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پێشەكیی وەرگێڕ
“چینە ناوەڕاستەكان ،خاوەن پیشە بچووكەكان ،كاسبكاران،
پیشەوەران ،جووتیاران ،هەموو ئەمانە دژی بۆرژوازیی خەبات
دەكەن بۆ ئەوەى بوونی خۆیان وەك چینی ناوەڕاست ،لە
لەناوچوون ڕزگار بكەن ،كەواتە ئەوان شۆڕشگێڕ نین ،بەڵكو
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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موحافەزەكارن؛ لەوەش خراپ و بەدتر ،ئەمان كۆنەپارێزن،
چونكە دەیانەوێت چەرخ و رەوتی مێژوو بۆ دواوە بگەڕێننەوە”.
(كارڵ ماركس و فرەدریش ئەنگڵس ،مانیفێستی پارتی كۆمۆنیست).1

بەردەوام بەر ئەم پرسیارە دەكەوین :فەندەمێنتالیزمی
ئیسالمیی چییە و چۆن سەریهەڵدا؟ هەزاران وەاڵم و
تەفسیرگەلی جیاواز بۆ ئەم پرسیارە سەریانهەڵداوە ،بەاڵم
هەریەكەیان بەجۆرێك نەیتوانیوە ڕیشەى بابەتەكە بدۆزێتەوە،
هەندێك پێیانوایە فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی خەسڵەتی
كۆمەڵگای عەرەبییە كە دەیەوێت خەالفەت دامبەزرێنێتەوە،
هەندێكی دیكە ئیسالم وەك فاشیست لەقەڵەم دەدەن و
داوا دەكەن دەوڵەتان هەرچی زووتر ئەم شەولەبانی فاشیزمە
لەنێو بەرن ،هەندێكی دیكە ،وەك هێزێكی هاوپەیامن سەیری
دەكەن و بەتایبەت كاتی خۆى زۆرێك لە چەپەكانی جیهانی
سێیەم ،سەردانی ڕەوتە ئیسالمگەراكانیان دەكرد ،چونكە وەك
هاوپەیامن دژ بە ئیمپریالیزمی جیهانیی ،دەیانبینی .هەروەها
زۆر تەفسیری دیكە و ئاراستەى دیكە هەن ،كە ئیسالمیزم وەك
هێزێكی هەلپەرست دەبینن ،كە سوود لە ناڕەزایەتییەكانی
خەڵك وەردەگرێت و سواری شەپۆل دەبێت ،ئەگەرچی ئەمە
 -1كاڕڵ ماركس و فرەدریك ئەنگڵس :مانیفێستی پارتی كۆمۆنیست،
وەرگێڕانی :پێشڕەو محەمەد ،دەزگای توێژینەوە و هزریی شەهید ئارام،
سلێامنی ،2016 ،ل.41-40
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بە تەنها خەسڵەتی ئیسالمیی نییە و بەڵكو خەسڵەتی هەموو
بزووتنەوە بۆرژوازییە هەلپەرست و ئۆپۆرتۆنیستەكانە بەدێژایی
مێژوو .هەن ،كۆمەڵێكی دیكە ئیسالم وەك یار و هاوپەیامنی
ئیمپریالیزم و بەتایبەت هاوپەیامنی ئەمریكا ،دەبینن ،ئەگەرچی
ئەم بەرەیەیان وردبینرت و دەقیقرتن لەوانیدیكە و بەاڵم ئەوەى
ئەوانیش بە تەواویی نایبینن ،خەسڵەتی ناكۆكیی بزووتنەوە
ئیسالمییەكانە لەناو خۆیدا ،ئەگەر ئیسالمیزم هاوپەیامنی
ئیمپریالیزمە ئەیچۆن بەو خێراییە بەدژی ئیمپریالیزم (ئەڵبەتە
نەك ئیمپریالیزم ،بەڵكو دونیای غەرب) هەڵدەگەڕێنەوە و 11ی
سێپتێمبەر منوونەیەكی ئەم دیاردەیەیە .ماركسیستەكان زۆر
بەجوانی پشتیوانیی لۆجیستیی و دارایی ئیسالمیی سیاسییان
لەالیەن ئەمریكاوە شیكردووەتەوە ،بەاڵم زۆربەى جار لەوە
تێنەگەیشتوون ،بۆچی ئەم ڕەوتە دەبێتە جێگای سەرنجی
ئەمریكا و پاشان بەدژی ئەمریكا هەڵدەستێتەوە.
ئەگەرچی سەمیر ئەمین لە شیكارییە ماتریالیستییەكەیدا
بۆ ئیسالمی سیاسیی دەڵێت“ :بۆرژوازیی كۆمپرادۆری ناوچەیی،
سەرمایەدارانی تازەپیاكەوتوو و قازانجكەرانی جیهانی بەرفراوانی
سەرمایە بە دەست و دڵێكی كراوەوە پشتیوانیی لە ئیسالمی
سیاسیی دەكەن .ئیسالمی سیاسیی ڕوانگەی دژەئیمپریالیزمی
ڕەتكردۆتەوە و لەبری ئەمە هەڵوێستی دژە-خۆرئاوا (كەم و زۆر
دژە-مەسیحییەت)ی هێناوەتە پێشەوە .ئەم هەڵوێستەش ئەم
كۆمەڵگایانەی بەشێوەیەكی ڕوون و ئاشكرا بەرەو بنبەست و
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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چەقبەسنت بردووە و كەواتە هیچ بەربەستێك لەبەردەم ڕێگای
فراوانبوونی كۆنتڕۆڵی ئیمپریالیستیی لەسەر سیستەمی جیهانیی
دادەنێت» .هەروەها دەگات بەو ئەنجامەى بڵێت كە ئیسالمی
سیاسیی نەك تەنها دەربارەى كۆمەڵێك كێشە (بەدیاریكراوی
كێشەگەلێكی پەیوەست بە پێگەى كۆمەاڵیەتیی ژنان)
كۆنەپارێز و تەنانەت بەرپرسی گەلێك كاری توندڕەوانەیە كە
دژ بە هاوواڵتیانی ناموسڵامنن( ،وەك قیبتییەكانی میرس) بەڵكو
لە بنچینەدا كۆنەپارێزە و كەواتە ناتوانێت هیچ بەشدارییەك لە
ڕزگاریخوازیی نەتەوەكاندا بكات.
یاخود ئایا دەتوانین بڵێین ئیسالمی سیاسیی دەرەنجامی
خۆبەخۆى بیروباوەڕە ئاینییە ڕەسەن و واقیعییەكانی ئەم
نەتەوانە نییە .ئیسالمی سیاسی بەرهەمی چاالكیی سیستەمی
ئیمپریالیستییە كە هەڵبەتە هێزە تاریكبیرە كۆنەپارێز و چینە
كۆمپرادۆرەكانی ئێستا خزمەتی پێدەكەن .بەرپرسیارێتیی ئەم
بارودۆخە لەئەستۆی چەپیشە ،چونكە نەیتوانی تێبگات و
هەروەها نەیزانی چۆن ڕووبەڕووی ئەم تەحەدا و مەترسییە
ببێتەوە ،ئایا نابێت لەم بارەیەوە هیچ چەندوچونێك بكەین؟
هەروەكچۆن ئاسەف بەیات زۆر بەدروستی ئاماژەى
پێكردووە كە باسكردن لە ئیسالمگەرایی و بەستنەوەى
بەجەنگی ساردەوە – بە پشتیوانیی ویالیەتە یەكگرتووەكان
لە ئیسالمگەرایان بۆ وێرانكردن و لەناوبردنی كۆمۆنیزم –
بەجۆرێك لە جۆرەكان ڕیدەكشیۆنیزم یان كورتكردنەوەگەراییە،
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چونكە زیندووبوونەوەى ئیسالمگەرایی گەلێك ڕیشەى ناوەكیی
ڕەئیسیی خۆى هەیە .وێڕای ئەمە ،ئەم ڕاستییەش هەیە كە
ئیسالمگەرایان و «جیهانی ئازاد» لە گەلێك خاڵی دیاریكراودا
بەجۆرێك لە جۆرەكان دژی چەپەكان و بزووتنەوە سیكۆالرە
دژەئیمپریالیستییەكان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،یەكیان
گرتووە و یەكێتییەكی موقەدەسیان دروستكردووە .ویالیەتە
یەكگرتووەكان بە ئاسانی بە هەوڵ و تەقەلالكانی عەرەبستانی
سعوودیی لە بەهێزكردنی وەهابیزمدا وەك قەڵغانێكی
ئایدیۆلۆژیی دژی ناسیۆنالیزمی سیكۆالر و كۆماریخوازیی
سەرتاپاگیر و بزووتنەوەى چەپ و كۆمۆنیزم گەلێك جواڵنەوە
و ئۆپەراسیۆنی شاراوە و ئاشكرای ئەنجامداون .لە دەیەى
شەست و سەرەتاكانی دەیەى حەفتادا ،ئیسالمگەراكان دژ
بە بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكان (وەك بزووتنەوەی عەمامن)،
چەپە سیكۆالرەكان ،كۆمۆنیستەكان (سەرەڕای نەبوونی سرتاتیژ
و ڕێكخراوی سەربەخۆی سیاسیی چەپەكان) و بزووتنەوەی
ژنان ،جواڵونەتەوە .ئێستا ئەمەش خۆى بووەتە ڕاز و نهێنییەك
كە ویالیەتە یەكگرتووەكان و بریتانیا لەگەڵ جیهادییە
ئیسالمیستییەكاندا لە ئەفغانستان بۆ شەڕ دژی یەكێتیی سۆڤێت
و بەتایبەت ئەوەى ویالیەتە یەگرتووەكان چۆن پشتیوانیی لە
دەوڵەتی پاكستان كرد تا تاڵیبان لە ساڵەكانی دروستبوونیدا لەو
واڵتە جێبكاتەوە .بە دەربڕینێكی دیكە ،ئیمپریالیزم لە قۆناغە
دیاریكراوەكاندا سوودی لە گروپە جەنگاوەرە ئیسالمیستییەكان
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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وەرگرتووە .و لە هەر كەسێك زیاتر ژیلبەر ئاشكار لە كتێبی
«پێكدادانی بەربەرەكان11 :ی سێپتێمبەر و دروستكردنی بێ
نەزمیی نوێی جیهانیی»دا لەسەر هۆكارەكان و پاڵنەرەكانی
پشتی پشتیوانیی ئەمریكا و ئیمپریالیزم لە ئیسالمگەراكان
وەستاوە.
لە نێوان سااڵنی  1858-1857كەسێك بەناوی كارڵ ماركس
شیكاریی بۆ چەند ڕووداوێك دەكات بۆ ڕۆژنامەى نیویۆرك
تریبۆن ،لەناو ئەو ڕووداوانەدا ،یاخیبوونی سیپاهییەكان بوو،
كە سەربازانی لۆكاڵیی سوپای بریتانیا بوون لە هیندستان ،دژی
ئەفسەرانی خۆیان ڕاپەڕین .ئەگەرچی چاپەمەنییەكانی ئەوكاتی
بریتانیا ئەم یاخیبوونەیان ،بە هەڵگەڕانەوەى وەحشیگەرانە و
بەربەریزم لەقەڵەمدا ،بەاڵم ماركس بەم لەحنەوە شیكاریی بۆ
ڕووداوەكە دەكات:
«بەڕاستی ئەو بێحورمەتیی و سوكایەتییەى سیپاهییە
یاخییەكان لە هیندستاندا پێیاندەكرا ،تۆقێنەر ،مەترسیدار و
وەسفهەڵنەگرە ،لەو جۆرە هەنگاو و كردەوانەى تەنها لە جەنگە
یاخییەكان ،ناسیۆنالیستیی ،ڕەگەزیی و زیاتر لە هەرشتێك ،لە
جەنگە ئایینییەكاندا دەیبینین؛ بە دەربڕینێكی دیكە ،بریتانیای
بەڕێز تەنها كاتێك دەستدەكات بە چەپڵە لێدان كە ئەم جۆرە
كارانە ڤیندییەكان دژی «ڕەشەكان» ،گەریال ئیسپانییەكان دژی
فەڕەنسییە كافرەكان ،سەرڤینەكان دژی دراوسێ ئەڵامنی و
هەنگارییەكانی خۆیان ،كرواتەكان دژی ڤینسیاییە یاخییەكان،
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و گاردی بزۆكی كاوانیاك و یان دیسامبەریستەكانی بۆناپارت
دژی كوڕان و كچانی پرۆلیتاریای فەڕەنسا بكرێن .وێڕای ئەمانە،
هەرچەند ڕەفتاری سیپاهییەكان شەرمەزاركەرتر و قێزەونرت بێت،
تەنها و تەنها بەشێوەیەكی شاراوە ڕەنگدانەوەى ڕەفتاری خودی
بریتانیایە لە هیندستان نەك تەنها لە سەردەمی دامەزراندنی
ئیمپراتۆرییە خۆرهەاڵتییەكەى ،بەڵكو تەنانەت لە دە ساڵی
جێگیربوونی ئەو حكومەتە تا ئەمڕۆكە دەردەخات .بۆ ئەوەى
خەسڵەت و تایبەمتەندیی ئەم حكومەتە دیاریبكەین ،تەنها
ئەوەندە بەسە بڵێین ئەشكەنجەى سەرەكیی و ئۆرگانیكییەتی
لە سیاسەتە داراییەكەیدا .لە مێژووی مرۆڤایەتیدا شتێك هەیە
وەك سزا؛ و ئەمە یاسای سزای مێژووییە كە خودی تاوانبار و
موجریامن ئەمرازەكەى دروست دەكەن نەك قوربانیان».
ئەم وتانەى ماركس دەقاودەق پێشبینیكردنی 11ی
سێپتێمبەر دەكەنە شتێكی حەمتیی ،كەواتە كوژراوانی ئەو
ڕووداوە لە شیكاریی كۆتاییدا قوربانیی دووبەرەن :هەم
قوربانیی تیرۆریستەكانن و هەم قوربانیی دەوڵەتی ئەمریكا
خۆى كە نەخشەى بۆ ئەوان كێشابوو .ماركس لەم نووسینەدا
دەیەوێت شتێكامن پێبڵێت ،بەرپرسیارەتیی كۆتایی لەسەر
شانی هەمان ئەو دەڵەتەیە .ئایا ماركس دەیەوێت پێامن بڵێت
بۆ ئەوەى تاوانەكانی ئەمریكا لەم ناوچەیەدا فەرامۆش بكەین،
دەبێت ئەو دەوڵەتە خۆى غەرقی خوێن بكات؟ ئەمریكا
بەدرێژایی سەدەى بیست پشتیوانیی ئیسالمگەراكانی كردووە،
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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هەم پشتیوانیی دارایی و هەم لۆجیستیی ،لەبەر دوو هۆ :یەك،
لەناوبردنی نفوزی كۆمۆنیزم لەو ناوچەیەدا و دوو ،چەپاوكردن
و بەتااڵنربدنی نەوتی ئەم ناوچەیە ،لەڕێگای پشتیوانیكردنی
دەوڵەتە دەستنیشانكراوەكانی خۆى و بەتایبەت بنەماڵەى ئال
سعوود لە عەرەبستانی سعوودیە ،ئەوەتا زیبگنیڤ بێرژنسكیی،
دەڵێت« :ئێمە پێویستامن بە نەوتی ئەوان هەیە و لە ئەنجامدا
دەبێت لە هاوڕێیەتیی ئەوان دڵنیا بین و كەواتە دەستدەكەین بە
پاراستنی ئەمنییەتی ئەوان .ئەوانیش لە هەمانكاتدا بەجۆرێك و
بە تەواویی لەپێناوی ئەمنییەتی خۆیاندا لە ناوچەكە ،وابەستەى
ئێمەن ،چونكە زۆر زیانبەخش و هەروەها پارەدارن .كەواتە،
لێرەدا جۆرە وابەستەییەكی بەرانبەری عەجیب بوونی هەیە،
ئەگەرچی ناهاوسەنگیشە».
ژیلبەر ئاشكار دەڵێت« :كاتێك هێزەكانی ئەمریكا بۆ جەنگی
كەنداو لە ساڵی « 1991-1990ڕۆیشتنە سعوودیە» ،پاشایەتیی
عەرەبستان  55ملیار دۆالری خەرج كرد كە بەشێكی گەورەى
بۆ تێچوونەكانی هێزەكانی ئەمریكا بوو لەو خاكەدا ،و  17ملیار
دۆالر ڕاستەوخۆ وەك پشكی سعوودییەكان بۆ دابینكردنی
دارایی ئۆپەراسیۆنە جەنگییەكانی ئەمریكا تەرخانكرا .پاشایەتیی
سعوودیە ساڵەهای ساڵ بودجەى ئەمریكای بە كڕینی
لەڕادەبەدەری پشكەكانی ئەمریكا لەڕوانگەى داراییەوە دابین
دەكرد .ئەم بابەتە بەتایبەت لە سااڵنی كورتهێنانی بودجەدا
بە وردبوونەوە لەكۆى مەسەلەكان دەكرێت عەرەبستانی
14
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سعوودی بە دروستی وەك پەینجا و یەكەمین ویالیەتی ئەمریكا
سەیربكەین .جۆرە تەكساسێكی ئیسالمیی» .هەروەها لە
شوێنێكی دیكەدا دەڵێت« :پاشان فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی كە
زۆرێك لەوان بەپشتیوانیی وەهابییەكان دەجواڵنەوە ،بەڕێبەریی
واشینگتۆن و لەیەكێتیدا لەگەڵ ڕیاز بوون بە ئامرازێكی
ئادیۆلۆژییانەى ڕەئیسیی بۆ شەڕكردن دژی كۆمۆنیزم و دژی
ناسیۆنالیزمی دونیای ئیسالم .هەر ئەم پەیوەندییە ،سەرچاوەى
حیكایەتیی سیاسیی هاوچەرخی فەندەمێنتالیزمی ئیسالمییە
بە فۆرمی جەماعەتی ئیخوان موسلمین كە لە كۆتاییەكانی
دەیەى  1920لە میرس سەریهەڵدا .فراوانخوازیی وەهابییەكان
سەرنجی ڕەشید ڕەزا كە ڕێبەری ئایدیۆلۆژیی ئیخوان موسلمین
و پشتیوانیی كۆنەپارێزترین فۆرمی سەلەفییەت بوو ،بەرەو
خۆى ڕاكێشا و لە ئەنجامدا پەیوەندییەكی نزیكی نێوان ئەو
و ئینب سعوود (پێشینەى بنەماڵەى ئال سعوود) دروست
بوو» .هەر لەبەر ئەمەش جەنگی ئیسالمیی دژ بە سۆڤێت
لە ئەفغانستان ،بە پشتیوانیی لۆجیستی و دارایی ئەمریكا
ئەنجامدرا ،و لەبەر ئەوە دەتوانین بەم كارە ئەمریكا ڕاستەوخۆ
بەرپرسیی زیندووبوونەوەى دووبارەى فەندەمێنتالیزمی
ئیسالمیی لە هەمانكاتدا لەكۆنتڕۆڵ دەرچوونی دژەغەربیی
تەماشا بكەین ،چونكە ڤیكتۆر فرانكشتاین بەدژی خاڵقەكەى
خۆی هەڵدەگەڕێتەوە ،بڕیار بوو فرانكشتاین شتێك وێران
بكات ،كە خاڵقەكەى لەتوانایدا نەبوو ،بەاڵم مەخلوق سەری
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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خاڵقی خوارد .ئەگەرچی ئەمریكا نەك تەنها ڕاستەوخۆ لە
برەوپەیداكردنەوەى فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیدا ڕۆڵی هەبووە،
بەڵكو بەكۆمەككردن بۆ نشوست و وردكردنی هێزە چەپەكان
و ناسیۆنالیزمی پێشكەوتووخواز لە سەرتاپای جیهانی ئیسالمیدا
ڕێگای بۆ ئیسالمی سیاسیی وەك تەنها فۆرمی ئایدیۆلۆژیانە و
ڕێكخراوێكی توندڕەوی خەڵكی خۆشكردووە.
ئاشكار هەر لە كتێبە نایابەكەیدا دەڵێت« :چەندین
هۆكاری جیاواز هەن ،وەك بێ ئیعتیباریی ئایدیۆلۆژیی بەها
سۆسیالیستییەكان لە سەرتاسەری جیهاندا بەهۆى كەوتنی
سیستەمی ستالینیستییەوە ،شكست یان كەوتنە پەراوێزی
تەواوی ڕەوتە چەپەكان لە جیهانی ئیسالمیدا ،گەشەى
خێرای فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی بە پشتیوانیی وایشنگتۆن
و ڕیاز ،قەیرانە ئابوورییەكان و نەبوونی ئاساییشی بەرچاوی
كۆمەاڵیەتی ئەویش لە هەلومەرجێكدا كە نیۆلیربالیزم لە شانۆی
جیهاندا سەرگەمی لەڕێساداماڵینی ئابووریی بوو و تەواوی
ئەمانە بە بێحورمەتیكردن بە موسڵامنان بەرز دەبووەوە كە
خۆیان بە هاودەردیی فەڵەستینییەكان و عێڕاقییەكان دەزانی».
هەموو ئەمانە پێشبینییەكەى ماركس دەكاتە شتێك
ئەمڕۆیی و واقیعیی ،ئەوان دەستیانكرد بە ئۆرگانیزەكردنی
موسڵامنان دژی سۆڤێت ،و كۆمۆنیزم ،كە كۆمۆنیزم كەوت و
ستالینیزم سێبەری بەسەر واقیعیی ئەم ناوچەیەدا نەما ،ئیرت
ئەمریكاش وەك پێویست ،چیرت پشتیوانیی لە فەندەمێنتالیزمی
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ئیسالمیی نەكرد و بەڵكو بەپێچەوانەوە كەوتە بێحورمەتیكردن
بە موسڵامنان ،تاكو بەدژی خۆى هەڵگەڕانەوە .بەاڵم ئایا
بۆچی فەندەمێنتالیزم لەم ناوچەیەدا سەرهەڵدەدات؟ ئاشكار
دەڵێت كاردانەوەى ئیسالمیی وردەبۆرژوا ،ئایدیۆلۆگەكان و
كادرە ڕێكخراوەكانی خۆیان لەنێوان «ڕۆشنبیرانی نەریتی»ی
كۆمەڵگای ئیسالمیی واتا عولەما و جۆرەكانی و هەروەها
لەنێوان ڕیزەكانی خوارتری «ڕۆشنبیرانی ئۆرگانیكی» بۆرژوازییدا
پەیدا دەكەن ،ئەو كەسانەى سەرچاوەی وردەبۆرژوازییان هەیە
و مەحكومن بەوەى لە هەمان شوێندا مبێننەوە :بەتایبەت
مامۆستایان و كارمەندان .فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی ،لە
سەردەمی گەشەى خۆیدا بەگشتی ئەندامەكانی لە زانكۆكان
و سەنتەرەكانی دیكەى بەرهەمهێنانی «ڕۆشنبیر» دەدۆزێتەوە
واتا ئەو سەنتەرانەى تیایاندا ڕۆشنبیران زیاتر لەژێر كاریگەریی
سەرچاوەى كۆمەاڵیەتیی خۆیاندان ،نەك داهاتوویەكی
گریامنەیی و ناڕوون.
لەڕاستیدا فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی زیاتر كێشەیەك
دەخاتە بەرچاو نەك چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە ...بە دەربڕینێكی
دیكە ،نەریتیرتین فەندەمێنتالیستە ئیسالمییەكان ناتوانن
وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەنەوە كە كۆمەڵگای مۆدێرن دەیخاتە
ڕوو ،تەنها تەفسیرگەلی ناڕوون دەكەن ،ئەویش بە تەفسیرگەلی
خۆویستانە كە لە ئەنجامدا گەلێك مشتومڕ و شەڕی بەدوادا
دێت ...فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی ،خۆی لەخۆیدا هەرگیز
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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گونجاوترین بەرنامە نییە بۆ بەدیهێنانی ئارەزووەكانی ئەو
توێژە كۆمەاڵیەتییانە كە چاویان بڕیوەتە ئەوان .هەموو ئەمانە
خوێندنەوەى شیكاریی ماتریالیستیی كریس هارمەن لە كتێبی
«پێغەمبەر و پرۆلیتاریا»دا دەكاتە زەروورەتی ڕۆژ ،ئەگەرچی
ئەم كتێبە لە پاییزی  ،1994نوورساوە ،بەاڵم شیكارییە دەقیق
و دروستەكەى تا ئەمڕۆ بڕدەكات و هەروەك بڵێیت لەمڕۆدا
ئەم كتێبە نوورساوە .ئەگەرچی گەلێك نیگەرانیی قوڵ بەرۆكی
گرتووین ،شۆڕشە ناتەواوەكان و بەجێهێڵراوەكانی بەهاری
عەرەبیی ،لەالیەن ڕژێمەكانی پێشووەوە یان ئیسالمگەرا
فەندەمێنتالیست و ڕادیكاڵەكانەوە دزرا ،دژەشۆڕش جێگای
شۆڕشی گرتەوە ،داعش دروستكرا و ئیپمریالیزمی غەربیی
دەستیكرد بە ناردنی چەك و تەقەمەنی لەڕێگای هاوپەیامنە
هەمیشەییەكەى لەناوچەكە :سعوودیە ،و هەروەها توركیا،
تاكو شۆڕشی ڕاستەقینەى گەالنی ڕۆژهەاڵتیی گڕگرتوو و
خەوتووی سەدان ساڵە ،جارێكی دیكە بخەوێنێتەوە ،تاكو
مەجالی تەراتێن و چەپاوكردنی دووبارەى نەوت و سامانی
رسوشتی و هەروەها دروستكردنی سوپایەكی زەخیرەكراوی
كاری هەرزان بەرەو كۆمپانیا زەبەالحەكان ئاراستە بكاتەوە.
ترس لە دووبارەبوونەوەى ئەزموونگەلێكی مەترسیداری وەك
دژەشۆڕشی 1979ی ئێران یان هاتنەسەركاریی دەوڵەتگەلێكی
دەستنیشانكراو كە گەرەنتیی ئەمنییەتی بەرژەوەندییەكانی
دەسەاڵتە جیهانییەكانی ئەم ناوچەیە دەكەن ،زەروورەتێكی
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پراكتیكیی دەخاتە بەردەم چاالكوانانی سیاسیی-كۆمەاڵیەتیی
ئەم واڵتانە وەك پێكهێنانی فراكسیۆن و بلۆكبەندییە
سیاسییەكان لەئانی هەڵبژاردنەكان و بڕیاردانە گرنگەكان لە
پرسەى شۆڕشگێڕیدا و دیاریكردنی هاوپەیامنانی ناوخۆیی
و دەرەكیی هەموو ئەمانە پشتڕاستكردنەوەیەكە كە ئێمە
كەوتووینەتە بەردەم كردنەوەى دۆسیەى ئیسالمیزمەوە .كریس
هارمەن زۆر بە دەقیقی ،تەفسیری سەرهەڵدانی بزووتنەوە
ئیسالمگەراكان لەم ناوچەیەدا دەكات ،بەاڵم ئەوەى من و دڵنیام
كەسانی دیكەیشی لەڕابردوودا كەمێك نیگەران كردووە ،ئەم
ڕێگەبڕینە دروستە لە سەرتاپای دەقەكەدا ،لە دەرەنجامەكاندا،
ڕێگاكە بەباشی نابڕێت ،بەڵكو چەند دەرەنجامێكی نادەقیق
بەدەستەوە دەدات .ئەگەرچی خۆیشی دەڵێت :ئیسالمگەراكان
هاوپەیامنیی ئێمە نین ،ئێمە دەبێت پێداگریی لەسەر ڕێكخراوی
سەربەخۆی سیاسیی خۆمان بكەینەوە ،بەالم كاتێك ئەوان
ئۆپۆزیسیۆنی دەوڵەت بن ،ئێمە هەندێكجار لەگەڵیان دەبین.
ئەمە وەك سرتاتیژیی ئێس .دەبلیو.پی (سۆسیالیست وۆركە
پارتی یان پارتی كرێكارانی سۆسیالیست) لەم نامیلكەیەدا سەیر
دەكرێت .بەاڵم با بپرسین ،ئایا دەبێت سۆسیالیستەكان ڕوانگە و
سووربوونی خۆیان لەسەر كۆمەڵگایەكی سیكۆالری دیموكراتیی
بشارنەوە؟ سۆسیالیستە شۆڕشگێڕییەكان دەبێت بەئاشكرا
خواستی خۆیان لەسەر كۆمەڵگایەكی سیكۆالر دەرببڕن كە
ڕەگەزە بنچینەییەكانی بریتییە لە بەرنامەیەكی دیموكراتیی
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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كۆمەڵگا .ئەوان ڕەنگە باسی مولحیدیی خۆیان نەكەن ،بەاڵم
هەرگیز ناتوانن سیكۆالریستبوونی خۆیان بشارنەوە ،یان ئەگەر
مبانەوێت لەبری خەباتی ڕزگاریی پرۆلیتاریا ،و لەبری ئایدیاكانی
ماركس ،بۆ ڕزگاریی كۆمەڵگا ،پێغەمبەر دووبارە ڕێبەرایەتیامن
بكاتەوە.
لەكۆتاییدا سوپاسی هاوڕێم بابان ئەنوەر دەكەم ،كە وەك
هەمیشە ،پاڵپشت و پشتیوانیی كارەكامنە.
پێشڕەو محەمەد
سلێامنی 2015 /
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پێشەكی
ژیانی سیاسیی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ناوچەكانی
دیكەدا النیكەم لە شۆڕشی 1979-1978ی ئێرانەوە لەژێر
دەسەاڵت و هەیمەنەى بزووتنەوە ئیسالمیستییەكاندا بووە.
ئەم بزووتنەوانە لە خۆرئاوادا لەژێر ناوونیشانەكانی وەك
«فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی»« ،ئیسالمیزم»« ،ئوسوڵییەت»
(“ )integrismئیسالمی سیاسیی” و “ڕابوونی ئیسالمی”
پۆلێنبەند دەكرێن ،دەیانەوێت بە گەڕانەوە بۆ ئامۆژگارییە
بنچینەییەكانی محەمەدی پێغەمبەریان سەرلەنوێ كۆمەڵگا
“بونیاد” بنێنەوە .ئەم بزووتنەوانە لە ئێران و سودان بوونەتە
هێزی سەرەكی (و هێشتا دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە) ،لە
میرس ،جەزائیر و تاجیكستاندا دژ بە دەوڵەت سەرقاڵی
خەباتی چەكداریین .دواى كەوتنی دەوڵەتی سەر بە
سۆڤێت لە ئەفغانستاندا ،گروپە ئیسالمیستە نەیارەكان لە
جەنگێكی گەرمدان .هێزە چەكدارەكان لە خاكە داگیركراوە
كەنارییەكانی خۆرئاوای ئەردەندا (هەژموونی ڕێكخراوی
ئازادیخوازی فەلەستین لەسەر بزووتنەوەى بەرهەڵستیی
فەڵەستینییەكاندا كەوتوونەتە خەباتكردنەوە) .ئۆپۆزیسیۆن
بەشێكی بەرچاوی پاكستان پێك دەهێنێت ،و بەم دواییانە لە
توركیا (پارتی گەشەپێدان كۆنتڕۆڵی ئەستەنبوڵ ،ئەنقەرە و شارە
سەرەكییەكانی دیكەى بەدەستەوە گرتووە).
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

21

دەركەوتنی ئەم بزووتنەوانە شۆكێكی گەورە بوو بۆ
ڕۆشنبیرە لیبڕاڵەكان و شەپۆلێكی ترس و تۆقاندنی بەدوای
خۆیدا هێناوە لەنێوان ئەواندا كە وابیریان دەكردەوە لەدواى
“مۆدێرنیزاسیۆن”ی پاش خەباتەكانی دژ بە كۆڵۆنیالیزمی
دەیەكانی  1950و  ،1960بەناچاری چەندین كۆمەڵگا دروست
دەبن كە ڕۆشنگەرترن و كەمرتین سەركوتیان تیادا هەیە[.]1
كەچی ،ئێستا گەشەكردنی ئەو هێزانە دەبینن كە
واپێدەچێت ڕوانگەیەكی داخراوتریان بۆ ڕابردوو و كۆمەڵگا
هەبێت .كۆمەڵگایەك تیایدا ژنان ناچارن لەپشتی پەردەكە
مبێننەوە ، ،تیرۆر و تۆقاندن وەك ئامراز بۆ لەنێوبردنی ئازادیی
بیر بەكاردەهێرنێت و ئەوانەى پابەندی ئامۆژگارییەكان نەبن
بە دڕندانەترین شێوە سزادەدرێن و تەمێ دەكرێن .ئێستا
لیبڕاڵەكانی واڵتانی وەك میرس و جەزائیر لە خەباتیاندا دژ بە
حزبە ئیسالمیستەكان پشتی دەوڵەتیان گرتووە و لەو بەرەیەدا
وەستاون .هەر ئەو دەوڵەتەى لە ڕابردوودا ئەوانی سەركوت
دەكرد و دەیخستنە كونجی بەندیخانەوە.
بەاڵم ئەوە تەنها لیبڕاڵەكان نەبوون لە رووبەڕووبوونەوەدا
لەگەڵ دەركەوتنی ئیسالمیزم ،دووچاری سەرلێشێوان هاتن.
دۆخی چەپەكانیش باشرت نەبوو .چەپ نەیدەزانی لە بەرانبەر
دۆكرتین و ڕێبازێكی تاریكبیندا ،كە هێزە كۆنەپارێزە نەریتییەكان
پشتی دەگرن و لە نێوان هەژارترین گروپەكانی كۆمەڵگادا
هەیمەنەیان هەیە و مەحبوبن ،چ كاردانەوەیەكیان هەبێت.
دواجار دوو ئاراستەیان گرتەبەر.
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یەكەم ،ئیسالمیزم بە كۆنەپارێزی بەرجەستە و دیار و جۆرێك
فاشیزم سەیر دەكەن .بۆ منوونە فرید هالیدەی (،)Fred Halliday
چەپێكی ئەكادیمی دواى شۆڕشی ئێران سەر بەم گروپەیە .ئەو
دەیگوت ڕژێمی ئێران “ئیسالمە بە ڕووخساری فاشیستییەوە”[.]2
هەروەها هاوكات ئەمەش هەڵوێست و ئاراستەى بەشێكی
گەورەى چەپەكانی ئێرانە دواى جێگیربوونی ڕژێمەكەى خومەینی
لە ساڵەكانی 1982-1981دا .لەگەڵ ئەوەشدا ،بەشێكی بەرچاوی
چەپەكانی میرس و جەزائیر ئەم ئاراستەیەیان قبوڵكردووە.
بۆ منوونە ،گروپێكی شۆڕشگێڕیی ماركسیست لە جەزائیر لە
شوێنێكدا گوتوویەتی پرەنسیپ ،ئایدیۆلۆژیا و پراكتیكی سیاسیی
حزبی ڕزگاریی ئیسالمی ()FISی جەزائیر “لە بەرەى نەتەوەیی
فەڕەنسا دەچێت” و هەروەك هەموومان دەزانین بەرەی
نەتەوەیی فەڕەنسا “ڕەوتێكی فاشیستی”یە[.]3
شیكارییەكی ئاوا لە پراكتیكدا ڕەنگە ئەم دەرەنجامەى
لێبكەوێتەوە كە دەبێت بۆ بەرگرتن لە كردەوەى فاشیستەكان
یەكێتییەكی سیاسیی دامبەزرێرنێت .بەمجۆرە هالیدەى بەو
دەرەنجامە دەگات بڵێت ئەمە هەڵەى چەپی ئێران بوو كە لە
ساڵەكانی  1981-1979لە بەرانبەر بە “ئایدیاكان و سیاسەتە
كۆنەپارێزییەكانی خومەینی” لەگەڵ “بۆرژوا لیبڕاڵەكان”دا یەكی
نەگرت[ .]4ئەمڕۆ چەپی میرس كە كەوتووەتە ژێركاریگەریی
نەریتی بااڵدەستی كۆمۆنیستییەوە ،پشتیوانیی لە دەوڵەت
دەكات دژ بە ئیسالمیستەكان.
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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ئاراستەى دووەم ،پێیوایە بزووتنەوە ئیسالمیستییەكان
“پێشڕەو”“ ،دژەئیمپریالیست” و بزووتنەوەى ستەملێكراوانن.
بەشێكی گەورەى چەپی ئێران لە قۆناغی یەكەمی شۆڕشی
1979دا هەڵوێستێكی ئاوایان گرتەبەر :حزبی تودەى سەر
بە سۆڤێت ،ڕێكخراوی فیداییانی زۆرینە و موجاهیدنی
ئیسالمیستی خەڵقی چەپگەرا بە هێزە پشتیوانییەكانی
خومەینییان دەگوت “وردەبۆرژوای پێشڕەو” .لە دەرەنجامی
ئاراستەیەكی وەهادا ،خومەینی پشتیوانییەكی بەڕادەیەك بێ
ئەندازە گەورەى بەدەستهێنا[ .]5چارەكە سەدەیەك پێشرت،
حزبی كۆمۆنیستی میرس بەشێوەیەكی یەكالییكەرەوە بەرانبەر
بە ئیخوان موسلمین هەڵوێستێكی ئاوای گرتەبەر و داوای لە
ئیخوانەكان كرد “لە بەرانبەر بە دیكتاتۆریی فاشیستیی نارس و
هاوپەیامنە ئینگلیزیی و ئەمریكییەكانیدا ،خەباتێكی هاوبەش
بكەن”[.]6
لەم نووسینەدا دەمەوێت ئەوە دەربخەم هەردوو ئەم
هەڵوێستانە هەڵە و ناڕاسنت ،چونكە ناتوانن خەسڵەتی
چینایەتیی ئیسالمیزمی مۆدێرن یان پەیوەندیی بە سەرمایە،
دەوڵەت و ئیمپریالیزمەوە ببینن.
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ئیسالم ،ئایین و ئایدیۆلۆژیا
بەگشتی پەرتەوازەیی و ئاڵۆزیی لە دەسەاڵتی ئایین
خۆیەوە سەرچاوە دەگرێت .خەڵكی ئایینی چ باش و چ
خراپ ،ئەمە وەك هێزێكی لەڕاستیدا مێژوویی سەیر دەكەن.
بیركەرەوە ئازادەكان و بیرمەندە بۆرژوازییە دژەئایینییەكانیش
هەر بەمجۆرە بیردەكەنەوە .بۆ ئەوان ،جەنگان و شەڕكردن
دژ بە نفوز و دەسەاڵتی دامەزراوە ئایینی و بیروباوەڕە
تاریكەكان ،تەنها ڕێگایەكە بۆ ئازادیی مرۆڤایەتی.
بەاڵم ڕوون و ئاشكرایە دامەزراوەكان و بیروباوەڕە
ئایینییەكان ڕۆڵیان لە مێژوودا هەیە .بەاڵم ئەم ڕۆڵە لە كۆى
واقیعی مادی و ماتریالی دابڕاو نییە .دامەزراوە ئایینییەكان
بە چینە ڕۆحانییەكان و قوتابخانەكانییانەوە لە كۆمەڵگایەكی
دیاریكراودا دەركەوتوون و مامەڵە لەگەڵ ئەو كۆمەڵگایەدا
دەكەن .بە گۆڕانی كۆمەڵگا ئەگەر بتوانن بۆ گۆڕانی
بناغەكانی پشتیوانیی خۆیان ڕێگاگەلێك بدۆزنەوە ئەوا
دەتوانن خۆیان بپارێزن .بۆ منوونە گەورەترین دامەزراوەى
ئایینی دونیا ،كڵێسای كاتۆلیكی ڕۆم ،كە ڕەگ و ڕیشەى
دەگەڕێتەوە بۆ كۆتاییەكانی سەردەمی كۆن ،بۆ مانەوە،
خۆى لەگەڵ كۆمەڵگای فیودالیدا گونجاند و نزیكەى 1000
ساڵ بەردەوام بوو ،پاشان بە هەوڵ و تەقەلالی زیاترەوە
توانی خۆى لەگەڵ كۆمەڵگای سەرمایەداریشدا بگونجێنێت
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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كە جێگەى بە فیودالیزم لەق كردبوو ،بۆیە لەم پرۆسەیەدا
بەشێكی گەورەی دۆكرتین و ئامۆژگارییەكانی خۆى گۆڕی.
بەگشتی خەڵك بەپێی پێگە ماتریالی و پەیوەندییەكانیان
بەوانیدیكەوە و هەروەها ئەو ملمالنێیانەى پێیەوە سەرقاڵن،
دەتوانن لێكدانەوەگەلێكی جیاوازییان بۆ بیروباوەڕە ئایینی
و مەزهەبییەكانی خۆیان هەبێت .مێژوو پڕە لەو منوونانەى
تیایدا خەڵك بە بیروباوەڕگەلێكی ئایینی بەڕادەیەك یەكسان
لە ملمالنێ گەورە كۆمەاڵیەتییەكاندا كەوتوونەتە دوو
بەرەى مەیدانی خەبات و ملمالنێكەوە .منوونەكەیشی
شۆكەكانی قەیرانی گەورەى فیودالیزمی سەدەكانی  16و
17ی ئەوروپا ،كاتێك لۆتەر ،كاڵڤین و مۆنتزەر و زۆرێك لە
ڕێبەرە “ئایینی”یەكانی دیكە بە تەفسیركردنی دووبارەى
دەقە موقەدەسەكانەوە ،جیهانبینییەكی تازەیان پێشكەشی
پەیڕەوكارەكانی خۆیان كرد.
لەم رووەوە ،ئیسالم جیاوازیی لەگەڵ ئایینەكانی دیكەدا
نییە .ئیسالم لەسەر زەمینەى كۆمەڵگایەكی دیاریكراو
دەركەوت :لە كۆمەڵگای بازرگانیی عەرەبستانی سەدەى
7دا ،كۆمەڵگایەك هێشتا بەشێوەیەكی سەرەكی سەر بە
ڕێكخراوێكی خێڵەكی بوو .و لەو ئیمپراتۆرییانەى یەك بەدوای
یەكدا هاتن و ئایینەكەیان قبوڵ دەكرد ،ئیسالمیش گەشەیكرد.
ئەمڕۆ وەك ئایدیۆلۆژیای ڕەسمی واڵتە سەرمایەدارییە
جۆربەجۆرەكان و (عەرەبستانی سعودی ،سودان ،پاكستان،
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ئێران و هتد) و هەروەها ئەمە بناغەى فیكری زۆرێك لە
بزووتنەوە ئۆپۆزیسیۆنەكان پێكدەهێنێت.
بەم هۆیەوە ئیسالم توانیویەتی لەم جۆرە كۆمەڵگا
جیاوازانەدا درێژە بەمانەوەى خۆی بدات ،كە توانای
خۆگونجاندنی لەگەڵ بەرژەوەندییە چینایەتییە جیاوازەكاندا
هەبووە .بۆ بونیادنانی مزگەوتەكان و بەكارهێنانی مەالكانی،
گەلێك كۆمەكی دارایی گەورەى لە بازرگانەكانی عەرەبستان،
بیرۆكراتەكان ،زەویداران و بازرگانی ئیمپراتۆرە گەورەكان و
بەرەكانی دیكەى پیشەگەرانی واڵتانی سەرمایەداریی مۆدێرن
وەرگرتووە .هەر لەم كاتەدا بە نیشاندانی پەیامی هاوسۆزیی
خۆى بۆ بێبەشكراوان و هەژاران ،پشتیوانی و وەفاداریی
كۆمەاڵنی خەڵكی بەرفراوانیشی بەدەست هێناوە .پەیامی
ئیسالم هەمیشە لە مەودای نێوان بەڵێنی پشتیوانیكردنی
بێبەشكراوان و پشتیوانیكردنی چینە چەوسێنەرەوەكاندا لە
بەرانبەر بە لەناوبردنی شۆڕشدا ،لەهاموشۆیەكی بەردەوامدا
بووە.
ئیسالم دەڵێت دەوڵەمەندان دەبێت بۆ كۆمەككردن بە
هەژاران  2/5لەسەدی دارایی ئیسالمی (زەكات) بدەن و
حاكامن دەبێت بە شێوەیەكی دادپەروەرانە حوكمڕانی بكەن.
پیاوان نابێت بەرانبەر بەژنەكانیان ڕەفتاری نەشیاو بنوێنن.
لەالیەكی دیكەوە پێیوایە زەوتكردنی دارایی دەوڵەمەندەكان
لەالیەن هەژارانەوە دزییە و سوورە لەسەر ئەوەى
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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نافەرمانیكردن و دەرچوون لە حكومەتی “حەق” تاوانە و
یاسا دەبێت بە تەواوی دەسەاڵتی خۆیەوە ئەم نافەرمانییە
سەركوت بكات و سزای نافەرمانكاران بدات .هەروەها
لە ئایینی ئیسالمدا ژن بەرانبەر بە پیاو مافێكی كەمرتی لە
زەواج ،میرات و پاراسنت و هێشتنەوەی منداڵەكانی لەدواى
جیابوونەوەوە ،هەیە .پەناگایەك بە مەحروم و بێبەشكراوان
دەدات تاكو مەحرومرت نەبن و پەناگایەكیش بە دەوڵەمەندان
دەدات تاكو لەساتی شۆڕشدا لەئاماندا بن و بەمجۆرە خزمی
هەردوو الیەنەكەیەش .ڕێك وەك مەسیحییەت ،هیندۆییزم و
بووداییزم هەم پەناگای بێ النە و بێ نەوایانی جیهانە و هەم
تلیاكی گەالنە.
بەاڵم هەر كۆمەڵە بیروباوەڕێك تاكو پڕ نەبێت لە
ئاڵۆزیی و ناڕوونیی ،ناتوانێت وەها لەگەڵ زەوق و سەلیقەى
چینە جیاوازەكاندا ،بەتایبەت كۆمەڵگایەك لەساتی گۆڕانە
كۆمەاڵیەتییەكاندا ،بگونجێت .بیروباوەڕگەلێكی لەم
چەشنە دەبێت بەڕووی لێكدانەوە جیاوازەكاندا كراوە بێت
تەنانەت ئەگەر بەم هۆیەوە الیەنگرانی بەرەو جەنگێكی
سەرتاپاگیریش ببات.
لە سەرەتادا ئیسالم بەمجۆرە بوو .دواى مردنی محەمەد
لە ساڵی 632ی زایینی و دوو ساڵ دواى فەتحی مەككە،
لەنێوان پەیڕەوانی یەكەم خەلیفەدا ،ئەبوبەكر و پەیڕەوانی
پساممەكەى محەمەد ،عەلی ،ملمالنێ و ناكۆكی سەریهەڵدا.
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عەلی دەیگوت بەشێك لە حوكمڕانی ئەبوبەكر زاڵامنە و
ستەمكارانەیە .ناكۆكیی لەنێوان نەیارەكاندا بەرز بووەوە
تاكو كار گەیشتە ئەوەى سوپا بجوڵێرنێت و دوو گروپەكە
لە جەنگی جەمەلدا ڕووبەڕووی یەكرت ببنەوە ،كە 10
هەزار كوژراوی لێكەوتەوە .جیابوونەوەى نوسخەى سوننە
و نوسخەى شیعە لە ئیسالمدا ،دەرەنجامی ئەم ناكۆكییە
بوو و دیارە ئەمە یەكەم جیابوونەوە بوو لە جیابوونەوە
و ئینشیقاقە زۆرەكاندا .گروپگەلێكی جۆراوجۆر دەركەوتن
و دەیانگوت دەستەیەك خودانەناس ڕەنج و زەحمەت بۆ
مەحرومان دەهێنن ،و بەم هۆیەوە خوازیاری گەڕانەوە
بوون بۆ ئیسالمی “پەتی”ی سەردەمی محەمەد .هەروەك
ئەكبەر ئەحمەد دەڵێت:
“بەدرێژایی مێژووی ئیسالم هەمیشە ڕێبەرەكانی
ئامۆژگاریی جووڵەیان بەرەو ئایدیالێك داوە ...ئەوان
بوونەتە زمانی بزووتنەوە سیاسیی ،كۆمەاڵیەتی و ئەتنیكییە
پەراوێزخراوەكان ...لە شیعەوە تا ئیسامعیلیی و تا بزووتنەوە
هاوچەرخەكان ،زەمینە بۆ جیابوونەوە بەرفراوانەكان لەبار و
گونجاو بوو ...مێژووی موسڵامنان پڕە لەو مەهدییانەى دژ
بە دەسەاڵتی حاكامن یاخیبوونیان بەرپا كردووە و بەگشتی
لەم ڕێگایەدا گیانی خۆیان لەدەست داوە ...ڕێبەران بەگشتی
لە جوتیارە هەژارەكان یان گروپە ئەتنیكییە مەحرومەكان
بوون ...بەكارهێنان و سوودوەرگرتن لە گوتاری ئیسالمیی
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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هەستی بێبەریبوونی الی جەماوەران بەرزكردووەتەوە و
بووەتە هۆى بەهێزتربوونی بزووتنەوەكە”[.]7
بەاڵم تەنانەت ئیسالمی بااڵدەستیش ،النیكەم لە فۆرمە
جەماوەرییەكەیدا ،كۆمەڵە بیروباوەڕێكی یەكگرتوو نییە.
فراوانبوون و باڵوبوونەوەى ئەم ئایینە بۆ گرتنەوەى كۆى
ناوچەكە لە كەنارەكانی ئەتالنتیك لە باكووری ئەفریقاوە
تاكو كەنداوی بەنگال ،ئەو كۆمەڵگا موسڵامنانەى گرتووەتە
خۆى كە داب و نەریتی ئایینی كۆنی خۆیان هێناوەتە ناو
ئیسالمەوە .ئەگەرچی بەشێكی ئەم كار و پراكتیكانە دژ بە
پرەنسیپەكانی ئیسالمن .بەمجۆرە ،ئیسالمی جەماوەریی
پەرستنی كەسە پیرۆزە ناوچەییەكان و یان مانەوەى شوێنە
پیرۆزەكانیش دەگرێتەخۆى ،ئەگەرچی ئیسالمی سەلەفیی یان
ئەرتەدۆكس ئەم كار و كردەوانە وەك رشك و سووكایەتیی
بە موقەدەساتەكانیش سەیر بكات .و سۆفیزم دەردەكەوێت،
هەرچەندە بە ڕەسمیی نەیاری ئیسالمی بااڵدەست نییە ،و
پێداگریی لەسەر ئەزموونی عیرفانیی و نائاسایی دەكات ،كە
بۆ زۆرێك لە فەندەمێنتالیستەكان شایانی قبوڵكردن نییە[.]8
لە بارودۆخێكی ئاوادا هەرجۆرە بانگهێشتێك بۆ گەڕانەوە
بۆ سەردەمی محەمەد ،لەڕاستیدا بەمانای پاراستنی ڕابردوو
نایەت ،بەڵكو گۆڕینی ڕەفتاری خەڵكە بۆ شتێكی سەرتاپا
جیاواز.
ئەم پرسە بۆ بزووتنەوەى ڕابووىن ئیسالمی (Islamic
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 )revivalismلە میانەى سەدەى ڕابردوودا ڕاست بووە.
ئەم بزووتنەوەیە بەدواى كۆتاییهێنان بە زاڵبوونی ماددی
ئەوروپای سەرمایەدار و گۆڕینی كولتووری ئاسیا و ئەفریقای
باكوور دەركەوت .پێشەوایانی ئەم بزووتنەوەیە دەیانگوت
هۆكاری نشوستی كۆمەڵگاكانی موسڵامنان لەناوچوونی بەها
ڕەسەنەكانی ئیسالمە لەئەنجامی ئەوەى بەدواى بەرژەوەندییە
دنیاییەكانی ئیمپراتۆرە گەورەكانی سەدەكانی ناوەڕاست
كەوتوون .بزووتنەوەى ڕابوون تەنها بە دووبارە ڕابوونێكی
بنەماكانی ڕۆحیی ئیسالم دەستدەدات و دەگونجێت ئەویش
ئەو بنەمایانەى بە دەستی هەر چوار خەلیفەكەوە (خولەفای
ڕاشیدین یان بۆ شیعە لەالیەن عەلییەوە) داڕێژراون و
خرابوونەڕوو .بۆ منوونە ،خومەینی لەم سیاقەدا بوو توانی
كۆى مێژووی  1300ساڵەى ڕابردووی ئیسالم قێزەون بكات:
“زۆر بەداخەوە ئیسالمی ڕاستەقینە دواى دەركەوتنی تەنها
قۆناغێكی كورت بەردەوام بوو .یەكەم بەنی ئومیە [یەكەمین
زنجیرەى عەرەب دواى عەلی] و پاشان عەباسییەكان [كە
لە ساڵی  750بەنی ئومییەیان شكست پێهێنا] هەموو جۆرە
زیانێكیان لە ئیسالم دا .دواتر پاشا حاكمەكانی ئێران هەر ئەم
رێگایەیان گرتەبەر؛ ئەوان تەواو ئیسالمیان بەالڕێدا برد و
لەبری ئیسالم ،شتێكی تەواو جیاوازییان لەشوێنی دانا”[.]9
كەواتە ئەگەرچی ڕەنگە ئیسالمیزم هەم لەالیەن
الیەنگرانەوە و هەم لەالیەن بەرەى نەیارانییەوە ،وەك ڕێباز و
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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دۆكرتینێكی نەریتگەرا پێناسە بكرێت ،ئەو دۆكرتینەى لەسەر
پاشەكشێپێكردنی جیهانی مۆدێرن وەستاوە ،بەاڵم لەڕاستیدا
پرس و كێشەگەلێكی زۆر لەمە ئاڵۆزترن .بیناكردنی دووبارەى
ڕابردوویەكی ئەفسانەیی تەنها بە وەالنانی سەرتاپای
كۆمەڵگای ئێستا و بااڵدەست نەوەستاوە ،بەڵكو هەروەها
دەبێت ئەوەش بونیاد بنێتەوە .وێڕای ئەمە ،ئامانجی ئەم
بونیادنانەوەیە ناكرێت و مەحاڵە كۆپیكردنەوەى هەمان
ئیسالمی سەدەى  7بێت .چونكە ئیسالمیستەكان هەموو
تایبەمتەندییەكانی كۆمەڵگای ئێستا ڕەت ناكەنەوە .بەڵكو
بەگشتی ،پیشەسازیی مۆدێرن ،تەكنەلۆژیای مۆدێرن و
بەشێكی گەورەى زانستەكانی ژێرخانی ئەوانە قبوڵ دەكەن
– بەاڵم دەڵێن ئیسالم وەك دۆكرتینێكی عەقاڵنیرت و ئازادتر
لە مەسیحییەت ،هاوهەنگاوترە لەگەڵ زانستە مۆدێرنەكاندا.
و بەمجۆرە لەڕاستیدا “ڕابەرانی ڕابوونی ئیسالمی” بەدواى
هێنانی شتێكەوەن كە پێش ئەمە هەرگیز بوونی نەبووە.
شتێك ئاوێتەیەكە لە نەریتە كۆنەكان و فۆرمە مۆدێرنەكانی
ژیانی كۆمەاڵیەتی.
واتا هەڵەیە ئەگەر دەستەواژەكەى سەرەوە زۆر
بەسادەیی هەموو ئیسالمیستەكان بە “دواكەوتوو” لەقەڵەم
بدەین و یان “فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی” بەگشتی وەك
جۆرێك فەندەمێنتالیزمی مەسیحیی سەیر بكەین ،كە
سەنگەر و باوەڕی بەرەی ڕاستی كۆماریخوازانی ویالیەتە
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یەكگرتووەكانە .كەسانێكی وەك خومەینی و سەرانی گروپە
موجاهیدینەكان لە ئەفغانستان و یان ڕێبەرانی بەرەی
ڕزگاریی ئیسالمیی جەزائیر ڕەنگە لە گوتاری خۆیاندا پشت
بە بابەتە نەریتییەكان ببەسنت و یان نۆستالژیای ئەو گروپە
كۆمەاڵیەتیانەیان هەبێت كە خەریكن لەناودەچن ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا ڕەوت و ئاراستەگەلێكی ڕادیكاڵن ،بەرهەمی
كۆمەڵگایەكن كە سەرمایەداریی گۆڕیویەتی .ئۆلیڤەر ڕوا بە
ئاماژەكردن بۆ ئیسالمیستەكانی ئەفغانستان ،دەنووسێت:
“فەندەمێنتالیزم بەگشتی جیاوازە (لە نەریتگەرایی یان
ترادیشناڵیزم)؛ گەڕانەوە بۆ كتێب و لەناوبردنی ئاڵۆزییەكانی
كتێب گرنگییەكی ئەوتۆى بۆ فەندەمێنتالیزم هەیە.
فەندەمنێتالیزم هەمیشە دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ دۆخی
ڕابردوو .خەسڵەتی فەندەمێنتالیزم خوێندنەوەى دەقەكان
و گەڕانە بەدوای ڕەگ و ڕیشە و ڕەسەنێتیدا .دوژمنەكەى
مۆدێرنیتە نییە ،بەڵكو نەریت دوژمنەكەیەتی .و دەربارەى
ئیسالم پێویستە بڵێین دوژمنەكەى ،هەموو ئەو شتانەیە كە
نەریتی پێغەمبەر نییە .ئەمە ڕیفۆرمیزمە.]10[”...
ئیسالمی نەریتگەرا ئایدیۆلۆژییەكە دەیەوێت درێژە
بەو سیستەمە كۆمەاڵیەتییە بدات كە سەرمایەداریی ،الوازی
كردووە – یان النیكەم ،هەروەكچۆن دەربارەى بنەماڵەى
شێخە بااڵدەستەكانی سعودیەى عەرەبیی دەیبینین،
ئایدیۆلۆژیایەكە بە ئامانجی شاردنەوەى گۆڕانی چینی حاكم
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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لەژێر سەمایەداریی مۆدێرندا ،بۆ ڕابردوو دەگەڕێتەوە.
ئیسالمیزم ئەو ئایدیۆلۆژیایەیە كە ئەگەرچی لە هەندێك پرس
و كێشەدا هاوڕای ئیسالمی نەریتگەرایە ،بەاڵم دەیەوێت
كۆمەڵگا بگۆڕێت ،هەڵبەت نەك بۆ هێشتنەوەى كۆمەڵگا
لەسەر شێوەى ڕابردوو .بەم هۆیەوە تەنانەت وشەى
“فەندەمێنتالیزم”یش لەڕاستیدا هێندە بۆ ئەم الیەنە دەست
نادات .وەك ئەبراهامیان باسی دەكات:
“تایبەمتەندیی ئاوەڵناوی ‘فەندەمێنتالیزم‘ بریتییە
لە دۆگم و نەگۆڕیی ئایینی ،زەینی داخراو ،نەریتگەرایی
سیاسی ،تەنانەت كۆنزەرڤاتیزمی كۆمەاڵیەتی و سەنتڕاڵیتەى
پرەنسیپە دۆكرتینی-كتێبییەكان(یان كتێبە عەقیدەییەكان).
‘فەندەمێنتاڵێزم‘ جیهانی مۆدێرن ڕەتدەكاتەوە”[.]11
بەاڵم لەڕاستیدا بزووتنەوەگەلێكی وەك بزووتنەوەكەى
خومەینی لە ئێران لەسەر “گونجانی ئایدیۆلۆژیانە و
نەرمیی زەینی دامەزراون ،سەرباری ناڕەزایەتیی سیاسیی
بەرانبەر بە سیستەمی جێگیر و كەڵكەڵەى مەسەلە سیاسییە
كۆمەاڵیەتییەكان كە نەیارێتیی جەماوەری بەرانبەر بە دۆخی
بااڵدەست لێدەكەوێتەوە”[.]12
جیاوازیگەلێكی ناڕوونی دیكەیش لەنێوان ئیسالمیزم
و نەریتگەراییدا هەیە .مادام چەمكی بەرهەمهێنانەوەى
كۆمەاڵیەتی لە زمانی ئایینیدا حەشاردراوە ،ئەوا ئەگەری
تەفسیرگەلی جۆراوجۆر بۆ ئەمە هەیە .دەكرێت مانای
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كۆتاییهێنان بە “ڕەفتار و كردەوەى نزم” بێت ،ئەویش لەڕێگای
گەڕانەوە بۆ ئەو فۆرمانەى ڕەفتاركردن كە بە قەولی ئەوان
بەر لەوەى ئیسالم بەدەستی ئیمپریالیزمی كولتوورییەوە
“لەناوبچێت” بوونی هەبووە .پاشان پێداگریی لەسەر “حەیا”ی
ژن دەكرێت لەگەڵ بااڵپۆشیی و كۆتاییهێنان بە تێكەڵكردنی
“بەڕەاڵییانە”ی ژن و پیاو لە قوتابخانەكان و شوێنی كار و
هەروەها دژایەتیكردنی مۆسیقای پۆپی خۆرئاوایی و هتد.
بۆیە یەكێك لە خۆشەویسترتین ڕێبەرانی بەرەی ڕزگاریی
ئیسالمیی جەزائیر ،عەلی بلحاج ناڕەزایەتیی بەرانبەر
“ستەمكاریی هێرشی كولتووری”ی بۆ موسڵامنان دەردەبڕێت:
“ئێمەى موسڵامنان باوەڕمان وایە جدیرتین ستەمێك
بەهۆیەوە ئازارمان چەشتبێت ستەم و چەوساندنەوەى
فیزیكی نەبووە ،ئێمە بۆ ئەمە ئامادەین ...بەڵكو هەڕەشەیەكە
بە دانانی یاسا شەیتانییەكان لەبری یاساكانی شەریعەت
بەسەر موسڵامناندا دەسەپێرنێت...
ئایا ستەمێك هەیە زیاتر بێت لە بانگەشەى ئەو شتەى خوا
حەرامی كردووە؟ ئەوان كارگەكانی دروستكردنی شەراب دادەمەزرێن،،
كارێكی شەیتانی و پۆلیسیش پارێزگاریی لەوان دەكات...
ئایا دەتوانن بیر لە ستەمێك بكەنەوە لەوەش زیاتر بێت
كە ژنێك وەك نیشانەى ناڕەزایەتیی بەرانبەر بە “یاسای خێزان”
لە مەیدانی گشتیدا لەچكەكەى بسوتێنێت و پیاوانی وەك ژن،
نێرەموكەكان و خەسێرناوەكان پشتیوانیی لەو بكەن...
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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ئەمە توندوتیژیی نییە كە ئێمە دەمانەوێت ژن لە ماڵەوە
مبێنێتەوە .ئەمە توندوتیژیی نییە كە ژن لە فەزایەكی پڕ لە
پاكیزەیی ،ئارامی و خاكەڕایی لە ماڵەوە مبێنێتەوە و تەنها لە
كاتە پێویستەكاندا نەبێت كە یاسادانەر دەستنیشانی دەكات
بچێتە دەرەوەى ماڵ ...خواستی جیاكردنەوەى كوڕ و كچ لە
قوتابخانەكان و نەبوونی تێكەڵكردنێكی هێڵنجهێنەر كە ستەم
و دەستدرێژیی سێكسی لێدەكەوێتەوە.]13[”...
بەاڵم هەستانەوە ()Regenerationی كۆمەاڵیەتی دەكرێت
مانای سەرهەڵدانی ملمالنێ بێت لەگەڵ دەوڵەت و فاكتەرەكانی
هەیمەنەى سیاسیی ئیمپریالیزم .لەبەر ئەوە ئیسالمیستەكانی
ئێران گەورەترین “ناوەندیی سیخوڕی”ی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكایان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست داخست و دەستیان بەسەر
كونسوڵخانەدا گرت .حزب الله لە باشووری لوبنان و حەماس
لە دەریاچەى خۆرئاوا و غەززە لە خەباتی چەكدارانەدا دژ بە
ئیرسائیل ڕۆڵێكی سەرەكییان هەبووە .بەرەى ڕزگاریی ئیسالمیی
جەزائیر دژ بە جەنگی ویالیەتە یەكگرتووەكان لەگەڵ عێراقدا
خۆپیشاندانێكی گەورەى ڕێكخست – ئەگەرچی بەهۆى ئەم
كارەیەوە عەرەبستانی سعودی هەموو پشتیوانییە داراییەكانی
بڕی .لە هەندێك بارودۆخدا ،ڕابوون تەنانەت دەكرێت مانای
پشتیوانیكردنی خەباتی پراكتیكیی دژ بە چەوساندنەوەى
كرێكاران و جوتیارانی هەبێت – وەك موجاهیدین لە ئێران
لەنێوان ساڵەكانی  1979تاكو .1982
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ئاساییە تەفسیرگەلێكی جیاواز بۆ لەدایكبوونەوە یان
ڕابوونێكی كۆمەاڵیەتی ،سەرنجی چینە كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكان
بەالی خۆیدا ڕابكێشێت .بەاڵم دەڕبڕین و دەستەواژە ئایینییەكان
دەبنە ڕێگر لەبەردەم ئەوەى ئەم جیاوازییانە بناسێرنێن.
تاكەكان لە گەرماوگەرمی خەباتكردندا دەتوانن ماناكان لەگەڵ
یەكرتیدا ڕێكبخەن ،بۆیە خەبات دژ بە كەشفی بااڵپۆشیی ژنان
وەك خەبات دژ بە كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوا و هەژاریی
قوڵی كۆمەاڵنی خەڵك سەیر بكرێت .بەمجۆرە لە جەزائیری
كۆتاییەكانی دەیەى 1980دا ،بلحاج:
“بوو بە هاواری هەموو ئەوانەى شتێكیان بۆ لەدەستدان
نەبوو ...ئەو باوەڕی بە پاكرتین فۆرمی كتێبیی ئیسالم
هەبوو و دەیگوت دەبێت فەریزەكانی ئیسالم بە توندی و
قورسی جێبەجێ بكرێن ...بلحاج هەموو جومعەیەك لەگەڵ
تەواوی دنیادا شەڕی دەكرد :جولەكەكان ،مەسیحییەكان،
زایۆنیستەكان ،كۆمۆنیستەكان و عەملانییەكان ،لیرباڵەكان،
ئەگنۆستیكەكان ،حكومەتەكانی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا،
سەرانی عەرەب یان موسڵامنانی دەوڵەت ،سەرانی
خۆرئاواخوازیی حزب و ڕۆشنبیران .هەموو ئەمانە ئامانجی
هێرشە حەفتانەییەكانی ئەو بوون”[.]14
بەاڵم لەپشتی ئەم بیروباوەڕە ئاڵۆزانەوە چەندین
بەرژەوەندیی چینایەتیی ڕاستەقینە بوونیان هەبوو.
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بناغەى چینایەتیی ئیسالمیزم
ئیسالمیزم لەو كۆمەڵگایانەدا سەریهەڵدا كە بەهۆى
ڕووبەڕووبوونەوەى سەرمایەدارییەوە شەكەت و تووشی
تراوما هاتبوون – سەرەتا بەشێوەى هەیمەنەى ئیمپریالیزم و
پاشان بەشێوەیەكی بەرفراوان بە گۆڕانی ناوەكیی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان ،كە لەگەڵ خۆیدا چینی سەرمایەداری
ناوچەیی دەرخست ،و هەروەها بەشێوەى دروستبوونی
دەوڵەتی سەربەخۆی سەرمایەداریی (كەپیتالیستی).
چینە كۆمەاڵیەتییەكانی پێشوو شوێنی خۆیان بۆ چینە
تازەكان چۆڵكرد .بێگومان ئەمە پرۆسەیەك نەبوو كە لە ساتێكدا
و بەڕاشكاویی ڕوویدابێت“ .ئەو گەشەكردنە پێكهاتەیی و
ناهاوسەنگە” ڕوویدا ،كە ترۆتسكی باسی دەكات .لە دەرەوە،
كۆڵۆنیالیزم پاشەكشەى كرد .بەاڵم دەسەاڵتە ئیمپریالیستییە
گەورەكان – بەتایبەت ویالیەتە یەكگرتووەكان – هێشتا باسیان لە
بەركارهێنانی دەسەاڵتی سەربازیی خۆیان وەك ئامرازێك دەكرد
بۆ دەستبەسەرداگرتنی گرنگرتین سەرچاوەكانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ،واتا نەوت .لە ناوخۆدا ،پارێزگاریكردن –و بەگشتی
خاوەندارێتیی دەوڵەت گەشەكردنی ژمارەیەكی پیشەسازییە
مۆدێرنە گەورەكانی لێكەوتەوە .بەاڵم بەشە گەورەكانی
پیشەسازییە “نەریتی”یەكان هێشتا لەسەر بناغەى كارگە
بچووكەكان مانەوە كە تیایاندا خاوەنی كارگە بە ژمارەیەكی كەمی
38

كریس هارمەن

كرێكار كە بەگشتی ئەندامانی خێزانەكەى خۆی بوون ،كاری
دەكرد .چاكسازییكردن لە زەوییەكاندا ژمارەیەكی جوتیارانی
گۆڕی بۆ كشتوكاڵكەری مۆدێرنی سەرمایەدار – بەاڵم زۆرێكی
دیكەی بەبێ زەوی و یان بە زەوییەكی كەمەوە بەجێهێشت و
ناچاری كردن بۆ دابینكردنی النیكەمی بژێویی خۆیان لە كارگە
بچووكەكاندا و یان لە بازاڕەكانی ناوچە فراوانبووەكانی كەناری
شاردا كار بكەن .فراوانبوونی بەرچاوی سیستەمی پەروەردەیی
بۆ زۆرێك لەوان خوێندنی ناوەندیی و زانكۆیی لێكەوتەوە،
بەاڵم دواى تەواوبوونی خوێندن دەستكەوتنی دەرفەتی كار لە
بەشە مۆدێرنەكانی ئابووریدا بوونی نەبوو و سەرەنجام ئومێدی
خۆیان چڕكردەوە لەسەر دۆزینەوەی ئیشێك لە بیرۆكراسیی
دەوڵەتی و گوزەراندنی ژیانیان بە كاری بچووكی ناڕەسمی –
شاگردیی بۆ دوكانداران ،ڕێنامییكردنی گەشتیاران ،فرۆشتنی
بلیتی بەخت و شانس ،شۆفێری تەكسی و هتد.
قەیرانە ئابوورییەكانی جیهان لە  20ساڵی ڕابردوودا هەموو
ئەم دژبەری و ناكۆكییانەى زەقرت كردەوە .ئابووریی نەتەوەیی
بۆ پیشەسازییە مۆدێرنەكان زۆر كەمە و كارڕاپەڕاندنی ئەوان
دابین ناكات .لەالیەكی دیكەوە ،بەبێ پشتیوانیی دەوڵەت،
ئابووریی جیهانیی بۆ ئەوان لەڕادەبەدەر كێبڕكێخوازانەیە و
ناتوانن بەردەوام بن .بەگشتی ،پیشەسازییە نەریتییەكان بەبێ
پشتیوانیی دەوڵەت نەیانتوانیوە خۆیان مۆدێرنیزە بكەن و
هەروەها ناتوانن الوازیی پیشەسازییە مۆدێرنەكان لە دابینكردنی
كار بۆ دانیشتووانی ڕوو بەگەشەكردووی شار قەرەبوو بكەنەوە.
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بەاڵم ژمارەیەكی كەمی پیشەسازیەكان توانیویانە پەیوەندیی
لەگەڵ سەرمایە نێونەتەوەییەكاندا دامبەزرێنن و سەرەنجام
زۆر زیاتر ناڕەزایەتیی بەرانبەر هەیمەنەى دەوڵەت بەسەر
ئابوورییدا دەردەبڕن .دەوڵەمەندە شارییەكان زۆر زیاتر
كااڵكانی خۆشگوزەرانی و ڕابواردن و جوانكاری كە لە بازاڕەكانی
جیهاندا هەیە بێ گوێیانە ڕادەماڵن و بەمجۆرە تووڕەیی و ڕقی
كرێكارانی كاتیی و بێكاران زیاتر دەكەن.
ئیسالمیزم هەوڵ و تەقەلالیەك دەردەخات بۆ گونجان
لەگەڵ ئەم دژبەریانەدا بەدەستی خەڵك كە بە بیروبۆچوونەكانی
ئیسالمی نەریتیی پەروەردەكراون .هەموو سێكتەر و بەشەكانی
كۆمەڵگا پشتیوانیی لە ئیسالمیزم ناكەن .هەندێك لە گروپەكانی
كۆمەڵگا ئینتیامیان بۆ ئایدیۆلۆژیای بۆرژوازیی سیكۆالر یان
ناسیۆنالیستی مۆدێرن هەیە و هەندێكی دیكە بۆ جۆرێكی
ئایدیۆلۆژیای سیكۆالری مۆدێرنی چینی كرێكار .چوار گروپی
كۆمەاڵیەتیی جیاواز پشتیوانیی ڕابوونی ئیسالمیی دەكەن – و
هەر یەكێكیان تەفسیری خۆیان بۆ ئیسالم هەیە.
یەك .ئیسالمیزمی چەوسێنەرە كۆنەكان :ئەمانە چینی خاوەن
ئیمتیازی نەریتین كە لە پرۆسەى بەمۆدێرنكردنی كۆمەڵگادا
ترسی لەدەستدانی ئیمتیازاتەكانی خۆیان هەبوو – بەتایبەت
زەویدارەكان (بۆ منوونە ئەو ڕۆحانیانەى سەر بەو دەرامەتانەن كە
لە بونیادە ئایینییەكانەوە سەرچاوەیان گرتووە) ،بازرگانی نەریتی
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سەرمایەدار ،خاوەن دوكانەكان ،خاوەن كارگە بچووكەكان .ئەم
گروپانە بەگشتی سەرچاوە نەریتییەكانی پشتیوانیی دارایی بۆ
مزگەوتەكان و ئیسالم وەك ڕێگایەك دەبینن بۆ بەرگریكردن لە
ستایل و سیاقی سەقامگیریی ژیانی خۆیان و وەك ئامرازێكیش
بۆ ڕازیكردن و قەناعەتپێكردنی ئەوانیدیكە لە ئیسالم دەڕوانن.
ئەم گروپە بوو كە لە ئێران و جەزائیر لە میانەى چاكسازییەكانی
زەویی دەیەكانی  1960و 1970دا سەرچاوەگەلێكی دارایی
پێویستییان بۆ ڕۆحانییەكان دەستەبەر كرد تاوەكو دژ بە بەرنامە
و پرۆگرامی چاكسازییەكان بووەستنەوە.
دوو .ئیسالمیزمی چەوسێنەرە تازەكان :ئەمانە ئەو
سەرمایەدارانەن كە بەگشتی لە گروپی یەكەمەوە هاتوون
و سەرەڕای ناڕەزایەتییەكانی گروپەكانی سەر بە دەوڵەت،
كەچی توانیوویانە لە كاروكاسبی و بزنسیی خۆیاندا سەركەوتن
بەدەست بهێنن .بۆ منوونە لە میرس ،ئیخوان موسلمینی ئەمڕۆ،
“ڕیشەكانی لەنێو بونیادی ئابووریی سەردەمی ئەنوەر سادات
دایە .هەر لەو كاتەى هەموو سێكتەرەكانی ئابووریی میرس
بەرەو سەرمایەداریی لەڕێساداماڵراو وەرچەرخا .عوسامن
ئەحمەد عوسامن ،رۆكفیلی میرس(،2)Egyptian Rockefeller
هیچ كاتێك مەیل و ئینتیامی خۆى بۆ ئیخوان موسلمین
نەشاردووەتەوە”[.]15
 -2بازرگان و خێرخواز
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سەركردایەتیی یەكێك لە ئەندامانی پێشووی پارتی
خۆشگوزەرانیی توركیا كە پارتی سەرەكیی كۆنزەرڤاتیڤە،
پشتیوانییەكی زۆری سەرمایەكانی ناوەڕاستی هەیە .لە ئێران لە
نێوان ئەو بازاڕیانەى دژ بە شا پشتیوانیی خومەینییان كرد گەورە
سەرمایەدارەكان بوون كە حەزیان لە سیاسەتە ئابوورییەكان
نەبوو چونكە وایان دەبینی لە بەرژەوەندیی نزیك و ئاشنایانی
تەخت و تاجدا بوو.
سێ .ئیسالمیزمی هەژاران :گروپی سێیەم هەژارانی
دێهاتەكانن كە گەشەسەندنی سەرمایەداریی كشتوكاڵی،
بەشێوەیەكی نائومێدكەرانە ئەوانی بۆ شارەكان پەرتەوازە كرد
تاكو بەدواى كاردا بگەڕێن .لە جەزائیر  8.2میلیۆن دانیشتوانی
دێهاتی تەنها  2میلیۆن كەس سوودیان لە چاكسازییەكانی
زەوی وەرگرت .ئەو شەش میلیۆنەى دیكە تەنها دوو بژاردەیان
لەبەردەمدا بوو :یان لە دەوروپشتەكانی شار لە هەژارییەكی
بەرفراواندا مبێننەوە یاخود بۆ گەڕان بەدواى كاردا بچنە نێو
شارەكانەوە[ .]16بەاڵم لە شارەكاندا“ :نزمرتین گروپی بنچینەیی
بێكارانن كە بە گشتی لە دێهاتییەكانی پێشوو دروست بوون و
بەدواى كار و پێگەى كۆمەاڵیەتیدا ،ڕژاونەتە نێو شارەكانەوە...
لە كۆمەڵگای دێهاتیی خۆیان دابڕێرناون بێ ئەوەى بەشێوەیەكی
ڕاست و دروست بخرێنە نێو كۆمەڵگای شارییەوە”[.]17
ئەم گروپە بێ ئەوەى مادییەكی دڵنیاكەرەوەیان
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دەستبكەوێت و بگەن بە ژیانێكی سەقامگیر ،ئەوا ئەو دڵنیایی
و یەقینەیان لەدەست داوە كە لە شێوە ژیانی ڕابردووی
خۆیاندا هەیانبوو و هەستیان پێدەكرد – ئەو دڵنیاییەى
لەنێو كولتووری موسڵامنی نەریتیدا دەیانبینییەوە“ :میلیۆنان
جەزائیری ،دۆشداماون لەنێوان ئەو نەریتەى چیرت وەفایان بۆی
نەماوە و ئەو مۆدێرنیزمەى ناتوانن پێداویستییە مەعنەوی و
نەریتییەكانی بەتایبەت گەنجانی تێدا ببیننەوە ،چیرت هێڵێكی
ڕێنیشاندەری ڕوون و ڕاشكاو بوونی نەماوە”[.]18
لە بارودۆخێكی ئاوادا ،تەنانەت جواڵنەوەى ئیسالمیی
زەویدارەكانی سیستەمی كۆن دژ بە چاكسازییەكانی زەویی
دەیەى 1970دا توانی سەرنجی دێهاتییەكان و دێهاتییەكانی
كۆن بەالی خۆیدا ڕابكێشێت كە لە الدێكان وەدەرنرابوون.
دەكرا بۆ دێهاتییەكان ،چاكسازییەكانی زەوی ڕەمزی گۆڕانی
الدێ و وێرانكردنی شێوەژیانی ڕابردوویان بێت .ئەگەرچی
ئەو كاتەش لە هەژاریدا ژیابێنت“ .ئیسالمیستەكان ڕوانگەیەكی
تاقانەیان بۆ زەویدارانی پێشوو و دێهاتییە بێ زەوییەكان
دەخستەڕوو :قورئان لێسەندنەوەى خاوەندارێتیی لەوانیدیكە
مەحكوم كردبوو؛ و ئامۆژگاریی دەوڵەمەندان و ئەوانەى دەكرد
كە بەپێی “سوننەت” حوكمڕانیی دەكەن ،بەرانبەر بەوانیدیكە
بەخشندە بن”[.]19
لە دەیەى 1980دا ،كاتێك قەیرانی ئابووری ملمالنێی
نێوان كۆمەاڵنی خەڵكی هەژار و لەسەدا یەكی نوخبەیەك
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كە بەسەر دەوڵەت و ئابووریدا بااڵدەست بوون ،زیاتر كرد،
ئیسالمیزمیش بوو بە ڕووخسارێكی مەحبوب و خۆشەویست.
سامان و شێوەژیانی خۆرئاوایی حاكامن لەگەڵ بانگەشەكانیان
لەسەر بردنی میراتی خەباتی ڕزگاریخواز دژ بە فەڕەنسادا
نەدەهاتەوە .بۆ دێهاتییەكانی پێشوو ،كارێكی ئاسانرت ئەمە بوو
كە هۆكاری بەدبەختییەكانیان ببەستنەوە بە ڕەفتار و كردەوەى
“نائیسالمیی” ئەم نوخبانەوە.
بەمجۆرە لە ئێراندا ،تەنها كەمینەیەكی دێهاتییەكان
سوودیان لە گۆڕانكاریی سەرمایەداریی كشتوكاڵیی بەرنامە
چاكسازییەكانی زەویی شا لە دەیەى 1960دا وەرگرت ،لەكاتێكدا
بۆ كۆى دێهاتییەكان ،هەلومەرجەكە بەراورد بەڕابردوو نەك
باشرت نەبوو ،بگرە زۆر خراپرتیش بووبوو .چاكسازییەكانی زەوی،
دوژمنایەتیی دانیشتوانیی دێهاتیی و هەژارانی تازەی هاتوو بۆ
نێو شارەكان بەرانبەر بە دەوڵەت زیاتر كرد و – لەبەرئەوەی
هێزە ئیسالمییەكان دژ بە چاكسازییەكانی زەوی بوون ،ئەوا ئەم
دوژمنایەتی و نەیارییە ڕووبەڕووی ئەوان نەبوو .بەمجۆرە بوو
كاتێك شا بۆ منوونە لە ساڵی 1962دا دژ بە هەندێك لە دەموچاوە
ئاینییەكان هێزی دەوڵەتی بەكارهێنا ،لەنێوان بەشێكی گەورەى
خەڵكدا ،ناڕەزایەتییەكی بەرفراوان سەریهەڵدا.
“كردنەوەى ئابووریی” میرس بەڕووی بازاڕەكانی جیهاندا
لەو ڕێككەوتنەى لە میانەى دەیەى 1970دا لەگەڵ سندووقی
دراوی نێودەوڵەتی و بانكی جیهانی بەسرتا ،هەلومەرجی ژیان و
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باری كۆمەاڵنی خەڵكی بەرفراوانی دێهاتییەكان و دێهاتییەكانی
پێشوو ،خراپرت كرد ،و بەمجۆرە شەپۆلێكی ناڕەزایەتیی لەنێوان
ئەواندا سەریهەڵدا .و چاكسازییەكانی زەوی كە دواى كودەتای
 1978پارتی دیموكراتیی جەماوەری ئەفغانستان (پارتی
كۆمۆنیست) و گەیشنت بە دەسەاڵت ئەنجام درا ،ژمارەیەك
ناڕەزایەتیی خۆڕسكی لە سەرتاپای بەشە دێهاتییەكانی بەدوای
خۆیدا هێنا:
“چاكسازییەكانی زەوی بێ ئەوەى بەدیلێك زەق بكاتەوە
و بیناسێنێت ،كۆتایی بە شێوە و مۆدێلە نەریتییەكانی كار
هێنا ،كە بەپێی بەرژەوەندییە هاوبەشەكان ڕێكخرابوون .ئەو
زەویدارانەى زەوییەكانی خۆیان لەدەستدا بوو چاوەڕێ بوون
تاكو تۆو لەنێو كێڵگەكانی خۆیاندا دابەش نەكەن؛ ئەوانەى
پێشوو قەرزیان دەدا ،ئێستا خۆیان لەم كارە بەدوور دەگرن .پالن
و بەرنامەگەلێك بۆ دامەزراندنی بانكێك بۆ گەشەى كشتوكاڵ
و ڕێكخراوێك بۆ چاودێریی بەسەر دابەشكردنی تۆودا بوونی
هەبوو ،بەاڵم دواى پیادەكردنی چاكسازییەكان هیچ یەكێك
لەمانە نەخرانە بواری جێبەجێكردنەوە ...و بەمجۆرە دەكرا
ئەمە بەو جۆرە لێكبدرێتەوە كە لە ئەنجامی ئەم چاكسازییانەوە
دابەشكردنی تۆو بەسەر دێهاتییەكاندا وەستێرنا ...چاكسازییەكان
هەر تەنها بونیادی ئابوورییان وێران نەكرد ،بەڵكو چوارچێوەى
كۆمەاڵیەتیی بەرهەمهێنانیشیان تەفروتونا كرد ...بەم هۆیەوە
جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر لەبری ئەوەى لە سەدا 98ی
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خەڵك دژ بە لە سەدا 2ی چینە چەوسێنەرەكان بووەستنەوە،
چاكسازییەكان بوونە هۆى یاخیبوون و ڕاپەڕینی لە سەدا
75ی ناوچە دێهاتییەكان .هەروەها كاتێك ئیرت وادەردەكەوت
كە سیستەمی نوێ كار ناكات ،ئەو دێهاتییانەش كە سەرەتا
چاكسازییەكانیان قبوڵ كردبوو ،ئیرت وایان بەباش دەزانی
بگەڕێنەوە سەر سیستەمی پێشوویان”[.]20
بەاڵم ئەوە تەنها دژایەتیكردنی دەوڵەت نەبوو كە
دێهاتییەكانی پێشووییان بۆ قبوڵكردنی پەیامی ئیسالمیستەكان
ساز و ئامادە كرد .بۆ ئەو خەڵكانەى لە شارە تازە و غەریبەكاندا
دووچاری سەرلێشێوان و بزربوون هاتبوون ،مزگەوت بە پێدانی
فۆرمە سەرەتاییەكانی خزمەتگوزارییەكان (عەیادە ،قوتابخانە و
هتد) كە دەوڵەت ئەمانەى دابین نەدەكرد ،بووبوو بە ناوەندیی
كۆمەاڵیەتیی كۆبوونەوەى ئەو خەڵكانە .بەمجۆرە بوو كە
گەشە و فراوانبوونی شارەكان لە دەیەكانی  1970و 1980دا
هاوكات بوو لەگەڵ بەرفراوانبوون و زیادبوونی بەرچاوی
ژمارەى مزگەوتەكان“ :هەموو شتێك بەمجۆرە چووە پێشەوە كە
لەكاركەوتنی سیستەمی پەروەردەیی ،تەعریب (بەعەرەبیكردن
یان  ،)Arabisationنەبوونی بونیادە كولتوورییەكان و بەتاڵیی،
نەبوونی فەزا و شوێن بۆ ئازادییە گشتییەكان و كەمیی شوێنی
نیشتەجێبوون ،هەزاران كەسی بەتەمەن و منداڵ و الوی بە
مزگەوتەكان سپارد”[.]21
بەمجۆرە ،ئەو پشتیوانییە داراییەى لەالیەن ئەوانەوە
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دەهات ،كە بەرژەوەندییەكانیان بەتوندی لە بەرانبەر
بەرژەوەندیی جەماوەردا بوو – چینی زەویدارانی پێشوو،
دەوڵەمەندە تازەكان و یان دەوڵەتی سعودیە – پەناگای
ماددیی و كولتوورییان بۆ هەژاران دابینكرد“ .هەموو كەسێك لە
مزگەوتدا – لە بۆرژوازیی نوێ یان كۆنەوە تاكو فەندەمێنتالیست
و كرێكاری كۆمپانیایەك – ئەگەری وێناكردن و بەدیهاتنی
پالنەكان ،ئارەزووەكان و ئومێدەكانی خۆى دەبینییەوە”[.]22
بەاڵم ئەم مەسەلەیە دابەشكارییەكانی ناو مزگەوتەكانی
لەناو نەبرد .بۆ منوونە ،لە جەزائیر ،لەنێوان ئەو كەسانەى
لە سیاقە جیاوازە كۆمەاڵیەتییەكانەوە هاتبوون و هەر ئەم
مەسەلەیە بووە هۆى ئەوەى تاكو ڕوانین و نیگایان بۆ
مزگەوتەكان لەگەڵ یەكرتیدا جیاواز بێت ،گەلێك پۆلێنبەندیی
بوونیان هەبوو .بۆ منوونە پرس و كێشە لەسەر ئەوە هەبوو
ئایا دەبێت ئەو كۆمەكانە قبوڵ بكرێن كە لە سەرچاوە
“حەرام”ـەكانەوە هاتوون یان نا“ .لەڕاستیدا كەم ڕوویدەدا
كۆمیتەیەكی ئایینی ،بە ڕێككەوتنی ڕێبازیی یەكێتیی خوایی
كە “موزن”ـەكان بەردەوام باسیان دەكرد ،بتوانێت دەرەقەتیی
بەڵێنەكانی خۆى بێت .ئەو بەڵێنانەى بەگشتی دوو ساڵ جارێك
دیاری دەكران”[ .]23بەاڵم ئەم پۆلێنبەندییانە لەنێو ماسكە
ئایینییەكاندا پەردەپۆش دەكران – و بەربەستێكیش نەبوون لە
بەرانبەر زۆربوون و گەشەی مزگەوتەكان و زیادبوونی نفوزی
ئیسالمیزم.
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چوار .ئیسالمیزمی چینی ناوەڕاستی نوێ :نە چینە
چەوسێنەرە “نەریتی”یەكان و نە جەماوەرە هەژاركەوتووەكان،
هیچ یەكێكیان فاكتەریی سەرەكیی پاراستنی ئیسالمی سیاسیی
ڕابوونخواز نین – واتا ئەو كادیرە چاالكانەى بانگەشە بۆ ئەو
دۆكرتینە دەكەن و لەڕووبەڕووبوونەوەى دوژمنەكانیاندا،
بەرگەى مەترسیی برینداربوون ،زیندانی و مەرگ دەگرن.
جەوهەری چینە چەوسێنەرە نەریتییەكان ،كۆنزەرڤاتیڤانەیە.
ئەوان ئامادەن كۆمەكی دارایی بكەن تاكو ئەوانیدیكە بجەنگن
و شەڕ بكەن – بەتایبەت كاتێك بابەتەكە پەیوەندیی بە
بەرگریی لە بەرژەوەندییە ماددییەكانیانەوە هەبێت .ئەوان
لە سەرەتاكانی دەیەى 1970دا لە جەزائیر لە بەرانبەر بە
چاكسازییەكانی زەویدا بەمجۆرە دەجواڵنەوە؛ كاتێك ڕژێمی
بەعسی سوریا لە بەهاری  1980دەستدرێژیی كردە سەر
بەرژەوەندییەكانی بازرگانەكان و دەوڵەمەندەكان[ .]24و لە
ئێران كاتێك بازاڕیانی بچووك و بازرگان ڕووبەڕووی هێرشی
شا بۆ سەر بەرژەوەندییەكانیان لە  1978-1976و هەڕەشەى
چەپەكان لە ساڵەكانی  1981-1979بووبوونەوە ،بەمجۆرە
دەجواڵنەوە .بەاڵم دەیانەوێت ئاگایان لەوە بێت كە بەم كارانە
كاروكاسبی و بزنس و گیانی خۆیان نەخەنە مەترسییەوە .بەم
هۆیانەوە بە سەختی دەكرێت وێنای ئەوە بكەین ئەمانە هەر
ئەو هێزانە بووبێنت كە جەزائیر و میرسیان پارچە پارچە كرد،
سەرتاپای شاری حەما لە سوریا یاخیبوون و لە لوبنان دژ بە
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سەربازانی ئیرسائیلی و ئەمریكی ،چەندین هێرشی خۆكوژییان
ئەنجامدا و هەروەها بوونە هۆى ئەوەى تاكو شۆڕشی ئێران
زۆر ڕادیكاڵرت بێت لەو شتەى بۆرژوازیی ئێرانی خوازیاری بوو.
لە راستیدا هێزێكی ئاوا لە چینی چوارەمەوە دێت؛ چینێكی
سەرتاپا جیاواز؛ بەشێك لە چینی ناوەڕاستی نوێ كە لە ئەنجامی
مۆدێرنیزاسیۆنی سەرمایەداریی جیهانی سێیەمەوە دەركەوت.
لە ئێران ،ئەندامانی هەر سێ بزووتنەوەى ئیسالمیستیی،
كە لە ساڵەكانی سەرەتای شۆڕشدا بااڵدەستبوون بەسەر
سیاسەتەكانی ئێراندا ،سەر بەم چینە بوون .ڕاپۆرتەكەى خوارەوە
پشتیوانیی یەكەمین سەرۆك وەزیرانی ئێران دوای شۆڕش ،واتا
[مەهدی] بازرگان ،پیشان دەدات:
“لەگەڵ فراوانبوون و زیادبوونی سیستەمی پەروەردەیی
لە دەیەكانی  1950و 1960دا گروپگەلێكی زیاتر لە خەڵكی
چینی ناوەڕاستی نەریتیی ،ئیمكانی چوونە نێو زانكۆكانی
واڵتیان بەدەستهێنا .ئەوانەى تازە چووبوونە ناو ئەكادیمیاوە،
ڕووبەڕووی ئەو دامەزراوانە بووبوونەوە كە لەژێر هەیمەنە
و دەسەاڵتی نوخبە بەڕۆژئاواییبووەكان ( )Westernisedو
سەر بە سیستەمی كۆن بوو .بەم هۆیەوە بە توندیی هەستیان
بەوە كرد كە دەبێت ئەم پرسە بۆ خۆیان بكەنە بیانوو كە
بۆچی هێشتا ئیامنیان بە ئیسالم هەیە .خوێندكاران چوونە پاڵ
ئەنجوومەنی خوێندكارانی موسڵامنان [كە بازرگان و ئەوانیدیكە
بەڕێوەیان دەبرد]  ...و ئەم ئەندازیارە تازانە دوای چوونە نێو
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ژیانی پیشەییەوە ،بەگشتی چوونە پاڵ ئەنجوومەنی ئیسالمیی
ئەندازیارانەوە ،كە بازرگان دایمەزراندبوو .پشتیوانیكردنی
كۆمەاڵیەتیی واقیعی و سیستەماتیك لە بازرگان و مۆدێرنیزمی
ئیسالمیی ئەو تۆڕە بوو كە ئەم ئەنجوومەنانە دایامنەزراندبوو...
دیاریبوون و بەرچاوبوونی بازرگان و تاڵەقانی [بەهۆی] ئەو
پێگە و شوێنەوە بوو كە ئەم دووانە بەوانەیان دەدا كە لە چینە
ناوەڕاستە نەریتییەكانەوە دەهاتن .و ئەمە وەك پێداگریی و
جەختكردنەوەیەك بوو لەسەر شوناسی ئەو ئەندامانە لە
كۆمەڵگایەكدا كە لە ڕوانگەى ئەوانەوە لەژێر دەسەاڵتی
نوخبەى مولحید ،خۆرئاواخواست و گەندەڵدا بوو”[.]25
ئەبراهامیان لە باسێكدا دەربارەى موجاهیدینی خەڵقی
ئێران دەنووسێت“ :زۆرێك لەو لێكۆڵینەوانەى كراون دەربارەى
یەكەم ساڵەكانی شۆڕشی ئێران باس لە ئینتیامی ‘بێبەشكراوان‘
بۆ ئیسالمی ڕادیكاڵ دەكەن .بەاڵم دەبێت بڵێین بەگشتی ئەوە
بێبەشكراو و مەحرومەكان نەبوون كە بناغەكانی موجاهیدینیان
دامەزراند؛ بەڵكو ئەمە بەشێكی زۆر بەرفراوانی چینی
ناوەڕاستی نوێ بوو ،هەر ئەوانەى دایك و باوكیان بەشێك
بوون لە وردەبۆرژوازیی نەریتیی ،كە بناغە كۆمەاڵیەتییەكانی
موجاهیدینیان پێكدەهێنا” .پاشان ئەبراهامیان بۆ سەملاندنی
بانگەشەكەى خۆى چاالكییە پیشەییەكانی موجاهیدین
هەڵدەسەنگێنێت كە لە سەردەمی شادا ڕاگیرابوون و
لەسەردەمی خومەینیدا سەركوتكرابوون[.]26
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بەگشتی وابیردەكرێتەوە كە هێزی سێیەمی ئیسالمیی،
هەمان حزبی سەركەوتووی كۆماری ئیسالمیی خومەینی ،كە
دواجار پاكتاوی نەیارەكانی خۆى كرد ،لەو ڕۆحانیانە پێكهاتبوو
كە سەر بە سەرمایەدارانی نەریتیی “بازاڕ” بوون .مەنسوور
موعەدەل ئەوەى دەرخستووە كە زیاتر لە نیوەى نوێنەرانی
حزب لە پیشەوەرە ئازادەكان ،مامۆستایان ،كارمەندانی دەوڵەت
و یان خوێندكاران پێكهاتبوون – ئەگەرچی یەك لەسەر چواریان
لە خێزانی بازاڕیان بوون[ .]27و بەیات ئاماژەى بەوە كردووە كە
ڕژێم بۆ هەرەسپێهێنانی سەندیكا كرێكارییەكان لە كارگەكاندا،
دەیتوانی سوود لەو ئەندازیارانە وەربگرێت كە لەوێدا كاریان
دەكرد[.]28
ئازەر تەبەری دەنووسێت ،دوای لەناوبردنی شا ،ژنانێكی
زۆر لە شارە جیاوازەكاندا پشتیوانیی بااڵپۆشیان كرد و دژ بە
چەپ لە ڕیزی هەوادارانی خومەینیدا دەوەستان .تەبەری
دەڵێت ئەوان لەو بەشەى چینی ناوەڕاستەوە دەهاتن كە یەكەم
نەوە بوو ئەزموونی پرۆسەى “تێكەڵكردن لە كۆمەڵ”دای دەكرد.
بەگشتی ئەم ژنانە سەر بە خێزانەكانی وردەبۆرژوازیی نەریتیی
بوون .باوكانیان بازرگانی بازاڕ ،كاسب و دوكاندار و هتد بوون.
خێزانەكیانیان دواى بەپیشەسازیكردن ڕووبەڕووی كەمبوونەوەى
دەرفەتە نەریتییەكان بۆ بەدەستهێنانی دەرامەت بووبوونەوە و
ئەوان بەناچاری چووبوونە نێو خوێندنی بااڵوە .بۆ ئەوان لە
پێگەگەلێكی وەك پەرستاری و مامۆستاییدا ،شوێن و پێگەى كار
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بوونی هەبوو .بەاڵم “ئەم ژنانە ناچاربوون ئەزموونی بەگشتی
ئازاردەر و تراوماتیكی یەكەمی پیادەكراوی نەوە بكەن”:
“كاتێك ژنە الوەكان لەو خێزانانەوە چوونە نێو زانكۆكانەوە
یان لە نەخۆشخانەكاندا دەستیان بەكار كرد ،هەموو ئەو چەمكە
نەریتییانە كەوتنە بەردەم هێرشی ڕۆژانەى ژینگەى دەوروبەرەوە
كە پێی “نامۆ” بوون .ئەو ژینگەیەى ژنان لەتەنیشت پیاوان لە
شوێنێكدا بەیەكەوە بوون ،بااڵپۆش نەبوون و لەهەندێك بواردا،
وەك دوایین مۆدێلە ئەوروپییەكان جلوبەرگیان لەبەردەكرد.
بەگشتی ئەم ژنانە لەنێوان بەها قبوڵكراوەكانی خێزانەكانیان
و فشاری ژینگەى نوێ تووشی كەرت كەرتبوون هاتبوون.
نەدەیانتوانی لە ژینگەى كاردا بااڵپۆش بن و لە ماڵەوەشدا نە
دەیانتوانی لەچكەكە لەسەریان البەرن”.
وەاڵمێكی بەرفراوان بۆ ئەم جۆرە فشارە دژبەر و
پارادۆكسانە “گەڕانەوە بوو بۆ ئیسالم” “كە لە ئامادەكردنی
جەماوەری بەرفراوانی ئەو ژنانەى بە مەبەستەوە بەشێوەیەكی
بااڵپۆش لە خۆپیشاندانەكاندا بەشداریان دەكرد” درایەوە.
تەبەری پێیوایە ئەم وەاڵمە دژایەتییەكی سەرسوڕهێنەری
لەگەڵ وەاڵمی ئەو ژنانەدا هەبوو كە لەو خێزانانەوە هاتبوون
بۆ دوو یان سێ نەوە دەبوو لەنێو نەوەى چینی ناوەڕاستی
تازەدا تێكەڵ بووبوون .ئەو ژنانەى وەك چەپ و یان لیبڕاڵ
دەنارسان و دژ بە بااڵپۆشین دەوەستانەوە”[ .]29ڕوا دەربارەى
ئەفغانستان دەنووسێت:
52

كریس هارمەن

“بزووتنەوەى ئیسالمیست لەنێو بەشە مۆدێرنەكانی
كۆمەڵگاوە لەدایكبوو و بەو ڕەخنانەى لە بزووتنەوە
جەماوەرییەكانی پێش خۆى گرتبووی ،گەشەیكرد.
ئیسالمیستەكان ،ڕۆشنبیران خۆیانن .بەرهەمی مەیدانی
داگیركراوی مۆدێرنی نێو كۆمەڵگای نەریتی؛ ڕیشە
كۆمەاڵیەتییەكانیان دەگەڕێتەوە بۆ شوێنێك كە ئێمە پێیدەڵێین
بۆرژوازیی دەوڵەتی – بەرهەمی سیستەمی پەروەردەیی دەوڵەتی
كە تەنها خزمەتی دەزگای دەوڵەتی پێدەكرا ...ئیسالمیستەكان
بەرهەمی سیستەمی پەروەردەیی دەوڵەتین .ژمارەیەكی زۆر
كەمی ئەوان لە بوارە هونەرییەكاندا خوێندوویانە .ئەوان لە
فەزای زانكۆدا پەیوەندییەكی حولحولییان لەگەڵ “عولەما”
[لێكۆڵەرە ئایینییەكان]دا هەبوو و نەدەچوونە نێویانەوە ،بەڵكو
ئەگەرچی بەتوندی نەیاری كۆمۆنیستەكانن ،كەچی دەچنە نێو
ئەوانەوە .ئیسالمیستەكان بیروباوەڕی هاوبەشی زۆریان لەگەڵ
عولەمادا هەیە ،بەاڵم بیركردنەوەى ئیسالمیستی لەپەیوەندیدا
بە ئایدیۆلۆژیا گەورەكانی خۆرئاواوە گەشەیكردووە –
ئەوان ئەم ئایدیۆلۆژیانە بە هەڵگری فاكتەری گەشەكردنی
تەكنیكیی خۆرئاوا سەیردەكەن .پرسەكە بۆ ئیسالمیستەكان
گەشەكردنی ئایدیۆلۆژیایەكی مۆدێرنە لەسەر بنەمای ئیسالم
و ئەم ئایدیۆلۆژیایە بۆ ئەوان تەنها ڕێگای ڕووبەڕووبوونەوەیە
لەگەڵ دنیای مۆدێرن و باشرتین ئامرازە بۆ وەستانەوە بەڕووی
ئیمپریالیزمی دەرەكیدا”[.]30
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لە جەزائیر ،گرنگرتین مەیدانی ڕاكێشان و هێنانی ئەندام
بۆ پارتی ڕزگاریی ئیسالمی لەنێو قوتابیان و خوێندكارانی
عەرەبیزماندا (لە بەرانبەر بە قوتابیان و خوێندكارانی
فەڕەنسیزماندا) بووە و ئەو بەشە گەورەیەى الوان كە
دەیانەوێت خوێندكار بن ،بەاڵم ناتوانن:
“پارتی ڕزگاریی ئیسالمی ئەندامەكانی خۆی لە سێ
سێكتەرەوە دەهێنێت :چینی ناوەڕاستی بازرگان كە زۆرێك لەوان
تەواو دەوڵەمەندن ،جەماوەری الوان ،كە بێكارن و نەیانتوانیوە
درێژە بە خوێندن بدەن (ئەمانە لۆمپەنی پرۆلیتاریای شەقامی
نوێیان پێكهێناوە) و گروپی سێیەم كە چینێكی ڕۆشنربانی
عەرەبیزمانن ،كە لە بونیادی چینایەتیدا ئینتیامیان بەرەو ئاستی
سەرەوە هەیە .دوو گروپی دواتر گرنگرتین و پڕنفوزترین و
هەروەها سوورترینن .عەلی بلحاج و عەباسی مەدەنی ڕێبەرانی
فیكریی ئەوانن[.]31
ڕۆشنبیرانی ئیسالمی كە هەیمەنەیان بەسەر كۆلیژەكانی
تیۆلۆژیا و زمانی عەرەبیی زانكۆكاندا هەیە ،توانیویانە گەلێك
پیشە و كار بۆ خۆیان دابین بكەن .و لەم ڕێگایەوە كۆنتڕۆڵی
زۆرێك لە پێگە پیشەییەكانیان كردووە وەك ئیامم و خەتیبی
مزگەوتەكان و یان مامۆستای ئامادەییەكان .ئەوان تۆڕێكیان
پێكهێناوە و لەڕێگای ئەو تۆڕەوە ئیسالمیستگەلێكی زیاتریان
لەم پۆستانەدا داناوە و هەروەها بیروباوەڕی ئیسالمیستی لەنێو
نەوەى نوێی خوێندكاراندا باڵو دەكەنەوە .و ئەمانە توانای
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ئەوەیان بەوان بەخشیوە تاكو نفوزیان لەسەر ژمارەیەكی زۆری
الوان هەبێت.
ئەحمەد ڕەوادیا دەنووسێت گروپە ئیسالمیستەكان
لەمیانەى دەیەى  1970بەدواوە گەشەیانكردووە؛ بە پشتیوانیی
خوێندكارانی عەرەبیزمانی زانكۆكان كە الوازییان لە قسەكردنی
فەڕەنسیدا بە ڕەوانی ،وایكردووە نەگەن بە پیشەگەلی
ئیداریی ،بواری پیشەیی سەر بە تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو و
بەڕێوەبەری بااڵ و گشتی[ .]32بەمجۆرە بوو كە لەنێوان دەیەى
1980دا كاتێك بەڕێوەبەری زانكۆى كۆنستانتین تۆمەتباركرا
بەوەى ڕێگەیداوە زمانی فەڕەنسی وەك زمانی بااڵدەست لە
كۆلیژەكانی تەكنەلۆژیا و زانستەكاندا مبێنێتەوە ،سوكایەتیی بە
“پێگەى زمانی عەرەبی” كردووە و خۆی وەك “كۆلۆنیالیستێكی
فەڕەنسیی بەوەفا” دەرخستووە ،ناكۆكی و دژایەتییەكی ناڕوون
و تاریك سەریهەڵدا[:]33
“ئەو عەرەبیزمانانەى چەندین لێهاتوویی و شارەزایی
كاركردنیان هەیە لە بەشە سەرەكییەكانی ئابووریدا
مەحرومكراون و لە خزمەتكردن بێبەریكراون .بەتایبەت لەو
پیشەسازییانەى پێویستیی بە زانینی تەكنیكی و زانینی زمانە
دەرەكییەكان هەیە ...عەرەبیزمانان ،تەنانەت ئەگەر چەندین
دیپلۆمی پێویستیشیان هەبێت هێشتا ناتوانن شوێنێكییان بۆ
كاركردن لەنێو پیشەسازیی مۆدێرندا هەبێت .زۆرێك لەوان،
دواجار مزگەوت دوا مەنزڵگایان دەبێت”[.]34
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خوێندكاران ،دەرچووانی عەرەبیزمان ،و گرنگرت لە هەمووان،
خوێندكارانی پێشوو ،كە ئێستا بێكارن ،پردێكن بۆ ژمارەیەكی
زۆری الوانی ناڕازیی دەرەوەى زانكۆكان .ئەو خوێندكارانەى
دەبینن سەرەڕای گوزەرانی ساڵەهای ساڵ لەنێو سیستەمی
پەروەردەییدا بێكار و التن ،كەچی ئێستاش شوێنێكیان لەنێو
زانكۆكاندا نییە .بەمجۆرە ،سەرباری ئەوەى ئێستا نزیكەى یەك
ملیۆن خوێندكار لە ئاستی ناوەڕاستدا سەرقاڵی خوێندنن ،چوار
لەسەر پێنجی ئەوان ئومێدیان بە وەرگرتنی شەهادە نییە –
بەڵگەیەك بۆ چوونە نێو زانكۆوە – و دەزانن لەنێو پەراوێزیی
بێكاریدا ژیانێكی بێ ئاساییش چاوەڕوانیانە”[.]35
“فەندەمێنتالیزم [ئیسالمیزم] دەسەاڵتی خۆى لە نائومێدییە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە وەردەگرێت كە بەشێكی گەورەی الوان
دەست و پەنجە لەگەڵ ئەم نائومێدییەدا نەرم دەكەن؛
ئەو الوانەى لەالیەن سیستەمی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە
فەرامۆش و ئیهامل دەكرێن .پەیامی [ئیسالمیزم] سادەیە:
ئەگەر هەژاریی ،زەحمەت و نائومێدیی هەبێت ،بەم هۆیەوەیە
كە ئەوانەى دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە ،ڕەوایەتیی خۆیان لە
“شورا” [ڕاوێژ  ]consultationوەرناگرن ،بەڵكو بەزەبر ڕەوایەتی
و مەرشوعیەتی خۆیان وەردەگرن ...بە نوێبوونەوەى ئیسالمی
ساڵەكانی سەرەتا ،ناعەدالەتییەكان نامێنن”[.]36
لەگەڵ ئەوەشدا ئیسالمیزم بە نفوزی خۆى لەنێو توێژێكی
بەرفراوانی خوێندكاران ،دەرچووان و ڕۆشنبیرانی بێكاردا،
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توانیوویەتی لە پەراوێزی شار و كەالوەنشینەكان و شارۆچكە
هەژارەكاندا ،ئەو شوێنەى جوتیارانی پێشوو تیایدا دەژیان،
بیروباوەڕەكانی خۆى باڵوبكاتەوە .ناكرێت ناو لە بزووتنەوەیەكی
ئاوا برنێت “كۆنزەرڤاتیڤ” .الوە دەرچووە عەرەبیزمانەكان
بەهۆى پاراستنی دۆخی بااڵدەست پەنا بۆ ئیسالم نابەن ،بەڵكو
بەو هۆیەوە پێیانوایە ئیسالم موژدەى گۆڕانكارییەكی سەرەكیی
كۆمەاڵیەتیی پێیە[.]37
بزووتنەوەى ئیسالمیست لە میرسی سەرەتادا  65ساڵ
پێش ئەو كاتەى حەسەن بەننا ئیخوان موسلیمینی دامەزراند،
دروستبوو و سەریهەڵدا .لەگەڵ شكستی پارتی سیكۆالری
ناسیۆنالیستیی وەفد لەڕووبەڕووبوونەوەى هەیمەنەى ئینگلیز
و نائومێدیی دەیەكانی  1930و  ،1940ئیخوان موسلیمین
گەشەیكرد .كارمەندان و خوێندكاران بناغەكانی بزووتنەوەكەیان
پێكدەهێنا و لە خۆپیشاندانی خوێندكاران لە كۆتاییەكانی دەیەى
 1940و دەیەى 1950دا یەكێك بوو لە هێزە بنچینەییەكان[.]38
لەگەڵ فراوانبوونی بزووتنەوەكەدا بەشێك لە كرێكارانی شار و
جوتیارانیش بوون بە ئەندام .ژمارەى ئەندامانی ئیخوان موسلمین
لەو قۆناغەدا نزیكەى بە نیو ملیۆن خەمڵێرناوە .حەسەن بەننا بە
دامەزراندنی ئیخوان موسلمین “تەواو حەزی دەكرد هاوكاریی
ژمارەیەك لە كەسەكانی نزیك بە دەسەاڵت بكات .و بەرەى
ڕاستی حزبی وەفد ،پێیوابوو بوونی ئیخوان موسلمین دژ بە
نفوزی كۆمۆنیستەكانە لەنێوان كرێكاران و خوێندكاراندا[.]39
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بەاڵم ئیخوان موسلمین تەنها بەو هۆیەوە توانی پارێزگاری و
پشتیوانیی چینە مامناوەندە هەژارەكان – و بەهۆى ئەوانیشەوە
بەشێكی زۆری هەژارانی شاریی – بەدەست بهێنێت و بەرانبەر
بە كۆمۆنیستەكان بووەستێتەوە ،كە زمانی ئایینی ،ئاراستە
ڕیفۆرمیستییەكانی – كە زیاتر لەو شتە تێپەڕی كە تەنانەت
بەرەى ڕاست حەزی لێیبوو – بشارێتەوە .ئامانجەكانی ئیخوان
موسلمین “لە كۆتاییدا بە بەردەوامبوونی دۆخی سیاسیی،
ئابووری و سیاسیی بااڵدەست – كە گروپە بااڵدەستەكان بەهەر
ئامرازێك بێت بەدوایدا دەچوون – نەگونجاو بوو” .و ئەم
بابەتە “پەیوەندیی نێوان ئیخوان موسلمین و دەسەاڵتداری
كۆنزەرڤاتیڤی الواز و سست دەكرد”[.]40
لە سەرەتاكانی دەیەى 1950دا كاتێك ڕژێمی میلیتاریی
نوێی نزیكی عەبدولنارس دەسەاڵتی موتڵەقی گرتە دەست،
ئیخوان موسلمین بەڕادەیەك لەناوچوو .لە دیسەمبەری
1954دا شەش كەس لە ڕێبەرانی ئیعدام كران و هەزاران
كەس لە ئەندامانی ڕەوانەى بەندیخانە كران .هەوڵ بۆ
زیندووكردنەوەى بزووتنەوەكە لە میانەى دەیەى 1960دا بووە
هۆی ئیعدامكردنی ژمارەیەكی زیاتر .بەاڵم دواى ماوەیەك
كە نارس مرد ،سادات و موبارەك مۆڵەتی ئامادەبوونێكی
نیمچەیاساییان بەوان دا – بەم كارەیان دەیانویست ڕێبگرن
لەڕووبەڕووبوونەوەى ڕاستەوخۆی ئەوان لەگەڵ ڕژێمدا.
رێبەرییەكەى ئەو شتەى هەندێك جار پێیدەگوترێت “ئیخوانی
نیۆئیسالمیی” بە ئاراستەیەكی كەمێك “نەرم” و “دەرگای
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ئاشتی” حەزی بۆ قبوڵكردنی سنوورداركردنەكان هەبوو .و
لەالیەن ئەو ئەندامانەوە كە لە دەیەى 1950دا بۆ عەرەبستانی
سعودی دوورخرابوونەوە و ئێستا لەوێدا سوود لە ڕانتی نەوت
وەردەگرن ،داراییەكی زۆرییان بۆهات[ .]41ئەم ئیمكانیاتە بۆ
ئیخوان موسلمین هەلومەرجێكی هێنایە پێشەوە تاكو “مۆدێلی
ئەڵتەرناتیڤی دەوڵەتێكی ئیسالمیی” زەق بكاتەوە .دەوڵەتێك
“بە بانكەكان ،خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتییەكان ،خزمەتگوزارییە
پەروەردەییەكان و ...مزگەوتەكانەوە”[.]42
بەاڵم بەم كارەیان هەیمەنە و هەژموونیان لەسەر نەوەى
نوێی ئیسالمیستە ڕادیكاڵەكان لەدەستدا .نەوەیەكی نوێ
كە ساداتیان لە ساڵی 1981دا تیرۆر كرد و دژ بە دەوڵەت و
لێكۆڵەرە سیكۆالرەكان خەباتی چەكدارییان گرتەبەر:
“كاتێك ئێمە باس لە فەندەمێنتالیستە میرسییەكان
دەكەین مەبەستامن گروپگەلێكی نێو كەمینەیەكە كە تەنانەت
دژ بە ئیخوان موسلمینیشن ...ئەم گروپانە بەگشتی الوان
پێكیدەهێنن ...ئەمانە خەڵكێكی زۆر پاكن ،ئامادەن بۆ هەموو
كارێك و دەیانەوێت گیانی خۆیان لەو ڕێگایەدا بەخت بكەن ...و
مادام لە ئۆپەراسیۆنە تیرۆریستییەكاندان ،ئەوا وەك سەرەنێزەى
گروپە نەیار و جیاوازەكان ئەوان بەكاردەهێرنێن”[.]43
ئەنجوومەنە خوێندكارییە ئیسالمیستییەكان كە لەسەردەمی
سەرۆكایەتیی كۆماریی ساداتدا ،دەسەاڵتێكی زۆریان بەسەر
زانكۆكانی میرسدا هەبوو “ڕێكخراوی جەماوەریی بنچینەیی
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بزووتنەوەى ئیسالمیست بوو”[ ،]44ئەوان لە كاردانەوەیاندا
بەڕووی دۆخی زانكۆكان و داهاتووی وەڕەسكەری خوێندكارانی
دەرچوودا گەشەیانكرد:
“ژمارەى خوێندكاران نزیكەى  200هەزار كەس لە ساڵی
1970دا تا ساڵی  1977بۆ نیو میلیۆن خوێندكار بەرزبووەوە...
و لە نەبوونی سەرچاوەى پێویستدا ،لە ئەنجامی دابینكردنی
خۆڕایی خوێندنی بۆ زۆرترین ژمارەى گونجاو لە الوان،
سیستەمی پەروەردەیی پاسیڤ و خراپ دروست بوو”[.]45
قەرەباڵغیی زۆری خوێندكارانی كچ لەنێو هۆڵەكانی
خوێندن و پاسەكاندا یەكێك بوو لە كێشەكان ،كە كچانی
خستبووە بەردەم هەموو دەستدرێژییەكانەوە .لە وەاڵمدانەوەى
ئەم دۆخەدا:
“جامعە االسالمیە [ئەنجوومەنە ئیسالمییەكان] سەرنجی
خۆیان لەسەر دیاریكردن و دەستنیشانكردنی [ئەم كێشانە] و
خستنەڕووی ڕێگاچارەیەك چڕكردەوە – بۆ منوونە ،بەكارهێنانی
سندوقە خوێندكارییەكان بۆ بەگەڕخستنی مینی پاسەكان
بۆ خوێندكارانی ژن [و ئەولەویەت دان بەوانەى بااڵپۆشن]،
لەبەرچاوگرتنی ڕیزگەلێكی جیاكراوە لە هۆڵەكانی وانەوتنەوەى
شانۆ بۆ پیاوان و ژنان ،دروستكردنی گروپگەلێكی پێداچوونەوەى
وانەكان لە مزگەوتەكاندا ،دابینكردنی چاپی هەرزانی كتێبە
سەرەكییە ئەكادیمییەكان”[.]46
خوێندكارانی دەرچوو ناتوانن خۆیان لەو هەژارییە
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سەرتاپاگیرە ڕزگار بكەن كە زۆرینەى كۆمەڵگای میرسی
گرتووەتەوە:
“مافی هەر خوێندكارێكی دەرچووە لە كەرتی گشتیدا كار
بكات و دامبەزرێرنێت .لەڕاستیدا بێكارییەكی لەڕادەبەدەری
فەرمانگە زۆر و زەوەندەكان دەشارێتەوە كە تیایدا مووچەیەكی
كەم بە كاركەران دەدرێت ...ئەو هێشتا دەتوانێت بەجۆرێك
كرێكەى ڕێكبخات كە بتوانێت بەرهەمە كۆمەكییەكانی
دەوڵەت بكڕێت و خواردن بخوات ،بەاڵم زۆر بە قورسی
دەتوانێت شتێك زیاتر لە ئاستی بژێویی خۆى پاشەكەوت
بكات ...بەڕادەیەك هەموو كاركەرانی دەوڵەت پیشەى دووەم
و یان سێیەمیان هەیە ...كاركەرانی بێ شومار كە هەموو ڕۆژێك
لە زۆرترین نووسینگە دەوڵەتییەكاندا لەپشتی مێز دادەنیشن،
دواى نیوەڕۆ وەك ئاگركوژێنەوە یان سایەقی تەكسی كار
دەكەن .و ئەم كارانە هێندە بەنەگونجاویی ئەنجام دەدەن كە
دەكرێت چاوەڕوانییەكی وەها لە كەسێكی نەخوێندەواریش
بكرێت ...ژنی الدێیی نەخوێندەوار كە دێتە ناو شارەكەوە ،تاكو
وەك خزمەتكاری گەشتیارێك كار بكات كەم تازۆر دوو بەرابەری
مامۆستایەكی زانكۆ وەردەگرێت”[.]47
جگە لە دەرچوون و بەجێهێشتنی واڵت ،هیچ بژاردەیەكی دیكە
بۆ خوێندكارە دەرچووەكان نەماوەتەوە تاكو لەم پەرتەوازەییەى
پەیداكردنی كارەوە ڕزگاریان بێت .بەتایبەت لە عەرەبستانی
سعودی و واڵتە پەراوێزییەكانی كەنداودا .و ئەمە تەنها ڕێگایەك
نییە بۆ دەرچوون لە هەژاریی ،بەڵكو لە كۆمەڵگایەكدا كە
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پەیوەندییە سێكسوالییەكان پێش هاوسەرگیری زۆر دەگمەنە ،بۆیە
بۆ زۆرینەى خەڵك مەرجێكی گرنگە بۆ هاوسەرگیری.
ئیسالمگەراكان ئەو هێز و توانایەیان هەبوو كە ئەم كێشانە
لەنێو گەلێك بەیانی ئایینیدا دەرببڕن .كیپڵ دەربارەى یەكێك
لە سەركردەكانی گروپە یەكەمینەكانی ئیسالمگەراكانەوە
دەنووسێت كە هەڵوێستی ئەو “وەك كەسێكی دەمارگیری
سەدەكانی ڕابردوو نییە ...بەڵكو ..بەشێواز و ستایلی خۆى...
پەنجە لەسەر یەكێك لە گرنگرتین كێشەكانی كۆمەڵگای
هاوچەرخی میرس دادەنێت”[.]48
لە جەزائیر ،ئیسالمگەراكان بە دروستكردنی پێگەیەكی
جەماوەری لە زانكۆكاندا ،كەوتوونەتە نێو پێگە و شوێنێكەوە
كە لە سنوورێكی گەورەتردا خۆیان فراوان بكەن – سنووری
شەقامەكانی خەڵكی هەژاری شارەكان ،شوێنێك كە خوێندكارانی
ڕابردوو و خوێدكارانی تازە لەتەنیشت كۆمەاڵنی خەڵكەوە
بوون كە بۆ بژێویی ژیانی خۆیان دەركەوتبوون .زۆربوونی
پێگەى جەماوەری لە كۆتاییەكانی دەیەى 1970دا روویدا؛
دواى دانوستانەكانی ئاشتیی ڕژێم لەگەڵ ئیرسائیل و بەدوایدا
قەدەغەكردنی چاالكیی ئیسالمگەراكان لە زانكۆكاندا“ .ئەم
فشارانە لەبری ئەوەى چاالكییەكانی جەماعە ڕابگرن ،هێزێكی
زیاتر و دووبارەیان پێبەخشین ...ئێستا ئیرت پەیامی جەماعە
لە دەرەوەى دونیای خوێندكارانیشدا خۆى باڵو دەكاتەوە.
كادرەكان و بانگەشەكارە ئیسالمیستییەكان بۆ بانگخوازیكردن
چوونەتە نێو شوێنە هەژارنشینەكانەوە”[.]49
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ئیسالمی رادیكاڵ
وەك بزووتنەوەى كۆمەاڵیەتی
بناغەى چینایەتیی ئیسالمیزم لە فاشیزمی كالسیك،
فەندەمێنتالیزمی هیندیی  BJP3، 4Shiv Senaو RSS5ى هيند
دەچێت .هەموو ئەم بزووتنەوانە لەنێو “یەخەسپییان”ی چینی
ناوەڕاست ،خوێندكارانی زانكۆكان ،بازرگانە نەریتییەكان و
پسپۆڕانی وردەبۆرژوادا ئەندامانی خۆیان كۆكردووەتەوە .ئەم
مەسەلەیە ،سەرەڕای ئەمە ،دوژمنایەتیی بەردەوامی بزووتنەوە
ئیسالمیستییەكان بەرانبەر بە چەپ ،مافی ژنان و ئایدیا
سیكۆالرییەكان بووەتە هۆى ئەوەى زۆرێك لە سۆسیالیستەكان
و لیبڕاڵەكان ئەم بزووتنەوانە وەك بزووتنەوەگەلی فاشیستیی
زەق بكەنەوە .بەاڵم ئەمە هەڵەیەكە.
هەبوونی بناغەى چینایەتیی وردەبۆرژوا بەتەنها خەسڵەتی
فاشیزم نییە ،بەڵكو خەسڵەتی ژاكۆبنیزم ،ناسیۆنالیزمی جیهانی
سێیەم ،ستالینیزمی ماویستیی و پرۆنیزمیش بووە .بزووتنەوە
وردەبۆرژوازییەكان تەنها كاتێك كە لە خاڵێكی دیاریكراوی
نێو خەباتی چینایەتیدا دەركەوتووە و تیایدا ڕۆڵی پێگەیەكی
تایبەتیی دەگێڕن ،ئەوسا خەسڵەتی فاشیستی وەردەگرن .ئەم
 -3پارتی جەماوەریی هیندستان.
 -4رێكخراوی راستگەرای هیندستان.
-5رێكخراوی راستگەرای هیندستان ،واتا ڕێكخراوی نەتەوەیی
نیشتامنپەرست.
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ڕۆڵە تەنها بریتی نییە لە بزوواندنی وردەبۆرژوازیی ،بەڵكو
سوودوەرگرتنە لە هەستی ناڕەزایەتی كە وردەبۆرژوازیی لە
ڕووبەڕووبوونەوەدا لەگەڵ قەیرانی توندوتیژی سیستەمدا
هەستی پێدەكات و گۆڕینی فۆرمی ئەم ئاڵۆزیی و ناڕوونییە
بەدەستە گەردن كولفتەكانەوە ئەنجام دەدرێت كە دەخرێتە
خزمەتی بەرژەوەندییەكانی سەرمایە لە وێرانكردنی ڕێكخراو و
تەشكیالتە كرێكارییەكاندا.
هەر لەبەر ئەوەیە بزووتنەوەكانی مۆسۆلینی و هیتلەر
فاشیستی بوون لەكاتێكدا بزووتنەوەى پرۆنیست لە ئەرژەنتین
فاشیست نەبوو .تەنانەت لەگەڵ ئەوەى پیرۆن هەندێك لە
چەمكە فاشیستییەكانی بەكارهێنا ،كەچی لە بارودۆخێكی
تایبەتدا دەسەاڵتی بەدەستەوە گرت كە توانی لەالیەكەوە
بە الوازكردنی ڕێكخراوە كرێكارییەكان بە سوودوەرگرتن
لە تەداخولی دەوڵەت بەرژەوەندیی زەویدارە سەرمایەدارە
گەورەكان بەرەو فراوانكردنی كەرتی پیشەسازیی ئاراستە
بكات و بیبات .هەلومەرجی تایبەتیی شەش ساڵی سەرەتای
حوكمڕانیی ئەو ،ئەم ئیمكانەى بەدوای خۆیدا هێنا كە
دەستحەقە ڕاستەقینەكان بەنزیكەیی لە  60%بەرز ببێتەوە.
و ئەمە تەواو پێچەوانەى ئەو شتەیە كە لەژێر حاكمییەتی
ڕژێمێكی فاشیستیی ڕاستەقینەدا ڕەنگبوو بەدیبێت .ڕۆشنبیرانی
لیرباڵ و پارتی كۆمۆنیستی ئەرژەنتین هێشتا باسیان لە ڕژێمی
“پیرۆنیزمی نازیی” دەكرد ،هەر ئەو ئاراستەیەی بەشێكی
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گەورەى چەپی ئەمڕۆ بەرانبەر بە ئیسالمیزم هەیەتی[.]50
بزووتنەوە جەماوەرییە ئیسالمگەراكان لە واڵتانی
وەك جەزائیر و میرس ڕۆڵێكی سەرتاپا جیاوازیان لە فاشیزم
هەیە .ئەوان بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە بەرانبەر ڕێكخراوە
كرێكارییەكاندا ڕانەوەستاون و نەكەوتوونەتە خزمەتی كەرتە
سەرەكییەكانی سەرمایەوە تاكو كێشەكانی لەسەر شانی
كرێكاران چارەسەر بكەن .ئەوا بەگشتی لەڕووبەڕووبوونەوەى
سەربازیدا لەگەڵ هێزە دەوڵەتییەكاندا وەستاون .زۆر بەدەگمەن
پارتە فاشیستییەكان بەمجۆرە كاریان كردووە .ئەوان زۆر
دوورن لەگێڕانی ڕۆڵی كارگوزارانی ڕاستەوخۆی ئیمپریالیستی
و گەلێك دروشمی دژەئیمپریالیستیی بەرز دەكەنەوە و وەك
دژە ئیمپریالیستیش دەجوڵێنەوە .ئەمەش كردەوەگەلێكە
بەرژەوەندییە زۆر گرنگە نەتەوەیی و نێونەتەوەییەكانی
سەرمایەداریی ئازار دەدات (بۆ منوونە لە جەزائیر لە جەنگی
دووەمی جیهانیدا ،لەمیرس دژ بە “ئاشتی” لەگەڵ ئیرسائیل” لە
ئێران دژ بە ئامادەیی ئەمریكییەكان دوای كەوتنی شا).
ڕێكخراوی سی ئای ئەى ئەمریكیی ،سوودی لە هاوكاریی
پۆلیسی نهێنیی پاكستان و دەوڵەتانی هەواداری خۆرئاوا لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست وەرگرت تاكو هەزاران خۆبەخشی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پڕچەك بكەن و بیاننێرن بۆ شەڕ لەگەڵ
سۆڤێتدا لە ئەفغانستان .ئەوڕۆ ئەم فیداكارانە دەگەڕێنەوە بۆ
واڵتی خۆیان و تێدەگەن شەڕیان بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان
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كردووە لەكاتێكدا وایاندەزانی خەریكن “لەپێناوی ئیسالمدا”
دەجەنگن .و هەر ئەوانەن دەبنە سەنتەری سەرەكیی
دژایەتیكردنی ئەو دەوڵەتانەى هانیان دابوون بڕۆن بۆ شەڕ.
تەنانەت لە عەرەبستانی سعوودیدا ،كە دەوڵەت بە تەواوی
هێزی خۆیەوە هەوڵی سەپاندنی تەفسیرێكی وەهابییانەى
بەسەر شەریعەى ئیسالمیدا دەدا ،ئێستا ئۆپۆزیسیۆن خۆى بە
پشتیوانیی “هەزاران خەباتگێڕی ئەفغان” دادەنێت كە فریوی
ڕیاكاریی بنەماڵەى پاشایەتییان خواردووە ،ئەو بنەماڵەیەى
هەرچی زیاتر ئاوێتەى نێو چینی بااڵدەستی سەرمایەداریی
جیهانی دەبێت .و بنەماڵەى پاشایەتی پشتیوانییە داراییەكانی
بەرەى ڕزگاریی ئیسالمیی جەزائیری بڕیوە ئەویش بەو
هۆیەوەى لە جەنگی كەنداودا پشتیوانی و پشتگیریی عێڕاقی
كردووە و تەنانەت ملیۆنەرێكی سعوودیی دیپۆرت دەكات كە
كۆمەكی دارایی بە ئیسالمگەراكانی میرس دەگەیاند .و بەمجۆرە
تووڕەیی ئەو كەسانە زیاتر دەكات كە لە ڕابردوودا هانیدابوون
بڕۆنە ئەفغانستان.
ئەو ژمارەیەى چەپەكان كە بەئاسانی ئیسالمگەرایی وەك
“فاشیست” سەیر دەكەن ،ئاگایان لە ئاسەواری ناجێگیركەری
ئەم بزووتنەوانە لەسەر بەرژەوەندییەكانی سەرمایە نییە لە
سەرتاسەری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و دواجار دەچنە بەرەى
هەمان ئەو دەوڵەتانەوە كە پشتیوانیی بەهێزی ئیمپریالیزم
و سەرمایەداریی لۆكاڵین .بۆ منوونە ئەمە ڕووداوێك بوو
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كە بۆ پاشاموەى چەپی ستالینیست لە میرس هاتە پێشەوە.
هەروەها چەپەكانی ئێران لە قۆناغەكانی كۆتایی یەكەم
جەنگی كەنداودا ،كاتێك ئیمپریالیزمی ئەمریكا كەشتییەكانی
خۆى نارد بۆ پارێزگاریكردن لە عێڕاق لە بەرانبەر بە ئێراندا،
ئەمجۆرە هەڵوێستەیان گرتەبەر .و مەترسییەكە ئەوەیە ئەم
ڕووداوە بۆ چەپی سیكۆالری جەزائیر ڕووبدات كە كەوتووەتە
بەردەم دەروازەى جەنگی ناوخۆیی نێوان هێزە ئیسالمگەراكان
و دەوڵەتەوە.
بەاڵم ئەگەر هەڵە بێت بزووتنەوە ئیسالمییەكان بە
“فاشیست” ناوببەین ،ئەوا نابێت خێرا ئەو دەرەنجامگیرییە
بكەین كە ئەوان “دژەئیمپریالیست” و یان “دژەدەوڵەت”ن.
ئەوان تەنها دژ بەو چین و دەوڵەتانە ناجەنگن كە بااڵدەسنت
بەسەر كۆمەاڵنی خەڵكدا و دەیانچەوسێننەوە .بەڵكو هەروەها
دژ بە سیكۆالریزم ،دژ بەو ژنانەى “بريوباوەڕی ئیسالمیی”
ڕەتدەكەنەوە دەربارەى شەرم و خۆداپۆشین ،دژ بە چەپ
و گرنگرت دژ بە كەمینە ئەتنیكی و ئایینییەكان دەجەنگن.
ئیسالمگەراكانی جەزائیر لەگەڵ “هێرشی تەمێكارانە” دژ
بە چەپ و بە هاوكاریی پۆلیس ،لە ساڵەكانی كۆتایی 1970
و سەرەتاكانی 1980دا دەسەاڵت و هەیمەنەى خۆیان لە
زانكۆكاندا بەهێز و پتەوكرد؛ یەكەم كەسێك لەم هێرشانەدا
كوژرابێت ئەندامێكی ڕێكخراوی ترۆتسكیستی بوو نەك
كارمەندێكی حكومی؛ هەنگاوێكی دیكەیان هێرشكردنە سەر
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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گۆڤاری هارد ڕۆك ،هۆمۆسێكسوالی ،مادەى هۆشبەر و مۆسیقای
پەنك بوو لە پێشانگای كتێبە ئیسالمییەكان لە ساڵی 1985دا؛
لە شارەكانی جەزائیردا ،ئەو شوێنەى تیایدا ئیسالمگەراكان
بەهێزترن ،گەلێك هێرش دەكەنە سەر ئەو ژنانەى كە جورئەتی
ئەوەیان هەبووە بەشێكی بچووكی جەستەى خۆیان دانەپۆشن:
یەكەم كۆبوونەوەى گشتیی پارتی ڕزگاریی ئیسالمیی لە ساڵی
1989دا لە وەاڵمی خۆپیشاندانەكانی “فیمینیستەكان” و
“سیكۆالرەكان” دژ بە توندوتیژیی ئیسالمیی بوو .ژنان قوربانی
یەكەمی ئەو توندوتیژییە ئیسالمییانەن[ .]51دوژمنایەتیی
ئەوان تەنها و تەنها دەوڵەت و سەرمایە دەرەكییەكان
ناگرێتەوە ،بەڵكو زیاتر لە ملیۆنێك هاوواڵتیی جەزائیریی بێ
ئەوەى خۆیان كەمتەرخەمییەكیان هەبێت زمانی سەرەكییان
فەڕەنسییە و هەروەها لە 10%ی دانیشتووان لەبری ئەوەی
عەرەبیزمان بن “بەربەر”ن ،دەكەونە بەر تووڕەیی و خەشمی
ئیسالمگەراكانەوە.
هەروەها لە میرسیش گروپگەلی چەكداریی ئیسالمگەرا،
سیكۆالرەكان و ئەو ئیسالمییانەى دیكە دەكوژن كە بە تەواوی
دژ بەوانن .دژ بە قیبتییەكان كە 10%ی دانیشتووانی میرس
پێكدەنێنن ،برەو بە ڕقی گشتیی لەنێوان موسڵامناندا دەدەن و
بەم مەبەستەوە سوود لە كوشتاری ئایینیش وەردەگرن .لە ئێران
لەنێوان سااڵنی  1979تا  1981ڕەوتی ئیسالمگەرای هەواداری
خومەینی  100كەسی بەناونیشانی “تاوانی سێكسی”ی وەك
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هۆمۆسێكسوالی و “زینا” لەسێدارەدا .ژنانیان خستە دەرەوەى
سیستەمی مافناسییەوە و باندە تاوانكارییەكانی حزبوڵاڵی
ئێرانییان بۆ هێرشكردنە سەر ژنانی بێ حیجاب و باڵی چەپەكان
ڕێكخست .لە سەركوتكردنی ئیسالمییە چەپەكاندا (موجاهیدینی
خەڵق) هەزاران كەس كوشتوبڕ كران .لە ئەفغانستان ،ڕێكخراوە
ئیسالمیستییەكان كە جەنگێكی دوور و درێژ و خوێناوییان دژی
داگیركاریی سۆڤێت بەرپاكردبوو ،دواى دەرچوونی ڕووسەكان
چەكەكانیان بەڕووی یەكرتیدا بەرز كردەوە و شاری كابولیان
كردە وێرانە و كاولخانەیەك.
لەڕاستیدا ،تەنانەت كاتێك ئیسالمگەراكان جەخت
لەسەر “دژەئیمپریالیزم” دەكەنەوە زۆر سوورنین لەسەر
ئەمە .بۆیە ،بەشێوەیەكی گشتی ،ئیمپریالیزمی ئەمڕۆ چیرت
هەیمەنەى ڕاستەوخۆی جیهانی سێیەم نییە لەالیەن دەسەاڵتە
خۆرئاواییەكانەوە .بەڵكو سیستەمی جیهانیی چینە سەرمایەدارە
سەربەخۆكانە (سەرمایەدارانی تایبەتی و یان حكومی) كە
تێكەڵی بازاڕی جیهانیی تاقانە بوون .بەشێكی چینە بااڵدەستەكان
لە چینە بااڵدەستەكانی دیكە بەهێزترن و كۆنتڕۆڵیان بەسەر
بازرگانیی ،بەسەر سیستەمی بانكیی و لە هەندێك بواردا زەبرێكی
ڕاستەوخۆ بەوان دەدات تاكو هەلومەرجی خۆیان بسەپێنن.
ئەم چینە بااڵدەستانە ،لەسەرەوەى سیستەمی چەوساندنەوەدا
وەستاون .ژێردەستەی ئەوان چینە بااڵدەستەكانی واڵتە
هەژارترەكانن كە ڕەگیان لەنێو ئابووریی میللیی خۆیاندا هەیە.
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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ئەوانیش بەتێكەڵبوونی هەرچەند زیاتر لە تۆڕە فرەنەتەوەییە
سەرەكییەكان و سەرمایەگوزارییەكان لە ئابووریی واڵتە
پێشكەوتووەكاندا (تەنانەت ئەگەر لەهەلومەرجێكدا ببێتە هۆى
ئەوەى ڕوو لە سەرەوەى خۆیان وەربگێڕن) سوود لە سیستەمی
جیهانیی وەردەگرن.
نابێت تەنها و بەئاسانی دەسەاڵتە گەورە ئیمپریالیستییەكان
و كارگوزارەكانییان وەك سندوقی دراوی نێودەوڵەتی و بانكی
جیهانیی بۆ ئەو دەرد و ئازارە سەرزەنشت بكەین كە بەسەر
زۆرینەى كۆمەاڵنی خەڵكدا دادەبارێت .زۆر بە پەرۆشەوە
سەرمایەدارە بچووكرتەكان و دەوڵەتەكانیشیان لەم ئازار و
ڕەنجەدا بەشداریی دەكەن .لەڕاستیدا ئەوانن ئەو سیاسەتانە
پیادە دەكەن كە دەبێتە هۆى هەژاریی كۆمەاڵنی خەڵك و
ژیانیان وێران دەكەن .هەر ئەوانن لە پۆلیس و زیندان بەگەڕ
دەخەن بۆ تێكشاندنی بەرهەڵستیكاران.
دۆخی ئەمڕۆ زۆر جیاوازە لەگەڵ ئیمپریالیزمی كالسیكیی
ئیمپراتۆرییە كۆلۆنیالیستییەكان كە تیایدا كۆلۆنیالیستییە
غەربییەكان كۆنتڕۆڵی دەوڵەت و سەركوتكەری ڕاستەوخۆ
بوون .ئەوسا ،چینە چەوسێنەرە لۆكاڵییەكان لەنێوان دوو
ڕێگادا دەهاتن و دەچوون :یان بەرهەڵستیی لەبەرانبەر
دەوڵەت (كاتێك پێیان لە بەرژەوەندییەكانی ئەوان دەنا) و یان
هاوكاریكردن لەگەڵیدا (وەك سەنگەرێك لە بەرانبەر ئەوانەى
ئەم چینانە دەیانچەوساندنەوە) .چینە چەوسێنەرە لۆكاڵییەكان
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بە زەرووری لە هێڵی پێشەوەى بەرگریكردن لە سیستەمی
چەوسێنەرەوە لە بەرانبەر بە یاخیبووندا نەبوون .بەاڵم ئەمڕۆ
لە هێڵی پێشەوەدا دەوەسنت .ئەوان بەشێكن لە سیستەم،
ئەگەرچی هەندێكجار بەریەك دەكەون .ئەوان چیرت ڕۆڵی
نەیارانی ناكۆكبەیەك ناگێڕن[.]52
لەم هەلومەرجەدا هەر ئایدیۆلۆژییەك كە تەنها
ئیمپریالیزمی دەرەكیی وەك دوژمنی خەبات ببینێت ،ئەوا
دووركەوتۆتەوە لەهەرجۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەكی جددی
لەگەڵ سیستەمدا .ڕەنگە ئاماژە بە مەحروكردن و ئازاری
خەڵك بكات ،بەاڵم لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دوژمنە
ڕاستەقینەكاندا لەخشتە دەبرێت .ئەم مەسەلەیە لەبارەى
بزووتنەوە ئیسالمگەرا و هەروەها ناسیۆنالیستەكانی ئەمڕۆی
جیهانی سێیەمەوە ڕاستە .ئەوان پەنجە بۆ دوژمنی ڕاستەقینە،
سیستەمی جیهانیی ،ڕادەكێشن و هەندێكجار بە قورسیی
ڕووبەڕووی دەوڵەت دەبنەوە ،بەاڵم بەرپرسیارێتیی بەشی
سەرەكیی بۆرژوازیی لۆكاڵیی – گرنگرتین هاوكاریی هەمیشەیی
ئیمپریالیزم – دادەپۆشن.
بەم دواییانە ئەبراهامیان ،خومەینیزمی لە ئێراندا لەگەڵ
پیرۆنیزم و فۆرمەكانی دیكەى هاوشێوەى “پۆپۆلیزم”دا بەراورد
كردووە:
“خومەینی خۆى بە زۆر تێمی ڕادیكاڵەوە سەرقاڵكرد...
هەندێكجار تەنانەت ڕادیكاڵرت لە ماركسیستەكان دەهاتە
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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بەرچاو .بەاڵم هێشتا زۆر بە قورسیی پشتیوانی و بەرگریی لە مافی
خاوەندارێتیی وردەبۆرژوازیی دەكرد .ئەم جۆرە ڕادیكاڵیزمەى
وردەبۆرژوازیی ،ئەوی نزیك دەكردەوە لە پۆپۆلیستەكانی
ئەمریكای التین و بەتایبەت لە پیرۆنیستەكان”[.]53
هەروەها:
“مەبەستم لە “پۆپۆلیزم” بزووتنەوەى چینەكانی ناوەڕاستی
خاوەن داراییە كە چینەكانی خوارتری خۆی بەتایبەت هەژارانی
شار بە وتاردان و هوتافكێشانی ڕادیكاڵ دژ بە ئیمپریالیزم،
سەرمایەى دەرەكیی و دەزگای سیاسییەوە ،ڕێكدەخات...
بزووتنەوە پۆپۆلیستییەكان بەڵێنی بەرزكردنەوەیەكی بەرچاوی
ئاستی ژیان و سەربەخۆیی واڵت لە بەرانبەر بە دەسەاڵتە
بێگانەكاندا دەدەن .گرنگرت لەوەش ،ئەوان بە هێرشكردنە
سەر دۆخی بااڵدەست بە وتاردان و هوتافكێشانی ڕادیكاڵ،
بە مەبەستەوە هەرجۆرە هەڕەشەیەك دژ بە وردەبۆرژوازیی
و پرەنسیپی خاوەندارێتیی تایبەت پەك دەخەن .بەمجۆرە بە
زەرووریی و بە ناچاریی ،پێداگری لەسەر بونیادنانەوەیەكی
كولتووریی ،سیاسی و نەتەوەیی دەكەن نەك گرنگیی شۆڕشێكی
كۆمەاڵیەتیی-ئابووری”[.]54
ئەمجۆرە بزووتنەوانە بە گۆڕینی ڕێگاكەیان لە هەرجۆرە
خەباتێكی ڕاستەقینە دژ بە ئیمپریالیزم ،بەرەو خەباتێكی
ئایدیۆلۆژیانەى ڕووت دژ بەو شتەى وەك كاریگەرییەكانی
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كولتووری ئیمپریالیزم دەیبینن ،كێشەكان ئاڵۆزتر دەكەن .بۆ
ئەوان “ئیمپریالیزمی كولتووری” سەرچاوەى هەموو كێشەكانە
نەك چەوساندنەوەى ماتریالی .بۆیە خەباتێك دژ بەو هێزانەى
بەرپرسی هەژاریی خەڵكن ،سەرهەڵنادات ،بەڵكو دژ بەوانە
ڕادەگەیەنرێت كە بە زمانی “بێگانە” قسە دەكەن ،ئایینی
بێگانەیان قبوڵ كردووە و شێواز و ستایلەكانی ژیانیان كە ئەوان
وەك “نەریتی” سەیری دەكەن ،قبوڵی ناكەن .و ئەم ئاراستەیە
بۆ بەشگەلێكی سەرمایەداریی لۆكاڵیی زۆر جێگای قبوڵكردنە.
چونكە ئەوان جواڵنەوە بە “كولتووریی لۆكاڵی” ،النیكەم
لەبەردەم گشتدا ،سادەتر دەبینن .هەروەها ئەم ئاراستەیە
گەلێك بەرژەوەندیی بۆ بەشگەلێكی چینەكانی ناوەڕاست
هەیە ،چونكە دەتوانن بە دەركردنی ئەوانیدیكە لە كار و
پیشەى خۆیان ،پێگەیەكی باشرت بۆ خۆیان دابین بكەن .بەاڵم
ئەم كێشەیە ئەو مەترسییانە بەرتەسك دەكاتەوە كە ئەمجۆرە
بزووتنەوانە دەتوانن بۆ ئیمپریالیزم وەك سیستەمێك هەیانبێت.
ئیسالمیزم هەم خەریكی ڕێكخسنت و ئامادەكردنی
ناڕەزایەتیی گشتیی دەبێت و هەم خەفە و بێدەنگیشی دەكات؛
چەندین هەڵچوون و داچوون بۆ كار و جواڵنەوە دەهێنێتە
بوون ،بەاڵم بەرەو بنبەستی دەبات .لە هەمانكاتدا كە بەر بە
خەباتی ڕاستەقینە دژ بە دەوڵەت دەگرێت ،كەچی دامودەزگای
دەوڵەتیش پەك دەخات.
خەسڵەتی ناكۆك و دژبەری ئیسالمیزم لە بناغەى
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چینایەتیی كادرە پێشكەوتووەكانییەوە سەرچاوەى
گرتووە .وردەبۆرژوازیی وەك چینێك ناتوانێت سیاسەتێكی
بەردەوام و سەربەخۆى هەبێت .ئەم مەسەلەیە هەمیشە
دەربارەى وردەبۆرژوازیی نەریتیی-دوكانداران و بازرگانی
بچووك و خاوەن پیشە ئازادەكان-دروست بووە .ئەمانە
هەمیشە لەنێوان خواستی ئاساییش و ئەمنییەت كە
ئەوان بەرەو كۆنەپارێزیی دەبات و ئومێد بەوەى بە
گۆڕانە ڕادیكاڵەكانەوە كە لەڕووی شەخسییەوە سوودی
لێوەردەگرن ،لەهاتن و چوونێكی بەردەوامدان .ئەم
مەسەلەیە ئەمڕۆ دەربارەى چینی ناوەڕاستی نوێی هەژار
و چینی ناوەڕاستی هەژاری هەنوكەیی ڕاستە و دەگونجێت
كە بریتین لە خوێندكارانی بێكار و هەژاری نێو ئەو
كۆمەڵگایانەى لەڕووی ئابوورییەوە دواكەوتوون .ئەوان
خەون بە ڕابردوویەكی زێڕینەوە دەبینن .و داهاتووی
خۆیان لەنێو دەستی پێشكەوتنی كۆی كۆمەڵدا دەبینن.
پێشكەوتنێك كە بە گۆڕانە شۆڕشگێڕییەكانەوە بەدیدێت.
یان ئەوە دەتوانن وێرانبوونی خەونەكانیان بخەنە ئەستۆی
كەمتەرخەمیی كەرتەكانی دیكەى كۆمەڵ كە “بێویژدانانە”
دەستیان بەسەر پیشەكانی چینی ناوەڕاستدا گرتووە :ئەم
كەرتانە بەتایبەت بریتین لە كەمینە ئایینی و ئەتنیكییەكان،
ئەوانەى بە زمانی دیكە قسە دەكەن و كە ژنانیش بەچوونە
سەر كار“ ،بەپێی نەریت” ناجوڵێنەوە.
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هەڵوێستی ئەم چینانەى ناوەڕاست ،تەنها نەبەسرتاوەتەوە
بە فاكتەرە ماددییەكانەوە ،بەڵكو هەروەها پەیوەندیی بە
خەباتەكانەوە لە ئاستی نەتەوەیی و نێونەتەوەییدا هەیە.
خەبات دژ بە كۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم لە ساڵەكانی  1950و
1960دا چەندین بەشی گەورەى چینە ناوەڕاستەكانی جیهانی
سێیەمی ئۆرگانیزە و ڕێكخست .و هەست و بیركردنەوەى
باو و گشتیی بەمجۆرە بوو كە ڕەوتی گەشەكردنی ئابووریی،
واتا ئەو ڕەوتەى دەوڵەت گرتوویەتییە بەر ،ڕێگایەكە
دەبێت بگیرێتە بەر و بەردەوامی پێبدرێت .چەپی سیكۆالر
و یان النیكەم ئاراستە ستالینیستی و ناسیۆنالیستییەكەى،
ئینتیامیەكی وەهای هەبووە و لە زانكۆدا هەژموونێكی
زۆریان هەبوو .لەم قۆناغەدا ،تەنانەت ئەوانەى لە سەرەتادا
ئینتیامی ئایینییان هەبوو بەرەو چەپ وەرچەرخان –
بۆمنوونە ،خەباتی ڤێتنام دژ بە ویالیەتە یەكگرتووەكان و
یاخود شۆڕشی كولتووریی چین – و دەستكردن بە البردن و
دوورخستنەوەى شێوازی بیركردنەوەى ئایینییانە ،بەتایبەت لە
بارەى كێشەى ژنانەوە .وەهابوو هەڵوێستی تیۆریزەكەرانی
ئایینزای كاتۆلیكی لە بزووتنەوەى ڕزگاریخوازیی نەتەوەیی
ئەمریكای التین و موجاهیدینی خەڵقی ئێراندا .و تەنانەت
لە ئەفغانستاندا خوێندكارانی موسڵامن دژ بە زایۆنیزم لە
جەنگی شەش ڕۆژەدا ،دژ بە سیاسەتی ئەمریكا لە ڤێتنام و
دژ بە ئیمتیازاتەكانی دامودەزگای دەوڵەتی ،خۆپیشاندان و
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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مانگرتنیان بەرپاكرد .ئەوان بەتوندی كەوتنە دژایەتیكردنی
عولەما سونەتییەكان ،پاشا و بەتایبەت كوڕە مامەكەى ،داود...
ئەوان دژ بە نفوزی خاریجییەكان لە ئەفغانستان ،چ یەكێتیی
سۆڤێت و چ غەربییەكان ،و هەروەها دژ بە قۆرخكارانی
قاتوقڕیی  ،1972بە خواستی سنوورداركردنی سامانە
شەخسییەكان ،مانگرتنیان ئەنجامدا[.]55
كۆتایی ساڵەكانی  1970و سەرەتاكانی 1980
هەلومەرجەكە گۆڕانی بەسەردا هات .لە الیەكەوە كوشتاری
بەكۆمەڵ لە كامبۆج ،جەنگی كورتی نێوان ڤێتنام و چین
و وەرچەرخانی چین بەرەو كەمپی ئەمریكا ،بووە هۆی
شەپۆلێكی لەوەهم داماڵین بەرانبەر بەو شتەى واڵتە
خۆرئاواییەكان پێیاندەگوت مۆدێلی “سۆسیالیستیی” .و
ڕووداوەكانی كۆتایی دەیەى  1980لە والتانی ئەوروپای
شەرقی و لە یەكێتیی سۆڤێتدا خێراییەكی زیاتری بەم شەپۆلە
بەخشی.
ئەم شەپۆلە لە واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست خێراییەكی
زیاتری بەخۆوە بینی .ڕژێمە ناوچەییەكان بانگەشەى ئەوەیان
كردبوو كە منوونەى “سۆسیالیزم”ی نەتەوەگەرا بونیاد دەنێن،
كە كەم تازۆر لەو شتە دەچێت كە لە واڵتانی ئەوروپای
شەڕقیدا بوونی هەبوو .تەنانەت ئەو چەپانەى ڕەخنەیان لە
دەوڵەت دەگرت ئەم پڕۆژەیەیان قبوڵ كردبوو و بۆچوونێكی
هاوشێوەى ئەم پڕۆژەیەشیان هەبوو .بەمجۆرە بوو لە ساڵەكانی
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سەرەتای 1970دا خۆبەخشانە هێزی چەپەكانی زانكۆكانی
جەزائیریان بۆ كۆمەككردن بە پیادەكردنی ڕیفۆرمی زەوی
ناردە گوندەكان .و ئەم كارەش لە بارودۆخێكدا ئەنجامدرا كە
بەر لەوە ،ڕژێم ڕێكخراوی زانكۆیی چەپەكانی سەركوتكردبوو
و كۆنتڕۆڵی پۆلیسیی بەسەر زانكۆكاندا سەپاندبوو .لە
میرس ،كۆمۆنیستەكان هێشتا وەك سۆسیالیستێك لە نارسیان
دەڕوانی .تەنانەت دوای ئەوەش كە ئەوانی لە كونجی زیندان
قایمكردبوو .بۆ زۆرێك لەوان لەوەهمداماڵینی ڕژێم گۆڕا بە
دووركەوتنەوە لە وەهمی چەپ.
لەالیەكی دیكەوە ،دەوڵەتە ئیسالمییەكان وەك هێزە
سیاسییەكان دەركەوتن :لە لیبیا قەزافی دەسەاڵتی بەدەستەوە
گرت ،تەحریمی نەوتی خۆرئاوا لەالیەن عەرەبستانی
سعوودییەوە لە كاتی جەنگی ئیرسائیل لەگەڵ عەرەبدا لە
ساڵی  1973و پاشان گرنگرت لەوانەش ساڵی  1979كۆماری
ئیسالمیی ئێران لەڕێگای شۆڕشەوە بەدەسەاڵت گەیشت.
ئیسالمیزم لەنێوان زۆرینەی توێژەكانی خوێندكاران و
الواندا گەشەیكرد كە ڕۆژێك لە ڕۆژان ئینتیامی چەپیان هەبوو:
بۆ منوونە لە جەزائیر “لەناكاو لەنێو مێشكی الوانی موسڵامندا
خومەینی جێگای ماو و چێ گیڤارای گرتەوە”[ .]56بزووتنەوە
ئیسالمیستییەكان بە بەڵێنی گۆڕانی ڕیشەیی ،ڕاستەوخۆ
پشتیوانی و خۆشەویستیی خۆیان بۆ دەربڕی .ڕێبەرانی
بزووتنەوە ئیسالمگەراكان سەركەوتنیان بەدەست دەهێنا.
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بەاڵم هێشتا ناكۆكییەكانی ئیسالمیزم بزر نەبوو بوو و لە
دەیەكانی دواتردا بەناچاری دەركەوتن .ئیسالمیزم دینامیك
نەبووە ،بەڵكو بەردەوام كەوتووەتە بەردەم فشارە ناوەكییەكانی
خۆیەوە؛ ئەو فشارانەى جارەهای جار بووەتە هۆى ئەوەى
ئەندامەكانی لە بەرانبەر بەیەكرتدا بووەستنەوە .مێژووی
ئیسالمیزم لە ساڵەكانی  1980و 1990دا ڕێك وەك ستالینیزم
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی  1940و 1950دا مێژووی نشوست،
خیانەت ،ئینشیقاق و سەركوتكاریی بووە.
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ناكۆكییەكانی ئیسالمیزم :میسر
خەسڵەتی ناكۆكیئاسا و دژبەیەكیی ئیسالمیزم لەنێو
شێوازی “گەڕانەوە بۆ قورئان”دا دەردەكەوێت .ئینجا یان
لەڕێگای ڕیفۆرمی “بەهاكان”ی كۆمەڵگای بااڵدەست واتا
گەڕانەوە بۆ پیادەكردنی دابونەریتە دینییەكان لەكاتێكدا
بونیادە سەرەكییەكانی كۆمەڵگا بەدەست لێنەدراوی مبێننەوە
و یان لەڕێگای لەناوبردن و هەڵگەڕانەوەى شۆڕشگێڕیی
كۆمەڵگای بااڵدەست .ئەم ناكۆكییانە هەم لە مێژووی ئیخوان
موسلمینی میرس لە ساڵەكانی  ،1940 ،1930و 1950دا و هەم
لە بزووتنەوەی ئیسالمگەرای ڕادیكاڵی ساڵەكانی 1980 ،1970
و 1990دا دەبیرنێت.
بە سازشكردنی پارتی ناسیۆنالیست بۆرژوای وەفد بەرانبەر
بە بریتانیا ،ئەندامەكانی كە نائومێد بووبوون ،پشتگیرییان
لە ئیخوان موسلمین كرد و بەمجۆرە ئەم بزووتنەوەیە
لە ساڵەكانی  1930و 1940دا زۆر بەخێرایی گەشەیكرد.
وەرچەرخانی پارتی كۆمۆنیست بەرەو ڕاستگەرایی كە لەژێر
نفوزی ستالینیزمدا بوو – و تا شوێنێك چووە پێشەوە كە
پشتیوانیی لەجێگیربوونی ئیرسائیل كرد – بە بەرژەوەندیی
ئیخوان موسلمین شكایەوە .ئیخوان موسلمین بە ڕاكێشانی
سەرنجی هێزە خۆبەخشەكان كە دەیانویست لە فەڵەستین
و لە نۆكەندی سوێس دژ بە ئینگلیزەكان بجەنگن ،ڕوویەكی
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پشتیوانیكردن و پشتگیریی لە خەباتی دژە ئیمپریالیزم بەخۆى
بەخشی .بەاڵم كێشەكانی ئیخوان موسلمین ئەو كاتە دەستیان
پێكرد كە پشتیوانییەكانی گەیشتبوونە لوتكە .ڕابەرایەتییەكەى
لەگەڵ هێزە ناچوونییەكەكاندا یەكیگرت – ڕاكێشانی هێزی
جەماوەرێكی الوانی وردەبۆرژوا ،دروستكردنی پەیوەندیی
لەگەڵ دامودەزگای پاشایەتیدا و هاوكاریكردنی بەرەی ڕاستی
وەفد و چەندین پیالنگێڕیی بەهاوكاری ئەفسەرانی الوی سوپا
– ئەو ئەفسەرانەى خۆیان ئینتیامیان بۆ شێواز و ڕێگاگەلی
جۆراوجۆر هەبوو.
لەگەڵ فراوانبوونی مانگرتنەكان ،خۆپیشاندانەكان و
كوشتارەكان و شكستە سەربازییەكان لە فەڵەستین و شكستی
بزووتنەوەى گەریالیی لە نۆكەندی سوێسدا كە كۆمەڵگای
میرسی دابەشكردبوو ،ئیخوان موسلمینیش ،ڕووبەڕووی
مەترسیی لەناوچوون بووەوە .زۆرێك لە ئەندامان لە براكەى
حەسەن بەننا ،عابدین تووڕە بووبوون .حەسەن بەننا خۆی
دەستیكرد بە مەحكومكردنی ئەو چەند ئیخوان موسلمینەى
ئەلنوقراشیی 6سەرۆك وەزیرانیان تیرۆر كردبوو .دواى مردنی
بەننا لە ساڵی 1949دا ،جێگرەكەى وەك “ڕێبەر” بە قورسیی
لەوە تێگەیشت كە لقێكی تیرۆریستیی نهێنیی لە ڕێكخراوەكەدا
بوونی هەیە .گەیشتنە دەسەاڵتی سەربازەكان بەڕێبەرایەتیی
 -6مەحمود فەهمی ئەلنوقراشی ( )1948-1888سەرۆك وەزیری میرس،
لەالیەن عەبدوملەجید ئەحمەد حەسەنی ئیخوان موسلمینەوە تیرۆركرا.
(وەرگێڕ)
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جەمال عەبدولنارس لەنێوان ساڵی  1952بۆ  1954بووە هۆی
جیابوونەوە و تەفرەقەیەكی بنچینەیی لەنێو ئیخوان موسلمیندا:
لەنێوان ئەوانەى پشتگیریی كودەتایان دەكرد و ئەوانەى
دژی كودەتا وەستابوونەوە .و ئەم جیابوونەوەیە لە كۆتاییدا
بووە هۆى پێكدادانی فیزیكیی نێوان گروپە نەیارەكان بۆ
دەستبەسەرداگرتنی پۆستە سەرەكییەكانی ناو ڕێكخراوەكە[.]57
“لەدەستچوونی ڕاستەوخۆى متامنە بە ڕابەرایەتیی” لە
كۆتاییدا ئەو دەرفەتەى خستە بەردەم نارس تاكو ڕێكخراوێك
تێكبشكێنێت كە ڕۆژگارێك زۆر بەهێزبوو[.]58
بەاڵم بێمتامنەبوون ڕێكەوت نەبوو .هەرچەند كۆمەڵگا
زیاتر دەكەوتە ناو قەیرانەوە ،ئەوا ئەم دابەشكارییە ناسازگارانە
لە بزووتنەوەی وردەبۆرژوازییدا شتێكی حەمتی بوو .لە
الیەكەوە كەسانێك بوون بەو دەرەنجامە گەیشتبوون كە
دەبوو سوود لە قەیران وەربگرن بۆ فشارخستنە سەر چینی
حاكم تا هاوكارییان بكات .هاوكاریی بۆ پیادەكردنی “بەها
ئیسالمییەكان” .بەننا حەزی دەكرد توانای ئەوەی هەبێت لە
تەنیشت پاشایەتیدا حكومەتی “خەلیفەى نوێ” دامبەزرێنێت و
تەنانەت لە كاتێكدا بەڵێنی بەحكومەت دا ئەگەر بێت و بەر بە
مەرسەف و خواردنەوەى مەرشوب و لەشفرۆشیی بگرێت ئەوا
پشتیوانیی تەواو لە حكومەت دەكات[ .]59لەالیەكی دیكەوە،
ئەندامانی ڕادیكاڵی وردەبۆرژوا وەستابوون كە داوای گۆڕانی
ڕاستەقینەیان دەكرد ،بەاڵم پێیانوابوو ڕێگا سەرەكییەكە تەنها
خەباتی چەكدارانەى خێرایە.
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لە ئیسالمگەرایی میرسی ئەمڕۆشدا ئەمجۆرە ناكۆكییانە
دەبینین .لە كۆتایی دەیەى 1960دا ئیخوان موسلمینی
دووبارەبونیادنراوە ،دەستیكرد بە چاالكییە نیوەیاساییەكانی
خۆی لە دەوروبەری گۆڤاری ئەلدەعوادا .لەم گۆڤارەدا چیرت
باس باسی لەناوبردنی ڕژێمی میرس نەبوو ،بەڵكو ئامانجی
ڕێكخراوەكە ڕیفۆرمكردنی ناوەوەى كۆمەڵگای ئیسالمیی بوو بە
گەڕانەوە بۆ پرەنسیپەكانی ئیسالم .وەزیفەى ئیخوان موسلمین
هەروەك ڕێبەرەكەى لە زینداندا فۆرمولەى كردبوو بریتی بوو
لە “ئامۆژگاریكردن نەك بڕیار و حوكمدان[ .]60لە پراكتیكدا،
ئیسالمیزم هەڵوێستی “ڕیفۆرمیستیی ئیسالمگەرا”ی گرتەبەر
تاكو ڕژێمی سادات كێشەى بۆ دروست نەكات[ .]61ڕژێم
لەالی خۆیەوە ئیسالمگەراكانی بەكارهێنا لە بەرانبەر ئەو شتەدا
كە وەك دوژمنی سەرەكیی خۆى سەیری دەكرد :بزووتنەوەى
چەپ“ .ڕژێم” لەگەڵ بەرەى “ڕیفۆرمیست”ی بزووتنەوەى
ئیسالمگەرا ڕووی خۆش بوو واتا ئەو بزووتنەوەیەى لە
دەوروبەری گۆڤاری ئەلدەعوادا كۆبووبوونەوە و لەنێو كۆمەڵە
ئیسالمییەكاندا لە زانكۆكان بوونیان هەبوو ،بەاڵم داوای لەوان
كرد تاكو دەتوانن فەزای زانكۆكان لە هەموو ئەو شتە پاك
بكەنەوە كە بۆنی نارسیزم یان كۆمۆنیزمی لێبێت[.]62
شەپۆلێكی مانگرتن ،خۆپیشاندان و یاخیبوونەكان لە
كانوونی دووەمی 1977دا هەر  13شارە سەرەكییەكەى میرسی
هەژاند .ئەم ناڕەزایەتییانە دژ بە بەرزكردنەوەى نرخی نان و
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كااڵ سەرەكییەكانی دیكەى بەكاربردن بوو لەالیەن دەوڵەتەوە.
لە یاخیبوون و ڕاپەڕینی ناسیۆنالیستیی 1919ـەوە دژ بە
ئینگلیز تا ئێرە ئەمە بەرفراوانرتین ناڕەزایەتیی بوو .هەم ئیخوان
موسلمین و هەم ئەنجوومەنە ئیسالمییەكان سەرهەڵدان و
ڕاپەڕینەكانیان مەحكومكرد و بۆ پشتیوانیكردن لە دەوڵەت
چەندین پەیامیان باڵوكردەوە دژ بەو شتەى پێیاندەگوت
“پیالنگێڕیی كۆمۆنیستیی”.
ئەمجۆرە ئیسالمگەرا “ڕیفۆرمیستە” دەیەوێت بەهاكانی
كۆمەڵگا بگۆڕێت نەك خودی كۆمەڵگا .ئەم جۆرە ئیسالمیزمە
هیچ پێداگرییەك لەسەر گۆڕان و نوێكردنەوەى كۆمەڵگای
ئیسالمی “ئوممەت” ناكات ،بەڵكو زیاتر پێداگریی لەسەر
باڵوبوونەوەی ڕەفتارەكانی ناو كۆمەڵگای هەنوكەیی دەكات.
هەروەها بەهیچ جۆرێك وەك دوژمن سەیری دەوڵەت
و “سەركوتكەران”ی ناوچەیی ناكات ،بەڵكو ئەوە هێزە
دەرەكییەكانن كە ڕەچاوی دابونەریتی ئایینیی ناكەن .ئەلدەعوا
لەم بارەیەوە هەمیشە باس لە “كۆمەڵگای جولەكە”“ ،كروساد
یان خاچییەكان”(( )crusadeمەسیحییەكان ،كە قیبتییەكانیش
دەگرێتەوە)“ ،كۆمۆنیستەكان” و “سیكۆالرەكان” دەكات .تەنها
بە خەبات بۆ پیادەكردنی شەریعەت (سیستەمی مافناسیی كە
فوقەهای ئیسالمی لەسەر بنەماى قورئان و نەریت بونیادی
دەنێن) دەكرێت ئەم هێزانە تێكبشكێرنێن .بەمجۆرە ئەمە
شەڕێكە بە ئاراستەى ئەوەى دەوڵەت جۆرە كولتوورێك لە
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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نێو كۆمەڵگادا پیادە بكات نەك ئەوەى جەنگێك بێت بۆ
هەڵگەڕاندنەوەى دامودەزگای دەوڵەت.
ئەمجۆرە ڕوانگەیە زۆر بە باشی لەگەڵ زەوق و سەلیقەى
گروپە كۆمەاڵیەتییە نەریتییەكاندا دێتەوە كە پشتیوانیی لە
جۆرە ئیسالمیزمێك دەكەن (بەجێاموانی چینی زەویدارانی
ڕابردوو ،بازرگان) ئەوانەى ڕۆژگارێك الوی ئیسالمیستی ڕادیكاڵ
بوون ،بەاڵم دواتر بە شێوازی دیكە سەركەوتنیان بەدەست هێنا
(سامانێكی زۆر و زەوەندییان لە عەرەبستانی سعوودییەوە
پێگەیشت و یاخود پێگە و پۆستی باشی چینی ناوەڕاستیان
بەركەوت) و ئەو دەستەیەى ئیسالمگەرا ڕادیكاڵەكان كە دواى
سەركوتی دەوڵەتیی ،ئینتیامی خۆیان بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتیی
ڕادیكاڵ لەدەستدا.
بەاڵم ئەم ڕوانگەیە هەرگیز نەدەگونجا لەگەڵ ئایدیالە
نائومێدەكانی خوێندكاران و هەژارانی خوێندكاری پێشوو
و زۆرینەى جووتیارانی پێشوو كە لە گۆشە و كەنارەكانی
هەژارترین شوێنەكانی شار لەگەڵ خوێندكاراندا دەژیان .ئەم
ڕاكێشانە تێگەیشتنێكی زۆر ڕادیكاڵرتی “گەڕانەوە بۆ قورئان”ـە
– تێگەیشتنێك كە بەتەنها هێرش ناكەنە سەر نفوزی بیانییەكان
لەنێو دەوڵەتی ئیسالمیدا بەڵكو خودی دەوڵەتیش دەهێنێتە نێو
خەباتەوە.
كتێبی سەرچاوەى ئیسالمگەراكانی میرس “مەشخەڵی
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ڕێ”7یە .ئەم كتێبەكە یەكێك لەو ئیخوان موسلمینانە
نووسیویەتی كە لە ساڵی  1966بەدەستی ڕژێمی نارس
ئیعدام كرا :سەید قوتب .ئەو لەم كتێبەدا نەك تەنها ئاماژە
بە تێكشكانی ئایدیۆلۆژییە خۆرئاوایی و ستالینییەكان ناكات،
بەڵكو سوورە لەسەر ئەو خاڵە كە ناكرێت دەوڵەت خۆى بە
ئیسالمیی بزانێت ،كەچی لەسەر بەربەریزمی دژەئیسالمیی بینا
كرابێت( .جاهیلییەت ،ناوێكە ناوێكە موسڵامنان داویانەتە پاڵ
كۆمەڵگای عەرەبستانی پێش ئیسالم)[.]63
تەنها گروپێكی “پێشەنگانی ئوممەت” بە شۆڕشێك
دەتوانێت چارەسەرێك بێت بۆ ئەمجۆرە بارودۆخە ،ئەویش بە
ئیلهام وەرگرتن لە “یەكەم نەوەى قورئانیی”[ .]64هێزێك خۆى
لە كۆمەڵگا جیا بكاتەوە ،وەك ئەوكاتەى محەمەد مەككەى
بەجێهێشت ،تاكو بتوانێت هێزێك ئامادە بكات بۆ ئەوەى لە
گەڕانەوەدا حاكمییەت وێران بكات.
ئەم بەڵگانە چوونە دەرەوەى هێرشكردنە سەر ئیمپریالیزم
وەك تەنها دوژمنێك و بۆ یەكەمجار ڕاستەوخۆ هێرشیان كردە
سەر دەوڵەت .ئاراستەیەكی لەم جۆرە بۆ ئیخوان موسلمینی نوێ
كە ئاراستەیەكی میانەڕەوانەتریان هەبوو ،شتێكی ئازاردەرانە
بوو .ئیخوان موسلمینێك كە تا بەر لەوە ،وەك شەهید سەیری
نووسەری ئەم كتێبەیان دەكرد .بەاڵم ئەم كتێبە سەرچاوەى
ئیلهامی هەزاران الوی ڕادیكاڵ بوو .لەنێو ئەم سیاقەدا بوو
 -7ئەم كتێبە لەالیەن مەال كرێكارەوە كراوە بە كوردیی.
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لە میانەى ساڵەكانی 1970دا گروپی تەكفیر و ئەلهیجرە ،كە
ڕێبەرەكەى ،مستەفا شوكری لە ساڵی 1977دا بە تاوانی ڕفاندنی
بەرپرسێكی بااڵی ئایینیی ،ئیعدامكرابوو ،وەك “نائیسالمیی”
سەیری كۆمەڵگای باوی دەكرد و مزگەوتەكان ،ڕێبەرانی
ئایینیی و تەنانەت ئیخوان موسلمینی نوێ ،كە لە دەوروبەری
گۆڤاری ئەلدەعوادا كۆبووبوونەوە ،ڕووبەڕووی ئەم تۆمەتە
كرانەوە[ .]65ئەم گروپە تەنها ئەندامانی خۆیان بە موسڵامنی
ڕاستەقینە دەبینی و پێیانوابوو :دەبێت لە كۆمەڵگای باو و
بااڵدەست جیا ببنەوە و لە كۆمەڵ و كۆمۆنیتییە سەربەخۆ و
جیاكاندا بژین و لە دەرەوەى ئەم كۆمەڵەیەدا ،هەموو كەسێك
وەك كافر سەیردەكرا.
لەسەرەتادا ئەنجوومەنە ئیسالمییەكان لە زانكۆكاندا بە
توندیی كەوتبووە ژێر كاریگەریی و نفوزی میانەڕەویخوازیی
ئیخوان موسلمینـەوە .ئەوان نەك هەر تەنها دەستیانكرد بە
مەحكومكردنی ئەو ڕاپەڕینانەی دژ بە بەرزكردنەوەى نرخ
ئەنجامدران ،بەڵكو تەنانەت گەیشتنە شوێنێك كە دواى ئەوەى
شوكری ئیعدامكرا ،نكوڵییان لێكرد .بەاڵم ڕەفتاریان وردە وردە
گۆڕانی بەسەردا هات .بەتایبەت كاتێك سادات ساڵی 1977
“پرۆسەى ئاشتی”ی لەگەڵ ئیرسائیلدا دەستپێكرد .بەخێراییەوە
زۆرێك لە چاالكوانانی زانكۆیی ئاراستەیەكیان گرتەبەر لە
زۆر ڕووەوە ڕادیكاڵرت بوو لە شوكری :نەك تەنها لە كۆمەڵگا
جیابوونەوە ،بەڵكو بۆ لەناوبردنی ڕژێم دەستیان بەخۆڕێكخسنت
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كرد .دەرەنجامەكەى ،تیرۆری ئەنوەر سادات بوو لە ئۆكتۆبەری
 1981بەدەستی گروپی جیهادیی عەبدولسەالم فەرەج.
فەرەج بە توندی ڕەخنەى لە سرتاتیژیی ئاراستە
جیاوازەكانی بزووتنەوە ئیسالمگەراكان دەگرت – ئەو بەشانەى
خۆیان بۆسەر ئاستی چاالكیی بۆ ئەنجوومەنی خێرخوازیی
بەرتەسك دەكردەوە ،ئەوانەی (ئیخوان موسلمینی نوێ)
هەوڵیان دەدا حزبێكی ئیسالمیی دامبەزرێنن كە لە باشرتین
حاڵەتدا شەرعییەتی بە حكومەتی كاتی دەبەخشی ،ئەوانەی
تەنها “ئامۆژگاری”یان دەدا و خۆیان لە جیهاد دووردەخستەوە،
ئەوانەى بەپێی پرەنسیپەكانی شوكری پێشنیاری ئەوەیان دەكرد
دەبێت لە كۆمەڵگا دوور بكەونەوە و ئەوانەى پێیانوابوو
ئەولەویەت بریتییە لە شەڕ دژ بە دوژمنانی دەرەكیی ئیسالم
(لە فەڵەستین یان ئەفغانستان) .فەرەج بەپێچەوانەى هەموو
ئەم ئاراستانەوە بانگەوازیی بۆ شەڕێكی چەكدارانەى خێرا
كرد؛ “جیهاد دژ بە وەلیعەهدی گەندەڵ” وەزیفەى هەموو
موسڵامنانە:
“شەڕ دژ بە دوژمن لە ماڵەوەدا ئەولەویەتی هەیە
بەسەر شەڕ دژ بە دوژمنی دەرەكیدا ...بەرپرسیارێتیی بوونی
كۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم لە واڵتانی موسڵامنیی ئێمەدا لەگەڵ
حكومەتە كافرەكاندایە .بەم هۆیەوە شەڕ دژ بە ئیمپریالیزم
كارێكی پووچ و بێ شكۆ و كات بەفیڕۆدانە”[.]66
لە بەڵگاندنەكەى فەرەجدا تێڕوانین و تێمی ڕاپەڕین دژ بە
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دەوڵەت بوونی هەبوو .بەاڵم ئەم مەسەلەیە بەری بە جیاوازییە
بەرچاوەكانی نێو لقە جیاوازەكانی گروپەكە نەدەگرت .لقی
قاهیرە ،ئامانجە بنچینەییەكەى وێرانكردنی دەوڵەتی كافر
بوو و لقی ئەسیوت لە میرسی ناوەڕاست “بانگەشەى ئایینی
مەسیحیی بە بەربەستی سەرەكیی باڵوبوونەوەى ئیسالم”
دەبینی”[.]67
گروپی ئەسیوت لە پراكتیكدا هێرشە سەرەكییەكانی دژ بە
كەمینەى قیبتی بوو (كە زۆرینەیان جووتیاری هەژار بوون) -
ئەم سیاسەتە پێش چەند مانگێگ بە سەركەوتنێكی تۆقێنەرەوە
بەدەستی خوێندكارانی جەماعە بووبووە هۆى شەڕگەلێكی
خوێناویی نێوفڕقەیی ( .)inter-communalسەرەتا لە شاری
مینیا لە میرسی ناوەڕاست و پاشان لە ناوچەى زوعیا ئەلحەمرای
قاهیرە“ :جارێكی دیكە لە بەهاری 1980دا جەماعە ئاگریی
پێكدادانە فڕقەییەكانی خۆشكرد تاكو بەم هۆیەوە پاشەكشە بە
دەوڵەت بكات و دەریبخات كە دەتوانێت وردە وردە جێگاكەى
بگرێتەوە”[.]68
لقی ئەسیوتی جیهاد ڕێگایەكی بەكاردەهێنا كە
بەسەركەوتووییەوە تاقیكرابووەوە و بە سرتاتیژییەتی
بەهێزتركردنی ڕقی كۆمەڵ یان جەماعە ،پشتیوانیی خەڵكی
بەدەستهێنابوو .ئەوان توانییان لە ماوەیەكی كەمی دوای
تیرۆركردنی ئەنوەر سادات ،دەست بەسەر ئەسیوتدا بگرن .لەو
بەرەیەدا ،جیهادییەكانی قاهیرە هەبوون كە دەوڵەت دوژمنە
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سەرەكییەكەیان بوو “كەمێك تۆڕی پشتیوانیان هەبوو و كردەوە
تاكەكەسییەكانیان – تیرۆركردنی ئەنوەر سادات – لەگەڵ
ڕاپەڕینی خەڵكی موسڵامنی میرسدا یەكی نەگرتەوە .ئەو شتەى
فەرەج و هاوڕێكانی بێ ئۆقرە داوایان دەكرد ،هیچ نەتیجەیەكی
نەبوو”[.]69
لەبری ئەوەى تیرۆركردنی سادات ئیسالمگەراكان لەگەیشنت
بەدەسەاڵت نزیك بكاتەوە ،كەچی هەلێكی خستە بەردەم
دەوڵەت تاكو بە قۆستنەوەى ئاڵۆزیی و پێكدادانەكانی دواى
تیرۆرەكە ،زەڕبێك بەسەر ئیسالمگەراكاندا بهێنێت .هەزاران
كەس حەبسكران و زۆرێكیش لە ڕێبەران و سەركردەكانیان
لەداردران .سەركوتەكان بزووتنەوەكەیان ئێجگار الواز كرد.
وێڕای ئەمە ،هێشتا ئەو هۆكارە ماڵئاوایی نەكردبوو كە
زۆرێك لە الوەكانی بەرەو ئیسالمگەراكان ئاراستە دەكرد .لە
ساڵەكانی كۆتایی دەیەى 1980دا ،بزووتنەوە دووبارە هێزی
خۆی ڕێكخستەوە و بەخێراییەوە لە ناوچەكانی قاهیرە و
ئەسكەندەریەدا گەشەیكرد .و ئەمە هاوزەمان بوو لەگەڵ
ئۆپەراسیۆنەكانی تیرۆركردن دژ بە هێزەكانی ئاساییش و پۆلیس.
پاشان لە دیسەمبەری 1992دا دەوڵەت هەڵمەتێكی
سەركوتی بێ پێشینەى گرتەبەر .تانكەكان و سەیارەكانی دژە
ڕاپەڕین لەگەڵ  20هەزار هێزی ناوچە هەژارنشینەكانی قاهیرە
وەك ئیمبابای داگیركرد .دەیان هەزار كەس لە بەندیخانە
قایمكران و ئەوانەش كە ڕایانكردبوو دەستەكانی مەرگ بۆیان
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ئامادەكرابوون .ئەو مزگەوتە سەرەكییانەى كۆبوونەوەى
ئیسالمگەرا ڕادیكاڵەكانی تێدا ئەنجام دەدرا ،تەلبەند كران و
بەسرتان .دایك و باوكان ،مندااڵن و هاوسەرەكانیان زیندانی
كران و ئەشكەنجە دران.
دەوڵەت لە سەرەتاكانی دەیەى 1990دا ،هەڵمەتی
تیرۆر و سەركوتێكی دیكەى بە سەركەوتنێكی دیكەوە
گرتەبەر .بزووتنەوەى ئیسالمگەرا تەنانەت چیرت نەیدەتوانی
خۆپیشاندانیش ڕێكبخات .لەبری ئەوە ،تەنها سرتاتیژییەتی
تیرۆری گرتەبەر .ئەو سرتاتیژییەتەش بۆ ڕژێمەكەى موبارەك
هەڕەشەیەكی جدیی و بەرچاو نەبوو .ئەگەرچی بەجۆرێك،
بەشێوەیەكی تەواو ،پیشەسازیی گەشتیاریی وێرانكرد.
بەم حاڵەوە ،ئیخوان موسلمین هێشتا درێژەى بە ڕۆڵگێران
وەك ئۆپۆزیسیۆنێكی وەفادار دا .و دەستیكرد بە دانوستان
لەگەڵ دەوڵەت بۆ پیادەكردنی وردە وردەى پرەنسیپەكانی
شەریعەت لە دانانی یاسادا و خۆى بەدوورگرت لە هەرجۆرە
خۆپیشاندانێك دژ بە دەوڵەت.
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ناكۆكییەكانی ئیسالمیزم :جەزائیر
كورتیلە مێژووی سەرهەڵدان و ڕادیكاڵیزەبوونی ئیسالمیزم
لە جەزائیر لە زۆر ڕووەوە لە میرس دەچێت .دیكتاتۆری جەزائیر،
هواری بومدین ،8كە لە كۆتاییەكانی  1960تا كۆتاییەكانی
 1970حوكمڕانیی كرد ،لە بەرانبەر بە ڕەوتە چەپەكان و نەیارە
مێژووییەكانی خۆیدا لە بزووتنەوەى ڕزگاریخوازیی نەتەوەیدا،
كە كۆتایی بە كۆلۆنیالیزمی فەڕەنسی هێنابوو ،پشتیوانیی لە
ئیسالمگەرای میانەڕەو دەكرد.
لە ساڵی  1970دەوڵەت لەسەر دەستی وەزیری پەروەردە
و ئەوقاف ،مەولود قاسم ،بۆ شەركڕدن و ڕووبەڕووبوونەوەى
ئەو شتەى “گەندەڵی و داڕمانی ئەخالقیی” و “كاریگەرییە
غەربییەكان” كە لە ئەنجامی كۆسمۆپۆلیتیانیزم و ئەلكولیزم و
یەكێك لە فاكتەرە سەرەكییەكانی تەاڵق ،سنۆبیزم (،)snobbism
واتا بەدواكەوتنی غەرب و جلوبەرگی نیوەڕووت” هاتبووە ئاراوە،
دەستكرا بە هەڵمەتی جێبەجێكردنی بەرنامەى ئیسالمیزەكردنی
واڵت[ .]70ئیسالمگەراكان سوودیان لەم دەرفەتە وەرگرت و
دەستیانكرد بە بەرزكردنەوە و زۆركردنی كاریگەریی و نفوزی
خۆیان .گەلێك كۆمەكی داراییان لەو خاوەندارانە وەرگرت كە
 -8ناوی ڕاستەقینەى محەمەد ئیرباهیم بوخروبەیە ساڵی 1932
لەدایكبووە و  1978مردووە .هەروەها ڕێككەوتنی ئێران و عێڕاق كە
بەڕێككەوتنی جەزائیر نارساوە ،بەنێوانگریی بوخروبە بووە (وەرگێڕ).
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بەهۆى چاكسازییەكانی زەوییەوە ئاڵۆز و نیگەران بووبوون
تاكو لەم ڕێگایەوە بانگەشەكان ببەنە نێو هەژارترین توێژەكانی
كۆمەڵگا:
“بابەتی بانگەشەكردنی ئوسوڵییەكان ئەوە بوو كە نفوزی
كۆمۆنیستەكان و مولحیدەكان بەهۆى شۆڕشی زەوییەوە
هەڕەشەیەكە بۆ ئیسالم ...عەرەبە ئوسوڵییەكان دواى ئەوەى
مزگەوتە كاتییەكانی خۆیان لە هەژارترین ناوچەكانی شاردا
بونیاتنا – ئەو مزگەوتانە دواتر بوونە بناغەگەلێكی بەهێز و
پتەو – دەستیانكرد بە باڵوكردنەوەى بیروباوەڕەكانی خۆیان لەم
ناوچانەدا .خانەدانانی بێ بەش لە شۆڕشی زەوی ،كرێكاران و
بێكارانی ناڕازیی لە بارودۆخی خۆیان ،گوێیان لە ئوسوڵییەكان
دەگرت”[.]71
پاشان لە میانەى ساڵەكانی 1970دا چەندین كەرتی ڕژێم
بۆ الوازكردنی چەپ لە زانكۆكاندا پشتیوانیی ئوسوڵییەكانیان
دەكرد “لەنێوان ساڵەكانی  1976تا  1980ئوسوڵییەكان بە
كۆمەكی ڕژێم سەركەوتووبوون لەوەى نفوزی ماركسیستەكان
لە دەرەجەى سفر نزیك بكەنەوە”[.]72
لە ساڵەكانی سەرەتای 1980دا بەشێكی ڕژێم بۆ
بەهێزتركردنی خۆى ،بەردەوام بوو لە پشتیوانیكردن و
پشتگیریكردنی “میانەڕەوترین” جۆری ئیسالمگەرایی .شیبان
وەزیری كاروباری ئایینی و ئەوقاف تا ساڵی  1986ئومێدی بەوە
هەبوو بۆ ئامانجەكانی خۆى ،ئەم ئاراستە بەهێز بكات .بەم
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هۆیەوە كۆمەكی گەیاندە ئیسالمگەراكان تاكو كۆمەكی دارایی
زۆر لە پیشەگەران و بازرگانەكان بۆ دروستكردنی مزگەوتەكان
وەربگرن[ .]73بەاڵم ئەم كارانە نەبوونە هۆى بەرگرتن بە تەفسیر
و لێكدانەوەى ڕادیكاڵەكان بۆ ئیسالم كە ڕژێمیان ڕەتدەكردەوە.
لێكۆڵینەوەیەك دەربارەى شاری قوستەنتنیە دەڵێت:
“ئوسوڵییەت ( )Integrismخۆشەویستیی و مەحبوبییەتی
ڕوانگەى ئیسالمیی نوێی كە داوای نوێكردنەوەى ژیانی
كۆمەڵگای ڕۆژگاری محەمەد دەكات ،لە نێوان بەشێكی گەورەى
بیروباوەڕی گشتیی كۆنستانتیندا لە جێگای چەمكە نەریتییەكان
داناوە .ئەم ئوسوڵییەتە دەسەاڵتی خۆی لەو بێبەریكردن و
مەحرومییەتە كۆمەاڵیەتیانە وەردەگرێت كە بەرۆكی زۆرێكی
الوانی گرتووە؛ هەموو ئەوانەى خراونەتە دەرەوەى سیستەمی
ئابووریی و كۆمەاڵیەتییەوە”[.]74
دەسەاڵتی تەفسیرێكی وەها بۆ ئیسالم بەجۆرێك بوو
وەزیری ئەوقافی ناچاركرد لە مزگەوتەكاندا لەبری ئەوانەى
بیروباوەڕگەلی “میانڕەوتریان” هەیە ئوسوڵییەكان وەك “ئیامم”
دامبەزرێنێت.
ڕژێم وردە وردە كۆنتڕۆڵی خۆی لەسەر ئەو مەكینەیە
لەدەست دەدا كە بۆ سەركوتكردنی چەپەكان بەگەڕی
خستبوو .ئیسالمگەرایی لەبری ئەوەى كۆمەاڵنی خەڵك بۆ
ڕژێم كۆنتڕۆڵ بكات ،ئازار و ڕقی خەڵكی بەرەو ئەو سەركردانە
ئاراستە كرد كە پێشینەیان لە خەباتی ئازادیخوازیی ساڵەكانی
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1960دا هەبوو ،بەاڵم دواى ئەوە بوو بوون بە چینی حاكمی
خاوەن ئیمتیاز .قەیرانی ئابووریی ساڵەكانی ناوەڕاستی
1980ی جەزائیر تووڕەیی و غەزەبی كۆمەاڵنی خەڵكی قوڵرت
كردەوە و ئەمە لەكاتێكدا بوو چینی حاكم كە ڕۆژگارێك پێشرت
هێرشیان دەكردە سەر سەرمایەدارانی غەربیی ،دووبارە بۆ
چارەسەركردنی قەیرانەكە دەستیان بەڕووی ئەوانەوە نابوو.
و جوڵەى ئیسالمگەراكان دژ بە فەڕەنسیزمانەكانی جەزائیر
كە “بەها غەربییەكان گەندەڵی كردبوون” بەگشتی فۆرمی
هێرشكردنە سەر “بەرژەوەندییەكانی توێژێكی كەم بەاڵم
خاوەن نفوزی تەكنۆكراتە خاوەن ئاستە بااڵكانی پەروەردەی
وەرگرتبوو كە ناوكی چینی نوێی كرێوەرگران و بیرۆكراتەكانی
پێكدەهێنا”[.]75
لە ساڵەكانی ناوەڕاستی 1980دا بوو كە ڕژێم لە
ئیسالمیستەكان هەڵگەڕایەوە و ژمارەیەك سەركردەى ئەوانی
لە كونجی بەندیخانە قایمكرد .سەرۆك كۆمار شادلی بنجەدید
ئیاممەكانی بە “سیاسەتی دیامگۆژییانە” تۆمەتبار كرد[ .]76ئەم
سیاسەتە نەك هەر تەنها نەبووە هۆى كەوتنی ئیسالمگەراكان،
بەڵكو پێگەى ئەوانی وەك ئۆپۆزیسیۆنی ڕژێم بەهێز و پتەوتر
كرد.
ئەم ڕاستییە خۆى لە ئۆكتۆبەری 1988دا دەرخست .لەنێو
ڕاپەڕینێكدا كە نزیكییەكی زۆری لەگەڵ ئەو شتەدا هەبوو كە
ساڵی دواتر لە واڵتانی ئەوروپای شەرقییدا ڕوویدا ،تووڕەیی
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و ڕقی كۆمەاڵنی خەڵك دژ بە چینی حاكم و ڕژێمی خۆیان.
بزووتنێك بە مانگرتنێكی عەفەویانە (یان خۆڕسكانە) لە ناوچەى
ئەلجەر بەرپا بوو و بەخێرایی پێكدادانی شەقامیی نێوان الوان و
هێزەكانی پۆلیسی لێكەوتەوە“ :خەڵك ،وەك زیندانیی ئازادكراو
دەنگ و هەستی ئازادیی خۆیان بەدەستهێنایەوە .تەنانەت چیرت
هێزی پۆلیس ئەوانی نەدەترساند”[ .]77ڕاپەڕینی ئۆكتۆبەری
 1988زیاتر لە هەر شتێك یاخیبوونی الوانی جەزائیریی بوو
دژی بارودۆخی ژیانیان دوای چارەكە سەدەیەكی دیكتاتۆریی
میلیتاریی[.]78
ئەم ڕاپەڕینە بناغەكانی ڕژێمی لەرزاند .وەك ئەوروپای
شەرقیی ،ئەو هێزە سیاسییانەى تا ئەو ساتە سەركوتكرابوون،
ئیرت دەیانتوانی ئازادانە خۆیان دەربخەن .بۆ یەكەم جار
ڕۆژنامەنووسان بە ئازادیی دەیاننووسی .ڕۆشنبیران ئازادانە
دەرهەق بە بارودۆخی ڕاستەقینەى جەزائیر لێدوانیان دەدا.
دوورخراوە چەپ و ڕاستەكان دەگەڕانەوە ماڵی خۆیان.
بزووتنەوەى ژنان دژ بە یاسای ئیسالمیی خێزان دەركەوت
كە ڕژێم دەریكردبوو؛ یاسایەك كە مافێكی زیاتری بە پیاوان
لە بەرانبەر بە ژناندا دەدا .بەاڵم زۆر بەزوویی دەركەوت
لە دەرەوەى ناوچە بەربەرنشینەكان ئیسالمگەراكان هەن
هەژموونیان لەنێو ئۆپۆزیسیۆندا هەیە .ئاستی نفوز و كاریگەریی
ئەوان لە زۆر ڕووەوە لە “دیموكرات”ـەكانی ئەوروپای شەرقیی
و یەكێتیی سۆڤێت لە ساڵەكانی دواتر دەچوو .لێبوردەیی
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چەندین كەرتی ڕژێم بەرانبەر بە ئیسالمگەراكان لە ڕابردوودا،
و ئەو پشتیوانییانەى لەالیەن هەندێك لە دەوڵەتە دەرەكییەكان
دەكران (بۆ منوونە كۆمەكە داراییەكانی عەرەبستانی سعوودی)
هاوڕا بوو لەگەڵ توانایی ئەوانەى لە پێكەوەگرێدانی پەیامێك
كە تووڕەیی كۆمەاڵنی خەڵكی دەوروژاند:
“ئیسالمگەراكان بە ژمارەكانیانەوە ،تۆڕی مزگەوتەكان
و ئینتیامیان بۆ كردەوەی تاكەكەسی خۆبەخۆ دروست وەك
ئەوەى لە شوێنێك وەك كۆمیتەى نهێنیی سەنتەری فەرمانیان
وەردەگرت توانیان تەنها بزووتنەوەیەك بن كە كۆمەاڵنی خەڵك
بجوڵێنن و كاریگەرییان لەسەر ئاراستەى ڕووداوەكان هەبێت.
بەبێ ئەوەى كەسێك ناڕەزایەتیی دەرببڕێت بوون بە بێژەر و
قسەكەری ڕاپەڕیوان و توانیان خۆیان وەك سەركردەی داهاتووی
بزووتنەوەكە بەسەر ئەواندا بسەپێنن ...ڕژێم كە ئیدی چەكە
ئۆتۆماتیكەكانی خۆى كوژاندبووەوە نەیدەزانی دەبێت لەگەڵ
چ كەسێكدا قسە بكات و بەدواى “سەركردەكان”دا دەگەڕا.
نوێنەرانێك بتوانن خواستەكانی دانیشتووان كۆبكەنەوە و
ئەوان كۆنتڕۆڵ بكەن؛ دانیشتووانێك كە وادەردەكەوێت مەحاڵە
كۆنتڕۆڵ بكرێت .بەمجۆرە بوو شادلی لەگەڵ مەدەنی ،بلحاج
و [مەحفوز] نەحناح (كەسایەتییە نارساوەكانی ئیسالمگەرایی)
دەستیكرد بە دیدار و چاوپێكەوتن”[.]79
لە مانگەكانی دواتردا ،بزووتنەوەى ئیسالمگەرا كە خۆى
لە فۆرمی بەرەى ڕزگاریخوازیی ئیسالمییدا ڕێكخستبوو هێندە
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نفوزی پەیدا كرد كە لە هەڵبژاردنە ناوچەییەكانی مانگی
حوزەیرانی 1990دا كۆنتڕۆڵی گرنرتین ناوچەكانی واڵتی كرد .و
پاشان لە هەڵبژاردنی سەرتاسەری دیسەمبەری 1991دا وێڕای
ئەو سەركوتەى دژی ئەم بەرەیە لەئارادا بوو توانی زۆرترین
دەنگ بەدەست بهێنێت .سوپای جەزائیر بۆ ئەوەى ڕێگا نەدات
ئیسالمگەراكان حكومەت پێكبهێنن ڕایگەیاند كە هەڵبژاردن
ڕەتكراوەتەوە .بەاڵم پشتیوانیی ئەوان بەڕادەیەك زۆر بوو كە
لە واڵتدا حاڵەتێكی نیمچەجەنگ هاتبووە ئارا و دواى ئەوەش،
كۆنتڕۆڵی تەواوی ناوچەكان كەوتە دەستی گروپە چەكدارە
ئیسالمگەراكانەوە.
هەرچەند دەسەاڵتی ئیسالمیستەكان زیاتر دەبوو،
ئاڵۆزیی سیاسەتی ڕاستەقینەى حزبی ڕزگاریخوازیی ئیسالمیی
زیاتر خۆی دەردەخست .و ئەمە لە قۆناغێكدا بوو كە حزبی
ڕزگاریخوازیی ئیسالمیی لەنێوان حوزەیرانی  1990تا ئایاری
 1991كۆنتڕۆڵی ناوچە سەرەكییەكانی واڵتی بەدەستەوە بوو.
ئەو گۆڕانەى ڕوویدابوو ،شتێكی ئەوتۆ نەبوو :داخستنی
مەیخانەكان ،بەستنی دەرگای شانۆ موزیكەڵەكان ،هەڵمەتی
كەمێك توندوتیژ بۆ دامەزراندنی “پاكدامێنیی ژنانە” و دژ
بە سەحنە زۆر و زەوەندەكانی سەتەالیتەكان كە “بووبووە
هۆى هاتنی پۆرنۆگرافیی غەرب” ...نە مەدەنی (نارساوترین
سەركردەى حزبی ڕزگاریخوازیی ئیسالمیی) و نە ئەنجوومەنی
شورا بەرنامەیەكی سیاسی-كۆمەاڵیەتیی ڕاستەقینەى
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دانەڕشتبوو و بۆ ئەم مەبەستە هیچ ڕاوێژێكیان بە كۆنگرە
نەكرد .مەدەنی لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ گۆڤارێك لە وەاڵمی
پرسیار لەم بارەیەوە دەڵێت دوای پێكهێنانی حكومەتەكەى ،بەم
كێشەیەوە خەریك دەبێت”[.]80
تەنها شتێك بە ڕاشكاویی حزب هەڵوێستی خۆى لەبارەیەوە
ڕاگەیاند ،دژایەتیكردنی خواستی بەرزكردنەوەى مافی كرێكاران
بوو .لەو مانگانەدا حكومەت دەستیكرد بە دژایەتیكردنی
مانگرتنی كرێكارانی پاككەرەوە[كەناس]ى جەزائیر ،مانگرتنی
كارمەندانی دەوڵەت و هەروەها مانگرتنی سەرتاسەریی یەك
ڕۆژە بە بانگهێشتكردنی فیدراسیۆنی سەندیكای “یاسا” .مەدەنی
لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ ڕۆژنامەیەك هۆكاری دژایەتیكردنی
مانگرتنی كرێكارانی پاككەرەوە بەو جۆرە لەقەڵەمدا كە بەم
كارە خەڵكی بە شەخسییەتی وەك دكتۆرەكان و ئەندازیارە
پسپۆڕەكان ناچار دەبن خۆیان گەسك بەدەستەوە بگرن:
“كرێكارانی پاككەرەوە مافی ئەوەیان هەیە مانبگرن،
بەاڵم مافی ئەوەیان نییە پایتەخەت و واڵمتان بكەنە زبڵدان...
مانگرتنەكانی یەكێتییە كرێكارییەكان بوونەتە دەرفەتێك
بۆ خراپەكاران ،دوژمنانی الله و نیشتامن ،كۆمۆنیستەكان
و ئەوانیدیكە كە سوودیان لە پاشەكشێی هێزەكانی بەرەی
ئازادیخوازیی نەتەوەیی وەرگرتووە و خۆیان لە هەموو
شوێنێكدا باڵوكردووەتەوە .ئێمە دووبارە خەریكین ئەزموونی
ڕۆژەكانی ڕێكخراوی سوپای نهێنیی دەكەینەوە”[.]81
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ئەم هەڵوێستە بە تەواوی دەهاتەوە لەگەڵ
بەرژەوەندییەكانی ئەو چینەى دوای چاكسازییەكانی زەویی
داراییان بۆ ئیسالمگەراكان دابین دەكرد .هەروەها ئەو
ئەندامەى بەرەى ئازادیخوازیی نەتەوەیی كە بۆ خۆیان بووبوونە
وردەبۆرژوا كێشەیەكیان لەگەڵ ئەم هەڵوێستەدا نەبوو:
مامۆستایانی زانكۆ ،ئیاممە تاعینكراوەكان لە مزگەوتەكاندا،
مامۆستایانی خوێندنگاكان و هەروەها لە گوندەكاندا
ئەوانەى بەهۆى پشتیوانییان لە حزبی حاكمی پێشوو (بەرەى
ئازادیخوازیی نەتەوەیی) دۆخیان باشرت بووبوو و خۆیان
بووبوون بە كشتوكاڵچیانی سەرمایەدار و یان وردەبزنسامن.
بەاڵم ئەم هەڵوێستە بە تەنها نەك بۆ كۆمەاڵنی هەژاری خەڵك
كە چاویان لە بەرەى ڕزگاریخوازیی ئیسالمیی بوو و نەك بۆ
ئیجباری چینی حاكم و سوپا بۆ پاشەكشێكردن و قبوڵكردنی
دەوڵەتی بەرەى ڕزگاریی ،كافی نەبوو.
لە كۆتایی مانگی ئایاری 1991دا بەرەى ڕزگاریی
كە ڕووبەڕووی هەڕەشەكانی سوپا بۆ وێرانكاریی لە
هەڵبژاردنەكاندا بووبووەوە (چونكە سوپا لە سەركەوتنی
بەرەى ڕزگاریی دەترسا) تاكتیكی خۆى گۆڕی:
“دژایەتیكردنی بەرە لەگەڵ هەڵبژاردنی “ساختەدا”.
ئەم دژایەتیكردنە یاخیبوونێكی ڕاستەقینەى لێكەوتەوە
و ئۆكتۆبەری 1988مان بیردەهێنێتەوە :مۆلۆتۆڤ
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كۆكتێل [بۆمبی شوشەیی] ،9گازە فرمێسك ڕێژەكان و
باریكادەكان .10عەلی بلحاج ئیاممی كاریزمایی مزگەوتی
بابلعود ،دەیان هەزار كەسی ڕژاندە شەقامەكانەوە[.]82
بەرەى ڕزگاریی بە پشتیوانیی الوانێكی زۆر ،لە بەرانبەر
ئەو هەژارییەى سیستەم بە كۆمەكی سوپا بەسەر
كۆمەڵگادا سەپاندبووی ،ئیسالم و جیهاد بۆ ئەوان وەك
تاكە ئەڵتەرناتیڤێك دەردەكەوت ،بۆ ماوەیەكی كاتی
كۆنتڕۆڵی سەنتەری ئەلجەڕیان بەدەستەوە گرت.
لەڕاستیدا ،هەرچەند بەرەی ڕزگاریی بەهێزتر دەبوو،
زیاتر دەكەوتە بەردەم دووڕیانی قبوڵكردنی بەرپرسیارێتی و
یاخیبوونەوە :لە مانگی مارسی 1991دا مانگرتنی كۆمەاڵنی
خەڵك قەدەغە كرا و دوای دوو مانگ لە مانگی ئایاری  1991و
داوای لێكردن حكومەت هەڵبوەشێننەوە.
بەدرێژایی سێ ساڵی دواتر كە بزووتنەوەى گەریالیی لە
شارەكان و گوندەكاندا پەرەیسەند هەر ئەم ناكۆكییانە خۆیان
لەنێو بزووتنەوەى ئیسالمگەراكاندا دەردەخست“ .حوكمدانی
عەباسی مەدەنی و عەلی بلحاج بە  12ساڵ زیندانی ...بەرەی
زیاتر لە پێشوو ڕادیكاڵرت كرد و بوو بەهۆی پەرتەوازەبوونێكی
نیگەرانكەر لە بناغەكانی بزووتنەوەكەدا .دەستگیركردنی
هەزاران كەسی ئەندامان و الیەنگران و هێشتنەوەیان لە
 -9ئەو بوتڵە شوشەیەى پڕ دەكێت لە كحول و پاشان پارچەپەڕۆیەك
دەكرێت بە فتیلە و فڕێدەدرێت.
 -10ئەو بەربەستانەى لەسەر جادەكان دادەنرێن.
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كەمپی سەحرا تیرۆریزمی شاری و پێكدادانە گەریالییەكانی
لە گوندەكاندا بەرزتر كردەوە”[ .]83دوو ڕێكخراوی میلیتاریی
سەریانهەڵدا :بزووتنەوەى چەكداریی ئیسالمیی ( MIAكە دواتر
ناوی خۆى بۆ  AISگۆڕی) و گروپە چەكدارە ئیسالمییەكان
( )GIAكە بەخێرایی توانیان هێز لە گروپە چەكدارییەكانی
سەرتاسەری واڵت كۆبكەنەوە .بەاڵم بزووتنەوە نهێنییەكانیش
“ناكۆكیگەلی ناوەكی”یان هەبوو[:]84
بەپێچەوانەى ‘میانەڕەوی‘ی بزووتنەوەى چەكداریی
ئیسالمیی كە ‘تەنها‘ نوێنەرانی ‘ڕژێمی مولحید‘ ئیعدام دەكات،
قوربانیانی گروپە چەكدارییە ئیسالمییەكان ( )GIAكە جیهادی
ڕاگەیاندبوو لەنێوان ڕۆژنامەنووسان ،نووسەران ،شاعیران،
فیمینیستەكان و ڕۆشنبیران دایە ...لە نۆڤەمبەری  1993ئەم
ڕێكخراوە  32ئیاممی میانەڕەوخواز و ژنانی صفوری ئیعدام
كردبوو ...لە جەنگە براكوژییەكانی نێوان  GIAو MIAدا دەیان
كەس بوونە قوربانی ...خەڵكانێك ،كوژرانی  7تیرۆریست كە
لەماوەى نیشتەجێبوونی من لە ئەلجەڕ جەستەیان دۆزرایەوە،
بە كاری ئەم گروپانە دەنێن و باقی ئەوانیدیكەش بە كاری
هێزەكانی پۆلیسی نهێنیی سەیر دەكەن[ .]85ڕێكخراوی
 GIAڕێبەران و سەركردەكانی ڕابردووی بەرەی ڕزگاریی
تۆمەتبار دەكرد بە ئۆپۆرتۆنیزم(هەلپەرستییخوازیی) ،خیانەت و
پەیڕەوینەكردنی بەرنامە و پالنی بەرە ،كە پیادەكردنی تەواوی
شەریعەتە”[.]86
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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بزووتنەوەى دووكەرت بوو
ئەزموونی ئیسالمگەرایی لە میرس و جەزائیر دەریدەخات
چۆن دەكرێت لەنێو بزووتنەوەدا جیابوونەوە لەبەر دوو پرس
ڕووبدات :یەكەم ئایا دەبێت ڕیفۆرمی كەم تا زۆر ئاشتیی
كۆمەڵگای بااڵدەستیان بووێت یان چەك هەڵگرن؛ دووەم ئایا
دەبێت شەڕ بكەن بۆ لەناوبردن و گۆڕینی دەوڵەت یان بۆ
پااڵوتنی كۆمەڵگا لە “بێ ئیامنی”.
ئیخوان موسلمینی ئەمڕۆی میرس سیاسەتی ڕیفۆرمی
ڕاستەوخۆى دەوڵەتی كردووەتە ئامانج .ئەوان دەیانەوێت بە
بەدەستهێنانی دەسەاڵتی پێویست بۆ پێكهێنانی ئۆپۆزیسیۆنی
یاسایی ،كۆمەڵگای هەنوكەیی[ ]existing societyلە ناوەوە
بگۆڕن .ئەویش ئۆپۆزیسیۆنێك بێت بە نوێنەران و باڵوكراوەى
خۆى و هەوڵ بۆ كۆنتڕۆڵ لەسەر ڕێكخراوەكانی كارپێدانی
چینی ناوەڕاست و نفوزێك كە لەڕێگایەوە مزگەوتەكان و
ئەنجوومەنەكانی خێرخوازی ئیسالمیی دەیەوێت بەدوای
ئامانجەكانی خۆی بكەوێت لەسەر كۆمەاڵنی خەڵك .ئەوان بۆ
پیادەكردنی دینداریی ئیسالمیی ،لە سرتاتیژێك بەكاردەهێنن
تاكو ڕژێم ناچار بكەن لەنێو یاسا دەستوورییەكانی واڵتدا
جێگای شەریعەت بكاتەوە.
واپێدەچێت ئەمە سرتاتیژێك بێت بۆ سەركردە
زیندانیكراوەكان و یان دوورخراوەكانی بەرەى ڕزگاریی
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ئیسالمیی جەزائیریش گونجاو بێت .لە مانگەكانی یەكەمی ساڵی
 1994چەند ڕاپۆرتێك باڵوكرانەوە لەسەر دانوستانەكانی نێوان
ئەوان و بەشێك لە ڕژێم لەسەر بابەتی دابەشكردنی دەسەاڵت
و پیادەكردنی گەلێك بەشی شەریعەت .و لە نیسانی 1994دا
ڕۆژنامەى گاردیان ئەوەى باڵوكردەوە كە ڕەباح كەبیر ،یەكێك
لە سەركردەكانی بەرەى ڕزگاریی لە دوورخراوەییدا ،هەڵبژاردن
و دیاریكردنی ڕەزا مەلیكی “تەكنۆكرات” بۆ پۆستی سەرۆك
وەزیرانی جەزائیر ،بە “كارێكی پۆزەتیڤ” لەقەڵەم داوە[.]87
– تەنها دوو ڕۆژ دواتر كە بەرەی ڕزگاریی دوایین پاكێجی
ڕێككەوتنی دەوڵەتی جەزائیر و سندوقی دراوی نێودەوڵەتیی
مەحكوم كرد[.]88
هەندێك موفەسیری ژیر ئەم ڕێككەوتنە وەك باشرتین
ئامرازی دەستی بۆرژوازیی جەزائیر سەیردەكەن بۆ كۆتایی
هێنان بە ناجێگیریی و پتەوكردنی دەسەاڵتی خۆیان .خوان
گویتزۆلۆ دەڵێت ئەگەر سوپا ڕێگای بە بەرەى ڕزگاریی دابایە
تاكو دوای هەڵبژاردنەكانی  1991حكومەت پێكبهێنێت ئەوا
دەیتوانی خۆى ڕزگار بكات:
“ئەو هەلومەرجەى تیایدا بەرەى ڕزگاریی دەگەیشتە
دەسەاڵت بەڕادەیەكی زۆر پیادەكردنی بەرنامەكەى بەرتەسك
دەكردەوە .قەرزەكانی جەزائیر ،وابەستەیی داراییەكەى بە
قەرزدەرانی ژاپۆنی و ئەوروپایی ،ئاڵۆزیی ئابووری و دوژمنانی
گروپە چەكدارەكان ،بۆ بەرەى ڕزگاریی گەلێك بەربەستی
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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بەرچاوی دروست دەكرد ...تەواو بێتوانایی و الوازیی لە
جێبەجێكردنی بەڵێنی هەڵبژاردنەكان پێشبینیكراو بوو.
كەمرت لەساڵێك لە پێكهێنانی حكومەتدا كە توانای لەالیەن
نەیارەكانییەوە بەرتەسك دەكرایەوە ،بەرەى ڕزگاریی بەشێكی
گەورەى متامنەى خۆى لەدەست دەدا”[.]89
“ڕیفۆرمیزمی ئیسالمیی” وەاڵمی خواستەكانی گروپە
گرنگە كۆمەاڵیەتییەكان دەداتەوە :زەویداران و بازرگانیی
نەریتیی ،بۆرژوازیی نوێی ئیسالمیی (بەتایبەت ئەو دەستەیەى
ئیخوان موسلمین كە سەروەت و سامانێكی زەبەالحیان
لە عەرەبستانی سعوودیدا كۆكردووەتەوە) و ئەو بەشەى
چینی ناوەڕاستی ئیسالمیی كە پێگە كۆمەاڵیەتییەكەیان بەرز
بووەتەوە .بەاڵم چینەكانی دیكەى جڤات (كۆمەڵ) كە پشتیان
بە ئیسالمگەرایی بەستبوو – خوێندكاران و هەژارانی پێشووی
خوێندكار و هەژارانی شار –ی ڕازی نەدەكرد .هەرچەند زیاتر
ئیخوان موسلمین و بەرەى ڕزگاریی خەریكی سازشكردن بن
ئەم چینانەش زیاتر لەوان هەڵدەگەڕێنەوە :ئەوان هەرجۆرە
پاشەكشێكردن و پێداچوونەوەیەك لەالیەن حكومەتەوە كە
لەسەر بنەمای ئبسالمی قورئان داڕێژرابێت ،بەخیانەت سەیری
دەكەن.
ڕەنگە كاردانەوەى ئەم چینانە گەلێك فۆرمی جۆراوجۆر
بەخۆیەوە بگرێت .ئەوان دەتوانن لە بەرانبەر بە دەوڵەتدا هیچ
كاردانەوەیەكیان نەبێت و سرتاتیژیی پاشەكشێكردن لە كۆمەڵگا
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بگرنەبەر .لەم حاڵەتەدا دەگەڕێنەوە بۆ سەر ئامۆژگاریی و
پااڵوتنی ئەم كەمینە ئیسالمییە نەك ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
دەوڵەتدا .سرتاتیژیی یەكەمی گروپی شوكری لە میرس لە میانەى
ساڵەكانی 1970دا و هەروەها ئاراستەى هەندێك لە واعیزە
ڕادیكاڵەكان كە ئاگایان لە دەسەاڵتی ئەمڕۆی دەوڵەت هەیە،
بەمجۆرە بووە.
یان ڕەنگە پەنابەرنە بەر شەڕی چەكداریی .بەاڵم هەروەك
چۆن خەباتی ئاشتیخواز دەتوانێت دژ بە دەوڵەت بێت و یان
دژی بێ دینان ،ئەوا ڕەنگە شەڕی چەكدارییش بۆ لەناوبردنی
دەوڵەت و یان لەناوبردنی “دوژمنانی ئیسالم” لەنێو خەڵكدا
بێت :كەمینە ئەتنیكی و ئایینییەكان ،ژنانی صفور ،فیلمە
خاریجییەكان ،كاریگەرییەكانی “ئیمپریالیزمی كولتووری”
و هاوشێوەكانی .لەوانەیە وادەربكەوێت كە لۆژیكی ئەم
بارودۆخە خەڵك بەرەو شەڕی چەكدارانە دژی دەوڵەت
بجوڵێنێت .بەاڵم دژەلۆژیكێكی بەهێزیش هەیە كە ڕیشەى لە
پێكهاتەى چینایەتیی شەڕكەرەكانی ئیسالمیزمدا هەیە.
هەروەك بینیامن ئەو بەشانەى چینە چەوسێنەرەكان
پشتیوانیی ئیسالمگەرایی دەكەن ،بەشێوەیەكی رسوشتی ،مەیلیان
بەالی تەفسیرگەلی هەرچەند ڕیفۆرمیستیرتدا هەیە .تەنانەت
ئەگەر هیچ بژاردەیەكی دیكە نەمابێتەوە جگە لە هەڵگرتنی
چەك ،ئەوا وای بەباش دەزانن ئەم كارە بەشێوەیەك ئەنجام
بدەن نائارامییەكان و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییە بەرفراوانەكان
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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كەمرت ببێتەوە .ئەوان كودەتا لە جواڵنەوە جەماوەرییەكان بە
باشرت دەزانن .و ئەگەر بەپێچەوانەى هەوڵەكانی ئەوان ئەم
بزووتنەوانە دروست بنب ،ئەوا تەواوی هەوڵ و تەقەلالیان
دەخەنەگەڕ بۆ ئەوەى زۆر بەزوویی كۆتایی بەمە بهێنن.
وردەبۆرژوازیی هەژارخراوی نوێ زۆر زیاتر ئینتیام و
مەیلی بۆ كردەى چەكدارانە هەیە .بەاڵم پێگە پەراوێزییەكەى
لە جڤاتدا دەبێتە بەربەست لەبەردەم ئەوەى كردەوەى شەڕ
و جەنگان وەك خەباتێكی جەماوەریی –وەك مانگرتن –
ببینێت ،بەڵكو زیاتر پێیوایە ئەمە پیالنگێڕییە .پیالنگێڕیی
بەدەستی گروپە چەكدارە بچووكەكان .چەندین پیالنگێڕیی كە
هەڵگیرسێنەرەكانی دەیانەوێت ئەو گۆڕانە شۆڕشگێڕییە كۆتایی
نەیەت ،ئەگەرچی ڕەنگە وەك تیرۆری سادات بە ئامانجە
هەنوكەییەكانی خۆیان بگەن .وردەبۆرژوازیی نوێ توانای
ئەوەى هەیە بە ڕادەیەكی زۆر پشێویی لە كۆمەڵگادا دروست
بكات بەاڵم ناتوانێت بیباتە ئاستی شۆڕشگێڕییەوە.
پۆپۆلیستە ڕووسەكانی بەر لە  1917بەمجۆرە دەجواڵنەوە؛
هەروەها نەوەیەكی خوێندكاران و خوێندكارانی پێشووی
واڵتانی جیهانی سێیەم ،كە لە كۆتایی ساڵەكانی 1960دا
بەرەو گیڤاراییزم و ماویزم ڕۆیشتبوون (جێنشینەكانیان لە
پیرۆ و فیلیپین هێشتا لەسەر ئەم شێوازەن) .و هەروەها ئەمە
ئەزموونی ئیسالمگەرا چەكدارەكانی دژە دەوڵەتە لە میرس و
جەزائیری ئەمڕۆدا.
106

كریس هارمەن

تاكە ڕێگای دەرچوون لەم بنبەستە لەبەردەم
ئیسالمگەراكاندا بەدەستهێنانی پشتیوانیی و پشتگیریی گروپە
كۆمەاڵیەتییە ناپەراوێزییەكانی نێو جەماوەری هەژاری شاریی
و بەدەربڕینێكی دیكە ناو جەماوەری كرێكارانی پیشەسازییە
گەورە و مامناوەندەكانە .بەاڵم چەمكە بنچینەییەكانی ئیسالم
ئەم كارە مەحاڵ دەكات .چونكە ئیسالم تەنانەت لە ڕادیكاڵرتین
فۆرمی خۆیدا بانگەشە بۆ لەناوبردنی دەوڵەمەندان ناكات،
بەڵكو باس لە گەڕانەوە بۆ ئوممەتێك دەكات تێیدا هەژار و
دەوڵەمەند لەدۆخێكی ئاشتەواییدا بن .بەمجۆرە لە پالنی
ئابووریی حزبی ڕزگاریدا ،ئەڵتەرناتیڤی “سەرمایەداریی غەرب”
بریتییە لە پڕۆژەى “پیشەسازییە بچووكەكان” كە “پێداویستییە
لۆكاڵییەكان” دابین دەكات .پالنێك كە لێكچوونێكی زۆری
لەگەڵ بانگەشەكانی هەڵبژاردنی زۆرێك لە حزبە كۆنزەرڤاتیڤە
لیبڕاڵەكانی سەرتاسەری دونیادا هەیە[ .]90و بەرەى ڕزگاریی
لە هەوڵدا بۆ دامەزراندنی “سەندیكای ئیسالمیی” لە هاوینی
1990دا پێداگریی لەسەر “ئەركەكانی كرێكاران” دەكرد و
دەیگوت بەم هۆیەوە كە ڕژێمی پێشوو ماف و مافێكی زۆری
بە كرێكاران داوە “[ئەوا] كرێكاران لەسەر كارنەكردن ڕاهاتوون”
و مادام لە دەقە موقەدەسەكانی ئیسالمییدا باس لە ملمالنێی
چینایەتی نەكراوە ،كەواتە ئەم كێشانە “لە ئیسالمدا بوونیان
نییە” .لەبری ئەوە ،سەرۆك كار دەبێت لەگەڵ كرێكاران بەو
جۆرە بجوڵێتەوە كە قورئان باسی دەكات ئیامندارێك دەبێت
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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لەگەڵ كۆیلەكانیدا بەمجۆرە ڕەفتار بكات – وەك “برا”[.]91
جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر هیچ یەكێك لە گروپە
ئیسالمیستەكان نەیانتوانیوە بناغەگەلێكی پتەو لە كارگەكاندا
بۆ خۆیان دروست بكەن ،تەنانەت یەك لەسەر دەى ئەو
دەسەاڵتەى لە دەرەوەى كارگە هەیانبووە .بەاڵم بەبێ
بناغەیەكی وەها تەنانەت ئەگەر سەركەوتوو بن ڕژێمی
بااڵدەست هەڵبگەڕێننەوە ئەوا بەتەنها ناتوانن گۆڕانە
كۆمەاڵیەتییەكان دیاریبكەن .توێژە پەراوێزییەكانی كۆمەڵگا
لەوانەیە بتوانن قەیرانێكی گەورە لە ڕژێمدا دروست بكەن
كە بناغەكانی لەرزاوە ،بەاڵم ناتوانن ڕێگاچارەى دەرچوون لە
قەیران دابڕێژن.
گروپە ئیسالمیستەكان ئەم توانایەیان هەیە قەیرانێكی وەها
لەمجۆرە ڕژێامنەدا دروست بكەن و ڕێبەر و سەركردەكانی ڕژێم
البەرن .بەاڵم ناتوانن ڕێ بە پیالنگێڕیی چینی حاكم بگرن كە لە
سەردەمی ئەو سەركردانەدا گەیشتوون بە سامان و دەسەاڵت.
ڕێككەوتنێك دەكەن لەگەڵ هێزە ئیسالمگەرا میانەڕەوەكان
بۆ ئەوەى بتوانن لە دەسەاڵتدا مبێننەوە .لە دۆخێكی وەها
قەیراناویدا گروپە ئیسالمگەراكان خۆیان بە سەركوتی دەوڵەتی
گەلێك تێچوونی ئینسانی دەدەن.
هەر ئەم فشارەى دەوڵەتە كە بەشێك لەوان ناچار دەكات
واز لە شەڕی ڕاستەوخۆ دژ بە دەوڵەت بهێنن و بژاردەیەكی
سادەتری هێرش دژی “بێ دینان” و كەمینەكان هەڵبژێرن.
108

كریس هارمەن

هەڵبژاردنێكە خۆی لەخۆیدا ئەوان لە ئیسالمگەرا ڕیفۆرمیستە
“میانەڕەوەكان” نزیكرت دەكاتەوە.
ڕاستییەكەى ،لە ئیسالمیزمدا جۆرە دیالەكتیكێك بوونی
هەیە .شەڕكەرانی دژە دەوڵەت دوای ئەوەى سەركوت دەكرێن
فێردەبن كە دەبێت سەری خۆیان دانەوێنن و لەبری ئەوە شەڕ
بۆ پیادەكردنی ڕەفتاری ئیسالمیی ،ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
(ڕیفۆرمیزمی ئیسالمیی) بكەن .بەاڵم نە پیادەكردنی
پرەنسیپەكان و ڕەفتاری ئیسالمیی و نە ڕیفۆرمەكان ،ناتوانن
ئەو توێژانەى جڤات ڕازی بكەن كە ناڕەزایەتییەكی زۆریان
هەیە و چاویان بڕیوەتەوە ئیسالمیزم .بەم هۆیەوەیە بەردەوام
گروپە تازەكان لە بزووتنەوە جیادەبنەوە و ڕوودەكەنە شەڕێكی
چەكدارانە و هەر ئەوانیش دوای ماوەیەك تێدەگەن ڕێگاكە
دژوار و كەندەاڵنە و سنوورەكانی جواڵنەوە چەكدارییەكان
پێگەیەكی كۆمەاڵیەتیی پتەویان نییە.
بینینی سنووردارێتییەكانی ڕیفۆرمیزمی ئیسالمگەرایی خۆی
لەخۆیدا نابێتە هۆى گرتنەبەری سیاسەتێكی شۆڕشگێڕانە .بەم
هۆیەوە كە چاالكیی ئەم گروپانە هیچ بناغەیەكی جەماوەرییان
نییە ،بەگشتی ،سنوورەكانی ڕیفۆرمیزم ئەم گروپانە بەرەو
تیرۆریزم و شەڕی گەریالیی ئاراستە دەكات .و یان لەوانەیە
ببێتە هۆى سرتاتیژیی كۆنزەرڤاتیڤانەى هێرشكردن دژ بە هێزە
بێگوناهەكان كە بێ هۆ وەك بەرپرسی كێشەكانی سیستەم
سەیر دەكرێن .و مادام هەردوو ئاراستەكە یەك زمانی ئایینیی
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بەكاردەهێنن ئەوا لە گەلێك شوێندا یەكدەگرنەوە .بەمجۆرەیە
ئەو هێزانەى دەیانەوێت دژی ڕژێم و دژی ئیمپریالیزم بجەنگن
لەبری ئەوە هێرش دەكەنە سەر قیبتییەكان ،بەربەرەكان و
ژنانی صفور .و یان ئەوانەى ڕق و كینەیەكی زۆریان بەرانبەر
بە سیستەم هەیە دەكەونە نێو داوی دانوستان لەگەڵ دەوڵەت
بۆ پیادەكردنی شەریعەت .هەروەها كاتێك لەنێوان گروپە
نەیارەكاندا سنووربەندییەك دەردەكەوێت – هەندێكجار
هێندە توند كە دەستدەكەن بە تۆمەتباركردنی یەكرتی بە
“مورتەد” و كوشتنی یەكرتی – ئەم ئیشنیقاقانە بەجۆرێك
دەردەكەون كە هۆكارە واقیعییە كۆمەاڵیەتییەكان لەپشتەوەیدا
بە نەبیرناوی دەمێننەوە .ئەگەر فەردێكی ئیسالمیست لە
پلەكانی هیرارشییەتی كۆمەاڵیەتی بچێتە سەرەوە و واز لە
جەنگان بهێنێت ئەم كارە تەنها دەبێتە هۆى ئەوەى كە ئەو
“موسڵامنێكی خراپ” (و یان تەنانەت مورتەد)ـە؛ بەاڵم
ئیسالمیستی دیكە بە چوونە سەر لە هیرارشییەتی كۆمەاڵیەتی
ڕەنگە وەك “موسڵامنێكی باش” حساب بكرێت.
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ئەزموونی ئێران
هەروەكچۆن ئەزموونی ستالینیزم هەیمەنەى لەسەر
گوتاری سۆسیالیزم هەیە ،ئەوا ڕژێمی ئیسالمیی ئێرانیش
هەیمەنەى بەسەر گوتاری ڕابوونی ئیسالمییدا هەیە .زۆر باوە
كە تەنانەت لەنێوان چەپەكاندا ،بەدەرەنجامگەلێكی هاوبەشی
لەم شێوەیە بگەن .بۆیە ،ئیسالمیستەكانیش وەك ستالینیستەكان،
وەك مەترسیدارترین هێزگەلی سیاسیی سەیر دەكرێن كە
دەتوانن تۆتالیتاریزمێكی وەها بونیاد بنێن ببێتە ڕێگر لەبەردەم
هەرجۆرە گەشەسەندنێك .و دەگەن بەم دەرەنجامە زەروورییە
كە بۆ وەستاندنی پێشڕەوییەكانیان دەبێت چەپ لەگەڵ
بەشگەلێكی لیبڕاڵ-بۆرژوازییدا یەكبگرێت[ .]92و تەنانەت
بۆ سەركوتكردنی گروپە ئیسالمگەراكان پشتیوانیی لە دەوڵەتە
نادیموكراتییەكان دەكات[ .]93دیدگایەكی ئاوا بەردەوامێتیی
ئیسالمیزم بەكەم سەیر دەكات و پێیوایە لە ڕەوتی ڕووداوەكاندا
دەسەاڵتێكی وەهای هەیە ،كە لەڕاستیدا خۆى بەمجۆرە نییە.
ئەم تەفسیرە لەسەر تێگەیشتنێكی نادروست لە ڕۆڵی ئیسالم لە
ڕەوتی شۆڕشی 1979ی ئێران و دواتری وەستاوە.
ئەو شۆڕشە بەرهەمی ئیسالمگەرایی نەبوو .بەڵكو
بەرهەمی ئەو ناكۆكییە قواڵنە بوو كە لە ساڵەكانی ناوەڕاست
و كۆتایی دەیەى 1970دا لە ڕژێمی شادا دەركەوتن .جیاوازیی
و سنووربەندیی نێوان سەرمایەى مۆدێرن كە سەر بە دەوڵەت
بوو و كەرتە “نەریتی”ترەكانی سەرمایە كە لە “بازاڕ”دا (كە دوو
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لەسەر سێی فرۆشی گەورە و سێ لەسەر چواری وردەفرۆشیی
كۆنتڕۆڵ كردبوو) كۆدەبووەوە ،بە قەیرانی ئابووریی ،زیاتر قوڵ
بووەوە .و لە الیەكی دیكەوە ناڕەزایەتیی جەماوەریی كرێكاران و
زۆرینەى جووتیارانی پێشوو كە هاتبوونە شارەكانەوە ،زیاتر بوو.
ڕۆحانییە ناڕازییەكان ،چوونە ڕیزی خۆپیشاندانی ڕۆشنبیران و
خوێندكارانەوە .ناڕەزایەتییەكان زیادی كرد و بە هاتنە ناوەوەى
جەماوەری هەژاری شار ،پێكدادانە خوێناوییەكان لەگەڵ پۆلیس
و سوپادا ڕوویاندا .شەپۆلی مانگرتنەكان پیشەكانی ئیفلیج كرد و
چاالكیی سەرجەمی كەرتە گرنگەكانی نەوتی وەستاند .و پاشان
لە سەرەتاكانی شوباتی 1979دا باڵی چەپی گەریالیی فیداییانی
خەڵق و چریكە ئیسالمیستە چەپگەراكانی موجاهیدینی خەڵق
توانییان چەندین ڕاپەڕین لە ڕەهەندە گەورەكانیدا لەنێو سوپا
ڕێكبخەن و ڕژێمی كۆن بە شێوەیەكی شۆڕشگێڕیی ،لەناوببەن.
بەشێكی گەورەى بزووتنەوەى شۆڕشگێڕ ،خۆی بە
الیەنگریی ئیسالمگەرایەك لە مەنفادا ،ئایەتوڵاڵ خومەینی،
دەزانی .ناوی ئەو بووبوو بە ڕەمزی ناڕەزایەتیی لە بەرانبەر
پاشایەتیدا و نیشتەجێبوونی ئەو لە دەوروبەری پاریس بوو
بوو بە شوێنێك بۆ دیدار و گفتوگۆی نوێنەرانی هێزە جیاوازە
سیاسییەكانی نێو شۆڕش – “بازاڕییەكان” و ڕۆحانیانی نزیك
لێیانەوە ،ئۆپۆزیسیۆنی لیبڕاڵ-بۆرژوا ،ئەنجوومەنەكان،
خوێندكاران و تەنانەت گەریال چەپەكانیش .خومەینی دواى
گەڕانەوەی بۆ ئێران لە كانوونی دووەمی 1979دا ،بوو بە
ڕێبەری سیمبولیی شۆڕش.
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ئەگەرچی ئەو دیدگایەكی سیاسیی و تاكتیكیی توندڕەوانەى
هەبوو ،بەاڵم لەم قۆناغەدا هێشتا نەیدەتوانی ڕووداوەكان
كۆنتڕۆڵ بكات .ڕووداوە سەرەكییەكان كە بووبوونە هۆى
ڕووخانی ڕژێمی شا – فراوانبوونی مانگرتنەكان ،هەڵگەڕانەوە
لە سوپادا – تەواو لەدەرەوەى خواست و ئیرادەى ئەوەوە
ڕوویدا .و و خومەینی لە مانگەكانی دواى شۆڕش دەسەاڵتی
لەوانیدیكە زیاتر نەبوو لە سەپاندنی ئۆتۆریتەى خۆى بەسەر
گۆڕانكارییەكانی شۆڕشدا .چەپەكان و موجاهیدین دەستیان
بەسەر زانكۆكاندا گرتبوو .لە كارگەكاندا ئەوە “شوراكان”
(شورای كارگەكان) بوون كە كۆنتڕۆڵەكەیان بەدەستەوە
بوو ،هێزەكانی سەر بە ڕژێمی شایان وەدەرنابوو و خۆیان
كۆنتڕۆڵی ڕێكخستنی بەرهەمهێنانیان بەدەستەوە گرتبوو.
لەو ناوچانەدا كە كەمینە ئەتنیكییەكان دەژیان –كوردستان
لە باكووری خۆرئاوا و خوزستان لە ناوچەى عەرەبیزمانی
باشووری خۆرئاوا – چەندین بزووتنەوەیان بۆ خۆبەڕێوەبردن
و دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان بەرپاكردبوو و دەستیانكرد
بە خەباتكردن .لە ئاستە بااڵ سیاسییەكاندا دوو كەمپ كۆنتڕۆڵی
بارودۆخەكەیان دەكرد .حكومەتی كاتیی بە سەرۆكایەتیی
بازرگان ،ئیسالمگەرای “میانەڕەو” ،سەر بە ئینتیامی بۆرژوازیی
مۆدێرن (ئەو ئەنجوومەنی ئیسالمیی خوێندكارانی لە ساڵەكانی
 1950و پاشان ئەنجوومەنی ئیسالمیی ئەندازیارانی بونیاتنابوو).
بەاڵم شورای شۆڕش بە سەرۆكایەتیی خومەینی لە تەنیشت
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حكومەتی كاتیی و وەك دەسەاڵتی یاسایی ئەڵتەرناتیڤ
دەجواڵیەوە .لە دەوروبەری ئەم شورایەدا ڕۆحانییەكان ،گروپە
ئایینییەكان و ڕۆشنبیرانی ئیسالمیی نزیك و سەر بە بازاڕ
چاالكییان دەنواند.
ئەو گروپەى لە دەوری خومەینی بوون دواجار بەڕادەیەك
سەركەوتنیان بەدەست هێنا ،كە دەسەاڵتی موتڵەق لەنێو
حزبی كۆماریی ئیسالمییدا چڕ كردەوە .بەاڵم سازشكردن بۆ
هێزە كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكان بۆ ئەوەى لە كۆتاییدا لەناو
خۆیدا كۆنتڕۆڵیان بكات ،دوو ساڵ و نیو درێژەى كێشا.
ئەوان تەواوی ساڵی 1979یان بە هاوكارییكردنی بازرگان
لە وەستاندنی دەسەاڵتی شورای كارگەكان و سەركوتكردنی
بزووتنەوە سەربەخۆییخوازە ناسیۆنالیستەكان بەسەربرد .بە
زمانی ئیسالمیی دەستیانكرد بە ڕێكخستنی چەندین توێژ لە
لۆمپەن پرۆلیتاریای پەراوێزیی شارەكان و ئەوانیان لەنێو دەستە
خۆبەخشەكاندا بەناوی “حزبوڵاڵ” ڕێكخست تاكو هێرشبكەنە
سەر چەپەكان ،فەرمانە “ئەخالقییەكان”ی ئیسالم جێبەجێ
بكەن (بۆ منوونە هێرشكردنە سەر ئەو ژنانەى نەیاندەویست
حیجاب بپۆشن) و كۆمەكیان بە سوپا كرد بۆ سەركوتكردنی
خوێناوییانەى ڕاپەڕیوە جوداخوازەكان .وەك هەرجۆرە
دروستكردنەوەیەك “نۆرماڵكردنەوەیەك”ی بۆرژوازیی دواى
گۆڕانێكی گەورەى شۆڕشگێڕیی ،ئەم گروپانە بەشدارییان
لە سەركوتكردنە خوێناویی و وەحشیگەرییەكاندا كرد (بۆ
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منوونە ئیعدامكردنی نزیكەى  100كەس بەناونیشانی “تاوانی
سێكسیی” وەك هۆمۆسێكسوالیتە و زیناكردن .هەروەها
كوشتاری چاالكوانانی چەپ و گوللەبارانكردن و كوشتنی
ناڕازییانی كەمینە نەتەوەییەكان) .پیالنی گشتیی حزبی كۆماریی
ئیسالمیی لە سەرەتای پاییزی 1979دا هێندە ئەرێنیی نەبوو.
لەالیەكەوە سەركەوتنیان لە وەستاندنی پرۆسەى شۆڕشی
پێگەی هێزەكانی دەوروبەری بازرگان بەرز كردبووەوە و ئەمە
لەكاتێكدا بوو دوژمنایەتیی ئەوان لەگەڵ هێزەكانی دەوروبەری
بازرگان زیاتر بووبوو .لێكۆڵینەوەیەك دەربارەى بزووتنەوەى
الیەنگری بازرگان دەڵێت:
“ساڵێك دواى ڕووخانی شا ئیرت وردە وردە ڕوون دەبووەوە
كە چینە ناوەڕاستە خوێندەوارەكان و هێزە سیاسییەكان كە ئەم
چینانە پشتیوانیی ئەوان بوون [واتا بازرگان] بە كۆنتڕۆڵكردنی
پۆستە هەستیارەكانی میدیاكان ،ئۆرگانەكانی دەوڵەت و
بەتایبەت لە دامەزراوە پەروەردەییەكاندا ،نفوزی خۆیان
بەخێراییەكی زۆرەوە زیاتر دەكەن ...بە لەنێوچوونی یەكێتیی
هێزە ئیسالمییەكان ،كۆمیتە ئیسالمییەكان چیرت نەیاندەتوانی
پشتیوانیی زۆرینەى كارپێدراوانی ڕێكخراوەكان بەدەست
بهێنن”[.]94
لەالیەكی دیكەوە ،ناڕەزایەتییەكی فراوان لەئارادا بوو كە
لەوانە بوو كۆنتڕۆڵی دۆخەكە لە دەستی هێزەكانی دەوروبەری
خومەینی دەربهێنێت و ئەم كێشەیە بووە هۆى هەڵكشانی
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هەرچی زیاتری چەپە سیكۆالرەكان و چەپە ئایینییەكان.
وێڕای شەپۆلی یەكەمی سەركوت لە مانگی ئابی 1979دا،
هێشتا چەپەكان لەنێو خوێندكاراندا هێزی بااڵدەست بوون.
ئەم سەركوتانە شوراكانیشیان الواز كردبوو ،بەاڵم سەرەڕای
ئەمە زۆرێك لەوان ساڵێكی دیكەیش بەرگەیان گرت[ .]95و
ئیرادەى خەباتگێڕانی كرێكارانیش هەرگیز نەشكابوو360 .
“فۆرمەكانی مانگرتن ،داگیركردنی كارگە ،و دەست هەڵگرتن لە
كار” لە ساڵەكانی  1979تا  ،1980و هەروەها  180ڕووداو لە
ساڵەكانی  1980تا  1981و  82ڕووداو لە ساڵەكانی  1981تا
 1982ڕوویاندا[.]96
لەم دۆخەدا حزبی كۆماریی ئیسالمیی تەنها بە گۆڕانێكی
ڕادیكاڵ دەیتوانی دووبارە دەست بەسەر بارودۆخەكاندا
بگرێتەوە :كەمینەیەكی خوێندكاران سەفارەتی ویالیەتە
یەكگرتووەكانیان گرت و ستاف و كارمەندەكانیان كردە بارمتە.
بەاڵم ئەم جارە ئەم كردەوە ڕادیكاڵە بەدەستی ڕێكخراوی
فیداییان و یان ڕێكخراوی موجاهیدینی خەڵق ئەنجام نەدرابوو.
بەڵكو ئەو خوێندكارانە خۆیان بە هەواداری حزبی كۆماریی
ئیسالمیی دەزانی .ئەم كردەوەیە ڕووبەڕووبوونەوەیەكی زۆر
گرنگ بوو لەگەڵ گرنگرتین دەسەاڵتی ئیمپریالیستیی دونیادا.
لێكۆڵینەوەیەكی دیكە لەمبارەیەوە لەم قۆناغەدا دەڵێت:
“خوێندكارانی فەندەمێنتالیستی “ئەنجوومەنە ئیسالمییەكان”
كە تەنها پێش چەند حەفتەیەك نەیارەكانیان ئەوانیان وەك
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كۆنەپارێز و كەللەڕەق دەزانی ،لەناكاو بوون بە شۆڕشگێڕیی
پاك و بێگەرد و هەر جارێكیش كە بۆ چاوپێكەوتن لەگەڵ
ڕۆژنامەكان و میدیاكاندا لەبەردەم سەفارەت دەردەكەوتن،
لەالیەن خەڵكییەوە پشتیوانییان لێدەكرا”[.]97
گۆڕانی ڕادیكاڵی دژەئیمپریالیستیی حزبی كۆماریی
ئیسالمیی هاوڕابوو لەگەڵ ڕادیكاڵیزەبوونی سیاسەتەكانی ئەم
حزبە لە شوێنەكانی كاركردندا .حزب دەستی هەڵگرت لە
پشتیوانیی زۆرینەى بەڕێوەبەرانی ماوە و چەندین جوڵەى بۆ
وەالنانی ئەوان گرتەبەر – هەڵبەتە زۆر ڕوونە كە ئەم سیاسەتە
بۆ پێدانی دەسەاڵت نەبوو بە شورای كارگەكان ،بەڵكو دەسەاڵتی
بەخشی بە “سەرۆك كارە ئیسالمییەكان” تاكو یارمەتیی شورا
ئیسالمییەكان بدەن .چەپەكان و موجاهیدین بەهۆى “بێ
باوەڕییەوە” نەیاندەتوانی بنچە ناو ئەم شورایانەوە.
ئەم وەرچەرخانە بۆ حزبی كۆماریی ئیسالمیی
قبوڵكردنێكی تازەی بەدواوە بوو .وا دەردەكەوت كە ئەو
پروپاگەندە دژەئیمپریالیستییەى هێزەكانی دەوروبەری بازرگان
لە قۆناغی دوورودرێژی خەبات لەگەڵ شادا بانگەشەیان بۆ
دەكرد – چەند پروپاگەندەیەك كە ئێستا وردە وردە وازیان
لێهێناوە و دەیانویست پەیوەندییەكانی نێوان ئێران و ویالیەتە
یەكگرتووەكان دووبارە دامبەزرێننەوە – كەچی ئەمجارە حزبی
كۆماریی ئیسالمیی كاری پێدەكردن .وێڕای ئەمە ،ئەم جوڵەیە
لەگەڵ دروشمە سەرەكیی و تەواو جەماوەرییەكاندا تەواو
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دەهاتەوە كە بە زیادبوونی گرنگیی و نفوزی چەپی سیكۆالر و
چەپی ئایینی لە مانگەكانی شۆڕشدا هاتبووە ئاراوە:
“داگیركردنی سەفارەتی ئەمریكا كۆمەكی بە
فەندەمێنتالیستەكان كرد بەسەر هەندێك لە كێشەكانیاندا زاڵ
بنب ...ئەم جوڵەیە بۆ گروپە ئیسالمگەراكانی پشتیوانیی حكومەتی
ڕۆحانییەكان گەلێك ئاكام و ئەنجامی بەكەڵكی هەبوو .ئەو
گروپانەى پێیانوابوو دەبێت ڕۆحانییەكان سیاسەتەكانیان
جێبەجێ بكەن و كۆنتڕۆڵی ڕێكخراوە هەستیارەكان بكەن كە
دەستیان بەسەر كەرتە خوێندەوارترەكانی چینی ناوەڕاستی
پشتیوانیی داراییدا گرتبوو .كاتێك خوێندكارانی پەیڕەوی
ڕۆحانییەكان سەفارەتخانەى ویالیەتە یەكگرتووەكانیان
داگیركرد ،ئەوانەى پێش ئەم كارە وەك “كۆنەپارێز” لەقەڵەم
دەدران ،كەچی جارێكی دیكە وەك هێزە شۆڕشگێڕییە
ڕەسەنەكان دەركەوتنەوە .ئەو هێزانەى ئەم توانایەیان هەیە
كە هەم لە شەڕی مۆدێرنیستەكان و هەم لە سیكۆالرەكان
ڕزگاریان ببێت ...و ئەمە سەرەتای ڕێككەوتن و فراكسیۆنێك بوو
كە تیایدا بەشێكی ڕۆحانییەت و وابەستەكانی “بازاڕ”ی ئەوان
ڕێبەر و سەركردەى بوون و توێژی بەرفراوانی خوارەوەى چینی
ناوەڕاستی شاری ،خزمەتی بەوان دەكرد”[.]98
گروپی دەوروبەری خویمەنی تەنها بەهۆى بەدەستهێنانی
مەحبوبییەت و خۆشەویستییەوە سەركەوتوو نەبوون بەڵكو
بە دەركردن لە – و یان النیكەم ناچاركردن بە – بەڕێوەبەران
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و كارگوزارانی “نا-ئیسالمیی” ،بناغەیەكی كۆمەاڵیەتیی زۆر
گەورەتریان بۆ خۆیان بونیاتنا .پیشەسازی ،میدیا ،هێزە
سەربازییەكان و سوپا و پۆلیس كەوتە دەستی توێژێكی نوێی
كۆمەاڵنی خەڵكەوە .پێگەى كار و پیشەى ئەوان پەیوەندیی
بە توانا و شارەزاییانەوە هەبوو لە بانگەشەكردنی تێگەیشنت و
نوسخەى خومەینیی بۆ ئیسالمیزم .و ئەوانەى لە هیرارشییەتی
دەسەاڵت لە سیستەمی پێشوودا مابوونەوە بە هەڵبژاردنی
هێڵی حزبی كۆماریی ئیسالمی هەوڵیاندەدا باوەڕی ئایینیی
خۆیان دەربخەن.
سەركەوتنێكی گەورەى خومەینیی و دەوروبەری ئەوە
بوو كە توانییان بەشێكی گەورەى چینی ناوەڕاست – هەم
وردەبۆرژوازیی نەریتیی وابەستەى بازاڕ و ژمارەیەكی زۆری
نەوەى یەكەمی چینی ناوەڕاستی نوێ – لە شەڕێكدا بۆ
كۆنتڕۆڵی هیرارشییەتی دەسەاڵت یەكبخەن .ڕازی سەركەوتنی
ئەم حزبە لەو خاڵەدا بوو كە توانای بە هەوادارەكانی ،لەهەر
پێگەیەكی كۆمەاڵیەتیدا بووبێنت ،دەدا جۆش و خرۆشی ئایینی
و پێشكەوتنی فەردیی خۆیان هاوزەمان بەیەكەوە هەبێت.
بەمجۆرە كەسێك كە پێشرت لە كۆمپانیایەكدا بە خاوەندارێتیی
دەرەكیی ،جێگر بوو ،ئێستا دەیتوانی ببێتە بەڕێوەبەری
كۆمپانیایەكی بەردەستی كۆنتڕۆڵی دەوڵەت و بەم هەستەوە
كە دەیەوێت خزمەت بە “ئوممەت” بكات ئەوا وەزیفە
ئایینییەكانی خۆى ئەنجام دەدا؛ ئەو كەسەى لە هەژارییەكی
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كوشندە لەنێو لۆمپەن پرۆلیتاریدا ژیاوا ،ئێستا و لێرە بەدوا
دەیتوانی بە ڕێكخسنت و ڕێبەرایەتیی ژمارەیەكی حزبوڵاڵیی
بۆ پاككردنەوەی كۆمەڵگا لە “داوێنپیسیی” و كۆمۆنیستە
مولحیدەكان” ،هەم لەڕووی مادییەوە كێشەى نەبێت و هەم
هەست بە پێشكەوتنی تاكەكەسیی بكات.
ئەوانەى هێڵی خومەینییان هەڵبژاردبوو دەرفەتێكی
بێ وێنەیان لەبەردەمدا بوو .بە ڕاكردنی بەڕێوەبەران و
تەكنیسیەنە ناوخۆیی و دەرەكییەكان لە واڵت ،لە مانگەكانی
یەكەمی شۆڕشدا  130هەزار پێگەى كار دروستكرا كە دەبوو پڕ
بكرێتەوە[ .]99وێڕای ئەمە ،تەسفییەى بەڕێوەبەران ،كارگوزاران
و ئەفسەرانی سوپا بە تۆمەتی “نا-ئیسالمیی”بوون ،ژمارەیەكی
بەرچاوی خستە بەردەم دەرفەتەكانی كاری پێشوو.
خاڵێكی بەرچاو ئەوەیە ئەو میتۆدەى خویمەنی و هێزەكانی
دەوروبەری بەكاریان هێنا تاكو نەیارەكانیان لە شانۆكە دەربكەن
و سیستەمێكی تاكحزبی دامبەزرێنن ،هیچ جۆرە خەسڵەتێكی
ئیسالمییانەى نەبوو .بەپێچەوانەوە ئەوانەی زۆرێك لە خەڵكی
ترساو وەك نالێبوردەیی دینی سەیریان دەكرد ،هێندە میتۆدێكی
بەرهەمی خەسڵەتی “بێ عەقاڵنە” و “سەدەكانی ناوەڕاست”ی
“فەندەمێنتالیزمی ئیسالمیی” نەبوو .لەڕاستیدا ئەم میتۆدە
نزیكییەكی زۆری لەگەڵ میتۆدێكدا هەبوو كە حزبگەلێك بە
بناغە كۆمەاڵیەتییە وردەبۆرژوازییەكانیانەوە لە زۆر شوێندا
بەكاریان هێنابوون .حزبە كۆمۆنیستییەكانی ئەوروپای شەرقیی،
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وێڕای الوازییەكانیان ،سوودیان لەم میتۆدە وەردەگرت بۆ
كۆنتڕۆڵكردنی كۆمەڵگا دوای ساڵی  .]100[1945و منوونەیەكی
سەرەكیی وردەبۆرژوازییەك ،كە دەمارگیریی ئایدیۆلۆژیی و
پێشكەوتنی شەخسی ڕێكدەخات ،لە ڕۆمانی باوەگۆریۆی
بەلزاكدا دەبینین – ژاكۆبنییەكی دەمارگیر كە بە هەلقۆستنەوە
لە دەگمەنییەكانی دواى شۆڕش ،سامانێكی بەرچاو كۆدەكاتەوە.
حزبێكی سیاسیی كە لەسەر بنەمای ڕێكخستنی بەشێك
لە وردەبۆرژوازیی بەرەو بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت هەنگاو
هەڵدێنێت ،لە هەر هەلومەرجێكدا بێت ناتوانێت سەركەوتن
بەدەست بهێنێت .ئەم بەرنامەیە بەگشتی تووشی نشوست
دەبێتەوە .ڕێكخستنە وردەبۆرژوازییەكان زۆر الوازترن لەوە
كە بتوانن بەبێ ڕێكخسنت و مۆبیلیزەكردنی كۆمەاڵنی خەڵك
– جەماوەرێك كە دواى ئەوە دەچێتە دەرەوەى كۆنتڕۆڵی
ئەوانەوە – بتوانن شەڕ دژی دەسەاڵتی حاكم بكەن .بەمجۆرە
بوو كە لە شۆڕشی 1975-1974ی پرتوگال ،هەوڵەكانی پارتی
كۆمۆنیست بۆ دەست بەسەرداگرتنی ئۆرگانە هەستیارەكانی
ڕژێم لە بەرانبەر بەرهەڵستیی دەسەاڵتە سەرمایەدارییەكانی
غەربدا لەالیەكەوە و خەباتی كرێكاران لە خوارەوەدا،
سەركەوتنی بەدەستنەهێنا .ئەم هەوڵ و تەقەلالیانە ،بەچەندین
هۆی مێژوویی بەرچاوەوە ،تەنها كاتێك سەركەوتوو دەبن ئەگەر
چینە سەرەكییەكانی كۆمەڵگا ئیفلیج و لە پەلوپۆ كەوتبێنت.
هەروەكچۆن تۆنی كلیف لە شیكارییەكی ماركسیسیی
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

121

درەوشاوەدا دەڵێت ،كاتێك چینی حاكم هێندە بێتوانا بێت
كە نەتوانێت لە بەرانبەر بە قەیرانی ئابووریی و ڕاپەڕینەكانی
خەڵك پێگەى خۆی بپارێزێت و كاتێك چینی كرێكار ڕێكخستنی
سەربەخۆی خۆى نییە بۆ ئەوەی لەسەرەوەى بزووتنەوەكە
بووەستێتەوە ،ئەو كاتەیە كە بەشێكی ڕۆشنبیران دەتوانن
دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن بەو بیرۆكەیەى كە دەیانەوێت
ئەركی خۆیان بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی سەرجەمی كۆمەڵگا
ئەنجام بدەن:
“ڕۆشنبیر هەستیارە بەرانبەر بە دواكەوتوویی تەكنیكی
و ئابووریی واڵتەكەى .بەشداریی ئەو لە جیهانی زانستی و
تەكنیكیی سەدەى بیستەمدا ،دواكەوتوویی واڵتەكەى بۆ ئەو
ئازاربەخش دەبێت“ .بێكاریی ڕۆشنبیریی” كە لەم واڵتانەدا
باو و بەرچاوە ،ئەم هەستیاربوونە زیاتر دەكات .دواكەوتوویی
ئابووریی ئەم واڵتانە دەبێتە هۆى ئەوەى تەنها ئومێدی
بااڵدەستی خوێندكاران دۆزینەوەى كاری حكومی بێت؛ بەاڵم
كاری تەواو بۆ دابینكردنی ئەم خواستە بوونی نییە.
ژیانی ڕۆحیی ڕۆشنبیریش لە قەیراندایە .لە سیستەمێكی
داڕماودا و لە شوێنێكدا كە مۆدێلە نەریتییەكان خەریكن لەناو
دەچن ،ڕۆشنبیر هەست بە مەترسیی دەكات .هەست دەكات بێ
ڕیشەیە و بەهاگەلێكی پتەوی نییە .لێكهەڵوەشانەوەى كولتوور
پاڵنەرێكی بەهێز چێدەكات بۆ ڕۆیشنت بەرەو گشتێتییەكی نوێ.
ئەم گشتێتییە بۆ پڕكردنەوەى بۆشایی كۆمەاڵیەتی و ڕۆحیی
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دەبێت كامل و دینامیك بێت .هەروەها دەبێت دەمارگیریی
ئایینیی تێكەڵ بە ناسیۆنالیزمی دژبەر بكات ...ڕۆشنبیر بەدواى
بزووتنەوەیەكدا دەگەڕێت نەتەوە یەكبخات و ڕوانگەگەلێكی
بەرفراوان لەبەرانبەریدا دابنێت .بزووتنەوەیەك دەسەاڵت بخاتە
دەستی ئەوانەوە ...ئەوان چاو لە چاكسازییەكان لەسەرەوە
دەبڕن و لە قواڵیی دڵیانەوە حەزدەكەن ئەم جیهانە تازەیە
بەڕووی خەڵكی ئەمەكناسدا بكەنەوە ،لەبری ئەوەى چاودێریی
خەباتی ڕزگاریخوازیی خەڵكی بەئاگا و دروستكردنی ڕێكخراوە
ئازادەكان بن .ئەوان بۆ ئەوەى ئابووریی واڵت لە چەقبەسنت
دەربهێنن ئامادەن هەر هەنگاوێك بنێن بەاڵم حەزێكی زۆریان
بۆ دیموكراسیی نییە ...بەگەلێك هۆوە كە گومتان سەرمایەداریی
تۆتالیتاری دەوڵەتی بۆ ئەوان ئامانجێكی زۆر بەرچاوە”[.]101
دروستە ڕستەكانی سەرەوە دەربارەى بەرچاوبوونی
ستالینیزم ،ماویزم و كاسرتۆییزم لە جیهانی سێیمەدا نوورساوە،
بەاڵم تەواو دەربارەى ڕۆشنبیرانی دەوروبەری خومەیینیش
دەستدەدات .زۆرێك لە شیكەرەوانی چەپ بە هەڵە وابیریان
دەكردەوە ڕەوتی دەوروبەری خومەینیی نوێنەری سەرمایەى
بازرگانیی “دواكەوتوو”“ ،نەریتی”“ ،خۆرەیی” و وابەستەى
بازاڕـە[ .]102ئەوان هەڵەن .هەروەها ئەم ڕەوتە تەنها
نوێنەری كالسیكی بۆرژوازیی دژەشۆڕش نییە[ .]103ئەم ڕەوتە
بە پاراستنی پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریی،
خاوەندارێتیی و كۆنتڕۆڵی سەرمایەی بەشێوەیەكی
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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شۆڕشگێڕیی دووبارە ڕێكخستەوە .ئەوان سەرمایەی گەورەیان
لە دەستی وابەستەكانی شا گواستەوە بۆ دەوڵەت و ئۆرگانە
سەرودەوڵەتییەكان كە خۆیان كۆنتڕۆڵیان كردبوو .هەڵبەت
گوتاری فۆرماڵ ئەم كارەى لە بەرژەوەندییەكانی “بێ
بەشكراوان”دا لەقەڵەم دەدا .بەمجۆرە بوو ئۆرگانێك كە دەستی
بەسەر كەلوپەلەكانی ئیمپراتۆریی شەخسیی شادا گرت ناوی
“دامەزراوەى موستەزعەفان”[ستەملێكراوان]ی لێرنا .بەیات
دەنووسێت:
“بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لەالیەن ڕۆحانییەكانەوە
ڕەنگدانەوەی بۆشایی دەسەاڵت بوو لە دەوڵەتی پاش-
شۆڕشگێڕیدا .نە پرۆلیتاریا و نە بۆرژوازیی نەیاندەتوانی
هەژموونی سیاسیی خۆیان پیادە بكەن .هۆكاری ئەم بێ تواناییە
لە گەشەكردنی مێژوویی ئەواندایە كە خۆی بەڵگەیە لەسەر
الوازیی هەردووكیان”[.]104
یان هەروەك كلیف دەربارەى ڕۆڵی ڕۆشنبیران لە جیهانی
سێیەمدا باسی دەكات“ :گرنگیی ئەم گروپە لە بزووتنەوەى
شۆڕشگێڕیدا پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی هەیە بە دواكەوتوویی
ئابووریی ،كۆمەاڵیەتی و كولتووریی چینەكانی دیكەوە”[.]105
گروپەكەى خومەینی بۆ ئەوەى بتوانێت كۆنتڕۆڵی خۆى
بەسەر دەوڵەت و بەشێكی سەرمایەدا بەهێز بكات ،دەبێت
هاوسەنگییەك لەنێوان چینە كۆمەاڵیەتییەكاندا دروست بكات؛
بەم هۆیەوە بوو بۆ بەهێزكردنی دەسەاڵتی خۆى دەبوو سەرەتا
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هێرش بكاتە سەر ڕێكخراوە چەپەكان و پاشان نۆرە دەهاتە
سەر ڕێكخراوە بۆرژوازییەكان (بازرگان و هتد) .لە ساڵی
1979دا ،ئەم سیاسەتە مانای هاوكاریكردنی بازرگانی دەبەخشی
لە هێرشكردنە سەر چەپەكان بۆ دامركاندنەوەى شەپۆلی
شۆڕشگێڕی و پاشان بۆ ئەوەى بۆرژوازیی دامەزراو تەریك و
تەنها بكات ژێستی چەپی دەگرت و دەستی بەسەر سەفارەتی
ئەمریكادا دەگرت .لە میانەى ساڵەكانی 1980دا ئەم سیاسەتە
مانای جوڵەیەكی زیگزاگیی دیكەى دەبەخشی؛ هاوكاریكردنی
كەسایەتییەكی دیكەى ئیسالمیی سەر بە بۆرژوازیی جێگیربوو
بۆ خاپووركردنی قەاڵی چەپەكان لە زانكۆكاندا؛ سەرۆك كۆمار
بەنی سەدر .و كاتێك حزبی كۆماریی ئیسالمیی پێشنیاری
ناردنی دەستەكانی حزبوڵاڵی بۆ تەسفییەكردنی زانكۆكان لە
“ڕەگەزە نائیسالمییەكان” كرد ،بەنی سەدر ئەم پێشنیارەى
بەخۆشحاڵییەوە قبوڵكرد:
“سەركردەكانی حزبی كۆماریی ئیسالمیی و لیرباڵەكان
لەبارەى شۆڕشی كولتوورییەوە بەدەستی خەڵك كە بۆ
خۆپیشاندان لە زانكۆكاندا ئامادە كرابوون ،كۆكبوون و هیچ
ناكۆكییەكان نەبوو .ئەم هەنگاوە بۆ لیرباڵەكان دەرفەتێك بوو
تاكو لە شەڕی چەپە ئەكتیڤیستەكان ڕزگار بن لە دامەزراوە
گشتییەكان ،كارگەكان و ناوچە گوندنشینەكاندا و بتوانن
جێگیریی ئابووریی و سیاسیی بۆ واڵت بگەڕێننەوە ...دەستەكانی
حزبوڵاڵ هێرشیانكردە سەر زانكۆكان .ئەندامانی گروپە
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سیاسییەكان كە نەیاری شۆڕشی كولتووریی بوون و ئەوانەى لە
بەرانبەریدا دەوەستانەوە برینداركران و ژمارەیەكیشیان لێكوژرا.
هەموو ئەو كتێب و بەڵگەنامانە سووتێرنان كە بە “نائیسالمیی”
سەیر دەكران .دەوڵەت هەموو زانكۆكانی بۆ ماوەى سێ ساڵ
داخست و لەم ماوەیەدا پرۆگرامەكانی خوێندنی زانكۆكان
پێداچوونەوەیان بۆ كرا و گۆڕانكارییان تێدا دەكرا”[.]106
تەنانەت لەم قۆناغەدا ڕەوتی خومەینیی هێشتا بەشێكی
وێنەى “چەپگەرا”ی خۆى دەپاراست .و سوودی لە زمانی
“دژەئیمپریالیستیی” وەردەگرت بۆ پاساوهێنانەوە بۆ
كردەوەكانی لەناوخۆدا .ئەوان پێداگرییان لەسەر ئەوە دەكرد كە
جەنگان لەپێناوی پیادەكردنی “بەها ئیسالمییەكان” لە جەنگان
دژ بە “ئیمپریالیزمی كولتووریی” زەرووریرتە .و چەپەكان كە دژ
بە بەرنامەى ئەوان بوون ،لە ڕاستیدا خزمەتكاریی ئیمپریالیزمن.
كۆمەڵێك ڕووداوی دەرەكیی وەك كۆمەك بۆ ئەوان
هات بۆ ئەوەى بتوانن پاساو بۆ بەڵگاندنەكان و قسەكانیان
بهێننەوە؛ چەندین مانگ هەوڵی نشوستخواردووی ویالیەتە
یەكگرتووەكان بۆ وەرگرتنەوەی سەفارەت ،بە ناردنی چەندین
هەلیكۆپتەری سەربازیی بۆ ناو خاكی ئێران (ئەم هەلیكۆپتەرانە
لە بیاباندا بەریەككەوتن) ،خۆپیشاندانی شیعەكانی بەحرێن
دژ بە حكومەتی ئەم واڵتە ،ڕاپەڕینی الیەنگرانی خومەینی
لە حەصا ،پارێزگای پڕ لەنەوتی عەرەبستانی سعوودی،
داگیركردنی مزگەوتی گەورەى مەككە بەدەستی ئیسالمگەرا
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چەكدارە سوننییەكان ،سەدام حسێن بە هێرشكردنە سەر ئێران
هەوڵیدا سەرنجی ویالیەتە یەكگرتووەكان و شێخ نشینەكانی
كەنداو بەالی خۆیدا ڕابكێشێت .ئەم ڕووداوانە دەرفەتێكیان
خستە بەردەم ئاراستەكەى خومەینی بۆ ئەوەى بە دروستی
ڕایبگەیەنن كە هێزە هاوپەیامنەكانی ئیمپریالیزم هێرشیان
كردووەتە سەر شۆڕش و بە هەڵە خۆیان بە تەنها هێز سەیر
بكەن كە دەتوانێت لە بەرانبەر بەم هێرشانەدا بووەستێتەوە.
جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر خومەینی ئەم هێرشەى وەك
“بەرەكەتی ئیالهی” سەیركردبێت .زەروورەتی مۆبیلیزەكردن و
ڕێكخستنی هەمەالیەن دژ بە هێزە داگیركەرەكان لە زستانی
 1981 - 1980هەلێكی خستە بەردەم هێزەكانی خومەینی تاكو
بەم بیانووەوە هەیمەنە و دەسەاڵتی بەرفراوانی خۆیان بەسەر
هێزەكانی چەپ و ڕەوتی هەواداری بەنی سەدردا بسەپێنن.
تاكو ئەوەى لە حوزەیران-تەمموزی  1981توانییان هەردوو هێز
سەركوت بكەن و بونیادێكی بەڕادەیەك تۆتالیتار دامبەزرێنن.
بەاڵم بۆچی چەپ نەیتوانی بەر بە حزبی كۆماریی
ئیسالمیی بگرێت؟ بە ڕوانین لەمڕۆ ،بەگشتی وەها دەگوترێت
ئەم هەڵەیە لەو شوێنەوە هات كە چەپ بەجۆرێك تێنەگەیشت
كە دەبێت لەگەڵ بۆرژوازیی “لیرباڵ” و “پێشڕەو”دا یەك
بگرێت .ئەمە قسە و بەڵگەى فرید هالیدەىیە[ .]107بەاڵم
هەروەكچۆن پێشرت بینیامن بۆرژوازیی لیرباڵ بەنوێنەرایەتیی
بازرگان و پاشان بەنی سەدر لەگەڵ خومەینیدا یەكیان گرت
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لە ئۆپەراسیۆنی هێرشكردنە سەر شوراكانی كارگەكان و
تەسفیەكردنی زانكۆكان .دواتر كە دەبوو ڕوون ببێتەوە چ
كەسێك دەبێت بەرهەمی سەركەوتنی ئەوان لە سەركوتی
چەپەكاندا بچنێتەوە ،جیابوونەوەیان تێكەوت .پەیوەندییگرتنی
بەنی سەدر بە چەپە ئیسالمیستەكانەوە ،موجاهیدینی خەڵق
لە هەوڵێكی سەرنەگرتوودا خەریكی لەناوبردنی ڕژێمی كاتیی
بوو كە تێگەیشت ئیرت دۆڕاوە (سەیرە كە لەبارەى بازرگانەوە
بەمجۆرە نەبوو .حزبەكەى ئەو بەشێوەیەكی یاسایی درێژەى بە
چاالكییەكانی دا .ئەگەرچی ناكاریگەر بوو).
ڕەوتی خومەینیی بە شارەزاییەوە “لیرباڵ” بۆرژوازەكانی
خستە دەرەوەى شانۆكەوە .لەنێوبردنی هێزەكانی
چەپ ئەو توانایەی بەوان بەخشی تا بە ڕەوانبێژییە
دژەئیمپریالیستییەكانەوە چەندین بەش و سێكتەری جەماوەری
هەژاریی شاری دژ بە بۆرژوازیی ئەوكات ڕێك و مۆبیلیزە
بكەن .لەڕاستیدا ئەوان سوودیان لە بۆشایی نێوان جەماوەری
هەژار و شێوەژیانی “نائیسالمیی” دەوڵەمەندان وەرگرت.
چەپ بە یەكگرتن لەگەڵ بەشی بەخۆرئاواییبوو و دەوڵەمەندی
بۆرژوازیی نەیدەتوانی لە بەرانبەر بەم مانۆرەدا خۆى بگرێت.
تەنها ڕێكخستنی كرێكاران بۆ جەنگان لەپێناوی
بەرژەوەندییەكانیان دەیتوانی ڕەوتی خومەینی بێهێز بكات.
ئەم جوڵەیە دەیتوانی هەم “لیرباڵ” بۆرژوازەكان و هەم حزبی
كۆماریی ئیسالمیی بخاتە حاڵەتی بەرگرییەوە.
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خەباتی كرێكاران لە ڕووخاندنی شا ڕۆڵێكی سەنتڕاڵی
هەبوو و دوای ڕووخانی ڕژێم ،لە كارگە گەورەكاندا ،شورای
كارگەكان دژ بە سەرۆك كارەكان جەنگێكی گرنگیان بەرپا
كرد .دوای كۆتاییهاتنی پاشایەتیی ،كرێكاران بەگشتی درێژەیان
بە خەباتی جیا لەیەكرتی لە كارگەكان دەدا و بە دەگمەن
سەریان دەرهێنا و داوای ڕێبەرایەتیی تەواوی مەحرومان و
ستەملێكراوانیان دەكرد .شورای كارگەكان هیچ كاتێك نەبوو
بە شوراكانی كرێكاران – وەك شوراكانی ڕووسیا لە ساڵەكانی
 1905و  .]108[1917و ئەم شكستە بووە هۆى ئەوەى شوراكان
نەتوانن پشتیوانیی كرێكارانی كاتیی ،پیشە ئازادەكان ،پیشەكاران
و دوكاندارانی هەژار – “لۆمپەن پرۆلیتاریا” – بەدەستبهێنن.
ئەوانە ئەم هێزانە بوون كە ڕەوتی خومەینی بە دروشمە
ئاینییەكانییەوە ئەوانی دژ بە چەپەكان مۆبیلیزە و ڕێكدەخست.
الوازیی بزووتنەوەى كرێكاریی ،بەڕادەیەك پەیوەندیی
بە فاكتەرە ئوبێكتیڤەكانەوە هەبوو .چینی كرێكار ئەوانەى
دەگرتەوە كە لە كەرتی مۆدێرن و لە كارگە گەورەكاندا كاریان
دەكرد و ئەوانەى لە كەرتی نەریتی و لە كارگە بچووكەكاندا
خەریكی كاركردن بوون (و بەگشتی ئەندامانی خێزان و یان
خودی خاوەندارەكان لەوێدا كاریان دەكرد) چەند ناوچەیەك
كە چینی كرێكار تیایدا دەژیان ،بەگشتی لەژێر هەیمەنە و
دەسەاڵتی (لەڕوانگەى چەندایەتییەوە) كەرتە وردەبۆرژوا
هەژارەكاندا بوو :لە تارانی ساڵی  1980نزیكەى  750هەزار
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“دوكاندار ،دەاڵڵ و وردەبازرگان” دەژیان و ئەم ژمارەیە لە
بەرانبەر  400هەزار كرێكاری كارگە گەورەكانی پیشەسازیی
بوو[ .]109بەشێكی گەورەى كرێكاران تازە هاتبوونە ناو كەرتی
پیشەسازییەوە و هیچ نەریتێك لەنێو خەباتی كرێكاریی لە
كەرتی پیشەسازیدا بوونی نەبوو – لە سەدا 80ی ئەوان لە ناوچە
گوندنشینەكانەوە هاتبوون و هەر ساڵێك نزیكەى  330هەزار
كەسی جووتیار بۆ دۆزینەوەى كار دەڕژانە شارەكانەوە[.]110
تەنها یەك لەسەر سێی كرێكاران تەواو خوێندەوار بوون و
دەیانتوانی باڵوكراوەی چەپەكان بخوێننەوە و ئەمە لەكاتێكدا
بوو لە سەدا  80تەلەڤزیۆنیان هەبوو .و دوا شت ،فراوانیی
سەركوت لە قۆناغی شادا ،بوو بووە هۆى ئەوەى كرێكاری كەم
بە ئەزموونی خەباتەوە لە كارگەكاندا مبێننەوە.
بەاڵم بێتوانایی بزووتنەوەى كرێكاریی بۆ ئەوەى لە سەرەوەى
بزووتنەوەى جەماوەریدا بووەستێت تەنها لە ئەنجامی فاكتەرە
ئوبێكتیڤەكانەوە نەبوو .بەڵكو هەروەها لە ئەنجامی الوازییە
سیاسییەكانی بەشێكی بەرچاوی هێزە چەپەكانی مانگەكانی
دواى شۆڕشەوە بوو .هەزاران كەس دەهاتنە كۆبوونەوە و
میتینگەكانی فیداییانی خەڵق و ڕێكخراوی موجاهیدینی خەڵق
و لە هەڵبژاردنەكانی بەهاری 1980ی تاران موجاهیدینی خەڵق
یەك لەسەر چواری دەنگەكانی بردەوە .بەاڵم فیداییانی خەڵق
و موجاهیدینی خەڵق نەریتێكی گەریالییان هەبوو و زۆر
كەم گرنگییان بە چاالكیی نێو كارگەكان دەدا .زانكۆكان بناغە
130

كریس هارمەن

و پایەگای پشتیوانییەكانی ئەوان بوو ،نەك ژینگەی كارگەكان.
بەمجۆرە ،موجاهیدینی خەڵق لە “ 5بەرە”دا چاالكییان دەكرد:
ڕێكخراوی نهێنیی ئامادەكاریی بۆ “خەباتی چەكداریی” ،بەرەى
الوان ،بەرەى ژنان ،بەرەى بازاڕ ،و دیارە نەك وەك ئەولەویەتیی
یەكەم ،بەرەی كرێكاریی.
لە هەمووی گرنگرت كاتێك چاالكوانە كرێكارییەكان
پەیوەندییان بەوانەوە دەكرد ،ئەوان شتێكی ئەوتۆیان بۆ گوتن
بە كرێكارەكان پێ نەبوو .لە هەشت مانگی هەستیاری دوای
شۆڕشدا ئەوان كەمرتین ڕەخنەیان لە ڕژێمی نوێ گرت و
زیاتر الوازیی ڕژێمیان لە تەحەداكردنی ئیمپریالیزمدا دەخستە
ژێر پرسیارەوە .بۆ منوونە موجاهیدینی خەڵق“ :بەوریاییەوە
دەیانویست هیچ بەركەوتنێك لەگەڵ ڕۆحانییەكان یاخود
هەمان دەوڵەتی سێبەردا ڕوونەدات .لە كۆتایی مانگی شوباتدا
كاتێك فیداییان لە زانكۆی تاراندا میتینگێكی  80هەزار كەسییان
ڕێكخست و تیایدا داوای چاكسازیی زەوی ،كۆتاییهێنان بە
سانسۆری چاپەمەنی و تواندنەوەى هێزە چەكدارەكانیان
كرد ،موجاهیدین هیچ پشتیوانییەكی نەكردن .لە سەرەتای
مانگی مارسدا كاتێك ژنانی خاوەن شەهادە لە غەرب جەژنی
ڕۆژی جیهانیی ژنیان بەرپاكرد و تیایدا ناڕەزایەتییان بەرانبەر
بە یاسای خومەینی بۆ ڕەتكردنەوەى یاسای پشتیوانیكردن لە
خێزان و هەروەها پۆشینی حیجابی ئیجباریی لە دامەزراوە
دەوڵەتییەكاندا و البردنی ژنان لە دەزگا قەزاییەكاندا بەهۆى
“بێالیەن نەبوونەوە” دەربڕی ،موجاهیدین هیچ پشتیوانییەكی
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لەم داواكارییانە نەكرد و تەنانەت هۆشداریی دا كە ئەم
خواستانە “دەبنە هۆى تەفرەقە و شۆڕش لە بەرانبەر بە
هێرشەكانی ئیمپریالیزمدا الواز دەكەن” .و لە كۆتاییەكانی مانگی
مارسدا دەستەیەك لە دەمارگیرەكان هێرشیانكردە سەر ئۆفیسی
ڕۆژنامەى سیكۆالری ئایندەگان ،موجاهیدین لە بەرانبەر
بەمەشدا بێدەنگیی هەڵبژارد .ئەوان لە بەرانبەر بە بایكۆتكردنی
ڕیفراندۆمی البردنی كۆماریی ئیسالمیی و هەروەها لە بەرانبەر
بە خەباتی ئۆتۆنۆمیی كوردستاندا وەستانەوە و ناڕەزایەتیی
خۆیان دەربڕی .موجاهیدین پێیانوابوو ئەگەر میللەت لە پشتی
ئیامم خومەینییەوە نەبێت ،واڵتە ئیمپریالیستییەكان هەمان
بەرنامەى ساڵی  1953دووبارە دەكەنەوە”[.]111
هەروەها موجاهیدین هیچ كاردانەوەیەكی لە بەرانبەر
بە هێرشی گروپە چەكدارەكانی بۆ سەر ئۆفیسی ناوەندیی
فیداییان لە مانگی ئابدا نەبوو .و خۆى بەدوور دەگرت لە
هەرجۆرە خستنەژێر پرسیارێكی نوێنەرانی حزبی كۆماریی
ئیسالمیی لە هەڵبژاردنەكانی ئەنجوومەنی عولەماكان (خربگان)
ی ساڵی 1979دا.
دواى داگیركردنی سەفارەتخانەى ئەمریكا ،چەپ بەراورد
بەڕابردوو لە ڕووبەڕووبوونەوەى خومەینیدا نەرمرت بووبوو .بۆیە
خومەینی دەیتوانی بە ئاسانی و بەتەواوی ئۆپۆزیسیۆنی چەپ
لەناو ببات .بەمجۆرە بوو ڕایگەیاند سەرجەمی ئەو كێشانەى
لە كارگەكان ،لەنێوان ژنان و لەنێوان كەمینە نەتەوەییەكاندا
سەریهەڵداوە كاری ئیمپریالیزمی ئەمریكایە .ئەوە ئیمپریالیزمە
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لە كوردستان ،تەبرێز ،توركمەن سەحرا و خوزستاندا دژ بە
حكومەت شەڕ دەكات .ئەو ژنانەى دژی یاسا ئیسالمییەكانن
بەكرێگیراو(عەمیل)ی ئەمریكا و زایۆنیزمن .ئەو كرێكارانەى لە
شوراكاندا بەرهەڵستیی دەكەن كارگوزاری ئیمپریالیزمن.
حزبی تودە بەرگریی لە هەڵوێستەكانی خومەینی كرد
و لەپشتی ئەوەوە وەستا .گەورەترین ڕێكخراوەكانی چەپ،
فیداییان ،موجاهیدین و پەیكار – وازیان لە خەبات هێنا و
خەباتگێڕانی كرێكار ،ژن و كەمینە نەتەوەییەكانیان (كە لەنێوان
ئەواندا ئامادەییەكی بەرچاویان هەبوو) سەرگەردان كرد[.]112
حزبی تودە (حزبی كۆمۆنیستیی الیەنگری ڕووسیا)
و بەشێكی گەورەى فیداییان لە پشتیوانیكردنی خومەینی
بەردەوام بوون تا كاتێك كە ئەو دەسەاڵتی خۆى لە ساڵی
1982دا بەهێز و پتەو كرد و پاشان دژ بەوانیش وەستایەوە.
لە درێژەدا هەرشتێك ڕوویدەدا چەپ یەك لەدوای یەك
هەڵەكانی خۆى كەڵەكە دەكرد .لەكاتێكدا زۆرینەى ڕێكخراوی
فیداییان دوای داگیركردنی سەفارەتخانەى ئەمریكا هیچ جۆرە
دژایەتییەكی لەگەڵ ڕژێمدا نەبوو ،موجاهیدین لە كۆتاییدا
هەڵوێستیی دژ و پێچەوانەى وەرگرت و لە كۆتایی ساڵی
1980دا بە ئاشكرایی دەستیكرد بە دژایەتیكردنی ڕژێم (ئەو
كاتەی ڕژێم لە زانكۆكاندا هێرشی كردە سەر الیەنگرەكانیان)،
موجاهیدین كە سرتاتیژییەتی گەریالییان هەبوو بەرەو الیەك
ڕۆیشنت كە كەوتنە نێو داوی گەمەى ڕژێمەوە :بەمجۆرە بوو
كە لەگەڵ بەنی سەدردا یەكیان گرت و خەباتێكی ڕاستەوخۆیان
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بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت بەگەڕ خست .ئەمەش خەباتێك بوو
ڕیشەیەكی ئەوتۆى لەنێو خەباتی ڕۆژانەى جەماوەرانی خەڵكدا
نەبوو .كاتێك خۆپیشاندانی الیەنگرانی موجاهیدین نەیتوانی
ڕژێم تێكبشكێنێت ،سەركردەكانیان لە واڵت ڕایانكرد و هێزە
نهێنییەكانی موجاهیدین دەستیانكرد بە هێرشە چەكدارییەكانی
خۆیان دژ بە فیگور و شەخسییەتە سەرەكییەكانی ڕژێم“ :دانانی
تەقینەوە لە نووسینگەى حزبی كۆماریی ئیسالمیی لە ساڵی
1981دا كە بووە هۆى مردنی ئایەتوڵاڵ بەهەشتی و سەرانی
دیكە و كادیرانی حزب ،ئەمە هەلێكی خستە بەردەم عولەما
تا بەم بیانووەوە ئۆپەراسیۆنی تیرۆرێكی بێ پێشینە لە مێژووی
هاوچەرخی ئێراندا دژ بە ئۆپۆزیسیۆن بەگەڕ بخەن”[.]113
چەپ [موجاهیدین] لەگەڵ نوێنەری بۆرژوازیدا یەكی
گرتووە و شەڕێكی بۆ تیرۆركردنی گەلێك كەسایەتیی
دەستپێكردووە كە الی كۆمەاڵنی خەڵك ڕۆڵی دژەئیمپریالیستیان
دەگێڕا .كەواتە عەجیب و غەریب نەبوو ئەگەر وردەبۆرژوازیی
هەژار و لۆمپەن پرۆلیتاریای هەواداری حزبی كۆماریی ئیسالمیی
پشتیوانیی لە هێرشی ڕژێم بۆسەر چەپ بكات .لەم دۆخەدا
سەرانی ڕژێم بە ئاسانی دەیانتوانی چەپ وەك دارەدەستی
ئیمپریالیزم بۆ هێرشكردنە سەر شۆڕش نیشان بدەن .كاتێك
دواتر موجاهیدینی خەڵق پشتیوانیان لە دەستدرێژیی سوپای
عێڕاق بۆسەر ئێران كرد ،كرێدیت و ئیعتیباری هەڵوێستەكانی
ڕژێم دژ بەچەپ زۆر زیادی كرد.
لەڕاستیدا موجاهیدین كەوتنە نێو هەمان ئەو هەاڵنەوە
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كە خەسڵەتی دیاری وردەبۆرژوازیی نوێی ڕادیكاڵی واڵتانی
جیهانی سێیەمە؛ ئینجا یان لەفۆرمی ڕێكخراوەكان و حزبە
ئیسالمگەراكان ،ماویست و یاخود ناسیۆنالیستدا .ئەوان
بۆ خەباتی سیاسیی پشت بە كەمینەیەك وەك “پێشەنگ”
دەبەسنت كە لە دەرەوەى خەباتی جەماوەراندا كار دەكات.
خەبات بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لەالیەك بە كودەتای
سەربازیی و لەالیەكی دیكەوە بەرتەسك دەبێتەوە بۆ یەكێتیی
و یەكگرتن لەگەڵ هێزە بۆرژوازییەكاندا .بە “ڕابەرایەتی”یەكی
لەم چەشنە هیچ جێگای سەرسوڕمان نییە ئەگەر زۆرینەى
كرێكارانی ڕادیكاڵ نەتوانن خەباتەكانیان لە كارگە جیاوازەكاندا
ببەستنەوە بە بزووتنەوەیەكەوە كە بتوانێت جەماوەری هەژاری
شاریی و جووتیارانی پشتیان یەكبخات .و بەمجۆرە بۆشاییەك
بەجێام كە كۆماریی ئیسالمیی توانی پڕی بكاتەوە.
ڕوون و ئاشكرایە كۆى چەپەكان هێندەى موجاهیدین،
فیداییانی زۆرینە و حزبی تودە هەڵەیان نەكرد .بەاڵم ئەوان
هێزگەلێكی سەرەكیی بوون كە ئەوانەى لە ئەزموونی شۆڕشدا
ڕادیكاڵ بووبوون چاویان لەوان بوو .هەڵەكانیان گرنگرتین
فاكتەرێك بوون كە ببوونە هۆى ئەوەى گروپەكەى خومەینی
ڕەوتی كارەكان بەدەستەوە بگرێت و دەوڵەتێكی الواز بكات بە
ئامرازێكی بەهێز بۆ سەركوتكردنێكی خوێناویی.
دواجار دەبێت بڵێین تەنانەت ئەوانەى لەنێو چەپدا كە لە
هەڵەگەلێكی گەورەى وەك هەڵەكانی موجاهیدین ،فیداییان
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و یاخود حزبی تودە تێوە نەگالبوون ،هەڵەى خۆیان هەبوو.
ئەوان هەموویان یان لە نەریتی ستالینیستی یاخود ماویستییەوە
هاتبوون .و بۆیە بەدوای گەلێك بەش و سێكتەری “پێشڕەوی”ی
بۆرژوازیی و یان وردەبۆرژوازییەوە بوون بۆ ڕێبەرایەتیكردنی
خەبات .ئەگەر بەو دەرەنجامە بگەیشتنایە كە فاڵنە بزووتنەوەى
وردەبۆرژوازیی “پێشڕەو” یان “دژەئیمپریالیست”ـە ،ئەوا هیچ
جۆرە ڕەخنەیەكیان لێی نەبوو و ئەگەر بزووتنەوەیەكی دیكەیان
وەك “وردەبۆرژوازیی پێشڕەو” سەیرنەكردبایە ،ئەوا بەو
دەرەنجامە دەگەیشنت كە بزووتنەوەیەكی وەها هەرگیز ناتوانێت
بەشداریی لە هیچ خەباتێكدا دژ بە ئیمپریالیزم بكات .ئەوان لەوە
تێنەگەیشتبوون كە جارەهای جار لە واڵتانی جیهانی سێیەمدا
ئەوە ڕێبەرانی بۆرژوا و وردەبۆرژوان كە لە كێشە ناوخۆییەكانی
خۆیاندا تەواو كۆنەپارێز و پاسەوانی سەرمایەداریین ،بۆ منوونە
دەبێت لە توركیا باسی كەمال ئەتاتورك ،لە قوبرس گریڤاس و
ماكاریۆس ،لە كینیا جۆمۆ كنیاتا ،نەهرۆ و گاندى لە هیندستان و
سەدام حسێن لە عێڕاقدا بكەین .11ئاراستەیەكی وەها بۆ ئەوان
الی مەحرومان و چەوسێرناوان گرنگییەكی زۆری هەیە.
چەپ خەریكی ستایشكردنی ئەم ڕێبەرانە بووە وەك
پاڵەوانی «پێشڕەو ،دژەئیمپریالیست» و یان بانگەشەكردن
بۆ ئەوەى ئەگەر خەبات دژ بە ئیمپریالیزم نەبێت ،ناكرێت
 -11تێبینیی :ئەم كتێبە (پێغەمبەر و پرۆلیتاریا) لە پاییزی 1994
نوورساوە كە ڕژێمی عێڕاق لەسەر كاربوو ،تاكو لە ساڵی  2003بە
داگیركاریی ئەمریكا ،كۆتایی بەم ڕژێمە هات (وەرگێڕ)
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هیچ كارێك بكرێت .بەپێچەوانەوە ،چەپ دەبێت بەهەر
نرخێك بووە سووربێت لەسەر سەربەخۆیی سیاسیی خۆى .و
دەبێت ئەم كارە بە ڕەخنەى ئاشكرا لەم شەخسییەتانە ،هەم
بۆ سیاسەتە ناوخۆییەكانیان و هەم بۆ شكستی حەمتییان لە
ڕووبەڕووبوونەوەى ئیمپریالیزمدا ،بكات .و دەبێت ئەوە الی
كۆمەاڵنی خەڵك بسەملێنێت كە ئێمە زیاتر لەوان خوازیاری
تێكشكاندنیئیمپریالیزمین.
بەاڵم بەدبەختانە چەپی ئێرانیی هەڵەى بەسەر هەڵەدا
كەڵەكە دەكرد و لە كۆتاییدا لە مانگەكانی كۆتایی جەنگی
یەكەمی كەنداودا كە كەشتییە جەنگییەكانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان بۆ گۆڕینی هاوسەنگییەكە دژ بە ئێران ڕاستەوخۆ
هاتبوونە مەیدانەوە ،هەڵوێستێكی بێالیەنییانەى گرتەبەر.
هێزە چەپەكان لەوە تێنەگەیشتبوون كە چەندین ڕێگا بوونیان
هەیە بۆ ئەوەى هەم هەڵوێستی دژەئیمپریالیستییان هەبێت
و هەم خەبات دژ بە ڕژێمی ئێران لەناوخۆدا بەهێز بكەن
(هەنگاوگەلێكی وەك مەحكومكردن و ڕەتكردنەوەى ئەوەى كە
ڕژێم لە باج خستنە سەر دەوڵەمەندان خۆی بەدوور دەگرێت
بۆ دابینكردنی تێچوونەكانی نۆژەنكردنەوەى زیانەكانی
جەنگ ،ڕەخنە لە تاكتیكی بێهوودەى بەكارهێنانی «شەپۆلی
ئینسانی» واتا ناردنی هێزەكانی پیادە بە ئامێر و تەقەمەنی
سوك بۆ ئەو بەرە و ناوچانەى هێزەكانی عێڕاق بە چەك و
تەقەمەنی قورس بەرگریان لێدەكرد ،مەحكومكردنی بێتوانایی
ڕژێم لە جێبەجێكردنی بەرنامەیەك كە كرێكاران و كەمینەكانی
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عێڕاق دژ بە سەدام حسێن ڕابپەڕن ،مەحكومكردنی خواستی
غەرامەكردن بەو هۆیەى ئەم كارە دەبووە هۆى ئەوەى خەڵكی
عێڕاق تێچوونی تاوانەكانی سەركردەكانیان بدەن و هتد) لەبری
ئەوە چەپ ئەو هەڵوێستەى گرتەبەر كە لە هەموو ئێرانییەكی
دیكە جیاكردنەوە ،ئەو ئێرانییانەى كە بیریان بوو ئیمپریالیزم
لە ڕابردوودا چی بە واڵتەكەیان كردووە ،هەروەها ئەوانەى كە
پێشبینیی ئەوەیان دەكرد ئەگەر ئیمپریالیزم هەلەى دووبارەى
بۆ بڕەخسێت ئەوا هەمان كارەساتی بەسەر واڵتەكەیاندا
دەهێنایەوە.
سەركەوتنی هێزەكانی خومەینی لە ئێراندا نە حەمتی
بوو و نە بەو مانایەش بوو كە ئیسالمگەرایی هێزێكی
كۆنەپارێزە كە لەدژیدا دەبێت لەگەڵ شەیتانەكان (یان
بەدەربڕینێكی دیكە شەیتانی گەورە)ی ئیمپریالیست و
هاوپەیامنە ناوخۆییەكانییاندا یەك بگرین .ئەم سەركەوتنە
جەختكردنەوەیەك بوو لەسەر ئەم هەڵوێستە كە لە
غیابی ڕێبەرییەكی سەربەخۆى چینی كرێكاردا ،یاخیبوونی
شۆڕشگێڕیی ڕەنگە ببێتە هۆى گەڕانەوەى حاكمییەتی
بۆرژوازیی لەژێر دەستی دەوڵەتێكی سەركوتكەر،
دەسەاڵتگەرا و تاكحزبیدا .بەشی ڕازئامێزی ئەم پرۆسەیە لە
خەسڵەتی «سەدەكانی ناوەڕاست»ی ئیسالمدا نییە ،بەڵكو
لەو بۆشاییە دایە كە شكستی ڕێكخستنە سۆسیالیستەكان لە
سپاردنی ڕێبەرایەتیی بە چینی كرێكاری بێ ئەزموون بەاڵم
تەواو خەباتگێڕدا ،دروستی كرد.
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ناكۆكییەكانی ئیسالمیزم :سودان
ئێران تەنها واڵتێك نییە ئیسالمگەراكان تیایدا دەسەاڵتیان
بەدەستەوە گرتبێت .لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئیخوان موسلمینی
سودان لەڕێگای بەرەی نەتەوەیی ئیسالمییەوە ( )NIFنفوزێكی
دیاریكەریی لە حكومەتی میلیتاریی سوداندا هەبووە.
ئیخوان موسلمینی سودان لە ساڵەكانی دەیەى 1940دا
وەك لقێكی ئیخوان موسلمینی بەننا لە میرس ،دەستی بە
چاالكییەكانی كرد .بەاڵم دواى ئەوەى نارس لە ساڵەكانی
1950دا بەڕادەیەك ئیخوان موسلمینی میرسی لەناوبرد ،ئەم
ڕێكخراوەش بوون و عەقیدە و دۆكرتینی تایبەت بەخۆى
دورست كرد .ڕێكخراوی ئیخوان موسلمین سەرەتا لە زانكۆی
خەرتوم سەریهەڵدا .زانكۆ ئەو شوێنە بوو كە بۆ بەدەستهێنانی
الیەنگران و خۆشەویستنی خۆى ،دەستیكرد بە دژایەتیكردنی
كۆمۆنیستەكان .ئەم یەكەم ئاراستەگرتنە سیاسییەى
ڕێكخراوەكە ،ڕەگەزە ڕادیكاڵەكانی ئیسالمگەرایی لە كارەكانی
ئەم ڕێكخراوەدا دەرخست .لە ساڵەكانی دەیەى ،1960
ڕێبەری نوێی ڕێكخراوەكە ،حەسەن ئەلتورابی توانی بناغەكانی
پشتیوانیی فراوان بكات و هەزاران تازە هاتوو بۆ  2000كەسی
ئەندامی سەرەكیی بەرزبكاتەوە“ .بەهاتنە ناوەوەى عولەما،
ئیاممی مزگەوتەكان ،بازرگان ،ڕێبەرانی نەریتی و ئەوانیدیكە،
ڕێكخراوەكە چەندین ئەندامی جۆراوجۆر و بەرچاوی
بەخۆیەوە بینی .ئەگەرچی بەراورد بەوانەى خوێندنێكی
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مۆدێرنیان نەبوو لەنێوان ئەندامانی چاالكی ڕێكخراوەكەدا
كەم بوون”[ .]114لە ساڵەكانی دەیەى  1980بە دەركەوتنی
كەرتی دارایی “ئیسالمیی” (بە پشتیوانیی دەوڵەت) ئەم ڕادەیە
لەنێو ئەنداماندا بەرز بووەوە“ :سیاسەتەكانی خزمەتگوزاریی
بانكی ئیسالمیی كە باوەڕی بە ئیمتیازاتیی تایبەت هەبوو بۆ
خەڵكی ئایینی ،كۆمەكێكی گەورەى بە ئیخوان موسلمین كرد”.
دامەزراوە داراییە ئیسالمییەكان بوونە هۆى دەركەوتنی چینێكی
تەواو تازەى ئەو بازرگانانەى لەناكاو دەوڵەمەند بووبوون”
و “لە نەبوونی ئەم دامەزراوانەدا خەڵك لە باشرتین حاڵەتدا
دەبوونە كارمەندی دەوڵەت ،ئەوا بۆ ئەوان بوارێكی بەرفراوانی
دەرفەتەكانی جێگۆڕكێ و گەشەى ئابووریی فەراهەم كرد”.
ئیخوان موسلمین خاوەنی بانكە ئیسالمییەكان نەبوو .پارەكانی
عەرەبستانی سعوودیی و سەرمایەى ناوچەیی ،پشتیوانیی دارایی
لەوان دەكرد .ئیخوان توانستی ئەوەیان هەبوو نفوز بكەنە نێو
بەتایبەتیكردنی “قەرزەكان و ئیمتیازاتە داراییەكانی دیكە” و
ئەمەش دەسەاڵتێكی زۆری بەوان دەبەخشی[ .]115بەمجۆرە،
هەندێك دەوڵەمەندی نوێ و ژمارەیەكی ناو زانكۆی دەوڵەت
پشتیوانیان لەوان دەكرد“ :ناوكی سەرەكیی بزووتنەوەكە هێشتا
ئەو چاالكوانانە بوون كە شەهادەى پسپۆڕیی مۆدێرنیان هەبوو،
بەاڵم لەالیەكی دیكەوە بەشێكی بەرچاوی بزنسامنەكان (و یان
كارپێدراوان لە كەرتە جێبەجێكارەكاندا) وردە وردە سەنگێكی
زیاتریان پەیداكرد”[.]116
لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 1986دا دواى ڕووخاندنی
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دیكتاتۆریی نیمری ،12بەرەى ئیخوان موسلمین ،NIF ،تەنها
 18.5%دەنگەكانی بەدەستهێنا .پارتە نەریتییەكان زۆرترین
دەنگیان بەدەستهێنا .بەاڵم ئەم بەرەیە  23كورسی لە كۆى
 28كورسی هەڵبژێردراوی زاكۆكانی بردەوە و بەزوویی
دەركەوت كە لەنێوان بەشێكی چینی ناوەڕاستی شاری و
بیزنسامنەكاندا بناغەیەكی پشتیوانیی بەرچاوی هەیە .هێندە
كە ڕاستەوخۆ بتوانێت هاوپەیامنی شەخسییەتە سەرەكییەكانی
هێزە سەربازییەكان بێت .ژەنەراڵ بەشیر لە ساڵی 1989دا بە
كودەتایەك دەسەاڵتی گرتە دەست ،بەاڵم پێدەچوو دەسەاڵتی
ڕاستەقینە لە دەستی بەرەى نەتەوەیی ئیسالمییدا بێت .و لەوە
بەدوا خەرتووم بوو بە یەكێك لە سەنتەرە نێونەتەوەییەكانی
بزووتنەوە ئیسالمگەراكان ،یەكێك لە سەنتەرە سەرنجڕاكێشەكانی
ئەوان و نەیارێكیش بۆ تاران و ڕیاز.
گەیشتنە دەسەاڵتی ئیخوان موسلمین لە سودان هەروا
ئاسان نەبوو .جارەهای جار نزیك بووە لەوەى بەشێكی زۆری
ئەندامان و پشتیوانییەكانی لەدەست بدات .و واپێنەدەچوو زۆر
دڵنیابێت لە مانەوەى لە دەسەاڵتدا.
ئەلتورابی لەو كاتەدا كە نەیارەكانی دسەاڵتیان بەدەستەوە
بوو ،هەوڵیداوە بە ڕاكێشانی خوێندكاران ،چینی ناوەڕاست و
 -12جەعفەر محەمەد نیمری ( ،)2009-1930لە 1969ـەوە ،1985
سەرۆكی سودان بوو ،ئەفسەرێكی سەربازیی بوو و دەسەاڵتی لەڕێگای
سەربازییەوە ،لە ساڵی  1969بەدەستەوە گرت (وەرگێڕ).
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

141

بەڕادەیەك كرێكاران نفوزی لە نێو دەسەاڵتدا فراوان بكات – و
سوودی لە هەر كات و ساتێك وەرگرتووە بۆ بەشداریكردن لە
دەسەاڵتی دەوڵەتیدا تا بەمجۆرە نفوزی ئیخوان موسلمین لەنێو
هیرارشییەتی دەوڵەتیدا زیاد بكات .یەكەمجار لە ساڵەكانی
1960دا ئەم كارەى كرد .برەودان بە ئیخوان موسلمین لەنێو
خوێندكاراندا بووە هۆى بەشداریكردنی خوێندكاران ،پسپۆڕانی
چینی ناوەڕاست و كرێكارانی شۆڕشی ئۆكتۆبەری  .1964پاشان
ئیخوان سوودی لە پێگە تازەكەى لە دەوڵەتدا وەرگرت بۆ
ئەوەى بەر بە ڕادیكاڵیزەبوونی بزووتنەوەى جەماوەریی بگرێت
و فشاری خستە سەر دەوڵەت تاكو چاالكیی كۆمۆنیستەكان
قەدەغە بكات و بەمجۆرە گروپگەلێكی كۆنزەرڤاتیڤە خاوەن
ئیمتیازەكانی بەرەو خۆى ڕاكێشا.
لە مانگی ئایاری 1969دا دوای كودەتای میلیتاریی كە لە
ئەنجامدا جەعفەر نیمیری گەیشتە دەسەاڵت ،ئیخوان موسلمین
دووبارە هەر بەمجۆرە جواڵیەوە .ژەنەراڵ بۆ ماوەیەك
ئیخوان موسلمین و پارتە نەریتییەكانی سەركوتكرد .هەر ئەم
سەركوتكردنە و بوون بە ئۆپۆزیسیۆنە ،كۆمەكی بەوان كرد تا
بە جواڵندن و هاندان و چاالكیی لەنێوان خوێندكاراندا لەسەر
هەلومەرجی كاری خوێندكاران – كە بووە هۆى یاخیبوونێكی
سەرنەگرتووی خوێندكاریی دژ بە ڕژێم لە ساڵی 1973دا –
بەشێك لە خۆشەویستی و سەپۆرتی خۆى بەدەستهێنایەوە كە
ڕۆژگارێك لەكاتی بوونی لەدەسەاڵتدا ،لەدەستی دابوو .پاشان
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لە ساڵەكانی كۆتایی 1970دا داواكاریی “ئاشتیی نەتەوەیی”
نیمیری قبوڵ كرد و بەشداریی لە حكومەتدا كرد .بەمجۆرە بوو
كە ئەلتورابی بوو بە مافناسی بااڵی “بەرپرسی پێداچوونەوەى
یاساكان و گونجاندنیان لەگەڵ شەریعەتدا”[ .]117لەم قۆناغەدا
بوو كە ئەو سوودی لە فراوانبوونی كەرتی دارایی ئیسالمیی بۆ
قوڵكردنەوەى ڕیشەكانی خۆى لەنێوان خاوەن سەرمایەكاندا
وەرگرت .هەروەها لەم كاتەدا بوو كە توانیی سەرنجی
ژمارەیەكی زۆری ئەفسەرانی سوپا بەرەو خۆى ڕابكێشێت.
بەاڵم ئەم جۆرە مانۆرانە لەنێوا ئیخوان موسلمیندا چەندین
گرژیی بەردەوامی دروستكرد و بوو بە هەڕەشەیەكی بەردەوام
لەسەر بناغە و بنچینەكانی پشتیوانییە بەرفراوانەكەى .ئەندامە
ڕەئیسییەكانی ئیخوان موسلمین كە لە ساڵەكانی 1950دا كاریان
بۆ ڕێكخراوەكە دەكرد ،بەهیچ جۆرێك ڕازی نەبوون لە كارو
كردەوەكانی ڕێبەری ڕێكخراوەكە كە بەدوای بەدەستهێنانی
پشتیوانیی بەشێكی زۆری نوخبە نەریتییەكان و دەوڵەمەندە
تازەكانەوە بوو .میتۆد و ڕێگاكانی ئەلتورابی هیچ لێكچوونێك
و نزیكییەكی لەگەڵ چەمكی پێشڕەویی ئیسالمییدا نەبوو كە
ئەوان لە دەیەى 1940دا وەك خوێندكاری ڕادیكاڵ خوازیاری
بوون و كاریان بۆ دەكرد .ئەوان پێیانوابوو ڕێبەری ڕێكخراوەكە
بۆ بەدەستهێنانی خۆشەویستیی و ڕێز ،دەستكاریی ئایدیا
ئیسالمییەكان دەكات .بەتایبەت كاتێك فەرمانێكی دەركرد كار بە
ژنانیش بكرێت ،پشتیوانیی لە خەباتی ئەوان بۆ بەدەستهێنانی
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مافی دەنگدان كرد و نامیلكەیەكی باڵوكردەوە ،تیایدا دەیگوت
ئیسالمی “حەقیقی”ی دەبێت باوەڕی بە مافی یەكسانیی ژنان
بەرانبەر پیاوان هەبێت[ .]118لە ڕوانگەى ناڕازییانەوە ئەم كارە
تەنها مانای پاشەكشێكردن بوو لە بەرانبەر بە چینە ناوەڕاستە
سیكۆالرەكاندا .وێڕای ئەمە ،نیمیری وەك كەسی سەرەوەى ڕژێم
بە ڕەفتاری نائیسالمیی ناوبانگی دەركردبوو – بەتایبەت بەهۆى
مەرشوبخۆرییەكەیەوە .گروپێكی ئەندامانی كۆنرتی ڕادیكاڵیزم
كەسێكی وەك قوتبیان بەباشرت دەزانی .ئەم كەسانە لە كۆتاییدا
جیابوونەوە و ڕێكخراوی خۆیان دروست كرد پەیوەندیی بە
ئیخوان موسلمینی میرسەوە هەبوو[.]119
هاوكاریكردنی ئیخوان موسلمین لەگەڵ ئەو ڕژێمەى
ڕۆژ بەڕۆژ قێزەونرت دەبوو بووە هۆى ئەوەى كێرڤی لەنێو
الیەنگراوان و هەوادارانیدا داببەزێت .لە ساڵەكانی سەرەتای
1980دا شەپۆلێكی ناڕەزایەتیی دژ بە ڕژێمی نیمیری
سەریهەڵدا :خۆپیشاندانی خوێندكاران لە ساڵەكانی -1981
 ،1982مانگرتنی كرێكارانی هێڵی ئاسن لە  ،1982نافەرمانیی
و یاخیبوون لە هێزەكانی باشوور لە  1983و بەدوایدا مانگرتنی
دادوەران و پزیشكان .لەم ماوەیەدا ئیخوان موسلمین تەنها
هێزێكی دەرەوەى ڕژێم بوو كە پشتیوانیی لە نیمیری دەكرد
و لەوە دەترسا لەگەڵ كەوتنی یەكجارەكیی دیكتاتۆردا ،ئەویش
بكەوێت و لەبەین بچێت.
نیمیری دوا وەرەقەى قومارەكەى خۆى فڕێدا :دانانی كتوپڕی
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بنەڕەتەكانی شەریعەت لەنێو دەستوور یان یاسادا .ئیخوان
موسلمین تاقە بژاردەیەكی هەبوو و ئەویش پشتیوانیكردنی
نیمیری بوو؛ زیاتر لە  30ساڵ بوو ئیخوان موسلمین خوازیاری
“گەڕانەوە بۆ شەریعەت” بوو وەك وەاڵمێك بۆ تەواوی
كێشەكانی سودان .هەر ئەم دروشمە سادەیە بوو كە سیاسەتە
ڕیفۆرمیستییەكەى ئەوی بە نەریتە ئیسالمییەكانی كۆمەاڵیەنی
خەڵك دەبەستەوە كە لە چینی ناوەڕاستیی شارییەوە نەهاتبوون.
بەمجۆرە بوو ئیخوان موسلمین چاالكییەكی بەرفراوانی بۆ
پشتیوانیكردن لە پیادەكردنی بنەڕەتەكانی شەریعەت وێڕای
بەرپرسانی دادوەری و بەشێكی گەورەى سیستەمی دادوەری
دەستپێكرد .ملیۆنێك كەس پەیوەندییان بە خۆپیشاندانەكانی
ئیخوان موسلمینەوە كرد كە داوای كۆنفرانسی نێونەوەتەییان
دەكر بۆ بابەتی پیادەكردنی شەریعەت و ئەندامانی ئیخوان
موسلمین كۆمەكیان بە دامەزراندنی دادگا تایبەتییەكانی
شەریعەت كرد كە ڕژێمەكەى نیمیری دایمەزراندبوو.
بەمجۆرە خۆشەویستیی و سەپۆرتی ئیخوان موسلمین
لەنێو ئەڵقە نەریتییەكاندا بەرزبووەوە .بەتایبەت كاتێك ئەم
دادگایانە بەشێوەیەكی گشتی گەندەڵیی چەندین كەسایەتیی
نارساویان ڕاگەیاند .وێڕای ئەمە ،دەسەاڵتی نوێی ئیخوان
موسلمین سەرنجڕاكێش و گرنگ بوو بۆ ئەوانەى دەیانویست
لە دامەزراوەی دەوڵەتیدا بەرزببنەوە .ئەگەرچی ئەم هەنگاوانە
بووە هۆى پشتیوانیكردنی زیاتر لە ئیخوان موسلمین لەنێو كەرتە
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نەریتییەكانی خەڵكدا و نفوزی ئەوانی لە كاركەرە دەوڵەتییەكان
بەرز كردەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا گەلێك ناڕەزایەتیی گەورەى
بەدواى خۆیدا هێنا .هەنگاوەكانی ئیخوان موسلمین بێ ئەوەى
بەفیعلی دۆخی كۆمەاڵنی خەڵكی موسڵامن باشرت بكات ،بووە
هۆی ناڕەزایەتیی ئەوانەى سیكۆالر و یان پەیڕەوكەری ئایینی
دیكە بوون جگە لە ئیسالم (زۆرینەى خەڵكی باشووری واڵت).
ڕەمز و ڕازی شەریعەت لەوەدا بوو كە بڕیار بوو سیستەمێكی
یاسایی نوێ بێت ،كە كۆتایی بەهەموو جۆرە ناعەدالەتییەك
بهێنێت .بەاڵم تەنها بە چاكسازیی یاسایی و لەژێر حكومەتێكی
گەندەڵ و نەویسرتاودا نەدەكرا بەم ئامانجە بگەن .بەمجۆرە
یاسا تازەكان تەنها بنەڕەتەكانی سزادانی شەریعەتی بەدواوە
بوو؛ حدود :13بڕینی دەستی دزان ،بەردبارانكردنی ژنانی
زیناكار و هتد.
ئەگەر ئیخوان موسلمین لە ساڵەكانی 1960دا توانیوییەتی
پایە و بناغەى پشتیوانییەكانی خۆى لەنێو چینی خوێندەواری
شارییدا فراوان بكات ،بەم هۆیەوە بووە كە بەڕادەیەك باسی
لەم دیوەى شەریعەت نەكردووە .ئەلتورابی “بە سووربوون
 -13بەشێكە لە یاساكانی سزادانی ئیسالم ،كە سزاكانی بەهۆى
كارەكانی پێچەوانەى پاكیزەیی و ئەخالقەوە پیادە دەكرێت و یاسای
حدود ،ئەم كارانە دەگرێتەوە :زینا ،نێربازیی ،لیسبیان ،قەزف یان جۆرە
ناوزڕاندنێك بە زینا ،مورتەدبوون ،مەینۆشیی ،دزیی ،چەتەیی و هتد
(وەرگێڕ).
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لەسەر ئەوەى حدود تەنها لە كۆمەڵگای ئیسالمیی ئایدیالدا
دەكرێت پیادە بكرێت كە تیایدا هەژاریی بەتەواوی نەمابێت،
بەسەر ئەم بابەتەدا تێدەپەڕی”[ .]120بەاڵم ئێستا ڕوونرتین و
ڕاشكاوترین بەڵگەیەك كە دەریدەخات شەریعەت سیستەمی
یاسایی گۆڕیوە ،بەكارهێنانی سزادانە ئیسالمییەكان بوو .و
ئێستا ئەلتورابی بە هەڵگەڕانەوەیەكی  180پلە هێرشدەكاتە
سەر ئەوانەى “دەیانگوت ئێوە ناتوانن لەڕێگای یاسادانانەوە
ئەخالقیات بەسەر خەڵكدا بسەپێنن”[.]121
وێڕای ناڕەزایەتیی دەربڕین بەرانبەر بە دادگاكانی
شەریعەت ناڕەزایەتیی دیكەیش لەنێو كەرتی دارایی ئیسالمییدا
بوونی هەبوو .ئەم كەرتە توانای بە ژمارەیەكی ئەندامانی چینی
ناوەڕاست دابوو بۆ كەرتە گرنگەكانی بواری بزنس هەڵبكێشن.
و هەڵبەت بەناچاری ژمارەیەكی زۆر زیاتری بە سەرلێشێواوی
هێشتبووەوە:
“بزنسامنەكانی دیكە و هەزاران الیەنگری دی ،الیەنداریی
ئیخوان موسلمینیان بە هۆكاری سەرەكیی مەحرومبوونی
خۆیان لە سەرچاوە ئابوورییەكانی سیستەمی نوێ دەزانی...
وێڕای ئەمانەش ،ئەو تۆمەتانەى لەسەر خراپ بەكارهێنانی
سیستەمی بانكی ئیسالمیی لەالیەن ئیخوان موسلمینەوە،
وێرانكەرترین فاكتەرێك بوو لە قۆناغی نیمیریدا سەریهەڵدا و
كێرڤی ئیخوان موسلمینی لەالی زۆرینەى دانیشتووانەوە هێنایە
خوارەوە”[.]122
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لە كۆتاییدا ،هاودەستیی ئیخوان موسلمین لەسەر مەسەلەى
شەریعەت ئەو توانا و ئیمكانەى بەوان دا سەرەڕای ناڕەزایەتییە
بەرفراوانەكان ،كە دژی ئەوان بەرپاكرابوو ،چاو لەسەر هەموو
شتێك دابخەن .ئەگەرچی نیمیری دواجار لەژێر زەختی ویالیەتە
یەكگرتووەكان بەدژی ئیخوان موسلمین هەڵگەڕایەوە ،و ئەمە
بەر لە ڕاپەڕینی خەڵك بوو كە بووە هۆى لەناوچوونی خۆى،
بەاڵم ئیرت بۆ ئیخوان موسلمین زۆر درەنگ بوو تا بتوانێت
بەجۆرێك خۆى بە شۆڕشەوە ببەستێتەوە.
بەاڵم ئیخوان موسلمین توانی مبێنێتەوە و بەدرێژایی چوار
ساڵ دەسەاڵتی لە هەمیشە زیاتر بكات .ئیخوان موسلمین
پێشنیاری شتێكی بۆ ئەفسەرانی سوپا كە لەكۆتاییدا دژی
نیمیری جواڵبوونەوە ،كرد كە هیچ هێزێكی دیكەى نەبوو:
هەزاران ئەندامی چاالك كە ئامادەبوون لە جەنگی ناوخۆییدا
دژی ڕاپەڕیوانی غەیرە موسڵامن لە باشووری واڵت لە پشتی
ئەفسەرەكانەوە بووەسنت و لە سەركوتكردنی ناڕازییانی شارەكانی
باكووردا ،لەگەڵ ئەفسەراندا بن .فراكسیۆنی هێزە سیكۆالرەكان
كە سەركردایەتیی ڕاپەڕینیان دژ بە نیمیری كردبوو ،بەهۆى
بەرژەوەندییە چینایەتییە ناكۆكەكانیان بەفیعلی تووشی ئیفلیجی
هاتبوون و نەیانتوانی ناڕەزایەتییەكان لەنێو بزووتنەوەیەكدا چڕ
بكەنەوە كە گەرەنتی گۆڕانكارییەكی سەرتاپایی لەكۆمەڵگادا
بكات و هەروەها بەشێوەیی شۆڕشگێڕیی دابەشكردنەوەى
سامان و ئۆتۆنۆمیی واڵت دابین بكات .ئەوان تەنانەت توانای
148

كریس هارمەن

ئەوەیان نەبوو ئەم توڕەییەى جەماوەر سەركوت بكەن .و ئەمە
دەرفەتێك بوو بۆ ئیخوان موسلمین تا خۆى الی ئەفسەرانی
سوپا وەك تاكە هێزێك كە دەتوانێت سەقامگیریی بەدیبهێنێت،
خۆى نیشان بدات و بەم مەبەستەوە خۆپیشاندانێكی گەورەى
دژی هەرجۆرە ئیمتیازدانێك بە ڕاپەڕیوانی باشوور بەرپاكرد و
بەم هۆیەوە دەسەاڵتی خۆیان منایش كرد .بەمجۆرە بوو كە
لە ساڵی 1989دا كاتێك هێزە سەربازییەكان جارێكی دیكە
دەسەاڵتیان بەدەستەوە گرت بۆ ئەوەى بۆ ئەوەى نەچنە
ژێرباریی ڕێككەوتنی ئاشتیی پێشنیاریی نێوان دەوڵەت و
ڕاپەڕیوان ،پەنایان بردە بەر ئیخوان موسلمین.
بەاڵم ئیخوان موسلمین لەو كاتەوە كە لە دەسەاڵتدایە،
تەنها یەك وەاڵمی بۆ سەرجەمی كێشەكانی ڕژێم هەیە – و
ئەویش سەركوتێكی تەواو توندوتیژانەیە لەژێر حیجابی زمانی
ئایینیدا .لە مانگی مارسی 1991دا جارێكی دیكە بنەڕەتەكانی
شەریعەت لەگەڵ سزاكانی حدوددا سەریان هەڵدایەوە .و لەو
مێژووەوە جەنگ دژ بە ڕاپەڕیوانی باشوور هاوڕا بووە لەگەڵ
سەركوتێكی دیكەى جڤاتە ناعەرەبەكانی وەك فور و نوبا و
ئەمە وێڕای بانگەشەكانی ئەلتورابییە كاتێك كە ئۆپۆزیسیۆن
بوو دەیگوت دژی هەرجۆرە فۆرمێكی ئیسالمە كە لەسەر
شۆڤینیزمی عەرەب دامەزرابێت .ئەم منوونەیەى سەركوتكردنانە
دژ بە نەیارانی جەنگی باشوور حوكمی ئەو ئیعدامكردنانەیە كە
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دوو ساڵ پێش ئێستا 14بۆ گروپێك لە دارفور بە تاوانی “هاندان
بۆ شەڕ دژ بە دەوڵەت و هەڵگرتنی چەك” دەركرا .یەكێك لە
پیاوەكان مەحكومكرا بە ئیعدام بە پەت و پاشان لەخاچدانی
جەستەكەى لە بەرچاوی هەموواندا[ .]123لە قۆناغی بەر لە
هەڵبژاردنی یەكێتییە كرێكارییەكان و سەندیكاكان ،چەندین
ڕاپۆرت هەبوون لەسەر هەڕەشە ،گرتن و ئەشكەنجەدان[.]124
تەنانەت ئەمڕۆ زۆرێك لەو نەریتگەرایانەش سەركوت دەكرێن
كە پشتیوانییان لە بەرنامەكانی بەئیسالمیكردن دەكرد .ڕژێم
ئەڵقەى سەركوتكارییەكانی خۆى توندتر كردووەتەوە و
تەنانەت فشار و زەخت دەخاتە سەر گروپە صۆفیگەرەكانیش
كە “ئامۆژگارییەكانیان ناڕەزایەتیی گشتیی بەدوای خۆیدا
دەهێنێت”[ .]125و زۆرێك لە خەڵكی ،ئەو بۆمبەى لە
سەرەتاكانی ئەمساڵدا لە مزگەوتی صۆفیدا دانرابوو و تەقییەوە
و تیایدا  16نەفەر بوونە قوربانی ،دەیدەنە پاڵ ئیخوان
موسلمین.
بەاڵم سەركوتكارییەكانی ڕژێم تەنها سەقامگیرییەكی
كاتیی بۆ ڕژێم هەبووە .دوو ساڵ پێش ئێستا چەندین ڕاپەڕین
لە چەندین شاردا سەریهەڵدا بۆ ناڕەزایەتیی دەربڕین بەرانبەر
بە كەمبوونەوەی كااڵ و گرانی .ئێستا بەرنامەى ڕزگاریی
ئابووریی جێگای ژێستە سەرەتاییەكانی دژایەتیكردنی لە
 -14وەك لە پەراوێزەكانی سەرەوەدا ئاماژەى پێكراوە ،ئەم كتێبە لە
پاییزی 1994دا نوورساوە (وەرگێڕ).
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بەرانبەر بە سندوقی دراوی نێودەوڵەتیدا گرتووەتەوە .ئەو
بەرنامەیەى لەسەر “ئازادكردنی ئابووریی” وەستاوە و “بریتییە
لەو هەنگاوانەى سندوقی دراوی نێودەوڵەتیی لە ڕابردوودا
نابووی”[ ]126و چەندین دانوستانی بەدوادا هاتووە .ئەم
هەنگاوانە زۆر بەتوندی ئاستیی خۆشگوزەرانی ژیانی هێناوەتە
خوارەوە و بووەتە هۆی ناڕەزایەتیی و ڕاپەڕینی زۆر زیاتر.
وێڕای ئەمانە ڕژێم خۆى لە دەسەاڵتی ئیسالمییەكانی دیكە
بەدابڕاو دەبینێت :بە چوونە بەرەى دژە ئێرانەوە لە جەنگی
یەكەمی كەنداو ئیخوان موسلمین پەیوەندییەكانی خۆى لەگەڵ
ئەم واڵتەدا خاپوور كرد .دواى ئەوە بە پشتیوانیكردنی عێڕاق
لە جەنگی دووەمی كەنداودا پەیوەندیی لەگەڵ عەرەبستانی
سعوودیدا لەدەستدا .بەم هۆیەوەیە كە ڕەنگە ئیخوان موسلمین
هەوڵی دابێت وەك جەمسەرێك بۆ ئیسالمیستەكانی دیكە كە لە
دوو واڵتی ئێران و عەرەبستانی سعوودیی و ئیخوان موسلمین
دابڕان ،دەربخات – ئەگەرچی سیاسەتەكانی ئەلتورابی لەم 30
ساڵەدا لەو ڕادیكاڵزمە زۆر دووركەوتووەتەوە كە ئەم گروپانە
داوای دەكەن.
ئیخوان موسلمینی سودانیش كەوتووەتە ژێر فشارێكی
قورسەوە“ .چەندین دەنگۆ هەن دەربارەى ئینشیقاقی بەرەی
ڕزگاریی ئیسالمیی .لەنێوان ئەوانەى زیاتر دەمارگیرن و بەشێك
لەوانەى میانەڕەوترن و پەیوەندیی بە بەرەى كۆنزەرڤاتیڤی
حزبی ئوممە و حزبی [ DUPئەحزابی سەرەكیی نەریتی].
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بەرەى ڕزگاریی ئیسالمیی دابەشبووە بەسەر ئەندامە كۆنەكان
كە ئامادەن دانوستان لەگەڵ پارتە سیكۆالرەكاندا بكەن و الوە
دەمارگیرەكان كە دژی هەموو جۆرە سازشكردنێكن”[.]127
لەكۆتاییدا دەبێت ئاماژە بەخاڵێكی گرنگرت دەربارەى
سودان بكەین .سەرهەڵدانی ئیخوان موسلمین و گەیشتنە
دەسەاڵتی ،لە هێزە جادوویی و سیحربازە بەردەوامەكانەوە
نەبوو .هۆكارەكەى الوازیی هێزە سیاسییەكانی دیكە بوو بۆ
خستنەڕووی ڕێگاچارەیەك بۆ دەرچوون لەو بنبەستەى واڵت
هەرچەند قوڵرت تێیكەوتبوو .لە دەیەكانی  1950و 1960دا
پارتی كۆمۆنیست لە ئیخوان موسلمین بەهێزتر بوو .و كێبڕكێی
لەگەڵ ئیخوان موسلمین لەسەر نفوزییان لەنێو خوێندكاراندا
دەكرد و توانیبووی لەنێوان چاالكوانانی یەكێتیدا پێگەیەك بۆ
خۆى دەستەبەر بكات .بەاڵم لە ساڵەكانی  1964و 1969دا ئەم
كاریگەریی و نفوزەى بەكارنەهێنا بۆ خستنەڕوو و داڕشتنی
بەرنامەیەكی شۆڕشگێڕی بۆ گۆڕنگاریی .لەبری ئەوە چووە نێو
دەوڵەتێكی ناشۆڕشگێڕەوە كە كاتێك شەپۆلی ناڕەزایەتییەكانی
خەڵك دامركایەوە ،ڕژێم دژی پارتی كۆمۆنیست وەرچەرخا.
بەتایبەت پشتیوانیی پارتی كۆمۆنیست لە حكومەتەكەى
نیمیری لە ساڵەكانی سەرەتادا بوو كە ئەم دەرفەتەى خستە
بەردەم ئیخوان موسلمین تاكو لە زانكۆكاندا سەركردایەتیی
ناڕەزایەتییەكان بكات و نفوزی كۆمۆنیستەكان لەبەین ببات.
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دەرەنجامەكان
هەڵەیە ئەگەر بەشێكی سۆسیالیستەكان ،بزووتنەوە
ئیسالمگەراكان بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیك وەك كۆنەپارێز
و “فاشیست” و یان بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیك وەك “دژە-
ئیمپریالیست” و یاخود “پێشڕەو” ببینن .ئیسالمگەرایی
ڕادیكاڵ ،كە دەیەوێت كۆمەڵگا لەسەر بنەماى مۆدێلی
محەمەد لە سەدەى حەوتەمی زایینی عەرەبستاندا بونیاد
بنێتەوە ،لەڕاستیدا “یۆتۆپیایەكە” كە لە الیەن بەشی
هەژاری چینی ناوەڕاستەوە دێت .و وەك هەر “یۆتۆپیایەكی
وردەبۆرژوا”[]128ی دیكە ،هێزەكانی ،لە پراكتیكدا،
دەكەونە بەرانبەر دوو بژاردەوە :هەڵبژاردن لەنێوان
جەنگێكی حەماسیی بەاڵم بێ ئەنجام دژ بە حاكامنی
كۆمەڵگا بۆ جێبەجێكردنی ئەو یۆتۆپیایە و یاخود سازش
و مساوەمە لەگەڵیاندا و لە ئەنجامدا دەستەبەركردنی
بەرگێكی ئایدیۆلۆژییانە بۆ بەردەوامیدان بە چەوساندنەوە و
سەركوتكردن .هەر ئەمە بەناچاریی دەبێتە هۆى دروستكردنی
دوو بەرەی تیرۆریست و ڕادیكاڵی ئیسالمگەرایی لەالیەك
و لقی ڕیفۆرمیستی ئیسالمگەرایی ،لەالیەكی دیكەوە .و
لێرەوە بەشێكی ئیسالمگەرا ڕادیكاڵەكان چەكەكانی خۆیان
بەرەو ئەویدیكە وەردەچەرخێنن و لەبری لەنێوبردنی
“زاڵم” بۆ سەپاندنی ڕەفتاری “ئیسالمیی” بەسەر تاكەكاندا،
فیشەكەكانیان دەتەقێنن.
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دوژمنی سەرەكیی سۆسیالیستەكان وردەبۆرژوازیی
یۆتۆپیانیست نییە .ئەم بەشەى وردەبۆرژوازیی بەرپرس نییە
لە سیستەمی نێونەتەوەیی سەرمایەداریی و چەوساندنەوەى
ملیۆنان نەفەر لەژێر پاڵنەری كوێری كەڵكەكردن ،چەپاوكردنی
تەواوی كیشوەرەكان بەدەستی بانكەكان و پیالنگێرییەكان كە
دواى ڕاگەیاندنی “نەزمی نوێی جیهانیی” بەردەوام بووەتە
هۆی بەرپاكردنی جەنگێكی تۆقێنەرانە .ئەوان بەرپرسی ترس و
تۆقینەكانی جەنگی یەكەمی كەنداو نین كە سەدام حوسێن بۆ
ماستاوكردن بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان و شێخ نشینەكانی كەنداو
دەستیپێكرد ،جەنگێك كە بە تەداخولی ڕاستەوخۆی ئەمریكا بە
پشتیوانیی عێڕاق كۆتایی هات .ئەگەر هێرشی فاالنژیستەكان15
و تەداخولی سوریا دژ بە چەپ و داگیركارییەكانی ئیرسائیل لە
لوبنان و كوشتار لەو ناوچەیەدا دۆخێكی هێنابێتە ئاراوە كە
بووبێتە هۆى سەرهەڵدانی شیعەى شەڕخواز ،ئەوا ناكرێت بۆ
ئەمە سەرزەنشتی ئەوان بكەین .هەروەها ناتوانین ئەوان بە
كەمتەرخەم بزانین لە جەنگی دووەمی كەنداو و “بۆمبارانی
دەقیق”ی نەخۆشخانەكانی بەغدا و كوشتنی  80هەزار كەس
كە لە كوێتەوە بەرەو بەرسە ڕایاندەكرد .تەنانەت ئەگەر ئا ئێستا
ئیسالمیستەكانی واڵتانی وەك جەزائیر و میرس نەمێنن ،هێشتا
هەژاریی و دەربەدەریی ،حكومەتی پۆلیسیی و سەركوتكردنی
مافەكانی مرۆڤ لەم كۆمەڵگایانەدا هەر بوونیان دەمێنێت.
 -15پارتی فاشیستیی ئیسپانیا لە نێوان سااڵنی .1977-1937
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بەم هۆیەوەیە كە نابێت سۆسیالیستەكان دژی
ئیسالمگەراكان بچنە بەرەى دەوڵەتەوە .بە ئەنجامدانی
ئەم كارە بەناوی ئەوەى ئیسالمگەراكان هەڕەشەن بۆ بەها
سیكۆالرەكان ،ئەوا كارەكەى ئەوان بۆ كێشانی وێنەى چەپ
وەك “كافر”“ ،سیكۆالر” ،سازشكار یان “زاڵامن” دژی كۆمەاڵنی
خەڵكی هەژار ،ئاسان دەكەن .و دەكەونە نێو هەمان هەڵەكانی
چەپەكانی میرس و جەزائیرەوە :بە”پێشڕەو” سەیركردنی
ڕژێمێك كە بەفیعلی هیچ هەنگاوێك لەپێناوی زۆرینەى
جەماوەردا هەڵناهێنێت .ئەمە هەڵەگەلێكن زەمینەیان بۆ
گەشەى ئیسالمگەراكان خۆشكرد .و ئەوەش لەبیر دەكەن كە
هەرجۆرە پشتیوانییەكانی دەوڵەت لە بەها سیكۆالرییەكان
شتێكی مەرجدار و كاتییە :ئەم پشتیوانییە كاتێكە كە بیەوێت
ڕێككەوتن لەگەڵ ڕەوتی كۆنزەرڤاتیڤرتی ئیسالمگەراكان لەسەر
پیادەكردنی چەند بەشێكی شەریعەتدا بكات – بەتایبەت ئەو
بەشانەى چەندین سزای قورس بەسەر خەڵكدا دەسەپێنن – و
لە بەرانبەردا ئەوان دەیانەوێت ڕادیكاڵەكان لە تەحەداكردنی
دەزگای سەركوتكردن دووربخەنەوە .ئەمە دەقاودەق هەر ئەو
شتەیە كە لە پاكستانی ژێر حاكمییەتی زیا و لە سودانی ژێر
حاكمییەتی نیمیری ڕوویدا و ئەمڕۆ حكومەتەكەى كلینتۆن
بەئاشكرا ژەنەراڵەكانی جەزائیر بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە هان
دەدات.
بااڵم ناشبێت سۆسیالیستەكان پشتیوانیی لە ئیسالمگەراكان
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

155

بكەن .ئەنجامی پشتیوانییەكی وەها تەنها و تەنها فۆرمێكی
سەركوتكردن دەگۆڕێت بۆ فۆرمێكی دیكەى سەركوتكردن.
لەڕاستیدا ئەم كردەوەیە كاردانەوەیەكە بەڕووی توندوتیژیی
دەوڵەتیدا .كاردانەوەیەكە هاوڕا لەگەڵ نادیدەگرتنی كەمینە
ئەتنیكی و ئایینییەكان ،ژنان و نێربازەكان .و پیالنگێڕییەكە
بۆ قوربانیكردنی هێزەكانی دیكە .و ئەمە هەلومەرج یان
زەمینەیەك بۆ بەردەوامیدانی بێ كۆت و بەندی چەوساندنەوەى
سیستەمی سەرمایەداریی دروست دەكات ،ئەگەرچی
فۆرمگەلی “ئیسالمی”یش بەخۆیەوە دەگرێت .ئەم سیاسەتە
مانای وازهێنانە لە سیاسەتی سۆسیالیستیی سەربەخۆ كە لەسەر
بنەما و بناغەى خەباتی كرێكاران بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانیی
سەرجەمی مەحرومكراوان و چەوسێرناوان دامەزراوە .و لەبری
ئەوە بەرەو یۆتۆپیایەكی ناڕوونی وردەبۆرژوازیی دەڕوات.
یۆتۆپیایەك كە لە فۆرمە تایبەتییەكانیدا ناتوانێت خۆیشی بەرەو
پێشەوە بەرێت.
ئیسالمیستەكان هاوپەیامنی ئێمە نین .نوێنەرانی
چینێكن كە بەدواى نفوزەوەن لەنێو چینی كرێكاردا و
هەرچەند زیاتر لەم كارەیاندا سەركەوتوو بن یان چینی
كرێكار بەرەو سەركێشییەكی بێ كەڵك و كارەساتبار دەبەن
و یاخود دەبنە هۆى كاردانەوەى كۆنەپارێزانە و پاشەكشەى
چینی كرێكار لەبەرانبەر بە سیستەمی هەنوكەییدا – و یان
بەپێی دۆخی باو ،یەكەم [كە بریتییە لە سەركێشییەكی
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كارەساتبار] و پاشان بەدوایدا ،دووەم [كە بریتییە لە
پاشەكشەى چینی كرێكار].
بەاڵم ئەمانە بەو مانایە نییە كە ئێمە لەوان ڕابكەین
و نادیدەیان بگرین .ئەوان لەخاكی هەمان ئەو گروپە
كۆمەاڵیەتییە بەرفراوانانەدا دەڕوێن كە ئازار بەدەست
كۆمەڵگای هەنوكەییەوە دەچێژن ،و ئەگەر خەباتی
ڕاپەڕیوی كرێكاران ڕێگایەك لە بەرانبەر بەواندا بكاتەوە
دەكرێت هەستە ڕاپەڕیو و یاخییەكەیان بەرەو ئامانجە
پێشڕەوەكان ئاراستە بكرێت .تەنانەت كاتێك كە لە ئاستی
خەباتدا هێشتا بەرز نییە ،سۆسیالیستەكان دەتوانن زۆرێك
لەوان كە بەرەو نوسخە ڕادیكاڵەكانی ئیسالمیزم ڕاكێرشاون،
بخاتە ژێر كاریگەریی خۆیەوە – بەمەرجێك سۆسیالیستەكان
لە بەرانبەر ئیسالمگەراكاندا سیاسەتێكی تەواو سەربەخۆ و
بەدەر لەهەرجۆرە ئیسالمگەراییەك بگرنەبەر هاوڕا بێت
لەگەڵ خواستی قۆستنەوەى سەرجەمی دەرفەتەكان بۆ
هێنانە ناوەوەى ئەوان لەنێو خەباتێكی لەڕاستیدا ڕادیكاڵ.
ئیسالمیزمی ڕادیكاڵ پڕ پڕە لە ناكۆكیی و دژبەریی.
وردەبۆرژوازیی هەمیشە بەرەو دوو ئاراستە كێش دەكرێت
– ڕاپەڕینی ڕادیكاڵ دژ بە كۆمەڵگای هەنوكەیی یاخود
سازشكردن لەگەڵیدا .بەم هۆیەوە بەردەوام ئیسالمیزم
لەنێوان یاخیبوون و ڕاپەڕین بۆ زیندووكردنەوەى سەرتاپای
كۆمەڵگای ئیسالمی و یان سازشكردن لەگەڵ ڕژێمدا
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بۆ پیادەكردنی “ڕیفۆرم”ی ئیسالمیدا دێت و دەچێت.
بەناچاریی ئەم ناكۆكییانە خۆیان لەنێو پێكدادانە قورس
و بەگشتی توندوتیژەكانی نێو گروپە ئیسالمییەكان و
نێوانیاندا دەردەخەن.
ئەوانەى ئیسالمیزم وەك كۆنەپارێزێكی نامۆى یەكپارچە
دەبینن ،ئەوە لەبیر دەكەن كە لە جەنگی یەكەمی كەنداودا
كاتێك ئێران و عەرەبستانی سعوودیی لە بەرانبەر یەكرتیدا
وەستانەوە ،لەنێوان ئیسالمگەراكاندا چەندین پێكدانان
لەسەر ئەم مەسەلەیە ڕوویدا .چەند هۆیەك هەبوون بۆ
ئەوەى حزبی ڕزگاریی ئیسالمیی جەزائیری پەیوەندییەكانی
لەگەڵ پشتیوان و سەپۆرتكارەكەى خۆیدا ،واتا سعوودیە،
ببڕێت ،و لە ڕەوتی جەنگی دووەمی كەنداودا
ئیسالمگەراكانی توركیا بە پشتیوانیی دارایی مزگەوتەكانی
سعوودیە چەندین خۆپیشاندانیان بۆ پشتیوانیكردنی عێڕاق
بەرپاكرد .هێشتا پێكدادانە چەكدارییە خوێناوییەكانی نێوان
گروپە ئیسالمیستە نەیارەكان لە ئەفغانستاندا ،لەئارادایە.
ئەمڕۆ گەلێك مشتومڕ و بەریەككەوتن لەنێو ڕێكخراوی
حەماس لەنێوان فەڵەستینییەكاندا لەسەر قبوڵكردن و
یان ڕەتكردنەوەی هاوكارییكردنی دەوڵەتی تەسلیمبووی
یارس عەرەفات – و لە ئەنجامدا بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
لەگەڵ ئیرسائیل –دا لە بەرانبەر بە پیادەكردنی یاساكانی
ئیسالمییدا بوونی هەیە .هەركە ئیسالمی “ڕیفۆرمیست”
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لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەى لە سیستەمی جیهانیدا نقوم بوون،
سازش بكات ،ئەوا ناكۆكییەكان بەحەمتی خۆیان دەردەخەن.
هەر یەكێك لەم ڕژێامنە نەیاری ئەویدیكەیە و بەدوای
یەكێتییەوەیە لەگەڵ هێزە ئیمپریالیستییە بااڵدەستەكاندا.
هەركاتێكیش ئاستی خەباتی كرێكاران بەرز دەبێتەوە،
ئەمجۆرە ناكۆكییە چوونیەكانە دەردەكەون .پشتیوانانی
دارایی ڕێكخراوە ئیسالمگەراكان دەیانەوێت هەرچی
خێراتر ئەم خەباتانە بووەستێت .ئەگەر نەوەستا ،دەبێت
لەبەینیان بەرن .بەشێك لە ئیسالمیستە ڕادیكاڵە الوەكان
بەشێوەیەكی غەریزەیی پشتیوانیی لە خەباتەكان دەكەن.
سەركردەكانی ئەم ڕێكخراوانە هەڵوێستێكیی مامناوەندییان
وەرگرتووە و بە رستەرست داوا لە خاوەن كارەكان دەكەن
دەستی خێرات درێژ بكەن و داواش لە كرێكاران دەكەن
لێبوردە و لەسەرخۆ بن.
لەكۆتاییدا ،گەشەی خێرا سەرمایەداریی ،سەركردە
ئیسالمیستەكان ناچار دەكات كاتێك لەگەیشنت بە دەسەاڵت
نزیك دەبنەوە ،سەرمەقوالت و تەقڵەى ئایدیۆلۆژیانە
لێبدەن .ئەوان “بەها ئیسالمییەكان” لە بەرانبەر بە “بەها
غەربییەكان” دادەنێن .بەاڵم زۆربەى ئەم بەها غەربییانەش
ڕیشەیان لەنێو كولتووریی ئەفسانەیی خۆرئاواییدا نییە،
بەڵكو لە ئەنجامی گەشەى سەرمایەداریی دوو سەدەى
كۆتاییدا دەركەوتوون .بۆ منوونە پێش سەدە و نیوێك
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا
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ڕفتاری گشتیی لەنێو چینی ناوەڕاستی ئینگلیزیدا بەرانبەر
بە سێكسوالیتە بەڕاشكاویی هەمان ئەو ڕەفتارانە بوو كە
ڕابوونی ئیسالمیی ئەمڕۆ بانگەشەى بۆ دەكەن (پەیوەندیی
سێكسیی لە دەرەوەى زەواج قەدەغە بوو ،نەدەبوو ژنان
تەنانەت گوێزنگی پێیشیان دیار بێت و گوناهێك كە
بەخشینی بۆ نەبوو ،زۆڵیی بوو) و ژنان لە زۆر ڕووەوە
مافێكی زۆر كەمرتیان لەو مافە هەبوو كە ئەمڕۆ نوسخە
گشتییەكانی ئیسالم بۆ ژن دایدەنێن (میرات تەنها بۆ كوڕی
گەورە بوو لەكاتێكدا لە ئیسالمدا كچ نیوەى پشكی كوڕ
لە میراتییەكە دەبات ،ژنان هیچ جۆرە مافێكی تەاڵقیان
نەبوو ،لەكاتێكدا ئیسالم لە هەلومەرجێكی زۆر سنوورداردا
ئەم مافە بە ژن دەدات) .ئەوەى ڕەفتاری ئینگلیزییەكانی
گۆڕی شتێكی نێو دەروونی خۆرئاوایی و یان هەرجۆرە
“بەها مەسیحی-یەهودی”یەكان نەبوو ،بەڵكو كاریگەریی
سەرمایەداریی گەشەكردوو بوو – سەرمایەداریی پێویستیی
بە هێزی كاری ژنان هەبوو ،بۆیە بەناچار گۆڕانی بەسەر
هەندێك لە ڕەفتارەكاندا هێنا و گرنگرت لەوەش ،ژنانی
خستە نێو پێگەیەكی كۆمەاڵیەتییەوە كە دەیانتوانی داوای
گۆڕانكاریی زیاتر بكەن.
لەبەر ئەوەیە تەنانەت لەو واڵتانەدا كە تیایاندا كڵێسای
كاتۆلیك لەڕادەبەدەر هێزی هەبووە وەك ئیرلەندا ،ئیتاڵیا،
پۆڵەندا و ئیسپانا ،ناچار بووە وێڕای ئارەزووەكەی ،كەچی
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دەسەاڵتەكەى سنووردار و بەرتەسك بكاتەوە .ئەو واڵتانە
كە تیایدا ئیسالم ئایینی دەوڵەتە ناتوانن لە بەرانبەر بە
فشارەكانی ئەمجۆرە گۆڕانكارییانە پارێزگاریی لەخۆیان
بكەن .هەرچەندێكیش ئەگەر بە قورسی لە بەرانبەریدا
بووەستنەوە.
ئەزموونی كۆماری ئیسالمیی ئێران ئەم مەسەلەیە
پشتڕاست دەكاتەوە .وێڕای هەموو ئەو بانگەشانەى كە
دەیویست ڕۆڵی ژنان كورت بكاتەوە بۆ هاوسەرێتیی و
دایكایەتیی و سەرەڕای تەواوی ئەو فشارانەى بۆ دەركردنیان
لە هەندێك لە پیشەكانی وەك مافی پشكی ژنان لە هێزی
كار وردە وردە بەرز بووەوە و ئێستا لە 28%ی كاری حكومی
دەگرێتەوە ،واتا هەمان ڕادەی زەمەنی شۆڕش[ .]129هەر
لەبەر ئەوە ڕژێم ناچاربوو هەڵوێستی خۆى بەرانبەر بە
سیاسەتی كۆنتڕۆڵی لەدایكبوون بگۆڕێت كاتێك كە 23%ی
ژنان ڕێگاكانی دژەسكپڕبوونیان بەكاردەهێنا[ .]130و
لەهەندێك الیەنەوە كەمێك هەڵوێستی خۆى لەبارەى
حیجابەوە گۆڕی .ئەگەرچی ژنان لەزۆر بواری وەك
یاساكانی میراتی و خێزان مافێكی یەكسانیی پیاوانیان نییە،
بەاڵم مافی دەنگدانیان پاراستووە (ئێستا دوو نوێنەری
ژن لە ئەنجوومەندا هەن) ،دەچنە قوتابخانە ،پشكیان لە
هەموو لقەكانی زانكۆكاندا هەیە و بۆ تێپەڕاندنی خوێندنی
پزیشكیی و پەروەردە سەربازییەكان زۆر هاندەدرێن[.]131
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ئەبراهامیان لەبارەى خومەینییەوە دەنووسێت:
“مورید و شاگردە نزیكەكانی ئەو هەمیشە
“نەریتگەراكان”یان بە “دواكەوتوو” لەقەڵەم دەدا و
گاڵتەیان پێدەكردن .ئەوانیان تۆمەتبار دەكرد بەوەى
زیادەڕەویی لە خۆپارێزییدا دەكەن :كچەكانیان نەدەناردە
قوتابخانە ،سوورن لەسەر ئەوەى كچانی الو تەنانەت ئەو
كاتەى پیاو لە ماڵەوە نییە ،دەبێت سەرپۆش لەبەر بكەن،
چوون بەرەو سەرقاڵیی ڕۆشنبیرانەى وەك هونەر ،مۆسیقا
و یاری شەترەنج قەدەغە كرابوون و لەهەمووی خراپرت،
سەیركردنی تەلەڤزیۆن و خوێندنەوەى ڕۆژنامە و گوێگرتن
لە ڕادیۆش یاساغ بوو”[.]132
هیچ یەكێك لەمانە نابێت تووشی واقوڕمامنان بكات.
ئەوانەى سەرمایەداریی ئێران و حكومەتی ئێرانیان
بەدەستەوەیە ناتوانن هەروا ئاسان واز لەهێزی كاری ژنان
لە بەشە سەرەكییەكانی ئابوورییدا بهێنن .و ئەو بەشانەى
وردەبۆرژوازیی كە ستوونی بڕبڕەى پشتی حزبی كۆماریی
ئیسالمیی بوون بەدرێژایی ساڵەكانی  1970كچەكانی
خۆیان دەناردە زانكۆكان بۆ ئەوەى بتوانن كار پەیدا بكەن
و دەرامەتی زیادە بۆ خێزانەكانیان بهێننەوە – بە ئامانجی
بەرزكردنەوەى دەرامەتی خێزان و ئاسانكاریی بۆ زەواجی
كچەكانیان .لە ساڵەكانی  1980نەیاندەویست بەهۆى
زوهدی ئاینییەوە چاو لەم توانستانە ببپۆشن.
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هەروەك چۆن ئایدیۆلۆژییەكانی دیكە ناتوانن بەر بە
گەشەى ئابووریی و لە ئەنجامدا گەشەى كۆمەاڵیەتیی
بگرن ،ئیسالمیزمیش ناتوانێت .بەمجۆرە جارەهای جار بووە
كە گەلێك گرژیی ڕووبدات و ئەمەش لە مشتومڕە قورسە
ئایدیۆلۆژییەكانی نێوان هەوادار و الیەنگرەكانیدا خۆى
دەردەخست.
بەگشتی ،ئیسالمیستە الوەكان بەرهەمی ڕۆشنبیر
و زمانزانی كۆمەڵگای مۆدێرنن .ئەوان كتێب و ڕۆژنامە
دەخوێننەوە و سەیری تەلەڤزیۆن دەكەن و ئاگایان
لە كۆى مشتومڕ و ئەو ئینشیقاقانە هەیە كە لەنێو
بزووتنەوەدا دەردەكەوێت .و لەهەندێك كاتدا لە بەرانبەر
“سیكۆالرەكان” ،چەپەكان و بۆرژوازییدا ڕیز دەبەسنت،
دیسان لە بەینیاندا گەلێك باسوخواس و مشتومڕی گەرم
دروست دەبێت وەك ئەو مشتومڕانەى  30ساڵ پێش
لەنێوان لقەكانی هەوادار و الیەنگری چین و لقەكانی
الیەنگری سۆڤێت لە بزووتنەوەى یەكپارچەى ستالینیستیدا
سەریهەڵدابوو .و ئەم باسانە وردە وردە گومان لەنێو زەینی
هەندێكیاندا دروست دەكات.
سۆسیالیستەكان دەتوانن سوود لەم ناكۆكییانە
وەربگرن و بەوەفابوونی بەشێك لە ئیسالمگەرا ڕادیكاڵەكان
بەرانبەر بە ڕێكخراوەكانیان بخەنە تەنگژەوە – بەاڵم ئەم
شتە تەنها كاتێك ڕوودەدات ئەگەر ئێمە ڕێكخراوگەلی
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سەربەخۆى خۆمان دامبەزرێنین .ئەو ڕێكخراوانەى نە وەك
ئیسالمگەراكان هەڵوێست وەردەگرن و نە وەك دەوڵەتیش.
لەهەندێك پرس و كێشەدا ئێمە لەگەڵ ئیسالمگەراكاندا
دژ بە ئیپمریالیزم و دەوڵەت دەوەستین .ئەمە ڕووداوێك بوو
لە هەندێك واڵتان لە كاتی جەنگی دووەمی كەنداو ڕوویدا.
و لە فەڕەنسا و بریتانیا لە خەباتی دژە ڕەگەزپەرستییدا
بەمجۆرە دەبێت .كاتێك ئیسالمگەراكان ئۆپۆزیسیۆنن
دەبێت دروشمی ئێمە بەمجۆرە بێت“ :هەندێكجار لەگەڵ
ئیسالمگەراكان ،بەاڵم لەگەڵ دەوڵەتدا هەرگیز”.
بەاڵم تەنانەت لەم كاتانەشدا ئێمە لەسەر زۆر
مەسەلەى سەرەكیی و ئەساسیی ،لەگەڵ ئیسالمگەراكاندا
ناكۆكین .ئێمە بەرگریی لە مافی ڕەخنەگرتن لە دین
دەكەین ،هەروەكچۆن بەرگریی لە مافی پراكتیزەكردنی
دابونەریتی دینیش دەكەین .ئێمە بەرگریی لە مافی
نەپۆشینی حیجاب دەكەین ،لەكاتێكدا بەرگریی لە مافی
ئەو ژنە الوانەش دەكەین كاتێك لە واڵتگەلی ڕەگەزپەرستیی
وەك فەڕەنسادا دەیانەوێت حیجاب بكەن .ئێمە دژ بەو
چەوساندنەوە و جیاكارییەین كە سەرمایە هەمووەكیی و
گەورەكان لە واڵتانی وەك جەزائیر بەسەر عەرەبزمانەكانیدا
پیادە دەكەن – بەاڵم لە هەمانكاتدا دژ بە چەوساندنەوە و
جیاكاریی دەوەستینەوە كە لە بەرانبەر بە بەربەرزمانەكانی
كەرتەكانی چینی كرێكار و چینە ناوەڕاستەكانی خوارەوە
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پیادە دەكرێت كە فەڕەنسیزمانن .لەهەمووی گرنگرت ،ئێمە
دژی هەرجۆرە كردەوەیەك دەوەستینەوە كە بەهۆى ئایین و
ئەتنیكیی بەشێك لە چەوسێنەران و مەحرومان لە بەرانبەر
بە بەشێكی دیكەدا دابنێت .و ئەمە واتا بەرگریكردن لە
ئیسالمگەراكان لە بەرانبەر بە دەوڵەت و بەرگریكردن لە
ژنان ،نێربازان ،بەربەرەكان ،و قیبتییەكان لە بەرانبەر بە
ئیسالمگەراكاندا.
هەندێك لە ئەركەكامنان كە كاتێك لەگەڵ
ئیسالمگەراكاندا لەیەك ئاراستەدا وەستاوین ،بریتییە لە
خستنەژێرپرسیار و تەحەداكردنی بیروبۆچوونی ئەوانە –
نەك تەنها بەهۆى شێوازی مامەڵەى ڕێكخراوەكانیان لەگەڵ
ژنان و كەمینەكاندا ،بەڵكو بەهۆی مەسەلە ئەساسییەكانی
وەك ئەوەى ئایا كۆمەڵگا پێویستیی بە خێرخوازیی
دەوڵەمەندان هەیە یان لەنێوبردنی پەیوەندییە چینایەتییە
بااڵدەستەكان.
چەپ لە ڕابردوودا لەبارەى ئیسالمگەراكانەوە دوو
هەڵەى زەقی كردووە .یەكەم بەفاشیست سەیركردنی
ئەوان و بەمجۆرە مەحاڵبوونی هەرجۆرە هاوبەشیكردنێك
لەگەڵیاندا .دووەم بە “پێشڕەو”سەیركردن و ڕەخنە
نەكردنیان .ئەم هەاڵنە لەتەنیشت یەكرتیدا كۆمەكیان بە
ئیسالمیستەكان كرد تاكو بە زیانی چەپ لە بەشێكی گەورەى
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا گەشە بكەن .ئێمە پێویستامن بە
پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

165

ئاراستەیەك هەیە ئیسالمگەرایی وەك بەرهەمی قەیرانێكی
كۆمەاڵیەتیی قوڵ سەیر بكات .بەرهەمێك كە ناتوانێت
چارەسەری قەیران بكات و شەڕ بۆ بەدەستهێنانی ئەو
خەباتگێڕە الوانە دەكات كە بەدیدگایەكی زۆر جیاوازەوە،
دیدگایەكی سەربەخۆ ،دیدگای سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕییەوە
خەریكی خەباتكردنن.
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و حاكمی ناوچەیی بهێننەوە و لە هەمانكاتدا تووڕەیی و نەفرەتی
باویش بەرەو كەمینەكان كە وەك فاكتەرەكانی “ئیمپریالیزمی
كولتووریی” سەیریان دەكەن ،بكەنە نیشانە .بەمجۆرەیە كە مارشاڵ
دیسان بە هەڵە دەڵێت ئیسالمیستە شۆڕشگێڕەكان دەتوانن هەمان
ئەم ئاراستەیە بەرانبەر بە ئیسالمیزم بگرنە بەر كە كۆمینرتنی پێس
ستالینیستیی دەرهەق بە بزووتنەوە دژە كۆڵۆنیالیستییەكانی
سەرەتاكانی دەیەى  1920گرتییە بەر .بێگومان دەبێت ئێمە
لەو كۆمینرتنەوە فێر ببین كە مادام بزووتەوەیەك (و تەنانەت
دەوڵەتێك) دژی ئیمپریالیزم دەجەنگێت ئەوا دەكرێت هاوشانی
بووەستین لەكاتێكدا هاوزەكان دژی سیاسەتەكانی بووەستینەوە
و دەستبكەین بە هەوڵ و تەقەلال بۆ لەناوبردنی حاكمییەتەكەى.
بەاڵم هەرگیز ناكرێت بۆرژوازیی و وردەبۆرژوازیی ئیسالمگەرایی
دەیەى  1990وەك بۆرژوازیی و وردەبۆرژوازیی دژەكۆڵۆنیالیزمی
ساڵەكانی  1920سەیر بكەین.
جگە لەمە ،ئێمەش دەكەوینە نێو هەمان هەڵەەوە كە چەپی
واڵتانی وەك ئەرژەنتین لە كۆتاییەكانی دەیەى  1960و سەرەتای
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 1970تێیكەوتن :چەپ بە بیانووی ئەوەى لە واڵتێكی “نیمچە
كۆڵۆنیالیی”دا دەژین ،پشتیوانییان لە ناسیۆنالیزمی بۆرژوازیی
ئەرژەنتین كرد.
هەروەك ئەى .دیت و ئێڵ .لۆرنزانۆ بەدروستی گوتوویانە
“چەپی ناسیۆنالیست و چەپی ماركسیستیی ئەرژەنتین...
نەیانتوانی بەردەوامیی هاوكاریی (حاكامنی واڵتی خۆیان”
لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی بۆرژوازیی ئیمپریالیست و هەروەها
بەكرێگیراویی دیپلۆماتییانەى ئەوان لە بەرانبەر بە سوپا و
دەوڵەتی ئەمریكا و وابەستەیی سیاسیی (“نیچمە كۆڵۆنیالیی”،
“كۆڵۆنیالیزم”) دەستنیشان بكەن .ئەمانە ەموویان بوونە هۆى
ئەوەى ڕادیكاڵرتین و جدیرتین هێزەكان بڕیار بدەن تا بانگی
شەڕ بۆ “دووەمین سەربەخۆییخوازیی” بكەن .لەڕاستیدا ،ئەوان
ڕووبەڕووی شتێكی تەواو جیاواز بووبوونەوە .ڕەفتاری سیاسیی
هەر دەوڵەتێكی سەرمایەداریی بەڕادەیەك اڵواز (ئەگەرچی
كە بونیادێكی سەربەخۆى سیاسیی هەبێت) كاتێك كە بابەتی
بەرژەوەندییەكانی دێتە پێشەوە “ئاشتیخوازانە”یە و بە وەرگرتنی
ئیمتیاز لە دەوڵەتان و ناوەندە ئیمپریالیستییەكان ..و یان بە
بەهێزكردنی یەكێتییەكەی لەگەڵ ئەم واڵتانەدا“ ،پاشەكشە”
لە هەڵوێستەكانی خۆی دەكات .ئەمجۆرە ڕەفتارانە بونیادی
دەوڵەت و پەیوەندییەكانی لەگەڵ پرۆسەى خۆفراوانكردن و
بەرهەمهێنانەوەى سەرمایە لە ڕەهەندە میلییەكانیدا ناخاتە ژێر
كاریگەریی خۆیەوە (ئەمە خەسڵەتی دەوڵەتە وەك نوێنەری
ڕاستەوخۆی چینە حاكمە نەتەوەییەكان و نەك وەك فاكتەری
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54. Ibid., p.17.
55. O. Roy, op. cit., p.71.
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 .)1963دووبارە لەم سەرچاوەیەدا باڵوكراوەتەوە :ئەنتەرناشناڵ
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زۆر گرنگە لە هەڵبژاردەى وتارەكانی كلیفدا باڵونەكرایەوە ،بەاڵم
بەشێوەى نامیلكە لە چاپەمەنی بوكامركسدا دەستدەكەوێت.
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 .103مارشاڵ لە كتێبە نایابەكەیدا ئەم خاڵەی بەباشی
دەرخستووە .بڕوانە:
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104. A. Bayat, op. cit., p.134.
105. T. Cliff, op. cit.
106. M. Moaddel, op. cit., p.212.
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113. M. Moaddel, op. cit., p.216.
114. Abdelwahab el-Affendi, Turabi’s revolution, Islam
and
power in Sudan (London, 1991), p.89.
115. Ibid., pp.116117-.
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..l’Islam, op. cit
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014
2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

34

داعش و داعشناسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

ماجید خەلیل

2015

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

37

ئاشنابوون بە بێركلی

سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2015
2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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كریس هارمەن

84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

114
115
116
117
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سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
كریس هارمەن

بابان ئەنوەر

2016
206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
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