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پێشەكی
چیرۆكی ساوتۆمی
گەلی ساوتۆمی زۆر خۆشمەرشەبن .ئاسایش تێیدا ئەوەندە
بەرقەرارە ،كە شەوانە بچیتە دەرەوە بۆ سەیرانگە ،یان تەنانەت
لە كەنار دەریاش بخەویت .دارستان لێرە پڕە لە میوە و زەریاش
لێوانلێوە لە ماسی ،بۆیە هۆكارێك نییە تاكەكانی گەل وا لێبكات
لەوە برتسن ،كە خۆراكیان تەواوببێت .لەدارستان دڕندەی
وەك پڵنگ ،شێر ،مار و جاڵجاڵۆكەی ژەهراوی نییە .رەنگە
مەترسیدارترین بوونەوەر مێشوولە بێت ،ئەگەر خۆت نەپارێزیت
دەكرێت توشی مەالریات بكات.
پەیجی زانیارییەكانی حكومەتی ساوتۆمی و پرینسیپ.2008 ،

* * *
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هەردوو دورگەی ساوتۆمی و پرینسیپ ،كە ساڵی 2003
نەوتیان تێدا دۆزرایەوە ،دوو دورگەی بچوكن و دەكەونە
بەرامبەر كەناری خۆرئاوای ئەفریقا .ژمارەی دانیشتوانیان
دەگاتە  200هەزار كەس و پشكی هەر تاكێك لە داهاتی
نەتەوەیی  390دۆالرە .حكومەتی ساوتۆمی هەوڵیداوە
پشتیوانی دارایی كۆبكاتەوە بۆئەوەی پشت بەخۆی ببەستێت
لە ئەنجامدانی پڕۆسەی زیاتری گەڕان بەدوای نەوت و
بەرهەمهێنانیدا ،بۆئەوەی خۆی لە هاوبەشێكی تەكنۆلۆجی
بەدوربگرێت ،كە پشكێكی گەورە لە كێكی بەرهەمهێنانی
نەوت بۆ خۆی ببات.
ئەو رێگەیەی حكومەتی ئەوێ بۆ كۆكردنەوەی پارە
پەیڕەویدەكات ،شێوازێكی داهێرناوە ،بەاڵم دروستنییە ،چونكە
دەوڵەت هێڵەكانی تەلەفۆنی بەكرێداوە بەو كەسانەی ،كار
بە ماڵپەڕە سێكسییەكان دەكەن و پەیوەندییە تەلەفۆنییە
سێكسییەكان لەو هێاڵنەوە دەگوازنەوە بۆ خاڵە جیاجیاكان
لەسەر ئەم هەسارەیە ،هەروەها دەوڵەت پۆستكارتی مارلین
مۆنرۆ-ش دەفرۆشێت1.
ساوتۆمی و پرینسیپ تەنیا ئەكتەر نییە لە ئەكتەرە
بەشدارەكانی «گەمەی نوێی نەوت»دا .تا ئێستاش ئەو
ئەكتەرێكی شێوە نارشینە بەراورد بە ئەكتەرانی تری
وەك روسیا ،چاد ،ئێران و ڤەنزوێال ،كە شایانی ئەوەن
پێیانبوترێت «دەوڵەتانی نەوتی دەستدرێژیكار» ،بەاڵم
روداوەكانی ساوتۆمی و پرینسیپ چیرۆكێكی رەمزین بۆ ئەو
8
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بێسەروبەرەییەی ئەمڕۆ ،كە توشی جیهانی سیاسەتەكانی
نەوت دەبێت.
بۆ یەكەمجار پێش سەد و پەنجا ساڵ لەمەوبەر نەوت
دۆزرایەوە ،لەگەڵ ئەوەی بڕێكی زۆری نەوت بوونی هەبوو،
بەاڵم كەمرت نەوت پێویستبوو ،بەاڵم دوای تێپەڕبوونی سەدە
و نیوێك ،ئێستا ئەو نەوتە زۆر پێویستە ،بەشێوازێك ئەو
بڕەی كە لەبەردەستدایە بەشناكات .بەدرێژایی ئەو سااڵنەش،
نەوت سەرەتا لەالیەن رۆكفیلەر و كارنیجی و ئەندامانی
خێزانەكانیانەوە و پاشان لەالیەن «حەوت خوشكەكە» و
گەورە كۆمپانیا جیهانییەكانی نەوتەوە ،دواتریش لەالیەن
رێكخراوی دەوڵەتانی هەناردەكاری نەوتەوە (ئۆپیك)
بەڕێوەدەبرا.
خاڵی هاوبەشی ئەم قەوارە زەبەالحانەی پیشەسازی
نەوت ئەوەیە ،كە هەموویان پیاوی كار بوون ،بەشێوەی
كۆ یان تاك بازرگانیاندەكرد .بێجگە لە هەردوو جەنگەكەی
جیهان ،كە بوونە هۆی زیادبوونی خواست لەسەر نەوت،
ئەوا بازاڕی نەوت بەدرێژایی سەد و پەنجا ساڵی یەكەم
سەقامگیرییەكی رێژەیی بەخۆوە بینی.
بەاڵم پێناچێت ئەو سیستم و سەقامگیرییە ببینینەوە ،كە
جیهانی نەوت لەو سااڵنەدا هەیبوو ،بۆیە لە سەدەی بیست
و یەكەم و بەرە و ژوردا ،پێدەچێت كێڵگەكانی نەوت و
پڕۆسەكانی گەڕان بەدوایدا گومان و بێ سەروبەرەیی و كەم
بەرهەمی بەخۆوە ببینن ،چونكە پاشەكەوتی نەوتی جیهانی
هەژمونی نەوت
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لە كەمبوونەوەدایە و رەنگە تا پەنجا یان سەد ساڵی دیكە
بەردەوام بێت ،بەاڵم لەوانەیە لە سەدە یان سەدە و نیوی
داهاتودا ،پاشەكەوتی نەوتی جیهان كۆتاییپێبێت.
پاش چەند دەیەیەك ،مێژونوسان سەیری ئەو ماوەیەی
گەشەكردنی زەوی دەكەن ،كە تێیدا دەوڵەتان پشتیان بە
نەوت بەستوە ،وایدەبینن بەو پێیەی كاتێك بووە تێیدا
دەوڵەتان لەملمالنێدابوون دژی یەكرت لەسەر ئەو كااڵ
دەگمەن و بەنرخە تا ئەو كاتەی سەرچاوەیەكی نوێی وزە
داهێرناوە ،كە ئەركی كارپێكردنی بزوێنەرەكانی جیهان
و هۆكارەكانی گواستنەوە بگرێتەدەست و كەشوهەوای
جیهانیش كۆنرتۆڵبكات.
تا ئەو كاتەی جیهان سەرچاوەی دیكەی كەم تێچوو
دەدۆزێتەوە ،بۆئەوەی بزوێنەری پیشەسازییەكانی لە
دەوڵەتانی پێشكەوتو و تازەگەشەسەندودا بەگەڕبخات ،ئەوا
لەژێر بەزەیی زۆرداران و تیرۆریستان و مامەڵەكاراندا دەبێت.
پەراوێزەكان

( )1بی بی سی نیوز16 ،ی یۆلیۆی .2003
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بەشی 1
نزیكبوونەوە لە لێواری
توندوتیژی و بێ سەروبەرەیی

توێژەرەوەكانی گروپی گۆڵدمان ساكس بە رێبەرایەتی
ئاریۆن ئێن مۆرتی لە راپۆرتێكیاندا باسی ئەوەیان كردوە ،كە
رەنگە نرخی نەوتی خاو لە ماوەی دوو ساڵدا بەرزببێتەوە
بۆ  150تا  200دۆالر بۆ یەك بەرمیل ،لەگەڵ بەردەوامبوونی
بێتوانایی بەرهەمی خراوەڕو ،كە هاوشانی داخوازی
رولەزیادبووی دەوڵەتانی تازەگەشەسەندووە ،رێبكات...
شیكەرەوانی گۆڵدمان ساكس لە راپۆرتێكدا لە رۆژی پێنجی
مایۆدا نوسیویانە« :پێدەچێت ئەگەری گەیشتنی نرخی
بەرمیلێك نەوت بە  200 – 150دۆالر لە ماوەی شەش بۆ
هەژمونی نەوت
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بیست و چوار مانگی داهاتودا زیاتر رێی تێبچێت ،ئەگەرچی
هێشتا پێشبینیكردنی ترۆپكی كۆتایی نرخی نەوت و ئەو
ماوەیەی ،كە ئەم خولەی بەرزبوونەوە ماویەتی ،گومانیان
تێدایە».
مۆرتی لە گۆڵدمان ساكس دەڵێت« :پێدەچێت ،نرخی
بەرمیلێك نەوت بگاتە نێوان  150بۆ  200دۆالر»
نیسا سوبرامانیان ،بلومبێرگ6 ،ی مایۆ .2008 ،
***
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ساڵی  2008نرخی نەوت بەشێوەیەكی زۆر بەرزبووەوە
بەجۆرێك ،هەژمونی خۆی بەسەر گوتار و ئامڕازەكانی
راگەیاندنی جیهانیدا سەپاند .ئەو زیادبوونە دڵڕەقانەیەی
نرخی سوتەمەنیش بەالی بەكاربەرەوە ،هەڕەشەی بۆ سەر
سەقامگیری ئابوری جیهان دروستكرد .نرخی سوتەمەنی وای
لە جیهان كرد بەشێكی زیاد لە پێویستی داهات ،نەك تەنیا
بۆ خودی سوتەمەنی خەرجبكات ،بەڵكو بۆ دانەوێڵەشی
خەرجبكات ،لەگەڵ زیادبوونی پانتایی بەرهەمەكانی وزەی
جێگرەوە لەسەر هەژماری چاندنی بەروبوومی خۆراكی.
ئەو چارەسەرانەش كە تائێستا پێشنیاركراون –وەك
«هەڵپەساردنی سەپاندنی باجی سوتەمەنی لەماوەی
مۆڵەتەكاندا» بۆئەوەی داوا لە سعودیە بكرێت خستنەڕو
زیادبكرێت– لە ئازارشكێنێكی كاتی زیاتر نەبوون ،نەك
چارەسەری دورمەودا ...لەگەڵ ئەمەشدا پێشنیاركراوەكانی
پشت بەرزبوونەوەی نرخی نەوت جێی ناكۆكی بوون ،ئایا
هۆكارەكە دەوڵەتە عەرەبیەكانن ،كە وەك یەكێتییەكی
قۆرخكاری نەوت ،هەڵسوكەوت دەكەن؟ یاخود هۆكارەكە
ئەو دوو ملیار چینی و هندیەن ،كە توێژی مامناوەندیان
خواستێكی ئەوتۆیان خستۆتەسەر سەرچاوە كەمەكان ،كە
ناتوانرێت جێبەجێبكرێت؟ یان جۆرێك لە هاوپەیامنێتی
شەیتانی لەالیەن گەورە كۆمپانیاكانی نەوتی خۆرئاواوە
هەیە لە دژی بەرنامەی وزەی جێگرەوە؟ یاخود هۆكارەكە
مامەڵەكارانی وۆڵ سرتیتە؟ نرخی رو لەزیادبووی نەوت چی
لەو ئابوریانە دەكات ،كە هێشتا لە قەیرانی ئەم دواییەی
رەهنی خانوبەرە چاك نەبوونەتەوە؟
هەژمونی نەوت
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خۆرئاوا لە رونكردنەوەی رێنامییە هۆشیاركەرەوەكانی
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بەوشێوە خێراییە
سەركەوتونەبوو ،بۆیە تا كاتێكی نزیكیش – لەسێپتەمبەری
2003دا ،كە نرخی نەوت كەمرت لە  25دۆالر بووە بۆ هەر
بەرمیلێك – ئەمریكییەكان بەدەگمەن بایەخیان بە نەوت
دەدا .هیچ سكااڵیەكیش لەالیەن بەكاربەرانی سوتەمەنییەوە
بەرزنەكرایەوە ،تا كاتی گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب ،ئەگەرچی
لە سااڵنی  1973و 1974دا كاریگەری هەبوو كاتێك نرخی
نەوت چوار هێندە بەرزبووەوە و لە كۆتایی ساڵی 1972دا
دوو یان سێ دۆالر بۆ یەك بەرمیل و لە كۆتایی 1974دا بۆ 12
دۆالر بەرزبووەوە.
لەگەڵ سەرەتای هەزارەی نوێدا ،ئەو گوێپێنەدانە بێ
زیانەی وەك كۆمەڵگە بەرامبەر بە نەوت هەستامنپێدەكرد،
گۆڕا بۆ تامەزرۆییەكی نادیار ،پاشان بۆ ئارەزویەك ،بۆیە
لەپڕ وا دەركەوت كە كاروباری نەوت رۆحی «دڕندەیی
خۆرئاوا»ی بە پلەیەكی زیاتر لە ماوەی دوای دۆزینەوەكانی
سەرەتای نەوت لەویالیەتە یەكگرتوەكانی تێدایە ،كە
سەركێشی تێدابوو .دەمانویست ئەو مەتەڵە هەڵبێنین ،كە
چۆن كەوتوینەتە ئەم قەیرانە و ئەو هۆكارەش بزانین ،كە
چۆن هەر ستەمكارێك یان كۆمپانیایەكی تازەگەشەسەندو لە
سوچێكی دوری ئەم جیهانەدا ،توانای كۆنرتۆڵكردنی شێوازی
ژیامنانی هەیە ،كە پشتی بە وزە بەستوە .پێامنوابوو دەتوانین
هۆكاری پشت ئەو بەرزبوونەوە خێرایەی نرخی نەوت
14
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دەستنیشانبكەین ،دوای ئەوەش رەنگە بتوانین ئاڕاستەی ئەو
رەوتە پێچەوانەبكەینەوە و بگەڕێینەوە بۆ «رۆژانی خۆشی
رابردو» كە تێیدا نەوت بەردەوام لەبەردەستدابوو ،پێویستی
بەوە نەدەكرد بیری لێبكەینەوە ،چونكە ئەمە ئومێدەكە بوو،
بەرلەوەی گۆڕانكارییەكانی ئەم دواییەی بواری وزە ببنە هۆی
هاتنەئارای پڕۆسەیەكی دابەشكردنەوەی گەورەی سامانی
نەوتی جیهان ،هەروەها بەرلەوەی كۆمەڵێك ئەكتەری نوێ
لەبواری نەوتدا دەربكەون ،كە بوونەهۆی هێنانەئارای
رێسای جیۆسیاسی نوێ و خستیانینە سەر رێچكەی بەرەو
بێسەروبەرەیی و توندوتیژی ،بۆئەوەی لەچۆنێتی گەیشتنامن
بەم ئاستە تێبگەین ،پێویستە سەیری ئەو بارودۆخە بكەین،
كە پێشرت تێیدابووین.
هەتا كۆتایی سەدەی نۆزدەیەم ،بەكاربەری سەرەكی
نەوتی ویالیەتە یەكگرتوەكان بوو ،هێزی خستنەڕو،
داخوازیش لەبازاڕی نەوتدا هاوسەنگی رادەگرت ،بۆ منونە
لە سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای سەدەی بیستەمدا ،هێزە
بااڵدەستەكان بەدیاریكراویش «حەوت خوشكەكە» –
زاراوەیەكە بۆ ئاماژەكردن بە كۆمەڵێك لە كۆمپانیا نەوتییەكانی
ئەمریكا و ئەوروپا – جڵەویان بەدەستەوە بوو ،بەاڵم لەگەڵ
بەدوایەكداهاتنی دۆزینەوە نەوتییەكاندا ،جڵەوی هێز
وردەوردە كەوتە دەست كۆمپانیا نەتەوەییەكان لەدەوڵەتە
تازە گەشەسەندوەكاندا .ئەندامانی رەسەنی رێكخراوی
ئۆپیك كۆمپانیای نەوتی نەتەوەیی بوون ،بەاڵم لە بنچینەدا
هەژمونی نەوت
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لەژێر كۆنرتۆڵی سعودیەدابوو ،كە دەیویست پارێزگاری لە
سەقامگیری جیهانی نەوت بكات ،لەڕوی مێژوییشەوە لەو
كۆمپانیا نەتەوەییە نوێیانەی نەوت نەبوو ،كە سەرچاوە
رسوشتییەكان وەك چەكی دوژمنكاری بەكاردەهێنن :واتە لە
«دەوڵەتانی نەوتی دەستدرێژیكار» نەبوو – جگە لە چەند
هەڵوێستێكی كەم نەبێت.
حەوت خوشكە رەسەنەكە

 .1ستاندەرد ئەمریكان ئۆیل ئۆف نیوجێرسی (دواتر بووە ئیكسۆن).
 .2رۆیاڵ دەچ شێل.
 .3كۆمپانیای نەوتی ئەنگلۆ -فارسی (دواتر بووە بریتش پرتۆلیۆم).
 .4ستاندەرد ئەمریكان ئۆیل ئۆف نیویۆرك (دواتر بووە مۆبیل).
 .5تەكساكۆ ئەمریكا (دواتر بووە تەكساكۆ).
 .6ستاندەرد ئەمریكان ئۆیل ئۆف كالیفۆرنیا (دواتر بووە چیڤرۆن).
 .7گەڵف ئۆیل.

 .1هەڵكشانی ئەستێرەی كۆمپانیا نەتەوەییەكان
لەسەرەتادا تەنیا كۆمپانیا گەورەكانی نەوت بااڵدەست
بوون بەسەر پڕۆسەكانی گەڕان بەدوای نەوت و
بەرهەمهێنانیدا ،بەاڵم دەوڵەتانی نەوتی نوێ بەهەڵپە بوون،
بۆئەوەی كۆنرتۆڵی پیشەسازییە نەوتییەكان لەدەستی گەورە
كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت دەربهێنن ،پاشان دەرفەتێك
بۆ هێنانەدی سەربەخۆیی ببننەوە.
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خاڵی وەرچەرخانی جیاكەرەوە –وەرچەرخان لە تەرازوی
هێزدا– لە سیستمی كۆنی نەوتییەوە بۆ سیستمی هاوچەرخی
نەوتی لە سەرەتای حەفتاكانی سەدەی بیستدا رویدا .روداوەكە
زۆر گەورە بوو ،نەك لە روی كاریگەرییە داراییەكەیەوە،
بەڵكو لە روی كاریگەرییە سیاسییەكەشیەوە هەر وابوو،
بۆیە كاتێك سعودیە گەمارۆی نەوتی لەنێوان سااڵنی 1973
و  1974لە شەڕی ئۆكتۆبەردا (رۆژی لێخۆشبوون) راگەیاند،
ئەوە یەكەمجار بوو ،كە جیهان روبەڕوی كەمی بەرهەمی
نەوت ببێتەوە ،ئەویش كاتێك نەوت وەك چەكێكی سیاسی
بەكارهێرنا.
لە هەشتاكان و نەوەدەكانی سەدەی بیستەمیشدا،
پڵنگێك و فیلێكی نوستوو لە خەوەكەیان بەخەبەرهاتن،
چونكە هەردوو ئامێری ئابوری چین و هندستان – بە ژمارەی
دانیشتوانیانەوە ،كە هەر یەكەیان ملیارێكی تێپەڕاندوە،
هەروەها خواستی هێنانەئارای چینێكی ناوەندی تایبەت
بە خۆیان– پێویستیان بە نەوت هەبوو بۆ بەرەوپێشربدنی
گەشەسەندنیان و هێنانەدی خەونی خۆشگوزەرانی.
لەبەرژەوەندی سعودیەی «سەركردە»ی دەوڵەتانی
ئۆپیكدا بوو ،كە بەردەوام نرخی نەوت بە نزمی بهێڵێتەوە
تا ئاستی پێویست ،بەجۆرێك بەكاربەران هەرگیز هەست
بە هیچ گوشارێك نەكەن ناچاریانبكات بەدوای سەرچاوەی
جێگرەوەی وزەدا بگەڕێن .سعودییەكان هەوڵیاندا لەڕێی
رێكخستنی بڕی ئەو نەوتەی هەڵیدەهێنجن ،نرخی نەوت
هەژمونی نەوت
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رێكبخەن .لە رابردودا ئەو كاتەی نرخ زیاد لە پێویست
دادەبەزی ،سعودیە ئاستی بەرهەمهێنانی دادەبەزاند،
كاتێكیش نرخ زیاد لە پێویست بەرزدەبووەوە ،ئاستی
بەرهەمهێنانی بەرزدەكردەوە.
بە گشتی ئەم سیستمە بەشێوەیەكی باش كاریكرد.
خۆرئاواش هاندەرێكی نەدۆزییەوە هانیبدات تا
دەستبەرداری نەوت ببێت ،كە شێوازی رەگداكوتاو
و خۆشگوزەرانی ژیان پشتیپێدەبەست ،بەاڵم ئێستا
جموجوڵێك پەیدابووە لە ئەنجامی ئەو خواستەی لەو دوو
زەبەالحە ئاسیاییە دەستباڵوەوە دێت ،چونكە هندستان و
چین فشارێكی زۆریان دەستپێكردوە بۆ سەر هەناردەكارانی
نەوت ،بەڕادەیەك سعودیە پێیوایە زەحمەتە نرخی نەوت
بە نزمی بهێڵێتەوە.
فەرمانڕوایانی دەوڵەتانی جیهانی سێیەم خەون بە
دۆزینەوەی نەوت لەسەر خاكەكانیان دەبینن ،چونكە ئەم
بابەتە بەالیانەوە وەك بردنەوەی یانسیب وایە ،چونكە
هەندێكیان خەون بەوەوە دەبینن ،خێروبێر بۆ گەلەكانیان
بهێنن ،لە كاتێكدا هەندێكی دیكە بە سادەیی هەوڵ بۆ
دەوڵەمەندكردنی گیرفانیان دەدەن .گۆڕەپانەكە لەباربووە
بۆ وەرچەخانی داهاتوی تەرازوی هێز ،دور لە پەیكەری
بەهێزی سەقامگیری و بەئاڕاستەی قۆناغێك هەموو شتێكی
تێدا قبوڵكراوە ،قۆناغێك لە المەركەزیەت و دەوڵەتانی نەوتی
دەستدرێژیكار.
18
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هەڵكشانی ئەستێرەی كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت،
لەنێویشیاندا هەندێك لە بەهێزترین پڕۆژەی نەوتی جیهان،
ئاماژەیەكی سەرەكی بوو بۆئەوەی ،كە ئێستا سیستمێكی نوێی
نەوتی جیهانی لە ئارادایە .لەم روەشەوە وادیار بوو ،كە ویستی
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت – ئەو ویستەی پێشرت هەرگیز
مەسەلەیەكی جێ باس نەبوو – ئامادەییەكی هەمیشەیی
ترسناكی هەیە لە سەرەتاكانی هەزارەی نوێدا ،چونكە هیچ
روكارێكی سیستمی نوێی نەوتی كاریگەری راستەوخۆ و
رۆژانەی لەسەر ژیانی ئەو ژمارە زۆرەی خەڵك دانەناوە ،وەك
ئەوەی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت كردویەتی.
ئامانجی گازپرۆم بریتییە لە چوونەناو یانەی تریلیۆنەوە لەگەڵ
گەیشتنی نرخی بەرمیلێك نەوت بە  250دۆالر

شێوەی « :2-1ئەلێكسی میلەر» بەڕێوەبەری
جێبەجێكاری كۆمپانیای گازپرۆم دەڵێت « لە ئایندەیەكی
هەژمونی نەوت
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چاوەڕوانكراودا» نرخی بەرمیلێك نەوت دەگاتە  250دۆالر،
كە ئەوەش یەكسانە بە زیادبوونی بە رێژەی 85%ی نرخی
ئێستای نەوت ،هەروەها ئەوەشی راگەیاند» بەهای بازاڕیی
بۆ ئەم كۆمپانیا روسییەی بواری وزە سێ هێندە زیاددەكات و
بەجۆرێك لە كاتێكی نزیكی ساڵی  2015دا دەگاتە تریلیۆنێك
دۆالر( .سەرچاوەی پێگەیشتنی وزەی كەم ،بۆتە مایەی رودانی
وەرچەرخانێكی بەردەوام لە تەرازوی هێزەكان لە نەخشەی
واڵتە نەوتییەكاندا ،نەوەك هەر بەتەنها لەنێوان هێزە
گەورەكان و ركابەرەكانیان لە كۆمپانیا نەوتییە گەورەكان،
هەروەها بۆتە مایەی داسەنگانی تەرازوی هێزی كارەكتەرە
كۆنەكان بە الیەنی كۆمپانیا نەوتییە نەتەوەییەكان لە
دەوڵەتە گەشەسەندووە بچوكەكان ،كە خاوەن حكومەتێكی
ناسەقامگیرن( .سەرچاوە :بلومبێرگ).
مەسەلەكە تەنیا پەیوەندی بە نەوتەوە نەبوو ،بەڵكو
پەیوەندی بە «جۆری» نەوتیشەوە هەبوو :چونكە جۆری
باشی نەوت ،نەوتی خاوە «شیرینی سووك» لە كاتێكدا لەڕوی
جۆرەوە خاوی «تاڵی قورس» كەمرت بە باش دەزانرێت ،پلەی
خاویش لەنێوانیاندا جیاوازە .جیاوازی ئەم پالنەش پەیوەستە
بە هەموو ئەو ناوچانەی تێیدا بەرهەمهێرناون ،لەگەڵ
تەكنۆلۆجیا و تیچوونی پەیوەست بە پااڵوتن و پوختەكردنی
جۆرە جیاجیاكانەوە سەرباری دەرهێنانی بەرهەمی بەسوود
لێیان.
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( )1-1جۆرەكانی نەوت
نەوتی خاو جۆری زۆری هەیە ،كە هەریەكە لە بڕی
گۆگردەكەی و ئاستی لینجیەكەی دیاریدەكەن ،بۆیە ئەو نەوتەی
بڕێكی زۆر گۆگرد لەخۆ دەگرێت وا ئاماژەی بۆ دەكرێت،
كە «تاڵ»ە لە كاتێكدا ئەو نەوتەی بڕێكی كەم لە گۆگردی
تێدایە ،پێیدەوترێت نەوتی «شیرین» ،لەبەرئەوەی گۆگرد لە
ژینگە پیسكەرەكانە ،زۆر یاسای تایبەت بە وزەی «پاك» هەن
بەكارهێنانی ئەو بەرهەمانە كەمدەكەنەوە ،كە گۆگردیان تێدایە.
«لینجی»یش پەیوەندی بە چڕی و تۆخی ماددە خاوەكەوە
هەیە (چ لە شێوە شلەكەیدا ،یان هاوشێوەی قەتراندا) .نەوتی
خاوی قەترانیش بە نەوتێكی «قورس» دادەنرێت لە كاتێكدا ئەو
نەوتەی لیتەی زیاترە بە نەوتێكی «سوك» دادەنرێت .بەشێوەیەكی
گشتی دەتوانرێت بەرهەمی زۆر لە هەر یەكێك لەجۆرەكانی
نەوت دەربهێرنێت ،بەاڵم نەوتی خاوی تاڵی قورس ،پێویستی
بە پڕۆسەیەكی پوختەكردنی گرانبەهاتر هەیە ،زۆرێكیش لە
پااڵوگەكان وا ئامادە نەكراون ،كە بتوانن نەوتی تاڵی قورس پوختە
بكەن .ئەمەش مانای ئەوەیە وێنەی خواست و خستنەڕوی نەوت،
تەنیا پشت بە یەك كااڵ نابەستێت ،بەڵكو پشتیش بە خواست
و خستنەڕوی بەرهەمی دیاریكراو و توانای پااڵوتنی بەردەست
دەبەستێت .بۆ منونە خواست لەسەر بەنزین لە بازاڕی ئەمریكادا
لە مانگەكانی هاویندا زۆرە ،لە كاتێكدا خواست لەسەر مازوت
1
(رۆنی گەرمكردنەوە) لە مانگەكانی زستاندا زۆرە.
«بەرهەمە سوكەكان» بەرهەمە سوكەكان هەریەك لە
پرۆپان و بیوتان و نەفتا و بەنزین لەخۆدەگرن .خاوی شیرینی
 .1پالتس بۆ زانیارییەكانی وزە.
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سوك ،كە پلەی لینجی و بڕی گۆگردی نزمە ،زۆرترین جۆری
تەنیایە ،كە لەڕوی خواستی جەماوەرییەوە( .بۆ منونە ئەوروپا
وردە وردە خەریكە رو دەكاتە ئەو ئۆتۆمبێالنەی توانایان زیاترە
و بە دیزل كاردەكەن) ،بەاڵم بەداخەوە خاوی شیرینی سوك،
تەنیا پێنج یەكی بەرهەمی جیهانی پێكدەهێنێت .گرنگرتین
واڵتانی بەرهەمهێنیشی بریتین لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و
شانشینی یەكگرتو (خاوی دەریای باكور «برێنت») ،نایجیریا،
عێراق و خۆرئاوای ئەفریقیا.
«بەرهەمە قورسەكان» ،بەرهەمە قورسەكان هەریەك لە
مازوت و رۆنی سوتەمەنی لەخۆدەگرن .گرنگرتین واڵتانی
بەرهەمهێنی خاوی تاڵی قورسیش بریتین لە سعودیە ،كوێت،
ئێران ،ڤەنزوێال ،روسیا و مەكسیك.
 .2دەوڵەتانی نوێی نەوتی دەستدرێژیكار
ئەو گۆڕانكاریانەی لە حەفتاكانی سەدەی بیستەمدا
دەستیانپێكرد ،سادەبوون .لەو كاتەشدا بە ئاستەم دەبیرنان،
بەاڵم ئەو گۆڕانكاریانە وەرچەرخانێكیان لە تەرازوی هێزدا
هێنایەئارا .ئاشكراكردنی سیستمی نوێی نەوتی بە دوو دەوڵەت
لە دەوڵەتانی ئەفریقیا دەستپێدەكات :دەوڵەتی چاد و دەوڵەتی
ساوتۆمی و پرینسیپ ،چونكە بەدرێژایی چەند سەدەیەك ئەم
دوو دەوڵەتە بەدەست هەژارییەكی زۆر لە داهاتدا دەیاننااڵند،
بەاڵم ئێستا لە دەسەی بیست و یەكەمدا ئەم دوو دەوڵەتە
هەنگاوی خێرا دەنێن بۆ بوونەئەندام لە یانەی بەرهەمهێنەرانی
نەوتدا .جیاوازی و ئەگەرەكانی كێبڕكێی ئاشتیانە ،یاخود
توندوتیژیش لەالی كەس شاراوە نین.
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بەشی 2
دوو دەوڵەتی نەوتی ئەفریقیا :لێكۆڵینەوەیەك
لەبارەی خاڵە جیاوازەكانەوە

لەگەڵ هاتنی دەیەی كۆتایی سەدەی بیستەمدا،
دۆزینەوەی نەوت بووە كارێكی زۆر زەحمەت ،لەگەڵ ئەوەشدا
مەسەلە ژینگەییەكان رێگر بوون لە دەرهێنانی نەوت لەو
ناوچانەی هەلومەرجی جیۆلۆجییان تاڕادەیەكی زۆر لەبار بوو.
دەوڵەتە گەورە بەرهەمهێنەكانی نەوتیش چیرت لەوە بەدور نین،
كە نەوت بگۆڕن بۆ چەكێكی سیاسی .ئەم حاڵەتە بۆ دەوڵەتە
بچوكەكانیش لەوە جیاواز نەبوو .بێسەروبەرەیی بااڵدەست بوو،
بەاڵم بە وردبوونەوە لە مەسەلەكە لە گۆشەنیگای ئێستامانەوە
و لەسایەی كێبڕكێی دڕندانە و توندوتیژ ،كە لە سەدەی بیست
و یەكەمدا باڵییان بەسەر پیشەسازی نەوتدا كێشاوە ،زۆربەی
ماوەكانی سەدەی بیستەم ئارام دیار بوو.
***
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لەپڕێكدا هەموو دڵۆپێك نەوت بایەخی خۆی پەیداكرد.
لە ئێستاشدا دەوڵەتانێكی بچوك ،كە پێشرت دەنگیان
نەدەبیسرتا ،خەریكن رێگەی خۆیان بەرەو بازنەی روناكی
جیهانی دەبڕن .نەوت لە ناوجەرگەی ئەو وەرچەرخانەی
تەرازوی هێزدابوو :لەڕوی ئەوەی كێ خاوەندارێتی دەكات
و كێش پێویستی پێیەتی .دەكرێت لەمیانی وردبوونەوە
لە چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵ مەسەلەی نەوت لە دوو
دەوڵەتی جیاوازی ئەفریقیادا ،كە ئەوانیش :دەوڵەتی چاد و
دەوڵەتی ساوتۆمی و پرینسیپ-ن ،دژبەیەكییەكی جێ بایەخ
دەربخرێت.
ساوتۆمی و پرینسیپ
لەنێوان هەردوو مانگی مایۆ و ئۆكتۆبەردا ،بارانبارین لە
ساوتۆمی و پرینسیپ رادەوەستێت ،ئەو دەوڵەتە بچوكەی
لەدوو دورگە پێكدێت و  150میل لە كەناری خۆرئاوای
ئەفریقیاوە دورە .بۆ چەند دەیەیەك چاالكی دانیشتوانەكەی
تەنیا بریتی بوو لە راوكردن و میوەڕنین و ردوستكردنی كاكاو
بە مەبەستی هەناردەكردن.
رەنگە ساوتۆمی و پرینسیپ وەك بەهەشتێكی راستەقینە
دەركەوتبێت ،بەاڵم لە واقیعدا هاوواڵتیانی لەژێر سایەی
هەژارییەكدا دەیاننااڵند ،كە هیچ هیوایەك بۆ كۆتایی هاتنی
نەبوو .تەنانەت نرخی بەرزی كاكاویش كەمێك نەبێت،
كاریگەری لەسەر بارودۆخیان نەبوو :لە سەرەتای دەیەی
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یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا ،دانیشتوان بەدەست
شەپۆلێكی وشكەساڵی و خراپی بە ٍڕێوەبردنی سیستمی
كشتوكاڵییانەوە دەیاننااڵند.
ساوتۆمی و پرینسیپ دووەم بچوكرتین دەوڵەتە لە
ئەفریقیادا ،سامانێكی رسوشتی ئەوتۆی نەبوو ،نزیكەی
نیوەی دانیشتوانەكەشی لەخوار تەمەنی چواردە ساڵییەوە
بوون .لە هەژارترین دەوڵەتانی جیهان بوو ،وا دەردەكەوت
كە جیهان پشتگوێیانخستبێت .لە رابردودا ساوتۆمی و
پرینسیپ لەسەر یارمەتییەكانی كوبا و كۆریای باكور و چین
دەژیا .وەك زۆرێك لەو دەوڵەتە بچوكانەی لە كۆتاییەكانی
سەدەی بیستەمدا لەپڕ چاویان بە جیهانی نوێ كردەوە،
وا دیاربوو كە ساوتۆمی و پرینسیپ-یش پێویستی بە
موعجیزەیەك هەیە.
لە ساڵی 2003دا پشكی تاك لە كۆی داهاتی ناوخۆ بە
 1200دۆالر ،مەزەندە دەكرا .بڕی داهاتیش لە بودجەی
سااڵنەی دەوڵەتدا گەیشتە تەنیا  47.11ملۆن دۆالر .ساوتۆمی
و پرینسیپ ئاشتییەكی جیاوازی لە ناوخۆ و دەرەوەدا تێدا
بەرقەراربوو .پسپۆڕانی زانستە سیاسییەكان دەڵێن دەوڵەتانی
هەژار لە سەرچاوەدا ،ئەگەری چاندنی رەگی دیموكراسی
تێیاندا زۆر لەو دەوڵەتانە كەمرتە ،كە لە سەرچاوەدا
دەوڵەمەندن ،بەاڵم هاوواڵتیانی ساوتۆمی و پرینسیپ
ئەوەیان سەملاند ،كە گریامنەی ئەو پسپۆڕە ئەكادیمیانە
هەڵەیە.
هەژمونی نەوت
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لە واقیعدا دیموكراسی لە ساوتۆمی و پرینسیپ سەرەتا
لە ساڵی 1991وە گەشەیكرد ،بەاڵم بە بێ هیچ توندوتیژییەك.
دوو كودەتای سەربازی لەواڵتەكەدا رویانداوە .یەكێكیان
ساڵی  1995و ئەوی دیكەش ساڵی  ،2003بەاڵم هەردووكیان
شكستیانهێناوە .پڕۆسەی سیاسی ببووە چەند زنجیرە و
هەنگاوێكی خێرا لە هاوپەیامنی ناجێگیر .لەماوەی دوانزە
ساڵدا حكومەت چواردە جار گۆڕاوە ،ئەو رێژەیەش لە زۆربەی
دەوڵەتانی دیكەی ئەفریقیا زیاترە.
لەبەرئەوەش كە ساوتۆمی و پرینسیپ سامانی كەمی
هەیە ،هاوواڵتیانی بە بێ ترس لە دەستدرێژی دەرەكی
ژیاون ،بەاڵم وا دیارە ئابورییەكەی مەحوكم بووە بە شكستی
هەمیشەیی .زۆربەی هاوواڵتیانی لە هەژارییەكی زۆردا
ژیاون ،كە زۆریان ئاوی پاك و كارەبایان نەبووە .لە نۆزدەی
یۆنیۆی 2004دا لە یەكێك لەو ئاماژە دەگمەنانەی سەبارەت
بەم دەوڵەتە لە رۆژنامەیەكدا هاتووە ،رۆژنامەی دەیلی
تێلگرافی بەریتانیا ساوتۆمی و پرینسیپی بەوە وەسفكردوە كە
«ناوچەیەكی بچوكی دورەدەستە و پەتای تێدا باڵبۆتەوە ،لە
رابردودا بەشێك بووە لە ئیمپراتۆریەتی پورتوگال و مێژویەك
لە كۆیالیەتی هەیە».
لە ساڵی 2005دا  199هەزار هاوواڵتی تەنیا  7100هێڵی
تەلەفۆنی نۆرماڵ و  12هەزار مۆبایل و  23هەزار هێڵی
ئینتەرنێتیان هەبوو .هەموو دەوڵەتەكە خاوەنی دوو سەد
میل رێگە بوو ،كە تەنیا نەوەد و نۆی قیرتاوكراو بوو .تەنیا
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دوو فڕۆكەخانەی هەبوو ،كە رێگەی فڕینی قیرتاوكراویان
تێدابوو .تاكە قوتابخانەی دواناوەندی لە واڵتدا سێ دەوامی
بەردەوامی خوێندنی تێدا دەكرا ،كە ماوەی هەر یەكێكیان
پێنج کاتژمێر بوو ،هیچ زانكۆیەكیشی تێدا نەبوو .بەدرێژایی
دە ساڵی دوای  2005بودجەی نەتەوەیی بە مامناوەندی
نزیكەی  50ملیۆن دۆالر بووە ،كە زۆربەی هی هەناردەكردنی
بەروبوومی وەك قاوە و كاكاو ،یاخود راوكردن بوو .بڕی
یارمەتییە دەرەكییەكانی سااڵنە دەگاتە  35ملیۆن دۆالر .لە
ساڵی 2007دا یەدەگی دەوڵەت لەدراوی بیانی و زێڕ تەنیا 36
ملیۆن دۆالر بوو .هەرناردەكانیشی گەیشتۆتە  4ملیۆن دۆالر.
لە هەشتاكانی سەدەی بیستەمدا وەك بەشێك لە
سەودانامەیەكی لەگەڵ حكومەتی ئیسپانیا ،ساوتۆمی و
پرینسیپ رازی بوو ،پێشوازی لە زیندانیانی سیاسی باسك لە
فەرەنسا بكات .لەبەرامبەریشدا ساوتۆمی و پرینسیپ بەڵێنی
ئەوەی لە فەرنسا وەرگرت ،كە یارمەتییە دەرەكییەكانی بۆ
زیادبكرێت .سەرباری ئەوەش ساوتۆمی و پرینسیپ رێگەی
نا دروستی دیكەی هەبوو بۆ كۆكردنەوەی پارە ،هاوشێوەی
گواستنەوەی پەیوەندییە تەلەفۆنییە سێكسییەكان و فرۆشتنی
پول و پۆستكارتی مارلین مۆنرۆ.
وەك حكومەتە نەتەوەییەكانی دیكەش ،حكومەتی
ساوتۆمی و پرینسیپ هەستیكرد ،كە داواكاری ئەوەی لەسەرە
هێزی چەكدار بهێڵێتەوە ،سەرەڕای بودجەی سەربازییە
الوازەكەی ،كە تەنیا یەك ملیۆن دۆالر بوو .هەواڵە ناخۆشەكە
هەژمونی نەوت
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ئەوەبوو ،كە هیچ ئۆتۆمبێل و فڕۆكەیەكی نەبوو .هەروەك
تەقەمەنیشی خراپ بوو ،بە رادەیەك نەیدەتوانی بەرگری
لەخۆی بكات لەبەرامبەر هەر دوژمنێكدا ،بەاڵم هەواڵە
خۆشەكە ئەوەبوو ،كە لە بنچینەدا هیچ دوژمنێكی نەبوو.
كاتێكیش ویالیەتە یەكگرتوەكان رایگەیاند مولحەقێكی
سەربازی رەوانەی واڵتەكە دەكات بۆ بنیاتنانی سوپای
ساوتۆمی و پرینسیپ ،هاوواڵتیان ئاهەنگیان گێڕا ،ئەگەرچی
ئەركەكە مەحاڵ بوو ،هێزی ئامادەش بۆ شەڕكردن كەم بوو.
هەرچەندە هاوواڵتیانی ئەم دەوڵەتە بچوكە پێیانوایە كاتی
رودانی موعجیزەكان بەسەرچووە و تێپەڕیوە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا موعجیزەكە رویدا.
ساڵی  1997پڕۆسەكانی روپێوی جیۆلۆجی دەریانخست
بڕێكی زۆر لە نەوت ،كە بە  4بۆ  11ملیار بەرمیل
مەزەندەدەكرێت ،لەبەرامبەر كەناراوەكانی ساوتۆمی و
پرینسیپدا هەیە .ئەگەرەكان زۆر دڵخۆشكەر بوون ،بە رادەیەك
كۆمەڵێك لە كۆمپانیا گەورەكانی نەوت پێشنیاری بڕی  237ملیۆن
دۆالریان 2خستەبەردەم ساوتۆمی و پرینسیپ بۆ بەدەستهێنانی
مافی گەڕان بەدوای ئەو نەوتەی لە كەناراوەكانیدا هەیە.
لەناكاو هیوا دڵی هەژارانی داگیركرد :چونكە نەوت تەنیا توانای
 .2ساوتۆمی و پرینسیپ لە نیوە كەمرتی ئەو بڕە پارەیەی دەست كەوت،
چونكە نایجیریا كاتێك تێچوونی سەرەتایی پڕۆسەی بەرهەمهێنانی نەوتی
گرتە ئەستۆ لەسەدا 60ی دەستكەوت .لەگەڵ ئەوەشدا پشكی ساوتۆمی
هەر چوار هێندەی قەبارەی داهاتەكانی حكومەت لە ساڵی 2004دا
زیاتر بوو.
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ئەوەی نەبوو لە هەژاری دەریانبهێنێت ،بەڵكو پێشدەچوو
بیانكاتە خاوەنی مەالیین دۆالر.
لەساڵی 2001دا سەرۆك فریدریك دی مینیزیس
بازرگانی پێشوی كاكاو ،حوكمی واڵتەكەی گرتەدەست.
هەر بەگرتنەدەستی دەسەاڵتیش دی مینیزیس بەڵێنیدا
بەپێچەوانەی نایجیریاوە ،دەوڵەتەكەی نەبێتە نێچیری
گەندەڵی ،كە لەگەڵ زیادبوونی سامانی نەوتەكەیدا
دەركەوت .كۆمەڵی نێودەوڵەتی خۆشحاڵ بوو ،نەك تەنیا
لەبەرئەوەی گوێیان لە سەرۆكی ساوتۆمی و پرینسیپ
بوو ،كە قسە لەبارەی خواستی بەكارهێنانی سامانی نەوت
بۆ یارمەتیدانی دەوڵەتەكەی دەكات :بەڵكو لەبەرئەوەی
دەوڵەتەكەی لە دەوڵەتێكی ئەوروپا دەچوو ،زیاتر لەوەی
دەوڵەتێكی ئەفریقیا بێت ،چونكە جلوبەرگی هاوواڵتیان و
تەرزی تەالرسازی دەوڵەت و خواردنە ناوخۆییەكان  ،تەنانەت
زمانە (پورتوگالیەكەش) ،هەمووی ئەوروپی بوون .ملمالنێی
ئەتنیكی و ناسەقامگیری و دڕندەیی حكومەت هەموویان
بەزەقی لەئارادا نەبوون .پیشەسازی نەوتیش ئەوەی
پێخۆشبوو ،هەر ئەمەش بوو ،كە زۆرێك لە بەرپرسان پشتیان
پێدەبەست ،ئەویش بریتی بوو لە دابینكردنی سەقامگیری
سیاسی و ئاڕاستەكردنی قازانجی نەوت بۆ تاكەكانی گەل.
كاتێك پڕۆسەكانی گەڕان لە ساڵی 2003دا دەستیانپێكرد
و كاتێكیش بەكردەوە نەوت دۆزرایەوە ،موعجیزەكە ئەوەبوو
هەموو نەوتەكە دەكەوتە نێو ئاوی هەرێامیەتی ساوتۆمی
هەژمونی نەوت
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و پرینسیپەوە .خەڵك لەوێ جورئەتی ئەوەیان نەبوو خەون
بە موعجیزەوە ببین ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا موعجیزەیەكیان
قبوڵكرد .مەسەلەكە ئەوە نەبوو بودجەی ساوتۆمی و
پرینسیپ بەم هەواڵە خۆشانە – ئەو پارانەی لێیانەوە دێت -
سودمەند نابێت ،بەڵكو مەسەلەكە ئەوەیە دەوڵەتانی هەژار
بەمجۆرە بەخششە موعجیزەئاسایانە رانەهاتوون .تەنانەت
ئەگەر هاوواڵتیانی ساوتۆمی و پرینسیپ بەخششێكی ئاواش
وەربگرن ،ئەوا تەكنۆلۆجیا و زانیاری پێویستییان نەبوو ،كە ئەم
مادە خاوە بگۆڕن بۆ كااڵیەكی شیاو بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی.
زەحمەتبوو بۆ ساوتۆمی و پرینسیپ ئەم دۆزینەوەیە
بە جدی وەربگرێت ،لەبەرئەوەی راستییەكە ئەوەبوو
كاتێكی زۆری دەویست تا كەسێك بتوانێت یەك بەرمیل
نەوت بەمەبەستی هەناردەكردن بەرهەمبهێنێت .ساوتۆمی
و پرینسیپ و نایجیریا بەر لەماوەیەكی كەم ناكۆكییەكانیان
سەبارەت بە سنوری ئاوی چارەسەركردبوو ،لە سااڵنی 2000و
 2001یشدا رازیبوون بەهاوبەشی بەدوای نەوتدا بگەڕێن
لەكەناراوەكانیاندا .پێشبینیدەكرا ناوچەی گەشەپێدانی
هاوبەش بتوانێت لەماوەی پێنج ساڵدا رۆژانە  250هەزار
بەرمیل نەوت ،بەرهەمبهێنێت ،بەاڵم بۆئەوەی دەوڵەت بە
ئەكتەرێكی راستەقینەی گۆڕەپانی نەوتی جیهانی دابرنێت،
پێویست بەرهەمی رۆژانەی لە یەك ملیۆن بەرمیل نەوت
كەمرت نەبێت .هەندێك لە گومانكاران پێیانوابوو هەتا كاتێكی
دورودرێژیش هەژاران سود لە قازانجەكان نابینن .پێشدەچێت
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هەر داهاتێك پەیداببێت لە گیرفانی سیاسییەكاندا مبێنێتەوە.
لە ساڵی 2004دا ،هەریەك لە چیڤرۆن و تەكساكۆ و
ئیكسۆن مۆبیل و كۆمپانیای وزەی نەرویجی ئیكویتی ئینەرجی،
بە هاوبەشی مافی گەڕانیان لە یەكێك لە نۆ ناوچەكەی
گەڕان لەبەرامبەر بڕی  123ملیۆن دۆالر بەدەستهێنا.
پێشبڕكێی گەشەپێدان هاتەئاراوە ،چەند كۆمپانیایەكی
سویدیش دەستیانكرد بە گەڕان بەدوای پڕۆژەی پەیوەندی
تەلەفۆنی و چەند كۆمپانیایەكی بەلجیكیش هەوڵیاندا ،كار
لە بواری بنیاتناندا بكەن ،چەند كۆمپانیایەكیش لە ویالیەتە
یەكگرتوەكان و چین و نەرویج و كەنەدا تیمیان رەوانەی
دورگەكە كرد.
ئەم هەموو هەرایە چییە لەسەر ئەم بەرهەمهێنەرە
بچوكەی نەوت دروستكراوە؟ یەكەم :ساوتۆمی و پرینسیپ
جۆری نەوتی شیرینی سوكی دابینكرد ،كە پااڵوتن و پوختەكردنی
بۆ بەنزینی بێ رەساس ئاسانە .دووەم :ساوتۆمی و پرینسیپ
ئەندام نەبوو لە رێكخراوی ئۆپیكدا ،بەو پێیەش پابەند نەبوو بە
پشكێك لە بەرهەمهێنانی ئیلزامی ،دەشتوانرا یەدەگە باشەكەی
لە كەناراوەكانیدا لە كامیۆنی نەوت باربكرێت ،بە بێ ئەوەی
هیچ كۆمپانیایەكی بیانی پێی بخاتە سەر خاكی دەوڵەتەكە.
دواجار ساوتۆمی و پرینسیپ بەالی دەوڵەتانی بەكاربەری
نەوتەوە وەك پەناگەیەك وابوو ،كە زۆر پێویستیان پێی بوو بۆ
خۆپاراسنت لە مەترسییەكانی راوەستانی هەڵێنجانی نەوت ،لە
هەر ناوچەیەكی دیكەی ئەم هەسارەیەدا ،بۆیە ئەگەر بۆمبێك
هەژمونی نەوت
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لە سعودیە بتەقێتەوە ،یان مانگرتنێك لە ڤەنزوێال روبدات،
بێگومان نرخی نەوت بەرزدەبێتەوە ،لەو حاڵەتەشدا هەر
دڵۆپێك نەوت بایەخی خۆی دەبێت و ناكرێت ئەو رێژەی
15%ی ،كە داهاتی ویالیەتە یەكگرتوەكانە لە خۆرئاوای ئەفریقیا
فەرامۆشبكرێت .بەهۆی ئەو پێگە سرتاتیجیەش ،كە ساوتۆمی
و پرینسیپ لەكەنداوی گینیای دەوڵەمەند بەنەوتدا هەیەتی،
ویالیەتە یەكگرتوەكان رایگەیاند ،كە بەنیازە بنكەیەكی دەریایی
لە كەنداوەكەدا دامبەزرێنێت بۆ چاودێریكردن و پاسەوانیكردنی
سەكۆكانی نەوت و جموجوڵی كەشتییە نەوتگوێزەرەوەكان.
وەك خواستێكیش بۆ رەواندنەوەی هەر ترسێك ،كە ساوتۆمی و
پرینسیپ سەبارەت بە دەستوەردانی دەرەكی لە سیاسەتەكانیدا
هەیبێت ،جۆرج دەبلیو بوش سەرۆكی ئەمریكا سەرۆكی
ساوتۆمی و پرینسیپی دڵنیاكردەوە لەوەی هێزە سەربازییەكە لە
دورگەی ساوتۆمی و پرینسیپ جێگیر نابێت ،بەڵكو لەسەر ئەو
كەشتییە دەمێنێتەوە ،كە لەبەرامبەر كەناراوەكانی واڵتەكەدا
وەستاوە .سەرۆكی ساوتۆمی و پرینسیپ-یش خۆشحاڵی بەو
هەنگاوە دەربڕی :لەبەر ئەوەی بنكەكە بەر لە هەموو شتێك
دەرفەتی كار بۆ هاوواڵتیانی واڵتەكە دابیندەكات ،كە بەدەست
بێكارییەوە دەناڵێنن ،كە رێژەكەی لەسەدا ()55ە .بایەخپێدانی
دەوڵەتێك بە قەبارەی ویالیەتە یەكگرتوەكان بەم دەوڵەتە
بچوكە ئەوە دەردەخات ،كە چۆن نەوت ئاڕاستەی جیهان
دەگۆڕێت.
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هێڵی زەمەنی ساوتۆمی و پرینسیپ

 :1997پڕۆسەكانی روپێوی جیۆلۆجی ئەگەری بوونی نەوت
لەبەرامبەر كەناراوەكانی ساوتۆمی و پرینسیپ ئاشكرادەكەن.
 :2000ئۆگەست :چارەسەركردنی كێشە نێوان ساوتۆمی و
پرینسیپ و نایجیریا ،سەبارەت بە سنوری ئاوی نێوانیان ،كە بە
وردی دیارینەكراوبوو ،وەك زەمینەخۆشكردن بۆ دەستپێكردنی
پڕۆسەكانی دۆزینەوەی نەوت .دامەزراندنی ناوچەی گەشەپێدانی
هاوبەش لە الیەن هەردوو دەوڵەتەكەوە.
 :2001گرتنەدەستی حوكم لە ساوتۆمی و پرینسیپ لەالیەن دی
مینیزیس-ەوە.
 :2002دی مینیزیس پالنەكانی دامەزراندنی بنكەیەكی دەریایی
ئەمریكا لە ساوتۆمی و پرینسیپ رادەگەیەنێت ،لەپێناو پاراستنی
بەرژەوەندییە نەوتییەكانی واڵتدا.
 :2003دۆزینەوەی نەوت لە ساوتۆمی و پرینسیپ.
 :2003ئۆكتۆبەر :كۆمپانیاكانی نەوت بەخششەكانیان
پێشكەشدەكەن بۆ ئەو ناوچانەی گەڕان ،كە لەژێر كۆنتڕۆڵی
ساوتۆمی و پرینسیپ و نایجیریادان .پێشبینیشدەكرێت
بەخششەكان سەدان ملیۆن دۆالری پارەی مۆڵەتپێدراویان بۆ
ساوتۆمی و پرینسیپ لێبێتە بەرهەم.
 :2004مایۆ :جیفری ساكس-ی ئابوریناس چاوی بە لێپررساوانی
ساوتۆمی و پرینسیپ دەكەوێت لە پایتەختی واڵتەكە.
 :2004دیسێمبەر :پەرلەمان رەزامەندی لەسەر یاسای نەوت
دەردەبڕێت ،كە لەپێناو پاراستنی داهاتەكان لە گەندەڵی دانراوە.
هەژمونی نەوت
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 :2005فێربایەر :ساوتۆمی و پرینسیپ و نایجیریا یەكەم رێككەوتن
سەبارەت بە گەڕان بەدوای نەوت لە بەرامبەر كەناراوەكانیان
لەگەڵ كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت ئیمزادەكەن.
 :2006چیڤرۆن –كە كار لە ناوچەی یەكەمدا دەكات–،
رایدەگەیەنێت ئەو نەوتەی دۆزیویەتییەوە بۆ بەكارهێنانی
بازرگانی شیاو نابێت.
 :2010وادەی پێشبینیكراو بۆ دەستكردن بە بەرهەمهێنانی نەوت.

هەروەها سەرۆك دی مینیزیس وتی لەدوای روداوەكانی
یانزەی سێپتەمبەر ،جیهان پێویستی بە سەرچاوەی
جێگرەوەی نەوتە دور لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
كە پێویستی بە سەقامگیرییە .سەرۆك ئەوەشی بە بیری
الیەنە پەیوەندیدارەكان هێنایەوە ،كە دەوڵەتەكەی دەكەوێتە
«پێگەیەكی سرتاتیجی لە گرنگرتین ناوچەی نەوتی لەسەر
ئاستی جیهان لە قواڵیی زەریادا لەبەرامبەر كەناری خۆرئاوای
ئەفریقیا .».سەرەڕای ئەوەش ،زۆر كەس پێیانوایە ناوچەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە گرنگرتین سەرچاوەی نەوت
دەمێنێتەوە ،بەاڵم كەس ناتوانێت نكوڵی لەوە بكات ،كە
بایەخی ناوچەی خۆرئاوای ئەفریقیا بەرەو زیادبوون دەچێت.
ئەمریكییەكان بەكردەوە لەسەدا 15ی پێداویستی نەوتیان
لە ئەفریقیا و باشوری بیابانەوە هاوردە دەكرد ،پێشبینیش
دەكرێت ئەو رێژەیە لەماوەی چەند ساڵێكی كەمدا زیادبكات
و بگاتە لەسەدا .25
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ئێستا هاوواڵتیانی ساوتۆمی و پرینسیپ نەوت بە جدی
وەردەگرن ،بەڕادەیەك دەیانویست داهاتی نەوت خەرجبكەن،
تەنانەت پێش ئەوەی بەدەستیشیبهێنن .ماوەیەك هەستێكی
باو لەئارادابوو سەبارەت بەوەی بوژانەوەیەكی نزیك
بەڕێوەیە .گروپەكانی گوشار و پەیوەندیدارانی بواری نەوتی
ئەمریكا ،سەردانی دورگەكەیان كرد ،بەاڵم شارەزایانی بواری
نەوت دەیانزانی بەرهەمهێنان بەوخێراییە بەدوای دۆزینەوەدا
نایەت .ئەوەش كە بووەهۆی بوژانەوەش ئەوەبوو ،ئەگەری
بوونی نەوت سەرنجڕاكێش بوو ،نەك خودی نەوتەكە.
سەرۆك دی مینیزیس –لە سۆنگەی ئارەزوی بۆ
دڵنیابوون لەوەی دەوڵەتەكەی سەرچاوە نوێیەكانی نەوتی
بەدانایی بەكاردەهێنێت -پەنای بۆ پرۆفیسۆر جیفری ساكس
مامۆستا لە زانكۆی كۆڵۆمبیا لەنیویۆرك برد ،كە پسپۆڕێكی
ئەمریكاییە لە یارمەتی گەشەپێداندا ئەویش ئەوەی بە
دەرفەتێك زانی تا ساوتۆمی و پرینسیپ بكاتە منونەیەك
بۆ چۆنێتی مامەڵەكردنی سەركەوتوانەی دەوڵەتێكی هەژار
لەگەڵ نەوتدا ،بە بێ ئەوەی خۆی لە ملمالنێی توندەوە
بگلێنێت ،یان پشت بەو كااڵیە ببەستێت .لە ئەنجامی
ئەوەشدا لە دیسەمبەری 2004دا ساوتۆمی و پرینسیپ
یاسایەكی نەوتی نوێی دەركرد ،كە باشرتین جۆری یاسابوو
لەسەر ئاستی جیهان ،چونكە پابەندیكردن بەوەی راستەوخۆ
داهاتی نەوت لە بانكی یەدەگی فیدراڵی لە نیویۆرك
دابرنێت .لەوپارانەش دەتوانرا تەنیا بەشێكی بچوك بخرێتە
هەژمونی نەوت
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ناو بودجەی ناوخۆوە ،هەرچی ئەو پارەیەشە ،كە دەمایەوە
ئەوا دەبوایە بپارێزرێت بۆ ئایندە ،هەرچی كۆنرتۆڵكردنی
خودی نەوتیشە ئەوا بە لیژنەیەك سپێردرابوو ،كە لە
هاوواڵتیانی ساوتۆمی و پرینسیپ پێكهاتبوو.
ساكس بەردەوام بوو لە كاركردن لەگەڵ بەرپرسان لە
مەسەلەكانی شەفافیەت و یاساكانی نەوت و گەشەپێدان
و كۆنرتۆڵكردنی مەالریادا ،بەاڵم لە سایەی پێشبینینەكردنی
بەرهەمهێنانی نەوت بۆ ماوەیەك ،ئومێد بە پڕۆژە
نەوتییەكە كەم بووەوە «بوژانەوەكە بەشێوەیەكی رێژەیی
كەمخایەن بوو ...یاساكە پەسەندكرا ،بەاڵم مەسەلەی توانای
خۆڕاگری بەرامبەر ئەو گوشارانەی دەرهێنانی بەكردەوەی
نەوت دروستیدەكردن ،یەكالنەببووەوە .هەوڵامندەدا
چوارچێوەیەكی كار بێنینە ئاراوە وامانلێبكات ،ئەگەر نەوت
دەرهێرنا ،بەفیڕۆی نەدەین .بەجۆرێك بخرێتە خزمەتی
بنیاتنانی قوتابخانە و رێگە و كلینیكەوە ...هەرگیز دڵنیا
نەبووین ،كە دەتوانین سەركەوتوبین ،بەاڵم پێموابوو
كارەكە شایانی هەوڵبۆدانە .شتێكی سەرسوڕهێنەرە گەلێكی
 140هەزار كەسی ئەم جۆرە ئاڵۆزییە سیاسییانەی تێدا
بێت» .ساكس بەمجۆرە قسەیكرد و سەریدەلەقاند3.لەساڵی
2009یشدا بەكرداری هەڵكەندن دەستیپێكرد.
پێشبینیشدەكرێت بەرهەمهێنانی بازرگانی لەماوەی چەند
ساڵێكدا دەستپێبكات.
 .3جیفری ساكس ،لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ نوسەری كتێبەكە لە 29ی
ئەپرێلی 2008دا.
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 .3چاد
لەناوچەیەكی نزیك لە باكوری ساوتۆمی و پرینسیپ
دەوڵەتی چادی لێیە .چاد-یش ،كە لە زۆر روەوە لە ساوتۆمی
و پرینسیپ دەچێت ،دەكەوێتە ناوجەرگەی كیشوەری ئەفریقیا
و لە زۆربەی ناوچەكانیدا بەدەست هەژارییەوە دەناڵێنێت.
لە شەستەكانی سەدەی بیستەمدا نەوتی خاوی ئاست نزم لە
چاد دۆزرایەوە ،بەاڵم هاوشانی ئەوە پەلە نەكرا لە بنیاتنانی
ژێرخانی پێویست بۆ هەڵێنجانی ،چونكە وەبەرهێنەران لە
ناسەقامگیری سیاسی و گەندەڵی دەترسان .باری نا سەقامگیری
چاد بەدرێژایی سی ساڵی لەسەر یەك بەردەوامبوو.
چاالكوان ئیدریس دیبی جڵەوی حوكمی لەدووی
دیسەمبەری 1990دا گرتەدەست ،كە ئەو كات لە تەمەنی
سی و هەشت ساڵیدا بوو .دیبی موسڵامنە و چەندجارێك
هاوسەرگیری كردوە .بەالنی كەمەوە دەستەیەك منداڵی
هەیە .ئەگەرچی كوڕە شوانێك بوو ،بەاڵم چووە كۆلیجی
جەنگی لە ئینجامینای پایتەختی چاد .دوای ئەوە نێردرا
بۆ فەرەنسا ،كاتێكیش لە ساڵی 1976دا گەڕایەوە بۆ چاد
بڕوانامەی وەك فڕۆكەوانێكی شارەزا بەدەستهێنابوو .دڵسۆزی
سوپا و سەرۆك فیلێكس مەعلوم بوو ،لە ساڵی 1979دا
حكومەت هەرەسیهێنا.
دواتر چارەنوسی دیبی وابەستەی حسێن حەبری میری
جەنگ بوو لە چاد .حەبری لەساڵی  1982بووە سەرۆك ،وەك
پێزانینیش بۆ دڵسۆزییەكەی دیبی ،كرایە سەرۆكی ئەركانی
سوپای چاد .دیبی ناوبانگێكی باشی بۆ خۆی دروستكرد كاتێك
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لە ساڵی 1984دا هێزەكانی سەر بە لیبیای لە خۆرهەاڵتی چاد
لەناوبرد.
لەساڵی 1985یشدا حەبری دیبی نارد بۆ خوێندن لە
خوێندنگەی سەربازی لە پاریس .كاتێك دیبی گەڕایەوە ،كرایە
گەورەی راوێژكارە جەنگییەكانی حەبری .لەگەڵ ئەوەشدا لە
ساڵی 1989دا دووبەرەكی كەوتە نێوان حەبری و دیبیەوە
سەبارەت بە هەژمونی رولەزیادبووی گاردی كۆماری .كاتێكیش
حەبری دیبی بە ئامادەكاری بۆ ئەنجامدانی كودەتایەكی
سەربازی لەدژی تۆمەتبار كرد ،دیبی هەاڵت بۆ لیبیا ،پاشان بۆ
سودان و بزوتنەوەی رزگاری نیشتامنی دامەزراند ،كە گروپێكی
جیابووەوە بوو ،لە الیەن لیبیا و سودانەوە پشتیوانیدەكرا و
لەئۆكتۆبەری 1989دا هێرشیكردە سەر هێزەكانی حەبری لە
چاد .لەسەرەتای دیسەمبەری 1990یشدا هێزەكانی دیبی
بەبێ بەرەنگاربوونە چوونە ناو ئینجامینا ،دوای ئەوە لە 28ی
فێربایەری 1991دا دیبی بە سەرۆكی چاد هەڵبژێردرا ،كە رێژەی
64.67ی دەنگەكانی بەدەستهێنا.
( )1-2ئابوریی چاد لە هەشتاكاندا
چاد سەربەخۆیی لە فەرەنسا لە ساڵی 1960دا بەدەستهێنا.
چاد دەوڵەتێكی داخراوە و نیمچە وشكەاڵنە ،لەو كاتەدا پشتی
بەتەنیا یەك بەرهەم بەستبوو ،كە ئەویش لۆكە بوو .لە ساڵی
1985یشدا بانكی نێودەوڵەتی چادی وەك یەكێك لە هەژارترین
پێنج دەوڵەت لەسەر ئاستی جیهان پۆلێنكرد.
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ژمارەی دانیشتوانی چاد لە ساڵی 1985دا گەیشتە 10
ملیۆن كەس ،پشكی تاكیش لە كۆی داهاتی ناوخۆ تەنیا 160
دۆالر بوو ،لەسەدا هەشتای دانیشتوان بەكەمرت لە یەك دۆالر
لە رۆژێكدا دەژیان ،رێژەی لەسەدا 98,5ی دانیشتوان بە
بێ كارەبا و ئاوی شیاوی خواردنەوە و توانای بەكارهێنانی
ناوەندە بنەڕەتییە تەندروستییەكان دەژیان ،شیاكە و دار،
سوتەمەنی سەرەكی چێشتلێنان بوون.
لە ساڵی 1985دا نرخی لۆكە هاڕەیكرد ،كە تەنیا بەرهەمی
نەختینەی واڵت بوو ،لەسەر ئاستی جیهان .سەرچاوەی
دووەمی داهاتی چاد بەخێوكردنی ئاژەڵ بوو ،بەاڵم لەو
وشكەساڵییەی لەنێوان  1984و 1985دا واڵتەكەی گرتەوە
سێیەكی سامانی ئاژەڵی واڵت لەناوچوو ،كە ژمارەیان دەكاتە
 4,7ملیۆن سەر ئاژەڵ.
دواال نزیكرتین بەندەری كامیرۆنە و ماوەی  1056میل لە
چادەوە دورە .لە سااڵنی هەشتاكاندا تاكە رێگەی قیرتاوكراو،
كە پایتەختی بە ناوچەكانی تری ناوخۆوە دەبەستەوە
بەهۆی چاكنەكردنەوە دیارنەمابوو .لەو رێگەوبان و رێڕەوە
گڵیانەی درێژییەكەیان دەگەیشتە  19هەزار میل ،لە وەرزی
بارانباریندا تەنیا  780میلیان شیاوی بەكارهێنان بوو .چاد
هێڵی ئاسنینی تێدانەبوو ،تەنیا فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیشی
بەهۆی ملمالنێ سەربازییەكانەوە لەنێوان سااڵنی  1980و
1981دا وێرانكرا .لەساڵی 1985یشدا دەوڵەت تەنیا دوو هێڵی
تەلەفۆنی نێودەوڵەتی هەبوو.
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( )2-2هێڵی بۆڕییەكانی چاد
سەرەڕای ئەوەی بۆ یەكەمجار لە كۆتایی شەستەكاندا
نەوت لە چاد دۆزراوەتەوە ،بەاڵم شەڕی ناوخۆ ،كە ماوەی سی
ساڵ درێژەیكێشا ،بووە هۆی دورخستنەوەی وەبەرهێنەران.
لە ساڵی 1999دا كۆمەڵی نێودەوڵەتی بڕیاریدا سود لە
چاد وەربگرێت ،بەو پێیەی حاڵەتێكی ئارەزومەندانەیە و
تێیدا داهاتی نەوت بۆ دەربازكردنی هەژاران لە قەیرانەكەیان
بەكاردەهێرنێت .كاتێكیش پڕۆژەیەكی هاوبەش لەنێوان
حكومەتی چاد و هاوپەیامنییەك لە كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنانی
نەوت بە سەرۆكایەتی ئیكسۆن مۆبیل كرایەوە ،بانكی
نێودەوڵەتی پالنی دانا بەمەبەستی دروستكردنی هێڵێكی بۆڕی
بەدرێژایی  650میل ،كە بتوانێت رۆژانە  225هەزار بەرمیل
نەوت بگوازێتەوە .هێڵەكە لە كامیرۆنەوە درێژ دەبێتەوە بۆ
كەنداوی گینیا و كێڵگەكانی نەوتی باشوری چاد دەبەستێتەوە
بە بەندەرەكانی هەناردەكردن لە كەناراوەكانی زەریای ئەتڵەسی
لە كامیرۆن و لەوێوە نەوتەكە بەرەو خۆرئاوا باردەكرێت .بانكی
نێودەوڵەتی پێیوابوو ئەم رێوشوێنە پالنێكی نوێی بوێرانەیە
بۆ كەمكردنەوەی هەژاری ،نەك تەنیا لە چاد دا ،بەڵكو لە
دەوڵەتانی دیكەی تازەگەشەسەندوشدا ،كە هاوشێوەی ئەو
دەوڵەمەندن بە سەرچاوە .پالنەكانی بەرهەمهێنانی نەوت
لە واڵتدا بەرەوپێش دەچوون ،لەبەر رۆشنایی دابینبوونی
پارەی پێویست بۆ پڕۆژەكە ،چاد بەخێرایی بووە روگەیەكی
سەرنجڕاكێش بۆ وەبەرهێنانی نێودەوڵەتی.
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لە بەرامبەریشدا بانكی نێودەوڵەتی سوربوو لەسەر
بەشداریكردنی لە پڕۆژەكەدا بە مەرجێكی یاسایی – ،ئەویش
خۆی لە پابەندبوونی بە یاسای بەڕێوەبردنی داهاتی نەوتدا
دەبینیەوە– لەپێناو پاڵپشتیكردنی ئەو هێڵی بۆڕییەی چاد
بە كەناراوەكانی زەریای ئەتڵەسی لە كامیرۆن دەبەستێتەوە.
حكومەتی چاد بەو مەرجە رازیبوو ،بەڵێنیدا هیچ بەندێكی
یاساكە هەموارنەكرێت كە پێدەچوو «كاریگەری مادی بە
روە نەرێنییەكەیدا هەبێت» لەسەر سرتاتیجی كەمكردنەوەی
هەژاری ،كە ئامانجی یاساكەبوو .لە بارێكیشدا ئەگەر چاد
یاساكەی پێشێلبكردایە ،بانكی نێودەوڵەتی مافی ئەوەی
هەبوو هەر مینحەیەكی نوێ رابگرێت و پێدانی بڕە پارەكانیش
بوەستێنێت و داوای زوو دانەوەی هەر قەرزێكیش بكات.
دوای رازیبوون بەوە ،بانكی نێودەوڵەتی  190ملیۆن
دۆالری بۆ دەستپێكردنی پڕۆژەكە پێشكەشكرد .پڕۆژەی هێڵی
بۆڕییەكان ،كە پێشبینی دەكرا لە یۆلیۆی 2003دا تەواوبكرێت،
خزمەتی بە مەبەستێكی دووسەرە دەكرد ،چونكە تەنیا نەوتی
چادی رەوانەی جیهان نەدەكرد ،بەڵكو ئەوەیشی دەسەملاند
دەكرێت نەوت گەشەكردنی دەوڵەتە جیاجیاكان پتەوبكات.
چاد تا ساڵی  2003هەڵێنجانی نەوتی دەستپێنەكرد.
سەرەڕای كەمی بەرهەمی ناوخۆیی ،كە دەگەیشتە 250
هەزار بەرمیلی رۆژانە ،وەبەرهێنەرەكان – بەدیاریكراویش
هەردوو كۆمپانیای زەبەالحی ئەمریكا چیڤرۆن و ئیكسۆن
مۆبیل و كۆمپانیای نەتەوەیی نەوتی مالیزیا پرتۆناس –
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بایەخیان بە كێڵگە نەوتییە تازەكانی چاد و هەندێك بەشی
پەیپێنەبراوی بیابانەكەی دەدا .ئەگەرچی زەحمەت بوو باوەڕ
بە كارەكە بكرێت ،بەاڵم لەگەڵ هاتنی ساڵی 2004دا – بە
هۆی وەبەرهێنانی بیانی و هەناردەكردنی نەوت لەڕێی هێڵی
بۆڕییە نوێیەكانەوە – چاد بووە خاوەنی خێراترین گەشەی
ئابوری لەسەر ئاستی جیهان.
دیبی «بە روكەش» نیازی باش بوو .سوربوو لەسەر
ئەوەی چاد بەشێك لە داهاتی هێڵی بۆڕییەكان لە بودجەی
واڵتدا بەكاربهێنێت .لەسەدا دەی پارەی حكومەت تەرخانكرا
بۆ ژێرخانی تایبەت بە رێگەوبان ،تەندروستی ،ئاو و خوێندن.
پالنەكانی چاد ،كە ئامانجیان تەرخانكردنی داهاتی نەوت بوو
بۆ هەژاران هەڵسوكەوتێكی جێسەرنج بوو دوای ئەو كارانەی
لە سیاسییە گەندەڵەكانی دەوڵەتانی دیكەی ئەفریقیا بینیامن
– هاوشێوەی نایجیریا ،كۆنگۆ برازاڤیل ،گابۆن و ئەنگۆال – ،كە
ئەوەندە ویژدانیان نەبوو رێ لە گیرفان پڕكردنیان لە پارەی
نەوت بگرێت .وا سەیری هێڵی بۆڕییەكانی نەوتی چاد دەكرا،
كە رێگەیەكی منونەییە بۆ یارمەتیدانی دەوڵەتانی جیهانی
سێیەم لەپێناو دەربازبوون لە هەژاری و گەندەڵی .جیهانی
پیشەسازیش بەبایەخێكی زۆرەوە چاودێری ئەزمونەكەی
چادی دەكرد.
لەسەرەتادا وادیار بوو ،كە هێڵی بۆڕییەكان تەنیا
باشبوونێكی كەمی لە گوزەرانی هاوواڵتیانی چاددا بەدیهێناوە.
ترافیك الیتەكان لە ئینجامینا ئەوەندە كزبوون بەرادەیەك
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هیچ سودێكیان نەبوو ،ئەویش لەبەرئەوەی چاد بەشی
پێویست كارەبای بەرهەم نەدەهێنا ،هەروەك موەلیدەكانیشی
بەشێوەیەكی گونجاو كاریان نەدەكرد ،بەاڵم هاتوچۆ
كێشەیەكی گەورە نەبوو ،بەوپێیەی زۆربەی بەنزینخانەكانی
دەوڵەت چۆڵكرابوون .فولكەی رێگە گڵییەكانی ناوجەرگەی
ئینجامینای پایتەخت پڕبوون لەو مندااڵنەی كیسەی پاقلەی
سودانیان دەفرۆشت ،ئەو مندااڵنەی پێنەدەچوو ،تا تەمەنی
چل و پێنج ساڵی بژین .چونكە لەسایەی كرێیەكدا ،كە كەمرت
بوو لەیەك دۆالری رۆژانە ،بەشێكی زۆر كەمی چادییەكان
دەیانتوانی تێچوونی زۆری چاودێری تەندروستی بگرنە
ئەستۆ.
بەپێچەوانەی ئەوەشەوە ،لە دەرەوەی نوسینگەكانی
ئیكسۆن مۆبیل ئەو گوڵۆپانەی كە بۆ پاسەوانی دانرابوون
و بە موەلیدەی كارەبا كاریاندەكرد ،تیشكێكی روناكییەكەیان
یارمەتی مندااڵنی دەدا ئەركەكانی قوتابخانەیان لەبەردا
ئەنجامبدەن .بانكی نێودەوڵەتی سوربوو لەسەر ئەوەی
بەشێك لە پارەی نەوت بۆ هەژاران تەرخانبكرێت ،بەاڵم
وادیاربوو حكومەتی چاد ئەولەویەتی دیكەی هەیە .ئەو
كۆمەڵەیەی بڕیاریدەدا لەسەر چۆنێتی خەرجكردنی پارەی
نەوت ،پڕبوو لە دۆستی نزیكی سەرۆك ،كاتێكیش دیبی
لەساڵی 2004دا یەكەم بڕە پارەی نەوتی لە ئیكسۆن مۆبیل
وەرگرت ،ئەو پارەیەی لە كەلوپەلی سەربازیدا خەرجكرد.
هەر كە كۆمپانیاكانی نەوتیش لە سااڵنی  2005و
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2006دا دەستیانكرد بە دۆزینەوەی بەشی دیكە لە نەوتی
چاد ،قازانجە پێشبینیكراوەكانی ئایندەی نزیك ،زیادبوونێكی
زۆریان بەخۆوە بینی .هەندێك پێیانوابوو سێ كێڵگەی
یەكەمی نەوت دەتوانن لەماوەی  25ساڵی داهاتودا  5ملیار
دۆالر قازانجی نەوت بەدەستبهێنن ،كە ئەوەش مەودای
بەرهەمهێنانی پێشبینكراوی كێڵگەكەیە.
چاد چووە پلەی چوارەم لە لیستی هەژارترین دەوڵەتەكان
لەسەر ئاستی جیهان ،كە پێشرت لە پلەی دەیەمدا بوو ،بەاڵم
وادیاربوو سەرۆك دیبی تەنیا بایەخی بە ئاسایشی تایبەتی
خۆی دەدا نەك بەخۆشگوزەرانی گەلەكەی ،چونكە كاتێك
دەگەیشتە پایتەخت ،شەقامەكان چۆڵ دەكران و دوكانەكان
دادەخران و ئۆتۆمبێلەكان لە شەقام الدەبران .فەرمانیش
دەركرابوو تەقە لە هەر كەسێك بكرێت كە لە پشتی
پەنجەرەوەشەوە سەیربكات .لە ساڵی 2005یشدا كاتێك
پڕۆژەی هێڵی بۆڕییەكان  306ملیۆن دۆالر بەرهەمی هەبوو،
یەكێك لە گروپە نێودەوڵەتییەكانی چاودێریكردن ،كە ئەویش
رێكخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی بوو ،چادی بە گەندەڵرتین
دەوڵەت لەسەر ئاستی جیهان پۆلێنكرد.
وا پالن دانرابوو ،هەڵبژاردنی چاد لە سێی مایۆی ساڵی
 2006ئەنجامبدرێت ،بەاڵم لە سیانزەی ئەپرێلدا نزیكەی
 600یاخیبوو ،دەستیان بەسەر پایتەختدا گرت و هەڕەشەیان
لە حكومەتەكەی دیبی كرد ،هەر خێراش شەقامەكانی
ئینجامینا پڕبوون لە ئۆتۆمبێلی پڕ لە چەكدار .هەندێكیان
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جلوبەرگی قاوەیی كاڵیان لەبەردا بوو ،لەو جۆرەی تایبەت
بوو بە سوپا ،لەكاتێكدا ئەوانی تر پێیان باش بوو ئەو عەبا و
سەرپێچانە بپۆشن ،كە هاوواڵتیانی پایەتەخت بەشێوەیەكی
ئاسایی لەبەریان دەكردن .ئەوانە هێزەكانی دیبی بوون ،كە
هاتبوون بۆ بەرگریكردن لە رژێم لەدژی ئەو یاخیبووانەی،
لە هەوڵەكەیاندا بۆ البردنی دیبی لە دەسەاڵت ،سودانیان
كردبووە بنكەی خۆیان.
ئەگەر دیبی بیەوێت لە هەوڵەكانیدا سەركەوتوبێت،
ئەوا پێویستە بانكی نێودەوڵەتی كارئاسانی بۆ بكات لە
كۆنرتۆڵكردنی چۆنێتی خەرجكردنی پارەی نەوت لەالیەن
چادەوە .بەكردەوەش پەرلەمانی چاد هەنگاوێكی نائاسایی نا،
كە خۆی لەگۆڕینی یاسای بەڕێوەبردنی داهاتەكانی نەوتدا
دەبینییەوە ،بەشێوەیەك رێگەبدرێت بڕی  50ملیۆن دۆالر
لە داهاتی نەوت ،كە لە الیەن ئیكسۆن مۆبیلەوە دێت،
البدرێت و نەخرێتە سەر هەژماری بانكی نێودەوڵەتی ،كە بۆ
پڕۆژەكانی گەشەپێدان تەرخانكراوە بەو مەرجەی ئەم پارانە
راستەوخۆ بگوازرێنەوە بۆ حكومەت .ئەم مانۆڕە یاساییە وەك
بەرەنگاربوونەوەیەكی ئاشكرای بانكی نێودەوڵەتی وابوو
لەالیەن دەوڵەتێكی بچوكەوە ،كە یەكێكە لە دەوڵەتە نەوتییە
دەستدرێژیكارە نوێیەكان .وەاڵمی بانكی نێودەوڵەتی ئەوەبوو
هەژمارە هەڵپەسێردراوەكەی لە لەندەن سڕكرد ،كە بەهاكەی
 125ملیۆن دۆالری داهاتی نەوتی چاد بوو لەگەڵ بڕینی 124
ملیۆن دۆالری دیكە لە یارمەتییە پێشكەشكراوەكان بە چاد.
هەژمونی نەوت
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واڵمی دیبی بۆ هەنگاوەكەی بانكی نێودەوڵەتی ،ئەوە بوو
هێڵی نوێی بۆرییەكانی داخست ،تا ئەو كاتەی هاوپەیامنی
كۆمپانیاكانی نەوت بە سەرۆكایەتی ئیكسۆن مۆبیل 100
ملیۆن دۆالری دەداتێ .لە هەمانكاتدا چاد ویستی بەردەوامی
هاتنی داهاتی نەوت مسۆگەربكات لە یەدەگی دڵنیایی
نەوت ،كە بڕەكەی ملیار و نێوێك بەرمیلە .ئەگەرچی چاد
پێویستی بە ژێرخانی پێویست بوو ،بەاڵم دیبی توانی پشت
بە ژێرخانی كامیرۆن و نایجیریا ببەستێت بۆ گواستنەوە .دیبی
هۆشداریدایە هەموو الیەكیش ،كە لەتوانایدایە وەبەرهێنەری
دیكە بدۆزێتەوە لەوانەی لە هاوپەیامنییەكەدا بوون ،كە زیاتر
دۆستی گەلی چاد بن ،بەتایبەتی لە سایەی ئەو بەرزبوونەوە
زۆرەی لەنرخی نەوتدا هاتبووە ئاراوە .لەكۆی  306ملیۆن
دۆالر ،كە چاد لە داهاتی نەوت وەریگرتبوو ،تەنیا 27,4
ملیۆن دۆالری بۆ مەبەستی گەشەپێدان تەرخانكرا ،هەر
خێراش پارەكانی داهاتو گواسرتانەوە لەپێناو هێشتنەوەی
حكومەتەكەی دیبی لە دەسەاڵتدا .بانكی نێودەوڵەتی دركی
بەوەكرد ،كە دوای ئەمە ناتوانێت متامنە بەدیبی بكات.
بڕیاربوو ماوەی دووەم و دوا ماوەی سەرۆكایەتی دیبی،
كە پێنج ساڵە ،لە مایۆی 2006دا كۆتاییبێت ،بەاڵم لە ساڵی
2004دا دەستوری هەمواركرد ،تا بۆماوەیەكی دیاری نەكراوی
سەرۆكایەتی ،لە دەسەاڵتدا مبێنێتەوە.
ملمالنێی چاد لەگەڵ بانكی نێودەوڵەتی بەسەركەوتنێكی
گەورەی دیبی كۆتاییهات .پۆل وۆلفۆیتس ،سەرۆكی بانكی
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نێودەوڵەتی بەبوێرییەكەی دیبی توشی شۆك بوو تا ئەو
رادەیەی هەموو داواكارییەكانی دیبی جێبەجێكرد و هەر یەك
لە قەرزەكان و خەرجكردنی پارەكانی نەوت دەستیانپێكردەوە،
مشك نەڕاندی و شێر ملكەچ بوو! ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چاد
پەرۆشبوو بۆئەوەی ،پشتیوانی زیاتری بانكی نێودەوڵەتی
بەدەستبهێنێت ،بۆیە لە یۆلیۆی 2006دا گەیشتە رێككەوتنێك
لەگەڵ بانكی نێودەوڵەتی بەو پێیە لەسەدا 70ی قازانجی
نەوت دەبڕدرا بۆ دژایەتیكردنی هەژاری .راستەخۆ دوای
ئەوەش چاد دەستیكرد بە پڕۆسەیەكی گەورەی كڕینی چەك
و فڕۆكە و ئۆتۆمبێلی زرێپۆش و ئۆتۆمبێلی هامڤی.
هەرچەندە هەناردە نەوتییەكانی چاد ،كە دەگاتە 160
هەزار بەرمیلی رۆژانە – نەوتێكە بڕێكی زۆر گۆگردی تێدایە،
كە بەهاكەی كەم دەكاتەوە  -بە پشكێكی كەم دادەنرێت
بە پێودانگە نێودەوڵەتییەكان ،بەاڵم ئەو جیاوازییەی
دروستكردوە ،كە بانكی نێودەوڵەتیی یارمەتییە داراییەكانی
بگێڕێتەوە ،كە دیبی داوایدەكردن ،یان بەالنی كەمەوە ئەوە
ئومێدی دیبی بوو .خستنەڕوی جیهانی نەوت دەستی بە
كەمبوونەوە كرد ،بە رادەیەك دەوڵەتێكی خاوەن نەوتێكی
كەم و هەژار لەجۆرەكەیدا وەك چاد هەڵوێستێكی بەهێزی
هەبێت لە روبەڕوبوونەوەی دامەزراوەیەكی رەگداكوتاوی
وەك بانكی نێودەوڵەتی.
لەئۆگەستی 2006دا دیبی سكااڵی ئەوەی كرد ،كە چاد
تەنیا «وردەیەك» وەردەگرێت – وەك ئەو ناوی نا -لەو گەورە
هەژمونی نەوت
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كۆمپانیایانەی پیشەسازی نەوت بەڕێوەدەبەن ،بۆیە داوایكرد
پشكی دەوڵەتەكەی لە بەرهەمهێنانی نەوت بۆ لەسەدا 60
زیادبكرێت .سەرباری ئەوەش ،دیبی وتی چیڤرۆن و پرتۆناس
رازی نەبوون بڕی  486,2ملیۆن دۆالری ئەو باجەی لەسەریانە
بدەنە حكومەت.
رەنگە ئەم منایشكردنی هێزە هەڵوێستی سیاسی دیبی
لە ناوخۆدا پتەوكردبێت ،بەاڵم لەچاوی چاودێرە شارەزاكانی
نەوتدا لە دەرەوە ،دیبی بەو كارەی سەركێشی ئەوەی دەكرد
پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو دامەزراوە دیاریكراوانەدا بخاتە
مەترسیەوە ،ئەو دامەزراوانەی زۆر پێویستی پێیانبوو بۆ
بەهێزكردنی بەرهەمهێنانی نەوت.
تا كۆتایی ساڵی  ،2008چاد بە دەوڵەتێكی دیكتاتۆری
مایەوە و البردنی دیبی لە حوكم تەنیا مەسەلەی كات بوو.
چاد بەخۆی دەڵێت دەوڵەتێكی دیموكراتی ،بەاڵم لەوەتەی
لە ساڵی 1960وە سەربەخۆیی لە فەرەنسا وەرگرتوە ،چاد بۆ
یەكجاریش دەستاودەستكردنی ئاشتیانەی دەسەاڵتی بەخۆوە
نەبینیوە.
بۆیە بە پێچەوانەی ساوتۆمی و پرینسیپەوە ،چاد
فێری ئەوە بوو سامانە نەوتییە نوێیەكەی لە بەدەستهێنانی
هەڵوێستی بەهێزدا بەكاربهێنێت ،هەروەها فێربوو بواری
بەردەم دامەزراوە نێودەوڵەتییەكان بەرتەسك بكاتەوە و
وا لە گەورە كۆمپانیا نەوتییەكانی جیهان بكات بەردەوام
كێبڕكێبكەن بۆ بەدەستهێنانی شوێنپێیەك لەناو سنورەكەیدا.
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مانۆڕ و یارییەكانی چاد لە مەسەلەی نەوتدا بە یەكێك لە
ئاماژە بەهێزەكان دادەنرێت لەسەر ئەوەی دەوڵەتێكی
بچوكی بەرهەمهێنی نەوتی هاوشێوەی چاد دەتوانێت
بەشێوەیەكی باش یاری نەوت بكات و توانای ئەوەی
هەبێت پێگەی ئەكتەرێكی گەورەی نەوت بەدەستبهێنێت.
حاڵەتی چاد حاڵەتێكی منونەیی بوو بۆ دەوڵەتێكی نەوتی
دەستدرێژیكار ،كە سنوری خۆی لەناو سیستمی نوێی نەوتیدا
دەبەزێنێت.
تەنگژەیەكی راستەقینە
هەوڵەكانی چاد بۆ گوشارخستنەسەر بانكی نێودەوڵەتی
بایەخی زۆر كەسی لە خۆرئاوا بەالی خۆیدا راكێشا و وای
لە جیم جۆباك-ی گۆشەنوس لە پێگەی «ئێم ئێس ئین
مەنی وێب» كرد بڵێت« :ئای خوایە ،كاتێك دەوڵەتێكی
وەكو چاد ،كە ژمارەی دانیشتوانی دەگاتە  8,1ملیۆن كەس
كە لەسەر روبەری  1,3ملیۆن كیلۆمەتر لە بیابان دەژین،
گوشارت لێبكات و ئەوەی دەیەوێت بەسەرتدا بیسەپێنێت،
ئەو كاتە دەزانیت لە تەنگژەیەكی راستەقینەدایت» هێشتا
شتێك لەئارادانەبوو مایەی هەستكردن بە نیگەرانی بێت
بۆ كۆمپانیا زەبەالحەكانی نەوت ،بەاڵم دەوڵەتانێكی وەك
روسیا و ئێران و ڤەنزوێال – تەنانەت چادیش – بەشێوەیەكی
رولەزیادبوو جڵەوی كاروباریان گرتەدەست.
لە بەشی داهاتودا رۆشنایی دەخەینە سەر پەیوەندی
هەژمونی نەوت
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گەشەسەندوی نێوان چین و ئەفریقیا .چینییەكان و
ئەفریقیاییەكان لەڕوی سیاسییەوە تەواو جیاوازن ،لەگەڵ
ئەوەشدا نەوت ئەو فاكتەرە بوو ،كە رۆڵی سەرەكی گێڕا لە
كۆكردنەوەی نێوانیاندا.
پەراوێزەكان
( )1ساوتۆمی و پرینسیپ لە نیوە كەمرتی ئەو بڕە
پارەیەی دەستكەوت ،چونكە نایجیریا كاتێك تێچوونی
سەرەتایی پرۆسەی بەرهەمهێنانی نەوتی گرتە ئەستۆ لەسەدا
60ی دەستكەوت .لەگەڵ ئەوەشدا پشكی ساوتۆمی هەر
چوار هێندەی قەبارەی داهاتەكانی حكومەت لە ساڵی
2004دا زیاتر بوو.
( )2جیفری ساكس ،لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ نوسەری
كتێبەكە لە 29ی ئەپرێلی 2008دا.
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بەشی 3
چین ئەفریقیا داگیردەكات

لە كاتی گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب بۆسەر خۆرئاوا لە
سااڵنی  1973و 1974دا ،هەریەك لە دەوڵەتانی خۆرئاوا و
ئاسیا لە پشتبەسنت بە نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،خۆیان
دەبوارد.
ئەگەرچی ویالیەتە یەكگرتوەكان بەنیاز نییە سیاسەتی
پچڕاندنی پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی كەنداو پەیڕەوبكات،
بەاڵم لەهەوڵدایە بۆ گەڕان بەدوای رێگەیەكدا «ئالودەبوونی»
بە نەوتی عەرەب كۆتایی پێبهێنێت ،پاشان روداوەكانی یانزەی
سێپتەمبەر هاتن و مەترسییەكانی جیهانیان زیاتركرد ،بۆیە
هەژمونی نەوت
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چیرت پێویست ناكات سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە «سەوز»
بن ،واتە هەر دۆستی ژینگە بن (ئینجا لەڕوی سیاسییەوە
بەسود بن) ،بەڵكو پێویستە ویالیەتە یەكگرتوەكان لە
هەندێك الیەنی پشتبەسنت بە دەوڵەتانی بەرهەمهێنی نەوت
رزگاربكەن ،بەاڵم بەداخەوە ،سەرەڕای بوێریی چەمكەكانی
وزەی جێگرەوە (هاوشێوەی ئاشە هەواییەكان و پلێتەكانی
وزەی خۆر و ئیسانۆڵ) و رێوشوێنەكانی پاراستنی وزە
(هاوشێوەی ئۆتۆمبێلە قەبارە بچوكەكان و خێرایی كەمەكان)،
ئەوا لە ئەرزی واقیعدا جیهانی پێشكەوتو پێیوایە ئەركی خۆی
بوو ئەم هەوڵەی لە چەندین ساڵی رابردوەوە دەستپێبكردایە.
لەم كاتەی ئێستاشامندا چەند ئابوریەكی گەشەسەندو
هەیە ،لە گەشەكردنیاندا وەك دڕندەی برسین و پێویستە
تێربكرێن ،لەبەرئەوە پێویستە چارەسەری دەستبەجێ بۆ وزە
بدۆزرێتەوە.
* * *
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بۆ ماوەیەكی دورودرێژ ناوی ئەفریقیا تەنیا گرێدراوی
هەواڵە خراپەكان بوو ،چونكە زۆربەی دانیشتوانی جیهان
كاتێك بیر لە ئەفریقیا دەكەنەوە شەڕی ناوخۆ و برسێتی و
نەخۆشی ئایدز و بەرزی رێژەی مردنی منداڵ و هەژاری زۆر
و گەندەڵی حكومی بەخەیاڵیاندا دێت ،بەاڵم دۆزینەوەی
نەوت تروسكاییەكی هیوابەخشبوو بۆ گۆڕینی ژیانی زۆرێك
لە ئەفریقیایەكان بەرەو باشرت.
وەكو ساوتۆمی و پرینسیپ و چاد ،كە لە بەشی دووەمدا
باسامنكردن ،ئێستا چەندین دەوڵەتی دیكەی ئەفریقیا،
هاوشێوەی گینیای كەمەرەیی و گابۆن و ئەوانی دیكە ،بڕێكی
زۆر دەسەاڵتی سیاسی و ئابورییان هەیە.
لە سەرەتادا گەورە كۆمپانیاكانی نەوت چوونە ئەفریقیا،
بەو هیوایەی ئەو كیشوەرە بێتە سەرچاوەیەكی نوێی نەوت
بۆیان ،بەاڵم لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا دەركەوت ئەفریقیا
كێشەی نوێ بۆ ئەو كۆمپانیایانە دروستدەكات ،كە هاوتان بەو
چارەسەرانەی بۆ كێشە كۆنەكان پێشكەشكراون .كۆمپانیاكان
بۆیان رونبوویەوە مامەڵەكردن لەگەڵ سعودیەكان و
كوێتیەكاندا ئاسانرتە ،بەراورد بەمامەڵەكردن لەگەڵ
ئەفریقیایەكاندا ،چونكە دەوڵەتانی خۆهەاڵتی ناوەڕاست
هەرچەندە نیشانەكانی ناسەقامگیرییان پێوە دیاربێت،
بەالنی كەمەوە خاوەنی رژێمی سیاسی فەرمانڕەوای ئەوتۆن،
كە دەكرێت بۆ ماوەی یەك نەوە ،یان ماوەیەكی نزیك لەوە
پشتیان پێببەسرتێت ،لە كاتێكدا لە ئەفریقیا رەنگە لەماوەی
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هەر چەند مانگێكدا ،لە یەك دەوڵەتدا كودەتایەكی سەربازی
بەسەر حوكمدا روبدات .رەنگە كۆمپانیایەك سەودانامەیەك
لەگەڵ یاخیبوویەكدا ،كە ئەمڕۆ نازناوی جەنراڵی بەخۆی
بەخشیوە ئیمزا بكات ،پاشان بۆ سبەینێ ببینێت بە تەواوی
لە دەسەاڵت البراوە ،هەروەها كۆمپانیاكان پێیانوابوو باشرتە
بۆیان مامەڵە لەگەڵ كەسانێكدا بكەن ،كە پێشرت ناسیویانن.
هەندێك لەم وەبەرهێنەرانەی زوو هاتبوون ،بەردەوامبوون،
بەاڵم ژمارەیەكی كەمییان دەستیانكرد بە جێهێشتنی كیشوەری
ئەفریقیا ،بەوەش دەرفەتیان دایە ئەو دەوڵەتانەی ترسێكی
كەمرت و نیگەرانییەكی كەمرتیان هەیە سەبارەت بە مەترسییە
چاوەڕوانكراوەكانی گرژی و ئاڵۆزییە باوەكانی ئەفریقیا.
لە سەرەتای نەوەدەكانی سەدەی بیستەمدا و سەرەڕای
كێشە سیاسییەكان و بایكۆتكردنەكانی بەرهەمهێنان ،نەوتی
ئەفریقیا دەستیكرد بە رۆڵگێڕانێكی بەرچاو لە دابینكردنی
پێداویستییە نەوتییەكانی جیهاندا ،پێشبینییەكانی تایبەت
بە ژمارەی ئەو بەرمیالنەی دەكرێت لە خاكی ئەفریقیادا
دەربهێرنێن ،گەشبینانە بوون .پێشبینییە پێشوەختەكان وتیان
لەگەڵ هاتنی ساڵی 2015دا ،پشكی ئەفریقیا لە بازاڕی نەوتی
ئەمریكادا بەڕێژەی لەسەدا  15بۆ لەسەدا  ،25گەشەدەكات.
ئەگەر وردی ئەم پێشبینیانە بسەملێت ،ئەوا ئەفریقیا
لەماوەیەكی كەمدا ،كە لە هەشت ساڵ تێناپەڕێت ،خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست رادەماڵێت ،بەو پێیەی سەرچاوەی سەرەكی نەوتی
دەرەكییە لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا .بەدڵنیاییەوە وا دیاربوو
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كاروبارەكان بەو ئاڕاستەیەدا دەڕۆن .لە ساڵی 2001دا داهاتی
نەوتی ویالیەتە یەكگرتوەكان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
لە داهاتی نەوتی ئەفریقیا زیاتر بوو بەڕێژی لەسەدا 10
زیاتر و قەبارەكەی گەیشتە  1,3ملیۆن بەرمیلی رۆژانە .وا
دیاربوو ئەو كاتە هەردوو ناوچە سەرەكییەكەی بەرهەمێنانی
نەوت نزیكن لە یەكسانبوونەوە .داهاتی نەوتی ئەمریكا
لە ئەفریقیا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پشكی لەسەدا 22ی
داهاتی ئەمریكای لە نەوتی خاو پێكدەهێنا ،بەاڵم رەنگە ئەم
هاوسەنگییە ببێتە هۆی ئەوەی روبكرێتە ئەفریقیا لەماوەی
چەند ساڵی كەمی داهاتودا.
ساڵی  1982ئابوریی چین بە تێكڕاییەكی سااڵنە
گەشەیدەكرد ،كە دەگەیشتە لەسەدا  ،9لە ساڵی 1993یشدا
تێكڕای گەشە لەسەدا  13بوو ،لە ساڵی  2006یشدا گەیشتە
لەسەدا  ،11,3هەروەها سەركردەكانی چین روبەڕوی
گرێكوێرەیەك ببوونەوە سەبارەت بە تێكڕای گەشەی
دەوڵەتەكەیان .بۆ مسۆگەركردنی بەردەوامی هاوواڵتیانیشیان
لەسەر پشتیوانیكردنی سیستمی سیاسی ئێستا ،پێویست بوو
ئەو سەركردانە هیچ نەبێت توانای ژیانی توێژێكی مامناوەند
پێشكەشی هاوواڵتیان بكەن ،بەاڵم كاتێك چۆنێتی دابینكردنی
پێداویستییەكانیان لە وزەی پێویست بۆ ئەو سرتاتیجییەیان
هەڵسەنگاند ،خۆیان لە بارێكدا بینیەوە ،كە لە گۆڕاندا بوو.
بە هاتنی ساڵی  ،1989كۆگای نەوت بەرەو كەمبوونەوە
دەچوو ،پێویست بوو ئەو الیەنە نوێیانەی لەبری
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خستنەڕوەوە هاتبوونەوە نێو پڕۆسەی خواست و خستنەڕو،
بەدوای سەرچاوەی نا تەقلیدیدا بگەڕێن .ئەوەی دەمایەوە
دەوڵەتە بچوكەكان بوون ،كە كەمرت سەقامگیرن و بەزۆریش
مەترسیدارن ،زۆرێك لەم دەوڵەتانەش دەكەوتنە ئەفریقیاوە.
پسپۆڕان پێشبینییانكرد بە هاتنی ساڵی  ،2045نەوتی
هاوردەكراو رێژەی لەسەدا 45ی پێداویستییە نەوتییەكانی
چین پێكبهێنێت .هیچ گومانێك نەماوە ،بۆیە ئەگەر چین
بیەوێت روبەڕوی پالنی گەشەی ناوخۆیی ببێتەوە و ببێتە
هاوردەكارێكی تەواوی نەوت ،ئەوا پێویستە ئەفریقیا رۆڵێكی
تەوەری لە پالنەكەیدا بگێڕێت.
چین لە ساڵی 1959دا نەوتی لە خاكەكەیدا دۆزیەوە،
بەاڵم ئەو كێڵگە نەوتیانەی لەسەر خاكەكەیدان ،هەرگیز
نەیانتوانیوە شانبەشانی ئابورییە فراوانبووەكەی بەخێرایی
رێبكەن .دواجار لە ساڵی 1993دا هاوسەنگی لەنێوان
بەرهەمی نەوتی نەتەوەیی چین و تێكڕای گەشەكردنی
ئابورییەكەی گۆڕا ،بەجۆرێك چین بووە هاوردەكارێكی
تەواوی نەوت .لە دەیەی نەوەدەكانی سەدەی بیستەم و
دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا نەوت دەوڵەتی
چین و كیشوەری ئەفریقیای پێكەوە كۆكردبۆوە .چین پەرۆش
بوو بۆ بەرەوپێشربدنی گالیسكەی گەشەی ئابورییەكەی،
ئەفریقیاش پێویستی بە شارەزایی و تەكنۆلۆجیا بوو ،تا
سەرچاوە تازە دۆزراوەكانی لە كااڵیەكی خاوەوە بگۆڕێت بۆ
كااڵیەكی قازانجهێن .كاتەكە بۆ هەردوال منونەیی بوو .جەخت
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نەكردنەوەی چین لەسەر چەند مەسەلەیەكی دیاریكراو،
كە خۆرئاوا ترسی لەبارەیانەوە هەبوو – هاوشێوەی بەرتیل
و گەندەڵی و پێشێلكردنی مافی مرۆڤ – ئاسانكاری زۆری
بۆ دەوڵەتانی ئەفریقیا كرد بە مەبەستی مامەڵەكردن
لەگەڵ چینییەكاندا .لە كاتێكیشدا نرخی نەوت دەستی
بە بەرزبوونەوە كرد ،چەند الیەنێكی دیكە دەستیان دایە
راكێشانی دەوڵەتانی ئەفریقیا – كۆمپانیای زەبەالحی وەك
تۆتاڵ ،ئیلف ،رۆیاڵ دەچ شێل ،ئیكسۆن مۆبیل و چیڤرۆن
تەكساكۆ – بەاڵم خواستی چین لەسەر نەوت زۆر برسیانە
بوو بەشێوەیەكی تایبەتی ،بۆیە لەسەرەتای ساڵی 2004دا
ئەم خواستە رێژەی لەسەدا 40ی كۆی گەشەی خواستی
جیهان لەسەر نەوت پێكدەهێنا ،بەجۆرێك پێشی ژاپۆنی
دایەوە و چووە پلەی دووەم لە بەكاربردنی نەوتدا لەدوای
ویالیەتە یەكگرتوەكان .پسپۆڕانی نەوت بە ناوچەی خۆرئاوای
ئەفریقیایان دەوت «ئەلدۆرادۆی پیشەسازی نەوت» .هەندێك
لە شیكەرەوان باوەڕیانوایە ناوچەكە لەسەدا 10ی یەدەگی
نەوتی جیهان لەخۆدەگرێت .دەشوترێت هاوردەی نەوتی
ویالیەتە یەكگرتوەكان لەخۆرئاوای ئەفریقیا ،لە ساڵی 2005دا
زیاتربووە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست .نایجیریای زەبەالحی
نەوتیش لە خۆرئاوای ئەفریقیا ،نزیكەی لەسەدا  10بۆ 12ی
هەناردەی نەوتی بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان دابیندەكرد.
بەهاتنی ساڵی  2006وێنەی جیهانی نەوت بەراورد بە
دەیەی رابردو گۆڕابوو ،چونكە هاوردەی نەوتی ئەمریكا
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لە ئەفریقیاوە لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست زیاتر بوو ،تەرازوی
بازرگانی چین لەگەڵ ئەفریقیا بەرزبووەوە بۆ ژمارەیەكی
گەورە و گەیشتبووە  55ملیار دۆالر .ئەو هاوبەشییەی لەنێوان
چین و دەوڵەتانی ئەفریقیادا پێكهاتبوو جێگەیەكی تەوەری
لە سیستمی نوێی نەوتیدا گرتبوو .نەوت بەكردەوە هەژارانی
پێكەوە كۆكردەوە.
چین ئەفریقیای داگیركرد ،نەك بە چەك ،بەڵكو بە پارە
و هەژمون .لە ساڵی 2005دا كۆمپانیاكانی چین  175ملیۆن
دۆالریان لە ئەفریقیا خستە وەبەرهێنانەوە لە پڕۆژەی
دۆزینەوەی نەوت ،بنیاتنانی ژێرخان ،رێگاوبان ،هێڵی
ئاسنین ،بەرنامەكانی كشتوكاڵ و خوێندندا .لە 10ی یەنایەری
ساڵی  2006یشدا «دامەزراوەی نیشتامنی چین بۆ نەوتی
دەریایی» ،كە كۆمپانیایەكی حكومی چینە ،رایگەیاند پالن
دادەنێت بۆ كڕینی پشكێك بە رێژەی لەسەدا 2,27( 45
ملیار دۆالر) لە كێڵگەیەكی نەوتی ،كە دەكەوێتە بەرامبەر
كەناراوەكانی نایجیریا ،هەروەها چینییەكان رێژەی لەسەدا
64ی هەناردەی نەوتی سودانیان دەكڕی.
بەهاتنی سەرەتای ساڵی  2007یش ،چینییەكان بەردەوام
بوون لە هەوڵەكانیان بۆ بەدەستهێنانی نەوت ،نەك تەنیا
لە سودان و نایجیریا و چاد ،بەڵكو لە ئەنگۆال ،جەزائیر،
گابۆن ،گینیای كەمەرەیی و كۆماری كۆنگۆیش .بەرنامەی
چین بۆ هەڵكەندن و گەڕان بەدوای نەوتدا لە ئەفریقیا
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بەالی ئەفریقیاییەكانەوە زۆر پەسەند بوو ،بۆیە لە كاتێكدا
كەنەدا و ویالیەتە یەكگرتوەكان پەیوەستبوون بە دۆزینەوە
گەورەكانەوە ،چین رازی بوو بەوەی ،دەست بەسەر دۆزینەوە
بچوكەكاندا بگرێت ،باوەڕی بەوەش هەبوو ،كە هەمەجۆری
لە كیشوەرێكی ناسەقامگیری وەك ئەفریقیادا ،سودی خۆی
هەیە.
لە رێی وەبەرهێنانەكانی چین لە ماددە خاوەكان
و خواستی لەسەریان ،ئەو دەوڵەتەی زۆرترین ژمارەی
دانیشتوانی هەیە لەسەر ئاستی جیهان ،ئاڕاستەی ئابوری زۆر
دەوڵەتی دەگۆڕی ،لە ئەنگۆالوە تا ئوسرتالیا ،بەاڵم مەسەلە
گرنگەكە ئەوە بوو ،كە چین هێزی نوێی بازرگانی خۆی
دەگۆڕی بۆ هێزێكی سیاسی ،بەجۆرێك هەنگاوی بەرەو
شانۆی جیهانی دەنا و وەك دەوڵەتێك هەڵسوكەوتی دەكرد،
كە سورە لەسەر ئەوەی ببێتە زلهێزی داهاتوی جیهان.
بااڵدەستی لەڕێی خۆشگوزەرانییەوە
ئەوە رونبووەتەوە كە چین بایەخی زۆرتری بە گەشەی
ئابوری ناوخۆیی داوە .ئەگەرچی سەركردەیەكی چینی نییە
دان بەمەدا بنێت ،بەاڵم چینییەكان هەموو ئاماژەكانیان
بەدەستەوەداوە ،سەبارەت بەوەی دەخوازن لە سەدەی
بیست و یەكەمدا بااڵدەستیان بەسەر جیهاندا بسەپێنن.
بەالی چینییەكانەوە وەبەرهێنان لە ئەفریقیا و ناوچەكانی
دیكەدا ،بەشێك بوو لە سرتاتیجێكی سیاسی هەمەالیەن،
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نەوتیش بەشێكی دیكەی بوو .لەڕوی مێژوییەوە سیاسەتی
دەرەكی چین لە بەشی زۆریدا بریتیبوو لە هێرشی توندی
ئاڕاستەكراو بەرەو روی ئیمپریالیزم.
چین لە روانگەیەكی رەش و سپیەوە لەجیهانی دەڕوانی،
بۆیە ئەوەی لەبەرژەوەندی ویالیەتە یەكگرتوەكان،
یاخود خۆرئاوادا بێت ،راستەوخۆ لەبەرژەوەندی چیندا
نابێت ،پێچەوانەكەشی هەر راستە .لەڕێی دابڕانیشیان لە
دەوڵەتانی دیكەی جیهان ،چینییەكان هیچ گرنگییەكیان
لە فێربوونی زمانی ئینگلیزیدا نەدەبینیەوە ،4هەروەك
تەنیا حەماسێكی كەمیشیان بۆ هونەر ،یاخود پیشەسازی
خۆرئاوا هەبوو .ئێستاش دركیان بەوە كردوە ،كە رەنگە
كارلێك و مامەڵەی ئابوری لەگەڵ خۆرئاوا بەهادار بێت
و دیپلۆماسیەت و یارمەتی دەرەكیش لەڕوی هەژمونەوە
هەندێك بەهای هەبێت .لەدیدارە نێودەوڵەتییەكانیشدا
چین توندی لێدوانەكانی كەمكردەوە و دەستبەرداری گوتارە
تەقلیدییە پرۆتستۆكەرانەكەی بۆ خۆرئاوا بوو .لەبری ئەوەش
زۆرجار چینییەكان هەژمونی خۆیان ،كە لە قەبارەكەیانەوە
سەرچاوەی گرتوە ،هەروەها هێزی دەنگدانیان پێشكەش بە
ئەفریقیاییەكان كردوە.
سەرۆك دیبی سەرۆكی چاد دەڵێت «لەرابردودا كاتێك
 .4بەپێچەوانەی ئەوەشەوە ،زۆرێك لە الوانی ئەمریكا و ئەوروپا
بەپەرۆشەوە لە هەوڵی فێربوونی زمانی چینی هاوچەرخ (ماندەرین)
دان!
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كێشەیەكامن روبەڕو دەبووەوە ،كە پەیوەندی بەوەوە
هەبوو ،یەكێك لە دەوڵەتانی دراوسێ هەندێك بەكرێگیراوی
بۆ داگیركردمنان دەنارد ،هیچ یەكێك لەو سكااڵیانەی
پێشكەشی نەتەوەیەكگرتوەكامنان دەكردن ،سەیر نەدەكرا،
چونكە چین بەرهەڵستی ئەوەی دەكرد» .لەو كاتەوە
ئەنگۆال پەیوەندییەكانی لەگەڵ تایواندا پچڕاندوە بۆئەوەی
لە چین نزیكببێتەوە و دەرگە لەبەردەم وەبەرهێنانەكانی
چیندا بكاتەوە ،هەروەها دیبی دەڵێت لەئێستادا «دەتوانین
بە بێ ترس باسی ئەو مەسەالنە بكەین ،كە نیگەرامنان
دەكەن».
چین ئەو یاریزانە بێ بەهایە نەماوە ،بەڵكو بووەتە
یەكێك لە یاریزانە گەورەكانی بواری نەوت لە ئەفریقیادا.
چین راهێنانی بە هەزاران ئەفریقیایی لە زانكۆكانیدا كردوە و
بەهەزاران پزیشكی ناردوەتە ئەفریقیا ،ئەم كارانەش لەالیەن
ئەفریقیاییەكانەوە بەچاكە باسدەكرێن .هۆ جینتاو-ی سەرۆكی
چین چەند بەڵێنێكی دابوو ،لەوانە زیادكردنی یارمەتییەكانی
چین بۆ ئەفریقیا بۆ دوو هێندە لە ساڵی 2009دا و راهێنانی
پانزە هەزار پیشەیی شارەزا و پێدانی كورسی خوێندن بە چوار
هەزار خوێندكاری ئەفریقیا و پێشكەشكردنی یارمەتی لە كێشە
كشتوكاڵییەكانی كیشوەرەكەدا.5

 .5هۆ جینتاو دەوڵەتانی دیكەی جیهانیشی لەبیر نەكرد ،بۆیە لە ساڵی
2006دا تەنیا سەفەری نەكرد بۆ ڤێتنام بۆ ئامادەبوون لە لوتكەی
هاوكاری ئابوری ئاسیا و ئۆقیانووسی ئارام ،بەڵكو چووە الوس و
هندستان و پاكستانیش.
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هۆ جینتاو:
سەركردەیەكی چینی خاوەن پالنی ئومێدبەخش
هۆ جینتاو-ی سەرۆكی چین ،كە تەمەنی شەست و
چوار ساڵە ،سەركردەیەكە خواستی زۆری هەیە ،چونكە لە
سەرەتای شەستەكاندا ئەو كاتەی خوێندكاری زانكۆ بوو،
چووە ناو پارتی كۆمۆنیستەوە و لەو كاتەوە ئەندامێكی
دڵسۆزی ئەو حزبەیە.
ئەگەرچی هۆ جینتاو لەكاتی بینینی كەسانی بیانیدا
ناخۆشحاڵی پێوە دیارە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چاالكرتین
باڵیۆزی چین و گرنگرتینیان بوو لەسەرەتای ساڵی 2004وە،
ئەو ساڵە دوو هەفتەی لە باشوری ئەفریقیا بەسەربرد،
بەڵێنی ئەوەشی دا ،وەبەرهێنان بەبڕی ملیارەها دۆالر
لە هەریەك لە ئەرجەنتین ،بەرازیل ،چیلی و كوبادا
بكات ،هەروەك ماوەیەكیشی لە كینیا ،نایجیریا ،ویالیەتە
یەكگرتوەكان ،روسیا ،سعودیە و مەغریب بەسەربردوە.
لە كۆتایی ساڵی 2006دا هۆ جینتاو لە بێجین میوانداری
 48سەركردەی ئەفریقیای كرد و بەدرێژایی سێ هەفتە
وتووێژیان كرد ،ئەویش وەك رێگەیەك بۆ دەستپێكردنی
«داگیركاری» چین بۆ ئەفریقیا.
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( )1ئەنگۆال
ئەنگۆال بۆیەكەمجار لە ساڵی 1955دا نەوتی لە
خاكەكەیدا دۆزیەوە و چەندین ساڵی ویست ،تا درك بە رادەی
گرنگی یەدەگی نەوتی ،ئەو دەوڵەتە كرا .لە ساڵی 2007دا
یەدەگی باوەڕپێكراوی نەوتی ئەنگۆال بە نزیكەی  8ملیار
بەرمیل مەزەندەكرا و زۆربەی دەكەوتنە ئەو ناوچانەی زیاتر
لەسەد میل لە كەناراوەكانیەوە دور نین .بەرهەمی نەوتی
ئەنگۆال لە سەرەتای ناوەڕاستی حەفتاكانی سەدەی بیست
و یەكەمدا ،دە هێندە زیادیكرد و لە ساڵی 2005دا گەیشتە
 1,4ملیۆن بەرمیلی رۆژانە و لە ساڵی 2006دا گەیشتە 1,5
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە .بەدرێژایی دوو دەیەش بەرهەمهێنانی
نەوتی خاو بۆ چوار هێندە زیادیكرد .بەپێی زانیارییەكانی
بەڕێوەبەرایەتی زانیارییەكانی وزە ،چاوەڕوان دەكرێت
بەرهەمی نەوتی ئەنگۆال بە هاتنی ساڵی  2008بگاتە دوو
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە ،ئەویش ئەو كاتە پێشبینیكراوەیە بۆ
كاركردن لەو ناوچانەی بەرهەمهێنان ،كە دەكەونە قوواڵیی
ئاوەوە .لە دیسەمبەری ساڵی 2006دا بانكی نێودەوڵەتی
رایگەیاند –بەوشێوەیەی لەگەڵ مەزەندەكانی بەڕێوەبەرایەتی
زانیارییەكانی وزەدا یەكدەگرێتەوە– پێدەچێت بە هاتنی
ساڵی  ،2011بەرهەمی نەوتی ئەنگۆال هاوتای بەرهەمی
كوێت ببێتەوە ،ئەویش بە گەیشتنی بە  2,6ملیۆن بەرمیلی
رۆژانە.
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كۆمپانیاكانی نەوت لە سەرانسەری جیهاندا گومانیان
هەبوو لەوەی ،رەنگە ئەنگۆال یەكێك بێت لە دوایەمین لەو
ناوچە نەدۆزراوانەی نەوتیان تێدایە .لە ساڵی  2006یشدا
كۆمپانیای نەوتی ئیتالیا ئینی پارەیەكی سەرسوڕهێنەری
پێشكەشكرد ،كە بڕەكەی  902ملیۆن دۆالر بوو بە مەبەستی
مسۆگەركردنی مافی هەڵكەندن لەبەرامبەر كەناراوەكانی
ئەنگۆالدا .ئەو كاتە ئەوە زۆرترین بڕەپارە بوو ،كە كۆمپانیایەكی
نەوت بیدات لەبەرامبەر مافی هەڵكەندندا.
پاولۆ سكارۆنی بەڕێوەبەری جێبەجێكاری كۆمپانیای
ئینی دەڵێت« :كارەكە ئەو كاتە وەك جۆرێك لە شێتی وابوو،
بەاڵم لە راستیدا وا هەستدەكەین ،كە هیچ شێتییەكی تێدا
نییە ،چونكە یەدەگی گەورەی نەوت لە ئەنگۆال هەیە ،كە
ناوچەیەكی ئەفریقیایە و دەكرێت بەرهەمهێنانی نەوت
تێیدا گەشە بكات و ئێمەش دەمانویست بەشێك بین لەم
6
گەشەكردنە».
لەدوای پێشنیارەكەی ئینی ،كۆمپانیای ساینۆبك كە
كۆمپانیایەكی چینییە و خاوەندارێتییەكەی هی حكومەتە،
هەروەها كۆمپانیای سۆنانگول ،كە ئەویش كۆمپانیایەكی
نەتەوەیی نەوتی ئەنگۆالیە ،پێكەوە بڕی  2.2ملیار
دۆالریان پێشكەشكرد لەبەرامبەر مافی هەڵكەندن لە
دوو شوێنی دیكە بەرامبەر كەناراوەكانی ئەنگۆال.
 .6وتاری «كاتی ئێستا ،ئەنگۆال بابەتی یەكەمە لە لیستی بایەخپێدانەكانی
كەرتی نەوتدا» ،نیویۆرك تایمز20 ،ی مارسی .2007
64

رۆبەرت سلیتەر

لە ساڵی 2006دا ئەنگۆال لە پلەی 142دا بوو لە نێو 163
دەوڵەتدا لە نیشانەكانی گەندەڵیدا ،كە سااڵنە رێكخراوی
شەفافیەتی نێودەوڵەتی دەریدەكات .سندوقی نێودەوڵەتی
نەخت دودڵ بوو لەوەی هیچ پارەیەكی زیاتر بداتە ئەنگۆال تا
بەشێوەیەكی گونجاو رونی نەكاتەوە ئەو چوار ملیار دۆالرەی
پارەی نەوت چیان بەسەر هاتووە ،كە لەسااڵنی دوای شەڕی
ناوخۆی واڵتەكەدا دیار نەماون .لەگەڵ ئەوەشدا قەبارەی
داهاتی نەوتی ئەنگۆال واڵتەكەی دەخستە پێگەیەك بتوانێت
بایەخ بە مەترسییەكانی سندوقی نێودەوڵەتی نەخت نەدات.
چونكە ئەنگۆالییەكان دەیانتوانی چینی و ئەمریكییەكان
هەڵبخەڵەتێنن و بانك و سندوقی نێودەوڵەتی نەختیش
بەتەواوی پشتگوێبخەن.
لە ساڵی 2004دا كاتێك سندوقی نێودەوڵەتی نەخت
بەگومانی بوونی گەندەڵی قەرزێكی بۆ ئەنگۆال راگرت ،خێرا
چینییەكان قەرزێكی جێگرەوەیان بەبڕی دوو ملیار دۆالر
پێشكەشكرد ،بەو كارەشیان چینییەكان پشكێكی گەورەیان
لە بەرهەمی داهاتوی نەوتی ئەنگۆال دەستكەوت .چین
لە بنچینەدا خۆی بەدوردەگرت لە سیاسەتەكانی بانك و
سندوقی نێودەوڵەتی نەخت سەبارەت بە نزمرتین ئاستی
شەفافیەت ،هەڵسەنگاندنی كۆی قەرز ،سیاسەتی دارایی و
بەخششی كراوە بۆ گرێبەستەكان و لێكۆڵینەوە لە كاریگەرییە
ژینگەییەكان.
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بە هاتنی ساڵی  2005ئەنگۆال بووە گەورەترین
هەناردەكاری نەوت بۆ چین ،چونكە نەوتی ئەنگۆال
نزیكەی لەسەدا 40ی هاوردەی نەوتی چینی لە ئەفریقیا
پێكدەهێنا .كۆمپانیاكانی چین چوونە ئەنگۆال بۆ
دروستكردنی پرد ،نەخۆشخانە ،نوسینگە ،هێڵی ئاسن،
قوتابخانە و رێگاوبان ،ئەمە سەرباری جێگیركردنی تۆڕێك
لە ریشاڵی تیشكی و راهێنانی كرێكارانی ئەنگۆال لە
بواری پەیوەندییەكاندا.
لە لواندای پایتەختی ئەنگۆالدا نرخی یەك شەو مانەوە لە
ئوتێلەكاندا بەرزبووەوە بۆ زیاتر لە  200دۆالر ،كۆمپانیاكانی
نەوتیش بەرپرسیاربوون لە بەكارهێنانی تەواوی ژوری
ئوتێلەكان بۆ ماوەی دوو مانگ بە پێشەكییەوە ،هەندێك
لە فەرمانبەرانی ئەم كۆمپانیایانەش بە بێ وەستان ،هەفتانە
سێ جار سەفەریان بۆ هیوسنت دەكرد .ئەمڕۆ ئابوری ئەنگۆال
بەتێكڕای گەشەكردنێك بەڕێژەی لەسەدا 18ی سااڵنە ،بە
یەكێك لە خێراترین ئابورییەكان لەڕوی گەشەكردنەوە
دادەنرێت ،نەك تەنیا لە كیشوەری ئەفریقیا ،بگرە لە هەموو
جیهانیشدا .ئەنگۆال بووەتە دووەم گەورەترین هەناردەكاری
نەوت لە دەوڵەتانی باشوری بیابانی ئەفریقیا لەدوای نایجیریا.
لەساڵی  2003یشەوە پیشەسازییەكانی نەوت و گاز،
زیاتر لە  20ملیار دۆالر وەبەرهێنانی بیانیان راكێشاوە.
نەوتیش زیاتر لەسەدا 40ی كۆی بەرهەمی ناوخۆ و نزیكەی
لەسەدا 90ی داهاتی حكومەت پێكدەهێنێت.
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( )2زیمبابۆی
چیرۆكی زیمبابۆی چیرۆكێكی جیاوازە ،چونكە لە
یۆلیۆی 2005دا و سەرەڕای چەندین تۆمەت سەبارەت
بە پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ ،كە ئاڕاستەی سەرۆك
رۆبەرت مۆگابی كرابوون ،حكومەتی چین بەڵێنی كۆمەڵێك
یارمەتی ئابوری بەواڵتەكەدا ،ئەویش لەبەرامبەر «ئیمتیازی
كانزایی و بازرگانی دیكەدا» .وەزیری دەرەوەی چین وتی:
«چین متامنەی هەیە ،كە حكومەت و گەلی زیمبابۆی
دەتوانن بەشێوەیەكی شیاو كاروباری خۆیان بەڕێوەببەن»
بەڕونیش ئاماژەی بۆ ئەوە كرد ،كە وەزارەتەكەی متامنەی
هەیە كە سەربازگەكانی ئەشكەنجەدانی سەربە مۆگابی
ناتوانن رێگری لە وەبەرهێنانەكانی چین لە پڕۆسەی
بەرهەمهێنانی نەوتی زیمبابۆی یاخود كڕینی ئەو نەوتە
بكەن .لەزاری هۆ جینتاو-یشەوە باڵوكرایەوە ،كە بە
مۆگابی وتوە« :بەشدارییەكی مەزنت كردوە لە پەیوەندی
دۆستایەتی نێوان هەردو واڵتەكەماندا ...منیش ئامادەم بۆ
گۆڕینەوەی قوڵی بیروڕا لەگەڵ فەخامەتتان سەبارەت بە
پەیوەندی دووقۆڵی نێوان هەردوو واڵت ».چەند ساڵێك
دوای ئەوە و لەبەرامبەر توڕەیی نێودەوڵەتیدا ،چین قایل
و وادیاربوو ،كە پێدەچێت هەوڵی دوركەوتنەوە لە مۆگابی
بدات ،بەاڵم لەوانەیە ئەم پچڕانی پەیوەندییە تەنیا روكەش
بێت و بەس.
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( )3یارمەتیدان ،یاخود هاندان؟
بەوپێیەی زۆربەی كێڵگە نەوتییە گەورەكان لە جیهاندا
دوربوون لەدەستی چینەوە« ،كار گەیشتە ئەوەی چین –
لەمیانی هەوڵەكانی بۆ دابینكردنی نەوتی پاشەكەوتكراو لە
زۆرترین سەرچاوەوە  -مامەڵە لەگەڵ رژێمە سەركوتكارەكان
بكات لە هاوشێوەی سودان و ئێران و میامنار .بەدیاریكراویش
چین لە ئەفریقیا چاالك بوو» 7.لە راستیدا لە ناوچەی دارفۆر
لە سودان ،پارەی نەوتی چین و چەكی دروستكراوی چین،
پشتیوانی ئەو كۆمەڵكوژیانەیان كرد ،كە دوچاری سەدان
هەزار كەس لەو ناوچەیە بوونەوە.
بە هۆی دۆزینەوە نەوتییەكانەوە لە هەموو كیشوەرەكەدا،
بەرهەمهێنەرانی ئەفریقیایی نەوت بەردەوامبوون لە
كۆكرنەوەی پارەیەكی زۆر .ئەگەر نرخی بەرمیلێك نەوتیش تا
ساڵی  2020لەسەرو  50دۆالرەوە مبێنێتەوە ،بەرهەمهێنەرانی
نەوت لەخۆرئاوای ئەفریقیا یەك ترلیۆن دۆالر كۆدەكەنەوە،
ئەم ژمارەیەش دوو هێندە لە هەموو یارمەتییەكانی دوای
كۆلۆنیالیزم زیاترە ،كە بەخرشاونەتە دەوڵەتانی ئەفریقیا
لە پاش سەربەخۆبوونیان لە پەنجا و شەستەكانی سەدەی
بیستەمدا .لە هاوینی ساڵی  2008یشدا نرخی نەوت سێ
 .7نیكۆالس كریستۆڤ ،نیویۆرك تایمز23 ،ی ئەپرێلی http://www. ،2006
 .opinion/23kristof.html/23/04/nytimes.com/2006لە ناوچەی دیكەی
وەك كێڵگە نەوتییەكانی بەرامبەر كەناراوەكانی كەمبۆدیا هەریەك لە فرانس
تۆتاڵ و هاوپەیامنێتییەك بەسەرۆكایەتی چیڤرۆن و دامەزراوەی نیشتامنی چین
بۆ نەوتی دەریایی كێبڕكێیان دەكرد بۆ بەدەستهێنانی پشكی شێر لەو یەدەگەی
نەوت ،كە بە زیاتر لە دوو ملیار بەرمیل مەزەندە دەكرا .وادیاریشە كە چین لەو
روەوە پێشڕەو دەبێت.
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هێندەی ئەو ئاستە بەرزبووەوە .ئەو پارانە دەیانتوانی
یارمەتی زۆرێك لە كودەتاكان و بزوتنەوەكانی یاخیبوون و
كۆمەڵكوژی ئەتنیكی بدەن ،بەاڵم بەشێوەیەكی ئاسایی تەنیا
بەشێكی كەمیان بۆ بنبڕكردنی هەژاری لێ ئاڕاستە دەكرا.
بێگومان داگیركاری چین بۆ كیشوەری ئەفریقیا ،دیمەنێكی
تەواو جیاوازی بە كیشوەرەكە بەخشیوە ،چونكە لە ساڵی
1990وە هیچ بەرهەمهێنێكی بیانی نەوت كاریگەرییەكی وەك
ئەو كاریگەرییەی چین دروستنەكردوە .ئەو پرسیارەش ،كە
لەالی جیهان دروستبووە ئەوەیە ،ئایا كاریگەری چین لەسەر
ئەفریقیا كاریگەرییەكی ئەرێنی بووە؟
بەزۆری و بەگشتیش ،دیارە وەاڵمەكە ،بەڵێ-یە .هەندێك
لە رەخنەگران چینیان بەوە تۆمەتباركرد ،كە دەستپێشخەری
كەمرت لە دەستپێشخەری كۆمپانیا ناوخۆییەكانی ئەفریقیا
پێشكەشدەكات و كرێكاری ئەفریقیایی بەكارناهێنێت.
هەندێكی تریش بەباشیان نەدەزانی چین بەرتیل بداتە
ئەفریقیاییەكان یان پارەی یارمەتییان پێشكەشبكات بە
بێ سەپاندنی هیچ مەرجێك سەبارەت بە حوكمداری.
هەروەك هەندێكی دیكە نیگەرانیان دەردەبڕی لەوەی
رەنگە ئامادەیی چین لە ئەفریقیا الیەنی دیكەی بیانی
یارمەتیدەر دوربخاتەوە ،كە لەوانەیە خوازیاری یارمەتیدانی
ئەفریقیاییەكان بن وەك چینییەكان ،ئەگەر لەوانیش زیاتر
نەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا لە ساڵی 2005دا داگیركاری چین بۆ
ئەفریقیا تێكڕایەكی گەشەكردنی بۆ دەوڵەتانی هەناردەكاری
هەژمونی نەوت
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نەوتی ئەفریقیا لێكەوتەوە ،كە بڕەكەی لەسەدا  5.5بوو 8.بە
هاتنی ساڵی  2009یش پێشبینی كراوبوو ،كە بە هۆی قەیرانی
دارایی جیهانەوە گەشەی دەوڵەتانی هەناردەكاری نەوت بۆ
لەسەدا  2,4نزمببێتەوە.
هەوڵی بنیاتنانی بنكەیەكی سەربازی ئەمریكا لە
كەنداوی گینیا
بەهۆی بەرژەوەندییە گرنگەكان لە ئەفریقیا ،ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە كاتێكی زووەوە گەڕایەوە بۆ ساڵی
 2002لە بیركردنەوە لە رێگەچارەكانی پاراستنی بەرژەوەندییە
نەوتییەكانی لە كەنداوی گینیا ،بەاڵم بیرۆكەی بنكە سەربازییەكە
توشی هەندێك ئاستەنگ بووەوە ،چونكە چەندە دەوڵەتانی
ئەفریقیا لە هۆكاری ئارەزوی ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ
پاراستنی بەرژەوەندییە نەوتییەكانی تێدەگەن ،بەاڵم متامنەیان
بەهیچ جموجوڵێك نەبوو ،كە روكارێكی كۆڵۆنیالیزمی هەبێت.
تا ساڵی 2008یش هێشتا بیرۆكەكە جێی گفتوگۆ بوو.
( )1-3پەرۆشی بۆ پێشكەشكردنی یارمەتی لە ئەفریقیا
ئەنگۆال لە هەموو دەوڵەتانی ئەفریقیا زیاتر بەخێرهاتنی
چینییەكانی كرد ،لەگەڵ ئەوەشدا چەند هێزێكی خۆرئاوایی
و ئاسیایی دیكە بەختەرەوەر بوون بە پەیوەندییان لەگەڵ
دەوڵەتی ئەفریقیایی دیكەدا ،وەك فەرەنسا لەگەڵ گابۆن،
 .8وتارێك بەناونیشانی»باشبوونی پێشبینییەكانی گەشەی ئەفریقیا» ،بی
بی سی نیوز16 ،ی مایۆی .2006
70

رۆبەرت سلیتەر

ژاپۆن ،هندستان و روسیا لەگەڵ گینیای كەمەریی و چاد و
كامیرۆن .لە كۆتدیڤوار كە زۆربەی ناوچەكانی كشتوكاڵین،
چین قەرزی پێشكەشكرد بۆ بنیاتنانی پایتەختێكی نوێ لە
یامۆسۆكرۆ .لە چاد-یش ،چین پالنی دادەنا بۆ دروستكردنی
یەكەم پااڵوگەی نەوت ،دروستكردنی رێگەی نوێ ،دابینكردنی
ئاودێری و بنیاتنانی تۆڕێكی مۆبایل.
هیچ كەس لە ئەفریقیاییەكان دڵخۆشرت نەبوو بە خواستی
زۆری چین بۆ نەوت ،چونكە ئەفریقیاییەكان سودمەند دەبوون
لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت ،هەروەها لەو پەیوەندییە
پتەوەی لەگەڵ دۆستە نوێیە چینییەكانیاندا پەیدایانكردبوو،
ئەو دۆستانەی رێگەوبان و پرد و بەنداویان دروستدەكرد
بە تێچوون و كاتێكی كەمرت لەوەی ئەفریقیاییەكان
پێشبینیاندەكرد ،هەروەها شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە ،كە
ئەفریقیاییەكان دڵخۆش بن بەسڕینەوەی  10ملیار دۆالری
قەرزی دوقۆڵی لەسەر هەندێك لەدەوڵەتانی ئەفریقیا.
بەچاوپۆشین لەوەی بارودۆخەكە بەكوێ دەگات – چ ئەو
دەوڵەتانەی بەدوای هێزی نەوتدا دەگەڕێن پەیوەندی ئاڵۆز
لەگەڵ چینییەكان دروستبكەن ،یاخود یەكێك یان زیاتر لە
گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتیەكانی نەوت تێوەبگلێن لەملمالنێ
یان توندوتیژی نێوخۆیان – ئەوا سیستمی نوێی نەوتی تەواو
جیاوازبوو لەو هەلومەرجە ئارامەی لە سەدەی نۆزدەیەم و
بەشی زۆری سەدەی بیستەمدا باڵی بەسەر دۆخەكەدا كێشابوو،
سەرلەنوێش تەرازوی هێز وەرچەرخانی بەخۆوە بینییەوە.
هەژمونی نەوت
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بەشی 4
هێزی بیابان :كەنداو و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

بۆ هەزاران ساڵ ،ئابوری نیمچە دورگەی عەرەب لەڕێی
كولتوری خێڵە بەدەوییەكانەوە دروستبووە ،كە لە ناوچەكانیدا
نیشتەجێبوون و ئاژەڵەكانیان لەسەر ئەو گژوگیا كەمەی لەسنوری
بیابانەكانیدا هەبووە لەوەڕەواندوە ،كە باران بە ناڕێكوپێكی
تێیاندا دەبارێت .دەبوو هەر شوانێك پێداویستی لەوەڕی
ئاژەڵەكانی بپێوێت لەبەرامبەر پێداویستی خۆی لە ئاو و ژمارەی
9
ئەو ماوەیەی لە گەشتی گەڕانەوەیدا بۆ دۆڵەكە دەیەوێت.
لەو رۆژانەدا كە هیچ باران نەدەباری ،ئاژەڵەكان بە هۆی
كەمی خۆراك و ئاوەوە لەناودەچوون ،خێڵەكان دەستیانكرد
بە گەڕان بەدوای سەرچاوەی جێگرەوەی داهاتدا .هەندێكیان
بوونە جوتیار ،یاخود كاری رستنیان دەكرد ،هەندێكیشان
 .9چاوگ ،یان سەرچاوەی ئاو ،یاخود مێرگ.
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خویان دایە پیشەی جیاواز .هەندێك بوونە بازرگان و كاروانی
حوشرتەكانیان بە باری كااڵوە بە بیاباندا دەخستەڕێ ،تا
بەحاجیەكانی بفرۆشن ،لە كاتێكدا هەندێكی تریش دەستیان
بەسەر دۆڵەكاندا گرت ،كە ئەمانەیان سەركەوتوترینیان
بوون ،چونكە ئەمانە ئەو ماددانەیان كۆنرتۆڵكرد ،كە لە ناخی
زەوییەوە دەردەهێرنان.
* * *
خێڵە بەدەوییەكان ،كە ئەمڕۆ هەموویان پێكەوە
سعودیە پێكدەهێنن ،تەنیا لەژێر حوكمڕانی ئال سعوددا لە
ساڵی  1932یەكخران .ئەو كاتە جیهان لە ناوەڕاستی قۆناغی
داكشانە گەورەكەدا بوو ،تەنیا سەرچاوەی داهاتی شانشین ئەو
رەسمە (میرانە)بوو ،كە بەسەر ئەو حاجیانەدا دەیسەپاند ،كە
سەردانی هەردوو شاری پیرۆزی مەككە و مەدینەیان دەكرد.
بە هۆی داكشانە جیهانییەكەشەوە ژمارەی حاجیەكان بەرەو
كەمبوونەوە دەچوو ،پاشان لە ساڵی 1933دا نەوت لە خاكی
سعودیەدا دۆزرایەوە.
كۆمپانیای سۆكال لەڕێی دانوستانەوە مافی هەڵكەندنی
بۆ دوو ساڵ بەدەستهێنا ،بەمەبەستی گەڕان بەدوای نەوتی
سعودیە و بەرهەمهێنانیدا .ئەم كۆمپانیایەش كۆمپانیای
تەكساكۆ-ی بانگهێشتكرد تا بەشداری ئەو سەدانامە بكات،
رەنگە ئەمەش سەرەتایەك بووبێت بۆ ئەو كۆمپانیایەی دواتر
بەناوی كۆمپانیای نەوتی ئەمریكی عەرەبی (ئارامكۆ) نارسا.
بە مەبەستی بەدەستهێنانی سەرمایەی زیاتریش ،هەریەك
لە ئیكسۆن و مۆبیل بانگهێشتكران ،بۆئەوەی بچنە پاڵ
هاوپەیامنییەكە .بەمشێوەیەش ئەو كاتە سیستمی نوێی نەوت
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دامەزرا لەنێو ملی بیابانی نیمچەدورگەی عەرەب و ژوری
ئەنجومەنەكانی بەڕێوەبردنی گەورە كۆمپانیا نەوتییەكانی
ئەمریكادا.
نەوت بەرامبەر بە زێڕ
شا عەبدولعەزیز بن سعود بوو ،دانوستانی لەسەر
ئیمیتازەكانی نەوتی سعودیە كرد ،لەگەڵ كۆمپانیای ستاندەرد
ئۆیڵ كۆمپانی ئۆف كالیفۆرنیا (سۆكال) .لەبەر ئەوەش كە
متامنەی بە دراوی كاغەز نەبوو ،بۆیە پێی لەسەر ئەوە
داگرت ،كە لەبەرامبەر نەوتدا زێڕ بدرێت .سەرەڕای ئەوەش
كە ویالیەتە یەكگرتوەكان ئەو كاتە وازی لە پێوانەی زێڕ
هێنابوو ،بەاڵم حكومەتی فیدراڵی ئەو جیاكارییەی قبوڵكرد و
رازی بوو بەوشێوەیەی پادشا دەیەوێت پارەكەی بدرێتێ .بۆ
چەندین ساڵی داهاتوش هەموو ساڵێك بەرمیلی پڕ لە پارەی
زێڕ باردەكرا بۆ سعودیە بە مەبەستی پێدانی پارەی نەوت.

شێوەی  :4-2بەراوردێكی مێژویی بەرهەمهێنانی نەوتی ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمریكا و سعودیە( .سەرچاوە :كارگێڕی زانیارییەكانی وزەی ئەمریكا).
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سعودییەكان تا دوای ناوەڕاستی سەدەی بیستەم،
چاوەڕوانیانكرد تا هەستیان بە كاریگەری ئابوری دۆزینەوەی
نەوت كرد ،بەاڵم دواجار بەتەواوی روكاری ژیانی گۆڕین.
سامانی نەوت بواری ئەوەی دایە سعودیە ،كە خوێندن
و چاودێری تەندروستی خۆڕایی هەمەالیەن بۆ هەموو
هاوواڵتیان دابینبكات ،بە بێ وەرگرتنی هیچ باجێك .شارەكان
دروستكران ،قوتابخانە و رێگاوبانیان تێدا بنیاترنا ،هاوكات
لەگەڵ ئەوەشدا بەستنی پەیوەندی لەگەڵ بیانییەكان و
كرانەوەی چاوی سعودیەكان بەڕوی بازرگانی جیهانی
پێشكەوتو ،كولتورەكەیدا لە ئارادابوو.
هەندێك لە چاودێران وتیان :بۆ گەلێك ،كە تا كاتێكی
زۆر نزیك گەلێكی بەدەوی بوو ،لە بیاباندا دەژیا ،رەنگە ئەم
پێشكەوتنە «گەورەتربێت لەوەی ،كە پێویستە و خێراتریش بێت
لەو رەوتەی ،كە پێویستە» .لە كاردانەوەیەكی بەرگریكارانەشدا
هەندێك لە سعودیەكان پابەندبوونیان بە رێساكانی ئاینی
ئیسالمەوە زیاتر كرد وەك رێگەیەك بۆ پارێزگاریكردن لە كولتوری
باویان ،بەاڵم خانەوادەی شاهانە ،سەرەڕای پابەندبوونی بە
نەریتە ئاینیەكانەوە ،سەرسامبوو بە شێوازی ژیانی خۆرئاوایی.
هەندێك لە ئەندامانی خانەوادەی شاهانە لە خانەی زیادكردنە
گەورەكاندا بیرناون ،بەرهەمی هونەرییان كڕیوە ،هەروەها لە
ماركێتەكانی هاری وینستۆن و كارتێرز بیرناون خشڵیان كڕیوە،
هەروەها لە لەندەن و مۆنتیكارلۆ ئوتێلیان كڕیوە .هەموو ئەو
زەوی و خانوبەرانەی لە سعودیە «كەس داوایان ناكات» ،بەهی
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شا دادەنرێن ،چونكە شا نەك بە تەنیا بە فەرمانڕەوای شانشین،
بگرە بە خاوەنی زۆربەی زەویەكانیشی دادەنرێت .ئەم سیاسەتە
سودێكی مەزنی بۆ شا هەبوو ،چونكە لەم دەوڵەتدا ،كە پێشرت
دەوڵەتێكی بەدەوی بوو ،روبەرێكی زۆر فراوان زەوی هەبوو،
«كەس خاوەنی» نەبوو .ئەنجامەكەش ئەوەبوو خانەوادەی
شاهانە توانی لەسەدا  30بۆ لەسەدا 40ی قازانجی نەوتی
شانشین بۆ ئەندامانی تەرخانبكات.
هەمیشە مەسەلەی دابەشكردنی قازانجی نەوت ،سەرچاوەی
ناكۆكی بەردەوام بووە لە نێوان گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتیەكانی
نەوت و حكومەتی میوانداریكەردا .بەدرێژایی سااڵنی سەرەتای
تەمەنی پەیوەندی نەوتی سعودی ئەمریكی ،دیاربوو سعودیەكان
رازین بەوەی كاروبارەكان لەدەست كۆمپانیا ئەمریكاییەكاندا
بن ،بەاڵم لە ساڵی 1950دا شا عەبدولعەزیز بن سعود – ،كە
هەستیكرد سعودیەكان مافی خۆیان لە قازانجی دابەشكراوی
نەوت دەستناكەوێت – ،دەستیكرد بە گوشارخستنە سەر ئارامكۆ،
بۆئەوەی قازانجی نەوت بە شێوەیەكی یەكسان دابەشبكرێت،
هەڕەشەی خۆماڵیكردنی دامەزراوە نەوتییەكانی واڵتەكەشی كرد.
كاتێكیش تەپوتۆزی شەڕەكە نیشتەوە سعودیەكان دەستبەرداری
داواكاری خۆماڵیكردن بووبوون ،بەاڵم پشكی لەسەدا 50ی
قازانجی نەوتیان پێدرابوو.
لەگەڵ ئەوەشدا ،بەخێرایی ئەو كاتەش هات ،كە چیرت
رێژەی لەسەدا 50ی قازانج سعودیەكانی رازی نەدەكرد .لە
ساڵی 1968یشدا شێخ ئەحمەد بن زەكی یەمانی ،وەزیری
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نەوتی سعودیە وتارێكی لە زانكۆی ئەمریكی لە بەیروت
پێشكەشكرد و تێیدا روكاری ئەو پالنە فراوانخوازییەی
دیاریكرد ،كە ئامانجی زیادكردنی دەسەاڵتی سعودیەبوو بەسەر
سەرچاوە نەوتییەكانیدا .یەمانی باسی «بەشداریكردن»ی كرد،
لە پیشەسازیدا بەپێچەوانەی باسی خۆماڵیكردنەوە ،بەاڵم
كەس بەم قسەیەی هەڵنەخەڵەتا ،چونكە نیازی رونبوو ،كە
دەیوست وابكات حكومەتی سعودیە خاوەنی دەسەاڵت بێت
بە سەر بەرهەمی نەوتی سعودیەوە.
لەماوەی پێنج ساڵدا سعودیەكان وازیان لە زاراوەی
«بەشداریكردن» هێنا و دەستیانكرد بە بەرنامەیەك بۆ
خۆماڵیكردن و هیواداربوون لەرێیەوە هەڵوێستی خۆیان
پتەوبكەن .لە ساڵی 1973یشدا شانشین دەستی بەسەر
لەسەدا 25ی كۆمپانیای ئارامكۆدا گرت و بۆ ساڵی داهاتوش
زیادبوو بۆ لەسەدا  .60بە هاتنی ساڵی 1980یش ،سعودیەكان
بەتەواوی ئارامكۆیان كۆنرتۆڵكرد و ناوەكەشیان گۆڕی بۆ
كۆمپانیای نەوتی سعودی عەرەبی (ئارامكۆی سعودی).
كۆمپانیاكە ویستی مەترسی سعودیەكان بڕەوێنێتەوە لەوەی
الیەنی ئەمریكی چەوسێنەرانە هەڵسوكەوتی كردوە ،بە
پاڵنەری رێزگرتنیش لە نەریتە ناوخۆییەكان ،رێبەری ریكالمی
كۆمپانیاكە بانگەشەی ئەوەی دەكرد ،كە مونتەدایەكە توانای
ئەندامانی كولتور جیاوازی لە كاری پێكەوەییدا دەسەملێنێت.
سعودیەكان سوربوون لەسەر گرتنەبەری ئەو پەیڕەوە
و لەڕێی دەستپێكردنی پڕۆسەی خۆماڵیكردنی كۆمپانیای
ئارامكۆوە ،سعودییەكان پێشینەیەكیان دەچەسپاندن ،چونكە
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تا ئەو كاتەش روینەدابوو دەوڵەتێكی نەوتی لە دەوڵەتانی
جیهانی سێیەم گومان لە دەسەاڵتی گەورە كۆمپانیاكانی
نەوتی خۆرئاوا بكات .هیچ دەوڵەتێكیش هەرگیز بەجدی
بیری لەوە نەكردبووەوە هەوڵی كەمكردنەوەی هەژمونی
دارایی زلهێزەكان بدات ،چونكە تەنیا ئەوان بوون تەكنۆلۆجیا
و شارەزایی پێشكەوتوی نەوتی پێویستیان بۆ پڕۆسەی
بەرهەمهێنانی نەوت لەالبوو.
ئۆپیك
رێكخراوی دەوڵەتانی هەناردەكاری نەوت (ئۆپیك) لە
كۆنگرەیەكدا لە بەغدا دامەزرا ،لەسێپتەمبەری  1960و لە
پێنج دەوڵەتی دامەزرێنەر پێكهاتبوو لە( :عێراق ،ئێران،
كوێت ،سعودیە و ڤەنزوێال).
پاشان نۆ دەوڵەتی دیكەش چوونە پاڵ ئەم دەوڵەتە
دامەزرێنەرانە ،ئەوانیش بریتیبوون لە :قەتەر ،1961
ئیندۆنیسیا  ،1962لیبیا  ،1962ئیامراتی عەرەبی یەكگرتو
 ،1967جەزائیر  ،1969نایجیریا  ،1971ئیكوادۆر  ،1973گابۆن
 1975و ئەنگۆال  .2007ئیكوادۆر لەماوەی دیسەمبەری
1992وە بۆ ئۆكتۆبەری  2007ئەندامێتی خۆی هەڵپەسارد
و لە ساڵی 1994یشدا گابۆن رێكخراوەكەی بەجێهێشت.
یەكەم بارەگای ئۆپیك لە جنێڤ-ی سویرسا بوو بەر لەوەی
لە سێپتەمبەری 1965دا بگوازرێتەوە بۆ ڤیەننا لە نەمسا.
سەرچاوەwww.opec.com :
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ئەم سەركەوتنە سعودیەكانی هاندا ،كە باوەڕ بەوە
بهێنن ،كە ئەگەر هێزی نەوت بە وریایی و لەجێی خۆیدا
بەكاربهێرنێت ،دەكرێت كاریگەرییەكی مەزنی لەسەر ژیانی
سیاسی و ئابوری واڵتەكەیان هەبێت.
یەك دەیە دوای ئەوە ،سعودیەكان رێچكەیەكی
سودبەخشیان دەستپێكرد و چوونە دەرەوەی سنوری
دەوڵەتەكەیان و رێكخراوی ئۆپیك-یان دامەزراند ،كە
رێكخراوێكە ئامانج لێی بەهێزكردنی هەژمونی دەوڵەتانی
بەرهەمهێنەری نەوتی جیهانی سێیەمە بە پلەیەكی زیاتر.
لەكاتی كردنەوەشیدا ،ئۆپیك خاوەنی دوو لەسەر سێی
بەرهەمی رۆژانەی نەوتی جیهان بوو ،كە دەگەیشتە 45
ملیۆن بەرمیل.
بە هاتنی ساڵی 1960یش ،هەژمونی سعودیە هاوشانی
بەرهەمهێنانی نەوت لە دەوڵەتەكەدا زیاتر دەبوو ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا خۆڕاگربوو لەبەرامبەر ئەو داواكارییە
ناوخۆییانەی هانیاندەدا ،بۆ بەكارهێنانی هەژمونی خۆی
لەبنیاتنانی پەیوەندی بەهێزتر لەگەڵ دەوڵەتانی عەرەبی
دۆست و سزادانی خۆرئاوا لەسەر پشتیوانیكردنی دوژمنە
10
سەرسەختەكەی دەوڵەتانی عەرەب ،كە ئیرسائیلە.
بە هاتنی ساڵی  1970یش ،بەرهەمی نەوتی سعودیە
گەیشتە  3ملیۆن بەرمیلی رۆژانە .ئەگەرچی حەوت
 .10دژایەتییەكە لە شێوەی كاری تیرۆریستی لە سەرەتای پەنجاكاندا
بەرجەستەبوو ،پاشان لەشێوەی جەنگێكی ئاشكرادا لە نێوان سااڵنی
 1967و 1973دا.
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خوشكەكە لە سییەكانی سەدەی بیستەمەوە كۆمەڵگەی
نەوتیان كۆنرتۆڵكردبوو ،بەاڵم تا سەرەتای حەفتاكان سعودیە
بووە گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت لەسەر ئاستی جیهان
و نزیكبوو لە بااڵدەستی .ئەو كاتە سعودیەكان خاوەنی
وزەیەكی بەرهەمهێنانی زیادەبوون ،بەشی ئەوەی دەكرد
پارێزگاری لەیەدەگی نەوت بكەن و توانای ئەوەیان هەبێت
بەرهەمی نەوت زیاد بكەن یاخود كەم بكەنەوە ،لەپێناو
كۆنرتۆڵكردنی نرخدا .پێویستیان بەوە هەبوو نرخ لە خاڵێكی
هەستیاردا بهێڵنەوە ،چونكە دەبێت ئەو نرخە بەرزترین
ئاست بێت ،كە بازاڕ بەرگەی بگرێت ،بەاڵم لە هەمانكاتدا
نابێت هێندەش بەرزبێت وا لە بەكاربەرانی نەوت بكات،
بەدوای سەرچاوەی دیكەی وزەی جێگرەوەدا بگەڕێن .دڵنیایی
باڵی بەسەر كۆمەڵگەی نەوتیدا كێشا ،چونكە ئەوانەی لە
پێگەی دەسەاڵت دابوون ،دەیانویست رەوشەكە بەو شێوەیە
بێت .لەگەڵ ئەوەشدا بااڵدەستی نەوتی ئەمریكا ،بەرەو
نەمان دەچوو .لە نۆڤەمبەری ساڵی 1970یشدا ویالیەتە
یەكگرتوەكان بووە هاوردەكارێكی تەواوی نەوت .ئەمەش
یەكەم زەنگی ئاگاداركردنەوە بوو بۆ ئەو واڵتە ،بەاڵم كەس
سەرنجی نەدابوو.
لە یەكی ئۆكتۆبەری ساڵی 1973دا ،وتارێك لە گۆڤاری
«ئۆیل ئاند گاز»دا بە ناونیشانی «هەڵوێستی خراوەڕوی
ئەمریكا لەسوتەمەنی زستانە مەترسیدارە» باڵوكرایەوە و تێیدا
نوسەر دوپاتیكردبووەوە ،كە كەمبوونەوەی نەوتی ئەمریكا
هەژمونی نەوت
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نزیكە .لە شەشی ئۆكتۆبەری 1973یشدا ،لەگەڵ سەرەتای
جەنگی رۆژی لێبوردەیی (جەنگی ئۆكتۆبەر) ،یەكێك لە
ئەمیندارانی گشتی پێشوی ئۆپیك ئاگاداركردنەوەیەكی بۆ
11
ویالیەتە یەكگرتوەكان دەركرد ،كە تێیدا دەڵێت:
عەرەب ئێستا كلیلی قەیرانی وزە و قەیرانی داراییان
لەدەستدایە .دەشزانن چۆن هەریەكەیان وەك چەكێكی
سیاسی بەكاربهێنن .لەبەر رۆشنایی ئەمەشدا عەرەب ئێستا
لە پێگەیەكدان بواریان دەدات ،بەتەنیا ناكۆكییەكەیان لەگەڵ
ئیرسائیل چارەسەربكەن ،چۆن؟ تەنیا لەڕێی كەمكردنەوەی
بەرهەمی نەوتەوە ،نەك سەپاندنی گەمارۆ ،یان راگرتنی
تەواو ،تەنیا بە راگرتنی بەرهەم لەم ئاستی ئێستایدا.
لە چەند هەفتەی داهاتودا ئەم شانازیە بووە واقیع،
چونكە دەوڵەتانی عەرەبی بەرهەمهێنی نەوت ،وەك
ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر یارمەتیدانی خۆرئاوا بۆ ئیرسائیل،
گەمارۆیەكی نەوتیان دەستپێكرد .كەسایەتییەكی دیاریكراو
باڵی بەسەر روداوەكاندا كێشا ،كە ئەویش ئەحمەد بن
زەكی یەمانی ،وەزیری نەوتی سعودیە بوو ،كە خاوەنی
كەسایەتییەكی سەرنجڕاكێش و جێمشتومڕ بوو.
سااڵنی دورودرێژی خزمەتی یەمانی لە پۆستەكەیدا وەك
وەزیری نەوت ،هەژمونێكی سیاسی باشی پێبەخشیبوو .دانوستانكار،
سەرمایەدار ،سیاسەمتەدار و بلیمەت بوو ،كەسایەتییەكەی گرنگرتین
ئامرازەكانی بوو لەبواری پەیوەندییە گشتییەكاندا .زۆر بەباشی بە
 .11ژمارەی ئۆكتۆبەری 1973ی گۆڤاری «ئۆیل ئاند گاز».
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ئینگلیزی قسەیدەكرد ،ریشێكی تەنكی هەبوو ،كە بەوردی رێكوپێك
كرابوو ،كەشخەبوو دەردەكەوت ،كاتێك قاتە ئینگلیزییە بەتایبەت
دروستكراوەكەی و بۆینباخی ماركەی هیرمیس-ی لەبەردەكرد،
رێك وەكو ئەوە وابوو عەبا عەرەبییەكەی و جامانەكەی پۆشیبێت.
میوانێكی باشی بەرنامەی «الری كینگ الیڤ» بوو ،یارمەتیدەریش
بوو لە باشكردنی وێنەی عەرەب لەچاوی خۆرئاوادا ،هەروەها
یەمانی ئەو كەسایەتە سەرەكییە بوو ،كە لەپشت گەمارۆ نەوتییەكە
و لێكەوتەكانیەوە بوو لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بەدرێژایی
چەند ساڵی داهاتو.
( )1دەوڵەتانی دیكەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
تا حەفتاكانی سەدەی بیستەم ،زۆربەی دەوڵەتانی
كەنداوی فارس (عەرەب) و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەژێر
چەپۆكی خۆرئاوا دەرچووبوون ،پشكی زۆربەی ئەو كۆمپانیا
پاشكۆیانەیان كڕیبوو ،یان دەستیان بەسەردا گرتبوون ،كە
نەوتی تایبەت بەو دەوڵەتانەیان بەرهەمدەهێنا .بە هاتنی
سەرەتای نەوەدەكانیش زۆرێك لە كۆمپانیا پاشكۆكان
بەتەواوی چوونە ژێر باری خۆماڵیكردنەوە.
لە عێراقیش بەریتانی و ئیتالییەكان تا ساڵی 1961
گۆڕەپانەكەیان كۆنرتۆڵكردبوو ،كاتێك حكومەتی شۆڕش بە
سەركردایەتی عەبدولكەریم قاسم لەسەدا 99.5ی ناوچەكانی
ئیمتیازی نەوتی عێراقی خۆماڵیكرد .كێڵگەكانی بەرهەمهێنانی
نەوت تا ساڵی  1971لە ژێر دەستی خۆرئاوادا مانەوە،
هەژمونی نەوت
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ئەوكاتەی حكومەتی عێراق بەشەكەی تری خۆماڵیكرد ،ئەو
جموجوڵەش بووە هۆی زیادبوونێكی گەورە لە داهاتەكانی
حزبی بەعس بە سەركردایەتی سەدام حسێن.
تا ساڵی  1991كۆمپانیای ئەنگلۆ -فارسی لە ئێران
نەوتی بەرهەمدەهێنا و لە ساڵی 1932یشدا سۆكال نەوتی
بە بڕی شیاو بۆ مامەڵەی بازرگانی لە بەحرەین دۆزییەوە.
لە ساڵی 1953دا كوێت گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت
بوو لە ناوچەی كەنداودا ،قەتەریش هاتە كاروانەكەوە
دوای ئەوەی لە ناوەڕاستی پەنجاكاندا بڕی شیاوی نەوتی
بۆ مامەڵەی بازرگانی تێدا دۆزرایەوە .پاش ئەویش لە ساڵی
1962دا ئەبو زەبی هات و دواتر لە كۆتایی پەنجاكانیشدا
دوبەی و عومان.
( )2ئایندەی نەوتی عەرەب
ویالیەتە یەكگرتوەكان ئەو كاتەی لە هەناردەكارێكی
تەواوی نەوتەوە گۆڕا بۆ هاوردەكارێكی تەواو ،یەكەم زەنگی
ئاگاداركردنەوەی فەرامۆشكرد ،ئێستاش زەنگی دووەمی
ئاگاداركردنەوەی بۆ لێدراوە ،كە گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەبە،
بەاڵم هەر بەردەوامبوو لە فەرامۆشكردنی .بەكاربردنی
نەوتیش لە ئەمریكا لە هەشتاكانی سەدەی بیستەمدا
بەردەوام لە زیادبووندابوو.
یەكێك لە گەورە بەڕێوەبەرانی كۆمپانیای بریتیش
پرتۆلیۆم هۆشیاریدا لەوەی لەسایەی تێكڕای بەرزبوونەوەی
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بەكاربردنی نەوتدا ،پێویستە ویالیەتە یەكگرتوەكان چوار یان
پێنج كێڵگەی نوێی زەبەالحی نەوت بدۆزێتەوە و دەبێت
ئەو كارە بەخێرایی بكرێت .هەروەك سێر ئێریك دریك،
سەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی كۆمپانیای بریتش پرتۆلیۆم،
هۆشدارییەكی هاوشێوەی دا (دۆزینەوەی پێنج كێڵگەی
نوێی نەوت لەجیهاندا لەناوچەی كەنداوی برۆدۆ كارێكی
زۆر گونجاو دەبێت) 12و تێیدا وتی :ژمارەی كێڵگە نەوتییە
نوێیە دۆزراوەكان زۆر كەمە و رەنگە لەماوەی هەشت ساڵدا
بەرهەمی نەوت كەمببێتەوە .بەهاتنی ساڵی  ،1992سعودیە
 9.8ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانەی بەرهەمدەهێنا لەبەرامبەر
بەرهەمی ویالیەتە یەكگرتوەكاندا ،كە  8.6ملیۆن بەرمیل بوو.
چیرت سعودیەكان ئەو گەلە بەدەوییە نین ،كە لەبیاباندا
دەژیا ،هەروەك چیرت تەنیا بە وەرگرتنی زێڕ بەوپێیەی «تاكە
دراوی راستەقینەیە» رازی نابن .لەو راستیە تێگەیشنت ،كە
ویالیەتە یەكگرتوەكان و دەوڵەتانی دیكەی جیهان هێشتا
تێینەگەیشتون ،ئەوەیە :كە رۆژێك لە رۆژان نەوت نامێنێت.
بەزیرەكی خۆیشیان سعودیەكان سەرچاوەكانیان هەمەجۆر كرد
و پشكی گەورەی داهاتی نەوتیان بۆ كڕینی ئوتێل و ماركێتی
گەورە و نوسینگە لە هەریەك لە نیویۆرك ،لەندەن ،پاریس و
هۆنگ كۆنگ بەكارهێنا .بەوەیا دەریانخست ،كە تێڕوانینێكیان
هەیە خۆرئاوا نییەتی.
 .12كەنداوی برۆدۆ كە دەكەوێتە هەرێمی نۆرس یلۆب لە ئاالسكا،
بە گەوهەری كێڵگە نەوتییەكانی ئەمریكا دادەنرێت چونكە لەساڵی
1977وە زیاتر لە  12.8ملیار بەرمیل نەوتی بەرهەمهێناوە.
هەژمونی نەوت
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بەشی 5

تاقیكردنەوەی سیستمی نەوتی:
جەنگ و گەمارۆ و توانای زێدەبەرهەم

رۆژی شەشی ئۆكتۆبەری  ،1973كە رێكەوتە لەگەڵ رۆژی
جەژنی لێخۆشبوون ،كە پیرۆزترین رۆژی ساڵە لەالی جولەكە،
وادیاربوو هەموو دەوڵەتی ئیرسائیل دەرگاكانی داخستبێت.
وەك هەمیشەش ،تەنانەت ئیرسائیلیە عەملانییەكان لەو رۆژەدا
سەردانی كەنیسەیان دەكرد ،یاخود لە ماڵەكانیاندا بەرۆژو
دەبوون.
نزیكەی کاتژمێر دوی پاشنیوەڕۆی ئەو رۆژە ،میرس و
سوریا هێرشیانكردە سەر ئیرسائیل .هەندێك لە چاودێران
دەڵێن ئامانجی میرس و سوریا ناچاركردنی ئیرسائیل بوو بە
دەستەبەرداربوونی لەو ناوچانەی داگیریكردبوون ،لە كاتێكدا
چاودێرانی دیكە پێیانوایە ئامانجەكە ،سڕینەوەی «قەوارەی
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زایۆنی»بووە بە تەواوی .لە یەكێك لە ساتە كەمەكانی مێژوی
ئەم دەوڵەتە نوێیەیەدا ،كە تێیدا غافڵگیر دەكرێت ،ئیرسائیل
لە دوو رۆژی یەكەمی جەنگدا زیانی گەورەی لێكەوت لەڕوی
مرۆیی و جبەخانەوە.
پاش بانگەوازی بەپەلەی سەركردەكانی ئیرسائیل ،ویالیەتە
یەكگرتوەكان بە پردێكی ئاسامنی جبەخانەی سەربازی فریای
ئیرسائیل خست ،ئەوەش بواری دایە ئیرسائیل تا لە نوشستەكەی
یەكەمی چاك ببێتەوە.
لە بەرامبەریشدا ،سعودیە سەركردایەتی دەوڵەتانی
عەرەبی كرد ،بۆ سەپاندنی گەمارۆیەكی نەوتی بەسەر ویالیەتە
یەكگرتوەكان و دەوڵەتانی دیكەی ئەوروپادا.
***
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شێخ ئەحمەد بن زەكی یەمانی 13لەو شۆڕشە نەوتییەدا
رۆڵی میحوەری لەنێوان دەوڵەتانی عەرەبدا گێڕا ،جەنگی
رۆژی لێخۆشبوونیش دەرفەتێكی لەبار بوو بۆ شۆڕشەكە .لە
کاتژمێرەكانی یەكەمی جەنگیشدا ،عەرەب بااڵدەست بوون،
بەاڵم ئیرسائیلییەكان ،كە هێشتا سەرمەست بوون و ئەنجامی
هەڵەیان لەسەركەوتنە گەورە لە ناكاوەكەیان لەدژی عەرەب
لە جەنگی شەش رۆژەی ساڵی 1967دا هەڵدەهێنجا،
باوەڕیانوابوو كە سەردەكەون .كاتێك هۆشدارییان پێدرا
لەوەی هێرشی عەرەب نزیكە ،دودڵ بوون .رێوشوێنیان بۆ
گورزێكی پێشوەخت دانابوو ،بەاڵم گەیشتنە ئەو بڕیارەی
كە رای گشتی جیهانی لەدژیان دەوەستێتەوە ئەگەر ئەو
بژاردەیە پەیڕەوبكەن.
فڕۆكەكانی مێگ 21ی سوریا هێرشیانكردە سەر
فڕۆكەكانی ئیرسائیل ،سعودیەش لەڕوی سرتاتیجییەوە
ژمارەیەكی باش سەربازی رەوانەی گۆڕەپانی جەنگ كرد،
كە ژمارەیان سێ هەزار سەرباز بوو ،ژمارەیەكی زیاتر بوو
لەوەی فەرامۆشبكرێت و كەمرتیش بوو لەوەی وا پیشانبدات
سعودیە بە هاوبەشێكی سەرەكی دەوڵەتانی دیكەی عەرەب
لە جەنگەكەدا دادەنرێت.
 .13دواتر لە ساڵی 1970دا یەمانی ئەو كەسایەتییە بەرزە ،لەسەر دەستی
تیرۆریستی بەناوبانگ كارلۆسی رێوی لە یەكێك لە كۆنگرەكانی ئۆپیكدا
رفێندرا ،كە داوای دەكرد داهاتی نەوت بخرێتە خزمەتی بزووتنەوەی
بەرەنگاری فەلەستینەوە .پاش هەندێك دانوستانی پایەبەرز ،یەمانی
بەبێ ئازاردان ئازادكرا.
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لە نیمچە دورگەی سینا-ش ،لە نیوەڕۆی یەكەم رۆژی
هێرشەكەدا میرسییەكان هێرشێكی لەناكاویان كردە سەر
ئیرسائیلییەكان و زۆرێك لە تانكەكانی ئیرسائیلیان تێكشكاند،
بەجۆرێك وایان لێهاتبوو شیاوی شەڕكردن نەبوو.
لە باكوریش سوریا هێرشیكردە سەر بەرزاییەكانی جۆالن،
ئەویش بە پشتبەسنت بە هێزێك لە تانكەكانی ،كە ژمارەیان
هەزار و دووسەد تانك بوو .هێندەی نەمابوو سورییەكان
بەرزاییەكانی جۆالن كۆنرتۆڵبكەنەوە ،كە ئیرسائیل لە جەنگی
ساڵی 1967دا داگیریكردبوو ،نزیكیش بوون لە داگیركردنی
هەندێك ناوچەی ئیرسائیل لەنزیك دەریاچەی تەبەرییە.
رۆكێتە نوێیەكانی جۆری سام 6ی سۆڤێتی ،كە سورییەكان
هەیانبوو زۆر بە ئاسانی فڕۆكەكانی ئیرسائیلی لە ئاسامندا
تێكدەشكاند.
كاتێك ئیرسائیل هەواڵی هێرشەكەی پێگەیشت ،وا دیاربوو
مانەوەی دەوڵەتەكە لەسەر مەحەكە 14.تەنیا كەمێك لەوانەی
دور لە بەرەكانی جەنگ بوون ،دەیانتوانی هەست بە ئاستی
مەترسیداری بارودۆخەكە بكەن .سەربازانی ئیرسائیل بە هۆی
شۆكی هێرشە عەرەبییەكەوە خۆیان بۆ نەدەگیرا.
لە یەكەم رۆژی هێرشەكەدا پێنج سەد سەربازی ئیرسائیل
كوژران ،ئەمەش ژمارەیەكی شۆكهێنەرە بۆ دەوڵەتێك بەو
ژمارە كەمەی دانیشتوان و ئەو ماوە كورتەی تێیدا كوژران.
ئەم زانیارییە كەمە بە نرخەی لە مەیدانی جەنگەوە هات،
 .14لەو كاتەدا نوسەر روماڵی جەنگی دەكرد بۆ یونایتد پرێس
ئینتەرناشیۆناڵ بەوپێیەی پەیامنێری بوو لە قودس.
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شۆكەكەی توندتركرد و دڵتەنگی و ترسیشی زیاتركرد .تەنیا یەك
شت الی ئیرسائیلییەكان رونبوو :ئەو سەربازە عەرەبانە تەواو
جیاوازن لەو سەربازە كەمئەزمونانەی لە جەنگەكانی رابردودا
شەڕیان لەگەڵ كردون.
ئیرسائیلییەكان دركیان بەوە كرد ،ئەگەر بیانەوێت خۆیان
لە كارەساتەكە البدەن ،دەبێت بە خێراییەكی زۆر هێزەكانیان
كۆبكەنەوە ،لەماوەی چەند رۆژێكی كەمیشدا ،بەهەندێك
یارمەتییەوە ،بارودۆخەكەیان گۆڕی و بەرزاییەكانی جۆالنیان
كۆنرتۆڵكردەوە و بەشێكی سینایان لە نزیك كەناڵی سوێس
داگیركردەوە ،كە كەوتبووە ژێردەستی میرسییەكان ،هەروەها
بەشێكی زۆری ناوچەكانی سوریاش كۆنرتۆڵكرانەوە ،لە كاتێكدا
قودس بەدرێژایی ماوەی جەنگەكە بێ زیان بوو.
بەاڵم بارودۆخەكە لەوە دەرچوو ،كە ملمالنێیەكی ناوخۆیی
بێت ،بەڵكو جەنگێك بوو تێیدا ئیرسائیل نوێنەرایەتی ویالیەتە
یەكگرتوەكانی دەكرد ،دەوڵەتە عەرەبیەكانیش نوێنەری یەكێتیی
سۆڤێت بوون .هەر دوو زلهێزەكە لەگۆڕەپانی شەڕێكی بچوكدا
بەرەنگاری یەك ببوونەوە ،هەر ئەمەش بوو مەترسی ئەگەری
هەاڵیسانی رەوشەكەی لەسەر ئاستی جیهان زیاتر كرد.
بەدرێژایی شەش ساڵی رابردو ،یەكێتیی سۆڤێت بەردەوام
یارمەتی بۆ دەوڵەتانی عەرەب دەنارد ،بۆیە ریچارد نیكسۆن
سەرۆكی ئەمریكا و هێرنی كیسنجەر وەزیری دەرەوە بەڵێنیاندا،
هەموو پێداویستییەك بدەنە ئیرسائیل تا لە شكستهێنان
بیپارێزن .بەهۆی ئەم یارمەتیانەشەوە ،ئیرسائیلییەكان توانیان
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ئاڕاستەی جەنگەكە بگۆڕن .كاتێك سۆڤێت ئاكامی روداوەكانی
بینی ،كاردانەوەی ئەوەبوو هێزێكی دەریایی رەوانەكرد ،كە
پێكهاتبوو لە حەفتا و یەك ئامێری دەریایی ،لەوانەش شەش
ژێردەریایی بۆ دەریای ناوەڕاست ،هەروەها هەر حەوت
فیرقەی پەڕەشوتەكەیان خستە ئەوپەڕی ئامادەباشییەوە.
جەنگە هەرێامیەتییەكە بەشێوەیەكی مەترسیدار توندتر دەبوو،
سۆڤێتیش هەستیانكرد خۆیان و هاوپەیامنە عەرەبەكانیان
بەرەو دۆڕاندنی جەنگ دەچن .هەندێك لە چاودێرانیش
پێیانوابوو هەڵگیرسانی جەنگێكی جیهانی شتێكی حەمتیە.
لە سیانزەی ئۆكتۆبەردا ،دوای تەنیا شەش رۆژ لە
دەستپێكردنی جەنگ ،ئیرسائیلییەكان لە بەرەی باكورەوە تەنیا
هەژدە میل لە دیمەشقەوە دور بوون و هەڕەشەی داگیركردنی
پایتەختی سوریایان دەكرد .لە بەرەی باشوریشەوە هێزێكی
ئیرسائیل ،كە بریتیبوو لە دوانزە هەزار سەربازی ئیرسائیلی
و دوو سەد تانك لەژێر فەرماندەیی جەنراڵ ئارێل شارۆندا،
كە دواتر بووە سەرۆك وەزیرانی ئیرسائیل ،لە دوو رێگەی
جیاوە چووە كەناڵی سوێسەوە (كە ئەو كاتە سنوری نێوان
میرس و ئیرسائیل بوو) ،گەمارۆی سوپای سێیەمی میرسیان دا
و تا نزیكەی  12میل لە قاهیرە نزیكبوونەوە .ئەم دوو كارە
سەربازییەی ئیرسائیل –لە بەرزاییەكانی جۆالن و كەناڵی
سوێس -وەك خاڵێكی وەرچەرخان لە ئاڕاستەی جەنگدا وابوو.
لەبەر ئەوەش دەوڵەتانی عەرەب لە الیەن خۆیانەوە بەدوای
رێگایەكدا دەگەڕان بۆ وەاڵمدانەوەی گورزەكەی ئیرسائیل و
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ویالیەتە یەكگرتوەكان و گۆڕینی ئاڕاستەی جەنگ بەرەو سەركەوتن
بۆ جاری دووەم ،بەكارهێنانی چەكێكی نوێیان دەستپێكرد ،كە نەوت
بوو .سعودیە و دەوڵەتانی ئۆپیك خۆیان بۆ راگەیاندنی گەمارۆیەكی
نەوتی لەدژی خۆرئاوا ئامادە دەكرد .تا ئەو كاتەش ،نرخی نەوت
لە ئاستێكی ماقوڵدا بوو (ئەگەرچی هەندێك لە ئەمریكییەكان
سكااڵی ئەوەیان دەكرد ،كە نرخ «زۆر بەرزبۆتەوە» لە سەرەتای
حەفتاكانەوە لەدوو دۆالر بۆ یەك بەرمیل گەیشتە سێ دۆالر) .ئەو
كاریگەرییە چییە ،كە گەمارۆی هەمەالیەنی نەوت دروستیدەكات؟
لە ناكاو ،بەكاربەرانی نەوت بە سەرسامییەوە دركیان بە رادەی
الوازی هەڵوێستیان كرد.
لەدوانزەی ئۆكتۆبەردا ،سەرانی هەریەك لە ئیكسۆن،
تەكساكۆ ،مۆبیل و چیڤرۆن –هەر چوار كۆمپانیا ئەمریكییە
پشكدارەكەی ئارامكۆ -یاداشتێكیان بۆ جەنراڵ ئەلیكسەندەر
هیگ ،سەرۆكی ئەركانی ئەمریكا نارد و هۆشدارییان دایە ،كە
هەر زیادەیەك لە یارمەتییەكانی ئەمریكا بۆ ئیرسائیل رەنگە
كاریگەری خراپی لەسەر پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتە عەرەبییە
میانڕەوەكاندا هەبێت ،هەروەها هۆشداریان لەوەش دا ،كە
رەنگە پەیوەندی خراپ لەگەڵ ئەو دەوڵەتە میانڕەوانەدا مانای
ئەوەبێت ،نرخی نەوت بەشێوەیەكی زۆر بەرز دەبێتەوە.
لە حەڤدەی ئۆكتۆبەردا ،شا فەیسەڵ پادشای سعودیە
بەشێوەیەكی فەرمی بابەتەكەی راگەیاند و بۆ سەرۆك نیكسۆنی
نوسی و پێیڕاگەیاند ،كە دەوڵەتانی عەرەب گەمارۆیەكی نەوتی
دەسەپێنن ،ئەگەر لەماوەی دوو رۆژدا ویالیەتە یەكگرتوەكان
ناردنی یارمەتی سەربازی بۆ ئیرسائیل رانەگرێت.
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وەاڵمی نیكسۆن خێرابوو ،چونكە سوربوو لەسەر
پابەندبوونی بەرامبەر ئیرسائیل و بە راوێژكارەكانی وت:
لێگەڕێن با عەرەب گەمارۆ نەوتییەكەیان دەستپێبكەن!
هەر بۆ ئەوە ،كە پشتگیرییەكەی بۆ ئیرسائیل پیشانبدات،
كەشتیگەلی شەشەمی ئەمریكای رەوانەی دەریای ناوەڕاست
كرد ،كە لە چلونۆ كەشتی و دوو فڕۆكە هەڵگر پێكهاتوە
بۆ پارێزگاریكردن لەدۆخی ئامادەباشی جەنگ .لەالیەن
خۆیەوە ئۆپیك –بۆ جەختكردنەوەی بڕیارەكەی– نرخی
بەرمیلێك نەوتی بۆ كەمێك زیاتر لە پەنجا دۆالر بۆ بەرمیلێك
بەرزكردەوە.
لەزۆربەی سااڵنی حەفتاكاندا ،نرخی یەك بەرمیل
نەوتی ئارامكۆ  1.80دۆالری ئەمریكی بووە .لە حەڤدەی
ئۆكتۆبەری 1973دا ،سعودیە كەمكردنەوەی بڕی لەسەدا
10ی بەرهەمهێنانی نەوت و گەمارۆیەكی هەمەالیەنی
لەسەر بارە نەوتییە رەوانەكراوەكان بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان
و هۆڵەندا راگەیاند (رۆتردام بەندەرەی سەرەكی بوو
بۆ وەرگرتنی نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست) .پێش ئەو
كاتە سعودیە هەمیشە ئەوەی هەڵدەبژارد ،كە بڕێكی
زیادە نەوت بخاتە بازاڕەوە بە ئامانجی پارێزگاریكردن لە
دابەزینی نرخی نەوت و خۆبەدورگرتن لە زیانگەیاندن بە
ئابوری جیهان .سعودیە دەیزانی كەمكردنەوەیەك بە بڕی
لەسەدا  10لە بەرهەمهێنانی نەوتدا رەنگە نرخی نەوت زۆر
بەرزبكاتەوە.
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كاتێكیش دەوڵەتانی عەرەب بەرهەمهێنانی نەوتیان بە
بڕی  5ملیۆن بەرمیلی رۆژانە كەمكردەوە ،دەوڵەتانی دیكەی
بەرهەمهێنی نەوت بەرهەمی خۆیان بەبڕی یەك ملیۆن
بەرمیلی رۆژانە زیادكرد ،بەوە زیانی تەواوی بازاڕ  4ملیۆن
بەرمیل نەوتی رۆژانە بوو ،واتە بەڕێژەی لەسەدا  7ئەویش
15
لەمانگی مارسی ساڵی 1974دا.
لەبەر رۆشنایی چۆكدانەدانی ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ
ئەو دەوڵەتە عەرەبیانەی داوای راگرتنی پشتیوانی ئەمریكایان
بۆ ئیرسائیل دەكرد ،دیاربوو شتێكی حەمتییە دەوڵەتانی
عەرەب ،بەردەوامدەبن لەسەر كەمكردنەوەی بەرهەمی نەوت
بۆ كاتێكی نادیار .كەمكردنەوەی دواتر گەیشتە لەسەدا 20
زیاتر ،تا 20ی ئۆكتۆبەریش هەموو ئەو بارە نەوتانەی دەچوون
بۆ ئەو دەوڵەتانەی ،یارمەتی و پشتیوانییان پێشكەشی ئیرسائیل
دەكرد ،بە تەواوی قەدەغە كران.
گەمارۆ نەوتییەكە بەدیاریكراوی بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان
لە كاتێكی زۆر سەختدا هات ،چونكە ماوەیەكی كەم لەوەوبەر
توانای زێدە بەرهەمی نەوتی نەمابوو ،هەگیزیش روی نەدابوو
روبەڕوی گەمارۆیەكی نەوتی تەواو بووبێتەوە .ئەمریكییەكان
رانەهاتبوون بە بێ ئۆتۆمبێل و هۆكارەكانی خۆشگوزەرانییان
بژین.
 .15رەنگە رێژەی لەسەدا  7رێژەیەكی زۆر نەبێت بە پێودانگەكانی ساڵی
 ،2009بەاڵم بە پێودانگەكانی ساڵی  1973بڕێكی زۆربوو ،نرخی نەوتیش
چوار هێندە بەرزبووەوە و لە دوو دۆالر و سێ دۆالرەوە بۆ بەرمیلێك
لە كۆتایی ساڵی 1972دا بووە  12دۆالر بۆ بەرمیلێك لە كۆتایی 1974دا.
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چاودێرانی روداوەكانی پەیوەندیدار بە جیهانی نەوتەوە
رایانگەیاند ،كە گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب ،یەكەم منایشكردنی
جدی هێزی سیاسی بوو ،كە دەوڵەتانی بەرهەمهێنی نەوت
بیگرنەبەر .لەگەڵ دەستكردنی دەوڵەتانی نەوتیش بە
خۆماڵیكردنی دامەزراوە نەوتییەكانیان و لەگەڵ زیادبوونی
خواستی رێكخراوی ئۆپیكدا ،گوشارە سیاسییەكان سەرچاوەیەكی
گوشار بوون بۆ سعودیە و بەوپێیەش پێویستبوو لە الیەن خۆیەوە
كردەوەیەكی ناچاری توندڕەوانەی تاكالیەنەیە ئەنجامبدات.
پاش تێپەڕبوونی سێ هەفتە بەسەر ئەو جەنگە
هەڵگیرساوەدا ،میرس و سوریا لە بارێكی سەختدا بوون و
سۆڤێت هانی نەتەوە یەكگرتوەكانی دەدا ئاگربەست رێكبخات.
جیم ئەكینز باڵیۆزی ئەمریكا لە سعودیە نامەیەكی بۆ ئارامكۆ
نارد ،كە تێیدا پێشبینیكرد گەمارۆ نەوتییەكە هەڵنەگیرێت ،تا
ملمالنێی سیاسی لەنێوان دەوڵەتانی عەرەب و ئیرسائیل ،بەو
جۆرەی دەوڵەتانی عەرەب پێی رازی بن ،چارەسەر نەكرێت.
جەنگەكە لە بیست و دووی ئۆكتۆبەردا ،بە بااڵدەستی
ئاشكرای ئیرسائیل كۆتاییهات ،چونكە ئیرسائیل تەنیا ئەو
ناوچانەی نەگێڕایەوە ،كە میرس و سوریا لەسەرەتای جەنگەكەدا
دەستیان بەسەردا گرتبوون ،بەڵكو – بە هۆی پێشڕەویكردنی بۆ
ناو خاكی میرس و سوریا – هەڕەشەی لە هەریەك لە میرس و
سوریا كرد ،كە هێرشی زیاتر دەكاتە سەر قاهیرە و دیمەشق،
تا ئەو دوو دەوڵەتە رازی نەبن بە راگرتنی خێرای شەڕ .لەگەڵ
ئەوەشدا لەو رێككەوتنەدا ،كە نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ راگرتنی
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شەڕ رێكیخست ،میرس خواستی خۆی بەدەستهێنا ،چونكە
ئیرسائیل بەڵێنیدا لە هەموو ئەو ناوچانە بكشێتەوە ،كە لە
جەنگی ساڵی 1967دا دەستیكەوتبوون.
میرس و سوریا بەردەوامبوون لەسەر بەرپاكردنی شەڕی
داچۆڕاندنی سنوردار بەدرێژایی هەردوو بەرەكە لەگەڵ
ئیرسائیلدا ،تا ئەو كاتەی هێرنی كیسنجەر «رێككەوتنەكانی
جیاكردنەوەی هێزی» لەنێوان میرس و ئیرسائیل لە یەنایەری
ساڵی  1974و نێوان سوریا و ئیرسائیل لە یۆنیۆی داهاتودا
رێكخست.
لە كۆتایی مانگی ئۆكتۆبەری ساڵی 1973دا سعودیە و
رێكخراوی ئۆپیك ،بەردەوام بوون لە بەرپاكردنی «جەنگی
نەوت»ی خۆیان .لە دیسەمبەریشدا ئۆپیك نرخی نوێی
بەرمیلی نەوتی راگەیاند ،كە  11.65دۆالر بوو .حاڵەتێك لە ترس
وێستگەكانی سوتەمەنی لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و ئەوروپای
خۆرئاوای گرتەوە .شۆفێران لە وێستگەیەكەوە دەچوون بۆ
وێستگەیەكی دیكە ،بە مەبەستی پاشەكەوتكردنی چەند
سەنتێكی كەم لە نرخی سوتەمەنیدا .حكومەتەكانیش هەوڵیاندا
كەمكردنەوەی بەكاربردنی سوتەمەنی بسەپێنن و داواش
لە شۆفێران كرا لە هەفتەیەكدا یەك رۆژ بەهیچ شێوەیەك
ئۆتۆمبێلەكانیان بەكارنەهێنن .حكومەتەكان چاوەڕوانیان
دەكرد تەنگژەكە كۆتاییبێت ،بەاڵم نائومێدییەكەیان زیادیكرد،
كە بینیان بەرزبوونەوەی نرخی نەوت تەنیا بەرزبوونەوەیەكی
كاتی نییە.
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چارەسەرێكی نزیكی پێشبینیكراو لە ئارادا نەبوو.
بەر لە گەمارۆكە ،ویالیەتە یەكگرتوەكان رۆژانە 1.2
ملیۆن بەرمیل نەوتی هاوردەدەكرد ،لە فێربایەری 1974دا
ئەم ژمارەیە بەتوندی دابەزی بۆ هەژدە هەزار بەرمیل.
ئەمریكییەكان تۆقیو و هیوابڕاو بوون و لۆمەی عەرەب
یاخود ئیرسائیلییەكان یان هەردوالیان دەكرد ،كە بوونە
هۆی ئەو بارە ناهەموارە .بۆچی دەبوو ببنە قوربانی بۆ
كەسانێك كە هەزاران میل لێیانەوە دوربوون ،كەسانێك
خەریكبوو ببنە هۆی كارەساتێكی ئەتۆمی ،كەسانێك
وادیارە بێتوانان لە چارەسەركردنی ملمالنێ سیاسییە
هەمەالیەنەكەیاندا؟ ئەوەی زانراوە هەمیشە لە حاڵەتی
بەرزبوونەوەیەكی زۆری نرخی نەوتدا ،جۆرێك لە هەرەسی
ئابوری رودەدات ،ئەمەش بەكرداری لە هەندێك الیەنی
ئابوری ئەمریكادا رویدا.
سەرەڕای ئەو كەمی نەوت و خراپی زۆری كەشوهەوا ،كە
زستانی ساڵی  1974لە ویالیەتە یەكگرتوەكان بەخۆوەی بینی،
قازانجی چارەكی سێیەمی ئیكسۆن بەڕێژەی لەسەدا  80زیاتر
بوو لە رێژەی ساڵی رابردو ،قازانجی كۆمپانیای گەڵف-یش
بەڕێژەی لەسەدا  91زیاتر بوو .قازانجی ئیكسۆن لە كۆتایی
ساڵی 1973دا نزیكەی  2.4ملیار دۆالر بوو ،كە پێشرت هیچ
كۆمپانیایەك – یاخود هیچ پیشەسازییەك  -هەرگیز ئەمجۆرە
قازانجە زۆرەی نەكردبوو.
لە مارسی 1974دا دواجار گەمارۆكە هەڵگیرا ،بەاڵم
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شۆكی ئەمریكییەكان – كە سەرچاوەی گرتبوو لە درككردنیان
بە واقیعە نوێیەكە و بینینی ئاستی ئەو هەژمونەی دەكرێت
حكومەتە بیانیەكان و كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان لەسەر ویالیەتە
یەكگرتوەكان هەیانبێت– تا ماوەیەك بەردەوام بوو .واقیعە
نوێیەكە ئەوەبوو ،كە پێنەدەچوو نرخی نەوت دابەزێت بۆ
ئاستەكانی پێش گەمارۆكە .مایەی سوكایەتی بوو بۆ زۆرێك
لەو ئەمریكیانەی باوەڕیاننەدەكرد ،ئەو كەسانەی پێشرت
بە چاوێكی سوك سەیریان دەكردن بەوپێیەی نیشتەجێی
بیابانن و ناڕۆشنبیر و پلەنزمن ،ئەو دەسەاڵتەیان بەسەریاندا
هەیە.
وادیاربوو رێكخراوی ئۆپیك ،توانای ئەوەی نەبوو پشكی
دیاریكراو بەسەر ئەندامەكانیدا بسەپێنێت ،چونكە لە سااڵنی
 1979و 1980دا ،كاتێك لە كاردانەوەی شۆڕشی ئێران و جەنگی
عێراق و ئێراندا نرخی نەوت بەرزبووەوە ،شێخ ئەحمەد بن زەكی
یەمانی ،وەزیری نەوتی سعودیە هۆشداریدایە دەوڵەتانی دیكەی
ئەندامی ئۆپیك لەوەی سەپاندنی نرخی بەرزی نەوت نابێتە هۆی
زیادبوونی قازانجیان ،بەڵكو كاریگەرییەكی پێچەوانەی دەبێت،
چونكە خواستی جیهانی لەسەر نەوت دادەبەزێنێت و پاشان
قازانجیشی «كەمدەكاتەوە» .دەوڵەتانی دیكەی ئەندامی ئۆپیك
گوێیان نەگرت .تاوناتاوێك ئۆپیك پشكی نزمی بۆ بەرهەمهێنان
دیاریدەكرد ،بەاڵم ئەو دەوڵەتانەی پابەندنەبوون بەرەنگاری
سعودیە بوونە و لە پشكی خۆیان زیاتر بەرهەمیاندەهێنا،
بەمەش مانۆڕەكەی ئۆپیك الیەنداری تێكەوت.
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لە ساڵی 1970دا ،كاتێك ویالیەتە یەكگرتوەكان بەرەو ئەوە
دەچوو ببێتە هاوردەكارێكی تەواوی نەوت ،بینی كە ئاستی
بەرهەمهێنانی نەوتی دادەبەزێت ،لەسەرەتادا كارەكە بە خاوی
رویدا ،بەتێكڕای نیو ملیۆن بەرمیل لەنێوان سااڵنی  1970و
 ،1971پاشان  9.6ملیۆن بەرمیل لە ساڵی  1990و  8.3ملیۆن
بەرمیل لە ساڵی 2006دا.
بۆچی ویالیەتە یەكگرتوەكان توانای زێدەبەرهەمی لە
ماوەی گەمارۆ نەوتییەكەدا بەكارنەهێنا؟
ئەگەر توانای زێدەبەرهەمی نەوتی ویالیەتە
یەكگرتوەكان لەكاتی گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەبدا
بەكاربهێرنایە ،ئەوا رەنگە كێشەی خواست و خستنەڕوی
نەوت تا رادەیەكی زۆر سوكرت بووایە ،بەاڵم تا ساڵی ،1970
توانای زێدەبەرهەم كەم بووبووەوە بۆ یەك ملیۆن بەرمیل
لە رۆژێكدا .سەرەڕای بەردەوامبوونی دەرهێنانی نەوت،
ئەو كەمبوونەوەیە نادیاربوو لەبەرچاوی چاودێرانی نەوتدا،
لە ساڵی 1970دا ئەگەرچی بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریكا
گەیشتە ژمارەیەكی بێ پێشینە ،كە  9.3ملیۆن بەرمیلی رۆژانە
بوو ،چاككردنی توانای زێدەبەرهەمیش فەرامۆشكرابوو.
16
بۆ یەكەمجاریش لیژنەی هێڵی ئاسن لە تەكساس
رێگەیدا ،توانای بەرهەمهێنانی نەوت لەسەداسەد بێت.
.16ئەم لیژنەیە ئەو ئاژانسەیە ،كە پیشەسازی گاز و نەوت لە تەكساس
رێكدەخات.
100

رۆبەرت سلیتەر

ویالیەتە یەكگرتوەكان هیچ بژاردەیەكی دیكەی نەبوو،
بەكاربردن زیادیدەكرد و دەبوایە بەرهەمهێنانیش هاوتای
بێت.
لە شەستەكان و سەرەتای حەفتاكاندا ویالیەتە
یەكگرتوەكان ،توانایەكی زێدەبەرهەمی گەورەی نەوتی هەبوو،
دەبوایە ئەو توانایە بەردەستبووایە لەپێناو زیادكردن یاخود
كەمكردنەوەی بەرهەمهێناندا ،بە مەستی دابەزاندنی نرخەكەی.
لەنێوان سااڵنی  1957و1963یشدا ویالیەتە یەكگرتوەكان
نزیكەی  4ملیۆن بەرمیلی رۆژانە «زێدەبەرهەمی» لە نەوت
بەرهەمدەهێنا و دەتوانرا بخرێتە بازاڕاوە ئەگەر روداوێكی
خراپ روی بدایە ،وەكو بارانبارینێكی زۆر یان تەقینەوەی
هێڵێكی بۆری ،یاخود پچڕانی تەزوی كارەبا بەشێوەیەكی لە
ناكاو لە پااڵوگەیەكدا .تەنانەت بە بێ بەكارهێنانیشی ،تەنیا
زانینی ئەوەی ئەم توانای زێدەبەرهەمە بەردەستە ،بازاڕی
هێور دەكردەوە .لە راستیشدا ،توانای زێدەبەرهەمی نەوتی
ویالیەتە یەكگرتوەكان یارمەتیدەربوو لە ئاسانی بەڕێوەچوونی
كاروبارەكان لەسەر ئاستی جیهان لە سااڵنی  1960و 1972دا.
ویالیەتە یەكگرتوەكان هۆشداریدانی دەستپێكرد ،لەوەی
توانای زێدەبەرهەمی نەوتی بەرەو كەمبوونەوە دەچێت،
بەاڵم لە نۆڤەمبەری 1968دا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا
حكومەتەكانی ئەوروپای توشی شۆككرد ،كە لە دانیشتنێكی
رێكخراوی گەشەپێدان و هاریكاری ئابوریدا لە پاریس
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پێیراگەیاندن بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریكا ئەوەندە نزم
بووەتەوە ،بەڕادەیەك مەحاڵە بەو بارەوە هەرگیز پارێزگاری
لە هیچ توانایەكی زێدەبەرهەم بكرێت ،واتە ئەو سرتاتیجەی
ئەمریكا ،كە داوایدەكرد پارێزگاری لە توانای زێدەبەرهەم
بكرێت ،بەرهەمهێنانی بەكردەوە پشتیوانی نەدەكرد .دەوڵەتانی
عەرەبیش سەملاندیان ،كە رێكخراوی ئۆپیك ئێستا توانای
كۆنرتۆڵكردنی نرخی نەوتی هەیە و دەوڵەتێكیش نەمابوو
هێندەی ویالیەتە یەكگرتوەكان پشت بە نەوت ببەستێت.
لە مارسی  1974و دوای هەڵگرتنی گەمارۆ نەوتییەكە،
جیهان بەدوای رێوشوێنی جێگرەوەدا دەگەڕا ،بگرە بەدوای
وزەی جێگرەوەشدا دەگەڕا .لەماوەیەكی كەمیشدا لە دەریای
باكورەوە بڕێك نەوت خرایە بازاڕەوە لەو نەوتە زۆرتربوو ،كە
لە ئۆپیكەوە دەهات .لە نێوان سااڵنی  1974بۆ  1978نرخی
نەوت هەر بە جێگیری مایەوە و نرخی یەك بەرمیل لە نێوان
 12بۆ  13دۆالردا بوو ،كە ئەمەش كەسانێكی لە خشتەبرد تا
هێمن بن و بەو بارە رازی بن ،بەاڵم لەو كاتەدا ،خەڵكێكی زۆر
لە رودانەوەی كارێكی هاوشێوە دەترسان و پێیانوابوو پێویستە
دەوڵەتانی بەكاربەری نەوت پالنێكی یەدەگیان هەبێت.
لە دیسەمبەری 1975دا بەفەرمی یەدەگی سرتاتیجی نەوتی
ئەمریكا بەپێی یاسای سیاسەت و پاراستنی وزە دامەزرا ،بەجۆرێك
ملیارێك بەرمیل نەوت هەڵبگرێت .ئەمە بڕێكی زۆر نەبوو –
بەدڵنیاییەوە بە یەدەگەكانی پێشو بەراورد ناكرێت– بەاڵم ئەمە
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تەنیا سەرەتا و رێوشوێنێكی چۆنایەتی بوو بۆ خۆپاراسنت لە
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت .دواتریش لە هەشتاكان و سەرەتای
نەوەدەكاندا ،كاتێك نرخی نەوت دابەزی ،دەوڵەتانی ئەندامی
ئۆپیك توانای زێدەبەرهەمی نەوتیان كەمكردەوە.
لە ساڵی  1999یشدا 4.572 ،ملیار بەرمیل نەوت لە
عەمباردا هەڵدەگیرا ،كە ویالیەتە یەكگرتوەكان  572ملیۆن
بەرمیلی لێهەڵدەگرت ،بەاڵم ئەم سرتاتیجەش كاریگەری خۆی
لەدەستدا.
( )1یەدەگی سرتاتیجی نەوت:
ئایا زەمانە بەسەریدا رۆیشتوە؟
لە ناوەڕاستی مانگی نۆڤەمبەری 2001دا ،جۆرج دەبلیو
بوش ئامانجێكی بۆ وەزارەتی وزە دانا ،كە خۆی لەوەدا
دەبینیەوە یەدەگی سرتاتیجی نەوت بگەیەندرێتە ئەوپەڕی
توانای –كە  700ملیۆن بەرمیل بوو– ئەویش لەپێناو «زیادكردنی
پارێزگاری درێژخایەن لەدژی هەر گرفتێكی خراوەڕوی نەوت لە
ئایندەدا».
تەنیا دوو هەفتە بەر لە رودانی زریانی كاترینا ،یەدەگی
سرتاتیجی نەوت ئامانجە چاوەڕوانكراوەكەی لە حەڤدەی
ئۆگەستی 2005دا بەدەستهێنا .دوو هەفتە دوای ئەوەش،
بوش توانی دەسەاڵتی ئەوە بدات بە یەدەگی سرتاتیجی
نەوت ،كە نەوت بەقەرز بداتە ئەو پااڵوگانەی كارەكانیان
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بەهۆی زریانەكەوە زیانی بەركەوتبوو .سەرباری ئەوەش،
سەرۆك فرۆشتنی  30ملیۆن بەرمیلی دیكەی راگەیاند لەپێناو
پارێزگاریكردن لە خستنەڕوی نەوت و هێوركردنەوەی بازاڕدا.
لە مایۆی 2008یشدا ویالیەتە یەكگرتوەكان رایگەیاند «چیرت
نەوت بەمەبەستی هەڵگرتنی لە یەدەگی سرتاتیجی نەوتدا
ناكڕێت ،هیوایشی خواست ئەم راگەیاندنە كاریگەرییەكی
كەمی لەسەر نرخی نەوت هەبێت ،بەاڵم نرخ هەر لە
بەرزبوونەوە بەردەوام بوو.
ئایا توانای زێدەبەرهەمی نەوت بووەتە جۆرێك لە رابردو؟
هەندێك لە رشۆڤەكاران وای بۆ دەچن ،كە ئەو توانایەی لە
ناوەڕاستی هەشتاكاندا كاریگەرییەكی نەرمكەرەوەی هەبوو،
ناتوانرێت دووبارە بكرێتەوە .سعودیە هەوڵیدەدا توانایەكی
زێدەبەرهەمی نەوت بەدەستبهێنێت ،كە بڕەكەی دوو بۆ سێ
ملیۆن بەرمیل نەوت بێت ،بەاڵم گەشەكردنی زۆری خواست
وادەكات زەحمەت بێت پارێزگاری لەو توانای زێدەبەرهەمە
بكات.
( )2زیادبوونی خواست و گۆڕانی بازاڕ
لەراستیدا ،زیادبوونی خواست لەسەر نەوت بەتەواوی
روكاری بازاڕی لە دەیەی حەفتاكاندا گۆڕی .لەنێوان سااڵنی
 1990و 2004دا ،خواستی جیهانی لەسەر نەوت بە نزیكەی
 16ملیۆن بەرمیلی رۆژانە زیادیكرد ،بەاڵم زیادكردنی بەرهەم
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لەالیەن ئەو دەوڵەتانەی سەر بە رێكخراوی ئۆپیك نەبوون،
لە  6ملیۆن بەرمیلی رۆژانە تێنەپەڕی ،كە زۆربەی لە كۆمپانیا
روسییەكانەوە بوو.
تاكە سەرچاوە بۆ پڕكردنەوەی جیاوازی نێوان زیادبوونی
خواستی جیهانی و بەرهەمی ئەو دەوڵەتانەی ئەندام نەبوون
لە رێكخراوی ئۆپیكدا ،دەوڵەتانی ئۆپیك بوون ،كە سەرەڕای
پەرۆشییان بۆ یارمەتیدان ،توانای زێدەبەرهەمیان نەبوو ،بەاڵم
دەوڵەتانی ئەندامی رێكخراوی ئۆپیك ،ئەوەی لەتوانایاندا
بێت لەروی بەرهەمهێنانەوە كردیان و توانیان  10ملیۆن
بەرمیلی زیادەی رۆژانە بەدرێژایی ماوەی نێوان  1990و 2004
دابینبكەن .لەگەڵ ئەوەشدا خواستی رولەزیادبوو دابەزینێكی
پلە بەپلەی لەتوانای زێدەبەرهەمی نەوتدا دروستكرد ،بۆیە لە
ساڵی 2004دا دابەزی بۆ كەمرت لە دوو ملیۆن بەرمیلی رۆژانە
(واتە رێژەی لەسەدا 2ی خواستی جیهانی لەسەر نەوت).
لەدەستدانی توانای زێدەبەرهەمی نەوت كاریگەری
بەهێزی لەسەر نرخ هەبوو ،چونكە بە بێ نەوتی زیادە،
هێزە نەوتییەكان نەیاندەتوانی یەكسەر یاخود بە لێهاتویی
پێویست وەاڵمی ئەو راچڵەكاندنە خێرایانە بدەنەوە ،كە
دوچاریان دەبوون ،چ سیاسی بوونایە ،یان كەشوهەوا ،یاخود
تەكنیكی .منونەی ئەوەش شۆڕشی ئێران بوو ،كە لەو كاتەدا
نرخی نەوت زیاتر لە دوو هێندە بەرزبووەوە ،چونكە لە
 14دۆالرەوە بۆ یەك بەمیل لەساڵی 1978دا بەرزبووەوە بۆ
 35دۆالر بۆ یەك بەرمیل لە ساڵی 1981دا ،لەكاتی جەنگی
هەژمونی نەوت

105

عێراق و ئێراندا 17.منونەی دیكە ،كاتێك لەنێوان سااڵنی 2003
بۆ  2005مامناوەندی نرخی نەوت ،لە  21دۆالرەوە بۆ یەك
بەرمیل بەرزبووەوە بۆ  43دۆالر.
یەكێك لە هۆكارە راچڵەكێنەرەكانی بەرهەمهێنەرانی
خۆرئاوایی نەوت لە سااڵنی  1973و  1979هەستیانپێكرد ،لە
كەمی زانیاری بەردەست سەبارەت بە نرخی نەوت و هەموو
پیشەسازی نەوتەوە ،سەرچاوەی گرتبوو .ئەو كاتە هێشتا
پیشەسازی پێشبینیكردنی نرخی نەوت گەشەینەكردبوو.
سەرەڕای ئەوەی پەیامنگای نەوتی ئەمریكا گۆڤارێكی
هەفتانەی باڵودەكرەوە بەناوی «ئۆیل ئاند گاز جۆرناڵ»،
كە زانیاری لەسەر نەوت لەخۆدەگرت ،بەاڵم شارەزایانی
پیشەسازی نەوت نەبێت كەس نەیدەخوێندەوە.
گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب ،ئاماژەیەك بوو بۆ
رودانی گۆڕانكاری .یەكەم :گەمارۆ نەوتییەكە لەكاتی
رودانیدا پەیامێكی بۆ هێزە خۆرئاواییەكان نارد ،كە دەڵێت:
ئەگەرچی شەڕی عەرەب و ئیرسائیل لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا قەتیسبوو ،بەاڵم هێشتا دەكرێت سزای ئەو
 .17دوای روخانی رژێمی شا لە ئێران لە ساڵی 1979دا سەدام حسێنی
سەركردەی عێراق بە دەرفەتی زانی ،یان دەست بەسەر نەوتی ئێراندا بگرێت
یان وێرانیبكات .كاتێكیش عێراق لە سێپتەمبەری 1980دا هێرشی كردە سەر
ئێران هەردوو دەوڵەتەكە پێكەوە نزیكەی یەك ملیۆن بەرمیل نەوتیان بەرهەم
دەهێنا واتە  6.5ملیۆن بەرمیل كەمرت لەوەی نزیكەی ساڵێك لەمەوبەر
بەرهەمیان دەهێنا ،ئێران هەرگیز لە كاریگەرییە الوەكییەكانی شۆڕش لەسەر
بەرهەمی نەوتی چاك نەبووەوە و هەتا ساڵی 2008یش نەگەیشتبووە زیاتر
لە سێ لەسەر دووی بەرهەمی نەوتی لە سایەی حوكمی شادا.
106

رۆبەرت سلیتەر

هێزە خۆرئاواییانە بدرێت ،كە پشتیوانی ئیرسائیل دەكەن.
دووەم :گەمارۆكە ئەوەی بۆ خۆرئاواییەكان رونكردەوە ،كە
دەكرێت جڵەوی كۆنرتۆڵكردنی نەوتی جیهان لە «حەوت
خوشكەكەوە» بكەوێتە دەستی دەوڵەتانی رێكخراوی
ئۆپیك.
ئەگەر سعودیەكان بەدوای بەڵگەیەكدا بگەڕانایە،
بۆئەوەی گریامنەكەیان بسەملێنێت ،كە دەڵێت كەمی
خستنەڕوی نەوت رەنگە ببێتەهۆی بەرزبوونەوەی نرخ و
كارەساتی ئابوری لە جیهاندا ،ئەوا با ئاسودە بن بەوەی ،كە ئەم
گریامنەیەیان تاڕادەیەك راست دەرچوو ،چونكە جیهان توشی
هیچ تەنگژەیەكی ئابوری بەردەوام نەبووە و بێسەروبەرەیی
لە پایەكانی ئابورییە جیاجیاكاندا دروستنەبووە ،بەاڵم گەمارۆ
نەوتییەكە كاریگەری خراپی لەسەر بەكاربەرانی ئەمریكایی
نەوت هەبوو ،هەروەك ئابوری ئەمریكاش پێی كاریگەربوو.
بۆ ماوەی چەند دەیەیەك رشۆڤەكارانی نەوت گاڵتەیان
بەو بیرۆكەیە دەكرد ،كە دەڵێت هەر دەوڵەتێك یان كۆمەڵێك
دەوڵەت ،دەتوانن نەوت وەك چەكێك بەكاربهێنن ،بەاڵم
سعودیە ئەوەی سەملاند ،كە تێڕوانینەكەیان هەڵەیە ،لەگەڵ
ئەوەشدا سعودیەكان خۆیشیان هەڵەبوون ،چونكە هەمیشە
پێیانوابووە ،كە ئەگەر چەندین ئابوری نەتەوەیی لە تەنگژەدا
بن بە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوتەوە ،ئەوا رەنگە ئەم
كێشەیە بەشێوەیەكی كارەساتاوی توشی خودی خۆیشیان
ببێت ،بەاڵم لەكاتی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە دەیەی
هەژمونی نەوت
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یەكەمی بیست و یەكەمدا ،سعودیەكان هێندە دەوڵەمەند
بوون ،كە گەورەترین خەونیشی تێپەڕاندن.
یەدەگە سرتاتیجییەكان :كێ خاوەنیانە و بڕەكەیان چەندە؟
لە ساڵی 2008دا نزیكەی  4.1ملیار بەرمیل نەوت لە
یەدەگە سرتاتیجیە جیاجیاكاندا هەڵگیرابوو ،كە  1.4ملیار
بەرمیلی لەژێر دەستی حكومەتەكاندا بوو ،ئەوەی تریشی
كۆمپانیای تایبەت هەڵیگرتبوو.
ئێستاش یەدەگی سرتاتیجی نەوتی ئەمریكا یەكێكە لە
گەورەترین یەدەگەكان لەسەر ئاستی جیهان ،چونكە ساڵی
 2008ئەو یەدەگە بە نزیكەی  700ملیۆن بەرمیل مەزەندە
دەكرا 18.زۆربەی یەدەگەكەی دیكە لەسەر ئاستی جیهان
لەدەستی بیست و شەش دەوڵەتەكەی دیكەی ئەندامی
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەدایە ،بریتین لە :ئوسرتالیا ،نەمسا،
بەلجیكا ،كەنەدا ،كۆماری چیك ،دانیامرك ،فینلەندا ،فەرەنسا،
ئەڵامنیا ،یۆنان ،هەنگاریا ،ئێرلەندا ،ئیتاڵیا ،ژاپۆن ،كۆریای
باشور ،لۆكسمبۆرگ ،هۆڵەندا ،نیوزلەندا ،نەرویج ،پورتوگال،
سلۆڤاكیا ،ئیسپانیا ،سوید ،سویرسا ،توركیا و شانشینی یەكگرتو
لە پاڵ ویالیەتە یەكگرتوەكاندا.
بەمدواییانەش چەند دەوڵەتێكی دیكە جگە لە دەوڵەتانی
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە دەستیانكرد بە بنیاتنانی یەدەگی
سرتاتیجی و چینیش خاوەنی گەورەترین ئەم یەدەگە نوێیانەیە.
كارگێڕی زانیارییەكانی وزەی ئەمریكا
 .18ژمارەكان لە وەزارەتی وزەی ئەمریكاوە وەرگیراون.
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بە وردبوونەوە لە رابردو شۆك نییە ،كە دەوڵەتانی
عەرەب نەوتیان وەك چەكی سیاسی بەكارهێناوە ،بەڵكو ئەوە
شۆكە ،كە ئەو هەموو ماوەیە چاوەڕوانیان كرد تا بەكاریبهێنن.
بۆیە وەكو چەندین دەوڵەتی دیكەی بەرهەمهێنەری نەوت،
سعودیەش نەیدەتوانی هەنگاوبنێت بە هۆی بااڵدەستی حەوت
خوشكەكەوە ،ئەگەر ئەوەش نەبوایە ،ئەوا رەنگە گەمارۆكەی لە
كاتێكی پێشرتدا جێبەجێ بكردایە.
شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1979دا بارەكەی ئاڵۆزتركرد
سەبارەت بە نەوت ،چونكە لە مانگەكانی یۆنیۆ و
نۆڤەمبەری 1979دا ،ئێران رۆژانە تەنیا  2.5ملیۆن
بەرمیل نەوتی بەرهەمدەهێنا .لە قۆناغێكیشدا بەتەواوی
بەرهەمهێنانی نەوتی راوەستا ،بەاڵم ئەگەر كەسێك
پێویستی بەبەڵگە بێت بۆ دڵنیابوون لەوەی نەوت و
توندوتیژی بەڕێوەبوون بۆ ئەوەی ببنە تێكەڵەیەكی
كوشندە ،ئەوا داگیركردنی كوێت لەالیەن سەدام
حسێنەوە لەساڵی 1990دا ،ئەو جۆرە بەڵگەیەی دا
بەدەستەوە ،چونكە یەكەمجارە دەوڵەتێك دان بەوەدا
بنێت ،كە دەوڵەتێكی دیكە داگیردەكات بە ئامانجی
دەستگرتن بەسەر نەوتە پاشەكەوتكراوەكەیدا .كاتێكیش
سوپای سەدام كوێتی داگیركرد ،لەپێناو دەستگرتن بەسەر
كێڵگە نەوتییە دەوڵەمەندەكانیدا ،تەنیا كەسانێكی
كەم پێیانوابوو لەو سنورەدا دەوەستێت ،چونكە
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دیاربوو سعودیە –بەسوپا بێئەزمونەكەیەوە– ئامانجی
بەڵگەنەویستی داهاتو دەبێت ،هەروەها وا دیاربوو ،كە
دەستبەسەرداگرتنی كارێكی ئاسان دەبێت.
سعودیە و دەوڵەتانی دیكەی كەنداو دركیان بەوەكرد ،كە
پێویستیان بەجۆرێك لە هاوپەیامنی فەرمی لەگەڵ ویالیەتە
یەكگرتوەكاندا هەیە ،بۆئەوەی دەوڵەتێك یاخود تەنانەت
یەكێك لە هەرێمەكان هەوڵی دەستبەسەرداگرتنی یەدەگە
نەوتییە گەورەكەی نەدات.
ئید مۆریس ،گەورە توێژەری پێشوی وزە لەدامەزراوەی
لیامن برازەر ،كە ئێستا مایەپووچبوونی خۆی راگەیاندوە،
دەڵێت« :ئەمڕۆ بەرژەوەندییەكانی ئاسایشی نەتەوەیی
گەورەدەوڵەتانی بەرهەمهێنەری نەوت ،بەتایبەتی دەوڵەتانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،زۆر جیاوازە لەوەی لە یەك دەیەی
رابردودا هەبوو» 19.هەمیشە پەیوەندی لەنێوان ئاسایشی
نەتەوەیی دەوڵەتانی كەنداو و ئاسایشی رۆیشتنی نەوت بۆ
خۆرئاوادا هەبووە ،بەاڵم لە سااڵنی حەفتاكاندا ئەو پەیوەندییە
كەمرت رونبووە ،ئەو كاتەی دەوڵەتانی عەرەب بەهۆی
پشتیوانیكردنی لە ئیرسائیل لە ئەمریكا دوركەوتنەوە.
هەروەها مۆریس دەڵێت «جەنگی كەنداو ئەمەی
لەڕوی جەوهەریەوە گۆڕی ،بەتایبەتی بۆ كوێت و سعودیە و
دەوڵەتانی دیكەی بچوكی كەنداو ،چونكە دوای ساڵی 1990
پێویستی بۆ پێكەوەگرێدانی بەرگری نەتەوەیی و مانەوەی ئەم
 .19چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ ئیدوارد مۆریس لە 29ی مایۆی 2007دا.
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دەوڵەتانە بە گرەنتی ئاسایشی ویالیەتە یەكگرتوەكانەوە رونرت
و قبوڵكراوتر بوو لەروی سیاسییەوە لە الی ئەم دەوڵەتانە».
یەكێك لەو ئاماژانەی بەڵگەی ئەوەبوو كوێت دەیەوێت
پەیوەندییەكی ئاسایشی بەهێزتری لەگەڵ ویالیەتە
یەكگرتوەكاندا هەبێت ئەوەبوو ،كە پێشوازی لە وەبەرهێنانی
بیانی كرد .كوێت پێویستی بە سەرمایەی ئەمریكا نەبوو ،بەاڵم
ئەگەر كۆمپانیا ئەمریكاییەكان لەكوێتدا وەبەرهێنان بكەن ،ئەو
كاتە حكومەتی ئەمریكا هەستدەكات پابەندە بە پاراستنی ئەو
واڵتەوە .ئەمە لۆجیكی پشت ئەو بڕیارە بوو.
هاوشێوەی ئەوە سعودیە پەرۆش بوو بۆ بەهێزكردنی
دۆستایەتی لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكان ،بەو مەرجەی
ویالیەتە یەكگرتوەكان بە سەرچاوەیەكی سەرەكی
باوەڕپێكراوی نەوتی دابنێت .لەبەر ئەوە ویالیەتە
یەكگرتوەكان وادیاربوو ،كە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی
بە «ناوچەیەكی ناسەقامگیر» دادەنا و لە دەریای باكور و
خۆرئاوای ئەفریقیاش بەدوای نەوتدا دەگەڕا ،كۆمپانیای
ئارامكۆ هەنگاوێكی نوێی ناو نرخی نەوتی لە بازاڕی كەناری
كەنداوی ئەمریكا دابەزاند .لەو كاتەدا سعودیەكان گوێیان
بە پارێزگاریكردن لە بەرزی نرخی نەوت نەدەدا ،بەڵكو
دەیانەویست بگەڕێنەوە بۆ پێگەی بەرزی پێشویان بەوپێەی،
كە یەكەم هەناردەكاری نەوت بوون بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان،
هۆكاری ئەوەش ئەوەبوو ،كە خەریكبوون دركیان بەوە دەكرد
ئەستێرەكەیان رو لە كشانە.
هەژمونی نەوت
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بەشی 6

مێژوی نەوت و خەونی ئەمریكا

بەكۆتاییهاتنی دەیەی پێنجەمی سەدەی نۆزدەیەم،
نەهەنگەكانی جۆری عەنبەر بە هۆی راوی زاڵامنەوە بەرەو
قڕبوون دەچوون و نرخی رۆنی نەهەنگ ،كە وەك سوتەمەنی
بۆ چرا بەكاردەهێرنا ،بەرزبوونەوەیەكی زۆری بەخۆوە بینی.
خواستیش لەسەر مادەی بێزیان بۆ روناككردنەوە و چەوركردنی
بزوێنەرەكان لە سەردەمی شۆڕشی پیشەسازیدا زیادیكرد.
لە هەمان كاتیشدا لە پیشەسازییەكی تردا ،كە ئەویش
پیشەسازی بەكانزاكردنی خوێیە ،كۆمپانیاكانی هەڵكەندن
لە ئۆهایۆ ،نیویۆرك ،وێست ڤێرجینیان ،كینتاكی و پێنسلڤانیا
روبەڕوی كێشەیەكی ئاڵۆز بوونەوە ،چونكە یەكێك لە
دەرهاویشتە الوەكییەكانی پڕۆسەی هەڵكەندن (نەوت)
بیرەكانی پیسدەكردن ،لەهەندێك حاڵەتیشدا بە هۆی زۆری
هەژمونی نەوت
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پیسبوونەوە ،دەبوایە بیرەكان بەجێبهێڵرێن .سامۆیل ئێم كیر ،كە
باوكی خاوەنی بیری خوێ بووە ،بەوپێیەش شارەزایی لەبارەی
نەوتەوە هەبوو ،دەستیكرد بە گەڕان بەدوای بەكارهێنانی ئەو
بەرهەمەدا و دڵۆپاندنی نەوتی بۆ سوتەمەنی چرا دەستپێكرد.
بەكردەوەش «نەوتی كاربۆنی» ،كە خۆی ئەو ناوەی لێنابوو ،زۆر
سەركەوتوبوو تا ئەو رادەیەی كارگەیەكی پوختەكردنی بنیاتنا،
كە توانای پوختەكردنی پێنج گاڵۆنی هەبوو.
بەهاتنی ساڵی  1858یش بڕێكی زۆر لە نەوتی كاربۆنی
لە شاری نیویۆرك دەفرۆرشا ،بەجۆرێك خەریكبوو خێرا جێگەی
جۆرەكانی تری سوتەمەنی چرای دەگرتەوە ،كە مەترسیدار
و گرانرت بوون .هەروەها ئەو نەوتەی لە باكوری خۆرئاوای
پنسلڤانیا دەردەهێرنا ببووە باشرتین ماددەی چەوركردن بۆ
پیشەسازی رسنت ،خواستیش لەسەر نەوت نرخی لە حەفتا و
پێنج سەنت بۆ یەك گاڵۆنەوە گەیاندە دوو دۆالر بۆ یەك گاڵۆن.
لە بیست و حەوتی ئۆگەستی 1859دا ،ئیدوین ئیل دیرك
لە نزیك تیتۆسفیل لە ویالیەتی پێنسلڤانیا نەوتی لە یەكەم بیری
سەركەوتودا لە روی بازرگانییەوە دۆزیەوە ،كە بەمەبەستی
گەڕان بەدوای نەوتدا هەڵكەندرابوو .ئەو تەكنۆلۆجیایەی دیریك
بەكاریهێنابوو نوێ نەبوو ،بەاڵم شتە نوێیەكە ئەو تێگەیشتنە
بوو ،كە دەڵێت دەتوانرێت نەوت لە زەوییەوە هەڵبهێنجرێت
وەك چۆن ئاو هەڵدەهێنجرێت ،بەوەش پیشەسازی نوێی
نەوت لە ویالیەتە یەكگرتوەكان دەستیپێكرد.
لیژنەی مێژو و مۆزەكانی پێنسلڤانیا

* *
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لە رۆژانی سەرەتایدا ،كە نەوت دەدڵۆپێندرا بۆ كیرۆسین،
لە بنچینەدا بۆ چەوركردن ،یاخود وەك سوتەمەنی چرا
بەكاردەهێرنا .ماڵەكان بە هۆی داری زۆپاوە گەرم دەكران،
سوتەمەنی ئامڕازەكانی گواستنەوەش یان دار ،یاخود با بوو.
قوواڵیی بیرەكەی دیریك تەنیا شەست و نۆ پێ بوو،
رۆژانە تەنیا حەفتا و پێنج بەرمیل نەوتی بەرهەمدەهێنا،
بەاڵم دوای ئەوە بە سەد و پەنجا ساڵ پیشەسازی نەوت
گەشەیكرد و ئێستا بووە بەبایەخرتین پیشەسازی و
زۆرترین ئەو پیشەسازیانەی لە ئێستادا پەیوەندییان بە
مەسەلەی جیۆسیاسی جێناكۆكی و جێكێبڕكێی توندەوە
هەیە ،ئەویش لەڕێی چەند شێوازێكەوە ،كە بەدرێژایی
 114ساڵی یەكەمی تەمەنی ئەم پیشەسازییە بە خەیاڵی
كەسدا نەهات.
لەڕوی مێژوییەوە مرۆڤ روناكی لە یەكێك لە جۆرەكانی
سوتەمەنییەوە دەستدەكەوت ،لە كاتێكدا گەرمی و وزە
لەجۆرێكی ترەوە پەیدا دەبوون .بەر لە سەدەی نۆزدە
روناكیامن لە مەشخەڵ و مۆمی دروستكراو لە چەوری ئاژەڵ
و ئەو چرایانەوە وەردەگرت ،كە رۆنی وەرگیراو لە چەوری
ئاژەڵیان دەسوتاند .رۆنی نەهەنگیش ،بەوپێیەی بۆن و
دوكەڵی كەمرتی هەیە لەكاتی سوتاندا ،پێشكەوتنێكی گەورە
بوو ،بەاڵم نرخی گرانبەها بوو .كاتێكیش لە ساڵی 1857دا
چرای كیرۆسین لە بازاڕدا سەری هەڵدا كاریگەرییەكەی
لەسەر پیشەسازی راوی نەهەنگ دەستبەجێ بوو.
هەژمونی نەوت
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( )1بەرزی نرخی رۆنی «نەهەنگ»و
ترۆپكی تیۆری رۆنی «نەهەنگ»
ئێستا ئەمریكییەكان سكااڵ لە بەرزی نرخی نەوت
دەكەن ،كە نرخی یەك بەرمیل نەوت لە هاوینی ساڵی 2008دا
گەیشتە  145دۆالر و لەسەرەتای ساڵی 2010دا لە  80دۆالردا
جێگیربوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەم نرخەشدا هێشتا سوتەمەنی زۆر
لەوە هەرزانرتە ،كە لەسەرەتای سەدەی نۆزدەیەمدا هەبوو.
لە رۆژانی پێش بەكارهێنانی نەوتدا ،نرخی رۆنی نەهەنگ،
كە بۆ چرا بەكاردەهات 1500 ،دۆالربوو بۆ یەك بەرمیل
(بەنرخی ئەمڕۆی دۆالر) .لەو نرخە بەرزەش زیاتر ئەوەی
مایەی نیگەرانی بوو ئەوە بوو هەندێك لە پسپۆڕان لەو
كاتەدا پێشبینییان دەكرد رۆن بەتەواوی كۆتاییبێت ،چونكە
بەم نزیكانە هیچ نەهەنگێك نامێنێت.
كەواتە با نرخی رۆنی نەهەنگ بەراورد بكەین
بە نرخی كیرۆسین ،كاتێك كیرۆسین بۆ یەكەمجار لە
شەستەكانی سەدەی نۆزدەیەمدا كەوتە بەردەست،
یەك بەرمیل رۆنی خاو بە نزیكەی  90دۆالر دەفرۆرشا
بەنرخی ئەمڕۆی دۆالر 1.تا حەفتا و هەشتاكانی سەدەی
نۆزدەیەمیش پڕۆسە پوختەكردنی لێهاتوتر بووە مایەی
دابەزینی نرخەكەی بۆ نزیكەی  20دۆالر بۆ یەك بەرمیل
(بەنرخی ئەمڕۆی دۆالر).
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( )2سوتەمەنی پیشەسازی ئەمریكا
لە دەستپێكی شۆڕشی پیشەسازییەوە تا كۆتایی
سەدەی نۆزدەیەم ،خەڵوز سوتەمەنی دیاریكراوبوو بۆ
گەرمكردنەوە و وزە لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكان ،ئەوروپا
و هەندێك كەرتی پیشەسازی لەخۆرهەاڵتی ئاسیادا .خەڵوز
هەرزان و بەردەستبوو ،دەكرا لە فڕنی كارگەكان ،مااڵن،
شەمەندەفەرەكان و كەشتییەكاندا بسوتێندرێت ،بەاڵم نەوت
وردە وردە جێگەی خەڵوزی دەگرتەوە ،رودانی ئەمەش
رێكەوت نەبوو.
جۆن دی رۆكفلەر باوەڕی بەوە هەبوو ،كە ئایندە
بۆ نەوتە .بۆیە وەبەرهێنانی لە تەكنۆلۆجیای نەوتدا كرد
بۆ پڕۆسەكانی دەرهێنان و پوختەكردنێكی لێوەشاوەتر،
باوەڕیشی وابوو هەر كەسێك بتوانێت تەواوی زنجیرەی
بەرهەمهێنانی نەوت كۆنرتۆڵبكات ،دەتوانێت نرخ دابنێت و
قازانجێكی زۆر بەدەستبهێنێت.
رۆكفلەر راستیكرد ،بەاڵم تێڕوانینەكەی كاریگەر نەبوو،
چونكە لەپێگەیەكدا بوو دەیتوانی كاریگەری لەسەر ئەو
بڕیارانە هەبێت ،كە بنەمایان بۆ ئەو رۆڵە گەورەیەی نەوت
دانا ،كە لە بنیاتنانی ئابوریدا دەیگێڕێت.
بۆئەوەی نەوتیش وەك پیشەسازی گەشەبكات ،دەبوایە
ژێرخانێكی گواستنەوە هەبێت بۆ گواستنەوەی نەوتەكە .ئەو
ژێرخانەش هێڵی ئاسنین بوو .یەكەم ئۆتۆمبێل بە بزوێنەری
هەڵمین كاریدەكرد و پشتی بە سوتاندنی دار دەبەست،
هەژمونی نەوت
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پاشان بەو بزوێنەرانەی بە خەڵوز كاریاندەكرد ،بەاڵم لەدوای
ساڵی 1900وە بۆ یەكەمجار نەوت وەك سوتەمەنی ئۆتۆمبێل
بەكاردەهات .لەو كاتەشەوە رێگەكان تەنیا نەوت ناگوازنەوە،
بەڵكو دەشیسوتێنن.
هێڵە ئاسنینەكان پێكهاتەیەكی گرنگ بوون لە پالنی
گەورەی پیشەسازی ئەمریكادا ،وەك چاوەڕوانیش دەكرا
رۆكفلەر بایەخی زۆری بە پیشەسازی هێڵی ئاسنینیشدا.
هێڵە ئاسنینەكان پێویستیان بە پۆاڵ هەبوو بۆ دروستكردنی
فارگۆنی هێڵە ئاسنینەكان و ستونەكان .لە ساڵی 1893یشدا
رۆكفلەر یارمەتیدەربوو لە گەشەپێدانی كێڵگەی میسابی
بۆ مادەی خاوی ئاسن لە مینیسۆتا .تا ساڵی 1896یش
كۆمپانیای «كۆنسۆلیدیتید ئایرۆن ماینز»ی رۆكفلەر بووە
خاوەنی شەمەندەفەرگەلێك بۆ گواستنەوەی ئاسنی خاو و
بەكردەوەیش پڕۆسەكانی باركردنی لەدەریاچە مەزنەكان
كۆنرتۆڵكرد .ئێستا رۆكفلەر توانای كۆنرتۆڵكردنی پیشەسازی
پۆاڵی هەبوو ،بەاڵم هەندێكجار هاوكاریكردن كاریگەرتر
دەبێت لە كێبڕكێكردن ،بۆیە لە ساڵی 1896دا رۆكفلەر
هاوپەیامنی لەگەڵ ئەندرۆ كانیجی پادشای پۆاڵدا بەست.
رۆكفلەر رازیبوو نەچێتە پیشەسازی پۆاڵوە ،كارنیجی-ش
رازیبوو پەیوەندی بە پیشەسازی گواستنەوەوە نەبێت.
بەهاتنی سەرەتای سەدەی بیستەم لەگەڵ دەستپێكی
بەرهەمهێنانی گەورەی ئۆتۆمبێلدا بۆ مەبەستی بازرگانی،
جێگرەوەیەك بۆ گواستنەوە لەرێی هێڵی ئاسنینەوە دروستبوو.
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بازاڕی ئۆتۆمبێلی ئابوری بەخێرایی گەشەیدەكرد ،لەگەڵیشیدا
پێویستی بۆ ژێرخانی زیاتر گەشەیكرد .ئەندازیارەكان
بۆیاندەركەوت ،دەكرێت ئەو قیرەی لە نەوت پەیدابوو،
لە بنیاتنانی ئەو رێگەیانەدا بەكاربهێرنێت ،كە ئۆتۆمبێلە
نوێیەكان بەكاریاندەهێنان و بە نەوت كاریان پێدەكرا.
ئێستا ئەمریكییەكان بوونە خاوەنی ژێرخانی پێویست –
ستون و رێگەكان– بۆ پتەوكردنی هێڵی ئاسن ،هەروەها بوونە
خاوەنی ئەو ئۆتۆمبێالنە ،كە دەتوانن شێوازی گواستنەوە
تەواو جیاواز بكەن لەوەی لە رابردودا هەبوو .لێرەوە بنەمای
بەرفراوانبوونی پیشەسازی و ئابوری دانرا ،كە گەشەكردنی
سەرسوڕهێنەری ویالیەتە یەكگرتوەكانی لە سەدەی بیستەمدا
پێ جیادەكرایەوە.
ویالیەتە یەكگرتوەكان لەنێو هەموو دەوڵەتانی جیهاندا،
ئەو دەوڵەتە بوو ،كە ئەوپەڕی سودی لە نەوت وەرگرت.
تەنیا ئەمریكییەكان نەبوون ،كە بەكاریاندەهێنا و تەنیا
ئەوانیش نەبوون ،كە بەڕادەیەكی زۆر پشتیان پێدەبەست،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ویالیەتە یەكگرتوەكان یەكەم دەوڵەت
و تەنیا دەوڵەت بوو ،كە ئابورییەكی تەواو لەدەوری نەوتدا
بنیاتبنێت .دەوڵەتانی تازە گەشەسەندوش دركیان بەوەكرد،
كە كۆنرتۆڵكردنی نەوت خاڵێكی بەهێز و جیاوازییەكی
كێبڕكێكارانە و چەكێكی سیاسیان پێدەبەخشێت.
جۆن دی رۆكفلەر لە ساڵی 1870دا كۆمپانیای ستاندەرد
ئۆیل-ی دامەزراند ،بەاڵم تا ساڵی  1911ستاندەرد ئۆیل وایلێهات
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رێژەیەكی زۆری لە پیشەسازی نەوت كۆنرتۆڵكردبوو ،بە رادەیەك
حكومەتی ئەمریكا یاسایەكی بۆ بنبڕكردنی قۆرخكاری دەركرد و
ناچاریكرد ،ستاندەرد ئۆیل پارچە پارچە بكات و بیكاتە سی و
چوار كۆمپانیای تایبەتی نوێ .لەو كۆمپانیایانەشەوە كۆمەڵێك
لەكۆمپانیا نەوتییەكانی بەریتانیا و ئەمریكا سەریانهەڵدا ،كە
پێگەی خۆیان هەبوو ،هەموویان پێكەوە بەناوی «حەوت
خوشكەكە» نارسان (سەیری بەشی یەكەم بكە).
لە دەیەی دوای ساڵی  ،1911پێگەی حەوت خوشكەكە
فراوانبوو .ئەم كۆمپانیایانە لەرێی بەشداریكردن لە رێككەوتنی
تایبەت لەگەڵ حكومەتە ناوچەییەكاندا ،سەركەوتوبوون
لەوەی رێگە لە كێبڕكێ لەسەر ئیمتیازی نەوت بگرن .كارێكی
تری هاوتای ئەوە لە گرنگیدا ،شارەزاییان بوو لەبواری
نەوتدا ،بەڕادەیەك كە دەوڵەتانی بەرهەمهێنەری نەوت «ژێر
بەژێر دەستبەرداری بەشێك لە سەروەرییەكەیان بوون» لە
بەرژەوەندی حەوت خوشكەكە ،ئەویش بە پێی دەربڕینە
جوانەكەی ئەنتۆنی سامبسۆن .سامبسۆن حەوت خوشكەكەی
شوبهاند بە دەوڵەتان كاتێك نوسیبووی:
هەر یەكێك لە حەوت خوشكەكە بۆ ماوەی زیاتر لە پەنجا
ساڵ لە كاركردن بەردەوام بووە ،واتە زیاتر لە تەمەنی هەندێك
لەو دەوڵەتانەی مامەڵەی لەگەڵدا دەكردن .بارەگاكانیان كە
لەشێوەی هەوربڕدا دروستكراون و لە دەوروبەریانەوە دیارن،
مژدەبەخشی جیهانێكی نوێ بوون ،كە تێیدا خودی دەوڵەتان
بەرەو لەناوچوون دەچوون2.
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بەوپێییەی كە دەوڵەتانی بەرهەمهێنەری نەوت زۆر
خوازیاری ئەوە نەبوو خۆیان نەوت لەسەر خاكی خۆیان
دەربهێنن – یان توانای ئەو كارەیان نەبوو– ،بۆیە سوپاسگوزاری
حەوت خوشكەكە بوون ئەو ئەركە بگرنە ئەستۆیان .لە الیەن
خۆشیانەوە حەوت خوشكەكە لە پێگەیەكدا بوون ،دەیانتوانی
الوازی ئەم دەوڵەتانە یاخود ساویلكەییان بقۆزنەوە و توانیان
رێككەوتنی نادادپەروەرانە دابڕێژن ،كە تەنیا لەبەرژەوەندی
خۆیاندابوو ،هەروەها حەوت خوشكەكە بە بوێرییەكی
زیاترەوە مەرجەكانی خۆیان سەپاند.
حەوت خوشكەكە ئەڵقەكانی هەموو بەهای نەوتییان
كۆنرتۆڵكرد –لە كێڵگەی نەوت و كامیۆنی عەمباركردن
و هێڵی بۆڕی و وێستگەكانی سوتەمەنییەوە– بەجۆرێك
بەرهەمهێنەران و بەكاربەرانی نەوت نەیانوێراوە ئەو سیستمە
پێشێلبكەن .بەهۆی ئەوەشەوە كە حەوت خوشكەكە توانای
زێدەبەرهەمیان هەبوو ،دەیانتوانی خراوەڕوی نەوت زیاد یان
كەم بكەن ،بەوەش كاریگەری رێسا رسوشتییەكانی خواست و
خستنەڕویان راگرت و نرخیشیان كۆنرتۆڵكرد.
حەوت خوشكەكە بوونە دەوڵەت لەناو دەوڵەتدا ،بوونە
خاوەنی كەشتیگەلی گواستنەوەی نەوت ،كە لەوەی هێزی
دەریایی گەورەتربوون ،دەشیانتوانی كاریگەرییەكی گەورە
لەسەر سیاسەتی دەرەوەی هەموو دەوڵەتانی عەرەب
دروستبكەن ،ئەمە سەرباری ئەوەی دەیانتوانی نیوەی
بازرگانی جیهانی كۆنرتۆڵ بكەن .حكومەتە نیشتامنییەكان
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نەیاندەتوانی زۆر شت بكەن ،چونكە هەرچۆنێكبێت ئەو
حكومەتانە گرێبەستی ئیمتیازیان لەگەڵ كۆمپانیاكانی نەوتدا
ئیمزا كردبوو ،كۆمپانیاكانیش پێودانگی پیشەسازییان بۆ
هەموو شتێك دانابوو ،هەر لەچۆنێتی نرخدانانەوە تا دەگاتە
دیاریكردنی ئەوەی كام بیر دەبێت لە پێشرتدا هەڵبكەندرێت
و كامیشیان هەڵنەكەندرێت ،هەروەها دیاریكردنی بەهای
هەر سەودانامەیەكی نەوتی.
حكومەتی ئەمریكا پاڵنەرێكی دایە حەوت خوشكەكە،
ئەویش بە پەیڕەوكردنی ئابورییەك كە بە بێ ركابەر پشت
بە نەوت دەبەستێت ،ئامادەش بوو بۆ چنینەوەی سودە
گەورەكانی نەوت بەشێوەیەكی منونەیی.
ویالیەتە یەكگرتوەكان سامانی رسوشتی پێویستی هەبوو
–كانزایی و كشتوكاڵی– ،كە بواری ئەوەی پێبەخشیبوو
خۆی بەدوربگرێت لە پشتبەسنت بە الیەنی دەرەكی.
حكومەتی ئەمریكا دەیتوانی بڕیاری یاسایی تێپەڕێنێت و
لە هەڵگیرسانی شۆڕش یان كودەتای سەربازیش نەترسێت،
سەركردەكانی ئەمریكاش تێوە نەگالبوون لە گەندەڵی
و چاوچنۆكییەوە بەهەمان رادەی چەندین سەركردەی
دەوڵەتانی تازەگەشەسەندو ،دەشكرا متامنەیان پێبكرێت
لەدابەشكردنی داهاتی نەوتدا ،بە بێئەوەی بڕێكی زۆری لێ
البدەن بۆ بەكارهێنانی کەسی خۆیان ،بەاڵم بە بێ نەوت،
كاری چاكە و خواست و ئارەزو نەیاندەتوانی ئابوری بەهێزی
ئەمریكا بنیاتبنێن.
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( )3گواستنەوە بەرەو دەوروبەری شارەكان،
پشتبەسنت بە نەوت زیاتر دەكات
لەگەڵ گەڕانەوەی سەربازانی ئەمریكا لە جەنگی دوەمی
جیهان و هاوسەرگیریكردنیان و دامەزراندنی خێزانی خۆیان،
جموجۆڵێكی گەورە لەئارادابوو بەرەو دەوروبەری شارەكان و
خەڵك زیاتر و زیاتر ئارەزوی خەسڵەتەكانی چینی ناوەندیان
دەكرد ،وەك كڕینی جلشۆری كارەبایی ،ئامێری تەلەفزیۆن،
ئێركۆندیشن و ئۆتۆمبێل .خێزانەكان دەستیانكرد بە كڕینی
یەك ئۆتۆمبێل ،بەاڵم هەمیشە بۆیان دەردەكەوت ،كە
پێویستیان بە ئۆتۆمبێلێكی دیكەیە ،لە ئەنجامی ئەوەشدا،
بەكاربردنی نەوت لەنێوان سااڵنی  1948بۆ  1972سێ هێندە
زیادی كرد و لە  5.8ملیۆن بەرمیلەوە بووە  16.4ملیۆن
بەرمیلی رۆژانە.
ئەمریكییەكان لە «قۆناغێكی زێڕین»ی گەشەكردن و
گەشەپێدانی ئابوریدا بوون ،بەاڵم بەبێ ئەوەی دركی پێبكەن،
رێگایەكی مەترسیداریان گرتبووەبەر ،ئەویش بەوەی ویالیەتە
یەكگرتوەكان زیاتر و زیاتر ئەو نەوتەی بەكاردەبرد ،كە
بەرهەمیدەهێنا .لە ساڵی  1970یشدا ئەوە رویدا ،كە دەبوایە
ویالیەتە یەكگرتوەكان هەژماری بۆ بكات ،لەو ساڵەدا چونكە
ویالیەتە یەكگرتوەكان بووە هەناردەكارێكی تەواوی نەوت.
گواستنەوەی زیاتری تاكەكان لە شارەكانی ناوخۆوە بۆ
دەوروبەر شەپۆلێكی نوێی خواستی لەسەر نەوت دروستكرد،
ئەویش بەوەی ئۆتۆمبێلی كردە پێداویستییەكی فەرامۆش
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نەكراو .بۆیە كاتێك ویالیەتە یەكگرتوەكان لەسەرەتای سەدەی
بیستەمدا بەرهەمهێنانی هەمەالیەنی ئۆتۆمبێلی دەستپێكرد،
نرخی نزمی نەوت ئاسانكاری بۆ زیادبوونی ژمارەی ئۆتۆمبێل
كرد ،بۆیە ژمارەی ئۆتۆمبێل لە ویالیەتە یەكگرتوەكان لە 45
ملیۆن ئۆتۆمبێلەوە لە ساڵی 1949دا بەرزبووەوە بۆ 119
ملیۆن ئۆتۆمبێل لە ساڵی 1972دا .لەنێوان سااڵنی  1945و
1954یشدا 9 ،ملیۆن كەس رویانكردە دەوروبەری شارەكان.
لە نێوان سااڵنی  1950و 1976یشدا ژمارەی دانیشتوانی
دەوروبەر  85ملیۆن كەس دەبوو .تا ساڵی  ،1976ژمارەی ئەو
ئەمریكیانەی لە دەوروبەر دەژیان ،لە ژمارەی ئەوانە زیاتر
بوو ،كە لە ناوەندی شارەكان ،یاخود لە ناوچە گوندنشینەكاندا
دەژیان.
لە ساڵی 1956دا سەرۆك دوایت دی ئایزنهاوەر،
پڕۆژەیاسای دروستكردنی رێگەی خێرای نێوان ویالیەتەكانی
ئیمزا كرد ،بە پێی ئەو یاسایە سیستمێك لە رێگەی خێرا
بنیاتدەنرێت ،كە بەدرێژایی  41هەزار میل ویالیەتەكان
پێكەوە دەبەستێتەوە ،بەكارهێنانی رێگەش لەالیەن
ئەمریكییەكانەوە زیاتر بوو .هەر لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا
وشەیەكی نوێ داڕێژرا ،كە ئەویش وشەی ( )motelبوو
بەمانای هۆتێل بۆ وەسفی ئەو هۆتێلە بچوكانەی لەسەر
رێگە خێراكان لە تەنیشت وێستگەكانی سوتەمەنییەوە
دروستدەكران .نەوت بوو هەموو ئەمانەی هێنایە بەرهەم
و ئەمریكییەكانیش زۆر زیادەڕوییان لە بەكاربردنیدا كرد.
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دیاربوو گریامنەیەكی ساویلكانە هەیە ،دەبێت و ویالیەتە
یەكگرتوەكانیش هەر بە گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت
لەسەر ئاستی جیهان دەمێنێتەوە 3و حەوت خوشكەكەش
بەردەوام نەوتی جیهان كۆنرتۆڵدەكەن.
( )4خۆماڵیكردنی نەوت
خۆماڵیكردنی ژێرخانی نەوت لە دەستی دەوڵەتە بیانییە
بەرهەمهێنەرەكانی نەوت لەو كاتەدا دەیتوانی مێزەكە
بەسەر كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوادا هەڵبگێڕێتەوە ،بەاڵم
تا كاتێكی دورودرێژ زۆرێك لەو دەوڵەتانە بوێری ،یاخود
شارەزایی تەكنیكی پێویستیان بۆ پڕۆسەی خۆماڵیكردنەكە
نەبوو .سەرەڕای ئەوەش ،كە ویالیەتە یەكگرتوەكان پشكی
شێری لە قازانج بۆ خۆی دەبرد ،وەك پاسەوانێكی نێودەوڵتیش
وابوو پارێزگاری لە جێگیری نرخ و زامنكردنی دەكرد4.
چاوەڕوانییەكە تا ساڵی 1960ی خایاند ،كاتێك یەكەم
نیشانەی رابوونی نەتەوەیی و بەهێزترینیان دەركەوت،
چونكە لەو ساڵەدابوو رێكخراوی ئۆپیك دامەزرا .لە دەیەی
شەستەكاندا كۆمپانیا ناوخۆییەكانی نەوت بە وریاییەوە
چاودێری پێشهاتەكانیان دەكرد ،كاتێكیش خۆماڵیكردن لە
كۆتایی شەستەكان و سەرەتای حەفتاكاندا دەستیپێكرد،
هێشتا بەالی هەندێك كەسەوە وەك شۆك وابوو.
ڤەنزوێال پیشەسازی نەوتی لە ساڵی 1970دا خۆماڵیكرد.
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لەگەڵ ئەوەشدا زۆركەس پێیانوابوو خۆماڵیكردنەكەی
ڤەنزوێال روداوێكی جودایە و ئەوەی قەزافی كردی جگە لە
سەركێشییەكی بوێرانە هیچی تر نەبوو ،ئەم دوو روداوەش
گوزارشت لە ئاڕاستەیەك ناكەن لەئارادا بێت .ئەوەی كە ئەم
دوو دەوڵەتە بەرهەمهێنەرەی نەوت وەك دوو دەوڵەتی تاك،
دامەزراوە نەوتییەكانیان خۆماڵیكرد ،بۆیە كارەكانیان مۆركی
كاری بەكۆمەڵی لەدەستدا.
بەاڵم دوای ئەوە و لە 24ی فێربایەری 1971دا ،جەزائیر
لەسەدا 51ی ئیمتیازی نەوتی فەرەنسای خۆماڵیكرد .لە ١ی
یۆنیۆی 1972دا ،عێراق ئیمتیازی كۆمپانیای نەوتی عێراقی
خۆماڵیكرد ،كە هەریەك لە بریتش پرتۆلیۆم ،رۆیاڵ دەچ
شێل ،كۆمپانی فران و كۆمپانی فرانسیز دی پرتۆل و مۆبیل
و ستاندەرد ئۆیل ئۆف نیوجرسی خاوەندارێتیان دەكرد.
هیچ كاردانەوەیەكی تۆڵەئامێز لەئارادا نەبوو ،ئەم پڕۆسەی
خۆماڵیكردنانەش بوونە بنەمای دروستبوونی كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوت ،كە كاریگەرییەكی بەهێزی جیهانیان
پەیداكرد وەك كۆمپانیای ئارامكۆی سعودیە و كۆمپانیای
پرتۆبرازی ڤەنزوێال.
تا دەیەی هەشتاكانیش گرنگرتین یاریزانە نەوتییەكان
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و نیوەی باكوری گۆی زەویدا
بوون ،بەاڵم ئەمە بەرەو گۆڕان دەچوو .سەنتەری كێشكردنی
جیهانی بەرهەمهێنانی نەوت بەرەو نیوەی باشوری گۆی
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زەوی ،بەرەو جیهانی تازە گەشەسەندو دەچوو ،بەرەو ئەو
دەوڵەتانەی لەملمالنێدا نقوم ببوون و گەندەڵی تێیاندا
گەیشتبووە بەرزترین ئاستی سیاسی .ئەم هەڵوێستەش
دەكرێت بەرهەمی نەوتی جیهان لە بەردەم ناسەقامگیری
و ناجێگیری و بەرزی نرخدا بهێڵێتەوە .بۆ یەكەمجاریش
دیمەنەكە لە «ئارامەوە كە جارناجارێك ماوەی ئاڵۆزی
خۆڕسكی تێدەكەوت» گۆڕا بۆ «ئاڵۆزییەك كە جارناجارێك
ماوەی ئارامی خۆڕسكی تێدەكەوت».
دوای جەنگی دووەمی جیهانی ، ،ویالیەتە یەكگرتوەكان
سەبارەت بەنرخی نەوت لەگەڵ سعودیە ،چووە
رێككەوتنێكی نائاشكراوە ،شتێكی رونبوو رۆژێك لە رۆژان
ویالیەتە یەكگرتوەكان دەبێتە هاوردەكارێكی تەواوی نەوت،
سعودیەكانیش خۆیان پابەندی ئەم نەوت هەناردەكردنە فرە
و هەرزان و نەپچڕاوە كرد ،چونكە ویالیەتە یەكگرتوەكان
«رازی بوو» نەوتی سعودیە بكڕێت ،هەروەها نەوت و
خودی سعودیەكانیش بپارێزێت .ئەو رێككەوتنە نائاشكرایە
سودی ئاشكرای هەبوو بۆ هەردوو دەوڵەتەكە .هیچ
لێدوانێكی هاوبەش لەالیەن هەردو دەوڵەتەكەوە لەبارەیەوە
دەرنەچوو ،بەڵكو لە راستیدا هەردو دەوڵەتەكە زۆر وریابوون
و بەرامبەر یەكرت نهێنیپارێز بوون ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
لێكگەیشتنە هاوبەشەكە لەئارادا بوو ،ئەگەر بە شاراوەییش
بێت ،ئەوەندەش بەهێز بوو ،كە حاڵەتێك لە دڵنیایی زیاد لە
ویالیەتە یەكگرتوەكان باڵوبكاتەوە.
هەژمونی نەوت
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ساڵی  1974گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب و بەدوایشیدا
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت ،بەتوندی ئەمریكیەكانیان
راچڵەكاند .پێیانوابوو «لێكتێگەیشتنێك» هەیە لەالیەن
دەوڵەتانی عەرەبەوە ،بەاڵم دەربازبوون لەو وەهمە
كورتخایەن بوو بۆ ئەمریكییەكان ،بۆیە سەرەڕای دابەزینی
بەكاربردنی نەوت لە ئەمریكا بۆ  16ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە
ساڵی  1975دا ،بەاڵم سەرلەنوێ بەرزبووەوە تا ساڵی 1979
ئەو كاتەی شۆڕشی ئێران بووە هۆی پاشەكشەیەكی دیكە ،كە
تا سەرەتای هەشتاكانی خایاند.
دڵنیابوونی زۆر لە توانای زێدەبەرهەمی نەوت
هیچ شتێك دڵنیابوونی زیاد لەپێویستی حكومەت
بەرامبەر بە نەوت رون ناكاتەوە هێندەی ئەو هەڵوێستەی
لەكاتی سەردانی شای ئێران بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان
لە ساڵی  1969بۆ بەشداریكردن لە پرسەی سەرۆك
دوایت دی ئایزنهاوەر رویدا .چونكە دوای كۆتاییهاتنی
رێوڕەسمی پرسەكە ،شا سەردانی سەرۆك ریچارد ئێم
نیكسۆن-ی كرد ،كە هێندە نەبوو حوكمی گرتبووە دەست.
لە كۆبوونەوەكەشیاندا ،شا پێشنیاری ئەوەی بۆ نیكسۆن
كردبوو ،كە بیرۆكەی دامەزراندنی یەدەگێكی سرتاتیجی
نەوت جێبەجێبكات و پێشنیاری ئەوەیشی خستبووە
بەردەست ،كە ئێران بۆ ماوەی  10ساڵ نەوتی خاو بداتە
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ویالیەتە یەكگرتوەكان –بەبڕی یەك ملیار بەرمیل– لە
بەرامبەر نرخێكی جێگیردا ،كە بڕی یەك دۆالر بوو بۆ هەر
بەرمیلێك.
ئەگەر هەر سەركردەیەكی نەتەوەیی لە سەرەتای
سەدەی بیست و یەكەمدا سەردانی كۆشكی سپی بكردایە
و پێشنیارێكی وەهای بخستایەتەڕو ،هیچ سەرۆكێكی
ئەمریكا زیاتر لە خولەکێک دودڵ نەدەبوو ،تا قبوڵیبكات،
بەاڵم لە ساڵی 1969دا نیكسۆن بۆ ماوەی شەش مانگ
بابەتەکەی لەگەڵ راوێژكارەكانیدا تاوتوێكرد ،دواجاریش
بڕیاریدا ،كە بیرۆكەكە هیچ باشییەكی تێدا نییە.
رەتكردنەوەی ئەم پێشنیارە تەنیا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات،
كە بەخەیاڵدا نەدەهات ئەو كاتە بیر لەوە بكرایەتەوە ،كە
نرخی نەوت لە ئایندەدا گران دەبێت ،یاخود بەدەستهێنانی
زەحمەت دەبێت.
ساڵی  2005هاوردەی نەوتی ئەمریكا گەیشتە 12.2
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە و گرنگرتین دەوڵەتانی هەناردەكاریش
بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان بریتیبوون لە كەنەدا ،مەكسیك،
سعودیە ،ڤەنزوێال و نایجیریا .بە لەبەرچاوگرتنی ئەو
ناسەقامگیرییەی لەهەندێك لەو دەوڵەتانەدا هەیە ،ئەوا
ویالیەتە یەكگرتوەكان بەو كارەی سەركێشییەكی گەورەی
دەكرد ،بۆیە هاوردەی نەوتی ئەمریكا لە نۆڤەمبەری 2009دا
دابەزی بۆ  9.6ملیۆن بەرمیل.
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پەراوێزەكان:

( )1داتاكان هی دامەزراوەی دەبلیو تی ئاڕ جی ئیكۆنۆمیكسن.
( )2لە كتێبی «حەوت خوشكەكە :گەورە كۆمپانیاكانی نەوت و ئەو
جیهانەی دروستیانكردوە» ،بانتام.1991 ،
( )3بۆ ساتێك وادیاربوو ،كە خراوەڕوی نەوت رولەزیادبوونە ،چونكە
لە ساڵی 1955دا دەوڵەتە پیشەسازییەكان  15.4ملیۆن بەرمیل نەوتی
رۆژانەیان بەرهەمدەهێنا ،لەكاتێكدا بەرهەمی ناوخۆی ئەمریكا 6.85
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە بوو ،توانای زێدەبەرهەمیش كە بڕەكەی  4ملیۆن
بەرمیل بوو لەسەدا 26ی بەرهەمی جیهانی و لەسەدا 37ی توانای
بەرهەمهێنانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی پێكدەهێنا.
( )4د.رۆناڵد بی گۆڵد گەورە ئابوریناسی جیهانی و گەورە راوێژكاری
گروپی بی ئای ئاڕ ئەی ئینێرجی گروپ دەڵێت« :ئەوەی سەقامگیری
جیهانی پاراست توانای زێدەبەرهەمی ئەمریكا بوو».
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بەشی 7

ئەخالق و نەوت

ئێمە تەنیا كۆمپانیایەكی نەوت نین ...
 ...ئەمە مانای وایە پێشڕەوی جیهان بین لە بەرهەمهێنانی
پاكرتین سوتەمەنی بەردین و گازی رسوشتی ...
 ...هەروەها مانای ئەوەیە یەكەم كۆمپانیا بین جۆری پاكرتی
سوتەمەنی سوتاندن دابهێنێت بۆ زۆرێك لە پیسرتین شارەكان
لەسەر ئاستی جیهاندا ...
 ...مانای ئەوەشە گەورەترین بەرهەمهێنەری وزەی خۆر بین
لە جیهاندا.
یەكێك لە ریكالمەكانی كۆمپانیای بی پی ،دیسەمبەری 2000

بە پێی هەندێك لە خەماڵندنەكان ،هەڵمەتی ریكالمكردن
بۆ كۆمپانیای بی پی ،نزیكەی  250ملیۆن دۆالری تێچووە.
وادیاریشە ئەو پەیامەی ئەم هەڵمەتە دەینێرێت بریتییە
هەژمونی نەوت
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لەوەی بی پی ،هەرگیزبەهیچ شێوەیەك كۆمپانیایەكی نەوت
نییە ،بەڵكو كۆمپانیایەكە بۆ وزەی جێگرەوە.
بانگەشەكارانی پاراستنی ژینگە پێیانوابوو ،ئەمە
سوكایەتیپێكردنە .لەم بارەیەوە ئیریك دیزنهۆڵ 1،كە كۆمپانیایەكی
پەیوەندی گشتی لە واشنتۆن بەڕێوەدەبات و كاروباری ژمارەیەك
لە گەورە كۆمپانیاكانی نەوتی گرتۆتە ئەستۆ ،دەڵێت« :رێكخراوی
ئاشتی سەوز شێت بوو» ،هەروەها دەڵێت« :هەندێك لە
بەڕێوەبەرانی كەرتی نەوت پێیانوابوو بە خەرجكردنی ئەو هەموو
پارەیە لەپێناو ئەوەی بڵێن ئێمە لەبنەڕەتدا كۆمپانیایەكی نەوت
نین ،ئەوا كەناڵەكانی میدیا بێدەنگدەكەن ،بەاڵم هەڵمەتەكە
وای لە رۆژنامەنوسان و بانگەشەكارانی پاراستنی ژینگەش كرد
ئارەزو بكەن جدیانەتر بەدوای مەسەلەكەدا بچن .هەوڵمدا
كۆمپانیاكانی پرتۆكیمیاوی پەشیامن بكەمەوە تا ریكالمێك نەكەن،
بە ئاشكرا نكوڵی لە راستی خۆیان بكەن».
هەوڵەكەی بی پی بۆ داڕشتنەوەی براندەكەی بەوەی
«تەنیا كۆمپانیایەكی نەوت نییە» ،هەوڵێكی بوێرانە بوو .بەاڵم
هەوڵی قەناعەتپێكردنی جەماوەر بەوەی بی پی كۆمپانیایەكی
نەوت نییە ،كارێكی زەحمەت بوو ،بە تایبەتی –وەك
دیزنهۆڵ پێشنیاریكرد– «كاتێك رێژەی لەسەدا 99ی ئەو كاری
هەڵكەندنانەی كۆمپانیاكە ئەنجامیاندەدات لەبواری سوتەمەنی
بەردیندا بێت .خەڵك درك بەوە دەكات .ئەم كارەش زیاتر لە
هەر شتێكی تر ئەو بڕوایەی لەالی بانگەشەكارانی پاراستنی
ژینگە دروستكرد ،كە كۆمپانیاكانی نەوت بە ئەنقەست هەوڵی
شۆردنەوەی مێشكی خەڵك دەدەن.».
* * *
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بۆ زۆرینەی كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوا ،یەكێك لە
بەربەستەكانی بەردەم دۆزینەوەی كێڵگەی نوێی نەوت
و هەڵكەندنیان ،خۆی لە مەسەلەی پێودانگە ئەخالقییە
دووفاقییەكاندا دەبینییەوە .چونكە كۆمپانیا نەوتییەكانی
خۆرئاوا ،بەتایبەتی ئەوانەی لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندان،
روبەڕوی گوشارێكی جەماوەری و یاسایی گەورە دەبنەوە
تا بایەخ نەك تەنیا بە ژینگە بدەن ،بەڵكو بایەخیش بە
بابەتی بەرتیل ،گەندەڵی ،پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ و
بەڕێوەبردنی كۆمپانیاكان بدەن ،چ لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا،
یان لە هەر دەوڵەتێكی تری خۆرئاوا یان تەنانەت لە
دەوڵەتانی جیهانی سێیەمیشدا .هەرچی كۆمپانیاكانی تریشە،
بەتایبەتی كۆمپانیاكانی روسیا یان چین یاخود ئەوانەی لە
چەند بەشێكی ئەمریكای باشوردان ،ئەوا بەردەوام ئەم
نەریتانە كۆتیان نەكردون.
لە هەندێك دۆخدا ،كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوا چوونەتە
ناوچەی زۆر هەژار و بەڵێنیان داوە كاری ئاژانسە نیمچە
حكومییەكان بكەن ،بۆیە دامەزراوەی چاودێری تەندروستی
و قوتابخانە و خانویان دروستكردوە ،بەاڵم ئەو كۆمپانیایانە
تەنانەت لەو كاتەشدا ،كە بەنیازپاكیش سەیركرابن ،ئەوا بوونەتە
هۆی هێنانەئارای حاڵەتێك لە مشتومڕ و بێزاری ،كە وایكردوە
كۆمەڵگە ناوخۆییەكان دابەشبنب بەسەر ئەوانەی سودمەند
بوون لەخزمەتگوزراییەكانیان و ئەوانەی سودمەندنەبوون.
ئەمەش مانای ئەوە نییە كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوا
بەردەوام بەشێوەیەكی ئەخالقی هەڵسوكەوتیان كردوە .لەبەر
ئەم هۆیەش ،رەنگە ئەم كۆمپانیایانە هەندێكجار باجی زیاتر
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لە هەڵسوكەوتی ئەخالقییان بگرنەئەستۆ ،كە ئەگەر لەژێر
وردبینی كەمپینی پشكدارانی هەڵسوڕاو یان ئەنجومەنەكانی
بەڕێوەبردن ،یاخود گروپی هاوشێوەی رێكخراوی لێبوردنی
نێودەوڵەتی (بۆ منونە لە نایجیریا)دا نەبوونایە ،رەنگە ئەو
باجەیان نە كەوتایەتە ئەستۆ2.
روداوی رژانی نەوتی كەشتی نەوتگوێزەرەوەی ئیكسۆن
ڤاڵدێزی سەر بە كۆمپانیای ئیكسۆن ،پەیوەندی بە زیانی ژینگەیی
و پەیوەندییە گشتییەكان و بەرپرسیارێتییەوە هەیە .ئەوە لە
ئیسكۆن چاوەڕوان دەكرا ئەو زیانانە چاكبكاتەوە و پاكبكاتەوە،
كە بووەتە هۆكاری دروستبوونیان و قەرەبووی قوربانییەكانیش
بكاتەوە .دەكرێت كۆمپانیای ئیكسۆن و قوربانییەكان ناكۆكیان
هەبێت بن سەبارەت بە رادەی دادپەوەریی ئەو قەرەبووە
مادییەی دەبوایە كۆمپانیاكە پێشكەشیبكات ،بەاڵم كەس گومانی
لەوە نەبوو ،كە ئیكسۆن بەرپرسیارە لە روداوەكەدا و پێویستە
بڕێك پارەی شیاو وەك قەرەبوو پێشكەشبكات .پێویستی مرۆڤ بۆ
وزە هەمیشە ئەوەی تێدابووە خۆ لەقەرەی سەركێشی و مەترسی
بەڕادەی جیاجیا بدرێت .وا دیارە باشرتین رێگەش هەوڵدان بووە
بۆ كەمكردنەوەی مەترسییەكە بە پێی توانا ،تا نزمرتین ئاستی،
پاشان ئەگەر كارەساتەكەش رویدا ،بەخێرایی مامەڵەی لەگەڵدا
بكرێت و بەشێوەیەكی ئەخالقی و زۆر بە راشكاوانەش.
( )1روداوی نەوتڕژانەكەی كەشتی
نەوتگوێزەرەوەی ئیكسۆن ڤاڵدێز
لە 23ی مارسی 1989دا ،كەشتی نەوتگوێزەرەوەی
ئیكسۆن ڤاڵدێز لە کاتژمێر نۆ و دوانزە دەقیقەی شەو بەندەری
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هێڵی بۆری ترانس ئەالسكای بەجێهێشت .ویلیام مێرفی
رێبەر لە نۆكەندی ڤاڵدێزەوە نەوتگوێزەرەوەكەی ئاڕاستەكرد،
كە درێژییەكەی  986پێ بوو ،هەروەها كاپنت جۆ هازلود-
یش لە تەنیشتیەوە بوو ،لەكاتێكدا هاری كالر ئاڕاستەكەری
كەشتییەكەی بەدەستەوە بوو .پاش ئەوەی كەشتییەكە لە
نۆكەندی ڤاڵدێز پەڕیەوە ،هازلود بەرپرسیارێتی ژوری لێخوڕینی
گرتەدەست .كاتێكیش كەشتی نەوتگوێزەرەوەی ڤاڵدێز لە
رێڕەوی كەشتیوانیدا روبەڕوی چەند شاخە سەهۆڵێك بووەوە،
هازلود فەرمانی بە كالر كرد بەشێوەیەكی كاتی كەشتییەكە لەو
رێڕەوە دوربخاتەوە و بەدەوری شاخە سەهۆڵەكاندا بسوڕێتەوە.
دوای ئەوە هازلود ژوری لێخوڕینی تەسلیم بەئەفسەری سێیەم
گریگۆری كازینز كرد ،پاشان لەبەر چەند هۆكارێك ،كە تائێستا
نەزانرون ،ئەفسەری ئاڕاستەكەر رۆبەرت كاجان شوێنی كالری
گرتەوە و كازینز و كاجان نەیانتوانی پێچ بە كەشتیەكە بكەنەوە،
تا بگەڕێتەوە سەر رێڕەوی باری كەشتیوانی.
كەشتیە نەوتگوێزەرەوەكە لەڕێڕەوەكەی الیدا و لە
کاتژمێر دوانزە و چوار خولەکی بەیانی 24ی مارسی 1989
خۆی كێشا بە كەناری بەردینی پلەی ریف-دا ،لەو كاتەشدا
كاپنت هازلود لە ژورەكەی خۆیدا بوو.
( )1-1خاوێنكردنەوە
خاوێنكردنەوەی ئەو نەوتە ڕژاوەی بە هۆی كەشتی
نەوتگوێزەرەوەی ڤاڵدێزەوە رویدا زیاتر لە هەر نەوتڕژانێكی
دیكەی لە مێژوی ویالیەتە یەكگرتوەكاندا ئامێر و كرێكار و
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كاتی ویست ،چونكە زیاتر لە یانزە هەزار كەس و هەزار و
چوار سەد كەشتی و هەشتا و پێنج فڕۆكە لە ساڵی یەكەمدا
بەشداریان تێداكرد ،لە ئەپرێلی ساڵی 1989وە درێژەی كێشا
بۆ سێپتەمبەری  .1989هەوڵەكانی خاوێنكردنەوە لە سااڵنی
 1990و 1991دا لە مانگەكانی هاویندا بەردەوامبوون و
لەگەڵ چاودێرییەكی سنورداری كەنارەكەدا لە مانگەكانی
زستاندا.
بەدرێژایی ساڵێك و چەند مانگێك دوای روداوەكەش،
ئیكسۆن گیرۆدەی مۆتەكەیەك بوو سەبارەت بە ناوبانگی
خۆی ،لە كاتێكدا خەڵك لە شاشەی تەلەفزیۆنەوە بینییان
چۆن نەوت كەناراوەكانی پیسكردوە و باڵندەكانی كەنار
دەریا بە باڵی نەوتاویانەوە هەوڵی فڕین یان مەلەكردنیان
دەدا .خەڵك پێیوابوو ئەم روداوە بەڕاستی پیسكردنێكی
نارشینی ناوچەیەكی پاك و گرنگە لەڕوی ژینگەییەوە ،كە
پەناگەی چەندین جۆر گیانداری وشكانی بوو لەوانەی
هەڕەشەی قڕبوونیان لەسەرە .لەپاش روداوەكەی كەشتی
نەوتگوێزەرەوەی ڤاڵدێز ،كۆنگرێس یاسای قەدەغەكردنی
پیسكردنی ژینگەی لە ساڵی 1990دا تێپەڕاند3.
( )2-1هۆكارەكانی روداوی نەوتڕژانەكەی كەشتی
نەوتگوێزەرەوەی ئیكسۆن ڤاڵدێز چین؟
دوای كۆتاییهاتنی لێكۆڵینەوەكان ،ئەنجومەنی نەتەوەیی
سەالمەتی گواستنەوە پێنج هۆكاری بۆ كەنارگرتنی كەشتییەكە
دەستنیشانكرد ،بریتین لە:
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( )1شكستی ئەفسەری سێیەم لە پێچپێكردنەوەی
كەشتییەكەدا بەشێوەیەكی دروست ،هۆكاری ئەوەش رەنگە
هیالكی و بارگرانی زۆری كاركردن بێت.
( )2كاپتنی كەشتییەكە بەشێوەیەكی شیاو سەرپەرشتی
كەشتوانی نەكردوە ،كە رەنگە ئەوەش بۆ خواردنەوەی
ماددەی كهولی بگەڕێتەوە.
( )3كۆمپانیای ئیكسۆن مۆبیل بۆ بارگواستنەوە چاودێری
كاپتنی كەشتییەكەی نەكردوە ،یاخود ژمارەی پێویست
كارمەندی بۆ دابیننەكردوە لەوانەی بارگرانی كارەكانی كەشتی
نەوتگوێزەرەوەی ڤاڵدێزیان لەسەرشان نەبێت.
( )4پاسەوانانی كەناردەریای ئەمریكا سیستمێكی هاتوچۆی
كاریگەریان بۆ جموجوڵی كەشتییەكان دابیننەكردوە.
( )5كەموكوڕی لە هەریەك لە ئاراستكردنی چاالك و
خزمەتگوزارییەكانی كەشتییەكەدا هەبووە.
سەرەتا حوكمی غەرامەكردنی ئیكسۆن بە بڕی پێنج ملیار دۆالر
دەرچوو وەك قەرەبوویەك لەبەرامبەر ئەو زیانانەی خستبوونیەوە،
بەاڵم كۆمپانیاكە پێداچوونەوەی بۆ حوكمەكە كرد ،ئەمەش تەمەنی
وەرگرتنی قەربووەكەی بۆ چەند ساڵێك درێژكردەوە.
دواجار لە بیست و پێنجی یۆنیۆی ساڵی 2998دا و دوای
نزیكەی بیست ساڵ لە روداوەكە ،دادگای بااڵی ئەمریكا
غەرامەكەی بۆ نزیكەی  500ملیۆن دۆالر كەمكردەوە .لە
سی یۆنیۆی ساڵی 2009یشدا ئیكسۆن رایگەیاند بەرهەڵستی
حوكمەكە ناكات.
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( )2كازاخ گێت
روداوێكی دیكە هەیە كەمرت كارەساتاویە و ئەو كێشانە
دەخاتەڕو ،كە روبەڕوی پیشەسازی نەوت دەبنەوە لەپاڵ
بەرتیل و ئەخالقی بەڕێوەبردندا ،ئەم حاڵەتەش بە «كازاخ گێت»
نارساوە.
جیمس گریڤن خاوەن كارێكی ئەمریكا و راوێژكاری نور
سوڵتان نەزەر بایێڤ سەرۆكی كازاخستانە ،كە بەدرێژایی 15
ساڵی ماوەی حوكمڕانییەكەی دەستی بەسەر سامانی نەوتی
واڵتەكەیدا گرتبوو ،لەسەر هەژماری هاوواڵتیانی نەبووی
واڵتەكەی سامانێكی گەورەی بۆ خۆی كۆكردەوە.
لە نەوەدەكاندا ،باسی ئەوە دەكرا گریڤن  78ملیۆن دۆالر
بەرتیلیداوە بە هەریەك لە نەزەر بایێڤ و نۆرالن بالجیم
بایێڤ وەزیری پێشوی نەوتی نەوت و گازی كازاخستان ،بۆ
ئەوەی هەندێك لە گەورە كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوا مافی
هەڵكەندن لە كێڵگە نەوتییەكانی كازاخستاندا بەدەستبهێنن.
لە ساڵی 2003دا دەسەاڵتداران گریڤن-یان لە
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی جۆن ئێف كەنەدی لە نیویۆرك
دەستگیركرد ،لە كاتێكدا بەنیازبوو بە بەفڕۆكەیەك واڵتەكە
بەرەو پاریس بەجێبهێڵێت .تۆمەتی ئەوەیشی ئاڕاستەكرا،
كە بەرتیلیداوە بە گەورە بەرپرسانی كازاخستان تا كاریگەری
لەسەر دانوستانەكانی پەیوەست بە كێڵگەی نەوتی تەنجیز
دروستبكەن ،ئەم كارەش بە پێشێلكردنی یاسای كاری گەندەڵی
دەرەكی دادەنرێت .داواكاری گشتی ئەمریكا بەڵگەی
ئەوەی پێشكەشكرد ،كە دەیانسەملاند پڕۆسەی نێودەوڵەتی
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گواستنەوەی پارە و شۆردنەوەی پارە و زنجیرەیەك لە كۆمپانیای
روكەشی ناوخۆیی و بیانی رویانداوە ،ئەوەیشی رونكردەوە،
كە كۆمپانیا نەوتییەكانی ئەمریكا لەپێناو بەدەستهێنانی مافی
بەكارهێنانی یەدەگە زۆرەكەی نەوتی كازاخستاندا پارە،
خشڵی گرانبەها ،بەلەمی تیژڕەو ،ئۆتۆمبێلی سەر بەفر و
پاڵتۆی خورییان بۆ بەكارهێنانی کەسی پێشكەشی بەرپرسانی
كازاخستان كردوە 4.كۆمپانیاكانیش – لەوانە :ئیكسۆن
كۆربۆرەیشن (ئێستا بەشێكە لە ئیكسۆن مۆبیل) و ئەمۆكۆ
(ئێستا بەشێكە لە بی پی) و فیلیپس پرتۆلیۆم (ئێستا بەشێكە
لە كۆنۆكۆ فیلێپس)  -نكوڵییان لەوەكرد هیچ پێشێلكارییەكیان
كردبێت و رایانگەیاند هەموو پارەكانیان راستەخۆ ئاڕاستەی
حكومەتی كازاخستان كراون.
لە ئۆكتۆبەری ساڵی 2006دا لە كاتێكدا سەرۆك بوش خۆی
بۆ میوانداریكردنی نەزەر بایێڤ لە ئێوارەخوانێكی فەرمیدا لە
واشنتۆن ئامادەدەكرد ،سەرلەنوێ مشتومڕ سەریهەڵدایەوە ،ئەمەش
بووە هۆی ئیحراجی و كێشەیەكی ئاڵۆز بۆ حكومەتی ئەمریكا.
ئێوارەخوانەكە رێكارێكی دیپلۆماسی بوو ئیدارەی ئەمریكا مەبەستی
بوو لەڕێیەوە حاڵەتێك لەهاوسەنگی لە پەیوەندییەكانیدا لەگەڵ
دەوڵەتێكی جێبایەخی سرتاتیجی رولەزیادبوو بێنێتە كایەوە ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا ئەو دەوڵەتە تۆمارێكی لەگەندەڵی و ساختەكردنی
هەڵبژاردن و پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ هەبوو بە كوشتنی
دوو سەركردەی ئۆپۆزسیۆنیشەوە .حكومەتی ئەمریكا روبەڕوی
كێشەیەكی ئاڵۆز بووەوە .رەخنەگران رایانگەیاند «رێكخستنی
ئێوارەخوانی فەرمی بۆ پیاوێك ،كە لە راستیدا لە مافیایەك زیاتر
نەبوو ،ئەوە دەردەخات ئیدارەی ئەمریكا ئامادەیە دیموكراسی
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بكات بە قوربانی ،ئەگەر ئەو دیموكراسییە دژ بە ئامانجەكانی
سیاسەتی دەرەوەی بێت»
یەفگینی ئەی زۆڤتیس لە نوسینگەی نێودەوڵەتی
كازاخستان بۆ مافەكانی مرۆڤ و سەروەری یاسا (كە
رێكخراوێكە یارمەتی دارایی لە باڵیۆزخانەی ئەمریكا و
سندوقی نیشتامنی بۆ دیموكراسی وەرگرتوە) ،دەڵێت «مافی
مرۆڤ چوار دوژمنی هەیە :نەوت ،گاز ،جەنگ دژی تیرۆر،
پایە جیۆسیاسییەكان ...لێرەش هەر چواریامنان هەیە».
لەكاتێكیشدا كارمەندانی كۆشكی سپی لە وتووێژدابوون،
سەبارەت بەوەی ئایا ئێوارەخوانەكە بەڕێوەدەچێت یان نا و
جۆری ئەو تاقمە سینیانەی خواردنیان تێدا پێشكەشدەكرێت،
لە مانهاتن درامایەكی یاسایی لەئارادابوو ،چونكە داواكاری
گشتی ئەمریكا ناوی نەزەر بایێڤ-ی وەك هاوبەشێكی
پیالنگێڕی تۆمەتبارنەكراوی گریڤن هێنا .دواجاریش ئیدارەی
ئەمریكا ملكەچی رەخنە رولەزیادبووەكان بوو ،ئێوارەخوانە
فەرمییەكەی هەڵوەشاندەوە.
لە ٥ی نۆڤەمبەری ساڵی 2006دا رۆژنامەی نیویۆرك
تایمز نوسیبووی« :ئەو كێشەیەی گریڤن-ی تێدا تۆمەتبارە
پەنجەرەی بەڕوی ئەو مانۆڕە كیشوەربڕە زۆر مەترسیدارانەدا
كردەوە ،كە لەكاتی بوونی تێكەاڵوی لەنێوان كۆمپانیا
گەورەكانی نەوت و جیهانی سیاسەتدا رودەدەن ،ئەم بوارەش
گوشاری زۆری پڕتێچوو ،بەستنی سەودانامەی نێوان دەوڵەتان
و پێكدادانی پارە و كار و فاكتەرە جیۆسیاسییەكانی تێدایە» .تا
ساڵی 2009یش ئەم كێشەیە یەكالیی نەكرایەوە.
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( )3كۆمەڵكوژی لە دارفور
سەبارەت بەو چیرۆكانەی پەیوەندییان بە پێشێلكردنی
مافەكانی مرۆڤەوە هەیە ،دارفور لە سودان بە دیارترین
منونە دەمێنێتەوە .باوەڕ وایە سودان گەورەترین سامانی
بەكارنەهێرناو لە كیشوەری ئەفریقیا لەخۆدەگرێت ،تەنانەت لە
قەبارەدا لە سەرچاوانەش زیاترن ،كە لە كەنداوی گینیادا هەن.
لەم چەند ساڵەی دواییدا ،نزیكەی هەموو كۆمپانیا نەوتییەكانی
ئەمریكا بەتەواوی كاركردنیان لە سودان لێ قەدەغەكرا ،چەند
كۆمپانیایەكی دیكەی خۆرئاواش دوچاری گوشار بوونەوە تا
لەوێ كار نەكەن( .بۆ منونە كۆمپانیای نەوتی كەنەدا «تالیزمان
ئینێرجی» لە دادگایەكی ئەمریكا چەند تۆمەتێكی روبەڕو
كراوەتەوە ،كە پەیوەندییان بە «تێوەگالن لە تاوانی جەنگ و
كۆمەڵكوژی» هەیە ،بە هۆی كارەكانی رابردوی لە سودان).
چەند دەوڵەتێك ،كە پێداویستی وزەیان لە پێداویستی
ویالیەتە یەكگرتوەكان زیاترە ،یان ئەو كۆمپانیایانەی هاندەرێكی
ئەخالقی كەمرتیان هەیە – یاخود هەردوكیان – هەڵپەیان بوو بۆ
ئەوەی بچنە دارفور بۆ پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی لە ئەنجامی
رۆیشتنی كۆمپانیاكانی خۆرئاوادا دروست بووبوو.
ئێستا چوار كۆمپانیا هەژمونیان بەسەر پیشەسازی نەوت
لە سودان هەیە ،بریتین لە :دامەزراوەی پرتۆلی نیشتامنی چین
(سی ئێن بی سی /پرتۆچاینا) و دامەزراوەی پرتۆڵ و كیمیاییەكانی
چین (ساینۆبك) و پرتۆلیۆم ناسیۆنال بێرهاد (پرتۆناس ،كە
كۆمپانیایەكی مالیزیایە) و دامەزراوەی نەوت و گازی رسوشتی
هندستان – فیدیش (ئۆ ئێن جی سی  /ئۆ ڤی ئێل).
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بەكارهێنانی داهاتی نەوت لە الیەن حكومەتی سودانەوە
بۆ پشتیوانی هەڵمەتەكەی لە دارفور بووەهۆی كوژرانی زیاتر
لەدوو سەد هەزار كەس و دەستدرێژیكردنە سەر رێژەیەكی
بێشومار لە ژنان و ئەشكەنجەدان و رفاندنی چەندین
هاوواڵتی مەدەنی .زیاتر لە  2.6ملیۆن كەس بە هۆی
ملمالنێكانەوە دەربەدەر بوون و دوو لەسەر سێی دانیشتوانی
دارفوریش پشتیان بە یارمەتیەكان دەبەست بۆ مانەوە لە
ژیاندا ،چونكە لەو جەنگە ناوخۆییەدا نەوت بووە سوتەمەنی
بۆ كۆمەڵكوژی و «پاكتاوە ئەتنیكییەی» ئێستا لە ئارادان.
پەراوێزەكان:

( )1لە دوو چاوپێكەوتنی نوسەر لەگەڵ ئیریك دیزنهۆڵ لە سێپتەمبەری
 2006و نۆڤەمبەری 2007دا.
( )2راپۆرتێكی رێكخراوی «ئیسنشاڵ ئاكشن ئاند گلۆباڵ ئیكسچەینج»
بەناونیشانی»نەوت بەرامبەر هیچ :كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان و وێرانی
ژینگە و مەرگ وپارێزبەندی لە دەلتای نەیجەر» لە 25ی یەنایەری
2000دا.
( )3یاساكە رێوشوێنی خۆپارێزی لەخۆگرتبوو وەك ناچاركردنی هەر
كەشتییەكی نەوتگوێزەرەوە بەوەی بەدەنێكی دووانەی هەبێت.
( )4كریستۆفەر باال ،وتارێك بە ناونیشانی« :ئابڕوچوونێكی نەوتی
كازاخستان دەگرێتەوە» ،واشنتۆن تایمز17 ،ی مایۆی .2003
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بەشی 8

خۆپارێزی :دڵنیایی یان جامبازیی؟

گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب زەنگێكی ئاگاداركردنەوە
بوو ،ئەگەر بۆ بەكاربەرانی نەوت لەخۆرئاواش نەبووبێت،
ئەوا بەالنی كەمەوە بۆ ئەو بەرهەمێنەرانەی ئێستا دركیان
بەوە كردوە ،كە دەوڵەتێك دەتوانێت بەر لەوەی هۆشداری
پێشوەخت بدات هەناردەكردتی نەوت رابگرێت و ببێتەهۆی
ئیفلیجكردنی ئابوری ویالیەتە یەكگرتوەكان و دەوڵەتانی
دیكە .یەكێك لەو رێگەیانەی ویالیەتە یەكگرتوەكان
بەهۆیەوە روبەڕوی كێشەكە بووەوە خۆی لەدامەزراندنی
یەدەگی سرتاتیجی نەوتدا بینییەوە ،بۆئەوەی خۆی لە
هەر روداوێكی سیاسی بپارێزێت لەئایندەدا ،بەاڵم روداوی
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دیكەش هەڕەشەبوون بۆ ئەو ئابوریانەی پشت بە نەوت
دەبەسنت ،وەك زریان ،الفاو ،وشكبوونی بیرەكان ،مانگرتن و
شەڕی ناوخۆیی .كۆمپانیاكانی نەوت پێویستیان بە ئامڕازێك
هەبوو بۆ خۆپارێزی ،جۆرێكبێت لەدڵنیایی لەبەرامبەر هەر
روداوێكی نەخوازراو ،كە كاریگەری لەسەر نرخی نەوت
دروستبكات.
* * *
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بۆئەوەی سەكۆیەكی ئاڵوگۆڕی بازرگانی جۆرێك
لەكااڵ بتوانێت خۆی بپارێزێت پێویستی بە دوو شتە)1( :
جامبازیكردن بە نرخی كااڵكەوە لە هەر كاتێكی ئایندەدا.
( )2الیەنی دژبەیەك :بەمانای ئەوەی دوو الیەنی جیاواز
لە هەردوو سەری پڕۆسەی (گرەوەكە)دا بن .بۆئەوەی
ئەم ئاڵوگۆڕەی دراوی نەختینە لێبێتە بەرهەم ،كە بەهێزی
بكات ،پێویستە ئاڵوگۆڕێكی بازرگانی قەبارە گەورە هەبێت
و پێویستە نرخی كااڵكەش مایەی ئەوە بێت گۆڕانی بەسەردا
بێت.
كاتێك حەوت خوشكەكە و ئۆپیك بااڵدەست بوون،
نرخی نەوت لەبنەڕەتدا جێگیربوو ،بەو پێیەش جامبازەكان
پاڵنەرێكی گەورەیان نەبوو بۆئەوەی بچنە یەكێك لەدوو
الیەنەكەی گرەوكردن لەسەر نرخ ،بەاڵم ئەمبارە بەرەو گۆڕان
دەچوو.
بە بێ گەمارۆ نەوتییەكەی عەرەب لە ساڵی 1974یشدا ،لە
سەرەتای حەفتاكاندا دەنگۆی ئەوە هەبوو ،كە كۆمپانیاكانی
نەوت بە ئەنقەست دەبنە هۆكاری كەمبوونەوەی خراوەڕوی
نەوت لەپێناو زیادبوونی نرخدا ،بەاڵم لەبەرئەوەی كۆنگرێسی
ئەمریكا تەنیا دەسەاڵتی بەسەر نەوتی ناوخۆدا هەبوو ،یاسا
تەنیا كاریگەری لەسەر بەرهەمهێنەرە ئەمریكییەكان هەبوو،
بەوپێیەش هەناردە بەرزبووەوە تا گەیشتە نزیكەی لەسەدا
50ی كۆی بەكاربردن.
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دەبوایە گەمارۆكە زەنگێكی ئاگاداركردنەوە بێت بۆ
ویالیەتە یەكگرتوەكان سەبارەت بە ئالودەبوونی بە نەوتی
دەرەكی ،بەاڵم وا نەبوو ،بۆیە فرۆشی ئۆتۆمبێلە گەورەكان
بەردەوام ریكۆردی نوێی تۆماردەكرد 1،تا ساڵی ،1978
بەرزونزمی بازاڕ گەیشتە ئاستێكی هەستیار و هەركەسێك
كەمێك خەیاڵی هەبوایە سودی گرێبەستەكانی ئایندەی
نەوتی بۆ دەردەكەوت.
( )1گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوت
ئیمیت ویتلوك ،كە دەاڵڵی پشكەكانە لە كەرتی شەكردا
لە كۆمپانیای ئی ئێف هاتون ،گەڕانی بەدوای بارودۆخی
ئاڵوگۆڕی گرێبەستە ئایندەییەكانی كااڵكاندا دەستپێكرد تا
بزانێت كەسێك هەیە پێشوازی لە بیرۆكەی بازرگانیكردن بە
گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوت بكات .زۆر كەس گەرموگوڕ
نەبوون بۆ بیرۆكەكە ،تا ئەو كاتەی ویتلوك چوو بۆ بۆرسەی
بازرگانی نیویۆرك .تا ساڵی  1978نرخی نەوت تا ئاستێكی خۆی
بەرز بوو ،هێشتاش یادەوەری گەمارۆ نەوتییەكە ئامادەیی
مابوو ،بۆیە رودانی بەرزونزمییەكی زۆر لە نرخی نەوتدا
بەدور نەدەزانرا .بۆرسەش خوازیاربوو بیرۆكەكە تاقیبكاتەوە.
لە بیست و چواری ئۆگەستی 1978دا كالرنس رۆزنباوم لە
گۆڤاری «جۆرنال ئۆف كۆمێرس»دا نوسیبووی:
رۆنی گەرمكردنەوە (مازوت) ژمارە  1و رۆنی سوتەمەنی
پیشەسازی ژمارە  .... 6لە بۆرسەی بازرگانی نیویۆركدا
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مامەڵەیان پێوەدەكرێت ...الیەنگرانی گرێبەستە نوێیەكان
 ...دەڵێن پێشبینی نوێی گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوت
بایەخپێدانی چەندین گەورە بازرگانی سەربەخۆی لە بەشی
خۆرهەاڵتی واڵت بۆ خۆی راكێشا .باوەڕیشوایە ئەم بازرگانانە
ببنە بنەمای پڕۆسەكانی داهاتوی مامەڵەكردن.
سەرلەبەیانی چواردەی نۆڤەمبەری  1978مایكل ماركس
سەرۆكی بۆرسەی بازرگانی نیویۆرك (نایمكس) و رۆبەرت
گرینز بازرگانی خاوەن پێگەی مازوت و سەرۆكی كۆمەڵەی
ئیمپایەر ستەیت بۆ پرتۆل ،لەسەر سەكۆكە راوەستان
لەچاوەڕوانی پێشكەشكردنی یەكەم گرێبەستی ئایندەی
سەركەوتوی وزە – مازوت – 2بوون لە یەكەم مامەڵەكردنی
بۆرسەدا .گرینز رۆڵێكی میحوەری گێڕا لەدامەزراندنی
گرێبەستی مازوتدا ،چونكە گرینز بەتەنیا سەرۆكی گروپێكی
بازرگانی نەبوو بەناوی «ئەنجومەنی دەاڵڵە نیشتامنییەكانی
نەوت» ،بەڵكو پشتیوانێكی گرنگی گرێبەستەكە بوو لەڕوی
بازرگانی بابەتەكەوە.
ژمارەیەكی كەمی بازرگانی پشك و ژمارەیەكی كەمیش
دەاڵڵ هەبوون ،كە لەتەنیشت تەلەفۆنەكانیانەوە لە نهۆمی
دووەمی نوسینگەكانی دەاڵڵی خۆیان دادەنیشنت .لە کاتژمێر
دە و نیوی بەیانیدا زەنگ لێدرا وەك نیشانەی دەستپێكردنی
مامەڵەكان لە بازاڕی مازوتدا .سەرەتاكە خاووخلیچك بوو ،لە
كۆتایی ئەو رۆژەدا تەنیا بیست و دوو گرێبەستی ئایندەیی
ئیمزاكران.
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ئەگەرچی جامبازیكردن بەنرخی نەوتەوە بەم سەرەتا
خاوە دەستیپێكرد ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەو رۆژە بایەخێكی
زۆری هەیە .چونكە لەسەرەتادا ،ئەم گرێبەستانە لە بنەڕەتدا
بازرگانانی كۆ و گەورەبەكاربەرانی مازوتی لە ناوچەی
بەندەری نیویۆرك بۆ خۆی راكێشا ،بەاڵم هەر زوو بەكارهێنانی
لە ناوچەكانی دەرەوەی نیویۆرك و كەرتی دیكەشدا جگە لە
مازوت وەك دیزل و سوتەمەنی فڕۆكەدا ،باڵوبووەوە.
( )1-1كێ گرێبەستە ئایندەییەكانی
مازوت بەكاردەهێنێت؟
ئەمڕۆ گربەستە ئایندەییەكان لەالیەن پااڵوگەكانی
پوختەكردنی نەوت و بەبازاڕكەرانی كۆ و بازرگانانی
تاكی مازوت و الیەنی دیكە لە گەورەبەكاربەرانی رۆنی
سوتەمەنیەوە –كۆمپانیاكانی فڕۆكەوانی و كۆمپانیاكانی
گواستنەوە بە بارهەڵگر و كۆمپانیاكانی باركردن–
بەكاردەهێرنێن و هەمووشیان وەك ئامرازێك بۆ بەڕێوەبردنی
مەترسییەكان و میكانیزمی نرخدانان بەكاریاندەهێنن.
رەنگە دابەشكەرانی رۆنی سوتەمەنی گرێبەستە
ئایندەییەكانی مازوت یاخود گرێبەستی بژاردەی پاراستنی
چەند پشكێك لە پابەندی زستانەی خۆیاندا بەكاربهێنن .بۆیە
ئەگەر بتوانن گرێبەستەكان بۆ «جێگیركردن»ی نرخ بۆ خۆیان
بەكاربهێنن ،ئەو كاتە دەتوانن بەدرێژایی ماوەی بەكاربردنی
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زستانەی سوتەمەنی نرخی جێگیر بخەنە بەردەستی
بەكاربەرانیان.
رەنگە بازرگانانی كۆ گرێبەستە ئایندەییەكان بۆ پاراستنی
عەمباری بەرجەستەی نەوت یاخود پاراستنی كڕینی ئایندەیی
نەوت بەكاربهێنن.
هەرچی ئەو الیەنە بازرگانیەشە ،كە سوتەمەنی
گواستنەوە بەكاردەهێنێت ،ئەوا رەنگە گرێبەستی ئایندەیی
بۆ خۆپارێزی لە هەر زیادبوونێكی تێچونی سوتەمەنی دیزل
و سوتەمەنی فڕۆكە و رۆنی سوتەمەنی ژمارە  2بەكاربهێنێت.
لە دەرەوەی پیشەسازی نەوتیش ،رەنگە كۆمپانیایەكی
گواستنەوە یاخود كۆمپانیایەكی فڕۆكەوانی یاخود
كۆمپانیایەكی باركردن ،گرێبەستی ئایندەیی وەك ئامرازێك بۆ
بەڕێوەبردنی مەترسی بەمەبەستی نرخدانان و دانانی بودجە
و زامنكردنی ئەو سوتەمەنییەی هەیەتی بەكاربهێنێت.
الیەنی نا پیشەسازیش هەن لە بنەڕەتدا گرێبەستە
ئایندەییەكان وەك ئامڕازێك بۆ جامبازی بەكاردەهێنن.
( )2-1پیشەسازی رولەزیادبووی وزە
هەر زوش گرێبەستە ئایندەییەكانی تایبەت بە مازوت،
گرێبەستی ئایندەیی بۆ جۆری دیكەی بەرهەمە نەوتییەكانی
بەدوادا هات .پێنج ساڵ دوای ئەوەش لە 30ی مارسی 1983دا
گرێبەستی ئایندەیی نەوتی خاو دەستیپێكرد.
لەساڵی یەكەمی مامەڵەكردن بە گرێبەستە ئایندەییەكانی
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نەوتی خاویشدا مامناوەندی ئاستی مامەڵەی رۆژانە 1700
گرێبەست بوو ،هەر گرێبەستێكیش  1000بەرمیل نەوتی
دەگرتەوە 2،تەنیا دوای حەوت ساڵ ،قەبارەی مامەڵەی
رۆژانە گەیشتە نزیكەی شەست هێندە بەتێكڕای  100هەزار
گرێبەست ،یاخود  100ملیۆن بەرمیلی رۆژانە.
لەو كاتەدا گرێبەستی ئایندەییش بۆ بەنزین و مازوت
و گازی رسوشتی هەبوون .ئەو شێوازەی جیهان پیشەسازی
وزەی پێ بەڕێوەدەبات گۆڕانكاری ریشەیی بەسەردا هاتووە،
كاتی دەستپێكردنی بەبازاڕكردنی گرێبەستە ئایندەییەكان،
منونەیی بوو .دەوڵەتانی ئۆپیك ئەو كۆمپانیایانەی نەوتیان
خۆماڵی كردبوو ،كە كاریان لە واڵتەكانیاندا دەكرد و
دەسەاڵتی نرخدانانیان لە دەستی گەورە كۆمپانیاكانی
خۆرئاوا سەندبووەوە .ئومێدیشان وابوو دواجار بتوانن
پڕۆسەی نرخدانان بۆ هەموو ئەڵقەكانی بەها ئیدارە بدەن،
لە هەڵكەندنەوە بۆ پوختەكردن ،تا دەگاتە فرۆشتنی بە
تاك ،بەاڵم بە هۆی گوشارە رولەزیادبووەكانی سەر نرخەوە،
ئەندامانی ئۆپیك بۆیان دەركەوت بەم كارەیان بارگرانییەكی
زۆریان دەكەوێتە ئەستۆ.
ساڵی  1979لە ئەنجامی شۆڕشی ئێراندا بازاڕ بەملیۆنان
بەرمیل نەوتی كەمكرد ،كەمبوونەوەیەكی گەورەی نەوت
رویدا .نرخی نەوت بەتوندی بەرزبووەوە و گەیشتە  39دۆالر
بۆ یەك بەرمیل .دەوڵەتە نەوتییەكان لە هەوڵی دۆزینەوەی
رێگەچارەیەك دابوون تا بواریان بدات نەرمونیانرت بن لە
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پڕۆسەی نرخداناندا ،گرێبەستە ئایندەییەكانیش چارەسەریان
پێ بوو ،چونكە رێگەیەك بوون بۆ كەمكردنەوەی كاریگەری
گۆڕانكارییەكانی نرخ.
لەساڵی 1979دا كاتێك عێراق پەالماری ئێرانی دا ،ئەو
رێژە كەمەی دابەزینی نەوتی خراوەڕوی جیهان ،كە لەسەدا
 3بوو ،بەس بوو بۆ خوڵقاندنی حاڵەتێك لە هەڵپەكردن بۆ
بەدەستهێنانی سوتەمەنی و حاڵەتێكی تری «كەمبوونی
نەوت» .دواجار لە ساڵی 1980دا نرخ دابەزی ئەو كاتەی
رۆناڵد ریگان هەر لە دوای هەڵبژاردنی بەسەرۆك،
رێنامییەكانی تایبەت بە دانانی نرخی نەوتی پشتگوێخست.
وا دیاربوو جارێكی دیكەش گرێبەستە ئایندەییەكان مەبەستی
خۆیان دەپێكن.
ساڵی  1982ویالیەتە یەكگرتوەكان لە حاڵەتێك لە
داكشاندابوو ،لە ئەنجامی ئەوەشدا لە ساڵی 1983دا نرخی
نەوت بۆ كەمرت لە  30دۆالر بۆ یەك بەرمیل دابەزی و
بەرهەمهێنەری نوێی نەوتیش پەیدابوون .داهاتی نەوتی
سعودیە بەتوندی دادەبەزی و پشكی لەبازاڕدا بەرەو
كەمبوونەوە دەچوو .دەیانویست بەرهەمهێنانیان زیادبكەن
تا ئاستێكی جێگیر لە داهات مسۆگەر بكەن ،بەاڵم لەبری
ئەوە هەوڵیاندەدا توانای بەرهەمهێنانیان بۆ هێوركردنەوەی
بازاڕ بەكاربهێنن ،بەو كارەشیان خۆیان لەو داهاتەی
نەوت بێبەشدەكرد ،كە كەسانی دیكە دەستییان دەكەوت.
ئەمەش بەئەنقەست و بەدەر لە خواستی خۆیان بوو.
پشكەكانی بەرهەمهێنان هەرچەند مانگێك لەالیەن ئۆپیكەوە
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دیاریدەكران ،بەاڵم ئەم سیستمە بەرەو هەرەسهێنان دەچوو،
چونكە هەندێك لە دەوڵەتانی ئۆپیك پشكی دیاریكراوی
بەرهەمهێنانی خۆیان تێدەپەڕاند.
دواجار سعودیەكان هەستیانكرد بژاردەیان لەبەردەستدا
نەماوە و پێویستە بەرهەمی نەوتیان زیادبكەن .بەرهەمی
نوێ لە دیسەمبەری 1985دا خرایە بازاڕی نەوتەوە .هەر زوش
بەرهەم لە دوو ملیۆن بەرمیلی رۆژانەوە زیادبوو بۆ پێنج
ملیۆن بەرمیل .دەستبەجێش لە ساڵی 1986دا هەرەسهێنانی
نرخی نەوت دەستیپێكرد .تا مانگی ئۆگەستیش ،نرخی نەوت
بۆ خوار  9دۆالر بۆ یەك بەرمیل دابەزیبوو .ئەو كاتەش جیهان
بۆی رونبووەوە ،كە سعودیەكان توانای كۆنتڕۆڵكردنی نرخیان
لەدەستداوە.
( )2-1ئەوساڵەی ئۆپیك كۆنتڕۆڵی نرخی لەدەستدا
هەرەستهێنانی نرخی نەوت لە ساڵی 1986دا خاڵێكی
جیاوازی وەرچەرخانبوو ،چونكە بۆ جیهانی دەرخست
كە لەڕوی نرخەوە ئۆپیك خاوەنی كۆنرتۆڵی راستەقینە
نەبوو .رێكخراوەكە نەیتوانی نرخ بەرزبكاتەوە ئەو كاتەی
خراوەڕو زیاد بوو .بەم پێیەش دەبوایە جیهان روبكاتە بازاڕی
گرێبەستە ئایندەییەكان ،لەپێناو خۆپاراسنت لە مەترسییەكان و
بەمەبەستی جێگیربوونی بەها.
شتێكی مسۆگەر نەبوو ،كە بتوانیت كێڵگەیەكی نەوت
بدۆزیتەوە و دەوڵەمەند ببێت وەك لە زنجیرە تەلەفزیۆنی
بیفرلی هێڵبیلیزدا بینیوتە ،بۆیە كاتێك نرخی یەك بەرمیل
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نەوت دە دۆالر بێت ،ئەو پرسیارە دەكەیت ،كە ئاخۆ لە
بنەڕەتدا قازانج دەكەیت ئەگەر دەست بەهەڵكەندن بكەیت
بۆ گەڕان بەدوای نەوتدا .نرخ كێشەیەكی مەزن بوو ،رۆژانە
بەرزونزمی لە نرخدا رویدەدا .هەموو كەسێك دەیتوانی
سەیری شاشەكەی بكات و نرخی نەوت بزانێت .لەبەر ئەم
هۆیە پێموایە ساڵی  1985خاڵێكی جەوهەری وەرچەرخانە،
چونكە بەڕاستی ئەو ساڵەبوو ،كە دەوڵەتانی ئۆپیك بەرەو
لەدەستدانی كۆنرتۆڵی نرخی نەوت دەچوون.
مایكل هیلی بازرگانی گرێبەستی نەوت و
جێگری یەكەمی سەرۆكی كۆمپانیای فیامن ئینێرجی

( )4-1جەنگەكانی سەدام حسێن
هاوكات لە شوێنێكی تری خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا،
ملمالنێی عەرەب و ئێران سەرلەنوێ سەریهەڵدابووەوە،
چونكە لە ساڵی 1980دا عێراق ،كە سەدام حسێن حوكمی
دەكرد ،هێرشیكردە سەر ئێران ،كە ئایەتوڵاڵ خومەینی حوكمی
دەكرد ،لەو كاتەدا سەدام حسێن پێیوابوو ساتی الوازیی ئێرانە،
واتە راستەوخۆ دوای شۆڕشی ئێران ،بەاڵم ئێران زۆر لەوە
بەهێزتر بوو ،كە سەدام حسێن ئومێدی دەكرد و جەنگەكە
هەشت ساڵی خایاند ،بەشێوەیەكی گشتیش لە جەنگەكەدا
عێراق بە سەركەوتو لەقەڵەمدرا.
تا ساڵی  1990سەدام لەژێر زەبری گورزێكی دووسەرەدا
دەینااڵند ئەویش خۆی لە دابەزینی نرخی نەوت و قەرزەكانی
جەنگدا دەبینیەوە ،كە دەگەیشتە  75ملیار دۆالر .چانسێكی
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گەورەی نەبوو بۆئەوەی دەوڵەتە عەرەبییەكانی دیكە لە
قەرزەكانی خۆشبنب .كاتێكیش كوێت داواكاری سڕینەوەی
قەرزەكەی رەتكردەوە ،كە بڕەكەی  75ملیار دۆالر بوو ،سەدام
حسێن لە هاوینی 1990دا كوێتی داگیركرد ،بەو هیوایەی
دەستبەسەر كێڵگە نەوتییەكانی كوێتدا بگرێت و كردەوە
سەربازییەكانیشی فراوانرت بكات ،تا دەگاتە گەورەترین
دەوڵەتی بەرهەمێنەری نەوت ،كە ئەویش سعودیەیە.
لەگەڵ داگیركردنی كوێت لەالیەن سەدام حسێنەوە،
نرخی نەوت بەتوندی بەرزبووەوە و گەیشتە  41دۆالر بۆ یەك
بەرمیل ،بەاڵم لەگەڵ كۆتاییهاتنی جەنگدا ،سەرلەنوێ نرخ روی
لە دابەزین كردەوە و لە ساڵی 1994دا نرخی یەك بەرمیل نەوت
گەیشتە  13دۆالر .چیرتیش كەمی بەرزونزمی نرخ كێشەی بۆ
گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوت دروستنەدەكرد.
بۆچوونێك« :جامبازەكان بازاڕ كۆنرتۆڵ دەكەن»

هیچ حكومەتێك بایەخ بە روداوەكان نادات ،چونكە
جامبازەكانن ،كە كۆنتڕۆڵی بازاڕیان كردوە ،نەك كۆمپانیاكانی
نەوت ،نەك ئیكسۆن یان بی پی یاخود شێل یان كۆمپانیاكانی
هاوشێوەیان ،بەڵكو جامبازەكان و الیەنە كاریگەرەكانن لە
جیهانی بازاڕی دراودا ،كە دەشتڕۆیشتوون ،چونكە ئەوان كڕین و
فرۆشنت بە نەوتی خاوەوە ناكەن لەبەر هەر هۆیەك بێت ،بەڵكو
یاری بەم كااڵیە دەكەن .بەمشێوەیەش دەكرێت بڕێكی زۆر پارە
كۆبكرێتەوە.
فازڵ غەیس ،توێژەری بواری نەوت لە كۆمپانیای ئۆبنهایمەر و هاوبەشەكانی4
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( )5-1بازاڕی گرێبەستە ئایندەییەكانی
نەوت لە سەدەی بیست و یەكەمدا
ئەمڕۆ پاش هاتنەكایەی گرێبەستە ئایندەییە جیاجیاكانی
نەوت ،دەرگای مامەڵەكردن كراوەیە و پڕۆسەكەش تەواو
شەفافە .گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوتی خاو چیرت بەتەنیا
پێوەری سەرەكی ئەژماركردنی نرخ نین لە بازاڕی جیهاندا،
بەڵكو بوارێكیشیان بۆ ئەو الیەنانەش كردۆتەوە ،كە تەنانەت
پەیوەندیشیان بە بازاڕی وزەوە نییە .هەندێكجار خێرایی
جموجوڵی نرخ و بەرزونزمییە زۆرەكانی ،كە ناتوانرێت پێشبینی
بكرێن ،بوونەتە هۆی هاندانی جامبازەكان تا بێنە ئەم بازاڕەوە،
ئەمەش بووەتە مایەی بەرزبوونەوەی بازاڕی مامەڵەی دارایی
و بازاڕی گرێبەستە ئایندەییەكان بۆ ئاستێكی زۆر .میكانیزمی
خواست و خستنەڕو تەنیا فاكتەری گرنگی دیاریكردنی نرخ
نەبووە ،بەڵكو پێشبینییەكانی خواست و خستنەڕوی ،كە لەسەر
جامبازی بنیاترناون ،هۆكار بوون .لەمبارەشەوە پرسیاری جدی
وروژێندراون سەبارەت بەوەی ئاخۆ گەورەبازرگان و جامبازەكان
بەكردەوە دەتوانن یاری بە بازاڕ بكەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان.
هەرچەندە بەڕێوەبەرانی نایمكس ئەو بیرۆكەیەیان
رەتكردەوە ،بەاڵم مشتومڕ هەر بەردەوام بوو سەبارەت
بەوەی ئاخۆ مامەڵەكردن بە زیادكردنی ئاشكرا ،لەبەرامبەر
مامەڵەكردنی ئەلیكرتۆنی ،كاریگەری راستەوخۆی لەسەر
نرخی نەوت هەیە؟ یەكێك لە توێژەرەوەكانی بواری نەوتیش
بازاڕی جامبازی بە «هۆڵێكی جیهانی قومار» وەسفكرد.
هەژمونی نەوت
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هەندێك لە رەخنەگران رایانگەیاند یاری بە بازاڕی
گرێبەستە ئایندەییەكان دەكرێت ،بەاڵم پێناچێت بەئاشكرا
ئەو جۆرە یاریكردنە هەبێت ،ئەگەرچی دان بەوەدا دەنرێت،
كە جۆرێك لە جامبازی لەئارادایە .چونكە ژمارەی ئەو الیەنە
بەشدارانەی بەرژەوەندییە جیاوازیان هەیە و رۆژانە بازرگانی
دەكەن ،زۆر لەوە زیاترە رێگە بە یاریكردنی لەوجۆرە بدرێت.
كارێكی نیمچە مەحاڵیش دەبێت بۆ ئەم الیەنانە ،كە كۆببنەوە
و پیالن بگێڕن بۆ ئەوەی بازاڕ بە ئاڕاستەیەكدا بجوڵێنن ،بۆیە
یەك «بازاڕ دروستكەر» نییە ،بەڵكو سەدان الیەن رۆژانە
بەشداری لە پڕۆسەكانی بازاڕدا دەكەن.
«هەموو كەروێشكە خاووخلیچكەكامنان راو كردوە»

وتەیەكی بەناوبانگ لە ویالیەتە یەكگرتوەكان هەیە دەڵێت:
«هەموو كەروێشكە خاووخلیچكەكامنان راوكردوە» .دۆزینەوەی
نەوت چیرت دەوڵەمەندی مسۆگەر ناكات ،بەاڵم هێشتا هەندێك
كەروێشكی خاووخلیچك لە ناوچەكانی تری جیهاندا هەن،
لەوانەش روسیا .مەبەستیش لە دەستەواژەی «كەروێشكە
خاووخلیچكەكان» ئەو بیرە نەوتانەی تەنكەبوارە ،كە دەتوانرێت
بە بێ تێچونی زۆر بدۆزرێنەوە .لە ئێستاشدا ،ئەگەر بتەوێت
نەوت لە ئاوی ئەمریكادا لە كەنداوی مەكسیك دەربهێنیت ،ئەوا
پێویستە دوو میل لە ژێر ئاودا هەڵبكەنیت .ئەمەش مانای ئەوەیە
بنیاتنانی یەك سەكۆ بە ملیاران دۆالری تێدەچێت و دوو ساڵیشی
پێدەچێت ،دوای ئەوەش لەوانەیە زریانێك بیڕوخێنێت5.
مایكل هایلی توێژەرێكی بواری نەوت6
156

رۆبەرت سلیتەر

بەرپرسانی بۆرسە سوربوون لەسەر ئەوەی
جموجوڵەكانی بازاڕ بە سادەیی بریتیبوو لەو هەڵسوكەوتی
بەرزو نزمییەی لە هەر بازاڕێكی ئازاددا هەیە .گەورەیی
قەبارەی مامەڵەكردنەكان و تەكنۆلۆجیای مامەڵەكردنیش،
كە نیمچە سەرەتایی بوو ،لە رۆژانی یەكەمی بازاڕدا ئەو
تێڕوانینەیان پتەوتركرد .سیستمی ئاگاداركردنەوە هەبوو،
سەرۆكی بۆرسەی نایمكس-یش خودی خۆی ئیمزای لەسەر
هەموو مامەڵەكردنەكان دەكرد .هەر كەسێكیش زیاتر
لە پەنجا گرێبەستی لە رۆژێكدا دەستبكەوتایە ،دەبوایە
بناسێندرێت لەالی هەریەك لە سەرۆكی بۆرسە و لیژنەی
بازرگانی بە گرێبەستە ئایندەییەكانی كااڵ .پێداویستییەكانی
مامەڵەكردن بە وردی دیاریكرابوون .بڕی ئەو دراوەی
نەختیەی پێویستبوو رابگەیەندرێت بۆ بەدەستهێنانی
پشكێك لە بازاڕی مامەڵەی نەختیدا لەماوەی یەك مانگ
لە رۆژی مامەڵەكردنەكەوە دەگەیشتە لەسەدا 50ی بەهای
گرێبەستەكە ،واتا نزیكەی  6هەزار دۆالر .پەراوێزەكەشی
لەنێوان لەسەدا  5بۆ لەسەدا  10بوو ،بەاڵم سەرۆكی بۆرسەكە
دیاری دەكرد .ئیدوارد ئێل مۆرس ئەندامی دەسەاڵتپێدراوی
پێشو ،گەورە ئابوریناسی وزە لەدامەزراوەی لیامن برازەر
دەڵێت« :ئەو جامبازییەی ئەمڕۆ لەئارادایە ،گەشەی زۆری
دراوی نەختی گرێبەستە ئایندەییەكانی ئێستا ،تواناكەی
پێبەخشیوە»7.
هەژمونی نەوت
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رەنگە جامبازەكان ببنە هۆی هەندێك بەرزونزمی،
لەوانەیشە مایەی بەرزكردنەوەی نرخ ،یان دابەزاندنی
لە كاتێكی دیاریكراودا ،بەاڵم دواجار ئەوانن ،كە لەگەڵ
جموجوڵەكەدا دەڕۆن نەك هۆكاری دروستبوونی بن.
لە سەدەی بیست و یەكەمیشدا ،لە كاتێكدا دۆزینەوەی
نەوت زەحمەتە و خۆبەدورگرتن لە كەموكوڕی لە خراوەڕوی
نەوتیشدا ،زەحمەترتە ،شتێكی حەمتیە كە دەبێت الیەنە
كاریگەرەكانی جیهانی نەوت توانا ئەوەیان هەبێت نرخ لەژێر
كۆنرتۆڵدا بهێڵنەوە .بازاڕی گرێبەستە ئایندەییەكانی نەوتیش
وا دەكات لەتوانادا بێت ئەم كارە ئەنجامبدرێت.
پەراوێزەكان

( )1لە هەردوو ساڵی  1977و 1978دا وەكو یەك.
( )2لە پاش بەنزین ،پشكی مازوت نزیكەی لەسەدا 25ی كۆی بەرمیلێك
نەوتی خاوە.
( )3هەر بەرمیلێك یەكسانە بە  42گاڵۆن.
( )4لە دوو چاوپێكەوتنی نوسەر لەگەڵ فازڵ غەیس5 ،ی سێپتەمبەری
 2006و 18ی مایۆی .2007
( )5لە بیست و نۆی ئۆگەستی ساڵی 2005دا زریانی كاترینا كەنداوی
مەكسیكی گرتەوە .ئەو زریانەی بووەهۆی كوژرانی  1836كەس ،تەنیا
كوشندەترین زریان نەبوو ،بەڵكو بووەهۆی كەوتنەوەی گەورەترین
زیانیش لە مێژوی ویالیەتە یەكگرتوەكاندا .كەوتنەوەكاری هەندێك
سەكۆی نەوتیش نزیكەی ساڵێكی خایاند.
( )6چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ مایكل هایلی17 ،ی مایۆی .2007
( )7چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ ئیدوارد مۆریس29 ،ی مایۆی .2007
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بەشی 9

چەندە نەوت ماوە؟ تا چەند ویالیەتە
یەكگرتوەكان ئامادەی هەڵكەندنە بۆ گەڕان
بەدوایدا؟

ساڵی  1956د.ئێم كینگ هۆبەرت ،كە شارەزایەكی
جیۆفیزیاییە لە كۆمپانیا نەوتی شێل ئۆیل كاردەكات،
گریامنەیەكی خستەڕو دەڵێت :بەرهەمهێنانی سوتەمەنی
بەردین (نەوت و خەڵوز و گازی رسوشتی) ،لەهەر
ناوچەیەكی دیاریكراودا بەتێپەڕینی كات شێوەی چەماوەیی
زەنگ وەردەگرێت ،لەبەرئەوەی دوای دۆزینەوەی یەدەگی
نەوتی بەردین ،دەستدەكرێت بە دەرهێنانی سوتەمەنی
لێی و دەزگای بەتواناتر دروستدەكرێن .سەرەتا بەرهەم
بە تێكڕایەكی ئوسی زیاددەكات ،بەاڵم لەكۆتاییدا دەگەینە
هەژمونی نەوت
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ترۆپكی بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنان دەست بە خاوبوونەوە
دەكات ،تا دەگاتە تێكڕاییەكی كوڕی ئوسی .بەرهەمهێنان لە
دەوروبەری ساڵی 1970دا دەگاتە ترۆپك .لەسایەی تەكنیكی
پەرەپێدراو و یەدەگی دۆزراوەی نوێشدا ،رەنگە بەشی الی
راستی كوڕی زەنگەكە درێژ ببێتەوە ،بەاڵم گریامنە بنەڕەتیەكە
ناگۆڕێت ،چونكە لەماوەی چەند دەیەیەكدا ،نەك سەدە،
بەشی زۆری ئەو وزەیە بەكاردەبرێت ،كە لەماوەی پێنج
سەد ملیۆن ساڵی رابردودا لە قوواڵیی زەویدا عەمبار بووە.
ئەگەر چەماوەكەی هۆبەرت و بەروارە پێشبینیكراوەكان
بەكاربهێنین ،ئەوا سەردەمی نەوت لە نزیكەی ساڵی 2060
یان 2070دا كۆتاییدێت.
* * *
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پسپۆڕانی نەوتی ئەمریكا بەگشتی لەسەر ئەوە كۆكن،
كە لە ساڵی 1950وە لە نێوان  50بۆ  60ملیار بەرمیل نەوت لە
ویالیەتە یەكگرتوەكان دۆزراوەتەوە و سوتێندراوە .هەروەك
بەشێوەیەكی گشتی كۆكن لەسەر ئەوەی لە ساڵی 1950وە
هێشتا بڕی  150بۆ  200ملیار بەرمیل نەوت لەناو زەویدا
هەیە 1.ئەو رایەی هەموان لەسەری كۆك بوون دەیوت بەشی
چەند نەوەیەكی داهاتو نەوت ماوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەم
پیاوە بەرەنگاری ئەو رایە دەبووەوە.
ئەگەر بۆچوونەكەی هۆبەرت راست بێت ،ئەوا لە ساڵی
1999دا رێژەی لەسەدا 90ی نەوتی شیاو بۆ دەرهێنان لە چل
و هەشت ویالیەتەكە (جگە لە هاوای و ئاالسكا) ،نامێنێت.
ئەمەش پێشبینییەكی كتوپڕی نائاسایی بوو لە كەسێكەوە
دەرچووبوو ،كە دەبوایە شارەزایەكی جیۆفیزیایی بەڕێز بێت.
تەنانەت تا ئێستاش ،پیشەسازی نەوت سەبارەت
بە پێشبینییەكەی هۆبەرت دابەشبووە ،چونكە سعودیە
بانگەشەی ئەوە دەكات ،كە لەتوانیدایە بۆ ماوەی زیاتر لە
سەدەیەك بەم رێژەیەی ئێستا نەوت دەربهێنێت .ریكس
تیلرسۆن سەرۆكی جێبەجێكاری ئیكسۆن-یش بانگەشەی
ئەوە دەكات ،كە «سەرچاوەی بەكارنەهێرناوی نەوت» هەیە
و رەنگە جیهان خاوەنی  3ترلیۆن بەرمیل نەوتی تر بێت،
واتە سێ هێندەی ئەو ژمارەیەی لە مەزەندەكردنی مێژوەكەی
سەرەوەدا بەكارهێرناوە و زیاتر لەدوو هێندەی ئەو یەدەگەی
لە منونەكەی هۆبەرتدا پێشبینیكراوە.
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بە هەرحاڵ ،لە بەرژەوەندی بەرهەمهێنەرانی نەوتدایە
باوەڕی زۆریان بە مانەوەی یەدەگێكی زۆری وزە هەبێت،
چونكە ئەگەر ئەمە رونەدات ،رەنگە بەكاربەرانی نەوت رو
لە شێوازی جێگرەوەی وزە بكەن.
وتارەكەی هۆبەرت ،كە تیۆرییەكانی سەبارەت بە
«كۆتاییهاتنی نەوت» روندەكاتەوە ،لە ساڵی 1949دا چاپكرا،
بەاڵم پیشەسازی نەوت لەو كاتەدا ئەرزشێكی ئەوتۆی بۆ
دانەنا .كاتێكیش سەرلەنوێ بیرۆكەكانی لە كۆبوونەوەی
ساڵی 1956ی پەیامنگای نەوتی ئەمریكا لەسان فرانسیسكۆ
هێنایەوە بەرباس ،وتارەكەی هەرایەكی بەرفراوانی نایەوە
و زۆر كەس لەبواری پیشەسازی نەوتدا بەگومانەوە لێیان
دەڕوانی.
چەند پێشبینییەكی پێشوی دیكەش لێكۆڵینەوەیان
لە ئایندەی نەوت كردوە ،زۆرێكیشیان –هەروەها ئەو
پێشبنییەش ،كە دەڵێت هیچ نەوتێك لە هەموو ویالیەتی
تەكساسدا نییە– زۆر هەڵەبوون ،بەاڵم نەدەكرا بیروڕاكانی
هۆبەرت بە ئاسانی پشتگوێبخرێن .ناوبانگی ئەو گەیشتبووە
ئاسۆیەكی بێسنور ،سەرۆك جۆن ئێف كەنەدی-یش كردییە
راوێژكار لە ئایندەی سەرچاوە رسوشتییەكاندا .ئەو كاتەی لە
حەفتاكاندا قەیرانی نەوت سەریهەڵدا ،ناوبانگی هۆبەرت
گەیشتبووە ئاسامن ،بەاڵم كاریگەرییەكانی ئەوەی هۆبەرت
پێشبینی رودانی كردبوو ،نەبووە پاڵنەری هیچ الیەنێكی
پەیوەندیدار بە وزە ،كە بەدوای رێگەی جێگرەوەدا بگەڕێ
وەك ئاشی با یاخود دروستكردنی سوتەمەنی ئیسانۆل.
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ئایا ئەمە كۆتایی نەوتە؟
لەنێو هەر نەوەد و هەشت دەوڵەتە بەرهەمهێنەرەكەی
نەوتی جیهاندا ،باوەڕ وایە شەست و چوار دەوڵەتیان
ئەو ترۆپكی بەرهەمهێنانەیان تێپەڕاندووە ،كە لەڕوی
جیۆلۆجییەوە پێشبینیكراوە ،لەو دەوڵەتانەش شەستیان
گەیشتونەتە چەمانەوەی كۆتایی بەرهەمهێنان.
هۆبەرت یەكەم كەس نەبوو ئەو بیرۆكەیە بخاتەڕو ،كە
دەڵێت هەڵگیراوی نەوتی جیهان لە تەواوبووندایە .چونكە لە
رۆژانی سەرەتا سەرهەڵدانی نەوت لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا
پێشبینی دیكە هەبوون ،سەبارەت بە رودانی قاتوقڕییەكی
نەوتی نزیك ،بەتایبەتی لە كۆتایی سەدەی نۆزەدەیەمدا
كاتێك بەرهەمهێنانی نەوت لە كێڵگە سەرەتاییەكانی
پێنسلڤانیادا بەرەو كەمبوونەوە چوو .دوای ئەوە نەوت لە
خۆرهەاڵتی تەكساسدا دۆزرایەوە ،بەرهەمی ئەو كێڵگانەش
زۆر بوو ،بەڕادەیەك پێویستی بەوە كرد لیژنەی هێڵی ئاسنین
لە تەكساس ئاستێك بۆ بەرهەمهێنان دابنێت ،بەمەبەستی
پشتیوانیكردنی نرخ.
ئەوانەی رەخنەیان لە هۆبەرت دەگرت ئاماژەیان بۆ ئەوە
كرد ،كە «راستییەكان لەسەر ئەرزی واقیع» باشرت لە تیۆرە
زانستییەكان ،بە بەڵگەی بەردەوامبوونی نەوت دادەنرێن.
كەواتە چۆن ئەوە روندەكەینەوە ،كە شارەزایانی بواری
جیۆلۆجیای نەوت لە ناوەڕاستی چلەكاندا كۆی یەدەگی
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نەوتیان بە  100ملیار بەرمیل دیاریكردوە ،لەكاتێكدا پاش
تێپەڕبوونی دەیە و نیوێك ئەم ژمارەیە بە تێكڕای دوو هێندە
و نیو زیادیكردوە؟
گومانی تێدا نییە كاتێك هۆبەرت بۆ یەكەمجار تیۆری
ترۆپكی نەوتی خستەڕو ،رەخنەی زۆری لێگیرا ،بەاڵم لە ساڵی
1970دا لە راستی قسەكانی دڵنیابوون ،ئەویش ئەو ساڵە بوو،
كە پێشبینی ئەوەی كردبوو ترۆپكی نەوتی تێدا روبدات ،كە
بەكردەوەش بەرهەمهێنانی نەوت لە ویالیەتە یەكگرتوەكان
بەرەو كەمبوونەوە دەچوو.
( )1یەدەگە دڵنیاكان لەبەرامبەر
یەدەگە چاوەڕوانكراوەكان
كەواتە چۆن رێی تێدەچێت بەپێی راستییە كردارییەكانی
ئەرزی واقیع ژمارەكانی تایبەت بە یەدەگی نەوت
بەتێپەڕبوونی كات زیادبكەن؟ لەڕوی مێژوییەوە ،یەكێك لە
هۆكارەكان خۆی لە رودانی پێشهاتێكی ئەرێنیدا بینیەوە،
ئەویش دۆزینەوەی گەورەی نەوت بوو ،بەاڵم زۆرجار،
هۆكارەكە جێی گفتوگۆیەكی گەورە نابێت ،لەبەرئەوەی
ژمارەكانی تایبەت بە یەدەگی نەوت بەرەو ئەوە دەچن ژمارەی
گەورە بن ،چونكە هەر كۆمپانیایەك یان دەوڵەتێك ژمارەی
تایبەت بە یەدەگی نەوتی دڵنیای خۆی پێشكەشدەكات،
هەر یەكێكیشیان پەیڕەوی ژمێریاری تایبەت بە خۆی هەیە
بۆ یەدەگی «دڵنیا» لەبەرامبەر یەدەگی «چاوەڕوانكراو»دا.
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هەرگیز رێسای رێكخسنت بۆ پەیڕەوە ژمێریارییە نەوتییەكان
دانەنراوە و لەچوارچێوەیەكی رێكوپێكیشدا كۆنەكراونەتەوە،
لە هەر جۆرێك بێت.
یەدەگە نەوتییەكان وا پۆلێندەكرێن ،كە یان یەدەگی
«دڵنیا»ن ،یاخود یەدەگی «چاوەڕوانكراو»ن.
یەدەگی دڵنیاش ئەو یەدەگە نەوتییەیە ،كە دەتوانرێت
بە بڕێكی باش لە یەقینەوە مەزەندە بكرێت –چ لە واقیعی
شیكردنەوەی جیۆلۆجیەوە ،یاخود داتا ئەندازەییەكانەوە–
بەو پێیەی شیاوە بۆ دەرهێنان لەڕوی بازرگانیەوە لە عەمبارە
نارساوەكان و لە هەلومەرجی ئابوری و شێوازی كار و رێسای
رێكخراوەیی حكومی ئێستادا.
بە پێچەوانەی ئەوەشەوە ،یەدەگی چاوەڕوانكراو ئەو
یەدەگەیە ،كە هەژماریاتی ئەندازەیی و بایۆلۆجی مەزەندەی
بوونی دەكەن ،بەاڵم شیاوی دەرهێنان نییە.
جیاكردنەوەی ئەم دوو جۆرە یەدەگە كارێكی خودییە،
نەك رەها .سەرباری ئەوەش ،رەنگە هەندێك فاكتەر ،لەگەڵ
كاتدا بگۆڕێن ،تەنانەت ئەگەر كۆمپانیاكەش نیازی پاك بێت،
چونكە رەنگە تەكنۆلۆجیایەكی دیاریكراو وادەربكەوێت،
كە لەسایەی نرخێكی دیاریكراوی بەرمیلێك نەوتدا ،لەڕوی
تێچونەوە كەمتوانایە ،بەاڵم لەوانەیە بەتوانابێت لە روی
تێچوونەوە ئەگەر نرخی بەرمیلێك نەوت بە رادەی پێویست
بەرزببێتەوە.
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رەنگە تەكنۆلۆجیایەكی نوێی بەرهەمهێنانیش دابهێرنێت،
كە ئەو كاتەی بۆ یەكەمجار هەژماریاتی سەرەتایی تایبەت بە
یەدەگەكان ئەنجامدراوە ،بوونی نەبووە.
لەبەرئەوەی ئاشكراكردنی یەدەگی دڵنیا و چاوەڕوانكراوی
نەوتی هەر كۆمپانیایەكیش بە ئاماژەیەكی گرنگ دادەنرێت،
بۆ ئەدای كۆمپانیاكە لە پیشەسازی نەوت و گازدا .دەكرێت
ئەم ژمارانە كاریگەرییەكی گەورەیان لەسەر نرخی پشكی
كۆمپانیاكە هەبێت ،ئەمەش كارێكی ئاسان نییە كاتێك
كۆمپانیاكە بەنیازبێت خۆی هەژماریاتی یەدەگی خۆی
بكات2.
( )2بزوتنەوەی ژینگەیی و
الیەنگرانی تیۆری ترۆپكی نەوتی
هەروەها بۆچوونێكی سیاسی هەبوو لە سەرەتای
حەفتاكاندا سەری هەڵدا ،پێدەچوو كاریگەری لەسەر جیهانی
نەوت دروستبكات ،ئەویش بزوتنەوەی ژینگەیی بوو .یەكێك
لە ئاماژە پێشوەختەكانی رابوونی نوێ لە هۆشیاری ژینگەییدا
لە كتێبێكدا خۆی دەبینیەوە ،كە ساڵی  1972بە ناونیشانی
«كۆتوبەندەكانی گەشەكردن :راپۆرتێكی پڕۆژەی یانەی رۆما
سەبارەت بە تەنگژەی مرۆڤ» باڵوكرایەوە .بیرۆكەی سەرەكی
كتێبەكە ئەوە بوو ،ئەگەر چەندین بۆچوونی دیاریكراو
سەبارەت بە هەریەك گەشەی دانیشتوان و پیسبوونی ژینگە
و بەرهەمهێنانی خۆراك و بەكاربردنی وزە و داچۆڕاندنی
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سەرچاوەكان (بە نەوت و گازی رسوشتیشەوە) بەردەوامنب،
ئەوا گەشەكردنی دەوڵەتانی پیشەسازی شیاوی بەردەوامبوون
نابێت و گەشەی دانیشتوان لەسەر هەسارەی زەوی لەماوەی
سەد ساڵدا رادەوستێت.
دواجار و لە ئەنجامی بایەخپێدانی رولەزیادبوو بە ژینگە،
ویالیەتە یەكگرتوەكان بەكارهێنانی خەڵوزی كەمكردەوە
و دەستیكرد بە پشتبەسنت بە جۆری خاوێنرتی سوتەمەنی.
گەڕان بەدوای نەوتدا زیاتربوون ،لەوانەش پڕۆسەكانی گەڕان
لە كەناراوەكاندا ،تا ئەو كاتەی رژانی نەوت لەبەرامبەر
كەناراوەكانی كالیفۆرنیا رویدا و ئیدارەی سەرۆك نیكسۆن
فەرمانیدا بە راگرتنی پڕۆسەكانی گەڕان بەدوای نەوت و
بەرهەمهێنانی لەبەرامبەر كەناراوەكانی كالیفۆرنیادا .لەگەڵ
بایەخدانی زیاتریش بە ژینگە ،ناوچەی زیاتر و زیاتر هەبوون،
كە هەرگیز هەڵكەندنیان تێدا ئەنجامنەدەدرا ،ئەمەش
یەدەگەكانی بەردەستی جیهانی كەمكردەوە .گوێپێدانی
خەڵكیش لەو كاتەدا بە پەیامی الیەنكرانی تیۆری ترۆپكی
نەوتی خاڵێكی گرنگ بوو بۆ بەرەوپێشچوونی تێڕوانینە
جەماوەرییە گشتییەكان بەئاڕاستەی هەریەك لە نەوت و
ژینگە.
لە ساڵی 1977دا دواجار نەوت لە كەنداوی برۆدۆ لە
ئاالسكا بەرهەمهێرنا و هەردوو الیەنی مشتومڕیش سەبارەت
بە ترۆپكی نەوتی ،لەنزیكەوە چاودێری بەرەوپێشچوونی
پڕۆسەی بەرهەمهێنانیان دەكرد .ئەو كێڵگەیە لە ساڵی
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1968دا دۆزرایەوە و پاش نۆ ساڵ بەرهەمهێنانی بازرگانی
تێیدا دەستیپێكرد ،لەو كاتەشەوە ،زیاتر لە  11ملیار
بەرمیل نەوت لەو كێڵگەیە دەرهێرناوە .بەهاتنی ساڵی
 2006نوسەرانی بواری نەوت پێشنیاری ئەوەیان دەكرد،
كە نەوت لە تەواوبووندایە .بەرهەمهێنان لە ساڵی 1988دا
گەیشتبووە  722ملیۆن بەرمیلی رۆژانە ،بەاڵم بەهاتنی ساڵی
 2006دابەزی بۆ  264ملیۆن بەرمیل ،بەهاتنی كۆتایی ساڵی
2007یش بەرهەمهێنان تەنیا  650ملیۆن بەرمیلی رۆژانە بوو.
كەنداوی برۆدۆ رێچكەی چەمانەوەی هۆبەرتی پەیڕەوكرد ،كە
لە چلەكانەوە هۆشداری لەهەمان بابەت دەدا .لە ئێستاشدا
قسەی الیەنگرانی هۆبەرت بەجدی وەردەگیرێت.
لە ساڵی 2005دا نوسەر و وتاربێژی كۆمەاڵیەتی
كۆچكردوكیرت فۆنیجت – ئەگەرچی بەدڵنیاییەوە پسپۆڕی
بواری نەوت نییە – ،گوزارشتی لە رایگشتی رولەزیادبووی كرد
كاتێك بە ئاژانسی ئەسۆشییەتد پرێسی راگەیاند« :دەمەوێت
بڵێم ویالیەتی پەنجاویەكەمینی سەرۆكایەتی لە حاڵەتێكی
نكوڵیكردندایە ،مەسەلەكە وەك ئەوە وایە كلكدارێكی گەورە
بەرەو رومان بێت و كەسیش نایەوێت باسی بكات .خەریكە
عەمباركراوی نەومتان تەواودەكەین و هیچ شتێك نییە
جێگایشی بگرێتەوە».
هەموان لەسەر ئەمە كۆك نین ،ئیكسۆن مۆبیل چەند
ریكالمێكی لە رۆژنامەكاندا باڵوكردەوە ،كە گاڵتەیان بە
تیۆری ترۆپكی نەوتی دەكرد و الیەنگرانی ئەم تیۆرییەیان
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وا وەسفدەكرد ،كە تەنیا ئامانجیان باڵوكردنەوەی ترسە.
ریكالمەكە باسی ئەوە دەكات ،كە دواجار جیهان خاوەنی 4
ترلیۆن بەرمیل نەوتە ،كە ئەو بڕەش چوار هێندە لەو بڕە نەوتە
زیاترە تائێستا بەكارهێرناوە .ئیكسۆن مۆبیل دەڵێت« :شارەزا
جیۆلۆجیەكانی پێیانوایە بەرهەمهێنانی جیهانی نەوت تا ساڵی
 2030بەردەوام لە بەرزبوونەوەدا دەبێت .لەالیەكی تریشەوە،
ئایا لە بەرژەوەندی كۆمپانیاكانی نەوتدا نییە هەوڵبدەن
قەناعەت بە خەڵك بهێنن ،كە نەوت زۆرە بەرادەیەك هیچ
پاڵنەرێك نییە بۆئەوەی هەوڵی گەڕان بەدوای وزەی جێگرەوەدا
بدرێت؟ ئەمە بێجگە لەو تەكنیكە نوێیانەی دەكرێت نەوت
لەو شوێنانە دەربهێنن ،كە پێشرت نەدەتوانرا لێیان دەربهێرنێت؟
نوسەر و رەخنەگری كۆمەاڵیەتی جیمس كۆنستلەر پێیوایە:
ئەوەی الیەنگرانی تیۆری ترۆپكی نەوتی دیڵێن ،لەگەڵ
واقیعدا یەكدەگرێتەوە .باوەڕبوونیش بە تیۆری ترۆپكی
نەوتی تەنیا مانای ئەوە نییە ،كە بەرەو حاڵەتێكی تێكچوونی
تەواو توند دەچین ،بەڵكو مانای ئەوەیشە عەمباری نەوت
لەو كاتی تێكچوونەدا لەجۆرە زۆر خراپەكانی نەوت دەبێت...
چونكە لە ساڵی 1970وە زیاتر كۆنرتۆڵی سەرچاوەكامنان
لەدەستدەدەین ،كەواتە ئەمە چیرۆكی لەدەستدانی كۆنرتۆڵە
لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانەوە بەسەر ئەو سەرچاوە
سەرەكییەی شارستانی دەبزوێنێت ،كە ئەویش نەوتە.
بەداخەوە ئێمە لە حاڵەتێكداین بەتەواوی ئومێدی تێدا
نەماوە3....
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دانیال یەرجین سەرۆكی كۆمەڵەی توێژینەوەكانی
وزە لە كامربیدج تێڕوانینی سێیەمی هەیە .ئەو باوەڕیوایە
بەرهەمهێنانی دەستبەجێ نەزیاد دەكات نە كەم ،بەڵكو
دەگاتە «دۆخی سەقامگیری» دوای ساڵی 2030وە ئەویش
بۆماوەی یەك دەیە یان دوو دەیە ،بەرلەوەی بەهێواشی
داببەزێتەوە .یەرجین دەڵێت :دیمەنی بەرهەمهێنانی جیهانی
لەشێوەی چەماوەی گەشەكردن ،یاخود چەماوەی زەنگدا
نابێت ،وەك هۆبەرت پێشبینیكردوە ،بەڵكو نا رێكوپێك
دەبێت .كوڕی كەمبوونەوە پلە بە پلە دەبێت زیاتر لە تێكڕای
خێرای زیادبوونەكە و پاش ترۆپكە ئەندازەییەكەش زۆر كوڕ
دەبێت.
بەپێی شیكردنەوەی كۆمەڵەی توێژینەوەكانی وزە لە
كامربیدج لە دۆخی سەقامگیری لە دەیەكانی داهاتودا،
پێدەچێت گەشەكردنی خواست هاوتای گەشەكردنی
خراوەڕوی نەوتی رسوشتی بەردەست بۆ بەكارهێنانی
بازرگانی نەبێت .ئەو كاتە پێویستە جۆرەكانی سوتەمەنی
شلی نائاسایی ،یاخود داهێرناو لە هاوشێوەی ئەو بەرهەمەی
لە نەوتی قورسی بیابان و شلەمەنییە پەیوەندیدارەكان بە
گازەوە دێت (شلەی گازی رسوشتی یان چڕكراوە) و ئەو
شالنەی لە خەڵوزەوە دێن ،كەلێنەكە پڕ بكەنەوە.
زۆرێك لە توێژەرەوەكان رایانگەیاندوە كارێكی
زەحمەتە پێشبینی رودانی ترۆپكی نەوتی بكرێت،
لەكاتێكدا زانیاری نوێ و تەكنۆلۆجیای باش دەتوانن
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مێژوی ئەو ترۆپكە دوابخەن .لە ساڵی 1997دا سی جەی
كامبڵ شارەزای جیۆلۆجی بەریتانیا و جان الریەر ،كە
شارەزایەكی جیۆفیزیایی فەرەنسایە و پێشرت بۆ ماوەی
بیست و پێنج ساڵ لە كۆمپانیای تۆتاڵ كاریكردوە ،هاوكاری
یەكیان كرد بۆ شیكردنەوەی پڕۆسەكانی بەرهەمهێنان
لە چەند دەوڵەتێكی جیهاندا .كامبڵ رایگەیاند لەگەڵ
الریەر گەیشتوونەتە ئەوەی ،كە بەرهەمی نەوتی
جیهانی خەریكە لە ترۆپكی نزیك دەبێتەوە .ناوبانگی
بۆچوونەكەشیان لەڕێی ئەو وتارەوە باڵوبووەوە ،كە لە
گۆڤاری «ساینتفیك ئەمریكان»دا بەناونیشانی «كۆتایی
نەوتی هەرزان» نوسیان و تێیدا وتیان« :عەمباركراوی
نەوتی جیهان بەالنی كەمەوە هێشتا بەرەو تەواوبوون
نەچووە ،بەاڵم ئەوەی بەشێوەیەكی هەنوكەیی روبەڕوی
كۆمەڵگەكەمان دەبێتەوە ،كۆتایی نەوتی زۆر و هەرزانە،
كە هەموو دەوڵەتانی پیشەسازی پشتیپێدەبەسنت»،
لەبەرئەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكان و هەموو ئابورییە
جیهانییەكانیش پێویستیان بە وزە بوو بۆ بەرەوپێشربدنی
گەشەكردنیان ،بۆیە رەنگە پێویست بكات پرسیارە
راستەقینەكە پەیوەندی بەو كاتەوە نەبێت عەمباركراوی
نەوتی تێدا «تەواو» دەبێت ،بەڵكو پەیوەندی بەو كاتەوە
هەیە ،كە تێیدا بڕیاردەدەین «دەست لە زیادكردن»ی
بەرهەمهێنانی نەوت هەڵبگرین لەبەر هۆكاری ژینگەیی
یان تێچوونەكەی.
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دواجار لە ساڵی 2005دا وەزارەتی وزەی ئەمریكا،
د.رۆبەرت هیرش شارەزای بواری فیزیا و بەناوبانگی راسپارد
بۆ ئەركی نوسینی راپۆرتێك سەبارەت بەوەی ئاخۆ بیرۆكەی
ترۆپكی نەوتی راستییە یان نا و لەحاڵەتێكدا ئەگەر راستی
بوو ئەوا دەكرێت چی بكرێت بۆ كەمكردنەوەی توندی
رەوشەكە؟ هیرش نوسیویەتی ،كە بیرۆكەكە راستەقینە بوو،
ترۆپكی بەرهەمهێنانی نەوتی جیهان لەماوەی بیست ساڵدا
رودەدات .لە پێشەكی راپۆرتەكەشیدا نوسیویەتی و دەڵێت:
گەیشتنی بەرهەمی نەوتی جیهان بە ترۆپەكەكەی،
كێشەیەكی بێ پێشینە دەخاتە بەردەم ویالیەتە یەكگرتوەكان
و جیهان ،كە پەیوەندی بە بەڕێوەبردنی مەترسییەكانەوە هەیە،
چونكە لەگەڵ نزیكبوونەوەمان لە ترۆپك ،نرخی سوتەمەنی
شل و بەرزونزمی نرخ زۆر زیاد دەكەن ،بە بێ كەمكردنەوەی
گونجاوی كاریگەرییەكانیشی ،ئەوا باجە ئابوری و كۆمەاڵیەتی
و سیاسییەكانی بێ پێشینە دەبن .بژاردەی گونجاوی سوكردنی
بارگرانیەكەش هەن لە هەردو الیەنی خواست و خستنەڕوەوە،
بەاڵم بۆ ئەوەی كاریگەری بەرجەستەكراویان هەبێت ،پێویستە
بەر لە گەیشنت بە ترۆپك بە ماوەیەك ،كە لە یەك دەیە كەمرت
نەبێت ،دەست بە جێبەجێكردنیان بكرێت.
راپۆرتەكەی هیرش بۆچوونی وایە ئەم ئاكامانە
بەچاوپۆشین لە كاتی رودانیان ،خراپ دەبن و دەبێت ویالیەتە
یەكگرتوەكان كۆنرتۆڵی بارودۆخەكە بگرێتە دەست و دەست
بە بەرنامەیەكی نەتەوەیی بۆ وزە بكات تا یارمەتیدەر بێت لە
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گواستنەوە بەرەو جۆری دیكەی سوتەمەنی جێگرەوە.
هەندێكجار دامەزراوە گەورەكانی ئەمریكا ئەو هەستە
دەبەخشن ،كە پەرۆشن بۆ هێنانەپێشەوە سەرچاوەی
جێگرەوەی سوتەمەنی .بەاڵم كاتێك داواكارانی ئەم كارە لەناو
خودی پیشەسازی نەوتدابن ،خەڵك توشی شڵەژان دەبێت،
چونكە شتێكی نالۆجیكی دیارە كۆمپانیاكانی نەوت پشتیوانی
الیەنگرانی تیۆری ترۆپكی نەوتی بكەن .لە ساڵی 2005دا
كۆمپانیای چیڤرۆن بەكردەوە زنجیرەیەك لەو ریكالمانەی كرد،
كە الپەڕەی تەواویان لە رۆژنامەكانی ئەمریكادا داگیردەكرد،
ئەم زنجیرە ریكالمە جەختی لەسەر زیادبوونی بەركاربردنی
نەوت دەكردەوە و دووپاتیكردەوە كە:
جیهان  125ساڵی پێچووە بۆ ئەوەی یەكەم ترلیۆن
بەرمیل نەوت تەواو بكات .ترلیۆنی دووەمیش لە  30ساڵدا
تەواو دەكەین ...شتێكی رونە ،كە قۆناغی نەوتی ئاسان
بەسەرچووە ...دەتوانین پابەندبین بەوەی پێكەوە كاربكەین
و دەست بە پرسیارە قورسەكان بكەین :چۆن پێداویستی
وزەی جیهانی تازەپێگەیشتوو ،دەوڵەتانی پیشەسازی
دابینبكەین؟ ئەو رۆڵە چیە سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە و
وزەی جێگرەوە دەیگێڕن؟ باشرتین رێگە بۆ پاراستنی ژینگە
چیە؟ چۆن دەتوانین هەوڵەكامنان بۆ پاراستنی ژینگە خێرا
بكەین؟
ساڵی  2006تیێری دیامرست سەرۆكی جێبەجێكاری
كۆمپانیای تۆتاڵ ئێس ئەی ،كە بارەگاكەی لە پاریسە ،بە
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كۆنگرەی جیهانی گازی لە ئەمسرتدام راگەیاند ،كە بەرهەمی
نەوتی جیهان لە ساڵی 2020دا دەگاتە ترۆپكەكەی.
كۆمپانیاكانی نەوت خەریكە ئەوەیان بۆ دەردەكەوێت ،كە
نكوڵیكردن لە تیۆری كۆتاییهاتنی نەوت ،بەرەنگاربوونەوەیەكی
ئاشكرای رایگشتی پەرەسەندووە.
لەگەڵ ئەوەشدا و بەچاوپۆشین لەو هەڵوێستانەی گروپی
پەیوەندییە گشتییەكانی سەر بە كۆمپانیاكان بڕیاریانداوە
لەبەرامبەر ئەم كێشەیەدا بیگرنەبەر ،دیاربوو كۆمپانیا
گەورەكان بەكردەوە تەنیا كارێكی كەم دەكەن ،بەمەبەستی
ئامادەكاری بۆ كۆتاییهاتنی نەوت .یەكێك لەو كارانەی كە
تەئكید كراوەتەوە ئەوەیە هەر دۆالرێكی وەبەرهێرناو لە
سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوەدا ،لە پڕۆسەكانی گەڕان بەدوای
نەوت و بەرهەمهێنانی وەردەگیرا ،كۆمپانیا گەورەكانیش
قازانجی زۆریان لە نەوت دەستدەكەوت.
دەبێت ئەندامانی كۆنگرێس هێزی بزوێنەری پشت
پڕۆسەی گواستنەوە بەرەو سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە
بن .لەگەڵ ئەوەشدا هەندێكیان بێدەنگ بوون ،لە كاتێكدا
مشتومڕ سەبارەت بە كۆتاییهاتنی نەوت گەرم بوو .رۆسكۆ
بارتلێت (ئەندامی كۆماری ماریالند) كۆنفرانسێكی سەبارەت
بە ترۆپكی نەوتی بۆ ئەندامانی كۆنگرێس رێكخست
بەمەبەستی دۆزینەوەی چارەسەر بۆ كێشەی كۆتاییهاتنی
نەوت ،بەاڵم الیەنگری زۆری نەبوو .رەنگە بەرزی نرخ تەنیا
هاندەربێت بۆ گۆڕانكاری.
174

رۆبەرت سلیتەر

بارتێلت كاری دەستبەجێی پێ باشە بە ئامانجی
هاندانی سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە و جێبەجێكردنی.
ئەو دەڵێت»لە ساڵی 1980وە سی ساڵامن لەدەستداوە.
دەمانزانی كە هۆبەرت راستی دەڵێت« :سەبارەت بە ویالیەتە
یەكگرتوەكان ...ئێمە پێویستامن بە تەئكیدكردنەوەیەكی
هەمەالیەن هەیە وەك ئەوەی لە كاتی جەنگی دووەمی
جیهاندا رویدا و كاتێكیش مرۆڤامن ناردە سەر مانگ».
هەندێك لە توێژەرەوەكانی بواری نەوت رونیدەكەنەوە،
كە نرخی بەرزی نەوت بوو دەرفەتی ئەوەی بە الیەنگرانی
تیۆری ترۆپكی نەوتی بەخشی بیر و باوەڕی خۆیان دەرببڕن.
ئەوان بانگەشەی ئەوە دەكەن ئەگەر نرخی بەرمیلێك نەوت
 20دۆالر بووایە ،كەس باسی ترۆپكی نەوتی نەدەكرد .هۆگرانی
وزەی خاوێن لە سەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و
یەكەمدا دەركەوتن ،بەاڵم ئەوان گیرۆدەی خودی كۆمپانیا
تازەپێگەیشتووەكانن ،چونكە ئەو نرخانەی دەیانخستەڕو
زۆر بەرزبوون ،بەڕادەیەك رێگربوون لەو بەرهەم زۆریەی لە
گەورەیی قەبارەی بەرهەمهێنانەوە دروستدەبێت.
زۆرێك لە سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە كەموكوڕییان
هەیە:
• چونكە بەكارهێنانی ئیسانۆل دەبێتە هۆی زیادبوونی
نرخی خۆراك.
• دیارە وزەی ئەتۆمیش ئومێدبەخشە ،بەاڵم ئەوانەی
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هەردوو روداوی چێرنۆبل و سی مایڵ ئیالند-یان لەبیرە،
زەحمەتە حەماسیان بۆ ئەم بژاردە ئەتۆمییە هەبێت.
• وزەی خۆر بنیاتنان و دانانی پلێتی تیشكی خۆر
دەگرێتەوە ،بەاڵم كەس نازانێت ئاخۆ ئەو وزەیەی لێی
بەرهەمدێت ،بەش دەكات یان نا.
• دواجار ،هێشتا وزەی با –ئەو چارەسەرەی تی بۆن بەیكنز
پێشڕەوی كاروباری نەوت بەباشی دەزانێت– نەسەملێندراوە
لەڕوی ئاسانی جێبەجێكردن و گونجاوی تێچوونەكەیەوە.
گالیلیۆ و وەرچەخانی چەمكەكان

دان ماینەر هەڵسوڕاوی الیەنگری تیۆری ترۆپكی نەوتی و
جێگری یەكەمی سەرۆك و بەرپرسی خزمەتگوزاری كاروبارەكان
لە كۆمپانیای لۆنگ ئیالند دیڤلۆپمێنت كۆربۆرەیشن تێڕوانینێكی
هەنوكەیی هەیە ،كە هاوشێوەیەكی پێشوی هەیە لە مێژودا.
ماینەر دەڵێت« :لێكەوتەكانی كۆتاییهاتنی سوتەمەنی
زۆر نیگەرانكەرن .گالیلیۆ لە سەدەكانی ناوەڕاستدا بە سەرانی
كەنیسەی راگەیاند زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە ،ئەمەش
وەرچەرخان بوو لە چەمكەكاندا ،پێیانوت« :دەتكوژین ،چونكە
ئەوەی دەیڵێیت دژەباوە» .بیرۆكەی ئەوەی سوتەمەنی بەردین،
كە بەم رادەیە پشتی پێدەبەستین ،ئەوەندە گرانبەها بێت بە
بەردەوامی بیرۆكەیەكی تۆقێنەرە و تەواو دژەباوە ،كە ئەویش
چەمكێكی مەترسیدارە .ئەو بۆچوونی وایە ،كە دەبێت قبوڵیبكەین
و بەجدی وەریبگرین ،لەبەرئەوەی ئەگەر بەردەوام بین لەسەر
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پشتگوێخستنی و واپیشانبدەین ،كە بوونی نییە ،پاشان چاوەڕێی
ئاكامەكانی بكەین ،ئەوا كاتی تەواومان نابێت بۆ خۆگونجاندن و
ئەو كاتەش لە بارێكی نائاساییدا دەبین»4.

كۆتاییهاتنی نەوت پەیامێكی بەئازارە و كەس نایەوێت
بیبیستێت ،چونكە بەزیانە بۆ كاروبار و وای بۆ دەچێت ،كە
شێوازی هەڵسوكەوتی باو و قۆناغی خۆشگوزەرانی ئاسان
تێپەڕیوە و بەسەرچووە.
هەندێك شارەزای سرتاتیجی دووپاتیدەكەنەوە ئەم بابەتە
تەنیا پێویستی بەوەیە پارەی زیاتر بخرێتە بواری توێژینەوە
پەیوەندیدارەكان بە وزەی جێگرەوە .بۆ ئەو كارە ،پێویستامن بە
بەدەستهێنانی كۆدەنگییە نەك تەنیا سەبارەت بە پابەندبوون
بە وزەی جێگرەوە ،بەڵكو سەبارەت بە دیاریكردنی ئەوەی
دەبێت بەدوای كام جێگرەوەیەشدا بگەڕێین.
ئیان بریمەر شارەزای زانستە سیاسیەكانە و پسپۆڕە
لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكا و مەترسیە سیاسییەكانی
جیهان ،هەروەها سەرۆكی گروپی ئۆراسیایە ،كە بارەگاكەی
لە نیویۆركە و گروپێكی راوێژكاری پەیوەندیدارە بە مەترسییە
سیاسییە جیهانییەكان ،بریمەر دەڵێت« :ویالیەتە یەكگرتوەكان
توانای ئەوەی نییە وەكو چین بە خەڵك بڵێت« :پێتان خۆش
بێت یان نا ،پێویستە مامەڵە لەگەڵ وزەی ئەتۆم بكەن» .لە
راستیدا پڕۆسەی دیموكراسی لە ویالیەتە یەكگرتوەكان رێگرە
لەوەی بەخێرایی مامەڵە لەگەڵ ئاستەنگێكی گەورەی لەم
جۆرەدا بكات.
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پەراوێزەكان:
( )1ئەم مەزەندەیە لە سەرەتای شەستەكاندا زیادبوو بۆ  590ملیار
بەرمیل.
( )2ساڵی  2004ئەو كۆمەڵە كۆمپانیایەی كۆمپانیای دەچ شل-
یان پێكدەهێنا دانیان بەوەدا نا ،كە مەزەندەی تایبەت بە
یەدەگە دڵنیاكانیان بەڕێژەیەكی باش كەم كردۆتەوە كە لە نێوان
لەسەدا  20بۆ  30دایە .ئەم مەزەندەكردنەوەیە كە هۆكارەكەی
وردبینی توندی لیژنەی بازاڕی دراوی ئەمریكا بوو ،بووە مایەی
دەستلەكاركێشانەوەی فیلیپ واتس سەرۆكی جێبەجێكاری
كۆمپانیای شل.
( )3چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ جیم كۆنستلەر4 ،ی ئۆكتۆبەری
.2006
( )4چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ دان ماینەر7 ،ی سێپتەمبەری
.2006
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بەشی 10

رۆن بۆ چراكانی چین ...و هندستان

لە حەفتا و پێنج ساڵی دوای باڵوبوونەوەی كتێبی «رۆن بۆ
چراكانی چین» ،1ئەم ناونیشانە وایلێهات گوزارشتی لەخەونی
فراوانخوازی ئەمریكای دەكرد بۆ سودوەرگرتن لە بازاڕی
چین .ئەو چیرۆكەی كتێبەكە دەیگێڕێتەوە چیرۆكێكی درامییە
سەبارەت بە ناپاكی لەجیهانی كۆمپانیاكاندا .كەسایەتییە
سەرەكییەكەی سەرمایەدارێكی پەرۆش و منونەیی ئەمریكایە
لەالیەن ئەو كۆمپانیا نەوتییە ئەمریكاییەی كاری تێدادەكات،
دەینێرن بۆ چین ،تا بچێتە نێو بازاڕی چینەوە ،كە هێشتا
سودی لێنەبیرناوە .ئەم پیاوە باوەڕیوابوو دەتوانێت لەڕێگەی
نەوت و چرای رۆنەوە ،پێشكەوتن بۆ چین بەدیبهێنێت ،بەاڵم
دواجار وایلێهات لەنێوان حەماسی دۆگامیی بۆ ناسیۆنالیستی
هەژمونی نەوت
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شۆڕشگێڕی چین و دڵڕەقی ئەو كۆمپانیایە ژیانی پیشەیی
خۆی پێوە گرێدابوو ،گیریخوارد.
ماوەیەكی زۆر جیهان سەرقاڵی ئەوەبوو ،چۆن نەوت
بتوانێت كاریگەری لەسەر چین دابنێت ،بەاڵم چین لە كاتێكدا
و بە خێراییەك هاتەپێشەوە گونجاوبوون بۆی .ئێستاش ئەو
كاتە هاتووە ،ئەو خێراییەش كە چین هەنگاوی پێیدەنێت
كاریگەری لەسەر هەموو جیهان دەبێت.
* * *
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لە بەشی هەرە زۆری سەدەی بیست و سەرەتاكانی
سەدەی بیست و یەكەمدا ،زۆرێك لە ئەمریكییەكان پێیانوابوو
چینییەكان نەتەوەیەكی مەترسیدار و دواكەوتون .باوەڕوابوو،
كە رەنگە چینییەكان هەڕەشەبن بۆ سەر خۆرئاوا ،بەتایبەتی
لەگەڵ توندوتیژی و توانا ئەتۆمییەكەیاندا ،هەروەك
بەهاكانیشیان زۆر لە بەها ئەمریكییەكانەوە دوربوون.
چینییەكانیش خۆیان هەندێك بیرۆكەی سەرنجڕاكێشی
باویان سەبارەت بە خۆرئاوا هەبوو ،چونكە وا ئاماژەیان
بۆ بیانییەكان دەكرد ،كە «بەربەری»ن و خۆیشیان لە
دامەزراندنی هەر پەیوەندییەكی فەرهەنگی و بازرگانی
لەگەڵیان بەدوردەگرت ،لە ترسی ئەوەی نەبادا بیروباوەڕی
ئایدیۆلۆجییان خراپ ببێت.
بۆ چەندین ساڵ چینییەكان سیاسەتی دورەپەرێزییان
پەیڕەوكرد ،كۆمەڵگەكەشیان لە بنچینەدا كشتوكاڵی بوو،
بەاڵم لە ساڵی 1959دا چین نەوتی لە كێڵگەكانی داكینگ لە
خوار دەشتاییەكاتی مەنشوریا دۆزیەوە .ئەگەرچی لەو كاتەدا
دەیانتوانی تەنیا بەشێكی بەكاربهێنن ،بەاڵم دیاربوو دەكرێت
زێدەبەرهەم سەرچاوەیەكی باشی داهات بێت.
رێچكەی چین لە ساڵی 1978دا گۆڕا ،كاتێك دینگ شیاو
بینگ حوكمی گرتەدەست .شیاو بینگ پەیوەندی لەگەڵ
خۆرئاوادا بەست ،بە مەبەستی هێنانی پیشەسازی و تەكنۆلۆجیا
و شێوازی نوێی كاركردن بۆ چین ،ئەویش بۆئەوەی پاڵپشتی
بنەما داراییەكانی دەوڵەتە كۆمۆنیستەكەی پێ بكات.
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وەك ئاماژەیەك بۆ ئەو وەرچەرخانە خێرایەی چین بەخۆیەوە
بینی تا ساڵی  ،1990پایسكیل پڕجەماوەرترین هۆكاری گواستنەوە
بوو لە چین ،بەاڵم تەنیا دوای بیست ساڵ ،لە شارەكانی وەك
شەنگهای ،پیسبوونی هەوا بە هۆی ئۆتۆمبێلەوە بووەتە كێشەیەكی
گەورە .شتێكیش نەمابوو باڵوبوونەوەی خێرای كولتوری ئۆتۆمبێل
رابگرێت ،یان خاوی بكاتەوە .كولتوری ئۆتۆمبێلیش وەك ویالیەتە
یەكگرتوەكان دركیپێكردوە ،دڕندەیەك بوو دەبوو تێر بكرێت ،بەم
پێیەش ژێرخان و كارگە تازە دروستكراوەكان لە چین پێویستیان
بە بڕێك لە سوتەمەنی بەردین هەبوو ،كە چین پێشرت بەخەیاڵیدا
نەهاتبوو ،ئەو بڕە سوتەمەنیەش دەگاتە نزیكەی لەسەدا 12ی
خواستی جیهانی لەسەر وزە ،كە یەكسانە بە چوار هێندەی
تێكڕای بەكاربردنی جیهان لە نەوت.
ساڵی  1984شیاو بینگ دەستی هاوكاری بۆ خۆرئاوا
درێژكرد و رایگەیاند چین پێشوازی لە كۆمپانیا خۆرئاواییەكان
دەكات .لە سی یۆنیۆی ئەو ساڵەشدا شیاو بینگ وتارێكی
بۆ وەفدی ژاپۆن لە ئەنجومەنی كەسایەتییە ناحكومییەكانی
چین و ژاپۆن پێشكەش كرد و رایگەیاند:
ئێمە پێشوازی لە وەبەرهێنانی بیانی و شێوازە پێشكەوتوە
بیانییەكان دەكەین .بەڕێوەبردنیش خۆی لە خۆیدا شێوازە .ئایا
ئەوانە هەرەس بە سۆشیالیستی دەهێنن؟ بێگومان نەخێر،
چونكە كەرتی سۆشیالیستی شادەماری ئابورییەكەمانە .بێگومان
وەبەرهێنانی بیانی پشتیوانێكی گەورە دەبێت بۆ بنیاتنای
سۆشیالیستی لە واڵتەكەماندا .لە ئێستاشدا هەگیز دەستبەرداری
ئەم پاڵپشتە نابین.
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وەبەرهێنانی بیانی بە سستی ،بەاڵم بە جێگیری روی لە
چین كرد .سەردانیكەران لە سەرەتای نەوەدەكاندا دەیانتوانی
ئەو هەوربڕانە ببین ،كە دیمەنی رسوشتییان لە شارەكاندا لە
شەنگهایەوە تا پەكین جوانكردبوو ،یاخود دەیانتوانی سەردانی
ماركێتی نوێی وۆڵ مارت بكەن .هەرچی تەكنۆلۆجیاشە ئەوا
مایكرۆسۆفت و گوگڵ بە هەڵپە بوون ،بۆئەوەی بچنە نێو بازاڕی
چینەوە و ئامادەش بوون هەندێك تەنازول پێشكەشبكەن
لەبەرامبەر هێنانەدی ئامانجەكانیاندا .ئەگەرچی زۆربەی
دانیشتوانی چین ،كە ژمارەیان دەگاتە ملیارێك و سێ سەد
ملیۆن كەس ،هێشتا هەژارن ،بەاڵم چاوەڕواندەكرێت چینی
مامناوەندی خۆشگوزەرانی چین بە هاتنی ساڵی  2010ژمارەی
بگاتە  100ملیۆن كەس ،بەجۆرێك رێژەكەی دەگاتە لەسەدا
13ی ژمارەی دانیشتوانی دەوڵەتەكە.
خشتتي بةر ت دي دةبةي ك ت بةرتتمبةر دخ ت ضنيةلتتة خمبةر ت ة ر ديض ت دة يالي ت ت ة
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ازيداتنيةرةزديةلنيةئ ض ديكة،ةئمفيسنيةكيكوةل ابةئةرةدب .ة
ةيتةرتتةلنيةتةي ت يةر ت ةر ت بةلة رتتيةت بةل ت ت اينيةرتتمةئةضتتةد،ةريتتي ةرتتة ل بة
ئةضتتتتتةدبةرتتتتت ة،2004ةديثتتتتتمدتنيةلة رتتتتتيةت بةل تتتتتت اينيةئةضتتتتتةدبةرتتتتت بة
 .)/http://www.chinability.comة
رةل ة
 2004ة
 2005ة
 2006ة
 2007ة

ر ةة )%ة
 1001ة
 909ة
 1101ة
 1104ة

يالي ت ةي رتوتة ارة(ةة )%ة
 301ة
 404ة
 302ة
 302ة

بەهاتنی ساڵی 1993یش كێڵگەكانی نەوت لە مەنشوریا
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گەشەی سەرسوڕهێنەری دەوڵەت بڕۆن ،ئیرت چین بووە
هاوردەكارێكی تەواوی نەوت .لەو كاتەشەوە پێشكەوتنی
چین زۆر خێرایە بە رادەیەك گەڕان بەدوای سەرچاوەی نەوتدا
لە دەرەوەی واڵت زۆر گەرموگوڕ بووە ،تەنانەت سەرەڕای
هۆشداریدانی پسپۆڕانی بواری ژینگەی واڵتەكەش سەبارەت
بە رودانی كارەساتێكی ژینگەیی و ئابوری ،ئەگەر چین لەسەر
ئەم رێچكەیەی ئێستای بەردەوام بێت .دەوڵەتانی دیكەی
جیهانیش بەهەمانشێوە پەیوەندیداربوون بە كاریگەری چین
لەسەر هەناردەی نەوتی جیهان ،ژینگە ،جوگرافیا ،سیاسەت
و ئابوری.
بە هاتنی ساڵی 2004یش بەرهەمهێنەرانی نەوت،
بەكاربەران ،بازرگانان و توێژەرەوەكانی سەرسام بوون بەوەی،
كە بینیان دواكاری چین بەرزدەبێتەوە بۆ یەك ملیۆن بەرمیلی
رۆژانە .ئەو كاتە چین پێویستی بە وەبەرهێنانی دەرەكی
هەبوو لەپێناو دابینكردنی هاوردەی نەوتی ئایندەیدا .بەو
پێیەش ،كە چین پێویستی بە بنیاتنانی هێڵێكی بۆری بەدرێژی
شەش سەد میل لە كازاخستانەوە بۆ چین هەبوو ،چینییەكان
بنیاتنانی ئەم هێڵەیان گرتە ئەستۆ –كە بەرەو خۆهەاڵت
درێژدەبێتەوە– هەرچەندە ویالیەتە یەكگرتوەكان پێی باش
بوو هێڵەكە بەرەو خۆرئاوا درێژ ببێتەوە بۆ مۆرمانسك لەسەر
دەریای بارنتس ،كە پێدەچوو هەرزانرت و گونجاوتر بێت بۆ
ویالیەتە یەكگرتوەكان2.
بنیاتنانی هێڵی بۆرییەكان لە دیسەمبەری 2005دا تەواو
184

رۆبەرت سلیتەر

بوو ،هەڵێنجانی نەوتیش لە بیست و پێنجی مایۆی ساڵی
2006دا دەستیپێكرد .لە كۆتایی ساڵی 2006یشدا هێڵەكە
رۆژانە دوو سەد هەزار بەرمیل نەوتی بۆ چین دەهێنا ،بەاڵم
ئەمە بە پێی قسەی الری گۆڵدستین بەس نەبوو ،هەروەها
دەشڵێت:
لەو ساڵەدا [ ...]2004هێڵێكی جیاكەرەوەمان تێپەڕاند،
چونكە لە قۆناغی زێدەبەرهەمەوە چوینە قۆناغی هاوسەنگی
لەرزۆكەوە .كێشەی بەرهەمهێنان لە شوێنێك لەرێی
بەرهەمهێنان لە شوێنكی تردا قەرەبوو دەكرایەوە .دەتتوانی
خاوی زیاتر لە دامەزراوە و عەمبارەكانی الیەنێكی تردا پوختە
بكەیت ،كە بە وەكالەت بەڕێوەدەبران ،ئەمەش هێڵی یەكەمی
بەرگریت بوو .دەرچەی دڵنیایی و ئامرازی كەمكردنەوەی
توندی بەریەككەوتن و هەڵمژینت هەبوو ،بەاڵم لە ساڵی
2004دا ئەم ئامرازانەی هەڵمژینی بەریەككەوتن دیار
نەمان و نرخ بووە تەنیا گۆڕاو ،كە بتوانیت بەكاریبهێنیت بۆ
راستكردنەوەی هەر گرفتێك لە هاوسەنگیدا3.
چین سورە لەسەر بەدەستهێنانی سەرچاوەی پێویست
بۆ پشتیوانیكردنی ئابورییە گەشەكردوە بەهێزەكەی و
دابینكردنی سامانی نەوت و ماددە خاوە پێویستەكانی
دیكەی لە جیهاندا كردۆتە ئامانجی خۆی.
لەسایەی رۆچوونی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستیش لە شەپۆلێكی
دورمەودای ناسەقامگیریدا ،چین رویكردە ناوچەیەكی تری
گەورەی بەرهەمهێنەری نەوت ،كە بە هۆی ئەو مەترسی و
هەژمونی نەوت
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ئاستەنگانەی دەورەیان دابوو ،زۆر دەوڵەتی جیهان لە هەژماری
خۆیان دەریانهێنابوو ،مەبەستیشامن لەمە كیشوەری ئەفریقیایە.
خواستی زۆری چین لەسەر نەوت بۆ تێركردنی ئابورییە
گەشەكردوەكەی پەلكێشیكرد بۆ گەڕان بەدوای هاوردەی نەوت
لە دەوڵەتانی ئەفریقیادا ،لەوانەش سودان ،چاد ،نایجیریا،
ئەنگۆال ،گابۆن ،گینیای كەمەرەیی و كۆماری كۆنگۆ.
كەواتە شۆك نییە نرخی نەوتی لە ساڵی 2004دا زۆر
بەرزنەبووبێتەوە .لەئەنجامی ئەم بەرزبوونەوەیەشدا لۆمەی
چین كرا ،بەاڵم چینییەكان ئەوەیان راگەیاند ،كە خواستیان
لەسەر نەوت تەنیا  1,3ملیۆن بەرمیلی رۆژانە بووە ،ئەوە
رێژەیەكی كەمرتە لەخواستی ویالیەتە یەكگرتوەكان ،كە 20,6
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە بوو لە بەشی هەرەزۆری ساڵی 2005دا.
ئێستاش رۆبەرت ئیبڵ پسپۆڕی بواری نەوت4
دەڵێت« :چینییەكان هەموو جیهان دەگەڕێن و لە
هەوڵی بەدەستهێنانی پشكێك لە نەوتدان .دەوڵەتانی
ئەفریقیاش دۆز دڵخۆش بوون بەوە ،چونكە چین یەكێك
لە كۆمپانیاكانی نەوتی تایبەت بەخۆی دەنێرێت و داوای
بەدەستهێنانی بەرهەمی یەكێك لە كێڵگەكان دەكات،
پاشان پێیاندەڵێت« :بەم بۆنەیەوە ئەگەر قەرزی یارمەتی
سەربازیتان دەوێت ،دەتوانین پێتانبدەین» .ئەوان ئەوەندە
هاندەری فریودەر پێشكەشدەكەن ،هیچ كۆمپانیایەكی
نێودەوڵەتی نەوت ناتوانێت پێشكەشیبكات» .دامەزراوەی
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نیشتامنی پرتۆڵی چین زیاتر لە هەشت ملیار دۆالری لە
كەرتی نەوتی سوداندا وەبەرهێنا ،لەوەش وەبەرهێنانێك
لە ساڵی  2005دا ،لە هێڵێكی بۆڕیدا بەدرێژایی 900
میل ،كە درێژدەبێتەوە بۆ دەریای سور ،هەروەها كڕینی
كۆمپانیای پرتۆكازاخستانی (بە پشكی  11كێڵگەوە) لە
كەنەدا تەواوكرد ،هەروەها پالنێكی بۆ وەبەرهێنانی 18
ملیار دۆالر لە پشكە بیانییەكانی نەوت و گازدا تا ساڵی
 2020راگەیاند.
تا یەنایەری ساڵی  ،2006چین خاوەنی  18.3ملیار بەرمیل
بوو لە یەدەگی دڵنیای نەوت لە سنوری واڵتەكەیدا .بۆ ئەوەی
چین داواكاری ئابورییە زۆرخۆرەكەی دابینبكات ،سیاسەتێكی
دڕندانەی هاوبەشیی پەیڕەوكرد لەگەڵ دەوڵەتانی دیكەی
بەرهەمهێنەری نەوتدا .هەندێك لە خۆرئاوا هەستیان بە
نیگەرانیكرد ،بەاڵم وەك مایكڵ ئیلیۆت لە بابەتی سەرەكی
گۆڤاری تایمدا سەبارەت بە چین نوسیبووی5:
كەواتە دەكرێت لەتێڕوانینێكی گەشبینانەوە ،مامەڵە
لەگەڵ ئەو پێگە جیهانییەدا بكرێت ،كە چین گرتویەتی...
پێویست بە بەرپابوونی نە جەنگ نە كارەسات و نە كێبڕكێی
ئابوری لە كۆنرتۆڵ دەرچوو ناكات لەنێوان چین و ویالیەتە
یەكگرتوەكاندا ،بەاڵم لەم سەدەیەدا هەژمونی رێژەیی
ویالیەتە یەكگرتوەكان دەپوكێتەوە و هەژمونی چین زیاد
دەبێت .ئەم كێكە زۆر دەمێكە ئامادەكراوە.
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كۆمپانیا نەوتییەكانی چین كە دەوڵەت خاوەندارییان
دەكات
• ساینۆبك
• پرتۆچاینا
• دامەزراوەی نیشتامنی نەوتی چین
• دامەزراوەی نیشتامنی نەوتی دەریایی چین
ئەوانەی كەمرت گەشبینن باوەڕیانوایە ویالیەتە
یەكگرتوەكان و چین لە ملمالنێیەكدا لەسەر نەوت
تێوەگالون ،كە دواجار بەرەو خراپی دەچێت ،یان دەبێتە
هۆی هەڵگیرسانی توندوتیژی .دیاربوو ئەوە ئەگەرێكی دورە
ئەگەرچی ئەوەندەش دورنەبوو ،كە بەتەواوی فەرامۆشبكرێت.
وەك ئامادەكاریش بۆ خراپرت ،گەورە پالندانەرانی سەربازی لە
پێنتاگۆن بڕیاریاندا یەكێك لە راهێنانەكان ئەنجام بدەن 6.ئەو
سیناریۆیەش ،كە سەبارەت بە «یاری جەنگی نەوت» دایان
نابوو بەمشێوەیە بوو:
• ئێران هێرش دەكاتە سەر چەند كەشتییەكی بارهەڵگر
لە كەنداوی عەرەب (فارس)دا ،پاشان ویالیەتە یەكگرتوەكان
ناچاردەكات كاردانەوەیەكی بەهێزی هەبێت.
• دوای ئەوە چین هێرش دەكاتە سەر تایوان.
• ویالیەتە یەكگرتوەكان ناچاردەبێت هێزەكانی
دابەشبكات ،بۆئەوەی بتوانێت وەاڵمی هەر ئاستەنگێكی
سەربازی داهاتو بداتەوە.
• دوای ئەوە ڤەنزوێال ژێردەریایی دەنێرێتە كەنداوی
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مەكسیك و ژێردەریاییەكانی دەچنە پاڵ ژێردەریاییەكانی
چین و موشەك ئاڕاستەی دامەزراوەكانی ئەمریكا و مەكسیك
دەكەن.
• شانشینی یەكگرتو دێتە مەیدان بۆ فریاكەوتنی ویالیەتە
یەكگرتوەكان و ژێردەریایی ئەتۆمی هێرشبەر دەنێرێت بۆ
ئەوەی ژێردەریاییەكانی ڤەنزوێال و چین نقومبكات.
• هندستان دەچێتە پاڵ ویالیەتە یەكگرتوەكان.
• روسیا بەبێالیەنی دەمێنێتەوە و بەشداری جەنگەكە ناكات.
بەالی كەناڵەكانی میدیاوە بیرۆكەی ناردنی ژێردەریایی
لەالیەن چینەوە بەرەو الیەكەی دیكەی گۆی زەوی و
بیرۆكەی راگەیاندنی جەنگ لەالیەن ڤەنزوێالوە لەدژی
ویالیەتە یەكگرتوەكان ،زیاتر بۆ رۆمانەكانی تۆم كالنسی
دەگونجان لەوەی سیناریۆیەكی جدی بن و بتوانرێت لە
ژورەكانی جەنگی زلهێزەكاندا گفتوگۆی لەبارەوە بكرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا بیرۆكەی رێكخستنی یارییەكە بەمشێوەیە
خۆی لەخۆیدا نیشانەی رادەی ئەو مەترسیەیە ،كە دەكرێت
دۆخی نەوتی تێبكەوێت.
لە راستیدا وەك نوسەر فاگۆ مورادیان 7رونیدەكاتەوە،
هەژماریاتە سەربازییەكان سێ فاكتەری سەرەكی
پێكەوەگرێدارو كۆیاندەكەنەوە و هەمووشیان پەیوەندییان
بە نەوتەوە هەیە ،بریتین لە:
( )1دژایەتی تێبینیكراوی ڤەنزوێال بۆ ویالیەتە
یەكگرتوەكان.
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( )2سەربەخۆیی گەورەی سیاسی روسیا (كە لە سامانی
نەوتی و پیشەسازیی بەرفراوانی هەناردەكردنی چەكەوە
سەرچاوەی گرتوە).
( )3ئەگەری هەوڵدانی ئێران بۆ بەدەستهێنانی بەرنامەی
چەكی ئەتۆمی بە پاڵپشتی پێگەكەی بەو پێیەی دووەم
گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتە لەسەر ئاستی جیهان.
مورادیان پێیوایە بیركردنەوەی سرتاتیجی ئەمریكا
لەدەوری ئەو سێ فاكتەرە كۆدەبێتەوە سەرباری نیگەرانی
سەبارەت بە «هەڵكشانی خێرای هێزی سەربازی چین
و پاڵنەری بەهێزی ئەم دەوڵەتە بۆ زامنكردنی سەرچاوە
تایبەتەكانی نەوت لەسەر ئاستی جیهان» .لەو مەسەالنەش
كە ئەم «نیگەرانییە» زیاتر دەكەن ئەو سەودانامانەیە ،كە
چین لەگەڵ هەریەك لە ئێران و نایجیریا ئیمزایان دەكات.
الری گۆڵدستین توێژەری بواری نەوت دەڵێت« :كاتێك
ئۆكسجین دەبێتە شتێكی دەگمەن ،هەموومان عەمباری
ئۆكسجینامن دەوێت ...نەوتیش بە بەها بووە ،چونكە دركامن
بەوەكردوە ،كە كەمە .بەمپێیەش ئەو تاكە شتەی چین بەرگەی
ناگرێت ئەوەیە ،توانای بەدەستهێنانی نەوتی نەبێت».
بەكورتی ،بەبێ هەرا و ریكالمی پێشوەخت ،چین بووەتە
ئەكتەرێكی سەرەكی نەوت بە هۆی توێژی ناوەندیەوە،
كە لە گەشەكردندایە .چینییەكان لە سۆنگەی هەڵپەیان بۆ
دەستبەسەرداگرتنی هاوردەی نەوت ،ئامادەییەكی گەورەیان
پیشاندا ،كە بچنە مەترسییەوە لەپێناو كێبڕكێكردن لەگەڵ
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ئەگەر چین و هندستان ببنە ئەكتەری نەوتی كاریگەر،
ئەوا چۆن وایان لێدەكەیت بایەخ بە ژینگە بدەن یان
لەسەر كاغەز پابەندی بن؟ ئێمە رێككەوتنی كیۆتۆمان8
پەسەندنەكرد ،چونكە چین و هندستان ئیمزایان نەكردوە.
لە كاتێكیشدا كە دەبینین جیهانی تازەپێگەیشتو وزەی زیاتر
بەكاردەبات ،لە كاتێكیشدا دەبینین چین و هندستان وزەی
زیاتر بەكاردەبەن و بەڕادەیەكی زیاتر ژینگە پیسدەكەن،
پێویستە بپرسین :چۆن دەتوانین وایان لێبكەین هەنگاوی
بەرجەستە بنێن بۆ كەمكردنەوەی پیسبوونی ژینگە؟9
لە نەوەدەكاندا و لەگەڵ بەرزبوونەوەی خواستی چین
لەسەر نەوت بەڕادەیەكی زۆر ،دیاربوو ویالیەتە یەكگرتوەكان
نیگەرانییەكی كەمی هەیە سەبارەت بە كاریگەری ئەم
خواستە لەسەر بەرژەوەندیەكانی .دیاربوو نیگەرانییەكەشی
سەبارەت بە نەوت ،تەنیا لە پشتبەستنی رولەزیادبووی
بەنەوتی هەناردەكراو لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئەگەری
ئەوەی ئەم بەرهەمە بە هۆی تیرۆرەوە روبەڕوی گرفتێك
ببێتەوە ،چڕببووەوە.
بەاڵم خواستی رولەزیادبووی چین كاریگەری توندی
لەسەر نرخی جیهانی نەوت هەبوو .تا سااڵنی 2007
و  2008خراوەڕوی سنوردار بووە هۆی بەرزبوونەوەی
نرخی نەوت ،بەاڵم ئێستا خواستی رولەزیادبوو هۆكاری
بەرزبوونەوەیەتی.
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( )1ئابوری هندستان
هەرچەندە تێكڕای كۆی هەاڵوسان لە هندستان ،كەمرت
بەرزونزم دەكات ،بەاڵم هندستان گرنگی زۆر بە هەاڵوسانی
نرخی خۆراك دەدات ،چونكە لەنێوان سااڵنی  2006و 2008دا
نرخی گەنم لە هندستان نزیكەی لەسەدا  50بەرزبووەوە و
نرخی برنجیش لەسەدا  31زیاتر بەرزبووەوە10.
ئابوری هندستان گەشەكردنێكی زۆر گەورە بەخۆوە
دەبینێت ،ئەمەش بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی خواست
لەسەر نەوت ،هاوشێوەی لە چین لە نەوەدەكان و سەرەتای
دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا رویدا 11.لە
ساڵی 2007یشدا ،هندستان پێنجەم گەورە بەكاربەری نەوت
بوو لەسەر ئاستی جیهان ،لە پاش ویالیەتە یەكگرتوەكان،
چین ،ژاپۆن و روسیا .لە ساڵی 2005دا ،رێژەی لەسەدا 34ی
بەكاربردنی وزەی هندستان لە نەوتەوە دەهات ،بەاڵم هێشتا
خەڵوز زیاتر لەنیوەی پێداویستی دەوڵەتی لە وزە دابیندەكرد.
لە ساڵی 1990دا ،دەبوایە هندییەكان ماوەی نزیكەی پێنج
ساڵ چاوەڕوان بكەن تا هێڵێكی تەلەفۆن یاخود گەیەنەرێكی
غازیان دەستبكەوێت ،بەاڵم دوای چاكسازییە ئابورییەكەی،
كە پاش ئەوە بە چەند ساڵێكی كەم رویدا ،بارودۆخەكە
لەسەر ئاستی هەموو دەوڵەتەكە گۆڕا ،چونكە كۆمپانیاكانی
خۆراك و كااڵی بەكاربردن هاتنە نێو گۆڕەپانەكەوە و پالنیان
دانا بۆ بنیاتنانی مۆڵی بازرگانی و كۆمەڵگە بۆ خانەی سینەما.
ساڵی  2005ئابوری هندستان بەرێژەی لەسەدا 8.7
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گەشەیكردبوو بەراورد بە ساڵی  .2004پێشبینیش دەكرا
ئابوری هندستان لە ساڵی 2010دا بەڕێژەی لەسەدا 7.75
گەشەبكات .لەساڵی 2009دا ،لەپاش داكشانە ئابورییەكەی
جیهان ئابوری هندستان بە رێژەی لەسەدا  6.7گەشەیكرد.
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەش پێشبینیكرد بەكاربردنی نەوت
بەشێوەیەكی خێرا لە  2.2ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە ساڵی
2003دا ،گەشەبكات بۆ  2.8ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لەساڵی
2010دا .ئەگە تێكڕای گەشەی تایبەت بە ساڵی  2007وەكو
خۆی بەردەوامبێت ،ئەوا پێدەچێت بەكاربردن لە ساڵی
2030دا بەرزببێتەوە بۆ  5ملیۆن بەرمیلی رۆژانە (ژمارەكان
لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەوە وەرگیراون).
هندستان پێشوازی لە وەبەرهێنانی دەرەكی كرد ،بەاڵم
بۆئەوەی ئەو وەبەرهێنانە سەركەوتوبێت و هندستان توێژی
مامناوەند دروستبكات ،پێویستی بە نەوت هەبوو .هەرچەندە
خواست لەسەر نەوت لە ساڵی 1980وە بۆ ساڵی  2002سااڵنە
بەڕێژەی لەسەدا  6و لە نێوان سااڵنی  2002بۆ  2006سااڵنە
بەڕێژەی لەسەدا  7.5گەشەیكردوە 12،بەاڵم بەرهەمهێنانی
نەوت لەهەمان ئەو ماوەیەدا هیچ بەرزنەبۆتەوە .هەرچەندە
لە ساڵی 2008دا بەرهەمهێنانی نەوت بەڕێژەی لەسەدا
 12.17بەرزبووەوە ،بەاڵم لە ساڵی 2009دا بەرز نەبووەوە.
لەبەرئەوەی هندستان تەنیا ئابوری ئاسیا بوو لەبنەڕەتدا
بەخواستی ناوخۆ بەڕێوەدەچوو ،هەمیشە باوەڕ وابوو ،كە
گەورەترین خاڵی الوازی هندستان بێتواناییەتی لەوەی
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شانبەشانی ئامێرەكانی دروستكردن لە چین رێبكات ،كە
یاری مندااڵن ،جلوبەرگ ،ئەلیكرتۆنیاتیان بەرهەمدەهێنا
و بازاڕی نێودەوڵەتیان دادەپۆشی .هەروەك تێچونی زۆری
دڵنیایی لە هندستان بووەهۆی خراپبوونی باری ژێرخانەكەی.
هەرچەندەش هندستان كەرتێكی خزمەتگوزاری بەهێزی
هەبوو ،بەاڵم پێویستی بە كەرتێكی بەهێزی پیشەسازی
و ژێرخانی كەرتی گواستنەوە هەبوو ،هەردوو بوارەكەش
پێویستیان بە نەوت هەیە .بەهاتنی ساڵی  2030ئاژانسی
نێودەوڵەتی وزە پێشبینیدەكات هندستان لەسەدا 90ی
پێداویستییەكانی نەوتی هاوردە بكات.
( )2توێژی مامناوەندی هندستان
لە پشت خواستی واڵتەكەوەیە لەسەر نەوت
چاپی ئەلیكرتۆنی رۆژنامەی «داون» وتارێكی لە
دیسەمبەری ساڵی 2005دا باڵوكردەوە ،رونیدەكاتەوە توێژی
مامناوەندی هندستان لە كێ پێكهاتوە .وتارەكە باسی كچە
بەڕێوەبەرێكی جێبەجێكاری بەبازاڕكردن دەكات ،كە تەمەنی
 28ساڵە و ناوی شارما شامیندەر-ە .شارما لە سەنتەرێكی
بازرگانی گەورەی هاوچەرخ لە بەری خۆرهەاڵتی نیودەلهی
بازاڕ دەكات .خۆی و هاوسەرەكەی خانویەك و ئۆتۆمبێلێك
و بەشی ژیانێكی تاڕادەیەكی زۆر ئاسودە پارەیان هەیە.
ئەو منونەی بەكاربەرێكی پلە یەكە ،كە تەنیا كەمێك گوێ
بە پاشەكەوتكردنی پارە دەدات ،بەو پێیەش ئەو بەشێكە
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لە بازاڕێكی نوێی نایاب بۆ هەریەك لە كۆمپانیا ناوخۆیی
و فرەڕەگەزەكان .شارما و هاوسەرەکەی منونەی ملیۆنان
هاوواڵتی توێژی مامناوەندن ،كە ئەمڕۆ لە هندستان خەریكە
بەسەر پەیژەی كۆمەاڵیەتیدا سەردەكەون.
بەڵگەكانی تایبەت بە بوونی توێژی مامناوەندی
هندستان ،زۆربەیان دیارو دورودرێژن (یەكێك لە مەزەندەكان
وای بۆ دەچێت ئەم توێژە لە  250ملیۆن كەس پێكهاتوە)،
چونكە تەنیا رێژەیەكی كەم لە هندییەكان باجی دەرامەت
دەدەن ،یان بەفەرمی وەك فەرمانبەر تۆماركراون ،بەاڵم بە
پێی حساباتی ئەنجومەنی نەتەوەیی بۆ توێژینەوە ئابورییە
جێبەجێكارییەكان 56 ،ملیۆن هندی هەن ،كە داهاتی
خێزانییان لەنێوان  4400بۆ  21800دۆالری سااڵنەدایە
(ئەمەش چوارچێوەی دیاریكراوە بۆ توێژی مامناوەند لە
هندستان).
ئەم كۆمەڵە كەسە بوون ،كە لەسەدا 60ی ئەو
ئۆتۆمبێلە نوێیانەیان كڕی –ژمارەیان  800هەزار
ئۆتۆمبێلە ،كە لە ساڵی 2004دا لە هندستان فرۆرشاون.
لە دیسەمبەری ساڵی 2005دا مەزەندە كرا ،كە 220
ملیۆن هندی دیكە هەن داهاتی خێزانییان لەنێوان
 2000بۆ  4400دۆالری سااڵنەدایە و دەتوانن تێچونی
كڕینی تەلەفزیۆن و بەفرگرێك ،تەنانەت ماتۆڕسیكلێكیش
بگرنەئەستۆ .بە هاتنی ساڵی  ،2010چاوەڕواندەكرێت
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ژمارەی تاكەكانی توێژی مامناوەند لە هندستان بگاتە
 500ملیۆن كەس ،چاوەڕوانیش دەكرێت قەبارەی ئابوری
تایبەت بەم توێژە لە  700ملیار دۆالری ئێستاوە بۆ یەك
ترلیۆن دۆالری ئەوكاتە بەرزببێتەوە.
ساڵی  2007رۆژنامەی «ئیندیا تودەی» باڵویكردەوە،
كە «فاكتەرەكانی وەك باڵوبوونەوەی خۆشگوزەرانی و
دەروازەكانی فرۆشتی كااڵی گران بە تاك و پەیدابوونی
ماركە بازرگانییە جیهانییەكان لە پاڵ ئەو نەخۆشییەی
پێیدەوترێت «خواستی تەكنۆلۆجیا» هەموویان یەكدەگرن،
بۆئەوەی بازاڕی هندستان دابپۆشن ،كە زۆرترین
بەرهەمی هەمەجۆری بەردەست لەخۆدەگرێت .لە توێژی
ملیۆنێرەكانەوە تا دەگاتە توێژی مامناوەند ،كە ژمارەیان
 250ملیۆن كەسە ،هەموان سەرقاڵی پڕۆسەی كڕینن بە
تاك» .لەسایەی بوونی زیاتر لە  350ملیۆن هیندیشدا
لە خوار تەمەنی چواردە ساڵییەوە ،ئەوا هێزی كار لە
دەیەی داهاتودا بەڕادەیەكی زۆر فراوان دەبێت و تێكڕای
بەكاربردنیش بە رادەیەكی زۆرتر زیاددەكات.
هەوڵدانی هندستان بۆ نەوت لە دەرەوەی سنورەكانی،
خواستێكی گەورەبوو ،بۆیە بەرپرسانی بواری نەوتی هندستان
گرێبەستی كڕینی پشكی وەبەرهێنانیان لە سەرانسەری
جیهاندا ئیمزا كرد ،نەك تەنیا لە سەرچاوە تەقلیدییەكانی
لەخۆرئاوای ئاسیا .لە ساڵی 2005دا ،هندستان باسی
سەودانامەیەكی لەگەڵ ئێران كرد بۆ بنیاتنانی هێڵێكی گاز بە
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درێژی  2600كیلۆمەتر لەڕێی پاكستانەوە ،تا ساڵی  2008ئەو
سەودانانەیە ئیمزا نەكرا ،هەروەها هندستان گرێبەستێكی بە
بڕی دوو ملیار دۆالر ئیمزاكرد بۆ بەدەستهێنانی رێژەی لەسەدا
20ی كێڵگەی ساخالین 1ی روسیا ،كە هندستان بەهیوایە
لەڕێیەوە یەك ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانە دابینبكات.
خۆرئاوا تەنیا وەاڵمدانەوەیەكی كەمی بۆ ئەم هەواڵنە
هەبوو ،چونكە كۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەكان ،كە
هەوڵیاندەدا خۆیان لە مەترسی بەدور بگرن ،رازی نەبوون
گرێبەست لەگەڵ چەند دەوڵەتێكی دیاریكراودا بكەن.
تەنانەت كاتێك نەوتیش بەرهەمێكی پێگەیشتوو بوو.
ئەگەرچی بوژانەوەی ئابوری چین لە سەرەوە بۆ خوارەوە
رویدا بەجۆرێك ،كە كۆمپانیا حكومییەكانی چین سیاسەتی
ئابورییان جێبەجێدەكرد ،بەاڵم بوژانەوەی ئابوری هندستان
لەالیەن گروپی كومپانیا پێشڕەوەكانەوە بوو ،كە سەر بە
كەرتی تایبەتن.
پێشبینییەكانی تایبەت بە بازاڕی ناوخۆی هندستان
پرشنگدارن .چونكە پێشبینی دەكرێت تا ساڵی  2025توێژی
بەكاربەر لەو بازاڕەدا بەتێكڕای دە هێندە گەشەبكات.
هەرچی بەشی تاكیشە لە بەرهەمی ناوخۆیی ،كە دەگاتە
 1000دۆالر لە سەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست
و یەكەمدا ،پێشبینیدەكرێت تا كۆتایی بیستەكانی سەدەی
بیست و یەكەم سێ هێندە زیادبكات .وەبەرهێنانی بیانی
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دڵنیایە و لە حاڵەتی گەشەكرنیشدایە .لەم روەوە كۆمپانیا
جیهانییەكانی دروستكردنی ئۆتۆمبێل – فۆرد ،جێرناڵ
مۆتۆرز ،هیۆندای و سوزوكی – كارگەیان لە هندستاندا
كردەوە ،هەرچی ئامێرە ئەلیكرتۆنییەكان و كااڵكانی
ناو ماڵی كۆریایشە ئەوا لە هەموو شوێنێكی هندستاندا
دەبیرنێن13.
ئابوری هندستان خەریكە دەستكەوتێكی گەورە
بەدەستدەهێنێت ...من بەجۆشم سەبارەت بە هندستان وەك
چۆن بەجۆشیش بووم سەبارەت بە چین لە كۆتایی نەوەدەكاندا.
بەاڵم حاڵەتەكەی هندستان تاڕادەیەكی زۆر جیاوازە لە
حاڵەتەكەی چین .ئەوەی كە زیاتر جێگای بایەخمە ئەوەیە
دینامیكییەكی بەكاربردنی ناوخۆیی بەهێزی رولەزیادبوو لەوێ
هەیە ،كە ئەمەش پێكهاتەیەكی زۆر دەگمەنە لە زۆربەی
منونەكانی گەشەپێدانی ئاسیادا .هەموو ئەوانەی پەیوەندییان
بە هندستانەوە هەیە لە كۆتوبەند ،ژێرخان ،پاشەكەوت،
وەبەرهێنانی بیانی راستەوخۆ و سیاسەتەكان ،زۆر ئاشكران.
لەگەڵ ئەوەشدا من پێشكەوتنێكی بەرجەستە دەبینم لە زۆربەی
ئاستەكاندا .توانای بەكاربردنیش –كە بنەمایەكی گرنگە بۆ گەشە
و گەشەپێدانی بەردەوام– شتێكی راستەقینەیە.
سیفان رۆچ گەورە ئابوریناسانی مۆرگان ستانلی
وۆڵ سرتیت جۆرناڵ9 ،ی نۆڤێمبەری .2005
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كاریگەری ئەمە لەسەر بەرهەمهێنەرانی دیكەی نەوت
لە جیهاندا روننییە .زیادبوونی خواست لەسەر نەوت لەالیەن
چین و هندستانەوە ئاماژەیەكی تێدابوو ،بۆئەوەی ئۆپیك
سودی بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی دەستدەكەوێت.
لە هەمان ئەو وتارەی كە باسامنكرد و لە وۆڵ سرتیت
جۆرناڵ باڵوكراوەتەوە ،رۆچ باسی ئەوەشی كردوە ،كە
ئەگەرچی بەكاربەری هندی هێشتا نەبۆتە هێزێكی گەورە
لەجیهاندا ،بەاڵم گەشەی كەرتی بەكاربردن ،ئەگەر پلە بەپلەش
بێت ،دەتوانێت ئاڕاستەكانی بازاڕ دیاریبكات .پێیشیوایە ،كە
تێكڕای گەشەی بەهێزی هندستان لە خواستی رولەزیادبووی
بەكاربردنەوە سەرچاوەی گرتوە و گەلی هندستانیش ،كە
زۆربەیان گەنجن ئابوری هندستان هەنگاوێكی گەورە دەبەنە
پێشەوە.
لەمیانی گفتوگۆكانیدا لەگەڵ زۆرێك لە كۆمپانیاكانی
هندستان ،رۆچ چەند پالنێكی بەر گوێ كەوتووە سەبارەت
بە بەرەوپێشربدنی بازاڕ و بەرهەمەكان ،كە لە بنەڕەتدا پشت
بەو سرتاتیجانە دەبەسنت ،كە ئاڕاستەی بەكاربەر دەكرێن.
پێشبینیش دەكرێت كەرتی بازرگانی بە تاك ،كە ئێستا
پەرتبوونێكی زۆر بەخۆوە دەبینێت ،هەركە كۆتوبەندەكانی
سەر وەبەرهێنانی بیانی هەڵگیران ،خۆی بگرێتەوە .وادیاریشە
دەروازەكانی فرۆشنت بەتاك لە هندستان ،كە ژمارەیان سێ
ملیۆن دەروازەیە خۆیان بۆ ئەو كێبڕكێیە ئامادە دەكەن ،كە
بێگومانن لەوەی بەڕێوەیە.
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ئەو وشە تەوەرییەی بەرپرسانی حكومی لەسەری
كۆكن «گەمارۆدانە» ،چونكە هندستان سەرلەنوێ سرتاتیجی
گەشەپێدانی تایبەت بەخۆی ئاڕاستەدەكاتەوە بەجۆرێك،
كە هەژارانی گوندنشینی هندستان بگرێتەوە .هەوڵەكانی
گەمارۆدان قۆناغی خۆش و ناخۆشیان بینی ،بەاڵم سەركردە
سیاسییەكان باوەڕی خۆیان دەردەبڕن ،كە چاكسازییە
نوێیەكان بەشێوەیەكی ریشەیی یارمەتیدەر دەبن لە
دەربازكردنی كەسانێكی زۆر لە هەژاری و بەرزكردنەوەیان
بۆ توێژی مامناوەند.
گەشەپێدانی گوندەكان مانای زیادبوونی داهاتی
راستەقینە و هێزی كڕینی بەكاربردن دەگەیەنێت.
چاوەڕوانیش دەكرێت كۆمپانیا بچوك و مامناوەندەكان،
زۆرترین سود لەو چاكسازییانە ببینن .لەگەڵ زیادبوونی هێزی
كڕینیشدا پێشبینیدەكرێت ئاستی گەشەكردنی بەرهەمی
ناوخۆ بەرزببێتەوە و بگاتە لەسەدا  ،.7.5بەاڵم ئایا جۆری
ئەو گوشارانە چین ،كە نرخی بەرزی نەوت بەسەر هەموو
ئابوریدا دەیانسەپێنێت؟
( )1-2چارەسەرێكی هندی بۆ نرخی بەرزی نەوت
ئێستا كە هندستان گەیشتۆتە ئاستی یاریزانە گەورەكان
لەسەر ئاستی جیهان ،مافی ئەوەی هەیە پێشنیاری چارەسەر
بۆ قەیرانی جیهانی نەوت بكات .لە یەكێك لەو رۆژانەشدا
كە نرخی نەوت ریكۆردی تۆماركرد ،ئێم ئێس رسینیفاسان
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وەزیری نەوتی هندستان راسپاردەیەكی نائاسایی هەبوو بە
ئامانجی دابەزاندنی نرخی بەرزی نەوت ،ئەویش بریتیە لە:
راگرتنی مامەڵەكردن بە نەوتی خاو لە بۆرسەی كااڵدا.
رسینیفاسان باسی ئەوەی كرد ،كە ئەگەرچی لە
ئێستا كۆتوبەند لەسەر خراوەڕو نییە ،یاخود خواستێكی
لەرادەبەدەر نییە ،بۆیە مامەڵەكردن لە بۆرسەكاندا ،وەك
بۆرسەی بازرگانی نیویۆرك (نایمكس) «بەشێوەیەكی گەورە»
یارمەتیدەر دەبوو لە بەرزكردنەوەی نرخدا .رسینیفاسان
پێشنیاریكرد ،ئەگەر بكرێت نەوتی خاو لەو كااڵیانە
دەربهێرنێت ،كە لە نایمكس مامەڵەیان پێوەدەكرێت ،ئەوا
پێدەچێت جیهان «دابەزینێكی گەورە لە نرخی نەوتدا
بەخۆوە ببینێت».
رەخنەگران وتیان وەزیری نەوت كاتێك ئەم پێشنیارەی
كردوە بێ ئاگابووە لە راستی ئەوەی سندوقەكانی خۆپارێزی،
بانكەكان ،سندوقەكانی موچە هەموویان سەرمایە دەخەنە
بازرگانی نەوتەوە و سەركێشی گەورە دەكەن ،گرەو
لەسەر زیادبوونی خواست دەكەن ،ئەم گرەوانەش بوونەتە
پێشبنییەك كە لەخۆیانەوە بەدیدێن و یارمەتیدەردەبن لە
بەرزبوونەوەی نرخ بەڕادەیەكی زۆر.
( )2-2ئایا واز لە كارەكان بێنین وەكو خۆیان؟
بۆ بەدبەختی هەژارانی جیهان بەرزبوونەوەی تێكڕای
گەشەكردن لە هەریەك لە هندستان و چین كاریگەری
هەبوو نەك تەنیا لەسەر نرخی جیهانی نەوت و خراوەڕوی
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نەوت ،بەڵكو لەسەر نرخی بەرهەمی كشتوكاڵی جیهانی
و خراوەڕوی ئەو بەرهەمە ،بۆیە لەگەڵ كەمبوونەوەی
رولەزیادبووی نەوت و لەناوچوونی ژینگە بەهۆی
بەكارهێنانیەوە ،زۆرێك لە جوتیاران لە سەرانسەری
جیهاندا لە بەرهەمی كشتوكاڵییەوە رویانكردە ئەو
گەمنەشامیەی لە دروستكردنی ئیسانۆلدا بەكاردێت،
ئەمەش بەرهەمی كشتوكاڵی كەمكردەوە ،كە ئەویش لە
الیەن خۆیەوە بووە هۆی هەاڵوسانێكی جیهانی لەنرخی
خۆراكدا .لە ئۆگەستی 2007دا ،نرخی خۆراك لە چین
بەڕێژەی لەسەدا  18بەرزبووەوە ،لە بەهاری 2008دا،
حكومەتی هندستان رایگەیاند نرخی كۆ لە هەفتەی
كۆتایی مارسی 2008دا بەڕێژەی لەسەدا  7.4بەرزتربووە
بەراورد بە مارسی  ،2007ئەمەش گەورەترین زیادبوون
بوو بەدرێژایی چل مانگ.
ئێمە گلەیی ئەوە دەكەین ،كە هندستان و چین هۆشیاری
كۆمەاڵیەتی تەواویان نییە سەبارەت بە سیاسەت و یاسا
ژینگەییەكان ،بەاڵم ئەوە لەبیردەكەین كە خۆرئاوا ،لە سەرەتای
پێشكەوتنیدا ،ئەویش ئەو هۆشیارییە ژینگەییەی نەبوو.
چین و هندستان لە قۆناغێكدان ،كە كار بۆ بەرەوپێشربدنی
گەشەپێدان دەكەن ،كاتێكیش خۆرئاوا لە هەمان قۆناغدا
بوو ئەویش بایەخی بە ژینگە نەدەدا ،هەریەك لە چین و
هندستانیش زیاتر لە خۆرئاوا دانیشتوانیان هەیە ،كە دەبێت
تێربكرێن.
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پەراوێزەكان:
( )1ئەلیس تیسدال هۆبارت« ،1934 ،رۆن بۆ چراكانی چین».
( )2وتارێك بە ناونیشانی« :ئایا خەونی هێڵی بۆڕییەكان دەبێتە
واقع؟» ،لۆس ئەنجلۆس تایمز18 ،ی یۆلیۆی .2004
( )3چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ لۆرانس گۆڵدسنت17 ،ی
مایۆی  .2007گۆڵدسنت بەڕێوەبەری دامەزراوەی توێژینەوەی
سیاسەتەكانی وزەیە كە بارەگاكەی لە واشنتۆنە .وەك راوێژكار
لەالی دەسەاڵتی كاتی هاوپەیامنان لە عێراق لە نێوان سااڵنی
 2003و  2004كاریكردوە.
( )4چاوپێكەوتنێك لەگەڵ نوسەر3 ،ی ئەپرێلی  .2007ئیبیل پۆستی
سەرۆكایەتی لە ئاژانسی هەواڵگری ناوەندی و لە وەزارەتەكانی
ناوخۆ و وزەدا وەرگرتوە ،هەروەك كۆمپانیای ئینرسش كۆرب و
ئەنجومەنی هەناردەكانی واشنتۆنی بەڕێوەبردوە .ئیبیل شارەزایە
لە سیاسەتەكانی وزە و نرخی نەوت و رێكخراوی ئۆپیكدا .ئەمەش
چەند منونەیەكە لە الیەنەكانی شارەزاییە بەرفراوانەكەی.
( )5وتاری« :چین جیهان داگیردەكات» ،گۆڤاری تایم11 ،ی
یەنایەری .2007
(« )6دەزوی دیاری هاوبەش  ،»...پۆل رۆجەرز ،لە كتێبی «ویالیەتە
یەكگرتوەكان لەبەرامبەر چین :جەنگێك لەپێناو نەوتدا» پەیامنگای
چینی ،زانكۆی ئەلربتا15 ،ی یۆنیۆی  .2006نوسینەكە ئاماژەی بە
مێژوی راهێنانەكە نەكردوە.
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( )7وتاری« :مەشقكردنەكانی ئەمریكا رەنگدانەوەی گرژییە
رولەزیادبووەكانن» دیفینس نیوز29 ،ی مایۆی .2006
( )8لە 11ی دیسەمبەری 1997دا رەزامەندی لەسەر پرۆتۆكۆلی
كیۆتۆ درا كە بە مەبەستی كەمكردنەوەی بڕی ئەو گازە گەرمانەی
كەشوهەوا دەگۆڕن ،داڕێژراوە ،بەوپێیەی پرۆتۆكۆلیشە ،بۆیە
زیادكرا بۆ رێككەوتنی چوارچێوەی نەتەوە یەكگرتوەكان ،سەبارەت
بە گۆڕانی كەشوهەوا .ئەو دەوڵەتانەش كە واژۆیانكردبوو،
پرۆتۆكۆلەكەیان لە 16ی فێربایەری 2005دا پەسەندكرد.
( )9چاوپێكەوتنێك لەگەڵ نوسەر3 ،ی ئەپرێلی .2007
( )10وتارێك بەناونیشانی« :ئایا نرخی خۆراك دەتوانێت دەنگی
دەنگدەران كۆبكاتەوە؟» گۆڤاری تایم ئۆف ئیندیا24 ،ی ئۆگەستی
 .2008بۆ بەراوردیش تێكڕای هەاڵوسان لە ویالیەتە یەكگرتوەكان
لە ساڵی 2007دا لەسەدا  4زیاتر بوو ،نرخی ماستیش لە ساڵی
 2007بۆ  2008لەسەدا  18بەرزبووەوە ،هەروەك نرخی هێلكەش
لە هەمان ماوەدا لەسەدا  35بەرزبووەوە.
( )11هەمیشە هندستان نەوتی كەمرتی لە چین بەكاربردوە،
چونكە ئابوری چین لە بنچینەدا پشتی بە پیشەسازی دەبەست ،لە
كاتێكدا ئابوری هندستان پشتی بە خزمەتگوزاری دەبەست.
( )12سێ هێندە لە ناوەندی جیهانی زیاتر.
( )13كااڵ بەتەمەنەكان :بریتین لە ئامێرە بنەڕەتییەكانی مااڵن وەك
جلشۆر و سۆپا و قاپشۆر.
هەژمونی نەوت
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بەشی 11

وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا

لە چواری دیسەمبەری 2007دا ،كۆنگرەیەكی جیهانی
لە هۆتێل سۆفیتیل سانت جیمس لە لەندەن بەسرتا.
بەشداربووان لە ئەفریقیا و ئاسیا و ئەمریكای باشورەوە
هاتبوون ،بەمەبەستی ئامادەبوون لە كۆبوونەوەی كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوتدا .ئەو كۆمپانیایانە لە ساڵی 2001وە
سااڵنە كۆدەبوونەوە و لەناو خۆیشیاندا ناكۆكبوون لەسەر
هەموو ئەو سیاسەتانەی دەكرا كۆیان بكەنەوە ،تەنیا لەیەك
شتدا ناكۆكنەبوون :ئەویش بەرزكردنەوەی نرخی نەوت بوو.
ساڵی  2008كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت ،كە دەوڵەت
خاوەنداریدەكردن ،بەرپرسیار بوون لە بەشی زۆری
بەرهەمهێنانی نەوتی جیهان ،بەتایبەت لەو دەوڵەتانەدا ،كە
خاوەنی یەگی گەورە بوون و لەسەدا 80ی یەدەگی نەوتی
لیتەی جیهانیان كۆنرتۆڵی كردبوو.
هەژمونی نەوت

207

گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوتیش –كە پێیان
دەوترێت «پێنج گەورەكە»– كۆنرتۆڵی لەسەدا 5ی كەمرتی
یەدەگییان كردبوو .باقی رێژەكەش ،كە بڕی لەسەدا 15یە،
كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان كۆنرتۆڵیان كردوە ،كە پێگەیان
راستەوخۆ دوای گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت
دێت.
كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت خاوەنی تێكڕای یەدەگێكن
بەشی بەرهەمهێنانی حەفتا و هەشت ساڵ دەكات ،بەاڵم لە
حاڵەتی گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكاندا تێكڕا ،كە یانزە
ساڵە1.
تا ساڵی  2047لە سەدا 90ی بەرهەمی نوێی نەوتی
هەموو دەوڵەتانی تازەپێگەیشتوەوە دێت2.
* * *
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تا نەوەدەكانی سەدەی بیستەم و لەگەڵ یەكگرتنی
كۆمپانیاكانی نەوتدا ،حەوت خوشكەكە كەمكرایەوە بۆ
تەنیا پێنج خوشك ،بەاڵم ئەوەی مایەی ترس بوو ئەوەیە
ئێستا خوشكەكان تەنیا لەسەدا 10ی نەوت و گازی جیهان
بەرهەمدەهێنن و كۆنرتۆڵی تەنیا لەسەدا 3ی یەدەگی نەوت
و گازی جیهان دەكەن.
خوشكەكان لە سیەكانی سەدەی بیستەمەوە ،تا
شەستەكانی حوكمی جیهانی نەوتیان كرد ،پاشان سعودیە و
ئۆپیك لە حەفتاكان و سەرەتای هەشتاكانادا بااڵدەستبوون
(سعودیە بەردەوامبوو لە بااڵدەستییەكەی لە جیهانی نەوتدا
لە نەوەدەكان و سەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست
و یەكەمدا) ،بەاڵم كۆمپانیا نەتەوەییە نوێیەكانی نەوت
خەریكبوون بە سعودیە دەگەیشتنەوە – تەنانەت لە هەندێك
حاڵەتدا پێشیشی كەوتن – بودجەی ئەم كۆمپانیایانەش
هەمیشە لە بودجەی تایبەت بە كۆمپانیا تەقلیدیەكانی نەوت
زیاتر بوو.
كاتێك هەواڵنامەی «پرتۆلیۆم ئینتلیجنس ویكلی»
روپێویەكی ئەنجامدا بۆ لیستی سااڵنەی ئەو گەورە
كۆمپانیایانەی نەوت ،كە پشكەكانیان خراونەتەڕو بۆ
مامەڵەپێكردنی گشتی ،بە بایەخرتین كۆمپانیاكانی ساڵی ،2005
كۆمپانیای ئارامكۆی سعودی پارێزگاری لە پێگەی خۆی كرد
وەك كۆمپانیای ژمارە  ،1ئەویش بە هۆی وەبەرهێنانی گەورە
و بەردەوام لە هەریەك لە پڕۆسەكانی سەرچاوەی هەڵقوڵین
هەژمونی نەوت
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و كۆتایی نەوت و گازی رسوشتی .كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی
نەوت و كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت پشكی یەكسانیان
بەركەوت ،چونكە پشكی هەر یەكەیان پێنج كۆمپانیا بوو لە
دە كۆمپانیا یەكەمەكە 3.هەروەك لیستی پەنجا كۆمپانیای
یەكەم نۆ كۆمپانیای ئەمریكی و حەوت كۆمپانیای روسی و
سێ كۆمپانیای شانشینی یەكگرتوی لە خۆگرتبوو.
روپێوییەكە بیست و پێنج كۆمپانیای حكومی و بیست
و پێنج كۆمپانیای تایبەتی لە خۆگرتبوو ،كە بە گشتی
بەرپرس بوون لە لەسەدا 75ی خراوەڕوی نەوتی جیهان.
گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا وەك خۆیان بوون یان خراپ
بووبوون ،بەاڵم گەورە كۆمپانیا زەبەالحەكان ئەو كۆمپانیا
نەتەوەییانە بوون ،كە لە روسیا و چین و ئابورییە دیارەكانی
دیكەوە هاتبوون .شتێكی رون بوو ،كە تەرازوی هێز بەرەو
وەرچەرخان دەچێت لە گەورە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی
نەوتەوە بۆ كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت.
بۆ بەرەنگاربوونەوەی خواستی رولەزیادبووی جیهانی
و سەرەڕای ئەو ئاستەنگانەی روبەڕوی گەورە كۆمپانیاكانی
خۆرئاوا بوونەوە لە پڕۆسەكانی دۆزینەوەی نەوتدا ،كۆمپانی
زیادەڕەویان دەكرد لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانی نەوتدا .هەندێك
لە كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت شارەزایی تایبەت بە خۆیان
پەیدادەكرد ،لە كاتێكدا هەندێكی تریان چەند رێگەیەكیان
دۆزیەوە بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگی نەبوونی تەكنۆلۆجیا .ئەم
كۆمپانیایانە كۆمپانیای خزمەتگوزاری نەوتییان بەكرێگرت
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بۆ تەیاركردنیان بەو زانیارییانەی پێویستیان پێیەتی .ئەمەش
منونەی كارێكی زۆر جیاواز بوو لە منونەی هاوبەشیكردن
لەگەڵ گەورە كۆمپانیاكانی نەوت.
فاكتەرێكی دیكە هەبوو خۆی لەوەدا دەبینیەوە ،كە
كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت لەالیەن ئەو حكومەتانەوە
پشتیوانیدەكران ،كە دەیانتوانی – ئەگەر بوێرییان هەبوایە
– مەرجی گرێبەستەكان بگۆڕن ،تا لەگەڵ مەبەستەكانیاندا
بگونجێت .بژاردەكانی بەردەستی گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا
زۆر نەبوون لەبەرامبەر ئەم هەڵوێستەدا ،چونكە هەردەبوایە
ئەو مەرجانە قبوڵبكەن ،یان كەلوپەلەكانیان كۆبكەنەوە و
واڵتەكە بەجێبهێڵن .ئەم كارەش لەگەڵ خواستی كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوتدا بوو.
هەروەها سیاسەتیش بووە الیەنێك لە هاوكێشەكە ،چونكە
ژمارەی ئەو دەوڵەتانەی خوازیاری ئیمزاكردنی گرێبەسەت
بوون لەگەڵ گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوادا كەمرت و كەمرت
بوونەوە .لە سایەی هەموو ئەو سكااڵیانەی گەالنی ناوچەكە
جورئەتیان كرد لەدژی خۆرئاوا بەرزیانبكەنەوە ،بەستنی هەر
سەودانامەیەك لەگەڵ گەورە كۆمپانیایەكی نەوتی ئەمریكادا بۆ
هەر سەركردەیەك لە دەوڵەتێكی تازەپێگەیشتودا ،خۆكوشتنێكی
سیاسی بوو .ئەو دەوڵەتانە پێیانباشبوو سەرەتا لەنزیكەوە كار
لەگەڵ كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوتیاندا بكەن ،كە خاوەندارێتیان
هی دەوڵەتە ،پاشان رو بكەنە كاركردن لەگەڵ روسیا و چین.
گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا بەدەست دوو ئاستەنگی
هەژمونی نەوت
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مەترسیدارەوە گیرۆدەبوون ،كە ئەوانیش بریتی بوون لە
درێژی ئەو ماوەیەی پەرەپێدانی كێڵگەكانی نەوت دەیخایاند،
هەروەها پێویستی بۆ وەبەرهێنانی سەرمایەی درێژخایەن لەو
ناوچانەی پێویستیان بە سەقامگیرییە .ساڵی  1993ئیكسۆن
مافی هەڵكەندنی لە بەرامبەر كەناراوەكانی ئەنگۆالدا كڕی،
بەاڵم بەرهەمهێنان تێیدا تا دوای یەك دەیە دەستیپێنەكرد.
كۆمپانیاكە بەكردەوە بودجەی پەرەپێدانی كێڵگەكانی خۆی
لە ساڵی 2007دا وەبەرهێنابوو ،لەسایەی وەبەرهێنانی 50
ملیار دۆالر لە هەشتا پڕۆژەدا .تەنانەت كاتێكیش كێڵگەكە
ئامادەبوو بۆ كاركردن بەجۆرێك قازانجی هەبێت ،لەوانەیە
گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا بۆیان دەربكەوێت ،كە ناچارن
بەخێرایی كارەكانی تەواو بكەن لە بارێكدا ئەگەر كردەوەی
تیرۆریستی یاخود شەڕی ناوخۆ روبدەن.
دەوڵەتەكان بوون ،كە كۆنرتۆڵی بەشی هەرە زۆری
نەوتی جیهانیان كردبوو ،تیمی گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا
وەك ئیكسۆن مۆبیل بیرەكانیان دەدۆزیەوە و هەڵدەكەند
شانبەشانی كۆمپانیای حكومی دیكە لە دەوڵەتانی ئاسیا و
ئەفریقیا و ئەمریكای التین ،كە گەندەڵی حكومی و كودەتا
و تیرۆر راستییەك بوون لە راستیەكانی ژیان تێیاندا .لەكاتی
روخانی یەكێك لە حكومەتەكان یاخود كۆنرتۆڵكردنی
ناوچەیەك لەالیەن یاخیبووانەوە ،دەبوایە گەورە كۆمپانیاكانی
خۆرئاوا بەخێرایی جووڵە بكەن .ئەمەش لە هەرێمی ئاچێی
باكوری ئەندۆنیسیا لە ساڵی 2010دا رویدا ،كاتێك لە الیەن
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جوداخوازە ناوخۆییەكانەوە هێرشكرایە سەر فەرمانبەرانی
یەكێك لە كێڵگە زەبەالحەكانی گاز و داوایانكرد ،مافیان
هەبێت لە داهاتی گاز لەناوچەكەدا ،بۆیە گواستنەوەی
فەرمانبەرەكان كارێكی حەمتی بوو.
ئیكسۆن مۆبیل سااڵنە لە (ئاچێ) بە بەهای سەدان
ملیۆن دۆالر گازی رسوشتی دەردەهێنا ،بەاڵم ئەم كێڵگەیە،
كە دەكەوێتە ناوجەرگەی ناوچەی ملمالنێوە ،لەژێر گەمارۆدا
بوو .دواتر كێڵگەكانی گاز لە ئاچێ كرانەوە ،بەاڵم ئەو كاتە
پێویست بوو ئیكسۆن مۆبیل روبەڕوی گروپەكانی مافی مرۆڤ
ببێتەوە ،كە كۆمپانیاكەیان بەوە تۆمەتبار دەكرد ،پشتیوانی
رژێمێكی سەركوتكەر لە ئەندۆنیسیا دەكات .راستەوخۆ دوای
هێرشەكانیش لە الیەن دانیشتوانی گوندەكانەوە داوایەكی
یاسایی لەدژی ئیكسۆن مۆبیل بەرزكرایەوە و كۆمپانیاكەیان
بەوە تۆمەتباركرد ،كە دڵڕەقیی ئەو سەربازە ئەندۆنیسیاییانەی
فەرامۆشكردوە ،كە وەك پاسەوانی دامەزراوەكان كاریان
دەكرد( ،سوپای ئەندۆنیسیا مێژویەكی لەپێشێلكردنی
مافەكانی مرۆڤدا هەیە) .كۆمپانیاكەش نكوڵی لەو تۆمەتانە
كرد.
بەاڵم كێشەی گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا 4كێشەیەكی
ناوخۆییشە ،چونكە بوونەتە جێی هێرشی پشكدارە
هەڵسوڕاوەكانیان (ئەگەرچی بەشێوەیەكی كەمرت
توندوتیژیش بێت وەك لە حاڵەتەكەی كێڵگەكانی گاز لە
ئاچێ) ،كە داوای سەرلەنوێ كڕینەوەی پشكەكان و بەشی
تایبەت لە قازانج دەكەن.
لەگەڵ ئەمەشدا و سەرەڕای هەموو ئەو بارودۆخانە،
هەژمونی نەوت
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كەس پێشبینی ئەوە ناكات ،خوشكەكان بەخێرایی
هەرەسبهێنن .ساڵی  2008ئیكسۆن مۆبیل هێشتا لە عێراق
زیاتر نەوتی بەرهەمدەهێنا ،بریتش پرتۆلیۆمیش لە كوەیت
زیاتر نەوت و لە سعودیەش زیاتر گازی بەرهەمدەهێنا.
ئەو شیكەرەوانەش ،كە گەورە كۆمپانیاكانیان لە هەژماری
خۆیان دەردەهێنا ،سوپرایزی زۆری یەك لەدوای
یەكییان بۆ دەركەوت بەڕوە ئەرێنیەكەیدا ،ئەگەرچی
زێدەقازانجەكان بەزۆری لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت
و پەراوێزی بەرزی قازانج لە ترومپاكانی نەوتەوە پەیدا
دەبوون.
ئەگەرەكانی ئەوەی گەورە كۆمپانیاكانی خۆرئاوا لەڕێی
دۆزینەوەی نەوتییەوە خۆیان نوێبكەنەوە ،چین؟ لەم كاتەی
ئێستادا ئەگەرەكان باش نین .ناكۆكییەك هەیە سەبارەت بە
هۆكارەكەی ،بەاڵم گەورە كۆمپانیاكانی نەوت وەبەرهێنانی
گەورەیان لە خزمەتگوزاری و تەكنۆلۆجیای پەیوەست بە
بواری نەوتدا نەكردوە .وەاڵمە بەڵگەنەویستەكە ئەوەیە ،كە
ئەمجۆرە وەبەرهێنانانە وەبەرهێنانی درێژخایەنن و بڕێك
لە گومانیش سەبارەت بەنرخی نەوت هەیە ،بەڕادەیەك
كۆمپانیاكان دودڵن لەوەی وەبەرهێنان لە تەكنۆلۆجیای
گرانبەهادا بكەن ،كە داهاتەكەی بەشی تێچوونەكەی
ناكات ،بەاڵم ئایندەی گەورە كۆمپانیاكانی نەوت چی
دەبێت؟ بە پێی قسەی كیم كاتیچیش ،سەرۆكی سندوقی
بازاڕە دیارەكان و پشكەكانی ئاسیا ،كە سەر بە كۆمپانیای
سكۆتیش ویندۆ ئینفستمێنت پارتنەرشیپ-ە« :گەورە
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كۆمپانیاكان ناچاردەبن چاالكییە بەهادارەكانیان پەرت
و دابەش بكەن .ئەمە وەبەرهێنەرەكان هێوردەكاتەوە،
هەروەك بەهاش زیاتر دەكات ،بەاڵم بەشێوەیەكی حەمتی
سەرمایەیەكی بچوكرتی لە بازاڕدا لێدەكەوێتەوە .دواجاریش
گەورە كۆمپانیاكانی نەوت دەبنە كۆمپانیای بچوك.
لەراستیدا ئەمە سەد دەرسەد تەواو نییە ،چونكە گەورە
كۆمپانیاكانی نەوت هەر بەگەورەیی دەمێننەوە ،بەاڵم بە چینی
و روسی و پورتوگالی قسە دەكەن .لێكەوتەكانی هەڵسەنگاندنی
فراوانبوونی ئەو كۆمپانیایانەی نەوت ،كە لە بازاڕە دیارەكاندا
كاردەكەن ،فراوان دەبن ،ئەویش لەگەڵ دانپێدانی بە بنەما
پێشكەوتوەكانیاندا .ئەم كۆمپانیایانە قازانج دەكەن ،چونكە
رێژەی هێنانەكایەی یەدەگەكانی خۆیان بەردەوام لە
فراوانبووندایە و گەشەكردنی بەرهەمهێنانی ئایندەیان دەگاتە
زیاتر لە لەسەدا  5و قازانجیشیان زیاددەكات .مەرگ بۆ گەورە
كۆمپانیاكانی نەوت ،بژی گەورە كۆمپانیاكانی نەوت»5.
گۆڕانكاری گەورە لە پیشەسازی نەوتدا ژمارەی هەڵكشاوی
ئەو كۆمپانیایانە بوو ،كە لە جیهانی سێیەمەوە هاتبوون ،چونكە
ئەمە ئاستەنگێك بوو بۆ هەموو رێساكانی ئابوری ،ئاماژەیەكی
بەهێزیش بوو بۆئەوەی چەندە پێویستامن بە ناساندنێكی نوێی
«جیهانی سێیەم» هەیە .بە تەواوی ئەوە لەبەرچاوی خۆرئاوادا
رونبۆتەوە ،كە دەوڵەتانی جیهانی سێیەم و كۆمپانیاكانیان بەهێز
بوون و دەتوانن ئەوەندەی پێویست بكات بۆ بەرەنگاربوونەوەی
دامەزراوەكانی خۆرئاوا ،كێبڕكێی بكەن.
هەژمونی نەوت
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پانزە گەورە كۆمپانیاكەی نەوت لەسەر ئاستی جیهان لە
ساڵی 2007دا6
( )1ئارامكۆی سعودیی (سعودیە)7.
( )2كۆمپانیای نیشتامنی نەوتی ئێران (ئێران).
( )3ئیكسۆن مۆبیل (ویالیەتە یەكگرتوەكان).
( )4بریتش پرتۆلیۆم (بەریتانیا).
( )5پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال ،ئێس ئەی (پی دی ڤی ئێس ئەی)
(ڤەنزوێال).
( )6رۆیاڵ دەچ شل (بەریتانیا و هۆڵەندا).
( )7دامەزراوەی پرتۆڵی نیشتامنی چین (سی ئێن بی سی) (چین).
( )8كۆنۆكۆ فیلیپس (ویالیەتە یەكگرتوەكان).
( )9چیڤرۆن (ویالیەتە یەكگرتوەكان).
( )10توتال (فەرەنسا).
( )11بیمیكس (مەكسیك).
( )12گازپرۆم (روسیا).
( )13سۆناتراك (جەزائیر).
( )14دامەزراوەی پرتۆلی كوێت (كوێت).
( )15پرتۆبراز (بەرازیل).

ئەوەی وایكرد هێزی رولەزیادبووی كۆمپانیا
نەتەوەییەكان كاریگەرتر بێت ،ئەو راستیە بوو ،كە داهاتی
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خوشكەكان پتەوتر دەبوو ،ئەویش لەگەڵ تێكەڵبوونیان ئەو
كۆمپانیایانەی تەنیا نەوت و گازیان نەدەفرۆشت ،بەڵكو دیزل
و پەترۆكیمیاویشیان دەفرۆشت ،ئەمەش وایكرد داهاتیان لە
داهاتی «خوشكەكان» زۆر زیاتر بێت.
خۆماڵیكردن لە دەوڵەتانی جیهانی تازەپێگەیشتو وایكرد،
كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت بااڵدەست بن ،ئەوەش لە
ساڵی 1960وە لەگەڵ دامەزراندنی رێكخراوی ئۆپیك لە
بەغدا دەستیپێكرد .ئەوە یەكەمجار بوو كۆمەڵێك دەوڵەت
پێكەوە یەكبگرن ،بەئامانجی هەماهەنگیكردن لە سیاسەتە
حكومییەكاندا سەبارەت بە نەوت و نرخەكانی ،هەروەها
ئەوە یەكەمجار بوو ئەو دەوڵەتە تاكالیەنانە خۆیان
جڵەوی كۆنرتۆڵی نەوت بگرنە دەست ،لەبری پشتبەسنت بە
كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت ،بۆئەوەی تەیاریانبكەن بە
سەرچاوە و زانیاری تەكنیكی پێویست بۆ كاروباری كەرتی
نەوت ،لەبەرئەوەی بەرهەمهێنانی نەوت پیشەسازییەكی
ئاستبەرزە لەڕوی زانیاری و سەرمایەوە ،بۆیە لەرابردودا ئەم
دەوڵەتە تاكالیەنانە سەرچاوە رسوشتییەكانیان لە دەستی
ژمارەیەكی كەمی كۆمپانیا ،یاخود قۆرخكردنی تاكالیەنەدا
چڕكردەوە .حكومەت دەستبەرداری قازانجی فرۆشتنی مافی
سامانی كانزایی دەبوو بۆ كۆمپانیایەكی تایبەت لەبەرامبەر
بەدەستهێنانی شارەزایی كۆمپانیاكە و تەكنۆلۆجیاكەیدا.
لەگەڵ سەرهەڵدانی كۆمپانیاكانی نەوتدا ،ئەو شارەزاییە
تەكنۆلۆجیانەیان لەسەر بنەمای گرێبەست پێشكەشدەكرد،
هەژمونی نەوت
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بەاڵم داوای پشكی بەشداریكردنیان لە سەرچاوە
نەوتییەكاندا نەدەكرد .ئێستاش كۆمپانیا نەتەوەییەكانی
نەوت بژاردەیان هەیە ،یان كۆمپانیاكانی خزمەتگوزاری
تایبەت بە كێڵگەكانی نەوت بەكاردەهێنن ،یان لەگەڵ
گەورە كۆمپانیاكانی نەوتدا دەچنە پڕۆژەی هاوبەشەوە،
ئەگەرچی كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت ئێستا لەبارێكی
زۆر باشرتی دانوستاندان .كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت
بەشداری ئەو پڕۆژە هاوبەشانەیانكرد ،كە تێیدا هەردوال
رازی دەبوون بە پێكهێنانی قەوارەیەكی نوێ و بەشداریان
لە پشكی خاوەندارێتیدا دەكرد و داهاتیشیان بەش دەكرد
و بااڵدەستدەبوون بەسەر دامەزراوەكەدا .دەكرێت
قەوارە نوێیەكە تەنیا یەك پڕۆژەی هاوبەش بێت یاخود
پەیوەندییەكی كاری هەمیشەیی بێت .بەپێچەوانەی
«هاوپەیامنی سرتاتیجی»یەوە ،پڕۆژەی هاوبەش پێویستی
بەوە نییە هیچ یەكێك لە دو الیەنەكە دەستبەرداری
هیچ پشكێكی خاوەندارێتی بنب ،بەڵكو تاڕادەیەكی زۆر
رێككەوتنێكی كەمرت رەسمی بوو .سودی زۆر بۆ هەردوال
هەبوو ،بەاڵم بە داخەوە ،پڕۆژە هاوبەشەكان ناوبانگێكی
خراپیان هەبوو ،چ لە شكستی دووبارەبووەوە یاخود لە
ناسەقامگیریدا ،بەتایبەتی ئەو كاتەی خواست بەرز بوو،
تەكنۆلۆجیاش لە حاڵەتی گۆڕانكاری بەردەوامدا بوو.
یەكێك لەو پڕۆژە هاوبەشانەش ئەو پڕۆژەیەی نێوان
پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال (ڤەنزوێال) و بیالروسنیفت (روسیای
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سپی)دا بوو ،كە لە دیسەمبەری 2007دا پێكهات بەمەبەستی
دۆزینەوە و پەرەپێدانی كێڵگەكانی گازی رسوشتی .پڕۆژە
هاوبەشە نوێیەكە لەو كێڵگانەدا چڕدەبووەوە ،كە دەكەوتنە
خۆرئاوای ڤەنزوێال .پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال لەسەدا 60ی
كۆمپانیاكەی كۆنرتۆڵدەكرد ،لەكاتێكدا بیالروسنیفت
لەسەدا 40ی كۆنرتۆڵدەكرد .دوای ئەوەی پەیوەندی
هۆگۆچاڤێزی سەرۆكی (كۆچكردو)ی ڤەنزوێال لەگەڵ كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوت تێكچو ،داوای لەچەند كۆمپانیایەكی
دیاریكراو كرد رازینب بە پشكی كەمینە لە ناوچەی ئۆرینۆكۆ،
بەجۆرێك بااڵدەستی بۆ پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال بێت.
هەریەك لە ئیكسۆن مۆبیل و كۆنۆكۆ فیلیپس پێشنیارەكەیان
رەتكردەوە و ڤەنزوێالیان بەجێهێشت .هەرچی كۆمپانیاكانی
دیكەیە – توتال ،ستات ئۆیل ئەی ئێس ئەی ،چیڤرۆن و بی
پی – مانەوەیان هەڵبژارد.
لەرابردودا ،خوشكەكان بەئازادی خۆیان بریاریاندەدا
سامانیان ئاڕاستەی كوێ بكەن و لە كوێ كاری هەڵكەندن
بكەن ،بەاڵم ئێستا هەڵوێستەكە پێچەوانە بووەتەوە،
چونكە لەبری ئەوەی كەمینەیەك لە دەوڵەتان هەوڵی
سەرنجڕاكێشانی خوشكەكان بدەن ،ئێستا ریزێكی دورودرێژ
لەكۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت هەوڵی پێكهێنانی پڕۆژەی
هاوبەش لەگەڵ گەورە كۆمپانیاكان دەدەن.
هندستان یەكێك بوو لەو دەوڵەتانەی هەوڵیدا بچێتە
پڕۆژەی هاوبەشەوە لەگەڵ كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوتدا،
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بەاڵم تێیدا سەركەوتونەبوو .لە بەهاری ساڵی 2008یشدا
دیاربوو بەختی هندستان بەرەو گۆڕان دەچێت ،چونكە
هەوڵەكانی بۆ هێنانەدی ئاسایش لەبواری وزەدا لە ئەپرێلی
2008دا پتەوتر بوون ،ئەو كاتەی دیپلۆماسیەتە نەوتییەكەی
بەرەو ئەوە هەنگاوی دەنا لە زیاتر لە كیشوەرێكدا بەرهەمی
هەبێت .بۆ منونە لە ئەمریكای باشور هندستان رێككەوتنێكی
ئیمزاكرد بواریدا بچێتە پڕۆژەیەكی هاوبەشەوە بۆ گەڕان
بەداوی نەوت و گازدا لە ڤەنزوێال ،هەروەك چەند كۆمپانیایەكی
هندی دانوستانیان كرد بۆ بەشداریكردن لە پڕۆژەی نەوتیدا لە
توركامنستان لە ناوەڕاستی ئاسیا .لە روداوێكی گرنگی دیكەشدا،
هندستان هەوڵەكانی زیاتركرد بۆ نزیكبوونەوە لە دەوڵەتە
ئەفریقیاییە دەوڵەمەندەكان بە نەوت لەڕێی میوانداریكردنی
یەكەم لوتكەی هندی ئەفەریقییەوە.
لە ڤەنزوێال كۆمپانیای ئۆ ئێن جی سی فیدیشی سنوردار،
كە باڵی دەرەكی دامەزراوەی نەوت و گازی رسوشتی
حكومییە ،رێككەوتنێكی لەگەڵ پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال
ئیمزاكرد بۆ دەرهێنانی  232.38ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو
لەماوەی بیست و پێنج ساڵدا .هندستان هەوڵی دیپلۆماسی
نەوتی بوێرانەی دەدا .توانای ئێستای هندستان لە كێبڕكێكردن
بۆ بەشداری لە پڕۆژەی نەوتی هاوبەشدا ،ئاماژەیەكە بۆئەوەی
كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت بەڕونی الوازتر بوون.
( )1دانوستان لەسەر مەرجی باشرت
كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت ،كە بەهێزتر ببوون ،مەرجی
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باشرتیان لە رێككەوتنەكانیاندا لەگەڵ گەورە كۆمپانیاكانی
خۆرئاوادا بەدەستدەهێنا .ئەو كۆمپانیا تایبەتانەی لە دەرەوە
كاریاندەكرد لەبەردەم دوو بژاردەدا بوون ،كە یەك لەیەك
تاڵرت بوون ،یان دەبوایە بە مەرجە نوێیەكان رازینب ،یان
واڵتەكە بەجێبهێڵن .لەكاتێكیشدا ،كە كۆمپانیاكان واڵتەكەیان
بەجێدەهێشت بەشێوەیەكی ئاسایی كۆمپانیا نەتەوەییەكان
كۆنرتۆڵی لەسەدا 100ی كێڵگە نەوتییەكانی دەوڵەتەكانیان
دەكرد و ئیرت دەیانتوانی لە ناوەوە گرێبەست بكەن بۆ
بەدەستهێنانی خزمەتگوزاری تایبەت بە كێڵگەكانی نەوت.
( )1-1منونەیەك بۆ رونكردنەوە :سعودیە
كاتێك كۆمپانیای ئارامكۆ لە بنەڕەتدا لە سیەكانی سەدەی
بیستەمدا دامەزرێندرا ،ئەو كۆمپانیا تایبەتانەی پێكیانهێنابوو
بەردەوام زۆربەی هەرەزۆری قازانجی ئەو پڕۆژەیەیان
دەچنییەوە .سعودیەش تا حەفتاكان چاوەڕوانیكرد بۆئەوەی
دانوستان بكات لەسەر بەدەستهێنانی لەسەدا 25ی داهاتە
نەوتییەكانی ،ئەو كاتەش لە شادی سەركەوتنە نائاشكراكەیدا بوو
لە شەڕی گەمارۆ نەوتییەكەدا .لە ساڵی 1980یشدا دانوستانی
هاوبەش نەما ،چونكە سعودیە خاوەنی لەسەدا 100ی
كۆمپانیاكە بوو .گەورترین كۆمپانیای نەتەوەیی سەركەوتوبوو
لە دەركردنی گەورەترین كۆمپانیا تایبەتەكان لە مەیدانەكە.
لەنێوان پەنجاكانی سەدەی بیستەم و حەفتاكانیدا،
زۆر دەوڵەت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا سەربەخۆییان لە
ژێردەستی هێزە كۆلۆنیالیزمەكان بەدەستهێنا .لە منایشی
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سەربەخۆیی ئابوریشیاندا ،زۆرێك لەم دەوڵەتانە ئەو
پشكانەیان خۆماڵیكردن ،كە خاوەندارێتیان هی كۆمپانیا
خۆرئاواییەكانی نەوت بوون( .حەوت خوشكەكە بە ئاسانی
لەم دەوڵەتانە دەركران و ئەو قەرەبوانەش ،كە لەبەرامبەر
وەبەرهێنانەكانیان و تەكنۆلۆجیاكەیاندا وەریانگرت ،تەنیا لە
الیەن دەوڵەتانی میوانداریكەرەوە دیاریكران).
جیهانێكی تەواو نوێ بوو .بە هاتنی سەرەتای دەیەی
یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمیش كۆمپانیا نەتەوەییەكانی
نەوت ،لەنێویشیاندا ئارامكۆ ،زۆر لە پێش گەورە كۆمپانیاكانی
نەوتی خۆرئاواوە بوون لە هەریەك لە قازانج و یەدەگی
نەوتیدا .ئارامكۆی سعودیە ،یەدەگی بیست هێندە
زیاتری لە یەدەگی ئیكسۆن مۆبیل هەبوو ،كە گەورەترین
بەرهەمهێنەری تایبەتی نەوتە ،بەاڵم زۆرێك لە كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوت (جگە لە مالیزیا و نەرویج و بەرازیل)،
هێشتا شارەزایی كۆمپانیا تایبەتەكانیان نییە .لەبەرئەوە
دەیانتوانی ئەو بەشانەی پڕۆسەكانی هەڵكەندن و دۆزینەوە
تەواو بكەن ،كە كەمرت ئاڵۆزن ،بەاڵم نەیاندەتوانی تەواوی
یەدەگەكان بەكاربهێنن .لە ئەنجامی ئەوەشدا جیهان بڕێكی
كەمرت سوتەمەنی دەستدەكەوت لەوەی لەكاتی بااڵدەستی
كۆمپانیا قۆرغكارییەكاندا هەبوو.
( )2دیكتاتۆرییە نەوتییەكان
زۆرێك لە كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت لە سایەی
حكومەتی دیكتاتۆریدا كاریاندەكرد ،كە سەركردەی چاوچنۆك
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و گەندەڵیان هەبوو .ئەم سەركردانە بەڵێنیاندا داهاتی
نەوت لە پشتیوانیكردنی چاودێری كۆمەاڵیەتی گەلەكانیاندا
بەكاربهێنن ،بەاڵم هەمیشە هەژاران بڕێكی كەم سودیان
دەستدەكەوت ،لەكاتێكدا سەركردەكان داهاتی نەوتیان بۆ
دەوڵەمەندكردنی گیرفانیان بەكاردەهێنا .زۆرێك لە كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوت هەوڵیاندا ئازایانە لەسەر ئاستی
نێودەوڵەتی مامەڵەبكەن ،بەڵكو لە راستیدا ئەم كۆمپانیایانە
واتە ئەو دیكتاتۆرییە نەوتیانە ،كاریگەرییەكی زۆری جیهانیان
هەبوو .بە هۆی هەڵسوكەوتی هەندێك لەم دەوڵەتانەشەوە
– بەتایبەتی روسیا ،ڤەنزوێال ،چاد ،ئێران و هەندێك دەوڵەتی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست – جیهانی نەوت ئاڵۆزتر و مەترسیدارتر
دیاربوو ،بەراورد بە چەند ساڵی رابردو.
یەكێك لە بەهێزترین كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت –
بە پێچەوانەی ئارامكۆی سعودیە– دامەزراوەی نیشتامنی
پرتۆڵی چینە ،كە خاوەنی پشكی لەسەدا 88ی پرتۆچاینایە،
كە لە بیست و دوو دەوڵەتدا كار دەكات .لەهەندێك
روەوە دیاربوو كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت وەك كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوت هەڵسوكەوت دەكەن ،چونكە
پارەی وەبەرهێنانیان دەخستە پیشەسازی نەوتی دەوڵەتانی
دیكەوە .بۆ منونە دامەزراوەی نیشتامنی پرتۆڵی چین  8ملیار
دۆالری خستە پیشەسازی نەوتی تازەپێگەیشتوی سودانەوە.
لە چەند حاڵەتێكی تریشدا –لەوانەش پرتۆناس
(مالیزیا) و پرتۆبراز (بەرازیل)– ،كۆمپانیا نەتەوەییەكانی
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نەوت كێبڕكێی گەورە كۆمپانیاكانی نەوتیان دەكرد لەڕوی
دابەشكردنی تەكنۆلۆجیاوە .پرتۆبراز تەكنۆلۆجیایەكی
پێشكەوتوی پەرەپێدابوو بۆ دەرهێنانی نەوت لە ئاوی
زۆر قووڵدا وەك ئەوەی لەبەرامبەر كەناراوەكانی بەرازیل
هەبوو ،ئەم پێشكەوتنە تەكنۆلۆجییە بواری دایە پرتۆبراز
كێبڕكێی بریتش پرتۆلیۆم و ئیكسۆن مۆبیل بكات لە ئەنگۆال.
پرتۆناسی مالیزیا كاری لە سودان و بۆرما و بیست و
چواری دەوڵەتی دیكەدا دەكرد ،بۆیە لەسەدا 30ی داهاتی
نەوتی لەدەرەوە بەدەستدەهات .هەرچی كۆمپانیای نەوتی
نیشتامنی ئێرانیشە ،ئەوا هاوبەشی لەگەڵ كۆمپانیای
نەرویجی ،هۆڵەندی ،فەرەنسی و ئیتاڵیەكان دەكرد ،جگە
لەوەش دەچووە پڕۆژەی هاوبەشەوە لەگەڵ گروپی چینی
و روسی .لە كۆتایی ساڵی 2006یشدا ،چرت بریتش پرتۆلیۆم
و شل سەركردەی بۆرسە جیهانییەكان نەبوون ،چونكە
كۆمپانیای نەتەوەیی نەوتی روسیا (گازپرۆم) و دامەزراوەی
نیشتامنی نەوتی دەریایی چین و پرتۆچاینا بەڕەكەیان لەژێر
پێیان دەرهێنا .تەنیا ئیكسۆن مۆبیل وا دیاربوو دەتوانێت
شانبەشانی «برا نوێیەكان» بوەستێت لە بۆرسەكاندا.
لەگەڵ ئەوەشدا كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت نزیكەی
 20ملیار دۆالریان كەم بوو ،بۆ پارەی پێویستی دەرهێنانی دوا
ئاستی نەوت لە ناوچەكانی ژێر دەستیاندا .لەوەش تێگەیشنت
كە تەنیا رێگە بواریان بدات ئەو جۆرە وەبەرهێنانە رابكێشن،
224

رۆبەرت سلیتەر

هاوكاریكردنیانە لەگەڵ یەكرتدا ،ئەمەش ئامانجی سەرەكی
پشت كۆنگرەكەی لەندەنە.
هەمیشە حكومەتە میونداریكەرەكان دوودڵ بوون لەوەی
رێگە بە كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوتی سەر بەخۆیان بدەن
سەرلەنوێ قازانجی نەوت لە پیشەسازیدا وەبەربهێننەوە،
لەبری ئەوەش بە باشیانزانیوە قازانجەكان لەو پرۆژانەدا
خەرجبكرێن ،كە بەرهەمهێن نەبوون بۆ پیشەسازی نەوت،
یاخود بۆ كەمكردنەوەی هەژاری لە دەوڵەتدا خەرجبكرێن.
دەوڵەتانی دەوڵەمەند بە نەوتیش وەك ڤەنزوێال و ئێران
و عێراق – ،كە دووەم گەورەترین یەدەگی نەوتییان هەیە
لەسەر ئاستی جیهان – پێیان باشبوو ئەو نەوتەی بەرهەمیان
هێنابوو ،فرۆشتبوویان ،بەكاری بهێنن لەپێناو گەورەكردنی
وێنەی تایبەتی خۆیان لەبری بەرەوپێشربدنی پیشەسازییە
نەوتییە ناوخۆییەكانیان تا بەوپەڕی توانایان كاربكەن.
بۆ منونە هۆگۆ چاڤێزی سەرۆكی ڤەنزوێال دوو لەسەر
سێی بودجەی پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێالی ،كە بڕی  7ملیار
دۆالر بوو بۆ بەرنامە كۆمەاڵیەتییەكەی خەرجكرد ،كە بۆ
پاڵپشتیكردنی پێگەی سیاسی خۆی ئاڕاستە كرابوو .ئەگەر
ئەم پارەیەش لەبری ئەوە بۆ پشتیوانی ژێرخانی نەوتی
ڤەنزوێال خەرجبكرایە ،پێدەچوو لەمەودای دوردا پارەی
زیاتری رابكێشایە .بڕیارەكەی چاڤێز بە گۆڕینی پرتۆلیۆس
دی ڤەنزوێال بۆ ئامڕازێك بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندییە
سیاسییەكانی ،بووە هۆی دابەزینی توانای بەرهەمهێنانی
كۆمپانیاكە لەساڵی 1999وە.
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لە ئەنجامی بڕیارەكەی حكومەتی مەكسیكیشدا بۆ
كەمكردنەوەی وەبەرهێنانی بیانی ،كۆمپانیای نەتەوەیی نەوتی
مەكسیكیش ،بیمیكس ،كەمبوونەوەی بەرهەمی بەخۆوە بینی.
هەندێك لە شیكەرەوان پێشبینییانكرد ،كە پێدەچێت دابەزینی
خێرای بەرهەم لە كێڵگەی كانتارێل لە مەكسیك ،ئەو واڵتە –كە
سێیەم هەناردەكاری نەوتە بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان– بگۆڕێت
بۆ هاوردەكارێكی تەواو لەماوەی دە ساڵدا.
هەروەها بە هۆی ئەوەی كۆمپانیای نیشتامنی نەوتی
ئێران نرخی گازی لە  40سەنت بۆ گاڵۆنێك هێشتەوە بۆ
بەكاربەرانی ناوخۆیی ئێران ،كۆمپانیاكە نەیدەتوانی بەرهەمی
نەوتی زیادبكات ،یان پااڵوگەكانی چاكبكات.
هەروەها روسیاش باشرت بوو وەبەرهێنانی لە هێڵە
بۆرییە كۆنەكانیدا بكردایە ،كە گرفتی لێچونیان هەیە ،بەاڵم
قازانجێكی ئەوتۆی بۆ ئەم مەبەستە گرنگە تەرخاننەكرد ،تەنیا
بڕێكی كەم نەبێت.
لە كۆتایی شەستەكاندا زەحمەت بوو بیر لەوە بكەینەوە،
كە حكومەتەكانی ئەو كۆمپانیا نەتەوەییانەی نەوت
بەرەنگاری هەژمونی گەورە كۆمپانیاكانی نەوتی خۆرئاوا
لە پیشەسازی نەوتدا ببنەوە ،بەاڵم لە ساڵی 1969دا كاتێك
موعەمەر قەزافی سەركردەی لیبیا حوكمی گرتەدەست،
بەدیاریكراوی هەڕەشەی ئەنجامدانی ئەو كارەیكرد.
بەدرێژایی سەرەتای حەفتاكانی سەدەی بیستەم و
ناوەڕاستی ،دەوڵەتانی ئۆپیك كاریان بۆ خۆماڵیكردنی پیشەسازی
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نەوتییان دەكرد ،بەاڵم كەس پێیوا نەبوو رۆژێك لە رۆژان
حكومەتە نەتەوەییەكان لە پێگەیەكدا دەبن نرخ دیاریبكەن.
وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا لە «خوشكەكان»وە بۆ «براكان»
رویدا لە ئەنجامی بوژانەوەی جۆری ئەو خۆماڵیكردنەی لە
مەكسیكەوە لە سییەكان و لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستیش لە
حەفتاكاندا دەستیپێكرد .تەنیا كاتێك نرخی نەوت لە كۆتایی
هەشتاكان و نەوەدەكاندا دابەزی ،ئەم جموجوڵە خاوبووەوە،
بەاڵم لە سەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا
وەرچەرخانی تەرازوی هێز بەرەو «براكان» و كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی دیكەی نەوت زۆر بەڕونی دیاربوو.
خۆماڵیكردنی گەورە كۆمپانیاكانی نەوت :رەوتێكی
گۆڕاو
• عێراق :لە ساڵی 1972دا خۆماڵی كرا.
• لیبیا :لەساڵی 1973دا خۆماڵی كرا.
• ئێران :لەساڵی  1973خۆماڵی كرا.
• ڤەنزوێال :لەساڵی 1975دا خۆماڵی كرا.

لەسەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا،
كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت نەیانتوانی كێڵگەی
نوێی نەوت لە خۆرئاوا بدۆزنەوە ،بۆیە تەركیزیان خستە
سەر كێڵگەكانی نەوت لە ئاسیا .كێڵگەی كاشاجان-ی
كازاخستان ،كە دەكەوێتە بەشی باكوری دەریای قەزوینەوە
لە ساڵی 2000دا دۆزرایەوە .ئەوە یەكێك بوو لە گەورەترین
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دۆزینەوەكانی قۆناغی نوێی نەوتی .كێڵگەی كاشاجان
موڵكی كۆمپانیای ئینی و هاوبەشەكانی بوو :ئیكسۆن
مۆبیل ،تۆتال ،شل ،كۆنۆكۆ فیلیپس ،گازمونایجاز و
ئیمبكس( .تێكەڵەیەك لە بەرەبەستە مادیە بەرجەستەكان
و دەستێوەردرانی سیاسی بوونە هۆی دواخستنی
بەرهەمهێنان تا ساڵی .)2012
لەیەنایەری 2004دا حكومەتی روسیا ،چەند رێوشوێنێكی
پشتبەستوو بە سەروەرییە نەتەوەییەكەی گرتەبەر .بۆیە
رایگەیاند پێشبینیدەكات بڕی یەك ملیار دۆالری پێبدرێت لە
بەرامبەر دەركردنی مۆڵەتی گەڕان و پەرەپێدانی یەكێك لە
سێ كێڵگەكەی نەوت و گاز لە سخالین بە دیاریكراویش لە
ناوچەی كیرینسكی .ئەم داواكارییە بۆ پێدانی بڕێك پارەی زیاتر
لەبەرامبەر مۆڵەتپێدانەكە بەكردەوە مانای هەڵوەشاندنەوەی
ئەو كەمكردنەوەیە بوو ،كە لە ساڵی 1993دا بەڕێوەچوو و
هەمان ئەو مافی گەڕانەی بەخشیە هەریەك لە ئیكسۆن مۆبیل،
چیڤرۆن ،تەكساكۆ و روسنیفت .ئەمەش كارێكی لە ناكاو بوو
بۆ ئیكسۆن مۆبیل ،كە بەكردەوە بڕی  80ملیۆن دۆالری لە
پڕۆژەكەدا وەبەرهێنابوو .لە كۆتایی ساڵی  2006یشدا حكومەتی
روسیا دەستیگرت بەسەر پڕۆژەی گازی رسوشتی تایبەت بە
كۆمپانیای شل لە سخالین ،كە بەهاكەی  20ملیار دۆالر بوو.
جگە لەوەش ،حكومەتی روسیا رایگەیاند ،كە گازپرۆم رۆڵێكی
سەرەكی دەگێڕێت لە پەرەپێدانی كێڵگەی زەبەالحی ئەركتیك
شتوكامن ،ئەمەش مانای وایە «خوشكەكان» و هاوپەیامنەكانیان
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لە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوت لە ئاستێكی نزمرتدا دەبن
بەو پێیەی تەنیا پێشكەشكەری خزمەتگوزارین.
لە ساڵی 2006دا بۆلیڤیا سوپاكەی بەكارهێنا بۆ
كۆنرتۆڵكردنی زۆرێك لە كێڵگەكانی نەوت و گاز .بۆلیڤییەكان
ئەو كێڵگانەیان وەك بارمتە هێشتەوە لە چاوەڕوانی
رەزامەندی هاوبەشەكانیان لە كەرتی تایبەت بۆ سەرلەنوێ
ئەنجامدانی دانوستان لەسەر رێككەوتنەكان.
لە رابردودا كاتێك حەوت خوشكەكە و حكومەتە
نەتەوەییەكان ناكۆكیان دەكەوتە نێوان سەبارەت بە چۆنێتی
پێكەوە كاركردن ،كۆمپانیاكان كەلوپەلەكانیان كۆدەكردەوە و
رویان دەكردە ئەمریكای باكور و دەریای باكور ،بەاڵم ئەو
رۆژانە رۆیشنت و بەسەرچوون .دەرفەتی دۆزینەوەی نەوت
لە هەر ناوچەیەكی جیهان زۆر كەمبووەتەوە ،بەڕادەیەك
خوشكەكان ناتوانن بە ئاسانی واڵتەكە بەجێبهێڵن تەنیا
لەبەرئەوەی دەوڵەتێك خوازیارە دانوستان سەبارەت بە
مەرجی یەكێك لە گرێبەستەكان بكرێتەوە.
لە سێبتەمبەری 2007دا ڤەنزوێال یاسایەكی دەركرد،
پشكی زۆرینەی لە كێڵگەكانی پشتێنەی ئۆرینۆكۆی نەوتی
قورس ،كە گەورەترین كێڵگەی ئەو جۆرە نەوتەیە لەجیهاندا،
دەبەخشییە كۆمپانیا نەتەوەییەكەی پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال.
ڤەنزوێال لەڕێی بەكارهێنانی ئەم شێوازانەوە داهاتێكی بەبڕی
 31ملیار دۆالر بۆ خۆی مسۆگەركرد ،بەاڵم ئەم هەنگاوە
–بەشێوەیەكی نا كوتوپڕ– زۆرێك لە گەورەبەرهەمهێنە
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بیانییەكانی دورخستەوە ،لەوانەش كۆمپانیاكانی توتاڵی
فەرەنسی و ئینی ئیتاڵی.
لە واقیعە نوێیەكەدا ،گرژییەكان گەیشتبووەتە ئاستی
كواڵن ،بەاڵم كەس پێشبینی نەدەكرد لە ئایندەی نوێدا
مەنجەڵەكە هەڵبچێت ،چونكە دیارە سەرانی جیهانی نەوت
–بە چاوپۆشین لە رادەی زۆری یەدەگەكانیان یاخود رادەی
زۆری ئەو قازانجەی دەستیاندەكەوێت– ئامادەنەبوون
جەنگ بەرپا بكەن بۆ پاراستنی سەرچاوە نەوتییەكانیان .چین
دەوڵەتانی ئەفریقیای پڕچەك دەكرد ،تا یارمەتیبدەن بۆئەوەی
بەرگری لەخۆی و سەرچاوە نەوتییەكانی بكات ،بەاڵم دیاربوو
چینییەكان ئامادەنین پەلەبكەن لە یارمەتیدانی دەوڵەتێكی
ئەفریقیا ،كە لەوانەیە لە الیەن رێكخراوێكی شۆڕشگێڕەوە
هێرشی بكرێتەسەر و هەوڵبدات دەست بەسەر نەوتەكەیدا
بگرێت.
لە هاوینی ساڵی 1990دا ویالیەتە یەكگرتوەكانی
جەنگی لەدژی عێراق بەرپاكرد ،لەبەرئەوەی عێراق كوێتی
داگیركردبوو .لە هەمانكاتدا نكوڵی لەوە دەكرد مەسەلەكە
هیچ پەیوەندییەكی بە نەوتەوە هەبێت .ویالیەتە
یەكگرتوەكان باوەڕی وابوو ،ئەگەر عێراق رانەگرێت ،ئەوا
عێراق لە ئایندەیەكی زۆر نزیكدا گەورەترین دەوڵەتی نەوتی
لە جیهاندا داگیردەكات ،كە سعودیەیە.
لە چاوپێكەوتنێكیشدا لەگەڵ تۆڕی جەزیرە ،دۆناڵد
رامسفیڵد ،وەزیری بەرگری ئەوكاتەی ئەمریكا بە
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پێشكەشكارەكەی وت« :تەنیا بیرۆكەمان بۆ ناوچەكە
ئەوەیە چەكی كۆكوژ بەرهەمنەهێرنێت و دراوسێكانیش
داگیرنەكرێن و ئاشتیخوازبن» .لەبەر ئەم هۆكارە ،پاش
ئەوەی عێراقییەكان لە کاتژمێرەكانی یەكەمی جەنگدا
كێڵگە نەوتییەكانیان سوتاند ،ویالیەتە یەكگرتوەكان بە
ئەنقەست وەاڵمی مەسەلەی تایبەت بە بنیاتنانەوەی كێڵگە
نەوتییەكانی نەدایەوە ،لە ترسی ئەوەی نەبادا دەوڵەتانی
دیكەی جیهان دەستبەجێ بەوە تۆمەتباری بكەن ،كە هەوڵی
دەستبەسەرداگرتنی ئەو كێڵگانە دەدات .جۆرج دەبلیو
بوشی سەرۆكی ئەمریكاش تەنیا كاتێكی كەمی بەسەربرد لە
هەوڵەكانیدا بۆ رێكخستنی بەرنامەیەك عێراق رێبەرایەتی
بكات بۆ هاوبەشیكردن لە سامانی نەوتی ئێستایدا ،بەڵكو
بەسادەیی باوەڕی وابوو ،كە دەبێت ویالیەتە یەكگرتوەكان
تاكە سەرچاوەی پاراسنت بێت و پێویستە رێگە نەدات
كێڵگەكانی نەوت بكەونە دەستی ئێران ،یاخود رێكخراوی
قاعیدەوە.
بەرچاوی هەندێك لە شیكەرەوانی وۆڵ ستیرت و
واشنتۆنیش رونبوو ،كە نەوت دەكەوێتە ناوجەرگەی
زۆربەی ملمالنێ نێودەوڵەتییە بازرگانییەكانەوە .ئەگەری
سەرهەڵدانی توندوتیژی لەزیادبووندا بوو ،لە 7ی یەنایەری
2008دا ،پێنج بەلەمی جەنگی تیژڕەوی ئێران بە ئاڕاستەی
سێ كەشتی ئەمریكا لە ئاوی نێودەوڵەتیدا رۆیشنت ،كە
بەقسەی سەركردەیەكی هێزی دەریایی ئەمریكا بەشێوەیەكی
(زۆر ئیستیفزازی) بوو .بەلەمە ئێرانیەكان بۆ دوری 500
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یاردە لە كەشتییە ئەمریكییەكان نزیكبوونەوە .لەمیانی ئەو
روداوەدا بە پەخشی رادیۆیی پەیامێكی دەنگی ئاڕاستەی
ئەمریكییەكان دەكرا ،كە دەیوت «وا هاتم بۆتان ،لەماوەی
چەند دەقیقەیەكدا دەتەقنەوە»8.
ئەگەری هەڵگیرسانی شەڕ لەنێوان هەردو الیەنی
ئەمریكی و ئێرانی رێی تێدەچوو ،چونكە كەشتییەكانی هەردو
دەوڵەت لە گەروی هورمزدا بوون ،كە لەسەدا 28ی هەموو
نەوتی جیهانی پێدا تێدەپەڕی و لەسەدا 55ی یەدەگی نەوتی
خاوی جیهانیشی تێدابوو .دواجاریش كەشتییە ئەمریكییەكان
تەقەیان نەكرد ،هەرچەندە هێندەی نەمابوو تەقە لە بەلەمە
ئێرانییەكان بكەن بەر لەوەی ئێرانییەكان ئاڕاستەی خۆیان
بگۆڕن و بگەڕێنەوە ،ئەمەش كۆتایی بەو بارودۆخە هێنا.
بە درێژایی چەندین ساڵ بەر لەو روبەڕوبوونەوە دەریاییە،
ویالیەتە یەكگرتوەكان جددی بوو لە داواكردنی یارمەتی
نێودەوڵەتی بۆ ناچاركردنی ئێران بە راگرتنی بەرنامەی چەكە
ئەتۆمییەكەی ،بەاڵم لە هەوڵەكانیدا سەركەوتو نەبوو .رەخنەگران
دەڵێن ویالیەتە یەكگرتوەكان تەنیا بەدوای بیانویەكدا دەگەڕێت تا
ئێرانییەكان بۆردومان بكات و هێزی ئەمریكی لە ئێراندا بهێڵێتەوە
بۆ «پاراستنی» كێڵگە نەوتییەكانی .ئەگەر ئەمریكییەكانیش
دەست بەسەر كێڵگە نەوتییەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
بگرن ،ئەوا یارمەتیدەر دەبن بۆ سەقامگیركردنی جیهانی نەوت،
پاشانیش سەقامگیركردنی نرخی نەوت ،كە ئەمەش بە ئامانجێكی
جەوهەری ئەمریكا دادەنرێت.
جارێكیان رۆبەرت گەیتس وەزیری بەرگری ئەمریكا وتی
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«ئێرە ناوچەیەكی زۆر گرژ و ئاڵۆزە و مەترسی پەرەسەندنی
هەر روداوێكیش ،كە تێیدا روبدات ،مەترسییەكی راستەقینەیە.
ئەمەش ئەوەمان بیردێنێتەوە ،كە حكومەتێك لە ئێراندایە
پێشبینی كارەكانی ناكرێت».
كاتێكیش سەرۆكی ئەمریكا بەسەردانێكی كار لە قودس
بوو ،پاش چەند رۆژێكی كەم یەكێك لە رۆژنامەنوسان
پرسیاری لەبارەی ئەوەوە لێكرد ،كە بۆچی ویالیەتە
یەكگرتوەكان وەاڵمی بۆ دەستدرێژییەكانی ئێران نەبووە،
سەرۆكیش بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ئاماژەی بۆ ئەوە كرد،
كە ویالیەتە یەكگرتوەكان سەبرناگرێت ئەگەر روداوێكی
هاوشێوە دووبارەببێتەوە ،وتیشی« :ئاكامی خراپی دەبێت،
ئەگەر هێرشبكەنە سەر كەشتییەكامنان ،مەسەلەكە بەو
ئاسانییە نییە .ئامۆژگاریشم بۆیان ئەوەیە :كاری وا
مەكەن!».
وۆڵ سرتیت بەم هەڵوێستە دڵخۆشنەبوو ،چونكە بۆ
ماوەیەكی كورت نرخی نەوت هاوكات لەگەڵ ئەم هەوااڵنەدا
بەرزبووەوە ،لە كاتێكدا مامەڵەكاران هەڵسەنگاندنیان
بۆ رادەی مەترسی ئەو هەڕەشەیە كرد ،كە بەدرێژایی ئەو
رێڕەوە گرنگە دوچاری بارە نەوتەكان دەبێتەوە.
بەرلەوەی نرخی نەوت بگەڕێتەوە ئاستی ئاسایی خۆی
بەڕێژەی لەسەدا  49بەرزببووەوە و گەیشتبووە  98.40بۆ
هەربەرمیلێك .پێدەچوو سەرهەڵدانی ئەمجۆرە نوێیەی
ئیمپراتۆرانی نەوت دۆخی زیاتری هاوشێوەی ئەم دۆخە و
وەك داگیركردنی جۆرجیا لە الیەن روسیاوە بخوڵقێنێت.
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پەراوێزەكان

( )1وتارێك بەناونیشانی« :پێنجە گەورەكە لە پیشەسازی نەوتدا
روبەڕوی ئایندەیەكی پڕ لە نیشانەی پرسیار دەبنەوە» ،بزنیس
ریپۆرت25 ،ی یۆنیۆی .2008
( )2ژمارەكان لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە وەرگیراوە.
( )3دە كۆمپانیا یەكەمەكە بریتی بوون لە :ئارامكۆی سعودی،
ئیكسۆن مۆبیل ،كۆمپانیای نیشتامنی نەوتی ئێران (ئێران)،
پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال (ڤەنزوێال) ،بریتش پرتۆلیۆم ،رۆیاڵ دەچ شل
(شانشینی یەكگرتو  -هۆڵەندا) ،پرتۆچاینا (چین) ،چیڤرۆن (ویالیەتە
یەكگرتوەكان) ،تۆتاڵ (فەرەنسا) ،بریمیكس (مەكسیك).
( )4حەوت خوشكەكە لە وێنە كۆكراوەكەیدا ،لەگەڵ هەندێك گەورە
كۆمپانیای نێودەوڵەتی دیكە.
( )5وتارێك بەناونیشانی« :ئایا كاتی نەوتی كۆتایی هاتووە؟» لە 20ی
فێربایەری  2007لە سایتی  /http://www.ftadviser.comباڵوكرایەوە.
( )6ریزبەندییەكە لەو روپێوییە وەرگیراوە كە هەواڵنامەی «پرتۆلیۆم
ئینتلیجنس ویكلی» ئامادەیكردبوو.
( )7سەیرە كە هەمیشە وەك یەكێك لە كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت
سەیری ئارامكۆی سعودی كراوە ،ئەگەرچی شوێنی دروستبوونی وای
لێدەكات لەگەڵ سیفەتی كۆمپانیا نەتەوەییەكانی دیكەی نەوتدا
یەكنەگرێتەوە.
( )8ئەو روداوە دەستبەجێ روداوێكی پێشوی بەبیرهێنایەوە كە
لە مارسی  2007رویدابوو ،كاتێك ئێران پانزە دەریاوان و سەربازی
بەریتانیای لە كەنداو دەستگیركرد و بە بەزاندنی ئاوی نێودەوڵەتی
تۆمەتباری كردن .بەریتانیا سووربوو لەسەر ئەوەی لە ئاوی عێراقدا
بوون ،لەگەڵ ئەوەشدا بەریتانییەكان بۆ نزیكەی دوو هەفتە
دەستبەسەر بوون.
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بەشی 12

روسیا :جەنگی پوتین لەدژی نوخبە

لەپایزی ساڵی 2004دا ڤالدیمێر پوتین سەرۆكی روسیا
چەند پالنێكی بە ئامانجی ئەنجامدانی «چاكسازییەكی»
ریشەیی لە سیستمی سیاسی واڵتەكەیدا راگەیاند،
مەبەستەكەش چڕكردنەوەی جڵەوی دەسەاڵت بوو لە دەستی
كریملیندا .پوتین دەرفەتی رودانی قەیرانی بارمەتەكانی
لە بیسالن قۆستەوە ،كە تێیدا جوداخوازانی چیچان سەدان
منداڵیان كوشت ،بۆیە بانگەشەی ئەوەی كرد ،كە پاڵنەرە
سەرەكییەكەی دەستگرتنی بەسەر جڵەوی دەسەاڵتدا ئەوەیە
روسیا پێویستی بە سەركەوتنە لە جەنگەكەیدا لەدژی تیرۆر.
ئەوەش یەكەمجار نەبوو ،كە تێیدا پوتین هێزی دەوڵەتی
روسیا بەكاربهێنێت بۆ جێبەجێكردنی مەبەستە تایبەتەكانی.
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پوتین كە بۆریس یەلتسن سەرۆكی پێشرت خۆی هەڵیبژارد
تا لەسەركردایەتیكردنی روسیادا جێگەی بگرێتەوە ،جەنگی
لەدژی «نوخبە» بەرپاكردبوو ،كە مەبەست لە پیاوانی
كاربوو ئەوانەی لەدوای هەرەسهێنانی یەكێتیی سۆڤێت لە
ساڵی 1991دا بۆشایی دەسەاڵتیان پڕكردەوە و جومگەكانی
دەوڵەتیان كۆنرتۆڵكرد .ئەو نوخبەیە پشتیوانی حكومەتەكەی
یەڵتسن-ی كرد تا ئەو كاتەی روسیا لەگەڵ هەرەسهێنانی
رۆبڵدا لە ساڵی 1998دا ،كەوتە حاڵەتێكی بێ سەروبەرەیی.
میكایل خۆدۆركۆڤسكی سەرۆكی گروپی كۆمپانیاكانی
نەوتی روسیا (یۆكۆس) و خاوەنی گەورەترین پشكەكانی،
یەكێك بوو لە ئەندامانی ئەو نوخبە پێشبینیكراوە ،كە
تەواوی سامانەكەی بە پێی گۆڤاری (فۆربس) دەگەیشتە
 15ملیار دۆالر .بەوپێیەش كە جۆری ئەو سەرمایەدارییەی
خۆدۆركۆڤسكی نوێنەرایەتی دەكرد ،هەروەها سامانەكەیشی،
هەڕەشەیەكی راستەوخۆ بوون بۆسەر دەسەاڵتی پوتین ،لە
ساڵی 2003دا بەفەرمانی پوتین خۆدۆركۆڤسكی دەستگیركرا
و بەتۆمەتی تاوانی تەڵەكەبازی و خۆدزینەوە لە باج
خرایە زیندانەوە .دوای ئەوە دەرگا لەبەردەم كۆمپانیای
نەوتی روسنیفت-ی حكومی كرایەوە ،كە كەمكردنەوەی
تایبەت بەپاشاموەی كۆمپانیا یۆكۆس بباتەوە .لەوكاتەشەوە
خۆدۆركۆڤسكی بەندكراوە.
چاكسازی ریشەیی لە سیستمی خاوەندارێتی ئەو
نوخبەیەدا ،كە سیستمێكی بە كەموكوڕی و نادادپەروەر بوو،
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كارێكی حەمتی بوو ،بەاڵم بەهەمانشێوە جموجوڵەكەی پوتینیش
بە كەموكوڕی و نادادپەروەر بوو ،نیشانەیەكیش بوو بۆ چۆنێتی
دەستگرتنی حكومەتی ناوەندی ،یاخود شوێنكەوتوانی ،كە
گوێ بە یاسا نادەن ،بەسەر جیهانی كاروبارەكاندا بەشێوەیەكی
گشتی ،چ كاروبارە دەركییەكان ،یاخود ناوخۆییەكان.
بەگوێرەی پێداچوونەوەیەك ،كە رۆژنامەی مۆسكۆ تایمز
بۆ زیاتر لە  30كێشە ئەنجامی داوە ،بەالنی كەمەوە لە 10
كێشەدا دەردەكەوێت ،كە لەماوەی نێوان  2004و 2006دا
پیاوانی كار رێگەیان پێنەدراوە بچنە ناو روسیا «لەبەر هۆكاری
پەیوەندیدار بە ئاسایشی نەتەوەیی» .وا دیارە ئەم رێگەپێنەدانە
پەیوەندی بە سەودانامەی بازرگانییەوە هەیە ،چەندین پیاوانی
كاریش رایانگەیاند ،كە پێیانوایە ركابەرە روسەكانیان بەرتیلیان
داوە بە بەرپرسان تا بیانخەنە لیستی رەشەوە .ئەگەر ئەمەش
راستبێت ئەوا وەبەرهێنەرە بیانییەكان هۆكارێكی نوێیان هەیە
تا وریابن لە كاركردن لەناو روسیادا ،بەاڵم دوای ئەوەی پوتین
لە ساڵی 2008دا جۆرجیای داگیركرد ،خودی ئەو وەبەرهێنانەی
پێش چەند ساڵێك هەڵپەیان بوو بچنە روسیا – ئەو كاتەی
روسیا پیتی Rی لە كورتكراوەی دەوڵەتانی بریك BREIC
پێكدەهێنا  –1دەستیانكرد بە جێهێشتنی واڵتەكە .دیاربوو
مەسەلەكە وەك «گەڕانەوە بۆ سەردەمی یەكێتیی سۆڤێت»
وابێت ،ئەگەر راستی ئەمەش بسەملێت ،ئەوا واڵتەكە بۆ خاوەن
سەرمایەكان گونجاو نابێت.
* * *
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لەوەتەی شۆكە نەوتییە گەورەكان لە حەفتاكانی سەدەی
رابردودا رویانداوە ،جیهانی نەوت گۆڕانكارییەكی ریشەیی
بەخۆوە بینیوە .نەوەیەكی نوێ لەو دەوڵەتانەی دەكرێت
ناوبرنێن «دەوڵەتانی نەوتی دەستدرێژیكار» هاتونەتە نێو
مەیدانی ملمالنێكەوە ،دیارترین سێ منونەی ئەم دەوڵەتانەش
بریتین لە روسیا و ئێران و ڤەنزوێال.
دەوڵەتە نەوتییە دەستدرێژیكارەكان هەمیشە وتاری توندیان
بەكارهێناوە یاخود هێزی خۆیان بەشێوەیەكی زیادەڕەوانە
پیشانداوە ،یاخود هەڕەشەیانكردوە ،یان هۆشداریان داوەتە
خۆرئاوا ،بەاڵم لە نەوەدەكانی سەدەی بیستەم و سەرلەنوێش لە
سەرەتاكانی سەدەی بیست و یەكەمدا ،ئەو سامانە نەوتیانەی
دەڕژانە گەنجینەی ئەم دەوڵەتانەوە ،توانایەكی زیاتری
پێدەبەخشین تا توندوتیژانەتر هەڵسوكەوتبكەن.
لە ماوەی سااڵنی جەنگی سارد دا لە ساڵی  1945بۆ
 ،1991یەكێتیی سۆڤێت ویستی زۆرترین بڕی نەوت و
گاز بەرهەمبهێنێت ،بەوپێیەش كە بە واڵتێكی دیكتاتۆری
وەسفدەكرا ،بۆیە سوربوو لەسەر ئەوەی چەند دەوڵەتێكی
دیاریكراوی ئەوروپای خۆرهەاڵت كااڵكانی بكڕن .پابەندبوو
بەوەی نەوت بداتە كۆمارە دورە دەستەكانی یەكێتیی
سۆڤێت ،بەاڵم ئەوەی بەالوە گرنگ نەبوو ،كە سازش لەسەر
نرخەكەی بكات.
ساڵی  1917روسیا لەسەدا 15ی خواستی جیهانی لەسەر
نەوت دابیندەكرد ،بەاڵم سامانی راستەقینەی بەهۆی ئەو
كارەوە كۆنەكردەوە تا نەوەدەكانی سەدەی بیستەم .لەو
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كاتەشەوە ،دەسەاڵتی توندی بەسەر هەندێك لە گەورەترین
عەمبارەكانی نەوتی جیهان ،ئەوانەی دۆزراونەتەوە و
بەكارنەهێرناون ،هێزی ئەوەی پێ بەخشیوە ببێتە دەوڵەتێكی
نەوتی دەستدرێژیكار .لە ساڵی 2006یشدا روسیا بووە دووەم
هەناردەكاری نەوت لە جیهاندا لەدوای شانشینی سعودیە.
پاش روخانی یەكێتیی سۆڤێت ،زۆرێك لە چاودێران
ئومێدیان وابوو روسیا ببێتە دەوڵەتێكی دیموكراتی ،بەاڵم
ئەم ئومێدانە بوونە هەڵم كاتێك ڤالدیمێر پوتین كارمەندی
پێشوی دەزگای هەواڵگری یەكێتیی سۆڤێتی پێشو ،جڵەوی
حوكمی لە 1999دا وەك سەرۆك گرتەدەست .لەم روەشەوە
ناونیشانی راپۆرتێك بەمشێوەیە وەسفیكردوە« :ئەوەی
خوێنڕێژێكی سەر بە دەزگای هەوڵگری سۆڤێت بووبێت،
هەر بە خوێنڕێژی سەر بە دەزگای هەواڵگری سۆڤێت
دەمێنێتەوە» 2.بەهەرحاڵ ،دەزگای هەواڵگری سۆڤێت بوونی
نەماوە ،بەاڵم دەزگای نوێی هەواڵگری روسیاش ،كە جێگەی
گرتەوە –خزمەتگوزاری ئاسایشی فیدراڵی– جیاواز نەبوو.
لە سەرەتاكانی فەرمانڕەوایی پوتیندا ئابوری روسیا بە
قەیرانێكی دراودا تێدەپەڕی ،كە پاشاموەی قۆناغی یەڵتسن بوو.
حكومەت سەدان ملیار دۆالر قەرزدار بوو ،سیستمی بانكیش
بەدەست كەمی نەخیتنەوە دەینااڵند ،وەبەرهێنەرانی پشكەكانیش
زیانی گەورەیان بەركەوت ،ژمارەیەكی زۆریش لە كۆمپانیا
بیانییەكان روسیایان بەجێهێشت و گەڕانەوە بۆ واڵتەكانیان.
خزمەتگوزاری گشتی بەهەموو توانایەوە كارینەدەكرد ،چونكە
حكومەت داهاتی باجی تەواوی دەستنەدەكەوت .نزیكەی نیوەی
ئابوری روسیا پشتی بە بازاڕی رەش بەستبوو.
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لەگەڵ ئەوەشدا و بەهۆی نرخی رولەزیادبووی
نەوتەوە ،پوتین توانی قەرزەكان بداتەوە و یەدەگی نەختینە
زیاتربكات و باجە بەدەستهاتوەكانیش زیادبكات .لە ساڵی
2001یشدا پوتین باجێكی یەكخراوی لەسەر دەرامەت دانا،
كە بڕەكەی لەسەدا  13بوو .ئەگەرچی پوتین سەركەوتوبوو
لە دەربازكردنی واڵتەكەی لە قەیرانە ئابورییەكەی ،بەاڵم
پێویستی بەوە هەبوو بەردەوام بێت لەسەر ئەو رێچكەیەی
داینابوو بەرەو تەكنۆلۆجیای خۆرئاوا لەپێناو باشرت دەرهێنانی
نەوت لەڕوی ئابورییەوە .بۆ ساتێك ،وا دیاربوو كە دەكرێت
پەیوەندییەك بنیاتبرنێت سود بەهەریەك لە خۆرئاوا و روسیای
نوێش بگەیەنێت .لە شەش مانگی یەكەمی ساڵی 2000دا،
ئیرت وەبەرهێنەرە بیانییەكان پێشوازییان لێدەكرا.
لە مایۆی 2002یشدا جۆرج دەبلیو بوش سەرۆكی ئەمریكا
سەردانی مۆسكۆی كرد و رازیبوو «وتوێژێك سەبارەت بە وزە»
لەگەڵ پوتین بكات .هەردوو سەرۆك بەڵێنیاندا سەقامگیری
زیاتر بكەن و توانای پێشبینیكردن لە بازاڕی نەوتی
جیهاندا باشرتبكەن .ئیان بریمەر رایگەیاند هاوردەكردنی
نەوتی روسیا كارێكی لۆجیكی بوو بە تێڕوانینی ویالیەتە
یەكگرتوەكان ،بەاڵم دیاربوو بەشێوەیەك لە شێوەكان هەردو
دەوڵەت ناتوانن بگەنە رێككەوتن سەبارەت بە مەرجەكان.
بریمەر وتی« :بۆ چەند ساڵێك ویالیەتە یەكگرتوەكان باسی
پەرەپێدانی هاوبەشی سرتاتیجی لەبواری وزەدا لەگەڵ
روسەكان دەكرد ،...بەاڵم هیچ پێشكەوتنێك نەهاتەدی.
240

رۆبەرت سلیتەر

بەشێك لە هۆكارەكە لەمەدا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ویالیەتە
یەكگرتوەكان بەكاربەرە و روسیاش بەرهەمهێن ،بەو پێیەش
روسەكان نرخی بەرزیان دەوێت ،لەكاتێكدا ویالیەتە
یەكگرتوەكان نرخی نزمی دەوێت»3.
لە سەرەتاوە ،دیاربوو پوتین تەنیا لەو كاتەدا گرنگی بە
پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاوا دەدات ،كە پێیوایە بەسودە بۆ
خۆی .لە سەرەتای ساڵی  2002وەبەرهێنانی راستەوخۆی
بیانی لە پیشەسازی نەوتی روسیادا گەیشتە  4.5ملیار دۆالر،
زۆربەی ئەم پارەیەش بۆ پڕۆژەی پڕتێچوون و زۆرمەترسیدار
بوو لە ئۆقیانوسی ئارام هەروەها بۆ بنیاتنانی هێڵێكی بۆری،
كە كێڵگەكانی نەوت لە دەریای قەزوین بە بەندەرەكانی
دەریای رەشەوە دەبەستێتەوە.
پەیوەندیی نێوان روسیا و خۆرئاوا بەكردەوە هەندێك
نیشانەی گرژی پێوە دیاربوو ،بەاڵم مانگی هەنگوینی
بە شێوەیەكی فەرمی لە ئۆكتۆبەری 2003دا كۆتاییهات،
كاتێك روسەكان دەستیانكرد بە دەستگیركردنی بەرپرسە
جێبەجێكارەكانی یۆكۆس.
ئاشكرایە وەبەرهێنەرە خۆرئاواییەكانی نەوت شڵەژابوون
سەبارەت بەو رێچكەیەی پوتین دەیگرتەبەر .دەیانویست
لەبواری نەوتدا وەبەرهێنان بكەن ،بەاڵم لە ژینگەیەكدا،
كە بەرپرسانی جێبەجێكاری كۆمپانیاكان دەستگیردەكران،
هەستیان بە ناسەقامگیری دەكرد .سەرباری ئەوەش لەبواری
وەبەرهێنان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا دورخرابوونەوە،
هەژمونی نەوت

241

بۆیە یان دەبوو بواریان هەبێت بچنە كێڵگەكانی نەوت
لە ئەمریكای باكور و باكوری خۆرئاوای ئەوروپا ،یان
كێڵگەكانی نەوت بەرەو كۆتاییهاتن دەچوون و بەرهەمیان
لە دابەزیندابوو.
ساڵی  2004پوتین پڕۆسەی بەدەستهێنانی رەزامەندی
خێراتر كرد و چەند ناوچەیەكی پیشەسازی بەخرشاو لە
باجی دامەزراند و پێشنیاری بۆ وەبەرهێنەران كرد بچنە
پڕۆژەی هاوبەشەوە لەگەڵ كۆمپانیاكانی دەوڵەتدا .ئەو پڕۆژە
هاوبەشانە بەڵێنی قازانجی زۆریان پێبوو ،بەاڵم كریملن بووە
دروستكەری بڕیاری سەرەكی لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانی
نەوتدا نەك كەرتی تایبەت ،دەستوەردانی حكومیش بووە
هۆی ساردبوونەوە حەماسەتی وەبەرهێنەرە خۆرئاواییەكانی
نەوت .ئیكسۆن مۆبیل هەروەها كۆمپانیای نەوتی فەرەنسا
تۆتال كەمكردنەوەی بەشداریكردنیان لەبازاڕی نەوتی روسیادا
راگەیاند .لەنێوان سااڵنی  2003و 2004یشدا بڕی سەرمایەی
هەاڵتو لە واڵتەكە لە  2.9ملیار دۆالرەوە زیادبوو بۆ  12ملیار
دۆالر واتە بەزیادبوونی بڕی  9ملیار دۆالر.
روسەكان بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی خوازیار نەبوون
پشت بە تەكنۆلۆجیای نەوت و شارەزایی خۆرئاوا ببەسنت ،كە
پێشرت دەستیاندەكەوت ،ناچاربوون بەشێوەیەكی سەرەكی
پشت بەخۆیان ببەسنت .بەهاتنی ساڵی  ،2005كەرتی نەوت
و گازی روسیا بەرپرسیاربوو لە لەسەدا 20ی كۆی بەرهەمی
ناوخۆی روسیا و زیاتر لە لەسەدا 60ی داهاتی هەناردەكردنی
پەیدادەكرد و لەسەدا 30ی هەموو وەبەرهێنانی بیانی
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راستەوخۆی واڵتەكەیشی پێكدەهێنا .بێگومان لەئەنجامی
هەڵقواڵنی داهاتی نەوتدا ئابوری روسیا سەرلەنوێ لەسەر
پێی خۆی وەستایەوە.
لە ساڵی 2006دا كۆی بەرهەمی ناوخۆی روسیا بەبڕی
لەسەدا  6.7گەشەیكرد ،كە ئەمەش لە تێكڕای گەشەكردن لە
دەوڵەتانی پیشەسازی دیكەدا زیاتر بوو ،فراوانبوونی ئابوری
واڵتەكەی بۆ ساڵی حەوتەم لەسەر یەك تۆماركرد .توێژەری
ئیرسائیلی مۆردەخای عابیر 4دەڵێت« :روسیا ئێستا توانای
ئەوەی هەیە مەرجەكانی بسەپێنێت و بە كڕیارەكانی لە
ئەوروپای خۆرئاوادا بڵێت« :ئێستا ئێمەین قامچییەكەمان
بەدەستەوەیە و دەتوانین پێتان بڵێین :ئەگەر بەرهەمەكە
بە ئێوە نەفرۆشین ،دەتوانین بە چین یاخود ژاپۆن یان هەر
دەوڵەتێكی دیكەی بفرۆشین».
پوتین بەردەوامبوو لە پیشاندانی هێزی خۆی .لە ساڵی
2006دا رۆیاڵ دەچ شل 5پشكی زۆرینەی هەبوو لە پڕۆژەی
سخالین 2ی روسیادا .بە تەواوبوونی پڕۆژەكەش دەتوانێت
لەسەدا 8ی خواستی جیهانی لەسەر گازی شلی رسوشتی
دابینبكات .شل بینیبووی تێچوونی پڕۆژەكە زیاددەكات،
پڕۆژەكەش بە گەورەترین سیستمی موتەكامیلی نەوت و گازی
رسوشتی لەجیهاندا دادەنرێت ،بەاڵم كێشەی كۆتایی خۆی
لەوەدا دەبینییەوە ،كە دەسەاڵتدارانی روسیا هەوڵیاندەدا ئەو
لێكۆڵینەوەیە سەبارەت بە سودی پڕۆژەكە هەڵبوەشێننەوە،
كە ساڵی  2003ئەنجام درابوو ،بەپلەی یەكەم رێگەیدا بە
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دەستپێكردنی پالنی پڕۆژەكە .لەبەر ئەوەش كە كۆمپانیای
زەبەالحی روسیا ،گازپرۆم بۆ ماوەی زیاتر لەساڵێك چووبووە
گفتوگۆوە بۆ بەدەستهێنانی پشكێك لە پڕۆژەكەدا ،كارێكی
قورس نەبوو بزانرێت ئەو كۆمپانیایە كێیە ،كە سودمەند
دەبوو لە هەڵوەشاندنەوەی مافەكانی شل لە پڕۆژەكەدا.
ئەو سەودانامەیەش منونەیەكی تر بوو بۆ كێشەكانی كاركردن
لەگەڵ ئەو حكومەتانەی بە تێپەڕینی كات رێسایان دادەنا تا
بگونجێت لەگەڵ پێداویستی و خواستەكانیاندا .لەوبارەیەشەوە
گۆڤاری مەنی ویك باڵویكردەوە« :لەبەر ئەم هۆكارە زیاتر لە
هەر كاتێكی تر پێویستە خۆرئاوا سەرچاوەی ئەوتۆی نەوت
بدۆزنەوە ،كە پشتبەستنی بەو جۆرە دەوڵەتانە تێدا نەبێت».
لە پایزی ساڵی 2007دا پوتین بەرەنگاری ئەو پڕۆژەیە
بووەوە ،كە بەهاكەی  6ملیار دۆالر بوو ،تایبەت بوو بە
هاوپەیامنێتییەك بۆ پەرەپێدانی وزە كۆمپانیای ئەمریكی
بەرهەمهێنەری نەوت چیڤرۆن لە كازاخستان بەڕێوەیدەبرد6.
چیڤرۆن دەیویست توانای گەیاندنی هێڵی بۆری دەریای
قەزوین بۆ دوو هێندە زیادبكات ،كە لە كازاخستانەوە درێژ
دەبووەوە بۆ دەریای رەش .روسەكانیش پشكی لەسەدا 24ی
هاوپەیامنێتییەكەی چیڤرۆنیان هەبوو ،بەاڵم بۆ ماوەیەكی زۆر
بەرهەڵستی پالنەكانی گروپەكەیان دەكرد بۆ ئەوەی توانای لە
 700هەزار بەرمیلی رۆژانەوە بكەنە دوو هێندە و دەیانوت
داهاتی پێویستامن وەرنەگرتوە .دواجاریش بڕیاریاندا تەگەرە
بخەبەر بەردەم پڕۆژەی فراوانكردنی هێڵی بۆرییەكە.
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توێژەری بواری نەوت مایكل هایلی ،7دەڵێت« :روسیا
گەورەترین بەرهەمهێنەری گازی رسوشتییە لە جیهاندا.
دەشكرێت لەوە گەورەتر بێت .ژێرخانی هێڵی بۆرییەكانی
زۆر خراپە .هەركاتێكیش وەبەرهێنان لە روسیا دروستدەبێت،
كێشەیەك هەیە خۆی لەوەدا دەبینێتەوە حكومەتی روسیا
كۆنرتۆڵی كۆمپانیایەكی نەوت دەكات ،چونكە بەڕێوەبەرانی
خۆش ناوێت .سەركێشییە بۆ ئەوانەی خوازیارن وەبەرهێنان
لەو دەوڵەتانەدا بكەن ئەو كۆمپانیایانەی نەوتی خۆماڵی
كردبێت ،كە كاری تێدا دەكەن».
تا ئێستاش پوتین جەماوەری لە روسیا هەیە .راستە
كەسانێك هەن رەخنەی لێدەگرن ،بەاڵم ئەگەرچی وشەكانیان
دەبنە هۆی نیگەرانی ،وەلێ تەنیا هەڕەشەیەكی بچوك لەسەر
فەرمانڕەواییەكەی دروستدەكەن .جارێك گاری كاسبارۆڤ،
ئەكتەری بەناوبانگی شەترەنج ،كە لەهەڵبژارندێكی
سەرۆكایەتیدا خۆی كاندید كردبوو ،لەبارەیەوە وتوویەتی:
«پوتین ناترسێت ،ئەو دەیەوێت وەك ستالین حوكم بكات،
لە هەمان كاتیشدا وەك ئەبرامۆڤیچ 8دەژی ...رژێمی پوتین
زیاتر لە مافیا دەچێت وەك لە سیستمێكی دیموكراتی».
بەهاتنی ساڵی  ،2007پوتین توانایەكی بەرهەمهێنانی
بەدەستهێنابوو ،كە دەگەیشتە  10ملیۆن بەرمیلی رۆژانە.
روسیا بەكردەوە رێگەی رولەزیادبووی بەرەو بەرهەمهێنان
لە دەوڵەتانی ناوەڕاستی ئاسیای كۆنرتۆڵكردبوو ،ئەو
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هەڵوێستەش كاتێك رونبووەوە ،كە كۆمپانیای لۆك ئۆیل
رایگەیاند تا ساڵی  2010بەرهەمهێنان لە كازاخستان بەڕێژەی
لەسەدا  40زیاد دەكات.
لۆك ئۆیل كۆمپانیای بااڵدەستبوو لە كەرتی نەوتی
روسیادا بەڕێژەی لەسەدا 19ی بەرهەمی نەوتی روسیا و
رێژەی لەسەدا 18ی یەدەگی نەوتی روسیا .لە روانگەیەكی
جیهانیەوە كۆمپانیاكە خاوەنی لەسەدا 1.3ی یەدەگی
نەوتی جیهان بوو ،لەسەدا 2.3ی بەرهەمی نەوتی جیهانی
كۆنرتۆڵكردبوو .لە ساڵی 2006یشدا لۆك ئۆیل گەورەترین
مامەڵەی هەبوو لەنێو كۆمپانیا بیانییەكاندا لە بۆرسەی
لەندەن .منونەكەی روسیا – ،كە خۆی لە كۆنرتۆڵكردنی ئەو
كۆمپانیایانەی نەوت لەالیەن دەوڵەتەوە دەبینییەوە ،كە
پشكەكانیان لە بۆرسەكاندا مامەڵەیان پێوەدەكرا– بووە هۆی
شێواندنی سەرمایەداری بە پێی ئارەزوی پوتین.
ئەو كۆمپانیا روسیانەی خاوەندارێتیان هی دەوڵەتە9:
( )1گازپرۆم.
( )2روسنیفت.
( )3سالڤنیفت.
( )4ترانسنیفت.
( )5لۆك ئۆیل.
( )6ئۆناكۆ.
( )7سیبنیفت.
( )8راسنیفت.
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گەنجینەی نەوتی روسیا ،هاندەرێكی فریودەری
بەرهەڵستی نەكراو بوو بە تێڕوانینی كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوت .بە سەرسەختی و گەشبینیەوە ،ئەو
كۆمپانیایانەی پێش چەند ساڵێك روسیایان بەجێهێشتبوو،
لە ساڵی 2007دا بەهێزەوە گەڕانەوە .ماركێتی فرۆشتنی
تاكیان كردەوە و كارگەی بەستنی ئۆتۆمبێلیان بنیاتنا و
شوێنی نیشتەجێبوونیان بۆ توێژی مامناوەندی رولەهەڵكشان
دابینكرد .پڕۆسەكانی سەرەتای خستنەڕوی پشكە روسییەكان
خواستی زۆریان لەسەر بوو ،نەك تەنیا لە بۆرسەی مۆسكۆدا،
بەڵكو لە بۆرسەكانی فرانكفۆرت و لەندەن و نیویۆركیشدا.
گەورە كۆمپانیا خۆرئاواییەكانی نەوت كاتی دژوار و
خۆشیان لەگەڵ دەسەاڵتدارانی روسیا بەسەربرد ،بەپێی
قسەی توێژەری بواری نەوت ئیان بریمەر« 10كۆمپانیای بی
پی وەبەرهێنانی لە روسیادا زۆرە .سەرەتا لە سەودانامەی
سادامكۆ دەركرا ،دوای ئەوە بەبڕی  900ملیۆن دۆالر لەالیەن
كریملینەوە غەرامەكرا ...ژینگەیەكی سەختە ،بەاڵم دواجار،
پارە دەدرێتە كۆمپانیاكانی نەوت تا بێنە ئەم دەوڵەتانە
و سامانەكان لە زەوی دەربهێنن ،كۆمپانیاكانی نەوتیش
خزمەتگوزارییەكی بەسود پێشكەش دەكەن».
( )1پڕۆژەی هاوبەشی روسیا لەگەڵ كۆمپانیای بی پی
ساڵی  2003كۆمپانیای نەوتی بی پی بەریتانیا چووە
پڕۆژەیەكی هاوبەشەوە لەگەڵ هاوبەشێكی روسیدا ،پشكی
هەریەكەشیان لە پڕۆژەكەدا لەسەدا پەنجا بوو .پڕۆژەكە ناوی
تی ئێن كەی – بی پی بوو ،لەالیەن بی پی-یەوە جێبەجێكار
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رۆبەرت دادلی سەرۆكایەتی دەكرد .ئامانجی روسیا بریتیبوو
لە هێنانی تەكنۆلۆجیای بی پی بۆ بەهێزكردنی بەرهەمهێنان
لە هەندێك كێڵگەی كۆن و دۆزینەوەی ناوچەی نوێ .روسیا
ئومێدی هەبوو لە ساڵی داهاتودا  2004بی پی بتوانێت
بەرهەمهێنان لە كێڵگە نەوتییە كۆنەكاندا لە یەك ملیۆن
بەرمیلی رۆژانەوە ،بەرزبكاتەوە بۆ  1.4ملیۆن بەرمیلی
رۆژانە .بی پی چاوی بڕیبووە ئەوەی بەرهەمی كارەكەی
بچنێتەوە لەروی دۆزینەوەی نوێ و یەدەگی مسۆگەركراو لە
حەوزی نەوتی سیربیا لە روسیا.
بەاڵم حكومەتی روسیا بەو خێراییە رێگەی بەو كارە نەدا.
لە یۆلیۆی 2008یشدا حكومەتی روسیا ڤێزای كاركردنی دادلی
هەڵوەشاندەوە .پیتەر سەزەرالند سەرۆكی بی پی رایگەیاند،
كە كۆمپانیاكە بەرەنگاری هەوڵەكانی هاوبەشە روسییەكە
بۆ دەستبەسەرداگرتنی پشكەكەی ببوەوە ئەو هاوبەشەی،
كە دیاربوو لەالیەن دەسەاڵتدارانی روسیاوە پشتیوانیدەكرا،
ئەوەیش فێڵێكی نەتەوەیی دیكەیە خۆی لە دورخستنەوەی
كۆمپانیا خۆرئاواییەكانی نەوت لە ناوچە دەوڵەمەندەكان بە وزە
دەبینێتەوە.
بی پی نزیكەی لەسەدا 25ی بەرهەمی جیهانی خۆی
لە روسیا دەردەهێنا ،زۆرێك لە شیكەرەوانی پیشەسازیش
پێشبینییانكرد ،كە كۆمپانیایەك حكومەتی روسیا كۆنرتۆڵیكردبێت
وەكو گازپرۆم یان روسنیفت ،دواجار دەست بەسەر پڕۆژە
هاوبەشەكەدا بگرێت بەجۆرێك ،كە بی پی ببێتە هاوبەشێكی
خاوەن پشكی كەمینە ،ئەگەر لە بنەڕەتدا بەختی هەبێت.
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داگیركردنی جۆرجیا لە الیەن روسیاوە:
نەوت تەوەری ملمالنێكەیە
لە ئۆگەستی 2008دا روسیا جۆرجیای داگیركرد .هۆكاری
راگەیەندراوی ملمالنێكە ئەوە بوو روسیا پێویستی بەوە
هەبوو پارێزگاری لە ئاشتی نێوان دەوڵەتی سەربەخۆی
جۆرجیا و جوداخوازانی ئۆسیتیای باشور بكات .بەاڵم
بەشێوەیەكی ئاسایی نەوت تەوەری ملمالنێكە بوو.
روسیا دەیویست ناوچەی قەزوینی دەوڵەمەند بە نەوت
كۆنرتۆڵبكات ،جۆرجیاش سەرچاوەی وزەی تایبەت بە خۆی
نەبوو ،بەاڵم هێڵێكی بۆری بەخاكەكەیدا تێدەپەڕی – ،كە
گەورە كۆمپانیاكانی نەوت بنیاتیان نابوو – نەوت و گازی لە
ناوچەی قەزوینەوە بەرەو بازاڕەكانی جیهان دەگواستەوە.
ویالیەتە یەكگرتوەكان پشتیوانی رێڕەوێكی وزەی دەكرد،
كە لە خۆرهەاڵتەوە درێژدەبووەوە بۆ خۆرئاوا لە ئازەربایجان
و جۆرجیاوە بۆ توركیا ،ئەمەش كۆنرتۆڵی توندوتۆڵی روسیای
بەسەر هاوردەی یەكێك لە ناوچە نەوتییە كەمەكانی سەر
ئاستی جیهان كەمكردەوە.
روسیا جارێكی دیكە هێزی خۆی پیشاندایەوە .پەیامنی
باكوری ئەتڵەسی (ناتۆ)ش یاخود هەر دەوڵەتێكی خۆرئاوا
تاكالیەنانە هیچ شتێكیان بۆ رێ لێگرتنی نەكرد.
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پەراوێزەكان

( )1زۆرێك لەو سندوقانەی لە بۆرسەكاندا مامەڵەیان پێوەدەكرا چەندین
نیشانەی هەریەك لە بەرازیل و روسیا و هندستان و چین (بریك)یان
لەسەربوو.
( )2ستیڤ واتسۆنhttp://www.infowars.com/ ، 21 ،ی نۆڤەمبەری
.2006
( )3چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ ئیان بریمەر لە 8ی سێپتەمبەری
 .2006بریمەر سەرۆكی گروپی ئۆراسیایە كە خانەیەكی شارەزاییە
جەخت لە سرتاتیجەكان دەكاتەوە.
( )4لە چاوپێكەوتنێكدا كە لە ساڵی  2007لەگەڵ نوسەر ئەنجام دراوە.
عابیر هاوكارێكی سەنتەری قودس بۆ كاروباری گشتییە و مامۆستای
فەخری لێكۆڵینەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئیسالمیە لە زانكۆی عیربی
لە قودس و پسپۆڕی لێكۆڵینەوەیە لەسەر شانشینی عەرەبی سعودی و
نەوت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا.
( )5هەروەها هاوپەیامنییەكە دوو كۆمپانیای الوەكی لەخۆگرتبوو كە
بریتی بوون لە :میتسۆی میتسۆبیشی لە ژاپۆن.
(.)6
( )7چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ مایكڵ هایلی لە 7ی ئەپرێلی .2007
هایلی جێگری یەكەمی سەرۆك و سەرۆكی بەشی بەرهەمەكانی وزەیە
لە كۆمپانیای وزەی فیامت.
( )8رامۆن ئەبرامۆڤیچ ملیاردێرێكی روسییە و لە بازرگانی نەوتدا كار
دەكات و خاوەنی یانەی چێلسی لەندەنی تۆپی پێیە.
( )9ئەم لیستە لەبەر رۆشنایی پڕۆسەكانی تێكەڵبوون و
دەستبەسەرداگرتندا گۆڕانی بەسەردا دێت.
( )10چاوپێكەوتنێك لەگەڵ نوسەر لە نیویۆرك لە 8ی سێپتەمبەری .2006
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بەشی 13

ئێران :لوتبەرزی وەك ستراتیجێكی نەوتی

لە ئۆكتۆبەری 1971دا شای ئێران ،ویستی ئاهەنگ بەبۆنەی
تێپەڕبوونی دوو هەزار و پێنج سەد ساڵ بەسەر دامەزراندنی
ئیمپراتۆریەتی ئێراندا بگێڕێت .لە تەنیشت شوێنەوارەكانی
شاری برسیبۆلیس-وە شارێك لە خێمە دروستكرا ،پێكهاتبوو
لە سێ خێمەی شاهانەی گەورە لە پاڵ پەنجا و نۆ خێمەی
دیكەی بچوكرتدا ،كە لە شێوەی ئەستێرەیەكدا رێكخرابوون
و روبەری  160فەدانیان داپۆشیبوو .چەند چێشتلێنەرێكی
فەرەنسی لە چێشتخانەی ماكسیم لە پاریس سنگی
تاوسیان لەسەر دەوری سیرالین لیمۆج-ی بەنرخ پێشكەش
بە ئامادەبووان لە خێزانی شاهانە و دەستەبژێران دەكرد،
شامپانیایان دەكردە پەرداخی باكارای بلوری .دژبەیەكی
هەژمونی نەوت
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لەنێوان جوانی و سەرنجڕاكێشی ئاهەنگەكە و دڵتەنگی
گوندەكانی دەوروبەر ،زۆر بەهێز بوو ،بەڕادەیەك میوانەكان
نەیاندەتوانی چاوپۆشی لێبكەن .ئاهەنگەكە  100ملیۆن
دۆالری تێچوو ،بەاڵم «ئەو سەرەی تاجی لەسەربێت هەرگیز
بێخەم نابێت» ،نیگەرانی شا بووە هۆی زیندانیكردن یاخود
ئەشكەنجەدانی  60بۆ  100هەزار كەس لە هاوواڵتیانی1.
لە یەنایەری 1979دا و بۆ بەرەنگاربوونەوەی بەرهەڵستی
رولەزیادبوو ،شاپور بەختیار سەرۆك وەزیران قەناعەتی بە
شا هێنا واڵت جێبهێڵێت .لە كاتی رۆیشتنی شادا ،ئایەتوڵاڵ
خومەینی ئەو سەركردە ئاینییەی تەمەنی حەفتا و هەشت
ساڵ بوو ،گەڕایەوە ئێران كە ماوەی چواردە ساڵ بوو لە مەنفا
دەژیا 2.خومەینی ،كە نەیدەویست لەگەڵ بەختیار بەشداری
دەسەاڵت بكات ،لە كودەتایەكدا رێبەرایەتی الیەنگرانی كرد
بۆ دەستبەسەرداگرتنی حوكم ،كە بە شۆڕشی ئێران نارسا.
لە چواری نۆڤێمبەری 1979دا ،دەست بەسەر باڵیۆزخانەی
ئەمریكا لە تاران دا گیرا و هەر حەفتا فەرمانبەرەكەی
وەك بارمتە دەستبەسەركران .بەمەش تەنگژەی بارمتەكان
دەستیپێكرد ،كە  444رۆژی خایاند.
* * *
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ئەگەرچی سێ دەوڵەتە نەوتییە دەستدرێژیكارەكە –
روسیا و ئێران و ڤەنزوێال– هەمویان بەرەنگاری دەوڵەتی
ركابەری گەورەتر و بەهێزتر لە خۆیان بوونەوە ،بەاڵم
جیاوازی لە نێوانیاندا هەیە ،چونكە دڕترین دەوڵەتی
نەوتی دەستدرێژیكار ئێرانە ،كە نیازی خۆی بۆ بنیاتنانی
جبەخانەیەكی ئەتۆمی راگەیاند بە مەبەستی لەناوبردنی
ئیرسائیل 3،هەروەها ئێران بەئاشكرا هۆشداریدا بەئیرسائیل
–تەنانەت ویالیەتە یەكگرتوەكانیش– ،كە پێویستە هەر
بیرۆكەیەك سەبارەت بە هێرشكردنە سەر ئێران بخەنەالوە،
چونكە هەر هەنگاوێكی لەو جۆرە رەنگە وا لە ئێران بكات
توڕەییە ئەتۆمییەكەی بەسەر هەردو دەوڵەتەكەدا بڕژێنێت4.
هەردو حاڵەتی ناسەقامگیری و بەدگومانی ،كە شۆڕشی
ئێرانیان گرتبووەوە ،بوونە هۆی دابەزینی بەرهەمی نەوتی
واڵتەكە بۆ جیهان و پاشان بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بۆ
بەرزترین ئاستی لەماوەی دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە.
بۆیە لە ساڵی 1980دا ،بەرهەمی نەوتی رۆژانەی عێراق و
ئێران پێكەوە تەنیا یەك ملیۆن بەرمیل بوو ،واتە كەمرت
لە ساڵی  1979بە  6.5ملیۆن بەرمیل ،بەاڵم ئەوەی لە
لەدەستدانی داهاتی نەوت زیاتر ئێرانی هەراسانكرد ئەو
رەوشە مەترسیدارە بوو ،كە تێیكەوتبوو .چونكە سەدام حسێن
لە سێبتەمبەری 1980دا هێرشیكردە سەر ئێران و جەنگێكی
هەڵگیرساند ،كە هەشت ساڵی خایاند.
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ئەم گورزە دوو سەرەیە ،كە خۆی لە شۆڕشی ئێران و
جەنگی عێراق ئێراندا دەبینییەوە ،بووە هۆی بەرزبوونەوەی
نرخی نەوت بۆ زیاتر لە دوو هێندە لە  14دۆالرەوە بۆ یەك
بەرمیل لە ساڵی 1978دا بۆ  35دۆالر بۆ یەك بەرمیل لە
ساڵی 1981دا .تا ساڵی  2006ئێران رۆژانە بڕی  1.6ملیۆن
بەرمیل نەوتی بەرهەمدەهێنا واتە لەسەدا 5ی بەرهەمی
جیهان .ئەگەرچی دووەم گەورە بەرهەمهێنی نەوت بوو
لە رێكخراوی ئۆپیكدا لەدوای سعودیە ،تەنانەت تا دوای
ساڵێك لەو مێژوەش واتە تا ساڵی  ،2007بەرهەمی نەوتی
ئێران نەگەیشتە ئاستی دوو لەسەر سێی ئەوەی لەژێر
سایەی حوكمی شادا لە ئارادابوو ،واتە كەمرت بە نزیكەی
 1.5ملیۆن بەرمیل لە بەرزترین ئاستی بەر لە جەنگی عێراق
ئێران.
لە پەنجاكاندا ویالیەتە یەكگرتوەكان بەحوكمی پەیوەندی
دۆستانەی لەگەڵ شا ،یارمەتی ئێرانی دا لە دەستپێكردنی
بەرنامەی ئەتۆمییە بنەڕەتییەكەی وەك بەشێك لە بەرنامەی
«بەكارهێنانی ئەتۆم لەپێناو ئاشتیدا» .ویالیەتە یەكگرتوەكان
و ئەوروپا بەردەوامبوون لە پشتیوانیكردنی بەرنامەكە تا
هەڵگیرسانی شۆڕشی ئیسالمی لە ساڵی 1979دا ،كاتێك شا
روخێندرا و پەیوەندییەكانی نێوان ویالیەتە یەكگرتوەكان و
ئێران تێكچوون.
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ریشەی خۆماڵیكردنی نەوتی ئێران
كۆمپانیای نەوتی ئەنگلۆ -فارسی دوابەدوای دۆزینەوەی
كێڵگەیەكی نەوتی گەورە لە شاری مەسجید سولەیامن
لە ئێران ،لە ساڵی 1908دا دامەزرا .لە ساڵی 1935دا ناوی
كۆمپانیاكە گۆڕا بۆ كۆمپانیای نەوتی ئەنگلو – ئێرانی،
دواجاریش لەساڵی 1954دا بووە كۆمپانیای بریتش پرتۆلیۆم،
كە ئەمڕۆ یەكێكە لە لقەكانی كۆمپانیای بی پی.
لە نۆڤەمبەری 1950یشدا فەرەمانڕەوای ئێران محەمەد
موسەدەق كۆمپانیای ئەنگلۆ – ئێرانی خۆماڵیكرد ،لە 19ی
ئۆگەستی 1953دا ،لەڕێی كودەتایەكەوە بەپشتیوانی ویالیەتە
یەكگرتوەكان حكومەتەكەی روخێندرا و محەمەد رەزا
پەهلەوی شای ئێران جێگەی گرتەوە.
بە بێ یارمەتی تەكنۆلۆجیای خۆرئاوا ،حكومەتی ئێران
بەشێوەیەكی كاتی كاركردنی بەرنامەكەی راگرت.
الیەنی دیكە هەبوون بەپێچەوانەی هێزە سیاسییەكانی
جیهانەوە بەهەمان رادە پەیوەندیدار بوون بە ملمالنێی
چاوەڕوانكراوی نێوان ئێران و خۆرئاواوە ،ئەو الیەنانەش
پێكهاتبوون لە بازرگانانی بورسەی پشكەكانی ئێران و ئەوانەی
سیستمی بانكی لە ئێران بەكاردەهێنن .نزیكەی  200ملیار
دۆالر چووە دەرەوەی ئێران بەرەو دوبەی و ئیامراتی عەرەبی
یەكگرتو .لە ساڵی 2006دا ،سەرەڕای ئەو قازانجە نەوتییە
زۆرەی واڵتەكە دەستیكەوت ،بۆرسەی ئێران ،بە كردەوە
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بەدەست ئەو دابەزینەوە دەینااڵند ،كە لە ساڵی 2005دا
لەسەدا 10ی تێپەڕاند ،رێژەیەكی تریش زیانی بەركەوت ،بڕی
لەسەدا  7.5بوو.
لە فێربایەری 2007دا بی بی سی نیوز باڵویكردەوە،
كە ویالیەتە یەكگرتوەكان پالنی نائاسایی هەیە سەبارەت
بە وەشاندنی گورزی ئاسامنی لە ئێران ،كە ئەو دیوی پێگە
ئەتۆمیەكانی ئێران و ژێرخانی سەربازیش دەگرێتەوە.
هەروەك بۆچوون هەیە سەبارەت بەوەی رەنگە پاڵنەری
پشت ئەم هێرشە پالنەكەی ئێران بێت بۆ دامەزراندنی
بۆرسەیەكی نەوت لەسەر بنەمای یۆرۆ ،زیاتر لەوەی
پاڵنەرەكەی هەڕەشەكانی راگرتنی هەناردەی نەوت بێت.
لە روكەشدا وا دەردەكەوێت ،كە بیرۆكەی ئەوەی
دامەزراندنی بۆرسەیەكی نەوت ببێتە مایەی هێرشێكی
سەربازی ئەمریكا ،كات بەفیڕۆدانێكی تەواو بێت ،بەاڵم
ئاشكرایە هەندێك كەس لە واشنتۆن هەن ،ئەگەری ئەوە
نیگەرانیكردون ئێران سەنتەری بااڵدەستی بازرگانی نەوت
بێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ،بەتایبەتیش ئەگەر روبكاتە
ئەوەی نرخی نەوت بە یۆرۆ بپێوێت نەك بە دۆالر .ئەو
توێژەرەوانە لەوە ترسان دۆالری ئەمریكی لە ئەنجامی ئەو
كارەدا گرفتی بۆ دروست ببێت .ویلیام ئار كالرك 6توێژەری
ئاسایشی زانیاری بەوپێیەی یەكێكە لەو كەسانە ،پێشبینیكرد،
كە ئەگەر ئێران هەڕەشە بۆ سەر هەژمونی دۆالری ئەمریكی
بەسەر بازاڕی نێودەوڵەتی نەوتەوە دروستبكات ،ئەو كاتە
256

رۆبەرت سلیتەر

كۆشكی سپی هیچ بژاردەیەكی لەبەردەمدا نابێت جگە لە
وەاڵمی سەربازی ،بەاڵم بۆرسەكە ،كە بەناوی «بۆرسەی كیش»
نارساوە ،بەكردار لە فێربایەری ساڵی 2008دا دەستی بەكار
كردبوو ،هەروەها بۆرسەی هاوشێوەش هەن لە دوبەی
و قەتەر دەستیان بەكار كردوە .تائێستا ئەم بۆرسانە تەنیا
مامەڵە بە بەرهەمە پرتۆڵییەكانی تایبەت بە پیشەسازی
پالستیكی و دەرمانەوە دەكەن ،بەاڵم غواڵم حسێن نەوزەری،
وەزیری نەوتی ئێران ئاماژەی بۆ ئەوە كرد ،قۆناغی دووەم
مامەڵەكردنی راستەوخۆیە بە نەوتی خاوەوە ،دوای دڵنیابوون
لە ئاسانی بەڕێوەچوونی پڕۆسەكانی ئێستا ،دەستپێدەكات.
تا ئێستا دەوڵەتانی كەنداو ئامادەییەكی زۆریان
پیشاننەداوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكان و
بەكارهێنانی پێوەری یۆرۆ بۆ بازرگانی نەوت .بەالنی كەمەوە
تا ئێستا ئەو دەوڵەتانە بازرگانی بە دۆالری ئەمریكی ،یاخود
بە دراوە ناوخۆییەكانیانەوە دەكەن ،بەاڵم پێدەچێت لەماوەی
یەك دەیەدا لە هەریەك لە ئێران و قەتەر و دوبەیدا بازرگانی
بە یۆرۆوە بكەن.
ئامانجی ئێران لە پشت بۆرسە نەوتییە نوێیەكەیەوە تەنیا
بۆ ئەوە نابێت بواری ئەوە بداتە تاران ،كە بتوانێت میكانیزمێك
بۆ بازرگانی نێودەوڵەتی نەوت بەكاربهێنێت لەسەر بنەمای
هەڵسەنگاندن بەیۆرۆ بۆ پڕۆسە بازرگانییەكانی نەوت
بنیاترنابێت ،بەڵكو هەوڵێكیشە بۆ دامەزراندنی میكانیزمێكی
نرخدانانی تایبەت بە خۆی لە بازرگانی نەوتدا («نیشانە»ی
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نەوتی) .لە بەهاری ساڵی 2003وە سەرەڕای سوربوونی ئێران
لەسەر ئەوەی دەبێت پێدراوەكانی بە یۆرۆ بن لەبەرامبەر
هەناردەكانی بۆ ئەوروپا و سڕینەوەی قەرزی ئاسیا ،بەاڵم
نرخدانان بۆ نەوت بەمەبەستی بازرگانی هێشتا هەر بەدۆالر
ئەنجام دەدرا .بیرۆكەكە ئەوەیە بژاردەی ئەوە پێشنیار بكرێت
بۆ كڕیارانی نێودەوڵەتی نەوت ،كە یەك بەرمیل بەرامبەر 50
دۆالر لە بۆرسەی نایمكس یان ئای بی ئی بكڕن ،یاخود بۆ
منونە لەبەرامبەر  37پاوەند یان  40یۆرۆ لە بۆرسەی ئێراندا
بیكڕن .بیرۆكەكە پێشوازیلێكرا بەوپێیەی شكاندنێكی ئاشكرای
هەژمونی دۆالری ئەمریكییە لە بازاڕی نێودەوڵەتی نەوتدا.
سێ نیشانە تەقلیدییەكەی نەوت ،7كە بۆ ماوەیەكی
دورودرێژ بەكارهێرناون لەسیستمی نرخدانانی نێودەوڵەتی
نەوتدا ،ئێستا هەموویان دۆالری ئەمریكی بەكاردەهێنن.
كەواتە ئەو كارە گەورەیە چییە پەیوەندی بە دراوی بەكارهاتوو
لە دیاریكردنی نرخی نەوت یان مامەڵەپێوەكردنیدا هەیە؟
بەبۆچوونی هەندێك شارەزای بواری نەوت ،رەنگە ئەم
هەنگاوە ببێتە مایەی دابەزینێكی زۆر لە بەهای دراوی
ئەمریكیدا ،كە لەوانەیە ئەوەش ئابوری ویالیەتە یەكگرتوەكان
بخاتە گەورەترین قەیرانەوە دوای قۆناغی داكشانە گەورەكەی
سییەكانی سەدەی رابردو.
بۆرسەكەی ئێران بەكردەوە لەالیەن ڤەنزوێال و چین
و هندستانەوە پشتیوانیلێكرا (ئەم دوو دەوڵەتەی دوایی
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بەشێوەیەكی بەرچاو پشتیوانی خواستی ئەتۆمی ئێرانیان
كردوە) .سەرەڕای ترسی هەندێك توێژەرەوە لە خۆرئاوا،
هەندێكی دیكە گومانیان هەبوو لەوەی بۆرسە نوێیەكە
زیانێكی زۆر بە ئابوری ئەمریكا بگەیەنێت .بەهەرحاڵ،
پشكی ئێران لە بازاڕی نێودەوڵەتی نەوتدا تەنیا لەسەدا
پێنجە.
رای كاربۆنی بازرگانی بە ئەزمون لە بۆرسەی بازرگانی
نیویۆرك دەڵێت بیرۆكەی بۆرسەی نەوتی ئێران شیاوی
جێبەجێكردن نییە ،هەروەها دەڵێت« :كڕیاری تەواویان دەست
ناكەوێت ،چونكە ژمارەیەكی زۆر كەم بازرگانییان لەگەڵ
دەكەن .هەروەك سزاشیان بەسەردا سەپێندراوە .ترسە گەورەكە
لەوەیە لە حاڵەتی دابەزینی بەهای دۆالردا بۆ ئاستێكی زۆر ،بە
هۆكاری دیكە ،ئەو كاتە نرخدانان لەسەر بنەمای یۆرۆ دەبێت.
ئەمە شتێكی مەحاڵ نییە ،پێشناچێت زیامنان پێ بگەیەنێت،
بەاڵم تەنگژەیەكی قوڵ دەبێت بۆ دۆالری ئەمریكی ...نازانم
دەبێت ئەو كارە چی لە بازاڕ بكات»8.
تەنیا كەمینەیەك لە شارەزایانی بواری نەوت دەوێرن
پێچەوانەی بیروڕای باو قسە بكەن و بڵێن ئەوە نەوتە ،كە
هۆكاری پشت پالنی ئەمریكایە بۆ هێرشكردنە سەر ئێران،
نەك بەرنامە ئەتۆمیەكەی ئێران .مایكڵ تی كالر مامۆستای
توێژینەوەكانی ئاسایشی جیهانی و ئاشتی لە كۆلیجی
هامبشایەر لە فیدراسیۆنی زانكۆكانی فایڤ كۆلیج دەڵێت:
ناڵێم نەوت تەنیا هێزی جوڵێنەری پشت سوربوونی
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ئیدارەی بوشە لەسەر لەناوبردنی توانا سەربازییەكانی ئێران.
بێگومان چەندین پسپۆڕی بواری ئاسایشی نەتەوەیی لە
واشنتۆن هەن نیگەرانن ،سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەكەی
ئێران ،تەواو وەك چۆن چەندین پسپۆڕ هەبوون نیگەران
بوون سەبارەت بە توانا سەربازییەكانی عێراق9.
رێز لەم بۆچوونە دەگرم ،بەاڵم جەنگ تەنیا بە هۆی یەك
فاكتەرەوە هەڵناگیرسێت ،بەدڵنیاییشەوە لەوەی بۆ رایگشتی
راگەیەندراوە چەندین هۆكار هەبوون ،لەنێویشیاندا نەوت،
رۆڵیان هەبووە لە بڕیاری ئیدارەی ئەمریكا سەبارەت بە
داگیركردنی عێراق .بەهەمانشێوە ،شتێكی لۆجیكییە ئەو
گریامنەیە بكرێت ،كە زۆر فاكتەر – لە نێویشیاندا دیسانەوە
نەوت – رۆڵیان هەبێت لە پڕۆسەی بڕیاردان سەبارەت بە
ئەگەری هێرشكردنە سەر ئێران.
لەگەڵ ئەوەشدا ،دوای ئەوەی ئێران چێژی ئەوەی
تاقیكردەوە ،كە هێزێكی ئەتۆمی بێت ،بەخێرایی كاری لە
پڕۆژە ئەتۆمییەكەیدا دەستپێكردەوە و پێشبینیدەكرێت
یەكەم دامەزراوەی ئەتۆمی لە بوشەهر لە ساڵی 2009دا
بە تەواوی ئامادە بێت بۆ كاركردن ،بەاڵم جیهانیش
دەستەوەستان نەبوو بۆیە هەر ،كە ئەنجومەنی ئاسایش لە
راستی ئەو هەڕەشە نوێیە ئاگادار بووەوە ،داوای لە ئێران
كرد تا 31ی یۆلیۆی  2008هەموو ئەو چاالكییانەی رابگرێت،
كە پەیوەندییان بە پیتاندنی یۆرانیۆم و چارەسەركردنیەوە
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هەیە .لەبەر ئەوەش ،كە ئێران پابەندنەبوو بەو وادە
دیاریكراوەوە ،ئەنجومەنی ئاسایش سزای بەسەردا سەپاند،
هاوردە ،هەناردەكردنی مادە و كەلوپەلی ئەتۆمی هەستیاری
لێ قەدەغە كرد و راشیگەیاند هەژماری دارایی هەر كەس و
گروپێك سڕ دەكات ،كە پشیتوانی بەرنامە ئەتۆمییەكە بكەن.
پێویستیشە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە راگرتنی ئەو
چاالكییانە دڵنیاببێتەوە.
لەبەرامبەر هەڕەشەی سەپاندنی ئەو سزایانەشدا،
بەرپرسانی ئێران باوەڕیان بەوە هێنا ،كە بژاردەیەكیان
لەبەردەمدا نەماوە جگە لە راگرتنی بەرهەمی نەوتییان
بەو پێیەی ،كە رێگەیەكە بۆ تۆڵەسەندنەوە ،ئەگەرچی
بە ئاگاش بوون ،كە كارێكی لەو جۆرە مەترسیدارە .لە
مارسی 2006یشدا ئاژانسی هەواڵی ئیسالمی رەسمی
لەزاری مستەفا پور مەحەمەدی وەزیری ناوخۆی
ئێرانەوە باڵویكردەوە« :ئەگەر بە ئەنقەسەت مەسەلە
ئەتۆمییەكەمان بەسیاسی بكەن ،ئەوا هەموو رێگەیەك
دەگرینەبەر» .شتێكی بەڵگەنەویستە كە حیكمەت لەوەدا
نابێت ئێران نەوت وەك چەكێكی سیاسی بەكاربهێنێت.
ناونیشانێكی رۆژنامەی واشنتۆن پۆست ،-راگرتنی نەوتی
بەوە وەسفكرد كە «چەكێكە ئێران خوازیاری بەكارهێنانی
نییە» ،بەاڵم زۆرێك لە چاودێران گومانیان لەوە نەبوو ،كە
ئێران هەڵوێستێكی نەوتی توند بگرێتەبەر.
هەژمونی نەوت

261

خۆرئاوا هۆكارێكی باشی هەبوو بۆئەوەی نیگەران بێت
سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران .چونكە لە مایۆی
2006دا مەحمود ئەحمەدی نەژاد سەرۆكی ئێران پێشنیارێكی
ئەوروپای رەتكردەوە ،كە بە پێی پێشنیارەكە هاندەری ئابوری
پێشكەش بە ئێران دەكرا لەبەرامبەر دەستبەرداربوونی لە
پیتاندنی یۆرانیۆم .ئەحمەدی نەژاد لە وتارێكیدا لەبەردەم
هەزاران كەس لە ناوەڕاستی ئێران پرسیارێكی رەوانبێژانەی
ئاڕاستەی حكومەتی فەرەنسا كرد و تێیدا وتی« :وادەزانن
لەگەڵ منداڵێكی تەمەن چوار سااڵن مامەڵە دەكەن ،دەتوانن
هەندێك گوێز و چوكلێتی بدەنێ و زێڕەكەی لێبستێنن؟!».
خۆرئاوا لەسەر شێوازێكی ژیان راهاتبوو ،كە پشتی
بە نەوت بەستبوو ،شێوازێك كە بە ئاسانی دەستبەرداری
نەدەبوو ،بۆیە ئاستی گرژییەكە زیاتربوو ،چ لەسەر ئاستی
سیاسەتی جیهانی و چ لە بازاڕەكانی بازرگانیكردن بە نەوتەوە.
نەوت لەسەدا 85ی هەناردەی ئێرانی پێكدەهێنا ،داهاتی
ئەو هەناردەیەش نزیكەی لەسەدا 65ی داهاتی حكومی
پێكدەهێنا .ئایا چ الیەنێك پاشەكشێدەكات؟
ئێران سەركەوتنێكی ناتەواوی لە رۆڵە نوێیەكەیدا وەك
دەوڵەتێكی نەوتی دەستدرێژیكار بەدەستهێنا .چونكە
ئەدای نزمی بەرنامەی نەوتی ئێران خواستەكانی حكومەتی
واڵتەكەی بۆ كۆنرتۆڵكردنی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست الواز كرد،
بەاڵم وادیاربوو ئەو هەڕەشەی دراوەی ئێران كردی بەهەمان
ئاستی هەڕەشەی ئەتۆمی بەهێز بوو .ئەحمەدی نەژادی
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سەرۆكی ئێران سەركەوتوبوو لەوەی خۆی و دەوڵەتەكەی
بكاتە دیارترین دوژمنی خۆرئاوا.
وا دیاربوو كارێكی زەحمەتە بیر لەوە بكەینەوە چۆن ئێران
توانی بەو خێراییە بەرنامەیەكی ئەتۆمی پەرەپێبدات ،ئەگەر
توانای ئەوەی نەبێت بەرنامەیەكی نەوتی بە تەكنۆلۆجیای
سەدەی بیست و یەكەم بەڕێوەببات .بەهەرحاڵ ،نەدەبوو
ویالیەتە یەكگرتوەكان ئەوەندە لە ئێران برتسێت.
جۆرج دەبلیو بوش سەرۆكی ئەمریكا ،لە سەردانێكیدا
بۆ ئەبوزەبی لە سێزدەی یەنایەری 2008دا ئێرانییەكانی بە
دروستكردنی هەڕەشە لەسەر ئاسایشی جیهان تۆمەتبار
كرد .هەروەها ئێرانی بەوە تۆمەتبار كرد ،كە یارمەتی دارایی
گروپی تیرۆریستی توندڕەو دەدات و سەقامگیری لە لەندەن
تێكدەدات و چەكیش بۆ رژێمی توندڕەوی تاڵیبان دەنێرێت
و بەرەنگاری نەتەوەیەكگرتوەكانیش دەبێتەوە بە شاردنەوەی
بەرنامەی ئەتۆمییەكەی.
وەك سەرۆكەكانی پێش خۆیشی بەوپێیەی مێژو بۆمان
باسدەكات ،بوش هیچ شتێكی لەبارەی ئەوەوە باس نەكرد،
كە نەوت چەقی ملمالنێكەیە لەگەڵ ئێران ،ئەگەرچی ئێران
گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتە لەدوای سعودیە و كەنەدا.
پێویستیشە ئەمە لەبەرچاو بگیرێت لە دروستبوونی هەر
ملمالنێیەك یان پەیوەندییەك لەگەڵ ئێراندا ،جا ئەگەر
ویالیەتە یەكگرتوەكان دان بەمەدا بنێت یان نا10.
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پەراوێزەكان:

( )1بەپێی رێكخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی.
( )2ساڵی  1963شا خومەینی زیندانی كرد بەهۆی بەرهەڵستیكردنی
چاكسازییەكانیەوە .لە ساڵی 1964یشدا خومەینی لە زیندان دەرهێرنا و
لە واڵت دەركرا.
(« )3یەكێتی ئەوروپا و روسیا بەهاوبەشی بانگەشەی سەرۆكی
ئێرانیان بۆ «سڕینەوەو ئیرسائیل» ئیدانەكرد»( .هەواڵێك بە ناونیشانی
«ئیدانەكردنی قسەكانی سەرۆكی ئێران» ،بی بی سی نیوز27 ،ی
_http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle
ئۆكتۆبەری ،2005
.)east/378948.stm
( )4كۆدەنگییەك هەیە لەسەر ئەوەی ئێرانییەكان هێشتا بەكردەوە
نەبوونەتە خاوەنی توانای ئەتۆمی ،بەاڵم گریامنەی ئەوە هەیە كە زۆر
نزیك لەوەی ببنە خاوەنی.
( )5پێش ئەوەی بۆرسەیەكی نەوت لە ناوچەی كەنداوی عەرەب
(فارس) بكرێتەوە ،نەوت تەنیا لە بۆرسەی بازرگانی نیویۆرك (نایمكس) و
بۆرسەی نێودەوڵەتی پرتۆڵ (ئای بی ئی) لە لەندەن و بۆرسەی نەختینەی
سەنگافورە مامەڵەی پێوەدەكرا.
( )6نوسەری كتێبی «جەنگی پرتۆدۆالر :نەوت و عێراق و ئایندەی
دۆالر» گابریۆال ئەیالند ،بی سی ،كەنەدا :نیو سۆسایەتی پەبلیشەرز،
.2005
( )7سێ نیشانە تەقلیدییەكە بریتین لە :نیشانەی خاوی خۆرئاوای
تەكساسی ناوەند و نیشانەی برنت لە نەرویج و نیشانەی خاوی دوبەی
لە ئیامراتی عەرەبی یەكگرتو.
( )8چاوپێكەوتنێك لەگەڵ نوسەر3 ،ی مایۆی .2008
(« )9نەوت و جوگرافیای سیاسی و جەنگی داهاتو لەگەڵ ئێران»
مایڵ تی كالرTomDispatch.com، 11 ،ی ئەپرێلی .2005
( )10تا  2008ئەوە پشتڕاست كراوەتەوە كە ئێران خاوەنی  138ملیار
بەرمیل یەدەگی دڵنیای نەوتە واتە لەسەدا 10ی كۆی یەدەگی جیهان.
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بەشی 14

ڤەنزوێال :جیهان لە تێڕوانینی چاڤێزەوە

لە ئەپرێلی 2004وە بەرپرسانی ڤەنزوێال بە سەرۆك
هۆگۆ چاڤێزیشەوە ،بەدرۆ دەڵێن ویالیەتە یەكگرتوەكان
پالن بۆ داگیركردنی ڤەنزوێال لە ئۆپراسیۆنێكدا دادەنێت ،كە
باوەڕوایە ناوی «پالنی بالبوا»ی لێ نرابێت .سەرۆك چاڤێز ئەم
قسەیەی لە چاوپێكەوتنێكدا دووبارەكردەوە ،كە لە شازدەی
سێبتەمبەری 2005دا لە بەرنامەی «نایت الین»ی تۆڕی ئەی
بی سی لەگەڵیدا ئەنجامدرا.
ئەم گریامنەیە ،درۆیە .ناوی «پالنی بالبوا» هیچ نییە
بەكارهێنانێكی هەڵەی ناوی مەشقێكی سەربازی ئیسپانی
نەبێت بەناوی «ئۆپەراسیۆنی بالبوا» ،كە ساڵی  2001ئەنجامدرا.
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ئۆپەراسیۆنی بالبوا راهێنانێكی سەربازی ئەكادیمی
ئاسایی بوو ،كۆلێجی بااڵی هێزە چەكدارەكانی ئیسپانیا لە
(لە  3بۆ 18ی مایۆ) ی ساڵی  2001ئەنجامیدا .راهێنانەكە
ئەفسەرانی چەند دەوڵەتێكی جیاوازی لەخۆگرتبوو ،لەوانەش
خودی ڤەنزوێال .نە ویالیەتە یەكگرتوەكان و نە پەیامنی
باكوری ئەتڵەسیش بەشدارییان لەو راهێنانەدا نەكرد...
دۆكیۆمێنتەكانی تایبەت بە پڕۆسەی بالبوا 1بە رونی
ئەوە دەردەخەن ،كە راهێنانەكە لەسەر سیناریۆیەكی
خەیاڵی بنیاترناوە .بۆ منونە لە راهێنانەكەدا باسی «بڕیاری
ژمارە 1580ی ئەنجومەنی ئاسایش»ی 21ی مارسی 2001
كراوە ،بەاڵم لەساڵی 2001دا بڕیارێكی ئەنجومەنی ئاسایش
بەو ژمارەیە دەرنەچووە .بەرزترین ژمارەی بڕیارێكی
ئەنجومەنی ئاسایش ،كە لەو ساڵەدا دەرچوبێت  1386بوو،
بەاڵم بڕیاری راستەقینەی ژمارە  1580لە 22ی دیسەمبەری
2004دا دەركرا و تایبەت بوو بە دەوڵەتی گینیا  -بیساو لە
خۆرئاوای ئەفریقیا.
سەرباری ئەوەش ،هەموو دۆكیۆمێنتەكانی تایبەت بە
ئۆپەراسیۆنی بالبوا بە زمانی ئیسپانی نورساون ،بەاڵم زمانی
حكومەتی ئەمریكا و هێزە چەكدارەكانی ئەمریكا زمانی
ئینگلیزییە .هەروەها تەنها دوو زمانی فەرمی پەیامنی باكوری
ئەتڵەسی ئینگلیزی و فەرەنسییە ،ئەویش بە پێی پێگەی
فەرمی ناتۆ.
بەمەشدا ئاشكرایە ،كە «پالنی بالبوا» پالنێكی ئەمریكا
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نییە بۆ داگیركردنی ڤەنزوێال ،بەڵكو راهێنانێكە كۆلیجی بااڵی
هێزە چەكدارەكانی ئیسپانیا لە ساڵی 2001دا ،ئەنجامیداوە
و ویالیەتە یەكگرتوەكان یان پەیامنی باكوری ئەتڵەسی
بەشداریان تێدا نەكردوە.
ئەمجۆرە چیرۆكە درۆیە لە كوێوە هاتووە؟ لە
ئەپرێلی 2004دا جەنراڵ ملڤین لۆپێز هیدالگۆ ئەمینداری
ئەنجومەنی بەرگری میللی ڤەنزوێال ئەو كاتە رایگەیاند
«پالنی بالبوا» دوای ئەوە پەیدابوو ،كە ئەفسەرێكی هێزی
ئاسامنی ڤەنزوێال ،كە لە ئیسپانیا مەشقیكردبوو ،وردەكاری
ئۆپەراسیۆنی بالبوای بۆ فەرماندەكانی باسكردبوو .لە ژمارەی
رۆژی دوی مایۆی  2004هەفتەنامەی «كوینتۆ دیا»ی سەر
بە حكومەتی ڤەنزوێال ،جەنراڵ لۆپێز بەدرۆ باسی ئەوەی
كرد ،كە «ئۆپەراسیۆنی بالبوا» پالنێكی جەنگی هاوبەشی
نێوان ویالیەتە یەكگرتوەكان و پەیامنی باكوری ئەتڵەسی
بوو .لەو كاتەوە كەناڵەكانی راگەیاندنی سەر بە حكومەت لە
ڤەنزوێال و راپۆرتەكانی سەر ئینتەرنێت چیرۆكەكەیان دووبارە
دەكردەوە و حكومەتی ڤەنزوێالش بەردەوام بوو لە بە هەڵە
بەكارهێنانی ئەو راهێنانە سەربازییە ئیسپانییە رۆتینییە ،وەك
هەڵمەتێكی بە ئەنقەستی بەهەڵەدابردنی میدیایی دژی
ویالیەتە یەكگرتوەكان.
كورتەیەك لەو وتارەی لە 26ی یەنایەری  2006لە
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا دەرچووە
* * *
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رۆژ پێنجی یۆلیۆی  2005رۆژی سەربەخۆیی ڤەنزوێال بوو.
تانكەكان بە فڕە فڕ بەڕێگەی سەرەكی كاراكاسدا تێدەپەڕین
لە كاتێكدا سەربازانی تفەنگ بەدەست لە كەژاوەی فەرمیدا
دەڕۆیشنت «بە تەواوی جبەخانەی جەنگییانەوە» بەپێی
وەسفی سەركردەی واڵتەكە.
هۆگۆ چاڤێزی سەركردەی ئەو دەوڵەتە ،كە
بەرهەمهێنێكی تاڕادەیەك بچوكی نەوتە ،هێندە نەدەبوو
ویالیەتە یەكگرتوەكان گەورەترین بەكاربەری نەوتی جیهان
و گەورەترین كڕیاری ڤەنزوێالی بەوە تۆمەتبار كردبوو ،كە
پالنی بۆ داگیركردنی واڵتەكەی داڕشتووە .چاڤێز توڕەبوو
لەبەرئەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكان الیەنگری مەكسیكی
كردبوو لەناكۆكییەكی بازرگانیدا لەگەڵ ڤەنزوێال و توڕەیی
خۆی دەربڕیبوو بەهۆی ئەوەی ڤەنزوێال چەند كۆمپانیایەكی
بیانی خۆماڵی كردبوو ،كە لە واڵتەكەیدا كاریان دەكرد.
ناكۆكی سیاسی نێوان ڤەنزوێال و مەكسیك پەیوەندی بە
جیاوازی تێڕوانینی هەردو دەوڵەتەكەوە هەبوو سەبارەت بە
ناوچەیەكی بازرگانی ئازاد ،هەردو ئەمریكای باكور و باشوری
دەگرتەوە .فیسینتی فۆكس سەرۆكی مەكسیك دەیویست
ناوچەیەكی بازرگانی ئازاد دامبەزرێنێت ،كە لەئەالسكاوە
درێژدەبووەوە بۆ باتا گونیا .هەرچی چاڤێزیشە ئەوا دیاربوو،
خواستی پەلكێشانی سیاسەتەكانی هەیە بۆ ئەودیو سنوری
ڤەنزوێال و هەوڵی دامەزراندنی هاوپەیامنییەكی بازرگانی دا،
كە ناوی نا «جێگرەوەی بۆلیڤاری بۆ هەردو ئەمریكا».
ویالیەتە یەكگرتوەكان نەك پەیوەندی بەهێزی
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لەگەڵ مەكسیكدا نەبوو ،بگرە ئاسودەش نەبوو بە بوونی
حكومەتێكی دوژمنكار بەو نزیكییە لە خاكی ئەمریكا .بۆیە
سوپرایز نەبوو ،كە ویالیەتە یەكگرتوەكان وتاری دیپلۆماسی
و هەژمونی خۆی بەكاربهێنێت بۆ بەرهەڵستیكردنی ئەو
حكومەتە ،بۆ مەبەستەكانی چاڤێزیش گونجاو بوو خۆی وەك
قوربانی پیشان بدات ،نەك دەستدرێژیكار.
چاڤێز بەدرێژایی مێژوی ،خۆی وەك جێگرەوەیەكی
پێویست دەناساندەوە ،بەاڵم ئەو شێوازەی دەیگرتەبەر
هەمیشە یەك شێواز بوو .سیاسەتی زاڵامنەی رادەگەیاند و
هەڵوێستی بوێرانەی دەگرتەبەر ،كاتێكیش دركی بەوە دەكرد،
كە سنوری خۆی بەزاندووە و زیاد لە پێویست سەركێشی
كردوە ،كەمێك پاشەكشەی دەكرد بۆ هەڵوێستێك ،كە زیاتر
بگونجێت .هەمیشە وادیاربوو كە سەركەوتوە لە هەوڵەكانیدا
بەبێ ئەوەی هەرگیز دان بەوەدا بنێت ،كە ملی داوە بۆ
گوشارێكی سیاسی لە كاتی گۆڕینی شێوازەكانیدا2.
هەرەسهێنانی نرخی نەوت تا  10دۆالر بۆ یەك بەرمیل
لە ساڵی 1998دا لە سەرەتای دەسەاڵت گرتنەدەستی چاڤێزدا،
ساتێكی جیاواز بوو بۆ یەدەگی زۆری ڤەنزوێال لە ملی قەتران،
چونكە ئەو كاتە تەكنۆلۆجیای تایبەت بە دەرهێنانی نەوت لە
قەتران لە روی تێچوونەوە كارا نەبوو .ئەگەر چاڤێز نەتوانێت
داهاتی نەوت زیادبكات و ئابوری بەرەوپێش ببات ،ئەوا
سەركێشی دەكات بە لەدەستدانی پێگە سیاسییەكەی ،چونكە
تەواوی هەڵمەتە سیاسییەكەی هەژارانی كردبووە ئامانج.
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سەرەڕای ئەوەی هەندێك لە دەوڵەتانی خاوەن تێڕوانینی
دورمەودای ئۆپیك هەوڵیاندا نرخی نەوت بەو نزمییە
بهێڵنەوە و رێ لە خەڵك بگرن تا رو نەكەنە جۆری جێگرەوەی
سوتەمەنی یان پاراستنی ژینگە ،بەاڵم ڤەنزوێال و روسیا و
مەكسیك ویستیان ئەو قازانجە خێرایە بچننەوە ،كە پێدەچوو
نرخی بەرزی نەوت دابینبكات .كەواتە لەبەرژەوەندی
ڤەنزوێالدا بوو رێككەوتنەكانی پشكەكان پێشێلبكات ،كە
ئۆپێك سەپاندبوونی ،بەكردەوەش هەر وایكرد بە بێ ئەوەی
هیچ سزایەك بدرێت .روسیا و مەكسیكیش – ،كە ئەندام
نین لەئۆپیكدا ،بەاڵم پەرۆشبوون بۆ فراوانكردنی پیشەسازی
نەوتیان – بەهەمانشێوە رێككەوتنەكانی پشكەكانیان پێشێل
دەكرد ،كە ئۆپیك سەپاندبوونی .لە ئەنجامی كۆتایی ئەوەشدا
ئۆپیك الواز و بێ توانا بوو .چاڤێز ویستی ئۆپیك بەهێزتر
و یەكگرتوتر بێت ،بەاڵم تەنیا لەو كاتەدا ئەندامەكان لە
پشكەكاندا یەكگرتو بن ،پێدەچێت ببێتەهۆی پەیدابوونی
نرخێك پشتیوانی بەرهەمهێنانی نەوتی قەترانی واڵتەكە
بكات .وتیشی« :پێویستە ئۆپیك بگۆڕێت و ببێتە ئەكتەرێكی
بەهێزتر لەچوارچێوە جیۆسیاسییەكەدا» ،بەاڵم عەبدوڵاڵ
بەدری ئەمینداری گشتی ئۆپیك دووپاتیكردەوە و وتی:
«ئەو نەوتەی بەجیهانی دەفرۆشین وەك چەكێكی سیاسی
بەكاریناهێنین ،لە رابردودا بەكارماننەهێناوە و بەنیازیش نین
لە ئایندەدا بەكاریبهێنین».
ئەوەندە بێسەروبەرەیی هەبوو پێویستی بەیەكگرتویی
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زیاتری نێوان ئەندامانی ئۆپیك دەكرد ،ئەگەر ئەو سێ روداوە
رویان نەدایە ،كە بڕیاری تایبەت بە پشكەكان و نرخیان
بەتەواوی لە بندەستی ئۆپیك دەرهێنا.
روداوی یەكەم بریتیبوو لەو هێرشانەی كرانە سەر
سەنتەری بازرگانی جیهان لە ساڵی  2001و بوونە هۆی
بەرزبوونەوەیەكی زۆر لە نرخی نەوتدا.
روداوی دووەم دوای زیاتر لە ساڵێك لە دوی دیسەمبەری
ساڵی  2002رویدا و بریتیبوو لە مانگرتنی سەندیكا
كرێكارییەكان و نزیكەی نیوەی كارمەندانی كۆمپانیای
پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێالی گرتەوە ،كە كۆمپانیای نەوتی
ڤەنزوێالیە و دەوڵەت خاوەنداری دەكات ،كرێكارەكان وەك
ناڕەزایی بەرامبەر بە حكومەتی ئۆتۆكراسی سەرۆك چاڤێز و
مامەڵەی لەگەڵ بەڕێوەبەرانی كۆمپانیای نەوتدا ،كارەكانیان
راگرت .مانگرتنەكە نزیكەی تەواوی كارەكانی كۆمپانیاكەی
بۆ ماوەی دوو مانگ و نیو راگرت .دوای تەواوبوونی
مانگرتنەكەش كۆمپانیای پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال زیاتر لە
دوانزە هەزار كرێكاری دەركرد ،كە ئەمەش كۆمپانیاكەی
خاڵیكرد لە كرێكاری شارەزا و زانیاری تەكنیكی .بەقسەی
هەندێك چاودێری بواری نەوت ،مانگرتنەكە بووە هۆی
زیانێكی هەمیشەیی بۆ توانای بەرهەمهێنانی كۆمپانیای
پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال و بە فاكتەرێكی میحەوەریش مایەوە
لەشیكردنەوەی دابەزینەكانی داهاتوی بەرهەمهێناندا.
(سەرەڕای ئەوەی زەحمەت بوو ئاستی بەرهەمهێنانی كرداری
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ڤەنزوێال دیاریبكرێت ،دەوڵەت و توێژەرەوەكانی بواری
پیشەسازی نەوت مەزەندەی دژبەیەكییان پێشكەشدەكرد،
بەاڵم زۆربەی مەزەندەكان گەیشتنە ئەوەی ،كە ئاستی
بەرهەمهێنانی دەوڵەت بەشێوەیەكی تەواو چاكنەبووەوە تا
ساڵی  ،2006واتە دوای چوار ساڵ لە روداوەكە.).
هەرچی روداوی سێیەمیشە ئەوا خۆی لەداگیركردنی
عێراق لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكان لە ساڵی 2003دا
بینییەوە.
بەهاتنی ساڵی  2005نرخی نەوت بەرزبووەوە بۆ
 60دۆالر بۆ یەك بەرمیل ،ئەو ژمارەیەش لە ئامانجە
چاوەڕوانكراوەكەی چاڤێز بەرزتربوو ،كە  50دۆالر بوو،
ئەمەش هێنانەدی ئامانجی سعودیەی قورسرت كرد ،كە خۆی
لەوەدا دەبینییەوە پارێزگاری لە نزمی نرخی نەوت بكرێت
بەڕادەیەك خەڵك بەردەوامنب لەسەر ئالودەبوون بە نەوت و
رونەكەنە بەكارهێنانی ئەو جۆرانەی سوتەمەنی ،كە پشت بە
بەرهەمی كشتوكاڵی وەك ئیسانۆل دەبەسنت.
دواجار نرخ بەرزبووەوە و ئەگەرچی هێشتا بەرهەمی
ڤەنزوێال بەهۆی ئاسەوارەكانی مانگرتنەكەوە نزم بوو،
بەاڵم بەرزبوونەوەی زۆری نرخ لە سااڵنی  2007و 2008دا
بەزیادەوە قەرەبووی جیاوازییەكەی كردەوە .چیرت چاڤێز
پێویستی بەوە نەبوو خۆی بە سیاسەتەكانی ئۆپیكەوە
نیگەران بكات ،چونكە بازاڕ ئەو كارەی كرد.
لەسەر ئەرزی واقیعیشدا بەچاوپۆشین لە هەڕەشە
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لەیەككردنی چاڤێز و ویالیەتە یەكگرتوەكان ،ڤەنزوێال سێیەم
هەناردەكاری نەوتی بیانییە بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان لە
پاش كەنەدا و مەكسیك .زیاتر لەنیوەی داهاتی حكومەتی
ڤەنزوێال لە هەناردەكردنی نەوتەوە دێت و لەسەدا 80ی
هەناردەكانیش بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان دەچن .رەنگە
ئەمە پەیوەندییەكی منونەیی نەبێت ،بەاڵم بە جیابوونەوەش
كۆتایینایەت ،چونكە قەدەری بازرگانی نەوت لەنێوان ڤەنزوێال
و ویالیەتە یەكگرتوەكاندا وایە بەردەوام بێت.
الری گۆڵدستین بەڕێوەبەری دامەزراوەی توێژینەوەكانی
وزە دەڵێت :چاڤێز پیاوێكی پراگامتییە .هەروەها دەڵێت
هەركە نرخ بەرزبووەوە «داهاتی زۆر رویكردە رژێمەكەی.
بەئارەزوی خۆی ئازادی هەڵسوكەوتكردنی هەبوو .ئێستاش
دەتوانێت لەسەر پێی رابوەستێت ،چونكە دەستیكردوە بە
كەڵەكەكردنی ملیۆنانە دۆالر .بەرزی نرخی نەوت هۆكاری
هەڵبژاردنی نەبوو ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە یارمەتیدا بۆ مانەوە
لە دەسەاڵتدا .خۆیشی سەرقاڵكرد بە باڵوكردنەوەی ئەم
بیرۆكەیە و بەردەوام ئەوەی بەبیری ویالیەتە یەكگرتوەكان
دەهێنایەوە ،كە پەیوەندی لەگەڵ چین هەیە و بەرهەمی
تەواوی بۆ هەناردە دەكات».
چاڤێز روكاری دەوڵەتانی نەوتی نوێی دەستدرێژیكار
بوو ،چونكە وەبەرهێنەرانی لە واڵتەكەی دورخستەوە و بەو
پێیەش واڵتەكەی لە سودەكانی ئەو تەكنۆلۆجیایە بێبەشكرد،
كە پێویستی پێیەتی بۆ بەرهەمهێنانی نەوت بە هەموو
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توانایەوە ،واتە ئەو بەكردەوە گوللەی بە پێی خۆیەوە دەنا.
چاڤێز خۆی لەكەسانی دیكە جیاكردەوە تەنیا لەڕێی
ئەوەوە ،كە بۆی دەركەوت ویالیەتە یەكگرتوەكان بەوپێیەی
بەكاربەرێكی گەورەیە پێویستی بە ڤەنزوێالیە بەو رادەیەی،
كە ڤەنزوێال پێویستی بە ویالیەتە یەكگرتوەكانە .لە كاتێكیشدا
ویالیەتە یەكگرتوەكان روبەڕوی ئاستەنگی زۆر دەبووەوە لە
بەدەستهێنانی نەوتدا ،ڤەنزوێال بایەخی زیاتری پەیدادەكرد
بەوپێیەی سەرچاوەی نەوت بوو.
چاڤێز پشكی زۆرینەی بەبڕی  31ملیار دۆالر لە چەند
پڕۆژەیەكی كۆمپانیا ئەمریكاییەكانی نەوتدا بەدەستهێنا،
لەوانەش ئەو پرۆژانەی تایبەت بوون بە كۆنۆكۆ فیلیپس و
ئیكسۆن مۆبیل و چیڤرۆن .داوایشی لە سوپای ڤەنزوێال كرد
لە ئامادەباشیدا بێت بۆ شەڕی ناو شارەكان ئەگەر واشنتۆن
هەوڵی روخاندنی بدات ،هەروەك فڕۆكەی جەنگی و چەكی
بەبڕی  3ملیار دۆالر لە روسیا كڕی.
بە تێڕوانینی هەندێك لە شیكەرەوانی بواری نەوتی
ئەمریكا ،ئەگەرچی بیرۆكەكە گونجاو نەبوو ،بەاڵم بەدڵنیایی
ئەوەی لێی تێدەگەیشنت ،كە چاڤێز خوازیاری ئەوە بێت
سەرلەنوێ دانوستان لەبارەی گرێبەستەكان لەگەڵ گەورە
كۆمپانیاكانی نەوتدا بكاتەوە ،چونكە رێككەوتنەكانی ئێستا
لەسەر نرخێكی پێشبینیكراو بۆ یەك بەرمیل بنیاترنابوون ،كە
دەگەیشتە  20دۆالر نەك  .60سەبارەت بەوەش كە ئاخۆ كێ
یەكەمجار پاشەكشە دەكات ،ئەوا ئەگەرچی توێژەرەوەكان
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مەزەندەیان كرد ،كە رۆیشتنی گەورە كۆمپانیاكانی نەوت لە
ڤەنزوێال كارێكی كوشندە نابێت بۆ چاڤێز (چونكە كۆمپانیای
چینی و ئێرانی و كۆمپانیاكانی دەوڵەت شوێنیان دەگرنەوە)،
بەاڵم هەندێك لە توێژەران پێیانوابوو ،كە كۆمپانیای پرتۆلیۆس
دی ڤەنزوێال بە تەنیا بتوانێت بەپشتیوانی شارەزایی
ئەمریكایی ،پارێزگاری لە ئاستی پێشوی بەرهەمهێنان بكات.
چاڤێز داهاتەكانی نەوتی لە پڕۆژە كۆمەاڵیەتییەكانیدا
بەكاردەهێنا –كە ئەوەش سرتاتیجێكە بەشێوەیەك لە شێوەكان
شایستەی ستایشكردنە– ،بەاڵم ئەمە لەسەر هەژماری
وەبەرهێنانی ئەو داهاتەی نەوت بوو لە ژێرخانی نەوتیدا،
بەاڵم ئەوەی زیاتر زیانی بە مەسەلەكەی گەیاند ئەوەبوو ،كە
رادەیەك لە نادڵنیایی یاسایی دروستكردبوو وای لە دەوڵەتانی
وەك بەرازیل و هندستان كرد دودڵ بن لەوەی بەچڕی
وەبەرهێنان لە ڤەنزوێالدا بكەن.
بە تێڕوانینی تۆم والین 3گەورە توێژەری بواری نەوت،
چاڤێز بڕێك لە ئەزمونی سیاسی هەیە ،بەاڵم پێدەچوو ببێتە
هۆی لەناوبردنی ئابوری واڵتەكەی.
والین دەڵێت« :سیاسەتەكانی چاڤێز حیكمەتێكی
سیاسی ناوخۆیی زۆریان تێدایە ،چونكە زۆربەی
دانیشتوانی واڵت بەدەست هەژارییەكی زۆرەوە دەناڵێنن
و خوازیاری باشبوونی گوزەرانیانن ،بەدرێژایی ژیانیان پێیان
وتراوە ئێمە دەوڵەتێكی دەوڵەمەندین و دەبێت سودی
لێوەربگرین .وەك زۆرێكیش لە دەوڵەتانی نەوتی ،بڕێكی
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زۆری سامانەكە لەدەستی كۆمەڵێكی كەمدا چڕبووەتەوە.
خواستێكیش هەیە بۆ دابەشكردنەوەی سامانی نەوت.
لە تێڕوانینێكی سیاسیشەوە و بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی
دیكەی وەك ئەم دەوڵەتە ،ئەوە شتێكی زۆر ئاشكرایە،
هەروەها كارێكی زۆر مرۆڤانەیشە .لە تێڕوانینێكی سیاسی
ناوخۆییشەوە ئەوا چاڤێز بەشێوەیەكی دروست هەنگاو
دەنێت بۆ ئەوەی پیشانی بدات سەرلەنوێ موڵك و ماڵی
دەوڵەت دەگەڕێنێتەوە بۆ دەستی حكومەت و لە كۆمپانیا
بیانییەكانی دەستێنێت ،نەخۆشخانە ،كلینیكی ،ماركێت
دروست و سامان بەسەر گەلدا دابەشدەكات.
لەڕوی ئابوری و ئایندەی پیشەسازی نەوتیش لە واڵتدا،
ئەوا چاڤێز هەڵەیەكی گەورە دەكات .زەحمەتە ببینین واڵت
سەركەوتن و گەشەكردن بەدیدەهێنێت .شتێكی رونیشە كە
سیستمی ئابوری و سیاسی كۆن لەكاركەوتووە ،هەروەها
پەیڕەوی نوێش بەسەركەوتویی كار ناكات ،بۆ منونە رێگایەكی
نوێ بۆ بەدەستهێنانی ئەو تەكنۆلۆجیایە پێشكەش ناكات ،كە
پێویستیان پێیەتی بۆ نەوتی قورس لە ڤەنزوێال.
ئەمەش دەمانباتەوە بۆ ئەو پرسیارەی پەیوەندی بە
هۆكاری بەردەوامبوونی ڤەنزوێالوە هەیە لە فرۆشتنی نەوت
بە ویالیەتە یەكگرتوەكان .لە ئایندەشدا ڤەنزوێال باجەكە لە
رادەی پەرەپێدان و خێرایی ئەو پەرەپێدانە دەدات .ئەوان
باسی هێنانی كۆمپانیای چینی دەكەن ،بەاڵم چینییەكان توانا
و شارەزایی تەواویان نییە».
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لە یەكی مایۆی 2007دا یاسایەك چووە بواری
جێبەجێكردنەوە ،كە چاڤێز دەریكردبوو ،داوایدەكرد
دواپێگەی بەرهەمهێنانی نەوتی ژێر دەستی كۆمپانیا
بیانییەكان خۆماڵی بكرێن .خۆماڵیكردن كاریگەری لەسەر
بەرهەمهێنانی نەوت لە پشتێنەی ئۆرینۆكۆ هەبوو ،كە
گەورەترین یەدەگی جیهانی جۆری زۆر قورسی تێدایە.
كۆمپانیای پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال بە پێی رێوشوێنەكانی
پێشو پشكی كەمینەی بەركەوتبوو .پڕۆژە هاوبەشەكانی
پێشوش هەریەك لە كۆمپانیاكانی :ئیكسۆن مۆبیل،
چیڤرۆن ،تەكساكۆ ،ستات ئۆیل ،كۆنۆكۆ فیلیپس و بی پی
لەخۆگرتبوو ،دەشبووایە پێكهاتەكانی ئەو پرۆژانە بگۆڕرێن،
بەجۆرێك پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال رێژەیەكی تێیاندا هەبێت
لەسەدا  60كەمرت نەبێت.
جنێودان لەسەر مینبەری نەتەوەیەكگرتوەكان

لەوتارێكدا كە رۆژی 19ی سێپتەمبەری  2006پێشكەشیكرد،
سەرۆك چاڤێز لەبەردەم نەتەوەیەكگرتوەكاندا قسەیكرد و باسی
دەركەوتنی بوشی سەرۆكی ئەمریكای كرد لە رۆژی پێش ئەو
كۆبوونەوەیە و وتی« :دوێنێ شەیتان هاتبوو بۆ ئێرە!» .چاڤێز
بەمجۆرە باسی سەرۆكی ئەمریكای كرد و وتی« :هێشتا بۆنی
گۆگرد دەكەم لێرە».
بی بی سی نیوز20 ،ی سێپتەمبەری 2006
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بەاڵم چاڤێز دووپاتیكردەوە ،كە هێشتا ڤەنزوێال لە
پێشوازی كۆمپانیا بیانییەكانی نەوتدایە ،بەاڵم بەو پێیەنا،
كە خاوەنی پشكی زۆرینە بن .چاڤێز ئەوەیشی وت،
حكومەتەكەی نەیدەویست ئەو كۆمپانیایانە ڤەنزوێال
جێبهێڵن ،بەڵكو دەیوست ئەوە قبوڵبكەن هاوبەشێكی خاوەن
پشكی كەمینە بن .دەبێت خاوەنی پڕۆژە هاوبەشەكان
كۆمپانیای پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال بێت و پیشەسازی نەوت
لەدەستی ڤەنزوێالییەكاندا بێت.
پڕۆژە جێ مشتومڕەكانی وەبەرهێنان بەهەموو
پێوەرێك گەورەبوون و لەنێوان  2.5ملیار دۆالر بۆ
 4.5ملیار دۆالردا بوون (ئەو پارانەش ئەوانە بوون ،كە
پێدەچوو كۆنۆكۆ لەدەستیان بدات ئەگەر ڤەنزوێال دەست
بەسەر خاوەندارێتی پڕۆژەكانی نەوتی قورسدا بگرێت).
هەروەها پێدەچوو ئیكسۆن نزیكەی  800ملیۆن دۆالر
لەدەستبدات.
ساڵی  2005چاڤێز رێككەوتنی نەوتی لەگەڵ ئەرجەنتین
و بەرازیل و دراوسێكانی لە دەوڵەتانی كاریبی ئیمزاكردبوو،
هەروەها هەوڵیشیدا پەیوەندییەكانی لەگەڵ چین
بەهێزبكات لەڕێی رێككەوتنە نەوتییەكانەوە.
چاالكییەكانی چاڤێز لە سەرانسەری جیهاندا وادەركەوت،
كە بە ئامانجی بەرپاكردنی جەنگێك لەدژی ویالیەتە
یەكگرتوەكان داڕێژرابن ،یان بەالنی كەمەوە بەرپاكردنی
جەنگێكی ئابوری .بەهۆی نرخی بەرزی نەوتیشەوە
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داهاتی نوێی نەوت بواری دایە چاڤێز سرتاتیجێكی بوێرانە
بگرێتەبەر ئامانجی هاندانی ملمالنێ بێت لەنێوان دەوڵەتانی
تازەگەشەسەندوی خاوەن سامانی رسوشتی گەورە و ئەو
دەوڵەتە پێشكەوتوانەی پێویستی زۆریان بە نەوت هەیە.
لەنێو هاوواڵتیانی خۆیشیدا كەسانێك هەبوون دەترسان
چاڤێز هەڵەشەیی بكات و ملمالنێیەك هەڵبگیرسێنێت،
لە كاتێكدا كەسانێكی دیكە ستایشی سرتاتیجەكەیان
كرد و پاساوەكەیان قبوڵكرد ،كە بریتیبوو لەوەی جیهانی
تازەگەشەسەندو ،كە خاوەنی لەسەدا 85ی یەدەگی نەوتی
جیهانە ،دەتوانێت سودی زۆر لە تێكچوونی چاوەڕوانكراوی
بازاڕی نەوت ببینێت .زۆربەی توێژەرەوە ئەمریكاییەكانی
بواری نەوت پێیانوابوو چاڤێز زیانێكی گەورەی بە
واڵتەكەی گەیاندووە چ لەسەر ئاستی ئابوری و چ لەسەر
ئاستی سیاسی.
بە تێڕوانینی مایكل هایلی ،4ڤەنزوێال منونەیەكی نایاب
بوو بۆ دەوڵەتێك ئەو كۆمپانیا نەوتیانەی خۆماڵیكردوە،
كە كاری تێدا دەكەن و ئێستاش باجی ئەو كارەی
دەدات ،چونكە دەوڵەت كەوتبووە بارێكی نائومێدیەوە
و هەوڵیدەدا قەناعەت بە كۆمپانیا بیانییەكان بهێنێت ،كە
پێویستیان بەوە هەیە سەركێشی بە سەر دەستامیەكانیان
یاخود تەكنۆلۆجیاكەیانەوە بكەن لە ڤەنزوێال .هایلی
دەڵێت« :ئەوانە تەنانەت توانای ئەوەشیان نییە پشكی
دیاریكراوی خۆیان بەرهەمبهێنن ،كە داوایان لێدەكرێت.
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كاتێكیش مانگرتنەكانی ساڵی  2002رویاندا ،چەندین بیرە
نەوتیان داخست ،زۆربەی ئەو بیرانەش نەگەڕاونەتەوە
بۆ كاركردن ...ئەوان رێگایەكیان بەدەستەوە نییە بۆ
بەدەستهێنانی سەرمایەی جیهانی بەمەبەستی پەرەپێدانی
كارەكانیان بەشێوەیەكی شیاو .بارودۆخی نایجیریاش
هاوشێوەی ئێرەیە ،بەاڵم لەوێ بەالنی كەمەوە هەردو
كۆمپانیای چیڤرۆن و شل-ی لێیە .»...
ئازادی رادەربڕین لەسەر شێوازی ڤەنزوێال

«درۆكردن» تاوانێكی فیدراڵییە ،بەاڵم ...
تەنیا حكومەت دەتوانێت ئەوە دیاریبكات ،كە كێ درۆزنە
و كێ راستگۆیە.
«چاودێری» بوونی نییە ،بەاڵم ...
سەرۆك دەتوانێت پەخشی رادیۆیی و تەلەفزیۆنی رابگرێت
ئەگەر پێی وابێت ئەمە «خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی دەكات».
«ئازادی رادەربڕین» هەیە ،بەاڵم ...
«سوكایەتیكردن» بە بەرپرسێكی حكومی كارێكە پێچەوانەی
یاسایە.
«بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی» بۆ رادیۆ و تەلەفزیۆن
زامنكراوە ،بەاڵم ...
هەڕەشەی كوشنت لە رۆژنامەنووسان دەكرێت.
«چاودێری بوونی نییە» الیەنگرانی چاڤێز وادەڵێن ،بەاڵم ...
حكومەت بەكردەوە كەناڵەكانی راگەیاندنی كۆنرتۆڵكردوە.
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ویالیەتە یەكگرتوەكان چ كاریگەرییەكی بەردەكەوێت
ئەگەر ڤەنزوێال هەڕەشەكانی بباتە سەر و هەناردەی نەوت
بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان رابگرێت؟
هایلی دەڵێت« :پێموانییە كارەكە ئەوەندە زۆر گرنگ
بێت ،چونكە نەوت كااڵیەكی جیهانییە .باری نەوت بە
نرخی گونجاو لە ئوسرتالیاوە دێت بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان.
شتومەك لە ناوچەی دەریای ناوەڕاستەوە دەچێت بۆ ئاسیا و
هەموو جیهان دەبڕێت ،بۆیە ئەگەر نەوتی چاڤێز لە ڤەنزوێال
نەكڕین ،ئەوا رەنگە نەوتی مەكسیك بكڕین .لەبەر ئەوەش ،كە
نەوت كااڵیەكی جیهانییە ،راگرتنی هەناردەی نەوتی ڤەنزوێال
هیچ كاریگەرییەكی نابێت ،مەگەر هەموو دەوڵەتانی جیهان
پێویستیان بەوە هەبێت نەوتی ڤەنزوێال بكڕن».
لە ئۆكتۆبەری 2009دا هەناردەی ڤەنزوێال لە نەوت و
سوتەمەنی بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكان بەراورد بە ساڵی رابردو
بەڕێژەی لەسەدا  17.9دابەزی.
چین و ڤەنزوێال لە دیسەمبەری ساڵی 2009دا ،چەند
رێككەوتنێكیان ئیمزاكرد بە مەبەستی یارمەتیدانی ڤەنزوێال
لە پەرەپێدانی سەرچاوە نەوتییەكانیدا .هەروەها ڤەنزوێال
هەوڵی زیادكردنی فرۆشتنی نەوت بۆ چین دەدات ،كە
ئەوەش وایلێدەكات كەمرت پشت بە فرۆشتنی نەوت بە
ویالیەتە یەكگرتوەكان ببەستێت.

هەژمونی نەوت

281

پەراوێزەكان:
( )1دۆكیۆمێنتەكان لەالیەن یۆری بیمنتاڵ وەزیری پەیوەندی و
زانیارییەكانەوە پێشكەش كراون ،كۆماری ڤەنزوێالی بۆلیڤاری ،كە
لە سایتی ئەلیكرتۆنی  www.vcisis.comباڵوكرایەوە.
(« )2پاشەكشە گونجاوەكان ئارەزووە سیاسییەكانی شاڤێز ئاشكرا
دەكەن» سیمۆن رۆمیرۆ ،ئینتەرناشیۆناڵ هیراڵد تریبیۆن10 ،ی
یۆنیۆی .2008
( )3دوو چاوپێكەوتن لەگەڵ نوسەر ،لە 21ی مایۆی  2007و 29ی
نۆڤێمبەری .2007
( )4چاوپێكەوتنێكی نوسەر لەگەڵ مایكڵ هایلی لە 7ی ئەپرێلی
.2007
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بەشی 15

بەرازیل و پترۆبراز :كۆمپانیایەكی نەتەوەیی
نەوت لە جیهانێكی باشتردا

لەنێوان 9ی مایۆ و 8ی یۆنیۆی ساڵی 1992دا ،رێژەی
هەاڵوسان لە بەرازیل بۆ لەسەدا  22.94بەرزبووەوە بە
بەراورد بە رێژەی ماوەی چوار هەفتەی پێشرت ،كە لەسەدا
 22.53بوو ،بەپێی زانیارییەكانی پەیامنگای توێژینەوە
ئابورییەكانیش لە ساوپاولۆ .ئەم رێژەیە هاوتایە بە تێكڕای
هەاڵوسانێكی سااڵنەی زیاتر لە لەسەدا .1300
لەهەوڵێكیشدا بۆ كۆنرتۆڵكردنی هەاڵوسان ،حكومەت
نرخی نزمی بۆ بەرهەمەكانی پرتۆبراز 1دانا و پرتۆبرازیش
بڕێكی زۆر لەسەرمایەی وەبەرهێنانەكەی لەدەستدا ،كە زۆر
پێویستی پێی بوو .لە كاتێكیشدا كۆمپانیای دیكەی نەوت
هەژمونی نەوت
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پێیانوابوو قازانجی پێشبینی نەكراویان دەستدەكەوێت
بە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە كاتی جەنگی
كەنداو لە ساڵی 1991دا ،لەو كاتەدا پرتۆبراز ناچاربوو ئەو
نەوتەی بەنرخی بەرز هاوردەكرابوو ،بە زەرەر بفرۆشێت.
لەو سااڵنەدا نوكتەیەك باڵوبوو ،كە دەڵێت پرتۆبراز زۆر
تەمبەڵ بووە بەڕادەیەك باشرتە كۆمپانیاكە ناوی خۆی بنێت
«پرتۆسۆرۆس» .ئاستی بەرهەمی كرێكارانی پرتۆبراز نزیكەی
لەسەدا 25ی تێكڕای پیشەسازی بوو ،بۆیە بەرازیل ناچاربوو
نیوەی پێداویستییە نەوتییەكانی هاوردەبكات.
مایەی سەرسوڕمان بوو ،كە بەهاتنی ساڵی  2008بەرازیل
گەیشتە ئاستی خۆژێنی لەوزە و بووە هەناردەكارێكی تەواوی
نەوت .ئەمڕۆش پرتۆبراز بە گەورەترین كۆمپانیای بەرازیل
و یەكێك لە پەنجا گەورە كۆمپانیاكەی جیهان دادەنرێت و
لەپێش مایكرۆسۆفت و ئەی تی ئاند تی وۆڵ مارت-وە دێت.
* * *
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ساڵی  1953كاتێك پرتۆبراز دامەزرا ،ناسیۆنالیستەكان
هاواریانكرد« :نەوت نەوتی خۆمانە!» .كۆمپانیاكە لە
ئەنجامی هەوڵەكانی جیتۆلیۆ فارگاس سەرۆكی فاشیزمی
بەرازیلدا دامەزرا ،كە خوازیاربوو رێگەچارەیەك پەرە پێبدات
بۆ چڕكردنەوەی نەوتی بەرازیل لەدەستی دەوڵەتدا.
دوای ئەو پاشەكشانەی لە كۆتاییەكانی سەدەی بیستەمدا
دوچاری دراوی بەرازیل بوون ،فرناندۆ ئەنریك كاردۆسۆ ،كە لە
ساڵی 1994دا بەسەرۆكی بەرازیل هەڵبژێردرا ،یارمەتیدەربوو
لە گۆڕێنی ئاڕاستەی ئابوری بەرازیلدا ،بەمپێیەش بارودۆخی
پرتۆبراز گۆڕا .كاردۆسۆ دركی بەوە كرد ،كە پرتۆبراز
پێویستییەكی زۆری بە داڕشتنەوەی پەیكەرەكەی هەیە و
دەستی بەهەنگاوەكانیشی بەو ئاڕاستەیەدا كرد.
كاتێكێش سەندیكا كرێكارییە بەهێزەكان زانییان كاردۆسۆ
دەیەوێت گۆڕانكاری ریشەیی لە ئابوریدا بكات ،مانگرتنێكیان
دەستپێكرد ،بەاڵم مانگرتنەكە ئەنجامی پێچەوانەی لێكەوتەوە،
چونكە بووەمایەی توڕەبوونی بەرازیلییەكان ،كە گازیان بۆ
چێشتلێنەری چێشتخانەكانیان دەستنەدەكەوت و خەڵك
بەناچاری لەبەردەم وێستگەكانی سوتەمەنیدا ریزیان دەبەست.
رەنگە كاردۆسۆ دژی بەتایبەتیكردن بووبێت ،بەاڵم
دركی بەوە كرد ،كە سرتاتیجەكانی بازاڕ وەكو خستنەڕوی
پشكی كۆمپانیاكە بۆ تۆماركردنی گشتی لەبۆرسەدا 2یاخود
كێبڕكێكردن لەگەڵ كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان ،پێدەچێت
كارێكی بەسود بێت ،تەنانەت بۆ كۆمپانیایەكی نەتەوەیی
نەوتیش .سرتاتیجەكانی كاردۆسۆ هاتنەبەرهەم ،حكومەت لە
هەژمونی نەوت
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ساڵی 1999دا دەستیكرد بە رێگەدان بە خاوەنكارانی بیانی تا
پڕۆژەی خۆیان لەدژی پرتۆبراز بخەنەڕو لەو ناوچە نەوتیانەی
دەكەوتنە بەرامبەر كەناراوەكانی بەرازیلەوە .پرتۆبراز
پااڵوگەی پوختەكردنی نەوت و كەشتی گوێزەرەوەی نەوتی
هەبوو ،ببووە پێشڕەوی جیهان لە پەرەپێدانی تەكنۆلۆجیای
پێشكەوتوی تایبەت بە بەرهەمهێنانی نەوت لە ئاوی قوڵ و
زۆر قوڵیشدا.
چۆن بەرازیل بووە هەناردەكارێكی تەواوی نەوت

( )1بەرازیل ئەو ئیسانۆلەی پەرەپێدا ،كە لەقامیشی شەكر
دروستدەكرێت و سەملێندراوە كە جێگرەوەیەكی كەم تێچوی
بەنزینە .ئێستا شۆفێرە بەرازیلییەكان سەرپشكن لەنێوان
هەڵبژاردنی بەنزین و دیزل و ئیسانۆل و گازی رسوشتی بۆ
ئۆتۆمبێلەكانیان .ساڵی  2008بەرازیل سەربەخۆیی لەبواری وزەدا
بەدەستهێنا و بووە هەناردەكارێكی تەواوی نەوت.
( )2ساڵی  2007بەرازیل كێڵگەی نەوتی توبی دۆزیەوە،
كە كێڵگەیەكی نوێی نەوتە و دەكەوێتە ئاوی قوڵەوە ،مەزەندە
دەكرێت لەنێوان  5بۆ  8ملیار بەرمیل لە نەوتی خاوی سوك
لەخۆبگرێت .نەوتە نوێیەكە لەپاڵ پڕۆژەكانی پوختەكردن،
كە ئێستا پرتۆبراز ئەنجامیان دەدات ،دەكرێت دواجار بەرازیل
بكەنە هەناردەكارێكی گەورەی بەنزین بەجۆرێك ئەو هەناردانە
زیاتربكات ،كە دەچنە ویالیەتە یەكگرتوەكان و هەندێك دەوڵەتی
دیكە ،كە مەحاڵە پااڵوگەی نوێی پوختەكردنیان تێدا دروستبكرێت.
كێڵگەی توبی گەورەترین كێڵگەی نەوتییە ،كە دۆزرابێتەوە دوای
286

رۆبەرت سلیتەر

ئەوەی لەساڵی 2000دا كێڵگەیەك لە كازاخستان دۆزرایەوە12 ،
ملیار بەرمیل نەوتی لەخۆدەگرت.

وەك رێگەیەك بۆ ئامادەكردنی پرتۆبراز بۆ كێبڕكێ،
كاردۆسۆ هیرنی فیلیپ رایشستول-ی بە سەرۆكی كۆمپانیاكە
دانا ،كە خاوەنی بانكێكی وەبەرهێنان بوو .رایشستول چەند
سەودانامەیەكی ناكۆكی لەسەری لەگەڵ هەناردەكاراندا
رێكخست و سیستمێكی هاندانی دەستپێكرد ،كە لەسەر
پاداشتكردنی بەڕێوەبەران بنیات نرابوو ،بڕیاری دابینكردنی
ملیاران دۆالری بۆ موچە و تەندروستی پەسەند كرد و هەموو
بودجەی پرتۆبرازیشی بەكار برد .بەڕێوەبردنەكەی بووەهۆی
گەشەكردنی پرتۆبراز بەو شێوەیەی دەوڵەتانی دیكەی
بەرهەمهێنەری نەوت گەشەیانكردوە ،كە ئەویش لەڕێی نرخی
نزیك لە نرخی ركابەرە بیانییەكان .لە ماوەی شەش مانگی
یەكەمی ساڵی 2003دا ،بەرهەمی پرتۆبراز بە تێكڕای لەسەدا
 10.7زیادیكرد و ئیرت ساڵ لەدوای ساڵ زیادیكرد .لە ساڵی
2007دا پرتۆبراز خاوەنی یەدەگێكی نەوتی خاو بوو ،كە لە هی
چیڤرۆن زیاتر بوو و پڕۆسەی گەڕانیشی بە تێچوونێكی كەمرت
لەوەی ئیكسۆن مۆبیل ئەنجامدەدا .ئەمڕۆش پرتۆبراز پشكی
گەورەی نەوت و وزەی لەژێر دەستدایە ،سەرباری چاالكی
دیكەی پەیوەندیدار لە هەژدە دەوڵەتی ئەفریقیا و ئەمریكای
باكور ،باشور ،ئەوروپا و ئاسیادا .كۆی بەهای پشكەكانیشی
دەگاتە  133.5ملیار دۆالر.
پرتۆبراز تەنیا یەكێك نییە لە گەورە كۆمپانیا
بەرهەمێنەركانی نەوت لە جیهاندا ،بەڵكو گەورەترین
كۆمپانیای بەرهەمهێنی سوتەمەنی گیانەوەرییە لەسەر
هەژمونی نەوت
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ئاستی جیهانیش .لە نۆزدەی دیسەمبەری ساڵی 2005دا
پرتۆبراز واژۆكردنی گرێبەستێكی لەگەڵ كۆمپانیای نیبۆن
هانبای ژاپۆنی راگەیاند بۆ دامەزراندنی پڕۆژەیەكی هاوبەش،
كە بارەگاكەی لە ژاپۆن دەبێت و ناوی «ئیسانۆلی بەرازیل
– ژاپۆن» دەبێت بە مەبەستی هاوردەكردنی ئیسانۆل
لە بەرازیلەوە .بەمەش پرتۆبراز بووە بەشێكی گەورە لە
پیشەسازی ئیسانۆلی بەرازیل .ئەگەرچی سەرۆك بوش
ئامانجی ئەوەی دانابوو ،كە دەبێت بەهاتنی ساڵی  2005سێ
چارەكی ئەو نەوتەی ویالیەتە یەكگرتوەكان لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستەوە هاوردەیدەكات بگۆڕێت بۆ ئیسانۆلی ئەمریكی،
بەاڵم تا ساڵی  2008ئەم ئامانجە نەهاتەدی .بەرازیل تەنیا
نیوەی داخوازی لەسەر سوتەمەنی ئۆتۆمبێل لە ئیسانۆلەوە
دابین ناكات ،بەڵكو سوتەمەنییە گیاندارییەكەیشی
هەناردە دەكات بۆ هندستان ،ڤەنزوێال ،نایجیریا ،ویالیەتە
یەكگرتوەكان و دەوڵەتانی دیكەش .هەروەها پرتۆبراز یەكەم
هێڵی گەورەی بۆری سوتەمەنی گیانداری هەیە و پالنیشی
هەیە بۆ خەرجكردنی  54ملیار دۆالر لە دامەزراوەكانی
بەرهەمهێنانی سوتەمەنی گیانداری و دابەشكردنی تا ساڵی
دارایی .2010
پرتۆبراز میوانداری سەردانیكەری لە زۆر دەوڵەتەوە
كردوە ،لەوانە مەكسیك و نایجیریا و پیرۆ ،كە هەوڵیانداوە
السایی منونەی وزەی بەرازیل بكەنەوە .چەند كۆمپانیایەكی
نەوتی هەندێك دەوڵەت وەكو ستات ئۆیل ئەی ئێس ئەی
نەرویجی ،كە حكومەت خاوەنداری دەكات ،هاتوون و
هەوڵیانداوە بچنە پڕۆژەی هاوبەشەوە بەو هیوایەی بتوانن
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هەریەك لە یەدەگی نەوتی بەرازیل و تەكنۆلۆجیای پرتۆبراز
بەكاربهێنن .ئەم سەودانامەیە ئەوەندە گرنگ بوو بۆ نەرویج
بە رادەیەك ،كە شا هاراڵدی پێنجەم ،پاشای نەرویج خۆی لە
ساڵی 2003دا چوو بۆ ریۆ تا مۆركێكی فەرمی پێببەخشێت.
ساڵی  ،2000حكومەتی بەرازیل پشكێكی بە بڕی لەسەدا
 16لە پشكەكانی پرتۆبراز 3لە بۆرسەكانی وەك بۆرسەی نیویۆرك
و ساوپاولۆ خستەڕو .پشكەكانی پرتۆبراز بەكردەوە لە بەرازیل
مامەڵەیان پێوە دەكرا ،بەاڵم كاتێك لەویالیەتە یەكگرتوەكان
خرانەڕو ،كاریگەری گەورەیان لەسەر بەڕێوەبردنەكەی هەبوو،
چونكە بۆرسەی نیویۆرك پێویستی بە شەفافیەتی زیاتر هەبوو
بەراورد بە بۆرسەی ساوپاولۆ ،بەاڵم شەفافیەتی زیاتر زیانی بە
كۆمپانیاكە نەگەیاند .ئێستاش پشكەكانی پرتۆبراز لەنێو زۆرترین
ئەو پشكە بیانیانەدان ،كە لە بۆرسەی نیویۆركدا مامەڵەیان
پێوەدەكرێت ،پشكدارە دەرەكییەكان خاوەنی لەسەدا 60ی
كۆی پشكەكانین .جگە لەوەش بەپێچەوانەی هەندێك
كۆمپانیای نەتەوەیی نەوتی دیكەوە ،كە كەمێك كۆتوبەندیان
بەسەر ئەو كۆمپانیا بیانیانەدا دەسەپاند ،كە خوازیاربوون
كار لەگەڵ كۆمپانیایەكی ناوخۆییدا بكەن ،بەرازیل یاسایەكی
تێپەڕاند لەبارەی پێداویستییە ژینگەییەكان و پێداویستییەكانی
كرێكاری تایبەت بە خاوەنكارە بیانییەكان.
لە سەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەمدا
پرتۆبراز لە فراوانبووندا بوو ،چونكە بڕی یەك ملیار دۆالری
پێشكەشكرد لەبەرامبەر لەسەدا 59ی دووەم گەورە كۆمپانیای
بەرهەمهێنی نەوت لە ئەرجەنتین ،كە كۆمپانیای پیرێز
هەژمونی نەوت
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كۆمپانس (پیكۆم) بوو .بەهاتنی ساڵی 2008یش پرتۆبراز لە
بیست و حەوت دەوڵەتدا كاریدەكرد ،ئەم ژمارەیەش لە دوو
هێندەی ژمارەی ئەو دەوڵەتانە زیاترە ،كە پێش یەك دەیە
كاری تێدا دەكرد 4.بەرپرسانی پرتۆبراز خۆشحاڵن بە شوناسی
دووسەرەی كۆمپانیاكە بەوەی بەرجەستەبوونی ناسیۆنالیستی
بەرازیل و لە هەمانكاتیشدا چیرۆكی گەشەكردنە لە وۆڵ
سرتیت .ئەملیر گۆیلریم بارباسا بەڕێوەبەری دارایی پرتۆبراز
دەڵێت« :ئێمە وا سەیری خۆمان دەكەین ،كە خاوەنی باشرتین
شتین لە هەردوو جیهانەكەدا».
( )1بۆقە بچوكەكان و تەكنۆلۆجیا
پرتۆبراز لە پڕۆژەكانیدا پشتی بە باشرتین ئەو عەقاڵنە
دەبەست كە یان لەڕێی تاقیگەی توێژینەوەكانییەوە
دەهاتن یاخود لە رێككەوتنە توێژینەوەییەكانی كە لەگەڵ
زانكۆكانی دەوڵەت ئیمزای كردبوون .یەكێك لەو پرۆژانەش
بریتی بوو لە عەمبارێكی گەورەی ئاو لە زانكۆی فیدراڵی لە
ریۆ دی جانیرۆ .عەمبارەكە كە وەك منونەیەك دروستكرابوو،
قواڵیی  50پێ بوو لەهاوشێوەی با و شەپۆلی كەناراوەكان
بۆ دروستكرابوو ،دواجاریش یامەتیدەربوو بۆ دیزاینكردنی
سەكۆی سەالمەترت .پڕۆژەیەكی تریش بریتیبوو لە رۆبۆتێك،
كە هێڵی بۆرییەكانی بەدرێژایی كەناراوەكان لەپاشاموە
لینجەكان پاكدەكردەوە .ئەو ئەندازیارەی رۆبۆتەكەشی
دیزاین كردبوو دیزاینەكەی لە لێكۆڵینەوە لەجوڵەی مەلەی
بۆقە بچوكەكان وەرگرتبوو.
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منونەیەكی تر داهێنانەكانی پرتۆبراز ئەوەیە لەبری ئەوەی
لەنگەرێكی ئاسایی لە پۆاڵ دروستكراو بەكاربهێنێت تا سەكۆ
دەریاییەكانی پێ جێگیر بكات ،كۆمپانیاكە بۆی دەركەوت كە
بەتواناتر دەبێت ئەگەر تۆربیدێك بە درێژیی  55پێ و كێشی
 100تۆن رەوانەی قواڵیی زەریا بكات تا لەبنی زەریادا بچەقێت
هاوكات بە هۆی گوریسێكی پۆلیستەری زۆر بەهێز بە سەكۆكەوە
دەبەسرتێتەوە .ئەمەش لە سەكۆی ژمارە 37یدا لە زەریای ئەتڵەسی
ئەنجامدرا ئەویش بریتیبوو لە یەكەیەكی بەرهەمهێنانی سەر ئاو،
كە لە كەشتییەكی نەوت گوێزەرەوەی دەستكاریكراو دروستكرابوو.
لە ئۆگەستی 2009دا و بە ئومێدی قۆستنەوەی گرنگرتین
دۆزینەوەی نەوتی لەسەر ئاستی جیهان لە چەند ساڵی رابردودا
–كێڵگەكانی ناو ئاوی قوڵ ،كە ساڵی  2007دۆزرانەوە– بەرازیل
دەستبەرداری هاوكاریكردنی كۆمپانیا بیانییەكانی نەوت
بوو ،كە ماوەی یەك دەیەی تەواو بەردەوامبوو ،ئەویش بە
ئامانجی كۆنرتۆڵكردنی هەمان پڕۆسەی دەرهێنان .جیۆلۆجییە
نێودەوڵەتییەكان مەزەندە دەكەن ئەو كێڵگانە دەیان ملیار
بەرمیل نەوتی شیاو بۆ دەرهێنان لەخۆ بگرن.
( )1-1پرشنگێكی پەخش
لەنێوان مایۆی  1997و یۆنیۆی 2006دا بەهای پرتۆبراز
لە بازاڕی دارایی بەرازیلدا بەڕێژەی لەسەدا  1200زیادیكرد
ئەو ژمارەیەش هاوتایە بە تێكڕای ئەو هەاڵوسانەی واڵتەكە لە
ساڵی 1992دا بەدەستیەوە دەینااڵند.
ئەگەرچی پرتۆبراز بەشێوەیەكی زۆر بەشدارە لە ناوبانگی
كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوتدا بەو پێیەی بەهێزترین
هەژمونی نەوت
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گروپی نوێی بەرهەمهێنەرانی نەوتە ،ئەوا زۆربەی كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوت بەم كۆمپانیا بەرازیلییە نەگەیشتونەتەوە
لەڕوی توانای گەشەپێدانی یەدەگە نەوتییەكانیەوە .بۆ منونە
لە كۆمپانیای پرتۆلیۆس دی ڤەنزوێال ،لەپاش چوونە دەسەاڵتی
هۆگۆ چاڤێز و دەستكردن بە ئاڕاستەكردنی داهاتی نەوت بۆ
بەرنامە كۆمەاڵیەتییە گوماناوییەكان ،بەرهەمهێنان بەتێكڕای
لەسەدا  25دابەزی .هەرچی كۆمپانیای برتامینای ئەندۆنیسیاشە،
كە دەوڵەت خاوەنیەتی ئەوا لە گەندەڵی و خزماتیەتیدا نقوم
ببوو ،بەڕادەیەك ناچار بوو ببێتە هاوردەكارێكی تەواوی
نەوت لەبری هەناردەكارێكی تەواوی نەوت .پرتۆبراز منونەی
چیرۆكێكی دەگمەنی سەركەوتنە بۆ كۆمپانیایەكی نەتەوەیی
نەوت –یەكێكیشە لە كەمینەیەكی كەمی ئەو كۆمپانیا
نەتەوەییانەی نەوت ،كە پرشنگیان پەخش بووە بە سەر كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوتدا– ،هەروەها زۆر دوریشە لە كۆمپانیا
نەتەوەییەكانی نەوت لە هەریەك لە روسیا و ئێران و ڤەنزوێال.
پەراوێزەكان

( )1پرتۆلیۆ برازیلییرۆ ئێس ئەی.
( )2زۆربەی پشكەكانی پرتۆبراز لەگەڵ مافی دەنگدان موڵكی حكومەتی
بەرازیلن.
( 4 )3ملیار دۆالری ئەمریكی.
( )4ناوبانگی كۆمپانیا تایبەتە نێودەوڵەتییەكە بە پێشكەوتنە
تەكنۆلۆجییەكەی پتەوتر بوو كاتێك بووە یەكەم كۆمپانیا رەزامەندی
رێكخستنی ئەمریكای بەدەستهێنا بۆ باڵوكردنەوەی سەكۆی سەرئاو لە
كەنداوی مەكسیك.
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بەشی 16

دوای وەرچەرخانی تەرازوی هێز:
ئەمە هەمووی بەرەو كوێمان دەبات؟

دەوڵەتێكی گەورەی ئەوروپا دەوڵەتێكی خاوەن
سەروەری دراوسێی داگیردەكات ،دەستی بەسەردا دەگرێت،
هاوواڵتیانی بۆمبباران دەكات و بە بێسڵەمینەوە بەتانكەكانی
هەڵدەكوتێتە سەری.
كەشتییەكی جەنگی سەر بەدەوڵەتێكی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست لە كۆنتێنەرێكی نەوتی ئەمریكا نزیكدەبێتەوە و
دەیخاتە نێو سێرەی چەكەكانیەوە و هەڕەشەی تەقەلێكردنی
دەكات ،لە رێڕەوێكی نێودەوڵەتی نەوتدا.
چەتەكانی دەریا لەبەرامبەر كەناراوەكانی سۆماڵ
هێرشدەكەنە سەر كەشتییەكان لە رێڕەوی دەریایی نۆكەندی
هەژمونی نەوت
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سوێسدا ،داوای پارە دەكەن لەبەرامبەر گیانی ستافەكانیان،
شتومەكەكانیاندا و چەندین كەشتی ناچار دەكەن رێگایەكی
دورتر و تێچوی زۆرتر بگرنەبەر ،لەڕێی سوڕانەوە بەدەوری
ملەی ئاواتدا.
دەوڵەتێكی خۆرئاوای ئەفریقیا چەند تاقم و چەتەیەك
حوكمی دەكەن ،كە پارە لە خۆرئاوا دەكێشنەوە ،لە
هەمانكاتیشدا خۆی لە پابەندییەكانی بەرامبەر بانكی
نێودەوڵەتی دەدزێتەوە.
 ...شەڕی ناوخۆ  ...پیاوكوشنت  ...ئاوارەبوونی دانیشتوان
 ...نرخی هەاڵوساوی خۆراك  ...گەندەڵی  ...پێشێلكردنی
مافەكانی مرۆڤ  ...پارەكێشانەوەی نێودەوڵەتی ...
دەستبەسەرداگرتنی موڵك و ماڵ ...
زۆرن ئەو منونانەی وەرچەرخانی تەرازوی هێز
دروستیكردون ،هەیانە گەورە و هەشیانە بچوكە .سیستمی
نوێی نەوتی مانای چیدەگەیەنێت بۆ جیهان؟ بەرەو كوێامن
دەبات؟ هیچ بژاردەیەكامن هەیە ،یان كۆنرتۆڵی رەوشەكەمان
لەدەستداوە؟
* * *
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وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا مانای ئەوەیە ئەكتەرە
نوێیەكانی جیهانی نەوت رێسا كۆنەكانیان وازلێهێناوە و
الیەنی نوێ هەوڵدەدەن جڵەوی كاروبارەكان بگرنە دەست.
ئامانجەكانی ئەم كارەكتەرە نوێیانە لە ئامانجی ئەكتەرە
كۆنەكان جیاواز نییە ،ئەویش ئەوەیە زۆرترین بڕە پارە
كۆبكەنەوە ،بەاڵم جیاوازییەكە لەوەدایە ئەم ئەكتەرە نوێیانە
هەمان ئەو تێڕوانینە دوربینەیان نییە ،كە هاوتاكانیان لەكۆندا
هەیانبوو .زۆربەشیان بۆ ماوەیەكی دورودرێژ نامێننەوە.
ئەوانە دەیانەوێت بۆ زۆرترین ماوە دەست بەو
دەسەاڵتەوە بگرن ،كە بەدەستیانهێناوە و پارە كۆبكەنەوە
بۆ ئەو رۆژەی الیەنێكی تری بەهێزتر و لێزانرت و دڕندەتر،
ئەو دەسەاڵتەیان لەچنگ دەردەهێنێت .ئەوانە بیریان لە
بنیاتنانی دەوڵەتەكانیان نەكردۆتەوە.
وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی
توندوتیژی بۆ ماوەیەكی كورتخایەن ،كاتێك دەوڵەتێك
لەگەڵ دەوڵەتێكی تردا دەجەنگێت لەسەر دوا پاشاموەكانی
سوتەمەنی بەردین ،كە دواجار بەدڵنیاییەوە بەكاردەبرێت،
وەك چۆن رۆنی نەهەنگی تایبەت بەچرا زیاتر لە سەد ساڵ
لەمەوبەر بەكاربرا.
ئەمەش دەبێتە هۆی دەگمەنبوونی بەروبوومی
كشتوكاڵی ،كاتێك دەوڵەتە پارەدارەكان هەوڵدەدەن
خۆراك لە دەوڵەتە بێ پارەكان ببەن بۆ ئەوەی بیكەنە
سوتەمەنی.
هەژمونی نەوت
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وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا دەبێتە هۆی بەكارهێنانی
سوتەمەنی بەردینی نا نەوتی –خەڵوز و گازی رسوشتی–،
بەشێوەیەكی كاتی و رەنگە بشبێتە مایەی بەكارهێنانی
سەالمەترتی وزەی ئەتۆم .ئەو وەرچەرخانە دەبێتە مایەی
گەیشنت بە جێگرەوەی نوێی وزە لە دۆستی ژینگە و
تەكنۆلۆجیای بااڵ لە مەودای دوردا ،چونكە دواجار گیرفانی
خەڵك ئەو بژاردانەیان بەسەردا دەسەپێنێت ،كە پەییان
پێنەبردون .وزەی خۆر ،كارۆئاوی ،وزەی با و شێوازەكانی
دیكەی ،كە هێشتا بەخەیاڵدا نایەن قۆناغی تاقیكردنەوە
تێدەپەڕێنن و بەكردەوە چارەسەرمان پێشكەشدەكەن.
ئەوەی لە رابردودا سیستمی نەوتی پێ جیاكراوەتەوە،
رادەی رێكخراوییەكەی و توانای پێشبینیكردن و ئاسانی
مامەڵە لەگەڵ كردنی و ئارامییە رێژەییەكەی بوو .لە
رابردودا هەژمون لەدەستی كەمینەیەك لە كۆمپانیا یاخود
دەوڵەتەكاندا بوو ،ئەگەرچی گەورە كۆمپانیاكانی نەوت یان
سعودیە یاخود ئۆپیك دیكتاتۆر و قۆرخكاریش بوون ،ئەوا
بەالنی كەمەوە پیاوی كار بوون ،نەك تاوانبار .بەوپێیەش
كە پیاوی كار بوون ،ئایندەی كارەكانیان بەالوە گرنگ
بوو وەك چۆن ئێستای كارەكانیان بەالوە گرنگە .ئەوان
دەیانزانی ،كە سەقامگیری بنەمای كاركردنە ،بۆیە هەوڵی
پاراستنی سەقامگیرییان دەدا ،چ لە روی خراوەڕو یاخود
نرخەوە .لە ساڵی 2008دا تەواو پێچەوانەی ئەمە رویدا،
چونكە ناسەقامگیری بوو ،كە سیستمی نوێی نەوتی پێ
جیادەكرایەوە.
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لە سەرەتای ساڵی 2010دا ئاشكرابوو ،كە هەژمون
بەسەر نەوتی نێوەدەوڵەتیدا كەوتبووە دەستی چەندین
الیەنی جیاجیاوە .زۆرجار ناوی سعودیە دەبرێت،
ئەگەرچی هۆكارەكە ئەوەیە پشكی شێر لە نەوتی جیهان
بەرهەمدەهێنێت ،بەاڵم جارجار ناوی دەوڵەتانی دیكەی
بچوكی بەرهەمهێنی نەوت یاخود ناوی كۆمپانیایەك لەو
كۆمپانیا نەوتییە گەورانەی دەوڵەتان خاوەنیانن ،ئەوانەی
پێیاندەوترێت كۆمپانیای نەتەوەیی نەوت ،دەهێرنێت.
هەندێجاریش دەوترێت ئەم هەژمونە تەنیا لەدەست
بازرگانانی بازاڕی گرێبەستە خێرا و ئایندەییەكاندایە.
نەبوونی توانای پێشبینیكردن ،بازاڕ توشی دەمارگیری
دەكات .بۆ منونە رەنگە رۆژێك لە رۆژان نرخی بەرمیلێك
نەوت بگاتە  150دۆالر ،پاشان رەنگە لە رۆژێكی تردا
دابەزێت بۆ  115یان  100یاخود  70دۆالر .رەنگە رۆژێك
لە رۆژان شارەزایان پێشبینی ئەوە بكەن لەماوەی دە ساڵدا
نەوت تەواو ببێت ،پاشان رەنگە رۆژێكی تر كێڵگەیەكی نوێی
گەورەی نەوت بدۆزرێتەوە ،دواتر پێشبینییەكانی تەواوبوونی
نەوت كەمێك دیارنامێنن.
ئێمە بەكردەوە نەوتی قورس ،نەوتی وەرگیراو لە ملی
قەتران و یەدەگی نەوتی بەردین بەكاردەهێنین ،تاكە شت
كە دەبێت هەژماری بۆ بكەین ئەوەیە پێویستە نرخی نەوت
ئەوەندە بە بەرزی مبێنێتەوە وابكات پڕۆسەی پوختەكردنی
نەوتی قورس كاریگەر بێت لەڕوی تێچوونەوە .مایەی
هەژمونی نەوت
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سەرنجیشە سەرەڕای بەرزبوونەوەی تێچوونی دارایی
دەرهێنان و پوختەكردنی ئەو جۆرە قورسانەی نەوت یاخود
ئەو جۆرانەی سوتەمەنی بەردین ،كە گۆگردیان زۆرە ،ئەوا
تێچوونە ژینگەییەكە زۆر گەورەترە .وادیاریشە دواجار
بازاڕ و جیهانیش لەو بیرۆكەیە تێگەیشتوون ،كە نەوت
كااڵیەكی سنوردارە ،بۆیە توانای بەرهەمهێنەرانی نەوت
بۆ درێژەپێدانی بەرهەمهێنانی بۆ بیست ساڵی دیكە یان
پەنجا و تەنانەت سەد ساڵی دیكەش لەمەودای دوردا هیچ
بایەخێكی نابێت ،بەكاربەرانی نەوتیش هۆشیاری ئەوەیان
پەیداكردوە ،كە دەبێت جێگرەوە بدۆزرێتەوە 1.پێنج یان دە
ساڵ لەمەوبەر چەندین ئابوریناس پێشبینییانكرد ،كە ئەگەر
نرخی بەرمیلێك نەوت بگاتە  100دۆالر ،ئەوا ئابوری جیهان
هەرەسدەهێنێت .كاتێكیش ئەوە رویدا دواجار هەست بە
كاریگەری نرخ بەرزی نەوت كرا .بۆیە لە مارسی 2008دا
ئەمریكییەكان ئۆتۆمبێلەكانیان بەتێكڕای  11ملیار میل
كەمرت لێخوڕی بەراورد بە مارسی  ،2007ئەوەش یەكەم
دابەزینی لەو جۆرەیە لە ساڵی 1979وە و توندترینی
دابەزینە تۆماركراوەكانە .دوابەدوای ئەمە دابەزینی نرخ
رویدا ،بەاڵم ئەو دابەزینە رەنگدانەوەی قەیرانی دڵنیایی
و داكشان بوو ،نەك وێنەی خواست و خستنەڕو لە بازاڕی
نەوتدا .چونكە دابەزینی خواستی جیهانی مانای دابەزینی
نرخی بەرمیلی نەوتە.
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رێژەی داهاتی خەرجكراو بۆ بەنزین

لە نیوەی یەكەمی ساڵی 2008دا زۆربەی ئەمریكییەكان
لەسەدا 4ی كۆی داهاتیان بۆ بەنزین خەرجدەكرد ،بەاڵم لە
هەندێك ناوچەی وەكو دەلتای میسیسپی ئەم رێژەیە بەرزبووەوە
بۆ لەسەدا .13

چارەسەری كاتیامن بۆ چەند گەڕێكی ئەم بارودۆخە
دۆزیوەتەوە ،لەوانەش -لە یەكێك لە خاڵەكاندا– راگرتنی
ئەو بەرنامەیەی ئامانجی پڕكردنی عەمبارە سرتاتیجییەكانی
نەوت بوو لەواڵتدا ،بەشێوەیەكی كاتی لە الیەن وەزارەتی
وزەی ئەمریكاوە (لە وەاڵمی گوشارەكانی كۆنگرێسدا) ،بەاڵم
چەند زلهێزێك گوشاریان لەسەر حكومەتی فیدراڵی زیاتر كرد
بۆ گەڕان بەدوای نەوت لەناو سنوری ئەمریكادا .بۆ چەند
ساڵێكیش چاالكوانانی بواری پاراستنی ژینگە بەرهەڵستی
هەڵكەندنیان كرد لەمیانی گەڕان بەدوای نەوت لە ئاالسكا،
بەاڵم ئێستا بیرۆكەكە بە تەواوی بەدور دەزانرێت.
گفتوگۆ لەبارەی هەڵكەندن بۆ گەڕان بەدوای نەوتدا
لە جەمسەری باكور 2لەئارادایە ،تەنانەت گفتوگۆش
لەبارەی ئەوە دەكرێت ،كە دەبێت چی لەژێر روپۆشی
بەستەڵەكی جەمسەریدا بێت 3.ویالیەتە یەكگرتوەكان
سەرقاڵی دروستكردنی دوو كەشتی نوێی بەستەڵەكبڕە «بە
مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندییەكانی ئێستا و ئایندە» لە
هەردوو جەمسەری باكور و باشور ،كەنەداش داوای كەشتی
نوێی دیدەوانی كردوە بە مەبەستی پاراستنی سەروەری
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خۆی لەجەمسەری باكور .دوای ئەوەش كە دانیامركییەكان
هەڵكەندنیان لە گرینالند دەستپێكرد ،ئەوانیش هەوڵەكانیان
بۆ دۆزینەوەی ئەو بەڵگانە دەستپێكرد ،كە پشتیوانی
داواكارییان بۆ كۆنرتۆڵكردنی ناوچەی جەمسەری باكور
دەكەن .هەروەك وەفدی نێودەوڵەتی لە هەریەك لە چین و
هندستان و ژاپۆنەوە بەرەو ناوچەی جەمسەری باكور هاتن
بۆ هەڵسەنگاندنی ئەگەرەكانی ئایندە.
لە سەدەی رابردودا جیهان یەك ترلیۆن بەرمیل نەوتی
بەكاربردووە و هێشتا  1.2ترلیۆن بەرمیلی دیكە وەك یەدەگی
نەوت هەیە .ئەگەر ئاستی گەشەكردنی خواست وەك ئێستا
بەردەوام بێت ،ئەوا نزیكەی یەك ترلیۆن بەرمیل لە كەمرت لە
سی ساڵدا بەكاردەبرێت ،بەاڵم بەچاوپۆشین لەهەموو ئەو
قسانەی سەبارەت بە سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە دەكرێن،
ئەوا هێشتا لە دۆخێكدا نین بتوانین دەستبەرداری نەوت
ببین.
( )1گەڕان بەدوای جێگرەوەدا
ئاشكرایە كە سەچاوەكانی وزەی جێگرەوە دەتوانن
كاریگەری چەندین كێشەی پەیوەست بە قورسی دۆزینەوەی
نەوت سوك بكەن ،بەاڵم هەندێك جێگرەوە ئەو بەڵێنانە نابەنە
سەر ،كە لەسەرەتادا دەیدەن .منونەی ئەمەش ئیسانۆلە.
چونكەی ئەو ئیسانۆلەی لەسەرەتادا وەك چارەسەرێك
بۆ پشتبەستنی ویالیەتە یەكگرتوەكان بە هاوردە نەوتییەكان
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بانگەشەی بۆ كرا ،ئێستا رەخنەی لێدەگیرێت ،كە بۆتە
هۆی بەرزبوونەوەی نرخی خۆراك و باڵوكردنەوەی دووەم
ئۆكسیدی كاربۆن بەڕێژەیەكی زیاتر لە بەنزین و بڕێكی كەمرت
لە وزە بەرهەم دەهێنێت بەرێژەی سێیەك بۆ هەر گاڵۆنێك.
تەنانەت ئەگەر كۆمپانیاكانی نەوت ئەو مەرجە
فیدراڵیانەیش جێبەجێ بكەن ،كە داوا دەكەن تا ساڵی ،2022
 36ملیار گاڵۆن ئیسانۆل بەكاربهێرنێت –هەندێك توێژەر
پێیانوایە كارێكی مەحاڵە– ئەوا ئەم ئامانجە تەنیا لەسەدا
10ی خواستی ئێستای ئەمریكا لەسەر نەوت دەگرێتەوە.
دیارە بە هۆی نەوتەوە جیهان بەرەو كێبڕكێی زیاتر و
ناكۆكی زیاتر و توندوتیژی زیاتر دەچێت .هەر بە هۆی
نەوتەوە ،چین هەوڵدەدات دەوڵەتانی خۆرئاوای ئەفریقیا
رازیبكات ،ڤەنزوێال دەچێتە رێككەوتنەوە لەگەڵ ئێران،
روسیاش خواستی ئەوەی هەیە هەژمون و سەربەرزییە
لەدەستچووەكەی بەدەستبهێنێتەوە .هاوپەیامنی نوێ
پێكدێت ،خواستی كۆن سەرهەڵدەدەنەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا
بەهۆی مۆتەكەی داكشانی ئابورییەوە ،كە جیهانی گرتوەتەوە،
هیچ سەركردەیەكی جیهانی خۆرئاوا ئەو ئازایەتییەی
نەبوو ،باری نائاسایی رابگەیەنێت .كەس ئامادەنەبوو باسی
گرتنەبەری هەڵوێستێكی «چەرچڵیانە» لە دەستنیشانكردنی
«دوژمندا» بكات و سوربێت لەسەر ئەوەی هاوواڵتیان
پێكەوە كۆببنەوە بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێكی بە پەلە.
كاتێك گۆڕانێكی گەورە لە پڕۆسە یاخود میكانیزمە
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ئابورییەكاندا رودەدات– واتە وەرچەرخان لە تەرازوی
هێزدا – ناسەقامگیری ئەنجامێكی رسوشتی ئەو گۆڕانكارییە
دەبێت .ئەم حاڵەتەش كە لەبەر دەستامندایە –كە تایبەتە
بە گواستنەوە لە سیاسەتێكی وزەی پشتبەستوو بە نەوت بۆ
سیاسەتێك ،كە پشت بە وزەی جێگرەوە ببەستێت بە ئامانجی
پاراستنی وزە -شتێكی جیاواز نییە .بۆیە بەردەوام دەبین لە
بەكارهێنانی نەوت ،چونكە بژاردەی كەمامن لەبەردەمدایە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خەڵوز و گازی رسوشتی و وزەی ئەتۆم
بەكاردەهێنین .ئۆتۆمبێلی دووڕەگ ،ئۆتۆمبێلی كارەبایی،
پایسكلەكامنان و تەنانەت پێیەكانیشامن بەكاردەهێنین.
وەاڵمەكەمان لەشێوەی شۆڕشێكدا دەستناكەوێت ،بەڵكو
لەڕێی گەشەكردمنانەوە دەستامندەكەوێت .وەاڵمەكە
بریتیدەبێت لە كەمكردنەوەی پلە بە پلەی بەكارهێنانی
نەوتی بیانی ،هاوكات رودەكەینە بەكارهێنانی گازی رسوشتی،
كە زۆرترە و لەڕوی ژینگەییەوە پاكرتە ،یاخود رودەكەینە
بەداخەوە– خەڵوز و خاوی تاڵ ،كە ژینگە زیاتر پیسدەكەن.ئەگەرچی پەنا بۆ ئەم گواستنەوە پلە بە پلەیە دەبەین
(ئەگەر بەشێوەی كاتیش بێت) ،بە مەبەستی كەمكردنەوەی
بەكاربردنی سوتەمەنی و بەكارهێنانی سوتەمەنی بەردینی
جێگرەوە ،ئەوا پێویستە زۆر بەجدی لە پشتی پەردەوە كار
بكەین بۆ هێنانەدی وەرچەرخانێكی راستەقینە لە تەرازوی
هێزدا –بەرەو بەرهەمهێنانی وزەی جێگرەوە لە ناوخۆدا–
بۆئەوەی خۆمان لە پشتبەسنت بە نەوت رزگاربكەین،
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هەروەها بۆ بەرگریكردن لەخۆمان لەبەرامبەر ئەو دەوڵەتە
نەوتییە دەستدرێژیكارانەی لەپڕ وەكو ددانی ئەژدیها لە
هەموو شوێنێكی جیهاندا سەریان هەڵدا.
سیستمی نوێی نەوتی سیستمێك نییە هێندەی بریتییە
لە كۆمەڵێك بەش ،كە بە شێوەیەكی كوێرانە جموجوڵ
دەكەن .چیرت پێكنەهاتووە لە كۆمەڵێك ئەكتەری ئاشتیخواز،
كە هەموویان رێككەوتون پێكەوە بەئاشتیانە گەمەكە بكەن،
بەڵكو ئێستا پێكهاتووە لە كۆمەڵێك ئەكتەر باوەڕیانوایە
رۆژ بە رۆژ جڵەوی كاروبارەكانیان لەدەس دەچێت ،بەاڵم
ئامادەنین خواستەكانی خۆیان جڵەو بكەن ،یاخود ناتوانن
ئەو كارە بكەن.
هەرچۆنێكبێت خواست زیاد دەبێت .چونكە پێشبینی
دەكرێت ژمارەی دانیشتوانی جیهان تا ناوەڕاستی سەدەی
بیست و یەكەم بەڕێژەی لەسەدا  50زیاد بكات و بگاتە 9
ملیار كەس ،پێدەچێت ژمارەی ئۆتۆمبێلیش لە ماوەی سی
ساڵدا ببێتە دوو هێندە و بگاتە دوو ملیار ئۆتۆمبێل ،هەروەك
پێدەچێت ژمارەی فڕۆكە نەفەرهەڵگرەكان لەماوەی نزیكەی
بیست ساڵدا سی و شەش هەزار تێبپەڕێنێت.
ئەگەر ئەوە روبدات –بە پێی پێشبینییەكان– كە لەماوەی
بیست ساڵی داهاتودا بەكاربردنی نەوت بۆ دوو هێندە
زیادبكات ،كەواتە بەدەیان ملیار بەرمیل نەوتی سااڵنە لە كوێوە
دێت؟
گەورە كۆمپانیاكانی نەوت –هاوشێوەی بی پی و چیڤرۆن
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303

و ئیكسۆن مۆبیل– روبەڕوی سەختی زیاتر بوونەوە لە
كێبڕكێكردن لەسەرانسەری جیهاندا .چونكە چواردە كۆمپانیا
لەنێو گەورەترین بیست كۆمپانیا لەسەر ئاستی جیهان
خاوەندارێتیان هی دەوڵەتانە ،لەوانەش ئارامكۆی سعودیە و
گازپرۆمی روسیا .لەسایەی زیادبوونی تێچوونی پڕۆسەكانی
گەڕانیشدا ،كۆمپانیا بە ئەزمونەكانی نەوت روبەڕوی
زەحمەتی زیاتر دەبنەوە لە دیاریكردنی شوێنی نوێی نەوتدا.
باڵوكراوەی «ئینتەرناشیۆنال پرتۆلیۆم مەنسلی» ،كە لە
بەڕێوەبەرایەتی زانیارییەكانی وزە دەرچووە ،دەریدەخات،
بەرهەمی جیهان لە یەنایەری 2008دا  74466000بەرمیلی
رۆژانە بووە ،كە بڕی  168000بەرمیل لە ترۆپكی پێشوی لە
ساڵی 2005دا كەمرتە.
خواست و خستنەڕو

*بەرهەمهێنانی نەوت دابەزین یاخود جێگیری بەخۆوە
دەبینێت لە هەریەك لە مەكسیك و ڤەنزوێال و دەریای باكور
و روسیا.
*دەكرێت لە ساڵی 2015دا خواست لەسەر نەوت بگاتە 99
ملیۆن بەرمیلی رۆژانە كە لەساڵی 2008دا  87ملیۆن بەرمیلی
رۆژانە بووە.
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە

لەراستیدا لە سااڵنی  2007و 2008دا ئەگەرچی كۆمپانیاكان
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زیاتر لە  100ملیار دۆالریان لە پڕۆسەكانی گەڕاندا خەرجكرد،
بەاڵم بڕی ئەو نەوتە نوێیە دۆزیانەوە لەبڕی ئەو نەوتە
كەمرتبوو ،كە لە هەمان ئەو ماوەیەدا لە زەوی دەریانهێنا4.
لەوەش گرنگرت ئەوەیە تێچوونی دۆزینەوەی یەدەگی نەوت
لە ساڵی 2008دا بە نزیكەی لەسەدا  200بۆ  300زیاترە لەو
تێچوونە لە ساڵی 2003دا ،ژمارەی بیرە نوێیە دۆزراوەكانیش
لە ماوەی نێوان ساڵی  2003بۆ 2008دا بەڕێژەی لەسەدا 65
كەمبۆەتەوە5.
دیاربوو كە مانگەكانی سەرەتای ساڵی  2008وەك خاڵێكی
وەرچەرخانن بۆ ئەمریكییەكان ،كە هەستدەكەن نرخی
نەوت بەرزبۆتەوە تا ئەو رادەیەی كاریگەری لەسەر شێوازی
ژیانیان هەیە و پێویستدەكات هەندێك گۆڕانكاری بكەن.
لە سەرەتای هاوینی ئەو ساڵەدا ،ئەمریكییەكان لە هەموو
روەكانی ژیانەوە دەستیانكرد بە كەمكردنەوەی بەكاربردنی
بەنزین .شۆفێران وەك ناڕەزایی بەرامبەر بەرزبوونەوەی
نرخی دیزل ،ئۆتۆمبێلەكانیان وەستاند و كۆمپانیاكانیش
دەستیان كرد بە پارە وەرگرتن لەبەرامبەر ئەو بەتانی و
سەرین و كەلوپەالنەی لە رابردودا بەخۆڕایی پێشكەش
دەكران و رەسمی زیاتریان لەسەر كەلوپەلی زیادە دانا .زانكۆ
ئەهلییەكان و ئەو زانكۆیانەی لە شارە بچوكەكاندا بوون،
تەنیا چوار رۆژ لە هەفتەیەكدا كاریان دەكرد بۆ یارمەتیدانی
فەرمانبەران لەخۆگونجاندن لەگەڵ نرخی بەرزی سوتەمەنیدا.
هەندێك كۆمپانیای وەك هۆلیت باكارد ،تێكڕای بەكارهێنانی
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ڤیدیۆكۆنفرانسی زیادكرد بە مەبەستی دەربازبوون لە زۆربەی
گەشتەكانی فەرمانبەرانی و هانیدەدان بۆ بەكارهێنانی
پاسەكانی كۆمپانیا و هاوبەشیكردن لە ئۆتۆمبێلە تایبەتییەكان
و بەكارهێنانی پایسكلدا .تەنانەت دواتریش ،كە نرخەكان
دابەزین ،ئەو شێوازە بۆ مەودای دور چەسپێندرابوو.
وەرچەرخان لە تەرازوی هێزدا پلە بە پلە شێوازی ژیامنان
دەگۆڕێت .دەبیستین كە كۆمەڵگەی دانیشتوان دەوروبەریان
بەجێهێشتووە و گەڕاونەتەوە ناو شارەكان ،هەروەها
دەبیستین كە ئۆتۆمبێل هەیە بە سوتەمەنی لێكدراو
كاردەكەن و ئۆتۆمبێلی زیرەكیش هەیە ،هەروەك ماتۆڕی
سوكەڵە (ڤێسپا) ،لە شەقامی ناو شارەكامنان و پلێتی وزەی
خۆر لەسەر سەربانی ماڵەكانی دەوروبەری شار و كێڵگەكانی
با لە گوندەكان دەبینین .هەروەها دەبیستین كەسانێك
وازیان لەخواردنەوەی ئەو ئاوە كانزاییە هێناوە ،كە بەكەشتی
بارهەڵگر لە زەریای ئەتڵەسییەوە گوازراوەتەوە لەبری ئاوی
بۆری مااڵن بەكاردەهێنن ،لە بەفرگردا هەڵدەگیرێت .هەروەها
كەمپین رێكدەخرێت بۆ كڕینی بەرهەمی ناوخۆ بە ئامانجی
قەناعەتپێهێنانی خەڵك بە هەڵبژاردنی بەرهەمی ناوخۆیی
لەبری ئەو بەرهەمانەی لە شوێنی تری واڵتەكە و جیهانەوە
هێرناون ،بەاڵم دەوڵەتە نەوتییە دەستدرێژیكارەكان وامان
لێدەكەن رێوشوێنی وا بگرینەبەر ،كە دەبوو لەخۆمانەوە
بیانگرینەبەر .لەمڕۆ بە دواوە ناتوانین بڵێین هۆشیاریامن
پێنەدراوە.
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سەرەڕای بەرزبوونەوەی زۆری نرخی نەوت لە بەشی
یەكەمی ساڵی 2008دا ،بەاڵم لە هاوینی ئەو ساڵەدا وردە وردە
دادەبەزی ،لە 11ی یۆلیۆی 2008دا نرخ گەیشتە ئاستێكی
پێوانەیی لە  147.27دۆالر بۆ یەك بەرمیلدا ،پاشان بەجێگیری
دەستیكرد بە دابەزین ،بەجۆرێك لە كۆتایی هاویندا لە
15ی سێبتەمبەری 2008دا نرخی بەرمیلێك گەیشتە كەمرت
لە  100دۆالر ئەویش بۆ یەكەمجار لەدوای حەوت مانگ.
نرخ بەردەوامبوو لە دابەزین و لە 21ی سێبتەمبەری 2008دا
دابەزی بۆ  33.87دۆالر بۆ یەك بەرمیل.
لە ساڵی 2009دا نرخی نەوت جارێكی تر بەرزنەبووەوە
و بەدرێژایی مانگەكانی مارس و ئەپرێل لە دەوروبەری 40
دۆالر بۆ یەك بەرمیل مامەڵەی پێوەدەكرا ،بەاڵم لە مانگی
ئۆگەستی 2009دا نرخ دوبارە بەرزبووەوە و گەیشتە 70
دۆالر بۆ یەك بەرمیل و لە سەرەتای ساڵی 2010دا لە نزیكەی
 80دۆالر بۆ یەك بەرمیلدا جێگیر بوو.
سەرەڕای ئەو بەرزونزمییە توندەی نرخ ،بەاڵم
وەرچەرخان لەتەرازوی هێزدا ،كە جیهان لە دەیەكانی
رابردودا بەخۆیەوە بینی ،رانەوەستا و كەم نەبووەوە دور
لە كۆمپانیا نەتەوەییەكانی نەوت تا بچێتە دەستی كۆمپانیا
نێودەوڵەتییەكانی نەوت .زۆر هێز كاریگەرییان لەسەر
دۆخەكە هەبوو ،چەندین رێككەوتنیش ئیمزاكران و دەوڵەتی
نەوتی نوێی تازە دەوڵەمەندبوو ،كۆنرتۆڵیان گرتەدەست و
ئامادەش نین دەستبەرداری بنب.
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پەراوێزەكان

( )1یاریزانانی نەوت ئەم وانەیەیان لە كاتی گەمارۆ نەوتییەكە لە ساڵی
1974دا وەرگرت .ئەگەر ئەو كاتە دەستیان بە پەرەپێدانی جێگرەوەی
نەوت بكردایە ئەمڕۆ جیهان نەدەكەوتە ئەم تەنگژەیەی ئێستاوە.
تەنانەت ئەگەر ئەمڕۆش نرخی نەوت زۆر دابەزیوە ئەوا پێدەچێت ئەو
یاریزانانە خوازیاری ئەوەبن درێژە بە گەڕان بەدوای جێگرەوەدا بدەن
وەك بەئاگابوونێك لە بەرزبوونەوەیەكی داهاتوە.
( )2تەنیا ئەمریكاییەكان نەبوون ،كە خوازیاری گەڕان بەدوای نەوتدا
بوون لە جەمسەری باكور ،چونكە لە ئۆگەستی 2007دا روسەكان ئااڵی
دەوڵەتەكەیان لە قواڵیی دەریا لە خواروی جەمسەری باكور دانا .وتەبێژێك
بەناوی كۆمپانیای گازپرۆمەوە رایگەیاند كە ئەم كۆمپانیا زەبەالحە روسییەی
بواری وزە پێشبینی دۆزینەوەی گەورەی یەدەگی نوێی نەوت و گاز دەكات
لە ئاوی بەستوی ئۆقیانوسی بەستەڵەكی باكوردا.
( )3وەك خاڵێكی جیاواز گەرمبوونی زەوی كە گریامنەی ئەوە هەیە
هۆكارەكەی سوتاندنی سووتەمەنی بەردین بێت ،سوودێكی پێشبینی
نەكراوی هەبوو ،چونكە لە ساڵی 2005دا زانایان ئاماژەی بەهێزیان
دۆزیەوە سەبارەت بە بوونی نەوت لەو منونانەی لە قوواڵیی دەریا
لە دوری نزیكەی دوو سەد میل لە جەمسەری باكور وەریانگرتبوون،
ئەویش بەپێی ئاژانسی روپێوی جیۆلۆجی ئەمریكا (وتارێك بە
ناونیشانی« :گۆڕانی سەهۆڵی جەمسەری بۆ ئاو ،خەونەكانی دۆزینەوەی
گەنجینەیەك زیاتر دەبن» كلیفۆرد كراوس ،ستیڤن لی مایەرز ،ئەندرۆ
سی ریڤكین و سایمۆن رۆمیرۆ10 ،ی ئۆكتۆبەری  ،2005نیویۆرك تایمز).
(« )4خستنەڕو و خواست لەسەر نەوتی جیهان» ،راپۆرتێكی بازاڕە لە
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەوە دەرچوو10 ،ی سێپتەمبەری .2008
( )5توێژینەوەی كۆكراوەیە لەالیەن گروپی «ئۆستۆك سیكیوریتیز».
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

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

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

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

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

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

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

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

2
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

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

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

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

4
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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

101

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

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

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

107

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

114
115
116
117
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

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

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135
136

یاداشتەکانیجەنگ
ژنێك لەنێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

7

هەژمونی نەوت
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137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

هاوار محهمهد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

رەنجدەرانی کوردستان

دانا شوانی
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رۆبەرت سلیتەر

2016
2016
2016

