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 پێشەكی

ثەچۀذیٓ پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئەِەریىب و ئێراْ ِێژوویەوی دوورو درێژی هەیە و 
و ٔطێىیطذا تێپەڕیەوە. ثەضێىەیەوی گطتی ٌەسەردەِی جۀگی سبرد و ٌەلۆٔبغی هەوراز

یبْ هبوثەضو چۀذیٓ ثەرژەوۀذی ىوەرژێّی پبضبیەتیذا ئێراْ دۆستێىی ٔزیىی ئەِەریىب ث
ئەوەی گۆڕأىبری ثەسەر ئەو پەیىۀذییەدا دەهێٕێت هبتٕی رژێّی ئیسالِی  َهەثىوە، ثەاڵ

ٌەهۀبوی  ضۆڕضگێڕی ئبیذۆٌۆژی رادیىبڵ ثىو دا وە زیبتر رژێّێىی 9191ئێرأە ٌەسبڵی 
گرتجىو. دواتر ڵخۆیذا دژایەتیىردٔی وىٌتىر و ئبیٓ و سیستّی سیبسی و ئبثىری رۆژئبوای هە

ِردٔی راثەری رۆحی ضۆرضی ئیسالِی ئێراْ )ئبیەتىاڵ خىِەیٕی( ئیذی لۆٔبغێىی دیىە  پبش
ٌەپەیىۀذییە دەرەوییەوبٔی ئێراْ دێتە پێطەوە وە لۆٔبغی گۆڕیٕی سیبسەتی ضۆڕضگێڕی و 
رەتىردٔەوەی ئبیذۆٌۆژی و دأبٔی سٕىری ِەزهەثی و دیٕییە ثۆ لۆٔبغی پراگّبتیىی و 

. دیبرە ئەَ ورأەوەیەش ٔبثێتە هەوێٕی ثبضترثىؤی ورأەوە ثەڕووی جیهبٔذا
پەیىۀذییەوبٔی ئێراْ و ئەِەریىب ٌەثەرئەوەی هەریەن ٌەو دوو واڵتە ثىٔی ستراتیژ و 
ثەرٔبِەی ئەوی دیىە ٌۀبوچەی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست و ئبسیبی ٔبویٕذا ثەگەورەتریٓ 

و سیبسییەوبْ دەوەْ، ئێراْ دەزأێت. ئەواْ ضەڕی ثەرژەوۀذییە ئبثىری  ثۆخۆی ِەترسی
دەیەوێت جڵەوی رەوتی رووداوەوبْ ٌۀبوچەوەدا ثگرێتە دەست و ئەِەریىبش دەیەوێت 

ِبڵی ئێرأی. ثۆئەِەش  ئبگری ٔبوۆوی و ضەڕەوبٔی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست ثخبتەوە ٔبو
تە راْ و پطتگیریىردٔی گروپە تیرۆرستییەوبْ ثىەێەتۆِییەوەی ئپرسی ثەرٔبِە ئ ٌەئێستبدا

 ٌۀبوچەوەدا، ثەاڵَ ئەوەی ۆ ٌێذاْ ٌەثەرژەوۀذییەوبٔی ئەو واڵتەچەوی دەستی ئەِەریىب ث
دەستی ئەِەریىبی گرتىوە پێىیستی زۆری هبوپەیّبٔەوبٔیەتی ثە سەرچبوەی  تبڕادەیەن

و پێگە جیۆپۆٌیتیىییەوەیەتی وە پبٔتبییەوی فراوأی ٌەسٕىری دەریبیی و ئێراْ  وزەی
 .تبٔی ئەوروپب و ئبسیبی ٔبویٕذا هەیەوضىبٔی ٌەگەڵ واڵ

دوو رێگەیبْ ثۆ چبرەسەروردٔی پرسی ئێراْ  شئیذارە یەن ٌەدوای یەوەوبٔی ئەِەریىب 
سەپبٔذٔی سزای  رێگبی تىٔذ ) هبرد پبوەر( وەثریتییە ٌە گرتۆتەثەر ئەوأیص: یەوەَ،

ضی ثبون و ثۆضی وەن ئەوەی ئیذارەوبٔی ثۆ ،ئبثىری و هەڕەضەی سەرثبزی و رووثەروثىٔەوە
رێگبی ٔەرَ ) سۆفت پبوەر( وە خۆی . دووەَ، ی ئێستب ئۀجبِیبٔذاوىڕ و ترەِپ

ٌەڕێگبی رێىىەوتٓ و  ٌەچبرەسەروردٔی وێطەوبْ ذا دەثیٕێتەوەىردٔی ئێرأپێثەضذاریٌە
پۀبی ثۆثرد ٌەرێىىەوتٕێىذا  دا5192ٌەسبڵی  وەن ئەوەی ئیذارەی ئۆثبِب ەوەدأىستبٔ

ثەاڵَ هیچىبَ ٌەو رێگبیبٔە وێطەوبٔی ٔێىاْ ئەو دوو  ٕٕبِەی ئەتۆِی ئێراْ.ثۀبوی رێىىەوت
ئێستب دۆخەوە ثەئبستێه گەیطتىوە وە  واڵتەی ٔەگەیبٔذووە ثەخبڵی یەوالیىەرەوە.
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وبریگەری سزاوبٔیص ٌەسەر جۆری  ٓ سزای ثەسەر ئێرأذا سەپبٔذووە.ئەِەریىب تىٔذری
ٔیبْ ثەسزاوبٔەوە دەوەستێت و جیهبْ چبوەڕێی واڵتبْ و چۀذێتی پبثۀذثىوبردأەوەی 

ئۀجبِێىی ثبش ٌەتىٔذثىٔەوەی پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئەَ دوو واڵتە ٔبوبت. 
چبوەڕێذەورێت تىٔذوردٔەوەی سزاوبْ، ثەوپێیەی وە ئەِەریىب دەستێىەردأی ئێرأی 

هەرێّی ٌەعێرالذا ثەیەوێه ٌەهۆوبری وێطەوبْ ٔبوثردووە، وبریگەری ٌەسەر عێراق و 
وىردستبٔیص هەثێت. هەڵذأەوەی پەڕەوبٔی ئەو ِێژووە و چۆٔیەتی سەرهەڵذأی وێطەوبْ 

    .  ئەَ ثبثەتە پێىذەهێٕێت ٔبوەرۆویٔبوچەوە  و وبریگەری ٌەسەر واڵتبٔی
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 (2979-2915) لەسەرەدمی پادشایەتیذا  مێژووی پەیىەوذییەكاوی وێىان ئێران و ئەمەریكا 

 شایەتی پەهلەویذا دمەریكا و ئێران لەسەردەمی پائەپەیىەوذییەكاوی 

دا، حىىِەتی ئەِەریىب راوێژوبرێىی دارایی ثۀبوی )ئبرسەر ِیٍسپۆغ(  9151ٌەسبڵی  
دۀێرێتە ٔبوچەی ئەووبتی فبرس وە دواتر ثىوە ئێراْ. ئبِبٔجی حىىِەتی ئەِەریىب 

راْ ثىوە ٌەتێپەڕأذٔی ئەو ٌۀبردٔی ئەَ راوێژوبرە ثۆ هبووبریىردٔی دەسەاڵتی ئەووبتی ئێ
لەیرأە داراییبٔەی دوچبری ئەو واڵتە هبتجىو ثەهۆی وێطەی ئیذارییەوە. ئەووبت 
ئێرأییەوبْ ٔبردٔی ئەو راوێژوبرە ئەِەریىییەیبْ ثە هۀگبوێه ثۆ هێٕبٔە ٔبوەوەی 

 دەسەاڵتە گەورەوبٔیوەثەرهێٕبٔی ثیبٔی دەزأی وە ئبِبٔج ٌێی راگرتٕی ثباڵٔسی ٔێىاْ 
و ئەووبتەی وە )ِیٍسپۆغ( پطتگیریی ضبی  9151ئەوروپب ثىو. ثەوجۆرە  تیّەوە تب سبڵی 

 ئێرأی ٌەدەستذا ٌەئێرأذا ِبیەوە.

حىکّی پەهٍەوی ثەراثەرایەتی )رەزاضب( ٌە ئێرأذا هبتە کبیەوەو کۆتبی ثە  9152سبڵی 
کسبزی رۆسەی چبٌەگەڵ دەستجەکبرثىٔی رەزاضب پ حىکّی لبجبرییەکبْ هێٕذرا. 

رواڵەت و سیّبی سیبسی و ئبثىری و ثۆ گۆریٕی  ،دەستپێکرد ئێراْ ٌە
دەوڵەتی دەوڵەتێکی هبوچەرخ ٌە سەر ضێىەی سیّبی ثەرەو  ئێراْ کۆِەاڵیەتی

ثىو ٌەگەڵ ٌە کێطەدا شهەِیطە ،ٌە دەسەاڵتذا دیکتبتۆر ثىو  . رەزاضبتىرکیب کەِبٌی
دەسەاڵتی  تىأی رەزاضب. ەوەچبکسبزیەکبٔی دەوەستبٔپرۆسە  ِەرجەعە ئبییٕیەکبْ کە دژی

 . ثٍىچستبْ و ٌىڕستبْ و خىزستبْ عەرەثٕطیٕی تەوە ثۆ هەرێّە دورەکبٔیێٕێدەوڵەت ثگەڕ

سىد ٌەئەزِىٔەکبٔیبْ دەیىیست  هەِیطە (، هیتٍەر و  ئەتبتىرک) رەزاضب زۆر کبریگەرثىو ثە
پبرتێکی ٌەو پێٕبوەضذا ٌّبٔی ثەهێز و ٔەتەوەیی، ۀبٔی دەوڵەتێکی عدٔیبىث وەرگرێت ثۆ

جۀگی  هیتٍەر کبتێکیٕی هەثىو ثە ٔبوی )ئێرأی ٔىێ(. ڤداِەزرأذ کە رەوتێکی ضۆ
ت ٌە ترسی ەو سۆڤیثەریتبٔیبراگەیبٔذ، ڕەزا ضب دەیىیست الیۀگری ئەڵّبٔەکبْ ثێت. ثۆیە 

ٌە سەر  91٩9و ڕەزا ضب ٌە داگیر کردەکبْ، ئێرأیبْ یپەرەسۀذٔی هەر ِەترسیەکی ٔبزی
ەوەی و چىە سەر کرا ثە جێگری ڕکى پەهٍەوی ضب(یڕەزا ِحەِّەد) ودورخرایەوەدەسەاڵت 

 ئێرأذا. تەختی پبدضبیەتی ٌە 

ثىو ٌەو ِبوەیەدا ئەِەریىب هەضت  9191ثۆ  91٩5دەسەاڵتی )ِحەِەد رەزا ضب( ٌەسبڵی 
ەستی سەرثبزی سەرۆوبیەتی گۆڕی. ئبرەزووی زۆری ضب ِحەِەد ثۆ خۆپڕچەوىردْ و ثباڵد

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%95%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%95%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%8C%D8%AA%D9%84%DB%95%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%8C%D8%AA%D9%84%DB%95%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%8C%D8%AA%D9%84%DB%95%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%8C%D8%AA%D9%84%DB%95%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%D9%85%DB%95%D8%AF%DA%95%DB%95%D8%B2%D8%A7_%D9%BE%DB%95%DA%BE%D9%84%DB%95%D9%88%DB%8C
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و ثێ ِتّبٔەیی ثە یەوێتی سۆڤیەت وایٍێىرد ٌەپبش وۆتبیهبتٕی جۀگی ثەسەر دراوسێىبٔیذا
 ثیر ٌەدروستىردٔی پەیىۀذی ٌەگەڵ ئەِەریىبدا ثىبتەوە. جیهبٔی دووەَ

ٌەگەڵ پەرەسۀذٔی پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب، پرسی پڕچەوىردٔی ئێراْ 
ثىوە ثەضێه ٌە سیبسەتی ئەووبتی ئەِەریىب ثەهۆی وەِجىٔەوەی ثژاردەوبٔی ٌە وۀذاوی 

تەووردٔی پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ فبرس ٌەسباڵٔی ضەستەوبْ. هبووبت هۆوبرێىی دیىەی پ
ئەِەریىب و ئێراْ هبوتەریجی سیبسەت و ثەرژەوۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئەو دوو واڵتەثىو 

 ٌەسباڵٔی حەفتبوبٔذا. 

دەرئۀجبِی ٌێىٕزیىجىٔەوەی ئێراْ و ئەِەریىب رێىىەوتٕی ئەو دوو واڵتەی ٌێىەوتەوە ثۆ 
ێتە پێٕجەِیٓ گەورتریٓ واڵتی جیهبْ ثج ، تب ئێراْدا 9191پڕچەوىردٔی ئێراْ تب ٌەسبڵی 

 ٌەڕووی تىأبی سەرثبزییەوە. 

تب هبتٕی )ریچبرد ٔیىسۆْ( ثۆ وۆضىی سپی و هەڵجژاردٔی وەن سەرۆوی ئەِەریىب ٌەوبٔىٔی 
ٌەوبتێىذا دا، ئێىاْ گەورەتریٓ وڕیبری چەوی ئەِەریىی ثىو ٌۀبوچەوەدا.  9191دووەِی 

ی جیهبٔی و ٔبوچەیطذا هەست ثەَ ٔزیىجىٔەوەیەی ئەَ راستییبٔە ثبش دەزأرا و ٌەئبست
دەسەاڵتی ضبی پەهٍەویی و ئەِەریىب دەورا، ثەاڵَ دواتر هەوڵی ئبوەژووردٔی راستییەوبْ 

دا سیبسەتەوبٔی ئەِەریىب ثەجۆرێه ئبراستەورد وە  9195دەدرا. دواتر ٌەوۆتبیی سبڵی 
ىأی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە. وی سەرثبزی( و پطتأی ئێراْ ثىبتە واڵتێىی ثەهێز )ٌەرتى

ٌەهەِبْ وبتذا، ِحەِەد رەزا ضب هبٔذەدرا و دەسەاڵتی ئەوەی پێذەدرا وە ثەویستی خۆی و 
ثەضێىەیەوی ٔبئبسبیی خەرجییە سەرثبزییەوبْ و هۀگبوەوبٔی ثەئبراستەی ئەِەریىب 

 زیبدثىبت. 

 د:ٔیىسۆْ و ئیذارەی ئەووبتی ئەِەریىب ثەدوو هۆوبری سەرەوی ئەِەیبْ ور

یەوەَ/ ثەریتبٔیب ثڕیبریذاثىو هێزەوبٔی خۆی ٌۀبوچەی وۀذاو ثىێطێتەوە و ئەوەش ٌەدوای 
 خۆی ثۆضبییەوی ٔەوعی ٌەثباڵٔسی هێز ٌۀبوچەوە دروستذەورد. 

دووەَ/ رژێّی ئەووبتی )ڤێتٕبَ( سٕىری دەسەاڵتی راستەوخۆی ئەِەریىبی ٌەهۀذێه ٔبوچە 
 وەِىردثىوەوە. 

ووبت ثژاردەیەن و وبٔذیذێىی ثبش ثىو ثۆ پڕوردٔەوەی ئەو ثۆضبییبٔە. ٌەثەرئەوە ئێراْ ئە
ِەریىب ئێرأذا ِبثىو وە پەیىۀذی ثە وىدەتبوەی ئە وەثەرهێٕبٔی ِیراتیتب ئەووبتیص 
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( ٌەگەڵ ثەریتبٔیب رۆڵێىی CIAوە هەثىو تێیذا دەزگبی سیخىڕی ئەِەریىی )  9121سبڵی 
تی تبوڕەوی ضب وە ٌەالیەْ حىىِەتێىی ٌیٕیٕی ثبضیبْ ثیٕی ثۆ ثەهێزوردٔەوەی دەسەاڵ

 چەپەوە پطتگىێ خراثىو و رۆڵی وەِىراثىەوە. 

هبووبت، ٌەووبتەدا ثژاردەوبٔی دیىەی ئەِەریىب ثۆ هێٕبٔیبْ ثۆٔبو هێڵی ثەرژەوۀذییەوبٔی 
پطتگىێخستٕی ثىوْ خراثىؤە دەرەوەی ثبزٔەی گرٔگیذاْ.  وە سعىدیە و ئیسرائیًخۆیبْ 

ىۀذی ثەوەوە هەثىو وە ئەو واڵتە ثەهۆی ٔبجێگیریی ئبسبیطی ئەو واڵتەوە سعىدیە پەی
، ئیذارەی ئەووبتی ئەِەریىب ثۆ ئیسرائیٍیصگرٔگی زۆری ثە الیۀی سەرثبزی ٔەدەدا. 

یسرائیً پبڵ ثەواڵتبٔی عەرەثییەوە دۀێت ٌە یەوێتی پێیىاثىو هەرجۆرە ٔزیىجىٔەوەیەن ٌەئ
 سۆڤیەت ٔزیىججٕەوە. 

ٍِیبر دۆالر وەٌىپەٌی سەرثبزی  1دا ضب ثەثڕی  9195ِبٔگذا ٌەسبڵی  1تۀهب ٌەِبوەی 
ضب چۀذیٓ ٌەئەِەریىب وڕی، وە ثیست ئەوۀذەی سبڵی پێطىو تر ثىو. ٌەسباڵٔی دواتریطذا 

ٍِیۆٔبْ دۆالری وەٌىپەٌی سەرثبزی ٌەواڵتبٔی دیىەی هبوپەیّبٔی ئەِەریىب جبر ثەگىژِەی 
 واڵتبٔی ٔبتۆ.  وڕیىە، ٌەوأە ئیسرائیً و

ثەوىرتی، ٌەسەردەِی ضبدا ئەِەریىب هبوپەیّبٔێىی هەثىو وە دەیىیست هبوضێىەی 
پۆٌیسێه چبوێذێری ٔبوچەوە ثىبت و هێٕذەش دەوڵەِۀذثێت وە ثتىأێ ثەسەروەوتىوی ئەو 

هێڵی پەیىۀذییەوبٔی رۆڵە ثجیٕێت. ثەِجۆرە ٌەِبوەی جۀگی سبرددا، ئێراْ تىأی 
ٌەدژی دەستێىەردأەوبٔی یەوێتی سۆڤیەت ٌەسٕىری ثبوىرەوە ثپبرێزێت و  پەیىۀذییەوبٔی

 ال. سیٕبریۆیەوی ثراوە ثىو ثۆ هەردووسیٕبریۆوەش ثۆ هەردوو واڵت 

هەڵجژاردٔی ئێراْ وەن هبوپەیّبٔێىی ّٔىٔەیی و پڕچەوىردٔی ٌەووبتەدا ثبس و خىاسی 
هب واڵتی غەیرە عەرەة ثىو زۆری ثەدوای خۆیذا هێٕب ٌەثەرئەوەی، یەوەَ، ئێراْ تۀ

ٌۀبوچەوەدا و پەیىۀذییەوی ثبضی ِێژوویی ٌەگەڵ واڵتبٔی دیىەی ٔبوچەوە ٔەثىو، دووەَ، 
زۆریٕەی پێىهبتەی دأیطتىأی ئێراْ ضیعە ِەزهەة ثىوْ وە جیبوازثىو ٌە ِەزهەثی 

دا ْ ٌەسەردەِی ضبزۆریٕەی دأیطتىأی ٔبوچەوە وە سىٕٔە ِەزهەة ثىوْ. سێیەَ، ئێرا
ثەوجۆرە، ضبی وەن واڵتێىی ٌەخۆثبیی و ِەترسیذار ٌەالیەْ واڵتبٔی دراوسێىە تەِبضبدەورا. 

 ئێراْ ٌەووبتەدا دەسەاڵتێه ثىو ٌۀبوچەوە ٔە زۆر پەسۀذ ثىو ٔە زۆر دژایەتیطی دەورا. 

وەثەرهێٕبٔی سیبسی ئەِەریىبش ٌەئێرأذا ثەوجۆرە ثەرثاڵوی و زۆرییەی وە ضب تەواوی 
ی ثبزرگبٔی سەرثبزی ثەسەردا وراثىوە، وەن ثەضێه ٌەضبرەزایبٔی سیبسەتی دەرگبوبٔ
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وە رلی ەضێه ثىو ٌەو هۆوبرأەی وە ثەهۆیبٔەئەِەریىب پێیبٔىایە، تبڕادەیەن ث
 ئێرأییەوبٔی ثەراِجەر ئەِەریىب دروستىرد و تب ئەَ سبتەش ثەردەواِە. 

ثەرەوەی ) وەتەرگەیت( وە تێیذا پبش دەستٍەوبروێطبٔەوەی ٔیىسۆْ ثەثۆٔەی رووداوە حەیب
ٕت و هێڵەپەیىۀذییەوبٔیبْ ثرد، ۆِێهێرضىرایە سەر ئۆفیسی دیّىوراتەوبْ و تەواوی دۆوی

ئیذارەی فۆرد هەِبْ سیبسەتی ٔیىسۆٔی ثەراِجەر ئێراْ پەیڕەو ورد ، هەرچۀذە وەزیری 
ّی ئەووبتی ضب دەرەوەی ئەووبتی ئیذارەی فۆرد سەرجی پێچەوأەی هەثىو پێیىاثىو وە رژێ

وە ٌەسەرەتبی گەضەوردٔیذا ثىو تىأبی وۆٔترۆڵىردْ و ثەثبضی ثەوبرهێٕبٔی ئەو وەٌىپەٌە 
سەرثبزییبٔەی ٔیە وە ٌەالیەْ ئیذارەی ئەِەریىبوە پێیذەدرا. دواتر ثەهۆی ئەو ثۆچىٔبٔەوە 

ەتی وەزیری دەرەوەی ئەووبتی ئیذارەی فۆرد، جیُ ویسٕجەر ٌەوبرەوەی دوورخرایەوە، سیبس
فۆردیص ثەردەواَ ثىو ٌە هێطتٕەوەی ئێراْ وەن هبوپەیّبْ و چبوی خۆی ٌۀبوچەوە. پبش 
ئەویص ئیذاری وبرتەر، ثەهەِبْ ضێىە ثبوەڕی ثە پەرەپێذأی پەیىۀذییەوبٔی ٌەگەڵ 

ثەاڵَ سیبسەتی ورأەوەی  دا چەوی زیبتری ثە ئێراْ دەفرۆضت9199ٌەسبڵی  ئێرأذا هەثىو،
وە ئیذاری فۆرد و  ئەو جۆرە ٌەئبزادی ثۆ فرۆضتٕی چەن ثەئێراْ هەِىو دەرگبوبْ و

ٔیىسۆٔی پێٕبسراثىو سٕىرێىی ثۆدأرا ، وبرتەر هەوڵیذەدا ئەو پەیىۀذییە چڕوپڕە 
أی زۆری ضب ثۆ رازیىردٔی وەِجىبتەوە و ثە فۆرِێىی تر رێىیجخبتەوە، ثەاڵَ ثەهۆی تى

ۀذییەوبٔیبْ وەِجىبتەوە ثەڕادەیەن سەرۆن، وبرتەر ٔەیتىأی هەژِىٔی ثەهێزی پەیى
دا ضبی ئێرأی ثە "  9191و سەرەتبی سبڵی  9199ٌەگەضتەوەضیذا ثۆ ئێراْ ٌەوۆتبیی سبڵی 

ثٕچیٕەی سەلبِگیریی" ٔبوثرد، ضب ِحەِەدیص ئەو جۆرە ٌەپەیىۀذی وەن ئبِرازێه ثۆ 
 دەزأی. گەضتٓ ثەخەؤەوبٔی ئێراْ ٌەزیبتروردٔی هەژِىٔی خۆی ثەسەر ٔبوچەوەدا 

دەرثبرەی وبریگەری و ئۀجبِەوبٔی ئەوجۆرە ٌەسیبسەتی وردٔەوەی دەرگبوبْ ثەڕووی 
ئیذارە یەن  ب واڵتێىذا و ٔەدۆزیٕەوەی جێگرەوەیەن یبْ ثژاردەیەوی دیىە ٌەالیەْ تۀه

، ثەٌێىذأەوەی ثەضێه ٌە ضیىەرەوە ٌەدوای یەوبٔی ئەِەریىب ٌەسەردەِی ضبی پەهٍەویذا
ەڵەیەوی ستراتیژی ثىو وە دەرئۀجبِەوەی ثریتی ثىو ٌەرادەستىردٔی ئەو سیبسییەوبْ، ه

هێز و وەٌىپەٌە سەرثبزییبٔە ثە رژێّێه وە تب ئێستب دروضّی " ِەرگ ثۆ ئەِەریىب " 
 هەڵذەگرێت و دژایەتی تەواوی ثەرژەوۀذییەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە دەوبت. 
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 ( 2951ی ئابی  12)  ىدەتاوەلەرێگای ك دوورخستىەوە سەرۆك وەزیراوی ئێران

ثۆ پۆستی  جژێردراٌە الیەْ پەرٌەِبٔی ئێرأەوە هەڵ (حەِەد ِىسەدیكىِ) 9129سبڵی 
ٌە ثە ٔیطتیّبٔی وردٔی سبِبٔی  ثیٕیرۆڵێىی سەرەوی  ی ئێراْ. ِىسەدیكسەرۆن وەزیرأ

 .ەکبْٔەوت و دەرهێٕبٔی ٌەژێر دەستی وۆِپبٔیبی ثیبٔی
ك یبوۆوی ٔێىاْ ِىسەدیك و ِحەِەد رەزا ضبی ئێراْ، ِىسەدثەهۆی ٔ 9125دواتر ٌەسبڵی 

دەستی ٌە وبر وێطبیەوە. ٌە وبردأەوەی ئەَ دەستٍەوبروێطبٔەوەیەدا، خۆپیطبٔذأی 
ضب ِىسەدیمی  بوخۆدا، جبرێکی دیکۀفطبری ثەرفراواْ ٌە ئێراْ ثەرپبثىو دژ ثە ضب. ٌەژێر 

 . ی ئێراْگەڕأذەوە ثۆ پۆستی سەرۆن وەزیرأ

پەیىۀذی ٌەگەڵ یەکێتی سۆڤیەت، هەرەضەی ثۆسەر  ِىسەدیك و ەکبٔیردەواِی ریفۆرِثە
دەزگبی ثەرژەوۀذیەکبٔی ئەِریکبو ثەریتبٔیب دروستکرد. هەر ٌەثەر ئەَ هۆکبرەش 

 یبْ کرد( ثەهبووبری دەزگبی هەواڵگری ثەریتبٔی پطتیىأی پالٔێىCIAهەواڵگری ئەِەریىی )
پالٔەوە رەزاِۀذی )دوایت ، ( ٌەرێگبی وىدەتبیەوەوەكیدەسىثۆ دوورخستٕەوەی )ِحەِەد ِ

دواتر وىدەتبوە ٌەالیەْ ، چىارەِیٓ سەرۆوی ئەِەریىبی ٌەسەر ثىو ئبیزٔهبوەر(ی سی و
ئەِریکیەکبٔەوە ثە پطتیىأی ثەریتبٔیەکبْ ئبراستەکراو، ئۀجبِەکەی خۆی ثیٕیەوە 

ِىحەِەد )ثۆ  ەکبْدەسەاڵتجەِی سەرگەرأەوەی ك و یِىحەِەد ِىسەد ثەٌەسەرکبرالدأی
 .(رەزاضبی پەهٍەویی

 (2957ی ئازاری  5رێككەوتىامەی ئەتۆمی وێىان ئەمەریكاو ئێران ) 

، ئێراْ رێىىەوتٕٕبِەیەوی هبووبریىردْ ثۆ ثەوبرهێٕبٔی ِبددەی 9129ی ئبزاری سبڵی 2ٌە 
ی پێىیستی راو ثەرێگەی ئبضتیبٔە و ثۆ ِەثەستی ثەدەستهێٕبٔی وزەٕذیۆرأیىِی پیتێ

ئەِەریىب واژۆدەوبت. رێىىەوتٕەوە ٌەچىارچێىەی ثەرٔبِەیەوی  ڵوبرگەوبْ ٌەگە
ئبضتیبٔەدا ثىو ثۆ ثەوبرهێٕبٔی وزەی ئەتۆِی وە ٌەالیەْ سەرۆن ئبیزٔهبوەرەوە 

راو ذپێطىەضىراثىو. ثەپێی ئەو رێىىەوتٕە، ئەِەریىب چۀذیٓ ویٍۆ یۆرأیۆِی پیتێٕ
اِۀذ دەثێت ٌە هبووبریىردٔی ئێراْ تب ثەرێگەیەوی ئبضتیبٔە هۀبردەی ئێراْ دەوبت و رەز

 ئەو یۆرأیۆِە ٌە ثەدەستخستٕی وزەی ٔبوەویذا ثەوبرثهێٕێت. 

 (2961ی ئەپرلی 22ی بۆ ئەمەریكا ) یسەرداوی فەرمی دەوڵەتی پادشا

دا ثۆی رێىخرا،  9195ٍی ێی ئەپر 99ٌەسەردأێىی فەرِی دەوڵەتیذا ثۆ ئەِەریىب وە ٌە 
ئێراْ خۆی رادەستی ئبیذۆٌۆژیبی "ەِەد رەزا ضب ثە وۆٔگرێسی ئەِەریىب راگەیبٔذ ِح
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 وۆِۆٔیزَ ٔبوبت، ثەاڵَ پێىیستە ئەِەریىب ٌەسەر هبووبرییەوبٔی ثۆ ئێراْ ثەردەواِجێت"
ثەپێی ٌێىذأەوەوبْ، ئەَ ٌێذوأەی رەزا ضب ثۆ دڵٕەوایىردٔی ثەرپرسبٔی ئەووبتی ئەِەریىب 

ٔبثێتەوە و ئەو هۀگبوەش ٌەپێٕبوی  ٌە یەوێتی سۆڤیەت ٔزیه ثىوە ٌەوەی ئێراْ
راو ثىوە  ثەپێی ئەو رێىىەوتٕەی وە ٌۀێىأیبٔذا ذدەستخستٕی زیبتری یۆرأیۆِی پیتێٕ

 (ِحەِەد رەزا ضب)دأەدا هەریەن ٌە رثەپێی زأیبرییەوبٔی )ٔیۆرن تبیّز( ٌەو سەثىوە. 
بتی ئەِەریىب ستبیطی گەالٔی هەردوو الیبْ سەرۆوی ئەوو (جۆْ وۀەدی)پبدضبی ئێراْ و 

وردووە و ثەتبیجەتی جۆْ وۀەدی هبٔی ئێرأییەوبٔی داوە وە سەرثەخۆیی خۆیبْ ثپبرێزْ 
و ٔەوەؤە ژێر وبریگەری یەوێتی سۆڤیەت و ثۆ ئەوەش لسەیەوی ثۀبوثبٔگی دەگىازرێتەوە 

یژی ٌەالیەْ خەڵىێىی " وۆٔترۆڵىردٔی ٔبوچەیەوی گرٔگی ستراتوە ثە رەزاضبی وتىوە 
ثەتىأبی وەن ئێىە و گەالٔی  ئێراْ زیبتر گەرۀتی پبراستٕی سەرثەخۆیی دەوبت سەدە 
ٌەدوای سەدە، هەر ئەوەش وایىردووە وە ئێّە ئەِڕۆ گەضتىیٓ ثەَ رۆژە و ٌەژێر ئەو فطبری 

ەدی ٌە . ِەثەستی جۆْ وۀ ٕگبرییە زۆرأەضذا دەتىأیٓ ئەو ضەڕە ِێژووییە ثىەیٓ"ەو ئبڵئ
 ضەڕی ِێژوویی، ضەڕی وۆِۆٔیزَ و ئبیذۆٌۆژیبی پەیڕەووراوی سۆڤیەت ثىو.

 (2961سىىرداركردوی چەكی ئەتۆمی ) تەمىزی  و واژۆكردوی رێككەوتىىامەی وێىدەوڵەتی

( واڵتەی وە واژۆی رێىىەوتٕەوەیبْ وردووە، ٌە رۆژی یەوی 29ئێراْ وەن یەوێه ٌەو )
سٕىرداروردْ و  ثۆ ی ثە رێىىەوتٕٕبِەی ٔێىدەوڵەتیدا پبثۀذثىؤی خۆ 9191تەِىزی 

رێگریىردْ ٌە دروستىردٔی چەوی ئەتۆِی دووپبت دەوبتەوە و رێىىەوتٕەوە واژۆدەوبت. 
 پەرٌەِبٔی ئێرأیص رێىىەوتٕەوە تەسذیك دەوبت.  9191دواتر و ٌەسبڵی 

 ( 2975ی ئایاری 25ژیای ئەتۆمی بەرووی ئێراوذا ) كردوەوەی دەرگای تەكىۆلۆ

ی سی و هەضتەِیٓ سەرۆوی ئەِەریىب جبرێىی تر دەرگبی تەوٕۆٌۆژیبی (ذ فۆرداڵجێر)
ئەتۆِی ثەڕووی ئێرأذا وردەوە. ٌەثاڵووراوەیەوذا، سەرۆن فۆرد، روؤىردٔەوەی ٌەسەر 

یەْ وەزیری دەرەوەی ئەِەریىب یبداضتێىی ٌێىتێگەضتٕی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب دا وە ٌەال
ثاڵودەورایەوە و تێیذا سەرۆن فۆرد رێگەی ثە ٔبردٔی هۀذێه ِبددەو  )هێٕری ویسٕجەر( 

بٔیبْ ثەتێىەڵىردٔی ٌەگەڵ سىتەِۀی ٌۀبو پێىهبتەی داوە ثۆ ئێراْ و ثەوبرهێٕ
ریبوتەرەوبٔی خۆیبٔذا. هبووبت، ٌەثاڵووراوەوەیذا، سەرۆن فۆرد رێگبی ثە ئێرأییەوبْ داوە 

تىراوی ئەِەریىب ثىڕْ و ثەوبریجهێٕٓ وە وبری دەزگبی پرۆسێسىردٔی وزەی ٔبوەوی دروس
دەرهێٕبٔی ) پٍۆتۆٔیۆَ(یص دەوبت ٌۀبوی ریبوتەرەوبٔی سىتەِۀیذا.  ٌەچبوپێىەوتٕێىذا 

واضٕتۆْ پۆست ٌەگەڵی ئۀجبِیذاوە، ویسٕجەر ٌەثبرەی ئەَ ثڕیبرەی  5112وە سبڵی 
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ووبت ئێراْ یەوێه ثىوە " ئەسەرۆن فۆرد و سیبسەتی ئەووبتی ئیذارەی ئەِەریىبوە دەڵێت 
گرٔگی ثەو پرسە ٔەدراوە وە ئەَ  ٌەو چىارچێىەیەضذا  ٌە هبوپەیّبٔەوبٔی ئەِەریىب و

 ."ِبددە ئەتۆِییبٔە رۆژێه ٌەرۆژاْ ثۆ دروستىردٔی چەوی ئەتۆِی ئبراستەدەورێٓ

 ( 2977ی دیسەمبەری 12سەرداوی سەرۆكی ئەمەریكا بۆ ئێران ) 

ی سەرۆوی ئەووبتی ئەِەریىب سەردأی (جیّی وبرتەر) 9199ی دیسەِجەری سبڵی 19ٌە 
ئێراْ دەوبت و پطتیىأی خۆی ثۆ رژێّی پبضبیەتی ئەووبتی ئێراْ دووپبتذەوبتەوە. 
سەردأەوەی سەرۆن وبرتەر وە رۆژێه پێص سەری سبڵ ثىوە، ثە یەوێه ٌەهۀگبوە 

ەوە و تێیذا سەرۆوی گرٔگەوبٔی ِێژووی پەیىۀذی ٔێىاْ ئێراْ و گەٌی ئەِەریىب ٌێىذەدرێت
ثەهۆی سەروردایەتی ثەهێزی ضبوە، "ضبی ئێرأەوە دەوەستێت و دەڵێت ئەِەریىب ٌەپطتی 

  ئێراْ دورگەیەوی جێگیرو سەلبِگیرە".

 (2979ی كاوىوی دووەم 26) ئەمەریكا  روخاوی رژێمی پاشایەتی و كارداوەوەی

را، ٌەو ذرووخێٕ 9191ی رژێّی پبضبیەتی ئێراْ ٌەالیەْ ضۆڕضی ئیسالِییەوە و ٌەسبڵ
ضەپۆٌێه ٌەخەڵه "ثبرەیەوە )رایّۆٔذ واڵتەر ئبپڵ( سەرٔىسەری ٔیۆرن تبیّز ٔىسی

ضەلبِەوبٔی تبرأی گرتىوە و پطتیىأی پیبوێىی ئبیٕی هەڵهبتىو دەوەْ وە ئبیەتىاڵ 
ئەِەش واٌێىذرایەوە وە رووداوێه ٌەدەرەوەی وۆٔترۆڵی ئەِەریىب روودەدات.  .خىِەیٕییە"

وبت، جیّی وبرتەری سەرۆوی ئەِەریىب چۀذ رۆژێه پبش سەروەوتٕی ضۆڕضەوە هبو
"ئێستب ضبی ئێراْ ٌە ِیسرە، دواتر روو ٌەوۆٔگرەیەوی رۆژٔبِۀىسیذا رایگەیبٔذ 

ثەاڵَ وەن چبوەڕێذەوەیٓ و هیىاداریطیٓ ٌەئبیٕذەدا پەیىۀذییە ٌەواڵتەوەِبْ دەوبت، 
  ."ثبضەوبّٔبْ ٌەگەڵ ئێرأذا ثەردەواِجێت

 ( 2979ی كاوىوی دووەم 19هەڵىەشاوذوەوەی گرێبەستی دوو وێستگەی ئەتۆمی )  

حىىِەتی پبش سەروەوتٕی ضۆڕضی ئیسالِی ثەسەرۆوبیەتی )ضبپىر ثەختیبر( ثڕیبری 
ٍِیبر دۆالر(ی دا وە تبیجەت ثىو ثەدروستىردٔی دوو  9.5هەڵىەضبٔذٔەوەی گرێجەستێىی)
ٍیۆْ دۆالر(ی وەن پێطەوی دروستىردٔی ئەو وێستگبٔە ِ 5٩1وێستگەی ئەتۆِی. ئێراْ ثڕی )

 داوە وە ثڕیبرثىو ٌە ٔبوچەی )دارخۆیٓ(ی خىزستبْ دروستجىرێت. 
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 (2979شىباتی شەكاوی وێىان ئێران و ئەمەریكا )گەڕاوەوەی خىمەیىی و سەرەتای دروستبىووی كێ

ەی وەِتر ٌەدوو ی ضۆرضی ئیسالِی ئێراْ ٌەِبوڵثىە سیّجى ئبیەتىاڵ خىِەیٕی وە دواتر 
 هەفتە ٌە رووخبٔی رژێّی پبضبیەتی ئێراْ و سەروەوتٕی ضۆڕضەوەی گەڕایەوە ئێراْ و

و ٔیبزی رژێّەوەی ْ گەالٔی ئێراْ و ئەِەریىبی چبٔذٌەیەوەَ ٌێذوأیذا تۆوی ٔبوۆوی ٔێىا
وەن دەسپێىی ٍِّالٔێیەوی سەخت ٔیطبٔذا وە چۀذیٓ دەیەیە ٌۀێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب 

خىِەیٕی دەستجەجێ داوای دەروردٔی ثیبٔییەوبٔی ٌەواڵتذا ورد و رایگەیبٔذ ەواِە. ثەرد
"داوا ٌەخىای گەورە ئەوەَ دەستی هەِىو ثیبٔییە خراپەوبْ و هبووبرەوبٔیبْ ٌەواڵتذا 

ئەِەش داوایەوی راستەوخۆی خىِەیٕی ثىو ثۆ دەستپێىردٔی ضەڕ ٌەگەڵ دؤیبی  .ثجڕێت"
( هبواڵتی ئەِەریىی گەیبٔذە 9121وەزارەتی دەرەوەی ئەِەریىب )دەرەوە. ٌەو سەرثۀذەدا، 

  دەرەوەی ئێراْ و تب ِبٔگی ئبزار، خىِەیٕی تىأی وۆٔترۆڵی زیبتر ٌەواڵتذا ثىبت.

 ( 2979ی وۆڤەمبەر 4)  و ئەمەریكا ئێران شا و دەسپێكی ئاڵۆزییەكاوی وێىان رادەستكردوەوەیداواكاری 

ئەو ثیبٔییبٔەی ٌۀبو ئێرأذا ثىوْ هبووبت  ضۆڕش ثەراِجەر سەروردەوبٔی ٌێذوأی ئبگریٕی
ٌەگەڵ هبٔذأی خەڵه ثۆ گەڕأذٔەوەی ضب وە ثەرەو ِیسر هەڵهبتجىو تب دەهبت پەیبِی 

ئەوەی  و رۆژئبوا روؤتردەوردەوە، تب گەضتەێیەوەی ئێرأی ثەراِجەر ئەِەریىبرژێّە ٔى
دۀبسبٔذ ٌەچىاری ٔۆڤەِجەری ر خۆیبْ هێزە چەوذارە گۀجەوبْ وە ئەووبت وەن خىێٕذوب

دا هەڵیبٔىىتبیە سەر ثبڵىێزی ئەِەریىب ٌەتبراْ و داوای گەڕأەوەی ضبی هەڵهبتىویبْ 9191
ٔیۆرن وبٔی ٌەیەوێه ٌە ٔەخۆضخبٔەەست ٔەخۆضی ضێرپۀجەوە دەورد وە ئەووبت ثەد

ستىردٔەوەضی دەیٕباڵٔذ. چەوذارە گۀجەوبْ داوای دادگبیىردٔی ضبیبْ دەورد، ثۆ رادە
رازیٕەدەثىو  ضب دەزأی، ئەووبت ئەِەریىبش ثەرادەستىردٔەوەی ئەِەریىبیبْ ثە ثەرپرس

وتبری گەرِی چىٔىە ئێراْ و رژێّی ضبی وەن یەوێه ٌەهبوپەیّبٔەوبٔی دۀبسی. 
سەروردەوبٔی ضۆڕش تبدەهبت رق و تىڕەیی گۀجە چەوذارەوبٔی زیبتردەورد، ٌەو چۀذ 

ٔیۆرن یروراْ وە ثەپێی زأیبرییەوبٔی )ۆر ٌە خەڵىی ثیبٔی دەستگرۆژەدا ژِبرەیەوی ز
 تبیّز( ٌەسەدا ٔەوەدیبْ ئەِەریىی ثىوْ. 

رق ئەستىری ئێرأییەوبْ و ثەتبیجەتیص ضىێٕىەوتىأی ضۆڕضی ئێراْ ثەراِجەر ئەِەریىبو 
 رۆژئبوا ٌە دوو روأگەوە سەرچبوەی گرتجىو:

ئەِەریىب هەثىو،  ڵپەیىۀذییەوی ثبضی ٌەگەرژێّی پبضبیەتی ئەووبتی ئێراْ  :یەوەَ
ئیذارەی ئەِەریىبش تب ئبستی ٔبردٔی ِبددەی یۆرأیۆَ و دروستگردٔی دوو وێستگەی 

ٌەسەردأە دەوڵەتییەوەضذا ضبی پەهٍەوی ئێراْ ئەتۆِی پبڵپطتی ئەو رژێّەیبْ دەورد، 
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ٔبٔێت، ئەو ٌێذوأەش ٌەوۆٔگرێسذا دڵٕیبیی ئەوەی داثىو وە ثەرەو سیستّی وۆِۆٔیزَ هۀگبو
ئبِبژەثىو ثۆ ٔزیىجىؤەوە ٌە ئەِەریىب و پطتگىێخستٕی جەِسەری وۆِۆٔیزِی وە ثریتیجىو 

وێطەی زۆری دارایی و ٌەچۀذ سبڵی وۆتبیذا  ٌە یەوێتی سۆڤیەت. هبووبت رژێّی پبدضبیی
 سیبسی هەثىو ژِبرەیەوی زۆر ٌەخەڵه تىٔذوراثىوْ ٌەزیٕذأەوبْ.

هەریەن ٌە ضبی پەهٍەوی و سەرۆن وەزیراْ )ضبپىر ثەختیبر( ٌەووبتەدا  :َدووە
و ضۆڕضگێڕأیص ثبوەڕیبْ وە ثەدەست ٔەخۆضییەوە دەیٕباڵٔذ هەڵهبتجىوْ، ِحەِەد رەزا ضب

ٌە یەوێه ٌۀەخۆضخبٔەوبٔی  ،پێذراثىو الیەْ ئەِەریىبوە ِبفی ِبٔەوەیٔەدەورد، ٌە
. ب وردثىو و ِبفی پۀبثەرێتی پێذراثىوئەِەریىب ثىو، سەرۆن وەزیرأیص رووی ٌە ثەریتبٔی

سەروردەوبٔی ضۆڕش ثە ئبضىرا ٔیگەرأی پۀبدأی سەرۆن وەزیراْ و ضب ثىوْ، خىِەیٕی 
پۀبدأی ئەو دوو وەسبیەتییە وادەوبت وە ئێرأییەوبْ ٌە لىَ ٌێذوأێىی داو رایگەیبٔذ "

چیتر ئەِەریىب ٔبتىأێت " هبووبت راضیگەیبٔذثىو وە .ثەرێگبیەوی تر رووثەروویبْ ثجٕەوە"
هبووبت، رادیۆی فەرِی ئەووبتی ضۆڕش ثۀبوی . یبری یەهەستی ئێرأییەوبْ ثىبت "

وۆِەڵگەی ئیسالِی و خىدی ئبیەتىاڵ خىِەیٕی و ِبِۆستبیبْ و خىێٕذوبرأی زأىۆوە ثاڵوی 
یىی وردەوە وە ئەواْ ثەتەواوەتی پطتگیری هەڵىىتبٔە سەر ثبڵىێزی ئیّپریبٌیستی ئەِەر

جبسىسیىردْ ثەسەر ئێرأییەوبٔەوە. دەوەْ و پێیبٔىایە ئەو ثبڵىێزە ٔبوۀذێه ثىوە ثۆ 
هێڵێىی ٌۀێىاْ جیهبٔی  ثەِجۆرە، داوای رادەستىردٔەوەی ِحەِەد رەزاضب و ضبپىر ثەختیبر

 ئێرأی و ثەرەی رۆژئبوا دروستىرد وە تبئێستبش ثەردەواِە.

 (2979ی شىباتی 24ئەمەریكا ) وەیكارداوە اوی بەبارمتەگیراوەكان وقەیر

ویالیەتە  ڵضۆڕضی ئێراْ ثەتەواوەتی دۆخی پەیىۀذییەوبٔی ئەو واڵتەی ٌەگە
یەوگرتىوەوبٔی ئەِەریىب گۆڕی، ِحەِەد رەزا ضب وە هەڵهبتجىو ثۆ ِیسر و ٌەوێطەوە ثۆ 

ی ىبدا هەثىو، ئەِەش گىِبْ و رلێىئیذارەی ئەِەری ڵئەِەریىب پەیىۀذییەوی ثبضی ٌەگە
. هەڵىىتبٔەسەر ثبڵىێزخبٔەی زۆری الی سەروردەوبٔی ضۆڕضی ئیسالِی دروستىردثىو

ەوە چۀذیٓ جبر ئەو  9191ئەِەریىب ٌەتبراْ یەوەَ جبر ٔەثىو، ثەڵىى ٌەپبیزی سبڵی 
ضىێٕی خۆپیطبٔذاْ و ٔبڕەزایەتی ئەو وەسبٔەی وە دژی ثىؤی ثبڵىێزخبٔەیە ثىثىە 

و تۀهب یەن ِبٔگ پبش  9191ی ضىثبتی  9٩اجبر ٌە ئەِەریىب ثىوْ ٌەواڵتەوەیبْ. دو
ثبڵىێزخبٔەوە هێرضی ورایە سەر و داگیرورا. ثەهۆی ئەوەی پێطتر  هەڵهبتٕی ضب

ثبڵىێزخبٔەی ئەِەریىب ٌە ئێراْ چۀذیٓ جبر رووثەرووی ِەرترسی و وىضتٕی ستبفەوەی 
ىبریذا وەضىهەوای ثىوثىەوە، ئەو ثبڵىێزخبٔەیە ٌەسەروثۀذی سەرهەڵذأی ضۆڕش و گۆڕأ
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ِەترسییەوبٔی ٌێٕیطتجىو. سەرۀجبَ ٌەسەرەتبی دەستپێىردٔی لەیرأی 
 91وەسەوە وەِىراثىؤەوە ثۆ  9٩11ستبفی ئەو ثبڵىێزخبٔەیە ٌە ثەثبرِتەگیراوەوبٔذا 

 وەس. 

 (رەزا ضب ِحەِەد)دا وەزارەتی دەرەوەی ئەِەریىب ئبگبدارورا وە 9191ٌە ئۆوتۆثەری سبڵی 
 هبووبت دەسەاڵتذارأی ئەِەریىبچبرەسەرێىە وە تۀهب ٌە ئەِەریىب هەیە، پێىیستی ثە

سەرۆن وەزیرأی ئێراْ ئبگبداردەوەْ وە ضب دەیەوێت ثچێتە ئەِەریىب ثۆ  )ِەهذی ثبزرگبْ(
دا  9191وەرگرتٕی چبرەسەر. سەرۆن وەزیرأیص ٌەسەرو ثۀذی هێرضەوبٔی ضىثبتی 

ِحەِەد . دەثێتە ژیبٔی ثبڵىێز و ستبفەوەی پبرێزراوەثەٌێٕی ئەوەی ثە ئەِەریىییەوبْ دا و
دا گەضتە ضبری ٔیۆروی ئەِەریىب. سەرەتب  9191ی ئۆوتۆثەری  55رەزا ضبی هەڵهبتىو ٌە 

وبردأەوەی ئێرأییەوبْ تبڕادەیەن ئبسبیی ثىو، ثەاڵَ دواتر ئەو ثبثەتە ورایە چەوێه ثۆ 
ثۆ ثەرزوردٔەوەی  و ضۆڕضی ئیسالِی دژایەتیىردٔی ئەِەریىب و رۆژئبوا و سەروردەوبٔی

ی  ٩سىدیبْ ٌێىەرگرت، تب گەضتە ئەوەی ٌە  ْحەِبسەتی خەڵه و ثەتبیجەتیص گۀجب
دا ٌەالیەْ ژِبرەیەوی زۆر ٌەگۀجبْ وە ثەپێی زأیبرییەوبٔی ِبڵپەڕی  9191ٔۆڤەِجەری 

رتجىو ( سێ هەزار گۀج دەثىوْ و هۀذێىیبْ چەویبْ هەڵگ1111)ثریتبٔیىب( ٔزیىەی )
ژْ و پیبو (91)هێرضىرایە سەر ثبڵىێزخبٔەی ئەِەریىب ٌەتبراْ و پبش ِبوەیەوی وەَ 

ثەثبرِتەگیراْ ٌەگەڵ سێ دپٍۆِبتىبری دیىەی ئەِەریىی ٌە ٌەستبفی ثبڵىێزخبٔەوە 
وەزارەتی دەرەوەی ئێراْ. پبش چۀذ رۆژێىی وەَ، جیُ وبرتەر سەرۆوی ئەووبتی ئەِەریىب 

تىبرأی واڵتبٔی دیىە هەوڵەوبٔیبْ چڕوردەوە ثۆ ئبزادوردٔی ژِبرەیەن ٌە دپٍۆِبو 
ٌەو سەروثۀذەدا تیّێىی ٔىێٕەرایەتی ئەِەریىب ثەاڵَ ثێسىد ثىو.  ،ثەثبرِتەگیراوەوبْ

 پێطىتری ئەِەریىب رێگەیبْ پێٕەدرا ثچٕە ٔبو ئێرأەوە. ثەسەرۆوبیەتی داواوبری گطتی 

ِەرجی سەرەوییبْ ٌەثەراِجەر ئبزادوردٔی  دەسەاڵتذارأی ضۆڕضی ئیسالِی ٌەووبتەدا سێ
ثەثبرِتەگیراوەوبٔذا دأبثىو وە ٌەرێگەی )عەثىي حەسەْ ثۀی سەدر( وەزیری دەرەوەی 

 ئێرأەوە ئبضىرا ورا، ِەرجەوبٔیص ثریتیجىوْ ٌە:

 .ئەِەریىب دەستێىەرداْ ٌەوبروثبری ٔبوخۆی ئێرأذا ٔەوبت وەَ:یە 

 .وەضب رادەستی ئێراْ ثىرێتە دووەَ: 

ِىڵه و سبِبٔە دەستجەسەرداگیراوەوبٔی ضب وەن ِىڵه و ِبڵی دزراوی خەڵه  :سێیەَ 
 ثٕبسێٕێ.
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ٌەوەاڵِذا ئەِەریىب رایگەیبٔذ ئێراْ ِبفی خۆیەتی داوای ِىڵه و ِبڵی ضبثىبتەوە و داوا  
ٌیژٔەیەوی ٔێىدەوڵەتی  ی دا وە، هبووبت ثەڵێٕیطپێطىەضی دادگبوبٔی ئەِەریىب ثىبت

ثۆ ثەدواداچىؤی پێطێٍىبرییەوبٔی ضب ثەراِجەر ثەهبواڵتیبٔی ئێرأی ثۆ سپێرێت را
ثەاڵَ ٌەالیەْ دەسەاڵتذارأی  ئبضىراوردٔی هەر تبواْ و ِبفێىی پێطێٍىراوی رژێّەوەی ضب،

 أذٔەوەی ثەثبرِتەگیراوەوبْ ورایەگەڕ ئەووبتی ئێراْ و ضۆڕضی تبزە سەرپێىەوتىوەوە
 گبوأە. پێطّەرجی جێجەجێىردٔی ئەَ هۀ

 (2912كارداوەوەی ئیذارەی كارتەر ) 

، دواجبر ئیذارەی و ثۆ ئبزادوردٔی ثەثبرِتەگیراوەوبْپبش چۀذیٓ هەوڵی ضىستخىاردو
ئەووبتی ئەِەریىب ثەسەرۆوبیەتی ) جیّی وبرتەر( چۀذ هۀگبوێىی تىٔذی ٌەثەراِجەر 

ٔەوتی ئێراْ ٌەگەڵ  ئێراْ هەڵگرت وە ثریتیجىوْ ٌە لەدەغەوردٔی وڕیٓ و هبوردەوردٔی
، وە ثەهبوەی ٍِیبرەهب دۆالرثىو ٌەئەِەریىب یەوبِْىڵىىِبڵی ئێرأ دەستجەسەراگرتٕی پبرەو

هبووبت ئەِەریىب سەرپەرضتی هەڵّەتێىی تىٔذی دپٍۆِبسی دژی ثەرژەوۀذییەوبٔی ئێراْ 
بری ثڕی ٌۀەتەوە یەوگرتىوەوبْ دەستپێىرد، ٌەوِبوەیەدا دپٍۆِبسیەتی ئەِەریىب تىأی دوو

راْ ی دیسەِجەر( دژی ئێ 19ی دیسەِجەر و  ٩ثڕیبری گرٔگی ٔەتەوە یەوگرتىوەوبْ )
بی ٔێىدەوڵەتی ی ٔۆڤەِجەریطذا ئەِەریىب سىباڵیەوی ٌەدادگ51ثەدەستجهێٕێت. هبووبت، ٌە 

دا دادگب ثڕیبرەوەی ٌەثەرژەوۀذی 9111دواتر ٌە ِبٔگی ِبیسی  دژی ئێراْ جىاڵٔذ وە
رد. هەڵىێستی وۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتی و رازیجىؤیبْ ثەسزادأی ئێراْ ئەِەریىب پەسۀذو

پٍۆِبتىبرأی ثەضێىی زۆر ٌەواڵتبٔی جیهبٔیص یثەهۆی پرسی ثەثبرِتەگرتٕەوەوە ثىو، د
ثۀبوی خۆیبٔەوە هەوڵی رزگبروردٔی ثەثبرِتەگیراوەوبٔیبْ دەدا. یەوێه ٌەو رووداوأەی 

روویذا و پەیىۀذی ثەپرسی لەیرأی  9111ی وبٔىٔی دووەِی سبڵی 51وە ٌە 
ثەثبرِتەگیراوەوبٔی ئەِەریىبوە هەثىو، ئەوە ثىو دپٍۆِبتىبرأی وۀەدی یبرِەتی 

تىأیجىیبْ خۆیبْ  دەستگیرٔەوراثىْ و ئبزادوردٔی ضەش دپٍۆِبتىبری ئەِەریىییبْ دا وە
 أەیبْبتىبرزخبٔەی وۀەدا، ئەوأیص ٌەڕێگەی خۆیبٔەوە ئەو دپٍۆِثگەیۀٕە ثبڵىێ

 داخرا.  ئێراْ، دواتر ثەهۆی ئەو رووداوەوە ثبڵىێزخبٔەی وۀەدا ٌە ئەِەریىبگەیبٔذثىە 

 ( 2979 یی وۆڤەمبەر29ئازادكردوی بەشێك لە بەبارمتەگیراوەكان ) 

ژِبرەیەن  ، ئبیەتىاڵ خىِەیٕی ثریبری ئبزادوردٔی9191ی سبڵی ی ٔۆڤەِجەر99ٌە 
ژْ و رەضپێستی ئەِەریىی ثەرەگەز ئەفریمی  ْثەثبرِتەگیراوی دەرورد، کە سەرجەِیب

ثىوْ، ثیبٔىی خىِەیٕیص ثۆ ئبزادوردٔیبْ ئەوە ثىو وە رایگەیبٔذ ئیسالَ رێز ٌەژْ دەگرێت و 
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ی ٔۆڤەِجەردا ثڕیبرەوەی 91رەضپێستەوبٔیص چەوسێٕراوەْ ثۆیە ئبزاددەورێت. دواجبر ٌە 
ێزخبٔەی ەستبفی ثبڵىخىِەیٕی جێجەجێىراو ضەش پیبوی رەضپێست و چىار ژْ وە ٌ

هبواڵتیەکی دیىە ئبزادوراثەهۆی  9111ی تەِىزی 99دواتریص ٌە ئەِەریىبثىوْ ئبزادوراْ. 
ە ث ثەِەش ژِبرەی ثەثبرِتەگیراوەوبْ وە ئبزادٔەوراثىوْ ثىْ خراپی دۆخی تۀذروستیەوە.

دەسەاڵتذارأی ئێراْ هەڕەضەی ٌەتەواوی دأیطتٓ و گفتىگۆوبٔذا، وەس. دواتر  25
ادگبیىردٔی دەستگیروراوەوبٔیبْ دەورد ثەتۆِەتی جۆراو جۆر و ٌۀێىأیطیبٔذا ثەتۆِەتی د

 جبسىسیىردْ. 

 

 ( 2912 ویساویی  14هەوڵێكی شكستخىاردوی ئیذارەی كارتەر ) 

هبوضبْ ٌەگەڵ هەوڵە دپٍۆِبسییەوبْ ثۆ رزگبروردٔی ثەثبرِتەگیراوەوبٔی ثبڵىێزخبٔەی 
رأەوەوە ئیذارەی ئەووبتی ئەِەریىب ثیری ٌە ثەوبرهێٕبٔی ئەِەریىب، هەر ٌەسەرەتبی لەی

پالٔی سەرثبزی دەوردەوە ثۆ رزگبروردٔیبْ، ئەوە ثىو پبش ضىستی هەوڵەوبٔی ئەِەریىب و 
دا  9111ی ئبپرٌی  5٩ٔىێٕەرایەتی ژِبرەیەوی زۆر ٌە واڵتبٔی دؤیب ٌە تبرأذا، وبرتەر ٌە 

یەن(  و ثۆ ئەو ِەثەستەش  ژێرٔبوی )ثیبثبٔیٌە ثریبری ئۆپەراسیۆٔێىی سەرثبزی دەدات
ثۀهێٕی هێزێه رەوأەی ٔبوچەیەوی ثیبثبٔی ٌەثبضىری رۆژهەاڵتی تبراْ دەوبت، پالٔەوە 
ثەوجۆرەیە وە گروپێه ٌەسەرثبزی تبیجەت و راهێٕراو ثەهێٍیىۆپتەر ٌەو ٔبوچە ثیبثبٔەوە 

ورا وە  ووەِی ئۆپەراسیۆٔەوەوە ثەخبڵی سەرەتبی ئۆپەراسیۆٔەوە دادۀرا رەوأەی خبڵی د
خێرا هەڵجىىتٕە و ثەضێىەیەوی ئەوەی ٌۀبوب ٌۀزیىی ثبڵىێزخبٔەوەی ئەِەریىب ثىوْ ثۆ

و ثەثبرِتەگیراوەوبْ رزگبرثىەْ. ٌەالیەوی دیىەوە ثەضێىی دیىەی سەر ثبڵىێزخبٔەوە
ی ئێراْ. سەرثبزەوبْ ئبِبدەوراثىوْ ثۆ هەڵگرتٓ و گەیبٔذٔی ثەثبرِتەگیراوەوبْ ثۆ دەرەوە

ثەاڵَ دواتر دوواْ  ثۆدروستجىو،هەرچۀذە هەر ٌەسەرەتبوە ئۆپەراسیۆٔەوە وۆِەڵێه وێطەی 
ٌەو هەضت  فڕۆوەیەی وە ٔێردراثىوْ ثۆ ئۆپەراسیۆٔەوە پێص گەضتٕیبْ ثەوێ ٌەیەوەَ 

ۆپەراسیۆٔەوە ٌەوبروەوتجىوْ و یەوێىی دیىەش ٌەهەِبْ ضىێٓ وەوتجىوە وێستگەی ئ
ەْ، ٌەثەرئەوە ثریبری تێگەضتٓ وە ٔبتىأٓ ئۆپەراسیۆٔەوە ئۀجبِجذ خىارەوە.  هێزەوە

خۆی کێطب ثە فڕۆوەیەوی  ذا، ٌەووبتەدا هێٍیىۆپتەرێىی وە ِبثىوەوە پبضەوطەیبٔ
و ثەوەش ئەوۀذەی تر ثبرگرأی ثۆ تیّەوە دروستجىو، ثەهۆیەوە هەضت ئۀذاِی پطتیىأیذا

بْ ثەجێّب، وە دواتر ٌە ضبضەی تیڤییەوبٔی خزِەتگىزاری ئەِەریىی وىژراْ و تەرِەوبٔی
ئێرأەوە ٔیطبٔذراْ و تەرِەوبٔیبْ ریزوراثىوْ. ثەوهۆیەضەوە ئەَ هەوڵەی ئیذارەی وبرتەر 
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ووبتەدا ٌەضەرِەزارورا و خرایە ژێر فطبرێىی زۆرترەوە ثۆ گێڕأەوەی تەرِەوبٔیبْ. 
ثىو وەن ٔبڕەزایەتییەن ەی ئەِەریىب وە دژی ئۆپەراسیۆٔەو)سبیرس ڤەیٓ( وەزیری دەرەوە

ٌەثەراِجەر ئەو ضىستەدا دەستی ٌەوبروێطبیەوە. ثەوجۆرە، هەِىو هەوڵە دپٍۆِبسییەوبْ 
ثەثٕجەست گەیطتٓ، ثەثبرِتەگیراوەوبٔیص گىاسترأەوە ثۆ جێگەی ضبراوە و ٔهێٕی دیىە. 

برتەر ِبٔەوەی ثەثبرِتەگیراوەوبْ و ئۆپەراسیۆٔە ضىستخىاردووەوەی هۆوبرثىوْ ثۆئەوەی و
 جژاردٔی داهبتىودا هەڵٕەثژێردرێتەوە. ڵٌەهە

 ( 2912 یی تەمىز 17دەستپێكردوی سسا ئابىرییەكان )  عێراق،-مردوی شا، شەڕی ئێران

، ئەِەریىب تىأی ٔزیىتریٓ هبوپەیّبٔەوبٔی خۆی رازیجىبت 9111تب ِبٔگی ئبیبری سبڵی 
ذٔی ئەو سزایبٔە و ِردٔی ضبی ثۆئەوەی سزای ئبثىری ثخۀە سەر ئێراْ. هەرچۀذە سەپبٔ

هەڵهبتىوی ئێرأیص ٔەثىؤە هۆی الوازوردٔی ئێراْ و رەوأذٔەوەی گىِبٔەوبْ. هەژدە ِبٔگ 
پبش هەڵهبتٕی ثۆ دەرەوەی واڵت، ِحەِەد رەزا ضبی ئێراْ ٌۀەخۆضخبٔەیەوی سەرثبزی 

ۆی، پرسەیەوی ٌەِیسر وۆچی دوایی ورد. هەر ٌەو واڵتە وە ٌەوۆتبیی تەِۀیذا گەڕاثىەوە ث
دەوڵەتی ثۆ سبزورا. ِردٔی ضب وبریگەری زۆری ٌەسەر لەیرأی ثەثبرِتەگیراوەوبْ ٔەثىو، 

"ثۆ ئێّە، هەرثۆیە عەثذوي حەسەْ ثۀی سەدر، وتەثێژ ثۀبوی سەرۆوی ئێرأەوە رایگەیبٔذ 
ٌەسەروثۀذی حەجىردْ . دواتر، ئبیەتىاڵ خىِەیٕی "چۀذیٓ سبڵە ِردووەضبی ئێراْ 

ىەی پیرۆز پەیبِێىی ئبراستەی ئەِەریىییەوبْ وردو داوای گەڕأذٔەوەی تەواوی ٌەِەو
و داواضی ورد وە ئەِەریىب ثەڵێٓ ثذات دەستێىەردأی ڵه و ِبڵی ضب و ئێرأییەوبٔی وردِى

 سەرثبزی و سیبسی ٌەوبروثبرەوبٔی ٔبوخۆی ئێرأذا ٔەوبت. 

ەسەروردٔی لەیرأی وداو تب رادەیەن وبریگەرییبْ ٌەسەر چبرردوو دواتر 
 ثەثبرِتەگیراوەوبْ ورد، ئەوأیص: 

داِەزرأذٔی حىىِەتێىی ٔىێ ثۆ ئێراْ ٌۀیىەی ِبٔگی ئبثذا، ئەوەش وایىرد وبرتەر یەوەَ: 
 دەستجەجێ هەوڵی زیبدوردٔی هەوڵە دپٍۆِبسییەوبٔی ثذات. 

ٌەالیەْ عێراق و داگیروردٔی ثەضێه ٌەخبوی ئێراْ  -دەستپێىردٔی ضەڕی ئێراْدووەَ: 
 ی سێپتێّجەردا.  55عێرالەوە ٌە 

( ثۆ ِبوەیەوی وبتی دەسەاڵتذارأی 9111-9111هەرچۀذە دواتر ضەڕی ئێراْ عێراق )
و َ ئەو ضەڕەئێرأی ٌەگفتىگۆوردْ ٌەسەر لەیرأی ثەثبرِتەگیراوەوبْ دوورخستەوە، ثەاڵ
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الوازوردثىو ٌەثەردەَ  ثەردەواِجىؤی سزا ئبثىرییەوبٔی سەر ئێراْ، حىىِەتی ئەو واڵتەیبْ
 هێرضە ثەردەواِەوبٔی سىپبی عێرالذا.

ٌەوبتی سەردأی )ِحەِەد عەٌی رەجبیی( ثۆ ٔەتەوەیەوگرتىوەوبْ ٌەِبٔگی ئۆوتۆثەری  
، ژِبرەیەوی زۆر ٌە سەروردەی واڵتبٔی جیهبْ پێیبْ راگەیبٔذثىو وە ئێراْ ٔبثێت 9111

بٔی ٌەگەڵ عێراق تب پرسی چبوەڕوأی یبرِەتی ئەواْ ثێت ٌەضەڕو ٍِّالٔێى
ثەثبرِتەگیراوەوبْ چبرەسەر ٔەوبت. هبووبت هبووبری ثەردەواِی عێراق ٌەالیەْ ئەِەریىب 
هێٕذەی تر دەسەاڵتذارأی ئێرأی ترسبٔذثىو تب ٔبچبرثىوْ ثڕیبری ثەضذاریىردْ ثذەْ 

ٔذاثىو ٌەگفتىگۆوبٔی تبیجەت ثەچبرەسەروردٔی ئەو پرسە. هەرچۀذە ئێرأییەوبْ ثریبریب
ئەِەریىب، ثەاڵَ ثۀبوثژیىأی جەزائیر، گفتىگۆوبْ  ڵوە ٔەچٕە گفتىگۆی راستەوخۆ ٌەگە

ثەردەواِجىوْ وە تێیذا ئێرأییەوبْ  9119و تب سەرەتبی سبڵی  9111ثەدرێژایی سبڵی 
ئەووبت هەِىو داواوبرییەوبٔی خۆیبْ ٌەدوو خبڵذا چڕوردثىوەوە وە ئەوأیص هەٌگرتٕی سزا 

 ْ و گێڕأەوەی تەواوی ِىڵه و ِبڵی ئێراْ ثىو ٌەئەِەریىب.ئبثىرییەوب

  (2912 یی كاوىوی دووەم12ازادكردوی بەبارمتەگیراوەكان )رێككەوتىی كۆتایی و ئ

ۆفەر( جێگری وەزیری دەرەوەی دا ٌەالیەْ )وارْ وریست 9119ی وبٔىٔی دووەِی  91ٌە  
تێیذا ئەِەریىب رازیجىو ثە گێڕأەوەی و ٌەگەي ئێرأییەوبْ ئۀجبِذرا رێىىەوتٕێه ئەِەریىب

ٌەگەڵ  تەواوی ِىڵه و سەروەتی ئێراْ وە ٌەئەِەریىب دەستیبْ ثەسەرداگیراثىو،
و دەستىەرٔەداْ ٌەپرسە سیبسی و جێگیروردٔی ثەهبی پبرەو داواوبرییە داراییەوبْ 

جێىراْ وە ەثەوەش دوو داواوبری وۆٔىرێتی ئبیەتىاڵ خىِەیٕی جێج سەرثبزییەوبٔی ئێرأذا. 
ی وبٔىٔی دووەِی  51ٌە  ذا ئبراستەی ئەِەریىبی ورد، ثەوهۆیەضەوەٌەوبتی حەج

ێی ئەِەریىب و پبش چۀذ سبتێىی وەَ ٌە وتبری دەستجەوبرثىؤی سەرۆوی ٔى (9119)سبڵی
( پۀجبو دوو وەسیبْ 25وە تب ئەووبت ) ثەثبرِتەگیراوەوبْ رۆژ (٩٩٩ ))رۆٔبڵذ ریگٓ( و دوای

 .ادوراْئبز ِبثىٔەوە

(ەوە VC-137)(دا و ٌەڕێگەی فڕۆوەیەوی جۆری9119ی وبٔىٔی دووەِی 5٩ٌە)ئەوەثىو 
ٌەوێ  ٌە ٔیۆرک،گەضتٕەوە فرۆوەخبٔەی )ستىارت(ی ٔێىدەوڵەتی ثەثبرِتەگیراوەوبْ 

هەزاراْ وەس ٌەضەلبِی )هىدسٓ ڤبٌی( ثەئباڵو ٌۆگۆی ئەِەریىبوە ٌەپێطىازی 
  ۆیبْ ثەهبتٕەوەیبْ دەردەثڕی.ئبزادوراوەوبٔذا ثىوْ و خۆضحبڵی خ
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 ( لەسەر پەیىەوذییەكاوی وێىان ئەمەریكا و ئێران2979كاریگەری شۆڕشی ئیسالمی )

ثە خبڵی یەوالوەرەوەی  دا(9191سبڵی )ٌە ئیسالِی ئێراْ سەروەوتٕی ضۆرضی
پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئەِەریىب و ئێراْ هەژِبردەورێت، ثەجۆرێه ئەو پەیىۀذییبٔە 

وبتێه ئبیەتىاڵ  9191ە وبریگەرییەوبٔی تب ئەِڕۆش ثەردەوآِ. ٌە یەوی ضىثبتی تێىچىْ و
ەو گڕوتیٕێىی خىِۀی ٌەفەرۀسبوە دەگەڕێتەوە ئێراْ، ضىڕش دەستیپێىردثىو ثەاڵَ ئ

و هەِىأی ٌەدەوری خۆی وۆوردەوە. سەرأی ئەَ ضۆڕضە ئیسالِییە دیىەی دایە ضۆڕضەوە
رۆژئبوایبْ وردثىوە وەرەستەی جىاڵٔەوەوەیبْ، ئەواْ ِەزهەثییە، پێطتر دەستێىەردأی 

و خەڵىیبْ وا تێگەیبٔذثىو وە ئەو جۆرە دەستێىەردأەیبْ دەورد هەِیطە دوژِٕبیەتی
تەواوی ِبڵىێرأییەوبٔی ئێرأە. دەستگیروردٔی  دەستێىەردأی رۆژئبوا هۆوبری سەرەوی

 ٩٩٩تجەسەراگرتٕیبْ ثۆِبوەی و دەسٌەثبڵىێزخبٔەی ئەِەریىب ٌەئێراْ  وەسی 21ستبفێىی 
رۆژ ثىە خبڵی سەرەوی ثەرجەستەوردٔی دروضُ و رێتریىە ئبیٕییەوبٔی ضۆڕضی ئیسالِی ٌە 
والیعذا، ئەو دەستپێطخەرییەی سەرأی ضۆڕضی تبزە سەروەوتىوی ئێراْ ثىوە خبڵی 

رج سبڵەی ٔێىاْ ئەِەریىبو ئێراْ وە لىاڵییەوەی ٌەوتەیەوی جۆ 11دەسپێىی ٍِّالٔێیەوی 
"ئێراْ ِیحىەر و ثۆضی وىڕدا خۆی ثیٕییەوە وبتێه ٌەسەردەِی سەرۆوبیەتییەوەیذا وتی 

 جەوهەری وبرە ضەیتبٔییەوبٔە ٌەجیهبٔذا". 

هەِیطە پرسی تیرۆر و چەوی ئەتۆِی الی ئەِەریىییەوبْ و پرسی دژایەتیىردٔی دیٓ و 
ىی ٍِّالٔێىبٔیبْ ثىوە. پبڵپطتیىردٔی ئیسرائیً الی ئێرأییەوبْ جەوهەری گىتبر و رێتری

ێٓ وە "ئێراْ ثەضێىەیەوی ِەترسیذار هەوڵی ڵثەرپرسبٔی وۆضىی سپی هەِیطە ئەوە دە
چەوی ئەتۆِی دەدات و تیرۆر ثەرهەِذەهێٕێت، هبووبت ژِبرەیەوی وەِیص دەستخستٕی 

 دەستیبْ ثەسەر دەسەاڵتی ئەو واڵتەدا گرتىوە و ئبزادییەوبٔیبْ پێطێٍذەوەْ". ٌەثەراِجەردا
و پبڵپطتیىردٔی ئیسرائیً ثۆ داگیروردٔی  ی ئیسالَثەرپرسبٔی تبراْ پرسی دژایەتیىردٔ

وەن ئبِرازێه ثۆ دژایەتیىردٔی  زیبتری لىدس و ٔبوچەی دەسەاڵتی ِسىڵّبٔبْ
 . ەریىییەوبْ و رۆژئبوا ثەوبردەهێِٕٓئە

پطتیىردٔی ئەو دژایەتیىردْ و رلی زۆری دەسەاڵتذارأی ئێراْ ثەراِجەر ئەِەریىب ٌە پبڵ  
دا دەسەاڵتی  9121ئێرأەوە سەرچبوەدەگرێت. رەزا ضب ٌەسبڵی  (ِحەِەد رەزا ضبی)واڵتە ٌە 

( یەوە پطتگیری CIAگرتە دەست پبش وىدەتبیەن وە ٌەالیەْ دەزگبی سیخىڕی ئەِەریىی )
 ثە حىىِەتێىی هەٌجژێردراو.ورا دژ
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 ضيريٓ)پەرەسۀذٔی ضۆڕضەوە،  ٌەثبرەی زوڵُ و زۆری رەزا ضبو وبریگەرییەوبٔی ٌەسەر 
ضبیبْ وەن زاڵُ و  زۆرثەی ئێرأییەوبْ"ێت ڵدیپٍۆِبتىبری پێطىی ئێراْ دە (هٕتر تبهّبسي

ضیریٓ زیبتر ثبثەتەوە  ."دڵڕەق دەثیٕی، ئەوەش وبری ضۆڕضگێڕأی ئبسبٔتر وردثىو
ن "ثەهۆی ئەوەی وە ضب ٔەیذەویست و رێگەی ٔەدەدا ژیٕگەیەروؤذەوبتەوە و دەٌێت 

ثڕەخسێت وەتێیذا گروپە عیٍّبٔییەوبْ چبالوجٓ، ئەوە وایىرد هەِىو ضتێه ثۆ گروپە 
ِەزهەثی و ئبیٕییەوبْ ثەجێجّێٕێت، وە دواتر تىأیبْ ِزگەوتەوبْ و داِەزراوە ئبیٕییەوبْ 

 ".ثهێٕٓ و خەڵه ٌەدژی ضب پڕثىەْثۆ گەیبٔذٔی پەیبِەوبٔیبْ ثەوبر

ەِەریىب رێگەی ثەهبتٕی رەزا ضبدا ثۆٔبو خبوی دا ئ 9191ی ئۆوتۆثەری  55وبتێه ٌە 
ەردایە رق و واڵتەوەی وە ئەووبت گرفتبری ٔەخۆضییەوی سەختیص ثىو، ئەوە زیبتر ئبگری ث

دپٍۆِبتىبری پێطىوی ئەِەریىب و  (ثروس الیٕجٓ)ویٕەی ضۆڕضگێڕەوبْ ثەراِجەر ئەِەریىب. 
 ستذووە، پرسی دەستگیروردٔیراگەیبٔ یەوێه ٌە ثەثبرِتەگیراوەوبْ ثەدۀگی ئەِەریىبی

افی ثبڵىێزخبٔەی ئەِەریىب ٌەالیەْ ئێرأییەوبٔەوە سەرەتب وبرێىی سّجىٌی ثچىن ثىو، 
بْ و سەداْ خىێٕذوبر خۆیبْ هەڵذەواسی دواتر ثبثەتەوە گۆڕدراو وبتێه دەیثەاڵَ 

ی ثەدیىارەوبٔی ثبڵىێزخبٔەوەدا، ئەوە سۆزێىی زیبتری ٌۀبو خۆپیطبٔذەراْ و پطتیىأب
 ضۆڕش دژثە ئەِەریىب دروستىرد. 

ضیىەرەوە سیبسییەوبْ پێیبٔىایە، پرسی دژایەتیىردٔی ئەِەریىب ٌەالیەْ سەرأی ضۆڕضی 
ئیسالِی رەهۀذێىی جیهبٔیطی هەثىوە ٌەووبتەدا، یەوێتی سۆڤیەت هەوڵی الوازوردٔی ئەو 

. ِی دەوردپەیىۀذییەی رژێّی ضبو ئەِەریىبی دەدا، ثۆ ئەوەش پبڵپطتی ضۆڕضی ئیسال
هبووبت، وبریگەری فىری چەپڕەوی ٌۀێى ئیراْ و ئبزەرییەوبْ ثەتبیجەتی رەهۀذی 

 جەِسەرگیری ٍِّالٔێىبٔی ئێراْ و ئەِەریىب روؤتر دەوبتەوە. 

ئێراْ و ئەِەریىب،  ٔێىاْ پەیىۀذییەوبٔی خستە  دواتر چۀذ رووداوێه هێٕذەی تر درزیبْ
، دواتریص وبْ ثىوەریىب ٌەعێراق دیبرتریٓ رووداوەعێراق و پبڵپطتی ئەِ-جۀگی ئێراْ

فڕۆوەیەوی ئێرأی وەضتییەوی دەریبوأی ئەِەریىی ٌەوۀذاوی فبرسذا  9111ٌەسبڵی 
 ئێرأی گیبٔیبْ ٌەدەستذا.  )511دەخبتە خىارەوە و ثەهۆیەوە )
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 (2911-2912عێراق و رۆڵی ئەمەریكا ) -جەوگی ئێران

 .و ٔبجێگیری دۆخی سیبسی و ئبثىری ئێراْ وەرگرێت عێراق هەوڵیذەدا سىد ٌەئبڵۆزی
ثەوهۆیەضەوە  .ثەدی رووخبٔی رژێّی ضبو گۆڕیٕی رژێّی حىىِذاری ئەو واڵتەٌەسەرو

( وە تێیذا ثەضێه ٌەوێطە 9192رەتىردٔەوەی ٔبوەرۆوی رێىىەوتٕٕبِەی جەزائیری سبڵی )
ضۆرضی وىردی ٔێىاْ عەرەة( ٌەسەر حسبثی تىأذٔەوەی  کۀذاویسٕىرییەوبْ و پرسی )

هەردوو واڵت چبرەسەروراثىوْ. گرژی ئبڵۆزییەوبْ و هەڕەضەی جۀگ ٌۀێىاْ هەردوو واڵتذا 
جۀگێىی خىێٕبوی ٌۀێىاْ  9111ی سێپتێّجەری سبٌی  55تبدەهبت پەرەی دەسۀذ، تب ٌە 

ئێراْ و عێراق و ثەدەستپێطخەری عێراق و ٌەسەر داوای سەرۆوی ئەووبت )سەدداَ حسێٓ( 
 .دەستیپێىرد

ٌەثبرەی هۆوبرەوبٔی دەستپێىردٔی ئەو جۀگە، رۆژٔبِەی ٔیۆرن تبیّز ٌەزاری ثەضێه ٌە 
ضیىەرەوە سیبسییەوبٔی ئەووبت و پسپۆڕأی دۆخی سیبسی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست، دۀىسێت 
"عێراق دەیىیست ثجێتە جێگرەوەی ئێراْ ٌەگرتٕەدەستی دەسەاڵتی یەوەَ ٌەرۆژهەاڵتی 

تەواوی واڵتبٔی دیىە ثخبتە ژێر وۆٔترۆڵی پالٔی ستراتیژی خۆیەوە، هبووبت ٔبوەڕاست و 
عێراق ٌەوبریگەرییەوبٔی ضۆڕضی ئیسالِی ئێراْ دوودڵ ثىو و ترسی ئەوەی هەثىو ئبگری 
ضۆڕش ثپەڕێتەوە سٕىرەوبٔی عێراق و ٔبوچە زۆریٕە ضیعەوبٔی عێراق راپەڕیٓ دژی رژێّی 

 . "ثەعس ثىەْ

عێراق پالٔی دیىەضی ٌەدەستپێىردٔی جۀگذا ٕەرە سەرەوییەدا، هبووبت ڵٌەگەڵ ئەو دوو پب
عەرەة کۀذاوی هەثىو، دەیىیست ٔبوچە ٔەوتییەوبٔی )خىزستبْ( وۀبرەوبٔی رۆژهەاڵتی 

 ثگرێتەوە دەست. 

چىٔىە  ،عێرالذا ثەفەرِی رۆڵێىی ثێالیۀبٔە ثىو-سەرەتب رۆڵی ئەِەریىب ٌەجۀگی ئێراْ
 ِەریىب پەیىۀذییە دپٍۆِبسییەوبٔی ٌەگەي هەردوو واڵت پچڕاثىو. ٌەو سەروثۀذەدا ئە

ثەپێی زأیبرییە ئەرضیفىراوەوبٔی )زە تبیّز(ی ئەِەریىی وە ِبڵپەڕی )ٔیۆرن تبیّز( 
دا، ئیذارەی  9115دوو سبڵ پبش دەستپێىردٔی جۀگ و ٌەثەهبری سبڵی  ثاڵویىردۆتەوە،

هەواڵگری پیطىەضی عێراق ثىبت.  ئەِەریىب ثڕیبردەدات ثۀهێٕی زأیبری وردی
 .و یەوەی هەواڵگری ئەو واڵتە رایبٔگەیبٔذووەەیەوە وەزارەتی دەرەوەی ئەِەریىبٌەوثبر

پێطىەضىردٔی خزِەتگىزاری هەواڵگری ثەعێراق، رێگەضذراوە چەن و  ڵهبووبت ٌەگە
تب ٌەئەگەری دۆڕأذٔی جۀگەوە  ،وەٌىپەٌی سەرثبزی ئەِەریىیص ثەعێراق ثفرۆضرێت

رزگبری ثىەْ. ئەَ هبووبرییبٔەی ئەِەریىب ٌەپبش ئەوە هبت وە دەزگب هەواڵگرییەوبٔی ئەو 
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واڵتە هۆضیبری ئەوەیبْ داثىیە ئیذارەی ئەِەریىب وە عێراق ٌەٌێىاری دۆڕأذٔی هەِیطەیی 
ێه ثەرٌەوە ٌەرێگبی ڵجۀگەوە ٔزیىجىەتەوە ثەوبریگەری ئەو چەوە ئەِەریىییبٔەی وە سب

ثەوەش ئەوە ئبضىراثىو وە ئەِەریىب رۆٌێىی ە ئێرأییەوبْ فرۆضراثىْ. ئیسرائیٍەوە ث
 عێراق ثیٕیىە و زیبتر ٌەوەی وەئبضىراثىو ثىو.-گەورەتری ٌە سەرپێخستٕی جۀگی ئێراْ

راگەیۀراوەوبٔی وۆضىی سپی ئەَ دەستێىەردأبٔەی ئەِەریىبش پرسیبری زۆری خستە سەر 
ْ ٌەثێالیۀجىؤی ئەِەریىب دەوردەوە، دەروەوت وە هەِیطە ٌەسەرەتبی جۀگەوە جەختیب

ئیذارەی ئەِەریىب یبرِەتی هەردوو الیۀی داوە ثەو هیىایەی هیچ وبَ ٌەو دوو واڵتە 
 هەژِىٔی تەواویبْ ثەسەر ٔبوچە دەوڵەِۀذ ثۀەوتەوبٔی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاستذا ٔەثێت. 

واڵگری ثەعێراق سەرەتب هە ذارەی ئەِەریىب ثۆ پێذأی خزِەتگىزاریثڕیبری ٔهێٕی ئی
دا ئبضىرا  9119ٌەالیەْ رۆژٔبِەی واضٕتۆْ پۆستی ئەِەریىی و ٌەِبٔگی دیسەِجەری سبڵی 

ەوە دەستیبْ 911٩سبڵی وۆتبیی  ورا، رۆژٔبِەوە ئبِبژەی ثەوەوردثىو وە هبووبرییەوبْ ٌە
 رأەوە. ، دواتر دەیبْ راپۆرتە ٌەسەر چۆٔیەتی پرۆگراِی هبووبریىردٔەوە ثاڵووپێىردثىو

دەزگبی هەواڵگری، ثەرپرسبٔی وۆضىی سپی و وەزارەتی دەرەوە و  دواتر ثەپێی ٌێذوأی
ثڕیبری هبووبرییەوبٔی ئەِەریىب ثۆ عێراق و گىاستٕەوەی چەوی ئەِەریىی ثۀبیبسبیی 
ٌەڕێگبی هبوپەیّبٔەوبٔی ئەِەریىبوە ٌەوۀذاوی عەرەة زووتر دراوە و ئیذارەی ئەِەریىب 

 ی پێٕەداوە. ثەِەثەست گىێ

هەروەهب ٌەٌێذوأی ثەرپرسبٔی ئەووبتی ئەِەریىبدا هبتىوە وە ئیذارەی ئەِەریىب 
ٌەو هبووبریىردٔەی عێراق  ۀجىِۀی ٔىێٕەراْ و خبٔەی پیراْئٌەٌیژٔەوبٔی هەواڵگری 

ثەو ثیبٔىەی وە ئەو پەیىۀذییە تۀهب پەیىۀذییەوی هەواڵگری ئبسبیی ئبگبدارٔەوردۆتەوە، 
ٔێىاْ هەردووالدا، جۆری هبووبرییەوەش چبالوییەوی گطتی ٔبپۆڵێٕىراو ثىوە ٌەالیەْ ثىوە ٌە

(CIA .)( ْثەپێی زأیبرییەوبCIA تۀبٔەت ٌیژٔە رێگە پێذراوەوبٔیطی ثۆ فرۆضتٕی چەن )
هەر ٌەثەرئەوەش چۀذ ثە عێراق ٌە پێذأی زأیبرییە هەواڵگرییەوبْ ئبگبدار ٔەوردۆتەوە، 

ٔىێٕەراْ و ئۀجىِۀی پیراْ پێىهێٕراْ ثۆ دۆزیٕەوەی زأیبری تەواو ٌیژٔەیەوی خبٔەی 
دا ثەاڵَ سەروەوتىو ٔەثىوْ ٌە  9111ٌەسەر چۆٔیەتی ئەو پەیىۀذییە ٌەسبڵی 

 ثەدەستهێٕبٔی زأیبری. 

( CIAرۆوی دەزگبی هەواڵگری ئەِەریىی )وەن سە (رۆثێرت گەیتس)اتریص ٌەگەي هبتٕی دو
یبریىردٔی وبتی دیبریىراوی هەِبهۀگییەوبٔی ٔێىاْ ئەِەریىبو دیسبٔەوە هەوڵەوبْ ثۆ د
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عێراق و چۆٔیەتی رازیجىؤی ئیذارەی ئەِەریىب ثە ٔبردٔی چەن ثۆ عێراق ٌەالیەْ 
هبوپەیّبٔەوبٔی ئەِەریىبوە ئبضىرا ٔەورا، ثەوێیەی ٌەوەاڵِی پرسیبرێىی سیٕبتۆر )ثیً 

ئبیب ئەو هەِبهۀگییە هەواڵگرییەی  ثرادٌی( دیّىورات وە پرسیبری ئەوەی ئبراستەورد
"ٌەووبتەیب ئەِەریىب ثۆ عێراق وبری ٔهێٕی ئبراستەوراو ثىوْ یبْ ٔب، گەیتس ٌەوەاڵِذا وتی 

دەروەوت تۀهب ثىؤی پەیىۀذی ئبسبیی ٔێىاْ هەردوو  پێّىاثىو وە وایە، ثەاڵَ دواتر ثۆَ
  . "واڵت ثىوە

پبرە ثۆ ( ثۆی هەثىوە CIA، )ەتیذأی دەرەویو هەِىاروردٔەوەی یبسبی یبرِ 9192تب سبڵی 
خەرج ثىبت ثەثێ ئبگبداروردٔەوەی ٌیژٔە هەواڵگرییەوبٔی خبٔەی ٔىێٕەراْ و وبری ٔهێٕی 

ئۀجىِۀی پیراْ، ثەاڵَ دواتر ٌەگەڵ هەِىاروردٔەوەی ئەو یبسبیەدا پێىیستجىو سەرۆوی 
ٔجبودا ٌیژٔەوبٔی هەواڵگریطی ئەِەریىب ئبگبداری چبالوییە ٔهێٕییەوبْ ثێت و ٌەوبتێىی گى

دواتر ثەپێی زأیبرییەوبْ زۆرثەی ضبرەزایبٔی هەواڵگری ئەِەریىی ٌێ ئبگبدارثىبتەوە، 
ٌەگەڵ ئەو رایە ثىوْ وە پێىیستجىو ٌیژٔە هەواڵگرییەوبْ ئبگبدارثىرأبیە، ثەاڵَ 

ثىوْ،  ٌەثەرئەوەی ٌەووبتەدا ثەضێه ٌەئۀذاِبٔی ٌیژٔەوبْ پطتیىأی تەواوی ئیسرائیً
 سیبسەتی ) ٔهێٕی ثباڵ(.سەرۆوی ئەِەریىب وبرەوەی خستۆتە چىارچێىەی 

 ،عێراق ٌەسەروثۀذی جۀگی سبردی ٔێىاْ ئەِەریىب و یەوێتی سۆڤیەتذا ثىو -جۀگی ئێراْ
گرٔگ ثىو، ثەالوە ئەِەریىب هەِیطە پرسی رێگرتٓ ٌە ثاڵوثىٔەوەی فىری وۆِۆٔیزِی 

ستی یەوێتی سۆڤیەت ٔبوزۀذ دەورا، پێىیستی ثەوە هەثىو ەدا وە ثە دۆِعێرالیص ٌەوسەردە
وە هۀگبوێه ثەئبراستەی دژایەتیىردٔی وۆِۆٔیزَ ثڕوات، ثۆ ئەوەش سەروىتىردٔی پبرتی 

ثەس ثىو ثۆ ئەوەی  دا 9119و ٌەسبڵی  وۆِۆٔیستی عێرالی ٌەالیەْ رژێّی ثەعسەوە
 ئەِەریىب هۀگبوێه ٌەعێراق ٔزیه ثجێتەوە. 

سەروىتىردْ و وىضتٓ و دەستگیروردٔی سەروردەوبٔی پبرتی وۆِۆٔیستذا، ٌەثەراِجەر 
عێرالی ٌەٌیستی ئەو واڵتبٔە دەرهێٕب وە پطتیىأی تیرۆردەوەْ. هەرچۀذە  ئەِەریىب

دا جبرێىی تر خزێٕرایەوە ٔبو ٌیستی  9111دواجبر ٌەگەڵ داگیروردٔی وىەیت ٌەسبڵی 
ئەِەریىب ٌەسەروثۀذی جۀگی ئێراْ عێرالذا پطتیىأبٔی تیرۆر، ثەاڵَ ثریبری ئەووبتی 

 ئبِبژەیەوی گرٔگ ثىو ثەئبراستەی یەوالیجىؤەوەی هەڵىێستی ئەِەریىب ٌەو جۀگەدا. جگە
ئەِەریىب پەیىۀذییە دپٍۆِبسییەوبٔی ٌەگەڵ عێراق چبوىردەوە و هەوڵی  ِەٌە

 ضێت. پەرەسۀذٔی زیبتری دا و ثڕیبریذا فڕۆوەی )ثۆویٕگ( ی جۀگیطی پێجفرۆ
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 ( 2914ان و یاخیبىاوی ویكاراگىای ) فرۆشتىی چەك بە ئێر

سەرۆن ریگٓ ٌەو ، 911٩جژاردٔە سەرۆوبیەتییەوەی ئەِەریىب ٌەسبڵی ڵٌەسەروثۀذی هە 
ئەِەریىب گەڕایەوە( ٔبوثبٔگی خۆیذا ثىو وە دروضّی )دەِەوثەیبٔە ٌەئەِەریىب( و ) پەڕی

رۆژێىی ٔىێ، ریگٓ جەختی ٌەسەر ثبضتروردٔی ِبژەیەن ثۆ هەڵهبتٕی ثەرزوردثىەوە وەن ئب
 ثبری ئبثىری ئەِەریىب و ٔىێىردٔەوەی سەروردایەتییەوەی دەوردەوە.

ئەو وبرە ٔبیبسبیی و ئبثڕوچىٔەی سەرۆن ریگٓ، وەن ئەوەی ئەِەریىییەوبْ وگراوۀذی ثب
یذارەی وێٕبی دەوەْ، پەیىۀذی ثەثاڵوثىٔەوەی فىری وۆِۆٔیزَ هەثىو وە ِەترسییەوەی ثۆ ئ

. ی ٔبوەڕاستئەووبتی ئەِەریىب گەورەتر ثىو ثەوپێیەی ئەو فىرەیە گەضتىوە ئەِەریىب
أیجىی رژێّی دیىتبتۆری سەرۆن سبٔذیٕستب( تىەوەی ئبزادیخىازی)دا ثزوتٕ 9191ٌەسبڵی 

یگٓ ِەترسی رئبٔبستبسیۆ دیجبٌی( ٌەدەسەاڵت دوورثخبتەوە، ٌەو سەروثۀذەضذا ئیذارەی )
ٕی وە گرتٕە دەستی دەسەاڵت ٌەالیەت پبرتێىی چەپڕەو دەثێتە هەوێ ئەوەیبْ هەثىو

ثۆ و ِەترسی ثۆسەر ئبسبیطی ٔیطتیّبٔی ئەِەریىب دەثێت. ثاڵوثىٔەوەی ضۆڕش ٌۀبوچەوەدا
رووثەرووثىٔەوەی ئەَ ئەگەرە، ئیذارەی ئەووبتی ئەِەریىب رێژەیەوی زۆر هبووبری سەرثبزی 

تۀراثىو  کرد، کە ٌەوکبتەدا ئەو ٔبوچەیەەراست پێطىەضی حىىِەتەوبٔی ئەِەریىبی ٔبو
 ثەضەڕی گەریال و جۀگی ٔبوخۆیی. 

ٌەپرسی پەیىۀذیذار ثە ٔیىبراگىای، سەرٔجی ئەووبتی ئەِەریىب ٌەسەر پەخستٕی حىىِەت 
سبٔذیٕستب( ثىو. رێگەی گىٔجبو دۆزرایەوە ثۆ  الٔبٔی پبرتە ِبروسییەوەو رژێّەوەی )ەوو 

یستی گروپە یبخیجىوەوبٔی ئەووبت وە پێیبٔذەوترا )وۆٔتراس( ثۆئەوەی ٔبردٔی چەن و پێذاو
ٌەئبستی ٔبوخۆیی ئەِەریىب، خەڵىی دژی ضەڕی ئبِبٔجەوبٔی ئەِەریىب ٌەو واڵتە ثىەْ. 

ئەِجۆرە هبووبرییبٔە ثىوْ، وبتێه وۆٔگرێس یبسبیەوی ثۆ لەدەغەوردٔی ئەو جۆرە 
 ذا. وی ٔهێٕی درێژەی ثەهبووبرییەوبٔالهبووبرییبٔە دەرورد، وۆضىی سپی ثەثیبٔىی چب

رۆثێرت ِىفبري( ٌەسەر ثەرپرسیبرێتی تی ئۀجىِۀی ئبسبیطی ئەِەریىب )سەرۆوی ئەووب
خۆی و ثەرێّٕبیی سەرۆن ریگٓ دەستیىرد ثەفرۆضتٕی چەوی دژە تبٔه و دژە فڕۆوە ثە 

ٕبْ ژِبرەیەن هبواڵتی ئەِەریىب وە ئەووبت ٌەٌىثئێراْ ثەثیبٔىی رزگبروردٔی 
ە فرۆضتٕی چۀذیٓ رثەثبرِتەگیراثىوْ ٌەالیەْ گروپێىی ضیعەی ٔزیه ٌەئێراْ. ثەِجۆ

دا پێچەوأەی سیبسیەتی ئەووبتی  9119جبرەی چەوی ئەِەریىی ثەئێرأییەوبْ ٌەسبڵی 
بٔەت ثڕیبریص ِبِەڵەیەن ٌەگەڵ تیرۆرستبْ و تۀئەِەریىب ثىو ثۆ رەتىردٔەوەی هەر جۆرە 

ئێراْ ٔەدات ٌەضەڕی دژی عێرالذا، ثەتبثیەتیص ئەووبت ثبوەڕ ِەتی ثىو وە ئەِەریىب یبر
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 ٩1داهبتی ئەو چەوە فرۆضراوأەش ثە ئێراْ )واثىو وە ئێراْ پطتیىأی تیرۆرە ٌەجیهبٔذا. 
ٍِیۆْ دۆالر( ثىو وە ئۀجىِۀی ئبسبیطی ئەووبتی ئەِەریىب پێطىەضی گروپی 

 وثەرووثىٔەوەی حىىِەت. )وۆٔتراس(ەوبٔی ئەووبتی ٔیىبراگىای ورد ثۆ رو

رادەستىردٔی پبرەوەش ٌەالیەْ )ئۆٌیڤەر ٔۆرز(ەوە ثىو ٌەسەر رێّٕبیی سەرۆوی ئۀجىِەْ 
و داِەزراوەوبٔی ئۀذاِبٔی ئۀجىِۀی ئبسبیص ٌەالیەوی ترەوە پبرەی پێىیستیبْ ثۆ 

بسبی ی پێچەوأەی یئەو چبالوییبٔەی ئەووبتی وۆضىی سپیبخیجىأی ٔیىبراگىای وۆوردەوە. 
و تێیذا رێگری دا ٌەالیەْ وۆٔگرێسەوە دەرورا 911٩ثۆاڵٔذ( ثىو وە ٌەسبڵی هەِىاروراوی )

 وبْ(. وۆٔترااستەوخۆی )ورد ٌەهەر جۆرە هبووبرییەوی راستەوخۆ و ٔبڕ

دا ئبضىراثىو و  9119وبرە ٔبیبسبییەوبٔی ئۀجىِۀی ئبسبیص ٌۀۆڤەِجەری سبڵی 
وە. ٌەووبتەضذا ئیذارەی وۆضىی سپی ٔبچبرورا داْ ثەهۆیەوە دۀگی ٔبڕەزایی ثەرزثىیە

وۆٔتراوبْ(ی ٔیىبراگىایبْ داوا ی فرۆضتٕی چەن ثەئێراْ یبرِەتی )ثەوەدا ثٕێ وە ثەپبرە
ئەووبت وە خىدی فرۆضتٕەوەش ٔبیبسبیی ثىوە و دژ ثەیبسبی ثبزرگبٔی واڵتەوە ثىوە. 

ەیبٔذ وە گرتجىو رایگڵییەوبٔی هە)ئۆٌیڤەر ٔۆرز( وە ثەرپرسیبرێتی گەیبٔذٔی هبووبرییە ِبد
ئبگبداری ئەو هبووبرییە ثىوْ، دواتر ئەوأیص  جۆرج ثۆش(سەرۆن ریگٓ و جێگرەوەی)

ا ٔەثىو ثۆ ذگەیەویص ٌەثەردەستڵثٓ و هیچ ثەەوە ئبگبداری وبرێىی ٌەوجۆرەرەتیبٔىرد
 تێىەگالٔیبْ. 

 (1225) و كارداوەوەی ئەمەریكا ئەتۆمی هەوڵی سەرپێخستىی بەروامەی

تٕی ثەرٔبِە سٌۀبوەڕاستی هەضتبوبٔی سەدەی راثردوو، ئێراْ هۀگبوی ورداری ثۆ سەپێخ 
عەثذوي ىد ٌەتىأبوبٔی زأبی پبوستبٔی )ئەتۆِییەوەی ٔبو ثۆ ئەو ِەثەستەش هەوڵیذا س

وە ثەثبووی ثەرٔبِەی چەوە ئەتۆِییەوبٔی پبوستبْ ثۀبوثبٔگە.  ،لبدرخبْ( وەرگرێت
ە و داهێٕبٔەوبٔیذا واڵتبٔی دیىەی وەن چیٓ و وۆریبی ثبوىر و ٌیجیبی لبدرخبْ ٌەتىێژیٕەو

 ثەضذاروردووە، هەرچۀذە ئەو هبووبرییە تب سباڵٔی دواتر ئبضىرأەوراْ. 

ئبژأسی وزەی ئەتۆِی ٔێىدەوڵەتی گەضتە ئەو ثڕوایەی وە هەڵىێستەیەن  5112سبڵی 
ٔی ئێرأی ثەرەسّی دأیبْ برسبوەوییەوەی ئێراْ ثىبت وبتێه ثەرپٌەسەر ثەرٔبِە ٔ

دواتر تبراْ ثە  ٔىێٕەری زأب پبوستبٔییەوەیبْ ثیٕیىە. 9119ٔب وە واڵتەوەیبْ سبڵی ثەوەدا
ئبژأسی وزەی ئەتۆِی ٔێىدەوڵەتی راگەیبٔذ وە ئێراْ ثەهۀگبوەوبٔی ئەواْ دەرفەتی 

 ثەرٔبِەوە. وڕیٕی هۀذێه وەٌىپەٌی هەستیبری ٌەدەستذا وە پێىیستجىوْ ثۆ سەرپێخستٕی 
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و تۆڕێه ٌە وۆِپبٔیبی ٔێىدەوڵەتی )عەثذوي لبدرخبْ(دواتر ثەپێی زأیبرییەوبْ
یەوبٔی ٔێىاْ ئەو دەستیبٔىردووە ثەگىاستٕەوەی وزەی ٔبوەوی ثۆ ئێراْ، ثەوجۆرە پەیىۀذی

ۆضتىوە تب گەیبٔذٔی تەواوی ثەثبضی ر 9112و دەسەاڵتذارأی ئێراْ تب سبڵی زأب پبوستبٔیە
پێىیستییەوبٔی لۆٔبغی دووەِی ثزوێٕەرەوبْ. هەرچۀذە دواتر حىىِەتی پبوسبْ و پبرچە

رایگەیبٔذ وە پبش گەیبٔذٔی پبرچەوبٔی لۆٔبغی یەوەِی ثزوێٕەر، هیچ جۆرە هبووبرییەوی 
ئێراْ ٌەو روەوە ٔەوراوە، ثەاڵَ ثەپێی سەرچبوەی ثبوەڕپێىراوی ِیذیبوبْ ئێراْ 

وبسىێتێه(ی پۀجب یەوە واژۆوردووە ثۆ دروستىردٔی )رێىىەوتٕێىی ٌەگەڵ زأب پبوستبٔی
دا تەواوی ثەش و 9111ئێراْ ٌەسبڵی ثەَ پێیەش هەزار ثزوێٕەری ٌەلۆٔبغی یەوەِذا. 

هەروەهب واثاڵوورایەوە وە ئەو پبرچەوبٔی لۆٔبغی یەوەِی ثزوێٕەرەوبٔی ثەدەستگەضتىوە. 
ئێراْ هەِبْ ئەو پبرچەو پبرچە و پێىیستییبٔەی وە ٌەلۆٔبغی یەوەِذا گەیۀرأە 

پێىیستییبٔە ثىوْ وە لبدرخبْ ٌەلۆٔبغی یەوەِی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی پبوستبٔذا 
ٔەدەهێٕبْ، پبش ئەوەش تەواوی پێىیستییەوبٔی لۆٔبغی  ثەوبریهێٕبثىوْ و دواتر ثەوبری

 دووەِی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوە گەیۀراوەتە دەستی ثەرپرسبٔی ئێراْ. 

ئەِەریىب دەستیىرد ٌەجۀگی هەضت سبڵەی ٔێىاْ ئێراْ و عێراق،  دأیدەرثبرەی دەستێىەر 
، وە ئۀجبِەوەی ثریتی ثىو (فبرس -عەرەةوۀذاوی ) گەٌی عەرەة ٌە پبراستٕی وەضتیثە

وە ثەلۆٔبغی  ،911٩ثۆ  9119ٌەتێىطىبٔذٔی وەضتیگەٌی دەریبیی ئێرأی. ٌۀێىاْ سبڵی 
تۀهب هێٍیىۆپتەری ئبسبیی ثەوبردەهێٕب ثۆ  یەوەِی جۀگی دەثبثەوبْ ٔبسراوە، عێراق

هێرضىردٔە سەر وەضتییەوبٔی ئێراْ وە ئبستی فڕیٕیبْ ٔزَ ثىو. ٌەلۆٔبغی دووەِذا وە 
هێزی ئبسّبٔی عێرالی هێرضی وردە سەر ئەو دەستیپێىرد،  911٩ی ڵِبرس(ی سبٌەِبٔگی )

 ِبٔگی ِبرسی سبڵیدواتر ٌەوەضتییە ثێالیۀبٔەی وە روویبْ ٌەثۀذەری فبرس دەورد. 
ثەهێرضىردٔە سەر وەضتییەوبٔی وىەیت و سعىدیە وە پطتیىأی عێرالیبْ دەورد،  911٩

دواتر وىەیت داوای ٌەوۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتی ذا. وبٔی عێرالیهەوڵی تۆڵەوردٔەوەی هێرضە
ورد وە وەضتییەوبٔیبْ ثپبرێزێت، یەوێتی سۆڤیەتی ئەووبتیص ثڕیبریذا چبودێری 

وىەیت ثىبت ثۆ پبراستٕیبْ ٌەوبتێىذا ئەِەریىب سەرەتب رەتیىردەوە ئەو وەضتییەوبٔی 
 ئەروە ثجیٕێت. 

ییەوی دا فڕۆوەیەوی جۀگی عێرالی هێرضی وردە سەر وەضت 9119ی ِبرسی  99دواتر ٌە 
ستبرن( ٌەثەضی ثبوىری خۆرهەاڵتی ثەحرەیٓ ٌەوۀذاوی دەریبیی ئەِەریىی ثۀبوی )
ە ِبوەی دوو ِبٔگ ثىو هبتجىوە ئەو ٔبوچەیە و ٌەوبتی فبرس. وەضتییە ئەِەریىییەو
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هێرضىردٔەوەضذا ٌەثەضی رۆژهەاڵتی وۀذاوی فبرس ثىوە و سەرلبڵی گەڕاْ ثىوە ثەدوای 
وەس ٌەئۀذاِبٔی ستبفی ثەڕێىەثردٔی  19ٌەدەستذأی  ِیٕی ژێر دەریبیی. هێرضەوە گیبْ

وەْ ٌەثڕیبرداْ و ئبضىراوردٔی ٌێىەوتەوە و ثەرپرسبٔی واضٕتۆٔیص ثڕیبریبٔذا پەٌۀە
دواتر وۆضىی سپی رایگەیبٔذ پێذەچێت هێرضەوە  هۆوبرەوبٔی ئەو هێرضەی عێراق. 

ەوراثێت ٌەثەرئەوەی تب ئەووبت ئەِەریىب ثێالیۀی خۆی ٌەجۀگی عێراق و ئێراْ ڵثەهە
پبراستجىو هبووبت هەِبهۀگی ٔێىاْ عێراق و ئەِەریىبش زیبتر ثىو ثەجۆرێه چبوەڕێی 

پبش ئەو رووداوأە، ئیذارەی سەرۆن ریگٓ هێرضێىی ٌەوجۆرە ٌەالیەْ عێرالەوە ٔەدەورا. 
رایگەیبٔذ ئەِەریىب چبودێری وەضتییەوبٔی گىاستٕەوەی ٔەوت ٌەوۀبوی فبرس دەوبت و 
دەیبٔپبرێزێت ٌەهەر هەڕەضەیەن ٌەالیەْ ئێرأەوە ثێت یبْ واڵتبٔی تر، ئەوەش ثەیەوەَ 

 عێراق ٌێىذرایەوە. -ی ئەِەریىب ٌەجۀگی ئێراْهۀگبوی دەستێىەردأ

 (2919)  خىمەیىی و سەرەتای قۆواغێكی وىێ مردوی ئایەتىاڵ

دا جۀگی سبرد وەن پرۆسەیەوی جیۆپۆٌیتیىی جیهبٔی وۆتبیهبت و جیهبْ 9111ٌەسبڵی 
ری رۆحی ضۆڕضی . ئەو گۆڕأىبرییە هبووبت ثىو ٌەگەڵ ِردٔی راثۀىێىەپێیٕبیە لۆٔبغێىی 

. هەڵجژاردٔی (9111ی حىزەیرأی 1ٌە )  ئبیەتىاڵ خىِەیٕی(سالِی ٌەئێراْ )ئی
تەوبٔی سەرۆن سەروردەیەوی تر ثەوۆِەڵێه دەسەاڵتی زیبترەوە ٌەگەڵ زیبتىردٔی دەسەاڵ

رەضٕىسی دەستىرێىی ٔىێ هەروا دوو رووداوی ئبسبیی ٔەثىوْ، ثەڵىى  وۆِبر ٌەچىارچێىەی
وبریگەری زۆریبْ ٌەسەر ضێىازی ثیروردٔەوەی دوو رووداوی وەهب گرٔگ ثىوْ وە 

سەروردەوبٔی رژێّی ئیسالِی ئێراْ هەثىو ثۆ گەاڵڵەوردٔی ثیرۆوەی ٔىێ ٌەهەِجەر 
 تیىذا. ڵەسیبسەتی پەیىۀذییەوبٔی دەرەوە ٌەجیهبٔی جیۆپۆ

گەورە ٌە ضەرعیەتی  گۆڕیٕێىیثۆ ئێرأیەوبْ ئەو لۆٔبغە ثریتی ثىو ٌە دەستپێىی 
)ئەکجەر هبضّی ثۆ ثیروردٔەوەیەوی عەلاڵٔی. ٌەراستیذا ئەووبتەی ضۆڕضگێڕییەوە 

جێگەی راثەری رۆحی ئەو رژێّە دەگرێتەوە، ئیتر سیبسەتی دەرەوەی ئێراْ  (رەفسٕجبٔی
لۆٔبغی ئبیذۆٌۆژی و رادیىبڵی خۆی تێذەپەڕێٕێت و ئیذی ئەوٌەویبتی سیبسەتی دەرەوەی ئەو 

گی ئبیذیۆٌۆژی فڕێذەدات، ئیذی گرٔگی ٌەو سبتەوە ىی و ثەرواڵتە دەثێتە سیبسەتی پراگّبتی
ئێراْ گرٔگی ثە ثەثەرژەوۀذییە ٔیطتیّبٔییەوبٔی دەدات و هەوڵذەدات ثەجۆرێه وێطەوبْ 
چبرەسەرثىبت ثیروردٔەوەی ٌۆژیىی تێذا رۆڵی هەثێت و ٌەگەڵ ئەو هەٌىِەرجەدا خۆی 

دەرەوەیذا پبثۀذی سەد ثگىٔجێٕێ وەٌە والیعذا ثىؤی هەیە. ئیذی ئێراْ ٌەسیبسەتی 
ٌەسەدی خۆی ثەئبیذیبیەن و ئبیذۆٌۆژیبیەوی دیبریىراوەوە دەرٔبثڕێت و ٌەثری ئەوە تۀهب 
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ٌەَ چىارچێىەیەضذا رەفسٕجبٔی ثەرژەوۀذی ضەلبِەوبٔی تبراْ ثەهۀذوەردەگرێت. 
ەی پریطىی ئبگری ضۆڕش، سیبسەتی ٌەسیبسەتی دەرەوەیذا ٌەثری هەوڵذاْ ثۆ گىاستٕەو

 وسێیەوی ثبش" ی پەیڕەوورد. درا"

ٌە ثەرئۀجبِی ئەَ گۆڕأىبرییە ریطەییەدا، ئێراْ تێگەیطت وە پێىیستە ئبراِی وۀذاوی 
فبرس راگرێت، پەیىۀذییە ئبثىرییەوبٔی خۆی ٌەگەڵ واڵتبٔی جیهبْ ثبضترورد تب -عەرەة

زیبتری ٌە ثتىأێت ثجێتە ثە ثەضێه ٌە سیبسەتی ئبثىری جیهبْ، هبووبت ثەهۆی ثەضذاری 
رێىخراوە جیهبٔییەوبٔذا هەوڵیذا رۆڵی زیبتر ٌەسیبسەتی جیهبْ و ٔبوچەوەدا ثجیٕێت. 
ٌەسەروی هەِىضیبٔەوە هەوڵیذا ئەو ثۆضبییە پڕثىبتەوە وەٌەسٕىرەوبٔی ثەضی ثبوىری 

سۆڤیەتەوە دروستجىو ثىو. سەرئۀجبَ ئەو ٔبوچەیە  واڵتەوەیذا ثەهۆی رووخبٔی یەوێتی
ىاْ ٔبوۆوی ٌەسەر ٌۀێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب، ٌێرەوە ٔبوۆوی زیبتر ٌۀێ ثىوە ٔبوچەیەوی

ترەوە. هەرەوەهب، و پەیىۀذییەوبٔیطبْ پێیٕبیە لۆٔبغێىی ئەو دوو واڵتەدا سەریبٔهەڵذا
وبٔی دەوڵەِۀذ ثە سەرچبوەی سروضتی ٌە دەریبی لەزویٓ یەوێه ٌەگرٔگتریٓ ئەو ٔبوچە

. ٌەوأەش ثسەٌّێٕٓی دیىەوە ٔب ثىؤیبْ ٌۀبوچەوە هۆوبرأەثىوْ وە پبڵی ثە واڵتبٔ
زیبدثىؤی پێىیستی ثەردەواِی چیٓ ثەسەرچبوەی سروضتی و ٔەوتی خبو، پێىیستی گەورەی 

پێىیستی زۆری ئەوروپب ثە وزەی هبوکبت  ،ژاپۆْ ثە گبز ؤەوتی تىروّبٔستبْ ٌەالیەن
د واڵتبٔی ٔبوچەوە و جیهبٔی وایىر ،سەرچبوە سروضتییەوبٔی دەریبی لەزویٓ ٌەالیەوی تر

 سەرٔجی زیبتر ٌە ئێراْ ثذەْ و ثیر ٌەِبِەڵەی ثبزرگبٔی ٌەگەڵیذا ثىۀەوە. 

ٌەهەِىوی گرٔگتر دۆزیٕەوەی رێگبی پێىیست ثۆ گىاستٕەوەی ثەرهەِە سروضتییەوبٔی ٌە 
رێگبی وۀذاوی فبرس و دەریبی هٕذییەوە ئێرأی وردە ٔبوچەیەوی ستراتیژی گرٔگ و 

خ، ٌەو وبتەضذا ئەِەریىب ثڕیبردەری سەرەوی ثىو ٌۀبوچەوە ثەهۆی وۆِپبٔیب پڕثبیە
-)ثبوى یرەتبیجەتیص پطتگیریىردٔی هێڵی ثۆٔەوتییەوبْ و هبووبری هبوپەیّبٔەوبٔی، ث

ثەِەثەستی وەِىردٔەوەی ثبیەخی ٔبوچە ستراتیژییەوبٔی ئێراْ و رووسیب  جيهبْ(-تفٍيس
ٌەَ روەوە ثەهۆی تبیجەتّۀذی پێىهبتەی وضتی. ثۆ گىاستٕەوەی ٔەوت و ثەرهەِی سر

ێری ییەوبٔی گىاستٕەوەی ٔەوت ثبضتریٓ ئبِرجىگرافی ئێراْ وە ٔبوچەیەوی داخراوە، ثۆ
گىاستٕەوەیبْ هەثىو. ثەَ تبیجەتّۀذییبٔەوە وە روؤىرایەوە، ئێراْ سىدِۀذریٓ و 

اڵتبٔی ٔبوچەی دەریبی و پردی پەیىۀذی ٔێىاْ وِتریٓ و وىرتریٓ رێگبی گىاستٕەوەئبرا
لەزویٓ ثىو وەرۆڵێىی ثبضی ٌەدروستىردٔی پەیىۀذی ٔێىاْ ئەو ٔبوچەیە و جیهبٔی دەرەوە 

 دەثیٕی. 
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وۆٔترۆڵىردٔی ٔبوچە دەوڵەِۀذەوبْ و سەرچبوەی وزەی ئەَ ٔبوچەیە گەرِتریٓ پرسی 
ستىیەتی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب ثىوە، ثەڵگۀبِەوبْ ئەوە ئبضىرادەوەْ ئەِەریىب وی

چبالوییەوبٔی ئێراْ ٌۀبوچەوە وەِجىبتەوە ئەویص ٌەڕێگبی وۆٔترۆڵىردٔی سەرچبوەی 
سروضتی واڵتبٔی دراوسێی، ٌەهەِبْ وبتذا رێگری ٌەدروستىردٔی هێڵی ثۆری ٔىێ دەورد ثۆ 
گىاستٕەوەی ٔەوت و گبز ٌۀبو ئێرأذا، ئبِبٔجی ئەِەریىب ٌەَ هۀگبوە ستراتیژییبٔە 

ب ثۆ جیهبٔی یراْ ثىوە ٌەگىاستٕەوەی ٔەوت سەرچبوەی سروضتی واڵتبٔی ئبسرێگریىردٔی ئێ
ی ٔەوتی دەرەوە. ثۆّٔىٔە ٌەژێر وبریگەری ئەِەریىبدا وە زۆرتریٓ پطىی ٌێی هەیە، یەوێت

هەرچۀذە  ،ی ٔىێ هەڵجژاردری ثۆ دروستىردٔی هێڵی ثۆٔێىدەوڵەتی رێگبی )ئبزەرثبیجبْ(
ییەوە رچىٔىە ثۆ ،ٔیە ٌە وۀذاوی فبرسبیطییەوە سەالِەتترئبثىری و ئبس دەیبٔزأی ٌەڕووی

ییە ٔەوتییەوبٔی رٌەوێطەوە ثۆ ثۆیچبٔی رووسیب دەگەیۀرایە جۆرجیب، ثۀبوچەی چ
 ئبزەرثبیجبْ. 

ثبضتروردٔی پەیىۀذییەوبٔی ٌەگەڵ هەریەن ٔی ٔەوەدەوبٔذا ئێراْ هەوڵی اڵەتبی سبٌەسەر
ٌەگەڵ رۆژئبوا و ئەوروپب، راپی پەیىۀذییەوبٔی خ وەن لەرەثىوی ،ذاٌە چیٓ و هٕذستبٔ

ٌەووبتەضذا ئێراْ سزای زیبتر ٌەالیەْ ئیذارەی وٍیٕتۆٔەوە ثەسەردا سەپێٕرا ٌەثەراِجەر 
هەوڵەوبٔی ثۆ سەرپێخستٕی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی و پطتیىأیىردٔی گروپە تىٔذڕەوە 

ی ەکبٔٔەیبر ەبرِەتی زۆر حزثئەِەریىب یٌەثەراِجەردا وەک کبردأەوە فەٌەسەتیٕییەوبْ. 
. هبووبت ئەِەریىب (گروپی ِەٌیىییەوبْ و ِىجبهیذیٕی خەڵك) شٌەوأە حکىِەتی ئێرأیذا

یجبٔی دەدا ثەِەثەستی دروستىردٔی فطبر ٌەسەر ٔبوچە ڵثەئبضىرا یبرِەتی تب
تیىی ڵەیجبْ وەن هەڕەضەیەوی جیۆپۆڵسٕىرییەوبٔی ثەضی رۆژهەاڵتی ئێراْ. ٌەووبتەدا تب

برییەوبٔی ئەِەریىب ٌەسەر ئێراْ، ٌەهەِبْ ۀبوچەوە ثەوبردەهێٕرا ثۆ فەرزوردٔی داواوٌ
ٌیجیب(  -سزاوبٔی ئێراْی ) 9119ڵی دەروردٔی یبسبی سبڵی وبتذا وۆٔگرێسی ئەِەریىب سەرلب

ٍِیۆْ دۆالرییەوبٔی ئێراْ  ٩1ذا وە پرۆژە یبری سزادأی هەر وۆِپبٔیبیەویبٔثىو وەتێیذا ثڕ
ێجەجێ ثىبت. ٌەروأگەی ئێرأەوە ئەَ هۀگبوأە ٔیطبٔەی ئەوە ثىوْ وە و ٌیجیب ج

سەرچبوە سروضتییەوبْ ئەوٌەویەتی سیبسەتەوبٔی ئەِەریىب گرٔگیذأە ثە وەرتی وزە و 
و دەیەوێت ٌۀبوچەوبٔی ئبسیبی ٔبوەڕاستەوە ثۆ ئەفەریمب وۆٔترۆڵیبْ ثىبت. ئەو ٔبوچبٔە

ەرثەستی سەرەوی ثىو ٌەثەردەَ ثەدیهێٕبٔی ئبِبٔجە ٌەسەر ثٕەِبی ئەَ ئبِبٔجە ئێراْ ث
  جیۆستراتیژییەوبٔی ٌۀبوچەوە.
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 بەئێران  ئەمریکا بەرامبەر تیكیڵەگۆڕیىی سیاسەتی جیۆپۆ

ئەِەریىب و ن چً و سێیەِیٓ سەرۆوی وە 5119ی وىڕ ٌەسبڵی (جۆرج ثۆش)هەڵجژاردٔی ثە 
ە ثە سەرِبیەداری و ثبزاڕی وەڕثىٔ( وەثب:ِحبفزکبری ٔىێڤیٔیۆ وۆٔسێرڤەتزاڵجىٔی ثیری )

ٌەگەڵ دەستێىەردأی حىىِەت ٌە سیبیەتی دەرەوە، وە رۀگذأەوەی ٌەسەر گۆڕیٕی  ئبزاد،
و وەزارەتی دەرەوە، ئیذی ئەِەریىب سیبسەتی دەرەوەی ىبتیىی ئەِەریڵەسیبسەتی جیۆپۆ
سەتی ثۆ ٔبوچەگەرایی. جیهبٔگەرایی ٌە سیب گۆڕی جیهبٔگەراییەوە ٌەسەر ثٕەِبی

تیىذا ثەو جۆرە وێٕبدەورێت وە تەواوی ثەضەوبٔی جیهبْ وەن یەن ثەگرٔگ ڵەجیۆپۆ
دەثیٕرێت، ٌەوبتێىذا وە ٔبوچەگەراوبْ پێیبٔىایە ثەضێىی جیهبْ ٌەڕووی سیبسی و 

تیىییەوە ٌۀبوچەیەوی تر گرٔگترە و ثبیەخی زۆرترە و ئەِەریىب پێىیستە گرٔگی ڵەجیۆپۆ
گی ثەچۀذ ٔبوچەیەوی ٔگەیەوە، سیبسەتی ئەِەریىب زیبتر گرٔزیبتریبْ پێجذات. ٌەَ روا

ەوەی دا ٌەوبتێىی دیبریىراودا، هەر ٌەثەرئەوەش ٌەسەرەتبی خىٌی یەوەِی ئیذاردیبریىراو
ٌەالیەْ داِەزراوە گەورە ئبثىرییەوبٔەوە پێطىازورا. وۆِپبٔیبوبٔی ٔەوت  ئەَ گۆڕیٕە ثۆضذا

 ئەجێٕذایەوی جیهبٔی چبوەڕێی ىری ئەو واڵتەوۆِپبٔیبوبٔی ٔەوت و سەرِبیەی ئبث و 
سەرثبزییبْ دەورد وە تێیذا ئەِەریىب هێزی سەرثبزی خۆی ثۆ سەپبٔذٔی ئەجێٕذاوبٔی 

ٌەو ثەوبرثهێٕێت ثەتبیجەتی ٌەپێٕبوی ثەدەستهێٕبْ و زإِىردٔی سەرچبوەی زیبتری وزە. 
و ٌەوێڵگەوبٔی ٔبوچەی چىارچێىەیەضذا ئیذارەی ثۆش پالٔێىی چڕوپڕی ثۆ ٔەوت و وزە هەثى

" دا "راپۆرتی سیبسەتی وزەی ٔێىدەوڵەتی 5119ٌەِبٔگی ئبیبری سبڵی وۀذاوی فبرس. 
جەخت ٌەسەر گرٔگی  تیبیذا ،جێگری سەرۆوی ئەِەریىبوە ئبِبدەورا (دیىچیٕی)ٌەالیەْ 

دا رایەوە. ٌەَ راپۆرتەثەدەستهێٕبْ و زإِىردٔی وزەی زیبتر ثۆ ئێستب و ئبیٕذە ئەِەریىب و
پێىیستە ئەِەریىب سیبسەتێىی ئەوتۆی ثۆ وزە هەثێت وە پالٔی ئبیذەی تێذا "ثۆش وتی 

جێگیروراثێت، ثەاڵَ پێىیستییەوبٔی ئەِڕۆش پڕثىبتەوە، ثبوەڕَ وایە ئێّە وەن ئەِەریىب 
 دەتىأیٓ پەرە ثە سەرچبوە سروضتییەوبٔی خۆِبْ ثذەیٓ و ژیٕگەوەضّبْ ثپبرێزیٓ."

ٌە ضیىەرەوە سیبسییەوبٔی ئەِەریىب پێیبٔىایە تۀبٔەت دوای  ٌەَ روأگەیەوە ثەضێه
ی سێپتێّجەر(یص ضەڕەوبٔی عێراق و ئەفغبٔستبْ زیبتر ضەڕی  99هێرضەوبٔی )

ثەرگریىردْ ثٓ ٌەخبوی  وەن ٌەوەی ضەڕی ،ثەدەستهێٕبْ و زإِىردٔی سەرچبوەی وزە ثىوْ
بٔە هۀگبوێه ثىوْ ثۆگەضتٓ ئەو جۀگ ئەِەریىب، هەروەهب ئەوەش پطتڕاستذەورێتەوە وە

 ثە سەرچبوەوبٔی وزە ٌەوۀذاوی فبرس و ئبسیبی ٔبویٓ. 

هەروەهب دەرثبرەی جۀگی عێراق دەوترا وە داهبتی ٔەوت دەخرێتە سەر ئەو حسبثەی وە 
 " تەرخبٔی وردثىو. "ثىدجەی پەرەپێذأی عێراقئەِەریىب ثۀبوی 
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 ،گۆڕیٕی تەواوەتی سیبسەتی ئەِەریىب هۆکبری ی سێپتێّجەر ثىٔە 99ثەاڵَ هێرضەوبٔی 
ِحبفزوبری ٔی هێڵە ستراتیژییەوبٔی رێجبزی )ئیذارەی ثۆش دەستىراوەتر ثىو ثۆ جێجەجێىرد

ٔىێ( وە تێیذا حىىِەت دەستێىەردأی زیبتر ٌەسیبسەتی دەرەوە دەوبت ثۆ جێجەجێىردٔی 
ەش ضەڕی تیرۆر و ثۆ ئەو ِەثەست .پالٔی ثەدەستخستٓ و زإِىردٔی سەرچبوەی زیبتری وزە

ِەترسی چەوی ئەتۆِی ٌەهەریەن ٌەواڵتبٔی عێراق و ئەفغبٔستبْ وردە ئبِرازێه ثۆ 
ٔزیىجىؤەوەی زیبتر ٌەسٕىرەوبٔی رۆژهەاڵت و رۆژئبوای ئێراْ. دیبرە ئێراْ ثبش ٌەپالٔەوە 

هبوسۆزی لىڵی خۆِبْ ثۆ لىرثبٔیبٔی "ستجەجێ )خبتەِی( رایگەیبٔذ گەضتجىو ثۆیە دە
 . "ی سێپتێّجەر رادەگەیۀیٓ 99ٔی هێرضەوب

یبٔذ وەن ثەضێه ەهەروەهب خبتەِی ثەضذاری ئێرأی ٌەرووثەرووثىٔەوەی تیرۆر راگ
ضەڕی ٌەسیبسەتی دەرەوەی ئێراْ ثۆ هبوثەضیىردْ ٌە ثەرپرسیبرێتی ٔێىدەوڵەتی. 

 ئەفغبٔستبْ دۆخێىی دیىەی ٔىێی ٌەسٕىرەوبٔی رۆژهەاڵتی ئێراْ دروستىرد ٌەلۆٔبغەوبٔی
پەیىۀذی دوای جۀگی سبرد. هەرچۀذە ٌەَ جۀگەدا ئێراْ ثێالیۀی خۆی پبراست ثەاڵَ 

( رایگەیبٔذووە ئێراْ ری دەرەوەی ئێراْ )وەِبي خەرازی)سی ئێٓ ئێٓ( ثاڵویىردەوە وە  "وەزی
ثۆ  ٌەهبوپەیّبٔێتی دژی تیرۆر دەوبت ثەاڵَ تبراْ رێگە ثەثەوبرهێٕبٔی ئبسّبٔی خۆی ٔبدات

( ویٍۆِەترییەوەی خۆی ٌەگەڵ 295هێرضىردٔە سەر ئەفغبٔستبْ، هەروەهب ئێراْ سٕىرە )
ثۆ رێگرتٓ ٌەهبتٕی پۀبثەراْ ثەڕووی واڵتەوەیذا ٌەوبتی  ،ئەفغبٔستبٔذا داخستىوە

 هێرضەوبٔی ئەِەریىب.

ٔزیىەی چىار ِبٔگ پبش دەستپێىردٔی  5115ی وبٔىٔی دووەِی  51ثەاڵَ ٌەئەِەریىب و ٌە 
" ثۆ هەردوو واڵتی جەِسەرە ضەیتبٔییەوبْجۀگی ئەفغبٔستبْ، سەرۆن ثۆش دەستەواژەی "

وۆریبی ثبوىر و ئێراْ ثەوبردەهێٕێت و ثەهبووبریىردٔی تیرۆر و هەوڵی ثەدەستهێٕبٔی 
ئبِبٔجی دووەِّبْ ٌەوثبرەوەیە ثۆش رایگەیبٔذ "  چەوی ئەتۆِی تبوأجبریبْ دەوبت. 

وە پطتیىأی تیرۆر دەوەْ و هەڕەضە ٌە ئەِەریىب و هبوڕێىبٔی و  رێگریىردٔە ٌەو رژێّبٔەی
هبوپەیّبٔەوبٔی دەوەْ ثەدروستىردٔی چەوی ئەتۆِی، هۀذێه ٌەَ رژێّبٔە ٌە پبش 

ێپتێّجەرەوە ثەتەواوەتی ثێذۀگ ثىوْ، ثەاڵَ ئێّە سروضتی حەلیمی سی  99هێرضەوبٔی 
ەوڵی دەستخستٕی چەوی ئەتۆِی ئەواْ ثبش دۀبسیٓ، ئێراْ ثەضێىەیەوی ثەردەواَ ه

دەدات و تیرۆریص هۀبردەی دەرەوە دەوبت، وەِیٕەیەوی هەڵٕەثژێردراویص خىاستٕەوبٔی 
خەڵىی ئێرأیبْ ثۆ ئبزادی پێطێٍىردووە. واڵتبٔی ٌەِجۆرە و هبوڕێ تیرۆرستەوبٔیبْ 
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 ، خۆیبْ پڕچەن دەوەْ ثۆ هەڕەضەوردْ و دروستىردٔی ِەترسیجەِسەرە ضەیتبٔییەوبٔٓ
 " ٌەسەر ئبضتی جیهبٔی.

ئێراْ ورا، ئەو ٌێذوأەی ثۆش ضتێىی فەرِی راگەیۀراو ثىو ٌەئەِەریىبوە ئبراستەی 
ٌەِیبٔەی  ی ثۆشفەرِی ئێراْ ثىو ٌەالیەْ ئەِەریىبوە، لسەوبٔ دژایەتیىردٔی ئبضىراو

، کرادا ئبِبژەی ثۆ ( State of the Unionوتبری سباڵٔەی تبیجەت ثەدۆخی سیبسی ئەِەریىب )
ئەوەش دەرخەری ئەو راستییەیە وە ثبثەتەوە گرٔگە ثۆ ئەِەریىب و پرسی ئێرأیص ثەهۀذ 

ثۆش ثە ئبضىرا ٌەجۀگی دژی تیرۆردا هبوڕێ و هبوپەیّبٔەوبٔی ٌەدوژِٕەوبٔی وەرگیراوە. 
ٔٓ یبْ ٌەدژِبٔٓ " ئێىە یبْ ٌەگەڵ ِبرا رووی ٌەجیهبْ ورد و رایگەیبٔذ جیبوردەوە. ثەئبضى

  ."ی تیرۆرداٌەجۀگ

دەستٕیطبٔىردْ و جیبوردٔەوە هبوڕێ و دوژِٕەوبْ ثەتەواوەتی وبرێىە پەیىۀذی ثە 
تیىی ئەِەریىبوە هەیە، زۆر پێىیستە رچبوی ئەوە ثىرێت، ثەثێ گىێذأە ڵەسیبسەتی جیۆپۆ

دۆخی سیبسی واڵتبٔی دیىەی جیهبْ، ئەو وتبرە رۀگذأەوەی سیبسەتی سەرۆن و 
ی سباڵٔەی تبیجەت ثەدۆخی سیبسی ئەِەریىب، وەن ئەوەی دەوترێت، وتبرئیذارەوەیەتی. 

ت ٌەپێىهێٕبٔی سیبسەتی وتبرێىە ٌەوۆِەڵێه دیذ و تێڕوأیٕی ستراتیژی پێىذێت وە حىىِە
و ٌەَ وتبرەی ئەِەریىبدا، ئەو دیذ و ٌەثبرەی واڵتبٔی دیىەوە دەیبٔخبتەڕوو.دەرەوەیذا

وژِٕبیەتیىردٔی ئێراْ و هۀذێه واڵتی دیىەی تێذا ثەتەواوەتی دڵەتیىیبٔە تێڕوأیٕە جیۆپۆ
 . دا 5111ثىو، وە دەرئۀجبِەوەی ثریتیجىو ٌەهەڵگیرسبٔی جۀگی عێراق ٌەسبڵی 

سێپتێّجەر دۆخی جیهبْ ٌەحبڵەتی  99ٌێرەوە ئەَ دیذە سەری هەڵذا وە پبش هێرضەوبٔی 
 ئبضتییەوە گۆڕا ثۆ حبڵەتی ضەڕ. 

ێىی ٔىێ ثىو ٌەسٕىرەوبٔی ثەضی رۆژئبوای ئێراْ، ئەَ ثبثەتەش دەستپێىردٔی جۀگ
 تیىی ثٕجەستىراو. ڵەئەِەریىب ثەجۀگی عێراق ئێرأی خستە دۆخێىی جیۆپۆ

جىدی ئیسرائیً و ئەِەریىب و، داگیروردٔی عێراق وەن جىڵەی ٔبتۆ ثەرەو رۆژهەاڵت
ووبت ضەڕی . هبٌێىذرایەوە و وجىدی سەرثبزی ٌەئەِەریىب و ئبسیبی ٔبویٓ ٌەئبزەرثبیجبْ

ئەفغبٔستبٔیص وەن وجىدی سەرثبزی ئەِەریىب ٌە سٕىرەوبٔی وۀذاوی فبرس ٌێىذرایەوە. 
ثەوىرتی، ئێستب ئێراْ ثەواڵتبٔی داگیروراو ٌەالیەْ ئەِەریىب یبْ وۆٔترۆڵىراو ٌەالیەْ 

 ئەِەریىبوە دەورەدراوە. 
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  ەڕاستلەواوچەی رۆژهەاڵتی واو بەرژەوەوذییەكاوی ئەمەریكا و سیاسەتەكاوی

هەرچۀذە وێطەوبٔی ئێستبی ئێراْ و ئەِەریىب ٌەروووەضذا پەیىۀذی ثە چەوی ئەتۆِی و 
ٍِّالٔێی  جەوهەردا وێطەی سەرەویپرۆگراِە ٔبوەوییەوەی ئێرأەوە هەیە، ثەاڵَ ٌە

ستراتیژی ئبسبیطی )وەڕاستذا. ثەپێی زأیبرییەوبٔی ثەرژەوۀذییەوبٔە ٌە رۆژهەاڵتی ٔب
، سەرەویتریٓ ثەرژەوۀذییەوبٔی ئەِەریىب ٌە 5119ٌەسبڵی  یىب(ٔیطتیّبٔی ئەِەر

 رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاستذا ثریتیٓ ٌە:

  .زإِىردٔی ئبسبیطی ٔەوت و گبزیەوەَ/ 
  .دووەَ/ دوورخستٕەوە و ٔەهێطتٕی ِەترسی رێىخراوە تیرۆرستییەوبْ
  .سێیەَ/ رێگرتٓ ٌەثاڵوثىٔەوەی چەوی وۆِەڵىىژ و ثەرٔبِەی ئەتۆِی

 وەن دەوڵەتێىی خبوەْ تىأبی سەرثبزی ثبش ،ثەثەهێزی ئیسرائیً ەَ/ هێطتٕەوەیچىار
 ٌۀبوچەوەدا.

ئیذارە یەن ٌەدوای یەوەوبٔی ئەِەریىب ٌەِبوەی راثردوودا هەِىیبْ جەختیبْ ٌەسەر ئەوە 
وردۆتەوە وە ئبِبٔجی سەرەوی ئەِەریىب پەرەپێذأی دیّىوراسی و ئبزادی ثبزرگبٔی و 

ٌە راستیذا پرسی  ٌەروووەضذا ئەِە وێطەوەیە، ثەاڵَ وچەوەدا. هەرچۀذەئبثىرییە ٌۀب
دیّىوراسی و ئبثىری گەضەوردوو تۀهب ئبِرازێىە ثۆ ثەدەستهێٕبٔی چىار ئبِبٔجە 

ئەو ئبِبٔجبٔەش ثەتەواوەتی ثەیەوەوە ثەستراوْ و ستراتیژییە ئبراستەوراوەوەی سەرەوە. 
، ثۆ ّٔىٔە ۆی ضىستهێٕبٔی ئەوەی دیکەه پبضەوطەوردْ ٌەهەر یەوێىیبْ دەثێتە

ثەدەستهێٕبٔی چەوی ئەتۆِی و وۆِەڵىىژە ٌۀبوچەوە و گەضتٕی ثەدەستی هۀذێه رژێُ 
ِەترسی ثاڵوثىٔەوەی گروپە تیرۆرستییەوبْ و هەڕەضەوبٔیبْ ثۆسەر ئبسبیطی ئەِەریىب 

. ەثێتبسبیطی وزە و ئیسرائیً دزیبتردەوبت. ثەهەِبْ ضێىە تیرۆر ِەترسی ثۆسەر ئ
ٌەثەرئەوە ئەِەریىب پێیىایە ئەو ثەرژەوۀذی و ستراتیژأەی ٌۀبوچەوە وبری ٌەسەردەوەْ 

 هەِىو یەن پبوێجٓ و پێىەوە وبریبْ ثۆ دەوبت. 

ئەوەی جێگبی سەرٔجە ئەوەیە ئەو چىار ئبِبٔجە ستراتیژییەی ئەِەریىب وە ٌەسەرەوە 
ە پێچەوأە دەوەستٕەوە و تىضی ثبسىرا هەِىویبْ ٌەگەڵ ئبِبٔجەوبٔی ئێراْ ٌۀبوچەو

راستیەن وە ثەرثەست ٌەثەردەَ هۀگبوە ٌەسەروی هەِىضیبٔەوە وەن ثەریەوىەوتٓ دەثٓ. 
 :ستراتیژییەوبٔی ئەِەریىب دروستذەوبت ئەوەیە

ٌەژێر وبریگەری  و گەیبٔذٔی ثەثبزاڕەوبٔی دەرەوە ثۆ پرسی گبز و ٔەوتئێراْ  یەکەَ:
ٌەوە، ئێراْ دەتىأێت وێطە ثۆ هێڵی  جگە یەوی ثەو ٔبثێت.یىبدا ٔیە و هیچ پێىیستیئەِەر
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گىاستٕەوەی ٔەوتی )گەروی هىرِز( دروستجىبت و ٌەثری ئەوە هەڵی گىاستٕەوەی ٔەوتی 
و ٌەوجۆرە ٌەگەڵ رووسیب و چیٓ و تىرویب  خۆی ثخبتەوبر و پەیىۀذی و گرێجەستی

 واژۆثىبت. ٌەئبیٕذەش یەوێتی ئەوروپب 

ەتریٓ پطتیىأی حەِبس و حزثىاڵیە ٌۀبوچەوە، ئەِەش ئبڵۆزی زیبتر ئێراْ گەور دووەَ:
 ۆ ئبسبیطی ئیسرائیً زیبتروردووە.ٌۀبوچەوە دروستذەوبت و ِەترسیص ث

ئەِەریىب دەڵێت ئێراْ دەستێىەرداْ ٌەعێرالذا دەوبت و رێگری سەرەوییە  سێهەَ:
 پرۆژەی ئەِەریىب ثۆ ەٌَەسەلبِگیریی و ئبضتی ٌەو واڵتە و گەورەتریٓ رێگریطە ٌەثەرد

 (جۀەڕاي پبتریۆس)ٌەِجبرەیەوە  رادیىبڵییە تىٔذڕەوەوبٔی ٔبوچەوە.پەوخستٕی گروپە 
خراپتریٓ رۆڵ وە ئێراْ "هبوپەیّبٔبْ ٌەعێراق رایگەیبٔذ فەرِبٔذەی پێطىی هێزەوبٔی 

ٌەعێراق و ٔبوچەوە ثیٕیىیەتی راهێٕبْ و پبڵپطتیىردْ و چەوذاروردٔی چۀذ گروپێىی 
سەرٔجی سەروردەوبٔی تبیجەتەوبْ، وە ئەِبٔە ثبری  ادیىبڵی تىٔذڕەوە ثۀبوی گروپەر

عێرالیبْ دەرثبرەی ئێراْ گۆڕیىە، ٌە ئبیٕذەضذا ئەَ گروپبٔە گەورەتریٓ ثەرثەستذەثٓ 
 ٌەثەردەَ پێطىەوتٕی دیّىوراسی ٌەعێرالذا. "

ٌىثٕبْ و فەٌەستیٓ و عێراق هبووبت، دروضّە تىٔذ و رادیىبڵییەوبٔی ئەو گروپبٔەی ئێراْ ٌە 
پطتگیرییبْ دەوبت و دژثە ئیسرائیٍٓ پێچەوأە دەوەستێتەوە ٌەگەڵ ستراتیژێىی دیىەی 

ٌەهەِىضی گرٔگتر، هۀگبوەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە وە پبراستٕی ئبسبیطی ئیسرائیٍە. 
یتریٓ ئێراْ ثۆ پەرەپێذأی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی ثۆ ئەِەریىب ثىەتە وبثىس و ثەِەترس

هۀگبو ثۆ ئبسبیطی ٔیطتیّبٔی ئەِەریىب ٌێىذەدرێتەوە. ئەگەر ئێراْ ثجێتەخبوۀی چەوی 
ئەتۆِی یبْ ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی پێطجخبت ئەوا ثە یەوجبری تەواوی ستراتیژ و 

دەواِجىٔی رژێّەوەی خۆی ثەر ضىستپێذەهێٕێت، ثۆ ّٔىٔە زإِی ئبِبٔجەوبٔی ئەِەریىب
چەوی ئەتۆِی ثۆ یەوالیىردٔەوەی ٍِّالٔێىبْ ٌۀبوچەوە،  ، دەثێتە خبوۀیدەوبت

 وبْ ئێراْ ثەضێه ٌەستراتیژی خۆیٌەحبڵەتی گىاستٕەوەضی ثۆ دەستی گروپە تیرۆرستییە
وە گۆڕأىبری ٌە  جێجەجێذەثێت و وبریگەری ثەجۆرێه ٌۀبوچەوە زیبددەوبتوە ٌۀبوچە

 دەوبت.دا دروست ثباڵٔسی هێز
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  لەرۆژهەاڵتی واوەڕاستذا ئێران ویسیاسەت و بەرژەوەوذییەكا

سەرەوی ٌە روثەروثىٔەوەی  ەیەوی ثٕەڕەتی دوو ئبِبٔجیدەوڵەتی ئێراْ ثەضێى
 :هەیە ئەویص سیبسەتەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوەدا

 ِٕىردٔی هێطتٕەوە رژێّی حىىِڕأەکەی.پبرچەیی خبوەوەی و زاپبراستٕی یەو :یەوەَ 

 زێىی ثباڵدەست ٌۀبوچەوەدا. وبر ثۆ ئەوە دەوبت ثجێتە هێ :دووەَ

یگەرییەوە ضتىوە وە وجىدی ئەِەریىب ثەو وبرئەوەی رووْ و ئبضىرایە ئێراْ ٌەوە تێگە
پێخستٕی ثەرٔبِە رپۀبثردْ ثۆ سە ەوەی، هەڕەضە ثۆ ئبسبیطی واڵتدەثێتە ِبیەی 

 یتٕی ثباڵٔسە ٌە پەیىۀذییەوبٔراگر دوورخستٕەوەی ئەو ِەترسییبٔە و ئەتۆِییەوەش ثۆ
 ٌەگەڵ واڵتبٔی دیىەی جیهبْ.

دەستی دەگبت  ی هەیە، ثۆ ّٔىٔر ئێراْرٔگتیىییەوە چۀذ پێگەیەوی گڵەئێراْ ٌەرووی جیپۆ
ثە دوو ٔبوچەی گرٔگ و دەوڵەِۀذ ثە ٔەوت وە ٔبوچەی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست و دەریبی 

وىر و ثبضىر لەزویٕە. هەروەهب وۆٔترۆڵىردٔی هێڵی گىاستٕەوەی ٔەوتی ٌە جەِسەرەوبٔی ثب
ئبوا، هەروەهب تىأبی وۆٔترۆڵىردٔی گەرووی هىرِز ئێرأی وردۆتە یەوێه ژو رۆژهەاڵت و رۆ

ش، ئێراْ خبوۀی دووەِیٓ گەورەتریٓ ٔەوتی ِەٌە ٌە یبریىەرە گرٔگەوبٔی ٔبوچەوە. جگە
هەروەهب  ىو جیهبْ پێىذەهێٕێت.ی وۆی ٔەوتی ژێر زەوی هەِ٪99.٩ٔزیىەی  وەژێر زەوییە 

دا ئێراْ چىارەِیٓ  5119ٌەسبڵی وۆی غبزی ژێر زەوی هەِىو جیهبٔە.  ٪ی92.2ۀی خبو
واڵتی هۀبردەوبری ٔەوت و گبزی سروضتی ثىو ٌەجیهبٔذا. ٌەئێستبضذا ثڕی ثەرهەِهێٕبٔی 

ثەرهەِی  واویەی ت٪2.٩ىذا وە دەوبتە ٔزیىەی ٍِیۆْ ثەرِیٍە ٌە رۆژێ ٩.1ٔەوتی ئێراْ 
سبِبٔی سروضتی ژێرزەوی ئێراْ ٌە ثەرهەِی گبز و ٔەوت تب  تیتەواوە ثڕی ٔەوتی جیهبْ. 

، ثەاڵَ ثەپێی ئەو زأیبرییبٔەی تب ئێستب خراوەتەڕوو ئێستب ثەتەواوەتی دیبریٕەوراوە
ثەوبرخستٕی . سەرەڕای ئەوەی تىأبی یەوێىە ٌە دەوڵەِۀذتریٓ واڵتبٔی جیهبْ ٌەو روەوە

، ثەثەراورد ثە واڵتبٔی دیىەی جیهبْ، وەن ذاتٌەثەرهەِهێٕبٔی ٔەو تەوٕۆٌۆژیبی پێطىەوتى
پێىیست ٔیە، ثەاڵَ هێطتب ئێراْ وبریگەری ٌەسەر ثبزاڕی ٔەوتی جیهبْ هەیە. سێیەَ هۆوبر 

وە تەِۀیبْ  ەوە ئێرأی پێطخستىوە ثەثەراورد ثە واڵتبٔی ٔبوچەوە ثىؤی دأیطتىأێى
سێی یبْ پێطىەوتىوە. دوو ٌەسەر ٌەگۀجییەوە ٔزیىە و پڕتىأبو وزەْ و ئبستی رۆضٕجیریط

سبڵەوەیە. تۀهب خبڵی  11ٍِیۆْ وەسە( تەِۀیبْ ٌەخىار  9دأیطتىأەوەی وە ٔزیىەی ) 
ئەوەش وبتێه سٍجییە وە الوازی پێىهبتەی دأیطتىأی ئێراْ ئەوەیە وە فرە ٔەتەوەیە، 

فرۀەتەوەیی  ٔەتىأرێ ئبزادی تەواویبْ ثۆ فەراهەِجىرێت و رێز ٌەِبفەوبٔیبْ ثگیرێت.
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گەالٔی ئێراْ ثەس ٌەدیذی ئەَ رژێّەوە خبڵێىی الوازە چىٔىە دەسەاڵتذارأی ئەو واڵتە 
ردەستەوبٔیبْ ٔەپبراستىوە و ٔەتەوەی فبرسیبْ وردۆتە سەردەستی ِبفی ٔەتەوە ژێ

ٌەالیەوی دیىەوە، فرە ٔەتەوەیی رێگە ثۆ واڵتبٔی دیىە خۆضذەوبت دەست . ٔەتەوەوبٔی تر
 طە ٔبوخۆییەوبٔی ئەو واڵتە. وەردۀە وێ

خبڵی وۆتبیی و گرٔگ دەرثبرەی پێگەی ئێراْ ٌە ٔبوچەوە و جیهبْ، ِێژووی دورودرێژی 
هێزێىی زیبتری  سەاڵتە ثیرۆوراتیبٔەی وە هەیجىوەئێرأییەوبٔە وەن ٔەتەوە و ئەو دە

الوازی  . سەرەڕای دەوڵەِۀذی سەرچبوە سروضتییەوبٔی، ثەاڵَ هێطتب خبڵیداوەتە رژێّەوە
و حّەتی وبرگەری ئبثىری جیهبٔیذایەرژێّی ئێراْ ئبثىری واڵتەوەیە وە هێطتب ٌەژێر رە

 وبریگەری ٌەسەری هەیە.  ٌەڕێگبی هبوپەیّبٔەوبٔییەوە ئەِەریىب ثەتبیجەتی

وبٔی خۆی ٌەثەراِجەردا، ئەِەریىبش ئێراْ وەن گەورەتریٓ هەڕەضە ثۆ ثەرژەوۀذییە
ەوە رژێّی ئێراْ پطتیىأی تیرۆر ضذی ئیذارەی ئەووبتی ثۆٌۀبوچەوەدا دەثیٕێت. ٌەدی

ثەوەش دەوبت، هەوڵی ثەدەستهێٕبٔی چەوی ئەتۆِی دەدات،  دەوبت، ِبفی گەٌەوەی پێطێً
سرائیً. ثۆ هەوڵی تێىطىبٔذٔی ئبسبیطی ٔبوچەوە دەدات و هەڕەضەیەوی گەورەیە ثۆ ئی

هبووبت پێىیستە  ێّە رزگبرثىرێت.ٔی ئێراْ ٌەَ رژ، پێىیستە گەالٔەهێطتٕی ئەَ هەڕەضبٔە
سیستّێىی دیّىوراسی وەهبی تێذا داثّەزرێٕرێت وە ثتىأێ ٌەڕووی دیّىوراسی و 

ئەِەریىب ثۆ ٌەثەراِجەر هەوڵەوبٔی ئبثىرییەوە ئێراْ ثىبتەوە ثەثەضێه ٌەجیهبْ. 
 دوورخستٕەوەی ئەو رژێّە، دەسەاڵتذارأی ئێراْ هەوڵی سەرپێخستٕی ثەرٔبِەی ئەتۆِی

و پێیبٔىایە ٌەئەگەری سەروەوتٕی ئەو  ەن لەڵغبٔێه ثۆ پبراستٕی رژێّەوەیبْو ەدەْد
 هۀگبوەدا دەتىأٓ تەواوی هەڕەضەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە ٌەسەر خۆیبْ دوورثخۀەوە. 

ٌەئێستبضذا، تەواوی وێطەوبٔی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب وە هۆوبرگەٌێىی زۆر و ِێژوویەوی 
خبڵێىذا وۆوراوەتەوە وە ئەویص پرسی چەوی ئەتۆِییە. ثۆ ئەِەریىب  لىڵی هەیە ٌەتۀهب

پێىیستە رێگری ٌە ئێراْ ثىبت وە  ورخستٕەوەی ئەو رژێّەیە، ئبِبٔجی سەرەوی دووە 
دەستی ثەچەوی ئەتۆِی و ثەرٔبِەی ئەتۆِی ثگبت. هبوضێىەی وۆریبی ثبوىر وە ئێستب 

ِەی سیبسی خۆیذەوبت، ئێرأیص ٌەدەرەوەی خىاستەوبٔی ئەِەریىب هۀذێه جبر گە
 ٌەپبڵ ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەیذا ثەهەِبْ ئبواتی وۆریبی ثبوىر ثگبت.ثۀیبزی ئەوەیە 
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 تىوذكردوەوەی سسا ئابىرییەكان و ئاماوجەكاوی ئەمەریكا

ەردارثىٔی ئبِبٔجە دروستىردٔی وبریگەری ٌەسەر وۆِبری ئیسالِی ئێراْ ثۆ دەستج
ە ەگەڵ خىاستەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە، ثەضێه ثىوە ٌو راهێٕبٔی ٌ ستراتیژییەوبْ

 ئەِەریىب. ثۆ ئەِەش ئبڵۆزی سیبسەتی یبرییەوی دورودرێژی ئیذارە یەن ٌەدوای یەوەوبٔی
ثەردەواِی رژێّە ئیسالِییەوبٔی ئێراْ پێذەچێت هۆوبری  ئێرأییەوبْ و وێطەی زۆرو

ٕەوە ثگەڕێ ئەِەریىب ٔبچبرثىەدوودا  سەرەوی ئەوەثٓ وە ثۆچی ٌەِبوەی سێ دەیەی راثر
ثۆ ٔبچبروردٔی ئێراْ و ثەدەستهێٕبٔی ئبِبٔجی ثبضتر  هەِبْ رێچىەی سەرەتبیی خۆی

دەرئۀجبِەوبٔیص ٌەِبوەی هبتٕە پێطەوەی رژێّی وۆِبری ئیسالِی ٌەثبرەی ئەو رژێّەوە. 
و رژێّە ئێراْ ٌەپبش رووخبٔی ضب تبوى ئێستب یبریىردْ ثىوە ٌۀێىاْ ثەضذاریپێىردٔی ئە

ٌەچبرەسەروردٔی وێطەوبْ یبْ گۆضەگیروردْ و تىٔذوردٔەوەی سزاوبْ ٌەسەری، 
ثەضێىەیەوی گطتیص دەرئۀجبِەوبٔی ئەَ یبرییە ثەردەواِبٔەی ئیذارەی ئەِەریىب 

 ثەراِجەر ئێراْ سٕىردارثىوە و تب ئێستب ٔەگەضتىٔەتە خبڵێىی یەوالییىەرەوە. 

ی ئیسالِی ئێراْ ٌەچبرەسەروردٔی وێطەوبْ وەن ّٔىٔەی ثەضذاریپێىردٔی رژێّی وۆِبر
 و ێّە ثىو ثۆ دیبٌۆگی جذیتبوتیىێىی سیبسی ئیذارەی ئەِەریىب، راوێطبٔی ئەو رژ

پٍۆِبسیبٔە ٌەپبش هەوڵێىی ئبستجەرزی جذی ٌەالیەْ ئیذارەی ئۆثبِبوە. ئبِبٔجی ید
دٔی پرسی چەوی سەرەوی ٌە ثەضذاریپێىردٔی رژێّی وۆِبری ئیسالِی ئێراْ ثۆ چبرەسەرور

ئەتۆِی و گەیبٔذٔی ثىو ثۆ ئبستێىی ثباڵتری جیهبٔی تب وۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتیص ثٓ 
 ٌەچبرەسەروردٔی وێطەوە. 

ن ثەضێه ٌەسیبسەتی وە ئەَ هەوڵەی ئەِەریىبئبِبٔجی سەرەوی پطتەوەی ٌەراستیذا 
راگرتٕی هۀگبوەوبٔی ثەدەستهێٕبٔی چەوی ئەتۆِی ئێراْ ثىو  دیّىوراتەوبْ،

رووسیب سىدی ، چىٔىە ٌەو لۆٔبغەدا پرسەداٌەو  ەوەی ثەرژەوۀذییەوبٔی رووسیب ەدورخستٕث
چڕوردٔەوەی هەوڵەوبٔی ئێراْ دەثیٕی ثۆ پێطخستٕی پەیىۀذییەوبٔیبْ و ٌەزیبتری 

ثەواتبیەوی تر ٌەحبڵەتی ثێئىِێذثىٔی  ثەدەستهێٕبٔی ئبِبٔجی ستراتیژی زیبتر ٌۀبوچەوە،
ئەِەریىب، ئێراْ پێىیستی زیبتری ثە رووسیب و هبوپەیّبٔەوبٔی ٌە سیبسەتی دەرەوەی 

هۀگبوە هبوثەضەوبٔی ئێراْ و رووسیبش ٌە سىریب ّٔىٔەی ثەرچبوی  ٌۀبوچەوەدا هەثىو،
 ئەو پێطىەوتٕە ثەرچبوەی پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئەو دوو واڵتەیە. 

ەو تێڕوأیٕەی ئیذاری وەن جێجەجێىبری سیبسەتی وۆِبرییەوبْ ئ (پِدۆٔبڵذ ترە)هبتٕی 
وۆضىی سپی ثۆ ثەضذاریپێىردٔی رژێّی وۆِبری ئیسالِی ئێراْ ٌەچبرەسەروردٔی 
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پرسەوبٔذا گۆڕی و ٌە ئێستبدا واضٕتۆْ خۆی ثەدووردەگرێت ٌەهەوڵی دیپٍۆِبسی و زیبتر 
 پۀب هۀگبوی تىٔذتر دەثبت ثە تىٔذوردٔەوەی فطبرە ئبثىرییەوبْ. 

 دیىەی هۀگبوەی ئیذارەی ترەِپ، جیبواز ٌەئیذارەوبٔی ئبِبژەوبٔی سەروەوتٕی ئەَ
وە وە ٌە لۆٔبغەوبٔی ئەِەریىب، ٌەهۀذێه گۆڕأىبری ٔبوخۆیی ئێرأذا خۆی دەثیٕێتە

 :ثىؤیبْ ٔەثىوە، ئەویص دیىەدا

خۆپیطبٔذاْ و ٔبڕەزایەتی ثەردەواِی گۀجبْ و لىتبثیبٔی زأىۆ و ثىؤی  :یەوەَ
. هۀذێه ٌە ضیىەرەوە سیبسییەوبْ پێیبٔىایە ئەِە ەوبٔی تبراْپەیّبٔگبوبٔە ٌەسەر ضەلبِ

وەاڵِی وۆٔىرێتی ئەِەریىبیە ثۆ دوورخستٕەوەی ئەو رژێّە چىٔىە دووثبرەثىٔەوەی هەِبْ 
ژێّێىی ٔىێ ثەهۆیەوە هبتە پێطەوە وە ئەویص دەیەیە وە رژێّی ضبی پێ رووخبو رئەو دیبر

 بیجەتی. جىاڵٔذٔی ضەلبِی گۀجبْ و لىتبثیبٔە ثەت

داثەضجىٔی ٔىخجەی سیبسی ئێراْ ثۆ چۀذ ثەرەیەوی جیبواز، ثەتبیجەتی ٌەپرسی  :دووەَ
 سیبسەتی دەرەوە و چۆٔیەتی وەاڵِذأەوەی سیبسەتەوبٔی ئەِەریىب

تب ئێستب فطبرەوبٔی وۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتی ثۆ پرسی چەوی ئەتۆِی ئێراْ سێیەَ: 
  ثەِجۆرەی ئێستب گەورە و وبریگەر ٔەثىوە.

زیبتر  یئەِەریىب ئێستبی سیبسەتی سەروەوتٕیئەَ دۆخەی ئێرأیص ِەترسییەوبٔی 
 پبش چۀذیٓ جبر ضىستی یەن ٌەدوای یەن. وردووە

پێچىردٔەوەی سیبسەتی ئەِەریىب ثەئبراستەی فطبری زیبتر و هەڵگرتٕی هۀگبوی تىٔذتر 
( سبڵی راثردوودا 11ەی )چبوەڕوأىراو ثىو، سەٌّێٕراوە تىٔذوردٔی سزا ئبثىرییەوبْ ٌەِبو

 ئبِرازێىی سیبسەتی ئەِەریىب ثىوە ثەراِجەر تبراْ. 

ثەوبرهێٕبٔی فطبری ئبثىری وەن رێگبیەن ثۆ پەرتەوازەوردٔی دۀگە السبرەوبٔی ئێراْ 
 ،ٌەووبتەوە دەستیپێىرد وە ئەِەریىب دەستی ثەسەر سبِبْ و ِىڵىەوبٔی ئێرأذا گرت

ئەَ  .دا9191ىێزخبٔەی ئەِەریىب ٌە ئێراْ ٌەسبڵی ٌەثەراِجەر دەستجەسەراگرتٕی ثبڵ
ەوە تب هۀگبوەش خۆی ٌەثبیىۆتی ثبزرگبٔی و وەثەرهێٕبْ ٌۀبوخۆی ئێرأذا ثیٕیی

ثەتەواوەتی ٌەسیبسەتی دەرەوەی ئەِەریىبدا خۆی  دا(ثیً وٍیٕتۆْ)ٌەسەردەِی ئیذارەی 
 جەستەورد. ثەر
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ەوەی ِبوە و ثەردەواِجىٔی یبرییەوە سەرەڕای دووثبرەثىٔەوەی سزاوبْ، ثەاڵَ درێژثىٔ
دەرخەری ئەو راستییەیە وە دەرئۀجبِەوبْ سٕىردارثىْ، ثەتبیجەتیص وبتێه دەثیٕیٓ ئەو 

ە وە ِیىبٔزِێه ثۆ پێذاچىٔەوە ثە سیبسەتەوبٔی ئێراْ. تب ئێستبش سزایبٔە تبن الیۀە ثىو
ائبثىرییەوبْ ثەضێىی زۆر ٌە سیبسەتّەدارأی ئەِەریىب رێگبی تىٔذوردٔەوەی سز

ثەوبریگەرتر و گرٔگتر دەزأٓ ٌەثەرئەوەی هێڵی دروستىەری ثڕیبر ٌە ئێرأذا ٌەِبوەی 
راثردوو ئەوەیبْ ٔیطبٔذاوە وە گرٔگی ثە دەرئۀجبِی ثڕیبرەوبٔیبْ دەدەْ و حسبة ثۆ ئەوە 
دەوەْ وە سیبسەتی دەرەوەیبْ تبچۀذ وبریگەری ٌەسەر ژیبٔی خەڵه دەثێت و تێچىی ئەو 

 سەتە ثۆ ئێرأیەوبْ چۀذە. سیب

ٌەگەڵ خراپترثىٔی دۆخی ٔبوخۆیی ئێراْ ثەهۆی دروستجىؤی فطبری زیبتر ٌەسەر خەڵه، 
تىأبی ثەرگری رژێّەوە ثۆ ئەگەر و پێطهبتەوبٔی دواتر سەختتر ثىوە، ئەِەش دەرخەری 

 ئێراْ ۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتی ٌەسەر سزاوبٔی سەرئەو راستییەیە وە ئەگەرەوبٔی وۆدۀگی و
  وەن هۀگبوێىی والیعی تر ٌەوأەی راثردوو خۆی ّٔبیطذەوبت. ،زیبتر ثىوە

   سەركردەكاوی ئێران و تێڕواویىی جیهاوی 

ثىٔەوەی هەڕەضەوبٔی ئەِەریىب و فطبرەوبٔی ئەو واڵتە، ئێراْ ٌەگەڵ روثەرو هبوزەِبْ  
و ٌەچۀذیٓ ٔبوچەی ەوبٔی خۆی ٌەگەڵ واڵتبٔی ٔبوچەوەو جیهبْ داوەپەرەی ثە پەیىۀذیی

جیبوازیطذا ثیرۆوەوبٔی خۆی ثاڵوەپێىردووە. هەڵىطبٔە ستراتیژییەوەی ٌەئبستی 
جىگرافیبدا پبٔتبییەوی فراوأی گرتۆتەوە وە هەرٌە رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست و ئەفەریمبوە 
دەستپێذەوبت تب وۆتبییەوبٔی ئەِەریىب ٌەثەضی ثبضىر و ئەِەریىبی التیٓ. ٌەگەڵ هبتٕی 

ری تدا، سیبسەتی دەرەوەی ئیراْ لۆٔبغێىی تىٔذ 5112ی ٔەژاد ٌەِبٔگی ئبثی ئەحّەد
وەرگرت وە رەگ و ریطەوەی ٌەگەڵ هبتٕی رژێّی وۆِبری ئیسالِیذا هبتجى، وەن ثبسىرا، 

رأذا هبت و ٌەپرٔسیپە ۆڕأىبری ریطەیی ثەسەر سیبسەتی ئێِردٔی گٌەپبش 
گّبتیىی، ثەاڵَ ٌەسەردەِی ئەحّەدی تێىی پراەە سیبسوضۆڕضگێڕییەوەی رزگبروراو ثى

ثەپێی ٔەژاددا هێطتب ئەِەریىب و ئیسرائیً دوو دوژِٕە گەورەوەی ئێراْ ثىوْ. 
زأیبرییەوبٔی ٔیۆرن تبیّز، ئیسرائیً ٌەسەردەِی ئەحّەدی ٔەژاددا ٌەثەردەَ گەورەتریٓ 

تبزە  ِەترسی ثیروردٔەوەی سەروردەوبٔی ئێرأذا ثىو وبتێه ئەو سەروردە سەرثبزییە
ئیً ٌەسەر ٔەخطەی وەن ئیّبَ دەفەرِىێت، پێىیستە ئیسراهەڵجژێردراوەی ئێراْ رایگەیبٔذ "

 ". جیهبْ ثسڕێتەوە
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سی ئێٓ ئێٓ( وتبرێىی ئەحّەدی ٔەژادی ثۆ واڵتبٔی دا ) 5112ەهب ٌەِبٔگی ئۆوتۆثەری هەرو
جیهبٔێه دەثیٕیٓ  ثەپطتیىأی خىدا و ئیٕطبئەاڵیسرائیً گىاستەوە وە رایگەیبٔذ "رۆژئبوا و ئ

 ثەثێ ئەِەریىب و زایۆٔیزَ".

ئەَ سیبسەتە تىٔذەی ٔەژاد هەرچۀذە ٌەروووەضذا ٌە سیبسەتی سەردەِی راثەری رۆحی 
و ثە " ضەیتبٔە گەورەوە" ٔبودەثرد ئێراْ ئبیەتىاڵ خىِەیٕییەوە ٔزیه ثىو وە ئەِەریىبی

ەَ ٌێذوأبٔەی سەرۆوی أێت وبری ضەیتبٔی ثىبت، ئرایذەگەیبٔذ ئەِەریىب چیتر ٔبتى
ری ئەِەریىبی ثەدوادا هبت وبتێه جۆرج ثۆضی وىڕ ئێرأی تئەووبتی ئێراْ ٌێذوأی تىٔذ

ت وۆٔذاٌیزا رایسی وەزیری ثەیەوێه ٌە جەِسەرە ضەیتبٔییەوبٔی جیهبْ ٔبوثرد، هبووب
 ئێرأی وەن یەوێه ٌە ضەش دەسەاڵتە دیىتبتۆرەوەی جیهبْ ٔبوثرد. دەرەوەی ئەوکبتیص

گەڵ ئەوەضذا، پرسی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی ئێراْ، دەرگبی زیبتری ثەڕووی ئەو واڵتەدا ٌە
 هۆوبرێه ثۆ پەرەپێذأی پەیىۀذییەوبٔی ٌەگەڵ جیهبٔذا.  وردەوە و ثىە

 ٔەژاد ٌە ڤۀزیال ثەوەاڵِی ئێراْ ٌەثەراِجەر چۀذیٓ جبر دەروەوتٕی ئەحّەدی
ٌێىذرایەوە، دواتر سەروردەوبٔی ئێراْ  ْو داثڕأذٔی ٌەجیهب گۆضەگیروردٔی واڵتەوەی

و پەیىۀذییە ٔێىدەوڵەتییەوبٔیبْ فراوأترثىەْ، ڕووی جیهبٔذا ثىرێٕەوەەهەوڵیبٔذا زیبتر ث
 ثەتبیجەتیص ٌەگەڵ ئەو واڵتبٔەی وە دژی ئەِەریىبْ. 

ثەِجۆرە ئەحّەدی ٔەژاد رۆڵی ئێراْ ٌۀبو هبووێطەوبٔی جیهبٔذا زەلىردەوە، ئەوەش 
ئیذارەوەی ثۆضذا وە ثبسیبْ ٌە هۀگبوە ٔێىدەوڵەتییەوبٔی ئەِەریىب دەورد و  ٌەوەاڵِی

 پێیبٔىاثىو ئەِەریىب پەیبِی جیهبٔی هەیە. 

( ئەحّەدی ٔەژاد ئبژأسی فبرس ٔیىزچێىەیەضذا ثەپێی زأیبرییەوبٔی )ٌەو چىار
ئێرأذا ٔیە، ارچێىە جىگرافییەوەی ىرۆڵی دەوڵەتی ِێژوویی ئێراْ تۀهب ٌەچرایگەیبٔذووە "

ثەڵىى ئێراْ دەوڵەتێىی جیهبٔییە و وبر ثۆ داِەزرأذٔی وۆِەڵگبیەوی ثبضی جیهبٔی دەوبت 
 ."ۆ سەرجەَ ٔەتەوەوبٔی دیىەی جیهبْث

 یەكاوی وێىان ئێران و ئەمەریكاتكیجیۆپۆلە لەدەستذاوی دەرفەتێك بۆ رێكخستىەوەی پەیىەوذییە

گەٌێه هەوراز و ٔطێىیذا تێپەڕیجىو وبتێه  رەش پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب ثە
پێستێه ٌەدیّىوراتەوبٔی ئەِەریىب گەیطتە وۆضىی سپی و تەواوی تێڕوأیٕەوبٔی ثۆ 
داهبتىوی پەیىۀذییەوبٔی ئێراْ و ئەِەریىب لڵپىردەوە. سەرەتب ثەهەڵذأەوەی پەڕەوبٔی 
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دەوبٔی ئێراْ پێطجیٕی ِێژووی ثبران ئۆثبِبی چً و چىارەِیٓ سەرۆوی ئەِەریىب سەرور
 ثبضترثىؤی پەیىۀذییەوبٔیبْ و گۆڕیٕی سیبسەتی دەرەوەی ئەِەریىبیبْ ثەراِجەر ئێراْ

دەورد، پێذەچێت ٌەثەر ئەَ هۆوبرە ثىثێت وە ئەحّەدی ٔەژاد وەن یەوەِیٓ سەرۆوی ئێراْ 
، پیرۆزثبیی هەڵجژاردٔی ثبران ئۆثبِبی وەن سەرۆوی 9191پبش رووخبٔی ضب ٌەسبڵی 

. ئەوەش وەن وبردأەوەیەن ثۆ ٌێذوأێىی 5111ی ەِەریىب ورد ٌەِبٔگی ٔۆڤەِجەری سبڵئ
هیىاخىازە راستەوخۆ ٌەگەڵ سەروردەوبٔی ئێراْ گفتىگۆ ثىبت "ئۆثبِب وە رایگەیبٔذثىو 

ثەِەثەستی چبرەسەروردٔی گرفتەوبْ، ٌەئەگەری ضىستهێٕبٔی گفتىگۆوبٔیطذا ئەِەریىب 
" ٌەثەراِجەردا وەن ئبِبژەیەن ثۆ سەر ئەِەریىبدا ثسەپێٕێتیبتر ثۀبچبردەثێت سزای ز

پێطىازیىردْ ٌە وتەوبٔی ئۆثبِب، ئەحّەدی ٔەژاد رایگەیبٔذ " هیىادارَ سەرۆن ئۆثبِب ئەَ 
دەرفەتە ثۆ خزِەتىردٔی هبواڵتیبٔی ئەِەریىی ثەوبرثهێٕێت و ٌەِبوەی سەرۆوبیەتیذا 

 ٔبوێىی ثبش ٌەِێژوودا ثۆخۆی ثەجێجهێڵێت." 

دا و ثەثۆٔەی ٔەورۆزەوە ثۆ یەوەِیٓ جبر ٌەپبش روخبٔی 5111دیسبٔەوە، ٌەِبگی ئبیبری 
رژێّی پبضبیەتی ئێراْ، ثەثۆٔەی ٔەورۆزەوە ثبران ئۆپبِب پیرۆزثبییەوی ئبراستەی گەٌی 

ىب ٔبوی " ئێراْ و حىىِەتی ئەو واڵتەی ورد و ثۆ یەوەِیٓ جبریص وەن سەرۆوی ئەِەری
ی هێٕب. چبودێرأی سیبسی ئەو ٔبوهێٕبٔەیبْ وەن دأپیبٔبٔی "وۆِبری ئیسالِی ئێراْ

 ٌێىذایەوە.  9191ئەِەریىب ثە رژێّی دوای وىدەتبوەی سبڵی 

ئۆثبِبی گىاستەوە وە رایگەیبٔذ دا ثەضێه ٌەوتەوبٔی  5111( ٌەسبڵی msnbcتەٌەفزیۆٔی )
وازییبٔە گەضەیبْ هەیە وە ثەدرێژایی ِێژوو ئەَ جیب ٌەگەڵ ئێراْ ئێّە جیبوازی زۆرِبْ"

ئێستب ئیذارەوەی ِٓ پبثۀذ دەثێت ثەچبرەسەروردٔی ثەضێه ٌەو وێطبٔەی وە وردووە، 
ٌۀێىاْ ئێّە و ئێراْ و واڵتبٔی دیىەدا هەیە ثەِەثەستی دروستىردٔی پەیىۀذی ثەهێز و 

 ، ئێّە دەست درێژدەوەیٓ ئەگەر ئێىە دەستەوبٔتبْ ثىۀەوە." ثٕیبتٕەر

بر ثىو وە هەردوو واڵت خىازیبرثىْ سەرەتبیەوی ئەرێٕی ثۆ هەر ٌەسەرەتبوە دی
سەرەڕای ئەوەی وە هەردو واڵت هەوڵی  َثەاڵثٕیبتٕبٔەوەی پەیىۀذییەوبٔیبْ دەستپێجىەْ. 

رەوأذٔەوەی وێطەوبٔیبْ دەدا، ثەاڵَ هێطتب دوو رێگری ِبثىوْ وە ثەرثەست ثىوْ ٌەثەردەَ 
یەوەَ ِبٔەوەی ئیسرائیً وەن دوژِٕی ئبیذۆٌۆژی ٔزیىجىؤەوەی ئەو دوو الیۀە ئەوأیص: 

ئێراْ، دووەَ گەضەپێذأی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوە و دەستجەردارٔەثىؤی ثەتەواوەتی. ئەَ دوو 
ثبثەتە ٌە یەوەَ پەیبِی دۀگی تۆِبروراوی ثبران ئۆثبِبی سەرۆوی ئەو وبتی ئەِەریىب 

هبوپەیّبٔی ئەِەریىب ٔبسبٔذ،  ثەروؤی ئبِبژەیبْ پێىرا و ئیسرائیٍیطی وەن گرٔگتریٓ



44 
 

ئەوەش ٔیطبٔذەری ئەو راستیەیە وە ئیسرائیً هێڵی سىرە ثۆ ئەِەریىب و پبراستٕی یەوێه 
 ٌەئبِبٔجە ٔیطتیّبٔییەوبْ. 

طتٕە رێىىەوتٕێه، ثەاڵَ ئەوەی یٌەوۆتبیذا ئەِەریىب و ئێراْ و وۆِەڵگبی ٔێىدەوڵەتی گە
ە ٌێذوأێىی ئبیەتىاڵ عەٌی خبِٕەیی ثىو وە هۀگبوەوبٔی ئەو رێىىەوتٕەی هێىاضتروردەو

ٌەثەراِجەر وتەوبٔی ئۆثبِب وە ئیسرائیٍی ثەگرٔگتریٓ هبوپەیّبٔی ئەِەریىب دأبثىو، وتی 
"ٌەپرسی دوژِٕە گەورەوەی ئێرأذا وە ئیسرائیٍە، سیبسەتەوبٔی ئۆثبِبش هەر درێژوراوەی 

و داوای تێىطىبٔذٔی سفىردوەسیبسەتی جۆرج ثۆضٓ و ئیسرائیٍی ثە ٔەخۆضی ضێرپۀجە 
  ."تەواوەتی ورد

 رێككەوتىىامەی ئەتۆمی ئێران 

 ) ئبیب ئەَ رێىىەوتٕٕبِەیە پبش جێجەجێىردٔی سزاوبْ ثىٔی دەِێٕێ؟(

ۆثبِبی سەرۆوی ئەِەریىب رێىىەوتٕێه ٌۀێىاْ ئەِەریىب و ثەواژۆی ثبران ئ 5192سبڵی 
سٕىرێه ثۆ چبالوییە ئەتۆِییەوبٔی  وەثەهۆیە وئێراْ و وۆِەڵگەی ٔێىدەوڵەتی ئۀجبِذرا

 گرتٕی سزاوبٔذا.ەراِجەر هەڵئێراْ دأرا ٌەث

 رێككەوته لەسەر چی كرا؟

ٌەالیەْ ئێراْ و پێٕج ئۀذاِە ٔبسراوە ( JCPOAپالٔی ورداری هبوثەش وە ثە )
، گرتىوەوبٔەوە رێىىەوتٕی ٌەسەروراهەِیطەییەوەی ئۀجىِۀی ئبسبیطی ٔەتەوە یەو

ب، فەرۀسب، ئەِەریىب، ثەریتبٔیٔی ئۀجىِۀی ئبسبیص ثریتیٓ ٌە )یطەییەوبئۀذاِە هەِ
 ( ێیبْ دەوترێت وۆِەڵەی پێٕج وۆیەنئەڵّبٔیب وە زۆرجبر پ رووسیب و چیٓ و

وە یۆرأیۆَ ٌەالیەْ ئێرأەوە دادۀێت،  یرێىىەوتٕەوە سٕىرێه ثۆ وۆوردٔەوە
ثەپێی ئەتۆِیطی ٌێذروستذەورێت.  ثەوبردەهێٕرێت ثۆ وبراوردٔی سىتەِۀی، ثەاڵَ چەوی

و  5119ذەگرێت تب سبڵی ٌەوڕیٓ و وۆوردٔەوەی یۆرأیۆَ هەڵرێىىەوتٕٕبِەوە ئێراْ دەست 
هبووبت ژِبرەی ئەو ثزوێٕەرە ٔبوەوییبٔەی وە ثۆ وۆوردٔەوەی یۆرأیۆَ جێگیروراوْ تب سبڵی 

دوورخستٕەوەی تەواوی  رازیجىو ثەسٕىردار دەورێٓ و دووردەخرێٕەوە. هەروەهب ئێراْ  5159
ئەو وەرەستبٔەی وە ثۆ ثەرهەِهێٕبٔی پٍۆتۆٔیۆَ ثەوبردەهێٕرێٓ و گىٔجبوْ ثۆ دروستىردٔی 

 ثۆِت. 
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( پطتیىأی ورا و ثەرواری 5519ڕیبری ئۀجىِۀی ئبسبیص ژِبرە )ثرێىىەوتٕەوە ثە
 ئبژأسی وزەیپبش ئەوەی وە  5199جێجەجێىردٔەوەضی خرایە ِبٔگی وبٔىٔی دووەِی 

ئەتۆِی ٔێىدەوڵەتی پطىٕیٕەوبٔی خۆی جێجەجێذەوبت و داْ ثەوەدا دۀێت ئێراْ تەواوی 
 ِەرجەوبٔی جێجەجێىردووە. 

 بۆچی دۆواڵذ ترەمپی سەرۆكی ئێستای ئەمەریكا دژی ئەو رێككەوتىەیە؟

راگەیبٔذ و  وەٌەثەرٔبِەیەوی تەٌەفزیۆٔیذا دۆٔبڵذ ترەِپ دژایەتی خۆی ثۆ ئەو رێىىەوتٕە
رێىىەوتٕبِەیە زۆر ِەترسیذارە و تۀهب ٌەثەرژەوۀذی یەن الیۀە وە ٔەدەثىو  وتی ئەو

 هەرگیز ثىرایە. 

ٔی دواتر ترەَ ٔەیطبردەوە وە ئەو رێىىەوتٕە ٌەثری ئەوەی ئەِەریىب و هبوپەیّبٔەوب
و زۆر ثەوەِی چبالوییە ئەتۆِییەوبٔی ئەو واڵتەی  ەرأثپبرێزێت زیبتر ثۆ پبراستٕی ئێ

دەستجەرداری هۆی ئەوەی ئێراْ  ی تریطەوە ئەو رێىىەوتٕە ٔەثىەتەٌەالیەوراگرتىوە، 
رەفتبرە ٔبثەجێىبٔی تری ثجێت ٌۀێىأیطیبٔذا وبرە دوژِٕىبرییەوبٔی ٌە سىریب و یەِەْ و 

 . ی جیهبْچۀذ ضىێٕێىی تر

ٌەوە گرتىوە وە  ٌۀبوەرۆوی رێىىەوتٕەوەدا ئبِبژە  تىٔذی هەروەهب ترەِپ رەخٕەی
اوە ئێراْ تۀهب ثەرٔبِەیەوی ئەتۆِی ئبضتی خىازأەی ویستىوە و ثەرپرسبٔی ئەو ثەوەور

ْ هەیە، وەن ئبِبژەیەن ثۆ ثێتبوأی ئێرأییەوبْ، ئەو ستی ئبضتیبٔەیبثەرژێّەش تۀهب ِە
رەخٕەیەی ترەِپ ٌەالیەْ ثەضێه ٌە سیبسییەوبٔی ئەِەریىبوە پێطىازیىرا، چىٔىە 

ثەستی ئبضتیبٔەی ٌەوۆوردٔەوەی ِبددەی یۆرأیۆَ و ثەرٔبِە پێیبٔىاثىو هیچ وبت ئێراْ ِە
 ئەتۆِییەوەی ٔەثىوە. 

 هۆوبری سەرەوی هەثىو ثۆ رەتىردٔەوەوەن ضیىەرەوە سیبسیەوبْ ئبِبژەی پێذەوەْ سێ 
 ئەو رێىىەوتٕە ٌەالیەْ دۆٔبڵذ ترەِپەوە، ئەوأیص: 

) ثبران ئۆثبِب( چىٔىە  خۆی ىەوتٕە ِیراتییەوبٔی سەرۆوی پێصتێىطىبٔذٔی رێى یەوەَ،
چۀذ هەفتەیەن پبش دەستجەوبرثىٔی ئەِەریىبی ٌەگفتىگۆوبٔی ثبزرگبٔی هبوثەضەوبٔی 
زەریبی هێّٓ دەرهێٕب. ٌەِبٔگی حىزەیرأیطذا رایگەیبٔذ وە ثۀیبزە پبضەوطە ثىبت ٌە 

 هەروەهب ثەرٔبِەی تۀذروستی ) رێىىەوتٕٕبِەی پبریسی تبیجەت ثە گۆڕأىبری ژیٕگەیی.
ئۆثبِبوێر( و هبووبرییە تبیجەتەوبٔی ئۆثبِب ثۆ ثەضێه ٌەپۀبثەراْ هەڵىەضبٔذەوە وە 

 ٔبسراثىو ثە ) پبراستٕی سەردەِی ئۆثبِب(.
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هبووبت سزای ئبثىری خستەوە سەر وىثب وەن هەوٌێه ثۆ رێگریىردٔی ئەو واڵتە 
ەَ هۀگبوەش ٌەوۆوردٔەوەی ِبددەی یۆرأیۆَ و وەرەستەوبٔی دیىەی چەوی وۆِەڵىىژی، ئ

پێچەوأەی هۀگبوەوبٔی ئیذارەی پێص خۆی ثىوْ. هەِىو ئەَ هۀگبوأە و چۀذیٓ 
هۀگبوی تری ترەِپ وە پێچەوأەی هۀگبوەوبٔی ئۆثبِب ثىوْ ثەهەوڵی تێىطىبٔذٔی 

 ِیراتی ثڕیبرەوبٔی ئۆثبِب ٌێىذرایەوە. 

یبهۆی سەرۆن وەزیرأی پەیىۀذی ثەو زأیبرییبٔەوە ثىو وە ثٕیبِیٓ ٔبتبٔ دووەَ هۆوبر
ئیسرائیً وە زأیبری ئەوەی ئبضىرا ورد ئێراْ ٌۀبو پبیتەختەوەیذا ثەدزی وۆِەڵگبی 
ٔێىدەوڵەتییەوە سەرلبڵی وۆوردٔەوە و پیتبٔذٔی ِبددەی یۆرأیۆِە وە ثەتەواوەتی 

 پێچەوأەی رێىىەوتٕەوەیە. 

واڵتە گرٔگی و ثبیەخی ثۆ ترەِپیص ِەسەٌەی ئیسرائیً و راوثۆچىٔی سەروردەوبٔی ئەو 
ئێجبر گەورەیبْ هەیە و ئەَ سەرۆوەی ئێستبی ئەِەریىب ثە یەوێه ٌە پطتیىأە 
سەرسەختەوبٔی ئیسرائیً دادۀرێت، ٌەثەرئەوە زأیبرییەوبٔی ثٕیبِیٓ ٔبتبٔیبهۆ 

 ئەِەریىب دەدرێتە لەڵەَ.  -ثەدووەِیٓ هۆوبری رەتىردٔەوەی رێىىەوتٕەوەی ئێراْ

رەتىردٔەوەی رێىىەوتٕە ئەتۆِییەوەی ئێراْ و سەپبٔذٔەوەی سزاوبْ، ثۆ  هۆوبری سێیەَ
ی ثەوەوە هەیە وە ئێستب ترەِپ دەِىچبوی ٔىێی ای ضیىەرەوە سیبسییەوبْ، پەیىۀذثەر

ٓ، پێطتر دۆٔبڵذ ترەِپ ٌەالیەْ )رێىس تیٍەرسٓ( ٌەدەوروثەردایە وە ثەتەواوەتی دژی ئێرأ
جەیّس ِیتس( وەزیری بری ئبسبیطی ٔەتەوەیی و )راوێژو ِه ِبستەر(وەزیری دەرەوە و )

ثەرگری ثۆ سیبسەتی دەرەوە ئبِۆژگبری دەورا، ثەاڵَ ئێستب هەریەن ٌەوەزیری دەرەوە و 
ِبیه پۆِپیۆ و جۆْ ثۆڵتٓ(ەوە جێگەیبْ گیراوەتەوە وبری ئبسبیطی ٔەتەوەیی ٌەالیەْ )راوێژ

ەسەر ثڕیبرەوبٔی ترەِپ ثۆ وە ثەهەڵۆی دژە ئێراْ ٔبسراوْ و وبریگەریی تەواویبْ ٌ
 سیبسەتی دەرەوە هەیە. 

 ٌەثەراِجەر رەتىردٔەوەی رێىىەوتٕە ئەتۆِییەوەدا، ترەِپ چ هۀگبوێىی دیىەی راگەیبٔذ
 ؟ثۆ ٔبچبروردٔی ثەرپرسبٔی ئێراْ

ِپ ثەڵێٕیذا وە چبرەسەرێىی زۆر والیعیبٔەتر و رێىىپێىتر و وبریگەرتر ثۆ پرسی ەردۆٔبڵذ ت
و وە ِەترسی ثەرٔبِە ئەتۆِییەوە الدەثبت و ئەو واڵتە ٔبچبردەوبت دەست ئێراْ دەخبتەڕو

ٌەچبالوییە تیرۆرستی و ئەتۆِییەوبٔی هەڵگرێت و چیتر ٌەرۆژهەاڵتی ٔبوەڕاستذا ٔەتىأێت 
 تەراتێٓ ثىبت. 
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هەرچۀذە سەروردەوبٔی ئێراْ رایبٔگەیبٔذووە وە ئەواْ هیچ رێىىەوتٕێىی تر ٌەگەڵ 
ئەوەی دەتىأٓ ثیىەْ هەر ئەوەیە و هیچی تر، ثەاڵَ ترەِپ پێیىایە  ئەِەریىب ٔبوەْ و

ٕە ٔىێیەوە تٔەخێر ئێراْ دەیەوێت رێىىەوتٕی ثبضتر ٌەو جۆری ئۆثبِب ثىەْ و رێىىەو
 ثەجۆرێه ثێت وە سىد ثەهەِىو ئێراْ و ئێرأییەوبْ ثگەیۀێت. 

 (1221) سەپاوذوەوەی سساكان بەسەر ئێراوذا

ثە فەرِبٔێىی سەرۆوبیەتی ثریبری وطبٔەوەی دا ترەِپ،  5191ئبثی دەرئۀجبَ ٌەِبٔگی 
 ئەِەریىبی ٌەرێىىەؤەوە دەرورد و سزا ئبثىرییەوبٔیطی ثەسەر ئێرأذا سەپبٔذەوە.

سەپبٔذٔەوەی سزائبثىرییەوبْ، ثەپێی ثڕیبرەوەی ترەِپ، خۆی ٌە دوو لۆٔبغذا دەثیٕێتەوە. 
برەوە ٌەِبٔگی ئبة دەستی پێىرد و تێیذا لۆٔبغی یەوەَ راستەوخۆ پبش دەروردٔی ثری

ثڕیبری لەدەغەوردٔی وڕیٕی دۆالری ئەِەریىی ٌەالیەْ ئێرأەوە دەرورا، ٌەگەڵ 
ئبڵتىْ و ِبددە ثۀرخەوبٔی تر ٌەگەڵ ئبڵىگۆڕە ثبزرگبٔییەوبٔی  لەدەغەوردٔی ثبزرگبٔی

 سێىتەری ئۆتۆِجێً.

ترەِپذا هبتىوە، ٌەِبٔگی ٔۆڤەِجەر و هبووبت، لۆٔبغی دووەِی سزاوبْ، وەن ٌە ثڕیبرەوبٔی 
ٌەِبوەی چۀذ رۆژی راثردوو دەستیبْ پێىرد وە سزای وبریگەرترْ و تێیذا تەواوی 

تىردٔی وەضتی ٌەئێراْ لەدەغە دەورێت. ٌەلۆٔبغی وییەوبٔی وزە و وەضتیگەٌی و دروسچبال
ٔەوە دووەِذا تەواوی رێىىەوتٕەوبٔی پەیىۀذیذار ثە گبز و ٔەوت ٌەالیەْ ئێرا

لەدەغەدەورێت و رێگریص ٌەتەواوی داِەزراوە داراییەوبٔی ئێراْ وەن ) ثبٔىی ِەروەزی 
 ئێراْ( دەورێت هیچ جۆرە چبالوییەن ٌەگەڵ واڵتبٔی دیىە ئۀجبِجذات. 

ترەِپ ئەو سزایبٔەی ثە تىٔذتریٓ سزای سەپێٕراو ثەسەر ئێرأذا وەسفىرد و رایگەیبٔذ " 
ەریىبدا ٔبوبت و ئێرأذا ثىبت ئەوا ثبزرگبٔی ٌەگەڵ ئەِ هەر الیۀێه ثبزرگبٔی ٌەگەڵ

  ."رێگەی پێٕبدرێت

وەی ثڕیبرەوەی ئەِەریىب، ٌەثبرەی وبردأەوەی واڵتبْ ثۆ پێطىازیىردْ یبْ رەتىردٔە
هۀذێه واڵت تۀبٔەت پێص دەستپێىردٔی وادەی جێجەجێىردٔی سزاوبْ رایبٔگەیبْ وە 

یبْ ٌەگەڵ ئێراْ رادەگرْ. هۀذێه رایبٔگەیبٔىە وە هەِىو جۆرە چبالوییەوی ثبزرگبٔی خۆ
وەٌىپەٌی هبوردەوراو ٌەگەڵ ئێراْ وەِذەوۀەوە و هۀذێىی دیىەش پبثۀذثىٔی خۆیبْ 

 ثەتەواوی ثڕیبرەوبٔی ئەِەریىبوە رایگەیبٔذ. 
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 ئەِەریىب ٌە ئێستبدا چی ٌەئێراْ دەوێت؟

وبری ثۆ ئۀجبِذأی رێىىەوتٕێىی وەزیری دەرەوەی ئەِەریىب ) ِبیه پۆِپیۆ( دوأزە داوا
 ٔىێ ٌەگەڵ ئێراْ خستەڕوو وە ئەِبٔەی خىارەوەْ:

ئێراْ پێىیستە تەواوی زأیبرییەوبْ دەرثبرەی ئبِبٔجە سەرثبزییەوبٔی پرۆگراِە  .9
( و IAEAئبژأسی ٔێىدەوڵەتی وزەی ئەتۆَ )ئەتۆِییەوەی ثخبتە ثەردەستی 

 ی ئەو هۀگبوأە ثجێت.ثەضێىەیەوی ورداری و ثۆ هەِیطە دەستجەردار
( ثذرێت ثەثێ ثەرثەست تەواوی IAEAرێگەثە ئبژأسی ٔێىدەوڵەتی وزەی ئەتۆَ ) .5

 .ضىێٕە ستراتیژییەوبٔی ئێراْ ثگەڕێٓ
وۆتبیی ثەثەرهەِهێٕبٔی ِىضەوی ثبٌیستیىی ثهێٕێت و پەرەپێذأی سیستّی چەوی  .1

 .ئەتۆِیص راگرێت
وە ثەتۆِەتی سیخىڕی زیٕذأی  تەواوی ئەو زیٕذأیە ئەِەریىییبٔە ئبزادثىبت .٩

 .وردووْ
 .وۆتبیی ثە هبووبریىردٔی گروپە تیرۆرستییەوبٔی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست ثهێٕێت .2
رێز ٌەسەروەری خبوی عێراق ثگرێت و رێگە ثذات ثەچەوىردٔی تەواوی هێزە  .9

 .ِیٍیطیبوبٔی سەرثە ضیعە ٌۀبو خبوی ئەو واڵتەدا
  .ەوبْ ٌەیەِەْ ٔەوبتچیتر هبووبری سەرثبزی جىاڵٔەوەی حىسیی .9
ِبٔڕەوایی ئێرأیەوبٔذاْ پبضەوطە ثەتەواوی ئەو هێزأە ثىبت وەٌە ژێر فەر .1

 .ٌەسىریب
وۆتبیی ثەهبووبریىردٔی هێزەوبٔی تبٌیجبْ ٌە ئەفغبٔستبْ ثهێٕێت و چیتر ٔەثێتە  .1

پردی پەڕیٕەوەی سەروردەوبٔی ئەو رێىخراوە ٌەواڵتبٔی دیىەوە ثۆ ٔبو ئەفغبٔستبْ و 
  .وأەوەثەپێچە

رێگری ٌەوە ثىبت وە سىپبی لىدسی ئێرأی هبووبری گروپ و رێىخراوەوبٔی دەرەوەی  .91
 .ئێراْ ثىبت

وۆتبیی ثەهەڕەضەوبٔی دژی واڵتبٔی دراوسێی ٌۀبوچەوە ثهێٕێت ٌۀێىأیطیبٔذا   .99
 .ئیسرائیً

چیتر دژایەتی هبوپەیّبٔەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەوە ٔەوبت و دەستێىەرداْ   .95
 ٔبوخۆی واڵتەوبٔیبْ راگرێت. بروثبریٌەو
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ثەدڵٕیبییەوە ٌەِبٔگی تەِىزی ئەِسبڵذا، ترەِپ ٌەوۆٔگرەیەوی رۆژٔبِۀىسیذا رایگەیبٔذ 
 ( دەثیٕێت و هیچ پێطّەرجێىی ثۆ ئەو وۆثىٔەوەیە)حەسەْ رۆحبٔی هبوتب ئێرأییەوەی

اْ پێص دیذارێىی ٌەوجۆرە پێىیستە ئێر ذٔبثێت، ثەاڵَ دواتر وۆضىی سپی رایگەیبٔ
 بْ وردۆتەوە.رەفتبرەوبٔی خۆی ثەوجۆرە ثگۆڕێٓ وە رؤّ

 كارداوەوەی ئێران و واڵتاوی پێىج كۆ یەك چی بىو؟

پێص ئەَ ٌێذوأبٔەی ترەِپ و وۆضىی سپی، ٌەِبٔگی ئبیبردا حەسەْ رۆحبٔی رایگەیبٔذثىو 
و وە ئەِەریىب دەستپێطخەر ثىوە ٌە ضىبٔذٔی رێىىەوتٕەوە و ئەواْ پبثۀذ ٔەثىوْ ثە

رێىىەوتٕە ٔێىدەوڵەتییە. پبش ثریبرەوەی ئەِەریىبش ثۆ وطبٔەوەی ٌەرێىىەوتٕەوە 
حەسەْ رۆحبٔی سەرۆوی وۆِبری ئیسالِی ئێراْ رایگەیبٔذ، رێىىەوتٕەوە ثەردەواَ دەثێت 
و وبریگەری خۆی ٌەدەستٕبدات ٌەگەڵ ئەو واڵتبٔەی وە پبثۀذ ٔەثٓ ثۀبوەرۆوەوەیەوە. 

ێىىەوتٕەوە ثىطێٕەوە، ئەوا ئێراْ تەواوی واڵتبٔی دیىە ٌە ر ؤەدات وئەگەر ئەوەش رو
ثەردەواَ دەثێت ٌەپیتبٔذٔی یۆرأیۆَ دەست ثەو چبالوییە وەستێٕراوأە دەوبتەوە وە ٌەژێر 

 وبریگەری رێىىەوتٕەوەدا راگیراثىوْ. 

وبتێىیص ترەِپ ثەضی یەوەِی سزاوبٔی راگەیبٔذ، رۆحبٔی رایگەیبٔذ ئیذارەی ترەِپ 
ی دەروؤی ٌەگەڵ ئێراْ دەوبت و دەیەوێت تۆوی دووثەرەوی ٌۀبو ئێرأییەوبْ جۀگ

 ثٕێتەوە. 

ٌەَ ٔێىۀذەدا، دۆٔبڵذ ترەِپی سەرۆوی ئەِەریىب دەیىیست هبٔی ثەرەی ئۆپۆزسیۆٔی ئێرأی 
ثذات رەخٕە ٌەو سیبسەتبٔەی واڵتەوەیبْ ثگرْ وە ِەیٕەتی ثەدواوەیە و سەرئێطەی 

وبت، ٌەثەراِجەردا رۆحبٔی ثەتبوأجبروردٔی ترەِپ ثۀبٔەوەی زیبتریبْ ثۆ دروستذە
دووثەرەوی ٌۀێى ئێرأییەوبٔذا هەوڵی دەدا هەستی ئێرأییەوبْ ثەئبراستەی دژایەتیىردٔی 
دوژِٕەوبٔیبْ و رێگرتٓ ٌەدەستێىەرداْ ثجىڵێٕێت. ٌێرەدا رۆحبٔی هەوڵذەدات سىد ٌەو 

ِیطە دژی دەستێىەردأی دەرەوی ثىوْ، ٌەو ثیروردٔەوەیەی ئێرأییەوبْ ثجیٕێت وە هە
چىارچێىەیەضذا سەردأی ضبی ئێراْ ثۆ ئەِەریىب پێص رووخبٔی ٌەالیەْ ضەلبِی 
 ئێرأییەوە رەخٕەی تىٔذی ٌێگیراو ثە راوێطبٔی دەستی دەرەوی ثۆ واڵتەوەیبْ ٌەلەڵەِذرا. 

وەی ثەریتبٔیب و هبووبت، ٌەثبرەی وبردأەوەی واڵتبٔیطەوە، هەریەن ٌەوەزیرأی دەرە
و تێیذا ئەوەیبْ روؤىردەوە وە رێىىەوتٕەوە وثەضیبْ ثاڵووردەوەئەڵّبٔیب راگەیۀراوێىی هب
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پبش دەرچىٔی ئەِەریىبش ثەردەواَ دەثێت و ثەردەواِجىٔی ئەو رێىىەوتٕە گرٔگە ثۆ 
 یطی ئەوروپب و رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاست و تەواوی جیهبْ.سبئبپبراستٕی 

وپب تپێىردٔی ثەضی یەوەِی سزاوبٔی سەر ئێراْ، وۆِسیۆٔی ئەورهبوزەِبْ ٌەگەڵ دەس
دا  5191ی حىزەیرأی  9ثٍۆویٕگ ستبچىت( دا وە پێطتر ٌە ثڕیبری وبراروردٔی  پرۆسەی )

ٌەالیەْ واڵتبٔی ثەضذارثىی پرۆسەوە ثریبری ٌێذراثىو. پرۆسەوە ثەِەسەستی وەِىردٔەوەی 
ب رێگە ثەوۆِپبٔیب ئەوروپیەوبْ ثذات وبریگەری ثڕیبرەوەی ئەِەریىب سەرپێخرا ت

 ثەضێىەیەوی ئبسبیی وبرە ثبزرگبٔییەوبٔی خۆیبْ ٌۀبو ئێرأذا درێژە پێجذەْ. 

دواتر گەورە ثەرپرسێىی ئەِەریىب ٌەوەاڵِی هۀگبوەوەی وۆِسیۆٔی ئەوروپبدا رایگەیبٔذ وە 
ئەوروپبش  ئەِەریىب گرٔگییەوی ئەوتۆ ثەو هۀگبوەی ئەوروپب ٔبدات، دواتر یەوێتی

رایگەیبٔذ ثریبری پبثۀذثىوْ و ٔەثىوْ ثەرێىىەوتٕێه وە ثریبرێىی ئۀجىِۀی ئبسبیطی 
ٔەتەوە یەوگرتىوەوبٔی ٌەسەردراثێت ٌەدەستی تۀهب واڵتێىذا ٔیە، ثەڵىى ئەوە ئۀجىِۀی 

 ئبسبیطە ئەو ثڕیبرە دەدات. 

 كاریگەری سەپاوذوەوەی سسا ئابىرییەكاوی سەر ئێران 

سەرەوی ئەِەریىب ٌە سەپبٔذٔەوەی سزا ئبثىرییەوبْ و دەرچىٔی ٌەرێىىەوتٕە ئبِبٔجی 
ئەتۆِییەوەی ئێراْ و واڵتبٔی پێٕج وۆ یەن ثۆ گۆضەگیروردٔی زیبتری ئێراْ و الوازوردٔی 
زیبتری ئەو واڵتەیە ٌەرووی ئبثىرییەوە تب ئێراْ ٔبچبرثىبت وە سبزضی زیبتر 

. ىىەوتٕێه الوازثىٔی زیبتری ئێرأی ثەدوادا ثێترێ گبوەوبٔی ثىبت و ٌەگەڵیب ثگبتەهۀٌە
دەیەوێت سىد ٌۀبوۆوی زۆری ٔێىاْ ٔىخجەی سیبسی ئەو واڵتە  ٌەالیەوی ترەوە ترەِپ

وەرثگرێت و دەسەاڵتی ثریبردەری ئێستب ٔبچبر  ثەهۀگبوێه ثىبت وە ئیذارەوبٔی پێطىتری 
 وۆضىی سپی ٔەیبٔىتىأیىە ثیٕێٓ. 

ئبثىرییەوبٔذا، ثەرپرسبٔی وۆضىی سپی رایبٔگەیبٔذ ئەَ سزایبٔە ثۆ  سەپبٔذٔی سزا ٌەگەڵ
ئێراْ و ئەو واڵتبٔەضە وە ثبزرگبٔی ٌەگەڵ دەوەْ. جگەٌە لەدەغەوردٔی وڕیٓ و فرۆضتٕی 

وەسبیەتی و خەڵىی دیبر ٌەگەڵ ژِبرەیەن جۆری چەن و  911سىتەِۀی ئیراْ، هبووبت 
زاوبٔذا هبتىوْ وە رێگری ٌە وۆِپبٔیب وەضتیگەٌی و تبٔه و فڕۆوە ٌۀبو ٌیستی س

 جیهبٔییەوبٔی ٔەوت و دروستىردٔی وەضتی دەوبت ئبڵۆگۆڕی ثبزرگبٔی ٌەگەڵ ئێراْ ثىەْ. 

پێذاْ و ستیڤٓ ِٕىضٓ( رایگەیبٔذ، تۆڕی جىڵەی ثڕۆوسً ثۆ وەزیری گۀجیٕەی ئەِەریىب )
ِبِەڵەیەن ٌەگەڵ گىاستٕەوەی پبرەی ٔێىدەوڵەتی پبثۀذ دەثێت ثە راگرتٕی هەر جۆرە 
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داِەزراوە ثەئبِبٔجگیراوەوبٔی ئێراْ. ثەَ هۀگبوە ئێراْ ثەتەواوەتی دادەڕێت ٌە سیستّی 
 دارایی جیهبٔی. 

 ؟ كێ دەتىاوێت مامەڵە لەگەڵ ئێران بكات پاش سەپاوذوەوەی سساكان

ِبیه پۆِپیۆی وەزیری دەرەوەی ئەِەریىب ژِبری ئەو واڵتبٔەی ئبضىراورد وە ئەِەریىب 
بوپێطییبْ ٌێذەوبت ٌەثبزرگبٔیىردْ ٌەگەڵ ئێراْ وە ژِبرەیبْ هەضت واڵتە، ثەاڵَ جەختی چ

ٌەسەر ئەوە وردەوە وە ئەو واڵتبٔەش ثەڵێٕیبٔذاوە ثڕی وریٕی ٔەوتی خبو ٌەئێراْ 
ٔی ئێراْ. ثەپێی وەِذەوۀەوە و ٌەچۀذیٓ روویترە وە هبووبری ئەِەریىب دەثٓ ٌەسزادا

سی ٔیىز( پۆِپیۆ ئەوەضی ئبضىراوردووە، ٌە ئبیٕذەدا دواْ ٌەو ثی ثی زأیبرییەوبٔی )
واڵتبٔە ثەتەواوەتی دەستجەرداری وڕیٕی ٔەوتی خبوی ئێراْ دەثٓ، ثەاڵَ ضەش واڵتەوەی تر 

 ثەڕێژەیەوی ثەرچبو وڕیٕی ٔەوتی خبو  و ئبڵىگۆڕی ثبزرگبٔی ٌەگەڵ ئێراْ وەِذەوۀەوە. 

چیٓ، وۆریبی ثبضىر، هٕذستبْ، هەریەن ٌەواڵتبٔی ) أسی رۆیتەرزثەپێی زأیبرییەوبٔی ئبژ
تریٓ ثڕی وزە ٌەئێراْ و ژاپۆْ( ٌەریزی ئەو واڵتبٔەْ وە زۆر ، تبیىاْ، یۆٔبْتىرویب، ئیتبٌیب

، دواتریص ٌە ئەِەریىب چبو پۆضییبْ ٌێذەوبت ثبزرگبٔی ٌەگەڵ ئێراْ ثىەْ دەوڕْ و 
 .بزرگبٔی ٌەگەڵ ئێراْ دەثەخطرێت)عێراق(یص ثۆ ئەو هەضت دەوڵەتە زیبد کرا کە ٌە ث

ئەوەی جێگبی سەرٔجە ئەوەیە ئەِەریىب ِەرجیطی ٌەسەر ضێىازی ثبزرگبٔی ئەو واڵتبٔە 
دأبوە و ٔبثێت ثەهیچ جۆرێه ِبِەڵەوبٔیبْ ٌەگەڵ ئێراْ ثەدۆالری ئەِەریىی ثێت و 

ێطىەش ٌەثەراِجەر ٔەوتی هبوردەوراویطذا تۀهب دەتىأٓ وەٌىپەي و دەرِبْ و خۆران پ
 ثىەْ. 

دوو خبڵی سەرەوی:  ثەپێی ٌێىذأەوەوبْ، چبوپۆضی ئەِەریىب ٌەو واڵتبٔە دەگەڕێتەوە ثۆ
یەوەَ، ترسی ثەرزثىٔەوەی خێرا و ٌەرادە ثەدەری ٔرخی ٔەوت چىٔىە تب ئێستب ئەِەریىب 
ٔەیتىأیىە لەرەثىوی ثبزاڕی ٔەوتی ئێراْ ثۆ هبوپەیّبٔەوبٔی ثىبتەوە، هەرچۀذە سعىدیە 

ڵێٕی زیبدوردٔی ثڕی هۀبردەوردٔی ٔەوتی داوە، ثەاڵَ پێىیستییەوبْ پڕٔبوبتەوە و ثە
ٔبضتىأێت ثگبت ثەهۀذێه واڵتی دوورەدەست. دووەَ، ئەِەریىب دەترسێت هۀذێه واڵت 

ٌە ئێستبضذا یەوێتی ئەوروپب دژایەتی  ئێراْ ثٕێٓ و -هۀگبوی زیبتر ثەرەو جەِسەری روسیب
سەر ئێرأە، ٌەثەرئەوە ٔبیەوێت ٔەیبری زیبتر ثۆ پرۆژەوەی سەپبٔذٔەوەی سزاوبٔی 

دروستجىبت. هبووبت هەریەن ٌەهٕذستبْ و وۆریبی ثبضىریص ٌەثەر زۆری پێىیستیبْ 
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ثەسەرچبوەی وزەی ئێراْ ٌەئێستبدا ٔبتىأٓ ثەتەواوەتی پبثۀذی هۀگبوەوبٔی ئەِەریىب 
 وتی خبوی ئێرأیبْ داوە.  ثٓ دژثە ئێراْ، ثەاڵَ ثەڵێٕی وەِىردٔەوەی وڕیٕی ٔە

رێگەی پێذەدرێت ثەضێىەیەوی وبتی  شثەپێی زأیبرییەوبٔی ) ثٍىِجێرگ و رۆیتەرز( تىرویب
 ەواِجێت ٌەوریٕی سىتەِۀی ئێراْ و دواتر ثەتەواوەتی دەستجەرداری دەثێت. ثەرد

یبْ واڵت هەِىو جۆرە ِبِەڵەیەو 51پێطتریص، ثەپێی زأیبرییەوبٔی رۆیتەرز، زیبتر ٌە 
یەن ٍِیۆْ ثەرِیً ٔەوتیبْ ٌەئێراْ ٌەگەڵ ئێراْ راگرتىوە وە ثەهەِىیبْ رۆژأە ٔزیىەی 

دەوڕی. ٌەدەرئۀجبِی سەپبٔذٔەوەی سزاوبْ، وەزیری دەرەوەی ئەِەریىب ثە 
( 5.2رۆژٔبِۀىسبٔی راگەیبٔذووە تب ئێستب رژێّی ئێراْ تۀهب ٌەوەرتی ٔەوتذا ٔزیىەی )

  تىوە.ٍِیبر دۆالر زیبٔی پێىەو

 قۆواغی یەكەم و دووەمی سساكان  

ئەِەریىب سەپبٔذٔەوەی سزاوبٔی سەر ئێرأی داثەضىرد ثۆ دوو لۆٔبغ، لۆٔبغی یەوەِی 
 ٌەِبٔگی ئبثی ئەِسبڵذا جێجەجێىرد وە خۆی ٌەَ خباڵٔەی خىارەوەدا دەثیٕیەوە:

  .لەدەغەوردٔی وڕیٕی دۆالری ئەِریىی ٌەالیەْ ئێرأەوە .9
ۆرە ِبِەڵەو ثبزرگبٔییەوی ئێراْ ٌە ثىاری ئبڵتىوْ و وبٔزا لەدەغەوردٔی هەرج .5

 .ثۀرخەوبٔی دیىە
لەدەغەوردٔی فرۆضتٓ  و گىاستٕەوەی راستەوخۆ یبْ ٔبڕاستەوخۆی گرافیت،  .1

دروستىراوەوبٔی وەن ئەٌەِیٕیۆَ و ستیً و  وەرەستەی خبو یبْ وبٔزا ٔیىە
 .ی پیطەسبزیثەردەخەڵىوز و ٔەرِە ئبِێرەوبٔی یەوپبرچەوردٔی پرۆسە

 ٌەگەڵلەدەغەوردٔی هەرجۆرە ِبِەڵەیەوی پەیىۀذیذار ثەوڕیٓ و فرۆضتٕی تّەْ  .٩
  .حیسبثەوبٔی تّۀی دەرەوەی سٕىورەوبٔی ئێراْ سٕذولی دراوی ئێرأیراگرتٕی 

ثۆ لەرزە حىىِییەوبٔی  وبرئبسبٔیىردْ یبْ پێىردْهبوثەضی و لەدەغەوردٔی وڕیٓ .2
 ئێراْ

 .روستىردٔی ئۆتۆِجێًپیطەسبزیی د لەدەغەوردٔی .9
هەرجۆرە ئێرأی ثۆ ئەِریىب و  خۆراویهبوردەی فەرش و ِبددەی لەدەغەوردٔی  .9

 ِبِەڵەیەوی دیىەی دارایی
فڕۆوەی  لەدەغەوردٔی هەرجۆرە ِبِەڵەیەوی پەیىۀذیذارثە هبوردەوردٔی .1

 داثیٕىردٔی پبرچە ٌەالیەْ ئێرأەوۀەفەرهەڵگر یبْ خزِەتگىزارییەوبٔی 
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ِی سزاوبْ، ٌەچىاری ِبٔگی ٔۆڤەِجەر جێجەجێىراْ وە خۆیبْ ٌەَ لۆٔبغی دووە
 هۀگبوأە دەثیٕییەوە:

دەریبیی وە  گىاستٕەوەیو  وەضتیگەٌیو  ثۀذەرەوبْ لەدەغەوردٔی ثەوبرهێٕبٔی .9
وباڵیبْ پێذا  ئێراْ وۆِبری ئیسالِی یهێڵ و رێگە دەریبییبٔە ثریتیٓ ٌەو
 دەگىازێتەوە.

ی ثە ٔەوت و وۆِپبٔیبی ٔیطتّبٔ ەڵەیەوی پەیىۀذیذارلەدەغەوردٔی هەر جۆرە ِبِ .5
یبْ پێترۆویّیبیی  ی دیىەو ثەرهەِە ٔەوتییەوبٔ ی خبؤەوتی ئێراْ و وڕیٕی ٔەوت

 .ٌە ئێراْ
ٌەگەڵ ثبٔىی ٔبوۀذیی ئێراْ و  یەوبْثیبٔی دارایی داِەزراوەئبڵىگۆڕە  لەدەغەوردٔی .1

  دیىە.  داِەزراوە داراییەوبٔی
 .ەتگىزارییەوبٔی ثیّەخزِ لەدەغەوردٔی .٩
 .وزەی ئێراْ تەواوی وەرتی گەِبرۆی .2

سەر ئێراْ، ٌەَ لۆٔبغەدا ئەِەریىب سزای  هبووبت، جیبواز ٌەسزاوبٔی دیىەی ئەِەریىب ثۆ
تەواوی ئەو وەسبٔەش دەدات وە رۆڵیبْ ٌە چبالوییە ثبزرگبٔییەوبٔی ئیرأذا هەثێت. ٌەگەڵ 

و دەفتەری وۆٔترۆڵی  (OFACو تبیجەتییەوبْ )  ئەو وەسبٔەی ٌە ٌیستی هبوواڵتییە ثژاردە
 .دارایی دەرەوە سڕدراؤەتەوە و ئەوأەش کە خراؤەتە ٌیستی رەضەوە

 سساكان  كاریگەریی  كەمكردوەوەی بۆ ئێران دەریاییەكاوی و وشكاوی سىىورە تىاوای

رأٓ ئێراْ پەیىۀذییەکی ثبضی ٌەگەڵ کۆِەڵێک والتذا هەیە ثەضی زۆریطیبْ دراوسێی ئێ
ٔبتىأٓ دەسجەرداری ضتىِەکی ئێرأی ثجٓ، ثەضێکیطیبْ ٔبیبٔەوێت ئێراْ هێٕذە ڕوو ٌە 

، ئەفغبٔستبْ، پبکستبْ، عەِّبْ، لەتەر، عێراق، تىرویبالوازی ثکبت، ئەو واڵتبٔەش )
  (.وۆِبری ئبزەرثبیجبْ، ئەرِۀستبْ، رووسیب، تىرکّبٔستبْ

جەِسەری ) ثبوىر، ثبضىر، رۆژهەاڵت، رۆژئبوا(  سٕىری ثەرفراوأی ئێراْ ٌەهەرچىار کەواتە
دەریبیی رێگە ثۆ ئێراْ خۆضذەوبت وىێرە رێگبی جۆراوجۆر ثۆ دەرثبزثىْ  وضکبٔی و ثەڕێگبی
ئێراْ ٌەگەڵ ثەضێىی زۆر ٌەو واڵتبٔە، جگەٌە  بثىرییەوبٔی ئەِەریىب ثذۆزێتەوە.ٌە سزائ

ێىەوەیبْ دەثەستێتەوە و وبریگەری دراوسێیەتی، پەیىۀذی وىٌتىری و ئبیٕی و ِەزهەثیص پ
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ٌەسەر حىىِەتی ثەضێىی دیىەضیبْ هەیە. هەِىو ئەِبٔە وادەوبت ئەِەریىب ثەگىِبٔێىی 
 زیبترەوە چبودێری سٕىرەوبٔی ئێراْ ثىبت.  

  دیاریىەكردوی ماوەی سسائابىرییەكان و ئاماژەكاوی

ذێتیص دەستٕیطبْ ٔەوراوە، ِبوەی سزا ئبثىرییەوبٔی سەر ئێراْ دیبریٕەوراوە و جۆر و چۀ 
وەزیری دەرەوە ئەِەریىبش رایگەیبٔذووە ٌەچۀذ رۆژی ئبیٕذە سزای ٔىێ ثەسەر ئێرأذا 
دەسەپێٕٓ وە پەیىۀذی ثە تیرۆر و پطتگیریىردٔی گروپە تیرۆرستییەوبٔەوە هەیە. 
 ضیىەرەوە سیبسییەوبٔی ئەِەریىبش دیبریٕەوردٔی ِبوەی سزاوبْ ٌەالیەْ ئەِەریىبوە ثە

ئبِبژەیەوی ِەترسیذار ثۆ رژێّی ئێراْ دەثیٕٓ و پێیبٔىایە ئەِەریىب ئبِبٔجی روخبٔذٔی 
 ئەو رژێّەیە، وەٌێ ئێرأیص ثەتىٔذتریٓ ضێىاز رووثەرووی هۀگبوەوبٔی ئەِەریىب دەثٕەوە. 

 كاریگەری سساكان لەسەر هەرێمی كىردستان 

ە سزاوبٔی ئەَ لۆٔبغەی ئەِەریىب هەر ٌەسەرەتبوە جەختی ٌەسەر ئەوە وردەوە و 
ئەِەریىب ثۆسەر ئێراْ تىٔذتریٓ سزا دەثٓ و هەر الیۀێىی دیىەش پبثۀذ ٔەثێت پێیبٔەوە 
هەِبْ ِبِەڵەی ٌەگەڵ دەورێت و تىضی هەِبْ چبرۀىسذەثێت. ثەوپێیەش وە یەوێه 
ٌەِەرجەوبٔی ئەِەریىب ثۆ واژۆوردٔی رێىىەوتٕێىی ٔىێ ثریتییە ٌە دەستهەڵگرتٕی 

ٌە حبڵەتی ٔەثەخطیٕی عێراق ٌە سزاکبٔی  ەردأی ئێراْ ٌەوبروثبری ٔبوخۆی عێراق،دەستێى
. ثۆ ئەوەی ٌەوبریگەری سزاوبْ ٌەسەر کبریگەری گەورە ثەدوای خۆیذا دەهێٕێت سەر ئێراْ

هەرێّی وىردستبْ تێجگەیٓ پێىیستە ٌە ئبستی پێىیستییەوبٔی هەرێُ و ئێراْ ثەیەوتری و 
 تێجگەیٓ وە خۆیبْ ٌەَ خباڵٔەی خىارەوە دەثیٕٕەوە: جۆری پەیىۀذییەوبٔیبْ

پەیىۀذی کۆِبری ، وبریگەری زۆری ئێراْ ثەسەر پبرتە سیبسییەوبٔی دەسەاڵتەوە .9
ئیسالِی و هەرێّی وىردستبْ ئەؤذە ٔزیک و پێکەوەگرێذراوە وە پێذەچێت 

ثتىأێت خۆی ٌەژێرثبرو ِٕەت و کبریگەری و تۀبٔەت  هەرێُزۆرئەستەَ ثێت 
ٌە رۆژأی سەرەتبی  . وبردأەوەی ثەرپرسبٔی هەرێُىرسبیی ئێراْ دەرثبز ثکبتل

سەپبٔذٔی لۆٔبغی دووەِی سزاوبْ دەرخەری ئەو راستییەیە وە هەرێُ ٌەثەردەَ 
 سەرۆک ثریبرێىی گرٔگذایە وە خۆسبغىردٔەوە ثۆی وبرێىی ئەستەِە. ٌەالیەن

وە هەرێُ رادەگەیبٔذرۆکبْ ثەڕاضکبوأە سەثبرەت ثە پرسی گەِب هەرێُوەزیرأی 
ٌەَ ثبثەتەدا ضىێٕکەوتەی ٔبوۀذە و چۀذرۆژ پبش ئەو ثڕیبرەش، ٔىێٕەری هەرێُ ٌە 

ثە راضکبوی رایگەیبٔذووە وە:"  یەکێتی ٔیطتیّبٔی وىردستبٔەئێراْ کە سەر ثە 
 ".ترەِپ ثبزرگبٔە و ٔبثێت هەرێُ هبودۀگی گەِبرۆکبٔی ئەِریکب  ثۆ سەر ئێراْ ثێت
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ذە ژووری ثبزرگبٔی هەرێُ رایگەیبٔذووە وە سزاوبْ هیچ وبریگەرییەوی هەرچۀ
 ثەخىێٕذٔەوەی دۆخی ئێستبی هەرێُ و ثە تبیجەتٌەسەر هەرێُ ٔبثێت، ثەاڵَ 

هەرێُ  دەورێتِبْ ىگ پێیىستی زۆری هەرێُ ثەثەرهەِە ٔبوخۆییەوبٔی ئێراْ
ە کە ثۆچىؤی ثتىأێت هبودۀگی تەواوی ئەِریکب ثێت. ثۆیە ِەترسی ئەوە هەی

ِبِەڵەیەوی هۆضیبرأە ئەگەر  ئەِریکب سەثبرەت ثە هەرێُ سەختتر و تىٔذتر ثێتەوە
 ٌەَ پرسەدا ٔەوبت. 

گرٔگ ثۆ هەرێّی  پرسێکی سیبسی و ستراتێژی ثىەتەٌە ئێستبدا ثە تەواوی  ئبو پرسی .5
چۀذ سبڵی راثردوودا خبوۀی پرۆژەیەوی گرٔگ و . دیبرە هەرێُ ٌەوىردستبْ

. ٌەالیەکی دیکەوە ئێراْ ژی ٔەثىوە ثۆ چبرەسەروردٔی ِەترسییەوبٔی ئبو ستراتی
سەرچبوە ئبوییبٔەی هەرێُ کە ٌە کىردستبٔی ئێرأەوە سەرچبوە  تەواوی ئەو ٌەسەر

 دەگرْ ثۀذاوی درووستکردوە وئبوی هەرێُ تىوضی کێطەی جیذی ثىوەتەوە و
گرتٕەوەی ئەو سەرچبوە ، ثۆیە ٌە حبڵەتی ٌەئبیٕذەش تىضی گرفتی زیبتر دەثێت

ئبوییبٔەی ٌە ئێرأەوە دەڕژێٕە هەرێّی کىردستبٔەوە هەرێُ تىضی لەیرأی جذی 
  دەثێتەوە.

 ضّەکیثەگطتی، پێىیستی ٌە ِێژیٕەی هەرێُ ثە  ئبڵتەرٔبتیڤ ثۆ ثەرهەِۀەثىؤی  .1
ی ٔبردٔی ثەضێک ٌە ضّەکی هەرێُ و عێراق ٌەڕێگەی دەروازەکبٔی هەرێّی ئێرأ

ئبڵىگۆڕێکی گەورەی ثبزرگبٔیە ٌە ٔێىأیبْ هەرێُ و ئێرأذا، جگە  وەکىردستبٔە
ثەٌەثەرچبوگرتٕی لەیرأی دارایی هەرێُ، ثبزاڕی ئێراْ هەَ ٌە رووی ٌەوەش 

گەضتیبری و هەَ ٌە رووی داثیٕکردٔی کباڵ و ضتىِەوەوە هەرزأتریٓ ثبزاڕە ٌە 
ایە وثبزاڕی تىرکیبش تىوضی ٔبوچەکە. ٌە ئێستبدا کە پبرەی ئێراْ ٌە ٔزِتریٓ ئبستذ

هەڕەضەی سزای ئەِریکب ثىوتەوە و ٌەرزۆکیی پێىەدیبرە، ثبزاڕی ئێراْ ثبزاڕێکی 
خەیبڵیە ثۆ هبوواڵتیبٔی هەرێُ و ٌەِڕووضەوە ثۆ سیبسەتّەدارأی هەرێُ سەختە 

 .دەستجەرداری ئەَ ثبزاڕە ثجٓ
ٌە رێگەی ترأزیت و ثبزاڕی هەرێُ  ٌەِێژە پێىیستی ئێراْ ثە ثبزاڕی دۆالری هەرێُ .٩

ُ و ئێراْ، ێب پەیىٔذی پتەو و زۆر تێکەڵی هەرهۀبردەی کباڵی ئێرأی و هەروەه
ثىەتە ٔبوۀذێکی گرٔگی داثیٕکردٔی دؤالر ثۆ ئێراْ و ٌەخىٌی پێطىوی 
گەِبرۆکبٔیطذا، سٍێّبٔی و هەوٌێر رۆڵی ثەرچبویبْ ٌە یبرِەتیذأی ئێراْ هەثىو تب 

بزی ثێت. ثۆیە ٌە ئێستبدا کە ئێراْ ثەهۆی گەِبرۆکبٔی ٌە سزاکبٔی ئەِریکب دەرث
ئەِریکبوە تىوضی کێطەی کەِی دۆالر ثىەتەوە و دەثێتەوە، پیىیستی زۆر و تۀبٔەت 
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ثٕەڕەتیی ثە هەرێُ و ثبزاڕی هەرێّی وىردستبْ دەثێت. ٌەِڕوەوە، وادیبرە ئێراْ 
 .َ ثبزاڕە داثخبتٔبتىأێت هبودۀگی هەرێُ ٌەگەڵ ئەِریکب لجىڵ ثکبت و چبو ٌە

ٔکۆڵی ٔبکرێت ثەضێکی داهبتی هەرێُ ٌە رێگەی فرۆضی ٔەوتەوە  فرۆضی ٔەوت .2
ثەضێک ٌەو سبِبٔەش رۆژأە ٌە رێگەی  داثیٕکراوە وە ِطتىِڕێىی زۆری ٌەسەرە. 

تۀىەرەوە ثۆ فرۆضتٓ هۀبردەی  ئێراْ و دەرەوەی ئێراْ دەکرێٓ، ثەاڵَ وادیبرە ئەَ 
تپێکردٔی ثەضی دووەِی سزاکبٔی ئەِریکب تىضی گرفت سەرچبوە داراییە ثە دەس

دەثێت. ئەِجبرە ٔەوت و پیطەسبزی ٔەوت و داهبتی ٔەوت دەکرێتە ئبِبٔج و تەواوی 
ئەو الیۀبٔەی ٌە رێگەی ئێرأەوە ٔەوت دەفرۆضٓ، ٔبچبردەورێٓ ثریبری هەڵپسبردٔی 

  .ٔبردٔی ٔەوت ثذەْ

ىیستی زۆری هەریەن ٌە ئێراْ و هەرێُ ثەضێىەیەوی گطتی دەتىأیٓ ثڵێیٓ ثەهۆی پێ 
ثەیەوتری، زۆر سەختە ئێراْ ٌەَ دۆخەدا ثە ئبسبٔی دەستجەرداری هەرێُ ثێت. 
ٌەثەراِجەریطذا هەرێُ ثەثۆٔەی پەیىۀذی زۆر ٔزیک و تێکەاڵو ٌەگەڵ ئێراْ، پێىیستی 

ی چۀذ وەیسی جۆراوجۆر زۆر سەختە ثتىأێت ثە ئبسبٔ ثە ئێراْ ثۆ فرۆضتٕی ٔەوت و
پطت ٌە ئێراْ ثکبت. ثۆیە دوورٔیە ثەضێه ٌە کۆِپبٔیبوبٔی هەرێُ تىوضی سزای ئەِریىب 

 .ثجٓ

دەتىأیٓ ثڵێیٓ هەرێُ ٌە ثەردەَ ثڕیبرێکی زۆر سەخت و چبرۀىوسسبزدایە و  اٌەوۆتبیذ
گەر تەواوی تىأب دپٍۆِبسییەوبٔی خۆی ثۆ ئۀجبِذأی یبرییەوی ثبش ٌۀێىاْ فطبری ئە

رە رێگبوبٔی گۆضەگیروردٔی ئێراْ و هەوڵی ئێرأیص ثۆ دۆزیٕەوەی وىێئەِەریىب ثۆ 
ىوری و سزاکبٔی سەر ئێراْ کبریگەری ٔیگەتیڤ ٌەسەر ئبسبیص و ئبث رزگبرثىوْ ٔەوبت

 ٔێت.دەتۀبٔەت ئبیٕذەی هەرێُ دا

 ئایىذەی پەیىەوذییەكاوی وێىان ئەمەریكا و ئێران

ی وۆِبرییەوبٔذایە وبر ٌەسەر ئەو هێڵە ئیذارەی ئێستبی ئەِەریىب وە ٌەژێر وۆٔترۆڵ
ستراتیژییەی ئەِەریىب دەوبت وە پێیىایە دەثێت ٌەڕێگەی سەپبٔذْ و تىٔذتروردٔی 
سزاوبٔەوە ئێراْ ٔبچبر ثىرێت وە چیتر ِەترسی ثۆ ثەرژەوۀذییەوبٔی ئەِەریىب 
دروستٕەوبت و پبضەوطە ٌە ئبِبٔجە ستراتیژییەوبٔی خۆی ٌۀبوچەوە ثىبت. هەر 

سەرەتبوە ئیذارەوەی ترەِپ ئیذیعبی ئەوەیبْ ورد وە تىٔذتریٓ سزا ثەسەر ئێرأذا ٌە
ڕێگەیەوە ئێراْ ٔبچبردەوەْ دەست ٌەپطتگیریىردٔی تیرۆر و پرسی  دەسەپێٕٓ و ٌەو
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ثەرٔبِە ئەتۆِییەوەی هەڵگرێت. ٌەالیەوی ترەوە، ئیذارەی ترەِپ دوازدە خبڵی وەن ِەرج 
ەڵ ئێراْ دأبوە وە زۆرثەیبْ دژی هێڵە ستراتیژییەوبٔی ثۆ رێىىەوتٕٕبِەیەوی ٔىێ ٌەگ

ٔە ثذات. ئێرأٓ و پێٕبچێت رژێّی ئێستبی وۆِبری ئیسالِی ئێراْ ًِ ثەو داواوبرییب
ٌەوۆٌێژی سەرثبزی و زأىۆی هۆضۀگ حەسەْ یبری( پڕۆفیسۆر ٌەِجبرەیەوە پرۆفیسۆر )

سبڵە  11رژێّێه وە وە "راگەیبٔذو رۆیبڵ( ٌەویالیەتی ئۆٔتبریۆی وۀەدا ثە ٔیۆرن تبیّزی)
ثجێت و  ئەِریکبدەڵێت ِەرگ ثۆ ئەِەریىب پێٕبچێت وا ثەئبسبٔی تەسٍیّی فطبرەوبٔی 

ٌەدژیبْ رادەوەستێت." ٌەالیەوی ترەوە ثۆچىٔێىی تر هەیە پێیىایە ئەگەری دروستجىٔی 
ر ئەوە جۀگ ٌۀێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب ئەگەرێىی دوورە ثەوپێیەی ترەِپ جەختی ٌەسە

وردۆتەوە وە دەیەوێت ئەِەریىب ٌەثبزٔەی ثەوبرهێٕبٔی هێزی سەرثبزی دەرثهێٕێت، ثەاڵَ 
وەن ضبرەزایبٔی سیبسەتی ئەِەریىب دەڵێٓ ئیذارەی ترەِپ گرەو ٌەسەر ئبڵۆزثىٔی دۆخی 
ٔبوخۆی ئێراْ دەوبت ثەتبیجەتی ئێستب وە رای جیبواز ٌۀێىاْ سەروردە و ٔىخجەی سیبسی 

 وثىٔەوەی دروستجىوە.یبسەتەوبٔی ئەِەریىب و چۆٔیەتی روثەردەرثبرەی س ئەو رژێّەدا

ٌەالیەوی ترەوە چبوەڕێذەورێت وۆٔترۆڵىردٔی ئۀجىِۀی ٔىێٕەرأی ئەِەریىب ٌەالیەْ 
دیّىوراتەوبٔەوە ثجێتە فطبر ٌەسەر ئیذارەی ترەِپ تب سیبسەتی دەرەوەی خۆی و 

ب دەوترێت وە ثەهۆی ئەوەی هێطتب ثەتبیجەتیص دەرثبرەی ئێراْ ثگۆڕێت. هەروەه
وۆِبرییەوبْ ٌەئۀجىِۀی پیرأذا زۆریٕەْ  پێٕبچێت گۆڕأىبری ئەوتۆ ثەسەر سیبسەتی 

 ئەِەریىب ثەراِجەر ئێراْ ثجێت. 

هۀگبوەوبٔی ئەِەریىب ٌۀبوچەی رۆژهەاڵتی ٔبوەڕاستیص دەریذەخبت وە ئیذارەی ئێستبی 
گرتىوە پێذەچێت تب ِریطىە ڕەضە ٌەسەری  ئەِەریىب ثبثەتی سزادأی ئێرأی ثەجذی

ثروات. ثۆّٔىٔە، ئەِەریىب هەِىو هەوڵێىی خۆی خستۆتەگەڕ ثۆ رازیىردٔی تىرویب هەر 
ٌەدژایەتیىردٔی زیبتری پرسی وىرد تب هبووبری دپٍۆِبسی و رێىىەوتٕی ئبثىری، ثۆ ئەوەش 

وەرگرتٕی زأیبری ٍِیۆْ دۆالری ثۆ  95دوودا ئەِەریىب ثڕی راثرچۀذ ڕۆژی ٌەِبوەی 
دەرثبرەی سێ سەروردەی پەوەوە تەرخبٔىرد ئەوەش وەن هۀگبوێىی تبوتیىی ئەِەریىب ثۆ 
رازیىردٔی تىرویب و گۆضەگیروردٔی زیبتری ئێراْ ٌێىذرایەوە. هبووبت ئەِەریىب ثبڵىێزی 
خۆی ٌەعێراق گۆڕی و ضبرەزایبٔی سیبسەتی ئەِەریىبش گۆڕیٕی ثبڵىێزی ئەو واڵتە 

ۀذی سەپبٔذٔەوەی سزاوبْ ثەسەر ئێرأذا وەن پەیبِێه ثۆ ثەرپرسبٔی عێراق ٌەسەروث
ٌێىذەدۀەوە وە ئەِەریىب چبودێری وردی رەوضی عێراق دەوبت و رێگە ثەهیچ جّىجىڵێىی 

 ٔبئبسبیی ٔێىاْ ئەو دوو واڵتە ثەئبراستەی ضىبٔذٔی سزاوبْ ٌەسەر ئێراْ ٔبدات. 
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اگرتٕی ٔرخی ٔەوتی خبو ٌەثبزاڕەوبٔی جیهبٔذا تب وەن ثەضێه ٌە سیبسەتی ئەِەریىب ثۆ ر
چیتر ٔەثێتە فطبر ٌەسەر هبوپەیّبٔەوبٔی، ئەِەریىب ثڕی هۀبردەی ٔەوتی خۆی ثۆ 

( ٍِیۆْ 99ثبزاڕەوبٔی جیهبْ ثەرێژەیەوی پێىأەیی زیبدوردووە و ٌەئێستبدا زیبتر ٌە )
وە ثڕی ٔەوتی پێىیست ٌە ثەرِیً ٌەڕۆژێىذا هۀبردەی ثبزاڕەوبْ دەوبت، ئەوەش وایىردو

 ثبزاڕەوبٔذا هەثێت و وەِجىٔەوەی هۀبردەی ٔەوتی ئێراْ وبریگەرییەوی ئەوتۆی ٔەثێت.

ٌێرەوە دەگەیٕە دوو خبڵی سەرەوی دەرثبرەی ئبیٕذەی پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئێراْ و 
 ئەِەریىب.

ددەوبت تب / ئیذارەی ئێستبی ئەِەریىب تەواوی فطبرەوبٔی خۆی ثۆسەر ئێراْ زیبیەوەَ
الٔیىەَ ٔەتىأێت دەستی ثەچەوی ئەتۆِی ثگبت، دەستێىەردأی ٌەپرسی ٔبوخۆیی واڵتبٔی 
ٔبوچەوە هەڵگرێت و چیتر ٔەتىأێت پطتگیری تیرۆر ثىبت. هەوڵذەدات ٌەَ ڕێگەیەوە ئبگری 
ضەڕی ٔبوچەوە ثخبتەوە ٔبوِبڵی ئێراْ ثەوەش چىار هێڵە ستراتیژییەوەی خۆی ٌۀبوچەی 

 ی ٔبوەڕاست دەپبرێزێت. رۆژهەاڵت

/ هۀگبوەوبٔی ئێستبی ئەِەریىب تۀهب ثۆ سٕىرداروردٔی تىأب سەرثبزی و سیبسی و دووەَ
ئبثىرییەوبٔی ئێرأە و ثەهیچ جۆرێه ئیذارەوبٔی پێطىوی ئەِەریىب ٔەیبٔىیستىوە ثەجۆرێه 

ٌۀبوچەوە.  ئێراْ الواز ثىەْ وە ئەِەریىب ٔەتىأێت ثیىبتە تەواووەری سیبسەتەوبٔی خۆی
ثەواتبیەوی تر ئێراْ تب ئەو ضىێٕە دژایەتی دەورێت وە ثجێتە ِەترسی ثۆ هێڵە 
ستراتیژییەوبٔی ئەِەریىب، ئەگەرٔب ثۆ راستىردٔەوەی هۀذێه ثباڵٔس ئێراْ پێىیستە و 
ثەضێه ٌە هبوپەیّبٔێتییەوبٔی ئەِەریىبش ٌۀبوچەوە ثۀذە ثە الوازثىْ و ٔەثىٔی ئێراْ و 

ەوتٕی رژێّی ئێستبی ئێرأذا ثەضێه ٌە ثەرژەوۀذی واڵتبٔی ٔبوچەوە ٌەگەڵ ٌەئەگەری و
ئەِەریىب ٔبِێٕێت و یبرییەوە وۆتبیی دێت.  ئەوەش ثەواتبی ئەوەدێت وە ئەگەری ضەڕ 
ٌۀێىاْ ئەو دوو واڵتە تۀهب وبتێه دێتە پێطەوە وە ئەِەریىب دڵٕیبثێت ئێراْ دەستی 

ەترسی ثۆ هبوپەیّبٔە ٔزیىەوبٔی وەن ئیسرائیً، ثەچەوی ئەتۆِی دەگبت یبْ ثجێتە ِ
 وثىٔەوە دروستذەثێت. ِەریىب ثێذۀگ ٔبثێت و ئەگەری روثەرٌەوەهب حبڵەتێىذا ئە

هەِىو ئەِبٔەش ئەوە ٔیطبٔذەدەْ وە پەیىۀذییەوبٔی ٔێىاْ ئێراْ و ئەِەریىب الٔیىەَ 
 ۆزی زیبتری ٌێذەورێت. ذا ئبسبیی ٔبثێت و چبوەڕێی گرژی و ئبڵپٌەخىٌی سەرۆوبیەتی ترەِ
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 ئەوجام  

پبش ئەو ِێژووە دوورودرێژە ٌەهەڵىطبْ و داوطبٔی پەیىۀذییەوبٔیبْ ئێستب ٔێىأی ئێراْ و 
ئەِەریىب ٌەخراپتریٓ دۆخیذایە، هەِیطە ثەگەڕأذٔەوەی وۆِبرییەوبْ ثۆ وۆضىی سپی 

تىٔذتریٓ سزای ئبثىری  چبوەڕێی وبردأەوەی تىٔذتر ثۆ پرسی ئێراْ دەورێت. ئیذارەی ترەِپ
و دەریبیی ثەسەر ئێرأذا سەپبٔذووە، ثەرپرسبٔی ئیذارەی وۆضىی سپیص جەخت ٌەوە 
دەوۀەوە سزای زیبتر ثەسەر ئێرأذا دەسەپێٕٓ و سزاوبٔی ئبیٕذەش پەیىۀذییبْ ثەپرسی 

ی ّتیرۆر و پطتگیریىردٔی رێىخراوە تیرۆرستییەوبٔەوە هەیە. ٌەثەراِجەردا ثەرپرسبٔی رژێ
و ٌەوۆتبیذا ئەِەریىب ئێراْ ثەدەرؤێىی جێگیرەوە دەڵێٓ سزاوبْ وبریگەرییبْ ٔەثىوە

تێىذەضىێت. ئەوەی سەروەوتٕی ئەَ دوو الیۀە یەوالیی دەوبتەوە هەڵىێستی واڵتبٔی 
دیىەی وەن یەوێتی ئەوروپب و چیٓ و وۆریبی ثبضىر و  تىرویب و رێىخراوی ٔبتۆ و ئەو 

ئێراْ و ئەِەریىب وبریگەرییبْ ثەسەریبٔەوە هەیە. تب ئێستب واڵتبٔەیە وە هەریەن ٌە
ئەِەریىب سەروەوتىو ثىوە ٌەپڕوردٔەوەی ئەو ثۆضبییە ئبثىری و سیبسی و وزەیەی وە 
ثەهۆی وەِجىٔەوەی رۆڵی ئێرأەوە دروستجىوە، پبش سەپبٔذٔەوەی سزاوبْ ٔرخی ٔەوت 

ێىیستیص ثىٔی هەیە هبووبت ثەوتەی ٌەثبزاڕەوبٔی جیهبٔذا ثەرزٔەثىەتەوە و ثڕی زیبد ٌەپ
ثەرپرسبٔی ئیذارەی ئەِەریىب ئەو واڵتبٔەی وە ئێستب ٌەسزاوبٔی سەر ئێراْ پۆضراوْ 
تبضەش ِبٔگی تر ثەتەواوەتی دەستجەرداری ثەرهەِەوبٔی ئێراْ دەثٓ. دۆخی ٔبوخۆی 

دەوبت. ئێرأیص تبدێت خراپتردەثێت، دەرفەتی وبر وەِتردەثێتەوە و ٔرخی ضتىِەویص زیبد
ئەگەر ٍِّالٔێی ئەِەریىب ثۆ وەِىردٔەوەی ثبیەخی ئێراْ ٌۀبوچەوە ثەردەواَ ثێت و 
رووسیب و چیٕیص هبوضێىەی ئێستب تۀهب تەِبضبوبرثٓ ئەوا ثەدڵٕیبییەوە ٌەئبیٕذەیەوی 
ٔزیىذا ئێراْ رووٌە ضىستی زیبتردەوبت و رووثەرووی فطبری ٔبوخۆیی و دەرەوی 

ی دووەِذا ئەگەر ئێراْ دەستجەرداری پرۆگراِە ئەتۆِییەوەی ثجێت زیبتردەثێتەوە. ٌەئەگەر
یبخىد واڵتبٔی رووسیبو چیٓ و یەوێتی ئەوروپب هەڵىێستەوبٔیبْ ثەراِجەر ئەِەریىب تىٔذتر 
ثىەْ و ثێذۀگییەوەی ئێستبیبْ درێژٔەوۀەوە، ئەوا ئێراْ دەتىأێت ثەرگەی فطبرەوبٔی 

ەرژەوۀذی ئەو یەوالیی ثجێتەوە. ٌەئەگەری ئەِەریىب ثگرێت و تێیذا دۆخەوە ثەث
خراپترثىؤی دۆخەوەیطذا، گىِبٔی تێذأیە، وە واڵتبٔی ٔبوچەوە و هەرێّی وىردستبٔیص 
ٌۀێىأیبٔذا پریطىی ئبگریبْ ثەردەوەوێت و ثەهەِىو پێىەرێه ئێراْ وبریگەری سزاوبْ 

ٔذثىثێت ٌەو رژێّە داثەضذەوبت ثەسەر دۆست و هبوپەیّبٔەوبٔی و ئەوەی رۆژێه سىدِە
ئەِڕۆ ٔبچبردەورێت ٌەگەڵ ئێرأییەوبْ ضبٔجذاتە ژێر ئەو ثبرە لىرسەی وە دەرئۀجبِەوەی 

 رووخبْ یبْ یبْ ِبٔەوەی ئەو رژێّەیە ثەضێىەیەوی وبریگەرتر و ثۆ ِبوەیەوی زیبتریص. 
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