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جیاوازیی نێوان سیاسەت و گەوادیی سیاسیی

دکتۆر کەمال میراودەلی :
منوونەی چوارەم  :ڕێکەوتین ئەم دوایی یەی نێوان ئێران و جهیان  ,مەبەست ڕێکەوتین کۆاتیی پێهێناین
کێشەی چەیک ئەتۆمیی ئێرانە .

پاشخان
 - 1ساڵی  ،٢٠٠٢بە هۆی اکری جاسوویس موجاهیدیین خەلقەوە  ،ئەوە بۆ رۆژاوا دەرکەوت کە ئێران
پرۆژەی بەرهەهمێانین وزەی ئەتۆمیی و ەلمەوە چەیک ئەتۆمییی هەیە  .وەس تاندین چەیک ئەتۆمیی ئێران بوو
بە پرسە هەرە ەل پێشەاکین س یاسەیت ئیرسائیل و ئەمریاکو رۆژاواو ئەوسا ەل ڕێگای ئەجنومەین ئاسایشی
نەتەوەیی نەتەوە یەکگرتۆاکنەوە  ،هەموو جهیان .
 - 2بۆ انچار کردین ئێران کە دەس بەرداری ئەم پرۆژەیە بێت  ،ئەمریاکو ئیرسائیل و ڕۆژاوا هەموو
هۆاکرێکی س یاس یی و دیپلۆماس یی و ئابووریییان بەاکرهێنا  ،هەر ەل زسادان و گەمارۆداین ئابوورییەوە هەات
هەڕەشەی بەاکرهێناین هێزی سەرابزیی و هێڕش یی ئاسامین .
 - 3ئەمانە تەنیا هەڕەشە نەبوون  :چەندین زاانی ئەتۆمیی ئێران ەل انو ئێراندا تێڕۆر کران  .بەالی کەمەوە ەل
 ٢٠٠٢ەوە ات  ٢٠٠٢حەوت زاانی پس پۆڕی بواری وزەی ئەتۆمیی تێڕۆر کران ەلوانە  :موجتەاب ئەمحەدی
 ،فەرمانداری ابرەگای جەنگی سایبەر [ سەروو ئاسامنیی ] ئێران  .ەل الیەیک تریشەوە اکرخانەاکین
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بەرهەهمێناین وزەی ئەتۆمیی ئێراین کەوتنە بەر هێڕیش ڤایرۆیس سایبەر [ ڤایرۆیس س توخنێیت هاوبەیش
ئیرسائیل و ئەمریاک ] نزیکەی پێنج یەیک یەکە اکرسازییەاکن ەلانو بردران .
 - 4بەالم ئەوەی ەل هەموو زایتر پشتشكێن بوو بۆ ئێران زساداین دارایی و گەمارۆی ئابووریی بوو  .ئەو
زسااینەی ەل ڕێگای ئەجنومەین ئاسایشی نەتەوە یەکرتۆاکن وئەمریاکو یەکێتیی ئەوروپیی یەوە خرانە سەر
ئێران و هەموو بوارێکی ژاین و چاالیک ئابووریی و دارایی و ابزرگانییان گرتەوە :
 - 1قەدەغەکردین هاوردەکردین چەیک قورس و تەکنۆلۆجیای ئەتۆمی بۆ ئێران
 - 2قەدەغەکردین چەکفرۆشنت بە ئێران
 - 3سڕکردن و هەڵپەساردین حیساین ابنکیی کۆمپانیاو کەساین ئێرانیی
 - 4قەدەغەکردین هەموو جۆرە مامەڵەیەیک دارایی و پارە ەلگەڵ ابنکەاکن و دامەزراوە دارایی یەاکین ئێران
 - 5قەدەغەکردین کڕین و هاورەدکردن و گواستنەوەی نەویت ئێران  .پێشرت والاتین یەکێیت ئەوروپایی ٢٠٪
ی نەویت ئێرانیان دەکڕی .
 - 6ەل  – ٠١٢١ەوە ئەمریاک هەموو جۆرە پیوەندییەیک ئابووریی و ابزرگاین ەلگەڵ ئێران قەدەغەکردووە
جگە ەل هەندێ کەلوپەیل پزیشکی و کش تواکیل بۆ مەبەس یت مرۆڤپەورەرانە .
 - 5اکریگەریی زساو گەمارۆی ئابووریی و ابزرگاین
ئەجنامە ڕاس تەوخۆاکین ئەو گەمارۆیە ئابوورییە توند و گش تگرە ئەوە بوو :
ئێران نەتواێن نەوتەکەی کە سەرچاوەیەیک سەرەکیی داهاتییەیت  ،ەل ابزاری جهیانییدا بفرۆشێت ،ئێران
نەتوانێت دراوی قوریس دەسکەوێت  .ئێران نەتواێن سیس متی ابنکی جهیانیی بەاکربێنێت و پارە قەرز باکت
 ،بگۆڕێتەوە  ،بنێڕێت  ،ئێران نەتوانێت اببەیت تەکنۆلۆیج و ئامرازو کەرەسەی ئیحتیات ویەدەگ بۆ
س نعەتەاکین تەاننەت کەرەسەی پزیشکی پێوسیتیش ەل دەرەوە بێنێت  .ئەمەش بووە هۆی دابەزیین
هەرەساوی نریخ تومەن کە دوو ەل سەر س ێیی نریخ بەرامبەر دۆالر دابەزیی و قەیراین ئابووریی
گەورەو تەشەنەکردین بێاکریی و هەژاریی  .هەانردەی نەویت ئێران ات ماییس  ٢٠٠٢رؤژی ٢٠٠٠٠٠
بەرمیل دابەزی  .ەل اکنووین دووەمی  ٢٠٠٢دا وەزیری نەویت ئێران داین بەوەدا هێنا کە ئێران بە هۆی
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گەمارۆی ئابوورییەوە مانگانە ەل نیوان  ٢.٢ات  ٢بلیۆن/ملیار دۆالر زایین پێدەگات  .تەنیا ەل ساڵی ٢٠٠٢
دا خەسارەیت ەل ئێران ەل نەفرۆشتین نەوتەکەی  ٢٢بلیۆن دۆالر بوو .
 - 6ەل ساڵی  ٢٠٠٢دا ئێران و هێزە جهیانییەاکن کە بە گرووپیی  ٠ + ٢انرساون کەوتنە گفتوگۆ؛ واتە
پێنج ئەندامەکەی ئەجنومەین ئاسایشی نەتەوەیی نەتەوە یەکگرتۆاکن ەلگەڵ ئەڵامنیا  ....واتە ئێران بە تەنیا
وەک الیەنیك و هەموو دنیا بە نوێنەرایەیت دەوەلتە هەرە زلهێزەاکن  :ئەمریاک  ،چنی  ،روس یا  ،فەرەنسا ،
بەریتانیا و ئەڵامنیا  ،وەک الیەنەکەی تر  ،پرۆسەیەیک دانوس تاین جهیانیی ایسایی این  ،کە بە بڕایری
نەتەوە یەکگرتۆاکن درا  ،دەس تپێکرد .
 - 7ئەمە ەل اکتێکدا بوو کە ئێران بە سەدان بلیۆن دۆالری لێ حیجز کراوە  ،بە سەدان بلیۆین تری سااڵنە
ەل فرۆشتین نەوت زەرەر دەکرد ەلگەڵ زایین گەورەی وەس تاین زۆر کەریت ئابووریی بە اتیبەیت پیشەسازیی
وتەکنۆلۆیج  ،بەالم ئەمە سەری بە ئێران شۆرنەکرد .وەک هەر گەلێکی کۆین خاوەن شارس تانیی مەزن
کە ەل اکیت تەنگانەی دەرەوەدا پشت بە سەرچاوەو هێزە انوەوەییەاکین دەبەس تێێت  ،ئێران بە پش تگریی
زانست و ابساکریی زانستیی و پێشخستین کەریت کش تواکل و بەرهەمی خۆمایل و خزمەتگوازریی گش یت
و کەریت اکرەابو غاز  ،تواین بە ێب کێشەی ئابووریی و کۆمەالیەیت ترس ناک ،خۆر رابگرێت  .ەل اکتێکدا
ئەوروپاو ئەمریاک ەل  ٢٠٠٢ەوە توویش قەیراین دارایی و ئا بووریی گەوەربوون  ،هێش تا ئێران توویش
وەس تاین ئابووریی [ ریسێشن ] نەبوو  ...و گەشەسەندین ئابووریی ئێران ەل نیوان  ٢٪ات  ٢.٢٪بوو .
هەروەها ئێران والتێكی فراوان و خاوەن سەرچاوەی ئابووریی فرەجۆرو زەبەندە  .بۆیە هیچ اکێت ەل ٢٢٪
زایتر ئێران پش یت بە داهایت نەوت نەبەس تووە  .بە پێیی ساییت [ ترەیدینگ ئیکۆنۆمیکس ] کە اتزەترین
ئاماری ئابوورییەاکین جهیان پیشکەش دەاکت  ،بەشداری کەرتەاکین چاالیک ئابووریی ەل کۆی داهایت
نەتەوەیی ئێراندا ەل  ٢ی ئایب  ٢٠٠٢دابەم چەش نەیە :
http://www.tradingeconomics.com/iran/gdp
 - 1کەریت خزمەتگوازارییەاکن [ خدمات ] گەورەترین کەریت ئابووری ئێرانە و ەل  ٢٠٪ی کۆی داهایت
نەتەوەیی [ کدن ] پێکدێنێت  .گرنگرتین بەشەاکین خەدەماتیش ئەمانەن  :کەریت خانووبەرە
وخزمەتگوزاریی پس پۆرو پرۆفێش نال  ٠١٪ .ی کدن ،بەیش ابزرگاین رێس تۆرانت و هوتێل  ٠٢٪ی
کدن  ،خزمەتگوازتریی گش یت حكومەت ،٠٠٪
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 - 2بەرهەهمێناین نەوت  ٢٢٪ی داهایت نەتەوەیی [ کدن ] پێکدێنێت  [ .ک  -د  -ن = کۆی داهایت
نەتەوەیی ]
 - 3پێشەسازیی و اکنسازیی  ٠٢٪ :ی کدن ـە .
 - 4کش تواکڵ  ٠٠٪ی کدن ـە .
 - 5پێکهێنەرێکی تری گەورەی داهایت ئێران  :بیناسازیی و پرۆژەی دابەشکردین گاز واکرەابو ئاوە کە
 ٢٪ی داهایت ئێران پێکدێنێت .
دایرە کەرتێکی گەورەی تر کە گەمارۆی ئابووری پەیک خس تووە کەریت گەش توگوزارە ئێران یەکێکە ەل
هەرە خۆشرتین وسەرجنڕاکێشرتین و کەلتوورییرتین والاتین دنیا گەر دەرگای گەشت و گوزار بکریتەوە بە
ملیۆانن ەل هەموو الیەیک دنیاوە رووی تێدەکەن .
 - 6بەاڵم راستیی سەرچاوەی هەرە مەزین ئێران خەڵکەکەیەیت  ،مرۆڤەاکنن  .ئێران واڵت و گەلێكی
شارس تاین کۆنە و گەرچی س یاسەیت دەسەالختوازی تیۆکراتیی دینیی زەبرێکی گەورەی بە هزیەاکین داهێنان
و پێشکەوتین کۆمەالیەیت الواین ئێران بە گشتیی داوە  ،رژێمی ئێراین و س یاسەتە ئابوورییە
نێوەندایرییەکەی  ،پش تگریی زانست و لێکۆلێنەوە و ابساکریی زانس تییان پش تگوێ نەخس تووە ،
پرۆژەی بەرهەهمیناین وزەو چەیک ئەتۆمی بەرهەمی بریو اکرو کردەوەی زاان ئێرانییەاکنە بۆیە ئیرسائێل و
رۆژاوا ئەوەندە بە تەنگەوە بوون زاان گەورەاکن تریۆر بکەن  .جگە ەلمەش ئێران تواین سارۆیخ درێژبڕو
کەش یت جەنگی دەراییی خۆی و مانگی دەسکرد بە ێب ایریدەی دەرەوە دروست باکت .
بە پێیی بەدواداچوونێكی ئاماریی کە ەل گۆڤاری زانستیی [ نیو ساینتیست ] ەل  ٢٠٠٠دابالوکراوەتەوە ،
ەلو ساڵەدا ئێران ەل ریزی هەرە پێشەوەی پەڕەسەندین لێکۆڵێنەوەی زانستیی بووو ەل جهیاندا  ..تەنیا ەل
نێوان سایل  ٠١١٢و  ٢٠٠٢دا بەرهایت زانستیی ەل ئێراندا  ٠٢قات زایدی کردووە ەل  ٢٢٢دیراسەی
زانس یت پەخشکراوەوە بۆ  ٢٢٢ ،٠٢دیراسەی زانستیی بالوکراوە  .هەر ەلو ماوەیەدا بەرهەمی هاواکریی
زانستیی نێوان ئێران و ئەمریاک ەل  ٢٢٠ابیس زانس یت هاوبەش بۆ  ٠٢٢٠ابس زایدی کردووە .
ىڕوانە https://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in- :
science-growth
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ەل نێو  ٢٢١والیت جهیاندا ئێران پەلی  ٢٢بیست ودووەمی ەل پێشکەوتین زانس تییدا بۆ ساالین -٠١١٢
 ٢٠٠١هەیە و ەل پێش والاتین وەک ئیرسائیل  ،نەمسا  ،نیوزیالند  ،نەروجی و دانامیرکەوەیە .
http://www.scimagojr.com/countryrank.php
ەل سایل  ٢٠٠٢دا ئێران پەلی حەڤدەیەمی هەبوو .
/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3732862
پێشکەوتین ئێران ەل بواری زانست و تەکنۆلۆجیادا ەل ئەجنامیی پش تگرییی دەوڵەت بۆ پەروەرەدو خوێندن
و قواتخبابەو زانکۆاکنەوەیە  .پەرەوەرەدو فێرکرن و مەشق و ڕاهینان اکری هەمیشەیی دەزگااکین پەروەردەو
خوێندین ئێرانییە .
ەل گەل بووین گەمارۆی ئابووریشدا  ،ئێران ەل ماوەی  ٢٠ساڵی ڕابردوودا پێشکەوتین ەل هەموو بوارەاکین
ابساکریی زانستیی و تەکنۆلۆجیادا بەدەستهێناوە  .ژمارەی خوێنداکراین زانکۆاکین ئێران ەل 111.111
کەسەوە ەل ساڵی  ٠١٢١بۆ دوو ملیۆن ەل ساڵی  ٢٠٠٢دا بەرز بۆوە  ٢٠٪ .ی خوێناکراین زانست و
ئەندازایریی ەل ئێران ژنن  .ئێران ەل هەموو بوارەاکین فەزای دەرەوە  ،زانس یت ئەتۆمیی  ،و پێشکەوتین
پزیشکی پێشکەوتین بەدەستهێناوە .
دیراسەیەیک اتیبەیت بە پێشکەوتین زانس یت ئێران ەل ماوەی  ٢٢ساڵدا کە ەل گۆڤاری ابساکری زانس یت
پزیشکیدا ەل مانگی ماریت  ٢٠٠٢دا بالوبۆتەوە  ،پێشکەوتین گەورەی ابساکریی زانستیی ەل ئێراندا
دەردەخات  [ .بواری کمییا ەل ئێران زایترین بەرهەمی بەدەس تەوە داوە بە پێیی ژمارەی ابسە بالوکراوەاکن کە
گەیش توونەتە  ٠٢٢١٢بالوکراوە ] و ەل رووی جۆرابش ییشەوە [ کوالییت ) گەیش توونەتە ئاس یت هەرە
بەرزیی جهیانیی  .لێکؤڵینەوەکە دەگاتە ئەم ئەجنامە :
If this scientific growth of Iran continues, it would not be surprising to see Iran
as one of the most powerful countries in the field of science in the World
گەر ئەم گەشەکردنە زانس تییە بەردەوام بێت  ،ئەوە جێگەی سەرسامیی انبێت کە ئێران ببێتە یەکێک ەل
هەرە بەهێزترین دەوەلاتین دنیا ەل بواری زانس تدا .
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A progressive quantitative and qualitative growth of Iranian publications was
evident. The field of chemistry in Iran was the most prolific in terms of the
number of publications (16982) whereas economics and business was the least
prolific (156). A growth in the quality of works of Iranian authors was evident
by gaining higher H-index in the recent years.

Conclusions:
If this scientific growth of Iran continues, it would not be surprising to see Iran
as one of the most powerful countries in the field of science in the World.
Keywords: Iran, science growth, ranking in the world
/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3527047
 - 7کەوایە دەتواننی بڵێنی کەس ێتیی مێژوویی ئێران این ئێرانیی بریتییە ەل شارس تانێتییەیک هەرە کۆن کە
شانبەشاین شارس تانێتیی کۆین چنی دەوەس ێت ەل بواری داهێنان وزانست و س نعەت و کەلتوورو عەقڵی
ئیداریدا  .دایرە ئەم عەقڵە شارس تانییە کە هەمیشە و بەردەوام خۆی ەل ابوەشکردن بە زانست و داهێناین
زانستیی و کەلتووریی و س نعەتدا دەرخس تووە  ،ەل عەقڵی س یاس یی و دیپلۆماسیشدا و ەل کەس ێتیی
س یاس یی وس یاسییەاکین ئێرانیشدا خۆی دەردەبڕێت .
گەرچی بەڕواەلت بە اتیبەیت ەل سەردەمی ئەمحەد نەژاددا  ،پڕوپاگەندەو گازندەی ئێکسرتمییی ڕواەلتێکی
س یاسەیت دەرەوەی ئێران بوو  ،دامەزراوەی س یاس یی ئێراین ەل هەموو سەردەمێکدا دیپلۆماسییەتیكی
عەقالین ڕەچاو کردووە کە هاوسەنگیی ەل نێوان پاراستین کەس ێتیی ئێران ەل الیەکەوەو بەرژەوەندییە
نەتەوەییەاکین ەل الیەیک ترەوە راگرتووە .
 - 8دایرە ئەو پاشخانە مێژوویی یە شارس تانییە مەزنەو ئەو عەقەل س یاسییە زیرەکەیە کە س یاسەیت ئێرانیی و
کەس ێتیی ئێرانیی ەلوانە س یاسییەاکن و هێزەس یاسییەاکنیشی دایری دەاکت  .چاوەڕوان انکرێ ەل انو ئەو
پرۆسە شارس تانییە مەزنە بەردەوامەدا  ،ەل انو سسیمتی ئێرانییدا هەرچییەک ێب گەوادی س یاسیس
دەرکەویت این هێزێک دەرکەویت کە ەل سەر بنەمای گەوادیی س یاس یی دامەزرابێت  .چاوەڕواین ئەوە
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انکرێ تەاننەت یەک س یاس یی چبووکیش ەل مێژووی ئێراندا دەرەکەویت کە شاانزی بەوە وە باکت (
ئۆابما ) یەک بینوێیت این ( لکێنتۆن ) ێک پێشوازیی باکت این رەمسگرتن و دانیشنت ەلگەلیان بە شاانزیی
بزانێت هەروەک چۆن ئەمە ەل والتێکی وەک چنی و ڕووس یاش چاوەڕوان انکرێت  .ئێران مقاش دروست
دەاکت بەالم دەس یت خۆی انسووتێنێت  ،گەوادی س یاس یی دروست دەاکت بۆ خزمەیت خۆی بەالم رێگە
بە گەوادبووین کەس ێتیی ئێرانیی اندات  .قەت چاوەڕواین ئەوە انکرێ ئەمحەدی نەژادێک بۆ مانەوەی خۆی
چبێت ەلگەڵ یس ئای ئەی ەل ژێرەوە ڕێک کەوێت و ەلو سەدان ملیار دۆالرەی ئێران حیجز کراوە پەجنا
ملیار بە دزیی بۆ خۆی زامن باکت و واز ەلئەوی تر بێنێت و داوا باکت ئەمریاک ایرمەیت بدات میلیش یای
بۆ دروست باکت ات کودەات باکت و هەات هەاتیە ەل دەسەاڵتدا مبێنێتەوە  ..گەر وەک اتکەکەسیش ئەو
خەون وخواس تەی هەبێت  ،شارس تانێتیی و کەلتوورو سیس متی دەسەالیت ئێرانیی ئەوە قبوڵ اناکت ..
ەلوەیت  ٠١٢١ەوە ات ئێس تا پێنج سەرۆک کۆمار بە هەڵژباردن گۆڕاون  ..تەاننەت رەزاشای پەهەلوێش
گەرچی ئەمریاک بۆ خزمەیت خۆی  ،راپەریین موسەددەیق بۆ رووخاند و بەاکری هێنا  ،ڕەزا شا گەوادی
ئەمریاک نەبوو  ،دیپلۆماسییەتێکی زیرەاکنەی ایری دەکردو کەس ێتیی ئێرانیی و بەرژەوەندیی ئێرانزیمی
دەپاراست و چ وەک چاکسازیی انوخۆیی وچ وەک س یاسەیت دەرەوە  ،ئێراین بە پەلیەیک زۆر ابال
ەلپێشکەوتن گەایند  .،ئێران هێزی هەرە مەزین خەلیج و رۆژهەالیت انوەراست بوو تەاننەت زایتر ەل
تورکیاش  ،بە هۆی نەوتەکەی و شوێنە سرتاتژییەکەی و پێشکەوتنە انوخۆییەکەی  .ەل سەردەمی
ئاش بەاتەلکەی  ٠١٢٢دا  ،من ەل ئێران بووم  ،ئەو اکتە شای ئێران واترێکی دا کە سایل  ٢٠٠٠ئێران
دەبێتە پێنجەم دەوڵەیت گەورەی جهیان  .ئەم واگۆیەیش فشە نەبوو  :ئێران کەوتبووە قۆانغێکی پێشکەوتین
س نعەیت هەرە گەورەوە  ،و خەریک بو پێداویس تییەاکین ابزاری انوخۆی خۆی دابیین دەاکت و بەرهەمی
س نعەیت وەک ماشێن ( سەایرە ) بۆ دەرەوەش دەنێرێت  .جگە ەلمەش ئێران س یاسەیت نەوتیی
سەربەخۆی وەک پش تگریێکی گەورەی ئۆپك رەچاو کردو رێکەوتن و گرێبەندی گرنگی ەلوانە فرۆشتین
گاز  ،ەلگەڵ یەکێتیی سۆڤیەت ئمیزا کرد  .ئەمە هۆاکری هەرە گەورەی هەویل ئەمریاکو رۆژاوا بوو بۆ
ڕووخاندین شا  ..گەرچی ئەمریاک و بەریتانیاو فەرەنسا  ،خومەیین و هزیە دینییەاکنیان بۆ جێگرتنەوەی شا
هەڵژبارد بە اتیبەیت بۆ ڕیگە گرتن ەل سەرکەوتین هێزە چەپەاکن  ،و پێشکەوتنخوازەاکن  ،کە ەلمە دا
ئاماجنیان پێاک  ،بەالم ەلوەدا بە هەڵە چوون کە دەتوانن خومەیین و ئاخوندەاکن بکەنە داردەس یت خۆاین،
وەک بینامین خومەیین ەل ریگای داگریکردین سەفارەیت ئەمریاک ەل اتران و بە ابرمتەگرتین ئەمریکییەاکن ،
گەورەترین سوواکیەیت بە ئەمریاک وکەس ێتیی ئەمریکی کرد  .هەرەوەها دەبیننی گەرچی هزییكی وەک
موجاهیدین کە ئایدیۆلۆجییەتیکی ئیسالمیی فاشیستیی ەل خومەینیش یان ئێکسرتمیرت هەبوو  ،گەرچی ەل
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سەرەاتوە پش تگریییەیک ابش یان هەبوو  ،دوای ئەوەی بوون بە گەوادو مورتەزەقەی سەددام و ئەوسا
گەوادو مورتەزەقەی غەرب  ،هیچ پش تگرییی و انوێکیان ەل انو ئێراندا نەما .

 - 9گەمارۆی ئابووریی و دانوس تاین س یاس یی جهیانیی
ەلبەر ئەو پاشخانە شارس تانییە مەزنەو عەقەل س یاسییە سرتاتیجییە  ،ەلگەڵ سەختیی و گش تگریی و
جهیانگرییی گەمارۆی ئابووریی ەلسەری  ،ئێران توانیی :
 - 1پشت بە ئابووریی و بەرهەمی انوخۆی ببەس تێت و بە اتیبەیت ەل ڕێگای کەریت کشواکیل بەهێزەوە
ئاسایشی خۆرایک خۆی بە پشتبەسنت بە خۆی دابنی باکت کە ئەمە مەریج سەرەکیی سەربەخۆیی و
س یاسەیت سەربەخۆی هەر واڵتێکە .
 - 2نەهیڵێت ەل پێشکەوتین زانستیی و تەکنۆلۆیج دوا بکەویت و بەردەوام پش تگرییی خوێندین ئەاکدمیی
جۆرابش ( نەوعی ) و ابساکریی سرتاتیجیی و داهێناین زانستیی باکت .
 - 3س یاسەت و دیپلۆماسییەتیكی عەقالین هێمن و دڕێژخایەن ڕەچاو باکت کە هاوسەنگی ەل نێوان
پاراستین کەسێیت مەعنەویی و کەرامەیت ئێرانیی و بەرژەوەندییە نە تەوەییەاکین باکت  .ەلگەڵ هەرەسهێناین
دەوەلتەاکین دەوروپش یت  ،ئێران توویش ئەو هەلپەرس تییە س یاسییەو تەماو تەڵەی خۆفراوانکردن نەبوو بە
خۆتێگەایندن ەل اکروابری انوخۆی ئەو دەوەلاتنەو بوون بە بەش ێک ەل بەربەرەاکنییەاکن و ئاخری
تێوەگالین سەرابزیی راس تەوخۆ ،وەک سعودیە ەل یەمەن دەیاکت و تورکیا ەل سورای دەیاکت .
بەم جۆرە ئێران تواین کەسێیت مەعنەویی و ئەخالقیی سیس متی شارس تانیی وس یاس یی ئێران بپارێزێت و
گەوادیی س یاس یی بۆ هیچ سوپەرهێزێک قبوڵ نەاکت .
 - 11ڕەنگدانەوەی سیس متی س یاس یی ئێران ەل دانوس تاین نێونەتەوەیی چەیک ئەتۆمی ئێرانییدا .
وەک ەل سەرەوە ڕوومن کردەوە ئێران زاینێکی ئابووریی و تەکنۆلۆیج گەورەی ەل ئەجنامی گەمارۆی
ئابوورییدا پێگەیشت بەالم خۆی ڕاگرت و بەش ێوەیەک  ،کە هاوسەنگی کەس یتیی مەعنەوی و
بەرژەوەندیی نەتەوەیی ئێران بپارێزیت  ،چووە انو پرۆسەی دانوس تانەکەوە دەێب ئەوە ڕەچاوکەین کە :
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 - 1ئێران بە تەنیا الیەنیك بوو بەرامبەر هەموو جهیان کە ەل پرۆسەی دانوس تانەکەدا ەلالیەن دەوەلتەاکین
ئەجنومەین ئاسایشی نەتەوەیی نەتەوە یەکگرتۆاکن ەل الیەکەوەو دەوەلتەاکین یەکیتیی ئەوروپیی ەل الیەیک ترەوە
نوێنەرایەیت دەکرا .
 - 2ئاای ئێران دەیزاین چ دەاکت و بەرامبەر چی وەس تاوە ؟ بۆ ئەم دانوس تانە :
 - 1شارەزایی هەرە وردو ابال ەل تەکنۆلۆیج وزەو چەیک ئەتۆمیی پێویست بوو .
 - 2شارەزایی هەرە وردو ابال ەل ایسای جهیانیی و پەمیانە نێونەتەوەییەاکن و اکرو دەوری نەتەوە یەکگرتۆاکن
و دەزگا جهیانییەاکین پیویسبت بوو .
 - 3شارەزایی هەرە وردو اباڵ ەل دیپلۆماسییەیت جهیانیی میتوۆدو پرۆسەی دانوس تاین س یاسیس پیویست
بوو بە اتیبەیت کە ئێران یەک بەرامبەر شەش دەوڵەت این هەموو جهیان بوو .
 - 4شارەزایی هەرە وردو اباڵ ەل پێوەندیی و گفتوگۆی دووالیەنیی و فرە الیەنیی و زماین ئینگلزییی و
زماین دیپلۆماس یی پێویست بوو .
 - 5بووین دەسەالیت بڕایردان و توانس یت یەالکییکردنەوە ەل ئاس یت هەرە ابال دا پێویست بوو .
 - 6ئاای ئەوەی پێیی دەلێنی رژێمی ئاخوندەیی ئێران ئەمانەی هەبوو ؟ تواین ەلپێداویس تییە سرتاتیجییەاکن
ێت بگات و کەیس موانسیب بۆ شوێن و اکت و ئەریک موانسیب دابنێت ؟

 - 11کەسێیت ئێرانیی و بەڕێوەبردین دانوس تاین دیپلۆماس یی ەلگەڵ زلهێزەاکین جهیاندا
بێگومان ەل بەر ئەو پاشخانە شارس تانییە مێژوویی یە دووردرێژەی ابسامن کردو عەقیل س یاس یی
دیپلۆماس یی بە ئەزموون و زانستیخوازیی ئێرانیی  ،ئێران سەملاندی کە ەل سەرووی هەموو چاوەروانکراوە
ئیجابییەاکنیشەەوەیە .

حەسەن ڕۆحاین
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حەسەن ڕۆحاین پێنجەم سەرۆک کۆماری ئێرانە ەلساڵی ٠١٢٠ـەوە  ،خۆی ەل خێزانێکی هەژار ەل دایک
بووە  ،ابویک دواکندارو دایکی مافوورچن بوو  ،خێزانەکەی سەر بە قواتخبانەی دینیی شۆڕشگێریی
خومەینییە  ،و خوێندین دینیی ەل قوم ئەجنام داوە  .دوای چەند جار گرتن  ٠١٢٢ ،هەالت بۆ دەرەوەو
 ٠١٢٢چووەالی خومەیین ەل فەرەنساو بووە بەش ێک ەل تمیەکەی  .ەل اکیت شەری عێراق و ئێراندا ئەو
سەرفەرماندەی هێزی ئاسامین بوو  ،،ەل سایل  ٠١٢٢دا بوو بە جێگری سەرۆیک پەرەلمان و ەلو اکتەدا
بەشداری ەل دانوس تاین هنێنیی ەلگەل ئەمریاکنییەکنادا کرد بۆ وەرگرتین چەیک ئەمریکی ەل جیایت ئازادکردین
ابرمتە ئێرانییەاکن  ،کە ئەمە بە سەودای ئێران  -کۆنرتا انرسا  .ەل سایل  ٠١٢١دا کرا بە ئەمینداری
ئەجنومەین ابالی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران  .رۆحاین بەوەش انرساوە کە هۆگریی و ڕێزێکی زۆری بۆ
زانست هەیە  .ئەو دەرچووی بەیش ایسایە ەل زانکۆی اتران  ،٠١٢٢ئەو اکتەش کە قسەخواین
پەرەلماین ئێرانیی بوو  ،خەریکی تەواوکردین خویندین ماس تەرو دکتۆرا بوو ەل گالسگۆ ەل بەریتانیادا .
گەرچی دکتۆراکەی ەل ایسای ئیسالمییدایە  ،ئەو بەریتانیای بۆیە هەڵژبارد چونکە تێگەیشنت و ڕیزێكی
زۆری بۆ سیس متی ایسایی و دەس تووریی و دادوەریی بەریتانیا هەبوو  ..ەل گالسکۆ مامۆس تااکین وەک
کەس یكی زۆر سادەو ێب فزی ابیس دەکەن کە وەک هەر قواتبییەیک تر ەل اکنتیین قواتبیان انین خواردووەو
اکرە رۆتینەاکین ژایین بەجێگەایندووە  ..،بۆیە ەل اکتێکدا رۆحاین ەل انو ئێراندا کەس یكی انوماڵی س یاسەیت
ئریانییە ەل دەرەوەش پێوەندی س یاس یی و زانستیی گرنگیی هەیە  .هەر ئەمەش وای کرد رۆحاین بە
دانوس تاکری جەوەلی یەکەم بۆ چارەسەری کێشەی چەیک ئەتۆمی ئێران ەل  ٢٠٠٢-٢٠٠٢دا
هەلىژێردرێت  ،ەلو دانوس تانەدا انوابنگی خۆی الی غەرب وەک کەس ێکی پراگامتیک ومیانڕەو دروست
کرد  ،بەالم س یاسەیت ئێکسرتمییی و توندرەوی ئەمحەدنەژاد کە ڕۆحاین رەخنەگری بەردەوامی ئەو
س یاسەاتنەی بووە  ،رێگر بوو ەلوەی زووتر کێشەی ئەتۆمی چارسەر باکت و چەپتەرێکی انخۆیش ژایین
خەلکی ئێران کۆاتیی پیێ بێنێت ..
ەل سایل  ٠١٢٠شەوە ات  ٢٠٠٠ەل پێنج خودلا ئەندامی پەرەلماین ئێرانیی بووە ..
ەل هەڵژباردین سەرۆک کۆمارییدا رۆحاین تواین بە سەر بەرەی هزیی کۆنەخوازەاکندا زاڵ بێت و خویل
یەکەم بە ڕێژەی زایتر ەل  ٪٢٠بباتەوە  ،یەکەم بەلیین کۆاتییپێهێناین گۆشەگرییی نیونەتەوەیی ئێران بوو ەل
جهیاندا بە چارەسەرکردین کێشەی چەیک ئەتۆمی ئێراین ەل ڕێگای دانوس تانەوە  ،دوای هەڵژباردین ەل
حوزەیراین  ٢٠٠١دا ەل مانگی ئەیلوویل ئەو ساەلدا  ،واترێکی گرنگی ەل نەتەوە یەکگرتۆاکن داو ەل مانگی
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ئەیلوودلا بوو بە یەکەم سەرەک کۆماری ئێران ەل  ٠١٢١ەوە کە راس تەوخۆ گفتوگۆ ەلگەڵ سەرۆک
کۆماری ئەمریکی باکت .
http://www.britannica.com/biography/Hassan-Rouhani
ڕۆحاین بە شارەزایی و لێهاتوویی و ئەزموووین خۆی دەیزاین تمییكی شارەزاو کەس ێکی لێزان و لێهاتوو -و
بەهێز پێویس تە ات ئەم کێشە قورسە چارەسەرباکت و ئەجنامێکی سەرکەوتوو بێنیتە دی  .بۆیە وەزیری
دەرەوەی دانراوی خۆی موحەممەد جەڤاد زەریف – ی بۆ سەرۆاکیەیت و بەڕیوەبردین پرۆسەی دانوس تان
هەڵژبارد .
موحەممەد جەڤاد زەریف
ڕاس یت حمەممەد جەڤاد زەریف ەل ڕۆحاین خۆی بە تواانترو بە ئەزموونرتو ڕۆش نبریو زاان ترە  .ابشرتین و
ش یاوترین کەیس بۆ ئەم کەیسە قورسە هەڵژبارد هەر وەک زەریف بە زەریفیی خۆی بۆ ئەم ئەرکە
پێگەایندرا بێت !
ئەوەی سەیرە سەمەرەیە دەرابرەی زەریف ئەمەیە :
 - ٠خومەیین ئەمریاکی بە شەیتاین گەورە انو دەبرد  .زەریف هەموو قۆانغی خوێندین ەل والیت شەیتان
تەواو کردووە .
 - 2زەریف ەل هەموو وەزیرێکی دەرەوەی دنیا زایتر اکیت ەلگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەمریاک جۆن کریی
بەسەر بردووە .
http://edition.cnn.com/2015/04/03/middleeast/irans-foreign-minister-six-thingsto-know
بە کوریت :
حمەممەد جەڤاد زەریف ەل ساڵی  ٠١٢٠ەل خێزانێکی دەوەلتدار ەل دایک بووە  .بە مندایل ابیب سەیری
تەەلڤزیۆن و اکری مندالانەی لێ قەەدغە کردووە ات هەموو هەول و مێشکی خۆی خباتە سەر خوێندن  .ەل
ئێران چۆتە ( قواتخبانەی عەەلڤی ) ئاییین ..
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ەل تەمەین  ٠٢ساڵیدا ابویک انردوویەیت بۆ ئەمریاک بۆ خوێندن .
خوێندین ئامادەیی ەل قواتخبانەیەیک ئەهیل ەل سانفرانسیسکۆو خوێندین زانکۆی ەل زانکۆی دەوڵەتیی
سانفرانسیسکۆ تەواو کردووە .
بەاکلۆریۆیس ەل اببەیت [ پێوەندییە نێودەوڵەتییەاکن ] ەل ساسڵی  ٠١٢٠دا وەرگرتووەو ەل ساڵی ٠١٢٢
ماس تەری ەل هەمان اببەت وەرگرتووە .
دوای ئەوە ەل زانکۆی دێنڤەر بەردەوامی بە خوێندین اببەیت پێوەندی نێونەتەوەیی داوەو ەل سایل  ٠١٢١دا
دووەم ماس تەری ەلو اببەتەدا وەرگرتووە .
ەل سایل  ٠١٢٢دکتۆرای ەل اببەیت [ ایساو س یاسەیت نێونەتەوەیی ] وەرگرتووە .

هەندێ ەل اکرو ئەزموونەاکین
سایل  ٠١٢٢بە ئەندامی وەفدی ئێران ەل نەتەوە یەکگرتووەاکن دانراوە .
سایل  ٢٠٠٠سەرۆیک کۆمیتەی چەکداماڵنی بووە ەل نەتەوە یەکگرتووەاکن
پرۆفیسۆری س یاسەیت نێونەتەوەیی بووە ەل زانکۆی اتران و جێگری سەرۆیک زانکۆی ئازادی ئیسالمی
بووە بۆ اکروابری پێوەندییە نێونەتەوەییەاکن .
نوێنەری ئێران بووە ەل نەتەوە یەکگرتۆاکن ەل سایل  ٢٠٠٠ەوە ات ٢٠٠٢
ەل سایل  ٢٠٠٢دا [ پرۆژەی سەودای مەزن ] ی داڕشت بۆ چارەسەری کێشەاکین نێوان ئەمریاکو ئێران
و ەل ماوەی نوێنەرایەتیدا ەل نەتەوە یەکگرتۆاکن چەندین کۆبوونەوەی ەلگەڵ س یاسییە ئەمریکییە گەورەاکن
وەک جۆزیف بۆدن و چەک هەیگل کرد .
ەل چەندین کۆنفرانس و دەزگای جهیاین بەشدار بووەو واتری داوە  .یەکێکە ەل کەس یتییە جهیانییە
انودارەاکین پرۆژەی دایەلۆگی نێوان شارس تانییەاکن .
چەند ساڵ راوێژاکرو جێگری وەزیری دەرەوەی ئێڕان بووە .
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ەل ئایب  ٢٠٠٢دا ڕۆحاین بە وەزیری دەرەوەی انوان و زۆربەی پەرەلمان پش تگریی کردو بوو بە وەزیری
دەرەوەی ئێران .

پرۆسەی دانوس تاین جهیانیی ەل ڤێنا
زەریف بە هەق وەک پاڵەوانیکی ئێرانیی ەل مەیداین س یاسەت و دیپلۆمایس جهیانییدا خۆی سەملاند  .ئەمە
نەک هەر ەل بەر ئەوەی زمانزانیی و خوێندن و ئەزموونە دەوڵەمەندەکەی ئەوی بۆ ئەم اکرە ئامادە کردبوو ،
بەڵکو ەلبەر کەس ێتیی اتیبەیت خۆش یی وەک مرۆڤیک کە خۆی بە نوێنەری کەرامەت و بەرژەوەندی
نەتەوەیی ئێران داان نەک وەک ایریزانێک ەل مەیداین گەمەی س یاسەیت جهیانییدا  .رووخۆیش و
دەمبەپێکەنیین هەمیشەیی هاونیشانەی ئریداەی بەهێزو زیرەکیی و ماندوونەبوون و تێگەیشتین وردەاکریی و
ەل پێش و ەل سەرووی هەموو شتێکدا خۆ بەدەس تەوەنەدان و ڕێگەنەدان بە کەمرتین گوماین الوازیی و
گەوادی س یاس یی ەل سەر حیسایب کەرامەیت ئێرانیی  ،بوو  .ەل دانیش تنێکدا وەزیری دەرەوەی یەکێیت
ئەوروپیی دەڵێت  :اب کۆاتیی بە دانیشتنەاکن بێننی دایرە انگەینە ئەجنام  .زەریف وەالمی دەداتەوە  :ئاگات
لێ بێت  :هەڕەشە ەل ئڕیانیی نەکەیت  ،ئێرانیی هەڕەشە قبوڵ اناکت !.
دوای ئەو وەزیری دەرەوەی ڕوس یاش دەڵێت  :هەروەها ڕووسیش ! واتە رووسەاکنیش هەڕەشەی غەرب
قبووڵ انکەن .
زەریف هەر زەریف و دەمپێکەننی نەبووە  ،ەل پێناوی بەرژەوەندیی و کەرامەیت والتەکەیدا چەندین جار ەل
دانیشتنەاکندا تووڕە بووەو بە سەر وەزیری دەرەوەی ئەمریاکدا شڕیاندوویەیت !
بۆ وردەاکری ئەم رووداوە بڕوانە :
http://freebeacon.com/national-security/zarif-shouts-at-kerry-never-try-to/threaten-the-iranians
جەوەلی دوایی و کۆاتیی دانوس تانەاکن  ٠٢شەوو رۆژی ڕەبەیق خاایند  .زۆر جار ات شەو درەنگ هەموو
دانوس تاکرەاکن دەمانەوە  .زۆربەی دانیشتنەاکن ەل الیەن وەزیری دەرەوەی ئێران و وەزیری دەرەوەی
یەکییت ئەوروپایی سەرۆاکیەیت دەکران و بەڕیوەدەبردران  .واتە وەزیری دەرەوەی ئێران بەرامبەر هەموو
نوێنەراین نەتەوە یەکگرتۆاکن و یەکێیت ئەوروپیی  ..دمیەین سەرجنڕاکێشی دانیشتنەاکن دمیەین وەزیری
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دەرەوەی ئەمریاک بوو بە رۆیشتین شەەلشەل بە دارشەقەوە بۆ کۆنفرانسە رۆژانمەوانییەاکن ات ڕەویت
پێشکەوتین دانیشتنەاکن ڕابگەیەنێت  .ئەوە یەکەم دانوس تاندن بوو ەل مێژوودا کە وەزیرێکی دەرەوەی
ئەمریاک  ٠٢شەو و رۆژ بۆ دانوس تانێک مبێنێتەوە  ...ئەمەش وای کرد وەزیری دەرەوەی ئێران جەڤاد
زەریف ەل هەموو وەزیرێکی دەرەوەی تر ەل دنیادا اکیت زایتری ەلگەڵ جۆن کێری وەزیری دەرەوەی
ئەمریاک بەسەر بردبێت  .بەالم جەڤاد زەریف ئەمەی بۆ خۆ نزیککردنەوەو دۆس تایەیت شەخیس
بەاکرنەهیناوەو انهێێن  ..زەمحەتە دوای وازهێانین هەردووکیش یان رۆژێک ببیننی جەواد زەریف بەمال و
منداەلوە ەل الیەن جۆن کێری یەوە میوانداری بکرێت این ەل ئایندەدا روون بێتەوە کە جۆن کێری ەلگەڵ
جەواد زەریف بۆتە شەریک و پێکەوە شەریکەی نەوت این نەوت پااڵوتن و چەندین چاڵە نەوت و
ابزرگاین نەوتییان ەل ئێران هەیەو این ەل بری دەاڵڵی و گەوادیی بۆ شەریکە نەوتییە گەورەاکین جهیان
بەرتیل و کۆمیشنیكی زەبەالحیان وەرگرتووە  .شارس تانێیت کۆین ئێراین و سیس متی ئێرانیی ڕێگای ئەم
جۆرە گەوادییە س یاسییە اندات .
بەاڵم ەلمەش گرنگرت ئەوەی ڕیگای فرتوفێڵ و خراپبەاکرهێنان و گەوادی س یاس یی دەگرێت عەقڵی زانستیی
و دەس توورخوازیی و ایسایی اکریگەری ئێرانییەاکنە  :جگە ەلو هەموو وردەاکرییە زانستیی و تەکنۆلۆجییەی
کە بۆ پریس گرنگی وەک بەرهەهمێناین وزەو چەیک ئەتۆمیی و چاوەدیرکردین گرنگە  ،شارەزایی و وراییی
تژییش ەل پرۆسەی دیپلۆماس یی و کەین و بەیین س یاسەیت جهیانیی و ەل هەموویش گرنگرت ایسای
نێونەتەوەیی دەوری هەرە اکریگەری هەبوو ەل سەرخستین دانوس تانەکەدا کە ئەمە تەنیا ەل یەک بەندی
ڕیکەوتنەکەدا بە زەیق خۆی دەنوێنێت :
ەلگەڵ ئەوەشدا کە ئمیزاکەراین ڕێکەوتنەکە گەورە بڕایربەدەس تاین دنیا بوون و پێنجیان هی دەوڵەاتین
ئەجنومەین ئاسایشی نەتەوە یەکگرتۆاکن بوون ەلگەڵ نوێنەری یەکێیت ئەوروپا  ،بەالم ئێران تەنیا بەمە رازی
نەبوو ،بەلکو سوور بوو ەل سەر ئەوەی کە وەک بەندێکی هەرە گرنگ و بڕایردەری ڕێکەوتنەکە ئەوە
بکرێتە مەرج کە ئەجنومەین ئاسایش کۆببێتەوە تەواوی ڕێکەوتنەکە قبول باکت و بەمە ببێتە ایسایەیک
نێونەتەوەیی هەرە ابال  ..بەاڵم کەی ئەجنومەن کۆببێتەوە ؟ ئێران سوور بوو ەل سەر ئەوەی تەنیا حەفتەیەک
دوای ریکەوتنەکەی ڤێنا ئەجنومەین ئاسایش کۆببێتەوە  ..ئەمەیش بۆ هاتە دی  ..حەفتەیەک دواتر
ئەجنومەین ئاسایش ەل سەر تەواوی ڕیکەوتنەکە بە کۆی دەنگ برایر دا  ..ئێران بەمە زایتر ەل هەڵۆیەیک بە
بەردێک کوشت :
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 - 1ئەم بڕایرە اتزە ئۆتۆماتیکی هەموو ئەو ىرایرە کۆاننەی ئەجنومەین ئاسایشی بەاتڵ کردنەوە کە زسااین
خستبووە سەر ئێران .
 - 2ئێران زامین ئەوەی کرد کە ئەگەر کۆنگرێیس ئەمریکیش دژی ڕیکەوتنەکە بوەس ێت  ،ئەمریاک وەک
ئەندامی سەرەیک ئەجنومەین ئاسایش و نەتەوە یەکگرتۆاکن وەک مە نزرتین دەزگای ایسایی جهیانیی زامین
ڕێکەوتنەکەن و گەر ئیدارەی ئەمریکی اتزەش دژی بوەس تێتەوە ئەمریاک اکری انایسایی دەاکت و بەرامبەر
ایسای نێونەتەوەیی و نەتەوەیەکگرتۆاکن و هەموو دنیا دەوەس تێتەوەو اتک دەبێتەوە .
 - 3ئێران زامین ئەوەی کرد کە هەموو ئەندامەاکین ئەجنومەین ئاسایش و یەکێیت ئەوروپایی جددین ەل
جێبەجێکردین ڕێکەوتنەکەو ئەم بڕایرە گرنگ بوو ات بە دەاین دەوڵەت و شەریکەی جهیان ڕاکێشێت
پێشڕبكێ بکەن ەل سەفەر بۆ ئێران و خۆئامادەکردن بۆ صەفقەی ابزرگانیی گەورە ەل هەموو بوارەاکندا .
 - 4ئێران ەلوە دەرچوو کە ەل ژێر هەڕەشەی پەالماری ئاسامنییدا بێت این ئەمریاکو غەرب هەویل رژێم
 گۆڕین بدەن بە پێچەوانەوە دوای س یاسەیت چەویت سەعودیە و تورکیاو گریخواردنیان ەل کێشە انوخۆییو دەرەکییەاکن  ،ئێران دەوری خۆی وەک بەهێزترین هاوپەمیاین غەرب ەل خۆرهەاڵیت نێوەند دەگێڕێتەوەو،
ەل ڕووی جیۆپۆلیتکییەوە ەل دوای ئەمریاکو یەکێیت ئەوروپیی و چنی و ڕوس یا  ،ئێران پێنجەم گەورەترین
قوتیب هێزی جهیانە  ،ئەو دەورەی کە شا خەوین پێوە دەبیین .
ئەوەی وای ەل ئێران کرد س یاسەت باکت نەک گەوادیی س یاس یی :
 - 1پاشخاین شارس تانیی مەزین ئێران و کەس ێتیی سەربەرزو سەربەخۆی ئێرانیی .
 - 2سیس متی دەس تووریی دمیۆکرایت ئێران
 - 3زانست و وردەاکری زانستیی
 - 4تێگەیشنت و کەكل وەرگرتن ەل ایساو دەزگااکین نیونەتەوەیی
 - 5دیپلۆماسییەیت پراگامتیکی عاقالنەو زیرەاکنەو بووین ئریادەی بەهێزو دیپلۆمایت گەورەی خاوەن ئریادەو
زانست و برایردان.
 - 6ئریادەی س یاس یی ابالی بەهێزو کەلک وەرگرتن ەل دەرفەت و بەجێگەایندین ئاماجن ەل ماوەیەیک رێژەیی
کەمدا .
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اکیت نەخشەی بە ئەجنامگەایندین ڕێکەوتنەکە :
حوزەیراین  : ٢٠٠٢بووین ڕۆحاین بە سەرۆک کۆمار و بەلێنداین  ،کە یەکەم ئەریک چارەسەری کێشەی
چەیک ئەتۆمی ئێران و کۆاتییپێهێاین گۆشەگرییی و زسای ئابووریی ەل سەر ئێران دەبێت .
ئەیلوولئ  : ٢٠٠٢ڕۆحاین بەشداری کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتۆاکن دەاکو بە تەەلفون ەلگەڵ ئۆابما قسە
دەاکت  .ەل هەمان اکتدا وەزیراین دەرەوەی ئێران و ئەمریاک یەکرت دەبینن .
نۆڤەمبەری  : ٢٠٠٢ئێران و گرۆپیی  ٠+٢دەگەنە رێکەوتن ەل سەر [ نەخشەی اکر ] بۆ چارەسەری
گرفتەاکن .
تەمووزی  : ٢٠٠١گروپیی  ٠+٢و ئێران ەل سەر وادەی کۆاتیی [ دێدالین ] بۆ جارەسەری گرفتەاکن
ڕێک دەکەون  .وادەکە بە ێب رێکەوتن تێدەپەڕێ و درێژدەکڕێتەوە بۆ نۆڤەمبەری .٢٠٠١
نۆڤەمبەری  : ٢٠٠١ەلوادەی دایریکراودا انگەنە ئەجنام و وادەکە بۆ حوزەیراین  ٢٠٠٢درێژ دەکرێتەوە
بەو مەرجەی ات مانگی تەمووز ەل سەر [ چوارچیوەیەک بۆ چارەسەری کێشەاکن ] ڕێکبکەون .
 ٢ی نیساین  : ٢٠٠٢ئێران و زلهێزەاکن رێکەوتنێک ەل سەر چوارچێوەیەک بۆ ڕێکەوتن رادەگەیەنن و
 ٢٠حوزەیران بە دوا وادە بۆ ڕیکەوتن دایری دەکرێت .
حوزەیراین  : ٢٠٠٢دوا جەوەلی دانوس تانەاکن بە ئامادەیی جەواد زەریف دەس تپێدەاکت  ١ .ی تەموز بە
دواوادە دەستنیشان دەکەن  ،ات ئەو اکتە پێشکەوتین زۆر ئەجنام دەدەن بەالم انگەنە دوا رێکەوتن ماوەکە
درێژ دەکەنەوە ەلگەل دەربڕیین ئریادەی س یاس یی ەل الیەن هەموو بەشدارانەوە کە بێگوێدانە اکت و
ماندوویی و شەوخنووین دەێب ئەجمارە بگەنە ڕێکەوتین کۆاتیی .
 ٠١تەمووزی  :٢٠٠٢دوای  ٠٢رۆژو شەو دانوس تان ڕێکەوتین دوایی رادەگەیەندرێت
ەل یەک ڕۆژدا ئۆابما ڕۆحاین دینە سەر تەەلڤزیۆن و پش تگریی ڕێکەوتنەکە دەکەن  .ئۆابما هەڕەشە
دەاکت کە هەر دژایەتییەیک کۆنگرێس ڤیتۆ دەاکت و دواتر ئیزناری ئیرسائیلیش دەاکت کە ئەگەر
دوژمنایەیت رێکەوتنەکە باکت خۆی بە تەنیا توویش جەنگ دەاکت و مانەوەی دەکەوێتە مەترسییەوە .
www.wtarikurd.info/
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