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حكومەتی ڕەئیسی و ئاكامی
كێشمەكێشی نێوان «شەڕگە» و
دیپلۆماسی
حەبیب حسێنی فەرد
یەكێــك لــە بابەتــە ســەرەكییەكان كــە لــە ڕكابــەری
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی كۆمــاری  2021بــە داخراوەیــی و
پەراوێزخــراوی مایــەوە ،بابەتــی سیاســەتی دەرەكــی بــوو،
بابەتێــك كــە لــە هەڵبژاردنەكانــی ســەرۆكایەتی كۆمــاری
 2013و  2017و لــە نێویــدا دۆســێی وزەی ناوەكــی زۆر
گــەرم بــوو .ڕســتەی بەناوبانگــی ڕۆحانــی كــە «باشــە
كــە ســانتریفیوژەكان دەجوڵێنــەوە ،بــەاڵم ژیانــی خەڵكیــش
دەبێــت بجوڵێــت» بــووە یەكێــك لــە دروشــمەكانی
ڕكابەرایەتــی هەڵبژاردنــی  2013و لــە دۆخێكــدا كــە
ســزا قورســە نێودەوڵەتییەكان فشــاری ســەرەكیان لەســەر
ئابــووری ئێــران دروســتكردبوو ،ئــەم دروشــمە زۆر بــە
بەهێــزی دەنگــی كۆكــردەوە و لــە ســەركەوتنی رۆحانــی
ڕۆڵێكــی بەرچــاوی بینــی .ســاڵی  2017بەشــێكی گرنــگ لــە
ســەركەوتنی دووبــارەی ڕۆحانــی قەرزاربــاری بانگەشــەی
لــە ســەركەوتنی دەوڵەتەكــەی بــۆ گەیشــتن بــە بەرجــام()1
و كۆتاییهێنــان بــە ســزاكانی ســەر ئێــران لــە خولــی
یەكەمــی ســەرۆكایەتییەكەی بــوو.
ڕكابەرییەكانــی هەڵبژاردنــی ســاڵی  2021لــە دۆخێكــدا
هەڵپەیســەند ،كە ســەرەڕای فشــارە ئابوورییە قورســەكانی
ئەمەریــكا لــە دوای چوونــەدەرەوەی لــە بەرجــام و
ســەرلەنوێ ســەپاندنی ســزاكان بــۆ ســەر ئێــران و تەنانەت
توندتركردنیــان بەشــێكان و لەژێــر ناونشــینانی تــر،
دانوســتانەكان لەگــەڵ ئیدارهكــهی بایــدن بــۆ هەڵگرتــن
یــان كەمكردنــەوەی ســزاكان لــە ئــارادا بــوو .بەپێــی
ئــەو حــەز و جەختكردنــەی كــە هــەردوو ال بــۆ بەئــاكام
گەیاندنــی دانوســتانەكان تاوەكــو كۆتایــی كاری حكومهتــی
رۆحانــی هەیانــە ،لەوانەیــە لــە بنەڕەتــدا ئــەم دۆســێیە
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دابخرێــت یــان چارەســەرەكەی بكەوێتــە ئاقارێكــی تــرەوە
كــە ئیتــر نەبێتــە ئەولەوییەتــی جیــددی یــان میحــوەری
بــۆ حكومهتــی ڕەئیســی .لــە دەرەوەی دانوســتانەكان
ڤیەننــا و دەرچــەی چاوەڕانكــراو بــۆ بەنجــام گەیاندنــی
تــا وەكــو كۆتایــی كاری دەوڵەتــی رۆحانــی ،لێدوانەكانــی
ئەمدواییــەی عەلــی خامنەیــی ،ڕابــەری كۆمــاری ئیســامی
لــە پارێزكــردن و خۆبەدوورگرتنــی كاندەیەدەكانــی
ســەرۆكایەتی كۆمــار بــۆ چوونەنــاو بابەتــی سیاســەتی
دەرەكــی كاریگــەر بــووە .خامەنیــی لــە كاردانــەوە بــۆ
باڵوبوونــەوەی تۆمــاری دەنگیــی محەمەد جــەواد زەریف،
وەزیــری دەرەوەی ئێــران ،بــە ڕاشــكاوی هۆشــداری دا
كــە وەزارەتــی دەرەوە و دەوڵــەت ڕۆڵــی میحوەریــان لــە
ڕوونــكاری سیاســەتی دەرەكــی نییــە و تەنیــا جێبەجێــكاری
ئــەم سیاســەتەن .هەروەهــا لــە لێدوانێكیــدا لـه ڕێككەوتی
 2021/5/25جارێكــی تــر هۆشــداریی دایــە كاندیــدەكان كــە
نەچنــە نــاو بابەتــی سیاســەتی دەرەكــی« :مــن بیســتوومە
كــە وتــراوە كاندیــدەكان لــە دیبەیــت و گفتوگــۆكان ڕای
خۆیــان ســەبارەت بــە فــەزای مەجــازی بڵێــن ،نــە كاكــە،
بابەتــی ســەرەكی خەڵــك فــەزای مەجــازی و سیاســەتی
دەرەكــی و پەیوەنــدی ئــەم دەوڵــەت و ئــەو دەوڵەتــە
نییــە؛ كێشــەی خەڵــك شــتەكانی تــرە» .ئــەم لێدوانانــە
لــە كاتێكــدا بــوو كــە بەشــێكی زۆری كێشــە زۆرەكانــی
ئابــووری لــە ئێرانــدا جیــا لــە ناكارامەیــی و گەندەڵــی،
بــە ســزاكانی نێوەدەوڵەتــی دەبەســترێنەوە .لــەم ڕووەوە
بــوو كــە بابەتــی سیاســەتی دەرەكــی ســەرباری پارێــزكاری
و خۆپاراســتنی كاندیــدەكان لــە چوونەونــاوی ،لێــرە و
لــەوێ بــە شــێوەیەكی پــەرش و بــاو و بــەزۆری لــە
پەیوەنــدی بــە پێویســتییەكانی هێنانــەدەرهوەی ئابــووری

لــە قەیرانــی ئیســتا بــاس دەكــرا .بەتایبەتــی عەبدولناســر
هیممەتــی ،كاندیــدی نزیــك لــە رێفۆڕمخــوازەكان ،جیــا
لــە باســكردنی لــەو زیــان و بەركەوتــە ســەرەكیانەی كــە
ســزاكان تووشــی ئابــووری ئێرانیــان كــردووە تەنانــەت
لــە شــێواندنی پەیوەندییــەكان لەگــەڵ «واڵتانــی دۆســتی
ئێــران وەك عێــراق و چیــن» ،دەرگای چوونــەدەرەوە
لــە دۆخــی هەنووكەیــی ،تەنیــا لــە ڕێگــەی هاوكاریــی
لەگــەڵ جیهــان ،زیندووكردنــەوەی بەرجــام و كۆتاییهێنــان
بــە ســزاكانی زانــی.

كێشەی سەرەكی و لەپێشرتی
ڕەئیسی ئەمەیە كە خۆی لە
ڕووی زانیاری پەیوەندییە
نیودەوڵەتییەكان و ئاشنایەتی بە
ساسیەتی دەرەكی ئەزموونێكی
دیاری نییە

كێشە فرەالیەنەكانی ڕەئیسی لە سیاسەتی دەرەكی
نــاوی ڕەئیســی لــە جیهانــی دەرەوە كــەم تــا زۆر بــە
كوژراوانــی ســاڵی  1988لــە زیندانەكانــی ئێــران گرێــدراوە
و پێدەچــت كــە ئــەم هــۆكارە لــە بنەڕەتــدا لــە گەشــت و
ســەردانەكانی بۆ دەرەوەی واڵت كێشــەی بۆ دروســتبكات
و ڕێكخــراوە مرۆییــەكان بەدواداچوونــی بــۆ بكــەن.
كێشــەی ســەرەكی و لەپێشــتری ڕەئیســی ئەمەیــە كــە
خــۆی لــە ڕووی زانیــاری پەیوەندییــە نیودەوڵەتییــەكان
و ئاشــنایەتی بــە ساســیەتی دەرەكــی ئەزموونێكــی دیــاری
نییــە .ئەگــەر وتــەی ســەرۆكی نووســینگەی پەیوەندییــە
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گشــتییەكانی ڕەئیســی لەگــەڵ ماڵپــەڕی ســپۆنتیك بــە
هەنــد وەربگریــن ،چاالكییــە نێودەوڵەتییەكانــی ڕەئیســی
لــە مــاوەی سەرپەرشــتیكردنی ئاســتانی قودســی ڕەزەوی
(مەزارگــەی ئیمــام ڕەزا لــە شــاری مەشــهەد) ،خــۆی لــە
دانانــی بریــكاری نێودەوڵەتــی بــۆ ئــەم سەرپەرەشــتیكردنە
و «گرنگیــدان بــە دیپلۆماســی زیــارەت (ســەردانیكردن) لە
شــاری نێودەوڵەتــی مەشــهەد» بینیوەتــەوە.
لــە مــاوەی دوو ســاڵی كۆتایــی ســەرۆكایەتی دەســەاڵتی
دادوەریــی لــە الیــەن ڕەئیســییەوە« ،ئالوگۆڕكردنــی
بەندكــراوان لەگــەڵ عێــراق و پەرەپێدانــی نووســینگەی
كاروبــاری نێودەوڵتــی دەســەاڵتی دادوەری بــۆ بریــكاری»،
وێســتگە دیارەكانــی كارنامــەی ڕەئیســی لــە كاروبــاری
نێودەوڵەتــی بــوون .ئــەو لــە لوتكــەی ئــەم بریكارییــە،
عەلــی باقــری كەنــی دانــاوە كــە یاریــدەری ســەعید
جەلیلــی لــە دانوســتانی وزەی ناوەكــی و لــە هــۆكارە
ســەرەكییەكانی هەڵوێســتە توندەكانــی ئێــران لــە گفتوگــۆ
و دواتــر شكســتی دانوســتانەكان بــوو .لــە پــاڵ ئــەم
كارنامــە كــەم و زۆر الوازە ،ڕەئیســی ئەمجارەیــان بــە
پێچەوانــەی ســاڵی  2017كــە كاندیــدی ســەرۆكایەتی
كۆمــار بــوو ،لەســەر بنەمــای ئــەو بابەتانــەی كــە باســكرا
تەنانــەت بــە پێویســتی نەزانــی كــە هێڵــە ســەرەكییەكانی
سیاســەتی دەرەكیــی بــەو شــێوەیەی كــە خۆی مەبەســتێتی
بــاو بكاتــەوە .بــەاڵم لــە لێدوانــە جاروبارەكانــی خــۆی
جەختــی لەســەر هێڵــە ســەرەكییەكانی بەرنامەكانــی لــە
ســاڵی  2017و پابەندبــوون بــە «بیاننامــەی هەنــگاوی
دووەم»ی ڕابــەری ئێــران دەكــردەوە.
لــە بەیاننامــەی هەنــگاوی دووەم ،ڕێگەچــارەی گەیشــتنی
ئێــران بــە ئابوورییەكــی بەهێــز بــۆ «دەستگەیشــتن بــە
شارســتانی گــەورەی ئیســامی» هێنانەكایــەی «ئابــووری
خۆڕاگرانــە» باســكراوە و ئــەوەی كــە «گەنجانــی ئازیــز
لــە سەرانســەری واڵت بزانــن كــە هەمــوو ڕێگەچــارەكان
لــە ناوخــۆی واڵتدایــە» .ئــەم بەیاننامەیــە جەختــی لەســەر
ئــەو بانگەشــەیە دەكــرد كــە «چاالكــی نوێــی جوواڵنــەوەی
ڕابوونــی ئیســامی لەســەر بنەمــای مۆدێلــی خۆڕاگــری
بەرانبــەر بــە دەسەاڵتســەپاندنی ئەمەریــكا و زایۆنیــزم؛
شكســتی سیاســەتەكانی ئەمەریــكا لــە ناوچــەی ڕۆژئــاوای

ئاســیا و چەقینــی هــاوكارە خائینەكانیــان لــە ناوچەكــە؛
باڵوبوونــەوەی بەهێزانــەی سیاســەتی كۆمــاری ئیســامی
لــە ڕۆژئــاوای ئاســیا و ڕەنگدانــەوەی فراوانــی لــە
سەرانســەری جیهانــی دەسەاڵتســەپێنە» و جەختــی كردەوە
كــە «ســەبارەت بــە ئەمەریــكا چاوەرێــی چارەســەری هیــچ
كێشــەیەك ناكرێــت و دانوســتان لەگەڵیــدا جگــە لــە زیانــی
مــاددی و مەعنــەوی بەرهەمــی تــری نابێــت».
لەوانەیــە بــە ئاراســتەی وەفاداربــوون بــەم بنــەڕەت و
ڕێكارانــەی خامنەیــی بووبێــت كــە ڕەئیســی لــە كاتــی
دیبەیتەكانــی هەڵبــژاردن وەك خــودی خامنەیی ســەبارەت
بــە بەرجــام هەلوێســتیكی ناڕاشــكاوانەی گرتەبــەر و
ســەرباری جەختكردنــەوە لــەوەی كــە دەوڵــەت پێویســتە
«بــەرەو جەختكردنــەوە لەســەر پەرەپێــدان بــە توانــای
ناوخۆیــی بــۆ چارەســەری كێشــەكان بــڕوات» ئەوەشــی
ڕوونكــردەوە كــە «ئێمــە بــە بەرجــام لــە چوارچێــوەی
گرێبەســتێك بــەو نــۆ ماددەیــەی كــە لــە الیەن ڕابــەڕ قبوڵ
كــراوە ،بەدڵنیاییــەوە وەكــو گرێبەســتێك و بەڵێننامەیــەك
كــە دەوڵەتــەكان پێویســتە پابەنــدی بــن ،پابەندیــن...
بــەاڵم پێویســتە بەرجــام لــە الیــەن دەوڵەتێكــی بەهێــز
جێبەجــێ بكرێــت».
ئــەم وتانــەی ڕەئیســی لە دوو ڕووەوە جێگەی مشــتومڕن؛
یەكــەم گەڕانــەوەی ڕەئیســی بــۆ نامــەی مەرجــە نــۆ
مادەییەكــی خامنەیــی ( )2كــە بــۆ قبوڵكردنــی بەرجــام
لــە ڕێككەوتــی  2015/7/21نووســراوە .ئەگــەر بڕیــار بــوو
دەوڵەتــی ڕۆحانــی گرنكــی بــەم مەرجانــەی بدایــە ،بــە
شــێوەیكی گشــتی پرۆسەكانی پەیوەســت بە جێبەجێكردنی
بەرجــام لــە ســااڵنی یەكــەم و لــە دانوســتانەكانی ئیســتا
بــۆ البردنــی ســزاكان ،تووشــی كێشــەگەلی زۆر دەبــوو.
دەشــێت چاوەرێــی ئــەوە بكرێــت كــە ڕەئیســی و تیمــی
سیاســەتی دەرەكــی لــە مانگەكانــی یەكــەم لەســەر ئــەم
مەرجانــە مانــۆڕ بــدەن ،بــەاڵم دواتــر كــە واقیعەتەكانیــان
بینــی و ســنووری مانۆڕەكــەی خۆیــان لــە دۆخــی
قەیرانــاوی ئێــران لــە هــاوكاری ئێــران لەگــەڵ جیهانــدا
بینــی ،هاوشــێوەی دەوڵەتــی ڕۆحانــی گوێــی پێنــادەن،
ئەگینــا زیندووكردنــەوە و جێبەجێكردنــی بەرجــام تووشــی
كێشــە دەبێــت.
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لە بێ هەڵوێستی نەرێنییەوە تاوەكو لێدوانە ناڕوونەكان
بــە هەڵگرتنــی النیكــەم بەشــێك لــە ســزاكان ،دەوڵەتــی
ڕەئیســی پێویســتە بــۆ رێكخســتنی ئابــووری و
بەگڕخســتنەوەی ئاڵوگــۆڕە بازرگانــی و بانكییــەكان لەگــەڵ
جیهانــدا ،دۆســێی پەیماننامەكانــی پەیوەســت بە )2(FATF
كــە لــە ئەنجومەنــی دیاریكردنــی بەرژەوەندییەكانــی
ڕژێــم گەیشــتۆتە بــن بەســت و دەنگــی لەســەر نــەدراوە،
دابخــات.
دژایەتیكەرانــی دەنگــدان بــە دوو پەیمــان لــە چــوار
پەیمانەكــەی  FATFكــە هێشــتا دەنگــی لەســەر

دەكرێت پێشبینی ئەوە بكرێت
كە چەندین مانگ و لەوانەیە
یك دوو ساڵی یەكەمی
دەوڵەتی ڕەئیسی ،قۆناغی
كێشمەكێشی نێوان «شەڕگە» و
دیپلۆماسی» بێت

نــەدراوە ،لــە الیەكــەوە پاســاویان ئــەوە بــووە كــە
ئێــران بــە پەســەندكردنی ،ناچــار بــە پابەندبــوون بــە
كۆمەڵێــك بەڵێــن دەبێــت كــە داوای شــەفافییەت لــە
ئاڵوگــۆڕە بازرگانــی وبانكییــەكان لــە ئێــران دەكات و
ئەمــە بەربەســتێكە بــۆ تێپەڕاندنــی (دورزدن تحریــم
هــا) نهێنیانــەی ســزاكانی ســەر ئێــران .پاســاوێكی تــر
ئەمــە بــوو كــە بــە چوونــی ئێــران بــۆ نــاو ســەرجەم
پەیمانەكانــی پەیوەســت بــە  ،FATFتــەواوی پەیوەندییــە
داراییەكانــی ئێــران لەگــەڵ گروپــە چەكــدار و
ناچەكدارەكانــی نزیــك لــە ئێــران لــە ناوچەكــە دەچێتــە

ژێــر چاودێــری نێودەوڵەتــی و دەبێتــە هەرەمێكــی فشــار
بــۆ ســەر ئێــران.
هەڵگرتنــی ســزاكان لەوانەیــە پاســاوی یەكــەم نەهێڵێــت،
بــەاڵم لــە بابەتــی دووەمــدا ،هێشــتا بەشــێك لــە
ناوەندەكانــی هێــز لــە ئێــران نیگەرانییەكانــی تایبــەت
بــە خۆیــان هەیــە .هەڵوێســتی ناڕوونــی ڕەئیســی لــە
دیبەتــەكان ســەبارت بــە پەســەندكردنی دوو پەیمانەكــە،
گومــان و دوودڵییــەكان وەك خــۆی دەهێڵێتــەوە كــە
دواجــار ئــەو لــە چ برێاڕێــك دەدات.
ئــەو لــە دیبەیتەكانــی ســەبارەت بــە  FATFئەگەرچــی
بــە هەڵــە وەك گرێبەســتێك باســی دەكــرد ،بــەاڵم
ســەبارەت بەجێبەجێكردنــی وەكــو كاندیدەكانــی
تــری ئوســوڵگەرا هەڵوێســتێكی ڕاشــكاوانەی نەرێنــی
نەگرتەبــەر« :گرێبەســتی  FATFبابەتێكــە كــە بەشــە
ســەرەكییەكانی لــە ئیســتادا لــە واڵت جێبەجــێ دەكرێــت
و تەنیــا یــەك دوو بابەتــی لــە ئەنجومــەن (دیاریكردنــی
بەرژەوەندییەكانــی ڕژێــم) ســەرقاڵی پێداچوونــەوەن...
ئێمــە دابینكــەری بەرژەوەندییەكانــی گەلیــن .ئەگــەر
بەرژوەندییەكانــی گــەل نــەك تەنیــا لــەم گرێبەســتە كــە
لــە هەمــوو گرێبەســتەكان دابیــن ببێــت ،بەدڵنیاییــەوە
ڕای ئێمــە ســەبارەت بــەوە ئەرێنییــە .ئەگەریــش
بەرژەوەندییــەكان دابیــن نەبێــت ،بەدڵنیاییــەوە تێڕوانینی
ئێمــە نەرێنییــە».
كێشــەیەكی تــری لێدوانەكانــی ڕەئیســی لــە دیبەیتــەكان
لەوەدایــە كــە دەڵێــت دەوڵەتــی رۆحانــی دەوڵەتێكــی
بەهێــز نەبــووە و «پێویســتە بەرجــام دەوڵەتێكــی بەهێــز
جێبەجێــی بــكات» .لــە وەســفی ئاراســتەی «دەوڵەتــی
بەهێــز» دەكرێــت بەیاننامــەی بنەماكانــی سیاســەتی
دەرەكــی بنكــەی هەڵبژاردنــی ڕەئیســی لــە ســاڵی 2013
بكەینــە بنەمــا كــە قســەی كۆتایــی ئــەوە بــوو كــە
«دەبێــت بەرجــام بــۆ رێــڕەوی ســەرەكی» بگەڕێتــەوە
و «جێبەجێكردنــی دروســتی بەرجــام و كاردانــەوەی
گونجــاو بــە زیادەخوازییەكانــی هــەر الیەنێكــی دەرەكــی
دەســتووری ،كاری ئێمەیــە».
هەڵبــەت دانوســتانەكانی ئیســتا لــە ڤیەننــا بــە ڕەزامەندی
و چاودێــری ناوەنــدی بەهێــزی دەســەاڵت دەچێتــە
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پێشــەوە ،هەرچەنــدە مــەرج نییــە ئەمــە بــە مانــای
ڕەزامەنــدی زۆرینــەی خواســتەكانی كۆمــاری ئیســامی
لــە هەڵگرتنــی ســزاكان بێــت .ئــەوەی كــە لــە ئیســتادا
دەوڵەتــی ڕەئیســی بــەو ئاراســتەیەی كــە لــە بەیاننامنــەی
ســاڵی  2015هاتــووە و بیەوێــت دووبــارە بەرهەمــی
دانوســتانەكانی ڤیەننــا بــە پشــتیوانی و هاودەنگــی الیەنــە
ئایدۆلۆژییەكانــی دەســەاڵت یــان «كاســبانی ســزاكان»()3
لــە نــاو حكومــەت بخاتــە ژێــر پرســیارەوە ،بەپێــی
ڕەزامەنــدی دووالیەنــە و پــڕ لــە ئەممــا و ئەگــەری
بازنــەی نزیــك لــە خامنەیــی بــۆ بەرجام و بە ســرنجدانی
دۆخــی نالەبــاری ئابــووری واڵت بــە بــەراورد بــە ســاڵی
 ،2015بابەتێكــی ڕێتێنەچــووە ،بــەاڵم مەحاڵێــش نییــە.
تــا ئــەو شــوێنەی كــە پەیوەنــدی بــە پەیوەندییــەكان و
ئاراســتە گشــتییەكان لــە شــانۆی سیاســەتی نێودەوڵەتییــەوە
هەیــە ،دەوڵەتــی ڕەئیســی لــە ئاســتی جێبەجێكــردن بــە
هەمــان هێــڵ و خااڵنــەی كــە ئایەتــواڵ خامنەیــی باســی
كــردووە ،پابەنــدە ،ئاراســتەیەك كــە لــە بەیاننامــەی
پەیوەســت بــە سیاســەتی دەرەكــی بنكــەی هەڵبژاردنــی
ڕەئیســی لــە هەڵبژاردنــی  2017و لــە ڕكابــەری حەســەنی
ڕۆحانــی ئامــاژەی پێكــراوە .ئــەو لــە بەیاننامەكــەدا بــە
جەختكردنــەوە لــە «ئاســایش بــە هەڵوێســتی هێــزەوە،
ئاشــتی لــە هەڵوێســتی دەســەاڵتەوە و دانوســتان و
دیپلۆماســی لــە هەوڵوێســتی عیــززەت و بەرژەوەنــدی»،
«نفــوزی هەرێمــی»ی كۆمــاری ئیســامی بــە پشــتیوانی
ســەرەكی دەســەاڵتەكەی دەزانێــت و دانوســتان لەســەر
ئــەم بابەتانــە و هەروەهــا بەرنامــەی موشــەكی بــە مەحاڵ
دەزانێــت.
ئــەم بەیاننامەیــە ڕەخنــە لــە سیاســەتی دەرەكــی دەوڵەتــی
رۆحانــی بــە هــۆی «یــەك الیەنەگەرایــی (بــەرەو ئەوروپــا
و رۆژئــاوا) و نەبوونــی هاوســەنگی» دەگرێــت و
بەرژەوەنــدی ئێــران لــە «هێنانەكایــەی هاوســەنگی لــە
پەیوەندییــە ئابــووری و بازرگانــی لەگــەڵ ئەوروپــا و ئاســیا
و بەتایبەتــی پەیوەنــدی لەگــەل جەمســەرە ئاســیاییەكانی
وەك كۆریا ،ژاپۆن ،چین ،ڕووســیا و هێندســتان» وەســف
دەكات و ئەمــە لــە خزمەتــی گەیشــتن بــە «ئابــووری
خۆڕاگرانــە» دەزانێــت.

سیاسەتی دەرەكی لەگەڵ كام تیمەدا؟
لــە ڕووی الیەنــی ئــەو تیمــەی كــە یارمەتــی ڕەئیســیی بــێ
ئەزمــون دەدەن لــە سیاســەتی دەرەكــی و لــە وەزارەتــی
دەرەوە و ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی نیشــتمانی
و پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــی كۆمــاری ئیســامی
ئێــران بەڕێوەدەبــەن ،بــە زۆری نــاوی كەســانێك وەك
ســەعید جەلیلــی ،عەلــی باقــری كەنــی ،حوســێن ئەمیــر
عەبدواڵهیــان و مەنوچەهــر موتەكــی دێــت .دوو كەســی
یەكــەم بــە گرتنەبــەری ئاراســتەی توندڕەوانــە بوونــە
هــۆی شكســتی دانوســتانەكانی وزەی ناوەكــی لــە قۆناغــی
ســەرۆككۆماری ئەحمــەدی نــەژاد و دەرچوونــی چەندیــن
بڕیارنامــە دژ بــە ئێــران .جەلیلــی لــە دیبەتەكانــی
هەڵبــژاردن كــە هێشــتا ســەبارەت بــە هێــزی كۆمــاری
ئیســامی تونــدڕەو و وەهمــی ماوەتــەوە و دیدێكــی
نەرێنــی و ترســناكی بــۆ هاوســەنگی هێــز و پەیماننامــە
نێودەوڵەتییــەكان هەیــە.
حوســێن ئەمیــر عەبدواڵهیــان ،ڕاوێــژكاری سیاســەتی
دەرەوەی محەمەدباقــر قالیبافــە (ســەرۆكی ئیســتای
پەرلمــان) ،لــە قۆناغــی یەكەمــی وەزارەتــی دەرەوە
جێگــری محەمــەد جــەواد زەریــف بــوو ،ئاراســتەیەكی
ڕادیكاڵــی لــە زەمینــەی سیاســەتی هەرێمــی ئێــران هەبــوو
و لــە الیەنگرانــی میحوەرییەتــی «شــەڕگە (میــدان)( )1و
قوڵكردنــی قواڵیــی ســتراتیجی ئێــران لــە ناوچەكــە» و
ملكەچــی تــەواوی دیپلۆماســی و وەزارەتــی دەرەوە بــۆ
ئــەم ڕەهەندانــە بــوو .لــە كۆتاییــدا ناكۆكییەكانــی لەگــەڵ
زەریــف بــووە هــۆی لەســەركارالدانی و ئوســوڵگەراكان
«لەســەركارالدانی ئــەم كەســایتییە شۆڕشــگێرە»یان بــە
كڕنۆشــی وەزارەتــی دەرەوە بەرانبــەر خواســتەكانی
واڵتانــی عەرەبــی و ڕۆژئاوایــی لێكدایــەوە .لــە ســااڵنی
دواییــدا كــە عەبدواڵهیــان ڕاوێــژكاری كاروبــاری
نێودەوڵەتــی ســەرۆكەكانی پەرلەمــان بــوو ،جاروبــار
بــە لێدوانــە توندوتێژەكانــی دژ بــە واڵتانــی عەرەبــی و
ئیســرائیلی مشــتومڕی دروســت دەكــرد.
هەرچییــەك بێــت ئێــران لــە ڕووی قەیرانــە نێوخۆیــی
و دەرەكییەكانــی خــۆی و كەڵەكەبوونــی داواكارییەكانــی
كۆمەڵگــە لــە دۆخێكدایــە كــە هێــزی مانــۆری توندڕەوانــە
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بــۆ دەســەاڵت ناهێڵێتــەوە و لــە كەشــێكی وەهــادا
ئاراســتەكانی «دەوڵەتــی بەهێــز» و «تێڕوانیــن بــەرەو
ڕۆژهــەاڵت» و «ئابــووری خۆڕاگرانــە» و كــۆی بەرنامــەی
سیاســەتی دەرەكیــی ڕەئیســی كــە لــە بەیاننامــەی ســاڵی
 2017هاتــووە ،دەبێتــە پەیڕەوێــك بــۆ چارەســەری
قەیرانــی بنەڕەتــی لــە پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ ڕۆژئــاوا
و ناوچەكــە.
هــەر پێكهاتەیــەك لــە دامەزراوەكانــی پەیوەســت بــە
سیاســەتی دەرەكــی دەســەاڵت بگرنەدەســت ،بەپێــی
ئــەو دۆخــە قەیراناوییــەی واڵت ،توانــای تاقیكردنــەوەی
ئاراســتەی توندڕەوانــەی بــۆ ماوەیەكــی دیاریكــراو نابێــت.
لــە ئاهــوا دۆخێكــدا دژیەكــی نێــوان واقیعگەرایــی كــە
پێــوەری ڕوح و ئاراســتەی دەزگای بوروكراســی واڵتــە،
بــە هــۆی ڕەفتــار و بۆچوونــە وەهمییــە ئایدۆلۆژییــەكان
یــان ســوودوەرگرتوو لــە ســزاكانی ســەر ئێــران لێــرە
و لــەوێ تووشــی دژیەكــی و مشــتومڕ دەبێــت و لــەم
ڕووەوە دەكرێــت پێشــبینی ئــەوە بكرێــت كــە چەندیــن
مانــگ و لەوانەیــە یــك دوو ســاڵی یەكەمــی دەوڵەتــی
ڕەئیســی ،قۆناغــی كێشمەكێشــی نێــوان «شــەڕگە» و
دیپلۆماســی» بێــت ،بــەاڵم لــە كۆتاییــدا بەردەوامــی
ژیانــی حكومــەت بــە هاتنــە پێشــەوەی «شــەڕگە» تووشــی
دژواری زیاتــر دەبێــت و لەوانەیــە ئێــران بخانــە نــاو
قەیرانەكانــی تــرەوە و بــەرەو هەڵوەشــانەوەی ببــات
یــان بــە ئاوێتەكردنێــك لــە دیاریكردنــی ڕابــەری نــوێ،
زەمینــەی گۆڕانــكاری لــە ڕێڕەوێكــی ئەرێنــی بێتەكایــەوە.
ئــەم بابەتــە كــە «ئوســوڵگەراترین ،توندڕەوتریــن و بــێ
پشــتیوانترین دەوڵەتــی دوای هاتنــە ســەر دەســەاڵتی
كۆمــاری ئیســامی» بتوانێــت ڕێخۆشــكەری بــژاردەی
دووەم بێــت ،رێتێنەچــووە  ،بــەاڵم بەپێــی ئەزموونــی
جیهانــی مەحــاڵ نییــە.
پەراوێزەكان
( )1بەرجام(برجــام) کورتکــراوەی «برنامــه جامــع اقــدام
مشــترک»ە کــە لــە الیــەن میدیــا و رۆژنامەکانــی ئێــران
لەبــری رێککەوتننامــەی وزەی ناوەکــی بەکاردێــت.
رێککەوتننامــەی ئێــران و واڵتانــی (١+٥کــە لــە ئیســتادا

ئەمەریــکای تێــدا نەمــاوە) ســەبارەت بــە پرســی وزەی
ناوەکــی ئێــران بــوو کــە لــە  ٢٠١٥/٧/١٤لــە شــاری ڤییەنــا
واژوو کــرا.
( )2کورتکــراوەی «»Financial Action Task Force
ڕێکخراوێکــی نێودەوڵەتییــە کــە لــە ســاڵی  ١٩٨٩لــە الیــەن
وەزیرانــی دادی واڵتانــی ئەندامــەوە دامــەزراوە و لــە
بنەڕەتــدا هەڕەشــەکانی «پارەســپیکردنەوە» هــۆکاری
ســەرەکی دامەزرانــدی ئــەم ڕێکخــراوە بووە .لــەم پێناوەدا
لــە ســاڵی  ١٩٨٩لــە شــاری پاریــس کۆبوونــەوەی لوتکــە لــە
نێــوان ســەرۆکایەتی واڵتانــی  G7و ســەرۆکی کۆمیســۆنی
ئەوروپــا و هەشــت واڵتــی تــر ئەنجامــدرا .ئامانجــی ئــەم
ڕێکخــڕاوە بەرەنگاربوونــەوەی پارەســپیکردنەوە ،ڕێگــری
لــە پاڵپشــتی دارایــی هێــزە تیرۆریســتییەکان و هــەر
هەڕەشــەیەکی تــرە کــە ببێتــە هــۆی مەترســی بــۆ ســەر
سیســتمی دارایــی نێودەوڵەتــی .ئــەم ڕێکخــراوە کــە لــە
ئیســتادا  ٣٨ئەنــدام لەخــۆ دەگرێــت ،چاالکییەکانــی لــە

9

ســاڵی  ٢٠١٢بەمــاوە فراوانتــر کــردووە.
( )3كاســبان تحریــم :مەبەســت ئــەو كــەس و الیەنانەیــە
كــە لــە مــاوەی ســەپاندنی ســزاكانی ســەر ئێــران ســوودیان
لــەم دۆخــە وەرگرتــووە و بەرژوەندییــان لــە درێژەپێدانــی
دۆخەكــەدا هەیــە.
( )4بەكارهێنانــی چەمكــی «مەیــدان» لــە بەرانبــەر
دیپلۆماســی بــۆ دوای چاوپێكەوتنــە دزەپێكراوەكــەی
محەمەدجــەواد زەریــف دەگەڕێتــەوە و مەبەســت لێــی
ئــەو ئاراســتەیەی نــاو سیاســەتی ئێرانــە كــە پێیانوایــە
بەرژەوەندییەكانــی ئێــران لــە بەكارهێنانــی هێــزی
ســەربازی لــە ڕێگــەی هێــزە پرۆكســییەكانی لــە ناوچەكەدا
بەدەســت دێــت و دەبێتــە چەكێكــی بەھێــز بۆ بااڵدەســتی
لــە دانوســتانەكان و وەرگرتنــی ئیمتیازاتــی زیاتــر.
سەرچاوە :ڕادیۆ فەردا
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ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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