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وەاڵمی پرۆکسیهكانی ئێران بۆ دیالۆگی
ستراتیژی نێوان ئەمەریکا و عێراق
کاپرین الولۆر و نیکۆالس کارڵ
پێشهكی
وادیــاره ئێــران فەرمانــی بە هێــزه پرۆكســییهكانی كردبێت
لـه عێــراق بــۆ هێشــتنهوهی هێرشـه چهكدارییهكانیــان بــۆ
ســهر هێزهكانــی ئهمریــكا لــه ئاســتێكی نــزم و كهمتــر
ههراســانكردنیان لــە عێــراق تــا دوای هەڵبژاردنــه
پەرلەمانییهكــهی ئــهو واڵتــه لــه ئۆکتۆبــەری  2021و
گهڕانــهوه بــۆ ئهنجامدانــی هێرشــه كوشــندهكانیان
لــه کۆتایــی  .2021ئێــران پێداچوونــهوه دهكات بــه
هەڵمەتــی دهركردنــی هێزەکانــی ئەمەریــکا لەعیــراق
دوای ئەنجامەکانــی دیالۆگــی ســتراتیژی نێــوان ئەمەریــکا
و عێــراق ،لــەو میانەیەشــدا ئەمەریــکا کشــانەوەیهكی
ڕەمــزی ســەرجەم هێزە شــەڕکەرەکانی لەعیــراق ڕاگەیاند.
بـهاڵم هێشــتا لەوانەیــە هێــزه پرۆکســییەکانی ئێــران پێــش
مانگــی تشــرینی یەکــەم هێرشــی گەورەتــر بــۆ ســەر
هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق ئهنجــام بــدهن ،تهنانـهت
ڕهنگــه هێرشــەکانیان فراوانتــر بکــەن بهمهبهســتی
بــە ئامانجگرتنــی فڕۆکــە و بنکــە و هاوپهیمانهكانــی
ئەمەریــکا لــە تــەواوی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.
ناوهڕۆك
ویالیەتــه یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا ڕایگەیانــد تــا
کۆتایــی ســاڵی  2021هیــچ هێزێکــی ئەمەریــکا بــە ڕۆڵــی
شــەڕکەرەوە لــە عێــراق بوونــی نابێــت .ئــەم ڕاگەیاندنــە
دوای ئــەوە هــات کــە خولــی چــوارەم و کۆتایــی دیالۆگــی
ســتراتیژی نێــوان ئەمەریــکا و عێــراق لــە واشــنتۆنی
پایتەختــی ئهمریــكا لــە  26ی تەممــوزدا كۆتاییهــات .ئــەو
گۆڕانكارییـهی لــە ڕۆڵــی هێزەکانی ئەمەریکادا کشــانەوەی
بەرفراوانــی هێزهكانــی ئــهو واڵتــه لــه عێــراق لــه
خۆناگرێــت .بەشــێوەیەکی بهرچــاو هێزەکانــی ئەمەریــکا
4

لــە ســاڵی  2020دا کۆتاییــان بــە ئەرکــی ش ـهڕ (جهنگــی)
خۆیــان لــە عێــراق هێنا و لە ڕۆڵی ڕاهێنان و ڕاوێژپێكردن
و یارمەتیــدان و هاوبەشــیکردنی هەواڵگریــدا دەمێننــەوە.
ب ـهاڵم لهگ ـهڵ ئهوهشــدا هێــزه پرۆکســییەکانی ئێــران ل ـه
عێراقــدا لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا هێرشــیان کــردە
ســەر هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق و ســوریا بــۆ ئەوەی
ئــەم کشــانەوەیە خێراتــر بکــەن .هێرشــی پرۆکســییهكانی
ئێــران یەکســەر پێــش دیالۆگــی ســتراتیژی نێــوان هـهردوو
واڵت کەمبــووەوە ،ئهویــش وەک ئامادهكارییهكــی ئێــران
و هێــزه پرۆکســییەکانی بــۆ گفتوگۆكــردن لەســەر چۆنێتــی
وەاڵمدانــەوەی دەرئەنجامەکانــی ئ ـهو گفتوگۆیان ـه .بۆی ـه
میلیشــیا پرۆكســییهكانی ئێــران هەڕەشــەی هێرشــی
زیاتریانکــردووە ئەگــەر بێتــو ئەمەریــکا تــا کۆتایــی ســاڵی
 2021بەتــەواوی لەعێــراق نەکشــێتەوە.
وەاڵمی پرۆکسی ئێرانی
پێدەچێــت ئێــران و میلیشــیا پرۆکســییەکانی لــه عێــراق
ڕێککــەون کــە هێرشــی گــەورە بــۆ ســەر هێزەکانــی
ئەمەریــکا لــە عێــراق ســنووردار بکــەن تــا کۆتایــی ســاڵی
 .2021بەپێــی راپۆرتــەکان فەرمانــدەی هێــزی قودســی
ســوپای پاســداران ئیســماعیل قائانــی لــە 27ی تەممــوز
لەگــەڵ النــی کــەم نوێنــەری پێنــج میلیشــیای عێراقــی
لــە نەجــەف و بەغــدا کۆبووەت ـهوه و فەرمانــی پێــداون
ك ـه بــۆ ماوەیەکــی کاتــی هێرش ـهكانیان ك ـهم بكهن ـهوه.
هەروەهــا لــە  28ی تەممــوز بــه بەرپرســانی عێراقــی
ڕاگهیانــدووه ك ـه ئێــران چــاوەڕوان دهكات و دهیهوێــت
ببینێــت ،بــەاڵم فەرمــان بــە هێــزه پرۆکســییەکانی دەدات
بــۆ هێرشــکردنە ســەر بنکەکانــی ئەمەریــکا لــە هەولێــر
و هەریــر ئەگــەر هێزەکانــی ئەمەریــکا تــا کۆتایــی ســاڵی
 2021نەکشــایەوە .بـهاڵم هێشــتا ویالیەتـه یهكگرتووهكانــی
ئەمەریــکا ئامــاژەی ئــەوەی پیشــان نـهداوه کــە کشــانەوەی

لــەو جــۆرە ڕوودەدات.
لەوانەیــە میلیشــیا پرۆکســییەکانی ئێــران تهنهــا چاوهڕوانــی
فهرمانــی ئیســماعیل قائانــی بــن بــۆ دهســتكردنهوه
بــه هێرشــهكانیان .دهســتهی هەماهەنگــی مقاوهمــهی
عێراقــی (هیئـه تنســیق المقاومـه العراقیـه) ڕایگەیانــد کــە
میلیشــیاکان لــە ئامادەباشــیدا دەمێننــەوە بــۆ ئەنجامدانــی
هێــرش و ئەگــەر ویالیەتــه یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا
هێزەکانــی لــە عێــراق نەکشــێتەوە .ئــهم دهســتهیهش
نوێنــەری ســەرەکی ئێــران لــە عێــراق لــە خۆدەگرێــت،
ههروههــا ئــهو رێكخراوانــه لــه خۆدهگرێــت كــه
لهالیــهن ئهمریــكاوه خراونهتــه لیســتی تیــرۆرهوه
هاوشــێوهی کەتائیبــی حزبــواڵ ،عەســائیبی ئەهــل ئەلحــەق
و بزووتنــەوەی حزبــواڵ و ئەلنوجابــا .لــە بەیاننامەیەکــدا
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا تۆمەتبــار دەکات
بــەوەی کــە بــە فێڵــەوە نــاوی هێزەکانــی لــە عێــراق
دهگۆڕێــت بــۆ «درێژکردنــەوەی داگیــرکاری» ،بۆیــه لــە
داهاتــوودا چەنــد مەرجێکی بۆ دووبارە دهســتپێكردنهوهی
هێرشــهكانی دانــاوه.
ئێــران و میلیشــیا پرۆکســییەکانی بــۆ ئ ـهو بهش ـهی مــاوه
لـه ســاڵی  ،2021هێــرش و گێچهڵكردنـه چهكدارییهكانیــان
لــە ئاســتێكی نزمــدا دههێڵنــهوه بــۆ ســەر هێزەکانــی
ئەمەریــکا .ه ـهر ل ـهم میانهیهشــدا ئیســماعیل قائانــی لــە
27ی تەممــوزدا لــە بەغــدا چــاوی کــەوت بــە بەرپرســی
بــااڵی کەتائیبــی حزبــواڵ و ئهبــو فــهدهك المحمــداوی
 .لهوانهیــه كــه ئیســماعیل قائانــی فەرمــان بــە ئەبــو
فــەدەک کردبێــت کــە دووبــارە گێچهڵــی چهكــداری
دهســتپێبكهنهوه ،بــهاڵم هێشــتا نههێڵێــت بگاتــه
ئاســتی هێرشــی چهكــداری بهرفــراوان و گــهوره .لــهم
چوارچێوهیهشــدا شــانەی چهكــداری کەتائیبــی حزبــواڵی
عێراقــی شـهش هێرشــیان كــرده سـهر کاروانــی لۆجســتی
ســوپای عێراقــی کــە لــە  29ی تەممــوزە وە بــۆ  1ی ئــاب
كــه لهگــهڵ هێزهكانــی هاوپهیمانــان بــه ســەرکردایەتی
ئەمەریــکا گرێبەســتیان لەگــەڵ کــراوە ،ئاشــکرایه کــە ئــەم
هێرشــانه بــۆ ســهر هێزەکانــی هاوپەیمانــان زیادبــووە
بــەراورد بــە مانگەکانــی ئــەم دواییــە.
هەروەهــا لــە  29ی تەممــوزدا میلیشــیا پرۆکســییهكانی
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ئێــران دوو مووشــەکی ئاراســتهی باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا
لــە بەغــدا كــردووه .کەتائیبــی حزبــواڵی عێراقــی
بەرپرســیارێتی خــۆی لـه هێرشــانه ڕهتكــردهوه وهێرشــەی
خســتە ئەســتۆی ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا.
ئــەم هێرشــانهش ئامــاژەن بـهوهی كـه ئیســماعیل قائانــی
گڵۆپــی ســهوزی بــۆ بەردەوامــی هێرشــەکان بــۆ بــه

مهبهستی میلیشیا پرۆکسییەکانی
ئێران لەو هێرشە هەراسانکەرانە
ئهوهیه كه بهبیر ئەمەریکای
بهێننەوە کە ئەگەر ئەمەریکا
نەکشێتەوە دەتوانن هێرشە
گەورەکان دەستپێبکەنەوە

ئامانــج گرتنــی بەڵێنــدەره عێراقییــهكان داگیرســاندبێت،
لەبەرئــەوە مەترســی لەســەر ژیانــی ئەمەریکیــهكان
دروســتناکات ،هەروەهــا هێرشــی موشــەکی بچووكــی
هەراســانکار ك ـه پێناچێــت زیانــی گــەورەی لێبکەوێت ـهوه
ئهویــش رێگهپێــدراوه ،ههمــوو ئهمانــهش لهپێنــاو
بەردەوامیــدان بــە فشــارەکان لەســەر بڕیاربەدەســتانی
ئەمەریــکا بــۆ خێراكردنــی پرۆسـهی كشــانهوه لـه عێــراق.
هــهروهك لەوانەیــە مهبهســتی میلیشــیا پرۆکســییەکانی
ئێــران لــەو هێرشــە هەراســانکەرانە ئهوهبێــت كـه بهبیــر
ئەمەریــکای بهێننــەوە کــە ئەگــەر ئەمەریــکا نەکشــێنەوە
دەتوانــن هێرشــە گــەورەکان دەســتپێبکەنەوە.
پێدهچێــت ئێــران و میلیشــیا پرۆکســییەکانی مەرجــی
سیاســیان دانابێــت بــۆ دەســتپێکردنەوەی هێرشــە
فراوانهكانیــان لــە دژی هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق

لــە کۆتایــی ســاڵی  .2021بەپێــی راپۆرتــەکان ئیســماعیل
قائانــی فەرمانــی بــە هێــزه پرۆکســییەکان کــردووە بــۆ
پێکهێنانــی لیژنەیهكــی پەرلەمانــی بــۆ فشارخســتنە
ســەر حکومەتــی عێــراق لــە ڕووی سیاســییەوە بــۆ
جێبەجێکردنــی ڕێككهوتننامــهی کشــانەوەی هێزهكانــی
ئەمەریــکا .ههروههــا ئیســماعیل قائانــی لــە 27ی تەممــوز
لەگــەڵ هــادی عامــری ســکرتێری گشــتی ڕێکخــراوی بــەدر
لــە بەغــدا کۆبــووەوە بــۆ ئــەوەی بــاس لــە هەماهەنگــی
کردنــی لیژنــە پهرلهمانییهكـه و شــێوازی كاركردنــی هێــزه
پرۆكســییهكانی ئێــران بكــهن لهگــهڵ نزیکبوونــەوەی

گرووپە پرۆکسییهكانی
ئێران لە عێراق
بههۆی نزیكبوونهوه
لە هەڵبژاردنەکانی
عێراق هێرشهكانیان
كهمكردووەتهوه

هەڵبژاردنەکانــی مانگــی تشــرینی یەکەمــی 2021ی عێــراق.
ئاشــكرایه هــادی عامــری ســەرۆکایەتی دووەم گەورەتریــن
کوتلــە پەرلەمانییەکــەی عێــراق دەکات کــە ئەویــش
هاوپەیمانــی فەتحــە ،کــە بــە شــێوەیەکی چاوهڕواننهكــراو
ستایشــی تیمەکــەی مســتەفا كازمــی ســەرۆک وەزیرانــی
عێراقــی کــرد دوای دیالۆگــی ســتراتیژی و دەرئەنجامەکەی
بــە «دەســتکەوتی نیشــتمانی» وەســفکرد.
چــاوهڕوان دهكرێــت ك ـه هــادی عامــری جهخــت لهس ـهر
ئــهو لیژنــه پهرلهمانییــه بكاتــهوه كــه دروســتكراوه و
ههوڵهكانــی بــۆ دهســتهبهركردنی شــهرعیهتی سیاســی
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دهرکردنــی هێزهکانــی ئهمریــکا بخاتهگــهڕ .لهالیهكــی
ترهوه ڕەنگە ئامانجی ئیســماعیل قائانی لە دروســتكردنی
ئــهو جــۆرە لیژنەیــە دابینکردنــی شــەرعیەت بێــت بــۆ
هێرشــی بهرفراوانــی میلیشــیا پرۆکســیهكانی ئێــران لــه
داهاتــوودا کاتێــک لیژنەکــە بــۆی دەرکــەوت کــە تـهواوی
هێزەکانــی ئەمەریــکا لـه عێــراق نهكشــاونهتهوه .لەوانەیــە
ئــەو لیژنەیــە ههڵوێســتی خــۆی لهســهر دهرنهچوونــی
هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق ئاشــكرا بــكات بــەو
شــێوەیەی کــە بڕیــارە لــە نێــوان هەڵبژاردنەکانــی 10ی
تشــرینی یهك ـهم و  31ی كانوونــی یهكهمــدا کــە داوکاری
ئەمەریــکا و عێــراق بــۆ کۆتاییهێنــان بــە ئامادەبوونــی
جەنــگاوەری ئەمەریــکا دیاریکــرد .دواخســتنی ڕاگهیاندنــی
ههڵوێســتی ئ ـهو لیژنهی ـهش بهمهبهســتی ڕێگەدان ـه بــەو
ســهركرده سیاســیانهی عێــراق ههیــه كــه هاوپهیمانــن
لهگــهڵ ئێــران بــۆ ئــهوهی جهختــی ســهرهكیان لهســهر
ههڵبژاردنــهكان و ئامــادهكاری ههڵبــژاردن و مانــهوهی
ســهقامگیری ناوخۆیــی بێــت ،بهتایبهتــی لــە کاتێکــدا
ئێــران میلیشــیا پرۆکســییەکانی لـه عێــراق ئامــادە دەکات
بــۆ هەڵکشــانی هێرش ـه چهكدارییهكانیــان دژی ویالیەت ـه
یهكگرتووهكانــی ئهمریــكا لــه داهاتــوودا.
ســەرۆک وەزیرانــی داهاتــووی عێراقیــش دەیتوانــی
یەکالیەنــە فەرمانــی دهركردنــی تــەواوی هێزەکانــی
ئەمەریــکا لــە عێــراق بــدات ،بۆی ـه بــۆ ئێــران پێویســتە
هاوپەیمانــی فەتــح دەرئەنجامهكانــی هەڵبژاردنــی ئاینــده
گهرهنتــی بــكات تــا ئـهوهی بتوانێــت ســەرۆک وەزیرانــی
داهاتــووی عێــراق دهستنیشــان بــكات .ههرچهنــده ئــەو
ســیناریۆیە (دیاریكردنــی ســهروهك وهزیرانــی عێــراق
لهالیــهن میلیشــیا و هێــزه پرۆكســیهكانی ئێرانــهوه
ســیناریۆیهكی چاوهڕواننهكــراوه) ،بــەاڵم هێشــتا
مهترســییه بۆســهر بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا لــه
ئاینــدهدا .هەندێــک گرووپــی پرۆکســی ئێــران بــەردەوام
دەبــن لــە هوتافــدان و بانگهشــهكردن بــۆ شــەڕ دژی
هێزەکانــی ئەمەریــکا .بــەاڵم ئــەو گرووپانــەی زۆرتــر
لــە ئەنجامــی دیالۆگــی ســتراتیژی نێــوان ه ـهردوو واڵت
نیگەرانــن ،زیاتــر ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە لــە دەرەوەی
خاکــی عێــراق هێرشــی گەورەتــر ئەنجــام بــدەن بــۆ

ئــەوەی پەیــڕەوی لــە ڕێوشــوێنە ئێرانییــەکان بکــەن.
ڕەنگــە لــه ئاینــدهدا ئێــران و میلیشــیا پرۆکســییەکانی
بــەردەوام بــن لــە هێرشــەکانی دژ بــە هێزەکانــی
ئەمەریــکا لــە ســوریا و دەســتبکەن بــە ئامانجگرتنــی
فڕۆکــە ،یــان بنکــە ســهربازییهكانی ئەمەریــکا لــە
شــوێنهكانی تــری ناوچەکــە .بــۆ نموونــه کەتائیبــی
حزبــواڵی عێراقــی بانگەشــەی ئهنجامدانــی هێرشــەکانی
پێشــووی بــۆ ســەر بنکــە ســهربازییهکانی ئەمەریــکای
لــە ســووریا کــرد و هەڕەشــەی ئهوهشــی کــرد کــە
هێرشــی داهاتــوو بــۆ دهركردنــی هێزهكانــی ئەمەریــکا
ئەنجــام دەدات .میلیشــیا پرۆکســییەکانی ئێــران بــە
الیەنــی کەمــەوە لــە نێــوان  28حوزهیــران تــا 10ی مانگــی
تهممــوزی  2021ســێ هێرشــی مووشـهكی و فرۆکــەی بــێ
فڕۆكهوانیــان بــۆ ســەر بنكــه و بارهگاکانــی ویالیەتــه
یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا لــە ســوریا ئەنجامــدا.
هــهروهك گومــان دهكرێــت ئــەو هێرشــانە بــەردەوام
بــن بهتایبــهت كاتێــك گرووپــە پرۆکســییهكانی ئێــران
لــە عێــراق بههــۆی نزیكبوونــهوه لــە هەڵبژاردنەکانــی
عێــراق هێرشــهكانیان كهمكردووەتــهوه .ههرچهنــده
پێدهچێــت هێرشــەکانی ســهر هێزهكانــی ئهمریــكا لــە
ســوریا نهبێت ـه هــۆی تێكدانــی ســەقامگیرکردنی عێــراق،
بــەاڵم ئامانجــی هەراســانکردنی بڕیاربەدەســتەکانی
ئەمەریــکا بهدیدههێنێــت بــۆ ئــەوەی کشــانەوەی
تــەواوی هێزهكانیــان ل ـه عێــراق خێراتــر بك ـهن .ڕەنگــە
میلیشــیا پرۆکســییەکانی ئێــران هەوڵبــدهن قوربانــی و
زیانهكانــی ئەمەریــکا لــە ســووریا وهك باجێكــی قــورس
بخهنهســەر ئیــدارەی جــۆ بایــدن ،هــەروەک هەوڵیــان
دا بەرپرســیارێتی هێرشــەکەی 28ی حوزەیــران بخهنــه
ئهســتۆی ئیــدارهی ئهمریــكا.
گرووپــە پرۆكســییهكانی ئێــران لەوانەیــە توانــای نوێــی
ســهربازی زهمیــن بــه ئاســمانیان پهرهپێدابێــت بــۆ
هەڕەشــەکردن لــە ئۆپەراســیۆن و چاالكییـه ئاســمانییەکانی
هێزهكانــی ئەمەریــکا .دهســتهی هەماهەنگــی مقاوهم ـهی
عێراقــی جەختــی لــەوە کــردەوە کــە ئەگــەر بۆیــان
دهربكهوێــت کــە ئەمەریــکا ناکشــێتهوه ڕەنگــە هێــرش
بکــەن بــۆ ســەر هــەر فڕۆکەیەکــی بیانــی لــە ئاســمانی
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عێراقــدا .ههروههــا هوتافــی میلیشــیا پرۆکســییهكانی
ئێــران بــە شــێوەیەکی بــهردهوام بــۆ خســتنهخوارهوهی
فرۆکەکانــی ئەمەریــکا لــە ســاڵی  2021دا بهردهوامــه.
ئێــران و پرۆکســییەکانی لەوانەیــە بنکــە و بارەگاکانــی
ئەمەریــکا لــە دەرەوەی عێــراق و ســوریا بــە ئامانــج
بگــرن ئەگــەر لــە چەنــد مانگــی داهاتــوودا ئاڵۆزییــەکان
دووبــارە ڕوو لــە زیادبــوون بکەنــەوە .وتەبێــژی کەتائیبــی
حزبــواڵی عێراقــی لــە 27ی تەممــوزدا جەختــی لــەوە
کــردەوە کــە گرووپەکــە دەتوانێــت «هــەر بنکەیەکــی
ســهربازی جــا واڵتانــی عەرەبــی ،یــان ناعەرەبــی بێــت
کــە لەالیــەن ئەمەریکیــەکان بەکاربهێنرێــت  ...بــۆ
ئــەوەی هێــرش لــە نــاو عێراقــدا دەســتپێبکات» بـه ئامانــج
بگرێــت .کەتائیبــی حزبــواڵ توانــای بهكارهێنانــی فرۆكـهی
بــێ فرۆكهوانــی ههیــه بــۆ ماوهیهكــی دوورمــەودا کــە
بتوانێــت بگاتــە واڵتانــی کوێــت و ئــوردن و تورکیــا و
ئیســرائیل و ســعودیە ،هـهروهك ئـهو گرووپه بەرپرســیارە
لــە هێرشــەکانی پێشــووی لــه ڕێگــهی فرۆكــهی بــێ
فرۆكهوانـهوه لهناوخاكــی ســوریا و عێــراق و کوردســتانی
عێــراق و ئــوردن و ئیســرائیل و ســعودیە.
لهبهرئــهوهی ئامانجــی کۆتایــی ئێــران کورتکردنــەوەی
مانــهوه و وجــودی ســەربازی و کاریگــەری ئەمەریکایــه
نــەک تەنیــا لــە عێــراق و ســوریا ،بەڵکــو لــە سەرانســەری
ناوچەکــەدا .بۆیــه ڕهنگــه هوتافــی ئێــران و هێــزه
پرۆکســییهكان بتوانێــت پاڵنهربێــت بــۆ دهرچوونــی
هێزەکانــی ئەمەریــکا و فڕۆکــە و کاریگەرییهكانــی لــە
عێــراق و ســوریا و تــەواوی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت.
ڕێگای بهدیل
ڕهنگـه ئێــران و میلیشــیا پرۆکســییەکانی هێرشــی گەورەتر
و بهرفراوانتــر لــە عێــراق دەســتپێبکەنەوە ،زووتــر
لــەوەی کــە پالنیــان بــۆ داڕشــتووە .ئێــران و میلیشــیا
پرۆکســییەکانی ملمالنێیەکــی ههرێمــی لەگــەڵ ئیســرائیل
بەڕێوەدەبــەن کــە دەتوانێــت ئێــران ناچــار بــکات تــا لــە
کۆتایــی ســاڵدا پالنــی پەســەندی خــۆی بــۆ ئیدارهدانــی
توندوتیژییــهكان لــە عێراقــدا دووبــارە هەڵبســەنگێنێت.
ههرچهنــده ئێــران لــە هەوڵــی ئەوەدایــە کــە لــە دژایهتــی

و هێرش ـهكانی دژ بــە ئیســرائیل و ئەمەریــکا ك ـه ب ـهرهو
ههڵكشــان دهڕوات لێكجیابكاتــهوه .بــەاڵم هێشــتا
ئێــران کوردســتانی عێــراق وەک ناوەنــدی هەواڵگــری
ئیســرائیل و ئەمەریــکا دهبینێــت .بۆی ـه دهشــێت هێرشــە
ئاســمانییەکانی ئیســرائیل لــە ناوخــۆی عێراق ،یان هێرشــە
نهێنییهكانــی ئیســرائیل لــە ناوخــۆی ئێــران ببێت ـه هــۆی
ڕوودانــی هێرشــی ئێرانییــەکان لــە کوردســتانی عێــراق
و دووبــارە بازنــەی هێرشــه چهكدارییهكانــی ئێــران لــه
ڕێــی پرۆكســییهكانییهوه لــه عێــراق پێــش کۆتاییهاتنــی
ســاڵی  2021بــهرهو ههڵكشــان ببــات.
ههروههــا دواجــار ڕەنگــە ئێــران بــە بڕیــاری خۆیــدا
بچێتــهوه بــۆ ســنووردارکردنی هێرشــەکانی لهرێــی
گرووپـه پرۆكســییهكانییهوه لــە عێــراق لــە مــاوەی کۆتایــی
ســاڵدا ئەگــەر بێــت و گفتوگــۆ ناوهکییەکانــی ڤییەنــا
ببهســترێتهوه بــه هەڵکشــانی هێرشــه چهكدارییهكانــی
پرۆكســییهكانی ئێــران لــه عێــراق .لهگــهڵ ئهوهشــدا
ئــەو ســیناریۆیە بــە چاوهڕواننهكــراوی دەمێنێتــەوە.
بۆیــه ســەرۆکی نوێــی ئێــران (ئیبراهیــم ڕەیســی) و
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ســەرکردەی بــااڵی شۆڕشــی ئیســامی ئێــران (عەلــی
خامنەیــی) دهتوانــن رێــڕهوی گفتوگۆكانــی ئێــران بــۆ
ڕێككهوتنــی هاوبهشــی ئهتۆمــی ئێــران لهگــهڵ
واڵتانــی رۆژئــاوا كــه ناســراوه بــه ( )JCPOAبگــۆڕن
و دووبــاره بڕیــاری دهســتپێكردنهوهی توندوتیــژی دژ بــە
ئەمەریــکا هەڵبژێــرن ،ئهگــهر گفتوگۆكانــی تایبــهت بــه
رێككهوتننامــه ئهتۆمییهكــهی ئــهو واڵتــه شكســتبهێنێت.
ئاشكراشــه ئامانــج لــهو توندوتیژییــە تۆڵەکردنــەوە و
بهردهوامــی دان ـه ب ـهو فشــاره س ـهربازییه گ ـهورهی ك ـه
دژی ویالیەتــه یهكگرتووهكانــی ئهمریــكا مومارهســهی
دهكات .بۆیــه لــه ههریــهك لــهو ســیناریۆیانهدا ئێــران
دەتوانێــت داوا لــە میلیشــیا پرۆکســییەکانی بــکات بــۆ
ئــەوەی پێــش کۆتایــی ئهمســاڵ هێرشــی گەورەتــر
بــۆ ســەر بنكــه و بارهگاكانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق و
ناوچەکــە دەســتپێبکهنهوه.
سهرچاوه /پهیامنگای لێكۆڵینهوهی جهنگ
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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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