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 نةتةوةيةكطرتووةكان لة بارةي دةمي كؤنفِرانسي ئةم دواييانةي ريكخراويولة سةر
مي ئصران لة ةوتن نامةي بةرطري لة ثةرةطرتين ضةكة هةستةييةكان، كؤماري ئيسالكرصك

لةوانة ثيتاندين ئؤرانيؤم ،ثِردا رايطةياند كة هصندصك لة ضاالكيية هةستةييةكاين خؤي 
رايطرتبوو، سةرلة نوص دةست " سص طؤشةي ئوروثا" كة لة دواي دانيشتنةكاين لة طةلَ

ئةوة لة حالَصكداية كة دةولَةيت ئامريكا لةم دواييانةدا ثشتيواين خؤي . ثصدةكاتةوة
ردةوة ديثلؤماتيكةكاين ئوروثا لة مةِر هةلَس و كةوت لة طةلَ ثةروةندة فةداي ك

ئةتؤمييةكةي ئصران كردوة و بؤ يةكةم جار ئيمكاين ثصشكةش كردين هاندةري ئابووري 
 دوابةدواي . هصناوةتة طؤِرصثؤشي كردن لة ثِرؤذة هةستةييةكانبة ئصران لة بري ضاو

مييةكاين ئصران كة بؤ ماوةي ضةند مانط ةوتة، هةراوهورياي ضاالكيية ئةتؤئةو أ
 سةر لة نوص طةرم و طوِر بؤتةوة و ئةو قةيرانة جارصكي تر لة ئاستصكي بةرين كوذابؤوة،

 بةآلم بةر لة تاوتوص كردين ئةو بابةتة، ضاوخشاندنصكي كورت بة .دا هاتؤتةوة طؤِرص
ستاي ئصران بؤ سةر كردةوةي كؤماري ئيسالمي نيشان دةدات كة سياسةيت دةرةوةي ئص

وطؤِرة جيهاين و ناوضةييةكاين دواي يازدةي سصثتامرب   لة طةلَ ئالَخؤ طوجناندن
دةأواتة نتر بؤتةوة و لة سةر بابةتصكي سةرةكي، ياين ثةيوةندي لة طةلَ ئامريكا ورو

 ضوارضصوةي ئةو جةهةت طرييية لة ثصكهصناين يةكطرتنصكي طشيت لة نصوان .ثصشص
 و ئيسالمي لة دواي يازدةي سصثتامرب ثصك دصت و  اليسيتسياسةتةكاين ئيمثري

شصوازةتايبةتييةكاين لة ئالَ و طؤأةكاين ئةم دواييانةي جوغرافيياي ناوضةي 
  .أؤذهةآليت ناوةأاست ثصك دصت

لةشةأي ئةفغانستان و دامةزراندي دةولَةيت كايت كارزاي، حكومةيت ئيسالمي ئصران 
وان اليةنة دوابةدواي ئةو، خةبايت نص. كا بووهاوكارييةكي نزيكي لةطةلَ ئامري

جؤراوجؤرةكاين هصز لةئصران بؤ موزاكرة لةطةلَ ئامريكا و بة مةبةسيت كردنةوةي 
 ضأتر و توندتر بؤوة و خؤي لة ناردين لصذنة ، سياسييةكانةدةرطاي ثصوةنديي

 نيشان جؤراوجؤرة رةمسي و غةيرة رةمسييةكان بؤ وت ووصذ لةطةلَ دةولَةيت ئامريكا
ةي رةفسةجناين بةبص ئاطاداري دةولًَةت و مةجلس لةطةلَ ريضاوثصكةوتن و موزاك. دا



 هةموو كةس  لةبيرييلصذنةي ئامريكايي لة قصربصس و ئيماأايت موتتةحيدةي عةأةيب،
  .ماوة

هصرشي ئامريكا بؤ عصراق، سةرلةنوص دةسثصكردنةوةي موزاكريةكان بؤ طةآللَةي 
ين ئصران و ئامريكاي كة دواي شةأي ئةفغانستان هاوكاريية تايبةتييةكا

كةلًَك وةرطرتن لة نفوزي ئصران بؤ راكصشاين . راوةستابوو،هصناية دةستووري كار
عةي عصراق بة تايبةت مةجلسي ئةعالي شؤأشي ئيسالمي هاوكاري ئؤثؤزؤسيؤين شي

موزاكرانة لة عصراق، ئاماجنةكاين ئامريكا لةو " ئةلبةدر"ودةستصوةرنةداين ئةأتةشي 
رووداوةكاين دوايي راسيت هاوأصيةيت نزيكي ئصران لةطةلَ خواستةكاين ئامريكا . بوون

  .لة عصراقي سةرةأاي هةندصك دةستصوةردان وئاذاوةنانةوة نيشان دةدات
لةاليةكي تر لة ئالَ و طؤأةكاين ئةم دواييانةي لوبنان و ضوونةدةرةوةي هصزة 

ةسةلةي ضةكدامالَيين حيزبؤلَال كة لة بأيارنامةي نيزامييةكاين سوريية لةو وآلتة، م
ثةسةندكراوي شوأاي ئةمنييةيت أصكخراوي نةتةوةكان داواكرابوو، لةاليةن ئامريكاوة 

 لة سيستمي لوبنان انة كراو و جصطاوشوصين ئةو حيزبةبؤ داهاتوويةكي ناديار رةو
ؤزي نصوان ئصران و ئةو مةسةلةيةش بوارصكي تر بؤ كةم كردنةوةي ئالَ. زةمانةت كرا
  .كايةيت  بةشصنةيي ئةوان خؤش دةكاتئامرصكا و نزي

وصأاي أةويت ئاشيت ) ق و باشووري لوبنانعصرا(ئةطةرضي ضارةسةري ئةو مةسةالنة
أؤذهةآليت ناوةأاست، لة دياريكردين ثصوةندي نصوان ئصران و ئامريكا دةوري سةرةكي 

ثصوةندي هةستةيي نيزامي ئصرانة كة  ،هةية، بةآلم مةسةلةي سةرةكي ئةو ثصوةنديية
لةسةر ئةساسي بةلَطة جؤراوجؤرةكان لةثشت ثأؤذةي طةشةثصداين سةنايعي هةستةيي 

  .غةيرة نيزامي ئصران شاردراوةتةوة
ثأؤذةي هةستةيي ئصراين ئيسالمي سةرةأاي هةموو ئةو ئالَ وطؤأانةي كة لة 

 لةدرصذةي هةر ئةو ،جوغرافيياي سياسي أؤذهةآليت ناوةأاست دا ثصك هاتووة
هةرئةو كاتةي .  رذميي شا بناغةأصذي كرا كايتكة لة ماوةي دةيةي ثةجنا لةاسةتةيةسي

لةسةر . كة ئصران وةكوو نزيكترين هاوثةمياين ئيسأائيل وئامريكا لة ناوضة دةناسراوة
 جصطاوشوصين ئةو وةكوو ئةساسي ئةو سياسةتة، تةياربووين ئصران بةضةكي هةستةيي

. ناوضةيي لةبةرامبةر دراوسص دوور و نزيكةكاين، ثتةو و تةزمني دةكاتهصزصكي 
ئةوأؤش هةربةوهؤية، هصز و أةوتة ناسيؤنالَيستةكان و بةشصك لة سةلَتةنةختوازةكان 

بةديهاتين وةها . لة بةرنامةي هةستةيي نيزامي كؤماري ئيسالمي ديفاع دةكةن
 لة أوانطةي حكومةيت ئصران، بةرنامةيةك ناسيؤنالَيسمي ئصراين أازي دةكات و

 كؤنتأؤلَي تصكنؤلؤذي ثصشكةوتوو نيشان دةدا و دةبصتة هؤي هصزوتواناي ئةو أذمية لة
  . ئةو أذميةثتةوبووين ئؤتؤأيتةي



بةآلم بةرزةفأي ئةتؤمي ئصران طريوطرفيت زؤري لةطةلَة كة دةبصتة لةمثةرصك لةسةر 
 ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاست تصك ئةو ثأؤذةية هاوسةنطي هصز لة. أصطاي بةديهاتين

دةدات، نةتةنيا بةهؤي بووين ئيسأائيل وةكوو هصزصكي هةستةيي، بةلًَكوو بةو هؤية كة، 
ميسر و عةأةبستان و تةنانةت سوريية ئةو ئالَ و طؤأة وآلتاين عةأةب بة تايبةت 

خؤي و ئيستأاتصذيكة لةناوضةكة وةكوو ثاساوصك بؤ بينينةوةي سياسةتة ديفاعييةكاين 
  .كردنةوةي فؤرجةيةكي هةستةيي دةبينصت

لةأوانطةي هصزة ئصمثأياليستييةكان، ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاست بةتةواوي طرينطيية  
يان ) ضني، كؤرة(ستأاتصذيكييةكةشيةوة تةنانةت لةضاو باكوري أؤذهةآليت ئاسيا

لَؤزترين ،  بةيةكصك لة ناسةقامطرتووترين و ئا)هصند و ثاكستان(ئاسياي باشور
دوورةدميةين طةشةي ضةكة هةستةييةكان لةوةها . ناوضةكاين جيهان دصتةئةذمار

ناوضةيةك كة لة ثةناي دةرياي مةديتةأانة و لة دراوسصيةيت نزيكي ئؤروثا 
ةوة بةأصوة بضصت، بؤ هصزة ةنانةت ئةطةر بة سياسةيت بةرطرييشهةلًَكةوتووة، ت

هةولَ دةدةن كة هيض هصزصكي نصوجني ل ناكرصت و ئةمانة ئؤروثاييةكان تةحةمو
لةسةر . نةأةخسص، دةرفةيت وةدةستهصناين ضةكي ئةتؤمي بؤ ) وةكوو ئصران(ناوضةيي

ئةو بنةماية  ئؤروثا لةبارةي ئةوةيكة ئصران نابص بة ضةكي ئةتؤمي تةيار بصت، لةطةلَ 
 أؤذهةآليت ناوةأاست  يئامريكا سةرةأاي كصشةكاين تر لةسةر ئصران و مةسةلة

زاكرية  ئامريكا لة كردةوةكاين خؤي لة مو ئةوِرؤ كة ثشتيواين وةهارهاوئاهةنطة، هة
ولة (رطانييةكاين لةو والَتةةري و بازولةطةلَ ئريان هةية ،سةرةراي بةرذةوةندي ئابو

لَ  ساغ بؤتةتةوة كة هاوِرص لةطة لةسةر ئةوة)راسيت دا بؤ راطرتين ئةوان لة درصذماوة
بطصِرصتةوة ، تةنانةت ئامريكا ئريان لة بةدواداضوونةوةي ئاماجنة هةستةيي نيزاميةكان 

اي ئةمنييةيت رصكخراوي نةتةوةكان و ةهاي ناردين ضارةنووسي ئةو بؤ شوأطةر بة بةئ
ئصران نة دةيهةوص و نةدةشتوانص كة وةكوو كؤرةي . سزا ئابووييةكان تةواو بصت

أصككةوتن نامةي ثصشطرتن لة طةشةثصداين ضةكة هةستةييةكان  وآلتاين ئةندامي ،باشوور
يةوة بضصتة رة ثارصزراوةكان، بة ضةكي ئةتؤميبةجص بصلَص و لةثشت حةسا

كاين موحافزةكار لة كؤماري ثةأاوصز هةلَبذاردين تووندأةوترين اليةنة.ثةأاوصزةوة
بووري ئصران هيض ثأؤذةي هةستةيي بةبص ئالَ وطؤأ لة جصطاوشوصين ئا. ئيسالميش نيية

كرانةوةي ئابووري وآلت و . جصطاوشوصنصكي هصذمؤنيك بؤ كؤماري ئيسالمي دابني ناكات
دامةزراندين سيستمي بازةرطاين ئازاد بؤ بؤرذوازي ئصران حةيايت و زؤر ثصويستة، 
كؤماري ئيسالمي ئصران ثصويسيت بة سةرمايةطوزاريية دةرةكييةكان هةية و ناتوانص لة 

ثصداطري ئةو لة ضأكردنةوةي . ن لةطةلَ بازاري جيهاين ضاوثؤشي بكاتتصكةآلوبوو
ئؤرانيؤم و بةرهةمهصناين سوخيت هةستةيي كة هاوكات مةبةسيت وةدةست هصناين 



 تا ئةو جصطاية ناضصتة ثصشص كة مةترسي تةحرميي ، زياتر لة أؤذئاوايةئيمتيازطةلصكي
   .داتئابووري ئصراين لص بكةوصتةوة و نةخشةكاين تصك ب

بؤ بوون بة هصز و قودرةتصكي ناوضةيي رصطةيةكي تر بصجطةلة تةياربوون بة ضةكي 
يةكطرتن و أصككةوتنصكي . ئةتؤمي لةبةرامبةر كؤماري ئيسالمي دا هةية

موحافزةكارةكان و ئيسالح خوازان لةسةر ثصويسيت أصككةوتين ئصران لةطةلَ ئامريكا بة 
ثصش شةريت ئةو كارة . ؤبؤتةوةهةر شصوازصك، لةدةوةري رةفسةجناين ك

هاتنةخوارةوة لة بواري ثأؤذة هةستةييةكانة و لة درصذةدا هةر ئةو هاوأص بوونة 
لةطةلَ قةبوولَ كردين ثصكهاتةي ئةمنييةيت كةنداو بة بةشداري ئامريكا دةتواين ببصتة 

  .هؤي ئاسايي كردنةوةي ثصوةندييةكان لةطةلَ ئامريكا
 خوازياري بةرثاكردين ثصوةندي لةطةلَ لَةكانيةوةكؤماري ئيسالمي بةهةموو با

ئامريكاية، هةرضةند كة ئةو مةسةلةية كارصكي بةشصنةيي و هاوأص لةطةلَ هةوراز و 
  باآلي ئةمنييةيت نيشتماين و نوصنةري حةسةين أوحاين دةبريي شوأاي. نشصو بصت

  : ئةتؤمي دةلَصوةيل فةقيهي لة بةرةوثصشربدين موزاكريةكاين ثصوةنديدار بة ثأؤذةي
 كام لة ر ثيضيدةية و هةندي ئصران و ئامريكا زؤر ئالَؤز ومةسةلةي ثصوة"......... 

 ثصوةندييةكان  كةسةرةجنام أؤذصك دةبص. اليةنةكان دةبص راستييةكان ببينن
دامبةزرصت، زرينطي يان هونةري ئصمة لةوةداية كة باشترين كات بؤئةو كارة 

  ).2004ي ذانوييةي17 فيطاأؤ، لَ أؤذنامةيوت و وصذ لةطة.(هةلَبذصرين
أوون و ئاشكراية كة بة دروست بووين ئةو ثصوةنديية، ئصراين كؤماري ئيسالمي 

بة ثصضةوانة، ئاسايي بوونةوةي ثصوةندييةكاين ئصران . ناطةأصتةوة نصو باوةشي ئامريكا
 ثضأاين بشصوي و.  ثصوةندي ئصران و ئؤروثا دةداتو ئامريكا خصراييةكي زياتر بة

ثصوةندي لةطةلَ ئامريكا، ئةطةر سةرةتا بازاأةكان و توانا ئابوورييةكاين ئصراين 
بةرةوالي هصزة ئؤروثاييةكان كردةوة، بةآلم لةدرصذةدا هةر ئةوة و لة ضوارضصوةي 

بةردةم ثصوةنديية ئابوورييةكان لةطةلَ  بارودؤخي ئصستاي جيهان و ناوضةيي دا لة
لةغايب بووين بلوكة ئابووريية بةهصزةكاين ناوضةيي، . ةمثةرئؤروثا دةبصتة كؤسث و ل

سةرمايةداري ئصران ناتوانص بةثصوةنديية ئابووري و بازةرطانييةكاين خؤي لةطةلَ ئاسيا 
قةناعةت بكات و لة ئؤروثا كة طرينطترين شةريكي ئابووري ئةوة ضاوثؤشي بكات، 

ن وئؤروثاش بة تصكةآلوبووين تةحرمي و ثةرةطرتين ثصوةنديية ئابوورييةكاين ئصرا
 ئصران لة بازاأي جيهاين بةستراوةتةوة و ئةو كارةش بةبص ئاسايي كردنةوةي ضأوثأي

  .ثصوةندييةكان لةطةلَ ئامريكا مومكني نيية
 ئاسايي كردنةوةي ثصوةندييةكان لةطةلَ ئصران بؤ ئامريكاش  ثصش شةريت 

ي بةرذةوةنديية درصذماوةكاين ضارةسةركردين ضةند مةسةلةيةكة كة كؤسثي سةر أصطا
بةرامبةركص "دةولَةيت ئامريكا كة لةم ساآلنةي دوايي دا، سياسةيت . ئةو لة ناوضةكةن



 طرتؤتةثصش، سةرةأاي بووين بالَ و كؤأو لةطةلَ ئصراين" وهاوكاري
 لةودا و طةشةي ثأوثاطةندة جةنطييةكان، نة خوازياري شةأ ةكانكؤمةلَةشةأخواز
ئاماجني سةرةكي ئةو لةحالَي حازر، . سالمي و نة أووخاين ئةوةلةطةلَ كؤماري ئي

بؤ سةر قةناعةت و ناضاركردين ئصران لة طرتنةثصشي ئاماجنة هةستةييةكانيةيت وهصنانة 
 بةكاردةبات، لة جؤراوجؤرةكان  سياسةتةديهاتين  ئةو ئاماجنةش زجنريةيةك لةوة

تا موزاكرية و هةنييةوة بطرة زةخت و زؤرهصنان، تةحرمي، شةأي تةبليغايت و أةوا
وةكوو دةست شتنةوة لةدذايةيت لةطةلَ (ثصشكةش كردين هاندةري ئابووري

و هاوئاهةنط كردين خؤي ) ضوونةناوةوةي ئصران بؤناو أصكخراوي بازةرطاين جيهاين
  .لةطةلَ موزاكريةكاين ئؤروثا و ئصران

بارودؤخي ثصويست بؤ بةرذةوةندي ئصستأاتصذيك و درصذماوةي ئامريكا دةخوازص كة 
 لة ناوضةي وابأيارةبةشداري كؤماري ئيسالمي ئصران لةو سيستمة ئةمنييةتييةي كة 

 درووست كردين ناوضةي ئازادي بازةرطاين كةنداو داميةزرصنص و لةو أصطايةوة بواري
مةيداين مانؤأي كؤماري ئيسالمي ئصران و لصذنةي .لةو ناوضةية خؤش بكات،بأةخسصنص

 ئامريكا لة ضارةسةركردين قةيراين ئةم دواييانة لة ثأؤذةي هةستةيي دةسةآلتداري
بة حوكمي هةر ئةو . ئصران، بةو أاستيية جيهاين و ناوضةييانة بةرتةسك بؤتةوة

تييانة، ئةو دوو حكومةتة سةرةأاي نيطةرانيةكانيان لة يةكتر و ثصشينةي أاس
صو و ثأ كصشمةكصشي هاوكاري ثصوةندييةكانيان، بةناضار دةبص أةويت ثأ هةوراز و نش

  .لةطةلَ يةكتر بثصون
ئةو أةوتة سياسييانةي كة لة ئؤثؤزؤسيؤين بؤرذوايي ئصران لةسةر بةرامبةركص كردين 
دةولَةيت ئامريكا و حكومةيت ئيسالمي ئصران حيساب دةكةن ولة ضاوةأواين هصرشي 

  .وةئامريكا بةسةر ئصران دانيشتوون،ستأاتصذصكي دؤأاويان هةلَبذاردو
 خةلَكي ئصران لة خةبايت حةقخوازاة و ئازادخيوازانةي خؤيان دا، دةولَةيت جةماوةري

 .ئامريكا لة ثةناي كؤماري ئيسالمي دةبيننةوة
 
  

**************  


