی، بەرپرسانی

تیرۆرستییە.پاشانبەردەوامبوومووتم:منهەرگیزنەموتووە،

بە شانشین، خێزانی لە تاكێك یاچەند كەحكومەتیسعودی،

شێوەیەكیڕاستەوخۆپشتیوانییانلەهێرشەكانییانزەیئەیلوول

كردووە.بەجۆرێككەلەكۆتاییداپارەیفەرمییسعودیبەبێ

هیچگومانێك،كەوتووهتەناوگیرفانیهێرشبەرەكان.جارێكلە

بەرپرسێكیبەریتانیمپرسی:چۆنئێمەبزانین؟لەوەاڵمداوتی:

"لەچهەژمارێكئەوپارەیەهاتووە،لەكوێگیرساوەتەوە".

ڕووداوەكانی ئێران بێگومان ئێستاش، كاتی سەر بێینە گەر

ڕووداوە بەهۆی سعوودیە ئەستۆی سەر دەخاتە دواییە ئەو

بینیلەكاتیئێستادا.هەر ئێران،بەخۆیەوە تیرۆریستییەكانی

بەكردەوەش"پاسەوانیشۆڕش"یئێرانیئەوەیانكرد،بێگومان

سعوودیەشڕەتیدەكاتەوەوبەتووڕەبوونێكەوەهەرتێوەگالنێكی

لەمكارەڕەتدەكاتەوە.

لەویالیەتەیەكگرتووەكانیش،سەرباریئەوهەواڵنەیدەدرێن،

بۆدانانیسنوورێكبۆئەومشتومڕانە،كەچیمشتومڕێكیزۆر

دەكرێتلەسەرتێوەگالنیبەرپرسانیسعوودیەلەسەرهێرشەكانی

یانزەیئەیلوول.بۆمنیشدووپرسیاریسەرەكیدێتەئاراوە:

بكات،كە تاوانەی ئەو 1.سعوودیەچۆندەتوانێتقەرەبووی

لەیانزەیئەیلوولئەنجامیداوەپێششانزەساڵپێشئێستا؟

2.چۆنبتوانینبەشداربین،یانیارمەتیدەربین،یانپێداگری

بكەینلەسەرئەوەیسعوودیەهەوڵیزیاتربدات،بۆوەستاندنی

بۆ ترسناك هەڕەشەیەكی مایەی بوونەتە تیرۆریستییەكانی كارە

سەرداهاتوویناوچەكەوجیهانیش؟



بنەماڵەی ئال سعود
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روبەڕوبوونەوەی ئێران و سعودیە؛ 
ناردنی پەیام لە بارەگای موجاهیدینەوە

لەفارسییەوە:ئاراممەحمودئەحمەد
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میوانی چاوەڕواننەکراو
لەگەڵهەمووئەوانەیلەکۆبوونەوەکانیموجاهیدیندابەرچاو

کەوتوون،ناوێکزیاترلەوانیترسەرنجیڕاگەیاندنەکانیبەالی

خۆیداڕاکێشا،کاردانەوەیبەرپرسانیکۆماریئیسالمییئێرانی

لێکەوتەوە،ئەویششازادە)تورکیفەیسەڵ(کوڕیشایپێشووی

سعوودیەوبەڕێوەبەریپێشوویهەواڵگریبوو.

سعوودیە هەواڵگریی پێشووی بەڕێوەبەری تورکی کە ڕاستە

بووە،بەاڵمئەوکوڕیشایپێشوویعەرەبستانوئەندامێکی

کاریگەرودەستڕۆیشتوویخانەدانیپاشایەتییە.پێگەوپێشینەی

ئاڵۆزەکانی زۆر پەیوەندییە کاتی لە بەتایبەتی فەیسەڵ تورکی

و سعوودی عەرەبستانی لەگەڵ ئێران ئیسالمیی کۆماری نێوان

ژمارەیەکلەواڵتانیعەرەبییکەنداوبەسەرۆکایەتییسعوودیە،

گرنگییەکیزۆرزیاترەووتارەکەیلەوکۆبوونەوەیەداکاریگەریی

زۆری،لەسەرکۆماریئیسالمییئێرانهەبوو.

ئاساییشی و پێشوویهەواڵگری بەڕێوەبەری وتارەکەی توندیی

کۆماری دژی پێویستە کرد، بەوە ئاماژەی کە عەرەبستان،

ئیسالمییئێرانوڕابەرانیئێستاوپێشوویبوەستنەوە،جەختی

لە کاتێک ئێرانکردەوە، ئێستای لەسەرڕووخاندنیحکومەتی

نەماوە، لەنێوانیاندا سیاسی پەیوەندییەکی هیچ واڵتە دوو ئەو

هیچشیکارولێکدانەوەیەکیبێجگەلەدوژمنایەتیهەڵناگرێت.

و تێگەیشت پەیامە لەو ئێران ئیسالمیی کۆماری خۆیەوە الی

ئامادەبوون،وتەکانیتورکیفەیسەڵیبەهەڵوێستیتاکەکەسیی

خۆیلێکنەدایەوە،بەڵکووەکهەڵویستیڕەسمییعەرەبستان

لێکدایەوەوبەدوژمنایەتیلەقەڵەمیداومەحکومیکرد.

وتار کردنی پێشکەش و ئامادەبوون کە نییە، ل��ەوەدا گومان

لەالیەنتورکیفەیسەڵەوە،لەکۆبوونەوەیموجاهیدینیخەلق

بەواتایبەڕەسمیبوونیپەیوەندییەکانینێوانئەوڕێکخراوەو

دەوڵەتیسعوودیەدێت.

بەاڵمبۆچیعەرەبستانیسعوودیلەسااڵنیڕابردوودابوونی

ناکۆکییەکانیلەگەڵکۆماریئیسالمییئێران،خۆیلەهاوکاری

ئێستا بەاڵم دەپاراست، ڕێکخراوەدا ئەو لەگەڵ پەیوەندی و

لە دەکاتەوە، هەواڵگری پێشووی بەڕێوەبەری دەستی بێترس

توندترین بە و دەبێت بەشدار ڕێکخراوەدا ئەو کۆبوونەوەی

شێوەباسلەپێویستییڕووخاندنیسیستمیدەسەاڵتیکۆماری

ئیسالمییئێراندەکات؟

دوایهاتنەسەرحوکمیشاینوێیعەرەبستانوگرووپەنزیکەکە

لەخۆی،سەرجەمڕووداوەکانئاڵۆزیلەپەیوەندییەکانینێوان

توندتربوونی لەگەڵ کرد.هاوکات زیاتر ئێرانوعەرەبستانیان

هەڵوێستەکانیڕیازبەرامبەرتاران،بەرپرسانیکۆماریئیسالمیی

ئێرانلەوانە،ئایەتوڵاڵخامنەییوفەرماندەکانیسوپاهەڵویستی

ناوچەکەدا لە هاوپەیمانەکانی، و عەرەبستان بەرامبەر خۆیان

توندترکردووە.

لەسێدارەدانیشێخنەمرباقرنەمر،کەسایەتییشیعەیناسراولە

عەرەبستانیسعوودیوهێرشکردنەسەرباڵیۆزخانەیسعوودیە

واڵتە، دوو ئەو نێوان پەیوەندیی پچڕانی بووەهۆی تاران، لە

گۆڕانکارییەکانیئێستالەیەمەن،عێراق،سوریاوبەحرەینلە

نێوان پەیوەندییەکانی پەردەپۆشکردنی بۆ جێگەیەک ڕووکاردا

عەرەبستانوموجاهیدیننەهێشتووەتەوە.

لەوهەلومەرجەداپشتیوانییئاشکراوڕاستەوخۆلەهێزەنەیارەکانی

بە هەست بەتەواوی تاران پەیامێکە ئێران، ئیسالمیی کۆماری

توندییەکەیدەکاتولەکاردانەوەوپەیوەندیوگۆڕانکارییە

ناوچەییەکانداڕەنگدەداتەوە.

لەالیەکیترەوەموجاهیدینیخەلق،کەلەمسااڵنەیدواییداو

دوایڕووخاندنیڕژێمیسەدام،لەناوکەمپیئەشرەفدالەعێراق

فشاریزۆریانلەسەربووە،هۆکارێکنادۆزیتەوەبۆئەوەیئەم

هاوکارییەئاشکرایەوناردنیپەیامێکبۆتارانڕەتبکاتەوە.

کۆبوونەوەی س���ااڵنەی موجاهیدینی خەلقی ئێران پار لە فەڕەنس���ا بەڕێوەچوو، لەو کـ
کۆبوونەوەیدا وتەکانی ش���ازادە )تورکی فەیس���ەڵ( بەڕێوەبەری پێش���ووی دەزگای 

هەواڵگری و ئاساییشی عەرەبستان سەرنجەکانی بەالی خۆیدا ڕاکێشا. 
بە نزیکەیی لە س���ەرجەم کۆبوونەوە س���ااڵنەییەکانی موجاهیدیندا، ژمارەیەک لە 
کەس���ایەتییە سیاسییە ئەورووپایی و ئەمەریکاییەکان، کە لە کاتی ئامادەبوونیاندا 

پۆستی ڕەسمییان نەبووە، بەشدار بوون و پشتیوانییان لەو ڕێکخراوە کردووە.



114

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیسالمیی کۆماری ڕووخاندنی موجاهیدین سەرەکیی ئامانجی

ئێرانە.بوونیانلەسەرخاکیعێراقلەکاتیشەڕیعێراق–ئێراندا

بۆ ئامادەیە چەندێک ڕێکخراوە، ئەم کە سەلماندی، بەڕوونی

بەدەستهێنانیئامانجیخۆیهەوڵبدات.لەبەرئەوەئەمڕێکخراوە

یان هاوپەیمانێک هەبوونی ئێستادا هەلومەرجی لە بەتایبەتی

ڕووداوێکی وەک عەرەبستان، وەک ئاشکرای یارمەتیدەرێکی

ئەرێنیدەبینێتەوە.

ئێران: ناکرێت گومان لە پەیوەندیی نێوان سعوودیە و 
موجاهیدین بکرێت

یەکێکلەئەندامەجیاوەبووەکانلەموجاهیدین،پەردەلەسەر

عەرەبستان و ئیسرائیل لەگەڵ موجاهیدین دێرینی پەیوەندیی

البردووە،وردەکارییئەوپەیوەندییانەیخستووەتەڕوو.

وەکلەڕاگەیاندنەکانیئێرانباڵوکراوەتەوە،)مەریمسەنجابی(

یەکێکلەئەندامانیپێشوویموجاهیدینئاماژەیبەوەکردووە،

سعوودیە و ڕێکخراوە ئەو نێوان پەیوەندیی لەسەر بەڵگە کە

هەیە."ڕێکخراوەکەیارمەتییداراییلەعەرەبستانوئیسرائیل

وەردەگرێت،لەکوشتاریهاوواڵتییانیعێراقیدادەستیهەبووە.

وەزی��ری پێشووی جێگری عەبدوڵاڵییان ئەمیر خۆیەوە الی

دەرەوەیئێرانڕایگەیاندووە،کەناکرێتگومانلەپەیوەندیی

سااڵنەی لەم بەتایبەتی بکرێت، وسعوودیە موجاهیدین نێوان

دواییدا،ناوبراودوایئاماژەکردنیبەوتەکانیتورکیفەیسەڵ

بۆ عەرەبستان ئاساییشی و ئانوری پشتیوانیی کە وتوویەتی،

موجاهیدینبەهەمووشێوازێک،لەبەرنامەیکاریڕیازدابووە.

ناوبراوئاماژەیبەهەڵەیستراتیژییبەکارهێنانیتیرۆریزم،لە

گۆڕانکارییەناوچەییەکانکردووەوڕایگەیاندووە،بەمکارەڕیاز

ناوچەکەتووشیزیانێکدەکات،کەقەرەبووناکرێتەوە.

دەروەی وەزیری ڕاوێژکاری شێخولئیسالم حسێن خۆیەوە الی

لەگەڵ عەرەبستان پەیوەندییەکانی کە ڕایگەیاندووە، ئێران

موجاهیدینپەیوەندییەکیدێرینە،بەاڵملەئێستادائاشکرابووە.

ئێران پێشووی باڵیۆزی دەستمالچی( )ئەحمەد کاتدا هەمان لە

مەترسیداری یارییەکی عەرەبستان کە ڕایگەیاندووە، لوبنان لە

مەترسیداری دەرەنجامی و دەستپێکردووە ناوچەکەدا لە

لێدەکەوێتەوە.

بەوتەیناوبراوموجاهیدینوعەرەبستانبەردەوامولەمێژە

لەالیەن ئێران ئیسالمیی شۆڕشی دەکەن،دوای یەکتر هاوکاریی

خاڵێکی ئێستاشدا لە دەکرێن، دارایی پشتیوانی عەرەبستانەوە

ترلەپەیوەندیینێوانیانئاشکرابووەوسعوودییەکانپەردەیان

لەسەرپەیوەندییەنهێنییەکانیانهەڵماڵیوە،لەئێستاداسعوودیە

بانگهێشتیبەرپرسێکیبااڵیموجاهیدینبۆواڵتەکەیاندەکات.

ئەوباڵیۆزەیپێشووئاماژەیبەوەشکردووە،کە"ئالسعوود

لەبەرئەوەیلەگەڵگرووپیتیرۆریستییموجاهیدین،ڕاستەوخۆ

داهاتوویەکی وەردەدات، ئێران ناوخۆی کاروباری لە دەست

ناخۆشچاوەڕوانیدەکات،چونکەلەگەڵئەوانەیدەستیانبە

خوێنیهاوواڵتییانیئێرانسووربووە،هاوکاریدەکاتوپیالنی

تریانلەژێرسەردایە."

خوالێخۆشبوو  )مەسعوود ڕەجەوی(
بێجگەلەوتەتوندەکانیتورکیفەیسەڵ،وتەیەکیتریناوبراو

سەرنجیئامادەبووانیڕاکێشا،ئەویشناوبردنیمەسعوودڕەجەوی

بە ئەمادەبووان لە یەکێک هیچ کاتەدا لەو خوالێخۆشبوو. بە

)مەریەمڕەجەوی(شەوەکاردانەوەیاننەبوو،بەاڵمدواترلەدەقە

)خوالێخۆشبوو( وشەی ڕێکخراوەوە ئەو لەالیەن باڵوکراوەکان

البرابوو.لەوبارەیەوە)شاهینقوبادی(وتەبێژیموجاهیدنلە

مریەم رەجەوی
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بەهەڵە فەیسەڵ تورکی وتەکانی کە ڕایگەیاند، کاردانهوەیەکدا

لێکدانەوەیانبۆکراوە.

مەسعوودڕەجەویدوایڕووخانیڕژێمیسەدامحسێنلەعێراق،

بەسەردەبات، ژیان نادیار شوێنێکی لە موجاهیدین وتەی بە

دواپەیامیدەنگییمەسعوودڕەجەویساڵی2014بووە،لەو

کاتەوەتائێستاتەنیاپەیامینووسراویباڵودەکرێتەوە،لەبەرئەوە

گومانەکانلەبارەیمردنیانزیندووبوونیمەسعوود،تەنیابە

پەیامیدەنگیووێنەییدەڕەوێنەوە.

پرسیارە، جێی ئەوە دووبارە ئەمانەشدا، هەموو لەگەڵ بەاڵم

کەئایاکەسێکیوەکبەڕێوەبەریپێشوویدەزگایهەواڵگریی

بکات، نەیارگفتوگۆ لەگەڵهیزێکی کاتێکدەیەوێت واڵتێک،

ئاگاداریمردنیانژیانیڕابەرەکەینییەوبەسادەییهەڵەیەکی

بەوزەقییەدەکات؟

کاردانەوەی ئێران بەرامبەر پەیوەندییەکانی نێوان 
موجاهیدین و سعوودیە

ئامادەبوونیشازادەتورکیفەیسەڵلەکۆبوونەوەیموجاهیدین

و بەرپرسان لەالیەن ک��اردان��ەوەی لە شەپۆلێک فەڕەنسا لە

فەڕەنسا کۆبوونەوەکەی لێکەوتەوە. ئێرانەوە ڕاگەیاندنەکانی

لەالیەنکۆماریئیسالمییئێرانەوە،مەحکومکرا.لەگەڵئەوەشدا

ئامادەبوونیتورکیفەیسهڵوەکئەندامێکیشانشینیسعوودیە،

ئاساییشی و هەواڵگری دەزگای بەرپرسی بوو، دەیە دوو کە

سعوودیەبووە،بووەهۆیئەوەیبەرپرسانیئێران،سعوودییەکان

بەپشتیوانیکردنیتیرۆریزمدژیواڵتەکەیانتۆماتباربکەن

سوپای گشتییەکانی پەیوەندییە بەرپرسی شەریف ڕەم��ەزان

پاسدارانیشۆڕشیئیسالمییئێرانلەوبارەیەوەڕایگەیاندووە،کە

ئامادەبوونیفەیسەڵ)نیشانەیپەیوەندییدێرینی(موجاهیدین

لەگەڵعەرەبستانە.

ڕەمەزانجەختیلەسەرئەوەکردووەتەوە،کەهەوڵیڕاگەیاندنە

بێگانەوسعوودییەکانبۆزیندووکردنەوەیموجاهیدین،مەحکوم

کە کردووە، تۆماتبار بەوە عەرەبستانی و دەبێت شکست بە

لە پشتیوانی ئیسرائیل و ئەمەریکا ستراتیژی و بەرنامە بەپێی

موجاهیدین،داعش،قاعیدەوتاڵیباندەکات.

پێشووی جێگری عەبدوڵاڵییان( ئەمیر )حسێن خۆیەوە الی

ئەفریقیا، و عەرەب کاروباری بۆ ئێران، دەرەوەی وەزارەت��ی

ڕایگەیاندووە، و لێکداوەتەوە فەیسەڵی وتەکانی شێوەیە بەم

و دارایی بەرفراوانە پشتیوانییە کە دەریدەخەن، وتانە "ئەم

هەموو بە تیرۆریزم بۆ سعوودی عەرەبستانی ئاساییشییەکانی

شێوازەکانبەردەواملەالیەنڕیازەوەلەبەرنامەیکاردابووە."

دیاریکردنی کۆمیتەی ئەمینداری ڕەزای��ی( )موحسن هەروەها

عەرەبستانی ئێران، دەسەاڵتی سیستمی بەرژەوەندییەکانی

سعوودیبەبەرپرسلەهێرشەتیرۆریستییەکانیموجاهیدینلە

ناوخۆیئێرانناوبردووە.

سەرچاوە: 
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160710_l10_jb_

turki_mko

http://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2016/07/

i ran-mek-mojahed in-saud i- turk i-b in-fa i sa l .

html#ixzz4XNJKJktA

h t t p : / / www. rad i o f a rd a . com / a / f 8- i ran- s aud i-

rajavi/27850171.html

/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/20/1125525

/http://www.iribnews.ir/fa/news/1205626

/http://www.mersadnews.ir/news/275835

/http://www.fardanews.com/fa/news/201341

/http://qudsonline.ir/news/415329

ناوێک زیاتر لەوانی تر سەرنجی ڕاگەیاندنەکانی 

بە الی خۆیدا ڕاکێش���ا، کاردانەوەی بەرپرس���انی 

کۆماری ئیس���المیی ئێران���ی لێکەوتەوە، ئەویش 

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

سعوودیە و بەڕێوەبەری پێشووی هەواڵگری بوو.
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"ئامانجی سه ره كی سعودیه "
لێدانی ئێران له  ڕێگه ی نه یاره كانیه وه 

ئاراشڕایسنزاد

لهعهرهبییهوه:سیڤاسابیر
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له جار ههندێك ڕیاز و تاران نێوان گهشهسهندووی ههڵكشانی

چوارچێوهی"گهمهیهكیگهوره"یجیۆسیاسیینوێباسیلێدهكرێت.

ستراتیژییان كێبڕكێیهكی دهیه ماوهیچهندین بۆ واڵتهكه ههردوو

لهو ههرێمی ههژموونی سهپاندنی بۆ كرد، یهكدا بهرامبهر له

ناوچهیهدا،كهلهكهنداویفارسیهوهتاكودهریایسپیناوهڕاستو

دهریایعهرهبدرێژبووهتهوه.ههردووهێزهپشتگیرییچهندهێز

والیهنێكیجۆراوجۆرلهسوریا،عێراق،بهحرێن،لوبنانویهمهن

سعوودیه سێپتهمبهر، 11ی ڕووداوهكانی پێش قۆناغی له دهكهن.

دهستیكرد،بهكاركردنبۆگهمارۆدانیئێرانلهڕوویههرێمییهوه،

به پشتی كه ئێران، دهرهوهی سیاسهتی جڵهوكردنی ههروهها

ههناردهكردنیشۆڕشبهستووه،ئهوهشلهڕێگهیپشتیوانیكردنی

بزووتنهوهی پشتیوانیكردنی دواتریش بهغدا، له بهعس ڕژێمی

قووڵ، عهقیدهیی جیاوازیی ههبوونی سهرهڕای كابوڵ. له تاڵیبان

لێپرسراوانیڕیازلهشهڕیخوێناویههشتساڵیعێراق–ئێران

به سهرقاڵبوونیان شانبهشانی كرد. حسێن(یان )سهدام هاوكاریی

پاكستان له وههابییهت باڵوكردنهوهی بۆ دارایی، كۆمهكی پێدانی

پشتیوانیكردنی پاشان و فهیسهڵ شا دهسهاڵتی سهردهمی له

ئهفغانستان له لهماوهیشهڕیسۆڤێت ئهفغانستان، موجاهیدانی

له ههبوو، ڕۆڵیان سعوودییهكان ههروهها .1979-1989 لهنێوان

كۆتایی له كابوڵ. له توندڕهو تاڵیبانی بزووتنهوهی دروستبوونی

گهمارۆدانی بۆ تهقهلالكانیسعوویه و نهوهتهكاندا،ههوڵ دهیهی

ئێرانگهیشتهلووتكه.

ڕووداوهكانی11یسێپتهمبهروڕاگهیاندنیشهڕیجیهانی،لهدژی

ههردوو ڕووخاندنی بووههۆی بوشهوه، سهرۆك لهالیهن تیرۆر

ڕووخانی لهگهڵ هاوكاتیش بهغدا، و كابوڵ له دهسهاڵت ڕژێمی

ههردووڕژێمیبهعسوتاڵیبان،ڕیازكارتهتهقلیدییهستراتیژییهكانی

بۆگهمارۆدانیههڕهشهیئێرانلهدهستدا.لهئهنجامیپهالماردانی

دهسهاڵتی له بۆشایی دروستبوونی ئهمهریكاوه، لهالیهن عێراق

ناوخۆیعێراق،ئێرانیلهههڕهشهههرێمییهڕاستهوخۆكانپاراست.

لهپێناوگهمارۆدانیهێزیگهشهسهندوویئێرانلهناوچهكه،ڕیازو

هاوپهیمانهههرێمییهكانیقهبارهیههژموونیههرێمیپێشبینیكراوی

تارانیانلهخۆرههاڵتیناوهڕاست،لهقهبارهیخۆیگهورهتركرد.

لهكۆتاییساڵی2004،شاعهبدوڵاڵیئوردوندهستهواژهیهكیجێی

مشتومڕیداڕشت،كههێشتازاڵهبهسهرجوگرافیایسیاسییناوچهی

خۆرههاڵتیناوهڕاست،ئهویش)هیاللیشیعه(یه.ڕۆژنامهیواشنتۆن

پۆستدهقهكهیبهمشێوهیهداڕشتووه:"ئهگهربێتوحكومهتی

ل���ه  ئه م���ڕۆدا هاوپه یمانێتی له گه ڵ تی���رۆر بۆ له ناوبردنی پێگ���ه ی ئێران، پوخته ی لـ
سیاسه تی س���عوودیه یه ، به اڵم ڕێكخراوه  تیرۆریس���تییه كان سعوودیه  به  نموونه ی 
بااڵی خۆیان نازانن، به ڵكو ته نیا وه ك س���ه رچاوه ی خه رجی���ی دارایی لێی ده ڕوانن، 
ئه وه ش گومانه كان تۆخده كاته وه ، به وه ی كه  خراپیی ئه م سیاس���ه ته  دواجار به سه ر 
داڕێژه رانیدا ده شكێته وه . له  9ی ته موزی ساڵی 2016دا به  شێوه یه كی بێوێنه  شازاده  
توركی ئه لفه یس���ه ڵ، به ڕێوه به ری پێش���ووی ده زگای هه واڵگریی سعوودیه  ئاماده ی 
كۆبوونه وه ی گرووپێكی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بوو، كه  به  ناوی ڕێكخراوی موجاهیدینی 
خه لق ناسراوه ، ئه لفه یسه ڵ له و كۆبوونه وه یه دا داوای ڕووخاندنی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران���ی كردووه . ئه وه ن���ده ی نه خایاند له  30ی ته موز ڕاب���ه ری موجاهیدینی خه لق 
مریه م ڕه جه وی و مه حمود عه باس، سه رۆكی ده سه اڵتی فه له ستین له  پاریس پێكه وه  
كۆبوونه وه . پێش ئه وه  ش له  مانگی ئاداری 2016دا حزبی دیموكراتی كوردس���تان، 
كه  نزیكه ی )20( س���اڵه چه كی ل���ه  دژی ئێران به رزنه كردووه ته وه ، به  ش���ێوه یه كی 
كتوپڕ یاخیبوونێكی توندی له  دژی تاران به رپاكرد، كه  بووه هۆی ڕوودانی پێكدادانی 
خوێناوی له  باكووری خۆرئاوای ئێران     له نێوان س���وپای پاس���داران و پێش���مه رگه  
كورده كانی ئێران. ئه م ڕووداوانه  به دوای یه كدا قۆناغێكی نوێی ڕووبه ڕووبوونه وه ی 

له نێوان تاران و ڕیاز هێنایه ئاراوه . 
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ههژموونی و الیهنانه و هێز ئهو ههژموونی ژێر بكهوێته عێراق

نوێی هیاللێكی دهكرێت ئێران، به سهر سیاسییهكانی كهسایهتییه

پێكهاتوولهبزووتنهوهكانیانلهحكومهتهشیعییهدهسهاڵتدارهكانله

ئێرانهوهتاعێراقوسوریاولوبنانپێكبێت،ههڕهشهلههاوسهنگیی

هێزیكالسیكینێوانههردووتائیفهئیسالمییهسهرهكییهكهبكات،

ویالیهته بهرژهوهندییهكانی ب��هردهم له نوێ ئاستهنگێكی ببێته

یهكگرتووهكانیئهمهریكاوهاوپهیمانهكانی".

بهتێڕواننیڕیاز،ئێرانلهوبڕوایهدایههیاللیشیعیبهرزییبناغهی

ڕژێمێكی تێكشكاندنی به بهدهستهاتووهكهیهتی، ههرێمییه هێزه

ههڕهشهیهكی بووهته درێژه دوورو ماوهیهكی كه باو، ههرێمیی

ههبوو،بۆسهرئاساییشیڕژێمهعهرهبییهكانلهناوچهكهدا.ئامانجی

و هاوكاریكردن به پشتدهبهستێت، سعوودیه دهرهوهی سیاسهتی

پشتیوانیكردنیگرووپهجیهادی–سهلهفییهكان،ئهوهشههڕهشهیه

لێدهكات. پشتیوانییان ناوچهكهدا له تاران كه ڕژێمانهی، ئهو بۆ

ههڵگهڕاوهكانی  هێزه بۆ سعوودیه بههێزی پشتگیریی بۆتهی له

سوریای سوپای و ئیسالم سوپای داعش، نوسره، بهرهی سوریا:

ئازاد،سعودیهپێیوایهڕژێمیدیمهشقكارتێكیستراتیژییبراوهی

ئێرانپێكدههێنێت،لهههمانكاتیشداڕیازههوڵیداوه،كهلێنینێوان

ڕێگهیهاوكاریكردنیهێزه له گهورهتربكات، شیعیزم–سوننیزم

سوننییهكانلهعێراق.لهڕێگهیكاریگهرینواندنلهسهرسوریاو

عێراق،ڕیازههوڵدهداتگوشاربخاتهسهرتارانلهپێناوبهدهستهێنانی

پاداشتیخۆیلهبهشهكانیتریناوچهكه،بۆنموونهوهكیهمهن.

ههروههازیادبوونیفشارلهسهرناوهندیپێگهوقهڵهمڕهویئێران

وسنوورهكانیخۆرئاوایدهچێتهناوئهوخانهیهوه.

سعویه دوژمنكارانهی نوێی سیاسهتی ناوخۆ، ئاستی لهسهر

ڕێگهی له بسهپێنێت، ئێراندا بهسهر نوێ ههڕهشهی ههوڵدهدات

به ئۆپۆزسیۆنهوه، گرووپی چهندین چاالككردنهوهی و هاندان

گرووپه و هێز سهرهڕای خهلق(یشهوه، )موجاهیدینی ڕێكخراوی

ئیتنییهكانلهكوردستانیئێرانوبلوچستان.ئهمهیهدیویناوخۆی

لهگهڵ وێرانبكات. ئێران دهیهوێت كه سعوودیه، نوێی سیاسهتی

2016ی تهموزی 9ی كۆنگرهی له فهیسهڵ ش��ازاده دهركهوتنی

ڕووخاندنی بۆ بانگهشهكردنی و خهلق موجاهیدینی ڕێكخراوی

ئاراستهی به ناوه گ��هورهی ههنگاوێكی ڕیاز ئیسالمی، كۆماری

ئێران.ڕێكخراوی لهناوبردنی نوێیهكهیبۆ جێبهجێكردنیسیاسهته

موجاهیدینیخهلق،كهلهساڵی1965دامهزرێنراوه،بریتیبووه

لهگرووپێكینهیاریچهكدارلهسهردهمیدهسهاڵتیپاشایهتیله

ماركسیزم كه بنكۆڵكاری، ئایدیۆلۆژیایهكی لهگهڵههبوونی ئێران،

كۆمهڵێك خهلق موجاهیدینی كۆكردووهتهوه. پێكهوه ئیسالمی و

پهالماریلهدژیسهربازهئهمهریكییهكانلهئێرانئهنجامدا،پاشان

لهدوایچهندساڵێكلهالیهنوهزارهتیدهرهوهیئهمهریكاوهناوی

بهرپابوونی لهدوای تیرۆریستییهكان. ڕێكخراوه لیستی ناو خرایه

موجاهیدینی ڕێكخراوی شۆڕشگێڕیی دهسهاڵتی ئیسالمی شۆڕشی

خهلقیوهالنا،پاشانتارانلهسهرهتاكانیدهیهیههشتاكانداوهكو

ڕژێمی پهالماردانی كاتی له قهڵهم. دایه تیرۆریستی ڕێكخراوێكی

سهدامحسێن،ڕێكخراویموجاهیدینیخهلقدژایهتییئێرانیكرد،

یارمهتییسهدامیدالهدامركاندنهوهیههردووڕاپهڕینیشیعهكانو

كوردهكانلهعێراق.لهكۆبوونهوهیڕێكخراویموجاهیدینیخهلق

كۆماری ئاراستهی توندی ڕهخنهی ئهلفهیسهڵ توركی پاریس، له

ئیسالمیكرد،بهتایبهتیدامهزرێنهرهكهیئایهتوڵاڵخومهینیبههۆی

خواستیههناردهكردنیشۆڕشهوه.

ئهمهبهرجهستهكردنێكیدیاریسیاسهتینوێیحكومهتیسعوودیهیه،

سهركرده دهستبهرداربوونی لهگهڵ ئێران، لهناوبردنی ئامانجی به

سعوودییهكانلهناڕوونیوههوڵدانیانبۆجێبهجێكردنیسیاسهتی

گۆڕینیڕژێم،لهئێرانبهگرتنهبهریشهفافیهتێكیزیاتر.گهڕانێكی

بنهڕهتیبهمجۆرهلهسیاسهتیسعوودیهدیدارێكیتریجێمشتومڕی

لێكهوتهوه،بههۆیدیدارینێوانمریهمڕهجهویڕابهریڕێكخراوی

موجاهیدینیخهلقومهحمودعهباس،سهرۆكیدهسهاڵتیفهلهستین

لهپاریس.پهیوهندییهكانینێواندهسهاڵتیفهلهستینیوموجاهیدینی

خهلقشتێكیتازهینههێنایهئاراوه.میلیشیاكانیموجاهیدینیخهلق

بهبنكهسهربازییهكانیڕێكخراویفهتحلهباشووریلوبنانڕاهێنانیان

پێكرا،بۆبهرهنگاربوونهوهیڕژێمیپههلهویلهتاران.ئهوهیجێی

گرنگیپێدانهئهوهیه،كهههردووگرووپهكهوهكیهكشانبهشانی

دیكتاتۆریپێشوویعێراق)سهدامحسێن(لهشهڕینێوانعێراق-

ئێرانجهنگان،بهاڵمچاوپێكهوتنیڕهجهویلهگهڵعهباسیهكسهر

وهكبهشێكلهسیاسهتهپهالماردهرهكانیسعوودیه،لهناوچهكهدا

درایهقهڵهم.سعوودیهوهكدۆنهریسهرهكییدهسهاڵتیفهلهستین

ئاسانكارییهكانیبۆئهنجامدانی،ئهودیدارهینێوانمریهمڕهجهوی

بۆ بوو ڕهمزی برینداركردنێكی ئهوهش كرد، عهباس مهحمود و

ئێران.

عهرهبی، ههرواڵتێكی له زیاتر ئێران 1979وه، شۆڕشی لهدوای

بۆیه دهدات، فهلهستینی موقاوهمهی الیهنهكانی و هێز یارمهتیی

گرت. كۆبوونهوهیه لهو ڕهخنهیان بهتوندی ئێران لێپرسراوانی
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محهمهد ئێران دهرهوهی وهزیری ڕاوێژكاری شێخولئیسالم، حسێن

موجاهیدینی "ڕێكخراوی وت��ی: ب��ارهی��هوه لهو زهری��ف ج��هواد

ئیسرائیلوسعوودیهوه، و یهكگرتووهكان ویالیهته لهالیهن خهلق

عهباس مهحمود كه ڕاشیگهیاند لێدهكرێت". پشتیوانی و یارمهتی

به زیاتر لهوهش بهڵكو ئهمهریكاوه"، دهست به "بووكهڵهیهكه

بهكرێگیراویئاژانسیههواڵگرییناوهندیئهمهریكایدهداتهقهڵهم،

و تیرۆریستییهكان گرووپه به نهێنی پهیوهندیی عهباس چونكه

دهبن. ئاشكرا پهیوهندییانه ئهو ئێستاش ههیه، ئیسرائیلییهكانهوه

دژی له هێرشهكانیان خۆیانهوه الی سعوودییهكانیش سهركرده

له ئیتنییهكان پێكهاته پشتیوانیكردنی ڕێگهی له توندتركرد، ئێران

و تاران نێوان گهشهكردووی دوژمنایهتیی دهرئهنجامی له ئێران.

ڕیاز،مستهفاهیجری،سكرتێریگشتییحزبیدیموكراتیكوردستان/

ئێرانڕایگهیاند،كهحزبهكهیپێشمهرگهكانیوكادیرهسیاسییهكانی

دهنێرێتبۆكوردستانیئێران.ئهوهبوویهكسهرئێرانهاتهوهاڵم

و ئیسرائیل بهتایبهتی ههرێمی، واڵتێكی چهند كه ڕایگهیاند، و

مستهفا كوردهكانن. جموجووڵی گهڕانهوهی لهپشت سعوودیه

یارمهتی به ئێران پێویستییكوردانی بۆ ئاماژهیهكیدا له  هیجری

دوژمنی ئیسرائیل( و )كورد "ئێمه وتی: ئیسرائیل پشتیوانسی و

هاوبهشمانههیه".

وهستانیسعوودیهلهپشتحزبیدیموكراتیكوردستانیئێران،به

خاڵیوهرچهرخانێكینوێدادهنرێت.لهئهنجامیبێهیوابوونیانبۆ

بهم ڕیاز لێپرسراوانی عێراق، له لهسهركهوتنیشیعهكان رێگرتن

له سهربهخۆ كوردستانێكی دهیانهوێت كه كرد، ئاشكرایان دواییه

لهگهڵ هاوبهشی كۆبوونهوهیهكی له دابمهزرێت. عێراق باكووری

دیپلۆماتكاریئهمهریكی)دۆریگۆڵد(،ژهنراڵئهنوهرماجدعیشقی،

بوونیئهووهرچهرخانهیڕاگهیاند.دامهزراندنیكۆمارێكیكوردیی

سهربهخۆ،لهنزیكئێرانبۆیههیهببێتهههڕهشهبۆسهریهكێتیی

ئێران هاوپهیمانهكانی بۆ بێت، گورزێك واڵتهو ئهو نیشتمانیی

ترسی گهشهكردوو درێژهكێشانیههڕهشهی بهغدا. و دیمهشق له

و هاوكاریكردن لهگهڵ دهك��ات، گهوره كوردهكان جیابوونهوهی

یارمهتیدانیچهكدارانیكوردیئێرانلهالیهنسعوودیهوه.سهرهڕای

لێپرسراونی هاوشێوه، كارێكی ههبوونی بۆ سعوودیه نكۆڵیكردنی

ئێرانبهزمانێكیتوندهۆشدارییانئاراستهیحكومهتیڕیازكردووه.

عهرهبستانیسعوودیەلەسوریائەوەندەیشەڕیپڕۆژەیئێرانو

دواترحزبوڵاڵدەكات،ئەوەندەمەبەستەسهرهكییهكهیبەشارئەسەد

نییە،واتەسعودیەمەترسییگەورەیلەسوریابهڕاستیلەئێران

وپڕۆژەیئێرانییە،بۆگەیشتنەواڵتانیعەرەبیوكەنداو،كەلە

خۆیداكێشەیگەورەبۆسعوودیەدروستدەكات،پێگەیئەوواڵتە

چەکدارانی میلیشیاکانی موجاهیدینی خەلق
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لهڕوویهەرێمییەوەالوازدەكات.ئێرانلەسێكەناڵەوەلهڕۆڵی

سعوودیەدەداتئهوانیشعێراق،یەمەنوسوریایه،جگەلەوەی

شیعەگەراییلەناوشیعەكانیناوچەیكەنداوبەهێزدەكات،بهتایبەتی

لەبەحرێنكەزۆرینەیلەژێرتێفكرینیشیعەگەراییئێراندایە.لە

بەرامبەردائهمهریكاپەیوەندییەكانیلەگەڵئێرانبردووهتەپێشەوە،

ئەوەشبەدگومانییلێپرسراوانیسعوودیەیخستووهتەوەبەرامبەر

سیاسەتەكانیئهمهریكالەناوچەكەدا.

ئەوبەشدارییەڕاستەوخۆوناڕاستەوخۆیەیئێرانلەشهڕیسوریا

عەرەبی، واڵتانی بە گەیشتنی سەرچاوەی تاكە لە پارێزگاریكردنە

ئێران كە نامێنیتەوە، گهرهنتییهك هیچ بەشارئەسەد ڕۆیشتنی بە

میژووییەكەی پڕۆژە و حزبوڵاڵ بگەیەنێتە هاوكارییەكانی بتوانێت

ستراتیژی پرۆژەیەكی لە كەخۆی گەشەپێبدات، الخصیب( )الهالل

مێژووییئێراندەبینێتەوە،بۆسەپاندنیبااڵدەستیبەسەرواڵتانی

عەرەبیدا،بەلەدەستدانیسوریاتەواویئەوپرۆژەیە،كەخەریكە

بەرهەمەكەیدەبینرێت،لەعێراقەوەبۆسوریاولوبنان،هەروەك

سوریاوێستگەیەكیگرنگەبۆئێران،تاكوپڕۆژەیگواستنەوەینەوت

بەندەری لە بنێرێت، بهرهوسوریا عێراقەوە لە گازیسروشتی و

ئەورووپا، بیگەیەنێتە ناوەڕاستدا سپیی دەریای ڕێگای بە بانیاس

ئیسرائیل شەڕی پێشەوەی هێڵی وەك ئێران بۆ سوریا هەروەك

دادەنرێت،بۆئەوەیئێرانبتوانێتڕۆڵیئیسرائیلالوازبكات،

بە بگەیەنێت هاوكاری و چەك هەم هەیە سوریا بە پێویستی

دەتوانێت ب��ەوەش ب��دات، ئیسرائیل دەورەی هەمیش حزبوڵاڵ،

قوواڵییئیسرائیلبخاتەژێرهەڕەشەوچاودێرییجموجووڵەكانی

بەرنامە به سهبارهت بهتایبەت داهاتوودا، لە ئێران بە دژ بكات

لێدەكرێت بۆمببارانكردنی هەڕەشەی بەردەوام كە ئەتۆمییەكەی،

لەالیەنئیسرائیلهوه.

ئێران،وادەكاتبەشێوهیهكی ئامانجەسیاسیوستراتیژییەی ئەو

بەرامبەر بكات، بەشار ڕژێمەكەی لە داكۆكی ف��راوان و ئاشكرا

ناو گرووپەكانی بۆ قەتەر و ئیسرائیل توركیا، سعوودیە، پاڵپشتی

سوریا،لەبەرامبەریشداسعودییەئامادەنییە،پاشەكشەلەسیاسەت

وگوتاریڕۆیشتنیبەشارئەسەدبكات،تاكودەستەبەرییەكنەبینێت

لوبنان و سوریا لە ئێران ڕۆڵی پاشهكشهكردنی بۆ كەناڵێكەوە لە

بااڵدەستیدهرنهخات،بەسەرهاوكێشەیهێزیهەرێمیدا.

كوردستانی دیموكراتی حزبی سعودییهكان، سهركرده ه��هروهك

و پێكهاتن دژی له كه ئێرانییانهیه، ناڕهزامهنده لهو ئێرانیش

ڕێككهوتننامهیئهتۆمیینێوانئێرانوگرووپی)1+5(دهوهستێتهوه.

لهدوایئهنجامدانیدانوستانهئهتۆمییهكان،مستهفاهیجریسهردانی

واشنتۆنیكرد،چاویكهوتبهئهندامانیموحافیزكارلهكۆنگرێسی

به سهبارهت توێژینهوه، سهنتهرهكانی لێكۆڵهرانی و ئهمهریكا

دهربڕینیناڕهزاییلهسهرڕێككهوتنیئهتۆمیلهگهڵئێران.هیجری

لهچاوپێكهوتنێكدالهگهڵگڵۆباڵپۆستوتی:"ئهگهرسزاكانلهسهر

ڕێگهی كه دهستبخات، سهرچاوانه ئهو دهتوانێت الببرێت، ئێران

ئهو و تیرۆریستان پشتیوانیكردنی لهسهر بێت بهردهوام پێدهدات

بهشار وێنهی له دهك��هن، تیرۆر پاڵپشتی دیكتاتۆرییانهی ڕژێمه

ئهسهد،سهرچاوهیزیاتریچنگدهكهوێتتاوهكوئاگریكۆمهڵێك

ئاڵۆزییزیاترلهخۆرههاڵتیناوهڕاستخۆشبكات".ئهملێدوانانه

دووبارهكردنهوهیئهومهترسییانهبوو،كهلهسهرزاریلێپرسراوانی

سعوودیهوئیسرائیلییهكانهوهدهرچووه.

لهڕێگهیڕیازهوهحزبیدیموكراتیكوردستانیئێرانههڵمهتێكی

تازهیدهستپێكرد،داوایڕووخانیحكومهتیتارانولهناوچوونی

دهوڵهتیئێراندهكات.لهتهموزی2016دامستهفاهیجریوتارێكی

لهڕۆژنامهیجیرۆزالیمپۆستیئیسرائیلیباڵوكردووهتهوه،تیایدا

داوایلهكۆمهڵینێودهوڵهتیكردووههاوكارییكهمینهئیتنییهكانی

ناوئێرانبكات،لهپێناوگهیشتنبهئاشتیوسهقامگیرییههرێمی.

ههروههاهیجریڕاشیگهیاندووه،كهحزبیدیموكراتیكوردستانی

و ئازهری و عهرهبی ڕێكخراوی چهندین پاڵ داوهته پاڵی ئێران

پێیدهوترێت ئهوهی پێكهێنانی مهبهستی به توركمانی و بلوچی

"ئهنجوومهنینهتهوهكانلهناوئێرانێكیفیدراڵی".هیجریلهكۆتایی

میلیش���یاكانی موجاهیدین���ی خه ل���ق ب���ه  بنكه  

س���ه ربازییه كانی ڕێكخ���راوی فه تح له  باش���ووری 

لوبنان ڕاهێنانیان پێك���را، بۆ به ره نگاربوونه وه ی 

ڕژێم���ی په هله وی له  تاران. هه ردوو گرووپه كه ش  

شان به ش���انی دیكتاتۆری پێشووی عێراق )سه دام 

حسێن( له  شه ڕی نێوان عێراق - ئێران جه نگان،
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لێكنزیكبوونهوهیهكی قسهكانیدادهڵێت:"ئێمهلهوبڕوایهداین،كه

و ئێران ناوخۆی نهتهوهكانی بهرژهوهندیی لهنێوان ستراتیژی

و سعوودیه )واته ههیه ناوچهكهدا سهرهكییهكانی سیاسییه هێزه

ئیسرائیل(،ئهوهشبۆیههیهببێتههۆیبهدیهێنانیسیستمێكینوێ

ببێته دهكرێت كه بهجۆرێك ناوهڕاست، ناوچهیخۆرههاڵتی له

بنهمایهكبۆبهدیهێنانوچهسپاندنیئاساییشوئاشتییههمیشهیی.

هیجریئاشكراشیكردووه،كهحزبیدیموكراتیكوردستانیئێران

ببێته ئێران لهناو لهخواستیسهربهخۆیی تا ئامانجهكهیگۆڕیوه،

ئامانجیگۆڕینیڕژێمیدهسهاڵت،چونكهبهپێیقسهكانیهیجری

"پێویستهكۆماریئیسالمینهمێنێت،ئهگیناخۆرههاڵتیناوهڕاست

ههرگیزئاشتیبهخۆیهوهنابینێت"،ئهوهشلهگهڵزمانیتوندو

سیاسهتیهێرشبهرانهینوێیعهرهبستانیسعوودیهلهدژیئێران

گونجاوهووێكدێتهوه.

پێشكهشكردنی به تۆمهتباركراوه ڕیاز حكومهتی ئهمهشدا، لهپاڵ 

بهتایبهتییش توندڕهوهكان، بلوچییه گرووپه به یارمهتی و كۆمهك

ئێران.بهپێیقسهكانیئهمیراڵ جوندوڵاڵلهباشووریخۆرههاڵتی

ئێران نهتهوهیی بااڵی ئهنجوومهنی ئهمینداری شهمخانی(، )عهلی

دهسهاڵتی سهر هێرشدهكاته كه جیهادی، – سهلهفی بزووتنهوهی

هاوكاریی و كۆمهك سعودییهكانهوه لهالیهن ئێران، له ناوهندی

داراییپێشكهشدهكرێت.شانبهشانیڕێكخراویموجاهیدینیخهلق

وگرووپهئیتنییهتوندڕهوهكانلهئێران،حكومهتیڕیازپشتیوانیی

كۆمهڵێككهسایهتییئێرانیدوورخراوهشدهكات،كهلهژێرپهردهی

مافهكانیمرۆڤداكاردهكهنوالیهنگیرییههرههوڵوتهقهلالیهك

دهكهن،كهبدرێتبۆڕووخاندنیحكومهتیتاران،تهنانهتئهگهر

لهڕێگهیشهڕیسهرتاسهرییشبێت،لهبهرامبهرئێران.

ئێران، لهگهڵ خوێناوی و گهرم بهرهنگاربوونهوهی ناوهندی له

و ناوخۆیی بریكاره و هاوكاران له نوێ بهرهیهكی دامهزراندنی

سعوودیه كه سیاسهتهوه ئهو چوارچێوهی دهچێته دهرهكییهكان

ئهنجامی له ئهمهش، سهرهڕای ئێران. لهناوبردنی بۆ دایڕشتووه،

هاوكار بهكارهێنانی دهكرێت وههابییهكان بۆ سعوودیه پهنابردنی

وبریكارهسهلهفییهكانلهالیهنڕیازهوهببێتهههنگاوێكیستراتیژی

تهواوشكستخواردوو.لهبهرامبهرداعهرهبستانیسعوودیهبهدهست

گۆشهگیرییهكیستراتیژیماوهدرێژهوهنهینااڵندووه،چونكهئهوواڵته

نهبووهتهوه.ههر گهوره بیانیی پهالماردانی و ڕووبهڕوویهێرش

پیرۆز شاری ههردوو ئیسالمهوه ئایینی سهرههڵدانی سهرهتای له

)مهككهومهدینه(لهسعوودیهبوونهتهسهنتهریجیهانیئیسالمی،

ئهوهشپاڵپشتییهكیئهمنیوسیمبوڵیگهورهیبهوواڵتهبهخشیوه.

له گێڕاوه، ڕۆڵیان جوگرافیاكهی و كولتوور مێژوو كرداریش، به

به ئهمهش هێرشهههرێمییهكان، بهرامبهر له واڵته ئهو پاراستنی

مانایهكیترهۆكاربووهبۆبونیادنانیتۆڕێكلهگرووپهتوندڕهوهكان

دوورلهسنوورهكانی،كهبهدهرنلهڕیشهمێژووییهكانوجوگرافیای

پهیوهندییهكان دروستكردنی له بریتییه گرنگتر لهوهش سعوودیه.

كه توندڕهوانهی، گرووپه و هێز ئهو كاریگهریی له پاراستنی و

بۆ دهبهستن، شۆڕشگێڕی بیروڕایهكی به پشت زۆر ئاستێكی تا

هاندانیمیلیشیادهرهكییهكان.لهدوایبهرپابوونیشۆڕشیئیسالمی

لهساڵی1979دا،هێشتائێراندهوڵهتێكیشۆڕشگێڕییهولهڕێگهی

له كه دهكات، باوه سیستمه ئهو بهرهنگاریی ئایدیۆلۆژیاكهیهوه

ناوچهكهدابوونیههیه.لهئهنجامیسووڕانهوهیبهدهوریخاڵێكی

دژ عهقیدهی "سهربهخۆیی"، له بریتییه چهقهكهی كه تهوهریی،

دینامیكیایهكی دروستبوونی بووهتههۆی ئێران كۆلۆنیالیزمی به

ببێته واڵته ئهو وایكردووه، ئهمهش ناوچهكهدا، له سهرنجڕاكێش

كه یهكێك ههر میوانداریكردنی و لهخۆگرتن بۆ پهناگهیهك

بهرهنگارییهێزهههرێمییهموحافیزكارهكانبكات.

ئهمهئهوهۆكارهیهكهوایكردووههێزوگرووپهكانیوهكداعش،

و موجاهیدینیخهلق ڕێكخراوی ئیسالمی، نوسره،سوپای بهرهی

ڕاكێشانی بۆ بانكێك وهك ئێران، كوردستانی دیموكراتی حزبی

پارهتهماشایسعوودیهبكهن،بۆئهنجامدانیملمالنێوپهالماره

هێزی سعوودیه واڵتی كه وایه مانای ئهمهش تیرۆریستییهكانیان،

ناسیۆنالیستینهرمینییه،بهبهراوردلهگهڵدوژمنهسهرسهختهكهی:

"ئێران".

*ئاراشڕایسنزاد:توێژهرلهسهنتهریتوێژینهوهكانیخۆرههاڵتی

ناوهڕاست،پرۆفیسۆرلهكۆلیژیكاروبارهنێودهوڵهتیوگشتییهكان

لهزانكۆیفلۆریدا.

سه رچاوه كان : 
توێژینهوهی بۆ ئیسالمی ناوهندی ئینترێست(، )ناشناڵ گۆڤاری

ستراتیژی.

/http://nationalinterest.org

http://www.iicss.iq/?id=40&sid=87
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ئایدیا دیپلۆماتیك

په یوه ندییه ئاڵۆزه كانی ڕیاز - تاران و 
دواڕۆژی ناوچه ی كه نداو  
 شه ڕ یان پێکەوەژیان؟

لهعهرهبییهوه:ئایدیادیپلۆماتیک
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بۆوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارانه،مایكڵنایتسڕوونیكردووهتهوه:

ئهگهرههركهسێكبهدواداچوونبكات،تهماشایئهمدوودهوڵهته

بكاتدهبینێت،كهئهوشهڕهبهكرداریبوونیههیه،چونكه

لهجیاتیشهڕ به ئهوانهی ڕێگهی له تاران و ڕیاز له ههریهكه

دهكهن،لهیهمهنوسوریاوبهحرهین،سهرهڕایئهوشهڕهی

لهناوچهیشیعهنشینیخۆرههاڵتیعهرهبستانیسعودیهبوونی

ناڕاستهوخۆ شێوهیهكی به ههریهكهیان وایه مانای ئهمه ههیه،

نووسیویهتی: نایتس دهكوژن. تر ئهوهی الیهنگرانی و ههوادار

"لهقۆناغیداهاتوودائهودۆخهی،كهلهنێوانسعودیهوئێران

بهریهككهوتنهكه و دهبێت ئاڵۆزتر و توندتر دهبێت، دروست

دهبێت". كورت ماوهی بهاڵم دهبێت، توندوتیژتر و ڕاستهوخۆ

لهدوای بارودۆخهكه كه ك��ردووه، ئهوهشی پێشبینیی نووسهر

له بهلهجیاتی شهڕ تر جارێكی و دهبێتهوه هێورتر ماوهیهك

واڵتانیتردهگهڕێتهوه،چونكهئهمشێوازهلهڕووبهڕووبوونهوهدا

دهوڵهت. ههردوو بۆ گونجاوه ڕێگهی تاكه زۆره، ماوهیهكی

نایتسباسیمێژوویشهڕیبهلهجیاتیلهنێوانتارانوڕیازی

– عێراق ساڵهی ههشت ش��هڕی بۆ ك��ردووه ئ��ام��اژهی ك��رد،

پشتیوان هێزێكی وهك خۆی سهردهمهدا لهو تاران كه ئێران،

میلیشیا و لوبنانی حزبوڵاڵی وهك نیشاندا، هاوپهیمانهكانی بۆ

شیعییهكانیعێراق،لهبهرامبهریشداعهرهبستانیسعودیهههمان

شێوازیبهكارهێنابۆبهدیهێنانیئهوئامانجهیههوڵیبۆدهدات،

هێزی كه كاتانهشدا، لهو تهنانهت دوژمنهكانیدا، وهاڵمی له

لهنێوان ڕیاز حكومهتی نموونه بۆ نهبووه. پێویستی سهربازی

سااڵنی1962–1970لهدژیبوونیهێزیسهربازییمیسرله

یهمهنوهستا،ههروههادژایهتییبوونیهێزیسۆڤێتیكرد،له

ئهفغانستان.نایتسلهوبڕوایهدایهههردوودهوڵهت)سعودیهو

ئێران(نایانهوێتخۆیانشهڕهكانبكهن،بهڵكوههمیشهبهدوای

ئهوهێزوالیهنانهدادهگهڕێن،كهبهلهجیاتیشهڕییانبۆبكهن

ولهوڕێگهیهوهئامانجهكانیانبهدیبهێنن.

زیاتر بۆنهیهك له تا ئاسانه، ئێرانهوه بهالی نایتس، بڕوای به

باشترین بسهلمێنێت، شیعهكان میلیشیا بۆ خۆی پشتیوانیی

نموونهشپشتیوانیكردنیبووبۆئهوهێزهشیعییانهیشانبهشانی

ڕژێمیبهشارئهسهدشهڕدهكهن،جگهلهپاڵپشتیكردنیبهردهوامی

دابنرێت، میلیشیایی هێزێكی به ناكرێت كه لوبنان، حزبوڵاڵی

چونكهتواناسهربازییهكانیوچهكیبهرگریوهێرشبردنیزۆر

زیاتره،لهقهبارهیئهوچهكانهیلهدهستیمیلیشیاكاندایه.بۆ

توانایدایه له )زلزال1(ه،كه نموونهحزبوڵاڵخاوهنیمووشهكی

ههبوونی س��هرهڕای ئهمه بپێكێت، تهلئهبیب له ئامانجهكانی

سیستمێكیپێشكهوتوویدژهتانكوسیستمێكیمووشهكییدژه

كهشتییجهنگی،كهئێرانپێیداوهولهساڵی2006داحزبوڵاڵ،

له بوو، سهركهوتوو و بهكاریهێنا ئیسرائیل به دژ شهڕی له

بۆ ئاماژهی نایتس مایكڵ ئیسرائیلی. كهشتییهكی تێكشكاندنی

داوهته )C802(ی جۆری مووشهكی ئێران كه كردووه، ئهوهش

حوسییهكان،كهلههێرشكردنهسهرژمارهیهككهشتیجهنگیی

سهركردایهتیی به عهرهبی، هاوپهیمانێتیی له بهشدار ئیماراتی

سعودیهلهشهڕییهمهنبهكارهێنرا.ئاماژهیبۆئهوهشكردووه،

كهحوسییهكانبهكرداربوونههۆكاریگهیاندنیزیانێكیگهوره،

ئامێری تانكو توانییانژمارهیهك لهسوپایسعودیه،كاتێك

له  چوارچێوه ی ئه گه ری هه ڵگیرس���انی شه ڕی نێوان سوننه  و شیعه ، پێناچێت شتێكی لـ
نوێ هه بێت س���ه باره ت به  هه ڵگیرسانی ش���ه ڕی داهاتووی نێوان سعودیه  و ئێران، 
كه  ملمالنێیه ك���ی كۆنه  و مێژوویه كی هه یه  له نێوان ئ���ه م دوو واڵته دا. به اڵم ئایا 
ڕێگه ی تێده چێ���ت بابه ته كه  بگۆڕێت بۆ ملمالنێیه كی ڕاس���ته وخۆ له نێوان هه ردوو 
ده وڵه ت، له جیاتی ش���ه ڕ به  له بری؟ گۆڤاری فۆرین پۆلیسی ئه مه ریكی هه وڵیداوه ، له  
ڕێگه ی نووس���ینێكی نووس���ه ری ئه مه ریكی )مایكڵ نایتس(، توێژه ر له  ئه نستیتیۆی 
واشنتۆن بۆ توێژینه وه كانی خۆرهه اڵتی دوور، وه اڵمی ئه م پرسیاره  بداته وه ، ده رباره ی 
ئه گه ره كانی هه ڵگیرسانی ش���ه ڕ له نێوان  سعودیه  و كۆماری ئیسالمیی ئێران، ئایا 

ڕوودانی ئه م شه ڕه  چۆن ده بێت، كاریگه ری له سه ر ناوچه كه  چی ده بێت؟ 
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جهنگییسعودیهتێكبشكێننلهڕێگهیمووشهكیپێشكهوتوو،

كهلهڕێگهیتارانهوهدهستیانكهوتووه.

چهند بهسهر گرتووه دهستیان ئێران بریكارهكانی نایتس بهپێی

بهشێكیباشووریعهرهبستانیسعودیهداگرتووه،بهكرداریی

لهناو بنكهیهكیسهربازی، بهچهند ناوه )سكود(یان مووشهكی

شانشینیسعودیه.لهعێراقیش،میلیشیاشیعهكان،كهلهالیهن

تارانهوهپشتیوانیاندهكرێت،بهههمووشێوازێكلهالیهنكۆماری

دهكرێت، پێشكهش یارمهتییان و هاوكاری ئێرانهوه ئیسالمیی

میلیشیای گهورهترین كه بهدر، میلیشیای وایكردووه ئهمهش

سهركردایهتیی لهژێر سهربازی باڵێكی وهك عێراق له شیعییه

ڕاستهوخۆیئێرانداشهڕبكهن،لهمڕێگهیهشهوهكۆماریئیسالمیی

و عێراق له حزبوڵاڵ ئهزموونی ههوڵدهدات، جاره ئهم ئێران

بهالی زیاتر ئهوهی نایتس بڕوای به دووبارهبكاتهوه. یهمهن

سعودیهوهجێینیگهرانییه،تۆمهتباركردنیهتیلهالیهنئێرانهوهبه

گرنگینهدانبهبهحرهینوبهشیخۆرههاڵتیشانشینیسعودیهی

دهوڵهمهندبهنهوت،كهژمارهیهكیزۆرشیعهلهودووناوچهیهدا

2015دا ساڵی له پێكهێناوه. دانیشتووانیان زۆرینهی و دهژین

ئێرانجموجووڵهكانیلهواڵتیبهحرهینوناوچهیخۆرههاڵتی

سعودیهزیاتركرد،جگهلهمهشچاالكییهكانیمیلیشیاشیعهكانی

عێراقوحزبوڵاڵشزیادیكرد،لهرێگهیكۆمهككردنیئهوشانه

وگرووپانهیلهبهحرهینوخۆرههاڵتیسعودیه،كهلهالیهن

ئێرانهوهبهپێدانیچهكوتهقهمهنیهاوكاریدهكرێن،بۆئهوهی

بتواننبهرگریلهخۆیانبكهن،لهبهرامبهرهێرشوپهالمارهكانی

نووسهرهوه ب��هالی ئهمهش داه��ات��وودا، له سعودیه  سوپای

هۆكارێكیسهرهكیبووپاڵیبهدهسهاڵتدرانیسعودیهوهنا،تا

بڕیاربدهنبهلهسێدارهدانیپیاویئایینییشیعه)نهمرئهلنهمر(

گۆڕانكارییه ئهو ههمبهر له ڕیاز كاردانهوهی له جۆرێك وهك

كتوپڕهی،لهتاكتیكهكانیئێرانلهدژیسعودیهڕوویدا.

ماوهیهكیزۆرلهپێشڕووداوهكانییهمهن،ههریهكهلهسعودیه

به دهستیانكرد بهره بهره پراكتیكی به كهنداو، دهوڵهتانی و

پێكهێنانیتۆڕێكلهبریكارانیسهربازی،بهاڵمالیهنیسوودمهند

گهورهی هاوكارییهكی كه بوو، لوبنان حكومهتی پرۆسهیه لهم

سعودیهوواڵتانیكهنداویوهرگرت.لهساڵی2009دا،یهكساڵ

لهدوایبانگهشهكهیشایكۆچكردووعهبدوڵاڵبنعهبدولعهزیز،

بۆبڕینیسهریمارهكه)كهمهبهستیئێرانه(،سعودیهههڵمهتێكی

سهربازییبهرفراوانیبۆماوهی)9(مانگدهستپێكرد،لهدژی

چهكدارهحوسییهكانلهباكوورییهمهن،ئهمهشوایكردسعودیه

وهاوپهیمانهكانیلهئوردونوئیماراتهێزیسهربازیوچهك

له بكهن، زیاتر حوسییهكان چهكداره دژی له تهقهمهنییان و

ئێستاشدادهوڵهتانیكهنداووهاوپهیمانهكانیتریوهكپاكستانو

سۆماڵهێزیتازهیانلهیهمهندروستكردووه،بۆپشتیوانیكردنی

مایكڵ ل��هوێ. سعودیه  عهرهبستانی سهربازیی ههڵمهتی

پێدهچێت كه ڕوونیكردووهتهوه، وتارهكهیدا درێژهی له نایتس

لهو ملمالنێكاندا داهاتووی قۆناغی له دژهفڕۆكهكان مووشهكه

هاوپهیمانێتییهدا،كهویالیهتهیهكگرتووهكانیئهمهریكاڕابهرایهتی

دهكات،زیاترمهیلیبهالیكشانهوهلهوشهڕهناڕوونهههبێت،

لهكاتێكدادیارتریننهیارهكانیڕێكخراویداعشوڕژێمیبهشار

ناكرێتخۆرئاواییهكان ئهسهد،كهسانیسهلهفیوتوندڕهونو

و سعودیه  عهرهبستانی بهاڵم بكهن، لهگهڵدا هاوپهیمانێتیان

هاوپهیمانهكانیلهیهمهن،بهدرێژایی)5(ساڵئهمكارهیانكرد

سوریا. بۆ بگوازنهوه سیناریۆ ههمان ئێستادا له پێشدهچێت و

كه پێیوایه "ڕیاز دهڵێت: وتارهكهیدا درێژهی له نایتس مایكڵ

ڕێكخراویقاعیدهلهنیوهدورگهیعهرهبی،مهترسیلهچهكداره

هاوكاری ئێرانهوه لهالیهن كه كهمتره، یهمهن حوسییهكانی

نایانهوێت ئێستادا له ئێران سعودیهو  له ههریهكه دهكرێن.

شهڕێكیتهقلیدییكراوهلهنێوانیاندابهرپاببێت،لهگهڵههبوونی

سنووره لهسهر پهرچهكردار، و گرژی دروستبوونی ئهگهرهكانی

هه ركه س���ێك به دواداچ���وون بكات،ته ماش���ای ئه م 

دوو ده وڵه ت���ه  بكات ده بینێت، كه  ئه و ش���ه ڕه  به  

ك���رداری بوونی هه ی���ه ، چونكه  هه ریه كه  له  ڕیاز 

و ت���اران له  ڕێگ���ه ی ئه وانه ی به  له جیاتی ش���ه ڕ 

ده كه ن، له  یه مه ن و سوریا و به حره ین، سه ره ڕای 

ئه و شه ڕه ی له  ناوچه ی شیعه نشینی خۆرهه اڵتی 

عه ره بستانی  سعودیه  بوونی هه یه 
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هاوبهشهكانینێوانیانلهكهنداو،ههروههاكێڵگههاوبهشهكانی

ڕوونن پۆینتێكی چهند لهسهره كێشهیان دورگانهی ئهو و گاز

ئێران لهوانهشه ئاییندهدا، له ئاڵۆزی و گرژی سهرههڵدانی بۆ

دهروازه لهنزیك مووشهكهكانی تاقیكردنهوهی به ههڵبستێت

لهسعودیه،هاوكات نزیك كهنداو كهنارهكانی و دهریاییهكان

لهگهڵههبوونیچهندئهگهرێكیتر،كهدیارترینیانبریتییهله

دانانیمینیدهریاییوئهوهێرشهئهلیكترۆنییانهیههردووله

دژییهكتریئهنجامیاندهدهن".

نایتسپێشیوایهكهلهسااڵنیداهاتووداالنیكهمبهریهككهوتنێكی

سهربازیكورتمهودا،لهنێوانتارانوڕیازڕوودهدات،بهاڵم

بهریهككهوتنێكیزۆرتونددهبێت،چونكهههریهكلهئێرانو

كاتی له توانایان و هێز لهگهڵ بهراورد به كهنداو، دهوڵهتانی

زهبهالحن. سهربازیی هێزێكی خاوهنی ئێران - عێراق شهڕی

هاوپهیمانی ههیهو پێشكهوتووی ئاسمانیی هێزێكی سعودیه

كه یهكگرتووه، عهرهبیی ئیماراتی ناوچهكهدا له سهرهكیشی

توانایتێكشكاندنیسهرجهم پراكتیكییهوهزۆربهوردی لهڕووی

دام��هزراوه و ن��هوت ههڵگرتنی وێستگهكانی و بهندهرهكان

ئهگهر بهرامبهردا له ههیه. ئێرانی سهرهكییهكانی پیشهسازییه

بهراوردێكیهێزوتواناكانیئێرانبكهین،بۆماندهردهكهوێت،

بكات، مووشهكباران كهنداو كهنارهكانی توانایدایه له تاران كه

و زی��رهك ئاراستهكراوی مووشهكی بهكارهێنانی ڕێگهی له

دوورهاوێژهوه.نایتسلهكۆتاییوتارهكهیداگهڕاوهتهوهبۆمێژوو،

كهلهساڵی1988داهێزیدهریاییئێرانلهیهكڕۆژدالهسهر

تێكشكێنرا بهتهواوی ئهمهریكا، یهكگرتوهكانی ویالیهته دهستی

النبی(ناسراوه.بێگومانتهنیا لهوئۆپهراسیۆنهدا،كهبه)فرس

تا بهسه كهنداو دهوڵهتانی و ئێران بۆ ڕۆژ یهك بیرهوهری

تێبگهن،كهباشترهلهشهڕوملمالنێیڕاستهوخۆدووربكهونهوه،

ملمالنێكانلهگۆڕهپانیالیهنێكیسێیهمقهتیسبكهن.

لهڕاستیداسروشتیپەیوەندیئاڵۆزودڕدۆنگینێوانسعوودیە

-ئێران،مێژوویەكیكۆنیهەیە،لهكاتێكدائهمدوودهوڵهته

خۆیانبەمیراتگریئەوملمالنێمێژووییەدەزانن،كەلەنێوان

ل��ەدوای ههبووە، عوسمانیدا دەوڵەتی و سەفەوی دەوڵەتی

كەوتنیخەالفەتیعوسمانیلەتوركیاودووركەوتنەوەیلەسەر

شانۆیملمالنێكانیجیهانلهوسهردهمهدا.سیستمیسیاسیله

سعودیهسیستمێكیپادشاییە،لەالیەنخانهوادەی)ئالسعود(ەوە

بونیادنراوە.تاكوئهمڕۆشبەردەوامیهەیەودهسهاڵتیسیاسیی

ئهوواڵتهبهڕێوهدهبات.ئێرانیشلهساڵی1921دالەالیەنڕەزا

شایپەهلەویلەسەرسیستمێكیپادشاییبونیادنراوه،بهاڵمئەم

1979 ساڵی له ئێران ئیسالمیی شۆڕشی سەركەوتنی تا ڕژێمه

بەردەوامیهەبوو.

محەمەد بن سەملانشا سەملان بن عەبدولعەزیز
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بنەمای لەسەر ئیسالمی ئایینیی سیستمێكی دەوڵەت هەردوو

عهرهبستانی پەیڕەودەكەن.  ئیسالم شەریعەتی جێبەجێكردنی

سەلەفی سوننەی مەزهەبی جیاواز ئاڕاستەی دوو بە سعودیه

وئێرانمەزهەبیشیعەیبااڵدەستكردووه،لهكاتێكدائێران

بە دەوڵەمەنده ههیه، ئابووری و سەربازی باشی توانایەكی

یەدەكینەوتوغازیسروشتی.

مێژووی پچڕانی پەیوەندییەكانی نێوان تاران – ڕیاز
ئەگەربێتوئێرانوەکهێزێكیدژبهئەمهریکادەرکەوتبێتو

سعودیهوتورکیاشوەکدۆستىئەمهریکادەرکەوتبن،ئەوادواى

دەرکەوتنىداعشهەموونەخشەىپەیوەندییهكانوملمالنێکان

گۆڕانىگەورەىبەسەرداهاتووە،داعشنامەىکۆتایىمەزهەبى

ئەوا بێت، ب��ەردەوام خەالفەت دەوڵەتى ئەگەر کە سوننەیە،

ئەوەىوێنادەکرابەدۆستىئەمهریکا،دەبێتەدووکەرتوئەم

مەزهەبەشدەبێتەئەنتىئەمهریکا،ئەوەشدەزانینکەتائێستا

بەتایبەتشەڕىدژىشیعە داعششەڕىمەزهەبىنەکردووە،

نەکردووە،کەپێدەچێتسیناریۆیەکلەپشتىئەمشەڕەوەبێت،

دواىئەوەىتورکیاویستىبگەڕێتەوەبۆقەڵەمڕەوىعوسمانىو

هەمووسوننەکانیەکبخات،بهاڵمئەمهەوڵەىسهركهوتوونهبوو،

چونکەسوننەکانهەڵگرىدروشمىدژەڕۆژئاوایىوئهنجامدهری

تەندروستانەترى سیاسەتێکى شیعە بەرامبەردا لە تیرۆرن،

و یەکبخات شیعە هیاللى ت��ەواوى توانیى ئێران پهیڕهوکرد،

دروشمەکانىدژىئەمهریکالەچوارچێوەىڕاگەیاندنتێنەپەڕى،

واتائێرانتوانیىسوودلەدەرکەوتنىداعشببینێت،بەجۆرێک

کێشەىنێوانفەلەستینوئیسرائیلیشیخامۆشکرد،لەسەرهەموو

ئاراستەکانوپەتەکانیاریىدەکرد،تاپێگەىخۆىلەسوریاو

لەناوپەکەکەوپەیەدەوفەلەستینوعێراقویەمەنولوبنان

ڕێکخست،خۆىکردەجهمسهرێكیگرنگلەبەرامبەرئەمهریکا

و ئەمهریکا نێوان گفتوگۆى دەرگاى توانیشى داعش، دژى له

ئێرانبەناچارىبەئەمهریکابکاتەوە،وەکدووهاوبەرژەوەندى

لەبەرامبەرترسێکىهاوبەشىوەکداعشدا،ئێرانئەوبۆشاییەى

قۆستەوە،کەتورکیانەیتوانیلەڕووىسیاسىوسەربازییەوەیارى

تێدابکات،یارییەکەىئێرانبەردەوامىهەیە.

1.مێژووییەكەمپچڕاندنیپەیوەندییەدیپلۆماسییەكانیانینێوان

ئێرانوسعودیهدەگەڕێتەوەبۆساڵی1943،كاتێكحاجییەكی

پۆلیسی لەالیەن حەجدا فەریزەی بەجێهێنانی كاتی لە ئێرانی

پەرچەكرداری لە لەسێدارەدرا، دواتر دهستگیركرا، سعودیهوە

حكومهتی لەگەڵ دیپلۆماسییەكانی پەیوەندییە ئێران ئەمەشدا

ڕیازداڕاگرت.

تێكچوونی ب��ووەه��ۆی كە ه��ۆك��اران��ەی، ل��ەو تر یەكێكی .2

ئایەتوڵاڵ خامنەییقاسم سولەیامنی
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پەیوەندییەكانینێوانئەمدووواڵتە،دەگەڕێتەوەبۆساڵی1950

كاتێكقهوارهیئیسرائیللەالیەنڕژێمیڕهزاشاوهوەكودەوڵەت

ناسێنرا.

3.ملمالنێوبەریەككەوتنیسیاسەتیدەرەوەیهەردووواڵت

جارێكیترگرژیتێكهوت،لەساڵی1968كاتێكبەریتانیاخاكی

وەكو بەحرێنی سعودیهش  عهرهبستانی بەجێهێشت، بەحرێنی

دەوڵەتناساند.

بەجێهێنانی وهرزی له ڕووبهڕووبوونهوه كێشهو ڕوودانی .4

پەیوەندییە تێكچوونی هۆكاری لە ترە یەكێكی فەریزەیحەج،

بووەتە جۆرێك بە سعودیه،  و ئێران نێوان دیپلۆماسییەكانی

هۆكاریمردنیبەكۆمەڵیحاجییانیئێرانی،جگهلهمهشچهندین

جارحاجییانیئێرانی،تۆمەتباركراونبەبردنهناوهوهیماددهی

تەقینەوەبۆناوشوێنهپیرۆزهكان.یهكێكلهنموونهدیارهكانی

ڕووبهڕووبوونهوهلهوهرزیحهجدا،بریتییهلهمردنیبەكۆمەڵی

حاجیانیئێرانلەساڵەكانی1987و1988و2015دا.

5.كشانەوەیسوپایئەمهریكالەعێراقوڕووخاندنیڕژێمی

سەدامحسێنودەستپێكردنیبەهاریعەرەبیلەچەندواڵتێكی

بەحرهین( یەمەن، میسر، )سوریا، له بەتایبەتی ناوچەكەدا،

سهرهڕایئەوملمالنێسیاسییەیلەلوبنانداهەیە،لهگهڵیاریكردنی

نرخینەوتلەالیەنسعودیهوەوبەرەوپێشچوونیڕێككەوتننامە

و ئە بۆ گەلێكن هۆكار  ڕۆژئ��اوادا لەگەڵ ئێران ئەتۆمییەكەی

ملمالنێسیاسییەی،كەلەنێوانسعودیهوئێرانهاتووەتەئاراوه.

لەمپەر ههبوونی ئێران و سعودیه  قۆناغانە ئەو درێژایی بە

ئەو بەاڵم ئێستاشەوە، بە یەكتر بەرژەوەندییەكانی بەرامبەر لە

لە نەبوون ڕێگر ئایدۆلۆژییانە، و ئابووری و سیاسی ملمالنێ

بەردەمهەژموونوبااڵدەستییئێرانلەڕۆژهەاڵتیناوەڕاستدا.

6.دوایینئەڵقەیبەریەككەوتنیسعودیهوئێرانبریتیبوو،له

پرسیلەسێدارەدانیزانایەكیشیعەمەزهەبلەالیەنسعودیهوە،

نییە، ئهلنهمر( باقر )نەمر لەسێدارەدانی تەنیا بنەڕەتی كێشەی

بەڵكودەرخەریئەوكێشەوملمالنێمێژووییەیه،كەلەنێوان

ڕەوتیشیعەیئێرانوسوننەیسعودیهداهەیە،ئەمتێڕوانینە

شیعە( )ئێرانی جیاوازە. هەریەكەیان الی سیاسەت بۆ ئایینییه

پێیوایەدەسەاڵتیدینییلێزەوتكراوە،)سعودیهیسوننە(شپێیوایە

دەسەاڵتیسیاسیلێزەوتكراوە،بەاڵملەبنەڕەتداملمالنێكانیان

كێشەیسیاسیوپاوانخوازیوبااڵدەستییههژموونوسهپاندنی

ڕابهرایهتییهەرێمایەتییەبەڕووپۆشیئایینی،كەلەناوچەكەدا

بهئاشكرابوونیهەیە.

توندبوونیكاردانەوەكانلەنێوانسعودیه-ئێرانودابەشبوونەتائیفی

بەشار ئەسەد لە سەنگەری هێزە سەربازییەکانیدا
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بیۆگرافیای هاوسه نگی ستراتیژی و سه ربازی ئێران و سعودیه  

كۆماری ئیسالمی ئێران عه ره بستانی سعودیه  

 

جۆری چه ك

1658 1210 ت�ان�ك
1300 5500 زرێپۆش
119 236 فڕۆكه ی جه نگیی
135 200 ه�لیكۆپته ر
 397  55 ك�ه شتیگه ل
32 - ژێ�رئ�اوی

هه زاران سه دان م�وشه كی ستراتیژی
55000 ئاماده 

1800000یه ده گ

235000 ئاماده 

25000 یه ده گ 

ژم�اره ی سه رب�از

18 ملیار دۆالر خه رجی سه ربازی 80 ملیار دۆالر
319 214 ف�ڕۆك�ه خ�ان�ه
3 4 ب�ه نده ری ئ�اوی

145 ملیار به رمیل 264 ملیار به رمیل ی�ه ده گی ن�ه وت
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ژمارە )31-30( ئابی 2017

ومەزهەبییەكانودەركەوتنیجەمسەربەندییەهەرێمایەتییەكان،

دۆخێكینوێینێودەوڵەتیهێناوەتەئاراوە،ڕەنگەناوچەكەبەرەو

یەمەن. و سوریا و عێراق لە بەتایبەتی ببات، جەنگ دۆخی

نەتەوە )٢٢٥٤(ی ژماره بڕیاری بەپێی كاتێكدایەسوریا لە ئەمە

كاتێكدا له ئاساییبوونەوە، بەرەو هەنگاودەنێت، یەكگرتووەكان

عێراقیشلەئەگەریهەڵگیرساندنیجەنگێكیچاوەڕوانكراودایە،

تیایدا كه موسڵ، شاری نزیك بۆ توركیا سوپای هاتنی لهدوای

سوپایعێراقشهڕێكیدهستهویهخهیلهگهڵچهكدارانیداعش

كوردییهكاندا ناوچه لە توركیا كاتێكدا لە ئهمه دهستپێكردووه،

ڕووبەڕوویبهرهنگارییكوردهكانبووەتەوەو)pkk(وسوپای

توركیا،گەیشتوونەتەحاڵەتیڕووبەڕووبوونەوەیجیددی.

و ئەمهریكا بەتایبەت نێودەوڵەتییەكانیش هێزە كاردانەوەكانی

ڕووسیالهبهرامبهرلەسێدارەدانیڕابهریشیعه)نەمرئهلنهمر(،

لهالیهندهسهاڵتدارانیسعودیهوه،تەنیالەڕوانگەیداكۆكیله

نابینرێت ئاسۆیەك ئێستا بۆیە تر، هیچی و مرۆڤە مافەكانی

بۆدانوستانوگرتنهبهریڕێگهچارهدیپلۆماسییەكانلهنێوانیاندا،

هێزە  بەرژەوەندیی لە جەنگ كە نەبێت، كاتە ئەو تەنیا

نێودەوڵەتییەكانیوهكئەمهریكاوڕووسیادانییه.

دەزانن، باش ڕاستییە ئەو ناتۆ، پهیمانی و ئەمهریکا بێگومان

کەلهدواىدەرکەوتنىڕێكخراویداعش،ههریهكهلهسوریاو

یەمەنوعێراقدەکەونەژێردەستیئێران،بهاڵمتورکیاوەک

بۆیەواڵتانى بگێڕێت، ئەمڕۆڵە ناتوانێت ئەمهریکا هاوپهیمانی

سوننەمهزههبلەئێستاوەلەبااڵدەستیىهیاللىشیعىدەترسن،

واتادواىقۆناغىداعش،خولیدووەمىیارییەکەدەستپێدەکات،

کەشەڕىنێوانئێرانوسعوودییهیهالیهكوەکنوێنەرایەتیى

شیعەوالیهكهیتریشوهكنوێنەرایەتیىسوننەلهناوچهكهدا،

بەدیوێکىتردائەمهریکالەئەگەرىسیناریۆکاندەترسێت،خۆ

ئەمهریکا ئەوا بکەن، ڕێککەوتنێک هەر بلۆکە دوو ئەم ئەگەر

نەک گفتوگۆکان، مێزى سەر بێتەوە ئەمان خواستى بە دەبێت

وەکئەوەىئەمهریکاخۆیدەیەوێت،هەرچەندەئەمەئەگەرێکى

دوورە،ئەوەىماوەتەوەئێرانلەئێستاداڕۆڵێکىگەورەدەگێڕێت

تورکیا، پاشەکشەى دواى بەامبەردا لە داعش، دژى شەڕى لە

عهرهبستانیسعودیهناتوانێتبێتلەگۆڕانىهاوکێشەکانداڕۆڵی

کە ڕوونە، ئەوە ئێستاوە لە ههر بگێڕێت. دووەم ئەمهریکاى

نەجهفومهککەدەبنەدووسەنتەرىدینیىگەورە،کەلەمێژه

دەستى لەژێر خۆى سەنتەرهى ئەم نەیتوانیوه، شیعە ئێستا تا

سوننەكانڕزگاربکاتوسوننەشتائاستێکخامۆشىکردووه.

شکستهێنانی لهدواى كه بێت، ئەوە بۆ سعودیه هەوڵى ئەگەر

تورکیاهیاللىسوننەڕێکبخات،خۆىئامادەبکاتبۆقۆناغىدواى

ئاست یەک بە دەیانەوێت ناتۆش پهیمانی و ئەمهریکا داعش،

هەردووکیانلەسەرهێڵىپەیوەندییەکانیانڕابهێنن،نەهێڵنئەم

چونکە بکەن، یەکتریش شەڕى نە و ڕێکبکەون نه هیاللە دوو

ئهورووپا، و ئەمهریکا بەرژەوەندییەکانى دیوەکەدا هەردوو بە

یەکخستنىسوننەکان بۆیەهەوڵى بەردەمهەڕەشەوه، دەکەونە

لەسەردەستىسعودیه،هەوڵێکىئەمهریکاوپهیمانیناتۆیەبۆ

ڕاگرتنىهاوسەنگیىنێوانسوننەوشیعەلهدواىكۆتاییداعش.

ڕۆژئاواییەکان بۆ ئ��ەوە حوکمڕانییەوە، سیستمى ل���ەڕووى

ڕوونبووەتەوە،کەسیستمىدیموکراتىوواڵتىکراوە،بەکەڵکى

ئەمناوچانەناێتوئیسالمییەتوندڕەوهکانسوودییانلێوەرگرتووە،

بنەماکانى بۆ هەڕەشە ببنە و گەشەبکەن تیایدا ب��ۆئ��ەوەى

ئەورووپاش واڵتانى لەسەر کاریگەرى ئەمەش دیموکراتیەت،

بزووتنهوه کە هەیە ئەوە ترسى شێوەیەک بە دروستکردووە،

کە ڕوونه ئێستادا لە دهست. بگرنهوه دەس��ەاڵت ڕاسیزمەکان

مۆدێلىحوكمڕانی)وەلىعەهد(خەریکەبەتەواوەتىئەمناوچانە

داگیردەکات،دووریشنییەشیعەكانهەمانمۆدیلقبووڵبكهنو

بیگۆڕنبۆسیستمیوەلىعەهد،ئیترئەونەتەوانەىدەکەونەناو

ئەمسنوورەوە،ئەگەرالیەنىنەتەوەییانبااڵتربێت،ئەواهەمان

مۆدێللەژێرناوىنەتەوەیداوەردەگرن.

ڕاستهوخۆ شهڕێكی ههڵگیرسانی دهربارهی دهكرێت زۆر قسهی

به  بڕوای نایتس، به الی ئێرانه وه  ئاس���انه ، تا له  

بۆنه ی���ه ك زیاتر پش���تیوانیی خۆی بۆ میلیش���یا 

ش���یعه كان بس���ه لمێنێت، باش���ترین نموون���ه ش 

پش���تیوانیكردنی بوو بۆ ئه و هێزه  ش���یعییانه ی 

شان به شانی ڕژێمی به شار ئه سه د شه ڕده كه ن



130

ئایدیا دیپلۆماتیك

دهگهڕێتهوه ئهگهرهش ئهم بێگومان سعودیه، و ئێران لهنێوان

بۆئهوپاڵنهرانهی،كهههردووالپاڵدهنێتبهرهوئاقاریشهڕو

تاران پهیوهندییهكانی سهقامگیریی لهدوای بهتایبهتی پێكدادان،

لهگهڵویالیهتهیهكگرتووهكانویهكێتییئهورووپا،بهاڵمچهندین

فاكتهرئهمپرسهیانكۆنترۆڵكردووه،كهبریتینلهمانهیخوارهوه:

-ئێستائێرانلهبواریسیاسهتوستراتیژداجیاوازلهڕابردووفێڵ

وتاكتیكیزیاتربهكاردههێنێت،ئهمشێوازهشلهمامهڵهكردنله

سیاسهتیناوخۆودهرهوهدابهڕوونیڕهنگیداوهتهوه.دهركهوتنی

یهكهمبهرههمیپهیڕهوكردنیئهوشێوازهلهسیاسهتئهوكاته

لهگهڵ ڕاستهوخۆ شهڕی ڕاگرتنی به دهستیكرد تاران كه بوو

ڕژێمیسهدامحسێن،بهاڵمشهڕیژێربهژێریتارانلهدژیسهدام

یهكێتیی لهگهڵ پهیوهندییهكانی ئێران هاوكات بوو، ب��هردهوام

پهیوهندی كهناڵێكی چهند و بههێزكرد چین و جاران سۆڤێتی

لهگهڵئهورووپاوئهمهریكاداكردهوه.ئهمشێوازهلهسیاسهتی

ژیرانهگهیشتهلووتكه،كاتێكئێرانلهساڵی1998داخۆیپاراست

ئهفغانستان، له تاڵیبان دهسهاڵتی دژی له شهڕ بهرپاكردنی له

ئهوهیكه ئهفغانی،سهرهڕای لهزهلكاوی نقومبوونی لهترسی

سوپایپاسداراننزیكهینیوملیۆنچهكداریلهسهرسنوورهكانی

ئهفغانستانكۆكردهوه،بههۆیئهوهیكهتاڵیبانپهالماریناوچهی

)بامیان(یئێرانیداو)20(ڕاوێژكاریسهربازیسهربهسوپای

پاسدارانیكوشت،كهڕابهرایهتییشیعهكانیئهفغانستانیاندهكرد

لهشهڕیدژیبهدهسهاڵتیتاڵیبان.

-سعودیهسهرقاڵیخۆپڕچهككردنوپالندانانومهشقوڕاهێنان

وبههێزكردنیهاوپهیمانییه،بهتایبهتیلهدوایكۆتاییهاتنیشهڕی

نێوانعێراق–ئێرانوتاكوئێستاشبهردهوامه،بۆبهرپهرچدانهوهی

پێشڕهوییهكانیئێرانلهناوچهكهدا،ههروههابڕێكیزۆرگهورهی

تاقهتكردووه، مهبهسته ئهو بۆ تهقهمهنی، و ومووشهك چهك

جگهلهكڕینینوێترینجۆریفڕۆكهلهجیهاندا،ئهمهشمانای

وایهلهشهڕینێوانههردووواڵتدا،واتهڕووخاندنیواڵتهكانیان

بیریشمان پێكهوه، سعودیه و ئێران هاوواڵتییانی سهری بهسهر

نهچێتكهئێرانژمارهیهكیزۆرمووشهكیپێشكهوتوویههیه،

دهتوانێتئهوئامانجانهیمهبهستیهتیبهئاسانیبیانپێكێت.

ئهگهر نییه، واتایهكی هیچ ئێران بۆ شێوهیه لهم شهڕێكی -

نهبێتههۆیسڕینهوهیئالسعوودودوورخستنهوهیانلهدهسهاڵت

بابهتێكه ئهمهش سعودیهوه. شیعهكانی لهالیهن گرتنهدهستی و

قبووڵیبكهن، یهمهن و عێراق پێكهاتهكانی ڕاددهیهك تا ئهگهر

بهاڵمخێڵهكانوپێكهاتهكانیدورگهیعهرهبیقبووڵیناكهن،لێی

بێدهنگنابن،ئهگهربێتوئهمهریكاشلێیبێدهنگبێتچهند

هێزیترههن،پشتیوانیلهئالسعووددهكهنودهبنهڕێگر

دهوڵهتانه و هێز لهو ههندێك ئێران، سهركهوتنی بهردهم له

بریتینله:فهڕهنسا،سودان،مهغریب،میسر،توركیاوپاكستان.

سهرهڕایزیادبوونیتواناسهربازییهكانیئێران،بهاڵملهئێستادا

پهلكێشكارییهكی لهمهش جگه دهژی، شۆڕشدا پاییزی له تاران

لهدوای ڕۆژ كاتێكدا له ههیه، بوونی شیعه سوننهو توندی

ڕۆژڕقوكینهیانلهبهرامبهرسوننهقووڵتردهبێتهوه،ئهوهش

ههموو له خراپ تائیفییانهی مامهڵهی ئاشكرابوونی بههۆی

نزیكهی ههرچهنده سوریا. و عێراق له بهتایبهتی شوێنێك،

)150(ملیۆنشیعهلهسهرتاسهریجیهانداقوواڵییهكیمرۆییان

دهستهبهركردووه،بۆقهرهبووكردنهوهیئێرانبههۆیئهوكێشه

وگرفتهبهردهوامهی،لهعێراقوسوریاپێیانهوهگیرۆدهبووه،

بهاڵمههڕهشهكانیشیعهبهداگیرگردنیههردووحهرهمیپیرۆز

دهورووژێنێت، جیهان سوننهی ملیارونیو یهك نزیكهی ههستی

كهدهبێتهپاڵپشتێكیبههێزیسوپایسعودیهلهبهرامبهرئێران.

ڕۆژانه لهسهری، نێودهوڵهتییهكان لهدوایالبردنیسزا ئێران -

یهكملیۆنبهرمیلنهوتبهرههمدههێنێتوبۆیههیهبهم

نزیكانهتا3-2ملیۆنبهرمیلزیادیبكات،بهاڵملهبهرامبهردا

سعودیهڕۆژانه)12(ملیۆنبهرمیلبهرههمدههێنێتوههوڵی

هۆكارانه ئهم ههموو ڕۆشنایی لهبهر دهدات. زیادكردنیشی

له بێت شهڕه ئهو ڕوودان��ی ئهگهری لهسهر چاومان پێویسته

ئاییندهدا،ئهمهشههمووئهگهرهكانبهكراوهییدههێڵێتهوه.

 سه رچاوه كان:       
http://www.elmogaz.com/node/356069

https://ar.islamway.net/scholar/3835D9

http://skurd.net/old1/index.php/2014-07-26-15-00-

38/1898

http://www.dw.com/ar

http://www.addiyar.com/article/1234560-



131

ژمارە )31-30( ئابی 2017

خه می  سعودیه  - واڵتانی كه نداو
پارێزگاریكردن له  ناوه ندێتیی دورگه ی عه ره بی

 له به رده م په لهاویشتنی ئێران

شهفیقئهلغهبرا

لهعهرهبییهوه:ئاراسەباح
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بۆ تهرخانكردووه تواناكانی و هێز سعودیه لهڕاستیدا

لهدوای ئهمهش ئاساییشییهكهی، ڕوانگه له بهرگریكردن

ئاساییش به ههرێمهكه، ئارامیی و ئاساییش لهرزاندنی

زۆربهی له پێوهناوه پاڵی ئهمه كهنداویشهوه. ئارامیی و

ئاراستهكانداسهركردایهتیوپێشهنگییخۆیبهرجهستهبكات،

بهتایبهتیلهالیهنخودیجێنشینیسعودیهوهبهئامانجی

بوهستێت، كهنداوییهكان یهكڕیزیی لهپشت خۆی ئهوهی

بهبێهیچجیاوازییهك.لهمژینگهنوێیهداشانشینیسعودیه

ههڵوێستی له بنهڕهتییهكان جیاوازییه بوونی به سهبارهت

واڵتانیناوچهیكهنداو،لێبوردهییكهمتره.ناوچهیكهنداو

بهسهركردایهتییسعودیهڕووبهڕوویزیاترلهههڕهشهیهك

كه داعش، ڕێكخراوی پاشان ئێران، الیهك له بووهتهوه.

بووهتهجێیسهرنجیژمارهیهكیزۆرلهگهنجانیسعوودی

شێوهیهكی به كهنداو ههروهها تونسی. و ئوردونی و

سنووردارڕووبهڕوویههڕهشهیمامهڵهكردنلهگهڵئیخوان

موسلمینبووهتهوه،بهوپێیهیكهكۆمهڵهیهكیڕێكخراوه

لهدهرهوهیسیستمیسیاسیكاردهكات.سهرهڕایناكۆكیی

دهبینین موسلمین(، )ئیخوان بزووتنهوهی لهگهڵ سعودیه

مامهڵهیان یهمهن له 2015وه ساڵی له شانشینیسعودیه

لهگهڵدادهكات،لهكاتێكدادهوڵهتانیتریكهنداودژایهتی

دهبینین میسر. لهگهڵ هاوپهیمانێتییان سایهی له دهكهن،

قهتهرلهههڵوێستهكانیداپشتیوانیلهئیخوانوئۆپۆزسیۆنی

میسردهكات.واڵتانیكهنداوسهركهوتووبوونلهپۆلێنكردنی

كاتێكدایه له ئهمه تیرۆریستی، گرووپێكی وهك حزبوڵاڵ

كهنداو ناوچهی له شیعهكان لهگهڵ تائیفی ناكۆكیی كه

بهرهوقوڵبوونهوهدهچێت،ئهمهشبهشێكیدهگهڕێتهوهبۆ

ڕهنگدانهوهیملمالنێینێوانسعودیه-ئێران،لهالیهكی

دادپهروهری میكانیزمهكانی الوازیی بهرئهنجامی تریشهوه

و دهوڵهت سیاسهتهكانی چوارچێوهی له دیموكراسییه، و

كۆمهڵگهلهناوچهیعهرهبیدا،كهچهندتائیفهیهكیشیعه

بارێكی قه یراناوی و ناسه قامگیر ناوچه ی كه نداوی داگرتووه ، بـ
به هۆی ئه و گرژی و ئاڵۆزییانه ی تووش���ی هه رێمی عه ره بی 
بووه ، له  هه مان كاتیشدا ترس و دڵه ڕاوكێی زۆر، بووه  هۆی 
فروانبوونی هێزی ئێران و زیادبوونی ڕێژه ی دانیشتووانی و 
كشانی به ره و ڕوانگه ی جوگرافیی ناوچه كه ، به ڵكو ترسانیش 
له  ئایدۆلۆژیا نیمچه  شۆڕشگێڕییه كه ی و سیستمه  سیاسییه  
به دامه زراوه كراوه كه ی و ئه و ڕێككه وتنه  ئه تۆمییه ی، له گه ڵ 
ده وڵه تانی خۆرئاوا واژۆی كردووه . ده سه اڵتی ئێران قۆناغ به  
قۆناغ له دوای به رپابوونی شۆڕشی گه لی سوریا، هه وڵیداوه  

پێگه ی ڕژێمی به ش���ار ئه سه د به هێزبكات، پشتیوانیی چه كداره  حوسییه كانی یه مه ن 
ده كات، به تایبه تی له دوای ده س���تگرتنیان به س���ه ر زۆربه ی ناوچه كانی ئه و واڵته دا، 
هه روه ها ده رگاش���یان كرده وه  بۆ سه پاندنی هه ژموون به س���ه ر هاوسه نگییه كانی 
عێراق   له دوای ش���ه ڕی 2003، ئه مه  س���ه ره ڕای گه وره بوونی ڕۆڵی ئێران له  لوبنان و 
سوریا له  ڕێگه ی حزبوڵاڵ و زیادبوونی ڕۆڵی ئه و حزبه  له  گۆڕه پانی سوریا. له  الیه كی 
تره وه ، شانشینی   سعودیه ، كه  تاكه  ده وڵه تی به هێزی كه نداوه  له ڕووی سه ربازییه وه  
و خاوه نی گه وره ترین ڕووبه ری زه وییه وه  ڕێژه ی دانیش���تووانی زیاتره  له  )28( ملیۆن 
كه س، له  ئێس���تادا له  زیاتر له  به ره یه كدا به ره نگاربوونه وه  به ڕێوه ده بات، به تایبه تی 

دوای ئه وه ی شا سه لمان له  سه ره تای ساڵی 2015وه  ده سه اڵتی گرتووه ته  ده ست.

شه فیق ئه لغه برا 
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مهزههبههیه،پهراوێزدهخرێنوجیاوازییانلهبهرامبهر

دهكرێت.پهراوێزخستنوپشتگوێخستندیاردهیهكیگشتییه

لهمههرێمهوبهرامبهرچهندپێكهاتهوگرووپێكیخێڵهكی

وتائیفیجیاوازیكردووهتهئامانج،واتهپهراوێزخستنله

واقیعیناوچهیعهرهبیدادیاردهیهكیگشتیه.

دۆزینهوهی ئهگهری له نییه دوور سعودیه عهرهبستانی

چارهسهریناوهندلهگهڵئێران.كهواتهههوڵهكانیسعودیه

كۆكردنهوهی و گۆڕینیهاوسهنگییهێزهكان ئاراستهی به

ئێران پهلهاویشتنی وهستاندنی بۆ فشار كارتی زۆرترین

بههێزتر پهیوهندیی پردی دروستكردنی كه ههنگاودهنێت،

شانشینی هێشتا ئهوه لهبهر دهگرێتهخۆ. توركیاش لهگهڵ

باش چونكه نهداوه، لهدهست خۆی واقیعبینیی سعودیه

دهزانێتكهئێراندهمێنێتوجوگرافیاشگۆڕانیبهسهردا

نایات.ئامانجیجموجووڵیئێستایكهنداوییهكانوسعودیه،

بۆ ستراتیژی هاوسهنگیی دروستكردنهوهی له بریتییه

بههاری شۆڕشهكانی لهپێش ههروهك عهرهبی، بارودۆخی

عهرهبیبهشێوهیهكیڕێژهییبوو،بهاڵمئهمههوڵدانهپڕه

ههروهك ههرێمی، و ناوخۆیی ههڕهشهی و ئاستهنگ له

ئاستیئهوگۆڕانهیلهجیهانیعهرهبیدادروستبووه،به

ههندیوهرنهگرتووه.بهههرحاڵههموودهوڵهتانیكهنداو

هاوكێشه لهههمبهر نییه، سعودیهیان تێڕوانینی ههمان

ههرێمییهكانوئێران،بهڵكوچهندنابهرابهرییهكههیه،كه

جوگرافیاوشێوازهجیاوازهكانیبیركردنهوهیسهركردهكانی

قهتهروئیماراتوكوێتوعومانسهپاندوویهتی،لهبهر

ئهمهشتێكیئاساییه،كهلهكاتیهێوربوونهوهیشهڕهكاندا

له باس و بێتهوه ڕوون جیاوازییانه و نابهرابهری ئهم

دۆزینهوهیچارهسهروسهوداوگهشهیئابووریبكرێت.

به ههستا عومان سوڵتاننشینی كه بهسه ئهوهنده تهنیا

خۆشكردنیزهمینهیدانوستانهكان،كهڕێككهوتنیئهمهریكا

وخۆرئاواییهكانیلهگهڵئێرانلێكهوتهوه،ئهمهشبهڵگهیه

ههروهها جیاوازییانه، و نابهرابهری لهو ههندێك لهسهر

لهنێوانحوسییهكانوالیهنه كوێتبووهشوێنیدانوستان

ناكۆكهكانلهیهمهن.

واڵتانیكهنداوكۆكویهكدهنگنلهسهرئهوهی،كهترسیان

لهپهلهاویشتنیئێرانولهبهرپابوونیشهڕیناوخۆههیه،

دهخوازن بۆیه ئهمهریكاوه، هێزهكانی كشانهوهی بههۆی

كه ههبێت، كۆدهنگی ئیسالمی عهرهبی چوارچێوهیهكی

بهاڵم دهستهبهربكات، هاوسهنگی و ئاساییش ئهندازهیهك

تائێستاكۆكنینلهسهرپێویستییناوچهكه،بهچاكسازیی

سیاسییمهوداناوهند.شۆڕشهعهرهبییهكانلهساڵی2011

ترسودڵهڕاوكێیلهالیواڵتانیكهنداودروستكرد،بههۆی

كاریگهرییئامرازهكانیتهكۆلۆژیاینوێلهڕێگهی)تویتهر،

فهیسبوك(وه،ئهمهسهرهڕایترسانلهسیاسهتڕێكخستنی

عهرهبیههرچهندێكئاسانبێت.لهبهرئهمهبهدیاریكراوی

لهناوچهیكهنداوئهویاسایانهزۆربوون،كهئازادییهكان

هۆكار و ئامراز بواری له بهتایبهتی دهك��هن، سنووردار

تازهكان.لهكاتیوردبینیكردندابۆماندهردهكهوێت،كه

له دابهشبوونێكیگهورهی ئاسۆیی بهشێوهیهكی بهحرهین

ڕووداوه، تیادا سوننهی كهمینهی و شیعه زۆرینهی نێوان

بهاڵمسهبارهتبهكوێتئهمئازادییانهچهسپاوترن،چونكه

بزووتنهوهیسیاسییئاشتییانهلهوواڵتهداهێوربووهتهوه،

لهسایهیدهوڵهتوگرتنهبهریسیاسهتیتوندلهبهرامبهر

ئهوبزووتنهوهیه،كهلهساڵی2011داتوندوفراوانتربوو.

ژینگهیتازهیكهنداوههمووانیخستووهتهناوتهڵهزگهیهكی

ههرێمیوناوخۆییهوهلهههمانكاتدا.سهرهڕایهاوكاری

وپشتیوانیزۆریشانشینیسعودیهبۆمیسر،كهلهدوای

دهبینین تێپهڕاندووه، دۆالری ملیار دهیان 2013وه ساڵی

پێده چێت له  ژینگه یه كی ئاوادا شانشینی سعوودیه 

هه س���تیكردووه ، به  پێویس���تبوونی   له سێداره دانی 

ئه ندامانی ڕێكخراوی قاعیده  و سه ركرده كانی شیعه  

له  سعوودیه، به اڵم له س���ێداره دان وه ك سزایه ك له  

بۆته ی توندڕه ویی سیاسی و تیرۆر یان ئۆپۆزسیۆنی 

توندڕه و له  هه ریه ك له  ئێران و سعوودیه
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كردووه، پاشهكشهی سیسی سهركردایهتیی به میسر ڕۆڵی

بههۆی عهرهبی دهوڵهتانی زۆری ژمارهیهكی ههروهها

گۆڕاون گهندهڵیدا، و دیكتاتۆریهت ڕێچكهی به ڕۆیشتن

سایهی له ئهمانهش ههموو شكستخواردوو، دهوڵهتانی بۆ

باڵوبوونهوهیچهكهوهیهبهدرێژیوپانیناوچهیكهنداو.

لهڕابردوولهپێشساڵی2011تهنیائهوهندهبهسبووبۆ

یان ناوخۆیی پرسێكی كه كهنداو، عهرهبهكانی سهركرده

ههرێمیچارهسهربكهن،لهڕێگهیئهنجامدانیپهیوهندیی

سهر بۆ بهئاسانی ناكۆكهكان، الیهنه هێنانی و تهلهفۆنی

و دهخوازێت شهڕ دۆخهكه ئهمڕۆ بهاڵم دانوستان، مێزی

له دهسهپێنێت. ڕهخنهگراندا و نهیار بهسهر توند حوكمی

ڕابردوودادهوڵهتانیكهنداوناچارنهبوونشوورابهدهوری

خۆیاندابكێشن،ههروهكئێستاسعودیهلهسهرسنوورهكانی

نیشانهیه ش��وورا بۆیه دهیكات، یهمهن و عێراق لهگهڵ

لهسهرنهبوونیباوهڕبوونبهههبوونیچارهسهریجیددی،

بۆئهوكێشهوگرفتهدرێژخایهنانهی،كهههرێمیكهنداو

دروستكردنی لهمهش جگه بووه، گیرۆده دهستیانهوه به

شووراودیوارهكانناكۆكیوناچوونیهكییتوندبۆناوخۆ

ودهرهوهشدروستدهكات.لهڕابردوولێكتێگهیشتنینێوان

سعودیه-سوریا-لوبنانتوانییلوبنانهێوربكاتهوه،كۆتایی

نایه پێی سوریا شهڕی ئێستا بهاڵم بێنێت، شهڕهكهی به

پێنجهمساڵیهوه.لهڕابردوودابهزینینرخینهوتهێنده

بهدوادا گهشبینی جار ههندێك بهڵكو نهبوو، كاریگهری

له زۆرێك بهپێی نهوت قۆناغی له ئهمڕۆ بهاڵم دههات،

ڕاپۆرتهكانوتوێژینهوهكانئاماژهدهكرێت،بۆگیرسانهوهی

به ناگاتهوه كه جۆرێك، به مامناوهندی نرخێكی لهسهر

بۆ گهوره كێشهی خۆی بۆ ئهمهش ،2015 ساڵی دۆخی

دهوڵهتیپشتبهستووبهداهاتینهوت،لهڕوویئابووریو

سیاسییهوهدروستدهكات.

پاساوهكانیان كهنداو، دهوروبهری له هاوچهرخهكان شهڕه

سوپای عەرەبستانی سعودیە
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به ك��ه شهڕێكن چهند لهكۆتاییدا بێت، ه��هرچ��ی��هك

كۆتاییان لهدهستدانیگهوره بههیوا یان سهركهوتنیكهم

دهبێت، دۆڕان تامی به پێدێت،ههندێكجارسهركهوتن

داچۆڕینی قهبارهی باجیگهورهو پێدانی بههۆی ئهمهش

و ناچونیهكی یهمهن، شهڕی له نموونه بۆ تواناكانهوهیه.

بۆ كه هێزهیه، ئهو گرنگترینیان ههیه، زۆر نابهرابهریی

"ڕێكخراویقاعیدهلهدورگهیعهرهب"بهدهستهاتووه،بۆ

دروستكردنیدهوڵهتێكیهاوشێوهیئهوهی،كهڕێكخراوی

داعشدروستیكرد،سهرهڕایگهشهكردنیئاسۆكانیجووڵهی

و باكوور نێوان یهكێتیی حسابی لهسهر یهمهن باشووری

سعودیه شانشینی ئاوادا ژینگهیهكی له پێدهچێت باشوور.

ئهندامانی لهسێدارهدانی پێویستبوونی به ههستیكردووه،

ڕێكخراویقاعیدهوسهركردهكانیشیعهلهسعودیه،بهاڵم

سیاسی توندڕهویی بۆتهی له سزایهك وهك لهسێدارهدان

ئێران له ههریهك له توندڕهو ئۆپۆزسیۆنی یان تیرۆر و

زهمینه و دهبووژێنێتهوه ملمالنێكان خۆی بۆ سعودیه، و

دروستدهكات،بۆسهرههڵدانیتوندڕهوییزیاتر،بهههموو

ئاراستهكاندا،بۆیهئهنجامهكانیلهئاییندهیدیاردابریتییه

و براوه و ناهاوسهنگی و هاوسهنگی له پێكهاتهیهك له

دۆڕاو.

له یهكێك له جگه ك��هن��داو – ئێران نێوان ملمالنێی

دهرهاویشتهكانیژینگهیههنووكهییجیهانیعهرهبیهیچی

هاوپهیمانێتیهكی دروستكردنی ههوڵی نموونه بۆ نییه. تر

ئیسالمیگهوره،كهههریهكهلهمیسر،سودان،پاكستانو

دهوڵهتانیدیكهیئیسالمیبگرێتهخۆ،زۆرێكخاڵیئهرێنی

هاوسهنگیی بۆ سعودیه دیدگای چوارچێوهی له تێدایه،

بهردهست ڕهههندی تاكه پێدهچێت لهڕاستیشدا ههرێمی،

نین، سهقامگیر هاوپهیمانانه دهوڵهته ئهم بهاڵم بێت،

بهتایبهتیكهتۆمارێكینهرێنییخراپیانلهبواریمافهكانی

مرۆڤداههیه.بهتایبهتیمیسرههڕهشهیلهسهردروستبوونی

گۆڕانكاریلهنزیكترینوهرچهرخانداكهڕووبدات.ئهوهنده

كهمتر شێوهیهكی به عهرهبی ههرێمی كه بڵێین، بهسه

له النیكهم داوه، ئاشتییانه سیاسیی كاری مافی به ڕێگهی

سایهینهبوونیئهممافانهدا،ههرێمیعهرهبیزیاترڕوو

لهعهسكهرتاریهتوبهرهنگاربوونهوهینێوانئهودهوڵهته

ئهمنییانهدهكات،كهلهگۆڕانكاریوئهوگهالنهدهترسن،

كهههوڵبۆدروستكردنیكۆمهڵگهیهكیزیاترهاوسهنگو

كراوهدهدهن.ئهمدیالیكتیكهینێوانتوندوتیژیوئاشتی

ونێواندهوڵهتیئهمنیودهوڵهتیدیموكراتی،یهخهیئهم

ههرێمهعهرهبییهبهرناداتودهبێتهیهكێكلههۆكارهكانی

نهتوانینبۆداخستنیپهنجهرهكانبهڕوویئێراندا.

بهشێكیملمالنێكهلهههرێمیعهرهبیگۆڕاوهبۆملمالنێی

ئێران–عهرهب،بهاڵمئهمملمالنێیهڕهنگدانهوهیقهیرانی

قووڵیههرێمیعهرهبیوئهودۆخهسیاسییهیه،كهدهرگا

لهدهستێوهردانیدهرهكیو لهبهردهمزۆرێك دهكاتهوه

ناكۆكییالوهكی،لهمچوارچێوهیهشداملمالنێی ملمالنێو

لهو شیعهكان نه بهاڵم تهقییهوه، سوننه و شیعه نێوان

هاوكێشهكان له سوننهكانیش نه دهت��رس��ن، نهخشهیه

دهردهچن،ئهمهشلهبهرئهوهیكهملمالنێلهگهڵناتگهیهنێته

به سهبارهت بهتهنیا سازشكردن سازشكردن، و س��ازان

مافهكانیشیعه به بهڵكوسهبارهت ئێران، لهگهڵ ملمالنێ

وسوننهیه،وهكهاوواڵتییانلهناوواڵتهكانیانپێشئهوهی

ببنهئهندام،لهناوتائیفهیانخێڵوهۆزهكانیانوبهشێك

تایبهت داهاتوو سازانهكانی ههرێمه. ئهم دانیشتووانی له

كۆمهڵگهی و كراوه كۆمهڵگهی نێوان جیاوازیی به دهبێت

خاوهنی كه كهسانێك بۆ یاساییهكان، گهرهنتییه و داخراو

شتێك ههموو ئاییندهدا له بهدڵنیاییهوه نین. دهن��گ

دهگهڕێتهوهبۆپرسیارهسهرهكییهكه،كهبههاریعهرهبیی

بهشداریكردن، پێگهی ئایا ورووژاندوویهتی: 2011 ساڵی

دهربڕین،ئازادی،گهرهنتییهیاساییهكان،دادپهروهری،مافی

ههڵبژاردن پهرلهمانهكان، ئهنجوومهن، پهراوێزخراوهكان،

فهراههم ههمووان بۆ نیشتمانهكاندا له ئازاد ئابووریی و

دهبێت؟

* ش���ه فیق ئه لغه برا: مامۆستای زانستی سیاس���ی له  
زانك���ۆی كوێ���ت. 

س���ه رچاوه : 
پهیمانگایواشنتۆنبۆتوێژینهوهكانیخۆرههاڵتینزیك

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/

view/between-iran-and-the-gulf-an-environment-

in-transition
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لە شەڕی یەمەنەوە بەرەو شەڕ لەسەر جێنشینی؛
عەرەبستانی سعوودی نوقم لە لمی ڕەوانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

وەگێڕانیبۆفارسی:بهروزعارفی

لەفارسییەوە:ئایسائارام
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زۆرب��ەی دەریبڕیوە، سعوودیە دیپلۆماتەکەی بۆچوونەی ئەو

"ئێمە کە شێوەیە بەم دەکەنەوە، پشتڕاستی ڕیاز بەرپرسانی

بژاردەیەکیترماننییە،ئەمەپێویستبوو.لەدیدیئێمەوەیەمەن

بابەتێکیناوخۆییە،ئێمەپێویستمانبەڕژێمێکیدۆستوسەقامگیر

لەوپەڕیسنوورەکانمانهەیە.ئەمەبابەتێکیئاساییشیناوخۆیە."

هەروەهائاماژەیبەئەوەکردووە،کەژمارەیدانیشتووانییەمەن

وعەربستانیەکسانن.

چاالکیی گەردەلولی خۆڕاگری بە هیچ شێوەیەک 
یەکالکەرەوە نەبوو.

بن عەبدوڵاڵ شا مردنی دوای ٢٠١٥/١/٢٣ ڕێکكەوتی سەلمان

عەبدولعەزیزجێگەیگرتەوە،بووبەشا.سەلمانبەوەالوەنانی

سیاسەتیدەرەوەیخۆپارێزیدەیویستنیشانیبدات،کەشانشینی

سعوودیەئامادەیەبەرگریلەبەرژەوەندییەژیارییەکانیخۆیبکات.

بەهۆی ئەمەریکا، یەکگرتووەکانی ویالیەتە ئەوە دوای بەتایبەتی

ڕێککەوتنلەسەربەرنامەناوەکییەکانزیاترلەئێراننزیکبووەوە،

وەفادار هاوپەیمانێکی وەک ئیتر سوریا لە ناکارای سیاسەتی یان

سەرۆکایەتیی بە ٢٠١٥ ئ��ازاری مانگی لەبەرئەوە لێینەدەڕوانی،

ئامانجیدامەزراندنی هاوپەیمانێتییەکیپێکهاتوو،لەدەواڵتبە

بە ڕووخابوو، حوسییەکان دەستی بە کە یاسایی، حکومەتێکی

هێزیسەربازیڕۆیشتەناویەمەنەوە.عەرەبستان،حوسییەکانبە

داردەستیتاراندەزانێت.

لەگەڵئەوەشداچاالکییگەردەلوولیخۆڕاگری،هەمووشتێکبوو

بێجگەلەیەکالییکردنەوە.ئەمچاالکییەتوانایسەربازیوسیاسیی

سعووندیەینماییشدەکرد.لەگەڵجێگیرکردنیدەیانهەزارسەرباز

لەسەرسنوورەکانی،عەرەبستانناچاربووبەدرێژایی٢٠٠کیلۆمەتر

وپانی٢٠تا٣٠کیلۆمەترناوچەسنورییەکانچۆڵبکاتوحەوت

چۆڵکرد، حوسییەکان هێرشی ترسی لە گوندەکانیان کەس هەزار

شارەکانی بۆ موشەکەکانیان هاویشتنی بە درێژەیان حوسییەکان

باشووریسعوودیەلەوانە)جازان(درێژەپێدا.دەوڵەتیعەرەبستان

بەاڵم ڕاگەیاندووە، سەرباز ٥٠ بە کوژراوەکانی سەربازە ژمارەی

لەڕاستیدازیاترلە٨٠٠کەسکوژراون.

ش���ا سەلمان دوو ساڵ دوای بوونە شای، ڕووبەڕووی گرفتی شـ
جۆراوجۆر بووەتەوە. دەس���توەردانی س���ەربازی لە یەمەن، 
سوریا، عێراق و لوبنان و عەرەبستان چەند جارێک شکستی 
خواردووە. هەروەه���ا لە کاتێکدا کە چاکس���ازیی ئابوریی 
ئێس���تای عەرەبس���تان ڕەخنەی لێدەگیرێت، هێشتا بابەتی 

جێنشینیی شا بێوەاڵمە.
ئەگەر دیپلۆماتەکانی ڕیاز لەسەر خاڵێک هاوڕا بن، ئەوەیە 
کە ڕابەرانی س���عوودیە، لە هەموو بابەتێکی پەیوەندیدار 
بە دۆخ���ی ناوچەک���ە لە ڕوانگ���ەی هەڕەش���ەی ئێرانەوە 

لێکیدەدەنەوە. دیپلۆماتکارێک دەڵێت:"ڕابەرانی سعوودیە لە هەموو شوێنێك دەستی 
ئێ���ران دەبینن و ڕاگەیاندنەکانی ئێران بەجیددی وەردەگرن، لە هەموو ش���وێنێک 
جاڕیان داوە، کە ئێران چوار پایتەختی عەرەبی )بەغدا، س���ەنعا، بەیروت، دیمەش���ق(
ی کۆنترۆڵ ک���ردووە." دیپلۆماتەکانی تریش دەڵێن "ئێران هەموو بیرکردنەوەکانی 
ئەوانی داگیرکردووە، ئەمان بیریان چووەتەوە، کە ئێران هاوس���ێیانە و سەربەخۆ لە 
ه���ەر تێڕوانینێک لە بارەی سیاس���ه تەکانییەوە، ئەم واڵتە بە جوواڵندنی پەنجەیەک 
لەناوناچێت." س���ەرجەمیان دەس���توەردانی س���عوودیە لە یەمەن هەمان سەرقاڵی 

بیرکردنەوەیان لەبارەی ئەو واڵتە کورتدەکەنەوە.

ئاالن گریش
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دواترینهەڵەیعەرەبستانبۆردومانیبۆنەیەکیشیعەکانبوو،لە

سەنعاڕێکكەوتی٢٠١٦/١٠/٩،کەبووەهۆیکوژرانی١٤٠کەس.ئەم

ڕووداوەلەئاستینێودەوڵەتیداکاردانەوەیلێکەوتەوە،ئەمەریکای

ناچارکردئەوجبەخانەیەیبڕیاربووبیداتبەعەرەبستانڕایبگرێت.

ڕێکكەوتی نکۆڵیکردن، مانگێک چەند دوای ڕی��از حکومەتی

هێشووییەکانی بۆمبە لە سوود ئیتر ڕایگەیاند بەڕەسمی ١٢/١٩

بەرهەمهێنراویبەریتانیاوەرناگرێت.

عەرەبستانیسعوودیبەهۆیئەوشەڕەوەزیانیئابوورییزۆری

شەڕەکە تێچووی ڕایدەگەیەنن جیاجیاکان سەرچاوە بەرکەوتووە،

دووتاسێملیاردۆالر،یانزۆرزیاترگەیشتووەتەحەوتملیار

دۆالر،ئەمەشلەکاتێکدایەکەدابەزینینرخینەوتگرفتیزۆری

بۆعەرەبستاندروستکردووە.

بەرپرسێکیعەرەبستان،گرنگیبەمبابەتەنادات،لەشیکردنەوەیەکدا

ڕایگەیاندووە،کەدەستیانبەسەر٨٠%مووشەکەکانیحوسییەکاندا

باشووری بەسەر دەست گرتووە حوسییەکان لە ڕێگەیان گرتووە،

لەگەڵ بچووکە دڵخۆشییە ئەم بگرن. یەمەنوهەمووواڵتەکەدا

ئامانجەدیاریکراوەکاندازۆرلێکدوورە،کەیەکێکیانگرتنەوەی

سەنعابوو.چونکەڕیازهەوڵدەداتخۆیلەوقەیرانەقوتاربکات.

چونکەکشانەوەلەشەڕلەچوونەناوشەڕەوەقورسترە.عەرەبستان

ئاگاداری پیویستە بەڵکو بێت، دوژمنەکانی ئاگاداری دەبێت نەک

ستراتیژی و بەرژەوەندی کە بێت، هاوپەیماناکانیشی ستراتیژی

خۆیانهەیە.بەمشێوەیەئیمارات،کەلەیەمەنزۆرچاالکبوو،

سەدانسەربازیلەوواڵتەبوون،ترسیلە)بزووتنەوەیچاکسازی(

لقییەمەنیئیخوانموسلمینهەیە.

ناجێگیری و پەرشوباڵوی ناوچەیی
لەدیدیشاسەلمانەوە،دەستوەردانلەیەمەنتەنیاقۆناغییەکەمی

گەڕانەوەیسعوودیە،بۆگۆڕەپانەناوچەییەکەبوو.بۆیەکەمجار

دوایساڵی١٩٧٣وگەمارۆیسەرنەوتیسەردەمیشەڕیعەرەب

ئەنجامداوە. چاالکییەکی ئەمەریکا بێ عەرەبستان ئیسرائیل، –

سەلمانهەوڵیدەدا،ڕەوەندیئاساییبوونەوەیپەیوەندییەکانینێوان

ئێرانوجیهانخاوبکاتەوە.

لەسێدارەدانی)نەمرباقرئەلنەمر(نەیاریشیعەیسعوودیەساڵی

باڵیۆزخانەی سەر بۆ تۆڵەسەندنەوە هێرشی ئەوە دوای و ٢٠١٦

و ئێران نێوان پەیوەندییەکانی پچڕانی بە ت��اران، لە سعوودیە

پەیڕەوییان فارس کەنداوی واڵتێکی چەند کۆتاییهات. عەرەبستان

لەعەرەبستانکرد.دیپلۆماتێکیڕۆژئاواییڕایگەیاندووە"لەئێستا

ڕووبدات، ئێران و عەرەبستان لەنێوان ڕووداوێک هەر بەدواوە

کۆمکاری دواتر کەنداو، هاریکاریی ئەنجوومەنی لەالیەن ئێران

ئیسالمییەوە هاوکاریی ڕێکخراوی لەالیەن لەکۆتاییشدا و عەرەبی

 محەمەد بن سەملان  محەمەد بن نایف
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مەحکومدەکرێت."بەاڵمئەوەندەبەسەلەدۆخیناوچەکەبڕوانین،

بۆئەوەیلەسنووردارییبڕیارەکانیهێرشیسعوودیەتێبگەین.

لەسوریاگرتنەوەیحەڵەبلەکۆتاییساڵی٢٠١٦دالەالیەنسوپای

ئێران ڕاوێژکارە ڕووسیا، ئاسمانی هێزی پشتیوانیی بە سوریاوە،

ئەسەدکە بەشار ڕژێمی عێراق، لوبنانو میلیشیاشیعییەکانی و

لە بووەوە. بەهێزتر پێگەی دەدا، ڕووخاندنی هەوڵی سعوودیە

عەبادی حەیدەر حکومەتی لە نزیکبوونەوە هەوڵەکانی عێراق

)السبحان( لێنەکەوتەوە. ئەنجامێکیان هیچ عێراق سەرۆکوەزیرانی

شیعەکانی میلیشیا ڕۆڵی بەردەوام عێراق، لە سعوودیە باڵیۆزی

باڵیۆزەکەی لێدوانەکانی ئاشکراکردووە، شەعبی( )حەشدی

سعوودییە،بوونەهۆیئەوەی٢٠١٦/١٠/٢٨حکومەتیعێراق،داوای

لێبکاتخاکیعێراقجێبێڵێت.لەگەڵئەوەشدادیپلۆماتێکیسعوودی

بەدڵنیاییەوەوتوویەتی"پەیوەندییەکانمانلەگەڵعێراقبەردەوامن.

هەرچەندەئێمەخوازیاریئەوەین،کەحکومەتیعێراقبۆسەرجەم

چینەکانیعێراقبێت.داعشلەئەنجامیپەراوێزخستنودەرکردنی

مالیکی( )نوری لەکارکێشانەوە دەست بوو. دروست سوننەکانەوە

هێشتا هەرچەندە بوو، پێویست عێراق پێشووی سەرۆکوەزیرانی

کاریگەریماوە."

واڵتە، ئەو بۆ عەرەبستان یارمەتییەکانی بڕینی دوای لوبنان لە

کە کاتێک کشایەوە. لوبنان سیاسیی گۆڕەپانی لە ڕیاز حکومەتی

جەنراڵ)میشێلعۆن(هاوپەیمانیحزبوڵاڵ،بۆسەرۆککۆماریلوبنان

کۆماری دەرەوەی وەزیری زەریف جەواد محەمەد هەڵبژێردرا،

ئیسالمییئێرانو)مەنسورفەزلوڵاڵعەزام(نێردەیتایبەتیبەشار

ئەسەدبۆپیرۆزباییلەسەرۆککۆماریلوبنان،یەکلەدواییەک

گەیشتنەبەیروت،ئەوەشلەکاتێکداکەدوومانگبەرلەوکاتە

باڵیۆزیعەرەبستانئەوواڵتەیجێهێشتبوو.

گرژی لە پەیوەندییەکانی نێوان سعوودیە و میسر
عەرەبستان دەرەوەی وەزارەتی دەرگای لەسەر قورئان ئایەتێکی

هەڵواسراوە،]یاایهاالناسانخلقناکممنذکروانثیوجعلناکم

ژمارەیەک لە چەکدارانی حوسی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

شعوباوقبائللتعارفوا[لەڕاستیدادیپلۆماتەسعوودییەکانبەدژواری

دەتواننوەرگێڕدراویئەمئایەتەبکەنبەکردار،بەرامبەرواڵتە

دۆخی کە بوترێت، دەتوانرێت ئەوان بێتاوانیی بۆ سوننەکانیش.

ناوچەکەهەرگیزتائێستابەوشێوەیەناسەقامگیرنەبووە،کشانەوەی

ویالیەتەیەکگرتووەکانیئەمەریکا،بووەتەهۆیبەهێزبوونیگرووپە

تێیاندا کە گ��ۆڕاوەک��ان هاوپەیمانێتییە چەکدارییەکان، میلیشیا

دوژمنانیدوێنێبۆهاوپەیمانیئەمڕۆگۆڕاون.قەتەروعەرەبستان

هاوکات نزیکبوونەوە، یەکتر لە بوون، یەکتر دژی ماوەیەک کە

پەیوەندییەکانیڕیاز–قاهیرەڕوویلەخراپیکردووە.هەوڵەکانی

ئیماراتبۆناوبژیوانیلەنێوانئەودووواڵتەدابەهیچنەگەیشتووە.

واڵاتە گ��ەورەی هاوپەیامنێتییەکی دروستکردنی بۆ هەوڵەکان

ئیسالمییەسوننەکاندژیتیرۆریزم،کەبەپەلەپڕوزێلهڕێکكەوتی

هەروەها نەکرد. تێپەڕی ڕاگەێنراوێک لە ڕاگەێنرا، 15/12/2015

پێشنیاریگۆڕانیفۆڕمی)ئەنجوومەنیهاریکارییواڵتانیکەنداو(بۆ

یەکێتییەکیبەرفراوانلەالیەنعەمانەوەڕەتکرایەوە،واڵتانیئەندام

بەگوماننلەکۆنترۆڵکردنیئەویەکێتییەلەالیەنعەرەبستانەوە.

ناکۆکی لەناو دەرباری سعوودی
گوتارێکی 2016 ساڵی ناوەڕاستی سعوودی، الوطنی ڕۆژنامەی

شازادەمحەمەدبننایف،جێنشینووەزیریدەوڵەتیباڵوکردەوە.

پاککردەوە هەواڵەکەی ڕۆژنامەکە ئەوە دوای کاتژمێرێک چەند

باوەڕی کەس بەاڵم کراوە، هاک ماڵپەڕەکەیان کە ڕایگەیاند، و

پێنەکردن.

بەاڵمشازادەچیوتبوو؟شازادەوتبووی"هەرچەندەئێمەوەاڵمی

گەردەلوولی بەاڵم دایەوە، یەمەنمان یاسایی حکومەتی خواستەی

خۆڕاگریدرێژەیکێشاولەدەستیئێمەدەرچوو،لەوانەبەهۆی

ئەوەیژمارەیەکلەواڵتانیئەندامئەرکەکانیخۆیانئەنجامنەدا."

سەربازی هێزی کە بوو، میسر بۆ ناڕاستەوخۆ ئاماژەی ئەوەش

دەمانویست ئێمە سوریا "لە وتوویەتی درێ��ژەدا لە ئەو نەنارد.

ڕژێمی ئەمەریکا، یەکگرتووەکانی ویالیەتە و تورکیا یارمەتیی بە

بە ئێمە "پیویستە وتوویەتی ئەنجامیشدا لە بڕووخێنین." ئەسەد

بابەتەوە دوو ئەم لەبارەی هەروەها بچینەوە" سیاسەتەکانماندا

جیهانی بمانەوێت ئەگەر بدەین، ئ��ازاردەر و واقیعی ئیمتیازی

عەرەبیلەکێشمەکێشەبێکۆتاکانداڕۆنەچێت.

لەواڵتێککەدەستبەسەرکردنیتیرۆریستانئەرکە،لەواڵتێک

سەرقاڵی هەیە، پاداشت تیرۆریستان ئاشکراکردنی لەبەرامبەر کە

گرووپە لەگەڵ شەڕە هەرشتێک لە بەر دەوڵەت وەزیری و شا

لەبارەی ئەو داعش. قاعیدەو نێودەوڵەتییەکانی،وەک توندڕەوە

دەزانێت، باشتر بە سیاسی ڕێگەچارەی ناوچەییەکانەوە، گفتوگۆ

چونکەترسیئەوەیهەیە،کەپڕوپاگەندەکانیانلەقازانجیئەو

گرووپانەتەواوبێت.

بەاڵمئەمسکااڵیەشلەسەرستراتیژیسەرپۆشدانانلەسەرکێبڕکێی

گەیشتنەدەسەاڵتە.بوونەشایمەلیکسەلمانهاوکاتبوولەگەڵ

ئەو ساڵەکەی. سی کوڕە سەلمان( بن )محەمەد خێرای گەشەی

جێگری پلەی دواتر هەڵبژێردرا، بەرگری وەزارەت��ی بۆ سەرەتا

جێنشینیانبۆدروستکرد،کەئەویدەکردەکەسیژمارەسێ،لە

زنجیرەیجێنشینیشا.بەرپرسێکیمیسریلەقاهیرەبەتوانجەوە

وتوویەتی"خەونیسەلماندروستکردنیعەرەبستانێکیسەلمانییە

خراوەتە عەرەبستان جێنشینی سعوودی." عەرەبستانی لەجیاتی

پەراوێزەوەوبەڕێوەبردنیشەڕلەیەمەنوچاکسازییئابووریبە

محەمەدبنسەلمانسپێردراوە،کەبونیادنەریپرۆژەیبەرزەفڕی

و دەستیپێکردووە 4/2016 مانگی کە 2030(ە، )خەونی ناو بە

ئامانجیگۆڕانکارییئابووری،لەسەربنەمایبەرنامەیەکە،کەهیچی

لەبەرنامەیمارگرێتتاچەرکەمترنییە.

"جێنشینی کە ڕوون��ی��ک��ردووەت��ەوە، ئەورووپایی دیپلۆماتێکی

ئابووری چاکسازیی و یەمەن شەڕی لە خۆی عاقاڵنە عەرەبستان

نەبووە. ئەنجامێکیان هیچ چاکسازییەکان ئێستا تا قوتارکردووە.

لەکۆتاییدا و بەدەستدێنێت ئارامگرییەکەی سوودی کەم کەم ئەو

گەڕاوەتەوەبۆگۆڕەپانیسیاسیوڕاگەیاندن."بەتایبەتیلەڕێگەی

کەناڵەهەواڵگری–وڕاگەیاندنەکانەوە،کەهاوواڵتییانیعەرەبستان

و خێزانی بۆنەی کۆمەڵێک لە سوودوەرگرتن بە یان تێردەکەن،

خێڵەکی،هەروەهالەڕێگەیتۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانیتویتەروواتس

ئەپو...گومانەکانیخۆیلەبارەیئەمسیاسەتەوەڕاگەیاندبوو.

لەئێستادابەهۆیتەمەنیزۆریشا)زیاترلە80ساڵتەمەنییەتی(

ئەو شا ئایا گرتووە. دەسەاڵتەوە بە دەستی بەهێزەوە هێشتا

ئەمەش بسەپێنێت؟ جێنشین وەک کوڕەکەی کە هەیە، توانایەی

زیاتربەئەنجامیچاکسازییئابووری،گۆڕانکارییەکانیناوچەکەو

دەوڵەتینوێیئەمەریکاوەگرێدراوە.
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