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لکانی وتانیتر  کانی خه  جیاوازه  بیر و بۆچونه  له ری کورده ی خونه وه م ئاگا کردنه ، هه رگانانه م وه ست له به مه: رگ وه" 
بوڵ یا  ت، قه له  مانای دروست یا غه ن به بک، ئیلزامه تله  یا مه قاله ر مه رگانی هه  و وه کانه م دیتنی پشتی ڕوداوه و هه
  بینرت یا بم بورن، یا تکایه دا ده که رجومه  ته م و کوری و ئیشکاتکیش له ر که گه ئه!   نیه رانه و نوسه ر و بۆچونی ئهدی بی ره
   de.yahoo@rahmayub    "سپاس!   وه نه  ئاگادارم که نه و هه له

  

 بۆردومانی ئران؟
  )م که شی یه به(
  

   18.01.2006پۆفیسۆر جۆرج مگ : ر نوسه
   04.05.2007حمانی  یوب ڕه ئه: رگ وه
  

  ڕی ئران  شه  له وه بیر کردنه
  

  : یه که وه  ئه ، پرسیاری کراوه  نیه  ئستا ئیتر پرسیارکی کراوه  م پرسیاره بۆردومانی ئران؟ ئه
  
   ی؟ که

  ر دوکیان؟   یا خۆ وتانی تر؟ مریکا؟   هه کگرتوی ئه یاالتی یه ک؟   ئیسائیل؟   ئه
  ؟ فانه ده کام هه
   بۆمباک؟ چ جۆره

  ر چی؟ و  به بۆچی؟ له
  دا چی لدت؟ م بۆردومانه  دوا ئه جیھان به

.لیج  خه وشھری ئران لهکی ب ڕئاکتۆری ناوه
  Space Imagin: الیتی ته ی سه ونه

 :ڕ کانی شه لیله ده -1
 

  :ر ئران  سه هش بردنه کانی  لیله ده 1.1
  تی ئیسائیلن و به وه کانی ده زوه سدا، ئاره موکه  پش هه کانی هش هنان بۆ ئران له زوه ئاره
تی  وه  ب پشتگیری ده به.  کانیشه مریکایه ی ئه  مژینه  لهزوی یاندراو ئاره گه نه  ڕا کراوه کی نه شوه
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 نا  ، واته  نیه وه ، جگای بیر ل کردنه وه کانه ن ئیسائیلیه  الیه ر ئان له  سه مریکا، هش بردنه ئه
  .ڕ مریکا بۆ شه کانی ئه لیله ر ده  سه  ینه که ده) رکیز ته(رکوز  مه  ته وه ه وه  ئه  له وه م بۆنه به.  مومکینه

  

 : وه یاری بردنه
 حالی حازردا  ڕ له مریکا بۆ شه کانی ئه کگرتووه  یه یاالته کی ئه ره سمی و سه لیلی ڕه ده 1.1.1

م   ئه بوانه. کرد ڕ عاق باسیان ده مه ر له وبه مه  ساڵ له3   ن که لیالنه و ده ر ئه هه
  :بو یان دو جوزئی هه که لیله  ده)ڕی عاق  شه  له وه بیر کردنه (. یه نوسراوه

  که چه: بگرن)  ۆشه ناخ وه خه(و کابوسه  ری ئه  به- ئیحتیمال  به–خت  ر وه  سه ڕک له .1
ئران .  لقاعیده ک ئه کانی وه ست گروپه ترۆریستیه  ده ونه  بکه کان بۆیان نیه کوژیه کۆمه
  ...  واته که.  کات  ده  گروپانه م جۆره ن، پشتیوانی له که  ئیسباتی ده ی که و شوه به

 . بۆ ئاشتی جیھانی هدیدکه  ته وه  خۆیه ر خۆی به کوژی هه کی کۆمه ن چه ئرانکی خاوه .2
 

ر   سه  ئاشکرا له و به ئه.  وه کرنه  دوپات دهکانیش سمیه  ڕه  نیوه بورهانهها  روه هه 1.1.2
  که  چه کدار به ئرانکی چه:  وه بته  ڕون ده هدیدانه م ته کی ئه ره قوربانی سه

ک بۆمبی  ا یهنی  ته به. ر وتی ئیسائیل یه بۆ سه شه ڕه ترین هه وره کان گه کوژیه کۆمه
 و ئیتر   سه  هرۆشیمای دا بۆ شاری تل ئاڤڤ به مریکا له ی کاتی خۆی ئه وه کی له ناوه

 ... واته که. سپردرت  مژو ده  به میشه تی ئیسائیل بۆ هه وه وت و ده
لیج دوپات  کانی خه ڕه  ئاخرین شه  له ن که وانه ر ئه  هه که ییه  ڕیشه ها بورهانه روه هه 1.1.3

  ، که  یه  پشبینی کراوه و شته ئه:  یه که تی ستراتژی ناوچه ویش حاه ئه.  وه کرانه هد
:  جان خستووه یه جول و هه  جوه ی داهاتو به پاشماوه ی له ده مو جھانی بۆ سه چاوی هه

) وت و گاز  نه موشتکدا  پش هه له(کان  رزیه  ژرعه عه نبه کان کۆنتۆی مه بۆ ڕۆژئاواییه
ر  زه ریای خه لیجی باشوری ئران و ده  خه ت  تایبه  به–" ڕاست رۆژئاوای ناوه"ها  روه و هه
م   ڕگای کۆنتۆلی ئه تکی ئرانی که حکومه. تی ژیانن بۆیان ڕوره   زه- باکوری ئران له

  له  شه ڕه  هه وه  کرده کاری ناهنت، به وان به  دی ئه س و خۆشی به  که  نادات به ناوچه
 ...  واته که. کات کانی بازاری ئازادی جیھانی ده یاتیه  حه به سه عه

نیایی   ته  خۆیاندا به  خۆیان له-مریکا تی بۆ ئه  تایبه  به–ڕ  ی شه لیالنه م ده ر کام له هه 1.1.4
ی  وه قایمکردنه"، "ڕی دژی ترۆر شه"کو   وه رانه خینه  هه م شته ئه. ڕ واون بۆ شه ته

ستراتژی "ها  روه ، و هه"ی ئیسائیل وه تی ژیان و مانه مانه زه" ، "ئاشتی جیھانی
ری  لخرنه م هه رجه  سه مانه مو ئه کترن و هه ری یه واکه مویان ته هه"  که ناوچه

 .کانن رۆژئاواییه
و و   تکه مه م سیسته  ئه ی که وه ئه. کان  ستاندارده لیله ر ده  سه  ناچمه من لره 1.1.5

،  و وته م ئابوری ئه جه ر ها سه روه مریکا، و هه ی ئه تیه نعه  نیزامی و سه ره ڕهنه رسو سه
. 1 کار وه وته که  جوانی ده  به  دوباره  تکنۆلۆژی باوه ی به ڕکی دیکه  شه س به به

                                             
  ! يه وه  منه تی تاکيدی له خه: رگ  وه 1
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ر  گه وه، ئه کاته م ده کرت که  بۆ ئران باسی ده ی که ڕانه تی شه لیلی تایبه و ده  له مانه ئه
 .بت واو نه  قازانجی ئرانیش ته چی به

یان   ئیسائیلیش ده شن که وانه ر ئه مریکا، ڕک هه ی ئه ڕ و هرشانه لیلی شه م ده ئه  1.1.6
   خۆی له ی که وه لیلی ئه ، ده مانه  له  ئیسائیل بجگه شدا که وه ڵ ئه  گه له.  وه لته
. ی که سی هشه رۆکی ئه  نوه کاته ت، دهبین  ده وه ن ئرانه  الیه ماندا له ی نه شه ڕه هه
ی  وه عیفتر بونه میش زه ندکی که رچه  هه کات که ئیسائی به ش زیاد ده وه  ئه مانه به
تی  ی رۆژهه مو ناوچه  هه م له  النیکه–که  مو ناوچه  هه کانی له نیزامیه مۆی هزه  ئه

  ، که یشتنه  خۆی جگای تگه مه ئه. کات لدهر خۆی چاو   بۆ سه شه ڕه  هه     به-ڕاست ناوه
نیا ڕگای   ته مه دا، ئه که تی ئستا و ناوچه رایه  شه ، له  که وه کاته ئیسائی وا بیر ده

مو  ر هه  سه ت بۆ ئیسائیل به  تایبه  به مه ئه. تی  ژیانیه دان به  و درژه وه مانه
 . و وته ر ئران و بۆردومانی ئه  سه بردنه بۆ هش  لیلکی تریشه کانیتر، ده لیله ده

 
 ر رانبه فی به ره  ته 1.2

 
س   به وه ، ئه وه  بۆچونی ئرانه له. بیندرت ، جیھان جۆرکی تر ده وه  دید و بۆچونی ئرانه له

  .کرت یان ل ده شه ڕه  حالی حازردا هه  له کانی ئرانن که زوه ئاره
 

زمی تا ئستا داڕژراوی جیھانی، هی   پی نه وتک بهر  کانی هه رزیه  ژرعه  خیره زه 1.2.1
 بۆ –کان   گشتیه خیره ی زه وه کردنه) خسوسی(تی  سایه توانینی که. (تی  خۆیه و وته ئه

 - مژینیش وای هه کرت دواتر هه ڕوان ده  چاوه ی که و شوه وت و ئاو و گاز و به  نه نمونه
   له ی که و شوه ند وتی ئیسالمی تریش تا ئستا به ها چه روه  وتانی ئران و هه له

 : بت که  ده وه  ئه تیجه نه.  بووه ،  نه وه  پشه کانی رۆژئاوایی چوته  لیباه وته
  . کانی ئران ئاسان نیه نده مه وه  ده وتیه  نه ر چاه  سه  له له عامه ست پداگرتن و مه  ده)لف ئه
  رتک که  شه  به وه مه فکی سھه ره ن ته  الیه کان له وتیه  نه  کردنکی چاه کۆنتۆل ر جۆره  هه)ب

تکردنی  دیتنی مافی حکومه  ژر پرسیار و نه  مانای بردنه کردبت، به  بۆخۆی بۆی دیاری نه ئران
  .ژمردرت رزی خۆیدا ده ر عه  سه  به و وته ئه
  

 مافی  وه  کرده ی به که وت و گازه نه) کی چه  به(ی   بۆنه ر ئران به گه ت ئه نانه ته 1.2.2
) فۆشتنی( ب سادرکردنی  م به قامگیر کردبت، به ش سه تی خۆی بۆ درژماوه حاکمیه

م ئابوری  ت و هه نعه م سه   هه-سی داهاتی ئران عی ئه نبه  مه  واته–ی  که وت و گازه نه
تی ئستای  زعیه وه. ( حاه ی مه وه مانهر پی خۆی بمنت و زیندو   سه ئران ناتوانت له

   به- یه50:05ڵ سادرات   گه رد کردن له راوه  به ناوخۆیی له) فی سه مه(کاربرانی  به
 جۆرکیتر   به که زیه  قه ر ئمه گه ئه.)   بۆ ئران شتکی باش نیه مه ماناکیتر ئه

 بۆچونی  یه، و له ی دیکه ی وزهعک نبه  مه  ڕاستیی پویستی به ئران به: نگنین سه هه
وت   قازانج، ئرانیش نایه لیلھاکی زۆر به  ده به.  کیه ی ناوه ، وزه و وزه  ئه وه خۆیه

ردیشی   گه یکن، واته کان ده تیه نعه  سه وتووه  پشکه  وته ی که وه شتکی جیاوازتر له
 . کان وه  کردنه  قابیلی ئاماده  دوباره کینه مه:  کورتی یانی ستراو، بکات، به کی به ناوه

  
،  و وته ها سیاسی ئه روه خۆیی ئابوری و هه ربه  سه تی، که یه وه  خۆیه ی به  خۆی ماناکه وه ئه
وتی . (قامگیر بکرت ت و سه مانه توانرت زه  ده کینانه  مه و جۆره کارگرتنی ئه  به نیا به  ته س به
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  یه وره ند ریسککی گه ربایجان؟ چه ؟ یا خۆ وتی دراوسی ئازه هتی ناردنی وز مانه ک زه  وه ڕوسیه
  !) مه ئه

م وتانی رۆژئاوا و   هه که. ناست ی ژئۆپۆلیتیکی خۆی ده ئران بۆخۆیشی مانا و پگه 1.2.3
  عه نبه  مه ک به ی یه ندازه  ئه به) ت وتی چین  تایبه به(ت  م وتانی رۆژهه هه

و پش   خۆی، به  که یه وه مانای ئه  بۆ ئران به مه ن، ئه سته  وابهکانی ئران رزیه ژرعه
ترین  وره کات، گه  قازانج ده عانه نبه م مه  فۆشتنی ئه و خۆیشی له  ئه  که رته شه
م   له. چت ری تیا نه  سه ره ره م زه ریش به گه ر، ئه ره وتن یا خۆ زۆرترین زه رکه سه

ر زۆر و   سه ، ئران بتوانت له کرت که رگری ده رتک به  شه ی ئاخر به ئالترناتیڤه
ر   سه بی له ی یا ده سته به م مه ئران بۆ ئه. رگری بکات  خۆی به یی له وه ره ئیجباری ده
ک   خۆی که بۆ پشتیوانی له)  وه ک خۆی بیر بکاته  وه هزک که(م   هزی سیه هزکی به

 خۆی  رگری له نیا به  ته  بتوانت به  هز بت که  به ب خۆی هنده رگرت، یا خۆ ده وه
  .رگرت ک وه ردو ستراتژی که  هه  له  که یه وه مو باشتر ئه  هه له. بکات

ڵ هیچ وتیکی تر   گه  له وه  کرده  و ئران به–م  که ستی یه به  بۆ مه وتی چین باشترین دۆسته
  بردۆته  ئابوری و زۆر شتی تری نه ی ی وتی چین رابیته ندازه  ئه ند سای ڕابوردودا به  چه له
مریکا  کو ئه ڵ وتکی وه  گه  بتوانت له  که  هز نیه  به م وتی چین هشتا هنده به.  وه ره سه

  .ڕی ئابوری  شه بچته
ترساندن و ی   پتانسیه ئران پویستی به.  وه منته م ده س ئالترناتیڤی دوهه  به م حیسابه به
  ی که گانه و به مو ئه ر هه  هه ر چاو گرتنی  به  له  و به م شوه به. تی الکانی خۆیه قه ول و ته حه

  رته کانی خۆی به کیه  ناوه  بیر و بۆچونه  که یه وه ، ئران پویستی به وه ره  ده درنه دژی ئران ده
ر بت و  گه  ئه قنی نابت ن عه ده به  ئهبۆ ئران. کی ڕ دروست کردنی بۆمبی ناوه  مه پش له

  ..... واته که.  کانی خۆی بکات رنامه مو به  هه چاوپۆشی له
  تی وته دک حماقه تا چ حه:   که یه وه تی ئه وه تی نوده  سیاسه پرسیارکی بونیادی له(

   )رن؟مول بک حه وه ته کانه عیفه  زه ن وته  الیه توانرن له کان ده هزه به
  
  

ند سای   چه تی ئران له منیه تی ئه وقیعیه مه:   که یه مه  ئه رنجه  زۆر جگای سه شتک که 1.2.4
و  س ئه ئران ئستا به.  ری ئران گۆڕدراوه ره  زه کی خراپ به  شوه ڕابوردودا به

کو  ، به یراوهوری گ مریکا ده ی ئه که نده تمه  قودره  غالبه ن هزه  یه  له  که ی نیه ئحساسه
  ) وه ی خواره م ونه  ئه بوانه: رگ وه. (  وایه وه  کرده  به مه ئه

  وری گیراوه  ده وه کانه مریکایه ن ئه  یه  له وه  کرده ئران به: رگ وه
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نیستانی  ت تورکمه  باکوری ڕۆژهه  ڕۆژئاوا، له ت له ت، عاق و کویه  ڕۆژهه فغانستان و پاکستان له ئه

نیستان  رمه  ئه  له راغکی بچکۆله ها قه روه ندامی ناتۆ تورکیا، هه  باکوری ڕۆژئاوا وتی ئه ب سوبات، له
  وره  گه ته ن شیرکه  یه ش له ر ئستاکه هیان ه که وت و گازه ی نه خیره  زه ربایجان، که و ئازه

مارات  مان و ئه ر و عه ته  وتانی قه وه لیجه ری خه و به  باشور و له بردرن، له  تان ده کان به ڕۆژئاواییه
  . بستانی سعودیش ڕه ها عه روه و هه

رز   دراوسی هاومه وانه ، له شی لیه تومی دیکه  دو هزی ئه که قه نته  مه له:  وه  له ئیزافه 1.2.5
تۆمییان  وی ئه  توندڕه و دو وته ر ئه گه ئه. تی ئیسائیل وه تریش ده و وه پاکستان و له

و  ب ئران به بۆچی ده. کشا کی جیھانی بۆ الی خۆی ڕاده وی ئران ڕای خه کردبا، ئه نه
  ڕقیان بخرت؟ ی تر فه و دو وته ڵ ئه  گه  له وه  شانازی و غوروره  پ له مو مژووه هه

ندی ئابورییان  یوه  په شدا که وه ڵ ئه  گه  ئران و ئیسائیل، له که: ب بین  ده وه  ئاخره له 1.2.6
 قۆناغکی   له وه و باره  و له تومییه ئیسائیل هزکی ئه. کن ، دوژمنی یه یه  هه وه پکه
و   و له دا نییه ته م بابه ک لهنی هیچ شت ئران تاکو ئستا خاوه.  تی دایه نعه رزی سه به

   له م دو وته کانی ئه نه  دویه شه ڕه هدید و هه  ته لیله م ده به.  وه بۆته  نزیکیش نه قۆناغه
ر  هدیدی ئیسائیل بۆ سه ترسی ته  مه م شوه به.  ردایه رابه تحکی نابه  سه کتر له یه

 .ر ئیسائیل ترسی ئران بۆ سه  مه  له تره وره ئران زۆر گه
 
  کات    ده م کاره بت و ک ئه  چی ده تیجه  نه 1.3

  
واوی   ته ش به که ر دو باسه ، هه مانه ، باسی مان و نه که ر دوال گرینگی باسه بۆ هه 1.3.1

 .... واته که. کتر ڵ یه  گه  له یه جیاوازییان هه
ک  س یه  به م پرسیاره به  وه نتیقی خۆیه  ڕوی مه  له که  هزتره  به  چی؟ ومی وته واته که
  ! ویش هشی نیزامی و بۆردومانی ئرانه ، ئه شته

  م حیسابه تی، به کانی تریه حیده مریکا و موته  ئه مانه ئه: کان  هزتره  به نه یه 1.3.2
م  که ی یه ده  ڕه ش وتی بریتانیا له م جاره  ئه وه  ئیتمینانه به(ندامی ناتۆ  کانی ئه وته
  حیده  موته وانه  دمۆکاتیش له یره ندین وتی تری دمۆکرات و غه ها چه ر وه و هه)  دایه
شدا، ئیسائیل  مانه مو ئه ڵ هه  گه  و له قه نته  مه مریکا له کانی ئه  ترۆریزمه دژه

 . باسی ل کرا وه ره  سه  له1.1.6 خای  ک له ر وه هه. مریکا شانی ئه شانبه
 

می  شه شه( مانگی  کات؟ ئیسائیل له ست پده کان ده ر هشهم جا که  یه نه کام یه
و   ئه ، کاتک کهOsirak ناوی  کانی عاقی به تۆمییه  نیروگا ئه1981ژوئنی ) زایینی

نییایی و   ته  ئاستی ئستای نیروگاکانی ئراندا بون، به دا له و کاته  له نیروگایانه
کی  ندازه  کالیبر یا خۆ ئه بت له م ده ران بهبۆردومانی ئ. خۆ بۆردومان کرد ربه سه
 نیروگای   دانه30 بۆردومانی نزیک   له تا ئستا قسه. رفراوانتردا بکرت تر و به وره گه
   له کان تی بۆردومانه ی پالن و چۆنیه  باره م ڕاپۆڕتک له به. کرت  ئران ده تۆمی له ئه
فی  ده ئایا ئران هه (Will iran be Next? ناوی  بهک  قاله  مه ، له مریکاوه ن ئه یه

و  ناوبراو له.   وه ته  بو کراوهThe Athlantic سایتی   جیمز فاووز له  نوسینی له) ؟ دواتره
کوترێ   ده که. کات  ده مریکاوه ن ئه  یه ف بۆ بۆردومان له ده  هه300 باسی  ده یه قاله مه
. آ کوژی  کی کۆمه نبار کردن و دروست کردنی چه یان، شونی ئه  دانه125  فانه ده و هه له
  )!ABC Waffen(یا خۆ .  ن–س . ب 
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 پش  رته  به وره  گه م هش و ئۆپاسیونه نیایی ئه  ته توانت به نیا ده  ته ئیسائی نه 1.3.3

  ڕوه توانت به تریش ده وره  گه مه کو هشی له وت، به رکه  تیدا سه  باشترین شوه و به
  بت، که  دهقنی  عه یره  شتکی زۆر غه م کاره ئه:  وه شه مانه مو ئه  هه م به به. ببات
 دژی خۆی  الی خۆیدا و به کان به ی ئرانیه تی و تۆه مو دوژمنایه ر ئسائی هه گه ئه

شداری  کاندا به  هشه  له تاوه ره  سه ر له کان هه مریکاییه  ئه م جۆره به.  وه بشکنته
  نییایی به  ته همریکا بۆخۆی ب ر ئه  هه یه وانه کان له مین هشه که ها یه روه  هه–ن  که ده

کی جیھانی نیشان   خه وخۆ به یش ڕاستهCNN  کانای تلویزیۆنی  رت و له ی به ڕوه
  ڕه ی شه وه بلیغاتی بۆ بردنه  هشی ته میان زۆرتر له ی دوهه مه ئه. بدات

کاندا  ڕه  شه ش زۆر جار له مه  ئه بت، که ڕ ده ی شه نده کان و پرۆپاگه رییه گه ڕۆژنامه
 .ڕورن ست و زهپوی

  
  م پۆنتۆ ڕ به شه .2
  
  

  .........! یه ی هه دڕژه
  

 دانشگای   له یه فه لسه  پرۆفیسۆر جۆرج مگ، پرۆفیسۆری فه:ر ر نوسه  سه ک له کورته
ر   سه خاته  ناوبراو زۆرتر گینگی و قورساییان ده ی که تانه و بابه ئه. یپتزیگی ئامان

  .  ڵ و ترۆریزم کۆمه رایی به ت، جیھانگه عاشیه ئیرتیبات و مه:  بریتین له
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