Available online at http://jgu.garmian.edu.krd

Journal of University of Garmian
https://doi.org/10.24271/garmian.196236

گىجاعی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لە بەقضاعیی قەڕی ؾىعیا
ئەژی ئاػاص ئەبىبەکغ
بەشخی ؾیاؾەث و پەیىەهضییە هێىصەوڵەجییەکان ،کۆلێژی ػاوؿخە ڕامیاعییەکان ،ػاهکۆی ؾلێماوی
پوختە
لە کاجێکضا کە قەڕی ؾىعیا پێضەهێخە هەقخەمین ؾاڵی زۆیەوە ،کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لە پكخگیرییەکاوی بۆ خکىمەحی
ؾىعیا و ڕووبەڕووبىهەوەی هێزە چەکضاعەکاوی صژ بەم خکىمەجە بەعصەوامە و لە ماوەی ئەم چەهض ؾاڵەصا هەمىو هەوڵ و
جىاهاکاوی زۆی بۆ پكدیىاوی لە صەوڵەحی ؾىعیا و ماهەوەی بەقاع ئەؾەص لە صەؾەاڵجضا ،بەکاعهێىاوە .صەؾەاڵجضاعاوی ئێران
بۆ ڕەواییضان بە بەقضاعیکغصوی ئێران لەم قەڕەصا ،چەهضیً وعصەگىجاعیان بەکاعهێىاوە کە لە بىچیىەصا بۆ گىجاعی ؾەعەکی
قۆڕشخی ئێران لە ؾاڵی  ٩١٩١صەگەڕێىەوە .پغؾیاعی ؾەعەکی ئەم جىێژیىەوەیە ئەوەیە کە گىجاعی ػاڵی ئێران بۆ بەقضاعیي لە
قەڕی ؾىعیا چییە و ؾەعچاوەی ئەم گىجاعە بۆ کىێ صەگەڕێخەوە؟ لەم جىێژیىەوەیەصا ،میخۆصی مێژوویی-ؾیاسخی،
بەپكدبەؾتن بە ؾەعچاوەکاوی کخێبساهە ،جىێژیىەوەی ػاوؿتی و لێضواوی صەؾەاڵجضاعاوی ئێران بۆ قیکغصهەوەی گىجاعەکان،
بەکاعهاجىوە .جىێژیىەوەکە گەیكخىوەجە ئەو ئەهجامەی کە ئىؾىڵگەعایی ،گىجاعی ػاڵی کۆماعی ئیؿالمحی ئێراهە بۆ قەڕی
ؾىعیا و چەمکی كىاڵیی ؾتراجیژی لە گىجاعی صەؾەاڵجضاعاهیضا ،ػۆعجغیً بەکاعهێىاوی بۆ ڕەواییضان بە بەقضاعیکغصوی ئێران
هەیە.
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پێشەکی
لە ؾەعەجای ؾەعهەڵضاوی كەیغاوی ؾىعیا لە ؾاڵی -١١٩٩ەوە ،کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران بەگغهگییەوە بەصواصاچىووی بۆ ڕووصاوەکاوی ؾىعیا کغصووە و
بە جێپەڕبىووی ماوەیەکی کەم ،بە قێىەیەکی هاڕاؾخەوزۆ بەقضاعی زۆی لە
قەڕی ؾىعیا لە چىاعچێىەی هاعصوی ڕاوێژکاعاوی ؾەعباػی و ؾیاسخی
ڕاگەیاهضووە .بەقضاعبىووی ئێران لە قەڕی ؾىعیا بە پێکهێىاوی هێزە
چەکضاعییە بەوەکالەجەکان(هیابی) ،ڕەهەهضی جیاواػی وەعگغث و قەڕی ؾىعیا
بە یەکێک لە گغهگتریً پغؾەکاوی پەیىەؾذ بە ئاؾایصخی هیكخماهحی ئێران صاهغا
و بەعگغیکغصن لە خکىمەحی ؾىعیا بىو بە ؾتراجیژی ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران
لە هاوچەکەصا.
پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا بە ؾەعهەڵضاوی قۆڕشخی  ،٩١٩١بە بەعاوعص بە
ڕابغصوو بەعەوپێشچىهێکی بەعچاوی بەزۆوە بیجی؛ ئایضۆلۆژیای ئیؿالمگەعای
کۆماعی ئیؿالمحی ئێران و ئایضۆلۆژیای چەپی بەغسخی لە ؾىعیا ،لە چەهضیً
پغسخی هەعێمی وەک مەجغؾییەکاوی غێڕاق و پغسخی هێىصەوڵەحی وەک
ڕووبەڕووبىوهەوەی ئەمغیکا و هەعوەها صۆؾیەی ئیؿغائیڵ-فەڵەؾخین،
یەکیان گغجەوە .بەهاجىە ؾەع صەؾەاڵحی بەقاع ئەؾەص لە ؾىعیا،
پەیىەهضییەکاوی صوو وواڵث لە هەمىو بىاعەکاهضا و بەجایبەحی الیەوی ئەمجی و
ؾەعباػی ،پەعەؾەهضوی ػیاجغی بەزۆوە بیجی.
هەڵکەوجەی جیۆپۆلەجیکحی جایبەحی ؾىعیا لە هاوچەکەصا و هاوؾىىعی لەگەڵ
چەهضیً واڵحی جیاواػ لە ڕووی ؾتراجیژەوە ،ؾىىعی وقکاوی بۆ صەعیای

هاوەڕاؾذ و لە هەمىوی گغهگتر صعاوؾێتی لەگەڵ لىبىان و هؼیکی لە
ئیؿغائیل ،پێگەیەکی جایبەحی بە ؾىعیا لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران و
جیۆپۆلەجیکی قیػە بەزصخی و بە ؾەعهەڵضاوی قەڕی ؾىعیا و مەجغؾییە
هاوبەقەکاوی بۆ ؾەع ئەم صوو واڵجە ،ؾىعیا ڕۆڵی هاوپەیماهێکی ؾتراجیژی بۆ
صابیىکغصوی كىاڵیی ؾتراجیژی ئێران بیجی.
بەقضاعیکغصوی ئێران لە قەڕی ؾىعیا ،لە ڕووی ؾەعباػی و مغۆییەوە،
جێچىوهێکی ػۆعی بەصوای زىێضا هێىاوه و کاعیگەعی هەعێجی لەؾەع ئابىوعی
هاوزۆی ئێران بەجێهێكخىوە و لە ڕووی صەعەکییەوە ،ئێران وەک واڵجێکی
بەقضاع لە قەڕی ؾىعیا و پكدیىاوی صەوڵەحی بەقاع ئەؾەص ،وێىەیەکی
قەڕاهگێزاهەی بۆ صعوؾذ بىوە .هەعبۆیە لە ؾەعەجای قەڕی ؾىعیاوە،
صەؾەاڵجضاعاوی ئێران هەوڵیاهضاوە لە چىاعچێىەی چەهض وعصەگىجاعێکضا کە
پەیىەؾخە بە گىجاعی ؾەعەکی قۆڕقەوە ،ڕەوایی بە بەقضاعیکغصن ئێران لە
قەڕی ؾىعیاصا بضەن و بایەدی ؾىعیا بۆ پاعاؾخجی ئاؾایصخی هیكخماوی ئێران
بۆ ڕای گكتی ڕووهبکەهەوە.
گرنگی توێژینەوەکە :بەقضاعیکغصوی ئێران لە قەڕی ؾىعیا بۆ گىجاعە
ؾەعەکییەکاوی قۆڕشخی  ٩١٩١صەگەڕێخەوە ،جێگەیكتن لەم گىجاعە و
ؾەعچاوەکاوی ،هەعوەها بەکاعهێىاوی لە بەقضاعی ئێران لە قەڕەکەصا ،گغهگحی
ؾىعیا بۆ ئێران و هۆکاعەکاوی بەقضاعیکغصوی لە قەڕی ؾىعیا ،ڕووهضەکاجەوە.
گریمانەی توێژینەوە :بەوپێیەی کە کۆماعی ئیؿالمحی ئێران وەک هاوپەیماهێکی
بەهێزی ؾتراجیژی لە ؾىعیا صەڕواهێذ و زاوەوی کۆمەڵێک بەعژەوەهضی
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ؾیاسخی و ئابىوعییە لەم واڵجەصا ،گىجاعی ئێران بۆ بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا
لە پێىاو پاعاؾخجی بەعژەوەهضییەکاهێتی لەم واڵجەصا.
پرسیاری توێژینەوە :گىجاعی ػاڵی ئێران بۆ بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا چییە؟
لەؾەع چ بىەمایەک صاعێژعاوە و ؾەعچاوەکاوی ئەم گىجاعە چین؟ ڕۆڵ و بایەدی
ؾىعیا لەم گىجاعەصا چییە؟
میتۆدی توێژینەوە :میخۆصی ئەم جىێژیىەوە مێژوویی -ؾیاؾییە ،بە
جەزخکغصهەوە لە ؾەع چەمکی "كىاڵیی ؾتراجیژی" لە پەیىەهضییەکاوی ئێران
لەگەڵ ؾىعیا و پكخگیری ئێران لە ؾىعیا لەم پێىاوەصا .بۆ ئەم مەبەؾخە ؾىص
لە ؾەعچاوەکاوی کخێبساهە ،جىێژیىەوە ػاوؿخییەکان و هەعوەها لێضواهەکاوی
بەعپغؾاوی ئێران بۆ قیکغصهەوەی گىجاعەکان گیراوە.
هەیکەلی توێژینەوە :ئەم جىێژیىەوە لە سخێ بەف پێکضێذ؛ بەشخی یەکەم صوو
جەوەعە و جایبەجە بە پێىاؾەی چەمکەکاوی جىێژیىەوەکە ،كىاڵیی ؾتراجیژی و
بەعەی زۆڕاگغی ،بەشخی صووەم بغیخییە لە سخێ جەوەع کە مێژووی
پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا ،بەعژەوەهضییەکاوی ئێران لە ؾىعیا و پێگەی
ئەم واڵجە لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران لە زۆ صەگغێذ و بەشخی ؾێهەم لە سخێ
جەوەعی گىجاعی ػاڵی ئێران لە ؾىعیا ،وعصەگىجاعی ؾیاسخی و وعصەگىجاعی ئاییجی
پێکضێذ.
بەش ی یەکەم :پێناسەی چەمکەکان
تەوەری یەکەم؛ قواڵیی ستراتیژی( :)Strategic Depthكىاڵیی ؾتراجیژی،
چەمکێکی "جىگغافی-ؾەعباػی"یە و بغیخییە لە مەوصای هێىان بەعەی پێكەوەی
جەهگ و هاوچە هەؾدیاعەکاوی پیكەؾاػی ،قىێىە باػعگاهییەکان ،قاعە
ؾەعەکییەکان و هاوهضە گغهگەکاوی ؾەعباػی یان هیكخەجێبىوی ئەو واڵجەی کە
بەقضاعی قەڕەکە صەکاث یان ڕووبەڕووی هێرشخی ؾەعباػی صەبێخەوە(مجیضی،
 .)١١ :٩٩١١بەپێی ئەم بیرصۆػەیە ،هەعچەهێک مەوصای هێىان گۆڕەپاوی قەڕ و
زاکی وواڵجێک کە ئاماهجی بەعگغیکغن لە زۆی بێذ ،ػیاجغ بێذ ،ئەوا ئەو واڵجە
زاوەن كىاڵیی ؾتراجیژییە و هەڕەقەکاوی لە ؾەع واڵجەکەی زۆی
کەمکغصۆجەوە و قەڕی گىاؾخۆجەوە بۆ ؾەع زاکی ڕکابەع(بهغوف  .)١١٩٩بە
واجایەکی صیکە ،ئەم چەمکە هەمىو ئەو مەجغؾیاهە صەگغێخەوە کە وواڵجێک
ؾەباعەث بە ئەگەعی لێضاوی ؾەعباػی هەیەحی و هەوڵضەصاث کە جىاهای
بەعگغی بۆ هەع لێضاهێکی لەهاکاو یان ڕاگغججی هاوؾەهگی یان گێڕاهەوەی هێز
بەكاػاهجی وواڵجەکەی ،ئاماصە بکاث .لەم ؾتراجیژە" ،فاکخەعی جىگغافی"
ڕۆڵێکی گغهگ صەبیيێذ کە جێیضا هێزی بەعگغی بە واڵجێک صەبەزكێذ و
قاوسخی صوژمً کەمتر صەکاجەوە کە بخىاهێذ بە ئاؾاوی صاگیرکاعی ؾەعباػی
ئەهجام بضاث .هەعبۆیە ،كىاڵیی ؾتراجیژی بە ئامغاػێکی گغهگ بۆ
هەڵؿەهگاهضوی ؾیؿخمی بەعگغی و ئاؾایصخی هیكخماوی هەع واڵجێک
صاصەهغێذ( .)Masood Khan, 2015لە صیضێکیترەوە ،كىاڵیی ؾتراجیژی واجا
هەعقدێک کە زاڵی هێز بێذ بۆ واڵجێک و لە بەعامبەعصا ببێخە هەڕەقە بۆ
واڵحی عکابەع و بخىاهێذ ڕۆڵی "پێكگیراهە" بگێڕێذ(مجیضی.)١١ :٩٩١١ ،
چەمکی كىاڵیی ؾتراجیژی جاوەکى باڵوبىوهەوەی کخێبی "كىاڵیی ؾتراجیژی،
٩
پێگەی جىعکیا لە گۆڕەپاوی هێىصەوڵەجیضا" لە هىوؾیجی "ئەخمەص صاووص
ئۆغلى" ،وەػیغی پێكىوی صەعەوەی جىعکیا ،ػیاجغ لە چىاعچێىەی جىگغافیای
ؾەعباػی پێىاؾەی بۆ صەکغا ،بەاڵم صاووص ئۆغلى گۆڕاهکاعی بەؾەع ئەم

پێىاؾەیەصا هێىا و ڕەهەهضی مێژوویی(قىهاؽ) ،کەلخىعی و ئابىوعی
پێبەزصخی .صاووص ئۆغلۆ بیرۆکەکەی لە ؾەع بىەمای كىاڵیی مێژوویی و
جیۆؾتراجیژی صاها و پێیىابىو کە ئەم صوو بىەمایە ،بەها و جىاهای هەع واڵجێک
لە ؾیؿخمی هێىصەوڵەحی پێكان صەصاث و کاعیگەعی لەؾەع ڕۆڵبیيیجی هەع
واڵجێک لەگەڵ جیهاوی صەوعوبەعی صەبێذ .ئۆغلى بڕوای وابىو كىاڵیی ؾتراجیژی
هەع واڵجێک لەؾەع بىاغەی ئاگایی کاث و بۆقایی ئەو واڵجەیە لە ڕووی
جىگغافیای ئابىوعی ،جىگغافیای ؾتراجیژی و جىگغافیای کەلخىعیی ،کە
کەلخىعییەکاوی
و
مێژوویی
گغێضعاوە
ڕەهەهضە
ئەمەف
صەگغێخەوە(Gharedaghi, 2018: 23؛ کىف.)١١٩١ ،
تەوەری دووەم؛ بەرەی خۆڕاگری(محور مقاومت) :بەعەی زۆڕاگغی لە
پێىاؾەی کۆماعی ئیؿالمحی ئێراهضا ،بغیخییە لە زۆڕاگغی ئیؿالمیاهە صژ بە
صوژمىاوی ئیؿالم و بە جاییەحی ئێران .لە ماها گكخییەکەی بغیدیە لە هەع
زۆڕاگغییەک کە لە ؾەع بىەمای پەعوەعصە و یاؾاکاوی ئیؿالم بێذ و لە الیەن
مىؾڵماهێک یان گغوپێک لە مىؾڵماهان ،بەعامبەع بە هێرشخی صوژمىاوی
ئیؿالم و مىؾڵماهان لە هەع قىێً و کاجێک ئەهجام بضعێذ و لە ماها
جایبەجەکەی ،بغیخییە لە زۆڕاگغی واڵجان ،ڕێکسغاوەکان ،گغوپ و کەؾەکان،
لەؾەع بىەڕەحی ئیؿالم بەعامبەع بە ڕژێمی زۆؾەپێن ،صژ بەئیؿالم و هەعوەها
هاوپەیماهەکاهیان .ئەم زۆڕاگغییە لە صوای ؾەعکەوججی قۆڕشخی ئێران
(٩١٩١کە لە ئەصەبیاحی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران بە قۆڕشخی ئیؿالمحی ئێران
هاؾغاوە) و هاوجەعیب لەگەڵیضا ،لە ئاؾتی هاوچەکەصا و بە میدىەعیەحی پغسخی
فەڵەؾخین و بەعەهگاعبىوهەوەی ئیؿغائیل ،ڕەهگضاهەوەی هەبىوە(دمحمی
كغاؾىیی .)٩٩١١ ،بەعەی زۆڕاگغی ،هەڵگغی مۆصێلی قۆڕشخی ئیؿالمی ئێراهە
بە ڕابەڕایەحی ئایەجىاڵ زامىەیی ،ڕابەعی ئێران و بەصیهێىەعی ئاماهجە ؾتراجیژی
و پغۆژەی جیۆپۆلەجیکی ئێراهە لە هاوچەکەصا ،لە ڕێگەی صعوؾخکغصوی هێزە
بەوەکالەجەکان(هیابی) و قەڕی بەوەکالەث(وعكت ؾیاؾاث .)٩٩ :١١٩١ ،لە
صیضی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ،لە صوای ؾەعکەوججی قۆڕشخی  ،٩١٩١لە
هاوچەی ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾخضا ،بەعامبەع بە ڕژێمە زۆؾەپێىەکان(بە جایبەحی
ئەمغیکا و ئیؿغائیل) ،صو گىجاعی ؾەعەکی بىووی هەبىوە؛  .٩گىجاعی ؾاػف،
بە ڕابەعایەحی ڕیاػ و كاهیرە کە پكخگیری لە بەعژەوەهضییەکاوی ڕۆژئاوا لە
هاوچەکەصا صەکەن  .١گىجاعی زۆڕاگغی ،بە ڕابەڕایەحی جاعان و بە هاوکاعی
صیمەقم ،خیزبىاڵ و خەماؽ و بە ئاماهجی بەعگغی لە مافی فەڵەؾخیىییەکان و
ڕووبەڕووبىوهەوەی ڕژێمە صەؾەاڵث ؾەپێىەکان(کغیمی .)٩ :٩٩١١ ،ؾىعیا
وەکى یەکێک لە پێکهێىەعە ؾەعەکییەکاوی بەعەی زۆڕاگغی ،بە هۆی
جایبەجمەهضی جیىپۆلەجیکییەوە بە جایبەحی لە صوای ؾەعهەڵضاوی كەیڕاوی
ؾىعیا ،ڕۆڵێکی ؾەعەکی لەم میدىەعە صەبیيێذ و یەکێک لە ئاماهجە
ؾەعەکییەکاوی هاوپەیماوی ئێران لەگەڵ ؾىعیا ،بەهێزکغصوی ئەم واڵجەیە وەکى
یەکێک لە میدىەعە ؾەعەکییەکاوی بەعەی زۆڕاگغی صژ بە ئیؿغائیڵ(خاجی
یىؾفی )٩١٣ :٩٩٣١ ،بەمكێىەیە ،بەعەی زۆعاگغی لە هێڵێک کە بە
فەڵەؾخین ،لىبىان ،ؾىعیا ،غێراق و یەمەن صعێژ ئەبێخەوە و لە کۆمەلێک
هێزی چەکضاع(خیزبىاڵ ،خەماؽ ،خەقضی قەغبی و )...پێکضێذ کە ئێران
پكدیىاهیان صەکاث و ئاماهجیان ڕێگغیکغصهە لە هاجىەصی پالهەکاوی (ئەمغیکا و
ئیؿغائیڵ) ،هاوپەیماهەکاهیان لە هاوچەکە(غەعەبؿخان ،ئیماعاث و ،)...
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مەجغسخی گغوپە چەکضاعە ؾىهىەکان(صاغل ،جەبهەی هىؾڕە و )...و صواجاع
پاعاؾخجی ئێران لەو مەجغؾییەکاوی کە هەڕەقەن بۆ ئاؾایصخی هاوزۆ و
هاوچەکەصا.
لە
بەعژەوەهضییەکاوی

بەعەی زۆڕاگغیی ئیؿالمی بە پاڵپكتی کۆماعی ئیؿالمی ئێران(ئاماصەکغصوی :هىوؾەع)

بەش ی دووەم :پەیوەندییەکانی ئێران و سوریا و پێگەی سوریا لە سیاسەتی
دەرەوەی ئێران
تەوەری یەکەم؛ مێژووی پەیوەندییەکانی ئێران و سوریا١١٦٦-٦٤٩١ ،ز
صوای ئەوەی کە واڵحی ؾىعیا لە ؾاڵی  ٩١١١ؾەعبەزۆیی زۆی ڕاگەیاهض،
صەوڵەحی پەهلەوی ئێران لە هەمان ؾاڵضا صاهیىا بە واڵحی هىێی ؾىعیا و لە
قاعی صیمەقم كۆوؿىڵی صامەػعاهض و سخێ ؾاڵ صواجغ كۆوؿىڵییەکە گۆڕصعا
بۆ باڵیۆػزاهە .صوای ماوەیەک بە ئاماهجی بەهێزکغصوی پەیىەهضییەکاوی
هێىاهیان لە ؾاڵی  ،٩١٩٩ڕێککەوجيىامەی صۆؾخایەحی لە هێىان صوو واڵث واژوو
کغا کە هەڵبەث هیچ کاجێک هەچىوە بىاعی جێبەجێکغصهەوە(ؾىعیه:٩٩٣١ ،
 .)١١٩پەیىەهضییەکاوی صوو واڵث جاوەکى ؾاڵی  ٩١٩١جێگیر هەبىو؛ لە بىەڕەجضا
جیاواػی صوهیابیجی ڕژێمی پاقایەحی ئێران و هاجەبایی لەگەڵ ڕژێمە
هاؾیۆهالیؿتی و پان غەعەبیزمەکاوی ؾىعیا ،غێراق و میؿغ لە ؾەعصەمی
هاجىەؾەع صەؾەاڵحی هێزە چەپەکان لەم واڵجاهەصا ،بەصعێژایی ؾااڵوی هیىەی
صووەمی صەیەی پەهجا ،صەیەی قەؾذ و ؾەعەجای صەیەی خەفخا هۆکاعی
ؾەعەکی هاکۆکییەکان بىون ،بە جایبەحی کە ئەم واڵجاهە پێیاهىابىو ئێران
کاعاکخەعێکی ؾەعەکحی ؾتراجیژی ڕۆژائاوا و ئیؿغائیلە لە هاوچەکەصا کە ئاماهجی
قکؿدپێهێىان یان ڕاگغججی قەپۆلی هەجەوایەحی غەعەبە(امیضی:٩٩٣١/٩٩٣٩ ،
٩٩٣؛ امامی .)٩٩ :٩٩٩١ ،ئەم هاکۆکییاهە لە پغسخی ئیؿغائیڵ-فەڵەؾخین
بەجەواوی صەعهاویكخەی هەبىو؛ صاهىاوی صەوڵەحی ئێران بە صەوڵەحی ئیؿغائیڵ
بە پێچەواهەی صەوڵەجە غەعەبییەکان و هاعصوی جاکالیەهاهەی هەوث بۆ ئەم
واڵجە ،همىهەی ئاقکغای زۆجیاکغصهەوەی صەوڵەحی پەهلەوی لە واڵجاوی
هاوچەکە لەم پغؾەصا بىو(الؼوٍغي .)١١-١٩ :١١٩١ ،هەعبۆیە لەم ڕواهگەیەوە
ؾیاؾەحی صەعەوەی هەعصوو واڵحی ئێران و ؾىعیا بەعیەککەوججی ئاقکغای پێىە
صیاع بىو؛ لە کاجێکضا کە ڕژێمی پاقایەحی ئێران پەیىەهضیی صۆؾخاهەی لەگەٌ
١
ئیؿغائیلضا هەبىو و بە هاوبەشخی ئابىوعی و ؾیاسخی ئەمغیکا لە هاوچەکە و
بەعەی صژ بە یەکێتی ؾۆڤییەث صاصەهغا ،بەپێچەواهەوە صەوڵەحی ؾىعیا
هاوپەیماوی یەکێتی ؾۆڤییەث بىو هاوچەکەصا و لە بىەڕەجضا جێڕواهیجی جیاواػی
هەعصووال بۆ ؾیاؾەحی هەعێمی و هێىصەوڵەحی و بەعژەوەهضییەکاهیان ،باڵی
بەؾەع پەیىەهضییەکاوی هێىاهیان کێكابىو(صعویصخی ؾەجالوی و فیاضخی،

 .)٩١٩ :٩٩١١ؾەعەڕای هەمىو ئەم هاکۆکیاهە ،پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا
لە هەفخاکاوی ؾەصەی بیؿخەمضا بەعەوپێشچىوهێکی ئاقکغای بەزۆوە بیجی؛
مغصوی جەماٌ غەبضولىاؾغ ،هاجىە ؾەعصەؾەاڵحی خافؼ ئەؾەص(-٩١٩٩
 )١١١١و الصاوی چەپە جىهضڕەوەکان لە ؾیاؾەحی صیمەقم ،الواػبىووی ڕێژەیی
هاؾیىهالیزم و پان غەعەبیزم ،ػەمیىەی بۆ پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا
زۆقکغص(امامی .)٩٩ :٩٩٩١ ،صەعکەوججی هاکۆکییە جىهضەکاوی ڕژێمە
٩
بەغؿییەکاوی ؾىعیا و غێڕاق  ،کە هاوکاث بىو لەگەڵ هاکۆکییەکاوی ئێران
لەگەڵ غێڕاكضا ،١هەعوەها پێكکەقکغصوی یاعمەحی صاعایی لە الیەن صەوڵەحی
ئێران بۆ ؾىعیا لە ماوەی قەڕی غەعەب-ئیؿغائیڵ لە ؾاڵی  ،٩١٩٩هۆکاعەکاوی
هؼیکبىوهەوە بىو لەم ماوەیەصا(ناصق٩٣١ :٩١١٩ ،؛ ابى مهطفی:١١٩٩ ،
 .)٣١ئەگەعچی لەم ماوەیەصا بەؾخجی پەیماهىامەی جەػائیر( ،)٩١٩٩هاڕەػایەحی
جىهضی ؾىعیای لێکەوجەوە و ڕێککەوجيىامەکەی بە زیاهەث هاو بغص ،بەاڵم
زاڵێکی گۆڕاهکاعی لە پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا ،ؾەعصاوی چىاع ڕۆژەی
خافیز ئەؾەص ،ؾەعۆککۆماعی ؾىعیا بۆ ئێران لە ؾاڵی  ٩١٩١بىو ،کە بىوە
هۆکاعێک بۆ کەمکغصهەوەی ئاڵۆػییەکاوی هێىان صوو واڵث(ؾىعیه:٩٩٣١ ،
.)١١٩-١١١
بەڕووصاوی قۆڕشخی  ٩١٩١و ڕوزاوی ڕژێمی پەهلەوی ،وەعچەعزاهێکی گەوعە
لە ؾیاؾەحی هەعێمی و هێىصەوڵەحی ئێران ڕوویضا کە کاعیگەعی ڕاؾخەوزۆی
لەؾەع پەیىەهضییەکاوی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لەگەڵ واڵجاوی غەعەبی
هاوچەکە و بەجایبەحی ؾىعیا بەجێهێكذ .صەوڵەحی ؾىعیا هەع لە پێل ڕووصاوی
قۆڕف ،پەیىەهضی لەگەڵ چەهض کەؾایەحی صیاعی بەعهەڵؿخکاعی ڕژێمی
پەهلەوی ؾاػ کغصبىو و جەهاهەث ؾىعیا لە ؾاڵی  ٩١٩١ئاماصەیی زۆی بۆ
میىاهضاعی لە ئایەجىاڵ زىمەیجی کە لە الیەن صەوڵەحی ئێران صووعزغابىو،
پێكاهضا(امیضی ،)٩٩١ :٩٩٣١/٩٩٣٩ ،هەعوەها لە صوای ؾەعکەوججی قۆعشخی
 ،٩١٩١خافؼ ئەؾەص یەکەمین ؾەعۆکی واڵحی غەعەبی و ؾێیەمین واڵحی جیهان
بىو کە صەوڵەحی هىێیەکەی ئێراوی بەفەڕمی هاؾاهض(صهكیری و بغوججی:٩٩١٩ ،
 .)٩ؾەباعەث بە بابەحی ئیؿغائیل و فەڵەؾخین ،کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لە
صوای جێگیربىووی" ،پغسخی فەڵەؾخین"ی بە گغهگتریً پغسخی هێىصەوڵەحی زۆی
هاوبغص و هەعجۆعە ڕێککەوجيێکی لەگەڵ ئەم واڵجە ڕەجکغصەوە و پێیىابىو کە بە
بەغەعەبکغصوی ئەم پغؾە ،بەعەی صژ بە ئیؿغائیڵ الواػ صەبێذ(صعویصخی
ؾەجالوی و فیاضخی .)٩١١ :٩٩١١ ،بە هەڵگیرؾاهضوی قەڕی ئێران و
غێراق( ،)٩١٣٣-٩١٣١گغهگتریً ماوە لە پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا جا ئەو
كۆهاغە هاجەکایەوە کە کاعیگەعی لەؾەع صواڕۆژی پەیىەهضییەکاوی صوو واڵث
بەجێهێكذ .ؾىعیا لەگەڵ "لیبیا" لە ماوەی ئەم قەڕەصا جەهیا واڵجاوی غەعەبی
بىون کە لە بەعەی صژ بە ئێران هەوەؾخان و ؾەعەڕای کكاهەوەی لیبیا لە ؾاڵی
 ٩١٣١لە پكدیىاوی ئێران ،صەوڵەحی ؾىعیا جا کۆجایی جەهگەکە لە پكخگیری و
یاعمەجیضاوی ئێران بەعصەوام بىو(ؾبتی الحضیثی٩١١ :١١٩١ ،؛ اللهاب،
٩٩١ :١١٩١؛ پاعؾاصوؾذ .)١١٩-١١١ :٩٩٣١ ،جەهیا صوو هەفخە پاف
صەؾخپێکغصوی قەڕەکە ،ؾىعیا پكخگیری زۆی بۆ ئێران ڕاگەیاهض و هاوکاث
پەیىەهضییەکاوی لەگەڵ غێڕاكضا پچڕاهض ،ؾىىعەکاوی صازؿذ و هێڵی هەوحی
غێڕاق-ؾىعیای ڕاگغث ،هەعوەها خافؼ ئەؾەص مۆڵەحی لە صەوڵەحی ڕووؾیا بۆ
فغۆقخجی چەک بۆ ئێران وەعگغث .هەع لەم ماوەیەقضا چەهضیً ڕێککەوجيىامە
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لە بىاعەکاوی ؾەعباػی-ئەمجی ،ئابىوعی(هەوث) و گەقخىگىػاع لە هێىان ئێران و
ؾىعیا واژووکغا(صیب١١٩-١١١ :١١٩١ ،؛ ابىقغَػت.)١٩-١١ :١١٩٩ ،
هاکۆکییە بەعصەوامەکاوی ؾىعیا و ڕژێمی بەغسخی غێڕاق ،صژایەحی ئیؿغائیل
وەک صوژمجی هاوبەشخی ئێران و ؾىعیا ،پێگەی جیىپۆلەجیکی ؾىعیا لە هێىان
ئەم صوو واڵجە ،هەعوەها پێىیؿتی ؾىعیا بە ئێران بۆ صعوؾخکغصوی هاوؾەهگی
هێز لە هاوچەکەصا بۆ ڕووبەڕووبىوهەوەی مەجغؾییەکاوی ئەم صوو هێزە
بەجایبەحی ئیؿغائیل لە باقىعی لىبىان و بەعػاییەکاوی جۆالن؛ هۆکاعی
ؾەعەکی پكدیىاوی ؾىعیا بۆ کۆماعی ئیؿالمی ئێران بىو(چاوشخی-١٩ :٩٩٣١ ،
 .)٩١١ئەمە وایکغصبىو ؾەعەڕای ڕەزىەی جىهضی واڵجاوی غەعەبی ،بەاڵم خافؼ
ئەؾەص ،ئێراوی وەک كىاڵیی ؾتراجیژی ؾىعیا و ڕێگایەک بۆ صعوؾخکغصوی
هاوپەیماوی لەگەڵ قیػەی لىبىان صژ بە ئیؿغائیڵ صەبیجی(صیب:١١٩١ ،
 .)١١٩هەع لەم ماوەیەصا ،صوو ڕووصاوی گغهگتر جیا لە پكدیىاوی ؾىعیا بۆ
ئێران ،بىوهە هۆکاعی هؼیکبىوهەوەی ػیاجغی ئێران و ؾىعیا؛ لە ؾاڵی  ٩١٣١لە
صوای هێرشخی ئیؿغائیل بۆ باقىعی لىبىان ،هەعصوو واڵث پكخگیریان لە لىبىان
و خیزبىاڵ کغص ،هەعوەها لە هەمان ؾاڵضا ئێران پكدیىاوی زۆی بە
ؾەعکىجکغصوی جىاڵهەوەی ئیسىان مىؾلمین لە قاعی خەما لە الیەن
خکىمەحی ؾىعیاوە صەعبڕی(مغاصی و صیگغان .)٩٣١ :٩٩١١ ،لەگەڵ هەمىو
ئەماهەقضا لە صوای فكاعێکی ػۆعی واڵجاوی غەعەبی ،صواجاع ؾىعیا بەقضاعی
کغص لە کۆبىوهەوەی ؾەعۆکی واڵجاوی غەعەب لە ئەعصەن لە ؾاڵی  ،٩١٣٩کە
جیایضا بە کۆی صەهگ ؾەعکۆهەی ئێران کغا بە هۆی هەڵگیرؾاهضوی قەڕ صژ بە
غێڕاق(امامی.)٩٩ :٩٩٩١ ،
بەکۆجاییهاججی قەڕی هەقذ ؾاڵە ،هێرشخی غێڕاق بۆ ؾەع کىەیذ لە ؾاڵی
 ،٩١١١هەڵىەقاهەوەی یەکێتی ؾۆڤییەث و لە الیەکیترەوە ؾاػشخی غەعەب-
ئیؿغائیڵ ،كۆهاغێکی هىێی لە پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا هاجەکایەوە .لەم
ماوەیەصا ؾىعیا بە هۆی چەهض هۆکاعێک وەک لەصەؾخضاوی پكدیىاوی یەکێتی
ؾۆڤییەث بۆ ڕووبەڕووبىهەوەی ئیؿغائیڵ ،هەوڵضان بۆ بااڵصەؾتی ؾیاسخی لە
لىبىان ،هەماوی هەڕەقەکاوی غێڕاق ،هؼیکبىوهەوەی ػیاجغ لە واڵجاوی غەعەبی و
صەعچىون لە گۆقەگیری ،گۆڕاهکاعی بەؾەع ؾیاؾەحی صەعەکی زىێضا
هێىا(صعویصخی ؾەجالوی ،فیاضخی .)٩٩١-٩٩٩ :٩٩١١ ،لە هێرشخی غێڕاق بۆ ؾەع
کىەیذ ،ؾىعیا ڕۆڵێکی بەعچاوی هەبىو لە كایلکغصوی ئێران بۆ بەقضاعی لە
بەعەی واڵجاوی یەکگغجىو صژ بە غێڕاق و بۆ یەکەمجاع لە صوای ؾاڵی ،٩١٩١
ئێران وەک هاوبەقێکی جێی مخماهەی واڵجاوی کەهضاو ئەژماع کغا(چاوشخی،
 .)٩٩١ :٩٩٣١لەگەڵ ئەماهەقضا هەماوی یەکێتی ؾۆڤییەث وەک هاوپەیماوی
ؾتراجیژی ؾىعیا و بەؾخجی ڕێککەوجيىامەی ؾەعباػی هێىان جىعکیا و ئیؿغائیڵ
بە هاهضاوی ئەمغیکا لە فێبرایەعی  ،٩١١١ئاقکغابىووی پغۆژەی جىعکیا بۆ
صعوؾخکغصوی هاوچەیەکی ئەمجی لە باکىعی غێڕاق و هەڕەقەی صەؾدێىەعصاوی
ؾەعباػی لە ؾىعیا کە هۆکاعێکی ؾەعەکی پغسخی کىعص بىو ،هەعوەها چاوجێبریجی
ئیؿغائیل بۆ گغججی بەعػاییەکاوی جۆالن ،ؾىعیای زؿخەهاو صۆزێکی صژواعەوە
و لەم کاجەصا هیچ واڵجێک وەک ئێران هەیضەوجىاوی هاوکاعی ؾىعیا بکاث.
صواجاع بە هێىەهضگیری ئێران ،ڕێککەوجيىامەی ئەمجی-ؾەعباػیی
ئەصەهە( ٩)٩١١٣لە هێىان جىعکیا و ؾىعیا هاجەکایەوە و بە هۆیەوە هێزەکاوی
پەکەکە لە زاکی ؾىعیا صەعکغان(هەمان ؾەعچاوە .)٩١٩-٩١١ ،ئەمە لە

کاجێکضا بىو کە چاالکییەکاوی خیزبىاڵ صژ بە ئیؿغائیڵ لە باقىعی لىبىان و
صاوکاعی بۆ صامەػعاهضوی کۆماعێکی ئیؿالمی لە لىبىان لەگەڵ
بەعژەوەهضییەکاوی ؾىعیا کە ؾاػقێکی ڕێژەیی لەگەڵ ئیؿغائیلضا ئەهجامضا
بىو ،یەکیان هەصەگغجەوە(صعویصخی ؾەجالوی و فیاضخی.)٩٩١ :٩٩١١ ،
ؾەعجەم ئەم هۆکاعاهەف پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیای بەجەواوی
هەزؿخەژێغ کاعیگەعی زۆیەوە ،چىهکە هەعصوو واڵث بۆ مەجغؾییە
هاوبەقەکاهیان پێىیؿدیان بە "هاوبەشخی ؾتراجیژی" هەبىو ،بەقێىەیەک کە
ؾىعیا بۆ هاوؾەهگحی هێز بەعامبەع هەڕەقەکاوی ئیؿغائیل ،غێراق و جىعکیا
ؾىصی لە ئێران وەعصەگغث و بەهەماوكێىە ئێران بۆ هاوؾەهگی هەڕەقەکاوی
ئیؿغائیل ،غێڕاق و ئەمغیکا پێىیؿتی بە هاوپەیماوی ؾىعیا بىو.
لە صوای ؾاڵی  ،١١١٩زىلێکیتر لە هؼیکبىوهەوەی پەیىەهضییەکاوی صوو وواڵث
هاجەکایەوە؛ بەقاع ئەؾەص لە ؾاڵی  ١١١١هاجە ؾەع صەؾەاڵث و هەوڵی
زۆهؼیکغصهەوەی ػیاجغیضا لەگەڵ ئێراهضا ،بەوپێیەی کە جێڕواهیجی بۆ پغؾەکاوی
هاوچەکە جیاواػجغ بىو لە باوکی ،ئەمەف وایکغص پەیىەهضییەکاوی هێىان صوو
واڵث بە بەعاوعص بە ڕابغصوو گڕوجیجی ػیاجغی پێىەصیاع بێذ ،بەجایبەحی بەعامبەع
بە فكاعەکاوی ئەمغیکا(ابىمهطفی .)٣٣ :١١٩٩ ،ڕووصاوی ٩٩ی ؾێپخەمبەع
 ،١١١٩گۆعاهکاعی گەوعەی جیهاهحی لێکەوجەوە و ؾتراجیژی هىێی ئەمغیکا بۆ
ؾیاؾەحی صەعەوە بە جایبەحی لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ،كۆهاغێکیتر
پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیای بەعەوەپێكەوە بغص .جۆعج بۆف(-١١١٩
 ،)١١١١ؾەعۆککۆماعی ئەمغیکا ،لە وجاعێکضا لە ڕێککەوحی ،١١١١/٩/١١
واڵجاوی ئێران ،غێڕاق و کۆعیای باکىعی وەک "میدىەعی قەڕاهگێزی" هاوبغص،
بەوپێیەی کە پاڵپكتی جیرۆع صەکەن و هەوڵی بەصەؾتهێىاوی چەکە
کۆمەڵکىژییەکان صەصەن ١.بە ماوەیەکی کەم لە صوای ئەو لێضواهە ،جۆن
بۆڵخۆن ،جێگغی وەػیغی صەعەوەی ئەمغیکا ،ؾىعیای زؿخە عیؼی صووەمی ئەو
واڵجاهەی کە مایەی هیگەعاوی بىون بۆ ئەمغیکا .بەقاع ئەؾەص صوابەصوای ئەم
لێضواهە ،کۆجایی بە هاوکاعییە ئەمىییەکاوی لەگەڵ ئەمغیکاصا هێىا و صواجغ
صژایەحی زۆی بۆ هێرقکغصهە ؾەع غێڕاق لە الیەن ئەمغیکاوە صەعبڕی(هیاکىئی و
صیگغان .)٩١١ :٩٩١٩ ،هێرشخی ئەمغیکا بۆ ؾەع غێڕاق و هؼیکبىوەوەی ػیاجغی
ئەمغیکا لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ،مەجغؾییە هاوبەقەکاوی ئێران و ؾىعیای
ػیاجغ کغص و هەع ئەمەف وایکغص پەیىەهضییە صیپلۆماؾییەکاوی هێىاهیان ػیاجغ
لەهەع کاجێکیتر بێذ ،بەقێىەیەک کە لە ؾاڵی  ،١١١١بەقاع ئەؾەص بۆ
ؾێیەمین جاع لە کاحی هاجىە ؾەعصەؾەاڵحی لە ؾاڵی -١١١١ەوە ؾەعصاوی
ئێراوی کغص .لە بەعامبەعصا مدەمەصی زاجمی ،ؾەعۆککۆماعی ئێران(-٩١١٩
 ،)١١١٩صوای سخێ ماهگ ؾەعصاوی ؾىعیای کغص و صەعئەهجامی ئەم
هاجىوچۆیاهە کە بابەحی ؾەعەکیان ؾیاؾەحی ئەمغیکا لە هاوچەکە و صۆدی
غێڕاق بىو ،بەؾخجی پەیماهىامەیەکی بەعگغیی  ٩ؾاڵە لە  ١١١١بىو ،کە
بەهۆیە ئێران پابەهضکغا کە لە بەعامبەع ئیؿغائیلضا بەعگغی لە ؾىعیا بکاث .لە
ڕاؾدیضا بیرۆکەی ئەم پەیماهە بۆ عووبەعووبىوهەوەی ئەو هاوپەیماهییە
ؾەعباػییە هىێیە بىو لە هاوچەکەصا کە ئێران و ؾىعیا پێیاهىابىو ئەمغیکا
بەهیاػە لە ڕێگەی ئیؿغائیل ،جىعکیا ،ئەفغاوؿخان و غێراق پێکیبهێىێذ(هەمان
ؾەعچاوه .)٩٩١ ،صەعئەهجامی ئەم هؼیکبىوهەواهە ،کە صواجغ بە هاجىەؾەع
صەؾەاڵحی مەخمىص ئەخمەصی هەژاص وەک ؾەعۆککۆماعی ئێران(-١١١٩

Page 159

Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019
 ،)١١٩٩بەعەپێشچىووی ػیاجغی بەزۆوەبیجی ،پكخگیری و یاعمەجیضاوی ئێران و
ؾىعیە بۆ هەعیەکە لە خیزبىاڵ و خەماؽ لە قەڕەکاوی لىبىان و غەػە لە
ؾاڵەکاوی  ١١١١و  ١١١٣و صواجغ قەڕی ؾىعیا لە  ١١٩٩بەمالوە بىو(خاجمی،
 .)٩٩ :٩٩١١ؾەباعەث بە پغسخی وػەکی هاوەکی ئێران ،صەوڵەحی ؾىعیا لە صوای
هاجىەوەباسخی ئەم بابەجە ،بەعصەوام لە ئاؾتی هێىەصەوڵەجیضا پكخگیری زۆی بۆ
چاالکییەکاوی ئێران صەعبڕیىە و بە پێچەواهەوە صاوای چاوصێغیکغصوی صامەػعاوە
هاوەکییەکاوی ئیؿغائیڵی کغصووە(قمؿیجی غیازىهض و ؾػیضخؿجی:٩٩١٩ ،
٩١؛ ؾىعیه.)١٩١ :٩٩٣١ ،
تەوەری دووەم؛ بەرژەوەندییەکانی ئێران لە سوریا
هاجىەهاوەوەی ئەمغیکا بۆ ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ لە صوای قەڕی صووەمی
کەهضاو( ،)٩١١٩هەڵگیرؾاهضوی قەڕی ئەفغاوؿخان( )١١١٩و صواجغ
هؼیکبىووهەوەی ػیاجغی لە هەعیەکە لە ئێران و ؾىعیا لە ئەهجامی هێرقکغصهە
ؾەع غێڕاق( ،)١١١٩پێىاؾەیەکی هىێ بۆ چەمکەکاوی هەڕەقەی صەعەکی و
ئاؾایل هیكخماوی ئێران بەزصخی و گۆڕاهکاعی بەؾەع پێضاویؿدیە
ئەمىییەکاوی کۆماعی ئیؿالمی هێىا .هەع لە ماوەیەصا بەقێک لە ڕاڤەکاعاوی
هاوزۆیی ئێران پێیاهىابىو کە گۆڕاهکاعییە هىێیەکاوی هاوچەکە ،صواجاع ئێران
هاچاع بەگغجىەبەعی ؾیاؾەحی پێكگیری(باػصاعهضگی ٩)Deterrence /صەکاث،
کە لەم ڕواهگەیەوە ؾىعیا ڕۆڵی گەوعە و چاعەهىوؾؿاػی صەبیجی(نضوقی،
 .)٩٩٩-٩٩١ :٩٩٣٩صواجغ گغجىەبەعی بەعهامەی وػەی هاوەکی و پەعەپێضاوی ،لە
پێىاو ئەم ؾیاؾەجضا بىو .بە واجایەکیتر لە صوای ؾەعکەوججی قۆڕشخی ئێران لە
ؾاڵی  ٩١٩١جاوەکى ئەمغۆ ،ڕابەعاوی صوو واڵث ؾەباعەث بە پغؾە ئەمىییەکاوی
هاوچەکە گەیكخىهەجە جێگەیكخيێکی هاوبەف کە جیا لەو قەڕە گەوعاهەی کە
باؾکغا ،لە پغؾەکاهیتری وەک قەڕی لىبىان( ٩١٣١و  ،)١١١١قەڕی
غەػە( )١١١٣و پغسخی وػەی هاوەکی( ١١١٩و  )١١٩١و هەعوەها قەڕی
ؾىعیا( ١١٩٩جاوەکى ئیؿخا) ،ڕەهگضاهەوەی هەبىوە و پكخگیرییەکاوی صوو
واڵث بۆ یەکتر جیا لە بىاعی ؾیاسخی و صیپلۆماسخی ،الیەوی ؾەعباػیصخی لەزۆ
گغجىوه(خاجمی .)٩٩ :٩٩١١ ،ئەگەعچی صەوڵەحی ؾىعیا لە ؾەعصەمی
ؾەعۆککۆماعی خافؼ ئەؾەص( )١١١١-٩١٩٩لە چەهض كۆهاغێکی مێژووییضا،
بەپێی بەعژەوەهضییەکاوی بىوبێذ یا زىص بە هاچاع ،چەهض هەڵىێؿدێکی صژ بە
ئێراوی هەبىوە و جەهاهەث ئاماصەی صاهىؾخان بىوە لەگەڵ ئیؿغائیلضا(هیاکىئی
و صیگغان ،)٩٩١ :٩٩١٩ ،بەاڵم ؾیاؾەحی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران بەعامبەع
ؾىعیا بەعصەوام هەگۆڕ بىوە و هەوڵیضاوە کە بەهیچ قێىەیەک ؾىعیا وەک
هاوپەیماهێک لە صەؾذ هەصاث .ئەم پەیىەهضیاهە بەهاجىە ؾەعصەؾەاڵحی
بەقاع ئەؾەص( )١١١١و صوای گۆڕاهکاعییەکاوی هاوچەکە ،گڕوجيیجی ػیاجغی
بەزۆوە بیجی .لە ڕووی ئایضۆلۆژیا و ڕواهگەی مێژووییەوە ،بەقاع ئەؾەص
بەعصەوامبىووی ئیؿغائیلی وەک صەوڵەجێک ڕەجکغصووە و بە هیچ قێىەیەک
ئاماصەهەبىوە بچێخە صاهىؾخان لەگەڵیضا .ئەم هەڵىێؿخە هەگۆڕەی ئەؾەص کە
هاوجەعیب بىو لەگەڵ صاهپێىەهان و صوژمىایەحی ئیؿغائیل لە الیەن کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران و ؾیاؾەحی صەعەوەی صوای قۆڕشخی  ،٩١٩١هۆکاعێکی ؾەعەکی
هؼیکبىوهەوەی ئەم صوو واڵجە بىوە(عوؾخایی .)٩١ :٩٩١١ ،ئەم هؼیکبىوهەواهە
لە ؾاڵی  ١١١١بەمالوە ،لە بىاعی ؾەعباػی-و ئەمىییەوە ػیاجغ پەعەی ؾەهض؛
ڕێککەوجيىامەی فیبرایەعی  ١١١١بۆ ماوەی  ٩ؾاڵ ٣و بەمەبەؾتی پاعاؾخجی

ؾىعیا بەعامبەع بە ئیؿغائیل کە بیرۆکەکەی لە الیەن بەقاع ئەؾەص و لە
صوای ڕوزاوی ڕژێمی بەغـ لە غێڕاق صاعێژعابىو ،ڕێککەوجيىامەی
 ١١١١/١/٩٩کە بەهۆی کێكەکاوی پەیىەؾذ بە جیرۆعی ڕەفیم خەعیغی،
ؾەعۆک وەػیغاوی لىبىان و کیكەی وػەی هاوەکی ئێران و بۆ
ڕووبەڕووبىوهەوەی هەڕەقەکاوی ئەمغیکا و ئیؿغائیل واژوو کغا ،هەعوەها لە
ماهگی ٩ی  ،١١١٩ؾێیەمین ڕێککەوجيىامەی ؾەعباػی واژووکغا ،کە جیایضا
باؽ لە فغۆقخجی مىقەکی ئێران به ؾىعیا و هاوکاعیی ئەمجی لە هێىاهیان
کغا(جاوؿیز و اؾمػیلی.)٩٩-٩١ :٩٩١٩ ،
چەمکی كىاڵیی ؾتراجیژی لە پەیىەهضییەکاوی صوو وواڵجضا ػۆعجغیً
جەزخکغصهەوەی لەؾەعە؛ لەهاو واڵجاوی ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ،ؾىعیا بە هۆی
هەڵکەوجەی جیۆپۆلەجیکییەوە ،بەقێىەیەک کە هاوؾىىعی ئیؿغائیل،
لىبىان ،غێڕاق و جىعکیایە و هەعوەها بەهۆی هاوؾىىعی لەگەڵ صەعیای
هاوەڕاؾخضا کە بىوەجە پغصی پەیىەهضی سخێ کیكىەعی ئەوعوپا ،ئاؾیا و
ئەفغیلا ،بە یەکێک لە قاصەماعە ئابىوعییەکاوی ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ بۆ
گىاؾدىەوەی وػە(ئێران و غێڕاق بۆ ئەوعوپا) صاصەهغێذ و پێگەیەکی جایبەث و
بێوێىەی بۆ ؾاػ بىوە ،جا ئەو ڕاصەیەی کە بەقێک لە قاعەػایاوی ؾیاسخی،
ؾىعیا بە "گەوعەجغیً واڵحی بچىکی جیهان" هاوصەبەن(ؾىعیە١٩ :٩٩٣١ ،؛
كاؾمیان و صیگغان .)٩٣٩-٩٣١ :٩٩١٩ ،ؾەباعەث بە پغؾە هاوبەقەکاوی
هێىان ئێران و ؾىعیا کە زۆی لە صژایەجیکغصن و صاهىەهان بە صەوڵەحی
ئیؿغائیل صەبیيێخەوە ،ؾىعیا بە هۆی هاوؾىىعی لەگەڵ صەوڵەحی ئیؿغائیڵ،
جىاهای کاعیگەعیی لەؾەع گۆڕاهکاعییەکاوی لىبىان و هەوعەها هاوپەیماوی
لەگەڵ ئێران لە بەعەی زۆڕاگغی ،واڵجێکی جەواو ؾتراجیژییە بۆ ئێران .کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران بە هۆی هاوپەیماوی لەگەڵ ؾىعیا ،جىاهای ڕۆڵبیيیجی بااڵی لە
هاوچەی قاماث و ؾىىعەکاوی ئیؿغائیل بەصەؾتهێىاوە و ئەم پەیىەهضییە،
هەلی فغاواهکغصوی كەڵەمغەو و كىاڵیی ؾتراجیژیی به ئێران بەزكیىە
بەمەبەؾتی ڕووبەڕوبىوهەوەی ئیؿغائیل لە هاوچەکەصا .بەمكێىەیە ئەم صوو
واڵجە كىاڵیی ؾتراجیژی یەکترن ،کە کاعیگەعیان لەؾەع ڕۆڵی هەعێمایەحی یەکتر
هەیە لە هاوچەکەصا(مجیضی .)٩١١ :٩٩١١ ،ئەم جایبەجمەهضیاهە وایکغصووە بە
صعێژایی قەڕی ؾىعیا ،ئێران بە چەهضیً قێىاػ پكخگیری و یاعمەحی صەوڵەحی
ؾىعیا بضاث.٩ :هەوث و یاعمەحی صاعایی  .١پاڵپكتی و پێضاوی ػاهیاعی ئەمجی و
ؾەعباػی  .٩پێضاوی چەک و کەعەؾخەی ؾەعباػی  .١هاعصوی پؿپۆڕان و
ئەفؿەعاوی هىهەعی بەمەبەؾتی ڕاهێىاوی ؾىپای ؾىعیا  .٩پێکهێىان و
ڕاهێىاوی میلیكیای چەکضاع(مؿػىصهیا و صیگغان .١)٩٩٩ :٩٩١٩ ،ئەم
یاعمەجییە بەعصەواماهەی ئێران بۆ ؾىعیا ،لە صوو ڕواهگەی ؾەعەکییەوە کە
کۆماعی ئیؿالمحی ئێران جەزتی لەؾەع صەکاث ،ؾەعچاوە صەگغێذ ،یەکەم:
صیضی جەواو ئایضۆلۆژیاهە ،کە پێیىایە صەوڵەحی ئیؿخای ؾىعیا لە ڕیؼی
پێكەوەی بەعەی زۆڕاگغی هاوچەکەصایە و کەوججی ئەؾەص ،کێكە بۆ بەعەکە
صعوؾذ صەکاث ،بۆیە پێىیؿخە لە هەع صۆزێکضا ڕێگە لە کەوججی خکىمەحی
ؾىعیا بگغێذ .صووەم :صیضی جیىپۆلەجیکاهە ،کە پێیىایە لە ئیؿخاصا بااڵصەؾتی
هەعێمحی ئێران ،بىووی گغوپە زۆعاگغییەکاوی وەک خیزبىاڵ ،هاوپەیماوی هێىان
ؾىعیا و ئێران و پێگەی جایبەحی ؾىعیا لە هاوچەکەصا ،ؾتراجیژی کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران هاچاع بە هەوڵضان بۆ هێكدىەوەی پێگەی ئیؿخای ؾىعیا
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صەکاث(عوؾخایی٩٩ :٩٩١١ ،؛ مغاصی و صیگغان .)٩٩١ :٩٩١١ ،ڕووصاوەکاوی
پاف بەهاعی غەعەبی ،صەعکەوججی صاغل لە هاوچەکە ،ؾیاؾەحی هىێی ئەمغیکا
بۆ عۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ،هەوڵ و جەكەاڵکاوی وواڵجاوی کەهضاوی وەک
غەعەبؿخان و ئیماعاث بۆ کەمکغصهەوەی هەژمىوی ئێران و گغهگتر لە هەمىو
ئەماهە ،صعێژەکێكاوی كەیڕاوی ؾىعیا ،چەمکی ئاؾایصخی هیكخماوی ئێراوی ػیاجغ
لە جاعان بایەزضاع کغصووە .لەم هێىەهضەصا ڕۆڵ و پێگەی ؾىعیا بۆ ئێران ػیاجغ
لە هەع وواڵجێکیتر جێگەی گغهگیضان بىوە.
بابەجێکی بایەزضاعجغی پەیىەؾذ بە كىاڵیی ؾتراجیژی ئێران ،بۆ یەکێک لە
کێكە بەعصەوامەکاوی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لە ؾەعەجای صامەػعاهضهییەوە
صەگەڕێخەوە ،کە ئەویل هەبىووی "هاوپەیماوی ؾتراجیژی" چ لە ئاؾتی هەعێمی و
چ لە ئاؾتی هێىصەوڵەحی بىوە و ؾىعیا وەک جاکە هاوپەیماوی ؾتراجیژی لە
هاوچەکەصا ،لە صوای قۆڕشخی  ٩١٩١ػۆعجغیً ڕۆڵی لە ؾیاؾەجە ئەمىییەکاوی
ئێران گێڕاوە(ؾیمبرو كاؾمیان٩٩١ :٩٩١٩ ،؛ سجاصبىع .)١١٩١ ،ئێران بە
هۆی کۆمەڵێک هۆکاعی وەک هەڵکەوجەی جیىپۆلەجیک ،جایبەجمەهضی
ئایضولۆژیایی ،قىهاسخی مێژوویی و ئەو ؾیاؾەجاوی کە لە ئاؾتی هاوزۆ و
صەعەوەصا پەیڕەوی صەکاث ،لە هاوچەکەصا و لە ڕووی ؾتراجیژییەوە بە "جەهیا"
ماوەجەوە و جگە لە ؾىعیا ،هاوپەیماوی ؾتراجیژیتری هییە .ئێران لە ػۆعیىەی
هاوپەیماوی و کۆڕبەهضیەکاوی هاوچەکە وەک یەکێتی واڵجاوی غەعەب،
ئەهجىمەوی هاوکاعییەکاوی کەهضاو ،ڕێکسغاوی ئاؾایصخی بەکۆمەڵ(ڕوؾیا و
ئاؾای هاوەڕاؾذ) ،ڕێکسغاوی هاوکاعی قاهگهای ،پەیماوی گىام ،عێکسڕاوی
هەڵبژاعصوی صیمىکغاجیک و  ...بىووی هییە(کغمی .)٩١ :٩٩٣١ ،ئەمە وایکغصووە
کە ئێران لەگەڵ جىهضبىووی ملمالهێیەکاوی هاوچەکە و بۆ كەڕەبىوکغصهەوەی
ئەم الواػییە ،هەوڵی صعوؾخکغصن ،یاعمەجیضان و بەهێزکغصوی گغوپ و
صامەػعاوە ؾیاؾییە هاخکىمییەکان یان جێگغەوەکان(هیابی) وەک خیزبىاڵ لە
لىبىان و ؾىعیا ،خەقضی قەغبی لە غێراق ،خىؾییەکان لە یەمەن و هێزە
ؾىهییەکاوی صژ بە ئیؿغائیل لە فەڵەؾخین ،بضاث(بهغوف .)١١٩١ ،خیزبىاڵی
لىبىان وەک هێزێکی ؾەعەکی ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران لە هاوچەکە ،پێگەی
جایبەحی لە الی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران هەیە؛ بە صیىێکیترصا پاعاؾخجی ؾىعیا،
پاعاؾخجی خیزبىاڵیە وەک بەهێزجغیً هاوپەیماوی هاخکىمی ئێران لە هاوچەکە و
هێكدىەوەی هێڵی پەیىەهضی ئێراهە بە لىبىان و خیزبىاڵ کە هێڵی پێكەوەی
ڕووبەڕووبىوهەوەی ئیؿغائیڵە و ڕۆڵی "میدىەعی بەعگغی صژی ػایۆهییەکان" و
"ؾەهگەعی یەکەم" صەبیيێذ .بە جۆعێک کە لىبىان بە هۆی ؾىىعی هاوبەف
لەگەڵ ئیؿغائیڵ ،بىوەجە بەعەی پێكەوەی جەهگەکە ،ؾىعیا و غێراق
قاڕێگای بەیەکگەیاهضوی ئێراهً بۆ ئەم ؾەهگەعە و زىصی ئێراهیل لە پكخەوە
ئەم بەعەیەی بەهێز کغصووە و بەعصەوام پاڵپكتی لىجؿدیکی بۆ فەعاهەم
صەکاث(بجی اؾض .)٩٩١١ ،بەمكێىەیە ؾىعیا ڕۆڵی كىاڵیی ؾتراجیژی ئێران لە
ڕۆژئاواوە جاوەکى کەهاعەکاوی صەعیای هاوەڕاؾذ صەگێرێذ و ؾىىعەکاوی ؾىعیا و
لىبىان بە بەعەی پێكەوەی هفىػی ئێران صاصەهغێً .لەم ڕواهگەیەوە ئێران بە
هۆی واڵجاوی ؾىعیا و لىبىان و لە عێگەی گغوپەکاوی خیزبىاڵ ،جیهاصی ئیؿالمی
و خەماؽ ،بەعەیەکی صژ بە ئیؿغائیلی پێکهێىاوە ،کە لەم هاوپەیماهییە ،ؾىعیا
عۆڵی پغصی پەیىەهضی صەبیيێذ .هەعبۆیە ڕوزاوی ڕژێمی ؾىعیا ،صەبێخەهۆی
الواػبىووی خیزبىاڵ و گغوپە فەڵەؾخیىییەکان ،کە بەڕای ئێران ئەمە ئاماهجی

ؾەعەکی هەیاعاوی ئێراهە لە قەڕی ؾىعیا ،کە لە ڕێگە ئاژاوەهاهەوە و الواػکغصوی
خکىمەحی ؾىعیا ،كىاڵیی ؾتراجیژی ئێران بکەهە ئاماهج جا لەو عێگەیەوە بەعەی
زۆڕاگغی الواػ بکەن و بەعبەؾدێک بۆ ؾیاؾەحی ئێران لەم هاوچەیە
صابىێن(مغاصی و صیگغان )٩١١ :٩٩١١ ،جیا لەمە ؾىعیا كىڕؾاییەکە کە ئێران
بۆ ڕاگغججی هاوؾەهگی زۆی لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و لە بەعامبەع وواڵجە
غەعەبیەکاوی هاوچەکە پێىؾتی پێضەبێذ و بۆ لەباعبغصوی پالهەکاوی ئەمغیکا و
ئیؿغائیل ،ؾىعیا باقتریً کاعحی ئێراهە .هەع ئەمەف وایکغصووە کە ئێران
ؾەعەڕای بەعگغیکغصن لە ماهەوەی بەقاع ئەؾەص ،پكخگیری غەلەوییەکاوی
ؾىعیا و هێزە ؾەعباػییەکاهیتری ؾىعیا بکاث ،بۆ ئەوەی لە ئەگەعی ڕووزاوی
خکىمەحی ؾىعیا ،هفىػی زۆی لەم واڵجە و پەیىەهضییەکاوی لەگەڵ خیزبىاڵصا
بهێڵێخەوە(.)Tasnimnews, 1392
صیىێکیتری بەعژەوەهضییەکاوی ئێران لە ؾىعیا بۆ الیەوی ئابىوعی صەگەڕێخەوە؛
پەیىەهضییە ئابىوعییەکاوی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران و ؾىعیا جاوەکى صوو صەیەی
پاف قۆڕف لە ئاؾدێکی بەعچاوصا هەبىو ،بەاڵم پاف ؾاڵی  ،١١١١هاوکاث
لەگەڵ بەهێزبىوووی پەیىەهضییە ؾیاؾییەکاوی هێىاهیان ،گەقەی بەعچاوی
بەزۆوە بیجی کە صەیان پغۆژەی باػعگاوی و ئابىوعی جیاواػ و وەبەعهێىاوی
هاوبەشخی لەزۆ گغث .ئەم پەیىەهضیاهە بە پێکهێىاوی کۆمیؿیۆهە هاوبەقەکاوی
هێىاهیان لە ئاؾتی وەػیغەکاهضا ،هەهگاوی بەعػجغی هاویكذ و جاوەکى
صەؾخپێکی كەیڕاوی ؾىعیا لە ماهگی ٩ی  ،١١٩٩کۆمیؿۆهەکاوی هەعصووال٩٩ ،
جاع لە جاعان و صیمەقم کۆبىوهەوەیان کغص(پىعصحذ ٩١.)٩٩١٩ ،لە ڕووی
ڕێڕەویی وػەوە ،ؾىعیا صەجىاهێذ زؼمەجێکی باشخی ئێران بکاث بە گىاؾدىەوەی
هەوث لە کەهضاوەوە بۆ صەعیای هاوەڕؾذ کە لە ڕێگەی صوو واڵحی غێڕاق و
ؾىعیاوە صەبێذ و جێچىووی کەمتر و زێرایی ػیاجغ صەبەزكێخە هەهاعصەی وػەی
هەوث و غاػی ئێران بە بەعاوعص بەو ڕێگایەی کە لە ئیؿخاصا ئێران بەکاعی
صەهێىێذ(خؿً جاف .)٩ :٩٩٣٩ ،هەع لە ؾەعەجای كەیغاوی ؾىعیا ،هاوقان
لەگەڵ گغهگحی ؾیاسخی ،ئێران هەوڵیضاوە لە الیەوی ئابىوعیكەوە ڕۆڵی زۆی
بگێڕێذ و لە بىاعەکاوی باػعگاوی ،صابیىکغصوی وػە ،پیكەؾاػی ،كەعػی صاعایی
بە ؾىعیا ،هێڵەکاوی پەیىەهضی وەک جەلەفۆن و هەعوەها ئاواصاهکغصهەوە و
هۆژهکغصهەوەی ؾىعیا ؾەعكاڵی کاعکغصهە(كىمان١١٩٣ ،؛ غالمی .)٩٩١٩ ،لە
صوایین پەعەؾەهضهەکاهضا ،لە  ،١١٩١/١/١١لە چىاعچێىەی زىلی چىاعصەیەم
لە کۆبىوهەوەکاوی لیژهەی بااڵی صوو وواڵث ،یاهؼە ڕێککەوجيىامە لە بىاعەکاوی
ئابىوعی ،ػاوؿتی و کەلخىعی لە هێىان ئێران و ؾىعیا واژوو کغا( Almanar,
 .)2019لەگەٌ ئەمەقضا و ئەگەعچی ڕێژەی ئاڵۆگۆعی باػعگاوی هێىان صوو واڵث
لە ػیاصبىوهضایە ،بەاڵم هێكخا لە ئاؾتی پەیىەهضییە ؾیاؾییەکاوی صوو واڵجضا
هییە(الغغیغی .)٩٣٩ :١١٩١ ،بەڕای بەقێک لە لێکۆڵەعان ،گەیكتن بە
"صەعیای هاوەڕاؾذ" کە وەک پالهێکی ئێران باؽ صەکغێذ ٩٩،ػیاجغ لەوەی
ئاماهجێکی ئایضۆلۆژی یان بیرۆکەی ػیىضووکغصهەوەی ئیمپراجۆعییەحی کۆوی
ئێراوی لە پكخەوەبێذ ،بەقێکی صەچێخە چىاعچێىەی ئاماهجی جیۆؾتراجیژی بۆ
صابیىکغصوی ؾیاؾەحی پێكگیراهە لە پەیىەهضییەکاوی لەگەڵ ئەمغیکا(بغػگغ،
 )١١ :٩٩١٩و بەقێکیتری ئاماهجی ئابىوعی لە پكخەوەیە ،بەجایبەحی صوای
ئەوەی کە ئێران جىاهیىێتی بەقێک لە ئاماهجە ؾیاسخی و ؾەعباػییەکاوی زۆی
لە ؾىعیا لە ڕێگەی جێچىوهێکی ػۆعی صاعایی و لۆجؿدیکییەوە بەصەؾخبێىێذ،
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لەمەوصوا ئیتر لە بیری "چىیجی میىە"ی بەقضاعیکغصوی زۆیەحی لەقەڕی
ؾىعیاصا(جیىضث .)١١٩٣ ،لەم ؾااڵهەی صواییضا چەهض کەؾایەحی ؾیاسخی و
ؾەعباػی ئێران باؾیان لەوەکغصووە کە پێىیؿخە ئێران ،جێچىوهەکاوی زۆی لە
قەڕی ؾىعیا بگەڕێىێخەوە .بۆ همىهە ڕەخیم ؾەفەوی ،ڕاوێژکاعی بااڵی ڕابەعی
ئێران ،لە ؾاڵی  ١١٩٣ڕایگەیاهض کە ئێران پێىیؿخە هاوقێىەی ڕووؾیا لە
ڕێگەی ڕێککەوجيىامەی صعێژزایەوی ؾیاسخی و ئابىوعییەوە" ،ئەو جێچىواهەی
کە کغصوییەحی ،بیگەعێىێخەوە"( .)Asriran, 2018لەم الیەهەقەوە ئێران ،گغوپە
چەکضاعەکاوی وەک صاغل بە هەڕەقەیەکی ئابىوعی بۆ بەعەی زۆعاگغی و
پەیىەهضییەکاوی ئابىوعی ئێران لەگەڵ واڵجاوی غێڕاق و ؾىعیا صەبیيێذ.
ؾەباعەث بە ؾىعیا هەڕەقەکاوی ؾەع هێڵی غاػی ئێران بۆ ئەم واڵجە،
گىاؾدىەوەی وػە ،باػعگاوی و بەگكتی ئاؾایصخی ئابىوعیی ئێران لە هاوچەکەصا،
لەو مەجغؾیاهەن کە ئێران بە هیگەعاهییەوە لێیضەڕواهێذ(بهیری و صیگغان،
 .)١٩-١١ :٩٩١١ؾەباعەث بە ڕێگای وقکاوی ،لە صوای پێكڕەوییەکاوی ئێران لە
پاعێؼگای "صیغالؼوع" و صەعکغصوی صاغل لە قاعی "ابىکماٌ" ،بەقێک لە
چاوصێغان باسخی ئەوە صەکەن کە ئێران جىاهیىێتی ڕێگای وقکاوی ٩١لە غێڕاكەوە
بۆ ؾىعیا و لىبىان ئاماصە بکاث( ،)Radiozamaneh, 1396هەعوەها بەقێک
لە ڕاڤەکاعاوی هاوزۆی ئێران ،کە پێیاهىابىو ئاػاصکغصوی قاعی ئەبىکەماٌ بە
ماهای جەواوکغصوی صوایین باػهەی ڕێڕەوی وقکاوی بەعەی زۆڕاگغییە کە جیایضا
"بۆ یەکەم جاع" جاعان صەگاجە کەهاعەکاوی صەعیای هاوەڕاؾذ و کەهاعەئاوییەکاوی
بەیغوث ،گغهگی ئەم ڕووصاوە جا ئاؾتی "وەعچەعزاهێک کە لە مێژووی چەهض
هەػاع ؾاڵەی ئێران کەم وێىە بىوە" ،بەعػصەکەهەوە(بابایی.)٩٩ :٩٩١١ ،
لەگەڵ هەمىو ئەماهەقضا ،پێضەچێذ کە هەوڵەکاوی ئێران بۆ گەیكتن بە
صەعیای هاوەڕاؾذ بە هۆی چەهضیً گغفتی جىگغافی ،مەػهەبی و ئەمىییەوە،
ػیاجغ لەوەی ئاماهجی پاواهسىاػی و پەلهاویكتن بێذ ،صەچێخە چىاعچێىەی
ؾتراجیژی پاعاؾخجی ئاؾایصخی هیكخماوی و بەهێزکغصوی كىاڵیی
ؾتراجیژی(جیىضث١١٩٣ ،؛ ؾیضی.)١١٩٣ ،
تەوەری سێیەم؛ سیاسەتی دەرەوەی ئێران لە سوریا
لە جەوەعی صەیەمی صەؾخىعی بىەڕەحی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران جایبەث بە
"ؾیاؾەحی صەعەوە" و لە ماصەی  ،٩٩١ؾەباعەث بە کغۆکی ؾیاؾەحی صەعەوەی
ئێران هاجىوە" :ؾیاؾەحی صەعەوەی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران لەؾەع بىەمای
ڕەجکغصهەوەی هەعجۆعە صەؾەاڵث ؾەپێجی و صەؾەاڵث بەؾەعا ؾەپاهضن،
پاعاؾخجی ؾەعبەزۆیی هەمەالیەهە و یەکپاعچەیی زاکی واڵث ،بەعگغیکغصن لە
مافی هەمىو مىؾڵماهان ،پابەهضهەبىون بەعامبەع هێزە زۆؾەپێىەکان و
پەیىەهضی ئاقدیسىاػهە لەگەڵ واڵجاوی قەڕهەزىاػ ،ڕاوەؾخاوە"(مجمىغه
كاهىن اؾاسخی جمهىعی اؾالمی ایغان .)٩١٣ :٩٩١٩ ،ؾەباعەث بە
ئاماهجەکاوی ؾیاؾەحی صەعەوە لە ماصەی  ٩٩١هاجىوە" :کۆماعی ئیؿالمحی
ئێران زۆقبەزتی هەمىو کۆمەڵگای مغۆڤایەحی بە ئاماهجی زۆی صەػاهێذ و
ؾەعبەزۆیی و ئاػاصی ،خکىمەحی خەق ،یەکؿاوی بە مافی هەمىو زەڵکی
جیهان صەػاهێذ .هەعبۆیە ؾەعەڕای زىصووعگغججی جەواو لە هەعجۆعە
صەؾدێىەعصاهێک لە بابەحی هاوزۆیی گەالهیتر ،بەعگغی لە زەباحی مافسىاػاهەی
ؾخەملێکغاوان(مؿخضػفین) لە بەعامبەع ؾخەمکاعان(مؿخکبریً) لە هەع
قىێيێکی جیهان صەکاث"(هەمان ؾەعچاوە .)٩١١ ،هەعوەها لە ماصەی ،٩

ؾیاؾەحی صەعەوە وەکى یەکێک لە ئامغاػەکاوی گەیكتن بە ئاماهجەکاوی کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران باؾکغاوە ،کە پێىیؿخە لە ؾەع بىەماکاوی ئیؿالم ،بەڵێجی
بغایەحی بضاث بە مىؾڵماهان و پكـدیىاوی بێئەمەکی ؾخەمەلێکغاواوی جیهان
بێذ(هەمان ؾەعچاوە.)١١ ،
بەزىێىضهەوەیەک بۆ ئەم ماصە صەؾخىعیاهەی پەیىەهضیضاع بە ؾیاؾەحی
صەعەوە ،کە وعصەکاعی ػیاجغی لەؾەع هەصعاوە و هەعوەها بابەحی هەهاعصەکغصوی
قۆعف کە لە هەهاویضا جێکغاوەجەوە ،جۆعێک لە هاڕوووی و صژبەیەکی
پێىەصیاعە؛ لە کاجێکضا باؽ لە زۆبەصووعگغجً لە صەؾدێىەعصان لە کاعوباعی
هاوزۆیی واڵجان صەکغێذ ،بەاڵم لە بەعامبەعصا کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ئەو مافە
بە زۆی صەصاث کە بەعگغی لە هەع واڵجێک بکاث کە بە پێىاؾەی ئەو ،صەچێخە
زاهەی واڵجاوی ؾخەملێکغاو لە بەعامبەع واڵجاوی ؾخەمکاع(عؾىٌ.)١١ :١١٩١ ،
ئەم هاڕووهییە لە ڕاؾدیضا بۆ صوو ئاعاؾخەی جیاواػی ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران
لە ؾەعەجای قۆڕقەوە صەگەڕێخەوە؛ ئاعاؾخەی یەکەم ،کاعی بۆ پاعاؾخجی
ئاؾایصخی هیكخماوی و جێگیربىووی ؾىىعەکاوی ئێران صەکغص و ئاعاؾخەی
صووەم ،هەوڵیضاوە لە ڕێگەی یەکگغججی قیػەکاوی جیهان ،ئاماهجی
بەئیؿالمیکغصوی جیهان لە ڕێگەی ػیىضووکغصهەوەی ئیؿالمی قیػە
بەصیبهێىێذ(جىاٌ .)١١ :٩٩٩١ ،هەع ئەمەف وایکغصووە کە ؾەباعەث بە
ئاعاؾخەی ئایضۆلۆژیایی ئێران ،صوو بۆچىووی جیاواػ بێخەکایەوە؛ گغوپێک
پێیىاهىایە ئەم ؾیاؾەحی ئێران لە باهگەقەیەک ػیاجغ هییە و بە مەبەؾتی
پاعاؾخجی پێگەی زۆیەحی لە هاوچەکەصا ،لە کاجێکضا بەقێکیتر بە پێچەواهەوە،
پێیاهىایە ئاماهجی پاواهسىاػی و صاپۆقیجی زەووی "ئیمپریالیزمی قیػە"یە لە
هاوچەکەصا(هەمان ؾەعچاوە).
بۆیە جێبیجی ئەوە صەکغێذ ئەگەع ئێران جاوەکى پێل قەڕی هەقذ ؾاڵە
لەگەڵ غێڕاق ،لەؾەع بەقێک لە بىەماکاوی قۆڕف مىکڕ بىوبێذ ،بەاڵم
صەعهاویكخەکاوی قەڕی هەقذ ؾاڵە و جێچىون و ػیاهەکاوی ،وای لە کۆماعی
ئیؿالمحی ئێران کغص کە هاوقان لەگەڵ پغچەککغصوی زۆی و پەعەپێضاوی
جىاهای ؾەعباػی ،ؾتراجیژی پێكگیراهەی وەک ؾیاؾەحی بەعگغی لەزۆی بەکاع
بهێىێذ .بەعصەوامبىون لە ؾەع هاوەڕۆکی قۆڕقگێڕاهەی ڕژێم و بێمخماهەیی
بەعامبەع بە صۆدی هەعێمی و هێىصەوڵەحی ،وای لە ئێران کغص کە پاعاؾخجی
ئاؾایصخی هیكخماوی و زۆپێگەیاهضوی ؾەعباػی ،ببێخە بىەمای ؾیاؾەحی
ئاؾایصخی صەعەوەی ئێران(ولیپىع ػعومی .)٩١٩ :٩٩٣٩ ،ئەمەف هۆکاعێکی
ؾەعەکی بىو بۆ ئەوەی کە ئێران بیر لە ؾیاؾەجێکی هىێ بە ئاماهجی صابیىکغصوی
بەعژەوەهضییەکاوی زۆی لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ بکاجەوە ،کە صواجغ بە
"جیۆپۆلەجیکی قیػە" هاؾغا .لە ؾەع ئەم بىەمایە جیۆپۆلەجیکی قیػە،
پاهخایی جىگغافیایی ؾیاسخی قیػەکاهە لە واڵجە جیاواػەکاوی ڕۆژهەاڵحی
هاوەڕاؾذ ،کە بغیخییە لە پكخىێيێکی قیػەگغی ،ئابىوعی ،ؾتراجیژی و
مێژوویی کە بەقێک لە واڵجاوی لىبىان ،ؾىعیا ،غێڕاق ،غەعەبؿخان ،کىەیذ،
بەخغەیً ،ئەفغاوؿخان ،پاکؿخان ،هیىضؾخان و ئێران
لەزۆصەگغێذ(ضغغامی و صیگغان١١٩ :٩٩١٩ ،؛ مخلی و صیگغان-١ :٩٩١١ ،
 .)٩١هەڵکەوجەی هێكخەجێبىووی قیػەکان لە هاوچەکاوی کەهضاو و
ڕۆژهەاڵحی صەعیای هاوەڕاؾذ ،صەعیای ؾىوع و ڕۆژئاوای صەعیای
كەػویً(زەػەع) ،پێگەیەکی جیىپۆلەجیکی جایبەحی بە قیػەکان
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بەزكیىە(عهبر و صیگغان .)٩١ :٩٩١٩ ،لە صیضی لێکۆڵەعاوی ئێران ،پێگەی
جیىپۆلەجیکی ئێران لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾخضا بە سخێ كۆهاغی جیاواػصا
جێپەڕبىوە .٩ :كۆهاغی الواػی جیۆپۆلەجیکی قیػە(ؾەصەی هۆػصە جاوەکى
 .١ )٩١٩١كۆهاغی ژیاهەوەی جیۆپۆلەجیکی قیػە( )١١١٩-٩١٩١و  .٩كۆهاغی
گەقەکغصوی جیۆپۆلەجیکی قیػە( ١١١٩بەمالوە)(ضغغامی و صیگغان:٩٩١٩ ،
 .)١١١-١١١کۆمەڵێک هۆکاع بىوهەهۆی ئەوەی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران بە
ئاعاؾخەی جیىپۆلەجیکی قیػە هەهگاو بىێذ .٩ :قکؿتهێىاوی بیرۆکەی
هەهاعصەکغصن قۆڕف بۆ واڵجاوی هاوچەکە و جیهان  .١قکؿتهێىاوی بیرۆکەی
٩١
"ام اللغی" کە بغیخیبىو لە پێکهێىاوی خکىمەجێکی ئیؿالمی یەکگغجىو لە
گەالوی مىؾڵماوی جیهان بە هاوەهضگێری ئێران و ڕابەڕایەحی ویالیەحی فەكیه .٩
هێرشخی ئەمغیکا بۆ غێڕاق و ڕووزاوی ڕژێمی بەغـ و هەلڕەزؿاهضن بۆ
صەؾدێىەعصاوی ئێران  .١قۆڕقەکاوی هاؾغاو بە بەهاعی غەعەبی  ١١٩٩و
پەلکێكبىووی ؾىعیا بۆ هاو قۆڕقەکان(الؿلمی و الغىیمی.)٩١-١١ :١١٩١ ،
پاعاؾخجی ئەم جیىپۆلەجیکە لە صوای ؾالی  ،١١١٩گغهگییەکی ػیاجغی لە
ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران پێضعاوە؛ بەوپێیەی کە کۆماعی ئیؿالمحی ئێران
پێیىایە هەبىووی ئاؾایل لە هاوچەکەصا جەهیا جایبەث بە غێڕاق ،یەمەن،
لىبىان و ؾىعیا هییە و بەڵکى پەیىەهضی ڕاؾخەوزۆی بە هەمىو واڵجەکاوی
هاوچەکەوە هەیە و هەعوەها هەڕەقەیەکە بۆ ئاؾایصخی هاوزۆیی ئێران و
کۆماعی ئیؿالمحی هاجىاهێذ بێ هەڵىێؿذ بێذ .لێرەصا ڕۆڵی ؾىپای پاؾضاعان و
بەجایبەحی ؾىپای كىصؽ ٩١لە پاعاؾخجی ئاؾایصخی هاوچەکە و هاوزۆی ئێران
صەعصەکەوێذ .لەم ڕواهگەیەوه ؾىپای پاؾضاعن جێبەجێکاعی ؾیاؾەجەکاوی
ڕژێمی ئێراهە لە هاوچەکەصا(پیام اهلالب .)١١-١٩ :٩٩١١ ،لە صەؾخىعی
بىەڕەجیضا ،ؾىپای پاؾضاعان وەک هێزێک کە لە ؾەعەجاکاوی ؾەعکەوججی
قۆڕف صامەػعاوە ،ڕۆڵی بغیخییە لە "پاعێؼگاعی لە قۆڕف و صەؾخکەوجەکاوی"
و پێىیؿخە لەگەڵ هێزەچەکضاعەکاهیترصا هەماهەهگی هەبێذ(مجمىغه كاهىن
اؾاسخی جمهىعی اؾالمی ایغان.)٩١٣ :٩٩١٩ ،
صوای کۆجایی هاججی جەهگی هەقذ ؾاڵە لەگەڵ غێڕاق و صەعکەوججی كەیغاهە
یەک لەصوای یەکەکاوی ڕۆژهەاڵججی هاوەڕاؾذ ،لە هێرشخی غێڕاق بۆ کىەیذ
جاوەکى هێرشخی ئەمغیکا بۆ غێڕاق و صواجغ قەڕی ؾىعیا ،بابەحی ؾیاؾەحی
"ئاؾایل میدىع" ،لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران ػیاجغ بەعجەؾخە بىو و
ئەمەف عێگەی زۆقکغص کە ؾىپای پاؾضاعان و بە جایبەحی ؾپای كىصؽ،
ڕۆڵی ؾەعەکی لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران بۆ عۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ
بگێڕێذ(صهلاوی فیروػآباصی .)٩١٩ :٩٩١٩ ،یەکێک لە گغهگتریً
ؾتراجیژییەکاوی هێزی كىصؽ بۆ بەڕێىبغصوی كەیغاهەکاوی هاوچەکە و پەلکێكاوی
هێز لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ،پێکهێىان و ڕێکسؿتی گغوپەکاوی بەعەی
زۆڕاگغی بىوە .همىهەی صیاع و ئاقکغای ئەم مۆصێلە کە ئێران بە
"ؾەعکەوجىوجغیً مۆصێل"ی زۆڕاگغی صەػاهێذ ،خیزبىاڵی لىبىاهە کە لە
ؾەعەجاکاوی صەیەی  ٩١٣١لە ؾەع بىەمای ئایضۆلۆژیای ئیؿالمی ؾیاسخی و لە
ژێغکاعیگەعی ئەهضێكەکاوی ئایەجىاڵ زىمەیجی و بە صعوقمی زەباث صژ بە
ئیؿغائیڵ صامەػعا(بهمً .)٩٩-٩١ :٩٩١١ ،ئەم مۆصێلە صواجغ لە صوای
صەعکەوججی صاغل و گغوپەکاهیتر وەکى جەبهەی هىؾڕە لە غێڕاق و ؾىعیا و
یەمەن ،بەعصەوامی پێضعا و هێزەکاوی "خكضالكػبی"" ،صفاع الىطجی" و

"اههاعەللا" لە الیەن ئێراهەوە صعوؾخکغان و پكدیىاهیان لێکغا .هەهگاوێکیتری
گغهگی ؾىپای پاؾضعان بە مەبەؾتی بەهێزکغصوی ئەم گغوپاهە ،صعوؾخکغصوی
پەیىەهضی لە هێىان ئەم هێزاهە و بەیەکەوە بەؾخيیاهە ،کە ئەهجامەکەی ئەوە
بىوە کە ئەم هێزاهە لە ئیؿخاصا ڕایەڵەی پەیىهضیان لە هێىاهضا هەیە(هەمان
ؾەعچاوە .)١١ ،جیا لە ئاماهجە ؾەعەکییەکاوی ؾىپای پاؾضاعان لە
بەعپغچضاهەوەی ؾیاؾەجەکاوی ئەمغیکا و هاوپەیماهەکاوی لە هاوچەکەصا لە
عێگەی صابیىکغصوی كىاڵیی ؾتراجیژییەوە ،بەعەهگاعبىوهەوە و كەاڵچۆکغصوی
گغوپەچەکضاعەؾىهىەکاهە ،کە ئێران بە "گغوپە جەکفیرییەکان" هاویان صەباث و
پێیىایە لە الیەن واڵجاوی هەعێمی وەک غەعەبؿخاوی ؾػىصی ،ئیماعاث ،كەجەع و
٩٩
جىعکیا پاڵپكتی صەکغێً و هەڕەقەی جیضصیً بۆ ؾەع ئاؾایصخی ئێران و کاع
لەؾەع وعوقاهضوی پێگەی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ،جایفەگەعی و ئاژاوەهاهەوە
لە هاوزۆی ئێران صەکەن ،ئاماهجێکێتری بەعوەی زۆڕاگغییە(قىقی:٩٩١٩ ،
٩١٩-٩١١؛ خاجمی.)٩١ :٩٩١١ ،
لە جیۆپۆلەجیکی ئێراهضا ،عۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ بە میدىەعییەحی کەهضاوی
فاعؽ ،بە صعێژای ؾااڵوی صوای قۆڕف ،یەکەمین هاوەهض و گغهگتریً هاوچەی
ئەمجی بىوە؛ ئاماهجە ئایضۆلۆژییەکاوی ئێران هاوقان لەگەڵ وابەؾخەبىووی
ڕەهای ئاؾایل و ئابىوعییەکەی بەم هاوچەیە وایکغصووە ،کە ئێران لەم
هاوچەیە وەک گۆڕەپاوی جەعاجێجی زۆی لێیبڕواهێذ(ولیپىع ػعومی:٩٩٣٩ ،
 )٩٩١لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾخضا ،ئێران زۆی لە هاوەهضێکی ؾتراجیژی لەؾەع
بىەمای هەڕەقە صەبیيێخەوە کە گەوعەجغیً مەجغسخی ،بۆ بىووی ئیؿغائیل لە
هاوچەکە صەگەڕێخەوە و پێیىایە کە ڕیكەی ػۆعبەی فكاعەکاوی ئەمغیکا بۆ
البییەکاوی ئیؿغائل و پكدیىاوی ڕەهای ئەمغیکا بۆ ئیؿغائیل
صەگەڕێخەوە(كاؾمی .)٩٩١-٩١١ :٩٩٣١ ،ئەمە لە کاجێکضایە بابەجێکی ؾەعەکی
و هەگۆڕ لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران کە پەیىەهضیضاعە بە گىجاعی قۆڕقەوە،
صژایەجیکغصوی ئیؿغائیلە؛ لەؾەع ئەم بىەمایە ،ئێران بە صعێژایی ؾااڵوی صوای
قۆعف ،پكخگیری صوو هێزی ؾىهىە(الجهاص الاؾالمي الفلؿطُجي و خماؽ) و
خیزبىاڵی کغصووە ،کە ئەگەعچی پەیىەهضییەکاوی لەگەڵ صوو خیزبی یەکەم
جەهیا بۆ صژایەجیان بۆ ئیؿغائیل صەگەڕێخەوە ،بەاڵم خیزبىاڵ لە ؾتراجیژییەحی
ئێران و بەعەی زۆڕاگغیضا ،ڕۆڵێکی ؾەعو پغسخی فەڵەؾخيیجی هەیە(الهماصی،
.)٩٩٩ :١١٩١
لەگەٌ ئەماهەقضا ئێران هەمیكە لە خاڵەحی بەعگغی هەبىوە ،ؾەعەجاکاوی
هاجىەبەعباسخی ئەوەی کە ئێران ؾەڕكاڵی بەهێزکغصوی ڕۆڵی زۆیەحی لە
هاوچەکەصا ،بۆ صوای ؾاڵی  ١١١١صەگەڕێخەوە؛ لەم ؾااڵهەصا و صوابەصوای
صەعکەوججی گۆڕاهکاعییەکاوی هاوچە وەک قەڕی ئەفغاوؿخان ،غێڕاق و كەیغاوی
لىبىان(لە  ١١١١بەمالوە) ،جێگیرکغصوی ڕۆڵی پێکهاجەی قیػە لە بيیاحی هێز و
ؾیاؾەحی هەعێمی و پێضاگغی لەؾەع بەعهامەی وػی هاوەکی ،بەقێک لە
هىزبەی ؾیاؾحی ؾىهىەی جیهاوی غەعەب ،ڕاڤەکاعاوی ڕۆژئاوا و
صەؾەاڵجضاعاوی ئیؿغائیلی گەیاهضە ئەو بڕوایەی کە ڕۆڵی ئێران لە پغؾە
ؾیاسخی و ئەمىییەکاوی هاوچەکە لە پەعەؾەهضهضایە و هاوؾەهگی کالؾیکحی
هاوچەکەی بە ػیاوی بەعژەوەهضییەکاوی ئەمغیکا قکاهضووە و پێگەی
هاوپەیماهەکاوی وەکى غەعەبە مىخافیزەکاعەکان و ئیؿغائیلی زؿخىوەجە
مەجغؾییەوە(بغػگغ )٩٩١ :٩٩٣٣ ،هیگەعاهییەکاوی غەعەبی ؾىهىە لە
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هەهگاوەکاوی ئێران ،صواجغ لە چىاعچێىەی صەؾخەواژەی "هیاللی قیعی"
ڕەهگیضایەوە؛ چەمکی هیاللی قیعی ،بۆ یەکەمجاع لە الیەن غەبضواڵی صووەم،
پاقای ئەعصەن ،لە چاوپێکەوجيێکضا لەگەڵ عۆژهامەی واقیىگخۆن پۆؾذ ،لە
ؾاڵی  ١١١١بەکاعهاث ٩١و صواجغ ڕابەعاهیتری غەعەب وەک خىؾجی مىباعەک،
ؾػىص فەیؿەڵ و بەقێک لە کەؾایەجییە ؾیاسخی و قغۆڤەکاعان ئاماژەیان
پێضا .لە صیضی ئەواهەوە ئێران لە ڕێگای سخێ واڵحی غێڕاق ،ؾىعیا ،لىبىان
هەعوەها لەمضواییاهەصا یەمەن ،لە هەوڵی صعوؾخکغصوی پكخێىەیەکی ئێراوی-
قیػەیە ،بەئاماهجی پاواهسىاػی لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ صژ بە هێزە
ؾىهىەکان ،گەیكتن بە صەعیای هاوەڕاؾذ و بەصیهێىاوی ئاماهجە ئایضۆلۆژیی و
٩٩
ؾتراجیژییەکاوی(ػایض . )١١٩٩ ،ئەم گىماهاهەی واڵجاوی غەعەبی لە
ؾیاؾەجەکاوی ئێران کە پێیاهىایە ئەمىییە لەبغی ئەوەی هاعیکاعاهە بێذ،
بەهاجىەؾەع صەؾەاڵحی مەخمىص ئەخمەصی هەژاص وەک ؾەعۆککۆماعی ئێران
ػیاصی کغص(امللضاص .)١١٩ :١١٩٩ ،هیاللی قیعی هیچکاجێک بەقێىەیەکی
فەڕمی لە الیەن صەؾەاڵجضاعاوی ئێران باؾىەکغاوە ،بەڵکى ڕەجکغاوەجەوە و
پێیاهىایە کە ئەمە زىێىضهەوەیەکی مەبەؾخضاعە بۆ جیۆپۆلەجیکی ئێران و
٩٣
صەچێخە چىاعچێىەی پغۆژەی "ئێران فۆبیا"وە(بهمً.)٩٩١١ ،
بابەجێکیتری گغهگ لە جیۆپۆلەجیک و هیاللی قیػەصا ،بۆ ؾەعچاوەکاوی وػە لە
هاوچە قیػەوكیىەکان صەگەڕێخەوە؛ بەپێی ئەو ػاهیاعاهەی لەبەعصەؾتن،
ػۆعجغیً عێژەی یەصەگی هەوث و غاػ لە ڕۆژهەاڵحی هاوەعاؾذ صەکەوهە هاوچە
قیػەوكیىەکان و بە قێىەیەکی گكتی قیػەکاوی غەممان ،غێڕاق ،بەخغەیً،
ئیماعاث ،کىەیذ و كەجەع ،لەو قىێىاهە صەژیً کە بە گغهگتریً هاوچە
هەوجییەکاوی ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ ئەژماع صەکغێً(مخلی و صیگغان:٩٩١١ ،
 .)٩٩بىووی هەوجێکی ػۆع لە هاوچە ػۆعیىە قیػەوكیىەکاوی غەعەبؿخان و
بەخغەیً ،هیگەعاهییەکی گەوعەی لە الی ئەم واڵجاهە و ئەمغیکا و ڕۆژئاوا
ؾەباعەث بە بەهێزبىووی ئێران صعوؾخکغصووە(chomskym, 2011؛ Asriran,
 .)2007كاؾم ؾىلەیماوی ،فەعماهضەی هێزەکاوی كىصؽ ،لە ؾاڵی ،4102
ڕایگەیاهضبىو کە گغهگتریً بابەحی ئابىوعی جیهان ،هەوجە و ؾەباعەث بە هیاللی
قیعی ئاماژەی بەوەکغص" :هیاللی قیعی ،ؾیاسخی هییە ،هیاللی قیعی ،هیاللی
ئابىوعییە" .ؾىلەیماوی لەم وجاعەصا ئاماژەی صابىو کە -%٩١ی هەوحی جیهان لە
هاوچە قیػەوكیىەکاهە و -%٣١ی هەوحی غەعەبؿخاوی ؾػىصی لە
هاوچەقیػەوكیىەکاهە( .)Farsnews, 1392بەمكێىەیە ئێران بۆ پاعاؾخجی
ئەوەی کە زۆی پێیضەڵێذ جیۆپۆلەجیکی قیػە و یان ئەوەی کە ڕکابەعاوی
پێیضەڵێن هیاللی قیعی ،پێىیؿتی بە پاعاؾخجی هێڵی زۆعاگغی هەیە کە ؾىعیا
و خیزبىاڵ ڕۆڵێکی بەعچاوی جێضا صەگێڕن و پاعاؾخيیان ،یەکێکە لە
ئەولەوییەجەکاوی ئیؿخای ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران.
بەش ی سێیەم :شەڕی سوریا لە گوتاری کۆماری ئیسالمیی ئێران
تەوەری یەکەم؛ گوتاری زاڵ بۆ بەشداری لە شەڕی سوریا
بەقێىەیەکی گكتی گىجاعەکاوی ئێران لە بىاعی هاوزۆ و ؾیاؾەحی صەعەوەصا لە
صوای قۆڕشخی  ٩١٩١و صامەػعاهضوی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ،صابەف صەبێخە
ؾەع صوو گىجاعی ؾەعەکی و قەف وعصەگىجاع؛ یەکەم :گىجاعی "هەجەوەگەعای
لیبراڵ" کە لە ؾەعکەوججی قۆڕف و صامەػعاهضوی صەوڵەحی کاحی(مەهضی
باػعگان) صەؾپێضەکاث و بە لەؾەع کاعالصاوی "بەوی ؾەصع" کۆجایی پێضێذ.

صووەم :بغیدیە لە گىجاعی "ئیؿالمگەعایی" کە لە ؾەع بىەمای ئایضۆلۆژی
ئیؿالم و قۆڕشخی ئیؿالمی بيیاجنرا و جاوەکى ئیؿخا بەعصەوامە و کاعیگەعی
گەوعەی لە ؾەع ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێراهضا هەبىوە(صهلاوی فیروػآباصی،
 .)٩١٩ :٩٩١٩وعصەگىجاعەکان بۆ  ١كۆهاغی جیاواػ صابەف صەکغێذ .٩ :گىجاعی
ڕیالیزمی صۆر پاعێؼ(خفظ مدىع) لە صەوڵەحی کاحی( ،)٩١٣١-٩١٩١كۆهاغی
ملمالوێ هاوزۆییەکان و هەبىووی گىجاعی ػاڵ ،زىێىضهەوەی جیاواػ بۆ قۆڕف
و ئاماهجەکاوی لە هێىان قۆڕقگێڕان ،ؾیاؾەحی بێ الیەوی بەعامبەع بە واڵجە
ػلهێزەکان لە چىاعچێىەی صعوقمی "هە ڕۆژهەاڵث هە ڕۆژئاوا"(آكاخؿیجی وببری
گىبض .١ )٩٩١ :٩٩٣٩ ،گىجاعی ئاماهجگەعای قۆڕقگێڕاهە( ،)٩١٣٣-٩١٣١لە
ماوەی قەڕی ئێران و غێڕاق(کەهضاوی یەکەم) ،پەیڕەوکغصوی ؾیاؾەحی
ؾەعبەزۆی جەواو ئایضۆلۆژیایی جایبەث بە قۆڕف و بابەحی هەهاعصەکغصوی
قۆعف ،ڕەجکغصهەوەی ڕژێمی جیهاوی ،بەعصەوامی ؾیاؾەحی "هە ڕۆژهەاڵث هە
ڕۆژئاوا" و پاعاؾخجی ئاؾایصخی هیكخماوی(آكایی .٩ )٩٩-١ :٩٩٣٩ ،گىجاعی
کغصاعگەعای ئابىوعی میدىەع لە صەوڵەحی بيیاجىاهەوە(،)٩١١٩-٩١٣٣
ؾەعۆککۆماعیی ئایەجىاڵ هاقمی عەفؿەهجاوی ،گغجىەبەعی بەعهامەی بىوژاهەوە
و پێشخؿخجی ئابىوعیی صاجەپیىی ئێران لە ئەهجامی قەڕی هەقذ ؾاڵە
لەگەڵ غێڕاكضا ،ؾیاؾەحی کغاهەوەی صەعەکی لە ڕێگەی ئاؾاییکغصهەوەی
پەیىەهضییەکان لەگەڵ واڵجاوی هاوچەکەصا و گەڕاهەوە بۆ هاو صامەػعاوە
جیهاهییەکان(مىؾىی .١ )٣١-٣٣ :٩٩٣٩ ،گىجاعی گەقەپێضاوی ؾیاؾذ
میدىەع( ،)١١١١-٩١١٩گغجىەصەؾتی صەؾەاڵث لە الیەن ڕیفۆڕمسىاػەکان بە
ؾەعۆکایەحی مدەمەصی زاجەمی ،پەعەؾەهضوی ئاػاصییە کەلخىعی و
ؾیاؾییەکان لە هاوزۆصا ،بەعصەوامبىون لە ؾەع ؾیاؾەحی کغاهەوەی صەعەکی
و چاعەؾەعکغصوی پغسخی وػەی هاوەکی لە ڕێگای صاهىؾخاهضن ،زۆپاعاؾتن لە
هێرشخی ئەمغیکا و ئاؾاییکغصهەوەی پەیىەهضییەکان لەگەڵ واڵجاوی هەعێمی و بە
گكتی ؾیاؾەحی گغژی الصان لە ؾیاؾەحی صەعەوە(جػفغی و جاهباػ:٩٩١٩ ،
 .٩ )١١-١٩گىجاعی صاصگەعی و پێكکەوجً لە صەوڵەحی ئىؾىڵگەعا(-١١١١
 )١١٩٩بە ؾەعۆکایەحی مەخمىص ئەخمەصی هەژاص ،گەڕاهەوە بۆ گىجاعەکاوی
ؾەعەجای قۆڕشخی ئیؿالمی لە كۆهاغی صووەمضا لە ؾەع بىەمای
جەزخکغصهەوە لەؾەع صاصزىاػی بۆ جیهان ،بەعیەککەوجً لەگەٌ واڵجاوی
جیهان بە هۆی پەعەپێضان بە بەعهامەی وػەی هاوەکی و گۆقەگیربىووی ؾیاؾحی
ئێران لە ڕژێمی جیهاهیضا(زؿغوی باب اهاعی .١ .)١٩-٩١ :٩٩١١ ،گىجاعی
میاهەڕەویی هاوکاعی میدىع( ١١٩٩جاوەکى ئیؿخا) ،بە ؾەعۆکایەحی خەؾەن
عۆخاوی ،گغجىەبەعی ؾیاؾەحی پێشخؿخجی ئابىوعی و میاهەڕەوەی لە هاوزۆصا،
گەڕاهەوە بۆ گىجاعە هاوقێىەکاوی كۆهاغی ڕیفۆعمسىاػی بۆ ؾیاؾەحی صەعەوە و
گەڕاهەوە بۆ کۆمەڵگای هێىصەوڵەحی ،چاعەؾەعی كەیغاهەکاوی هاوچەکە لە
ڕێگەی صیپلۆماؾحی کاعا و ڕێککەوجيىامەی وػەی هاوەکی( )١١٩٩لەگەڵ واڵجاوی
(٩+٩فغیضون و كىام .)٩٣١-٩٣٩ :٩٩١٩ ،لە صابەقکاعییەکیتر بۆ گىجاعی
ئیؿالمگەعا ،لە ڕووی جێڕواهیيیان بۆ ڕژێمی هێىصەوڵەحی ،چۆهێتی مامڵەکغصن
لەگەڵیضا و هەعوەها ئەولەوییەث و ؾتراجیژی ؾیاؾەحی صەعەوە ،صەجىاهغێذ
صوو گۆجاعی ؾەعەکی لەیەک جیاکغێىەوە .٩ :گىجاعی ڕیاڵیزمی ڕەزىەگغاهە یان
کغصاعگەعای ڕەزىەگغاهە(گىجاعەکاوی كۆهاغەکاوی بيیاجىەعی ،ڕیفۆعمسىاػی و

Page 164

Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019
میاهەڕەوی)  .١ئاماهجگەعای ڕاصیکاٌ(گىجاعی ؾااڵوی قەڕی هەقذ ؾاڵە و
صەوڵەحی ئىؾىڵگەعا)(مكیرػاصه.)٩٩-٩١ :٩٩١٩ ،
صوو وعصەگىجاعەکەی خکىمەحی ئێران بۆ بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا(ئاییجی و
ؾیاسخی) ،لە بىچیىەصا صەچىەوە چىاعچێىەی گىجاعی ئىؾىڵگەعاییەوە کە لە
بىەڕەجضا گىجاعی ئیؿالمگەعای قۆڕشخی ئێران بىوە و ئایەجىاڵ زىمەیجی،
صامەػعێىەعی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ،یەکێک لە صاعێژەعاوی بىوە .هەعوەک
باؾکغا ،ژێغزاوی ؾتراجیژی و جیۆپۆلەجیکی ئێران لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و لە
ئاؾتی هێىصەوڵەجیضا لە صوای صامەػعاهضن کۆماعی ئیؿالمحی ئێران،
وەعچەعزاهێکی گەوعەی بەزۆوە بیجی .هەع وەک ئایەجىاڵ زىمەیجی،
صامەػعێىەعی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران ،لە صوای وەعگغججی صەؾەاڵث ئاماژەی
پێضابىو کە "...ئێمە قۆڕقەکەمان بۆ هەمىو جیهان هەهاعصە صەکەیً ،چىهکە
قۆڕشخی ئێمە ئیؿالمییە ...جاوەکى زەباث لە هەع قىێيێکی جیهان صژ بە
ؾخەمکاعان هەبێذ ،ئێمە ئاماصەیً"(امام زمیجی )٩١٣ :٩١/٩٩٣٩ ،و
هەعوەها لە بەقێکیتری وجەکاوی ڕایگەیاهضبىو" :ئێمە پێىیؿخە هەوڵبضەیً بۆ
هەهاعصەکغصوی قۆڕقەکەمان بۆ جیهان و ئەو بیرکغصهەوە وەال بىێن کە کە
قۆڕقەکەمان هەهاعصە هەکەیً ،چىهکە ئیؿالم كایل بە هیچ جیاواػییەک لە
هێىان واڵجە مىؾڵماهەکان هییە و پكدیىاوی ؾەعجەم ؾخەملێکغاواوی
جیهاهە("...آیین اهلالب اؾالمی .)٩١١ :٩٩٣٩ ،بەمكێىەیە لە صیضی ئەوصا،
صیاعجغیً و گغهگتریً زاڵی جیاکەعەوەی قۆعشخی ئێران لە قۆڕقە هیكخماوی و
پان هەجەوەییەکاهیتری جیهان" ،ئیؿالمی بىون"ێتی ،کە لە بىەڕەجضا یەکەمین و
ؾەعەکیتریً ئاماهجی قۆڕشخی  ٩١٩١بىوە(صهلاوی .)٣١ :٩٩٣١ ،لەم
چىاعچێىەیەصا ،هێڵە ؾەعەکییەکاوی ئەم صیضە هىێیە بۆ ؾیاؾەحی صەعەوەی
کۆماعی ئیؿالمی ئێران صیاعیکغا کە زۆی لە" :هەهاعصەکغصوی قۆڕشخی
ئیؿالمی" و "پكدیىاوی کغصن لە جەواوی ؾخەملێکغاواوی جیهان" و "زەباث
صژی وواڵجاوی ؾخەمکاع" صەبیيییەوە(زىجم لی٩٩-٩١ :٩٩١١ ،؛ اػغىضی،
 .)٩٩١ :٩٩١٩بۆ هەعیەک لەم هێاڵهە ،ئایەجىاڵ زىمەیجی ،مەبەؾتی زۆی
ئاقکغا کغصووە؛ ؾەباعەث بە "هەهاعصەکغصوی قۆعف" ،ڕایضەگەیەهێذ کە
ئاماهجی قۆڕقەکە پاواهسىاػی(فغاواهسىاػی) هییە ،بەڵکى هۆقیاعکغصهەوەی
گەالوی جیهاهە بەعامبەع بە واڵجە ػلهێزەکان" :ئەمەی کە صەڵێن پێىیؿخە
قۆڕشخی ئێمە بۆ هەمىو جیهان هەهاعصە بکغێذ ،ئەم ماها هەڵەیەی لێ
بەعصاقذ هەکەن کە ئێمە ئەماهەوێذ پاواهسىاػی بکەیً ...ماهای قۆعشخی
ئێمە ئەمەیە کە هەمىو گەالن هۆقیاع ببىەوە و زۆیان لەم کێكاهە و لە
ژێغصەؾخەیی کە جیایضان و ئەم هەمىو ؾەعچاواهەی کە هەیاهە بەبا صەچێذ و
زۆیان بە هەژاعی صەژیً ڕػگاع بکەن"(آیین اهلالب اؾالمی)٩١١ :٩٩٣٩ ،
ئایەجىاڵ زىمەیجی باسخی لەوەف کغصووە کە ئەم هەهاعصەکغصهە لە عێگای
"ڕاگەیاهضهەکان ،ڕۆژهامە و باڵوکغاوەکان و ئەو گغوپاهەی کە صەچىە صەعەوە"
ئەهجام بضعێذ(هەمان ؾەعچاوە .)٩٩١ ،ؾەباعەث بە چەمکەکاوی
ؾخەملێکغاوان(مؿخضػفین) و ؾخەمکاعان(مؿخکبریً) ،کە بەبەعصەوامی لە
الیەن ئایەجىاڵ زىمەیجی بەکاعهاجىوە ،ؾخەملێکغاوان بۆ ئەو جىێژەی کۆمەڵگا
بەکاعصێذ کە کەوجىوهەجە ژێغباعی ئاػاع و ؾخەمی ؾخەمکاعاهەوە و لە ڕووە
ؾیاؾییەوە بەو وواڵجاهە صەوجغێذ کە وابەؾخەی ؾخەمکاعی جیهاوی(ئەمغیکا و
هاوپەیماهەکاوی) بىون و صاصەپڵۆؾێن و ئەعکی قۆڕشخی ئیؿالمی ئەوەیە بە

هاهای ئەم صەوڵەجاهە بچێذ و بە یەکگغجىوی لەگەڵیان ،صژی ؾخەمکاعی
جیهاوی بىوەؾتن( .)Rasekhoon, 1393لەم جیىعییەی ئایەجىاڵ زىمەیجی ،کە
بە ئاعاؾخەی هەمىو گەالوی جیهان صاعێژعابىو ،جیاواػی لە هێىان قیػە و
ؾىهىە و گەالهیتر جیهان هەکغاوە ،بەاڵم لەهەماهکاجضا ،قیػەکان بە ؾیمبىلی
ؾخەملێکغاوان و هىێىەعایەحی هەمىو زەڵکی جیهان و ئاییىەکان
صاهغاوە(ػوهیـ و بغومبرگ .)٩١ :٩٩١٣ ،لەؾەع ئەم بىەمایاهە ئىؾىڵگەعاکان
کە زۆیان بە صعێژەصەعی قۆڕشخی ئیؿالمی ئێران و ئاماهجەکاوی ئایەجىاڵ
زىمەیجی صەػاهً ،زۆیان بە زاوەوی گىجاعی بەقضاعیکغوی ئێران لە قەڕی
ؾىعیا و ڕووبەڕووبىوهەوەی وواڵجاوی ئەمغیکا و ئیؿغائیل و هاوپەیماهەکاهیان
لە ڕۆژهەاڵحی هاوەعاؾذ صەػاهً ،چىهکە پێیاهىایە ئەم بەقضاعیکغصهە
پابەهضبىوهە بە گىجاعە ؾەعەکییەکاوی قۆڕف .هەعبۆیە گىجاعی کۆماعی
ئیؿالمی بۆ قەڕی ؾىعیا گىجاعێکی ئىؾىڵگەعایاهە کە لە الیەن ڕابەعی ئێران و
ؾىپای پاؾضاعان(هێزی كىصؽ) ،بەقێکی ػۆع لە پیاواوی ئاییجی و
صامەػعاوەکاهیتری ئىؾىڵگەعاوە ،باهگەقە و کاعی لەؾەع صەکغێذ.
ئایەجىاڵ زامىەیی ،ڕابەعی ئێران ،لە چەهض بۆهە و وجاعێکضا چەمکی
ئىؾىڵگەعای بەکاعهێىاوە و پێىاؾەی کغصووە ،ئەو ئىؾىڵگەعا بە کەؾاهێک
صەػاهێذ کە "بڕوایان بە بىەماکاوی قۆڕف هەیە و پابەهضن پێىەوە و زۆقیان
صەوێذ"( .) Khamenei.ir, 1385لە قىێيێکیترصا ،ڕابەعی ئێران صوای ئەوەی
کە صەوڵەحی ئەخمەصی هەژاصی بە صەوڵەجێکی "ئىؾىڵگەعا" هاو صەباث،
جایبەجمەهضییەکاوی صەوڵەجێکی ئىؾىڵگەعا صیاعی صەکاث کە بغیخین لە:
صاصزىاػی ،وەؾخاهەوە صژی گەهضەڵی ،قاهاػی بە ئاییجی ئیؿالم ،ژیاوی ؾاصەیی
و زەڵک میدىەع ،قیاوؾاالعی ،هؼیکبىوهەوە لە زىا و كىعئان ،گغیىگیضان
بە پێكکەوججی الیەوی ػاوؿتی و .)Khamenei.ir, 1385(...بەهاجىە ؾەع
صەؾەاڵحی ئەخمەصی هەژاص( ،)١١٩٩-١١١٩گىجاعی ئىؾىڵگەعایی ،گۆڕاهێکی
بەعچاوی لە ؾیاؾەحی هاوزۆیی و صەعەکحی ئێراهضا بەصیهێىا؛ صەوڵەحی
ئىؾىڵگەعا جاعێکیتر پێىاؾەیەکی هىێی بۆ بىەماکاوی قۆڕشخی ئیؿالمی
هێىایەکایەوە و لە ؾیاؾەحی صەعەکیضا ئەولەوییەحی لەؾەع گەڕاهەوە بۆ بىەما
و بەهاکاوی قۆڕف لە ؾاڵەکاوی ؾەعەجای قۆڕف هەڵچجی و جەهیا عێگای بۆ
پاعاؾخجی ؾەعبەعػی و بەعژەوەهضی هیكخماوی" ،زۆڕاگغی" بەعامبەع بە
هەڕەقە هاوزۆیی و صەعەکییەکان صەػاوی(جػفغی و جاهباػ.)٩١١-١١ :٩٩١٩ ،
لە صەوڵەحی هۆیەم ،پاعاؾخجی ؾەعبەزۆیی واڵث ،بەعػکغصهەوەی پێگەی
هێىصەوڵەحی لەؾەع بىەمای صاصگەعی ،ئاقتی و ؾەعفەعاػی بۆ هەمىوان،
لەگەڵ زەباث صژ بە هاصاصگەعی ،جیاکاعی ،هائەمجی ،ؾىکایەجیکغصن بە گەالن
و قەڕاهگێزی ،وەک جەوەعە ؾەعەکییەکاوی ؾتراجیژیی ؾیاسخی صەوڵەث
باؾکغاوە(بغهامه صولذ نهم .)١٩ :٩٩٣١ ،صەوڵەحی ئەخمەصی هەژاص ،ڕژێمی
هێىصەوڵەحی کە بۆ صوو ئاڕاؾخەی واڵجاوی ؾخەمکاع و واڵجاوی ؾخەملێکغاو
صابەقکغصبىو ،زؿخەژێغ پغؾیاعەوە و هەوڵی جێکضاوی ئەو صۆزەی صەصا و
بۆچىووی "ؾڕیىەوەی ئیؿغائیل" ٩١لە هەزكەی جیهاهضا لە وجەکاوی ئەخمەصی
هەژاص ،صەچىوە ئەم چىاعچێىەیەوە ،چىهکە بەڕای ئەو لە بىەڕەجضا ئەمغیکا
پاعێؼەی بەعژەوەهضییەکاوی ئیؿغائیلە لە هاوچەکەصا .ئەم بۆچىوهە ؾەعەجا لە
الیەن ئایەجىاڵ زىمەیجی و لە وجاعێکضا لە ؾاڵی  ٩١٣١هاجە بەعباؽ ،کە جیایضا
ڕایگەیاهض" :ئێمە صەڵێین کە صەبێذ ئیؿغائیڵ لە پەڕەی عۆژگاع
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بؿڕصعێخەوە .)Emam, 1361("...لە صوای هاجىە ؾەع صەؾەاڵحی
ئىؾىڵگەعاکان ،پغسخی ڕووبەڕووبىوهەوەی ئیؿغائیل و پغسخی فەڵەؾتن
جاعێکیتر لە ؾیاؾەحی صەعەوی ئێران بایەدی ػیاجغ پێضعا .لە بەعهامەی صەوڵەحی
هۆیەم بۆ ؾیاؾەحی صەعەوە و ؾەباعەث بە ئیؿغائیل ،صوای ئەوەی پكدیىاوی
لە زەڵکی فەڵەؾخین وەک یەکێک لە جەوەعەکان ئەژماعکغاوە ،ؾەباعەث بە
ئیؿغائیل و ئەمغیکا هاجىوە" :ؾاػکغصوی پەیىەهضی جەهضعوؾذ و چاالکاهە
لەگەڵ هەع واڵجێک جگە لە ڕژێمی صاگیرکاعی كىصؽ بۆ هەمیكە و ڕژێمی
ؾیاسخی ئەمغیکا بە مەعجێک ئاماصە بێذ ڕەچاوەی ؾەعفەعاػی و
بەعژەوەهضییەکاوی زەڵکی ئێمە بێذ"(بغهامه صولذ نهم .)١٩ :٩٩٣١ ،چەمکی
"صاصزىاػی"(غضالذ زىاهی) لە گىجاعی ئىؾىڵگەعایی صەوڵەحی ئەخمەصی
هەژاص بەعصەوام صووباع بىوەجەوە ،بەو پێیەی کە صاصگەعی ڕاؾخەكیىە کاجێک
بەصیضێذ کە ئیؿغائیل واػ لە ؾیاؾەحی صەؾخضعێژاهەی زۆی بەعامبەع زەڵکی
فەڵەؾخین بهێىێذ و زاکی ئەم واڵجە بەجێبهێڵێذ .گغهگتریً و ؾەعەکیتریً
ؾیاؾەحی ئێران بۆ ڕووبەعووبىوهەوەی ئیؿغائیل ،پاعاؾتن و بەهێزکغصوی
بؼوجىەوە ئیؿالمییەکاوی صژ بە ئیؿغائیلە کە صەوڵەحی ئىؾىڵگەعا لە ڕێگەی
بەهێزکغصوی پەیىەهضییەکاوی لەگەڵ ڕێکسغاوەکاوی خەماؽ و خیزبىاڵ ،بەم
ئاعاؾخەیە کاعی صەکغص(طباطبایی و جىپچی .)٩٩١-٩١١ :٩٩١١ ،ؾەباعەث بە
ئەمغیکا ،ئىؾىڵگەعاکان بەعصەوام بە چاوی "بێمخماهەیی"ەوە جەماقای ئەمغیکا
صەکەن و لە ؾەع هەمان جێرواهیجی ئایەجىاڵ زىمەیجی و صواجغ ئایەجىاڵ
زامىەیی بەعصەوامً .ئایەجىاڵ زىمەیجی لە چەهضیً وجاعصا باؽ لە پەیىەهضی
لەگەڵ ئەمغیکا کغصووە" :ئێمەی ئەماهەوێذ چی بە پەیىەهضی لەگەڵ
ئەمغیکاصا بکەیً ،پەیىەهضییەکاوی ئێمە لەگەڵ ئەمغیکا ،پەیىەهضی
ؾخەمکاعێکە لەگەڵ ؾخەملێکغاوێک"(امام زمیجی )٩٩ :١/٩٩٣٩ ،و لە
قىێيێکیترصا باؽ لەو صەکاث کە پەیىەهضی لەگەڵ ئەمغیکا هیچ قەعەفێکی
هییە" :هەبىووی پەیىەهضی لەگەڵ ئەمغیکا قەعافەحی هییە...ئێمە بۆ بماهەوێذ
لەگەڵ ئەماهە پەیىەهضیمان هەبێذ؟ باقتروایە لەگەڵ ئەماهە پەیىەهضیمان
هەبێذ"(امام زمیجی .)٩٩ :٩٩/٩٩٣٩ ،ئەم بێمخماهییە بەعصەوام لە
لێضواهەکاوی ئایەجىاڵ زامىەیی صووباعە بىوەجەوە و لە صوایین لێضواهیضا و پاف
هەڕەقە ؾەعباػییەکاوی ئەمغیکا بۆ ؾەع ئێران ،لە وجاعێکضا ،پەیىەهضی لەگەڵ
ئەمغیکا بە "ژەهغ" وەؾف صەکاث ،هەع وەک چۆن ئایەجىاڵ زىمەیجی وەؾفی
کغصبىو(.)Khamenei, 1398
بەپێی گىجاعی ئىؾىڵگەعایی" ،قۆڕشخی ئیؿالمی ئێران" جەهیا قۆڕقێکی
هیكخماوی هییە لە چىاعچێىەی قىهاؽ و جىگغافیایەکی جایبەث ،بەڵکى
قۆڕقێکی ؾەعوهیكخماهییە(فغاملی) ،بەوپێیەی لەؾەع بىەمای ئایضۆلۆژی
ئیؿالمی قیػە صامەػعاوە ،کە ئاییيێکە بە جیهاهبیىییەکی پان
هەجەوەیی(صهلاوی .)٣١-٣٩ :٩٩٣١ ،لەم چىاعچێىەیە ؾیاؾەحی صەعەکی
صەوڵەث بۆ بەصیهێىاوی ئاماهجە ئایضۆلۆژییەکەی بغیخیبىو لە .٩ :پێکهێىاوی
جەمؿەعی جیهاوی ئیؿالم  .١زەباث صژی هائەمجی ،قەڕ و ؾىکایەحی بە
گەالن  .٩ڕووبەڕووبىوهەوەی یەکالیەهگەعایی  .١زەباث صژی یەکجەمؿەعی و
ئەمپراجۆعیی ڕژێمی بااڵصەؾتی جیهاوی  .٩زەباث صژ بە کۆڵىهیزمای
هىێ(مىهىعی ملضم و اؾمػیلی .)١٣٩ :٩٩١١ ،بە قێىەیەکی گكتی گغهگتریً
پێکهێىەعەکاوی ؾیاؾەحی صەعەوە ئێران لە ؾەعصەمی ئەخمەصی هەژاص بغیخیبىو

لە .٩ :ڕەجکغصهەوەی ڕژێمی جێگیری جیهاوی  .١ڕووبەڕووبىوهەوەی ڕۆژئاوا و بە
جایبەحی ئەمغیکا  .٩ؾیاؾەحی ڕواهین بۆ ڕۆژهەاڵث بە جایبەحی لە چىاعچێىەی
پاعاؾتن و پەعەؾەهضوی پەیىەهضییەکان لەگەڵ چین و ڕووؾیا  .١جیهاوی
ؾێیەم گەعایی(ئاماصەبىووی بەعصەام لە جىاڵهەوەی واڵجاوی بێالیەن،
جەزخکغصهەوە لەؾەع واڵجاوی ئیؿالمی ،ئەمغیکای الجین و ئەفغیلا).٩ ،
پكدیىاوی لە گغوپە ئیؿالمی و جیهاصییەکاوی هاوچەکە  .١ڕووبەڕووبىوهەوەی
ئیؿغائیل(ؾیمبر و صیگغان ٣٣ :٩٩١٩ ،و .)١١
بابەجێکی گغهگ لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران ،پەیىەهضی بە ڕۆڵی ؾىپای
پاؾضاعاهەوە هەیە ،کە زۆیان بە جێبەجێکاعی گىجاعی قۆڕف صەػاهً؛ صوای
صەؾدىیكاهکغصوی ئایەجىاڵ زامىەیی وەک ڕابەعی ئێران لە ؾاڵی  ،٩١٣١ڕۆڵی
ؾىپای پاؾضاعان و ئەهضامەکاوی لە ؾیاؾەحی هاوزۆیی و صەعەوەی ئێران
بەعەبەعە ػیاصی کغص .بەهاجىە ؾەع صەؾەاڵحی مەخمىص ئەخمەصی هەژاص،
ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران لە ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و صاڕقخجی چىاعچێىەی
ئاؾایصخی هیكخماهحی ئێران ،بەجەواوی کەوجە صەؾذ ؾىپای
پاؾضاعاهەوە(هىعبسل .)١١ :٩٩١٩ ،ؾىپای پاؾضاعان هەع لە صەؾپێکی
قەڕی ؾىعیا ،ڕۆڵی کاعیگەعی زۆیان ؾەعەجا وەک ڕاوێژکاع و صواجغ وەک
ڕێکسەعی گغوپە چەکضاعییەکاوی الیەهگغی ئێران بیيیىە و لەم هێىەهضەصا،
كاؾم ؾىلەیماوی وەک فەعماهضەی هێزی كىصؽ ،ڕۆڵی بەعچاوی هەیە و هەع
ئەمەف وایکغصووە کە وجاعەکاوی كاؾم ؾىلەیماوی و ئایەجىاڵ زامىەیی
ؾەباعەث بە پغسخی ؾىعیا ،ػۆعجغیً لێکچىوهیان هەبێذ(ویسخی.)٩٩ :٩٩١٩ ،
ؾتراجیژی ؾىپای پاؾضاعان لە عۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و لە ؾىعیا بەجایبەحی،
بغیخییە لەوەی کە لە ڕێگەی صەؾدێىەعصاوی ؾەعباػییەوه بخىاهً هفىػی
ؾیاسخی بۆ زۆیان صەؾخەبەع بکەن و بەعژەوەهضییەکاوی ئێران لە هاوچەکەصا
بپاعێؼن(هىعبسل.)١٩ :٩٩١٩ ،
گىجاعی صەوڵەحی عۆخاوی لە هەمبەع قەڕی ؾىعیا ،ئەگەعچی پێچەواهەی
ئىؾىڵگەعاکان هییە و لە هەهضێک بابەث وەک ماهەوەی بەقاع ئەؾەص لە ؾەع
صەؾەاڵجضا ،هاوڕان ،بەاڵم زاوەن ػمان و صەعبڕیيێکی صیپلۆماؾیاهەجغە و
ؾەعەڕای ئەوەی کە بەعگغی لە بىووی ئێران لە قەڕی ؾىعیا صەکاث ،لە
هەمان کاجضا ػۆعجغیً جەزخیان لە ؾەع چاعەؾەعکغصوی ئەم پغؾە لە ڕێگای
ؾیاسخی و صاهىؾخاهەوە هەیە .گىجاعی صەوڵەحی عۆخاوی پاعاؾخجی هاوؾەهگی لە
هێىان صوو چەمکی واكێػگەعایی و ئاماهجگەعاییە و هەوڵیضاوە لە ڕێگەی
"صوعزؿدىەوەی مەجغسخی" و "بەصەؾتهێىاوی بەعژەوەهضی" ،ؾیاؾەجێکی
صەعەکی گەقەؾەهضوو بەصیبێىذ .صەوڵەحی عۆخاوی لە ڕێگەی پەیىەهضی
لەگەڵ ئەو واڵجاهەی کە بۆ ئەم ؾیاؾەجە هىێیە ؾتراجیژیً(واڵجە
ئەوعوپییەکان) ،هەوڵی بەصیهێىاوی ئەم ئاماهجه صەصاث(جػفغی و جاهباػ،
 .)٩١٩-٩١١ :٩٩١٩ئەم گىجاعە کە لەؾەع بىەمای چەمکی "میاهەڕەویی" بيیاث
هغابىو ،لە ؾەع چەهض بىەمای وەک ڕاؾخکغصهەوەی وێىەی بە ڕای ئەوان
قێىاویی -ئێران -لە ئاؾتی جیهان ،گغژی الصان ،ئاؾاییکغصهەوە و باقکغصوی
پەیىەهضییەکان لەگەڵ واڵجاوی صعاوسخێ و مامڵەی بيیاجىەعاهە لەگەڵ واڵجاوی
هاڕکابەع و واڵجاهیتری جیهان ،کاع صەکاث( .)Isna, 2013لە بەعهامەی صووەمی
صەوڵەحی عۆخاوی ،جاعێکیتر بىەماکاوی بەعهامەی یەکەم جەزتی لەؾەعکغاوە و
هەوڵضعاوە لە چىاعچێىەی بەعجام بەعژەوەهضی ئابىوعی و ؾیاؾییەکاوی ئێران

Page 166

Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019
بپاعێؼعێذ .ؾەباعەث بە پغسخ ی ؾىعیا ،جەزخکغصهەوە لە ؾەع بەعصەوامی
صاهىؾخاهەکان لە چىاعچێىەی پێكکەوجىه صیپلۆماؾیەکان لە جىێف و
١١
ئاؾخاهە ؾەباعەث بە قەڕی ؾىعیا ،وەک چاعەؾەعی صەوڵەث
پێكيیاعکغاوە(بغهامه و زط مصخی صولذ صواػصهم .)٩٣-٩٩ :٩٩١١ ،ؾەباعەث
بە ؾیاؾەحی صەوڵەث بەعامبەع بە ئیؿغائیل و فەڵەؾخین ،پاؾیڤکغصوی
هەهگاوەکاوی ئیؿغائیل ئەمغیکا بۆ صعوؾخکغصوی کۆصەهگی هێىصەوڵەحی صژ بە
ئێران و هەوڵضان بۆ ڕێگغیکغصن لە پێکهێىاوی بەعەی غەعەبی-ػایۆوی لە ڕێگەی
گغژی وەالهان(جيل ػصایی) لەگەڵ واڵجاوی غەعەبی ،ئاماهجی ؾیاؾەحی
صەعەوەیە(هەمان ؾەعچاوە.)٩١ ،
گىجاعی ڕیفۆڕمسىاػەکان ،جیاواػییەکی ئاقکغاجغی هەیە؛ ڕیفۆڕمسىاػەکان
گىجاعەکەیان لە ؾەع چەهض بىەمای ؾەعەکی وەک پەعەپێضاوی کۆمەڵگای
مەصەوی هاوزۆ و ؾاػف لەگەڵ کۆمەڵگای جیهاوی ،صعوؾخکغصوی پەیىەهضی و
ئاقتی جیهاوی لە چىاعچێىەی صەؾخىعی بىەڕەجیضا بيیاجىاوە .جایبەمەهضییەکاوی
ئەم گىجاعە بۆ ؾیاؾەحی صەعەوە ،غەكالهییەث لە پەیىەهضییەکان ،ڕێؼگغججی
صووالیەهەی واڵجان و گفخىگۆی بيیاجىەعاهەیە(طباطبایی و جىپچی:٩٩١١ ،
 .)٩١٩هەعبۆیە ڕیفۆڕمسىاػان ئەگەعچی لە هەهضێ بابەحی هەؾدیاعی وەک
ڕووبەڕووبىوهەوەی ؾخەمکاعان ،بىووی پالهێکی وەها لە الیەن واڵجاوی وەک
ئەمغیکا بۆ ػاڵبىون بەؾەع جیهان ڕەجىاکەهەوە ،بەاڵم پێیاهىایە پێىیؿخە ڕەگ
و عێكەی کێكەکان لە هاوزۆصا چاعەؾەع بکغێذ و هەڕەقە صەعەکییەکان
بکغێىە هەٌ .ڕیفۆڕمسىاػان بڕوایان وایە صەەجىاهغێذ هاوجەعیب لەگەڵ
پاعاؾخجی صەؾکەوجەکاوی ڕژێم ،پەیىەهضییە هێىصەوڵەجییەکاهیل بە ئاعاؾخەی
گغژی وەالهان ببرێخەپێكەوە(غلىی جباع .)١ :٩٩١١ ،ئەوان پێیاهىایە
بەقضاعیکغصوی ئێران لە قەڕی ؾىعیا جیا لەوەی کە واڵحی جىوشخی زەعجییەکی
ػۆعی ؾەعباػی و ئابىوعی کغصووە ،لە ڕووی ئاؾایصخی هیكخماهییەوە بۆ
صواڕۆژی ئێران مەجغسخی صعوؾخکغصووە ،چىهکە صەکەوێخە بەع هەڕەقەی
گغوپە بەعهەڵؿخکاعەکاوی ؾىعیا و لە الیەکیترەوە وێىەی ئێران بە هۆی ئەم
بەقضاعییە لە الی واڵجاوی ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و جیهاهەوە صەقەوێنرێذ و
وەکى هێزێکی بەقضاع لە هەهامەجییەکاوی ؾىعیا لێیضەڕواهغێذ .ئەم گىجاعە
پێیىایە لە بغی چاعەؾەعی ؾەعباػی ،ئێران هەوڵبضاث ػۆعجغیً جىاهای زۆی بۆ
چاعەؾەعی ؾیاسخی لە ڕێگەی ڕێککەوججی هەعێمی و هێىصەوڵەحی كەیغاهەکە
بساجەگڕ بە جۆعێک کە ئێران بە کەمتریً ػیان و كىعباهیضاهەوە لە قەڕەکە
بێخەصەعەوە .مىؾخەفا جاجؼاصە ،لە جیىعؾیەهە صیاعەکاوی ئیؿخای
عێفۆڕمسىاػان ،ڕەزىەی لە قێىاػی صەؾدێىەعصاوی ئێران لە قەڕی ؾىعیا
صەگغێذ و پێیىایە کە ئێران صەبىایە هەع لەؾەعەجاوە ڕۆ ڵێ "هێىاهگغی" لە
قەڕەکەصا ببیىایە ،هەک ئەوەی بچێخەپاڵ صەوڵەحی ؾىعیا .جاجؼاصە ڕەزىەی
لە ڕۆڵی ؾىپای پاؾضاعن لە پغسخی ؾىعیا هەیە و ڕای وایە کە پێىیؿخە ؾىپای
كىصؽ ،پغسخی ؾىعیا و چاعەؾەعکغصوی بضاجە صەؾذ وەػاعەحی صەعەوە و
ئەهجىمەوی بااڵی ئاؾایصخی هیكخماوی(قىعای غالی امىیذ ملی) ١٩و صەوڵەث،
بۆ ئەوەی لەعێگەی ڕێککەوجً لەگەڵ کۆمەڵگای هێىصەوڵەحی ؾىعیا عػگاع
بکاث و ڕێگە لە بەصیهاججی ئاماهجی ئیؿغائیل و باڵە جىهضڕەوەکاوی هاوچەکە
بگغێذ(عوبغو .)١١ :٩٩١٩ ،جاجؼاصە ؾەباعەث بە ؾیاؾەحی صەعەوی ئێران لە
ؾىعیا جەزخضەکاجەوە کە "ؾىعیا بغاوەی ؾەعباػی هابێذ" ،بۆیە ؾىعیا

هاوقێىەی پغسخی وػەی هاوەکی پێىیؿتی بە ڕێککەوجيێک هاوقێىەی
ڕێککەوجيىامەی وػەی هاوەکی ئێران و واڵجاوی  ٩+٩لە  ،١١٩٩هەیە و پێىیؿخە
لە ؾىعیا جەواص ػەعیف میدىەع بێذ کە ئەمە بە ماهای كایلىەبىون بە ڕۆڵی
كاؾم ؾىلەیماوی هییە ،بەڵکى صەبێذ "میدىعەی ؾیاؾەحی صەعەوە
صیپلۆماسخی بێذ هەک ؾەعباػی"(هەمان ؾەعچاوە .)١١ ،غىالمدىؾێن
کەعباؾچی ،ؾیاؾحی ڕیفۆڕمسىاػ ،لە وجاعێکضا ڕەزىەی جىهضی لە جێچىوهە
ؾەعباػی و مغۆییەکاوی ئێران لە ؾىعیا بە هاوی بەعگغیکغصن لە مەػاعگە
صەگغێذ و هاوقێىەی جاجؼاصە صاوا صەکاث کە ؾىص لە جىاهای صیپلۆماسخی بۆ
کێكەی ؾىعیا وەعبگیرێذ ،هاوقێىەی ئەوەی کە ئێران بەعامبەع قەف واڵحی
ػلهێز(واڵجاوی  )٩+٩بەؾەعکەوجىویی ئەهجامیضا( .)Aparat, 1396ئەوەی کە
جێگای جێبیيیە لە ڕووی ؾیاؾەحی صەعەوە ،چاعەؾەعکغصوی پغؾەکاوی وەک
وػەی هاوەکی ،كەیغاهەکاوی هاوچەکە ،جێڕواهیيیان بەعەو هاوکاعی و
مخماهەؾاػی لەگەڵ واڵجاوی عۆژئاوا و گغژی وەالهان لەگەڵ واڵجاوی هاوچەکەصا
لە عێگەی صیپلۆماسخی چاالکەوە ،گىجاعی ؾیاؾەحی صەعەوەی صەوڵەجەکاوی
ڕیفۆڕمسىاػ و میاهەڕەو ،ػۆعجغیً لێکچىوهیان هەیە(چاصله و صیگغان:٩٩١١ ،
.)٩١١-٩٣١
تەوەری دووەم؛ وردەگوتاری ئایینی
گىجاعی ئاییجی صەؾەاڵجضاعاوی ئێران و بە جایبەحی ئىؾىڵگەڕاکان ،یەکەمین
گىجاعی ئەم واڵجە بۆ ڕەواییضان بە بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا بىو ،کە لە
ڕاگەیاهضن و لێضواهەکاهیان بە ئاقکغا صەعیان صەزؿذ .ئەم گىجاعە جەزذ
لەؾەع ئەعکی ئاییجی قیػەکان صەکاث بۆ پاعاؾخجی قىێىە پیرۆػەکاوی
کەؾایەجییە ئایىییەکاوی ئالىبەیتی پێغەمبەع و ئیماماوی قیػە ،لە هەع
قىێيێک بً .لە ؾىعیا ػیاجغ لە  ٩١مەػاعگە و قىێجی مێژوویی کە لە الی
قیػەکان پیرۆػن و ؾەعصاهیان صەکەن ،بىوهیان هەیە ،کە گغهگتریيیان بغیخین
لە مەػاعگەکاوی ػەیىەب و ؾەکیىە کچی ئیمام غەلی زەلیفەی چىاعەمی
مىؾڵماهان و ڕوكەییە کچی خىؾێجی کىعی غەلی ،کە صەکەوهە بەقەکاوی
باقىع و هاوەڕاؾتی صیمەقم(زایەماع٩٩١٩ ،؛ ؾیضػاصە .)٩٩ :٩٩٣١ ،هەع لە
ؾەعەجای ئەم گىجاعەوە ،چەمکی "پاعێؼەعاوی مەػاعگە"(مضافػان خغم،
مضافػان خضغث ػیيب ،مضافػان خغم اهل بیذ) ػۆع بەزێرایی هاجەهاو میضیا
و ڕاگەیاهضهەکاوی ئێراهەوە؛ "پاعێؼەعاوی مەػاعگە" هاوێک بىو کە لە لە ؾاڵی
 ١١٩٩چىوە هاو کایەی قەڕی ؾىعیا و غێراق .بەپێی ئەو پێىاؾەیەی کە
ماڵپەعی "مضافػان خغم" بۆ ئەم هێزە صەیکاث ،پاعێؼەعاوی مەػاعگە گەوعەجغیً
هێزی ؾەعباػی قیػەیە لە ؾىعیا و غێڕاق کە ئاماهجیان ڕێگڕیکغصن بىوە لە
جێکكکاهضن و بێڕێؼیکغصن بە مەػاعگەکاوی ئالىبەیتی پێغەمبەع و قیػەکان ،بە
جایبەحی مەػاعگەی ػەیىەب(کچی ئیمام غەلی) و هەعوەها بەعگغجً لە پێكڕەویی
ػیاجغی هێزەکاوی صاغل( .)Modafeon, 1393لە پێىاؾەیەکیترصا" ،پاعێؼەعاوی
مەػاعگە ،هاوهیكاهێکی گكخییە کە لە میضیا فەڕمییەکاوی هاوزۆی ئێران بە
ؾەعجەم ئەو جەهگاوەعە قیػەیاهە صەوجغێذ کە بە پكدیىاوی ئێران ،لە غێڕاق
و ؾىعیا صژی گغوپە ئیؿالمییە جىهضڕەوەکان وەک صەوڵەحی ئیؿالمی(صاغل)،
جەبهەی هىؾڕە ،ئەخغاع قام و ...صەجەهگێن"(طلىعی .)٩٩١٩ ،پێکهاججی ئەم
گغوپە بۆ ئەو کاجە صەگەڕێخەوە کە لە  ١١٩٩/١/١٩هێزەکاوی بەعەی هىؾڕە،
گۆڕی "خىجغی کىعی غەصەی"(هاوەڵ و یەکێک لە فەعماهضەکاوی ؾىپای
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ئیمام غەلی)یان جێکضا و هەڕەقەی هاوقێىەیان بۆ ؾەع مەػاعگاهیتری قیػه
کغص .لە صوای ئەم ڕووصاوە ،خەؾەن هەؾڕواڵ ،ؾەعۆکی ڕێکسغاوی خیزبىاڵ،
لە وجاعێکضا باسخی لە هەڕەقەکاوی ؾەع مەػاعگەی "ػەیىەب کچی ئیمام غەلی"
کغص و ڕێگغیکغصن لە صەؾخگەیكخجی هێزە جەکفیرییەکاوی بۆ ئەم مەػاعگەیە بە
"ئەعک" ػاوی .هەؾغواڵ لەم وجاعەیضا باسخی لەو کەؾاهە کغص کە لە پێىاو
پاعاؾخجی مەػاعگەکان ،گیاوی زۆیان بەزخکغصووە( .)Mehrnews, 1392لەم
مێژووە بەصواوە بەکاعهێىاوی صەؾخەواژەی "پاعێؼەعاوی مەػاعگە" ،هاجەهاو میضیا
ئێراوی و فاعسخی ػماهەکان ،ئەو کەؾاهەف کە لە چىاعچێىەی هیزەکاوی
پاعێؼەعی مەػاعگە صەکىژعان ،بە هاوی "قەهیضاوی پاعێؼەعی خەعەم" باهگ
صەکغان .لەم پێىاوەصا چەهضیً ماڵپەڕ و عێکسڕاو ،بەمەبەؾتی هاوهىؾین و
هاعصوی ئەو کەؾاهەی کە زىاػیاعی قەڕکغصن بىون لە ؾىعیا صامەػعا،
هەعچەهضە هیچکاجێک بە قێىەیەکی فەڕمی لە الیەن صەوڵەحی ئێراهەوە،
قىێيێک بۆ هاوهىوؾین ڕاهەگەیەهضعا( .)Shohada-haram, 1396پێىەعەکاوی
ئەم گغوپە بغیخین لە ئیمان بە ئیؿالم ،زۆڕاگغی لە بەعامبەع جیرۆعیؿخە
جەکفیرییەکان و كبىڵکغصوی ڕابەڕی ویالیەحی فەكیه(.)Modafeon, 1393
ئەهضاماوی گغوپی بەعگغیکاعاوی مەػاعگە کە لە الیەن هێزی "كىصؽ"ی ؾىپای
پاؾضاعاوی ئێران و "خیزبىاڵ" ڕاهێىاهیان پێضەکغێذ و ڕێکضەزغێً ،کە لە
قیػەکاوی ئێران ،ئەفغاوؿخان ،پاکؿخان ،غێڕاق ،ؾىعیا و لىبىان پێکهاجىون.
ئەم هێزە لەگەڵ چەهضیً گغوپیتری چەکضاعیضا لە ؾىعیا و غێڕاق
صەجەهگێن(وعكت ؾیاؾاث ١١.)٩١-٩٩ :١١٩١ ،خەؾەن هەؾغواڵ ،لە
لێضواهێکیترصا لە پاف ؾاڵێک ،ڕایگەیاهض کە ئەوان بۆ پاعاؾخجی خەعەمی
خەػعەحی ػەیىەب کە بە الی قیػە و ؾىهىەوە پیرۆػە ،چىوهەجە هاو ؾىعیا،
چىهکە ئەم صەؾخضعێژییە ،ئاژاوەی جایفحی صەهێخەوە لە
هاوچەکەصا( .)Watanserb, 2014ئایەجىاڵ زامىەیی ،یەکێکە لەو
کەؾایەجیاهەیە کە ػۆعجغیً جاع صەؾخەواژەی پاعێؼەعاوی مەػاعگەی بەکاعهێىاوە
و بەعصەوام ؾەعصاوی ماڵی ئەو کەؾاهە صەکاث کە لە چىاعچێىەی ئەم هێزاهە لە
ؾىعیا کىژعاوون .لە وجاعێکضا صەڵێذ" :قەهیضێک کە لە غێڕاق و ؾىعیا
قەهیض صەبێذ ،وەک ئەوە وایە کە لە بەعصەم مەػاعگەی ئیمام خىؾێن
قەهیض بىوبێذ ،چىهکە ئەگەع ئەم قەهیضاهە هەبىوهایە ،هیچ قىێىەواعێک
لە مەػاعگەی ئالىبەیذ هەصەمایەوە"( .)Dana, 1394هەعوەها لە لێضواهێکیترصا
باسخی گغیىگی ئەم هێزە لە پاعاؾخجی ئاؾایصخی ئێران و ؾىىعەکاوی ئەم واڵجە
صەکاث" :ئەگەع قەهیضاوی مەػاعگە هەصەبىون ،ئێمە صەبىایە لەگەڵ
فیدىەگەعان و صوژمىاوی ئالىبەیذ ،لە قاعەکاوی ئێراهضا قەڕمان
بکغصایە.)Khamenei, 1396("...
بەقێکی ؾەعەکی ئەم گىجاعە صەچێخە چىاعچێىەی ئەو هێڵە ؾەعەکیاهەی
قۆڕقەوە کە بغیخییە لە پكدیىاهیکغصن لە جەواوی "ؾخەملێکغاواوی" جیهان و
بەکاعهێىاوی چەمکی "مؿخضػفین" .بەوپێیەی کە هۆکاعێکی بەقضاعیکغصوی
ئێران لە قەڕی ؾىعیا بۆ ئەوە صەگەڕێخەوە ،کە زەڵکی ئەم وواڵجە ڕووبەڕووی
گەلەکۆمەکی وواڵجاوی ئەمغیکا ،ئیؿغائیل و صەؾخىپێىەهەکاوی بىون و ئەعکی
ئێراهە کە یاعمەحی ئەم وواڵجە بضاث ،بە جایبەحی کە ؾىعیا لە صوای
صامەػعاهضوی کۆماعی ئیؿالمحی ئێران بەعصەوام پكخگیری ئێران و ؾیاؾەجەکاوی
لە هاوچەکەصا کغصووە .بە ئاعاؾخەی ئەم ئایضۆلۆژیایە بەقێک لە ڕۆژهامە و

میضیاکاوی ؾەع بە ئىؾىڵگەعاکان بەصعێژایی ؾااڵوی قەڕی ؾىعیا،
هەوڵیاهضاوە ئەم بابەجە بۆ زەڵکی ئێران و بەجایبەحی جىێژی گەهج ڕووهبکەهەوە.
ڕۆژهامەی کەیهان ،ئۆعگاهێکی ؾەعەکی ئىؾىڵگەعاکان ،لە بابەجێکضا بە
هاوهیكاوی "بۆچی بەعگغیکاعاوی مەػاعگە لە ؾىعیا صەجەهگێن؟" لە ؾەعەجاصا
ئاماژە بەوە صەکاث کە گەهجێکی ػۆعی ئێران مافی زۆیاهە بپرؾً کە هۆکاعی
بىووی پاعێؼەعاوی مەػاعگە لە ؾىعیا چیە؟ لە وواڵمضا ،هىوؾەع ؾەعەجا بەڵگەی
ئاییجی بۆ كؿەکاوی صەهێىێخەوە کە ػۆع فەعمىصە و ڕیىایەث لەبەعصەؾتن کە
باؽ لە بەعگغیکغصن لە ؾخەملێکغاوان صەکەن ،بۆ همىوهە فەعمىصەیەکی
خەػعەحی مدەمەص هەیە کە صەڵێذ" :هەعکەؾێک صەهگی ؾخەملێکغاوێک
ببیؿخێذ و یاعمەحی هەصاث ،مىؾڵمان هییە" .ؾەباعەث بە چىوهەهاو قەڕی
ؾىعیاوە ،هىوؾەع ئەو پغؾیاعە صەکاث کە ئەگەع زاهىوی صعاوؾێیەکمان
ئاگغ بگغێذ ،ئایا صەبێذ بە هاهایەوە بچین یان لە قىێً زۆمان
صاهیكین؟(.)Keyhan, 1396
هەع لە چىاعچێىەی ڕەواییضان بەم وعصەگىجاعە ،صەؾخەواژەکاوی وەک "غیرەحی
ئاییجی" و "هامىسخی قیػە" لە لێضواهەکاوی بەعپغؾاوی ئىؾىڵگەعا صووباعە
صەبێخەوە ،کە پەیىەهضی ڕاؾخەوزۆی بە مەػاعگەکاوی ئیماماوی قیػە و
هەوەکاوی هەیە و پێیاهىایە پاعاؾخجی مەػاعگەکان ،ئەعکێکی جەواو ئاییيیە و لە
ئەؾخۆی هەع قیػەیەکە لە هەع قىێيێکی جیهاهضا بێذ و ئێران بە هىێىەعایەحی
هەمىو قیػەکان ئەم ئەعکەی لە ئەؾخۆ گغجىوە .جێکضاوی چەهض مەػاعگەیەکی
قیػەکاوی ؾىعیا و هەڕەقە لە مەػاعگەکاهیتر لە الیەن هێزە چەکضاعە
ؾىهىەکاهەوە ،پەعەی بەم وعصەگىجاعەصا .خىجەجىلئیؿالم مدەمەص
جىیؿغکاوی ،بەعپغسخی هىێىەعایەحی ڕابەعی ئێران لە ڕێکسغاوی بەؾیج ،لە
لێضواهێکضا ڕایگەیاهض" :پاعێؼەعاوی مەػاعگە لە غێڕاق و ؾىعیا لە بەعامبەع
مغۆڤە وەخكییەکان کە غەكڵ و بیریان هییە وەؾخاوون و پاعێؼگاعی لە هامىسخی
ئیؿالم بە قیػە و ؾىهىەوە صەکەن( .)Mizanonline, 2018خىجەجىلئیؿالم
ؾەیض مدەمەص ؾەغیضی ،ؾەعپەعقدیاعی خەعەمی مەغؿىمە لە قاعی كىم،
لە وجاعێکضا بە بۆهەی بیرئاهیجی کىژعاواوی پاعیؼەعی مەػاعگە صەڵێذ" :کاعێک کە
قەهیضاوی مەػاعگە کغصیان ،صەعیسؿذ کە هێكخا غیرەحی ئاییجی لە هێىان
ئىمەحی ئیؿالمیضا بىووی هەیە .)Mehrnews, 1394("...هەع لە چىاعچێىیە
ئەم گىجاعە ،بەپیرۆػ پێكاهضاوی زاکی ؾىعیا ،یەکێکترە لە بابەجاهەی کە لە
لێضواوی بەعپغؾاوی ئێران صووباعە بىوەجەوە؛ ؾەعجیپ خىؾێن هەمەصاوی ،لە
صامەػعێىەعاوی هێزەکاوی پاعێؼەعی مەػاعگە ،لە واڵمی پغؾیاعێکضا کە بۆچی ئێران
بڕیاعیضا یاعمەحی ڕاوێژکاعی بە ؾىعیا بضاث ،صەڵێذ" :ئەم هاوچەیە هاوچەیەکی
پیرۆػە .صەوجغێذ کە هؼیکەی ؾەصهەػاع لە پێغەمبەعاوی زىصایی لەم هاوچەیە
هێژعاوون و مێژوویەکی هاوجای ؾەعجای مێژووی مغۆڤی هەیە"(.)Tabnak, 1394
تەوەری سێیەم؛ وردەگوتاری سیاس ی
بەصعێژایی كەیڕاوی ؾىعیا هاوەهضەکاوی صەؾەاڵث و بڕیاعبەصەؾخاوی بەعەی
ئىؾىڵگەعا هەوڵ صەصەن کە گغهگی ؾىعیا بۆ پغسخی ئاؾایصخی هیكخماوی ئێران
لە ڕێگای قیکغصهەوەی كىاڵیی ؾتراجیژی ڕووهبکەهەوە؛ ػۆعیىەی گىجاعی
الیەهگغاوی بەقضاعی ئێران لە قەڕی ؾىعیا جەزخکغصهەوەیە لە ؾەع ئەوەی
کە بەقضاعی ئێران لەم قەڕە و پاڵپكتی لە خکىمەحی بەقاع ئەؾەص ،ػیاجغ
لەوەی کە بەعگغیکغصن بێذ لەو وواڵجە ،بەعگغیکغصن و پاعاؾخجی زىصی ئێراهە
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لە پغیكکی ئاگغی قەڕەکە و ڕێگغیکغصهە لە هاجىەهاوەوەی قەڕەکە بۆ زاکی
ئێران ،بە واجایەکیتر ئێران لەبغی ئەوەی کە هاچاع بێذ کە لە هاوزاکی زۆی
قەڕی گغوپە بەعهەڵؿخکاعەکاوی ؾىعیا( هێزە هیابییەکاوی ئەمغیکا ،ئیؿغائیل و
ؾػىصیە و  ،)...ئەوا لە هاو زاکی ؾىعیا هەوڵی یەکالییکغصهەوەی قەڕەکە
صەصاث .بەقێک لە صاڕێژەعاوی ئەم گىجاعە پێیاهىایە کە ئەوەی ئێران لە
هاوچەکەصا صەیکاث ،بەعگغیکغصن و زۆپاعاؾدىە لەو هەڕەقاهەی کە
ڕووبەڕووی ئێران صەبىەوە هەک ئەوەی کە ئاماهجێکی صاگیرکەعاهە و
هێرقبەعاهەی هەبێذ ،بە واجایەکیتر ئەمە ئەمغیکا و ئیؿغائیل و وواڵجاوی
کەهضاون(بە جایبەحی غەعەبؿخان و ئیماعاث) کە ئاماهجیان لێضاوی
بەعژەوەهضییەکاوی ئێران و جیهاوی قیػەیە و ئەوەی کە ئێران صەیکاث
زۆڕاگغییە بەعامبەع ئەم گەلەکۆمەکییە" .كىاڵیی ؾتراجیژی"" ،ئاؾایل و
بەعژەوەهضی هیكخماوی" و "بەعەی زۆڕاگغی" ئەو چەمکاهەن کە بۆ
ئاعاؾخەکغصوی وعصەگىجاعی ؾیاسخی ػۆعجغیً بەکاعهێىاهیان لە لێضواهەکاوی
ئىؾىڵگەعاکان هەبىوە.
ئایەجىاڵ زامىەیی وەک ڕابەعی بااڵی ئێران و هەڵگغی گىجاعی قۆڕشخی
ئیؿالمی ،زاوەوی ػۆعجغیً لێضواهە لەؾەع صۆدی ؾىعیا و وعصبىوهەوە لە
لێضواهەکاوی ،ئاماهجەکاوی ئێران لە ؾىعیا صەزاجەڕوو .ئایەجىاڵ زامىەیی لە
صیضاعی بەقاع ئەؾەص لە جاعان لە  ،٩٩١٩/٩١/١ؾىعیا و ئێران بە كىاڵیی
ؾتراجیژی یەکتر هاو صەباث" :ئێران و ؾىعیا ،كىاڵیی ؾتراجیژی یەکترن و
قىهاؽ و هێزی بەعەی زۆڕاگغی ،پەیىەؾخە بەم پەیىەهضییە بەعصەوامە
ؾتراجیژییەوە"( .)Khamenei, 1397خىؾێن ؾەاڵمی ،ؾەعۆکی گكتی ؾىپای
پاؾضاعان ؾەباعەث بە عۆڵێ ؾىعیا ئاماژە بەوە صەکاث کە ئێران هایەوێذ ببێخە
هاوەهضی هێرشخی صوژمىاوی زۆی و ئەو بیرکغصهەوەیە هەڵەیە کە ئاؾایصخی زۆی
جەهیا لە ؾىىعەکان کىعث بکاجەوە ،بۆیە "ئەمغۆ ؾىپای ؾىعیا و غێڕاق،
كىاڵیی ؾتراجیژیی بەعگغیکاعاهەی ئێمەیە و باقتریً ؾتراجیژی ڕووبەڕووبىهەوەی
صوژمىە لە صوعەصؾذ"( .)Tasnimnews, 1396خىؾێن هەمەصاوی ،ؾەباعەث
بە هۆکاعی یاعمەجیضاوی ئێران صەڵێذ" :خەػعەحی ئاغا(مەبەؾذ ئایەجىاڵ
زامىەیی) صەفەعمىون کە کە ؾىعیا كىاڵیی ؾتراجیژی ئێمەیە .ئێران و ؾىعیا
لە ؾاڵی  ٩١٣١هاوکاث لەگەڵ هێرشخی ئەمغیکا و ئیؿغائیل بۆ باقىعی لىبىان،
بەعژەوەهضییە هاوبەقەکاهیان پێىاؾە کغص ...لە ڕووی جیىپەلەجیکەوە ،ؾىعیا
کلیلی بەیەکگەیاهضوی کیكىعی ئەوعوپا ،ئاؾیا و ئەفغیلایەTabnak, ("...
 .)1394ؾتراجیژی صووعزؿدىەوەی قەڕ و مەجغسخی لە ؾەع هاوچەکاوی ئێران و
ڕێگغیلێکغصوی لە زاکی ؾىعیاصا لە چىاعچێىەی كىاڵیی ؾتراجیژی ،بەعصەوام لە
لێضواهەکاوی بەعپغؾاوی کۆماعی ئیؿالوی ڕەهگیضاوەجە؛ ئایەجىاڵ زامىەیی لە
لێضواهێکضا لە ػؾخاوی  ،١١٩١صەڵێذ" :ئەگەڕ لەوێ(ؾىعیا) ،ڕێگغی لە
بەصویؿخان و ئاژاوەگێڕەکان کە صاعصەؾتی ئەمغیکا و ػایۆهیزمەکاهً ،هەکغابا،
صەبىایە لە جاعان و فاعؽ و زىعاؾان و ئەؾفەهان ڕووبەڕوویان
بىوەؾخیىایە .)Khamenei, 1395("...خىجەجىلئیؿالم مەهضی جائێب،
ؾەعۆکی كەعاعگای غەمماع ،ڕاقکاواهەجغ صەڵێذ" :ؾىعیا پاعێؼگای سخی و
پێىجەمین و پاعێؼگایەکی ؾتراجیژییە بۆ ئێمە ...ئەگەع صوژمً هێرف بکاجە
ؾەعمان و بیەوێذ ؾىعیا یان زۆػؾخان بگغێذ ،ئەولەوییەث ئەوەیە کە ئێمە
ؾىعیا بپاعێؼیً ،چىهکە ئەگەع ؾىعیا بپاعێؼیً ،صەجىاهین زىػؾخاهیل

بگێڕیىەوە ،بەاڵم ئەگەع ؾىعیا لە صەؾذ بضەیً ،هاجىاهین جاعاهیل
بپاعێؼیً"(.)Asriran, 1391
ؾەباعەث بە بەعەی زۆڕاگغی ،ئایەجىاڵ زامىەیی صەڵێذ" :ئاماهجی ؾەعەکی
هەزكەی ئەمغیکا لە ؾىعیا ،لێضاوی هێڵی زۆڕاگغی بىوە لە هاوچەکەصا،
چىهکە ؾىعیا پكخگیری لە زۆڕاگغی فەڵەؾخین و زۆڕاگغی ئیؿالمحی لىبىان
صەکاث" .زامىەیی ڕایگەیاهض ئەگەع ئیؿخا ؾىعیا بەڵێن بضاث بە ئەمغیکا کە
واػ لە پكدیىاوی بەعەی زۆڕاگغی فەڵەؾخین و لىبىان صەهێىێذ ،هەمىو
کێكەکان کۆجاییان پێضێذ ،هەعبۆیە "جەهیا جاواوی ؾىعیا پكدیىاوی کغصوی
بەعەی زۆڕاگغیە" .ڕابەڕی ئێران ؾەباعەث بە هەڵىێؿتی ئێران ڕایگەیاهض کە
ئەوان پكدیىاوی لە هەعجۆعە چاکؿاػییەک بە كاػاهجی زەڵک صەکەن و
صژایەحی لە صەؾدێىەعصاوی ئەمغیکا و وواڵجەهاوپەیماهەکاوی لە کاعوباعی
هاوزۆیی ؾىعیا صەکەن( .)Khamenei, 1390كاؾم ؾىلەیماوی ،فەعماهضەی
هێزی كىصؽ ،لە ووجاعێکضا لە  ،١١٩٩/١/٩١باسخی ڕۆڵی ئێران و هێزەکاوی
پكدیىاوی ئێران صەکاث و صەڵێذ کە فەڵەؾخین و لىبىان و غێڕاق "سخێ
میدىەعی" گۆڕاهکاعییەکاوی  ٩٩ؾاڵی صوایی لە هاوچەکەصا بىون و ؾەباعەث بە
خیزبىاڵ صەڵێذ کە ئەم هێزە "بەعهەمی(ڕۆڵەی) مىباعەکی کۆماعی ئیؿالمییە"
کە جىاهیان لە صوو قەڕی ؾاڵی  ١١١١و قەڕی ٩٩عۆژە بە ؾەع ئەمغیکا و
ئیؿغائیل ؾەعبکەون و صواجغ فەڵەؾخیىییەکان ؾىصیان لە یاعمەجییەکاوی
ئێران و ئەػمىوی خیزبىال بۆ ڕووبەڕووبىوهەوەی ئیؿغائیل وەعگغث .ؾەباعەث
بە ؾىعیا ،كاؾم ؾىلەیماوی ڕایگەیاهض کە لە صیضی ڕۆژئاوا و ئیؿغائیڵ و هێزە
کۆهەپاعێؼەکان ،کێكەی ؾىعیا خکىمڕاوی کەمیىەیەکی غەلەوی یان هەبىووی
صیمىکغاسخی هییە ،بەڵکى "ڕاؾخییەکەی ئەوەیە کە ڕۆژئاوا و کۆهەپاعێؼەکان
صەػاهً کە پێگەی بەهێزی زۆڕاگغی لە هاوچەکەصا ،بێگىمان مەمىىوی
صەوڵەحی ؾىعیایە" .ؾىلەیماوی بەعەی زۆڕاگغی و لە هێىاهیاهضا خیزبىاڵ بە
هۆکاعە ؾەعەکییەکاوی صابیىکغصوی بەعژەوەهضییەکاوی ئێران لە ئیؿخا و
صاهاجىوی صەػاوێ( .)Minabjonoub, 1392غەلی ئەکبەع ویالیەحی ،ڕاوێژکاعی
ڕابەعی ئێران بۆ کاعوباعی هێىصەوڵەحی ،صوای ئەوەی کە ؾىعیا بە "باػهەیەکی
ئاڵخىوی" بەعەی زۆڕاگغی هاوصەباث ،صەڵێذ ..." :لە هاوچەکەی زۆمان مافی
ئەوەمان هەیە کە گىێ بضەیىە پەیامی گەالهیتر کە هاوڕێی ئێمەن و یان
ئەهضامی بەعەی زۆڕاگغیً و ئەگەع صاوای ڕاوێژ و یاعمەجیان کغص ...بە ئەعێجی
واڵمیان بضەیىەوە( .)Dw, 2018هەعوەها خەؾەن فیروػئاباصی ،فەعماهضەی
پێكىوی هێزە چەکضاعەکاوی ئێران ،بەهێىاهەوەی لێضواهێکی بەقاع ئەؾەص
ڕایگەیاهض":بەقاع ئەؾەص ڕاؾذ صەکاث کە صەڵێذ ،قەڕی ؾىعیا ،قەڕی
ئێراهە ...یەکێک لە هیىا و ئاماهجەکاوی قۆڕشخی ئیؿالمحی ئێران ،زىڕاگغی
بىوە لە بەعامبەع صەؾخضعێژی ئیؿغائیل ،هەع بۆیە هەع صوو وواڵث لەم
ئاماهجەصا هاوبەقً" هەعوەها فیروػئاباصی ئاماژەی بەوە کغص کە ؾىعیا "هێڵی
پێكەوەی زۆڕاگغیە" لە بەعامبەع ئیؿغائیل کە ؾااڵهێکە ئەم هێڵەی
پاعاؾخىوە(.)Dw, 2012
لە جێڕواهیيێکیترەوە بۆ هاوەڕۆکی قەڕی ؾىعیا و لە چىاعچێىەی ئەم
وعصەگىجاعە ،صەوڵەحی ئێران هەع لە ؾەعەجاوە ،هیچکاجێک صاوی بەوەصا هەهاوە
کە هاڕەػایەجییە بەعفغاواهەکاوی ؾىعیا جەماوەعی و زۆعؾک بً ،بەڵکى
پێیىابىوە کە صوژمىاوی ؾىعیا ؾىصیان لە هاڕەػایەجیە ؾىىعصاعەکاوی ؾەعەجای
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كەیغاوی ؾىعیا بیيیىە و بۆ بەعژەوەهضی زۆیان گەوعەیان کغصووە وبەکاعیان
هێىا ١٩.هەع بۆیە زەڵکی ؾىعیا "كىعباوی" ئەم ڕووصاواهەن و هەجەهیا پكدیىاوی
گغوپە چەکضاعییەکان هاکەن ،بەڵکى ػۆعیىەی زەڵکی ؾىهىەف لە گغوپە
ؾەلەفییەکان صەجغؾً .هەعوەها ئێران پێیىایە هەع لە ؾەعەجاوە ئۆپۆػؾیۆوی
ؾىعیا" ،صیاعصەیەکی صەعەکی" بىوە کە لە صەعوەی ؾىعیا صعوؾخکغاون.
قغۆڤەکاعێکی ئىؾىڵگەعا ،لەمباعیەوە صەڵێذ" :بەعهەڵؿخکاعاوی ؾىعی بە
چەکی ئەمغیکایی ،ڕاهێىاوی جىعکەکان ،پاڵپكتی هەمەالیەهەی صەػگای ػاهیاعی
عژێمی ػایۆوی ،پكخگیری ئەعصەن و صابیىکغصوی صاعایی لە الیەن غەعەبؿخاوی
ؾػىصی و كەجەع کەوجىهەجە ؾەعپێ و عێکسڕاون"(فغػهضی .)١١ :٩٩١٩ ،لە
صیضی ڕاڤەکاعاوی ئىؾىڵگەعا ،قەڕی ؾىعیا لە بىەڕەجضا پالهێکی صەعەکییە(بە
جەزخکغصهەوە لە ؾەع ڕۆڵی ئەمغیکا -ئیؿغائیل) بە یاعمەحی هاوپەیماهە
هەعێمایەجییەکان ،بۆ لێضاوی هاوپەیماهییەحی ئێران و ؾىعیا لە چىاعچێىەی
بەعەی زۆڕاگغی لە هاوچەکەصا و یەکێک لە ئاماهجەکاهیصخی ئەوەیە لە بغی
ئەوەی قەپۆلی قۆڕقەکاوی هاوچەکە(بەهاعی غەعەبی) بە ئاعاؾخەی ئەمغیکا و
ڕۆژئاوا بڕواث ،ؾەعكاڵی قەڕی قیػە و ؾىهىە بً .هەعبۆیە ئەگەع الیەوی
صەعەکی لە قۆڕقەکاهیتری واڵجاوی غەعەبی ،هەوڵی ماهەوەی ؾەعۆک و
صەوڵەجەکاوی صەصا ،بەاڵم لە ؾىعیا بەپێچەواهەوە بەصوای گۆڕیجی ڕژێمی
ؾیاسخی صەگەعێذ(كاؾمیان٩٩١١ ،؛ فغػهضی.)١١-١١ :٩٩١٩ ،
هەع لە چىاعچێىەی ئەم گىجاعە ،بۆچىوهێکیتر هەیە کە گىجاع و جیهاهبیجی
ڕژێمی ؾىعیا بە بەعاوعص بە وواڵجە غەعەبییەکاهیتری هاوچەکە جیاواػ پێكان
بضاث؛ بەپێی ئەم بۆچىوهە یەکێک لە کێكە لەمێژیىەکاوی ئێران لە هاوچەکەصا،
جیاواػی قىهاسخی هیكخماوی و ئاییجی بىوە لەگەڵ هاؾیىهالیزمی غەعەبی
هاوچەکەصا .ؾىعیا لە صوای هاجىە ؾەع صەؾەاڵحی خافؼ ئەؾەص ،گىجاعی پان
غەعەبیزمی خیزبی بەغسخی گۆڕی و خکىمەجێکی ؾکىالعی بيیاجىا ،کە ئەمە
هۆکاعێکی ؾەعەکی بىو بۆ هؼیکبىوهەوەی پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا کە لە
بەعامبەعصا هاڕەػایەحی و صژایەحی وواڵجە غەعەبییەکاوی بەصوای زىێضا هێىا.
بەقێک لە لێکۆڵەعان پێیاهىایە هۆکاعی ئەم جیاواػییەی ؾىعیا بە بەعاوعص بە
وواڵجە غەعبییەکاهیتر ،بەهێزبىووی کەمیىەی "غەلەوی" ١١و قیػە مەػهەب
بىوە ،کە بە هاجىەؾەع صەؾەاڵحی خافؼ ئەؾەص(بە ڕەچەڵەک غەلەوی) لە
صوای کىصەجای  ،٩١٩١پێگە گغهگەگاوی صەؾەاڵجیان وەعگغث(هلیب ػاصە،
 ٩٩٩ :٩٩٩١و  .)٩٣١گەیكدىە صەؾەاڵحی غەلەوییەکان ،هاؾیىهالیزمی
غەعەبی لە ؾىعیا الواػ کغص و هۆگغیی خیزبی بەغسخی بۆ گىجاعی پان غەعەبیزم
کەمکغصەوە .ئەمە باقتریً هەٌ بىو بۆ کۆماعی ئیؿالمحی ئێران کە بخىاهێذ
بەزۆهؼیکغصهەوە لە ؾىعیا ،هێڵێکی پەیىەهضی لە هێىان هاؾیىهالیزمی
کاڵەوەبىوی ؾىعیا و قىهاسخی ئیؿالمحی ئێران ؾاػبکاث و هێڵی زۆڕاگغی بە
پكدیىاهیکغصوی ؾىعیا لە خیزبىاڵ و خەماؽ و گغوپە صژەئیؿغائیلییەکان
بەهێزجغ بکاث(ؾیمبر و كاؾمیان .)٩١١ :٩٩١٩ ،ئەمەف وایکغصووە کە
پێگەی ؾىعیا بەعصەوام وەک جایبەمەهضییەک لە ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران
لەعبەعچاو بگیرێذ .ؾەباعەث بە زىصی بەقاع ئەؾەص بەهەماوكێىە بۆچىووی
بەعپغؾاوی ئێران ئەعێىییە؛ خىؾێن هەمەصاوی لەمباعەیە صەڵێذ" :ؾەیض
خەؾەن هەؾڕواڵ صەڵێذ کە زىصی بەقاع ئەؾەص لە باوکی باقترە و

جێگەیكتن و صەعدی لە لە باوکی باقترە ...بەقاع جا ئەمڕۆ عۆڵێکی گەوعەی لە
بەعەی زۆڕاگغی هەبىوە"(.)Tabnak, 1394
دەرئەنجام
 .٩ؾەعهەڵضاوی قۆڕشخی  ،٩١٩١گۆڕاهێکی گەوعەی بە ؾەع هاوؾەهگی هێز لە
ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاؾذ و هاوکێكە ؾیاؾییەکاوی هاوچەکەصا هێىا.
پەیىەهضییەکاوی ئێران و ؾىعیا لەم مێژووە بەصواوە پەعەؾەهضوی بەعچاوی
بەزۆوە بیجی و هەع صوو واڵث وەک جاکە هاوپەیماوی هەعێمی بۆ یەکتر
صەعکەوجً .ئەم هاوپەیماهییە ئەگەع جا ؾاڵی  ،١١١١جاعوباع هاکۆکی
جێضەکەوث ،بەاڵم بەهاجىە ؾەع صەؾەاڵحی بەقاع ئەؾەص ،ڕووصاوی
گۆڕاهکاعییە گەوعەکاوی هاوچەکە وەک قەڕی ئەفغاوؿخان و غێڕاق،
ڕووبەڕووبىوهەوەی هاوبەشخی ئێران و ؾىعیا بۆ هەڕەقەکاوی ئەمغیکا،
قەڕەکاوی خەماؽ و خیزبىاڵ لەگەڵ ئیؿغائیل و صواجاع قەڕی ؾىعیا،
بەجەواوی بىوە هاوپەیماهییەکی ؾتراجیژی.
 .١جیۆپۆلەجیکی جایبەحی ؾىعیا لە هاوچەکە و هاوؾىىعی لەگەڵ لىبىان و
گەیكتن بە صەعیای هاوەڕاؾذ و هؼیکی لە ئیؿغائیل ،پێگەیەکی جایبەحی لە
ؾیاؾەحی صەعوەی ئێران بۆ ؾىعیا و بابەحی جیۆپۆلەجیکی قیػە
هێىاوەجەکایەوە .بە ؾەعهەڵضاوی قەڕی ؾىعیا گغهگی ئەم پێگەیە گەیكخۆجە
ئاؾدێک کە ئێران ،لە ؾىعیا وەک كىاڵیی ؾتراجیژیی زۆی بەعامبەع بە
هەڕەقەکاوی ئەمغیکا-ئیؿغائیل و گغوپەچەکضاعە ؾىهىەکان صەڕواهێذ و
گغهگی ؾىعیا بۆ ڕاگغججی هاوؾەهگی بەعامبەع بە واڵجاوی غەعەبی هاوچەکە ػیاجغ
بىوە .لەم چىاعچێىەیە ،پكخگیریکغصوی ئێران لە ماهەوەی بەقاع ئەؾەص بە
ماهای پكخگیریکغصن صێذ لە جەهیا هاوپەیماوی ؾتراجیژیی لە هاوچەکە و
بەهێزجغیً گغوپی چەکضاعی الیەهگغی ئێران کە خیزبىاڵیە.
 .٩گىجاعی ئێران بۆ بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا ،لە بىەڕەجضا بۆ گىجاعی
ؾەعەجاکاوی صامەػاهضوی کۆماعی ئیؿالمی جاوەکى کۆجایی قەڕی ئێران و غێڕاق،
صەگەڕێخەوە ،کە زۆی لەؾەع چەهضیً بىەمای وەک ڕەجکغصهەوەی هێزە
صەؾەاڵحؿەپێىەکان و بەعگغی لە ؾخەملێکغاوان بەعامبەع بە ؾخەمکاعان
صەبیيێخەوە و لە هەهاوی زىێضا گىجاعی هەهاعصەکغصوی قۆڕشخی هەڵگغجبىو.
ئەم گىجاعە بە هاجىەؾەع صەؾەاڵحی صەوڵەحی مەخمىص ئەخمەصیهەژاص،
جاعێکیتر بایەدی پێضعا و لە چىاعچێىەی گىجاعی ئىؾىڵگەعاییضا جاوەکى ئیؿخا
بەعصەوامی هەیە .لەم گىجاعەهىێیەصا ،ؾىپای پاؾضاعان ڕۆڵێکی بەعچاوی لە
جێبەجێکغصوی ؾیاؾەحی صەعەوەی ئێران لە ؾىعیا هەیە.
 .١وعصەگىجاعی ئاییجی کە زۆی لە پاعاؾخجی مەػاعگەی قیػەکان لە ؾىعیا و
یاعمەجیضاوی زەڵکی ؾخەملێکغاوی ؾىعیا صەبیيێەوە ،یەکەمین گىجاعی ئێراهە
بۆ ڕەواییضان به بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا و پێکهێىاوی هێزە چەکضاعە
قیػەکان و هاعصهیان بۆ ؾىعیا لە ژێغ هاوهیكاوی پاعێؼەعاوی مەػاعگە ،لەم
پێىاوەصا بىوە .لە ڕاؾدیضا وعصەگىجاعی ئاییىحی پاعاؾخجی مەػاعگەکان،
ڕێگازۆقکەعێک بىو بۆ هۆکاعە ؾەعەکییەی بەقضاعی ئێران لە قەڕی ؾىعیا.
 .٩وعصەگىجاعی ؾیاسخی و ئەمجی ،گغهگتریً گىجاعی ئێراهە بۆ بەقضاعی لە
قەڕی ؾىعیا و ػۆعجغیً جەزخکغصهەوەی لەؾەعە لە ڕێگەی لێضواهەکاوی
بەعپغؾاوی ئێراهەوە .ئەم وعصەگىجاعە بەعصەوام جەزذ لە ؾەع چەمکی كىاڵیی
ؾتراجیژی صەکاجەوە و پێیىایە کە بەقضاعی ئێران لە ؾىعیا بۆ صابیىکغصوی
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كىاڵیی ؾتراجیژیی ئێراهە کە صواجاع ئاؾایصخی هیكخماهحی ئێران صەپاعێؼێذ و لە
بىەڕەجضا بەقضاعی ئەوان لە ؾىعیا ؾیاؾەجێکی پێكگیراهەیە بەعامبەع بە
صوژمىاوی ئێران .هەعبۆیە لە چىاعچێىەی ئەم گىجاعە ،ؾیاؾەحی ئێران لە ؾىعیا
بەعگغیکاعاهەیە بە مەبەؾتی پاعاؾخجی ئاؾایصخی واڵجەکەی و بەعەی زۆڕاگغی
بەهێزجغیً ئامغاػی ئێراهە بۆ بەصیهێىاوی ئەم ئاماهجە.
 .١بە گكتی و بە وعصبىوهەوە لە صۆدی ئیؿخای ؾىعیا و ڕۆڵێ ئێران لەوێضا،
گىجاعی ئێران ئەگەعچی لە ؾەعەجاصا وعصەگىجاعێکی ئاییجی بىو ،بەاڵم بەهۆی
گۆڕاهکاعییەکاوی پغسخی ؾىعیا ،ئاڵۆػبىووی صۆدی هاوچەکە و بەعکەوجەکاوی
قەڕی ؾىعیا بۆ ئاؾایصخی هیكخماهحی ئێران و بەعژەوەهضییەکاوی لە
هاوچەکەصا ،وعصەگىجاعی ؾیاسخی-ئەمجی لە ڕێگەی گەوعەکغصوی مەجغؾییەکاوی
ؾەع ئێران لە ئەگەعی کەوججی صەوڵەحی ؾىعیا لە ڕای گكدیضا ،بەهێزجغیً
گىجاعی ئێراهە بۆ ڕەواییضان بە بەقضاعی لە قەڕی ؾىعیا.
پەراوێسەکان
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بە جىعکیStratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu :
ؾەباعەث بە پەیىەهضییەکاوی صەوڵەحی پەهلەوی و ئیؿغائیل ،بڕواهە :اػغىضی،
غلیرضا( ،) ٩٩١١عوابط زاعجی ایغان  ،٩٩٩٩- ٩٩١١تهغان :كىمـ ،نو - ١١١
١١١؛ وخیض آعائی و قػبان هجف پىع(" ،)٩٩١١جدلیلی بغ عوابط ایغان و عژیم
نهیىهیؿتی صع صوعه پهلىی اوٌ؛ جىاػن یا وابؿخگی" ،فهلىامه جاعیش عوابط
زاعجی ،ؾاٌ چهاعصهم ،قماعه .٩١
ؾەباعەث بە هاکۆکییەکاوی ؾىعیا و غێڕاق بغواهە :وهُب ،خؿین خافظ(،)١١١١
"الػالكاث الػغاكُت الؿىعٍت" ،مجلت صعاؾاث صولُت /جهضعغً مغهؼ الضعاؾاث
الاؾتراجُجُت و الضولُت ،الػضص  ،٩١نو .٩٩١- ٩٩٩
بۆ ػاهیاعی لەؾەع هاکۆکییەکاوی ئێران و غێڕاق لە ؾااڵوی خەفخاصا ،بڕواهە:
هىقىگ مهضوی ،غبضالغضا( ،) ٩٩٣١ؾیاؾذ زاعجی ایغان صع صوعان پهلىی
 ،٩٩٩٩- ٩٩١١تهغان :پیکان ،نو .١٩١- ١٩١
بۆ ػاهیاعی لەؾەع ئەم عێککەوجيىامەیە و زاڵەکاوی ،بڕواهە:
الجؼٍغة( ،)١١٩١/٩٩/٩٩ؤجفاق ؤضىت التروي الؿىعي ..بغوجىوىٌ ؤمجي خماٌ
ؤوجه/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/8 :؛
خمُضي ،ابغاهُم(« ،)١١٩١/٩/١١الكغق ألاوؾط » جيكغ هو اجفاق ؤضىت...
وصمكم:
ؤهلغة
بین
مخباصلت
جىاػالث
٩١
/https://aawsat.com/home/article/1561746
بۆ زىێىضهەوەی صەقی وجاعەکە ،بڕواهەWashingtonpost(29/5/2002), "Text :
of President Bush's 2002 State of the Union Address", available on:
https://www.washingtonpost.com/wp.srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm?noredirect=on
ؾەباعەث بە چەمکی پێكگیری و گغجىەبەعی لە الیەن ئێراهەوە ،بڕواهە :كاؾمی،
فغهاص(" ،) ٩٩٣١هگغشخی جئىعیک بغ طغاحی مضٌ باػصاعهضگی ؾیاؾذ زاعجی
ایغان" ،فهلىامه ژئىپلخیک ،صوعه ؾىم ،قماعه .٩
بۆ ػاهیاعی ؾەباعەث بە زاڵەکاوی ئەم ڕێککەوجيىامەیەKarmon, Ely(2008), :
Iran–Syria–Hizballah–Hamas A Coalition against Nature Why Does it
Work?, The Proteus Monograph Series, Vol. 1, No 5, p. 40.
بۆ ػاهیاعی لەؾەع قێىاػی یاعمەجییەکاوی ئێران بۆ ؾىعیا ،بڕواهەTaheri, :
Amir(18/3/2018), "Seven Ways Iran Spends its Money in the Syrian
War",
Available
on
https://aawsat.com/english/home/article/1208736
ئاڵىگۆڕی صاعایی هێىان صوو واڵث ،بڕواهە :ایغان
ؾەباعەث بە
اکىهىمیؿذ(" ،)٩٩١٩/٩٩/٩٩عوابط اكخهاصی ایغان و ؾىعیه  ،صاقخهها و
صع:
مكاهضه
كابل
فغنذها"
/http://iraneconomist.com/fa/news/279936
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چەهض ڕاپۆعجێک باؽ لە هەوڵەکاوی ئێران بۆ صامەػعاهضوی پێگەی صەعیایی لە
کەهاعئاوییەکاوی ؾىعیا صەکەن ،بڕواهە :ؤوعاق اًغاهُت(" ،) ١١٩٩خلُلت جىجت
اًغان هدى بىاء كىاغض بدغٍت في ؾىاخل ؾىعٍا و الُمً" ،الػضص  ،٩ابىظبي :مغهؼ
الاماعاث للؿِؿاؾاث ،نو .١١- ١٩
ؾخێز جۆهؼ لە ڕاپۆڕجێکی قیکاعیضا ،ئاماژە بە سخێ عێگای ؾەعەکی وقکاوی لە
ئێراهەوە بۆ صەعیای هاوەڕاؾذ و لىبىان صەصاث ،کە لە ئیؿخاصا ئێران کاعی لەؾەع
صەکاث ،بڕواهەSeth G. Jones(11/3/2019), " War by Proxy: Iran’s :
Growing Footprint in the Middle East", CSIS Briefs, Available on:
 .https://www.csis.org/war-by-proxyهەعوەها صوو هێڵی باقىع و باکىع لە
غێڕاكەوە بە ئاعاؾخەی ؾىعیا ،بڕواهە :ؤوعاق ؾىعیت(" ،)١١٩٣هل باجذ طغٍم
اًغان الى ؾىعٍا ؾالىت" ،الػضص  ،١ابىظبي :مغهؼ الاماعاث للؿُاؾاث ،م .١٩
ئەم بیرۆکەیە لە الیەن دمحمجەواص العیجاوی ،ؾیاؾەجمەصاعی ئىؾىڵگەعا
زغایەڕوو ،بڕواهە :العٍجاوي ،دمحم جىاص( ،) ١١٩٩ملىالث في الاؾتراجُجُت
الىطىُت(قغح هظغٍت ام اللغي الكُػُت) ،جغجمت و جدلُل هبُل غلي الػخىم،
مغهؼ الػهغ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت و املؿخلبلُت ،مىت :صاع الضعاؾاث الػلمُت
لليكغ و الخىػَؼ ،نو .٩٩٩- ٣٩
بۆ ػاهیاعی لە ؾەع مێژوو ،ؾیاؾەث و پێکهاجەی ؾىپای پاؾضاعان و هێزی
كىصؽ بڕواهە :ایغان وایغ(" ،) ١١٩١/١/٩١عاهىمای کامل حكکیالث و بسلهای
صع:
مكاهضه
كابل
پاؾضاعان"،
ؾپاه
مسخلف
.https://iranwire.com/fa/features/29049
جێگ ای جێبیيیە کە هەڵىێؿتی ئێران بەعامبەع بە واڵجاوی كەجەع و جىعکیا لە ؾاڵی
 ١١٩٩بەمالوە گۆڕاهکاعی بەؾەعهاجىوە؛ كەیغاوی پەیىەهضییەکاوی كەجەع لەگەڵ
واڵجاوی کەهضاو و هؼیکبىهەوەکاوی ئێران و جىعکیا و عووؾیا لە ؾەع پغسخی ؾىعیا و
لێکخێگەیكخجی ػیاجغی هێىایان بە هۆی صاهیكدىەکاوی وەک ئاؾخاهە ،ػەمیىەکاوی
باقتربىووی پەیىەهضییەکاوی ئێران لەگەڵ ئەم صوو واڵجەی ڕەزؿاهضووە .بڕواهە:
ؾبىجيًُ غغبي( " ،)١١٩٣/١/٩الخدالف الاؾتراجُجي الغوسخي التروي إلاًغاوي
واوػياؾاجه غلى الهغاع الؿىعي" ،مخىفغ غلي الغابط:
https://arabic.sputniknews.com/world/201804051031350719؛ صلي،
زىعقُض(" ،)١١٩٩/٣/٩٣جغهُا وإًغان بین الخدالف والخىافـ" ،مخىفغ غلی
الغابط./http://www.alhayat.com/article/846367 :
بۆ زىێىضهەوەی صەقی چاوپێکەوجىەکە بڕواهەwashingtonpost(8/12/2014), :
"Iraq, Jordan See Threat To Election From Iran
Leaders Warn Against Forming Religious State", By Robin Wright and
Peter Baker, Avalaible on: http://www.washingtonpost.com/wp.dyn/articles/A43980-2004Dec7.html
ؾەباعەث بە هیاللی قیعی و ئاماهجەکاوی ئێران ،لە هاو هىوؾەع و قغۆڤەکاعاوی
غەعەب بیروڕای جیاواػ هەیە؛ بەقێکیان ئەمە بە پیاصەکغصوی هەزكەیەکی
ئەمپریالیؿتی صەػاهً بۆ صابەقکغصوی واڵجە غەعەبییەکان لە ڕێگەی قەڕی
جایلەگەعییەوە ،بڕواهە :عامي هىاع و هضي طهغٍا(" ،)١١٩١/١/٩١هىكف ؤوٌ
زغٍطت لضولت الكُػت الىبري بلُاصة إًغان ،"...مخىفغ غلي الغابط:
/https://www.youm7.com/story/2016/2/12؛ بۆچىوهیتر باؽ لە ئاماهجی
ئێران بۆ گەڕاهەوەی ئیمپراجۆعییەحی فاعؽ بە ئاعاؾخەی واڵجە غەعەبییەکان و
گۆڕیجی صیمۆگغافی ؾىعیا بە كاػاهجی قیػەکان صەکاث ،بڕواهە :اللالب،
نالح( " ،)١١٩٩ /١/٩٩هظا هى «الهالٌ الكُعي»! مخىفغ غلي الغابط:
/http://alrai.com/article/10386330؛ هەعوەها بۆچىوهێکیتر پێیىایە ئێران
چاوی لە پاواهسىاػیە لە بیالصی قامەوە بۆ صوعگەی غەعەبی .بڕواهە :غؼاٌ،
زالض( " ،) ١١٩٩/٩/٩٣مً الهالٌ الكُعي إلى البضع الكُعي :خغوب مخىانلت"،
مخىفغ غلی الغابط./http://www.alhayat.com/article/845430 :
ؾەباعەث بە جێڕواهیجی هاوزۆیی ئێران بۆ هیاللی قیعی و ئاماهجەکاوی بڕواهە:
ضغغامی و صیگغان(" ،)٩٩١٩ژئىپلخیک قیػە یا هالٌ قیػه(مباوی ،اهضاف و
عویکغصها)" ،پژوهل¬های جغغافیای اوؿاوی ،صوعه چهل و قكم ،قماعه ،٩
نو ١٩١- ٩١٩؛ بغػگغ ،کیهان( ،) ٩٩١٩ؾیاؾذ زاعجی جمهىی اؾالمی ایغان
صع زاوعمیاهه ،تهغان :وػاعث امىعزاعجه ،نو .٣١- ٩١
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بڕواهە وجاعی مەخمىصی ئەخمەصی هەژاص لە کۆهفڕاوسخی "جیهان بەبێ ػایۆهیزم" لە
ؾاڵی  :١١١٩ایؿىا(" ،) ٩٩٣١/٣/١گؼاعف وامل هماٌل"جهان بضون
نهُىهِؿم" /سخنراوي عٍِـ جمهىع ،غلياهبري و پُامهاي ؾُض خؿً ههغەللا
و زالض مكػل" ،كابل مكاهضه صعhttps://www.isna.ir/news/8408- :
./01655
بغیخین لەو کۆبىوهەواهەی کە ئێران بە هەماهەهگی لەگەڵ ڕووؾیا و جىعکیا لە
هەوڵی صۆػیىەوەی چاعەؾەعێکی هەعێمین بۆ كەیغاوی ؾىعیا ،بڕواهە :ؾبىجيیک
غغبی( " ،) ١١٩٣/١/٩الخدالف الاؾتراجُجي الغوسخي التروي إلاًغاوي واوػياؾاجه
الغابط:
غلی
مخىفغ
الؿىعي"،
الهغاع
غلى
.https://arabic.sputniknews.com/world/20180405103135071
ؾەباعەث بەم ئەهجىمەهە و ئەعکەکاوی لە صەؾخىعی کۆماعی ئیؿالمحی ئێراهضا،
بڕواهە :مجمىغه كاهىن اؾاسخی جمهىعی اؾالمی ایغان ،همان ،نو - ٩٩٣
.٩٩١
بۆ وعصەکاعی ػیاجغ ؾەباعەث بەم گغوپاهە ،بڕواهە :بیجا بسخیاعی و بسخُاع كلی
پىع ٩٩" ،گغوهی که «به هیابذ اػ ایغان» صع ؾىعیه و غغاق میجىگىض" ،كابل
مكاهضه صعhttps://www.radiofarda.com/a/f8-shia-militia-in-iraq-and- :
syria/27071518.html
بۆ همىهە بڕواهە بۆ ئەم چاوپێکەوجىەی کە لەگەڵ خىؾێن هەمەصاوی کغاوە:
الػالم(" ،)٩٩١٩/٩١/١آغاػ بدغان ؾىعیه به عوایذ قهیض خؿین همضاوی"،
كابل مكاهضه صع.https://fa.alalamtv.net/news/1902728/ :
ؾەباعەث بە غەلەوییەکاوی ؾىعیا بڕواهە :جىآٌ ،ژئىپىلیدیک قیػه ،نو - ٩٩٩
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کتێب
اػغىضی ،غلیرضا( ،) ٩٩١١عوابط زاعجی ایغان  ،٩٩٩٩- ٩٩١١تهغان :كىمـ.
امام زمیجی ،ؾیضعوحەللا( ،)٩٩٣٩صحیفه امام :مجمىغه آزاع امام زمیجی(ؽ)،
جلض  ،٩١- ٩٩- ١تهغان :مؤؾؿه جىظیم و وكغ آزاع امام زمیجی (مؤؾؿه چاپ و
وكغ غغوج).
آیین اهلالب اؾالمی :گؼیضەای اػ اهضیكه و آعاء امام زمیجی( ،)٩٩٣٩صفتر نهم ،جلض
صوم ،تهغان :جىظُم و وكغ آزاع امام زمیجی.
بغػگغ ،کیهان( ،)٩٩١٩ؾیاؾذ زاعجی جمهىی اؾالمی ایغان صع زاوعمیاهه(بین
خىاصر یاػصه ؾپخامبر  ١١١٩و جدىالث غغبی  ،)١١٩٩مغکؼ مالػاث ؾیاسخی و بین
املللی ،تهغان :وػاعث امىعزاعجه.
بغهامه صولذ نهم ( ،)٩٩٣١صبیرزاهه صولذ ،تهغان :صبیرزاهه قىعای اطالع عؾاوی
صولذ.
بغهامه صولذ صواػصهم( ،)٩٩١١صفتر هُئذ صولذ ،تهغان :صبیرزاهه قىعای اطالع
عؾاوی صولذ.
پاعؾاصوؾذ ،مىىچهغ( ،) ٩٩٣١ما و غغاق اػ گظقخه صوع جا امغوػ(ججاوػ غغاق،
پیامضها ،پایان جىگ و عویضاصهای پـ اػ آن) ،تهغان :قغکذ ؾهامی اهدكاع.
صهلاوی فیروػآباصی ،ؾیضجالٌ( ،) ٩٩١٩ؾیاؾذ زاعجی جمهىعی اؾالمی ایغان،
تهغان :ؾاػمان مطالػه و جضویً کخب غلىم اوؿاوی صاوكگاها(ؾمذ).
ؾىعیه( ،)٩٩٣١صفتر مطالػاث ؾیاسخی و بین املللی ،تهغان :وػاعث امىع زاعجه.
مجمىغه كاهىن اؾاسخی جمهىعی اؾالمی ایغان( ،) ٩٩١٩مػاوهذ خلىقی عیاؾذ
جمهىعی ،تهغان :اصاعه چاپ و اهدكاع مػاوهذ جضویً ،جىلیذ و اهدكاع كىاهین و
ملغعاث.
مدمىص ،ناصق( ،) ٩١١٩خىاع خىٌ ؾىعیە ،صون مکان ،صون مطبػت.
مغوًٍ ػوهِـ و صاهُل بغومبرگ(" ،)٩٩١٣حكیؼ به عوایذ (امام) زمیجی" صعکخاب
حكیؼ و ملاومذ و اهلالب اؾالمی ،مجمىغه ملاالث کىفغاوـ بین املللی صاوكگاه
جل آویى( ،)٩١٣١تهغان.
هىقىگ مهضوی ،غبضالغضا( ،) ٩٩٣١ؾیاؾذ زاعجی ایغان صع صوعان پهلىی
 ،٩٩٩٩- ٩٩١١تهغان :پیکان.
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ولیپىع ػعومی ،ؾیضخؿین( ،)٩٩٣٩گفخمانهای امىیذ ملی صع جمهىعی اؾالمی
ایغان ،تهغان :پژوهكکضه مطالػاث عاهبرصی.
غلي ؾبتي الحضًثي( ،)١١٩١الحغب الاًغاهُت  -الػغاكُت ٩١٣٣- ٩١٣١م :ضغىط
الخاعٍش و ؤوهام الػلائض ،صاع املىج الازضغ لليكغ املِؿغ.
العٍجاوي ،دمحم جىاص( ،)١١٩٩ملىالث في الاؾتراجُجُت الىطىُت(قغح هظغٍت ام اللغي
الكُػُت) ،جغجمت و جدلُل هبُل غلي الػخىم ،مغهؼ الػهغ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت
و املؿخلبلُت ،مىت :صاع الضعاؾاث الػلمُت لليكغ و الخىػَؼ.
صًب ،هماٌ( ،)١١٩١جاعٍش ؾىعٍت املػانغ(مً الاهخضاب الفغوسخي الي نُف
 ،)١١٩٩بیروث :صاع النهغ.
مجمىغت مً الباخثین( ،)١١٩١الػغب و اًغان :مغاجػت في الخاعٍش و الؿُاؾت،
جدغٍغ :غؼمي بكاعة و محجىب الؼوٍغي ،بیروث :املغهؼ الػغبُت لالبدار و صعاؾاث
الؿُاؾاث.
عؾىٌ ،فاضل( ،) ١١٩١الػغاق  -اًغان اؾباب و ابػاص النزاع ،الؿلُماهُت :صاع
ؾغصم.
جىآٌ ،فغاوؿىا( ،) ٩٩٩١ژئىپلیدیک قیػه ،جغجمه کخایىن بانغ ،تهغان :زاوعان.

توێژینەوەی زانستی
اخمض جاوؿیز و غلی اؾمػیلی( ،)٩٩١٩ؾیر جدىٌ همگغایی ایغان و ؾىعیه اػ آغاػ
هؼاعه ؾىم جا بیضاعی اؾالمی( ،")١١٩٩- ١١١١فهلىامه مطالػاث عوابط بینامللل،
ؾاٌ نهم ،قماعه .٩١
آكایی ،ؾیض صاوص(" ،)٩٩٣٩ؾیاؾذ زاعجی جمهىعی اؾالمی ایغان صع صوعان جىگ
هكذ ؾاله (با هگاهی به جایگاه جامػه اعوپایی صع ایً ؾیاؾذ) ،صوعه  ،٩٩قماعه
.١
امللضاص ،دمحم ؤخمض( " ،)١١٩٩جإزیر املخغُیراث الضازلُت والخاعجُت الاًغاهُت غلى
جىجهاث اًغان الاكلُمُتالػالكاث إلاًغاهُت – الػغبُت :خالت صعاؾت" ،مجلت
الضعاؾاث ،املجلض  ،١١الػضص .١
امیضی ،غلی(" ،)٩٩٣٩/٩٩٣١چِؿتي و چگىهگي ؾُاؾذ زاعجي ملاٌؿهای
مطالػه مىعصي عوابط اًغان و ؾىعٍه" ،فهلىامه مطالػاث زاوعمیاهه ،قماعه ٩١
و .٩٩
امیر چاصله و مدؿً اخمضی و فاطمه غالمی(" ،)٩٩١١بغعسخی میزان وجه اقتراک
گفخمان اغخضاٌ گغایی و صع ؾیاؾذ زاعجی صولذ زاجمی و عوخاوی" ،همایل ملی
گفخمان اغخضاٌ ،صاوكگاه ایالم.
بغػگغ ،کیهان(" ،)٩٩٣٣ؾیاؾذ زاعجی ایغان اػ مىظغ عئالیؿم تهاجمی و جضافعی"،
فهلىامه بین املللی عوابط زاعجی ،ؾاٌ اوٌ ،قماعه .٩
بغػیً ضغغامی و ؾیض دمحم جىاص قىؾتری و ؾلمان اههاعیػاصە(،)٩٩١٩
"ژئىپلُدًُ قُػه ًا هالٌ قُػه (مباوی ،اهضاف و عوٍىغصها)" ،پژوهلهای
جغغافیای اوؿاوی ،صوعه چهل و قكم ،قماعه .٩
پىعان مغاصی و مهضی طاکغیان و کیهان بغػگغ(" ،) ٩٩١١عوابط ایغان و ؾىعیه صع
پغجى مباعػه با صاغل" ،فهلىامه پژوهلهای ؾیاسخی و بیناملللی ،ؾاٌ هفخم،
قماعه .٩١
جهاوكیر مىهىعی ملضم و غلی اؾمػیلی( " ،)٩٩١١جدلیلی بغ ؾیاؾذ زاعجی
جمهىعی اؾالمی ایغان صع صوعه عیاؾذ جمهىعی مدمىص اخمضی هژاص اػ مىظغ مضٌ
پیىؾخگی «جیمؼ عوػها»" ،فهلىامه ؾیاؾذ ،صوعه چهل و یکم ،قماعه .٩
خاجمی ،دمحمعضا(" ،)٩٩١١کاعویژە جدىالث ؾىعیه صع امىیذ ملی جمهىعی اؾالمی
ایغان" ،فهلىامه پژوهكهای ؾیاسخی جهان اؾالم ،ؾاٌ پىجم ،قماعه .١
خؿً قمؿیجی غیازىهض و ؾمیه ؾػیض خؿجی(" ،)٩٩١٩غىامل همگغایی صع
عوابط ایغان -ؾىعیه(  :)١١٩٩-٩١٩١مطالػه مىعصی جدىالث ازیر ؾىعیه"،
فهلىامه پژوهلهای ؾیاسخی و بیناملللی ،ؾاٌ پىجم ،قماعه .٩٣
خؿین فغیضون و غبضالػلی كىام(" ،)٩٩١٩غىامل مىزغ بغ گفخمان اغخضاٌ صع
ؾیاؾخگظاعی غمىمی؛ مطالػه مىعصی ؾیاؾذ زاعجی جمهىعی اؾالمی ایغان"،
فهلىامه ؾیاؾخگظاعی غمىمی ،صوعه چهاعم ،قماعه .٩
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 .٩١دمحم بً نلغ الؿلمي و غبضالغئىوف مهطفى الغىُمي(" ،) ١١٩١الجُىبىلُدًُ
خؿین مؿػىصهیا و قهغوػ ابغاهیمی و خمیض صعج(" ،)٩٩١٩واکاوی ؾیاؾذ زاعجی
الكُعي ...الىاكؼ و املؿخلبل" ،مجلت الضعاؾاث الاًغاهُت ،الؿىت الاولي ،الػضص .٩
ایغان جمهىعی اؾالمی ایغان صع كباٌ بدغان ؾىعیە :چاللها و پیامضها"،
 .٩٩دمحمعضا صهكیری و هجمه ملکیان بغوججی(" ،)٩٩١٩بغعسخی اهمیذ اؾتراجژیک
فهلىامه مطالػاث عاهبرصی ؾیاؾذگظاعی غمىمى ،صوعه هكخم ،قماعه .١٣
ؾىعیه بغای جمهىعی اؾالمی ایغان اػ مىظغ واكؼ گغایی جضافعی" ،کىگغه بین املللی
زؿغوی باب اهاعی ،ملک جاج(" ،) ٩٩١١عویکغص ؾیاؾذ زاعجی صولذ یاػصهم
غلىم اؾالمی ،غلىم اوؿاوی ،صوعه  ،٩تهغان.
وؿبذ به هظم و امىیذ مىطله زاوعمیاهه" ،فهلىامه مطالػاث بین امللل ،ؾاٌ
 .٩١دمحمغلی بهیری و ؾیضغلی مجیضی هژاص و ؾیضكائم مىؾىی(" ،) ٩٩١١واکاوی
صهم ،قماعه .٩١
تهضیضاث امىیتی صاغل بغ مدىع ملاومذ و جازیر آن بغ امىیذ ملی جمهىعی اؾالمی
زىجم لی ،غبضالىهاب(" ،)٩٩١١جبیین مىكػیذ ژئىپلخیک ایغان" ،فهلىامه هگین
ایغان" ،فهلىامه مطالػاث اهلالب اؾالمی ،ؾاٌ چهاعصهم ،قماعه .١٣
ایغان ،ؾاٌ صواػصهم ،قماعە.١١
 .٩٩مكیرػاصە ،خمیرا(" ،)٩٩١٩اػ گفخمان اهلالب اؾالمی جا گفخمان ؾیاؾذ زاعجی
صهلاوی ،ؾیضجالٌ(" ،)٩٩٣١گفخمان انىٌ¬گغایی غضالذ¬مدىع صع ؾیاؾذ
جمهىعی اؾالمی" ،فهلىامه ؾیاؾذ زاعجی ،ؾاٌ سخی و صوم ،قماعه .١
زاعجی صولذ اخمضی¬هژاص" ،صو فهلىامه صاول ؾیاسخی ،صوعه ؾىم ،قماعه ،٩
 .٩٣مىؾىی ،ؾیضعضا(" ،) ٩٩٣٩اولىیذ ؾیاؾذ زاعجی ایغان صع صوعه ؾاػهضگی"،
قماعه پیاپی .٩
فهلىامه عاهبرص ،قماعه .٣١
عضا ؾیمبر و جاج الضیً نالحیان و مػهىعمه عاص گىصعػی( " ،)٩٩١٩مطالػه
 .٩١هلیب ػاصە ،اخمض(" ،)٩٩٩١قیػە و مىاػغاث ؾیاسخی صع زاوعمیاهه" ،مجله
جطبیلی مىابؼ اجخماعی ؾیاؾذ زاعجی جمهىعی اؾالمی ایغان (بغعسخی مىعصی
صاوكکضە خلىق و غلىم ؾُاسخی ،صوعە  ،١٩قماعه .١
صولتهای انالخاث( صولذ های هفخم و هكخم) و انىلگغا (صولذ های نهم وصهم))،
 .١١وخیض آعائی و قػبان هجف پىع(" ،)٩٩١١جدلیلی بغ عوابط ایغان و عژیم
فهلىامه پژوهكىامه اهلالب اؾالمی ،صوعه هكخم ،قماعه .١١
نهیىهیؿتی صع صوعه پهلىی اوٌ؛ جىاػن یا وابؿخگی" ،فهلىامه جاعیش عوابط زاعجی،
عضا ؾیمبر و عوحەللا كاؾمیان(" ،)٩٩١٩مىلفەهای اؾاسخی مدیط امىیتی ایغان و
ؾاٌ چهاعصهم ،قماعه .٩١
ؾىعیه" ،فهلىامە پژوهلهای عاهبرصی ؾیاؾذ ،صوعه ؾىم ،قماعه .١
 .١٩وهُب ،خؿین خافظ(" ،)١١١١الػالكاث الػغاكُت الؿىعٍت" ،مجلت صعاؾاث
عوح ەللا كاؾمیان و عضا ؾیمبر و اخمض جاوؿیز(" ،)٩٩١٩بدغان ؾىعیه و جىگ
صولُت /جهضعغً مغهؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضولُت ،جامػت بغضاص ،الػضص
ؾغص جضیض" ،فهلىامه پژوهكهای ؾیاسخی جهان اؾالم ،ؾاٌ هكخم ،قماعه .٩
.٩١
عوؾخایی ،دمحمجلی(" ،)٩٩١١جدلیلی بغ خمایذ ایغان اػ مدىع ملاومذ صع بدغان
Gharedaghi, Ali asghar, " Iran's Strategic Depth in Post-ISIS Syria", Journal .١١
ؾىعیه ،با جکیه بغ عویکغص آعماهگغایی و واكػگغایی" ،فهلىامه پژوهلهای
of International Relations and Foreign Policy, Vol. 6, No. 2.
مىطلهای ،صوعه پىجم ،قماعه .٩٩
گۆڤارو ڕۆژنامە
ؾیض امیر هیاکىئی و غلی اؾمػیلی و غلی انغغ ؾخىصه(" ،)٩٩١٩غىامل گؿترف
اخمض ؾیضػاصە ،ههیر( " ،)٩٩٣١آقىایی با کكىع ؾىعیه" ،هضای اؾالم ،قماعه .٣
.٩
عوابط اؾتراجژیک ؾىعیه با ایغان اػ نػىص بكاع اؾض به كضعث جا هاآعامیهای
امامی ،دمحمغلی(" ،)٩٩٩١عابطه ایغان و ؾىعیه" ،مجله عویضاصها و جدلیل¬ها،
.١
ازیر(  ،")١١١٩- ١١١١فهلىامه مطالػاث ؾیاسخی جهان اؾالم ،ؾاٌ ؾىم ،قماعه
صفتر مطالػاث ؾیاسخی و بین املللی ،قماعه .٩٩١
.١
ؤوعاق اًغاهُت(" ،) ١١٩٩خلُلت جىجت اًغان هدى بىاء كىاغض بدغٍت في ؾىاخل
.٩
ؾیض دمحم طباطبایی و میالص جىپچی(" ،)٩٩١١فهلىامه پژوهل¬های عاهبرصی
ؾىعٍا و الُمً" ،الػضص  ،٩ابىظبي :مغهؼ الاماعاث للؿِؿاؾاث.
ؾیاؾذ" ،ؾاٌ چهاعم ،قماعه  ،٩٩قماعه پیاپی .١٩
ؤوعاق ؾىعیت(" ،)١١٩٣هل باجذ طغٍم اًغان الى ؾىعٍا ؾالىت" ،الػضص  ،١ابىظبي:
.١
قػُب ،بهمً( " ،)٩٩١١هلل هیروی كضؽ صع خل بدغانهای غغب آؾیا"،
مغهؼ الاماعاث للؿُاؾاث.
فهلىامه مطالػاث عاهبرصی جهان اؾالم ،ؾاٌ هجضهم ،قماعه  ،٩پیاپی .١١
بابایی ،دمحم(" ،)٩٩١١صوعاهی امغیکا صع ؾىعیه با پایان صاغل" ،عوػهامه جىان،
.٩
قىقی ،خؿىػلی(" ،)٩٩١٩عاهبرص ؾیاؾذ زاعجی ج.ا.ایغان صع ملابله با گغوههای
قماعه  ،٩١٩٣چهاعقيبه .٩٩١١/٣/١١
جکفیری یمً ،غغاق و ؾىعیه" ،ماهىامه پژوهل ملل ،قماعه .٩٩
خؿً جاف ،ؾیض غالمدسخی( " ،)٩٩٣٩زبر و هظغ :مؿیر ژئىپلخیک ایغان ،غغاق و
.١
نضوقی ،مغاصغلی(" ،) ٩٩٣٩جازیر خاصزه  ٩٩ؾپخامبر بغ ؾیاؾذ صفاعی -امىیتی
ؾىعیه :قاهغاه اجهاٌ زلیج فاعؽ به مضیتراهه" ،صو ماهىامه اكخهاص اهغژی،
جمهىعی اؾالمی ایغان" ،فهلىامه مطالػاث عاهبرصی ،صوعه  ،٩قماعه .٩٣- ٩٩
قماعر  ١١و .٩١
غباؾػلی عهبر و مجیض هجاث پىع و دمحم یؼصان پىاه(" ،)٩٩١٩اعػیابی هظغیه
صو هفخه¬هامه ؾیاسخی و فغهىگی عوبغو( ،)٩٩١٩گفخگى با مهطفی جاجؼاصه،
.٩
ژئىپلیدیک قیػه صع ؾیاؾذ زاعجی جمهىعي اؾالمی ایغان" ،فهلىامه عهیافذ
"ؾىعیه هم بغجام می -زىاهض" ،ؾاٌ اوٌ ،قماعه .٩١
اهلالب اؾالمی ،ؾاٌ صهم ،قماعه .٩١
ؾیضػاصە ،ههیراخمض(" ،)٩٩٣١آقىایی با کكىع ؾىعیه" ،وكغیه هضای اؾالم،
.٣
غلی اکبر جػفغی و صیان جاهباػ(" ،)٩٩١٩جىىع گفخماوی صع ؾیاؾذ زاعجی
قماعه .٣
جمهىعی اؾالمی ایغان و وجىه صیپلماسخی هىیً هؿخە¬ای" ،فهلىلمه
غلىی جباع ،غلیرضا(" ،)٩٩١١انالحطلب کیؿذ :انىلگغایی چیؿذ؟" ،عوػهامه
.١
پژوهل¬های عاهبرصی ؾیاؾذ ،ؾاٌ چهاعم ،قماعه .٩١
اغخماص ،قماعه .٩٩١١ /١/١١ ،٩١١١
غلیرضا آكاخؿیجی و ؾکیىه ببری گىبض(" ،) ٩٩٣٩بغعسخی ؾیاؾذ زاعجی جمهىعی
 .٩١فغػهضی ،غباؾػلی(" ،)٩٩١٩اهمیذ عاهبرصی ؾىعیه بغای ایغان" ،ماهىامه پیام
اؾالمی ایغان اػ ؾاٌ  ،"٩٩٩٩- ٩٩٩٩فهلىامه جاعیش عوابط زاعجی ،قماعه .٩١
اهلالب ،قماعه .١١
فغهاص صعویصخی ؾەجالوی و خامض فیاضخی(" ،) ٩٩١١کىکاشخی صع عوابط جاعیذی ایغان
 .٩٩ماهىامه پیام اهلالب(" ،)٩٩١١ؾپاه پاؾضاعان مػاصالث ؾیاسخی مىطله عا حغییر
و ؾىعیه(  ،)١١٩٩- ٩١١١جاعیش هامه اهلالب ،ؾاٌ اوٌ ،صفتراوٌ ،قماعه پیاپی .٩
صاص" ،گفخگى با خؿین عویىعوان ،قماعه .١١
كاؾمی ،فغهاص(" ،)٩٩٣١هگغشخی جئىعیک بغ طغاحی مضٌ باػصاعهضگی ؾیاؾذ
 .٩١هىعبسل ،مهضی(" ،) ٩٩١٩ایغان ،ؾپاه پاؾضاعان و صکتریً امىیذ ملی" ،وكغیه
زاعجی ایغان" ،فهلىامه ژئىپلیدیک ،ؾاٌ ؾىم ،قماعه .٩
میهً ،صوع جضیض ،قماعه .٩١
کغمی ،جهاهگیر(" ،)٩٩٣٩مدیط امجی زاوعمیاهه و ؾیاؾذ صفاعی ج.ا.ایغان"،
 .٩٩وعكت ؾُاؾاث (" ،) ١١٩١اللخل باؾم اللت" الجماغاث الاعهابُت ،البيُت ،و
فهلىامه ؾیاؾذ صفاعی ،ؾاٌ ؾیزصهم و چهاعصهم ،قماعه  ٩١و .٩٩
املؿاعاث ،و املأالث ،الػضص  ،٩ابىظبي :مغهؼ الاماعاث للؿُاؾاث.
کغیمی ،ابىالفضل(" ،) ٩٩١١هلل ج .ا .ایغان صع هىیذ بسصخی بە مجمىغه امىیذ
 .٩١ویسخی ،مغاص(" ،)٩٩١٩ؾازخاع فغماهضهی ایغان صع جىگ ؾىعیه" ،وكغیه میهً،
مدىع ملاومذ" ،ماهىامه پژوهل ملل ،صوعه صوم ،قماعه .١١
صوعه جضیض ،قماعه .٩١
مجیضی ،غباؽ(" ،)٩٩١١بدغان ؾىعیه جبلىع هظغیه واكػگغایی صع ؾیاؾذ زاعجی
جمهىعی اؾالمی ایغان" ،فهلىامه عهیافذ اهلالب اؾالمی" ،ؾاٌ نهم ،قماعه 15. Karmon, Ely(2008), Iran–Syria–Hizballah–Hamas A Coalition against Nature Why .٩١
Does it Work?, The Proteus Monograph Series, Vol. 1, No 5
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ماستەرنامە
ابىقغَػت ،مػین غبضالػؼیؼ دمحم( ،)١١٩٩الخضزل الاًغاوي في الاػمت الؿىعٍت و ؤزغه
غلى هفىطها في املىطلت الػغبُت(  ،)١١٩٩- ١١٩٩الغؾالت للحهىٌ غلي صعجت
املاجؿخیر في صعاؾاث الكغق الاوؾط ،اقغاف اؾامە دمحم ابىهدل ،جامػت الاػهغ،
غؼة.
ؤبى مهطفي ،ؾهام فخخي ؾلُمان( ،)١١٩٩الاػمت الؿىعٍت في ظل جدىٌ الخىاػهاث
الاكلُمُت و الضولُت ،١١٩٩- ١١٩٩ :الغؾالت للحهىٌ غلي صعجت املاجؿخیر في
صعاؾاث الكغق الاوؾط ،اقغاف هاجي ناصق قغاب ،جامػت الاػهغ ،غؼة.
چاوشخی ،مغیم( ،)٩٩٣١بغعسخی عوابط ؾیاسخی ایغان و ؾىعیه بػض اػ اهلالب
اؾالمی ایغان(  ،)١١١٩- ٩١٩١پایان هامه جهذ صعیافذ صعجه کاعقىاسخی
اعقض(عقخه عوابط بین امللل) ،اؾخاص عاهىما انغغ جػفغی ولضاوی ،اؾخاص مكاوع
غالمػلی چگجی¬ػاصه ،صاوكگاه غالمه طباطبایی ،صاوكکضه خلىق و غلىم اوؿاوی.
ماڵپەڕ
آپاعاث( " ،) ٩٩١١ /١/٣جىهین غالمدؿین کغباؾچی به قهضای مضافؼ خغم صع
افخخاخیه ؾخاص عوخاوی صع انفهان" ،كابل مكاهضه صع:
/https://www.aparat.com/v/TES1Y
امام( " ،)٩٩١٩/١/٩٩سخنراوی صع جمؼ عهبران مؿلمان بىگالصف (اجداص مؿلمین -
جىایاث نضام)" ،كابل مكاهضه صعhttp://emam.com/posts/view/3065 :
ایغان اکىهىمیؿذ( " ،) ٩٩١٩/٩٩/٩٩عوابط اكخهاصی ایغان و ؾىعیه  ،صاقخه ها
صع:
مكاهضه
كابل
ها"
فغنذ
و
/http://iraneconomist.com/fa/news/279936
ایؿىا( " ،)٩٩١١/٩/٩١متن کامل بغهامه ،انىٌ کلی و زط مصخی صولذ عوخاوی"،
كابل مكاهضه صع/https://www.isna.ir/news/92051408247 :
ایؿىا( " ،)٩٩٣١/٣/١گؼاعف وامل هماٌل"جهان بضون نهُىهِؿم /سخنراوي
عٍِـ جمهىع ،غلياهبري و پُام هاي ؾُض خؿً ههغەللا و زالض مكػل" ،كابل
مكاهضه صع/https://www.isna.ir/news/8408-01655 :
بجی اؾض ،دمحم جىاص(" ،) ٩٩١١/٩/٩٩چغا مضافػان خغم صع ؾىعیه میجىگىض"،
کیهان ،كابل مكاهضه صع/http://kayhan.ir/fa/news/106963 :
بجی اؾض ،دمحمجىاص( "،)٩٩١١/٩/٩٩چغا مضافػان خغم صع ؾىعیه میجىگىض؟"،
كابل مكاهضه صع/http://kayhan.ir/fa/news/106963 :
بهغوف ،مُثم( " ،)١١٩٩/٩/١١اًغان ،ؾىعٍه و مػمای 'غمم اؾتراجژًٍ'" ،كابل
مكاهضه صعhttp://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38730751 :
بهغوف ،میثم(" ،)١١٩١//٣چغا ایغان عژیم ؾىعیه عا عها همیکىض" ،بی بی فاعسخی،
http://www.bbc.com/persian/blog-viewpointsكابل مكاهضه صع:
37907961
بهمً ،قػیب(" ،) ٩٩١٩/١/١٩ژئىپلیدیک قیػه واكػیذ زاوعمیاهه" ،كابل
مكاهضه صع/https://www.fardanews.com/fa/news/385934 :
بیجا بسخیاعی و بسخُاع كلیپىع( ٩٩ " ،)٩٩١١/٩/١١گغوهی که «به هیابذ اػ ایغان »
صع ؾىعیه و غغاق میجىگىض" ،كابل مكاهضه صع:
https://www.radiofarda.com/a/f8-shia-militia
پىعصحذ ،صاوص( " ،)٩٩١٩/٩٩/٩ایغان و ؾىعیه صع مؿیر امضای مىافلذهامه
صع:
مكاهضه
كابل
اكخهاصی"،
عاهبرصی
http://www.irna.ir/fa/News/83184905
جابىاک( " ،) ٩٩١١/١/٩٩آزغیً گفخگىی ؾغصاع قهیض خؿین همضاوی" ،كابل
مكاهضه صع/https://www.tabnak.ir/fa/news/537873 :
حؿيیم هیىػ(" ،)٩٩١١/١/٩چغا ایغان اػ ؾىعیه خمایذ میکىض؟" ،كابل مكاهضه
صعhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/07/47599/ :
حؿيیم( " ،)٩٩١١/٩٩/٩٩ؾغصاع ؾالمی :اعحل ؾىعیه و غغاق غمم اؾتراجژیک ما
هؿدىض /صفاع اػ مىافؼ ملی با مىقک" ،كابل مكاهضه صع:
/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/15/1646976
الجؼٍغة( ،)١١٩١/٩٩/٩٩ؤجفاق ؤضىت التروي الؿىعي ..بغوجىوىٌ ؤمجي خماٌ ؤوجه،
الغابط:
غلی
مخىافغ
/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/8
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جیىضث ،زیبىلذ(/٩صؾامبر" ،)١١٩٣/باػگكذ ایغان به مضیتراهه" ،جغجمه قهباػ
هسعی ،كابل مكاهضه صعhttps://orientxxi.info/magazine/article2799 :
خمُضي ،ابغاهُم( « ،)١١٩١/٩/١١الكغق ألاوؾط » جيكغ هو اجفاق ؤضىت٩١ ...
جىاػالث مخباصلت بین ؤهلغة و صمكم ،مخىفغ غلی الغابط:
/https://aawsat.com/home/article/1561746
زامىەای(" ،)٩٩١١/٩٩/٩٩صیضاع صبیرکل جهاص اؾالمی فلؿطین با عهبر اهلالب"،
كابل مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18890 :
زامىەای( " ،)٩٩١٩/٩١/٩١صیضاع جمعی اػ زاهىاصه های قهضای مضافؼ خغم
اعحل با عهبر اهلالب" ،كابل مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/news- :
content?id=35335
زامىەای( " ،)٩٩١١/٩/١٣صیضاع زاهىاصههای قهضای مغػبان و مضافؼ خغم با
عهبر اهلالب" ،كابل مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/news- :
content?id=36890
زامىەای( ،)٩٩٣٩/٩/١١بیاهاث صع صیضاع مؿئىالن و کاعگؼاعان هظام جمهىعی
اؾالمی ،كابل مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/speech- :
content?id=3344
زامىەای( " ،)٩٩١٩/٩١/١صیضاع عئیـ جمهىع ؾىعیه با عهبر اهلالب" ،كابل
مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/news-content?id=41796 :
زامىەای(" ،)٩٩٣٩/١/١بیاهاث صع صیضاع عئیـ جمهىع و اغضای هیإث صولذ"،
كابل مكاهضه صعhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3349 :
زامىەای(" ،) ٩٩١٣/٩/١بیاهاث صع صیضاع مؿئىالن هظام" ،كابل مكاهضه صع:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
زایەماع ،اخمض(" ،)٩٩١٩مهم جغیً ػیاعجگاه های قیػیان صع ؾغػمین قام" ،كابل
مكاهضه صع/http://aghigh.ir/fa/news/4971 :
صلي ،زىعقُض(" ،)١١٩٩/٣/٩٣جغهُا وإًغان بین الخدالف والخىافـ" ،مخىفغ غلی
الغابط/http://www.alhayat.com/article/846367 :
صها(" ،)٩٩١١/٩١/١٩غلذ خضىع هیروهای ایغان صع غغاق و ؾىعیه چیؿذ"،
كابل مكاهضه صع/http://www.dana.ir/news/610057.html :
صویچه وله فاعسخی(" ،) ١١٩٣/١/٩١والیتی :ؾىعیه خلله طالیی مدىع ملاومذ
اؾذ" ،كابل مكاهضه صع/https://www.dw.com/fa-ir :
صویچه وله فاعسخی(" ،)١١٩١/١/١٩ؾغلكکغ فیروػآباصی :جىگ ؾىعیه ،جىگ
ایغان اؾذ" ،كابل مكاهضه صعhttp://www.dw.com/fa-ir :
عاصیى ػماهه( " ،)٩٩١١/٩١/٩١مخیـ :ایغان صع ؾازتن مؿیر ػمیجی اػ طغیم
ؾىعیه به مضیتراهه مىفم هبىصه اؾذ" ،كابل مكاهضه صع:
https://www.radiozamaneh.com/375437
عاسخىن(" ،)٩٩١٩/٩٩/١١مىظىع اؾاسخي خماًذ خضغث امام(عه) اػ
صع:
مكاهضه
كابل
چِؿذ؟"،
مؿخضػفان
/http://rasekhoon.net/faq/show/1027726
عامي هىاع و هضي طهغٍا( " ،)١١٩١/١/٩١هىكف ؤوٌ زغٍطت لضولت الكُػت الىبري
الغابط:
غلي
مخىفغ
إًغان،"...
بلُاصة
./https://www.youm7.com/story/2016/2/12
ػایض ،ؾػیض(" ،) ١١٩٩/٩٩/١٩ما هى الهالٌ الكُعي" ،مخىفغ غلي الغابط:
http://www.gerasanews.com/article/128683
ؾبىجيًُ غغبي( " ،) ١١٩٣/١/٩الخدالف الاؾتراجُجي الغوسخي التروي إلاًغاوي
واوػياؾاجه غلى الهغاع الؿىعي" ،مخىفغ غلي الغابط:
https://arabic.sputniknews.com/world/201804051031350719
ؾبىجيیک غغبی( " ،) ١١٩٣/١/٩الخدالف الاؾتراجُجي الغوسخي التروي إلاًغاوي
واوػياؾاجه غلى الهغاع الؿىعي" ،مخىفغ غلی الغابط:
.https://arabic.sputniknews.com/world/201804051031350719
سجاصبىع ،کغیم(" ،)١١٩١/٩/١إًغان خلُف ؾىعٍت إلاكلُمي الىخُض" ،مغهؼ
واعهُػي للكغق الاوؾط ،مخىفغ غلي الغابطhttps://carnegie- :
.mec.org/publications/55878
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ؾیضی ،همً( " ،)١١٩٣/٩/١ؾىعیه چگىهه کكىع 'صوؾذ و بغاصع' ایغان قض؟"،
كابل مكاهضه صعhttp://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints- :
44737112
قهضا خغم(" ،) ٩٩١١مضافػان خغم کیؿدىض" ،كابل مكاهضه صع:
.http://shohada-haram.blogfa.com/post/14
طلىعی ،هیراص(" ،)٩٩١٩/٩/٩مضافػان خغم اػ کجا میآیىض؟" ،كابل مكاهضه صع:
https://www.radiozamaneh.com/300663
الػالم(" ،)٩٩١٩/٩١/١آغاػ بدغان ؾىعیه به عوایذ قهیض خؿین همضاوی" ،كابل
مكاهضه صع/https://fa.alalamtv.net/news/1902728 . :
غهغ ایغان(/٩٩فیبروەعی " ،) ١١٩٣/عخیم نفىی :ایغان بایض هؼیىههایی که صع
ؾىعیه کغصه عا بغگغصاهض /هم اکىىن ایغان اػ مػاصن فؿفاث ؾىعیه صع خاٌ
صع:
مكاهضه
كابل
اؾذ"،
ناصعاث
/https://www.asriran.com/fa/news/593551
غهغ ایغان( " ،)٩٩٣٩/٩١/٩١چامؿيي:هىلىانجغًٍ وابىؽ واقىگتن هىترٌ هفذ
صع:
مكاهضه
كابل
قُػیان"،
جىؾط
جهان
./https://www.asriran.com/fa/news/13459
غهغ ایغان( " ،)٩٩١٩/٩٩/١١عئیـ كغاعگاه غماع :ؾىعیه اؾخان سخی و پىجم
اؾذ /اگغ صقمً بسىاهض ؾىعیه یا زىػؾخان عا بگیرص اولىیذ خفظ ؾىعیه اؾذ
 /جدغیم ها مثل كبل هیؿذ" ،كابل مكاهضه صع:
/https://www.asriran.com/fa/news/257730
غؼاٌ ،زالض( " ،) ١١٩٩/٩/٩٣مً الهالٌ الكُعي إلى البضع الكُعي :خغوب
مخىانلت" ،مخىفغ غلی الغابط/http://www.alhayat.com/article/845430 :
غالمی ،افكین( " ،)٩٩١٩/٩/١١اػ ابىکماٌ جا كىیطغه؛ عاهبرص ایغان صع ؾىعیه"،
كابل مكاهضه صع/https://www.farsnews.com/news/13970724000354 :
فاعؽ هیىػ( " ،) ٩٩١٩/٩/١مغجػیذ ،غغاق عا اػ خللىم آمغیکا بیرون کكیض،"...
كابل مكاهضه صع./https://www.farsnews.com/news/13930108000154 :
كاؾمیان ،عوح ەللا( ٩١ " ،)٩٩١١/٣/٩٩صلیل ازباث جفاوث ماهىی جدىالث ؾىعیه
صع:
مكاهضه
كابل
غغبی"،
کكىعهای
صیگغ
با
https://www.farsnews.com/news/13900804001377/0
كالب ،نالح( " ،)١١٩٩/١/٩٩هظا هى «الهالٌ الكُعي»! مخىفغ غلي الغابط:
./http://alrai.com/article/10386330
كىمان ،مىاف( " ،)١١٩٣/١/١الخمىضؼ الاكخهاصي إلاًغاوي في ؾىعٍت" ،مخىفغ
غلي الغابطhttps://www.omrandirasat.org/ :
کىف ،غمغ(" ،) ١١٩١/٩٩/١١الػمم إلاؾتراجُجي" ،مخىفغ غلی الغابط:
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/22/
دمحم كغاؾىَى ،دمحم( " ،)٩٩١١/٩٩/١٣مدىع ملاومذ اؾالمی ،ابػاص و مؤلفهها"،
كابل مكاهضه صع./http://alwaght.com/fa/News/124389 :
مضافػان(قهغٍىع " ،) ٩٩١٩آقىایی کلی با ؾپاه بین املللی مضافػان خغم" ،كابل
مكاهضه صعmodafeon.blog.ir :
املىاع(" ،)١١٩١/٩/١١جىكُؼ  ٩٩اجفاكُت حػاون بین ؾىعٍت وإًغان في املجاالث
الغابط:
غلی
مخىفغ
والثلافُت"،
والػلمُت
الاكخهاصًت
http://www.almanar.com.lb/4803680
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