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قاسم سلێمانی لە گێڕانەوەی
ئەمەریكییەكاندا؛ هاوكاری لە
ئەفغانستان ،ڕووبەڕووبوونەوە لە عێراق
نیام مەلەک محەمەدی
قاســم ســلێمانی  22ســاڵ فەرمانــدەی ســوپای قودســی
ئێــران بــوو ،بــەاڵم تەنیــا نزیكــەی  7ســاڵی كۆتاییــی
ژیانــی بــووە كەســایەتییەكی میدیایــی لــە ئێــران و
ڕۆژئــاوا .ســەردەمانێك ئــەو لــە ئەفغانســتان ،نەخشــە
ســەربازییەكانی خســتە بەردەســت ئەمەریكییــەكان بــۆ
ئــەوەی لەگــەڵ تاڵیبــان بجەنگــن و دواتــر لــە دوای
ڕووخانــی ســەدام حســێن لــە عێــراق بــە شــێوەیەكی كــرچ
و كاڵ لەگــەڵ ئەمەریكییــەكان هــاوكاری كــرد بــۆ ئــەوەی
حكومەتــی ئیســتای عێــراق بێتەســەر دەســەاڵت .بــەاڵم
لــە كۆتاییــدا ئاســتی پێكهەڵپژانــی نێــوان ســوپای قــودس
و ئەمەریــكا و هاوپەیمانەكانــی لــە ناوچەكــەدا بــەرەو
ئاســتێك بەرزبــووەوە كــە ئــەم فەرمانــدە بااڵیــەی ئێــران
بــە فەرمانــی راســتەوخۆی دۆناڵــد ترامــپ ،ســەرۆكی
ئەمەریــكا لــە كاتژمێــرە ســەرەتاكانی ســەرلەبیانی
ســهرهتای ســاڵی  ،2020لــە فڕۆكەخانــەی بەغــدا كرایــە
ئامانجــی فڕۆكەیەکــی بــێ فڕۆكەوانــی ئەمەریــكا و كوژرا.
كەسێكی نەنارساو
بەپێــێ گێڕانــەوەی ئەمەریكییــەكان لــە دوای وتــاری
«میحــوەری شــەڕاگێزی»ی( )1جــۆرج بووشــی كــوڕ،
دانوســتانكاری ئێرانــی بــە ڕایان كرۆكــەر ()Ryan Crocker
دەڵێــت ،كــە ســلێمانی لــە توڕەییــدا خــۆی پێناگیرێــت
و بــەم ڕووداوە پێگەكــەی كەوتووەتــە مەترســییەوە.
ســهرنجی زیاتــری میدیاكانــی ڕۆژئــاوا بــۆ ڕۆڵــی قاســم
ســلێمانی كاتێــك دەســتیپێكرد كــە بــە خــراپ بوونــی
دۆخــی دەوڵەتــی بەشــار ئەســەد لــە كاتــی نائارامییەكانــی
ســوریا ،ســلێمانی و هێزەكانــی ســوپای قــودس ڕۆڵێكــی
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بــەردەوام لەزیادبوونیــان لــە ڕووبەڕووبوونەكانــی ئــەم
واڵتــە و یارمەتیــدان بــۆ مانــەوەی حكومەتــی ئەســەد
پەیــدا كــرد .یەكێــك لــە گرنگتریــن ئــەو بابەتانــەی
كــە ســەبارەت بــە ڕۆڵــی قاســم ســلێمانی لــە ڕۆژنامــە
ڕۆژئاواییــەکان باڵوبووەتــەوە ،ڕاپۆرتێكــی تێروتەســەلە
كــە لــە ژمــارەی -30ی ســێپتەمبەری  2013لــە گۆڤــاری
نیویۆركــر ( )The New Yorkerباڵوبــووەوە.
لــە فیلمــی دیكۆمێنتــاری «فەرمانــدەی لــە ســەێبەردا:
زەینــی بیرمەنــدی ســەربازیی ئێــران» كــە لــە ســاڵی 2019
لــە كاناڵــی بــی بــی ســی پەخــش كــرا ،كەســانێك وەك
ڕایــان كرۆكــەر (باڵیــۆزی پێشــووی ئەمەریــكا لــە عێــراق)،
دەیڤــد پترایــۆس (فەرمانــدەی هێزەكانــی ئەمەریــكا
لــە عێــراق) و ئارســەر مــەك كریســتال (فەرمانــدەی
ئۆپەراســیۆنی تایبەتــی ســوپای ئەمەریــكا) باســیان لــە
ئەزمونەكانــی خۆیــان لــە شــەڕ و دانوســتان لەگــەڵ
هێزەكانــی ژێــر دەســەاڵتی ســلێمانی دەكــرد« .زەینــی
بیرمەنــد« ،كاریزماتیــك» و هەڵبــەت «ئەهریمەنــی و
شــەیتان ســیفەت» ،بەشــێك لــەو وەســفانە بــوون كــە ئــەم
دیپلۆمــات و فەرمانــدە ســەربازییە بااڵیانــەی ئەمەریــكا
ســەبارەت بــە ســلێمانی بەكاریــان دەهێنــا.
بــەاڵم جەختكردنــەوەی ســەرەكی هــەر دووی ئــەم
گێڕانەوانــە لەســەر بابەتــی «نەناســراویی» قاســم ســلێمانی
وەســتاوە ،هەرچەنــدە ســاڵی  2019ســلێمانی چــی تــر
وەك ســاڵی  2013بــۆ میدیــا ڕۆژئاواییــەكان نەناســراو
نەبــوو ،بــەاڵم ســەرەڕای ئەمــەش گێــڕەرەوهی فیلمــی
دۆكۆمێنتاریــی لێكۆڵەڕانــەی بــی بــی ســی لــە ســەرەتای
فیلمەكــە ســەبارەت بــە قاســم ســلێمانی دەڵێــت:
«لەگــەڵ ئــەوەی كــە چەندیــن دەیەیــە ســەرەداوی
وەرچەرخانەنەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی لــە پشــت

ڕووداوەكان بەدەســتەوەیە ،تەنانــەت زۆربــەی كەســەكان
ناویشــیان نەبیســتووە» .بەرپرســانی ئیــدارهی ترامــپ و
بەشــێك لــە میدیــاكان لــە دوای تیرۆركردنــی ســلێمانی لــە
فڕۆكەخانــەی بەغــدا كــە لــە الیــەن پەیامنێــری تایبەتــی
مافــی مرۆڤــی نەتــەوە یەكگرتووەكانیــش بــە نایاســایی
لــە قەڵــەم درا ،هەوڵیــان دا ئــەو وەك «تیرۆریســتێك»
بناســێنن ،كــە دەچێتــە ڕیــزی كەســانێك وەك بــن الدەن.
بــەاڵم بــە وردبوونــەوەی زیاتــر لە وتــەی دیپلۆماتــكارەكان
و بەرپرســە ســەربازییەکان و دەزگای زانیــاری ئەمەریــكا

قاسم سلێامنی  22ساڵ فەرماندەی
سوپای قودسی ئێران بوو ،بەاڵم
تەنیا نزیكەی  7ساڵی كۆتاییی ژیانی
بووە كەسایەتییەكی میدیایی لە
ئێران و ڕۆژئاوا

لــە وتووێژیــان لەگــەڵ میدیــاكان ،وێنەیەكــی ئاڵۆزتــری
قاســم ســلێمانی-مان پێشــان دەدەن.
هاوكاری لەگەڵ ئەمەریكا لە ئەفغانستان
ڕایــان كرۆكــەر ،دیپلۆماتــكاری پایەبــەرزی ئەمەریكایــی و
باڵیــۆزی پێشــووی ئــەم واڵتــە لــە عێــراق ،یەكێــك لــە
ســەرچاوە ســەرەكییهكانه كــە هــەردوو ڕاپۆرتەكــە بــۆ
وتەكانــی گەڕاونەتــەوە .كرۆكــەر یــەك هەفتــە لــە دوای
هێرشــەكانی -11ی ســێپتەمبەر بــۆ دانوســتان لەگــەڵ
دیپلۆماتــكارە ئێرانییــەكان بــەرەو شــاری جنێــف دەڕوات،
بــە وتــەی كرۆكــەر ،نێــردراوە ئێرانییــەكان ،ڕاســتەوخۆ
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پــرس و ڕا لــە «حــاج قاســم» وەردەگــرن.
هێرشــی قاعیدە لە -11ی ســێپتەمبەر ،ئێران و ئەمەریكای
بەرامبــەر بــە دوژمنێكــی هاوبــەش بــە نــاوی تاڵیبــان
لەیــەك نزیككــردەوە .هاتنــە سەردەســەاڵتی دەوڵەتــی
ڕیفۆڕمخــوازی محەمــەدی خاتەمــی ( )2005-1997لــە
تــاران ،كەشــی سیاســی بــۆ نزیكبوونــەوەی دوو دەوڵــەت
لەبــار كردبــوو.
ســلێمانی لــە ســاڵی  ،1998فەرمانــدەی ســوپای قــودس
بــوو و پێشــتریش لــە ســنوورەكانی ڕۆژهەاڵتــی ئێــران
بەرپرســیارێتی لــە ئەســتۆ بــووە و لەگــەڵ گروپەكانــی
موجاهیدینــی ئەفغــان كــە دژی تاڵیبــان دەجەنــگان ،لــە
پەیوەندیــدا بــوو .هــەر ئەمــەش ناســین و زانیارییەكــی تــا
ڕادەیــەك وردی لەســەر هێزەكانــی تاڵیبــان و جواڵنــەوە
ســەربازییەكانیانی بــە ســلێمانی دابــوو .بەتایبەتــی كــە
لــە دوای كوژرانــی دیپلۆماتــكارە ئێرانییــەكان لــە مــەزار
شــەریف( )2لــە هاوینــی  ،1998ئێــران و تاڵیبــان تــا لێواری
شــەڕێكی هەمەالیەنــە چوونــە پێشــەوە.
كرۆكــەر دەیگێڕێتــەوە كــە لــە قۆناغێكــی وتووێــژەكان،
دانوســتانكاری بــااڵی ئێرانــی نەخشــەی ڕێكخســتن و
شــوێنی جێگربوونــی هێزەكانــی تاڵیبانــی بــە كرۆكــەر
پێشــانداوە و دەڵێــت «بــەڕای ئێمــە باشــتر وایــە
یەكەمجــار ئــەم شــوێنانە بكەنــە ئامانــج ،دواتــر ئێــرە
و ئێــرە ،هۆكارەكەشــی ئەمەیــە» .كرۆكــەر دەپرســێت
كــە ئایــا دەتوانێــت ئــەم زانیارانــە بــۆ خــۆی هەڵگرێــت،
و دانوســتانكاری ئێرانــی وهاڵم دەداتــەوە «دەتوانــی
نەخشــەكە لەگــەڵ خۆتــدا ببــەی» .ئەمەریكییەكانیــش لــە
بەرامبــەردا ،شــوێنی شــاردنەوەی یەكێــك لــە هاوكارانــی
قاعیــدە لــە شــاری مەشــهەد دەدەنــە الیەنــی ئێرانــی.
دیپلۆماتــكاری ئێرانــی بــە كرۆكــەر دەڵێــت «حــاج قاســم
لــە هاوكارییەكانمــان زۆر ڕەزامەنــدە».
ڕەوتــی هاوكارییــە نزیكەكانــی نێــوان ئێــران و ئەمەریــكا
لــە ئەفغانســتان كــە لــە دەرچــەی ســوپای قــودس و
ســلێمانی ئەنجــام دەدرا ،لــە مانگــە ســەرەتاییەكانی دوای
كەوتنــی تاڵیبانیــش بەردەوامــی هەبــوو .بــەاڵم وتــاری
جــۆرج بــووش لــە -29ی جوونــی  2002كــە تیایــدا ئێــران
هاوشــانی عێــراق و كۆریــای باكــوور وەك بەشــێك لــە

«میحــوەری شــەڕانگێزی» نــاو بــرا ،هەمــوو شــتێكی تێكدا.
بــۆ ڕایــان كرۆكــەر كــە لــەو كاتــەدا جێگــری باڵیــۆزی
ئەمەریــكا بــوو لــە كابــوڵ ،وەك زۆرێــك لــە
دیپلۆماتكارەكانــی بــااڵی ئەمەریكایــی ،ناوەڕۆكــی ئــەم
وتــارە چاوەڕواننەكــراو بــوو .وەك ئــەوەی كــە كرۆكــەر
بــە پەیامنێــری نیویۆركــهر دەڵێــت ،رۆژی دوای ئــەم
وتــارە ،ئــەو الیەنــی دانوســتانكاری ئێرانــی لە نووســینگەی
ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــە كابــوڵ دەبینێــت.
دانوســتانكاری ئێرانــی بــە كرۆكــەر دەڵێــت ،ســلێمانی لــە
توڕەییــدا خــۆی پێناگیریــت و بــەم ڕووداوە پێگەكــەی
كەوتووەتــە مەترســییەوە .هەروەهــا دەڵێــت ،لەگــەڵ
بوونــی مەترســییەكی سیاســی زۆر قــورس ،ســلێمانی بیــر
لــە گۆڕانێكــی تــەواو لــە شــێوازی پەیوەنــدی لەگــەڵ
ئەمەریكییــەكان دەكاتــەوە .كرۆكــەر دەلێــت« :یــەك وشــە
لــە یــەك وتــاردا ،رێــڕەوی مێــژووی گــۆڕی».
تاوەكــو پێــش وەســتانی دیدارەكانــی دوو الیەنــە،
تەنانــەت كرۆكــەر ســەبارەت بــە هێرشــی نزیــك مــەودای
ئەمەریــكا بــۆ عێراقیــش لەگــەڵ دانوســتانكاری بــااڵی
ئێرانــی قســە دەكات و پێشــنیارێكی بــۆ هــاوكاری هاوبەش
هاوشــێوەی ئــەوەی كــە لــە ئەفغانســتان ئەنجامیــان دا،
هێنایــە كایــەوە .الیەنــی ئێرانــی دەڵێــت ،ئێران ســەبارەت
بــە عێراقیــش وەك ئەفغانســتان ئامــادەی دانوســتانە و
عێــراق هاوشــێوەی ئەفغانســتان بــە بەشــێك لــە ناوچــەی
بەرپرســیارێتی قاســم ســلێمانی دادەنرێــت.
پەیوەندییە كرچ و كاڵەكان لە عێراق
ســەرەڕای داخســتنی رێگاكانــی هــاوكاری ڕاســتەوخۆ
لــە دوای وتــاری «میحــوەری شــەڕەنگێزی»-ی بــووش،
لــە مانگــە ســەرەتاییەكانی دوای هێرشــی ئەمەریــكا بــۆ
عێــراق لــە بەهــاری  2003و كەوتنــی ســەدام ،هــاوكاری
ناڕاســتەوخۆی ئێــران و ئەمەریــكا بــۆ پێكهێنانــی
«ئەنجومەنــی حوکمــی عێــراق» بەردەوامــی پەیــدا
كــرد .ڕایــان كرۆكــەر كــە بــۆ یارمەتیدانــی پێكهێنانــی
ئــەم ئەنجومەنــە بــۆ عێــراق نێردرابــوو ،لــە ڕێگــەی
سیاســییە عێراقییەكانــەوە كــە بــەردەوام بــۆ ڕاوێژكــردن
ســەردانی تارانیــان دەكــرد ،بەشــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ
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لەگــەڵ ســلێمانی لــە دانوســتاندا بــوون بــۆ هەڵبژاردنــی
ئەندامانــی ئەنجومەنەكــە .كرۆكــەر دەڵێــت «پێكهێنانــی
ئــەم ئەنجومەنــەی حوکــم لــە بنەڕەتــدا ئەنجامــی
دانوســتانی تــاران و واشــنتۆن بــوو».
بــەاڵم بــە پەرەســەندنی بەردەوامــی توندوتیژییــەكان و
دەرچوونــی كۆنتڕۆڵــی دۆخی عێراق لە دەســتی هێزەكانی
هاوپەیمانــی بــە ڕابەرایەتــی ئەمەریــكا ،سیاســەتی ئێــران
لــەم واڵتــەش لــە دانوســتانەوە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە
گــۆڕدرا .لێــرە بــەدواوە پەیوەنــدی نێــوان ســلێمانی
و هێزەكانــی ژێــر دەســەاڵتی ئەمەریكییــەكان ،زیاتــر
لــە پەیامــە كورتــەكان ســنووردار بــوون كــە لــە الیــەن
كەســایەتییە سیاســییەكانی كــورد و شــیعەی عێــراق
ئاڵوگــۆڕ دەكــرا.
بــەاڵم خاڵــی وەرچەرخانــی پەیوەنــدی نێــوان ســوپای
قــودس لەگــەڵ هیزەكانــی ئەمەریــكا لــە عێــراق ،لە ســاڵی
-2004ەوە و ئەوكاتــە هاتەكایــەوە كــە ڕیژەیەكــی زۆر لــە
مینــی ســەر ڕێــگای پێشــكەوتوو كــە توانــای نفوزكــردن
و زیانگەیاندنــی بــە ئۆتۆمبیلــی ســەربازی هەبــوو بــەرەو
عێــراق نێــردران .ئەمەریكییــەكان كــە دەڵێــن -%20ی
زیانــە جەنگییەكانیــان لــە عێــراق بەهــۆی ئــەم بۆمبــە
پێشــكەوتووانە بــووە ،پەنجــەی تۆمــەت بــۆ ئێــران و
ســوپای قــودس ڕادەكێشــن .ئیســتەنلی مــەك كریســتاڵ،
فەرمانــدەی ئــەو كاتــەی هێــزە تایبەتەکانــی ســوپای
ئەمەریــكا دەڵێــت« :بــۆ ئێمــە هیــچ گومانێــك نەمــاوە
كــە ئــەم بۆمبانــە لــە کوێــوە دێــن .تەنانــەت زانیاریمــان
لەســەر شــوێنەكانی دروســتكردنیان لــە ئێــران ههبــوو.
ئــەم بۆمبانــە ســەدان ســەربازی ئەمەریكیــان كوشــت».
لەگــەڵ ئەمەشــدا پەیوەندییەكانــی ئێــران و ئەمەریــكا لــە
عێــراق بــە تــەواوی دوژمنكارانــە نەبــوو ،چونكــە هەردوو
الیــەن ،پشــتیوانی دەوڵەتــی ژێــر كۆنتڕۆڵــی سیاســییەكانی
شــیعە بــوون لــەم واڵتــە.
لــە ســاڵەكانی ســەرەتای دوای كەوتنــی دەوڵەتــی ســەدام،
بەرپرســیارێتی ســەرەكی جەنــەڕاڵ مــەك كریســتاڵ و
هێــزە تایبەتەكانــی ڕووبەڕووبوونــەوەی گرووپــە یاخییــە
ســوننەكان بــوو ،هاوشــێوەی فەرمانــدە ســەربازییەكانی
تــری ئەمەریــكا لــە عێــراق ،مــەك كریســتاڵ حــەزی لــە

وروژاندنــی هێزەكانــی نزیــك لــە ئێــران و پەرەپێدانــی
پێكهەڵپژانــەكان نەبــوو .بــەاڵم لــە كۆتــا مانگەكانــی ســاڵی
 ،2006لــە دوای تەقاندنــەوەی مەزارگــەی عەســگەری
لــە ســامەڕا كــە شــوێنی ناشــتنی ئیمامانــی دەیــەم و
یانزەیەمــی شــیعەكان بــوو ،لــە الیەكــی تــرەوە زیادبوونــی
پێكدادانــە تائیفییــەكان ،ئــەم سیاســەتە گۆڕانــی بەســەردا
هــات و مــەك كریســتاڵ یەكەكانــی لێدانــی بــۆ كوشــتن
و دەستبەســەركردنی هێزەكانــی نزیــك لــە ئێــران و
ئەندامانــی ســوپای قــودس پێكهێنــا .لــەم قۆناغــە بــەوالوە،
قاســم ســلێمانی بــووە ئامانجێكــی گرنــگ بــۆ هێزەكانــی
ئەمەریــكا.
لە دواكەوتن و هەاڵتن تاوەكو تیرۆركردن
لــەم قۆناغــەوە چەنــد ڕووداوێــك ،بەرەبــەرە ئاســتی
پێكدادانەكانــی نێــوان ســوپای قــودس و هێزەكانــی
ئەمەریكایــان زیــاد كــرد.
یەكــەم ،گرتنــی موحســێن چیــزەری ،فەرمانــدەی
ئۆپەراســیۆنیی ســوپای قــودس ،لــە ماڵــی عەبدولعەزیــز
حەكیــم لــە الیــەن كۆماندۆكانــی ئەمەریــكا كــە لــە
دیســمبەری  2006ڕوویــدا و دەرخــەری شــكانی یاســای
نەنوســراو و تێپەڕاندنــی ئــەو هێڵــە ســوورە بــوو كــە
پێشــتر هێــزە ئەمەریكییــەكان ئامــادەی تێپەڕاندنــی
نەبــوون .چیــزەری لەســەر داوای نــوری مالیكــی ســەرۆك
وەزیرانــی ئــەو كاتــەی عێــراق ئــازاد كــرا و بــۆ ئێــران
گەڕایــەوە ،بــەاڵم باڵیــۆزی ئەمەریــكا بــە مالیكــی دەڵێــت،
كــە جارێكــی تــر ئەگــەر ئەندامانــی ســوپای پاســداران
دەستبەســەربكرێن ،ئازادیــان ناكــەن.
مانگێــك دوای ئــەم ڕووداوە ،كاروانێكــی ئۆتۆمبێلــی
هەڵگــری چەنــد بەرپرســی بــااڵی ســوپای قــودس لــە
ســنووری وشــكانییەوە دەچنــە نــاو خاكــی عێــراق.
هێزەكانــی ئەمەریــكا ،هاتنەژوورەوەی ئــەم ئۆتۆمبێالنەیان
لــە ژێــر چاودێــری دانابــوو ،ڕاپۆڕتەكانیــان بــاس لــە بوونی
قاســم ســلێمانی و عەزیــز جەعفــەری( ،)3فەرمانــدەی
ئەوكاتــەی ســوپای پاســداران دەكــرد .هێزەكانــی مــەك
كریســتاڵ ،بەدواداچوونیــان بــۆ ڕێــرەوی ئــەم كاروانــەی
ئۆتۆمبێالنــە كردبــوو كــە لــە ســنووری ئێــران تــا وەكــو
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شــاری هەولێــر لــە كوردســتانی عێــراق بەڕێــوە بــوون و
ســەرەڕای نیشــتەجێبوونی كۆتایــی ئێرانییــەكان لــە بینــای
قونســوڵخانەی ئێــران لــە شــاری هەولێــر ،هێزەكانــی
ئەمەریــكا بڕیــاری دەستبەســەركردنیان دا .هێــزە
تایبەتەكانــی ئەمەریــكا چوونــە نــاو بینــای قونســوڵخانەی
ئێــران لــە هەولێــر و پێنــج ئێرانیــان دەستبەســەر كــرد.
بــە وتــەی مــەك كریســتاڵ ،هــەر پێنــج كەســە گیراوەكــە
پاســپۆرتی دیپلۆماســیان پێبــووە و لــە ئەندامەكانــی
ســوپای قــودس بــوون .بــەاڵم هیــچ ئاســەوارێكی بوونــی
عەزیــز جەعفــەری و قاســم ســلێمانی لــە نێوانیانــدا
نەبــوو ،پێدەچــوو كــە هەردووكیــان لــە كاتــی هاتنیانــدا
و لــە شــوێنێكدا لــە كاروانەكــە جیابووبنــەوە و دواتــر
بــۆ نیشــتەجێبوون دەچــن بــۆ ماڵێكــی پارێــزراو كــە ســەر
بــە مەســعود بارزانــی ،ســەرۆك هەرێمــی كوردســتان لــە
كاتــەدا ،بــوو .بــەو شــێوەیەی كــە مــەك كریســتاڵ و
پترایــۆس دەیگێڕنــەوە 9 ،ڕۆژ دواتــر لــە تۆڵــەی گرتنــی
هێزەكانــی ســوپای قــودس ،پێنــج ئۆتۆمبێلــی ڕەنــگ ڕەش
كــە شــۆفێرەکانیان ئینگلیــزی زمــان بــوون و هەڵگــری
پێنــاس و پۆشــاکی ســەربازی بــوون دەچنــە نــاو پێگــەی
هێــزە ئەمەریكییــەكان لــە كەربــەال و ســەربازێكی
ئەمەریكــی دەكــووژن و چــوار ســەربازی تــر دەڕفێنــن،
كــە دوای چەنــد كاتژمێرێــك تەرمەكانیــان دەدۆزرێتــەوە.
هێرشــێك كــە بــووە هــۆی ئــەوەی خولێكــی تــر لــە
پێكدادانەكانــی نێــوان ئەمەریــكا و هێزەكانــی نزیــك لــە
ئێــران بــەدوای خوێــدا بهێنێــت.
لــە دوای كوژرانــی پێنــج ســەربازی ئەمەریكــی لــە
كەربــەال ،ســلێمانی لــە رێگــەی جــەالل تاڵەبانــی،
ســەرۆككۆماری ئەوكاتــەی عێــراق ،پەیامێكی ئاشــتیخوازانە
بــۆ باڵیــۆزی ئەمەریــكا لــە عێــراق دەنێرێــت و دەڵێــت
«ســوێند بــە ڕۆحــی خومەینــی ،مــن ڕێگــەم بــە تەقاندنــی
گوللـــەیەكە دژ بــە ئەمەریكییــەكان نــەداوە» .پەیامێــك كە
ئەمەریكییــەكان بڕوایــان پێنەكــرد.
بــە هاتنەســەر دەســەاڵتی بــاراك ئۆبامــا لــە ســاڵی  2009و
چوونــەدەرەوی هێزەكانــی ئەمەریــكا لــە عێــراق لــە ســاڵی
 ،2011ئاســتی ڕووبەڕووبوونەوەكانــی نێــوان هێزەكانــی
ســوپای قــودس و هاوپەیمانــە هەرێمییەكانــی ئێران لەگەڵ

هێزەكانــی ئەمەریــكاش بەشــێوەیەكی كاتــی كەمبــووەوە.
بــەاڵم بــە هاتنــی دۆناڵــد ترامــپ بــۆ كۆشــكی ســپی و
دەرچوونــی ئەمەریــكا لــە ڕێككەوتنــی ناوەكــی( )4لــە
ســاڵی  ،2018جارێكــی تــر ئــەم دۆخــە پێچەوانــە بــووەوە.
لــە یــەك ســاڵی كۆتاییــدا كــە بــە تیــرۆری قاســم ســلێمانی
لــە بەغــدا كۆتایــی هات ،ســزاكانی ئەمەریــكا و بابەتەكانی
تــری وەك شــەڕەكانی یەمــەن ،هێــرش بۆ ســەر دامەزراوە
نەوتییەكانــی ئارامكــۆ لــە عەرەبســتانی ســعودی ،هێــرش
بــۆ كەشــتییە نــەوت هەڵگــرەكان لــە كەنــداو ،هێرشــی
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مووشــەکی بــۆ ســەر باڵیۆزخانــەی ئەمەریــكا ،پێكدادانــی
ســوپای قــودس و هاوپەیمانــە ناوچەییەكانــی لەگــەڵ
ئەمەریــكا ،جارێكــی تــر گەیشــتە لوتكــە.
بــە گۆڕانــی ئاڕاســتەی سیاســی تــاران و واشــنتۆن
و گۆڕانــی سیاســەتی ئەمەریــكا بــۆ ناوچەكــە لــەدوای
هاتنــی ترامــپ ،چــی تــر بەرژەوەنــدی هاوبەشــی وەهــا
بــۆ دانوســتانی نێــوان دوو واڵت نەمابــووەوە و ئەمجــارە
ڕێــگای دوژمنــكاری بــە تیــرۆر كۆتایــی پێهــات.
سەرچاوە :بی بی سی فارسی

پەراوێزەكان
( )1جــۆرج بــۆش( ،)٢٠٠٩-٢٠٠١ســەرۆکی ئەمەریــکا ،لــە
وتارێکــدا لــە ڕێککەوتــی  ،٢٠٠٢/٥/٢٩واڵتانــی ئێــران،
عێــراق و کۆریــای باکــوری وەک «میحــوەری شــەڕانگێزی»
ناوبــرد ،بەوپێیــەی کــە پاڵپشــتی تیــرۆر دەکــەن و هەوڵــی
بەدەســتهێنانی چەکــە کۆمەڵکوژییــەکان دەدەن .بــۆ
خوێندنــەوەی دەقــی وتارەکــە ،بڕوانــەWashingtonpo:
State 2002 Text of President Bush›s« ,)2002/5/29(st
of the Union Address», available on: https://www.
washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/
.htm?noredirect=on.sou012902
( )2لــە ڕێككەوتــی  ،1998/8/8پــاش ئــەوەی بــۆ جــاری
دووەم شــاری مــەزار شــەریف لــە ئەفغانســتان دەكەوێتــە
دەســت ڕێكخــراوی تاڵیبــان ،كۆمەلێــك چەكــدار دەچنــە
نــاو قونســوڵخانەی ئێــران لــەم شــارە و  8دیپلۆماتــكار و
پەیامنێریكــی ئێرانــی گولـــلەباران دەكــەن .دەوڵەتــی ئێران
گروپــی تاڵیبانــی تاوانبــار كــرد ،بــەاڵم تاڵیبــان هیچكاتێــك
بەرپرســیارییەتی ئــەم كردەوەیــەی نەگرتــە ئەســتۆ و
كوشــتارەكەی خســتەپاڵ هێــزە ســەرەڕۆكان .بــۆ زانیــاری
زیاتــر بڕوانــە :شــفایی ،احمــد ( « ،)2020/8/7طالبــان ۲۲
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ســال پیــش بــا شــهروندان مــزار شــریف و دیپلماتهــای
ایرانــی چــه کردنــد؟» ،قابــل مشــاهده درhttps://www. :
.53691069-bbc.com/persian/afghanistan
( )3محەمــەد عەلــی جەعفــەری ناســراو بــە «عەزیــز
جەعفــەری» لــە دایكبــووی ســاڵی  1956لــە شــاری یــەزد،
لــە مــاوەی ســاڵەكانی ( ،)2019-2007فەرمانــدەی ســەرجەم
هێزەكانــی ســپای پاســدارنی ئێــران بــووە و لــە ئیســتادا
وەك فەرمانــدەی قــەرارگای كولتــووری ســوپای پاســداران
بەردەوامــە .بڕوانــە :تابنــاك ( « ،)2020در مــورد عزیــز
جعفــری» ،قابــل مشــاهده درhttps://www.tabnak. :
-B2%8C%D8%DB%B2%D8%B9%D8%/1/3116/ir/fa/tags
.8C%DB%B1%D8%81%D9%B9%AC%D8%D8%
( )4ڕێککەوتننامــەی ئێــران و واڵتانــی (١+٥کــە لــە
ئیســتادا ئەمەریــکای تێــدا نەمــاوە) ســەبارەت بــە پرســی
وزەی ناوەکــی ئێــران بــوو ،لــە  ٢٠١٥/٧/١٤لــە شــاری
ڤییەننــا واژوو کــرا .ئــەم ڕێككەوتنامەیــە لــە ئێــران بــە
«برجــام» ناســراوە كــە کورتکــراوەی «برنامــه جامــع اقــدام
مشــترک»ە و لــە الیــەن میدیــا و ڕۆژنامەکانــی ئێــران
لەبــری ڕێککەوتننامــەی وزەی ناوەکــی بەکاردێــت.

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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