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واژۆكرا هیوای�ك بوو بۆ چارەس�ركردنی ك�ش�ی  ٢٠١٥ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ك� ل� سا�ی 
پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران ك� بۆ ماوەی زیاتر ل� دەی�ی�ك ج�گ�ی ناكۆكی و ملمالن�ی ن�وان ئ�ران و 

بووە و�تانی رۆژئاوا بوو. پاش ت�پ�ربوونی س� ساڵ ب�س�ر ڕ�ك�وتنام�ك�دا، ئ�م پرس� جار�كی تر 
ج�گ�ی گفتوگۆ و ناكۆكی ن�وان و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و الی�ن� ب�شدار بووەكانی تری 
ڕ�ك�وتنام�ك�، ئ�م�ش دوای ئ�وەی س�رۆكی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دۆنا�د ترەمپ ل� 

اوە ب�یاری كشان�وەی تاك الی�ن�ی ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ڕاگ�یاند. ئ�م ه�نگ ٢٠١٨ئایاری  8ب�رواری 
س�رەتای�ك بوو بۆ دووبارە ئا�ۆزبوون�وەی پ�یوەندی�كانی ن�وان و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و 
ئ�ران، و ڕ�گ�خۆشك�ر بوو بۆ نو�كردن�وەو دووبارە س�پاندن�وەی سزا ئابوری و دارایی�كانی س�ر 

خات� لیستی ئ�ران و ت�نان�ت گ�یشت ب�وەی ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا سوپای پاسداران ب
تیرۆریستی ڕ�كخراوە بیانی�كان�وە و ه�زی س�ربازی بجوو��ن�ت بۆ ناوچ�ك� وەك ئامادەكاری بۆ 
ئ�گ�ری ڕووب�ڕووبوون�وەی س�ربازی. ئ�م ڕووداوان� كاردان�وەی ناوخۆی و ه�ر�می و ن�ودەو��تی 

ت�وە و ئ�رانیش پاش ب�دوای خۆیدا ه�نا و چارەنوسی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�رانی ب� نادیاری ه�ش
سا��ك چاوەڕوانی دواجار وەك كاردان�وەی�ك پاپ�ندبوونی خۆی ب� ب�ش�ك ل�و ڕ�ك�وتنام�ی� 
ه��پ�سارد. ئامانجی ئ�م تو�ژین�وەی� ل�كۆلین�وەی� ل� هۆكارەكانی كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی 

ەنوسی ڕ�ك�وتنام� ئ�مریكا ل� ر�ك�وتنام� ناوەكی�ك�، و خو�ندن�وەی�كی ئایندەیی بۆ چار 
ناوەكی�ك�ی ئ�ران و دواتر پ�شنیاركردنی چ�ند سیناریۆی�ك بۆ داهاتووی پ�یوەندیی�كانی ن�وان و�ت� 

  ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران.
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  :ملخص البحث
  إنسحاب الواليات املتحدة األمريكية من الربنامج النووي اإليرا�: االسباب والتداعيات

) كانت أمالً ملعالجة مشكلة الربنامج النووي ٢٠١٥إيران النووية التي وقعت يف عام (إن إتفاقية 
اإليرا� الذي كان موضعاً للرصاع والنزاع ملدة عقد (عرش سنوات) بينه وب� دول الغرب, وبعد مرور 

الواليات ثالث سنوات عىل توقيع اإلتفاقية أصبحت هذه املسألة موضعاً للنقاش والرصاع مرًة أخرى ب� 
املتحدة األمريكية واألطراف املشاركة األخرى يف اإلتفاقية. هذا وبعد أن قررت رئيس الواليات املتحدة 

) كانت هذه الخطوة ٨/٥/٢٠١٨األمريكية دونالد ترامب من جهته إعالن اإلنسحاب من اإلتفاقية يف (
ت الطريق إلعادة فرض بداية لتعقيد العالقات ب� الواليات املتحدة األمريكية وإيران, ك � مهدَّ

العقوبات اإلقتصادية واملالية عىل إيران, حتى وصلت الذروة إىل إدراج قوات الحرس الثوري اإليرا� يف 
قا�ة املنظ�ت اإلرهابية األجنبية من قبل الواليات املتحدة األمريكية وإرسال القوات العسكرية إىل 

عسكرية, هذه األحداث أدت إىل اإلنعكاسات الداخلية واإلقليمية املنطقة لإلستعداد يف حالة املواجهة ال
والدولية وعدم وضوح مص� اإلتفاقية, وإنعكاساً لذلك وبعد إنتظار سنة كاملة قررت إيران تعليق جزء 

لهدف من هذا البحث هو البحث عن أسباب إنسحاب الواليات املتحدة امن هذه اإلتفاقية. و 
وقراءة مستقبلية ملعالجة اإلتفاقية ومن ثَمَّ إقرتاح بعض سيناريوهات ملستقبل األمريكية من اإلتفاقية, 

  العالقات ب� الطرف�.
  

Abstract: 
The US withdrawal from Iran's nuclear deal: reasons and consequences 

Signing Iran's nuclear deal in 2015, was a hope to solve the problem of Iran's 
nuclear program - a disputed issue between Iran and the west for more than a 
decade. After three years, this issue has again become a controversial subject between 
the United States (US) and other signatories of the deal as the result of the US 
president Donald Trump's decision to withdraw from the deal unilaterally on 8 May 
2018. This step was a beginning of tensions between the US and Iran and paved the 
way to renew economic sanctions on Iran - even the US placed the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC) into foreign terrorist organizations list and 
deployed military forces in the Middle East as a preparation for a conflict. These 
events put Iran's nuclear deal into uncertain future and brought a wide International 
and regional reaction against the Trump's act. Following the US withdrawing from 
the deal, Iran maintained its obligation with the deal, but finally after a year decided 
to suspend some part of its commitment to the deal. This paper aims at studying the 
reasons behind the US decision to withdraw from Iran's nuclear deal and examining 
the future of Iran's nuclear deal, and finally proposing some scenarios to the future 
of US –Iranian relations.  
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  پشكی
ئ�مریكادا ب� تایب�تی ل� خولی دووەمی ل� س�ردەمی ئیدارەی پ�شووی و�ت� ی�كگرتووەكانی 

)، پ�یوەندیی�كانی ئ�مریكا و ئ�ران تاڕادەی�كی زۆر ه�منی ٢٠١٧- ٢٠١٣(س�رۆكای�تی باراك ئۆبامادا
و هاریكاری  ٢٠١٥ ب�خۆی�وە بینی ئ�م�ش ب�هۆی واژۆكردنی ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ل� سا�ی

ن�وە و ل�ناوبردنی ڕ�كخراوی تیرۆریستی دەو��تی سنورداری ن�وان ئ�مریكا و ئ�ران بۆ ڕووب�ڕووبوو 
دۆنا�د ترەمپ وەك س�رۆكی نو�ی  ٢٠١٧ئیسالمی نارساو ب� (داعش). ب��م دوای ئ�وەی ل� سا�ی 

و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ه��بژ�را، ڕەخن�ی توندی ل� سیاس�ت�كانی ئیدارەی پ�ش خۆی 
ڕیش�ی ب� پ�یوەندیی�كانی ل�گ�ڵ ئ�راندا. س�رەتا ب�رامب�ر ب� ئ�ران گرت و ب���نی پ�داچوون�وەی 

ترەمپ ب� ه�ڕەش�كردن بۆ كشان�وەی ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران دەستیپ�كرد، دوای سا��ك ل� 
دۆنا�د ترەمپ ه�ڕەش�كانی ل�و بارەی�وە كرد ب� ڕاستی و ب�یاری  ٢٠١٨ئایاری  ٨دەستب�كاربوونی ل� 

ڕایگ�یاند و ئاماژەی ب�وەكرد چیرت ئ�مریكا پاپ�ندی ئ�و كشان�وەی ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� 
ڕ�ك�وتنام�ی� ناب�ت و سزاكانی س�ر ئ�ران دووبارە زیندو دەكر�ت�وە. الی�ن�كانی تری ڕ�ك�وتن�ك� 

ئاڕاست�ی ئ�مریكا كردو داوایان كرد پاب�ندب�ت ب�و ڕ�ك�وتن�وە، چونك� ئ�وە تاك�  ڕەخن�ی توندیان
ران بۆ ب�دەسته�نانی چ�كی ناوەكی ل�بارب�ر�ت. ئ�م ڕەخنان� ڕ�گر ن�بوون ڕ�گ�ی� ك� ه�و��كانی ئ�

ل�ب�ردەم دۆنا�د ترەمپ و ب�ردەوام بوو ل�س�ر ج�ب�ج�كردنی فشارە ئابوریی�كانی بۆ س�ر ئ�ران. 
ئامانجی ترەمپ ل�م سیاس�ت� ب�ینی س�رچاوە ئابوری و دارایی�كانی ئ�ران� ب� ش�وەی�ك ك� ناچاریان 

س�ر م�زی گفتوگۆ و ب� م�رج�كانی ئ�مریكا ڕازی بن. ل�س�رەتادا ترەمپ ماوەی ش�ش  بكات ب�ن�
مانگی دا ب� چ�ند و�ت�ك ك� هاوردەك�ری س�رەكی ن�وتی ئ�رانن بۆئ�وەی س�رچاوەی ب�دیل 
بدۆزن�وە بۆ پركردن�وەی پ�داویستی�كانیان، ل� ن�و ئ�و و�تان�ش ه�ری�ك� ل� چین، هندستان، یابان، 

ماوەی�ی�ی بۆیان  باشور، تایوان، توركیا، ئیتا�یا و یۆنان ه�بوون. ه�ند�ك ل�م و�تان� ل�و كۆریای
دیاریكرابوو ب�ت�واوی هاوردەكردنی ن�وتیان ل� ئ�ران ك�مكردەوە و پاپ�ندبوونی خۆیان ب� سزاكانی 

ان كرد كات�ك ئ�مریكاوە ڕاگ�یاند، ب��م ه�ری�ك� ل� چین و توركیا ب�ره��ستی ب�یارەك�ی ئ�مریكای
. دۆنا�د ترەمپ ت�نها ب�كشان�وە ل�و ڕ�ك�وتنام�ی� ٢٠١٩ماوەی دیاریكراو كۆتای هات ل� ئایاری 

ن�وەستا ب��كو فشارەكانی س�ر ئ�را� چ�كردەوە ل� ڕ�گ�ی نو�كردن�وەی سزا كۆن�كان و س�پاندنی 
خست�  سوپای پاسدارانیتاگ�یشت ب�وەی  سزای نوێ ب�س�ر ك�ر� ئابوری و ن�وتی و دارای ئ�راندا،

. ئ�م ڕووداوان� بوون� داین�مۆی ه��كشانی ٢٠١٩نیسانی  ٨لیستی تیرۆری ڕ�كخراوە بیانی�كان ل� 
ئا�ۆزیی�كانی ن�وانیان و جو�ندنی ه�زی س�ربازی ل� الی�ن و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاەوە بۆ 

  ڕۆژه��تی ناوەڕاست. 
  

ئ�م تو�ژین�وەی� ه�و��كی ئ�كادیمی� بۆ وە�مدان�وەی كۆم���ك  پرسیارەكانی تو�ژین�وە:
پرسیاری پ�یوەست ب� كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران و 
هۆكارەكانی ئا�ۆزبوونی پ�یوەندیی�كانیان و ئ�گ�ری ڕووب�ڕووبوون�وەی س�ربازی ل� ن�وانیان، 
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ۆی دەبین�ت�وە ل�: ئایا پا�ن�رەكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا چین بۆ پرسیارەكانی تۆ�ژین�وەك� خ
كشان�وە ل�م ڕ�ك�وتنام�ی� ل� كات�كدا ئ�م ڕ�ك�وتنام�ی� ل�ژ�ر چاود�ری كۆم��گای ن�ودەو��تی و 
ب�ب�شداری ڕاست�وخۆی ئیدارەی پ�شووی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا واژۆ كراوە؟ ئایا كشان�وەی 

ل�م ڕ�ك�وتنام�ی� چی كاریگ�ری و ل�ك�وت�ی�كی دەب�ت ل�س�ر  كگرتووەكانی ئ�مریكاو�ت� ی�
جیهان و ناوچ�ك� ب� تایب�تی ڕۆژه��تی ناوەڕاست ك� ئ�ران ه�ژموون و پ�گ�ی�كی ب�ه�زی ه�ی� 
تیایدا؟ ئایا ئ�ران ل�دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا پاپ�ند دەب�ت ب� ڕ�ك�وتنام�ك� 

ود ل� ڕ�ك�وتنام�ك� دەكش�ت�وە؟ ئایا و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران دەچن� ج�نگ�كی یاخ
  ڕاست�وخۆوە دوای ئ�وەی ناكۆكی و ئالۆزیی�كانیان گ�یشتۆت� لوتك�؟ 

  
تو�ژین�وەك� گری�ن�ی ئ�وە دەكات ك� كشان�وەی و�ت�  گری�ن�ی تو�ژین�وەك�:

ناوەكی�ك� و ڕووداوە پاشكۆكانی، ئابوری ئ�ران دەخات�  ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام�
دۆخ�كی زۆر س�خت�وە و ڕەنگ� ل� داهاتوودا ئ�و و�ت� ملك�چ ب� دانوستان بكات، ل� الی�كی ترەوە 
دەش�ت تاران چاالكی�كانی ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست بۆ زیان گ�یاندن ب� ب�رژەوەندی�كانی و�ت� 

ت� بكات ل� ڕ�گ�ی ب�كاره�نانی گروپ� بریكارەكانی ل� ناوچ�ك�، ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ئاڕاس
ئ�م�ش وادەكات و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ه�زی زیاتری س�ربازی ل� ناوچ�ك� ج�گیر بكات بۆ 
پاراستنی ب�رژەوەندیی�كانی و ڕووب�ڕووبوون�وەی ه�ر ه�رش�ك ك� ل� الی�ن ئ�ران یان ئ�و گروپان�ی 

   بكر�ت� س�ری. ك� الی�نگری ئ�رانن
  

تو�ژین�وەك� پشت دەب�ست�ت ب� میتۆدی م�ژوویی بۆ ت�گ�یش� ل�  میتۆدی تو�ژین�وە:
س�رەتای بنیاتنانی ب�رنام�ی ناوەكی ئ�ران، ه�روەها میتۆی شیكاری ئایندەی ب�كاره��اوە ل�پ�ناو 

اریۆی�ك بۆ خو�ندن�وە بۆ چارەنووسی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران و پ�شنیاركردنی چ�ند سین
ب�  ل� گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا. ل�م تو�ژین�وی�دا ئایندەی ئا�ۆزیی و پ�یوەندیی�كانی ئ�ران

 ش�وەی�كی س�رەكی پشت ب� س�رچاوەی دووەمی ل� ( كت�ب�كان و جۆرنا�� زانستی�كان و تو�ژین�وە
  و سایت� ه�وا�ی� باوەڕپ�كراوەكانی جیهان) ب�سرتاوە.

  
ئ�م تو�ژین�وەی� ل� س� ب�ش پ�كد�ت، ب�شی ی�ك�م ك� ل� دوو ت�وەر ن�وەك�: پ�یك�ری تو�ژی

پ�كد�ت تایب�ت� ب� م�ژووی پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران و ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران. ب�شی دووەم ك� 
ب�ه�مان ش�وە ل� دوو ت�وەر پ�كد�ت دەربارەی پا�ن�رەكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆ 

ك�وتنام�ك� و كاردان�وە ن�ودەو��تی�كان دەدو�ت. ب�شی س�ی�م و كۆتایی ك� دوو كشان�وە ل� ڕ�
ت�وەری ل�خۆگرتووە ت�رخانكراوە بۆ ئايندەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� و سیناریۆی داهاتووى 

  .پ�یوەندیی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران
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 وتنامكران و ڕم: پرۆگرامی ناوەكی ئكشی ییبكناوەكی 
  ت�وەری ی�ك�م: م�ژووی پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران

ه�و��كانی ئ�ران بۆ سوود وەرگرتن ل� ت�كن�لۆجیای ناوەكی دەگ�ر�ت�وە بۆ س�ردەمی 
ل�و كات�دا ئ�ران پ�یوەندی�كی توندوتۆ�ی ل�گ�ڵ  ف�رمان�ەوایی شای ئ�ران (محمد رەزا شا پ�له�وی)،

ب�ش�وەی�ك ه�ند�ك ئ�رانیان ب� پۆلیسی و�ت� ی�كگرتووەكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ه�بوو 
ئ�مریكا ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست وەسف دەكرد، ئ�م بۆچوون� ل�و ڕاستی�وە س�رچاوەی دەگرت ك� 
ل� الی�ك�وە ئ�ران خزم�تی ب� ب�رژەوەندی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەكرد ل� ب�ره��ستی 

�ت و ئایدۆلۆجیای كۆمۆنیزم و ناسیۆنالیزمی ع�رەبی ل� ناوچ�ك�، ل� كردنی تووندی ی�ك�تی سۆڤی
الی�كی ترەوە دەزگای (سی ئای ئ�ی) ئ�مریكی كودەتای�كی ڕ�كخست بۆ ل�كارخستنی س�رۆك 

و دانانی محمد ڕەزا شا وەك  ١٩٥٣موحم�د موس�دەق ل� سا�ی  وەزیرانی ه��بژ�راوی ئ�ران
بوونی ئ�م پ�یوەندی� ب�ه�زە ل� ن�وانیان ڕ�گ�خۆشك�ر  .Aldasam, 2013, 3)ف�ڕمان�ەوای ئ�ران (

بوو بۆئ�وەی ئ�ران بیر ل� دروستكردنی پرۆژەی و�ستگ�ی ئ�تۆمی بكات�وە ب�هاوكاری و�ت� 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� چوارچ�وەی ڕ�ك�وتنام�ی دووالی�ن�ی هاریكاری ب�كاره�نانی ئاشتیان�ی 

. ئ�م ڕ�ك�وتن� ب�ش�ك بوو ل� پرۆژەك�ی س�رۆك دوایت ١٩٥٧ ت�كن�لۆجیای وزەی ئ�تۆمی ل� سا�ی
پ�شك�شی كردبوو ب�م�ب�ستی پ�دانی س�رچاوەی ت�كن�لۆجی و زانیاری  ١٩٥٣ئایزنهاوەر ك� ل� سا�ی 

   ).Eisenhower 1953م�ب�ستی ئاشتیان�( ل�بواری وزەی ناوەكیدا ك� ب�كاربه���ت بۆ
یارم�تی ئ�مریكا ی�ك�م و�ستگ�ی ناوەكی ب� ناوی ل� ژ�ر ڕۆشنایی ئ�م سیاس�تدا ئ�ران ب� 

دەستی  ١٩٦٧ س�نت�ری تو�ژین�وەی ناوەكی تارانی دام�زراند ك� تواناك�ی دیاریكراو بوو و ل� سا�ی
ڕ�ك�وتنام�ی  ١٩٦٨ب�كاركردن كرد و ب� یۆرانیۆمی ب�رز پیت��او ئیشی دەكرد. دواتر ئ�ران ل� سا�ی 

). ئ�م ڕ�ك�وتنام�ی� بۆ Gaietta 2015, 5-9ی ئ�تۆمی) واژۆكرد ((ڕ�گ�گرتن ل� ب�وبوون�وەی چ�ك
ڕ�گ�گرتن بوو ل� ب�وبوون�وەی چ�كی ئ�تۆمی و ڕ�گ�ن�دان ب�و و�تان�ی دەیان�و�ت چ�كی 
ئ�تۆمی ب�ره�م به�نن، ب��م ئ�م ڕ�ك�وتنام�ی� ن�یتوانی ڕ�گ� ل� ه�ری�ك ل� هندستان و پاكستان و 

ه�م ه�نانی چ�كی ئ�تۆمی. شای ئ�ران پالنی فراوانی ه�بوو بۆ بنیاتنانی كۆریای باكور بگر�ت ل� ب�ر 
خواستی خۆی دەرب�ی بوو بۆ دروستكردنی چ�ند  ١٩٧٣ك�رتی وزەی و�ت�ك�ی، ه�روەك ل� سا�ی 

ه�زار م�گاوات ل� داهاتوودا. ل�وكات�وە تاوەكو شۆرشی ئیسالمی  ٢٣و�ستگ�ی�كی ئ�تۆمی ب� توانای 
ندین ڕ�ك�وتنام�ی پ�یوەست ب� ت�كن�لۆجیای ناوەكی واژۆكرد ل�گ�ڵ كۆمپانیا ، تاران چ�١٩٧٩ل� 

، ئ�ران ی�ك ملیار ١٩٧٦بیانی�كان بۆ پ�رەپ�دانی توانای زانستی و�ت�ك� ل� بواری ئ�تۆمیدا. ل� سا�ی 
دۆالری ل� پ�ناو ب�دەسته�نانی ل�س�دا دەی پشك�كانی و�ستگ�ی پیتاندنی یۆرانیومی (یورودیف) ل� 

ڕەنسا و ل�س�دا پ�نجی پشك�كانی كانی یۆرانیۆم روسینغ ل� نامبیا ت�رخانكرد. ه�روەها ئ�ران ف�
ملیۆن دۆالر بۆ ك�ینی ك�كی زەردی یۆرانیۆم ل� باشوری ئ�فریقا،  ٧٠٠ڕ�ك�وتنام�ی�كی كرد ب� ب�های 

تۆمی بۆ ئ�م� س�رەڕای ه�و�� ب�ردەوام�كانی بۆ ناردن� دەرەوەی كادیر و شارەزاكانی بواری ئ�
. شای ئ�ران ل� Nuclear Threat Initiative 2018)ڕاه�نان و خو�ندن ل� دەرەوەى و�ت (
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ه�و��كانی بۆ پ�شخستنی پرۆگرام� ئ�تۆمی�ك�ی ل� ژ�ر چاود�ری و یارم�تی و�ت� ی�كگرتووەكانی 
ترسی و ئ�مریكا ب�ردەوام بوو ، ك�وات� تا شۆرشی ئیسالمی ئ�ران، پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران ب� م�

ه�ڕەش� بۆس�ر ئاسایشی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ناوچ�ك� ن�زانراوە ، ب��م ل�گ�ڵ ڕوودانی 
ب� ڕ�ب�رای�تی ئای�تو�� خوم�ینی ك� بووە هۆی ل�ناوبردنی  ١٩٧٩شۆرشی ئیسالمی ل� ئ�ران ل� سا�ی 

تووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران ف�رمان�ەوایی شا ل� ئ�ران، هاوك�ش�ی پ�یوەندیی�كانی ن�وان و�ت� ی�كگر 
) ٥٢پ�چ�وان� بووەوە ل� دۆستای�تی�وە بۆ دووژمنای�تی ب� تایب�تی ل� دەرەنجامی دەستب�س�ركردنی (

كارم�ندی س�فارەتی ئ�مریكی ل� الی�ن گروپ� شۆرشگ�رەكانی ئ�ران�وە بۆماوەی زیاتر ل� 
ی وش�یی ن�وانیان ). ب�ش�وەكی گشتی ی�كرت تۆم�تبار كردن و ج�نگBowden 1979سا��ك(

جیاك�رەوەی س�رەكی پ�یوەندی�كانیان بوو ل�م ماوەی�دا. ل� ماوەی دوای شۆرشی ئیسالمی پرۆگرامی 
ناوەكی ئ�ران بۆ ماوەی�ك وەست��ا ل� الی�ن كارب�دەستانی نو�ی شۆرشی ئیسالمی�وە، هۆكارەكانی 

زاناكانی بواری ئ�تۆمی ئ�ران  پشت ئ�م ب�یارە ڕەنگ� بگ�ڕ�ت�وە بۆ كۆچكردن و ه��هاتنی زۆر�ك ل�
ل� دوای شۆرش و ه�روەها ه��وەشان�وەی ڕ�ك�وتنام� ئ�تۆمی�كانی س�ردەمی شا ل� الی�ن و�تانی 

ع�راق و گۆش�گیركردنی ئ�ران ل� الی�ن  –بیانی�وە ب�ش�وەی تاك الی�ن�. ه��گیرسانی ج�نگی ئ�ران 
�راق ل� دژی ئ�ران وایكرد ب�رپرسانی ئ�ران كۆم��گای ن�ودەو��تی و یارم�تی زۆر�ك ل� و�تان بۆ ع

كان�وە، ١٩٩٠جار�كی تر ب�یاری دەستپ�كردن�وەی پرۆگرام� ناوەكی�ك�یان بدەن. ل�ب�رئ�وە ل� سا�ی 
ئ�ران ه�و�ی دا كار ل� گ�ڵ و�تانی نوێ بكات بۆ پ�رەپ�دانی پرۆگرام� ناوەكی�ك�ی، ل�وان�ش: 

  ). Gaietta 2015, 33-37ڕووسیا و چین و كۆریای باكور(
س�رەتاكانی س�دەی بیست و ی�ك پرۆگرامی ئ�تۆمی ئ�ران بووە ج�گ�ی نیگ�رانی كۆم��گای 

 ٢٠٠٢ن�ودەو��تی ل�و كات�ی ك� گروپی (موجاهیدن خ�لق) ئۆپۆزیسیۆنی ئ�ران ل� مانگی ئابی 
مرازی ڕایگ�یاند ك� ئ�ران ب� نه�نی خ�ریكی پ�رەپ�دانی پرۆگرامی ناوەكی� بۆ ئ�و م�ب�ست�ش ئا

پیتاندنی یۆرانیۆمی بنیاتناوە ل� و�ستگ�ی ناتانز و دروستكردنی و�ستگ�ی�كی تر ل� ئاراك ك� ب� ئاوی 
). ك�ش�ك� ل�وەدا بوو ئ�ران ب� هیچ ش�وەی�ك ئاژانسی وزەی Norris, 2008قورس كاردەكات(

�و و�ستگان�، ن�ودەو��تی ئ�تۆمی ك� خۆی ئ�ندام� ت�یدا ئاگادار ن�كردبووەوە ل� چاالكی�كانی ل
ئ�م�ش گومان�كانی س�ر ئ�رانی بۆ ب�دەسته�نانی چ�كی ناوەكی زیاتر قو�كردەوە. ل� ه�مان سا�دا 
ئ�ران دانی ب�وەدا نا ك� كاری ل�و و�ستگان�دا كردووە ب��م بۆ م�ب�ستی ئاشتی و ناس�ربازی 

د ب�وەی ك� ب�نه�نی ب�گ�ڕی خستووە. و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ڕاست�وخۆ ئ�رانی تۆم�تباركر 
، س�رۆكی و�ت� ٢٠٠٢فیربایر  ه�و�ی ب�ره�مه�نانی چ�كی ئ�تۆمی دەدات، پ�شرتیش ل�

ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا جۆرج دەبیلو بۆش ئ�رانی ل� گ�ڵ ه�ری�ك� ل� ع�راق و كۆریای باكور ب� 
رۆگرام� ). دوای سا��ك ل� ئاشكرابوونی پ Victor and David 2003, 20ب�رەی ش�ڕ ناوبرد (

نه�نی�ك�ی ئ�ران، تاران بۆ ڕەواندن�وەی گومان�كان ل�س�ر پرۆگرام� ئ�تۆمی�ك�ی بانگ�شتی ئاژانسی 
ن�ودەو��تی وزەی ئ�تۆمی كرد بۆ ئ�وەی س�ردانی و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی بكات ب� و�ستگ�ی 

انی ئ�رانیان ناتانزیش�وە، ل� ب�رامب�ردا چ�ند تیم�كی س�ر ب�و ئاژانس� س�ردانی و�ستگ� ئ�تۆمی�ك
ب�ویان كردەوە ئاماژەیان ب�وە كرد ك�  ٢٠٠٣حوزیرانی  ٦كرد ب��م ل� ڕاپۆرتی س�رەتاییدا ك� ل� 



  ٢٠١٩ حزيران) الثالث) العدد (ثا�املجلد (ال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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ئ�ران س�رك�وتوو ن�بووە ل� پاپ�ند بوون ب� ئیلتیزامات�كانی�وە ب� ئاگاداركردن�وەی ئاژانسی وزەی 
 IAEAنی و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی(ئ�تۆمی ن�ودەو��تی س�بارەت ب� چاالكی� ئ�تۆمی�كانی و ئاشكراكرد

). ل�م ن�وەندەدا و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و هاوپ�ی�ن� س�رەكی�ك�ی ل� ڕۆژه��تی 7 ,2003
ناوەڕاست ئیرسائیل ب�ردەوام ل� ه�و�دا بوون بۆ و�ناكردنی پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران وەك م�ترسی 

و�تانی ی�ك�تی ئ�وروپاش ب�س�ركردای�تی بۆس�ر ئاسایشی ه�موو جیهان ن�ك ت�نها بۆ ئیرسائیل. 
ه�و��كانیان بۆ گفتوگۆ و  EU3)ب�ریتانیا و ئ���نیا و ف�رەنسا ك� ب�ی�ك�وە نارسا بوون ب� و�تانی (

 ئ�م و�تان� پ�شنیاری هاریكاری ت�كنیكیان ل�گ�ڵ ٢٠٠٣دانوستان ل� گ�ڵ ئ�ران دەستپ�كرد ، ل� ئابی 
ئامادە ب�ت پیتاندنی یۆرانیۆم ڕابگر�ت و پرۆتۆكۆل�كی س�ربار ئ�ران خست�ڕوو ب�وم�رج�ی ئ�ران 

  ). Mazzucelli 2007,5(واژۆبكات 
كرد، بۆ واژۆ  ه�مان سا�دا پرۆتۆكۆ�� س�ربارەك�یئ�ران ب�و پ�شنیارە ڕازی بوو ل� ل�ب�رامب�ردا

وەك  ٢٠٠٥ماوەی�ك پرۆگرام� ئ�تۆمی�ك�ی ه��پ�سارد ب��م هاتن� س�ركاری ئ�حم�دی ن�ژاد ل�سا�� 
دەستیكردەوە ب� پیتاندنی یۆرانیۆم و تنی ئ�و گفتوگۆیان� و س�رۆك كۆماری ئ�ران بووە هۆی پ�كخس

ڕایگ�یاند و�ت�ك�ی ب�هیچ ش�وەی�ك دەستب�رداری پیتاندی یۆرانیۆم و مافی سوود وەرگرتن ل� 
م�دی ن�ژاد ). ئ�م ه��و�ست�ی ئ�حLandau and Ephraim 2005, 2-3( ت�كن�لۆجیای ئ�تۆمی ناب�ت

پرسی ناوەكی ئ�ران ڕەوان�ی  ٢٠٠٦فیربایری  ٤وای ل� ئاژانسی وزەی ئ�تۆمی ن�ودەو��تی كرد ل� 
ئ�نجوم�نی ئاسایشی س�ر ب�ن�ت�وە ی�كگرتووەكان بكات، دوای دوو ڕۆژ ل�م ب�یارە ئ�ران ڕایگ�یاند 

ئ�تۆمی. ئ�ران ب�م ك� چیرت پاپ�ند ناب�ت ب� پرۆتۆكۆ�� س�ربارەك�ی ئاژانسی ن�ودە��تی وزەی 
ه�نگاوە خۆی خست� ژ�ر زنجیرەی�ك ب�یاری قورسی ئ�نجوم�نی ئاسایشی ن�ت�وە ی�كگرتووەكان�وە، 
ك� ب�ش�وەی�كی گشی ب�یارەكان ج�ختیان ل�س�ر سزای ئابوری و س�ربازی و ق�دەغ�ی مام��� 

تی بوون ل�: ه�ردوو ب�یارە ی�ك ل�دوا ی�ك�كانی ئ�نجوم�نی ئاسایش بری ٧ل�گ�ڵ ئ�ران دەكردەوە ، 
)، ه�ردوو ٢٠٠٧) ل� سا�ی (١٧٤٧)، ب�یاری ژمارە (٢٠٠٦) ل� سا�ی (١٧٣٧و  ١٩٦٩ب�یاری ژمارە (
)، و ب�یاری ژمارە ٢٠١٠)ل� سا�ی (١٩٢٩)، ب�یاری ژمارە (٢٠٠٨) ل� سا�ی (١٨٣٥و١٨٠٣ب�یاری ژمارە (

�یارە قورسان�ی ئ�نجوم�نی ). ئ�م بArms Control Association 2017) (٢٠١٥) ل� سا�ى (٢٢٣١(
ئاسایش هاوشان ل�گ�ڵ سزاكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و و�تانی ئ�وروپا ل�ب�رامب�ر ئ�ران، 
تارانی ناچاركرد ب�ت� س�ر م�زی گفتوگۆ بۆ چارەس�ركردنی پرسی ناوەكی و�ت�ك�ى ل�گ�ڵ دەو��تانی 

 Joint( تنام� ناوەكی ئ�ران نارساو ب�ڕۆژئاوا. ی�ك�ك ل� ئ�م گفتوگۆی�ش بریتی بو ل� ڕ�ك�و 
Comprehensive Plan of Action .ك� ل� ت�وەری دووەمدا تیشك دەخین� س�ری (  

  
  ت�وەری دووەم: ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران، هۆكار و ناوەڕۆك

 ١٤ل�  پاش ئ�و ماوە دور و در�ژە ل� گفتوگۆ و ملمالن� ل� ن�وان ئ�ران و و�تانی ڕۆژئاوا دواجار 
پ�نج ئ�ندام� ه�میش�ک� ئ�نجوم�� ئاسایش  ک� پ�کهاتوون ل� ١+٥دا ئ�ران و و�تا�  �٢٠١٥موزى ت

(ب�ریتانیا، ف�رەنسا، چین، ڕووسیا و ویالی�ت� ی�کگرتووەکان) ل� گ�ڵ ئ���نیا گ�یشتن� ڕ�ك�وتن 
اتر ل� دەی�ی�ك پاش زی ٢٠١٥ل�س�ر پرسی ناوەكی ئ�ران. نزیك بوون�وەی ئ�ران و و�تانی ڕۆژئاوا ل� 
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ملمالن� و ناكۆكی دەگ�ڕ�ت�وە بۆ چ�ند هۆكار�ك ل�وان�: ی�ك�م، ن�رمی نواندنی ئیدارەی پ�شووی 
 Katzmanو�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب�س�رۆكای�تی باراك ئۆباما ل�ب�رامب�ر پرسی ناوەكی ئ�ران(

and Paul 2016ك�  ٢٠١٣ئ�ران ل� سا�ی  ). دووەم، ه��بژاردنی ح�س�ن ڕووحانی ب�س�رۆك كۆماری
ب�س�ركردەی�كی میان�ەو و ڕیفۆرمیست نارساوە سیاس�ت�كی تاڕادەی�ك جیاوازی ل� ئ�حم�د ن�ژاد 
س�رۆكی پ�شووی ئ�ران گرت� ب�ر، ئ�حم�دی ن�ژاد ك�س�كی ف�ندەم�نتاڵ و پار�زگار بوو ل� 

س�ن ڕووحانی ب� پ�چ�وان�ی ه�مانكاتدا سیاس�ت�كی توندی ب�رامب�ر و�تانی ڕۆژئاوا گرتبووەب�ر. ح�
ئ�حم�دی ن�ژادەوە سیاس�تی كران�وەی ب�رامب�ر ڕۆژئاوا پ�ی�ەوكرد و ڕۆ�ی س�رەكی ه�بوو ل� 

 Mousavian andب�رەوپ�شربدنی گفتوگۆكانی پرسی ناوەكی ئ�ران و گ�یش� ب� ڕ�ك�وتنی كۆتایی(
Mohammad 2017, 178گ�مارۆ و ئاب�وق�  گ�ڵ). س�ی�م، سزاكانی ئ�نجوم�نی ئاسایش هاوشان ل�

وایكرد ئابوری  ئابوری�كانی و�تانی تری ڕۆژئاوا ب� تایب�تی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆس�ر ئ�ران
ئ�و و�ت� ڕووب�ڕووی ق�یران و ئیفلیج بوون ب�ت�وە ئ�م�ش تارانی ناچاركرد ل�س�ر پرسی پرۆگرام� 

 ١٥٩ك�وتنام� ناوەكی�ك� دكۆم�ن�تكی ناوەكی�ك�ی ڕوو ل�م�زی گفتوگۆ و دانوستان بكات. ڕ�
الپ�رەيی� ك� زۆر ب� وردی باسی ه��� گشتی�كانی ج�ب�ج�كرد� ڕ�ك�وتنام�ك� و ئیلتیزامات�كانی 
ئ�ران و و�تانی ڕۆژئاوای ل� ماوەی كارابوونی ڕ�ك�وتنام�ك� دیاریكردووە. ج�ب�ج�كردنی ت�واوەتی 

گرامی ناوەكی ئ�ران ب� ت�نها بۆ م�ب�ستی ئاشتيی�، ئ�م ڕ�ك�وتنام�ی� د�نیایی دەدات ل�وەی ك� پرۆ 
ه�و�ی ب�دەسته�نانی چ�كی ئ�تۆمی بدات.  هیچ كات ل� هیچ بارودۆخ�كدا ئ�ران ناتوان�ت

ڕ�ك�وتنام�ك� ب�ش�وەی�كی گشتی ئ�ران و و�تانی ڕۆژئاوای پاب�ندكردووە ب� ج�ب�ج�كردنی 
   .ب�ندەكانی ناو ڕ�ك�وتنام�ك� ب�م ش�وەی�یی خوارەوە

  ڕ�ك�وتنام�ك� زۆر ب�وردی ئیلتیزامات و ماف�كانی ئ�رانی دیاریكردووە، ك� گرنگرتینیان بریتین ل�:
پ�ویست� ئ�ران ئاسانكارى ت�واو بۆ ئاژانسی ن�ودەو��� وزەى ئ�تۆمى س�ر ب� ن�ت�وە  ی�ك�م:

ی�كگرتووەكان بكات، ل� پ�ناو چاود�رى كردن و پشكنینى و�ستگ� ئ�تۆمی�كا� و پاپ�ندبوون ب� بِریار 
مات�كانی بووە و پ�شنیارەكا�. دواتر ئ�م ئاژانس� بِریار دەدات ك� ئایا ئ�ران پاپ�ندى ب�ل�ن و ئیلتیزا

یاخود نا. ل� ه�مان كاتدا ه�موو ڕاپۆرت�كانی ئاژانسی ن�ودەو��تی وزەی ئ�تۆمی ك� ل� دوای 
واژۆكردنی ڕ�ك�وتنام� ئ�تۆمیي�ك� ب�ویكردۆت�وە تیایدا ئاماژەی ب�وە كردووە ك� ئ�ران پاپ�ند بووە 

   یی ن�كردووە.ب� دەق�كانی ناو ڕ�ك�وتنام� ئ�تۆمیي�ك� و پ�ش�لی ئ�و ڕ�ك�وتنام�ی�
پ�ویست� ئ�ران چاالكی�كا� پ�یوەندیدار ب� پیتاند� یۆرانیۆم ك� پ�كهات�ى س�رەكی� ل�  دووەم:

) ك�م Centrifugesدروستكرد� چ�� ناوەكیدا سنوردار يكات، و دەب�ت ژمارەى س�نت�رفیوج�كان (
س�نت�رفیوجى ل�  �٢٠٬٠٠٠ى س�نت�رفیوج ل� كات�كدا ئ�ران ل� پ�ش ڕ�ك�وتنام� نزیك ٥٠٦٠بكات�وە بۆ 

بۆى نی� ژمارەى س�نت�رفیوج�كا� ل�و  و�ستگ� ئ�تۆمی�كانیدا ه�بوو. ب� هیچ ش�وەی�ك ئ�ران
  ر�ژەیی�ى ك� بۆى دیاریكراوە ل� ر�ك�وتن�ك�دا زیاد بكات. 

سا�ى داهاتوودا بۆى ه�ی� ر�ژەى یۆران�ۆمى پیت��او بگ��ن�ت�  ١٥ئ�ران ل� ماوەى  س�ی�م:
كگم یۆران�ۆمى پیت��او ل�  �٣٠٠م ر�ژەی�ش زیاتر ر�گ� پ�دراو نی�، ل� گ�ڵ ئ�وەشدا ت�نها % و ل٣٬٦٧

و�ستگ� ئ�تۆمی�كانیدا ڕ�گ�ى پ�دراوە. دیارە ئ�م ئاست� نزم�ش ل� پیتاند� یۆرانیۆم دەتوانر�ت ت�نها 
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ب� الی�� ك�م  م�ب�ستى دروستكرد� بۆمبى ناوە� ب�ت بۆ بوارى ئاشتى ب�كار ب�ت، ب��م ئ�گ�ر بۆ
ه�ی�. ه�ر ل� ب�ر ئ�م�ش� ك� ئ�ران ناتوان�ت ج�� ئ�تۆمى  %٩٠یۆرانیۆم پ�ویستى ب� پیتاند� ل� 

سا��دا. ئ�رانیش ئ�م خا��ى خستۆت� بوارى ج�  ١٠ب� الی�� ك�م ل� ماوەى ئ�و  ب�ره�م به�ن�ت
ڕوان�ى  م و پاش�وەك�ىكگ ٣٠٠ب�ج�كردن�وە ر�ژەى یۆرانیۆمى ی�دە� ك�مكردۆت�وە بۆ ك�مرت ل� 

  ڕوسیا كردوە وەك ل� ڕ�ك�تنام�ك�دا هاتووە.
پ�ویست� دووبارە پ�داچوون�وە ب� پ�كهات�و دیزاینى و�ستگ�ى ئ�تۆمى ئاراكدا  چوارەم: 

بكر�ت�وە ب�ش�وەی�ك ك� ت�نها بۆ م�ب�ستى تۆ�ژین�وەو بوارى ئاشتى ب�كار به���ت. ناب�ت ئ�ران 
ل� كۆتایدا ئاب�وق�  سا��دا بنیات بن�ت. ١٥قورس ل� ماوەى ئ�و هیچ و�ستگ�ی�� ترى ئاوى 

ئ�و  ساڵ وەك خۆى دەم�ن�ت�وە ، ل� گ�ڵ مان�وەى ٥س�ربازیی�كا� س�ر ئ�ران بۆ ماوەى 
ساڵ. ئ�ران  ٨گ�مارۆیان�ى ك� پ�یوەندیان ب� پرۆگرامى موش�ك و میسای���وە ه�ی� بۆ ماوەى 

شكن�رە ن�ودە��تی�كان بدات�وە ك� تایب�تن ب� ب�رنام�ى پ�ویست� وە�می ه�موو پرسیارەكا� پ
 س�ربازی ئ�تۆمى و�ت�ك�ی�وە ل� ڕابردوو ئ�ستا و داهاتوودا. ل� ئ�ستا ئاژانىس وزەى ئ�تۆمى ئ�ران
ڕایگ�یاندوە ك� و�ت�ك�ی پاپ�ندى ئ�و م�رجان� بووە ك� ل� ڕ�ك�وتنام�ك�دا هاتووە ه�ر ل� س�ر ئ�م 

 Jointتووەكانی ئ�مریكا و ن�ت�وە ی�كگرتووەكان سزاكا� س�ر ئ�ران الدەب�ن (بن�مای�ش و�ت� ی�كگر 
Comprehensive Plan of Action, 2015 .(   
پاپ�ند كردووە ب� چ�ند ئیلتیزامات�ك�وە ب�رامب�ر ب�  ١+٥ل� ه�مان كاتدا ڕ�ك�وتنام�ك� و�تانی 

   ئ�ران ب�م ش�وەی�یی خوارەوە:
ر ئ�ران ه��بگرن، ك� ل� الی�ن ئ�نجوم�نی ئاسایشی س�ر ب� ن�ت�وە ی�ك�م: سزا ئابوریی�كا� س�

ی�كگرتووەكان و ی�ك�تی ئ�وروپا و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاەوە ب�س�ر ئ�راندا س�پ��اوە، 
ب�م�رج�ك ئاژانسی ن�ودەو��� وزەى ئ�تۆمى ئ�وە پشت�استبكات�وە ك� ئ�ران ب� ت�واوى پاب�ندى 

نام�ك� بووە. ل� گ�ڵ ئ�وەشدا ه�موو بِریارەكا� ئ�نجوم�� ئاسایش پ�یوەست ب�ندەكا� ناو ر�ك�وت
  ب� پرۆگرامى ناوە� ل� دژی ئ�ران ه��دەوەش�ت�وە. 

بلیۆن دۆالرى بلۆكراوى ل� بانك� ن�ودەو��تی�كان بۆ دەگ�ر�ت�وە، و  ١٠٠دووەم: ئ�ران نزیك�ى 
ت پ�بكات�وە ك� ل� رِابردوودا ب� هۆى دەتوان�ت ه�ناردەكرد� ن�وت بۆ بازارەكا� جیهان دەس

سزاكان�وە سنوردار كرابوو، زیان�� زۆرى ب�ر ك�ر� ه�ناردەى ن�و� ئ�ران ك�وتوو بوو، ك� ت�نها ل� 
بلیۆن دۆالر دەخ�م����ت. دواى ئ�وەى ئ�ران  ١٦٠ئ�م زیان� ب� نزیك�ى  ٢٠١٥بۆ  ٢٠١٢ن�وان سا�ى 

وە ل� ماوەى ئ�و ش�ش مانگ�ى ك� بۆى دیاریكرابوو، و�ت� پاب�ندى خا��كا� ناو ڕ�ك�وتنام�ك� بو 
   بوارى ج�ب� ج�كردن�وە. ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا پرۆس�ى البرد� سزاكا� س�ر ئ�را� خست�

سا�� ئ�ران و  ٣ب�ش�وەی�كی گشتی ئ�م ئیلتیزاماتان� ل� ڕ�ك�وتنام�ك�دا هاتووە و بۆ ماوەی 
م ل� دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� و�تانی ڕۆژئاوا پ�وەی پاپ�ندن، ب�� 

ڕ�ك�وتنام�ك�، ئیلتیزامات�كان گۆڕانكاريیان ب�س�ردا هات و دووبارە سزاكان ب� س�ر ئ�راندا 
پاپ�ندبوونی خۆی  ٢٠١٩ س�پ��ای�وە و ئ�رانیش دوای سا��ك ل� چاوەڕوانی دواجار ل� مانگی ئایاری

  �سارد و دەستیكردەوە ب� پیتاندنی یۆرانیۆم.ب� ب�ش�ك ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ه��پ
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بشی دووەم: كشانوەی وت یكگرتووەكانی ئمریكا ل ڕكوتنامی ناوەكی 

  ئران و كاردانوەكان
  ت�وەری ی�ك�م: پا�ن�رەكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆ كشان�وە ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� 

و گرتن� دەستی دەس��ت  ٢٠١٧ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل�  ل�گ�ڵ گۆڕانكاری ل� ئیدارەی و�ت�
ل�الی�ن دۆنا�د ترەمپ�وە كاندیدی كۆماريی�كان، پرسی كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� 
ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران هات� ن�و سیاس�تی دەرەوەی ئ�و و�ت�. دۆنا�د ترەمپ ت�نان�ت پ�ش 

وندی خۆی بۆ ڕ�ك�وتنی ناوەكی ئ�ران ل� گ�ڵ ڕۆژئاوادا دەربریوە و ئ�وەی بب�ت� س�رۆك دژای�تی ت
ب� ڕ�ك�وتن�كی خراپ وەسفی كردووە. ل� ڕاستیدا پرسی ڕ�ك�وتنی ناوەكی ئ�ران ب�ش�كی بنچین�ی 
ل� ك�مپینی ه��بژاردن�كانی (دۆنا�د ترەمپ) كاندیدی كۆماری�كانی پ�كدەه�نا ل�ب�رامب�ر هیالری 

دەیوت ئ�گ�ر ببم ب� س�رۆکى  وكرات�كان. ترەمپ ل� كاتی ك�مپین�كانیداكلینتۆن كاندیدی دیم
 Presidential ٢٠١٦ ئ�مریکا " یان ب� ڕ�ک�وتن�ک�دا دەچم�وە یان ه��ى دەوەش�نم�وە"(

Election, ل�ی�ک�م دیب�یتى س�رۆکای�تیدا ل�ن�وان هیالرى و ترەمپدا، ترەمپ ب�م ش�وەی� ڕەخن�ی .(
زۆر گرنگرت بریتی� ل�و ڕ�ک�وتن� خراپ�ى ک� ل�گ�ڵ ئ�راندا دانوستا�  پرس�کىل� ڕ�ک�وتن�ک� گرت : "

ل�بارەوە کرا، خراپرتین ڕ�ک�وتن ک� من بینیوب�تم تاوەکو ئ�ستا. کات�ک ک� ئ�و ڕ�ک�وتن� م�ترسیدارە 
ل�گ�ڵ ئ�راندا کرا دەبوای� ج�گ�ى کۆم���ک شتى تریش ل� ڕ�ک�وتن�ک�دا بکرای�ت�وە، دەبوای� 

ەى کۆریاى باکوریش�وە شت�ک بکرابای�، دەبوای� شت�کیشیان ل�بارەى ی�م�ن و باقى شو�ن�کا� ل�بار 
تریش�وە بکردای�، ڕ�ک�وتنى ئ�تۆمى ل�گ�ڵ ئ�ران ک�ش�ى ئ�تۆمى دروست دەکات". ل�ب�ش�کى ترى 
دیب�یت�ک�دا ترەمپ ڕەخن�ى ل� کاندیدى دیموکرات�کان گرت ب�وەى ئ�زمون�کى خراپى ه�ی�، باىس 

ملیار دۆالرتان  ١٥٠ل�وە کرد ک� " ئایا ئ�وە ڕ�ک�وتنى ئ�ران� ک� تۆ زۆر ح�زت ل�بوو، ک� ب� هۆی�وە 
ڕادەستى ئ�ران کردەوە، ناتوانیت ڕ�ک�وتنى ئ�ران ب� ڕ�ک�وتن�کى باش وەسف بک�ى. هیالرى ئ�زمو� 

وانین� ن�گ�تیڤ� ل� ڕاستیدا ئ�م ت��  ).The New York Times 2016ه�ی� ب��م ئ�زمون�کى خراپ" (
ب�رامب�ر ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� بووە بن�مای كاركردنی دۆنا�د ترەمپ ل�س�ر ئ�و پرس� و ل� ماوەی 

 ١٣س�رۆكای�تیدا چ�ندین جار ئاماژەی ب�كشان�وە كردووە ل�و ڕ�ك�وتنام�ی� و ل�و چوارچ�وەی�دا ل� 
مانگ ل�  ٦یكا دوای دۆنا�د ترەمپ س�رۆكی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مر ٢٠١٧ئۆكتۆب�ری 

پ�داچوون�وە ب�سیاس�ت�كانی ئ�مریكادا سرتاتیج�كی نو�ی ل�س�ر ئ�ران ڕاگ�یاند. ترەمپ ئ�گ�ری 
كۆتایه�نانی ب�شداریكردنی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكای ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران 

گیر ن�كر�ت. ئ�و ووتی ڕاگ�یاند ئ�گ�ر ب�ت و ه�ند�ك م�رجی ی�كالیك�رەوە ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ج�
ب�وەی ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران هاتووە پ�شبینی دەكرا ك� ڕ�ك�وتنام�ك� ڕۆ�ی ه�ب�ت ل� 
س�قامگیری و ئاسایشی ن�ودەو��تی و ه�ڕ�می. ل�گ�ڵ ئ�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

وام� ل� ورژاندنی ناكۆكی و پاپ�ندبووە ب� ئیلتیزامات�كانی خۆی�وە ب� پ�ی ڕ�ك�وتنام�ك�، ئ�ران ب�ردە
تیرۆر و ئاژاوە ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست. ل�ه�موو گرنگرت ئ�وەی� ئ�ران ب� گ�رمی ل�گ�ڵ ڕ�ك�وتن�ك� 
نی�، ل�ب�رئ�م هۆی�ی� ل� نزیك�وە كاردەك�ین ل� گ�ڵ گۆنگر�س و هاوپ�ی�ن�كا�ان بۆ 
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ئ�ران ب�بوونی چ�كی ئ�تۆمی  چارەس�ركردنی ك�موكورتی� زۆرەكانی ڕ�ك�وتنام�ك� بۆئ�وەی ڕژ�می
ه�رگیز ن�ب�ت� ه�ڕەش� بۆ س�ر جیهان. ب� پ�چ�وان�وە ئ�گ�ر ئ�م� و گۆنگر�س و هاوپ�ی�ن�كا�ان 

ل�  ).Katzman and others 2016, 2ن�گ�شتین� چارەس�ر ئ�وا ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� كۆتای د�ت(
�ی كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ، دۆنا�د ترەمپ جار�كی تر ه�ڕەش٢٠١٨فیربایری  ١٢ب�رواری 

ك�موكورتی� خراپ�كانی  ئ�مریكای ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران كرد ل� حا��تی چارەس�رن�كردنی
ڕ�ك�وتنام�ك� ل� الی�ن گۆنگر�س و هاوپ�ی�ن� ئ�وروپی�كان�وە. ئ�و چارەس�رەكانی ل�م چ�ند 

وخۆ ڕ�گ� بدات ه�موو و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی خا��كدا خست� ڕوو: ی�ك�م، دواكاری�ك ك� ئ�ران ڕاست�
دووەم، د�نیا بوون ل�وەی ئ�ران ب�هیچ ش�وەی�ك  ل� الی�ن پشكن�رە ن�ودەو��تی�كان�وە ببشك��ت.

ل� ب�دەسته�نانی چ�كی ناوەكی نزیك ن�ب�ت�وە. س�ی�م، ه��گرتنی كاتی ب�س�رچوونی ڕ�ك�وتنام�ك� 
پ�ویست� پرۆگرامی مووش�كی ئ�ران ل� چوارچ�وەی كۆتایی پ�ب�ت. چوارەم،  ٢٠٢٥ك� ب�یارە ل� 

 The Whiteڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ج�گ�بكر�ت�وە و بۆ سزا ن�ودەو��تیی�كان ملك�چ ب�ت (
House, 2018 س�رەڕای نیگ�رانی و هۆشداری�كانی دۆنا�د ترەمپ بۆ كۆنگر�سی ئ�مریكا و .(

ك�موكوڕی�كانی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ل� هاوپ�ی�ن� ئ�وروپی�كان ل� بارەی چارەس�ر كردنی 
ماوەی�كی دیاریكراودا، ب��م هیچ گۆڕانكاری�ك ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�دا ن�كرا و نیگ�رانی�كانی 

س�رۆكی  ٢٠١٨ئایاری  8ل�ب�رئ�وە ل�  دۆنا�د ترەمپ س�بارەت ب�و ڕ�ك�وتنام�ی� ل�ب�رچاو ن�گیرا.
ەمپ ه�ڕەش�كانی ل�و بارەی�وە كرد ب� ڕاستی و ب�یاری و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دۆنا�د تر 

كشان�وەی ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ڕایگ�یاند و ئاماژەی ب�وەكرد چیرت ئ�مریكا پاپ�ندی ئ�و 
). پرسیاری O'toole 2018ڕ�ك�وتنام�ی� ناب�ت و سزاكانی س�ر ئ�ران دووبارە زیندو دەكر�ت�وە (

ەكانی ئ�مریكا ل�م ڕ�ك�وتنام�ی� كشای�وە یان هۆكارەكانی س�رەكی ئ�وەی� بۆچی و�ت� ی�كگرتوو 
پشت كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا چین؟ ل� كات�كدا ئ�م ڕ�ك�وتن� ب� خۆشحا�ی�وە ل� 
الی�ن ئیدارەی پ�شووی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاەوە ب�س�رۆكای�تی باراك ئۆباما واژۆ كراوە. 

ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� دەكر�ت ل� چ�ند  هۆكارەكانی كشان�وەی و�ت�
  خا��كدا كورت بكر�ت�وە ب�م ش�وەی�ی الی خوارەوە: 

ئیدارەك�ی دۆنا�د ترەمپ پ�ی وای� ئ�م ڕ�ك�وتن� ب�رنام�ی ی�ك�م: ماوەی ڕ�ك�وتنام�ك�، 
مافی سود وەرگرتنی ل�  ناوەكی ئ�رانی ب�ت�واوی ه��ن�وەشاندۆت�وە، ب�پ�ی ڕ�ك�وتنام�ك� ئ�ران

و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی ه�ی� ب��م سنوردار كراوە و ناتوان�ت بۆ بواری س�ربازی ب�كاری به�ن�. 
سا�ی تر ١٥بۆ  ١٠ئ�ران ت�نها بۆ ماوەی  ت�نان�ت ل�ئ�گ�ری ج�ب�ج�كردنی ڕ�ك�وتنام�ك� وەك خۆی

ی�، ك� ڕ�ك�وتن�ك� كۆتایی ل� پ�رەپ�دانی پرۆگرامی ناوەكی كۆت و ب�ند دەكر�ت دوای ئ�و ماوە
د�ت ئ�ران ل� گ�ڕان�وە بۆ پ�رەپ�دانی پرۆگرامی ناوەكی دەست كراوە دەب�ت ئ�گ�ر 

). ڕەنگ� ئ�م نیگ�رانی�ی ترەمپ ل� ج�گ�ی Timmons 2018ڕ�ك�وتنام�ی�كی تر واژۆ ن�كر�ت (
وە ئ�ران ئازادە كۆتایی د�ت، دوای ئ� ٢٠٢٥خۆیدا ب�ت ه�روەك ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ل� سا�ی 

ل�وەی دەست بكات�وە ب� چاالكی� ئ�تۆمی�كان یان نا. ل�ب�رئ�وە ترەمپ دەی�و�ت ڕ�ك�وتنام�ی�ك 
واژۆ بكر�ت ك� ب�هیچ ش�وەی�ك ماوەی دیاریكراوی ن�ب�ت و هیچ دەروازەی�ك بۆ گ�یش� ب� چ�كی 
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   ئ�ران ن�ه���ت�وە. ناوەكی ل�ب�ردەم
�نان�ت دوای واژۆكردنی ر�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ل� ، تدووەم: پرۆگرامی مووش�كی ئ�ران

تاران ل� پ�رەپ�دانی مووش�كی بالیستی دوور م�ودا ب�ردەوام� ، ب�م كارەی ئ�ران ڕووب�ڕووی  ،٢٠١٥
ڕەخن�ی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ب�ریتانیا بووەت�وە ب�وەی ب�ندەكانی ڕ�ك�وتنام� 

). و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب�ردەوام Yadlin and Heistein 2018ناوەكی�ك�ی پ�ش�لكردووە (
پ�ش�لكردنی ئاشكرای  تاقیكردن�وەى مووش�� دورهاو�ژ ج�ختی ل�س�ر ئ�وە كردۆت�وە ك�

ِر�ك�وتنام� ناوكی�ك�ي�، ك� داوا ل� تاران دەكات خۆى ب�دوور بگر�ت ل� ه�ر چاالكی�� پ�یوەست 
) . ب�یارەك�ى ئ�نجوم�� Reuters Staff 2017ى ناوە� ب�ت (ب� تواناى مووش�� ك� ه��گرى ك�وە

) زیاتر ج�خت ل�س�ر ه�موو ئ�و ١+٥ئاسایش و ِر�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ى ئ�ران ل� گ�ڵ و�تا� (
ت�كن�لۆجیا س�ربازیان� دەكات�وە ك� پ�یوەست� ب� توانا ئ�تۆمی�كان�وە، ب��م ئ�و مووش�كان�ى تر ك� 

نین ل� ڕ�ك�وتنام�ك�دا ئاماژەى پ�ن�كراوە. ئ�ران ئ�م ناڕوونیى و بۆشایی�ى  ه��گری ك�وەی ئ�تۆمی
بۆ پ�رەپ�دا� پرۆگرام� مووش�كی�كا� قۆستۆت�وە و چ�ندین جۆرى مووش�� پ�شك�وتووى ل� دواى 
ِر�ك�وتنام�ك�وە تاقیكردۆت�وە. نیگ�رانی س�رۆكی ويالی�ت� ی�كگرتووەكان ل� بارەی توانا 

�ران پ�یوەست� ب� ئاسایشی هاوپ�ی�ن�كانی ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست، ب� تایب�تی مووش�كی�كانی ئ
ئیرسائیل، ك� ل� ئ�ستادا ئ�ران چ�ند مووش�ك�كی دورهاو�ژی دروستكردووە دەتوان�ت بگات� خاكی 

. ب�م ش�وەی� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�گ�ی كشان�وەی ل� (Al Jazeera 2017)ئیرسائیل
م� ناوەكی�ك� و س�پاندنی سزاوە دەی�و�ت ب�رب�ست ل�ب�ردەم گ�ش�س�ندی توانا ڕ�ك�وتنا

  مووش�كی�كانی ئ�ران دابن�ت. 
دۆنا�د ترەمپ دە��ت ئ�ران دەو��ت�كی س�ی�م: چاالكی�كانی ئ�ران ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست، 

ۆریستی�كان وەك پا�پشتیكاری س�رەكی تیرۆرە ل� ناوچ�ك� و ب�ردەوام یارم�تیی گروپ� پرۆكسی� تیر 
). ه�روەها  The New York Time , 2018a (ح�ماس و حیزبو� و تالیبان وئ�لقاعیدە دەدات

ترەمپ ڕەخن� ل� س�رۆكی پ�شووی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا باراك ئۆباما دەگر�ت ل� بارەی 
پرۆگرامی ناوەكی  ڕ�ك�وتن� ناوەكی�ك�وە، ئ�و پ�ی وای� ئیدارەك�ی ئۆباما ت�ركیزی س�رەكیان ل�س�ر

ئ�ران بووە ل�كات�كدا هیچ س�رنجیان�كیان ل�س�ر چاالكی�كانی تری ئ�ران ن�بووە، ل� ناویشیاندا 
پشتگیری�كانی بۆ سوریا، دەست�وەردان�كانی ل� ج�نگی ناوخۆی ی�م�ن و ڕۆ�ی سوپای پاسدارانی 

ی�ی ڕ�ك�وتن� ناوەكی�ك� ئ�ران ل� ش�واندنی ناوچ�ك�. ه�موو ئ�و فراوانخوازیان�ی ئ�ران ل�سای�
پ�دەچ�ت ئ�مریكای نیگ�ران كردب�ت. ترەمپ زیاتر ڕەخن� ل� ڕ�ك�وتن�ك� دەگر�ت، دە��ت بلیۆنان 
دۆالری بلۆكراوی ئ�رانی گ�ڕاندۆت�وە بۆ ئ�و و�ت� و ئ�م� بووەت� هۆی الواز بوونی ه�ژموونی و�ت� 

ا�د ترەمپ دەی�و�ت ڕ�ك�وتنام�ی ). ئیدارەك�ی دۆنGladstone 2018ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا (
ناوەكی ل� گ�ڵ ئ�ران پ�یوەست ب� فراوانخوازی�كانی ئ�ران ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست ب� تایب�تی ل� 
سوریا و ع�راق و ی�م�ن بكات�وە ، ه�روەك ل�م سا�ن�ی دوایدا ئ�ران ل�و و�تان�دا بووەت� 

نام� ناوەكی�ك�، و�ت� ی�كگرتووەكانی كارەكت�رەی س�رەكی. دوای سا��ك ل� كشان�وەى ل� ڕ�ك�وت
سوپای پاسدارا� خست� لیستی تیرۆریی ڕ�كخراوە بیانی�كان�وە ، وەك  ٢٠١٨ئ�مریكا ل� نیسانی 
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 ,U.S Department of State)ه�ول�ك بۆ سنورداركردنی چاالكی�كانی ئ�و سوپای� ل� ناوچ�ك� (
ب� ف�رماندەیی قاسم سول�ی�نی  اران. ه�روەك ئاشكرای� ه�زی قودسی س�ر ب� سوپای پاسد2019

پالن� س�ربازیی�كانی ئ�ران� ل� و�تانی ڕۆژه��تی ناوەڕاست، ل�ب�رئ�وە و�ت�  ج�ب�ج�كارى دار�ژەر و
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەی�و�ت چاالكی�كانی ئ�م ه�زان� ل� ناوچ�ك� ل� ڕ�گ�ی س�پاندنی سزا و 

   �كاندا ك�مبكات�وە یان سنوردار بكات.ب�لیستكردنیان ل� پاڵ ڕ�كخراوە تیرۆریستی
س�رۆك وەزیرانی ئیرسائیل بنیامین نتنیاهو ی�ك�ك� چوارەم:ئیرسائیل و كۆماری�كان، 

ل�س�رس�خرتین س�ركردەكان ك� دژی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران�، ب�هۆی نیگ�رانی�كانی�وە ل� 
ل� خاكی سوریاوە. دۆنا�د ترەمپ و  بوونی بنك� س�ربازیی�كانی ئ�ران ل� س�رسنورەكانی ئیرسائیل

ه�ی� و چ�ندین جار ترەمپ  س�رۆكی ئیرسائیل پ�یوەندی�كی توندو تۆ�یان ل�س�ر ئاستی ش�خصی
ل� وتارەكانیدا باسی ل� پاراستنی ئاسایشی ئیرسائیلی�كان كردووە، ئ�م� ڕەنگ� كاریگ�ری ل�س�ر 

ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ه�ب�ت. ئ�م� س�رەڕای ب�یاری و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� بارەی كشان�وە 
ئ�وەی ه�ند�ك ل� پشتگیریكارە س�رس�خت�كانی ترەمپ ل� كۆنگ��سی ئ�مریكا دژی ڕ�ك�وتن�ك�ن 
ل� ناویاندا سیناتۆر تۆم كۆتن ك� ه�رل�س�رتاوە دژی ڕ�ك�وتن�ك� بووەو ل�گ�ڵ هاورێ كۆماری�كانی 

�وخۆ بۆ حكوم�تی تاران بن�رن ب�وەی ه�ر ل� كۆنگر�س تا ئ�و ئاست� ڕۆش�، ك� پ�یام�كی ڕاست
). پ�ش چ�ند مانگ�ك ل� كشان�وە ل� Timmons 2018ڕ�ك�وتنام�ی�ك ڕەنگ� ه��وەش�ت�وە (

ڕاو�ژكاری ئاسایشی  ڕ�ك�وتنام�ك� س�رۆكی ئ�مریكا ه�ستا ب� البردنی هربرت ماك�سرت ل� پۆستى
� ل�و پۆست� ك� ئ�میان زۆر ب�توندی ن�ت�وەیی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و دانانی جۆن بۆ�

دژی ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران�. ه�روەها دورخستن�وەی ریكس تیلرسون ل� پۆستی وەزیری 
دەرەوە و دانانی مایك پومبیو ل�و پۆست�، پومبیو ب�وە نارساوە ك� زیاتر ل� ه�ر ك�س�ك دژی 

انكاریان� ل� ئیدارەك�ی ترەمپدا ). ه�موو ئ�م گۆڕ Dreyfuss 2018ڕ�ك�وتننام�ی ناوەكی ئ�ران�(
چ�ند مانگ�ك پ�ش كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران هات، 

  وەك ئاماژەی�ك بۆ ئامادەكاری بۆ كشان�وەك�. 
ه�موو ئ�م فاكت�ران� وایكردووە ترەمپ و ئیدارەی ئ�ستای ئ�مریكا ب� تایب�تی كۆماری�كان 

ترەمپ دوا ب�یاری خۆی ب� كشان�وە ل�  ل� پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران، ل�ب�رئ�وە نیگ�ران بن
ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران ڕاگ�یاند، ب�و پ�ی�ی ترەمپ پ�ی وای� پ�ویست� سنور�ك بۆ چاالكی�كانی 

ل� ڕ�گ�ی س�پاندنی زۆرترین سزای ئابورى و داراى ب�ش�وەی�ك ئابوری  ئ�ران ل� ناوچ�ك� داب��ت
ئ�ران ش�ك�ت بكات و ب�ت�واوی ل� كۆم��گ�ی ن�ودەو��تيا گۆش�گیری بكات. ب��م ناب�ت ئ�وەش 

ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران  ل�بیر بكر�ت كشان�وە تاك الی�ن�ی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا
م كاریگ�ری و ل�ك�وت�ی ن�گ�تیڤی ل� س�ر جیهان و ناوچ�ك� دەب�ت، ب�و ش�وەی�ی ل� ب�شی س�ی�

   دا رشۆڤ� كراوە.
  ت�وەری دووەم: كاردان�وە ن�ودەو��تی�كان 

ئاشكرای� ڕ�ك�وتنی ناوەكی ئ�ران ب� ت�نها ڕ�ك�وتن�كی دووالی�ن�ی ن�وان ئ�ران و و�ت� 
ک� ڕەه�ندی ن�ودەو��تی ل�  دەچ�ت ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا نی�، ب��كو زیاتر ل� ڕ�ك�وتن�ك
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) ك� پ�كهاتوون ل� پ�نچ ئ�ندام� ه�میشی�ك�ی ١+٥تانی (خۆدەگر�ت ك� ل� ن�وان ئ�ران و و� 
ئ�نجوم�نی ئاسایش ل�گ�ڵ ئ���نیا ئ�نجامدراوە. كشان�وەی تاك الی�ن�ی و�ت� ی�كگرتووەكانی 
ئ�مریكا ل�و ڕ�ك�وتنام�ی� ب� واتای ه��وەشان�وەی ت�واوەتی ڕ�ك�وتنام�ك� نای�ت چونك� 

�ردەوامن ل�س�ر پاب�ندبوون ب� ڕ�ك�وتنام�ك�وە، ب��م الی�ن�كانی تر ب�شدار ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ب
ناكر�ت ئ�و ڕاستی� ل� بیربكر�ت ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا س�رەكیرتين و كاریگ�رترين 
ب�شداربووی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران�. كشان�وەی ویالی�ت� ی�كگرتووەكا كاریگ�ری ل�س�ر 

اربووەكانی تر ل� ڕ�ك�وتنام�ك� دەب�ت. ه�موو و�تانی ب�شدار ت�واوی ڕ�ك�وتنام�ك� و الی�ن� ب�شد
ل� ڕ�ك�وتنام�ك� جگ� ل� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا پاپ�ند بوونی خۆیانیان ب� ڕ�ك�وتنام�ك� 
دەرب�یووە و پ�یان وای� ه�و��كی س�رەتایی� بۆ ڕ�گ�گرتن ل�وەی ئ�ران بب�ت� خاوەن چ�كی ناوەكی. 

كان هۆشداریان داوە ل�وەی دەست ب�رداربوون ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ناوەكی�ك� هاوپ�ی�ن� ئ�وروپی�
ڕەنگ� دەرەنجامی م�ترسیداری ل�بك�و�ت�وە و هانی ئ�ران بۆ دەستكردن�وە ب� پرۆگرام� ناوەكی�ك�ی 

). ل�م چوارچ�وەی�دا و�تانی ئ�ندامی ڕ�ك�وتنام�ك� ٢٠١٨Wilkinson and Biermanبدات (
ا، ه�و��كانیان بۆ پاراستنی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� و هاندانی و�ت� ناوەكی�ك� ل� ئ�وروپ

  ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆ مان�وە ل� ناو ڕ�ك�وتنام�ك� خست� گ�ڕ. 
دوو ه�فت� پ�ش ئ�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب�یاری كشان�وە بدات ل� ڕ�ك�وتنام� 

ەنسا و ئ�نجیال میرك� ڕاو�ژكاری ئ���نیا ناوەكی�ك� ه�ری�ك� ل� ئی�نویل ماكرۆن س�رۆكی ف�ڕ 
س�ردانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكایان كرد بۆ ئ�وەی ق�ناع�ت ب� دۆنا�د ترەمپ س�رۆكی 
ئ�مریكا بك�ن ك� ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ن�كش�ت�وە، ب��م ئ�م ه�و�ن� سوودی ن�بوو 

 Deutsche Welle and (Liptak ٢٠١٨كرد (دواجار ترەمپ ب�یاری كشان�وەی ل� ڕ�ك�وتنام�ك� دەر 
. س�رەڕای ڕەخن�كان ل� بارەی ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران�وە، س�رۆكی ف�رەنسا پاپ�ندبوونی 2018

و�ت�ك�ی ب� ڕ�ك�وتن�ك� دەرب�ی و وو� ل�گ�ڵ ئ�وەی ك� ڕ�ك�وتن�ك� ب� ك�م و كورتی نی� ب��م 
ئ�م� پ�ویست ناكات دەست ب�رداری ڕ�ك�وتن�ك�  ف�رەنسا پ�وەی پاب�ند دەب�ت. ه�روەها دە��ت "

بین ئ�گ�ر ب�دیل�كی باشرتمان ل� جیاتی ئ�و ڕ�ك�وتن� ن�ب�ت ". ئ�و ب� ڕاشكاوی ڕایگ�یاند ئ�م� 
). ب�ه�مان ش�وەی س�رۆكی ف�رەنسا، Rocha and Wagner 2018ه��و�ستی من� ل�س�ر ئ�م پرس�(

زیادكردنی  ام� ناوەكی�ك� نیشاندا و هاوڕابوو ل�س�رڕاو�ژكاری ئ���نیاش پشتگیری خۆی بۆ ڕ�ك�وتن
كۆت و ب�ند ل�س�ر پرۆگرامی مووش�كی ئ�ران و چاالكی�كانی ل� ناوچ�ك� ئ�گ�ر پ�ویستی كرد 

)Nelson 2018.(   
ڕایگ�یاند ك�  ٢٠١٨نیسانی  ٢٩ل�س�ر ه�مان پرس، نوسینگ�ی س�رۆك وەزیرانی ب�ریتانیا ل� 

نیا ڕیك�وتوون ل�س�ر ئ�وەی ك� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� باشرتین ڕ�گای� بۆ ب�ریتانیا و ف�ڕەنسا و ئ���
وەستاندنی ئ�ران ل� دەست ڕاگ�یشتنی ب� چ�كی ناوەكی. بۆ دۆزین�وەی چارەس�ر�كی گونجاو بۆ 
پرسی كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�، تیرزا م�ی س�رۆك 

وو پ�یوەندی ت�ل�فۆنی ل�گ�ڵ ه�ری�ك ل� س�رۆكی ف�رەنسا ئی�نویل ماكرۆن و وەزیرانی ب�ریتانیا د
ڕاو�ژكاری ئ���نیا ئ�نگ�ال م�رك� ئ�نجامدا و ه�رس� الیان پشتوانی خۆیان بۆ ڕ�ك�وتنام� 
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ناوەكی�ك�ی ئ�ران دەرب�ی. س�رۆكی ئ�م س� و�ت�ش ب� پ�ویستیان زانیوە پ�رە ب� ڕ�ك�وتنام� 
ۆ ئ�وەی چ�ندین پرسی تر ل�خۆبگر�ت ل�وان�ش: پرۆگرامی مووش�كی ئ�ران و ناوەكی�ك� بدر�ت ب

دەست�وەردان�كانی ئ�ران ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست. ه�روەها ئ�وان پاب�ندبوونی خۆیان ب� كاركردن 
ل� نزیك�وە ل�گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەرب�یووە ل� پ�ناو چارەس�ركردنی پرسی ناوەكی 

ل� ئاست�كی فراونرتدا ئ�م س�  ). a٢٠١٨Reuters Staffتن�وە ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� (ئ�ران و ه�ش
و�ت� ئ�وروپی� ه�موو ه�و��كانی خۆیان خست�گ�ڕ بۆ ئ�وەی ڕیك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ب�ردەوام 
ب�ت ب�م ش�وەی�ی ك� ه�ی� یاخود ڕ�ك�وتنام�ی�كی س�رباری بۆ زیاد بكر�ت، چ�ند پرس�كی تر 

ر�ت ك� ج�گ�ی نیگ�رانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاي�، ب��م ه�موو ئ�م ه�و�ن� ل� ل�خۆ بگ
الی�ن و�تانی ئ�وروپاوە ن�یانتوانی س�رۆكی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ڕازی بك�ن ب�وەی ل� 
چوارچ�وەی ڕ�ك�وتنام�ك� ��ن�ت�وە و ن�كش�ت�وە. ه�نگاوەك�ی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

س�ر ئاستی ن�ودەو��تی پ�شوازی ل�كراو ن�بوو، ه�موو الی�ن� ب�شداربووەكانی ڕ�ك�وتنام�ك� ل�
نیگ�رانی و ب�داخبوونی خۆیان بۆ ب�یارەك�ی ترەمپ دەرب�ی و ل� ه�مان كاتدا پاب�ندبوونی 

). كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ٢٠١٨Al Jazeeraخۆیانیان بۆ ڕ�ك�وتنام�ك� دووپاتكردەوە( 
ب�تایب�تی و�تانی ئ�وروپا پ�شوازی ل�ن�كرا،  یكا ب� هیچ ش�وەی�ك ل� الی�ن و�تانی جیهان�وەئ�مر

ل�ب�رئ�وە تا نوسینی ئ�م باب�ت� ه�و��كانی و�ت� ئ�وروپی�كان ل� پ�ناو دۆزین�وە ڕ�گ�چارەی�كی 
سا��ك ت�پ�ر گونجاو بۆ ه�شتن�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران ب�ردەوام� ، ب��م وا زیاتر ل� 

دەب�ت وادیارە ه�موو ه�و��كانیان ل�و بارەی�وە شكستی ه�ناوە ، ئ�رانیش وەك كاردان�وەی�ك بۆ 
ب�یاریدا ب�ب�ش�ك ل� ب�ندەكانی ڕ�ك�وتنام�ك�وە پاپ�ند  ٢٠١٩ن�گ�یش� ب� چارەس�ر، ل� ئایاری 

   ی بدەن.ڕۆژی ب� و�ت� ئ�وروپی�كان داوە بۆ ئ�وەی ب�یاری كۆتا ٦٠ن�ب�ت و ماوەی 
ڕووسیا و چین ك� دوو و�تی تری ب�شداری ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ن، ل� ه�مانكاتدا سودم�ندن 

پشتگیری خۆیان بۆ ب�ردەوامبوونی دەرب�یووە و ج�ختیان ل�وە كردۆت�وە ك�  ل� ڕ�ك�وتن�ك�
دۆنا�د پ�ویست� ئ�و ڕ�ك�وتنام�ی� وەك خۆی ج� ب�ج�بكر�ت. وەك كاردان�وەی�ك بۆ ب�یارەك�ی 

ترەمپ، چین ڕاگ�یاند ب�ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�وە پاب�ند دەب�ت. ل�م بارەی�وە ووت�ب�ژی وەزارەتی 
دەرەوەی چین (هوا تشون یینغ) وتی "چین ل� پ�یوەندى ل�گ�ڵ ه�موو الی�ن� ب�شداربووەكان 

) . Lo 2018ب�ردەوام دەب�ت و ڕ�ك�وتنام�ك� دەپار�ز�ت و ب�ت�واوی پ�وەی پاب�ند دەب�ت" (
ه�روەها ووت�ب�ژی وەزارەتی دەرەوەى ڕووسیا (ماریا زاخاروفا) دە��ت ڕووسیا دەربارەی 
ل�دوان�كانی س�رۆكی ئ�مریكا ل�بارەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران�وە زۆر نیگ�ران�. زاخاروفا ووتی 

گرتووە و ك� ڕ�ك�وتن�ك� میكانیزم�كی هاوس�نگ� ك� ب�رژەوەندی ه�موو الی�ن�كانی ل� ب�رچاو 
). ل�رەوە دەگ�ین ب�و Xinhua 2018ل�باربردنی ئ�م ڕ�ك�وتن� دەرەنجامی خراپی ل�دەك�و�ت�وە(

دەرەنجام�ی ك� جگ� ل� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، ه�موو و�تانی تری ب�شدار ل� ڕ�ك�وتنام�ك� 
ب� دەقی ڕ�ك�وتنام� خوازیارن ك� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ه��ن�وەش�ت�وە و ه�موو الی�ك پاب�ند بن 

 واژۆ كراوە. ١+٥ەو ك� ل� ن�وان ئ�ران و و�تانی  ٢٠١٥ناوەكی�ك�ی 
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بشی سیم: ئايندەی ڕكوتنام ناوەكیك و سیناریۆی داھاتووى 

  پیوەندییكانی وت یكگرتووەكانی ئمریكا و ئران 
  

  ت�وەری ی�ك�م: ئایندەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران 
كشان�وەی و�ت�  الی�ن�، ك�وات�- ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ب� رسوشتی خۆی ڕ�ك�وتن�كی فرە

ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل�و ڕ�ك�وتنام�ی� كاریگ�ری خراپی دەب�ت ل� س�ر داهاتووی ڕ�ك�وتنام�ك� 
ی ناوخۆی و ه�ر�می و ن�ودەو��ت و ل� ه�مان كاتدا ل�ك�وت�ی فرە ڕەه�ندی دەب�ت ل�س�ر ئاستی

  بۆی� دەكر�ت ئاماژە ب� چ�ند ئ�گ�ر�ك بكر�ت.
  ی�ك�م: ه��وەشان�وەی ت�واوەتی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�:

، تاران پاب�ندبوونی خۆی ٢٠١٨س�رەڕای كشان�وەی واشنتۆن ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ل� ئایاری 
ۆ ئ�و پرس� ب� ڕ�ك�وتن�ك� ه�شت�وە وەك هیوای�ك ب� و�تانی ئ�وروپا بۆئ�وەی ڕ�گ�چارەی�ك ب

زيادبوو� فشار و سزاكا� ئ�مریكا بۆ س�ر ئ�ران و شكستی و�تانی ئ�وروپا ل�  بدۆزن�وە، ب��م
 ٢٠١٩دۆزین�وەی چارەس�ر بۆ ئ�و پرس�، وايكرد ئ�ران دواى سا��ك چاوەڕوانی ل� مانگی ئایاری 

انگ بدات ب� و�تانی پاب�ند ن�بوون ب� ب�ش�ك ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ڕابگ�ی�ن�ت و ماوەی دوو م ب�یاری
ئ�وروپا بۆ گ�یش� ب� ڕ�ك�وتن، ئ�گ�ر نا ئ�ران ب� ت�واوەتی ل� ڕ�ك�وتنام�ك� 

). دیارە كشان�وەی ئ�ران ل�و ڕ�ك�وتن� Griffiths, Berlinger and McKenzie 2019دەكش�ت�وە(
ا ئ�ران خراپرتین سیناریۆ دەب�ت بۆ داهاتووی پرۆگرامی ئ�تۆمی ئ�ران، ب�و پ�ی�ی ل�و حا��تد

دەستكراوە دەب�ت بۆ پ�رەپ�دانی پرۆگرامی ناوەكی و ل� دوایدا ب�ره�م ه�نانی چ�كی ناوەكی 
ئ�گ�ر ب�ت و ڕ�ك�وتن�كی نوێ واژۆ ن�كر�ت. ل� ڕاستیدا ڕەنگ� هاندەر�� ئ�وتۆ بۆ ئ�رانی�كان 

ا ه�موو ن�ماب�ت بۆ ئ�وەی چیدی پاپ�ندی ڕ�ك�وتن�ك� بن، چونك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریك
بۆ  سزاكانی س�ر ئ�رانی زیندوو كردۆت�وە و ت�نان�ت ك�شتی گ�لی ج�نگی و ه�زی ئاس�نی زۆری

ڕوودەدات ك�  ڕۆژه��تی ناوەڕاست جو�ندووە وەك هۆشداریی�ك بۆ ئ�رانی�كان. ئ�م ئ�گ�رە كات�ك
س�ر پرسی ئ�ران و و�تانی تری ب�شدار ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ل� داهاتوودا ب� هیچ ڕ�ك�وتن�ك ل�

پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران ن�گ�ن ، ئ�و كات� ب�ش�وەی�كی رسوشتی ڕ�ك�وتنام�ك� ه��دەوەش�ت�وە. 
ه�روەك الی�ن�كی ب�ه�زی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاي� ل� ڕ�ك�وتن�ك� 

كۆمپانیای�ك دەكات�  كشاوەت�وە و سزاكانی س�ر ئ�رانی نو�كردۆت�وە، و ڕایگ�یاندووە ه�ر دەو��ت و
ئامانجی سزاكانی ئ�گ�ر كار ل� گ�ڵ ئ�راندا بك�ن. ئ�رانیش پاپ�ندبوونی خۆی ب� ب�ش�ك ل� 
ڕ�ك�وتنام�ك� ه��پ�ساردووە و چاوەڕ�ی و�تانی ئ�وروپای� دەرچ�ی�ك بۆ چارەس�ری ك�ش�ك� 

�هیچ ش�وەی�ك بدۆزن�وە. ئ�م�ش وایكردووە پرس�ك� ئا�ۆزتر ب�ت چونك� ل�الی�ك�وە ئ�مریكا ب
ئامادە نی� پاپ�ندی ڕ�ك�وتن�ك� ب�ت و سورە ل�س�ر سزادانی كۆمپانیا ئ�وروپی�كان ئ�گ�ر كار ل�گ�ڵ 
ئ�ران بك�ن، ل� الی�كی ترەوە و�ت� ئ�وروپی�كان پ�ویست� خۆیان ی�كال بك�ن�وە ك� ئایا دەتوانن 

�ندین جار هۆشداریان داوە داواكاری�كانی ئ�ران ج� ب�ج�بك�ن یان نا، ه�روەك ئ�رانی�كانیش چ
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ل�وەی ك� و�تانی ئ�وروپا ل� زووترین كاتدا دەب�ت ل� بارەی پرسی ڕیك�وتنام�ك� ب�یار بدەن. ب��م 
ئ�وەی ج�گ�ی ت��امان� ئ�وەی� ك� داواكاری�كانی ئ�ران زۆر�كیان پ�یوەست� ب� و�ت� ی�كگرتووەكانی 

یان پ�ن�كر�ت، ل�م بارەی�وە ع�لی خامن�ئیی ئ�مریكاوە ك� ڕەنگ� و�تانی ئ�وروپا شت�كی ئ�وتۆ
، لیستی ئ�و داواكاریان�ی ڕاگ�یاند ك� پ�ویست� و�تانی ٢٠١٨حوزیرانی  ٢٧ڕیب�ری با�ی ئ�ران ل� 

ئ�وروپا (ب�ریتانیا و ف�رەنسا و ئ���نیا) گرەنتی بك�ن، ك� ئ�م چ�ند خا�� ل� خۆدەگر�ت: ی�ك�م، 
خۆیان ب�دور دەگرن ل� قس�كردن ل�س�ر پرۆگرامی  ن ك�پ�ویست� و�تانی ئ�وروپا ب���ن بدە

مووش�كی ئ�ران یان چاالكی�كانی ئ�ران ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست. دووەم، پ�ویست� بانك� ئ�وروپی�كان 
ل� مام���یان ل�گ�ڵ ئ�ران ب�ردەوام بن. س�ی�م، ئ�وان پ�ویست� ل� ك�ینی ن�وتی ئ�ران ب�ردەوام بن و 

ن�وت�ش بك�ن ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بریاری داوە ن�یك��ت.  ئ�گ�ر پ�ویستی كرد ئ�و
چوارەم، ئ�وان پ�ویست� ل�دژی سزاكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل�س�ر ئ�ران بوەستن�وە. 
پ�نچ�م، ئ�وان پ�ویست� ئیدان�ی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بك�ن بۆ پ�ش�لكردنی ب�یاری ن�ت�وە 

ل�ڕاستیدا ئ�گ�ر و�ت�  ).Tertais 2018ك� پا�پشتی ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� دەكات (ی�كگرتووەكان 
ئ�وروپی�كان ب�ه�موو ئ�م داواكاریان�ی ئ�ران ڕازی ب�ت ئ�وا خۆیان دەخ�ن� ب�رەی دژی و�ت� 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاوە، ل�ب�رئ�وە بۆ و�ت� ئ�وروپی�كان ب�یار�كی قورس� ك� دەب�ت ل� ن�وان 

ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ی�ك�كیان ه��بژ�رن، ب�م ش�وەی� و�ت� ئ�وروپی�كان و ئ�
كۆمپانیاكانیان دوو بژاردەیان ل�ب�ردەستدای� یان دەب�ت گوێ ب� ه�ڕەش�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی 

انی ئ�مریكا ن�دەن و كار ل�گ�ڵ ئ�ران بك�ن یاخود دەب�ت ل� ترسی سزاكانی و�ت� ی�كگرتووەك
ئ�مریكا ه�موو وەب�ره�نان�كانیان ل� ئ�ران ڕابگ�ن. پ�ناچ�ت كۆمپانیا گ�ورەكانی ئ�وروپا ل� پ�ناو 
سود�كی سنوردار ك� ل� ئ�ران دەستیان دەك�و�ت خۆیان بخ�ن� ب�ردەم سزای ئابوری س�ختی و�ت� 

زۆریان ل� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، ل�گ�ڵ ئ�وەشدا زۆر�ك ل�و كۆمپانایان� ب�رژەوەندی�كی 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ه�ی� و كار ل� گ�ڵ بانك� ئ�مریكی�كان دەك�ن و وەب�ره�نانیان ل� 

). ل�ب�رامب�ردا تاران ب� ت�واوی ئامادەكاری كردووە بۆ ئ�گ�ری Al Jazera 2018ئ�مریكای� (
وزەی ئ�تۆمی ئاژانسی  ٢٠١٨حوزیرانی  ٢٤ه��وەشان�وەی ڕ�ك�وتنام�ك�، ل�م چوارچ�وەی�دا ل� 

ئ�ران ڕایگ�یاند ك� تاران ئامادەكاری كردووە بۆ زیادكردنی توانای پیتاندنی یۆرانیۆم ئ�گ�ر 
ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ل�گ�ڵ ھ�زە جیهانی�كان ل� دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

ع�لی خامن�ئیی ه��وەش�ت�وە. ئ�م ه�نگاوەی ئ�ران ل� دوای ئ�وە هات ك� ڕ�ب�ری با�ی ئ�ران 
ف�رمانی ب� ئاژانسی وزەی ئ�تۆمی ئ�ران كرد ك� بۆ ب�رزكردن�وەی توانای پیتاندنی یۆرانیۆم دەست 

 Reutersب� ئامادەكاری بك�ن ل� حا��تی شكسته�نانی ه�و��كانی ئ�وروپا بۆ گ�یش� ب� ڕ�ك�وتن (
2018b.( ه�ندەی و�تانی ئ�وروپا ب�نسب�ت چین و ڕووسیاوە ك� دوو الی�نی ڕ�ك�وتنام�ك�ن ڕەنگ� 

ب� ب�یارەكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا كاریگ�ر ن�بن، بۆی� پ�دەچ�ت ئ�م دوو و�ت� ئ�م� ب� 
ه�ل بزانن بۆ زیادكردنی وەب�ره�نانی كۆمپانیاكانیان ل� ئ�ران ب�تایب�تی ئ�و كۆمپانیایان�ی ك� 

دا ه�ی�. ه�موو ئ�م فاكت�ران� وادەك�ن ب�رژەوەندی ك�میان ل�گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا
ك� ل� ئ�ستادا ئ�م ئ�گ�رە ب�ه�ز ب�ت ، ه�رچ�ندە دەرەنجامی خراپی ل�دەك�و�ت�وە ب�وەی ئ�ران 
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وەك كاردان�وەی�ك بۆ ه��وەشان�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� دووبارە ب� ت�واوی دەست دەكات�وە ب� 
تھ�نانی چ�كی ناوەكی. ب�م ش�وەی� ناوچ�ی پرۆس�ی پیتاندنی یۆرانیوم و ه�و�دان بۆ ب�دەس

ڕۆژه��تی ناوەڕاست ڕووب�ڕووی ناس�قامگیری زیاتر دەب�ت�وە ب� تایب�تی ل�و ناوچان�دا ك� ئ�ران 
ه�ژموون و كاریگ�ری ه�ی� ه�و�دەدات ب�رژەوەندی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و 

  هاوپ�ی�ن�كانی بكات� ئامانج. 
   ڕ�ك�وتنام�ك� ب�ب� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا:دووەم: ه�شتن�وەی 

دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، ب�رپرس�كانی وەزارەتی دەرەوەی ئ�ران ل� گ�ڵ 
هاوتاكانیان ل� و�تانی چین، ڕووسیا، ف�رەنسا، ب�ریتانیا و ئ���نیا ل� ه�و�دان بۆ ه�شتن�وەی 

با�ی ئ�ران ع�لی خامن�ئیی ك� قس�ی كۆتایی ل� س�ر ه�موو پرس� ڕ�ب�ری  ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�.
گرنگ�كانی ئ�ران ه�ی� ، چوارچ�وەی كاری بۆ ب�شداریكردنی دیبلۆماتكارە ئ�رانی�كان ل� پرۆس�ی�كی 
نو�ی گفتوگۆكان ل� گ�ڵ و�تانی ئ�وروپا داناوە ، ك� ئامانج ل�ی مان�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی 

ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا. ئامانجی گفتوگۆكان و ه��ی سوری ئ�رانی�كان پ�یوەست� ئ�ران� ب�ب� و� 
ب� وەرگرتنی گرەنتی ل� ئ�وروپی�كان ك� شای�نی ئ�وە ب�ت ئ�ران ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ��ن�ت�وە ب�ب� 

). س�رەڕای چ�ندین خولی Tabatabai 2018ب�شداریكردنی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا (
ن�وان ئ�ران و و�تانی ئ�وروپا ل� دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل�  دانوستان ل�

ڕ�ك�وتن�ك�، ب��م تا نوسینی ئ�م باب�ت� ب� هیچ دەرەنجام�ك ن�گ�یشتوون، ڕەنگ� ئ�م�ش 
بگ�ڕ�ت�وە بۆ م�رج� قورس�كانی ئ�ران و بوونی ب�رژەوەندیی زۆری و�تانی ئ�وروپا ل�گ�ڵ و�ت� 

ەكانی ئ�مریكا ك� نایان�و�ت ل� ب�رخاتری ئ�ران قوربانی بدەن. ه�رچ�ندە دوای ی�كگرتوو 
كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام�ك�، ئ�ران و و�ت� ئ�وروپی�كان بۆ 
ه�شتن�وەی ڕ�ك�وتنام�ك� ل� گفتوگۆ و دانوستان ب�ردەوامن. ب��م ل� ڕاستیدا ئامادە ن�بوونی و�ت� 

وەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� گرفتی زۆر ل�ب�ردەم الی�ن� دانوستكارەكان ی�كگرتو 
دروست كردووە، ه�روەك و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا سزاكانی س�ر ئ�رانی زیندوكردۆت�وە و 
چ�ندین جاریش هۆشداری داوە ل�وەی ك� سزا ب�س�ر ه�ر كۆمپانیا و و�ت�ك دەس�پ��ن�ت ئ�گ�ر 

گ�ڵ ئ�راندا بك�ن، بۆی� ل�رەدا ئ�و و�تان�ی ب�شدارن ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ب� وریای�وە مام��� ل�
مام��� دەك�ن و نایان�و�ت ڕووب�ڕووی سزاكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ببن�وە. ل�ب�رئ�وە 

اكاریان�ی ئ�م سیناریۆی� ل� ئ�ستادا تاڕادەی�كی ك�م ئ�گ�ری ڕوودانی ه�ی� ب� هۆی قورسی ئ�و داو 
ئ�ران ل� و�تانی ئ�وروپا ه�ی�تی. ئایندەی ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران ب�ندە ب� ه�و��كانی ی�ك�تی 
ئ�وروپا و ڕووسیا و چین بۆ ه�شتن�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ب� زیندووی ب�ب� بوونی و�ت� 

ی� تاكوو ن�خش� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ناويدا. ه�رچ�ندە ئ�وروپا ل� ه�و�ی ب�ردەوامدا
ڕ�گای�كی نوێ بدۆزن�وە بۆ ئ�وەی ئ�ران ل� چوارچ�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� ��ن�ت�وە، ب��م تا 
ئ�ستا ب� هیچ ل�ك ت�گ�شتن�ك ن�گ�یشتوون، ل�ب�رئ�وە ئایندەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران ب� 

  نادیاری ماوەت�وە. 
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   :نوێە واژۆكردنی ڕ�ك�وتنام�ی�كی س�ی�م: دووبار 
م�ب�ست ل� واژۆكردنی ڕ�ك�وتنام�ی�كی نوێ ئ�وەی� ك� ئ�ران و و�تانی ڕۆژئاوا ب� و�ت� 

ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاش�وە ڕ�ك�وتنام�ی�كی نوێ واژۆ بك�ن ك� نیگ�رانی�كانی و�ت� 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا س�بارەت ب� پرۆگرامی ناوەكی ئ�ران ل� ڕ�ك�وتن� نو�ی�ك� ج� بكر�ت�وە. 

رچ�ندە ل� ئ�ستادا ئ�م� الوازترین سیناریۆی� ب�هۆی گرژی و ئا�ۆزی�كانی ن�وان ئ�ران و و�ت� ه�
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، ب��م ل� داهاتوودا ڕەنگ� ب�ه�زی سزاكانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و 

ۆ و ب� م�رج�كانی و�تانی تری ڕۆژئاوا، ئ�رانیی�كان ناچار بك�ن جار�كی تر ب�ن�وە س�ر م�زی گفتوگ
   الی�ن� دانوستكارەكان ڕازی بن.

  
  ت�وەری دووەم: سیناریۆكا� داهاتووى پ�یوەندیی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران

پ�یوەندیی�كانی ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا م�ژووی�كی در�ژ ل� ملمالن� و ناكۆكی 
ب�خۆی�وە بینیوە، ب��م هیچ كات ن�چوون�ت� ج�نگ�كی ڕاست�وخۆوە ل�گ�ڵ ی�كرت، ل�ب�رئ�وە 

ەی دیبلۆماسی�ت و گفتوگۆكان ڕۆ�ی س�رەكیان بینیوە ل� ل�كنزیكردن�وەی ئ�و دوو و�ت�. ل�گ�ڵ ئ�و 
ل� ئ�ستادا پ�یوەندیی�كانیان گ�یشتۆت� بنب�ست و ت�نان�ت گ�یشتۆت� ئاست�ك و�ت� ی�كگرتووەكانی 
ئ�مریكا ه�زی دەریای و ئاس�نی بۆ ناوچ�ك� جو�ندووە ك� دەكر�ت دەرەنجامی خراپی 
ل�بك�و�ت�وە ئ�گ�ر ب�ش�وەی�كی دروست مام��� ل�گ�ڵ ئ�و ئا�ۆزیان�دا ن�كر�ت. ل�س�ربن�ماى 

ود وەرگرتن ل� ڕابردوو و خو�ندن�وەی بارودۆخی ئ�ستا و پ�شبینی كردن بۆ داهاتوو ه�وڵ سو 
دەدەین س� سیناریۆ بۆ ئایندەی پ�یوەندیی�كانی ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا پ�شنیار 

  بك�ین ب�م ش�وەی�یی الی خوارەوە: 
  :رانسیناریۆی ی�ك�م: ئ�گ�ری ه�رشی س�ربازی ئ�مریكا بۆ س�ر ئ�

زۆر�ك ل� ب�رپرسانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب�ردەوام ج�ختیان ل�وە كردۆت�وە ك� 
ه�رشی س�ربازی دەكر�ت وەك دوا چارەس�ر ل�ب�رچاو بگیر�ت بۆ مام���كردن ل�گ�ڵ ئ�ران. 

ج�نگ ب�تایب�تی ل� ئ�ستادا ك� ناكۆكی و ئالۆزیی�كانی ن�وانیان گ�یشتۆت� لووتك� و زۆر�ك پ�شبینی 
دەك�ن و ئامادەكاریی� س�ربازیی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ناردنی ه�زی دەریای و 
ئاس�نی بۆ ناوچ�ك� دەك�ن� ب��گ� بۆ ئ�م پ�شبینی�. دەنگۆی ه�رشكردن� س�ر ئ�ران زیاتر بووە 

ب�  سرتالیاب�رپرس�كی با� ل� حكوم�تی ئو  ٢٠١٨ج�گ�ی باسی میدیاكان كات�ك ل� كۆتایی ت�مموزی 
تۆری ه�وا�ی (ئ�ی بی سی) ئوسرتالیای ڕاگ�یاندبوو ك� ئ�وان پ�یان وای� و�ت� ی�كگرتووەكانی 

ئامادەكاری دەكات بۆ ه�رشكردن� س�ر و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی ئ�ران ب�م زووان�، ه�روەها  ئ�مریكا
ی ئامانج�كان ل� ئ�ران ئ�وە ئاشكرا كراوە ك� پ�دەچ�ت دەزگاكانی ب�رگری ئوسرتالیا ل� دیاریاریكردن

). ABC,2018ڕۆڵ بگ�رن ، ه�روەك دەزگا ه�وا�گری�كانی ب�ریتانیا ه�مان ڕۆڵ دەبینن (
زانیاری�كانی ناو ئ�م ڕاپۆرت� زۆر ورد ن�بوو بۆ پشت بس� پ�ی و ه�روەك س�رچاوەك�ی نادیار بوو, 

ووتی  ڕاپۆرت�ك�ی ڕەتكردەوە و زانیاری�كانی ناو ت�نان�ت س�رۆك وەزیرانی ئوسرتالیا مالكو� ت�نبول
ئ�و هیچ هۆكار�كی نی� بۆ ب�وابوون ب�وەی ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆ ڕووب�ڕووبوون�وەی 
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س�ربازی ئامادەكاری بكات ، ه�روەها دە��ت ئ�م چیرۆكی ه�رشكردن� ب�هیچ ش�وەی�ك ل� الی�ن 
 Theو وەزیری ب�رگری باس ن�كراوە ((ئ�ی بی سی)ەوە ن� ل�گ�ڵ من و ن� ل� گ�ڵ وەزیری دەرەوە 

(Straits Times, 2018 ل� دوای كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� .
ی�كگرتووەكان دەستیپ�كرد، و  ، ج�نگی ووش�یی و ساردی ن�وان ئ�ران و ویالی�ت�٢٠١٨ل� ئایاری 

ن� ك�نا�ی س�رەكی ئاڕاست�كردنی تۆم�ت دژی دەزگاكانی ڕاگ�یاندن و تۆرە كۆم��ی�تی�كان بوو 
، س�رۆكی ئ�ران ح�س�ن ڕووحانی هۆشداریدای� س�رۆكی ٢٠١٨ت�مموزی  ٢٢ی�كرتی، ه�روەك ل� 

و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا س�بارەت ب� سیاس�تی دووژمنای�تی ب�رامب�ر ئ�ران، و ووتی " ئ�مریكا 
ه�موو ئاشتی�كان� ل� ناوچ�ك�، و ج�نگ ل� گ�ڵ پ�ویست� بزان�ت ك� ئاشتی ل�گ�ڵ ئ�ران بن�مای 

ئ�ران س�رچاوەی ه�موو ج�نگ�كانی ترە". زیاتر ل�وە ئ�و دە��ت" مست�ر ترەمپ یاری ب� كلكی ش�ر 
). س�رۆكی ئ�ران Reuters Staff, 2018 م�ك�، ئ�م� ت�نها س�ر دەك�ش�ت بۆ پ�شی�ن بوون�وە"(

كردووە ك� ئ�گ�ر ئ�مریكا ه�رشبكات� س�ر ئ�ران، ئ�وا  ل�رەدا ب�ش�وەی�ك ل� ش�وەكان ئاماژەی ب�وە
تاران دەست�وەستان ناب�ت ب��كو ئ�مریكا دەخات� گ�ژاوی چ�ندین ج�نگی ترەوە ك� ڕەنگ� تاران ل� 
ڕۆژه��تی ناوەڕاست ب� پشت ب�س� ب� گرووپ� پرۆكسی�كانی ل� و�تانی ناوچ�ك� و هاندانیان بۆ 

ی بگیرس�ن�ت. ل� وە�می خ�رای ڕووحانیدا، س�رۆكی ویالی�ت� ڕووب�ڕووبوون�وەی ئ�مریكا ه��
ی�كگرتووەكا دۆنا�د ترەمپ ل� تویتك�دا، دە��ـت، " بۆ س�رۆكی ئ�ران ڕووحانی: ه�رگیز جار�كی تر 
ه�ڕەش� ل� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ن�ك�ی، یان ئ�وەتا تۆ دەنا��یت ب�هۆی دەرەنجام� 

ان�ی ب�دڕ�ژایی م�ژوو چ�شتویان� ل� پ�شوودا. ئ�م� چیرت ئ�و و�ت� خراپ�ك�ی�وە وەك ه�ند�ك ل�و 
 The Newنین ك� ت�ئیدی وش� ش�تان�كانی ئ�وە بك�ین دەربارەی توندوتیژی و مردن. ئاگ�دار بن!" (

York Times, 2018b،ب�كرداری ل� نیسانی  ). دۆنا�د ترەمپ س�رەڕای ل�دوان� ه�ڕەش� ئام�زەكانی
انی ب�ش�وەی�كی چاوەڕوان�كراو خست� لیستی تیرۆری ڕ�كخراوە بیانی�كان�وە و سوپای پاسدار  ٢٠١٩

ه�موو ئ�وان�ی ل�م لیست�دان گروپی چ�كدار و ئاكت�ری ن�ودەو��تین ن�ك ب�ش�ك ل� سوپای ف�رمی 
، ٢٠١٩نیسانی  ١٦و�ت�ك. وەك كاردان�وەی�ك ل�ب�رامب�ر ب�یارەك�ی ئ�مریكا، پ�رل�مانی ئ�ران ل� 

�ك دوای ج�ب�ج�ب�ج�كردنی ب�یارەك�ی ئ�مریكا ل� دژی سوپای پاسداران، پرۆژە یاسای�كی وات� ڕۆژ 
ب�ناوی " مام���ی هاوش�وە ل� دژی ب� تیرۆرناساندنی سوپای پاسداران وەك ڕ�كخراو�كی تیرۆریستی 

ی ئاسیا ل� الی�ن ئ�مریكاوە" ت�پ�ڕاند، پرۆژە یاساك� داوا دەكات ه�موو ه�زەكانی ئ�مریكا ل� ڕۆژئاوا
ئ�ندام  ٢ئ�ندام ت�پ�ر��ا ل� كات�كدا  ٢٠٤وەك تیرۆریست ل� ق���م بدر�ن. پرۆژە یاساك� ب� دەنگی 

ئ�ندام پ�رل�مانی ئامادەبوو. دوای ماوەی�كی ك�م ل�م ڕووداوە، دەزگا  ٢٠٦دژی بوون ل� كۆی 
مانجگرتنی ه�زەكانی ك� ئ�ران پالنی داناوە بۆ ب�ئا ه�وا�گریی�كانی ئ�مریكا ئاماژەیان ب�وە كرد

ئ�مریكا ل� ع�راق و شو�ن�كانی تر ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست، ل�ب�رئ�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی 
ئ�مریكا ب�یاریدا ك� ئاسایشی ه�زەكانی ل� ناوچ�ك� بۆ ڕووب�ڕووبوون�وەی ه�ر ه�و��كی ئ�ران بۆ 

، جۆن بۆ�� ڕاو�ژكاری ٢٠١٩ئایاری  ٦). ل� Lubold and Gordon ٢٠١٩ه�رشكردن توندتر بكات (
ئاسایشی ن�ت�وەيی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ڕایگ�یاند ك� ئ�ران ه�ڕەش�ی� بۆ س�ر 
ب�رژەوەندیی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئامادەكاری ت�واوی س�ربازی دەك�ین بۆ 
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�ران�وە بكر�ت� س�ر وە�مدان�وەی ه�ر ه�ڕەش�ی�ك ك� ل� الی�ن ئ�ران�وە یان گروپ�كانی س�ر ب� ئ
). دوای ئ�م ڕاگ�یاندن�ی جۆن بۆ��، و�ت� Burns and Lucey 2019و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا (

و س�كۆی  )B52ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەستیكردووە ب� جموجۆ�ی س�ربازی و فرۆك�ی ج�نگی (
ەوەی یو ئ�س ئ�س مووش�كی پاتریۆت و ك�شتی فرۆك� ه��گری ئرباهام لنكون و ك�شتی گو�زەر 

). زیاتر ل�وەش، بنتاگۆن ب�یاری داوە ه�زی Trevithick 2019ئرلینگتۆ� ڕەوان�ی ناوچ�ك� كردووە (
زیاتری س�ربازی ل� ناوچ�ك� ب�وە پ�بكات ه�ر ل� س�ربازی زەمینی�وە بۆ فرۆك�ی ب� فرۆك�وان تا 

ب�یارەك�  ب�وەكال�ت دە��تدەگات ب� فرۆك�ی ج�نگی. پاتریك شاناهان وەزیری ب�رگری ئ�مریكا 
س�رباز و ج�گیركردنی سیست�می مووش�كی پاتریۆت بۆ ب�رپ�رچدان�وەی ه�ر  ١٥٠٠ناردنی نزیك�ی 

ه�رش�كی مووش�كی ل�خۆدەگر�ـت، ل�گ�ڵ ڕوان�كردنی تیمی زیاتری ه�وا�گری و فرۆك�ی چاود�ری 
). س�رباری Macias 2019(و ج�نگی، ل� پ�ناو ئامادەی ت�واو بۆ وە�مدان�وەی ه�ر ه�ڕەش�ی�ك 

، ل� ٢٠١٩ئایاری  ١٩ئامادەكاریی� س�ربازیی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، دۆنا�د ترەمپ ل� 
تویت�كدا دە��ـت " ئ�گ�ر ئ�ران بی�و�ت ج�نگ بكات، ئ�وا كۆتايی ف�ڕمی ئ�ران دەب�ت. ه�رگیز 

). ل� وە�مدا، Trump 2019جار�كی تر ه�ڕەش� ل� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ن�ك�ن" (
ب�رپرس�كی با�ی س�ربازی ئ�ران وە�می ه�ڕەش�ك�ی ترەمپی دای�وە و ووتی ئ�ران وە�می 
و�رانك�ری دەب�ت بۆ ه�ر پ�كدادان�كی س�ربازی ئ�گ�ر و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

بازی ل� ن�وان ). ه�رچ�ندە تا نوسینی ئ�م باب�ت� هیچ پ�كدادان�كی س�ر Hughes ٢٠١٩ت�وەبگل�ت(
و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران ڕووی ن�داوە، ب��م پ�دەچ�ت ل� داهاتوودا پ�كدادانی سنوردار 
ل� ك�نداوی فارس و ناوچ�كانی تر ل� ن�وان ئ�م دوو و�ت�دا ڕووبدات خۆ ئ�گ�ر كۆنرتۆڵ ن�كر�ت 

  ڕەنگ� س�ر بك�ش�ت بۆ ج�نگ�كی گشتگیر. 
رشی س�ربازی بۆ س�ر ئ�ران و ئ�گ�ری ڕوودانی ج�نگ ل� ن�وان س�رەڕای بوونی دەنگۆی ه�

چ�ند هۆكار و فاكت�ر�ك ه�ن ك� وادەك�ن ئ�گ�ری ه�رشی س�ربازی بۆ س�ر  ئ�و دوو و�ت�، ب��م
ل� الی�ن و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاوە سيناریۆی�كی تاڕادەی�ك الواز ب�ت، بۆ پشت  ئ�ران

كر�ت ئاماژە ب� چ�ند خا��ك بكر�ت ل�وان�ش: ی�ك�م، ل� ئ�ستادا راستكردن�وەی ئ�م گری�ن�ی� دە
ڕۆژه��تی ناوەڕاست ل� گ�ژاو�كی قو�دای�، ب�دەگم�ن دەو��ت�ك دەدۆزیت�وە ك� ج�نگ و پش�وی 
ت�دا ن�ب�ت یاخود ل� ج�نگی ناوخۆی و�ت�كی تردا ت�وە ن�گال ب�ت، و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكاش 

نی ڕۆژه��تی ناوەڕاست بوون و كاریگ�ری ه�ی� و س�رقا�ی ه�وركردن�وەی ل� زۆر�ك ل� دەو��ت�كا
بارو دۆخی سیاسی و دابینكردنی س�قامگیری� ل�و و�تان�دا، بۆ �ون� ع�راق و سوریا. ل�ب�رئ�وە ه�ر 
ه�نگاو�كی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب� ئاڕاست�ی ه�رشكردن� س�ر ئ�ران بارودۆخ�ك� ل� 

ەڕاست زیاتر دەت�ق�ن�ت�وە و ناوچ�ك� ب�رگ�ی ج�نگ�كی ل�م ش�وەی� ناگر�ت و ڕۆژه��تی ناو 
ل� ناوچ�ك�. دووەم، ب� پ�چ�وان�ی  س�ردەك�شت بۆ چ�ندین ڕووب�ڕووبوون�وەی س�ربازی تر

، ڕەنگ� ل�م ج�نگ�دا زۆر ك�م� ئ�و دەو��تان�ی ك� ٢٠٠٣ج�نگی ڕووخانی ص�دام حسین ل� 
ل� دژی ئ�ران بك�ن، ه�روەك بی�ا ك� زۆرب�ی و�تانی جیهان  پشتگیری ج�نگ�كی ل�م ش�وەی�

دژای�تی خۆیان بۆ كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران دەرب�ی و 
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ب� ه�نگاو�كی خراپیان ل� ق���مدا، ئ�م� س�رەڕای ئ�وەی و�تانی ئ�وروپا و چین و ڕووسیا ل� 
ی�ك بدۆزن�وە بۆ ئ�وەی ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران ه��ن�وەش�ت�وە و ه�و�ی ئ�وەدان چوارچ�وە

ئ�ران ل� كۆم��گ�ی ن�ودە��تی دان�ب��ت. ب� واتای�كی تر ڕەنگ� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 
پاساو�كی ئ�وتۆی ب�دەست�وە ن�ب�ت بۆ ئ�وەی ه�رش بكات� س�ر ئ�ران، ئ�گ�ر ه�رشی س�ربازیش 

گ� پشگیری�كی ئ�وتۆی ن�ودەو��تی ن�ب�ت ك� ب� س�الم�تی ل�و ج�نگ� ئ�نجامبدات ئ�وا ڕەن
دەربچ�ت، زیاتر ل�وەش ج�نگی ئ�فغانستان و ع�راق كاریگ�ری زۆری ل�س�ر ڕای گشتی 
ئ�مریكی�كان ه�بووە بۆی� پ�ناچ�ت ل� ئ�ستادا ب�هیچ ش�وەی�ك پشتگیری ج�نگ�كی تر ل� 

ب�راوردی ئ�ران و ع�راق بكر�ت، ڕەنگ� ئ�رانی�كان ب� ئ�گ�ر  ڕۆژه��تی ناوەڕاستدا بك�ن. س�ی�م،
، ب��كۆ پ�شبینی ب�رگريی�كی زیاتر ل� ٢٠٠٣ئاسانی چ�ك فرێ ن�دەن وەك ئ�وەی ل� ع�راق بی�ا ل� 

). زیاتر ل�وەش ئ�ران ل� ڕووی ت�كن�لۆجیای Adam 2012الی�ن خ��كی ئ�ران�وە دەكر�ت (
ه�رچ�ندە ب�راورد ناكر�ت ب� و�ت� ی�كگرتووەكانی س�ربازيی�وە تاڕادەی�كی باش پ�شك�وتووە 

ئ�مریكا، ب��م ئاماژەكان ئ�وە دەردەخ�ن ك� ئ�ران توانای ب�رگری و ش�ڕكردنی ل� گ�ڵ ه�ر ه�ز�ك 
ئ�ران ئ�زمون�كی باشی ل� ج�نگی پرۆكسی و ب�وەكال�تدا  ه�ی� ك� دەچ�ت� ج�نگ�وە. ل� كۆتايیدا
ر ئ�ران وادەكات ك� تاران بیر ل� ب�كاره�نانی ه�موو گروپ� ه�ی�، بوونی ه�ڕەش�ی س�ربازی ل�س�

پرۆكسی�كانی بكات�وە بۆ ل�دان ل� ب�رژەوەندی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا یاخود 
  هاوپ�ی�ن�كانی ئ�مریكا ب� تایب�ت ئیرسائیل. 

ەدات و ب��م ل�رەدا پ�ویست� بپرسین: ئ�گ�ر ه�رشی س�ربازی بكر�ت� س�ر ئ�ران، چی ڕوود
كاردان�وەی ئ�ران چۆن دەب�ت؟ گومانی ت�دا نی� ك� ئ�ران ل� ب�رامب�ر ه�رشی س�ربازی بۆ س�ر 
و�ت�ك�ی دەست�وەستان ناب�ت و بۆ ئ�وەی ب�رپ�رچی دووژمن�ك�ی بدات�وە ه�موو ه�و��كانی 

ریكا براوەی دەخات� گ�ڕ. ئ�ران دركی ب�وەكردووە ك� ناتوان�ت ل� ب�رامب�ر و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�م
ج�نگ ب�ت ب� مانا ت�قلیدی�ك�ی ج�نگ، ئ�م� ب�واتای ئ�وە نی� ك� ئ�ران ش�وازی ت�قلیدی ج�نگ 

)، ب��كۆ بۆ زیانگ�یاندن ب� سوپای Michael, 2012بۆ ڕووب�ڕووبوون�وەی ئ�مریكا ب�كارناه�ن�ت (
ینیان�ی ك� ڕەنگ� ئ�مریكا ه�موو ش�وازە ت�قلیدی و مۆد�رن�كان ت�ك�ڵ دەكات. ل� ن�و ئ�و پ�شب

   ڕووبدەن ل� كاتی ڕووب�رووبوون�وەی س�ربازی دەكر�ـت ئاماژە ب� چ�ند ئ�گ�ر�ك بكر�ت:
ڕووب�رڕووبوون�وە و تۆ�� كردن�وەی ڕاست�وخۆ ل� دژی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا، ئ�ران  - 

ەكانی ه�موو ه�زی خۆی ب�كار دەه�نت بۆ تۆ��س�ندن�وە و زیانگ�یاندن ب� و�ت� ی�كگرتوو 
ئ�مریكا، تاران پشت ب� توانای مووش�كی دورهاو�ژ و مووش�كی دژە ك�شتی و ژ�ر دەریایی 
ئاوی بچوك و ب�ل�م� ج�نگی�ی� بچوك� تیژڕەوەكانی بۆ ه�رشكردن� س�ر ئامانج�كانی و�ت� 

). ه�رچ�ندە و�ت� ی�كگرتووەكانی  ٢٠١٢Longی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ناوچ�ك� دەب�ست�ت (
كا ل� ڕووی توانای ت�كن�لۆجی و س�ربازی�وە زۆر ب�ه�زترە ل� ئ�ران، ب��م ئ�م� ئ�وە ئ�مری

ناگ�ی�ن�ت ك� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� گ�ڵ س�رەتای ه�رش�كرندا دەتوان�ت س�رك�وتن 
ب�ر�ت. ل�ب�رئ�وە ئ�ران ب�  ٢٠٠٣ب�دەست به�ن�ن و كۆماری ئیسالمی ئ�ران ب� دەردی ع�راق ل� 

ڕووب�ڕووی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەب�ت�وە و ب��كو زیانی گیانی و م�عن�وی و  توندی
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مادی زۆر ب� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەگ�ی�ی�ن�ت، ئ�م�ش ب�ش�وەی�كی سادە ڕەنگ� 
 بگ�ڕ�ت�وە بۆ توانای س�ربازی ئ�ران و فراوانی و س�ختی جوگرافیای و�ت�ك�. 

بۆ تۆ��س�ندن�وە ل� ئ�مریكا ڕەنگ� ل� ڕ�گ�ی ب�كاره�نانی پالنی  ب�ه�زترین دەرف�تی ئ�ران - 
دار�ژراوی ج�نگی ناوهاس�نگ و پرۆكسی�وە ب�ت. ل�م حا��ت�دا، ئ�ران گروپ� پرۆكسی�كانی ل� 
ع�راق و سوریا و ئ�فغانستان ب�كار دەه�ن�ت بۆ ه�رش كردن� س�ر ب�رژەوەندی�كانی ئ�مریكا و 

ك ئ�ران پ�شرت ئ�م گروپان�ی پ�چ�ك كردووە و چ�ندین مووش�كی ئیرسائیل ل� ناوچ�ك�، ه�روە
كورت م�ودای پ�داون. ئ�م تۆ��كردن�وە ناڕاست�وخۆی� ڕەنگ� زۆر زیاتر زیان ب� و�ت� 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بگ�ی�ن�ت وەك ل� تۆ��كردن�وەی ڕاست�وخۆ ل� الی�ن ئ�ران خۆی�وە، 

چاالكی�كانیاندا مووش�ك و ڕۆك�تی ئ�رانی ب�كاردەه�نن ه�روەك ئ�م گروپ� پرۆكسیان�ی ئ�ران ل� 
و كردەوەی تیرۆریستی و ڕفاندن و تیرۆركردن ل� دژی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

). ئ�وەی ئ�م ئ�گ�رە زۆر ب�ه�ز دەكات ئ�وەی� و�ت� Mike ٢٠١٨ئ�نجامدەدەن (
و�تان�دا ه�ی� ك� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بنك�ی س�ربازی و ب�رژەوەندی زۆری ل�و 

 پرۆكسی�كانی ئ�رانی ت�دا ئاكتیڤن و چاالكی ئ�نجامدەدەن.
ئ�ران ب� ت�نها ڕووب�ڕووی ئ�مریكا ناب�ت�وە، ب��كو ئیرسائیلیش دەكات� ئامانجی ه�رش�كانی  - 

ه�روەك ئ�رانی�كان ب�ش�كی ب�رپرسیار�تی�كان بۆ ه�ر ه�رش�ك ك� بكر�ت� س�ر و�ت�ك�یان 
ت�نان�ت ئ�گ�ر سوپای ئیرسائیل ب�ش�وەی ڕاست�وخۆش ب�شداری ل�و  ائیلدەخ�ن� ئ�ستۆی ئیرس 

ل� ووتاری  ٢٠١٨ئابی  ٢٢ه�رشان� ن�كات، ه�روەك ئ�حمد خات�می پیاوی ئاینی دیاری ئ�ران ل� 
نو�ژی ج�ژندا هۆشداری دای� واشنتۆن ب�وەی ك� ئ�گ�ر ه�رش بكر�ت� س�ر ئ�ران ئ�وا و�ت� 

اوپ�ی�ن�ك�ی ئیرسائیل دەبن� ئامانجی ه�رش�كانی ئ�ران. ه�روەها ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ه
ئ�و ووتی " باجی ج�نگ ل� گ�ڵ ئ�ران زۆر قورس دەب�ت ل�س�ر ئ�مریكا. ئ�وان دەزانن ك� 
ئ�گ�ر زیان ب�م و�ت� بگ�ی�نن ب� ش�وەی�كی ك�میش ب�ت، ئ�وا و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و 

). ئ�م� Tima ٢٠١٨زایۆنی (ئیرسائیل) دەبن� ئامانجی ئ�ران"( هاوپ�ی�نی� س�رەكی�ك�ی ڕژ�می
ئ�وەی ل�دەخۆ���ت�وە ك� ئ�گ�ر ب�تو ئ�ران بكر�ت� ئامانج ل� الی�ن و�ت� ی�كگرتووەكانی 

  ئ�مریكاوە پریشكی ش�ڕ ب� ه�رش�وەی�ك ب�ت ئیرسائیلش دەگر�ت�وە.
بۆ س�ر ئ�ران ب� ش�وەی�كی س�رەكی ئامانجی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ه�رشی س�ربازی  - 

بۆ ل�ناوبردنی و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی ئ�ران و گۆرینی ڕژ�می سیاسی ئ�ران� ن�ك داگیركردنی ئ�ران. 
ئ�گ�ر ئ�مریكا س�رك�وتوو ب�ت ل� و�رانكردنی و�ستگ� ئ�تۆمی�كانی ئ�ران یان نا، ئ�وا ه�رشی 

تدارانی ئ�و و�ت� بۆ پ�رەپ�دان و ب�ره�م س�ربازی بۆ س�ر ئ�ران دەب�ت� هاندانی زیاتری دەس�� 
چ�كی ناوەكی. ه�روەك قوتابخان�ی ڕیالیست�كان تیشك دەخ�ن� س�ر ئ�وەی ك�  ه�نانی

دەو��تان ل� پ�ناو زیادكردنی ه�زیان ه�موو تواناكانیان دەخ�ن� گ�ڕ چونك� سیست�می 
وژمندا پشت ب� خۆیان ن�ودەو��تی ل� گ�ژاودای� و دەو��تان دەب�ت ل� ڕووب�ڕووبوون�وەی دو 

بب�س�. ئ�رانیش چ�كی ئ�تۆمی ب� س�رچاوی ه�ز بۆ و�ت�ك�ی دەزان�ت ئ�گ�ر ب�تو ئ�و 
  ه�ڕەشان�ی ل�س�ر ئ�ران ه�ی� ب� ب� ڕاستی.
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ڕەنگ� ئ�ران پ�نا ب�ر�ت بۆ داخستنی گ�رووی هورمز یان ب�الی�نی ك�م�وە گرفت بۆ هاتوچۆی  - 
گ�رووی هورمز بای�خی سرتاتیجی تایب�تی ه�ی�  ل� گ�رووەك�دا دروست بكات، دەریایی

ل�ب�رئ�وەی س�رەكیرتین ڕ�رەوی ئاوی� ك� دەو��ت�كانی وەك كویت، ع�راق، ئ�ران، ب�حرەین، 
ق�ت�ر، ئی�راتی ی�كگرتووی ع�رەبی و سعودی�ی ع�رەبی ن�وتی پ�دا ه�ناردەی بازارەكانی 

لیان ه�ی� بۆ ه�ناردەكردنی ن�وت جیهان دەك�ن. ت�نها سعودی� و ئ�ران ڕ�گای ئاوی ب�دی
). ه�رچ�ندە ئ�ران زیان ب� ئابوری خۆشی Amanda ٢٠١٧ب�هۆی پ�گ�ی جوگرافیان�وە(

دەگ�ی�ن�ت ل� داخستنی گ�رووی هورمزدا، ب��م ل� گ�ڵ ئ�وەشدا ق�یران�كی گ�ورە ل� بازاری 
خاوی جیهان ل� بازرگانی ن�وتی  ٣٣ن�وتی جیهانیدا دروست دەكات، ه�روەك نزیك�ی ل�س�دا 

). س�رەرای داخستنی گ�رووی Marex ٢٠١٧ڕ�گ�ی ئ�م ڕ��ەوە ئاویی�وە ئ�نجامدەدر�ت (
ل� ناوچ�ك� و ك�نداوی  هورمز، ئ�ران پ�نا دەبات� ب�ر ه�رشكردن� س�ر ه�زە دەریای�كانی ئ�مریكا

و فارس ل� ڕ�گ�ی ب�كاره�نانی ب�ل�می تیژڕەویی س�ربازی بچوك و چاندنی مینی دەریایی 
بۆس�ی س�ربازی ل� ناو ئاودا، چونك� ئ�ران ت�گ�یشتووە ل�وەی ك� ه�زی دەریایی ئ�مریكا زۆر 
ب�ه�زە ناتوان�ت ڕاست�وخۆ ڕووب�ڕووی بوەست�ت�وە و ناچار دەب�ت پ�نا ب�ر�ت� ب�ر مناوەرەی 

 س�ربازی دەریایی و تاكتیكی ه�رشكردنی ل� ناكاو.
  :سیناریۆی دووەم: گفتوگۆ و دانوستان

وەندیی�كانی ئ�ران ل� گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� دوای شۆرشی ئیسالمی زیاتر پ�ی
خۆی ل� ملمالن� و ناكۆكیدا بینیووەت�وە، ب��م ئ�م�ش ئ�وە ناگ�ی�ن�ت ك� گفتوگۆ و دانوستان ل� 

 و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا هاوشانی ٢٠١٥ن�وان ئ�و دوو و�ت�دا ن�بووە، ه�روەك ل� سا�ی 
ئ�ندامانی تری ئ�نجوم�نی ئاسایش ل�گ�ڵ ئ���نیا گ�یش� ب� ڕ�ك�وتن ل�س�ر پرسی پرۆگرامی 
ناوەكی ئ�ران و ڕ�ك�وتنام�ی�كیان واژۆكرد. ل�كات�كدا پرسی پرۆگرامی ناوەكی بۆ ماوەی دەی� و 
نیو�ك ج�گ�ی ناكۆكی بوو دواجار گ�یش� ب� ڕ�ك�وتن. ل�ب�رئ�وە دەكر�ت هیوای�ك ه�ب�ت بۆ 
ئ�وەی جار�كی تر بگ�ڕ�ن�وە س�ر م�زی گفتوگۆ بۆ چارەس�ركردنی پرس� ه��وارساوەكانی ن�وانیان. 
ه�شتا هیوا ماوە بۆ ئ�وەی ئالۆزیی�كانی ن�وان ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�گ�ی 

�رك�وتنی گفتوگۆو دانوستان�وە چارەس�ر بكر�ت، چ�ند ئاماژەی�ك ه�ی� دەكر�ت بكر�ت� بن�ما بۆ س
ئ�م سیناریۆی� ب��م زۆریش ب�ه�ز نین ل� ئ�ستادا. بۆ�ون� ئ�ران ب�ش�وەی�كی ب�شی ل� 

ڕۆژی داوە ب� و�تانی ئ�وروپا بۆ ئ�وەی ڕ�ك�وتنام�ك�  ٦٠ڕ�ك�وتنام�ك� كشاوەت�وە و ماوەی 
یار و ڕزگاربك�ن، ل�ب�رئ�وە دەكر�ت و�تانی ئ�وروپا و ه�ری�ك� ل� چین و ڕووسیا ه�ند�ك پ�شن

ئ�ران ل� ڕ�ك�وتنام�ك� ��ن�ت�وە، یاخود ق�ناع�ت ب�و  هاندەری ئابوری بخ�ن� ب�ردەم تاران بۆئ�وەی
و�ت� بك�ن بۆ ئ�وەی بگ�ڕ�ت�وە س�رم�زی گفتوگۆ ب� ب�شداری و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بۆ 

اشنتۆن پۆست ). ڕۆژنام�ی و  ٢٠١٩Goldenberg and Rosenbergه�وركردن�وەی ناكۆكی�كانیان (
ووت�ی چ�ند ب�رپرس�كی با�ی كۆشكی سپی، ك� ب�م�رجی ن�نارساوی قس�یان كردووە، كردۆت� 
بنچین�ی ڕاپۆرت�ك ك� باس ل�وە دەكات دۆنا�د ترەمپ ل� ه�ند�ك ل� ڕاو�ژكارە پل� با�كانی ب�زار و 

ئ�مریكا بخز�نن�  نیگ�ران�، ك� ئ�و پ�ی وای� ئ�مان� هۆكار دەبن بۆئ�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی
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ج�نگ�وە ل�گ�ڵ ئ�ران. ل�كات�كدا دۆنا�د ترەمپ چارەس�ری دیبلۆماسی پ� باشرتە بۆ ه�وركردن�وەی 
بارودۆخ�ك� و گفتوگۆی ڕاست�وخۆ ل�گ�ڵ ئ�ران. جۆن بۆ�� ڕاو�ژكاری ئاسایشی ن�ت�وەیی و�ت� 

دەوام پ�شنیاری گۆڕانی ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ی�ك�ك� ل� دووژمن� س�رس�خت�كانی ئ�ران و ب�ر 
ڕژ�می ئ�رانی كردووە بۆ ب�رپرسانی كۆشكی سپی، ب��م ب�پ�ی ب�رپرس�كی كۆشكی سپی " دۆنا�د 
ترەمپ خۆشحاڵ نی� ب� گفتوگۆی گۆڕینی ڕژ�م ل� ئ�ران"، ه�روەها ئ�و دە��ت ترەمپ خواست و 

ل� الی�ن ئ�ران�وە  م�یلی ب�كاره�نانی ه�زی س�ربازی ل� دژی ئ�ران نی�، م�گ�ر دەستپ�شخ�ری
ترەمپ چ�ندین جار ب� ئاشكرا ووتوی�تی ئ�م�  ).Hudson and others 2019بكر�ت بۆ ج�نگ (

نامان�و�ت ڕژ�می ئ�ران بگۆڕین ب��كو دەمان�وە�ت ڕەفتارەكانی ئ�ران ل� ناوچ�ك� بگۆڕین. 
گرتووەكانی ل�ب�رامب�ردا ح�س�ن ڕووحانی دە��ت ئ�ران دەكر�ت گفتوگۆ بكات ل�گ�ڵ و�ت� ی�ك

). ك�وات� ل� الی�ن ه�ردوو Rezegئ�مریكا ب��م ب�م�رج�ك ئ�وان سزاكانی س�ر ئ�ران الب�رن (
و�ت�ك�وە م�یل بۆ دانوستان و گفتۆ ه�ی� بۆ چارەس�ركردنی پرسی ئ�تۆمی ئ�ران و ئالۆزیی�كانی 

   ئ�م دوایایی�ی ن�وانیان.
ماسی ل� ن�وان ئ�و دوو و�ت�، چ�ندین س�رەڕای بوونی پ�شبینی بۆ گرتن�ب�ری ڕ�گای دیبلۆ 

كۆسپ و ڕ�گر ل� ن�وانیان ه�ی� ك� ئ�گ�ری دانوستان و گفتوگۆ ل� ئ�ستادا زۆر ك�م دەكات�وە. و�ت� 
ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران ه�ری�ك�یان م�رجی قورسیان بۆ دەستكردن�وە ب� گفتوگۆ و 

تان�وە ل�گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا بووە ب� دانوستان ه�ی�. ئ�ران ل� ناوخۆدا ل� بارەی دانوس
دووب�ش�وە، ه�ند�كیان ه�موو دانوستان�ك ل�گ�ڵ ئ�و و�ت� ڕەتدەك�ن�وە ك� ئ�وانیش س�ر ب� 
ب�رەی ئوصولی�كانن ب�س�ركردای�تی ع�لی خامن�ئی ڕ�ب�ری با�ی ئ�ران ك� ب�یاری كۆتایی ب�دەست� 

، دە��ت ئ�ران گفتوگۆ ٢٠١٩ئایاری  ٢٩تازەترین ل�دوانیدا ل�  ل� ه�موو پرس� گرنگ�كان. خامن�ئی ل�
ل�گ�ڵ و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ناكات، ئ�م� پ�شرت ووتومان� گفتوگۆ ل� گ�ڵ ئ�مریكا سوودی 

). ه�ند�كی تریان ب�تایب�تی میان�ەو و ڕ�فۆرمخوازەكان Sharafedin ٢٠١٩نی� و زیانی ه�ی� (
�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا دەك�ن، ب��م ت�نان�ت ئ�مانیش پ�یان وای� پشتگیری دانوستان ل�گ�ڵ و 

ك� پ�ویست� س�رەتا و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ه�موو سزاكانی س�ر ئ�ران الب�ر�ت. ل� ن�و 
كۆشكی سپیش داب�شبوون ه�ی� ل�س�ر چۆن�تی مام���كردن ل� گ�ڵ ئ�ران، ب�ش�وەی�ك ل� ن�و 

ین ب�رپرس ه�ی� دژی سیاس�ت�كانی ترەمپن ل� دژی ئ�ران. جگ� ل�مان� ئیدارەك�ی ترەمپیش چ�ند
و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا چ�ندین ڕ�وشو�نی توندی دژی ئ�ران گرتۆت� ب�ر ك� ئ�رانی خستۆت� 
بارۆدخ�كی س�خت�وە، واشنتۆن ب�كشان�وە ل� ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك� و س�پاندن�وەی سزاكانی س�ر 

دواتر سوپای پاسدارانی خست� لیستی تیرۆری ڕ�كخراوە بیانی�كان�وە و جمجۆ�ی  ئ�ران دەستیپ�كرد و
س�ربازی ل� ئاوەكانی نزیك ئ�ران دەسپ�كردووە. ڕەنگ� ئ�مان� وابكات ك� تاران ئامادەی گفتوگۆ 
ن�ب�ت تاوەكو واشنتۆن ب� سیاس�تی دووژمنكاریی ل� دژی ئ�ران ن�چ�ت�وە. ه�روەها مایك بۆمبیۆ 

بۆ ئ�ران داناوە بۆ گ�یش� ب�  م�رجی قورسی ١٢رەوەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا وەزیری دە
ئ�رانی�كان پ�یان وای� داواكاریی�كانی بۆمبیۆ ج�گ�ی قبوڵ نی� و تاران ب�هیچ ش�وەی�ك  ڕ�ك�وتن،

ملك�چی ئ�و م�رجان� ناب�ت. ل�ڕاستیدا م�رج�كان ئ�وەندە قورسن ئ�گ�ر ئ�ران ج�ب�ج� بكات ئ�وا 
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ب�واتای ت�سلیبوونی ت�واوی ئ�ران د�ت. ل� م�رج�كاندا هاتوو ك� پ�ویست� ئ�ران واز ل� پرۆگرامی 
مووش�كی بالیستی و ناوەكی به�ن�ت و ه�موو پشتگیری�كانی ئ�ران بۆ گروپ� پرۆكسی�كانی ل� سوریا 

ن�كانی ئازاد و ی�م�ن و ع�راق بوەست�ن�ت و ه�موو هاو�تی� دەستگیركراوەكانی ئ�مریكا و هاوپ�ی�
). ل�ب�رئ�وە ئ�رانی�كان ب�هیچ Aljazeera 2019بكات، ئ�مان� و چ�ندین م�رجی قورسی تر(

ش�وەی�ك ب�م م�رجان� ڕازی نابن ب�الی�نی ك�م�وە ل� ماوەی�كی ك�م م�ودادا. ل�كۆتایدا ن�بوونی 
وایكردووە ئ�و دوو ك�نا�ی ڕاست�وخۆی دیبلۆماسی ل� ن�وان و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ئ�ران 

و�ت� دەزگای ڕاگ�یاندن یان و�تی س�ی�م بك�ن ب� س�رچاوە بۆ گ�یاندنی پ�یام� ئاشتیخوازەكانیان، 
ه�موو ئ�م  ئ�م�ش وادەكات ه�ند�ك جار ه���خو�ندن�وە و ل�ك ت�ن�گ�یشن ل� ن�وانیان ڕووبدات.

�كی نزیكدا بۆ ه�وركردن�وەی فاكت�ران� وادەك�ن ئ�ران و ئ�مریكا ن�توانن ب� ئاسانی ل� ماوەی
   ئا�ۆزیی�كانی ن�وانیان بچن� گفتوگۆ و دانوستان�وە.

  :سیناریۆی س�ی�م: مان�وەی بارۆدۆخ�ك� وەك خۆی
م�ب�ست ل� مان�وەی بارودۆخ�ك� وەك خۆی ئ�وەی� ك� ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا 

ب��كو ج�نگی ووش�یی و ن� دەچن� ج�نگ�كی ڕاست�وخۆوە و ن� دەچن� گفتوگۆوە، 
ی�كرتتۆم�تباركردن ل� ن�وانیان ب�ردەوام دەب�ت و ڕەنگ� ل�رە و ل�وێ پ�كدادانی س�ربازی سنوردار ب� 
تایب�تی ل� ئاوەكانی ك�نداوی فارس یان ل�و و�تان�ی ك� ئ�ران ه�ژموونی ه�ی� تیایدا ڕووبدات. 

� و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا و ن� هۆكاری ئ�م پ�شبینی�ش دەگ�ڕ�ت�وە بۆ ئ�و ڕاستی�یی ك� ن
ئ�ران نایان�و�ت ج�نگ ڕووبدات، چونك� ئ�وان دركیان ب� دەرەنجام� خراپ�كانی ج�نگ�كی ل�و 
ش�وە ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست كردوە و ئ�گ�ر ل� ڕ�گ�ی دیبلۆماسی�وە چارەس�ری ناكۆكی�كان 

ازی بگات. ل�م سیناریۆی�دا، ل� الی�ك�وە، ن�ك�ن ئ�وا ب�الی�نی ك�م�وە نایان�و�ت ب� پ�كدادانی س�رب
ئ�ران ڕەنگ� بۆ ماوەی�كی م�ودا در�ژ ب�رگ�ی فشارەكانی ئ�مریكا بگ��ت و ڕووب�ڕووی ه�موو 
ه�و��كانی ئ�و و�ت� بۆ گۆش�گیركردنی ئ�ران بب�ت�وە ك� ڕەنگ� ماوەك� ی�ك بۆ دوو سا��ك 

ئیدارەی بارودۆخ� دەدات و نای�و�ت جو��ی�ك بخای�ن�ت، ب�واتای�كی تر ل�و ماوەی�دا ئ�ران ت�نها 
یان ڕەفتار�ك بنو�ن�ت ك� بب�ت� پاساو ب�دەست ئ�مریكاوە بۆ ه�رشكردن� س�ر ئ�ران. ل� الی�كی 
ترەوە، و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ب�ردەوام دەب�ت ل�س�ر فشار و سزاكانی بۆ س�ر ئ�ران بۆ 

پ�یوەست� ب�وەی ئ�ران تاچ�ند خۆڕاگرە و ل� ئ�وەی ل� كۆتایدا ئ�ران ملك�چ بكات، ئ�م�ش 
ڕووب�ڕووبوون�وەی ئ�مریكا ب�ردەوام دەب�ت. ب��م سا�ی داهاتوو ڕەنگ� ت�واوی پ�یوەندیی�كانی 
ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا گۆڕانی ب�س�دار ب�ت كات�ك دۆنا�د ترەمپ ن�توان�ت ل� 

س�رك�وتوو ب�ت. واتا  ٢٠٢٠نگی نۆڤ�مب�ری ه��بژاردنی س�رۆكای�تی بۆ خولی دووەم ل� ما
دەب�ت� خا�ی وەرچ�رخان ل� پ�یوەندیی�كانیان ئ�گ�ر  ٢٠٢٠ ه��بژاردنی س�رۆكای�تی ئ�مریكا ل�

هاتوو ك�س�كی دیموكراتی�كان ه��بژاردن�ك� ب�ر�ت�وە ه�روەك ئۆباما س�رۆكی پ�شووی و�ت� 
ئ�ران و ه�موو سیاس�ت�كانی جۆرج دەبلیو ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ك� گ�یشت ب� ڕ�ك�وتن ل�گ�ڵ 

   بۆش س�رۆكی پ�شووتری ئ�مریكای ل� گ�ڵ ئ�ران پ�چ�وان� كردەوە.
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  دەرئنجام
كشان�وەی و�ت� ی�كگرتووەكانی ئ�مریكا ل� ڕ�ك�وتنام�ی ناوەكی ئ�ران و پاپ�ند ن�بوونی تاران 

ڕیان�ك�وە ك� ڕەنگ� ل� ب� ب�ش�ك ل� ڕ�ك�وتنام�ك�وە، چارەنوسی ڕ�ك�وتن�ك�ی خستۆت� دوو 
داهاتوودا ب�رەو ه�و�وەشان�وەی ت�واوەتی بچ�ت. پ�ناچ�ت ه�و��كانی ئ�وروپا بۆ ڕزگاركردنی 
ڕ�ك�وتنام�ك� ناوەكی�ك� دەرەنجام�كی ئ�وتۆی ل�بك�و�ت�وە ك� ئ�ران ڕازی بكات ب� مان�وە ل� 

دەردەك�و�ت ك� ه��وەشان�وەی چوارچ�وەی ڕ�ك�وتنام�ك�. ب� ت�روانین ل� فاكت�رە كاریگ�رەكان، وا 
ڕ�ك�وتنام� ناوەكی�ك�ی ئ�ران نزیكرتین سیناریۆ ب�ت ل� ئ�سادا ب�هۆی ئ�و م�رج� قورسان�ی ئ�ران 
بۆ و�تانی ئ�وروپا پ�شنیاری كردووە. ل� ه�مان كاتدا ه�نگاوە كرداریی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی 

وپای پاسداران ل� لیستی تیرۆری ڕ�كخراوە ئ�مریكا ل� س�پاندنی سزا ب� س�ر ئ�ران و دانانی س
بیانی�كان و جو��پ�كردنی ه�ز ل� دژی ئ�ران، ئایندەی پ�یوەندیی�كانی ئ�مریكا و ئ�را� ب�نادیاری 
ه�شتۆت�وە و ڕەنگ� س�ر بك�ش�ت بۆ ج�نگ�كی و�رانك�ر ل� ناوچ�ك� ئ�گ�ر ب� دروستی مام���ی 

�كنزیكردن�وەی ئ�ران و و�ت� ی�كگرتووەكانی ل�گ�ڵ ن�كر�ت. س�رەڕای بوونی ه�و��كان بۆ ل
ئ�مریكا ب� ن�وەندگیری چ�ند و�ت�ك، ب��م پ�ناچ�ت دەرەنجام�كی ئ�وتۆی ه�ب�ت ب�الی�نی 

ل� كۆتایيدا ه��وەشان�وەی ت�واوی ڕ�ك�وتنام�ك� كاریگ�ری و  ك�م�وە ل� ماوەی�كی نزیكدا.
ترینیان دووبارە دەستپ�كردن�وەی پرۆگرامی ل�ك�وت�ی ل�س�ر جیهان و ناوچ�ك� دەب�ت، ڕەنگ� دیار 

ئ�تۆمی ب�ت ل� الی�ن ئ�ران�وە، و زیادكردنی چاالكی�كانی ل� ڕۆژه��تی ناوەڕاست ب� ب�كاره�نانی 
گروپ� وەكیل�كانی بۆ تۆ��س�ندن�وە و زیانگ�یاندن ب� ب�رژەوەندی�كانی و�ت� ی�كگرتووەكانی 

   ئ�مریكا ل�و ناوچ�ی�.
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