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عەرەبســتانی ســعودی وەک یەکێــک لــە واڵتانــی گرنــگ و کاریگــەری عەرەبــی لــە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەژمــار دەکرێــت و هەمــوو گۆڕانکارییــەک لــەو واڵتــەدا
کاریگــەری لەســەر ناوچەکــە دەبێــت .ئــەم واڵتــە تایبەتمەنــدی تایبەتــی خــۆی هەیــە،
کــە لێکدانــەوەی هەلومــەرج و گۆڕانکارییــە ناوخۆییــەکان ،رۆڵــی ناوچەیــی ،هەروەهــا
دڵنیایــی لــە تێڕوانیــن بــۆ داهاتــووی عەرەبســتان ئەســتەم دەکات .ئــەم واڵتــە
لــەڕووی جوگرافییــەوە واڵتێکــی بەرفراوانــە و پێگەیەکــی جیۆپۆلەتیکــی تایبەتــی لــە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەیــە.

لــەڕووی ئابورییــەوە گەورەتریــن پاشــەکەوتی نــەوت
و هەنــاردەکاری نەوتــە لــە جیهانــدا و ئــەم توانایــەش
کردوویەتــی بــە ئەکتەرێکــی گرنــگ لــە بــواری وزە و
ئابــوری جیهانیــدا .هەروەهــا ســعودییەکان پەیوەنــدی
ســراتیژیان لەگــەڵ ئەمەریــکا و رۆژئــاوا هەیــە و زیاتــر
لــە رۆڵ بینیــن لــە گۆڕانکارییــە ناوچەییــەکان و جیهانــی
عەرەبیــدا بــە خۆنواندنــی وەک (خادمیــن حرمیــن
رشیفیــن) بانگەشــەی ئــەوە دەکات کــە رابــەری جیهانــی
ئیســامە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم واڵتــە لــەڕووی سیاســی و
کۆمەاڵیەتییــەوە زۆر دواکەوتــووە و پێکهاتــەی دەســەاڵت
لــەم واڵتــەدا بــە دیکتاتــۆری دادەنرێــت .هەروەهــا پشــت
بەتنــی بــە وەهابیگــەری لــە ناوخــۆ و برەودانــی لەســەر
ئاســتی ناوچەیــی ،ئــەم واڵتــەی بــەرەو پتیوانــی بــرەودان
بــە تونــدڕەوی بــردووە.
ئــەو تایبەمتەندیانــەی ســەرەوە دەریدەخــەن ،کــە ئــەم
واڵتــە بــەدەر لــە خاڵــە بەهێــز و بەتواناکانــی ،کــە دەبنــە
هــۆی رۆڵبینینــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی ،خاڵــی الواز
و گرفتــی بنچینەیــی لەبەردەمدایــە ،کــە دەتوانێــت
کاریگــەری لەســەر تواناکانــی هەبێــت .گۆڕانــکاری و
هەلومەرجــی نوێیــە ناوچەییــەکان ،بــە تایبەتــی دوای
بەهــاری عەرەبــی ،دژیەکییــە ناوخۆییــەکان و گرفتەکانــی
دەوڵەتــی عەرەبســتانی ئاکراتــر کــردووە .لــە کاتێکــدا
دەوڵەتــی ریــاز هەوڵــدەدات بــە ســود وەرگرتــن لــە

تواناکانــی خــۆی بــە تایبەتــی ئامـڕازی ئابــوری ،کاریگــەری
خــۆی زیاتــر بــکات و پێگــەی ناوچەیــی خۆی باشــر بکات،
لــە ناوخــۆ و واڵتانــی دەوروبــەری بەتایبەتــی بەحرەیــن
و یەمــەن گرفــت و رەخنــەی رووبەڕووبووەتــەوە ،کــە
رۆڵبینینــی ناوچەیــی ســعودیەی رووبــەڕووی پرســیار
و گومانــی بنچینەیــی کردووەتــەوە .بــەو واتایــەی ،کــە
ئایــا بــە ســەرنجدانە پێکهاتــە و هەلومەرجــی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی ســوننەتی ناوخۆیــی ئــەم دەوڵەتــە و
دژایەتــی کردنــی گۆڕانــکاری و رەوەنــدە دیموکراتییــەکان
لــە دەوروبــەری ،عەرەبســتان دەتوانێــت رۆڵــی گرنگــی لــە
رەوەنــدە ناوچەییەکانــدا هەبێــت؟ ئایــا بزاڤــە جەماوەرییە
نوێیــەکان لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و باکــوری ئەفەریقــا،
کاریگــەری نەرێنیــان لەســەر ســەقامگیری سیاســی و
پێکهاتــەی دیکتاتۆرانــەی دەســەاڵت لــەم واڵتــەدا نابێــت؟
بــە ســەرنجدانە بابەتەکانــی ســەرەوە بێگومــان یەکێــک
لــە بابەتــە گرنگــەکان لەبــارەی عەرەبســتان و داهاتــووی
ئــەم واڵتــە بــە سیســتمی سیاســی و پێکهاتــەی دەســەاڵتی
ئــەم واڵتــەوە گــرێ دراوە .لــە کاتێکــدا کــە بزوتنــەوە
جەماوەرییــەکان و دەســوڵەتە دیموکراتییــەکان لــە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و باکــوری ئەفەریقــا لــە
پەرەســەندن و گەەســەندندان ،رەوەنــدە جیهانییــەکان
بــە ئاڕاســتەی پەرەپێدانــی مــاف و ئازادییــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی هاواڵتیــان لــە جوڵــەدان و گۆڕانــکاری
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شا سەملان و کوڕەکەی تاوتوێی کێشەکانی واڵتەکەیان دەکەن

و پەیوەندییــە ناوخۆییەکانــی عەرەبســتان بووەتــە هــۆی
بەرزبوونــەوەی دەنــگ و خواتــەی چاکســازی و گۆڕینــی
دۆخــی ســوننەتی عەرەبســتان ،ئایا ســەرۆکە ســعودییەکان
دەتوانــن لــە چوارچێــوەی پێکهاتــە و شــێوازی ســوننەتیدا،
دەســەاڵت و سیســتمی سیاســی خۆیــان بپارێــزن؟ یــان
ناچــار دەبــن لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا گۆڕانــکاری لــە
پێکهاتــەی دەســەاڵت و فۆڕمــی سیاســی هەنوکەییــدا
ئەنجــام بــدەن؟ لەســەر ئــەم بنەمایــە چاکســازی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی لــە عەرەبســتان و پەیوەنــدی لەگــەڵ
هەلومەرجــی سیاســی و پێکهاتــەی دەســەاڵت لــەم واڵتەدا
وەک بابەتێکــی سیاســی گرنــگ و دیاریکــەری هەلومەرجی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێســتا و داهاتــووی ئــەم واڵتــە دەخرێتــەڕوو.
بابەتەکانــی چاکســازی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و بابــەت
و پرســیارە پەیوەندیــدارەکان بــە ئــەوەوە ،لــە دەیــەی
1990وە لــەم واڵتــە باســدەکرا ،دوای  11ســێپتەمبەری
 2001بــە جــدی بوونــی پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی
گــەورەی ئەوروپــا و جەختکردنــەوەی دەوڵەتــی بوشــی
کــوڕ لەســەر چاکســازی و ئاڵوگــۆڕە دیموکراتییــەکان لــە
واڵتــە دیکتاتــۆرەکان چــووە قۆناغێکــی نوێــوە و ئێســتا
بــە پەرەســەندنی بزوتنــەوە جەماوەرییــەکان جارێکــی تــر
گــۆڕاوە بــە بابەتێکــی گرنــگ و پێویســتی بــە ســەرنجی
جــدی لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی عەرەبســتان
هەیــە.
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بــە ســەرنجدانە ئــەوەی باســکرا ئــەم نوســینە لــە هەوڵــی
هەڵەنســەنگاندنی رەوەنــدی چاکســازی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و دەرەنجامەکانــی بــۆ سیســتمی سیاســی
و پێکهاتــەی دەســەاڵت لــەم واڵتەدایــە .لەمــڕووەوە
پرســیار دەکرێــت ،کــە چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
لــە عەرەبســتان چــی کاریگەرییەکــی لەســەر دەســەاڵت
و سیســتمی سیاســی عەرەبســتانی ســعودی هەیــە؟
لــەم چوارچێوەیــەدا ئــەو ئایدیایــە دەخرێتــەڕوو ،کــە
بــە ســەرنجدانە لەدەســتدانی بزوێنــەرە ناوخۆیــی و
دەرەکییــەکان بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازی و تێڕوانینــی
موحافیزکارانــەی دەوڵەتــی ســعودیە بــۆ ئــەم بابەتــە،
چاکســازییەکان زیاتــر روویــان لــە چاکســازی لــە
روکاری دەرەوەی دەســەاڵتە ،بــەاڵم لــە درێژمامــوەدا
گۆڕانــی هەلومەرجــی کۆمەاڵیەتــی و بەهێزبوونــی
هێــزە چاکســازی خــوازەکان ،رابەرانــی ســعودیە ناچــار
بــە ئەنجامدانــی گۆڕانــی بنچێنەیــی لــە دەســەاڵت و
سیســتمی سیاســی دەکات .لــەم روانگەیــەوە ســەرەتا
چوارچێــوە و تایبەمتەندییــە ســەرەکییەکانی سیســتمی
سیاســی عەرەبســتان رووندەکەینــەوە و دواتــر ئامــاژە بــە
رەوەنــدی چاکســازی لــەم واڵتــە دەکەیــن .لــە درێــژەدا
لەگــەڵ روونکردنــەوەی بزوێنــەر و بــوارەکان ،هەروەهــا
لەمپــەڕ و گرفتەکانــی بــەردەم چاکســازی لــە عەرەبســتانی
ســعودی ،کاریگــەری چاکســازی لەســەر سیســتمی سیاســی
و پێکهاتــەی دەســەاڵت لێکدەدەینــەوە .لــە کۆتاییشــدا
دەرەنجامــەکان بــە روانینێــک لــە داهاتــوو دەخرێنــەڕوو.

پێکهاتەی دەسەاڵت و دەسەاڵتداری لە
عەرەبستانی سعودی

مــادەی پێنجەمــی دەســتوری حکومەتــی عەرەبســتان
جەخــت دەکاتــەوە لەســەر« :سیســتمی حکومــەت لــە
عەرەبســتانی ســعودی ،شانشــینییە و حکومــەت لــە نێــوان
نەوەکانــی مەلیــک عەبدولعەزیــز بــن عەندولڕيحــان
فەیســەڵ ئــال ســعود میراتییــە و لەگــەڵ باشــرینیان بــۆ

حکومــەت ،بەپێــی کتێبــی خــوا و ســوننەتی پێغەمبــەر
بەیعەتــی پێدەدرێــت ».هەروەهــا ئەندامانــی کابینــەی
دەوڵــەت لەالیــەن شــاوە هەڵدەبژێردرێــن و پەســەند
دەکرێــن و تەنیــا وەاڵمــی شــا دەدەنــەوە .ئــەم بەرپرســانە
زیاتــر لــە نــاو کەســایەتییە بااڵکانــی بنەماڵــەی ســعود
هەڵدەبژێردرێــن .ئەندامانــی ئەنجومەنــی راوێــژکاری
(هاوشــێوەی پەرلەمان)یــش لەالیــەن پاشــاوە دادەنرێــن و
پارێــزگاری پارێزگاکانیــش لــە شــازادە ســعودییەکانن.
بنەماڵــەی ســعود کــە لــە چارەکــی یەکەمــی ســەدەی
بیســتەمەوە گەیشــتوونە دەســەاڵت ،تەنیــا بــە شــێوەیەکی
ســنوردار رووبــەڕووی گرفتــەکان بووەتــەوە و توانیویانــە
لەرێگــەی هاوپەیامنــی لەگــەڵ دەزگا بۆرۆکراتیکــەکان،

بنەماڵەی سعود کە لە چارەکی یەکەمی
ســەدەی بیســتەمەوە گەیشــتوونە
دەســەاڵت ،تەنیا بە شێوەیەکی سنوردار
رووبــەڕووی گرفتــەکان بووەتــەوە و
توانیویانە لەرێگەی هاوپەیمانی لەگەڵ
دەزگا بۆرۆکراتیکەکان ،کۆنترۆڵی خۆیان
بەسەر دامەزراوە سەرەکییەکاندا بەهێز
بکەن،
کۆنرتۆڵــی خۆیــان بەســەر دامــەزراوە ســەرەکییەکاندا
بەهێــز بکــەن ،بەشــێوەیەک وردە وردە دەوڵــەت و
تێک ـڕای ئۆرگانەکانــی خرانــە ژێــر کۆنــرۆڵ و دەســەاڵتی
ئەمیرەکانــی ســعودیەوە .رسوشــتی بــوو ئەمیــرە خــاوەن
دەســەاڵتەکان پۆســتە گرنگەکانــی وەک وەزارەت
نــەوت ،دەوڵــەت ،دەزگا هەواڵگــری و ســەربازییەکان
بگرنــە دەســت؛ هەروەهــا نزیکــەی نیــوەی داهاتــی
نــەوت دەزرێتــە ســەر حســابی بنەماڵــەی شانشــین .بــە
ســەرنجدانە ئــەوەی هیــچ چاودێرییــەک نەبــوو ،بنەماڵــەی
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دەســەاڵتدار بــۆ بەهێزکردنــی دەســەاڵتی خــۆی ســودی
لــە ســەرچاوەکانی حکومــەت وەردەگــرت .لــە دەیــەی
1970وە کــە داهاتــی زیاتــر لــە نــەوت دەســتدەکەوت ،بــە
مەبەســتی بەهێزکردنــی رەوایەتــی و گەرەنتــی الیەنگــری
بنەماڵــەی شانشــینی ،زۆرێــک لــە داهاتــەکان بــۆ گەشــە و
پەرەپێدانــی پێکهاتــەی خێڵەکــی بەکاردەهێــرا.
بەمشــێوەیە بــە کــردار دەســەاڵتداری و هێــز لــە
عەرەبســتانی ســعودی لــە ســاڵی 1932وە لەالیــەن
بنەماڵــەی ســعودەوە کۆنــرۆڵ کــرا و کۆمەڵگــەی
عەرەبســتان واتــا هاواڵتیانی تــر و گروپــە کۆمەاڵیەتییەکان
لــە پێکهاتــەی ئــەم واڵتــەدا هیــچ رۆڵێکیــان نەبــوو .لــەم
واڵتــەدا پارتــەکان مافــی چاالکیــان نییــە و هاواڵتیــان نــەک
مافــی بەشــداری لــە سیاســەتیان نییــە ،بەڵکــو زۆرێــک لــە

هەرچەندە بەشداری و دابینکردنی مافی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی بۆ سەرجەم
چینەکانی کۆمەڵگە لە دیدی بنەماڵەی
سعودەوە بێ مانا بــووە ،بــەاڵم لەم
نێوانەدا ژنان و شیعەکان زیاتر بێبەش
و پاکتاو کراون
گروپەکانــی وەک ژنــان و شــیعەکان لــە مافــە ســەرەتاییە
کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆشــیان بێبــەش دوون ،کــە بــە
دەربڕیــن و شــیکاری رووداو و یادەوەرییەکانــی رابــوردوو،
بێجگــە لــە بەدەســتهێنانی رەوایــی سیاســی ،ئــەو
وێنایــەی خســتووەتەڕوو کــە حکومــەت مافــی مێژوویــی
ســعودییەکانە.
بێجگــە لــەوەی کــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە مــاوەی
دەیەکانــی رابــوردوو شــوێنی گــرژی ،ناســەقامگیری و شــەڕ
بــووە ،حکومەتــی ســعودی بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەرجەم
واڵت و دەوڵەتانــی ناوچەکــە ســەقامگیری و ئارامــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرچــاوی هەبووە.ئــەم واڵتــە لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی
(رانتیــر  )Rantierبــە دوای زیادکردنــی ئاسایشــی ئابــوری
و سیاســی خــۆی بــە ســود وەرگرتــن لــە داهاتەکانــی نەوت
بــووە و ئایدۆلۆژیــای وەهابییەتــی وەک بنەمــای رەوایــی
رژێمــی سیاســی خــۆی دانــاوە .لــە راســتیدا بەشــێکی
گرنگــی گۆڕانکارییــە سیاســییەکان و بابەتــی چاکســازی لــە
دەوڵەتــی ســعودی پەیوەنــدی بــە نەوتــەوە هەیــە .ئــەم
شانشــینە لــە نیــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەمدا بــە
هێــزی ســەربازی دروســت بــوو ،تــا رێژەیەکــی زۆریــش
لــەو کاتــەوە بــە دابەشــکردنی داهاتــی نــەوت درێــژەی
بــە مانــەوەی خــۆی داوە.
پشتبەســتنی دەوڵەتــی ســعودیە بــە داهاتەکانــی نــەوت
و ئایدۆلۆژیــای وەهابییــەت بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی
رەوایــی و ئاســایش بــۆ بەردەوامــی مانــەوەی رژێمــی
سیاســی ،بووەتــە هــۆی هەســتی پێویســت نەبوونــی
بەشــداری سیاســی هاواڵتیــان .هەرچەنــدە بەشــداری و
دابینکردنــی مافــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــۆ ســەرجەم
چینەکانــی کۆمەڵگــە لــە دیــدی بنەماڵــەی ســعودەوە بــێ
مانــا بــووە ،بــەاڵم لــەم نێوانــەدا ژنــان و شــیعەکان زیاتــر
بێبــەش و پاکتــاو کـراون .بــە گشــتی دەتوانرێــت بوترێــت
لەگــەڵ بوونــی نــاڕازی بوونــەکان دەوڵەتــی ســعودیە لــە
رێگــەی داهاتــی نــەوت و ئایدۆلۆژیــای وەهابییەتــەوە
بــە شــێوەیەکی کاریگــەر کۆنرتۆڵــی کۆمەڵگــە و گروپــە
کۆمەاڵیەتییەکانــی لەدەســتدا بــووە.
پشــت بەســن بــە نــەوت نــەل تەنیــا لــە ناوخــۆ،
بەڵکــو لەالیەکــی تــرەوە بــۆ پاراســتنی ســەقامگیری و
دەســەاڵتی سیاســی یارمەتــی حکومەتــی ســعودیەی
داوە .ســعودییەکان بــۆ هێشــتنەوەی پەیوەندیــان لەگــەڵ
زلهێــزە جیهانییەکانــی وەک ئەمەریــکا ســودیان لــە نــەوت
و بەرهەمهێنانــی وەرگرتــووە .ئاسایشــی عەرەبســتان لــە
بەرامبــەر وزەی رۆژئــاوا لــە ســاڵی 1930وە بــە یەکــەوە
گــرێ درابــوون ،بــەاڵم دوای هێرشــەکانی  11ســێپتەمبەر،
هەڕەشــەی تیرۆریــزم لــە ئاسایشــی ئەمەریــکا ،چەمکێکــی
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نوێــی خســتە نــاو پەیوەندییەکانــی ریــاز – واشــنتۆنەوە
و بــووە هــۆی گومــان لــە بەردەوامــی نــەوت بەرامبــەر
ئاســایش لــە پەیوەندییــە ســراتیژییەکانی عەرەبســتان
لەگــەڵ رۆژئــاوا .لەگــەڵ ئەوەشــدا رووبەڕووبوونــەوەی
ئــەو گرفتانــەی زیانــی بــە ئاسایشــی عەرەبســتان دەگەیاند
و ئەمەریــاک بــە ســەرنجدانی لــە بەرژەوەندییەکانــی لــە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە تایبەتــی لــە بــواری وزەدا
هێشــتا ناچــارە پشــتیوانی لــە مانــەوەی سیســتمی سیاســی
دواکەوتــووی عەرەبســتان بــکات.
بــە گشــتی دەتوانرێــت بوترێــت بەردەوامــی دەســەاڵت و
سیســتمی سیاســی عەرەبســتان و ســەقامگیری رێژەیی لەم
واڵتــەدا لــە دەیەکانــی رابــوردوودا دەرەنجامــی سیاســی،
کولتــوری ،کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری ناوخــۆ و پەیوەندییــە
ســراتیژییەکانی ئــەم دەوڵەتــە لــە بــواری نێودەوڵەتیــدا
بــووە .پەیوەنــدی مێژوویــی بنەماڵــەی ســعود لەگــەڵ
زانــا وەهابییــەکان یــان بنەماڵــەی ئــال شــێخ و پشــتیوانی
ئــەم دوو بنەماڵەیــە لــە یەکــر و پێکهاتــەی دەســەاڵت
وەک بەرژەوەنــدی هاوبــەش ،هــاوکات پشــت بەســتنی

دەوڵــەت بــە دوو ســتونی سیاســی و مەزهەبــی
هۆکارێکــی تــری مانــەوەی سیســتمی سیاســی ســعودی
بــووە ،بــەاڵم دۆزینــەوەی نــەوت و دەرکەوتنــی ســعودیە
وەک بەرهەمهێنەرێکــی گرنــگ لــە جیهانــدا و بەســتنی
پەیوەنــدی ســراتیژی لەگــەڵ رۆژئــاوا ،بوونەتــە هــۆی
زۆربوونــی ئامــڕازەکان و پاڵپشــتییەکانی دەوڵەتــی
ســعودیە بــۆ دابینکــردن و پاراســتنی دەســەاڵتی خــۆی.
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەی باســکران لــە مــاوەی دوو
دەیــەی رابــوردوودا کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری لــە ئاســتی
ناوخۆیــی و ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی بوونــە هــۆی ئــەوەی
بەردەوامــی ســەقامگیری و رژێمی دەســەاڵتداری ســعودیە
رووبــەڕووی گومانــی جــدی ببێتــەوە.

رەوەندی چاکسازییەکان لە عەرەبستانی سعودی

رایگشــتی عەرەبســتانی ســعودی تــا بــەر لــە دەیــەی 1990
بەشــێوەیەکی جــدی باســی لــە چاکســازی نەکــردووە و
هەســتی بــە پێویســت بوونــی نەکــردووە .لــە دەیەکانــی
 1960و 1970دا سیســتمی سیاســی ئەم واڵتە منونەیەک لە

منایشێکی سوپای سعودیە
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دەوڵەتــە دیکتاتــۆرەکان بــوو ،بنەماڵــەی شانشــینی توانــی
بــە ســودوەرگرتن لــە ئامڕازێــک بــە نــاوی داهاتــی نــەوت
کۆنرتۆڵــی کاروبارەکانــی کــرد و ســودی لــە الیەنگرانــی
خــۆی لــە کۆمەڵگــەدا وەرگــرت .لــەم بــوارەدا ئــەم رژێمــە
پشــتی بــە ئامـرازی جۆراوجــۆر بەســتووە ،کــە گرنگرتینیــان
ئامــڕازی ئاســایش و ئایدۆلۆژیــای ســەلەفی بــوو ،کــە
یارمەتــی دەدا ئــەم رژێمــە کۆنرتۆڵــی خــۆی بەســەر
کۆمەڵگــەدا بەهێزتــر کــردووە؛ لەبەرئــەوە هەڵبژاردنــی
ناوچەیــی ،کــە تــا دەیــەی  1960بــە بەردەوامــی
بەڕێوەدەچــوو ،هەڵوەشــێرنایەوە و رێگەپێدانــی هیــچ
جــۆرە بەشــداری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــە هاواڵتیــان
نــەدرا .لــە دەیــەی 1980دا بــێ نیگەرانییەکــی تایبەتــی بــە
شــێوەیەکی دیکتاتۆرانــە درێــژەی بــە دەســەاڵتداری خــۆی
دا.
دەیەی  :1990یەکەم قۆناغی چاکسازی
دوای شــەڕی دووەمــی کەنــداو لــە دەیــەی 1990دا
(شــەڕی کوەیــت) ،کۆمەڵگــەی عەرەبســتان گۆڕانــی
سیاســی جێســەرنجی بەخۆیــەوە بینــی ،کــە لــە ئەنجامــی
کاریگــەری گۆڕانکارییــە ئاسایشــی ،سیاســی و ئابــوری
ناوخۆیــی و رەوەنــدە ناوچەیــی و جیهانییەکانــەوە ،لــە
راســتیدا لــە هەلومەرجــی نوێــدا وردە وردە داواکاری
بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازی لــە سیســتمی سیاســی –
کۆمەاڵیەتــی خرایــەڕوو ،هەروەهــا لــە دەیــەی ســەرەتای
ســەدەی 21دا بــە تایبەتــی دوای رووداوەکانــی 11ی
ســێپتەمبەر ،ســاڵی  2011چاکســازی وەک چەمکێکــی
ناوەنــدی لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئــەم واڵتــەدا
رەنگــی دایــەوە ،بــەاڵم تێڕوانیــن و کاردانــەوەی جیاجیــای
لێکەوتــەوە .بــەاڵم بێجگــە لــەو دوو قۆناغــەی پێشــوو
دوای دەســتپێکی راپەڕینــە جەماوەرییــەکان لــە جیهانــی
عەرەبیــدا ســاڵی  2011دوبــارە چاکســازی بــوو بــە بابەتــی
ســەرەکی لــە عەرەبســتانی ســعودی و گۆڕانکارییــە
جەماوەرییــەکان لــە جیهانــی عەرەبیــدا بــواری تێڕوانینــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نــوێ و پێناســەیەکی نوێــی بــۆ گــۆڕان لــە بابەتــە
ناوخۆییەکانــی عەرەبســتاندا کــردووە بــە بابەتێکــی
حاشــاهەڵنەگر.
سیســتمی سیاســی ســعوددیە لــە ســەرەتای دەیــەی
1990وە ســێ چاکســازی گشــتی و ســەرخانی ئەنجامــداوە:
دروســتکردنی ئەنجومەنــی شــورا ،گفتوگــۆی نیشــتیامنی
و ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکان .ئەنجومەنــی
شــورا زیاتــر وەک پەرلەمــان ،گفتوگــۆی نیشــتیامنی وەک
کۆبوونــەوەی راوێــژکاری بــۆ بابەتــە هەســتیارەکان،
هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکان وەک ئەزمونێکــی نــوێ
دەردەکەوێــت ،کــە رێگــە بــە هاواڵتیانــی ســعودیە دەدات
بــۆ ئــەوەی لــە بڕیــاردان و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری
ناوچەییــدا بەشــداری بکــەن .بــە دڵنیاییــەوە لەپــاڵ ئــەو
ســێ بابەتــەی باســکران دەتوانرێــت ئامــاژە بــە ژمارەیــەک
لــە هەوڵــەکان بــۆ گۆڕانــی ســنوردار لــە بوارەکانــی
دادوەری ،پــەروەردە و کۆمەاڵیەتــی (لەبــارەی ژنانــەوە)
بکرێــت.
وەک یەکــەم داواکاری بــۆ چاکســازی لــە مانگــی
دیســەمبەری ســاڵی 1990دا گروپێکــی  43کەســی
پێکهاتــوو لــە لیـراڵ و ســیکۆالرەکان (مامۆســتایانی زانکــۆ،
نوســەران ،بــازرگان و بەرپرســە حکومییــەکان) تۆمارێکیــان
واژۆ کــرد ،کــە تێیــدا داوا لــە مەلیــک فەهــد کرابــوو بــە
مەبەســتی رێکخســتنی کاروبــاری حکومــەت و پتەوکردنــی
بنەمــای یەکســانی نێــوان هاواڵتیــان و نەهێشــتنی پاکتاوی
مەزهەبــی ،گرێــدراوی خێڵەکــی ،پێشــینەی خێزانــی و
پێگــەی کۆمەاڵیەتــی ،دەســتور بنورسێتــەوە و پەســەند
بکرێــت .ئەوانــەی واژۆیــان کردبــوو داوایــان لــە مەلیــک
فەهــد کردبــوو ئەنجومەنــی راوێــژکاری کە پێشــر پێشــنیار
کرابــوو ،دامبەزرێــت و دەســەاڵتی کاری زیاتــر لەوانــە
مافــی چاودێــری بەســەر دامەزراوەکانــی جێبەجێکردنــی
پێبدرێــت .هەروەهــا ئــەوان پشــتیوانیان لــە ئەنجومەنــە
راوێژکارییەکانــی پارێــزگاکان کردبــوو ،کــە بــەو پێیــە
دەبــوو فەتــواکان لەالیــەن زانایانــەوە هەڵســەنگاندن و
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لێکۆڵینەوەیــان لەبــارەوە بکرێــت و وەاڵم بدرێنــەوە.
ســاڵێک دواتــر لــە مانگــی 1991/5دا زیاتــر لــە 400
ئیســامگەرا لەوانــە ژمارەیــەک لــە زانــای ئایینــی
بەرجەســتە بــە نــارد نــی نامەیــەک بــۆ فەهــد داوای بــە
پەلــەی چاکســازی سیاســی و دادوەریــان کــرد ،بــەاڵم
لــە هەمانکاتیشــدا داوای گرتنەبــەری یاســا و بەهــا
ئیســامییەکانیان بــە تایبەتــی لــە سیاســەتی ئابــوری و
دەرەوە کردبــوو.
دوای نامەکــەی ســاڵی  ،1991بڕیــاری ســاڵی 1992
داڕێــژرا .ئــەم تۆمــارە لەالیــەن گروپێــک لــە زاناکانــی پــە
نزمــر کــە ژمارەیــان زیاتــر لــە  100کــەس بــوو واژۆک ـرا،
کــە لــە مامۆســتایانی خوێندنگــە و زانکــۆ ئیســامییەکان
پێکهاتبــوون و بــۆ (شــێخ عەبدولعەزیــز بنبــاز) موفتــی
بــااڵ نێــردرا .هەروەهــا رابــەرە شــیعەکان نامەیەکیــان بــۆ
شــا نــارد و جەختیــان لەســەر پێکهێنانــی ئەنجومەنــی
راوێــژکاری کــردەوە .هەروەهــا ئــەوان داوای نەهێشــتنی
پاکتــاوی شــیعەکان بــە تایبەتــی لــە بــازاڕی کار ،زانکــۆکان،
ســوپادا کردبــوو.
بــە ســەرنجدانە داواکاری بــەردەوام بــۆ چاکســزای،
لــە رێکەوتــی 1992/3/1دا شــا فەهــد بڕیاریــدا بــۆ
ئارامکردنــەوەی دۆخەکــە چەنــد کارێــک ئەنجــام بــدات.
لەمــڕووەوە فەرمانــی نوســینی دەســتور ،پێکهێنانــی
ئەنجومەنــی راوێــژکاری نــوێ و سیســتمی حکومەتــی
ناوچەیــی بــۆ  14پارێــزگای عەرەبســتان دەرکــرد.
ئەنجومەنــی راوێــژکاری وەک ئەنجومەنــی گفتوگــۆ و
راگۆڕینــەوە لــە  60ئەنــدام پێکهــات ،کــە مەلیــک فەهــد
هەڵیبــژاردن .ئامانــج لــە پێکهێنانــی ئــەم ئەنجومەنــە بــۆ
لێکدانــەوەی تێکــڕای یاســاکانی حکومــەت ،پەیامننامــە
و رێککەوتننامــە نێودەوڵەتییــەکان بــوو .هەروەهــا
شــا بڕیاریــدا ســەرنج لــە داواکاری شــیعەکان بــدات و
بانگهێشــتی کــردن بــۆ جــەدە و گوێــی بــۆ ســکااڵکانیان
گــرت و دواتــر لــە بەرامبــەر کۆتاییهێنــان بــە پڕوپاگەنــدەی
دژە ســعودی ،فەرمانــی ئازادکردنــی بەندک ـراوە سیاســییە

شــیعەکان و گريانــەوەی دوورخراوەکانــی دەرکــرد.
هەروەهــا رابــەرە شــیعەکانی دڵنیاکــردەوە ،کــە وەاڵمــی
داواکارییــە کۆمەاڵیەتــی و مەزهەبییەکانیــان دەداتــەوە.
لــە کۆتاییــدا ئەنجومەنــی راوێــژکاری لــە ناوەڕاســتی
دەیــەی 1990دا دەســتی بەکارەکانــی کــرد .ئەندامانــی
ئــەم ئەنجومەنــە کــە لــە گروپــە مەزهەبییــە گرنگــەکان
هەڵبژێردرابــوون ،ســاڵی  1997لــە  60ئەندامــەوە بــۆ 90
ئەنــدام و ســاڵی  2001بــۆ  120ئەنــدام ،ســاڵی  2005بــۆ
 150ئەنــدام زیادکــران.
مانگــی  1993/5پیــاوە ئایینییــە ئیســامگەراکان و
ژمارەیــەک لــە مامۆســتا زانکۆییــە بەرجەســتەکان کۆمیتەی
بەرگــری لــە مافــی رەوایــان پێکهێنــا .ئــەم کۆمیتەیــە وەک
یەکــەم رێکخــراوی ئۆپۆزســیۆن لەناوخــۆی ســعودیەدا
گرفتــی بــۆ حکومــەت دروســتکرد و دەوڵــەت و زانــا
بااڵکانیــان بــەوە تۆمەتبــار کــرد ،کــە بــە باشــی پارێــزگاری
لــە مافــی موســوڵامنان ناکــەن ،بــەاڵم دەوڵــەت بــە تونــدی
دژیــان وەســتایەوە .بــە تایبەتــی ســاڵی  1994دوو کــەس
لــە رابەرانــی ئــەم رێکخــراوە و ژمارەیەکــی زۆر لــە
الیەنگرانیانــی لــە شــاری (الربیــدە) دەســت بەســەر کــرد.
بەگشــتی ژمارەیــەک کاری مەلیــک فەهــد بــۆ
وەڵامدانــەوەی خواســتەی چاکســازیخوازان ،کاریگــەر
نەبــوون و نەبــووە هــۆی گۆڕانــکاری قــوڵ لــە سیســتمی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی عەرەبســتاندا .لەگــەڵ تێکچوونــی
دۆخــی تەندروســتی مەلیــک فەهــد لــە کۆتاییەکانــی
دەیــەی 1990دا و دەســەاڵتداری شــازادە عەبدوڵــای
جێنشــین ئومێــدەواری بــە چاکســازی زیاتــر بــوو.
ســاڵی  2005بــە رەســمی عەبدوڵــا بــوو بــە پاشــا .ئــەو
بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەرجەم ئەندامانــی خانەدانی ســعود
بــە کەســایەتیەکی کارا ،کــە مەیلــی بــۆ چاکســازی هەیــە
ناوبانگــی هەبــوو ،زۆربوونــی دەســەاڵتی لەســەردەمی
جێنشــینی و دواتــر لەســەردەمی پاشــایەتیدا گریامنــەی
ئــەوە دەکــرا کــە بــەرەو چاکســازی راســتەقەینە و
دوورکەوتنــەوە لــە دەســەاڵتی دیکتاتــۆری ســوننەتی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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هەنــگاو بنێــت ،بــەاڵم رووداوەکانــی 11ی ســێپتەمبەری
 2001کاریگــەری لەســەر رەوەنــدی سیاســی و چاکســازی
دروســتکرد.
11ی سێپتەمبەر و زۆربوونی فشارە دەرەکی و
ناوخۆییەکان بۆ ئەنجامدانی چاکسازی
دوای 11ی ســێپتەمبەر رەخنــە لــە ســعودییەکان و
تاوانبارکردنیــان بــە پشــتیوانی لــە تیرۆریــزم لەالیــەن
رۆژئــاواوە ،بــە تایبەتــی ئەمەریــکا کاریگــەری لەســەر
پەیوەندییەکانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــە و گۆڕانکارییــە
سیاســی و ئاسایشــییەکانی ناوخــۆی عەرەبســتان
دروســتکرد .لەوانــە ئەنجومەنــی پەیوەندییەکانــی
دەرەوەی ئەمەریــکا لــە راپۆرتــی مانگــی ئۆکتۆبــەری
ســاڵی 2002دا رایگەیانــد ،کــە ژمارەیــەک کەســایەتی و
دامــەزراوەی عەرەبســتان بــۆ ســااڵنێکی زۆر گرنگرتیــن
ســەرچاوەی دارایــی قاعیــدە بــوون و بەرپرســە بااڵکانــی
ســعودیە لەگــەڵ ئــاگادار بوونیــان ،چاوپۆشــیان کــردووە.
هەروەهــا ســاڵی  2005وەک رەخنەیــەک لــە ســعودییەکان
دوو بابــەت لــە ئەنجومەنــی نوێنەرانــی ئەمەریــکا
گفتوگۆیــان لەبــارەوە ک ـرا؛ یەکێکیــان بریتــی بــوو لــەوەی
ئەمەریــکا رێگــری لــە یارمەتیدانــی ســەربازی ئەمەریــکا
بــکات و ئــەوی تریشــیان داوایــان کــرد ،کــە چاکســازی
لــە سیســتمی پــەروەردەدا بــکات بــۆ ئــەوەی رێگــرە لــە
تونــدڕەوی بــکات .لــەم قۆناغــەدا بابەتــی تیرۆریــزم و
پــرۆژەی پەیوەنــدی ســعودییەکان پێیــەوە ،چاکســازی و
دیموکراســی ســازی وەک پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی
نــوێ بــە ئاڕاســتەی ئەنجامدانــی گۆڕانــکاری بنچینەیــی لــە
ناوچەکــەدا بــە بەرنامــەی سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریــکا
هەژمــار دەکــرا .تێگەیشــتنی زۆربــەی سیاســەمتەداران و
تیۆریســینە موحافیــزکارەکان ئــەوە بــوو ،کــە ســەرچاوەی
ســەرەکی تیرۆریــزم ،سیســتمی سیاســی نادیموکراتــی و
کەلتــوری و مەزهەبــی نالیرباڵــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتە؛
لــەم چوارچێوەیەشــدا فشــار لەســەر حکومەتــە عەرەبییــە
دیکتاتۆرەکانــی وەک عەرەبســتان بــۆ ئەنجامدانــی
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چاکســازی زیاتــر بــوو .ئەمجــۆرە فشــارانە لەالیــەن
عرەبســتانەوە وەک هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر دەســەاڵت و
ئاسایشــی رژێمەکــە هەژمــار دەکــرا و لەگــەڵ رەخنــەی
ئەمەریــکا دژی ئەنجامدانــی چاکســازی وەســتانەوە.
دوای 11ی ســێپتەمبەر ژمارەیــەک لــە چاکســازیخوازان
بڕیاریانــدا بــە ســود وەرگرتــن لــە دۆخــی ئاڵــۆزی ناوچەکە
و هەڕەشــەکانی قاعیــدە لەنــاو عەرەبســتان ،فشــارەکان
بــۆ گۆڕانــکاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و پەروەردەییــان
لــە ناوخــۆدا زیاتــر کــرد .لــەم چوارچێوەیــەدا ســاڵی 2003
گروپەکانــی خوازیــاری چاکســازی تۆمــاری جۆراوجۆریــان
بــۆ شــا نــارد و شــەپۆلێکی نــوێ بــۆ چاکســازی دەرکــەوت
و لەالیــەن دەسەاڵتیشــەوە کاردانــەوە دروســت بــوو.
وەک وەاڵمێــک بــۆ داواکارییــەکان ،بــە تایبەتــی بــۆ
هەموارکردنــەوەی فشــارە نێودەوڵەتییەکانــی ســەرچاوە
گرتــوو لــە رووداوەکانــی 11ی ســێپتەمبەر ،ســعودییەکان
هەوڵیانــدا بــۆ ئــەوەی کۆمەڵێــک بەرنامــە و کارنامــە
ئامــادە بەکــن و بەرەوپێشــی ببــەن .لــە گرنگرتیــن ئــەو
چاکســازیانەی ،کــە لــەم قۆناغــەدا ئەنجامــدران دەتوانیــن
ئامــاژە بکەیــن بــە چاکســازی لــە یاســای ئەنجومەنــی
شــورا ،بەڕێخســتنی گفتوگــۆی نەتەوەیــی ،ئەنجامدانــی
هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــە خۆجێییــەکان و بەرفراوانکردنــی
دامێنــی چاکســازی (پەروەردەیــی ،دادوەری ،دۆخــی
ژنــان).
راپەڕینە مەزهەبییەکان لە جیهانی عەرەبی وپێویستییە
نوێیەکان بۆ چاکسازی
دوای رووداوەکانــی 11ی ســێپتەمەبر و گەشەســەندنی
بزوتنــەوە جەماوەرییــەکان لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و
باکــوری ئەفەریقــا ،پێویســتی و پرســیاری زیاتــری لەبــارەی
چاکســازی لــە عەرەبســتان وروژانــد .لــە راســتیدا لــە
هەلومەرجــی نوێــدا نــەک فشــارە نێودەوڵەتییــەکان،
بەڵکــو گۆڕانکارییــەکان لــە هاوســێیەتی ئــەم واڵتــەدا بــوو
بــە هــۆی دەرکەوتنــی خواســتەی چاکســازی نــوێ لــەم
واڵتــەدا.
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راپەڕینــە جەماوەرییــەکان لــە جیهانــی عەرەبیــدا ســێ
جــۆر جواڵنــەوەی لــە عەرەبســتانی ســعودی وروژانــد:
ســەرەتا ناڕەزایەتــی ســنوردار و پچــڕ پچــڕ بــە تایبەتــی لــە
ناوچــەی (رشقیــە) .ناڕەزایەتییــەکان بــە هــۆی کۆنرتۆڵــی
گشــتی و توننــدی ئاسایشــی و مانــەوەی لــە ناوچــە
شــیعە نشــینەکاندا نەیتوانــی وەک واڵتــە عەرەبییەکانــی
تــر بــەردەوام بێــت ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم ئاســتە
لــە ناڕەزایەتییــەکان دژی دەوڵــەت و داواکارییــەکان
بــە بابەتێکــی نــوێ لــە بــواری سیاســی ئــەم واڵتــەدا
دادەنرێــت.
لــە مانگەکانــی ســەرەتای ســاڵی 2001دا دوو نــورساو
لەالیــەن رۆشــنبیر و چاالکوانــە سیاســییەکانی
عەرەبســتانەوە ،یەکێکیــان لیرباڵــەکان و ئــەوی تریــان
لەالیــەن ئیســامگەرا ســەلەفییەکانەوە واژۆ و پێشکەشــی
بەرپرســانی ســعودیە کــران .لــەو نورساوانــەدا داواکاری
هاوشــێوە پێشکەشــکرابوون ،کــە گرنگرتینیــان بریتــی بوون
لــە  :پێکهێنانــی پەرلەمانێکــی هەڵبژێــردراو بــە دەســەاڵتی
تــەواوی یاســادانانەوە ،ســەربەخۆیی دەســەاڵتی دادوەری،
ئــازادی زیاتــر بــۆ دامەزراندنــی رێکخ ـراوە مەدەنییــەکان،

گەرەنتــی کردنــی ئــازادی
رادەربڕیــن ،ئازادکردنــی
بەندکــراوە سیاســییەکان و
هەوڵــی جــدی بۆ نەهێشــتنی
گەندەڵــی ئیــداری.
هەروەهــا لــە بــواری ژنانــدا،
ژنانــی عەرەبســتان داواکاری
و جواڵنــەوەی نوێیــان
لــە خۆیــان نیشــاندا ،کــە
گرنگرتینیــان ئــەوە بــوو کــە
ژنانــی عەرەبســتان گوێیــان
لــە فەرمانــەکان نەگــرت و
دەســتیانکرد بــە شــۆفێری.
لــە بەرامبــەر ئــەم
داواکاریانــەدا دەوڵەتــی
ســعودیە هەوڵیــدا بــە کۆمەڵێــک پــرۆژە و کار ســەقانگیری
واڵتەکــە بپارێزێــت و دژی نائارامییــەکان بوەســتێتەوە.
لــە ســەرەتادا بەرپرســانی ســعودیە هەوڵیانــدا بــە
خســتنەڕووی کۆمەڵێــک ئیمتیــازی ئابــوری بــە هاواڵتیــان
رێگــە لــە ناڕەزایەتییــان بگــرن.
بێجگــە لــە هەوڵــە ئابورییــەکان ،دەوڵــەت و دامــەزراوە
ئایینــی و ئابورییــە گــرێ دراوەکان بــە ئەوانــەوە ،کۆمەڵێک
رێــکاری نــوێ بــۆ کۆنــرۆڵ و رێگــری لــە ناڕەزایەتییــەکان
گیرایەبــەر .لــە رێکەوتــی  2011/2/4و بــەر لــە دەســتپێکی
شــەپۆلی نوێــی نــاڕازی بوونــەکان ،شــێخ عەبدولعەزیــز
ئــال شــێخ موفتــی بــااڵ و گەورەتریــن پلــەی مەزهەبــی
ئــەم واڵتــە ،خۆپیشــاندانی لــە واڵتانــی عەرەبــی مەحکــوم
کــرد و بــە کارێکــی تێکدەرانــە و پشــێوی و پیــان لەالیــەن
دوژمنانــی ئیســامەوەی دانــا .هەروەهــا رێکەوتــی
 2011/3/6کــە بــە رۆژی توڕەیــی لــە عەرەبســتان راگەیەنرا
 ،ئەنجومەنــی بــااڵی زانایــن وەک بەرزتریــن دامــەزراوەی
مەزهەبــی عەرەبســتان بەیاننامەیەکــی بــۆ حەرامکردنــی
هەرجۆرێــک رێپێــوان باڵوکــردەوە.
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لەگــەڵ هەمــوار بوونــی دۆخــی ناوچەکــە و چــاالک
و بەهێــز بوونــی داواکارییــەکان بــۆ چاکســازی لــە
ناوخــۆدا ،بــەاڵم بــە هــۆی کۆنــرۆڵ کردنــی لەالیــەن دەزگا
ئاسایشــییەکانەوە ،خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی لــەم واڵتەدا
بەرفــراوان نەبــوو.
بزوێنەرەکانی چاکسازی
ئایدیــای داواکاری چاکســازی لــە عەرەبســتان لــە مــاوەی
دوو دەیــەی رابــوردوودا بــە ســەرنجدانە ئــەو بزوێنــەرە
تایبەتیانــەی دروســتبوون کــە گرنگرتینیــان بریتــی بــوون
لــە گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی و دەرکەوتنــی چینی خوێنــدەوار،
گروپــە لیرباڵەکانــی بەرگریــکاری گــۆڕان ،فشــاری رایگشــتی
رۆژئــاوا ،رەوەندەکانــی بــە جیهانــی بــوون ،هەروەهــا
گۆڕانکارییــە ناوچەییــەکان و پەرەســەندنی دیموکراتــی لــە
واڵتانــی تــری عەرەبــی.
لــەو زەمینانــەی کــە بووەتــە هــۆی گرتنەبــەری رەوەنــدی
چاکســازی ،قەبــارە و شــێوازی مامەڵــەی ئابــوری –
سیاســی رۆژئــاوا لەگــەڵ عەرەبســتان لــە مــاوەی شــەش
دەیــەی رابــوردوودا بــووە هــۆی ئــەوەی ســنورەکانی
ئــەم واڵتــە بەرامبــەر شــەپۆلی مۆدێرنیــزم بکرێنــەوە و
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ئاســتی داواکارییــە کۆمەاڵیەتــی – سیاســییەکان بــەرز
بێتــەوە .لــە ئەنجامــدا پێکهاتــەی دەســەاڵت بەرامبــەر
خواســتە کۆمەاڵیەتییــەکان هاتووەتــە لــەرزە و پێکهاتــەی
کەلتوریــش گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە.
هۆکارێکــی تــر کــە دەتوانێــت گۆڕانخــوازی زیاتــر بــکات،
تایبەمتەنــدی دانیشــتوانی عەرەبســتانە ،کــە بــە هــۆی
گەنــج بوونیانــەوە خواســتە و داواکاری تایبەتــی خۆیــان
هەیــە و خەریکــە لــە هەندێــل کەلتــوری رابــوردوو دوور
دەکەوێتــەوە .زیاتــر لــە  41%دانیشــتوانی ســعودیە
تەمەنیــان لــە خــوار  14ســاڵەوەیە و  18%تەمەنیــان
لــە نێــوان  15تــا  24ســاڵدایە .نــەک تەنیــا رێــژەی
گەشــەی دانیشــتوان وەک واڵتێکــی خۆشــگوزەران بــە
داهاتــی زۆرەوە توشــی گرفــت دەکات ،بەڵکــو بــە هــۆی
خوێندەواتــر بــوون و شارنشــینییەوە بــە تایبەتــی ژنــان،
گرفتــی ســەرەکی بــەردەم سیســتمی سیاســی ســعودیەن
لــە داهاتــوودا.
بــە ســەرنجدانە ئــەو گۆڕانــە کۆمەاڵیەتییانــەی باســکران،
کۆمەڵگــەی گەنجــی عەرەبســتان لــە ســااڵنی داهاتــوودا
الیەنگــری زیاتــری بــۆ پشــتیوانی لــە بزوتنــەوە چاکســازی
خــوازەکان دەبێــت و بــە گشــتی رەوەنــدی گۆڕانکارییــە
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کۆمەاڵیەتییــەکان دەتوانێــت وردە وردە بــە خســتنەڕووی
ئایدیــا مۆدێرنــەکان ببێتــە هــۆی دروســتکردنی بۆشــاییەکی
گونجاوتــر بــۆ چاکســازی خــوازە لی ـراڵ یــان مەزهەبییــە
میانــەڕەوەکان.
بێجگــە لــە هــۆکارە ناوخۆییــەکان رەوەنــدی گۆڕانکارییــە
جیهانــی و ناوچەییــەکان دەبێتــە هــۆی دروســتبوونی
بزوتنــەوە و فشــار بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازی لــە
عەرەبســتانی ســعودی .لــەڕووی جیهانییــەوە بەرفــراوان
بــوون و جێگیربوونــی ئازادییــە کۆمەاڵیەتــی و
سیاســییەکان و بــە دیموکراتــی بوونــی سیاســەتی جیهانــی
بــە رەوەندێکــی مەملــوس و بەرجەســتە هەژمــار دەکرێــت.
هەرچەنــدی تێڕوانینــە جیــاوازەکان و هەنــدێ جیــاوازی
بیــروڕا لــە بــارەی رونکردنــەوە و شــیکاری بابەتکانــی
وەک دیموکارتــی و مافــی مــرۆڤ و دیاریکردنــی پانتایــی
ئازادییــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان بوونــی هەیــە ،بــەاڵم
رەتکردنــەوەی تــەواوی ئــەم مافانــە لــە چوارچێــوەی
سیســتمی دواکەوتــووی ســعودیە ئیــر الی رایگشــتی و
دەوڵەتانــی جیهانیــش رەوایــی نییــە و ئــەم دۆخــە زیــان
بــە روخســاری ئــەم واڵتــە لــە جیهانــدا دەگەیەنێــت.
هەروەهــا لــەڕووی ناوچەییشــەوە دوای گۆڕانکارییەکانــی
عێــراق و دروســتبوونی سیســتمێکی دیموکراتــی لــەم
واڵتــەدا لــە ئێســتادا دروســتبوون و بەهێزبوونــی جوالنەوە
جەماوەرییــەکان ،ژیانــی بــێ نیگەرانــی سیســتمە سیاســییە
دیکتاتــۆری و دواکەوتووەکانــی وەک عەرەبســتان دژوار
کــردووە.
لەمپەڕەکانی بەردەم چاکسازی
بەرەوپێشــچوونی رەوەنــدی چاکســازی لــە عەرەبســتان
رووبــەڕووی کۆمەڵێــک لەمپــەڕ دەبێتــەوە ،لــەم
چوارچێوەیــەدا دەتوانرێــت ئامــاژە بکرێــت بــە پێکهاتــە
و دۆخــی کۆمەاڵیەتــی ،کەلتــوری ســوننەتی ،وەهابییــەت
(زانــا و گروپــە مەزهەبییــە وەهابییــەکان) ،ئــەو ئامرازانەی
لەبەردەســتی بنەماڵــەی ســعودن ،هەروەهــا مامەڵــەی

ســراتیژی دەوڵەتدارانــی ســعودیە لەگــەڵ زلهێــزەکان.
هەرچەنــدە گروپــە خوێنــدەوار و نوخبەکانــی زانکــۆکان
و گەشــەی کۆمەاڵیەتــی جێــی ئومێدەواریــن بــۆ
بەرەوپێشــردنی چاکســازی لــەم واڵتــەدا ،بــەاڵم واقیعییەت
ئەوەیــە ،کــە هێشــتا پێکهاتــە ســوننەتییە کۆمەاڵیەتــی
– کەلتورییــەکان لــەم واڵتــەدا زۆر بەهێــزن .زۆربــەی
هاواڵتیانــی عەرەبســتان تــا ئێســتاش خوازیــاری چاکســازی
نیــن ،چونکــە پێیوانوایــە زیــان بــە دۆخــی کۆمەاڵیەتــی و
ئابوریــان دەگەیەنێــت .ئــەوان بــەوە رازیــن کــە دەوڵــەت
بۆیــان دابیــن دەکات .چینــی ناوەنــد کــە لــە زۆرەبــی
واڵتانــدا گرنگرتیــن چینــی چاکســازی و دیموکراتــی خوازن،
هۆکارێــک بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی سیســتمی دەســەاڵتدار
نابیننــەوە .هەروەهــا بازرگانەکانیــش دژی چاکســازی نیــن،
چونکــە لــە ئەگــەری ئەنجامدانــی چاکســازیدا لەوانەیــە
ئــازادی کارکردنــی زیاتریــان بــۆ بڕەخســێت ،بــەاڵم
زۆرینــەی بازرگانــە گــەورەکان بــە هــۆی گرێدراویــان بــە
دەوڵــەت و ترســی لەدەســتدانی ئیمتیازەکانیــان ،مەیلیــان
بــۆ بەشــداری لــە جواڵنــەوە چاکســازی خــوازەکان نییــە.
لــە بەرامبــەردا ســوپا و شــێخی خێڵــەکان بــە تونــدی
پشــتیوانی لــە رژێمــی دەســەاڵتدار دەکــەن .بــە هــۆی
بوونــی ملیۆنــان کرێــکاری بیانــی لــە عەرەبســتان چینــی
کرێــکاری شۆڕشــگێڕیش لــە عەرەبســتان بوونــی نییــە.
هەروەهــا دامــەزراوە و کەســایەتییە مەزهەبییــە
وەهابییەکانیــش ،کــە کاریگــەری ســەرەکیان لەســەر
حکومــەت و کۆمەڵگــەی ئــەو واڵتــە هەیــە و دژی
چاکســازین بــە لەمپــەڕی جــدی لەبــەردەم چاکســازیدا
هەژمــار دەکرێــن .زانــا وەهابییــەکان بــە ســەرنجدانە
تێڕوانینــی دواکەوتوانەیــان و کاریگەریــان دژی هەمــوو
چاکســازییەکی بنچینەیــی لــە پــەروەردەدان و وەک
(بیدعــە) لێــی دەڕوانــن.
یەکێکــی تــر لــەو لەمپەڕانــەی لەنــەردەم چاکســازیدایە
لــە عەرەبســتان پەیوەنــدی بــەو ئامرازنەوەیــە ،کــە
لەبەردەســتی بنەماڵــەی ســعوددان .ئەندامانــی بــاالی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ئــەم بنەماڵەیــە دژی هــەر چکســازییەکن کــە زیــان بــە
پێگەیــان بگەیەنێــت .لەبــارەی هەڵویســتی بنەماڵەکــەوە
بەرامبــەر چاکســازی دەتوانرێــت دوو جوالنــەوەی
میانــەڕەو و موحافیــزکار ببیرنێــن .جواڵنــەوەی یەکــەم
کــە مەلیــک عەبدوڵــا بــن عەبدولعەزیــز بــە نوێنــەری
هەژمــار دەکرێــت و شــازادەکانی وەک کوڕانــی فەیســەڵ
و بەنــدەر بــن ســوڵتان لەگەڵیــدان و شــێوازی وردە وردەی
چاکســازییان بــەالوە پەســەندە و پشــتیوانی لــە زیادکردنــی
بەشــداری سیاســی هاواڵتیــان بەشــیوەیەکی کۆنــرۆڵ کـراو
دەکــەن ،بــەو مەرجــەی هیــچ هەڕەشــەیەکی بــۆ ســەر
دەســەاڵتی بنەماڵەکــە بەســەر واڵتەکــەدا نەبێــت.
دووم جواڵنــەوە لەنــاو بنەماڵەی پاشــایەتیدا هەڵوێســتێکی
موحافیزکارانەیــان بەرامبــەر چاکســازی سیاســی هەیــە.
ئــەم جواڵنەوەیــە نیگەرانــە لــەوەی چاکســازی ببێتــە هــۆی
ئــەوەی بنەماڵــەی پاشــایەتی کۆنرتۆڵــی خــۆی بەســەر
کۆمەڵگــەی عەرەبســتاندا لەدەســت بــدات.
بابەتێکــی گرنگــی تــر کــە وەک لەمپەڕێــک لەبــەردەم
چاکســازیدا لــە عەرەبســتان دەبیرنێــت ،پەیوەنــدی
ســراتیژی بنەماڵــەی ســعود لەگــەڵ زلهێــزەکان بــە
تایبەتــی ئەمەریکایــە .لــە راســتیدا بنەماڵــەی ســعود
و هاوپەیامنــە رۆژئاواییەکانیــان لــە نیــوەی یەکەمــی
ســەدەی بیســتەم لــە قاڵبــی نــەوت بەرامبــەر ئاســایش
پەیوەندییــە سـراتیژییەژانیان داڕشــت و ئــەم پەیوەندییانە
لەگــەڵ بوونــی هــەوراز و نشــێویدا بــەردەوام بــووە.
ســعودییەکان لەگــەڵ دیکتاتــۆری ناوخۆیــی جۆرێــک
پشــتیوانی دەرەکیــان هەیــە ،کــە رێگــری لــە هەســتی
پێویســتی بــە رەوایەتــی و بەدەســتهێنانی رەزامەنــدی
هاواڵتیانــی ناوخــۆ دەکات .بەپێچەوانــەی هەندێــک
پێشــنیار دوای رووداوەکانــی 11ی ســێپتەمبەر لــە
زۆربــەی کاتەکانــدا پەیوەندییەکانــی عەرەبســتان ق
رۆژئــاوا بووەتــە هــۆی ئــەوەی رۆژئاواییــەکان بــە جــدی
جەخــت لەســەر گۆڕانــکاری و چاکســازی لــە ناوخــۆی
عەرەبســتان نەکەنــەوە و دەســەاڵتدارانی ســعودی زیاتــر

ئایدیا دیپلۆماتیك

دژی چاکســازی خوازانــی ناوخــۆ بوەســتنەوە.
چاکسازی و دەسەاڵتی سیاسی
چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی راســتەقینە و بنەڕەتــی
هێشــتا لــە عەرســبتان دەســتیان پێنەکــردووە و ئــەو
گرفتانــەی ئاماژەیــان پێکــرا رێگــرن .لەگــەڵ بوونــی
هەندێــک داواکاری ناوخۆیــی و فشــاری نەرمــی دەرەکــی
رژێمــی ســعود پەنــای بردووەتــە بــەر هەندێــک چاکســازی
روکار وەک بەرنامەیــەک بــۆ پاراســتنی رەوایەتــی
خــۆی و چاکســازی و پتەوکردنــی پێکهاتــەی دەســەاڵت
لێــی دەڕوانێــت و هیــچ پرۆژەیەکــی بــۆ ئەنجامدانــی
چاکســازی قــوڵ و گشــتگیر لــە واڵتــدا نییــە .لەگــەڵ
ئەوەشــدا رەوەنــدی گۆڕانکارییــە ئابــوری ،کەلتــوری و
کۆمەاڵیەتییــە ناوخۆییــەکان وردە وردە خواســتەکان بــۆ
چاکســازی سیاســی لــە کــورت مــەودا و درێــژ مــەودادا
بەهێــز دەکات و رژێمــی شانشــینی ناچــار دەبێــت بــۆ
رێگــری لــە ناڕەزایەتییــە گشــتگیرەکان و لێکهەڵوەشــانی
سیســتمی دەســەاڵت خــۆی بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازییە
راســتەقینەکان بــدات بەدەســتەوە.
ئەنجام
عەرەبســتانی ســعودی بــە یەکێــک لــە ســوننەتیرتین
سیســتمی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی نــەک تەنیــا لــە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،بەڵکــو لــە جیهانــدا هەژمــار
دەکرێــت .لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم واڵتــە لــەڕووی دارایــی و
ئابوریــی ،هەروەها کەلتــوری و جیۆپۆلەتیکییــەوە واڵتێکی
گرنــگ و کاریگــەرە و لــە مــاوەی چەنــد دەیەیەکــدا
لــە نوچەکــەدا رۆڵــی ســەرەکی بینیــوە .یەکێــک لــەو
هۆکارانــەی بووەتــە هــۆی ئــەوەی رۆڵــی لەناوچەکــدا زۆر
بێــت ،بەردەوامــی ســەقامگیری سیاســی لــە دەیەکانــی
رابــوردوودا لــە دەوڵەتــی ســعودیەیە .لەگــەڵ ئەوەشــدا
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پێویســتی ئەنجامدانــی چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
لــە دەیــەی ١٩٩٠وە وەک نیگەرانــی ژمارەیــەک گروپــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئــەو واڵتــە و هاوپەیامنــە
دەرەکییــەکان خراوەتــەڕوو.
لــە کاتێکــدا کــە دەوڵەتدارانــی عەرەبســتان بــێ گرنگــی
دان بــە دۆخــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی و داواکارییــە
ناوخۆییــەکان درێژەیــان بــە دەســەاڵتداری خۆیــان لەســەر
دوو بنەمــای وەهابییــەت و ســوننەتی خێڵەکــی دەدا ،لــە
ژێــر کاریگــەری گۆڕانکارییــە دەرەکییەکانــدا کۆمەاڵنێــک
لــە جەمــاوەر بــە خســتنەڕووی داواکارییەکانیــان
داوای چاکســازیان کــرد .ئــەم داواکاریانــەش لــە ســێ
قۆناغــدا پێشکەشــکراون ،دوای ئازادکردنــی کوەیــت،
دوای رووداوەکانــی ١١ی ســێپتەمبەر ،دوای دەســتپێکی
بێــداری ئیســامی و راپەڕینــی جەوامــوەری جیهانــی
عەرەبــی ســاڵی  .٢٠١١دەوڵەتــی ســعودی لــە بەرامبــەر
ئــەم داواکاریانــەدا هەندێــک بڕیــاری دەرکــرد ،لەوانــە
دروســتکردنی ئەنجومەنی شــورا ،ئەنجامدانــی هەڵبژاردنی
شــارەوانییەکان ،بەڕێخســتنی گفتوگــۆی نیشــتیامنی بــە
بەشــداری نوخبەکانــی کۆمەڵگــە ،هەروەهــا ئەنجامدانــی
هەندێــک گۆڕانــکاری لــە بــواری پــەروەردە و دادوەری و
پێدانــی هەلــی زیاتــر بــە ژنــان.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو کارانــەی حکومەتــی ســعودیە
ئەنجامــی داون هیــچ گۆڕانێکــی گرنــگ و بەرجەســتەیان
لــە سیســتمی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئــەو واڵتــەدا
لێنەکەوتووەتــەوە و یاســا و پەیوەندییــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی رابــوردوو وەک خۆیــان ماونــەوە .لــە
راســتیدا کۆمەڵگــەی عەرەبســتان ئێســتا لــە دۆخێکدایــە،
کــە هێــزە بزوێنەرەکانــی چاکســازی لــە بەرامبــەر
پێکهاتــە و لەمپەڕەکانــدا الوازن و لەســەر ئــەم بنەمایــە
ناتوانرێــت بزوتنــەوە چاکســازی خــوازەکان لــەم واڵتــەدا
بــە جــدی و راســتەقینە هەژمــار بکرێــن .لەســەر ئــەم

بنەمایــە ژمارەیــەک لــەو کارانــەی ئەنجامــدراون تەنیــا بــۆ
جوانکردنــی روکاری دەرەوە بــوون ،نــەک وەاڵمدانــەوەی
خواســتەی هاواڵتیــان .دەوڵەتــی ســعودی بــە هەبوونــی
توانــای ئابــوری بــە پێدانــی ئیمتیــازی ئابــوری و
خۆشــگوزەرانی بــە هاواڵتیــان لەگــەڵ تێکــڕای ئامــڕازە
سیاســی و ئاسایشــییەکان ،هەوڵــدەدات رەوایەتــی خــۆی
زیاتــر بــکات و ناڕازییــەکان الواز بــکات.
لەمــڕووەوە لەگــەڵ رەوەنــدی جیهانــی بــە ئاڕاســتەی
بەرفراوانبوونــی مــاف و ئازادییــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکان و ســەرکەوتنی بزوتنــەوە جەماوەرییەکان
لــە جیهانــی عەرەبیــدا ،دەولەتــی ســعودی ئامــادە نییــە
هیــچ گۆڕانێکــی سیاســی راســتەقینە بــە مەبەســتی
بەشــداری سیاســی هاواڵتیــان ئەنجــام بــدات ،ئــەم
دۆخــەش ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی دەســەاڵتدارانی ســعودیە
هێشــتا مانــەوە و بەردەوامــی ســەقامگیری سیاســی
خۆیــان لــە بەردەوامــی شــێوازە ئاسایشــی و ئابورییــە
دێرینەکانــدا دەبیننــەوە و گۆڕانــکاری لــە سیســتمی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا پەســەند ناکــەن ،لەبەرئــەوە
پێدەچێــت چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە کــورت
مــاوەدا بابەتــی ســەرەکی عەرەبســتان نابێــت ،بــەاڵم بــە
ســەرنجدانە زۆربوونــی چینــی خوێنــدەوار ،گەشەســەندنی
پەیوەندییــە نێودەوڵەتــی و جواڵنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان
لــەم واڵتــەدا ،هاتنــە ســەرکاری نەوەیەکــی نــوێ لــە
شــازدە گەنجــەکان ،هەروەهــا رەوەنــدە ناوچەیــی و
نێودەوڵەتییــەکان لەوانەیــە ببنــە هــۆکاری ئــەوەی لــە
کــورت مــاوەدا دەوڵەتــی ســعودی بۆ پاراســتنی دەســەاڵتی
خــۆی بەرامبــەر کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری و چاکســازی خــۆی
بەدەســتەوە بــدات.
سەرچاوە:
کتێبــی خاورمیانــە  ،9ویــژە مســائل داخلــی عربســتان،
مٶسســە فەهنگــی مطالعــات و تحقیقــات بیــن املللــی.
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ئێــران و ســعودیە دوو دەوڵەتــی میلیتارییــن ،پۆلیســی نهێنــی
دەســتی بەســەرداگرتوون و دوو دەســتەی پیــر بــە بەرگــی
ئایینییــەوە فەرمانڕەواییــان دەکــەن .لەگــەڵ ئــەوەدا کــە
بەهێزتریــن دوو دەوڵەتــی ســەربازین و خاوەنــی فراوانتریــن
هەژموونــن لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،بــەاڵم هــاوکات لەســەر
ئاســتی کولتــووری داخراوتریــن ،و لەســەر ئاســتی کۆمەاڵیەتــی
جۆن بڕادلی
داپڵۆســێنەرترین ،و لەســەر ئاســتی دامەزراوەیــی ســیۆکراتییترین
دەوڵەتــن .هــەردوو دەوڵــەت لــە گڕوتینیــان بــۆ فەرامۆشــکردن و ژێرپێخســتنی
میانڕەویــی و عەقاڵنیــەت ،یەکســانن؛ هــەر تەنهــا لــە ناوخــۆی واڵتەکانیانــدا نــا،
بەڵکــو لــە دەرەوەش.

دەکرێــت رەتکردنەوەیــان بــۆ هــەر هەرێمێــک و
بســتەخاکێک کــە بــاوەڕی بــە دیموکراســی و فرەیــی
هەبێــت ،لــە روانگەیەکــی جیۆپۆلهتیکییـهو ه بخوێنینــەوە،
وەک بەرئەنجامێکــی بهشــهکیی ئــەو ملمالنــێ
هەمیشــەیی –و شــاراوەیە-ی لەنێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە
ئیســامییەدا هەیــە .ئەگــەر ترســوکاییەک لــە بەهــاری
عەرەبیــدا بەدیبکرێــت ،ههرچهنــده شــتێکی لــەو
جــۆرە دوورە ،کــە ببێتــە مایــەی شــەپۆلێکی گۆڕانکاریــی
پێشــکەوتووخوازانە ،پێویســتە لەســەری رووبــەڕووی –
بــە رێگــەی واقیعــی و پێشــکەوتووخوازانە -پەیکــەرەی
دەســەاڵتی ناوخــۆی ئــەم دوو دەوڵەتــە و کاریگەرییــە
درێژبووەکەیــان بــۆ ســەرتاپای ناوچەکــە ،ببێتــەوە .کــە لــە
راســتیدا ئەمــە ئەرکێکــی گرانــە.
لەبــری ئــەوە پێچەوانەکــەی روویــدا؛ هــەردوو رژێمــی
ئێــران و ســعودیە کۆتاییــان بــە گشــت بزووتنــەوە
یاخیبــووە بچــوک و ســنووردارەکان هێنــا ،شــڵەژان و
ناسەقامگیرییەکانیاشــیان بــۆ بەهێزکردنــی دەســەاڵتی
خۆیــان بەکارهێنــا .دواییــن شــت کــە ئــەو دوو دەوڵەتــە
دەیانەوێــت ،ئەوەیــە بچنــە شــەڕێکی راســتەوخۆوە لــە

بەرامبــەر یەکرتیــدا ،هەربۆیــە بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ
لوبنــان وهک گۆڕەپانێکــی دوور لــە خۆیــان بــوو ،هەریەکە
لــەم دوو دەوڵەتــە لــە میانــەی الیەنگرانیانەوە لە ســوننە و
شــیعە هێــزی یەکرتییــان تاقیدەکــردەوە .کاتێــک یاخیبــوون
و جواڵنــەوەی شــیعەکانی باکــووری (یەمــەن) ســەریهەڵدا،
ســعودیە بــە رەزامەندیــی حکومەتــی یەمــەن بۆمببارانــی
دەکــردن ،لــەو الشــەوە ئێـران پرچەکــی دەکــردن .بەهــاری
عەرەبــی مــەودای ئــەم یارییــە گەورەیــەی درێژکــردەوە
بــەرەو (بەحرەیــن) و پاشــان (ســوریا) .تەنانــەت ئەگــەر
لــە هــەرکام لــەم دوو دەوڵەتەشــدا رژێــم بگۆڕێــت،
هەرگیــز داواکەرانــی دیموکراســی بۆشــاییەکە پرناکەنــەوە
کــە خاوەنــی بچوکرتیــن رێکخســتنیش نیــن .لەبری ئــەوان،
وەک ئــەوەی لــە میــر و تونــس روویــدا ،شــەراکتێکی
نامــۆ دەردەکەوێــت لەنێــوان ئیســامییە فیتنەچییــەکان
و دەســەاڵتدارە کۆنەکانــدا .لهپێنــاو تۆخکردنــەوە و
ســەپاندنی كارنامــە جیاوازهکانیانــدا –هەرچەنــدە ئەگــەر
لەدواییــدا هاوکۆکیــش بــن -ئەوپــەڕی توانــای خۆیــان
دەخەنــەڕوو لەپێنــاو بەدیهێنانــی پاڵپشــتی نوێــی دژە
دیموکراســی لــە کەنــداودا.
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هاوشــێوەی ئــەوەی لــە ســعودیە دەگوزەرێــت ،رژێمــی
ئێرانیــش ســەرچاوەی هەژمــوون و دەســەاڵتەکەی بریتییــە
لــە ســامانی نــەوت ،دەزگایەکــی ئاسایشــی داپڵۆســێنەر
و ســەرتاپاگیر ،لەگــەڵ جەماوەرێکــی زۆرینــە ملکــەچ و
کۆنەپارێــز .ئــەم خاڵــەی کۆتایــی لەوپــەڕی گرنگیدایــە.
زۆرینــەی خەڵکــی خۆرئــاوا لــە رێگــەی نێــردراوە
میدیاییەکانیــان و چاالکوانــە دیموکراتخوازەکانیانــەوە –کــە
هەمیشــە دەســتەبژێرێکی لی ـراڵ بــە ئامانــج دەگــرن کــە
بــە زمانــی ئینگلیــزی دەدوێــن -ئــەم دەوڵەتانــە دەناســن.
ئەمــە پەیوەندیــی بـه بوونــی گەلەکۆمەکێیەکــی گــەورەوە
نییـه .هەمــوو شــتهکه ئەوەیــە زۆرینــەی ئــەم کەســانە بــە
زمانــە لۆکاڵییــەکان نادوێــن ،لەبــەر هۆکارێکــی زانـراو بــە
باشــی دەزانــن –هــەر کاتێــک بۆیــان هەڵکــەوت -بچنــە
جێگــەی ئــەو وەرگێــڕ و یارمەتیدەرانــەی کــە حکومــەت
دایمەزرانــدوون .تەنانــەت ئەگــەر زیاتریــش بزانــن هیــچ
بژاردەیەکیــان لەبەردەمــدا نییــە جگــە لــە پێشکەشــکردنی
ئــەو کۆپییــەی لــە واڵتەکەیانــدا سەرنووســەرەکان داوای

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەکــەن ،کــە تێیــدا دەڵێــن «ئێمــە ئازادیــان دەوێــت
هاوشــێوەی خۆرئــاوا» .بەرهەســتی بااڵدەســت ئەوەیــە
هــەردوو گەلــی ئێ ـران و ســعودیە تینــووی ئازادییهکانــی
خۆرئــاوان .مــن لــە ســعودیە ژیــاوم و ســەردانی
چەندیــن ناوچــەی ئێرانیشــم کــردووە ،ئــەو راســتییە بــۆ
مــن دەرکەوتــووە ،بــە تــەواوی جیــاوازە لــەو تێڕوانینــە
بــاوەی لەســەریان هەیــە .زۆرینــەی گــەل بێدەنگییــان
هەڵبــژاردووە ،جــا بــە هــەر هۆکارێــک بێــت؛ کاتــی
ئــەو گروپــە لیربااڵنەیــان نییــە کــە لــە ناویانــدا دەژیــن و
نایانەوێــت بیانبینــن .لــە بەرامبەریشــدا لیرباڵــەکان لێیــان
تــوڕەن .ئــەو پەروەردەیــەی کــە وەهــا لــە تــاک دەکات
تاکێکــی لیربالــی بێــت پێویســتە لــە دەرەوەی واڵت
بخوێندرێــت ،کارێکــی لــەم جــۆرەش بــە دەگمــەن ئاوااڵیــە
لەبــەردەم گەالنــی ئــەم واڵتانــە .ئــەو هاونیشــتیامنییە
ســعودییانەش کــە دەتوانــن نەوەکانیــان بــۆ خوێنــدن
بنێرنــە دەرەوە ،زۆرینەیــان هیــچ ئایدیــا و بیرۆکەیەکیــان
نییــە کــە چــۆن بــۆ منوونــە قوتابخانەیــەک لــە شــاری

91

«هۆبۆکیــن»ی ویالیەتــی (نیوجێرســی) هەڵبژیــرن،
کاتێکیــش نەوەکانیــان دەگەڕێنــەوە نازانــن ئایــا تەماشــای
کەناڵــە ئینگلیزییــەکان بکــەن ،یاخــود زمانــە لۆکاڵییەکــە
بەکاربهێنــن ،بەڵکــو هێنــدە دەتوانــن ناوەکانیــان
حونجــە بکــەن ،هــەم بــە زمانــی دایکیــان ،هــەم بــە
زمانــی ئینگلیــزی .بــە پێچەوانەشــەوە دەگەڕێنــەوە و
مێشــکیان زۆر کەمــر لــەوەی تێدایــە کــە کاتێــک واڵتیــان
بەجێهێشــتبوو.
بــە داخــەوە ئــەم گەالنــە لەســەر شــتە بچوکــەکان رقیــان
دەوروژێــت؛ وەک کاریکاتێرەکانــی پەیامبــەر ،یاخــود
دۆزینــەوەی بڕگەیــەک لــە کتێبێکــدا –کــە لــە بارودۆخــی
دیکــەدا رەنگــە ئــەم کتێبــە هــەر نەشــخوێندرێتەوە-
کــە گوایــە کفــر و بێڕێزییــە ،یاخــود گوتــەی نــاڕەوای
کەســانی نەخــۆش بەرامبــەر قورئــان .لــە ئەنجامــی
ئەمەشــدا شــۆڕش لەپێنــاو داواکردنــی دیموکراســی و
دادگاییکردنێکــی دادپەروەرانــەی ئــهو کهســانهدا ناکــهن
کــه دەســتیان بــە تاوانــە قێزەونــەکان ســوورە ،بەڵکــو
دەیانەوێــت ملــی ئەتایســتە کافــرەکان بپەڕێنــن ،بەتایبەتی
ئەگــەر ئــەم کارەیــان هەلێکــی ناوازەیــان پێبــدات بــۆ
بەتاڵبوونــەوەی توڕەیــی و تێکشــکانیان ،ئــەوەش لــە
فۆڕمــی خۆپیشــاندانێکدا کــە حکومەتــەکان مامەڵەیهکــی
ئاســانکاری لهگهڵــدا دەکــەن و رێگــری لێناکــهن.
بێــکاری و هــەژاری لــە ئێــران و ســعودیە لــە ئاســتێکی
بەرزدایــە ،گەندەڵــی بــە ئاشــکرا کاری خــۆی دەکات ،بــەاڵم
هێشــتا ئـهم دوو واڵتـه توانــای ئهوهیــان ههیـه پاڵپشــتیی
دارایــی زەبــەالح پێشکەشــبکەن لەپێنــاو هەناردەکردنــی
فۆڕمــە هــەرە توندڕەوەکانــی ئیســامی سیاســی .دیســان
هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە ئــەم دوو دەوڵەتــە پارێزگارییــان
لــە بڕێــک شــەرعیەت کــردووە لەنــاو واڵتەکەیانــدا،
بەوپێیــەی پارێــزەری ئایینــن .پیــاوا ئایینییــە تونــدڕەوەکان
ئــەو بیرۆکەیەیــان خســتۆتە مێشــکی هاواڵتییهکانیانــەوە
کــە ئیســام دەرچــوون لــە فەرمانــی فەرمانڕەوایەکــی
حــەرام کــردووە ئەگــەر کافربوونــی نەســەملێندرێت.

هەمیشــە هێــزی ئۆپۆزســیۆنی هــەردوو واڵتیــش زۆر لــە
رژێمــە دەســەاڵتدارەکە توندڕەوتــرن.
لــە ســعودیە ئۆپۆزســیۆن لــەو پیــاوە ئایینییانــە
پێکدێــت کــه دەوڵەتێکــی فەندەمێنتالرتیــان دەوێــت
و رژێمــی واڵتەکەیــان بــەوە تۆمەتبــار دەکــەن کــە بــە
پڕەنســیپەکانی خۆرئــاوا شانشــینەکەی پیســکردووە .لــە
ئێ ـران بزووتنەوەیەکــی ئۆپۆزســیۆنی چاالکــر هەیــە ،کــە
پێیدەگوترێــت «بزووتنــەوەی ســەوز» ،کــە لــە ســاڵی
2009دا بــۆ ماوەیــەک شــەقامەکانی ئــەو واڵتەیــان گــرت،
بــەاڵم ئــەم بزووتنەوەیــە لــەڕووی توندڕهویی ـهوه هیچــی
لـه ئۆپۆزســیۆنەکەی ســعودیە کەمــر نییــە .ئــەو وێنەیــەی
میدیــا چەنەبازەکانــی خۆرئــاوا بــە زمانــی ئینگلیزی لەســەر
پێگــەی تویتــەری بزووتنــەوەی ســەوز باڵویدەکــردەوە،
چەشــنی ئاهەنگێکــی گشــتی بــوو کــە گەنجانــی
واڵت شــاری تــاران دەکەنــە بەرشــەلۆنەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت .بــەاڵم پێموایــە (ئەمیــر حەســەن موســەوی)

لــە ســعودیە ئۆپۆزســیۆن لــەو پیــاوە
ئایینییانــە پێکدێــت کــ ه دەوڵەتێکــی
فەندەمێنتالتریــان دەوێــت و رژێمــی
واڵتەکەیــان بــەوە تۆمەتبــار دەکــەن
کــە بــە پڕەنســیپەکانی خۆرئــاوا
شانشــینەکەی پیســکردووە.
–ســەرکردەی ئۆپۆزســیۆن کــە بــە هــۆی دۆڕانــی لــە
هەڵبژاردنەکانــدا ئاگــری ناڕەزایەتییەکانــی هەڵگیرســاند-
لــە راســتیدا هاوشــێوەی تونــدڕەوەکان تونــدڕەوە .ئــەو
پێیوابــوو کــە نوخبــەی ئێرانیــی ناپاکییــان لەگــەڵ ئامانجــە
شۆڕشــگێڕییەکانی (ئایەتوڵــا خومەینــی)دا کــردووە؛
کــە رۆژانێــک (موســهوی) نــوری چــاو و جێنشــینە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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دیاریکراوەکــەی بــوو .لێــرەدا یەکێــک لــە لیرباڵــەکان
وەاڵمدەداتــەوە کــە نەخێــر پێچەوانەکــەی راســتە،
ئــەوە خومەینــی بــوو کــە ناپاکیــی لەگــەل ئامانجەکانــی
شۆڕشــگێڕاندا کــرد ،کاتێــک پەنــای بردەبــەر پاکتاوکردنیــان
و پاشــان دروســتکردنی دەوڵەتێکــی ئایینــی ،کــە دواتــر
زەمــەن هەمــوو شــتێکی گــۆڕی .موســەوی بــە باشــی
دەزانێــت –هاوچەشــنی (راشــید غەنوشــی)ی ســەرکردەی
بزووتنــەوەی نەهــزەی تونســی -بــە جبەیەکــی رەنــگ
تاریــک و ریشــێکی پــڕەوە دەرکەوێــت و دەســتەواژەی
وروژێنــەر دەربــارەی دیموکراســی بەکاربهێنێــت .بــە
بۆچوونــی مــن ئــەو ڤێرژنــە دیموکراســییەی موســەوی
دەیەوێــت ،کەمــر لــەو دیموکراســییە پەڕگیرتــر نییــە
کــە غەنوشــی بــۆ تونســی داوادەکات .کــە لــە راســتیدا
دەوڵەتێکــی ئیســامیی پەڕگیــر دەبێــت .هەلبژاردنــی
رەنگــی ســەوز لەالیــەن موســەوییەوە بــۆ گوزارشــت لــە
بزووتنەوەکــە ،بۆئەوەبــوو ئاپۆرایەکــی بەجۆشــی ئــەو
پێشــکەوتووخوازانە بــەالی خۆیــدا راکێشــێت کــە گرنگــی
بــە پرســی ژینگــە دەدەن .رەنگــی ســەوز لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا دەاللەتێکــی دیکــەی هەیــە ،بــۆ ئەو کەســانەی
مانــای ئــەم دەاللەتــە نازانــن ،بــا لــە گۆگڵــدا ســێرچ بــۆ
ئــەم دەســتەواژەیە بکــەن «ئــااڵی ســعودیە .»saudi flag
هــەردوو واڵتــی ســعودیە و ئێــران بــە شــێوەیەکی
ماندوونەناســانە دەســتوەردەدەنە کاروبــاری ناوخــۆی
واڵتانــی دیکــەوە ،بــە ئاشــکرا بێــت یاخــود بــە نهێنــی
پاڵپشــتیی جیهادییــە خوێنڕێــژ و پیاوکــوژەکان دەرەوەی
ســنوورەکانیان دەکــەن .پارادۆکســەکە ئەوەیــە ســەرەڕای
لێکچوونــی گــەورە لەنێوان تاران و ریــازدا ،ک ه هەریەکەیان
رقــی لــە ئــەوی دیکەیانــە ،بەرژەوەندییەکانیــان لەگــەڵ
خۆرئــاوادا بــە مانــای تــەواوی وشــەکە دژیەکــە .بەشــی
زۆری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ دوژمنایەتیــی مێژوویــی
نێــوان ســوننە و شــیعە وەک لــە پێشــووتردا ئاماژەمــان
پێــدا .بــەاڵم ناکۆکــی و ملمالنــێ تائیفییــە بێکۆتاکانیــان،
بەهــۆی هەڵوێســتە جیاوازەکانیــان بەرامبــەر هەریەکــە
دیمەنێک لەکاولکاری سوریا
ئایدیا دیپلۆماتیك
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لــە ئیرسائیــل و ئەمریــکای هاوپەیامنــی ،زیــاد لەپێویســت
ئالــۆز و نامــۆ دەبێــت .سیســتەمی پــەروەردەی خێزانــی
پادشــایەتیی ســعودیە ،جــۆرە رقێــک لــە جولەکــە
باڵودەکاتــەوە ،کــە لــە دوای نازیزمــەوە شــتی وەهــا
نەبیــراوە .بــەاڵم ریــاز بــە چاالکــی کاردەکات لەپێنــاو
پارێزگاریکــردن لــە دۆخــی بااڵدەســتی پەیوەندییەکانــی
لەگــەڵ ئیرسائیلــدا ،کــە فاکتەرێکــی مانــەوەی
هەتاهەتایــی بنهماڵــهی فەرمانڕەوایــە لــە حکومــدا.
الی خۆشــیەوە واشــنتۆن لەگــەڵ ســعودییەکاندا نەرمــی
دەنوێنێــت ،چونکــە –ســەرەڕای گشــت چاوپۆشــییەکانی
ســەبارەت بــە رقــی ســعودییەکان لــە جولەکــە -ســەرکردە
ســەربازییەکانیان و هاونیشــتیامنییەکانیان ناچنــە نــاو
ســنوورەکانی ئیرسائیلــەوە ،کەواتــە هیــچ هەڕەشــەیەک
بۆســەر دەوڵەتــە جولەکەنشــینەکە دروســتناکەن .بەمجۆرە
نــە (واشــنتۆن) و نــە (تەلئەبیــب) گوێنــادەن بــە هاندانــی
ریــاز بــەرەو بەدیهێنانــی دیموکراســی.
ئێــران ســەرەڕای بوونــی کەمینەیەکــی جولهکــه
کــە مافەکانیــان پارێــزراوە (باوەڕناکەیــت چــی
دەنگۆیــەک ســەبارەت بــە چەوســاندنەوەی جولەکــەکان
باڵودەکاتــەوە) -بــە ســەرۆکایەتی [ســەرۆکی ئــەوکات]
(مەحمــود ئەحمــەدی نــەژاد) ،بــە ئاشــکرا بەڵێنــی ئــەوە
دەدات کــە ئیرسائیــل وێ ـران بــکات و ســەرقاڵی بەســتنی
چەندەهــا کۆنگرەیــە ســەبارە بــە نکۆڵیکــردن لــە
هۆڵۆکۆســت .گەلــی ئێرانیــش بــە هەمــوو وزە و توانــای
خۆیــەوە هانــی ئەمــە دەدات .زۆرینــەی پیاوانــی ئایینــی
و ئەندامــە دەمارگیرەکانــی پاســدارانی ئێــران ،پێیانباشــه
لەپێنــاو ئــەوەدا مبــرن .واشــنتۆن و تەلئەبیــب دەمیــان
ناوەســتێت لــە رەخنەگرتــن لــە خســتنهڕووی تۆمــاری
پێشــێلکردنی مافەکانــی مــرۆڤ و کۆتــە ســەپێرناوەکانی
ســەر دیموکراســی و ئازادیــی رادەربڕیــن لــە الیــەن رژێمی
ئێرانــەوە ،لــەو دەمــەی زمانــی خۆیــان دەبەســن لە ئاســت
تۆمــاری پێشــلکارییەکانی ســعودیەدا ،کــە بــە چــاوی
خۆیــان دەیبینــن چەنــدە خراپــرە.

لــه ئهنجامــی ئــهوهدا ســعودییه بــاوهڕی تــهواوی بــه
پهیوهندییــه هاوپشــتییهکانی لهگــهڵ ویالیهتــه
یهکگرتووهکانــی ئهمریــکادا ههیــه ،کــه پاڵپشــتیی
سیاســی و ســهربازی پێشــکهش بــه ریــاز دهکــهن،
ئهمــهش لهبهرامبــهر دابینکردنــی نــهوت بــۆ
ویالیهتــه یهکگرتووهکانــی ئهمریــکا و پشــتگیریکردنی
جهنگهکانــی و ئــهو ملیارههــا دۆالرهی لــه کڕینــی
چهکــدا خهرجیــدهکات ،ههروههــا ئهمریــکا
تێگهیشــتووه لــهوهی پشــتیوانیکردنی ســعودیه لــه
مافــی فهڵهســتین بــۆ دروســتکردنی دهوڵهتێــک،
تهنهــا پشــتیوانییهکی رووکهشــانهیه .ئێــران لــه
پهیوهدنییهکانــی لهگــهڵ ویالیهتــه یهکگرتووهکانــی
ئهمریــکادا ڕووبــهڕووی زۆرتریــن مهترســی دهبێتــهوه،
داگیرکردنــی عێراقیــش هێنــدهی دیکــه کاروبارهکانــی
ئاڵــۆز کــرد .عێــراق بوکهڵهیهکــه بهدهســتی ئهمریــکاوه،
هــاوکات دهوڵهتێکــی س ـهر ب ـه ئێرانیش ـه .خــودی (نــوری
مالیکــی) –س ـهرۆک وهزیرانــی پێشــووی عێ ـراق ،ک ـه ل ـه
رێگــهی ههڵبژاردنــی دیموکراســییهوه ههڵبژێــردراوه
و دڵخــوازی واشــنتۆنه -نوێن هرایهتــی ئێــران دهکات لــه
عێــراق .کاتێکیــش شــتهکان بهحزبیــی دهبــن ،گهلێــک
گران ـه پێشــبینی ئ ـهوه بکرێــت ل ـهم ناکۆکیی ـه توندان ـهدا
عێــراق بــه کام الدا یهکالدهبێتــهوه .لــه ئهگــهری
بهرپابوونــی ناکۆکیــی توندیــش لهنێــوان خۆرئــاوا و
ئێرانــدا –بــه ههڵچوونــی بارودۆخهکــه بههــۆی رهخنــه
دووالیهنــهکان و گهیاندنــی ههســتیارییه سیاســییهکان
بــه ئاســتی جهنگــی راســتهقینه -ئێرانییــهکان دهتوانــن
زیانێکــی گــهوره بــه بهرژهوهندییهکانــی ئهمریــکا لــه
عێــراق بگهیهنــن ،کــه دانیشــتوانهکهی زۆررینــهی بــه
مهزهــهب شــیعهن و لهنــاو شیعهکانیشــدا بهشــی
زۆریــان شــوێنکهوتهی (موقت ـهدا س ـهدر)ن ،ک ـه ل ـه پیــاوه
ئایینیی ـه دوژمنهکانــی خۆرئاوای ـ ه ل ـه عێ ـراق .ب ـهم جــۆره
عێــراق وهک یهکێــک لــه پــان و پڕۆســهکانی سیاســهتی
دهرهوهی ئهمریــکا ،کارهســاتێکه بهســهر ئهمریــکاوه،
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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زیاتــر لــهوهی زۆر کــهس وێنــای دهکــهن ،هــهروهک
چــۆن ئێســتا تاک ـ ه کارتــی س ـهرکهوتووی ئێران ـ ه هاوشــان
لهگــهڵ نوێنهرهکــهی لــه لوبنــان؛ (حزبوڵــا)( .ســهدام
حســێن) –هاوشــێوهی ق هزافــی لــ ه لیبیــا ســهر هڕای
گشــت شــێتییه گومــان لێنهکراوهکــهی ،بــهاڵم رامکــراو
بــوو ،ههربۆیــه لــه دهرهوهی ســنوورهکانی واڵتهکــهی
مهترســی بۆســهر هیــچ الیهنێــک دروســتنهکردبوو.
دوای نزیکــهی  10ســاڵ ،لهســهرکارالدانی ســهدام بــووه
مایــهی ســهرههڵدانی مهترســیی بهرچاوتــر لهســهر
بارودۆخــی ســراتیژیی ویالیهتــه یهکگرتــووهکان .بــهاڵم

پهڕگیــردا تەوقــدراوه.
ه ـهر ئهمهش ـه وههــای ل ـه ئێ ـران کــردووه ک ـه هێنــدهی
دیکــه ههوڵهکانــی بخاتهگــهڕ لهپێنــاو پاڵپشــتیی
وهکیلهکانــی ل ـه دهرهوه :ب ـه پل ـهی ی ـهک (حزبوڵــا) ل ـه
لوبنــان ،پاشــان ســووربوونێکی گــهوره لهســهر راگرتنــی
رژێمهکــهی ئهســهد لــه ســوریا.
هاوپهیامنیــی نێــوان ئێــران و حزبوڵــا و حکومهتــی
ســوریا ،ئــهوکات بــه روونــی دهرکــهوت کــه پــاش
ههڵگیرســانی شــۆڕش بـه ئهسـهد ،پشــتیوانی و هاوکاریــی
خێــرا و یهکالکــهرهوه گهیشــت بــهو دیکتاتــۆره .راپۆرتــه

بنەماڵەی ئال سعود

دوای ئــهو ماوهیــه عێــراق هێشــتا لهنــاو تهنگــهژهی
دوای جهنگدایــه ،تهنانــهت ئــهو خۆپیشــادهره
عێراقییان ـهی ل ـه س ـهروبهدنی بههــاری عهرهبیــدا هاتن ـه
ســهر شــهقامهکان ،چهنــد هــهزار کهســێکی کهمیــان
تێنهپهڕانــد .ســهرهڕای ئــهوه ،لهگــهڵ ههژموونــی
ئیســامی سیاســی لـه تورکیــادا ،ئێـران خــۆی لـ ه دۆخێکــدا
دهبینێت ـهوه ک ـه ل ـه بهرامب ـهر بزووتنهوهیهکــی ســوونهی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ســهرهتاییهکان ســهبارهت بــه دهســتتێوهردانی ئێــران
و حزبوڵــا لــه (دهرعــا)وه ســهریاندهرهێنا ،ئــهو
شــارهی ژمــارهی دانیشــتوانهکهی نزیکــهی ()75000
کهســه و دهکهوێتــه خۆرئــاوای ســوریا و بــه دهســت
وشکهســاڵییهکی ههمیشــهییهوه دهناڵێنێــت .هــهرزوو
(دهرعــا) –شانبهشــانی هــهردوو شــاری ههرێمیــی
(حهمــا) و (حهمــس) -بــووه چهقــی ناڕهزایهتییــهکان
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دژ بــه رژێــم .خۆپیشــاند هران بــاس لــهوه دهکــهن کــ ه
گوێبیســتی هێزهکانــی ســهر بــه حکومهتــی ســوریا
بــوون لــه کاتــی هێرشــهکاندا ،کــه بــه دیالێکتهکانــی
باشــوری لوبنــان و فارســی ئێرانــی قســهیان لهگــهڵ
یهکرتیــدا دهکــرد ،ئهمــهش ئاماژهیــه بۆئــهوهی ئــهو
چهکداران ـه س ـهر ب ـه هێزهکانــی حزبوڵــا و ئێرانــن .ه ـهر
بهوجــۆره پارتــی «ریفــۆرم»ی ئۆپۆزســیۆنی ســوریا بــاس
ل ـهوه دهکات ســوپای پاســدارانی ئێ ـران ،دهســتی بهس ـهر
بنکهیهکــی ســهربازیدا گرتــووه لــه شــاری «حهمــس»،
بهڵکــو یهکێــک لــه ســهرکردهکانی ئــهو پارتــه بــاس
لــهوه دهکات هێزهکانــی ســوریا فهرمانهکانیــان لــه
ســوپای پاســدارانهوه وهردهگــرن ،ههروههــا گوتــی:
«ئیــدی ســوریا بۆتــ ه پارێــزگای 32یهمینــی ئێــران».
پارتــه سیاســییه ئۆپۆزســیۆنهکانی ســوریا کــه پســپۆڕن
لــه بهکارهێنــان و قۆســتنهوهی دهزگا راگهیاندنــهکان و
خۆرئــاوا بۆتــه بــارهگای تایبهتیــان ،ئهجێنــدای تایبــهت
بهخۆیــان ههی ـه .ئ ـهوان بــاش دهزانــن ،مــادام گوێگ ـران
ئهمریکییــن ،بهســتنهوهی ئێــران بــهو توندوتیژییــهی
رژێمــی ســوریا بهکاریدههێنێــت ،زیانێکــی ئهوتــۆی
نییــه لــه جهنگــه پڕوپاگهندهییهکانــدا .لــه ههمــان
کاتــدا و ســاڵی  2011ئێــران زنجیرهیــهک هاوکاریــی
بــه بــڕی ( 5.8ملیــار) دۆالر پێشــکهش بــ ه ســوریا کــرد،
ئهویــش بــه مهبهســتی رزگارکردنــی حکومهتــی ئــهو
واڵتــه لــه کاریگهرییهکانــی ئــهو داڕمانــه ئابوورییــهی
بههــۆی شۆڕشــهوه توشــی هاتــووه ،کــه دهگوترێــت
ئ ـهم دهستپێشــخهرییه ب ـه رهزامهندیــی راب ـهری رۆحیــی
واڵت (ئایهتوڵــا خامهنهیــی) بــووه ،ئهمــه جگــه
لــهوهی تــاران رۆژانــه ( 290هــهزار) بهرمیــل نهوتــی
بێبهرامب ـهر بــۆ ســوریا دابینــدهکات .ل ـ ه مارســی 2011دا
تورکیــا ئ ـهوهی ئاشــکراکرد ک ـه بهڵگ ـهی حاشــاههڵنهگری
لهبهردهســتدایه ســهبارهت بــه دهســتتێوهردانی ئێــران
لــه ســوریا ،ئهوهبــوو لهبــهردهم ئهنجومهنــی ئاسایشــی
ســهر بــه نهتــهوه یهکگرتــووهکان ئامــاژهی بــهوهدا

کــه رێگریکــردووه لــه بارههڵگرێکــی گــهورهی پــڕ لــه
چــهک لهســهر فڕۆکهههڵگرێکــی ئێرانــی کــه بــهرهو
ســوریا دهڕۆیشــت و چهکــی کاڵشــیکۆف و رهشــاش و
بــڕی گــهورهی کهرهســتهی یهدهگــی و گوللــه هاوهنــی
لهخۆگرتبــوو.
لــهو ســهروبهندهدا (حهســهن نهرسوڵــا) –ســهرکردهی
نــاوداری (حزبوڵــا)ی لوبنانــی شــیعهی ئۆپۆزســیۆن و
هاوپهیامنــی نزیکــی ســوریا و ئێــران -لــه گوتهیهکــی
تهلهفزیۆنیــدا داوای لــ ه ســورییهکان کــرد پاڵپشــتی
ئهســهد بکــهن ،داواشــی لــه واڵتــه عهرهبییــهکان کــرد

ســوریا هاوشــێوهی تونــس لێکدژییهکــی
ســهیری تێدایــه ،رژێمــی بهعســی
عهلمانــی رێگــ ه بــ ه ئازادییــه
کهســییهکان دهدات ،لــه نێویانــدا
خواردنــهو ه کحولییــهکان و قومــار و
لهشفر ۆ شــی .
ئــهو ســزایانه رهتبکهنــهوه کــه بڕیاروایــه لهالیــهن
خۆرئــاواو ه بهســهر ســوریادا بســهپێرنێت بــه بیانــوی
کوشــتنی خۆپیشــاند هران .نهرسوڵــا گوتــی« :داوا لــه
گشــت ســورییهکان دهکهیــن پارێزگاریــی ل ـه واڵتهکهیــان
و رژێمــی فهرمانــڕهوا –رژێمــی بهرهنگاریــی -بکــهن و
ههلــی ئــهوه بــه ســهرکردهکانیان بــدهن کــه هــاوکاری
لهگــهڵ تــهواوی توێــژ و یهکهکانــی ســوریادا بکــهن بــه
ئامانجــی بهدیهێنانــی چاکســازیی پێویســت .جیاوازیــی
نێــوان شۆڕشــی ســوریا و شۆڕشــی واڵتانــی دیکــهی
عهرهبــی ...ئهوهیــه کــه ســهرۆک ئهســهد بــاوهڕی
بــه پێویســتیی چاکســازییهکان ههیــه ،بهپێچهوانــهی
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دۆخــی بهحرهیــن و واڵتانــی دیکــهی عهرهبــی».
نهرسوڵــا ههوڵیــدهدا ئاســتی فراوانــی جهماوهریــی
خــۆی لهنێــو گهالنــی جیهانــی عهرهبیــدا بقۆزێتــهوه،
کــه بــه ههڵگــری بڵێســهی ئــهم «بهرهنگاری»یــه
دادهنرێــت ک ـه باســی لێوهکــرد ب ـهڕووی هاوپهیامنێتیــی
ئهمریــکا و ئیرسائیــل ،کــه هاوپهیامنێتییهکــه شــهقامی
عهرهبــی بــهوه راهاتــووه لــه ههمــوو قهیرانهکانیــدا
بکهوێتــه لۆمهکردنــی .بــهاڵم لهبــری ئــهوه دۆخهکــه
بــه ئاشــکرابوونی حهقیقهتــی نهرسوڵــا کۆتاییهــات ،کــه
خزمهتکارێکــی بهوهفــا و گوێرایهڵــی تارانــه.
بهشــار ئهســاد ســهر بــه پارتــی «بهعس»ـــه،
فهلســهفهکهی لهســهر ئاوێتهکردنــی ناســیۆنالیزمی
عهرهبــی و سۆســیالیزمێکی ئاســانکراو بونیادنــراوه،
کــ ه بــه دهســتێکی ئاســنیین فهرمانرهوایــی ســوریا
دهکات .دهوڵهتێکــی پۆلیســیی هــهره دهســتتێوهردهره
( )Interventionistلــه جیهانــی عهرهبیــدا ،دۆخــی
نائاســایی (حالــة الطــوارئ) لـه ســاڵی 1963ـــو ه لـه واڵتــدا
بهرقــهراره .چهشــنی ئایدیــای «بیــگ بــرهزهر [big
 brotherلــه رۆمانــی 1984ی جــۆرج ئۆروێــل]» وێنــهی
رووخســاری ســهرۆک –کــه دیکتاتۆرێکــه لــه نزمرتیــن
ئاســتی بــوون و ئامادهیــی بێبهش ـه ،بهجۆرێــک وههامــان
لێــدهکات تامــهزرۆی گهڕانــهوه بیــن بــۆ ســهردهمی
(عهیــدی ئهمیــن )ی دیکتاتــۆر لــه گشــت شــهقامێکدا
باڵوکراوهتــهوه .لــه ســوریا ههرکهســێک کافــێ نێتــهکان
بهکاربهێنێــت ،پێویســته لهســهری زانیاریــی کهســیی
ت ـهواوی خــۆی پێشکهشــبکات ،ئهم ـ ه جگ ـ ه ل ـه سانســۆر
و چاودێرییهکــی ئهکتیــڤ لهســهر تــهواوی ئینتهرنێــت
لــه واڵتــدا.
تهلهفیزیۆنــهکان و رۆژنامهکانــی واڵت خراونهتــه
ژێــر چاودێرییهکــی تونــدی دهوڵهتــهوه ،گشــت
رۆژنامــهکان بــه رهزامهندیــی حکومــهت دهردهچــن.
بــهاڵم ســوریا هاوشــێوهی تونــس لێکدژییهکــی ســهیری
تێدایــه ،رژێمــی بهعســی عهملانــی رێگــه بــه ئازادییــه
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کهســییهکان دهدات ،لــه نێویانــدا خواردنـهوه کحولییـهکان
و قومــار و لهشفرۆشــی .پیــاوان و کچانــی الو کـه خواســتی
کاری سێکســییان ههیــه ،بــه ئاشــکرا لــه قاوهخانــ ه و
ســهیرانگاکانی دیمهشــق بــهدوای یهکــردا دهگهڕێــن؛
یهکێکــه لــه شــاره هــهره ئازادهکانــی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســت لــه رووی کۆمهاڵیهتییــهوه .ســهرهڕای
ئـهوهش ،ئیســامییهکان هیــچ رۆڵێکیــان نییـه لـه کاروباری
سیاســیی دهوڵهتــدا .ههمــوو ئهمانــه پرســیارێک
دهوروژێنــن :چــی وایکــردووه ئـهم رژێمـه عهملانییـه بـهم
جــۆر ه الی مهالکانــی تــاران خۆشهویســت بێــت؟
بێگومــان هــۆکاری ســهرهکی ئهمــه دهگهڕێتــهوه بــۆ
بهرژهوهندخوازیــی سیاســی؛ ســوریا کهناڵێکــه بــۆ
گواســتنهوهی چــهک لــه ئێرانــهوه بــۆ «حزبوڵــا» لــه
لوبنــان و «حهمــاس» لــ ه کهرتــی غــهزه .هۆکارێکــی
دیکــهش ئهوهیــه کــه لــه ســوریا تائیفهیهکــی گومنــاوی
وهک «عهلهوییــهکان» ههژمــوون و دهســهاڵتی ههیــه،
ئ ـهم نــاوهش دهگهڕێت ـهوه بــۆ ئیاممــی عهلــی –چــوارهم
و دواییــن خهلیف ـهی راشــیدینهکان ک ـه دوای محهم ـهدی
پهیامبــهر فهرمانڕهواییــان کــردووه -کــه الی شــیعهکان
شــکۆدار و پایهبــهرزه .لهبــهر ئــهم هۆکارهیــه ههمیشــه
«عهلهوییــهکان» بــه لقێکــی شــیعهکان دادهنرێــن،
لهگـهڵ ئـهوهی شــیعهکانی دیکـه بـه کافــر و مولحیدیــان
دادهنێــن .بیروباوهڕێکــی ئاڵۆزیــان ههیــه و بــه
شــێوهیهکی نهێنــی لــه نهوهیهکــهوه بــۆ نهوهیهکــی
دیکــه دهگوازرێتــهوه ،بــهاڵم دهگوترێــت ههندێــک
رهگــهزی مهســیحییهتی لهخۆگرتــووه؛ وهک پهرســتنی
ســیانهی پیــرۆز و ئاههنگگێــڕان بهبۆنــهی لهدایکبوونــی
مهســیحهوه .لــه رووی مێژووییــهوه عهلهوییــهکان –کــه
ســااڵنێکی زۆر تهحهمولــی دهســهاڵتی عوســانییهکانیان
کــردووه -لــه ناوچــه کهنارییهکانــی ســهر دهریــای
ناوهڕاســت چڕبوونهتــهوه .لــه ئێستاشــدا عهلهوییــهکان
کهمینهیهکــی گهلــی ســوریا پێکدههێنــن بــه رێــژهی
 ،%15دانیشــتوانی دیک ـهی ســوریاش %70یــان ســوننهن،
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ئهوانــی دیکــهش زۆرینهیــان مهســیحیین .خێزانــی
ئهســهد ،چهشــنی زۆرینــهی دهسهاڵتبهدهســته
دیارهکانــی ســوپا و هێــزه ئهمنییهکانــی واڵت،
لــه عهلهوییهکانــن .بــه درێژایــی دهیــان ســاڵ
عهلهوییــهکان حکومــی عهملانیــی خۆیــان وههــا
وێناکردبــوو –وێناکردنێکــی دروســتیش بــوو -کـه باشــرین
خۆپارێــز و دوورخ ـهرهوهی واڵتــن ل ـه ههڵوهشــاندنهوهی
تائیفــی ،ههروههــا ئامڕازێــک بــووه بــۆ هێورکردنــهوهی
ئــهو کهســانهی لــهوه دهترســان عهلهوییــهکان ئاییــن و
مهزههبــی خۆیــان بهســهر زۆرینــهدا بســهپێنن .دهزگای
ئهمنیــی ســتهمکاری ســهر بــه رژێــم ،لهســهر ئــهو
بــاوهڕه راهێنــدراون کـه تاکـه رێگـه بــۆ دوورخســتنهوهی
ســوریا لــه دابهشــبوونی خێڵهکــی و تائیفــی و
کهوتنــه نــاو زهلــکاوی شــهڕی ناوخــۆوه ،بریتییــه لــه
هاوکاریکردنــی عهلهوییــه عهملانییــه تهســکبینهکان.
هــۆکاری ئـهم پێشــبینیی ه خودییـه سـهبارهت بـه ناکۆکیــی
تائیفــی –تاڕادهیــهک -بــهوه راڤهدهکرێــت کــه ئــهو
دهزگا ئهمنییــهی ســوننهکان ههژموونییــان بهســهردا
ســهپاندووه ،لــه شــهش مانگــی یهکهمیــی ســهرهاڵدانی

ناڕهزایهتییــهکان دژ بــه رژێمهکــهی ئهســهد ،زۆر بــه
جێگیریی ـهوه هاوکارییــان دهکــرد .پێشــر تاک ـه تهح ـهدای
مهترســیدار کــه رووبــهڕووی دهســهاڵتی ئهســهدی
بــاوک (حافــز ئهســهد) بــووهوه ،ئــهو راپهڕینــه بــوو
کــه ســاڵی  1982لــه شــاری «حهمــا» بــه رابهرایهتیــی
«ئیخــوان موســلیمین» ســهریههڵدا .ئهنجامهکهشــی
ئــهو قهســابخانه تۆقێنــهره بــوو ،کــه قوربانییهکانــی
لهنێــوان ( )40000 – 17000یاخیبــوودا بــوو ،ئهمــه
ســهرهڕای خاپوورکردنــی شــارهکه ،کــه بــه دڕندانهتریــن
ســهرکوتکاریی حکومهتێکــی عهرهبیــی هاوچــهرخ
دژ بــه گهلهکــهی دادهنرێــت .ئــهم قهســابخانهیه
بــ ه هۆکارێــک دادهنرێــت کــه لــه خۆپیشــاندانهکانی
ســاڵی 2011دا لهنــاو ههمــان شــاردا توڕهییهکــی
زۆر بهدیدهکــرا ،بهههمــان شــێوه وهک ئــهوهی
قهســابخانهی ئیســامییهکانی گرتوخانــهی (ئهبــو
ســهلیم)ی ت هرابلــوس لــه ســاڵی  1992لهســهر دهســتی
قهزافــی؛ وههــای ل ـهو شــاره کــرد ل ـه بههــاری عهرهبیــدا
نزیــک بــن لــه شۆڕشــی دژ بــه ق هزافــی.
قهســابخانهکهی «حهمــا» لــه مهترســیدارترین ئــهو
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منوونانهیـه کـه نیشــامنان دهدات چــۆن رژێمــی ســوریا بـ ه
بهردهوامیــی تــرس ل ـه دووبهرهکیــی تائیفیــی و تــرس ل ـه
بهدهســتهوهگرتنی دهسـهاڵتی لـه الیـهن ئیســامییهکانهوه
قۆســتۆتهوه ههتاوهکــو پاســاوی ســهرکوتکردنی
دڕندان ـهی ئۆپۆزســیۆنی پــێ بدات ـهوه .هاوشــێوهی میــر
و تونــس ،ســنووربهزێنی و پێشــێلکارییهکانی رژێمــی
عهملانیی ـهکان هیچیــان لــێ بهره ـهم نههاتــووه جگ ـه ل ـه
ناشــیرینکردنی وێن ـهی عهملانیی ـهت ،پاشــانیش پیشــاندانی
راســتگۆیی بۆچوونــی ئیســامییهکان کــه دهڵێــن
کافربــوون هــۆکاری گشــت نههامتییهکانــی واڵت بــووه.
بــه درێژایــی دهیــان ســاڵ عهملانییــهت ســهرکهوتوو
نهبــوو لــه دهوڵهمهندکردنــی بیــری نــهوهکان بــه هیــچ
شــتێک ،جگــه لــه دهوڵهمهندکردنــی بــه بانگهشــهی
گێلــی و گهمژهیــی .لــه ئهنجامــی ئهوهشــدا ئیســامی
فهندهمێنتــاڵ لــه تهنهــا چهنــد هــهزار کهســێکهوه کــه
خواســتی ریــش درێژکردنهوهیــان ههبــوو ،گهشــهیکرد،
ههتاوهکــو بــوو بــه تاکــه ئهڵتهرناتیڤــی سیاســی
خواســراو ،کــ ه لهمــڕۆدا زۆرێــک لــه ســورییهکان بیــری
لێبکهنــهوه.

شازادەی سعودیە و سەرۆکی ئەمەریکا

ئایدیا دیپلۆماتیك

لـ ه ئێســتادا نزیکهی ()40-%30ی ژنانی شارنشــینی ســوریا
حیجابیــان پۆشــیوه ،هێندهشــی نهمــاوه س ـهرتاپای ژنانــی
گوندنشــینیش لهســهر میتــۆدی وههابییــهکان ســهرتاپای
جهســتهیان ب ـه رهش دابپۆشــن .پێــش  10ســاڵ ل ـه ئێســتا
گوێبیســتی شــتی لــهم جــۆره نهدبــووی لــه ســوریا .لــه
راســتیدا ههمیشــه پۆشــینی نیقــاب لــ ه خوێندنگــه و
زانکــۆکان و شــوێنه گشــتییهکاندا قهدهغــه بــووه .لــه
هزایهتییهکانــدا ئــهم
جــوالی 2011دا و لــه ترپۆکــی ناڕ 
قهدهغهکردنــه ههڵگیــرا ،تاکــه یانــهی قومارکردنیــش
کــه لــه واڵتــدا ههبــوو داخــرا .لــ ه ســهرهتای
ســهرههڵدانی ناڕهزایهتییهکانــدا ئهســهد لــه دوودڵــی
و ههڵبهزوداب ـهزدا بــوو ک ـه ئایــا ســازش پێشــکهش بــکات
یاخــود داپڵۆســینی دڕندان ـه بــۆ ئاســتێکی پێشــر نهبی ـراو
بهزربکات ـهوه .وهک پیشــاندانی نیازپاکییهکیــش زیندانیی ـه
سیاســییهکانی ئازادکــرد ،ب ـهاڵم پێدهچێــت ئ ـهم ههنــگاوه
ئهنجامــی تــهواو پێچهوانــهی ههبووبێــت وهک ئــهوهی
ل ـه لیبیــا روویــدا ،بهجۆرێــک ئ ـهم توندڕهوان ـه ک ـه تــازه
ب ـه تــازه ئازادکرابــوون ،چوون ـه نــاو بازن ـهی شۆڕشــی دژ
بـه حکومهتـهوه .ئهسـهد بــاش دهیزانــی کـه توندتریــن و
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خۆڕاگرتریــن دوژمنهکانــی ئیســامییهکانن .رۆژ بــه رۆژ
خۆپیشــاندانهکان زیاتــر رهنــگ و بۆیهکــی ئیســامییان
بهخۆوهدهگــرت ،بهپێچهوانــهی جهختکردنــهوه و
دڵنیاییدانــی ئــهو کهســانهی بــه نــاوی شۆڕشــگێڕانهوه
لــه تــۆڕی «فهیســبووک» دهدوان .ههندێــک لــه
عهلهوییــهکان لــه شــاری «حهمــس» دهرکــران و لهســهر
دهســتی هێــزه توڕهکانــی حهشــدی ســوننی کــوژران،
مهســیحییهکانیش دهیانگــوت س ـهرهڕای پشــتگیریکردنیان
ل ـه خۆپیشــاندانهکان ل ـه س ـهرهتادا ،ب ـهاڵم ل ـه ئێســتادا و
پــاش ئ ـهوهی ئهزموونــی دووبهرهکیــی تائیفییــان بینیــوه
و مهترســیی خســتۆت ه ســهر ژیانییــان ،پشــتگیریی لــه
هێزهکانــی حکوم ـهت دهک ـهن .یهکێــک ل ـهو دروشــانهی
خۆپیشــاندهران لـه ئهپرێلــی 2011دا لـه شــاری قامیشــلی
دهیانگوتــهوه ئهمــه بــوو« :عهلهوییــهکان بۆنــاو گــۆڕ،
مهســیحییهکان بــۆ بهیــروت» .ههروههــا دانیشــتوانه
ســورییه ناســوننهکانی شــاری «جــر ئهلشــغور»
کۆچیانکــرد .ل ـهو دهم ـهی لێشــاوی هاوکاریــی مرۆیــی و
چـهک لـه ئێـران و حزبوڵــاوه بــۆ رژێمــی ســوریا درێــژهی
ههبــوو ،تیرۆریســته تونــدڕهوه ســوننهکانیش –کــه رۆژ
ل ـه دوای رۆژ زیاتــر دهخزان ـه نــاو خۆپیشــاندهرانهوه -ل ـه
رێگــهی لوبنــان و تورکیــاو ه چهکیــان پێدهگهیشــت.
ه ـهر لهب ـهر ئهم ـه بــوو ک ـه خۆپیشــاندانی جهماوهریــی
بهرفــراوان بــۆ پشــتگیریی لــه رژێــم لــ ه دیمهشــقی
پایتهخــت و حهلهبــی دووهم گهورهتریــن شــاری
ســوریا بهڕێوهدهچــوون ،ک ـه ئ ـهم دوو شــاره بهدرێژایــی
ش ـهش مانگــی یهکهمــی شــۆڕش ،هیــچ خۆپیشــاندانێکی
گهورهیــان دژ بــه رژێــم بهخۆوهنهدیبــوو .پێناچێــت
خۆپیشــاندهرانی پشــتیوانی ئهســهد ،ئــهم ســهرۆکه
رووخســار درێــژه و شــوێنکهوتهکانیان خۆشــبووێت،
بــهاڵم فهرمانڕهواییــه عهملانییهکهیــان دهنرخانــد و
لــه تهنــگ و چهڵهمــه و نهگبهتییهکانــی گهیشــتنی
ئیســامییهکان بــه دهســهاڵت –دوای کهوتنــی ئهســهد-
دهترســان.

ســهرهڕای ئــهوهش ئهســهد هیــچ خواســتێکی پیشــاننهدا
بــۆ وازهێنــان لــه دهســهاڵت .رووداوهکانــی ســاتی
نووســینی ئــهم دێڕانــه ئامــاژهن بۆئــهوهی ئهســهد
ئامــڕازی دیکــهی ههیــه و ههوڵــدهدات لــه رێگهیانــهوه
ئۆپۆزســیۆنی ســوریا رابگرێــت ،کــ ه ئهگــهری زۆر
ئهوهیــه توندوتیــژی و ســهرکوتکاریی دژ بــه گهلهکــهی
بهکاربهێنێــت .کاتێــک بــۆی دهرکــهوت سازشــهکانی
بــۆ ئیســامییهکان بهگشــتی ،شکســتیان هێنــاو ه لــه
بهدیهێنانــی ئامانجــی خواس ـراو ،پێدهچێــت بڕیاریدابێــت
ریســک بــه ههمــوو شــتێکهوه بــکات .هێزهکانــی

ســعودییهکان ئامانجیــان دابڕینــی
كــه تاکــە واڵتــی عەرەبــی
ســوریایه 
هاوپەیمانــی ئێرانــه و خهریکــی
بههێزکردنــی ئۆپۆزســیۆنی ســوننین
لهنــاو ســوریا ،وهک ئامادهکارییــهک
بــۆ لهســهرکارالدانی یهکجارهکــی
ی کهمینهیــهی
ئهســهدو دهســتهبژێر 
عهلهو ییــهکا ن .
حکومــهت دوو هێنــدهی پێشــر هێــزی زیاتریــان
بهرامبــهر خۆپیشــاندهران بهکارهێنــا .لــه  17ئۆگۆســتی
2011دا ،شــاری «دێــرهزور» بۆردومانک ـرا ،ک ـه النــی ک ـهم
کوژرانــی  42کهســی لێکهوتــهوه ،وزهی کارهبــاش لــه
بــارهگای ئیســامییهکانی «حهمــا» بــڕدرا ،کــه کهوتــه
دۆخــی گهمارۆدانێکــی بهردهوامــهوه ،لهبهرئــهوهی
ببــووه چهقــی ســهرههڵدانی خۆپیشــاندانهکان
(هاوشــێوهی ســاڵ  .)1982ئیــدی الیهنگرانــی ئــازادی و
دیموکراســی بوون ـ ه مای ـهی جواڵندنــی خــاوهن پڕهنســیپه
نهگۆڕهکانــی خێزانــی شــا عهبدوڵــای پادشــای
ســعودیه .لــه دهستپێشــخهرییهکی یهکالکــهرهوهدا ،ریــاز
باڵوێــزی خــۆی ل ـه دیمهشــق کشــانهوه .شــا عهبدوڵــاش
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لــه بهیاننامهکــهی خۆیــدا بــه راوشــکاویی رایگهیانــد:
«ئـهوهی لـه ســوریا روودهدات ،لـه الیـهن ســعودیهوه نـه
قبوڵکــراوه و نــه پێشــوازیی لێــدهکات» ،رایگهیانــد کــه
پێویســته ســوریا «پێــش تێپهڕبوونــی کات هێــزی عهقــڵ
بهکاربهێنێــت ،و چاکســازیی راســتهقینه پێشــکهش بــکات
و بێبهڵێنــی نــهکات لــه جێبهجێکردنیــان .یــان ئهوهتــا
ئیـرادهی دانایــی خــۆی بهکاردههێنێــت ،یاخــود دهخزێتـه
نــاو قواڵیــی ف ـهوزاوه« .بهیاننامهیهکــی ل ـهم جــۆره ،ئ ـهو
ســاتهیه کــه بههــاری عهرهبــی دهبێتــه شــانۆگهرییهکی
کۆمیــدی؛ داواکاریــی ئــال ســعود ل ـه رژێمــی ســوریا بــۆ
ئهنجامدانــی چاکســازیی نــوێ و رێزگرتــن ل ـه مافهکانــی
مــرۆڤ ،یهکێکــه لــه گهورهتریــن عهقــڵ پۆشــهکان بــه
مهبهســتی ئهنجامدانــی مانــۆڕی جیۆپۆلهتیکیــی زیاتــر.
ســعودییهکان ئامانجیــان دابڕینــی ســوریایه تاکــە واڵتــی
عەرەبیــی هاوپەیامنــی ئێــران لــهو دهمــهی خهریکــی
بههێزکردنــی بڕبڕهکانــی ئۆپۆزســیۆنی ســوننیین لهنــاو
ســوریادا ،وهک ئامادهکارییــهک بــۆ لهســهرکارالدانی
یهکجارهکیــی ئهســهدو ئــهو دهســتهبژێره کهمینهیــهی
عهلهوییــهکان ههژموونیــان بهســهردا ســهپاندووه.
پێدهچێــت شۆڕشــی ســوریا ریشــهیهکی جهماوهریــی
رهســهنی ههبووبێــت ،لــه زۆربــهی ناوچــه کهمــر
شارســتانهکاندا ،خهڵکــی لــه گشــت پیشــه و
تایبهمتهندییــه جیــاوازهکان راکێشــاوهته ســهر شــهقام.
بــهاڵم لــهو دهمــهی ریــاز باڵوێــزی خــۆی لــه دیمهشــق
کشــانهوه ،بــاش دهیزانــی ک ـه شۆڕش ـه جهماوهرییهکانــی
دیکــهی عــهرهب –لــه تونــس و میــرهوه بــۆ یهمــهن»
بهبــێ مهبهســت دهرگای خۆیــان خســتۆته سهرپشــت
بــۆ دهرکهوتنــی ئیســامییهکان وهک هێزێکــی
بهههژمــوون.
تهنهــا ئــهوهی پێویســت بــوو چوونــی خــودی
ئیســامییهکان بــوو بــۆ نــاو ریزهکانــی خۆپیشــاندهران.
گریامنــەی ئــەوە دەکرێــت ســوریای دوای ئەســەد هەمــان
میتــۆد پەیــڕەو بــکات ،ریازیــش ئامــادە دەبێــت بــۆ
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هاوپەیامنێتیــی لەگــەڵ حکومەتێکــی تــازەی ســوریا بــە
ســەرکردایەتییەکی ســوننی ،کــە تابکرێــت زیاتــر دوژمنــی
ئێــران بێــت .گریامنەیەکــی لــەم جــۆرە هەواڵێکــی
خ ـراپ نابێــت بــۆ واشــنتۆن؛ هەتاوەکــو ســعودیە –وەک
دەیبینیــن -بــە دڵفراوانییــەوە گوێڕایــەڵ و جێبەجێکــەری
فەرمانەکانــی واشــنتۆن بێــت لــە ناوچەکــەدا .ســعودیە
پێیباشــە زۆرینەیەکــی ســوننی بــە ئاســانیی دەســەاڵتی
ســوریا بگرێتەدەســت .ئەگــەر ئــەو وەرگرتنــی دەســەاڵتە
بــە ئاســانی بــە گریامنەیەکــی دوور وەربگریــن ،هــەر
شــێوازێکی دیکــەی بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت کــە
بــە پاڵپشــتیی ســعودیە بێــت بــۆ ئیخــوان موســلیمین و
هاوپەیامنــە ســوننە توندڕەوەکانــی ،بــە دڵنیاییــەوە دەبێتــە
ئاســتەنگێک لەبەردەم باڵوبوونەوەی دیموکراســیدا .راســتە
کەوتنــی رژێمــی ســوریا بــە مانــای کەوتنــی سیســتەمێکی
دیکتاتۆریــی دڕنــدە دێــت –وەک داگیرکردنــی عێ ـراق الی
بەرگریکارانــی بۆشـهوه -بــەاڵم مانــای دووەمیشــی بریتییــە
لــە کۆتاییهاتنــی تاکــە دەوڵەتێکــی عەرەبــی کــە وەک
دەوڵەتێکــی عەملانــی ماوەتــەوە ،پاشــانیش کۆتاییهاتنــی
عەملانییــەت لــە جیهانــی عەرەبیــدا.
وەک دۆخــی هەمیشــەیی ،واشــنتۆن الیەنــی ســعودیە
دەگرێــت دژ بــە ئێ ـران .ئۆبامــا دوای ئــەوەی خزمەتــکارە
ســعودییە بەوەفاکــەی بــە کێشــانەوەی باڵوێزەکــەی لــە
دیمەشــق رێگــەی لەبەردەمدا کــردەوە -لــە بەیاننامەیەکی
هاوبەشــدا لەگــەڵ (نیکــۆالی ســارکۆزی) ســەرۆکی
فەڕەنســا و (ئەنگێــا مێــرکڵ)ی راوێــژکاری ئەڵامنیــادا،
زەرورەتی رۆیشــتنی بەشــار ئەســەدیان راگەیاند .ســەرکردە
ئازادەکانــی جیهــان بەیاننامەکەیــان بــەوە پاســاودایەوە
کــە «ئیدانەکردنێکــی بازنــە بەرفراوانــە» لــە الیــەن
فەرمانڕەوایانــی دیکــەی عەرەبــەوە ،کــە پێویســتە شــوێن
پێــی ریــاز هەڵگــرن لــە فشــارکردنی ئاشــکرا و کشــانەوەی
باڵوێزەکانیــان لــە دیمەشــق .بێگومــان ئــەم منایشــە
ناوازەیــەی فیتنــە سیاســیی نێودەوڵەتــی ،کاریگەریدەبێــت
لەســەر توندکردنــهی پهتهکــهی ملــی ئەســەد .لــە رۆژی
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دواتــردا ئەســەد لــە پەخشــی تەلەفزیۆنیــدا دەرکــەوت
و هۆشــدرایی دایــە دەوڵەتــە «دوور و نزیکــەکان» –کــە
پێدەچــوو هۆشــدارییەکە تورکیــاش بگرێتــەوە ،کــە خــاوەن
حکومێکــی ئیســامییە و داڵــدەی ئۆپۆزســیۆنی ســوریی
داوە -لــە هــەر دەســتتێوەردانێک «کــە ئاکامەکانــی
زۆر لــەوە گەورەتــر دەبــن کــە ئــەو دەوڵەتانــە بتوانــن
لهئهســتۆیبگرن» .پێدەچێــت ســەرۆکی ســوریا لــە رێگــەی
ســەرکوتکاریی رەهــاوە دەســت بــە دەســەاڵتی خۆیــەوە
بگرێــت ،دوای ئــەوەی ســوپاکەی لــە رێگــەی کــردەی
کوشــن و هەرەشــەوە کۆنرتۆڵــی وەرگرتــەوە ،بــەاڵم ســوریا
ناچاردەبێــت لەژێــر سـزا توندەکانــی خۆرئــاوادا مبێنێتــەوە،
کــە ئەمــەش وەهــای لێــدەکات زیاتــر پشــت بــە تاکــە
هاوپەیامنــی ببەســتێت؛ تــاران .لــە بــری ههمــوو ئەوانــە،
واڵت دەخزێتــە نــاو شــەڕێکی ناوخــۆی خوێناوییــەوە و
درێــژدە دەکێشــێت ،وەک ئــەوەی لــە لوبنانــی دراوســێیدا
لــە حەفتاکانــی ســەدەی بیســتەمدا روویــدا .وەک حاڵهتــی
ئــەو جەنگــە تۆقێنــەرە ،هیــچ دوور نییــە کــە ملمالنێکانــی
ســوریا گەلێــک دڕندانــە بێــت .لەژێــر ســایەی سانســۆرێکی
هەواڵیــدا ،هیــچ کەســێک لــە خۆرئــاوا –بــە هیــج پلەیــەک
لــە دڵنیایــی -نەیدەزانــی کــە بەراســتی چــی روودەدات لــە
ســوریای ســاڵی  .2011بەبــێ زانیاریــی متامنــەدار ،وەک
پیشــەی هەمیشــەیی خۆیــان پەیامنێرانــی خۆرئــاوا پشــتینا
بــە تۆمارەکانــی ئینگلیزییهکانــی «تویتــەر» دهبهســت،
کــە ئەمــەش هەمــوو کەســێک دەتوانێــت بینووســێت ،زۆر
دووریشــە لــەوەی ببێتــە دەنــگ و رەنگــی جەمــاوەر لــە
دەوڵەتێکــدا کــە بــە زمانــی عەرەبــی دەدوێــت.
بااڵبوونــی ئیســامی سیاســی لــە ســوریا دەبێتــە
هەرەشــەیەکی گــەورە .جارێکــی دیکــە پارادۆکســێک
دێتەئــاراوە؛ رژێمــی «بەعــس»ی فەرمانــرەوا بەشــدارە لــە
گوتــاری دژە ئیرسائیــل ،بــەاڵم لــە واقیعــدا هیــج شــتێکی
کردارەکــی نەکــردووە ،لــە ســاڵی 1967ـــەوە ئــەم رژێمــە
تەنانــەت یــەک فیشەکیشــی بــە ئاڕاســتەی ئیســڕائیلدا
نەتەقانــدووە .وەک دیفاکتــۆ لــەو زەمەنــەوە ســوریا لــە

دۆخــی جەنگدایــە لەگــەڵ ئیرسائیلــدا ،بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا
ئــەم دۆخــە جەنگییــەی بەکارهێنــاوە بــۆ پاســاودانەوەی
ئــەو دۆخــە نائاســاییەی لەنــاو ســوریادا بەرقــەرارە .بــە
دەربڕینێکــی دیکــە ،گوتــاری دژە ئیرسائیــل جگــە لــە
پەردەیــەک بــۆ داپۆشــینی ســتەمکاریی ناوخۆیــی ،هیچــی
دیکــە نەبــوو ،بەڵکــو چەنــد داواکارییــەک هەبــوون لەنــاو
ئیرسائیلــدا بــۆ یارمەتیدانــی ئەســەد [چونکــه دوژمنــی
وهک ئــهو بێدهســهاڵتیان دهســتناکهوێت]؛ لەبەرئــەوەی
پێدەچێــت عەلەوییبوونــی مهزههبــی رژێمــی ســوریا،
بیکاتــە دواییــن هاوبەشــی دەوڵەتێکــی جولەکــە لــە
ســەرتاپای ناوچەکــەدا ،یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ئەمــەش
دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی کــە ئــەم مەزهەبــە پەیڕەویــی لــە
هەندێــک رسوتــی مەســیحی و جولەکــە دەکات .بــەاڵم
ئەگــەر ئيســامييه ســوننەکان دەســەاڵت بەدەســتەوەبگرن،
لــە کۆتاییــدا ئــەم گوتــارە دژە ئیرسائیلییــە دەکەنــە
پڕاکتیکــی سیاســی و تەنانــەت ســەربازی .پێدەچێــت
رژێمێکــی فەرمانــڕەوای ســوننە کــە هاوپەیــان
بێــت لەگــەڵ ســعودیەدا ،ســوریا لــە هەژمــوون و
پارێزگارییەکانــی ئێ ـران دووربخاتــەوە .بــەاڵم هاوشــێوەی
لوبنــان –کــە ئــال حەریــری وەکیلــی ســعودیە بــوون -هیچ
زەمانەتێــک نییــە کــە ســعودییەکان کۆنرتۆڵــی کاروبــارەکان
بەدەســتەوەدەگرن.
دوای چەنــد مانگێــک لــە پاڵپشــتیی بــەردەوام ،لــە کۆتایــی
ئۆگۆســتی 2011دا ئێــران یەکــەم رەخنــەی رەســمیی
ئاڕاســتەی رژێمــی ســوریا کــرد .لــە بەیاننامەیەکــدا کــە
گەلێــک هاوشــێوە بــوو لەگەڵ ئــەو بەیاننامەیەی حەســەن
نەرسوڵــا لــە لوبنــان لــە هەمــان کاتــدا باڵویکردبــۆوە،
ئێــران داوای لــە رژێمــی فەرمانــرەوای ســوریا کــرد کــە
گــوێ لــە «هەندێــک» داواکریــی گەلەکــەی بگرێــت
و دەســتبکات بــە جێبەجێکردنــی چاکســازییەکان.
هاوشــێوەی جموجوڵەکانــی ســعودیە ،پاڵنــەری ئێرانیــش
مافەکانــی مــرۆڤ نەبــوو .پێدەچێــت ئێــران بەهــۆش
هاتبێتــەوە لــە ئاســتی الوازی هەڵوێســتی خــۆی .لــە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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حاڵەتــی لەســەرکارالدانی بەشــار ئەســەددا ،تــاران
هاوپەیامنێکــی سیاســی گرنــگ لـ ه بەرژەوەندیــی ســعودیە
لــە دەســتدەدات ،کــە لــە رێگەیــەوە هاوکارییەکانــی
دەگواســتەوە بــۆ حزبوڵــا و حەمــاس لــە کەرتــی غــەزە.
بــەاڵم هۆکارێکــی دیکــە هەیــە کــە خۆرئــاوا بــە باشــی
لێــی تێنەگەیشــتوون؛ خــودی ئێرانیــش لەنێــوان ناکۆکییــە
مەدەنــی و تائیفییەکانــدا ،واڵتێکــی دابەشــبووە بەســەر
خۆیــدا .کەمیــش نیــن ئــەو چاودێرانــەی خۆرئــاوا کــە
ئامــاژە بــەوە دەدەن ناکۆکیــی تائیفــی لــە ســوریا،
کاریگەرییەکانــی بــەرەو لوبنــان درێژدەبێتــەوە ،بــەاڵم
مەترســیی درێژبوونــەوەی بــۆ ئێ ـران گەلێــک گەورەتــرە.
گەلــی ئێــران کــە ژمارەیــان دەگاتــە  70ملیــۆن کــەس،
نیوەیــان فارســن ،نیوەکــەی دیکەشــیان ئازەربایجانــی،
کــورد ،عــەرەب ،تورکــان ،بلــوج و لوڕییــن .ئــەم
هەمەڕەنگییــەش وەهــا ناهێڵێــت ئێـران ببێتــە دەوڵەتێکــی
نەتەوەیــی ،هێنــدەی دەیکاتــە ئیمپراتۆریایەکــی فرەڕەگەز،
کــە ئێرانییــەکان هەژموونــی خۆیــان بەســەردا دەســەپێنن،
هاوشــێوەی ســعودیە کــە وەهابییــەکان هەژموونیــان
بەســەردا ســەپاندووە ،کــە هــەر ئــەم وەهابییانــە بــوون
لــە بیســتەکانی ســەدهی بیســتەمدا خاکــە جیاوازەکانــی
ئــەم واڵتەیــان داگیرکــرد ،پاشــان دابونەریتــە ئایینییەکانــی
خۆیــان بەســەر هەمووانــدا ســەپاند .خاڵێــک کــە لەنێــو
گشــت کەمینــە ئیتنییهکانــی ئێرانــدا هاوبەشــە ،بریتییــە
لــە هەســتێکی گشــتییان بــە ناڕازیبــوون و تۆمەتبارکردنــی
حکومەتــی ناوەندیــی تــاران بــە جیــاکاری و پەراوێزخســن.
ســراتیژییەتی گەشــەپێدانی ناوەندیــی لــە تــاران ،بۆتــە
مایــەی کەلێنێکــی گــەورەی ئابووری-کۆمەاڵیەتــی لەنێــوان
ناوەنــد و ناوچەکانــی دەوروبــەر ،ئەمــە ســەرەڕای
دابەشــکردنێکی نایەکســانی دەســەاڵتەکان و داهاتــە
کۆمەاڵیەتی-ئابوورییــەکان و بارودۆخــە کۆمەاڵیەتــی-
کولتورییــەکان .ئــەم دە ســاڵەی دوایی ناکۆکییەکــی زیاتری
بەخۆوەبینــی –کــە ئــەم نالەبارییــە ئابــووری و کولتوورییــە
دێرینانــە زیاتــر گەرمیــان دەکــرد -لەنێــوان ئــەم کۆمەڵــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

گروپــە زۆرەی کەمینــە ئیتنییــهکان ،وەک کــوردەکان و
تورکومانــەکان.25
ســەردەمانێکی زۆرە تــازه کۆنزێرڤاتیڤــەکان پێیانوایــە
ئــەم ناســەقامگیرییە ئیتنییــهی ئێــران ،هەلێکــە بــۆ
بەدیهێنانــی ئامانجەکەیــان لــە لەســەرکارالدانی رژێمــی
ئــەو واڵتــە لــە رێگــەی کۆمهکــی دارایــی نهێنیــی
گروپــە ئۆپۆزســیۆنەکان و چەکــدارە جیابــووهوهکان،
پێدەچێــت بــە هاوبەشــی بێــت لەگــەڵ هەڵمەتێکــدا بــۆ
بۆردومانکردنــی دامــەزراوە ئەتۆمییەکانــی واڵت .پێشــبینی
دەکرێــت ئــەم الیەنــەی سیاســەتی جوگرافیــای ناوخۆیــی
ئێــران ،لــە ســااڵنی داهاتــوودا کاریگەرییەکانــی زیاتــر
ببێــت ،هەروەهــا پێدەچێــت هەڵوەشــانەوەی ئێــران
یەکێــک بێــت لــە دەرهاویشــتە کاریگەرەکانــی بەهــاری
عەرەبــی .دروســتکەرانی بڕیــاری سیاســیی خۆرئــاوا بــە
درێژایــی مێــژوو کەمرتیــن ئاگادارییــان هەبــووە ســەبارەت
بــەم ملمالنــێ ئیتنییـ ه ترســناکەی ئێـران ،بــەاڵم لــە نیــوەی
دەیــەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەمەوە ،دەســتیانکرد
بــە گرنگیپێدانێکــی زیاتــر پێــی .بەپێــی چاالکوانــە
ئێرانییــە تاراوگەنشــینەکان ،دەگوترێــت کــە بەشــدارن
لــە پڕۆژەیەکــی لێکۆڵینــەوەی نهێنــی ئەمریکیــی،
کــە وەزارەتــی بەرگریــی ئەمریــکا دەســتیکردووە
بــە لێکۆڵینــەوە لــە قواڵیــی ناکۆکییــە ئیتنییــهکان و
بهکارهێنانــی بــە رووی کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
رسوشــتی دهوڵهتهکهیــدا .وەزارەتــی بەرگــری ئەمریــکا
گرنگیدانــی تایبەتیــی خــۆی نەشــاردۆتەوە بــە تێگەیشــن
لــەوەی ئایــا ئێــران بەهــۆی هەمــان ئــەو الوازییانــەی
عێراقیــان دابەشــکرد ،دەکەوێتــە بــەردەم دابەشــبوونێکی
پــڕ توندوتیژییــەوە ،کــە هەمــان فاکتــەر هــاوکار بــوو بــۆ
هەڵوەشــاندنەوەی یەکێتیــی ســۆڤیەت لەگــەڵ کەوتنــی
کۆمۆنیزمــی ســۆڤیەتیدا؟ پســپۆڕانی هەواڵگریــی ئەمریــکا
گەیشــتوونەتە ئــەو دەرەنجامــەی کــە ئــەم گــەڕان و
توێژینەوەی ـه ،پێدەچێــت ببێتــە دەستنیشــانکەری قۆناغــە
ســەرەتاییەکانی دانانــی پالنــی لەنــاکاو لە ئەگەری هێرشــی
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وشــکانیدا بۆســەر ئێــران ،یاخــود هەوڵێــک دەبێــت بــۆ
خەماڵندنــی کاریگەریــی ناکۆکیــی ناوچــە ســنوورییەکانی
ئێــران لەســەر ئــەو ســەربازە ئەمریکییانــەی لــە عێــراق
جێگیربــوون ،هەروەهــا لەســەر تێپەڕینیــان بــەرەو ئێ ـران
لــە رێگــەی عێراقــەوە .رۆژنامەنووســی لیکۆڵینــەوەکان
(ســیمۆر ئێــم هیــرش) رایگەیانــد کــە ئەمریکییــەکان بــە
واقیعیــی لەســەر خاکــی واڵتــی ئێــران هێزیــان هەیــە،
لەگــەڵ ئــەوەی ئەگــەر هەیــە هیــرش –وەک زۆرێکــی
دیکــە لــەم حاڵەتانــەدا -ئامانجــی یاریکــردن بێــت بــەو
ســەرچاوانەی زانیارییەکانــی لێــوە وەردەگرێــت لــە
واشــنتۆن ،وەک بەشــێک لــە شــەڕە دەروونییەکەیــان دژ بە
ئێـران .لــەو ســەروبەندەدا دامەزراوەیەکــی لێتوێژینــەوەی
کۆنزێرڤاتیــڤ لــە واشــنتۆن ،کۆنگرەیەکــی ســەبارەت بــە
ئێـران گرێــدا ،کــە دەگوترێــت دەنگەدەنگێکــی الی گروپــە
ئۆپۆزســیۆنە تاراوگەنشــینەکان دروســتکردووە ،بەتایبــەت
لەنێــوان ئێرانییــەکان و عێراقییەکانــدا .کۆنگرەکــە لەژێــر
ناونیشــانی «کەیســێکی دیکــەی فیدڕالیــزم؟»دا بەســرا،
لەگــەڵ ئــەوەی ســەرۆکی کۆنگەرەکــە نکۆڵــی لــەوە
دەکــرد کــە هەوڵیدابێــت بــۆ وروژاندنــی جوداخــوازی.
کاتێــک (ئەحمــەدی نــەژاد) لــە ســاڵی 2005دا کورســیی
ســەرۆکایەتیی گرتەدەســت ،وەک بەڵێنــی هەڵبــژاردن
بەڵێنیــدا کــە خــۆی و تیمــە وەزارییەکــەی لــە ســاڵی
یەکەمــی وەرگرتنــی دەســەاڵتدا ســەردانی ســەرجەم
پارێــزگا ئێرانییــەکان بکــەن ،ئــەوەش بــە مەبەســتی
چارەســەرکردنی ئــەو کێشــە ناوخۆییانــەی ســەردەمانێکە
بوونیــان هەیــە ،کــە زۆرینەیــان پەیوەســن بــە ئاییــن و
نەتــەوەوە .وەک زۆرینــەی زۆری بەڵێنەکانــی هەڵبــژاردن
کــە سیاســییەکان لــە گشــت جێگەیەکــی دونیــا دەیــدەن،
ئــەم بەڵێنــەی نەژادیــش هیچــی لــێ ســەوز نەبــوو،
لــە کۆتایــی ســاڵی یەکەمــی حکومەتەکەیــدا ،تەنهــا
ســەردانی نزیکــەی نیــوەی ئــەو پارێزگایانــەی کردبــوو.
لــە راســتیدا ژمارەیەکیــان بەهــۆی نائارامییــە ئیتنــی و
تائیفییەکانــەوە قەدەغەیــان خرابووەســەر؛ ئێــران لــەو

کاتــەدا خراپرتیــن رووداوی توندوتیژیــی بەخۆوەبینــی
لــە مێــژووی نوێیــدا .رژێمــی ئایینیــی ئێــران نکۆڵــی
لــە مەترســییەکانی رسوشــتی فرەنەتەوەیــی واڵتەکــەی
نــاکات ،بــەاڵم داتــا فەرمییــە گشــتییەکان کــە لــە ســیمبولە
گەورەکانــی رژێمــەوە دەردەکرێــن ،هــەر ئاماژەیەکــی
ناســەقامگیریی و مەترســیی لەســەر «دەســتتێوەردانی
دەرەکــی» دەدەن بــە مــەالکان .لــەو رۆژەدا کــە حکومــەت
بڕیاریــدا بــە داخســتنی رۆژنامەیەکــی ئێرانیــی ســەر بــە
دەوڵــەت؛ بەهــۆی باڵوکردنــەوەی کاریکاتێــری وروژێنــەر

ئێــران وێنەیەکــی هاوتــای ســعودیەیە،
لــەو واڵتەشــدا کەمینەیەکــی شــیعە
لــ ه
دهوڵهمهنــد
ناوچەیــە
لــە
نــەوت نیشــتەجێن ،بــهاڵم زۆربــەی
دانیشــتوانهكهی هــەژارە و بەدەســت
ســتەم و چەوســانەوەی پــڕ رق و قینــەی
حکومەتــی ناوەندییــەوە دەناڵێنــن.
ســەبارەت بــە ناڕەزایەتییــەکان ،کــە ئازەربایجانییەکانــی
بــە ســیرسک چوواندبــوو ،ئەحمــەدی نــەژاد –وەک
چاوەڕواندەکــرا -پەنــای بردەبــەر سیاســەتی ئەزمــوون
و تاقیکردنــەوە ،کــە خۆیدەبینێتــەوە لــە تۆمەتبارکردنــی
ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانــی بــە رێکخســتنی پیالنێــک بــۆ
وروژاندنــی ناکۆکیــی نەتەوەیــی و تێکدانــی ســەقامگیریی
واڵت .ئەحمــەدی نــەژاد لــە گوتارێکــی راســتەوخۆیدا
لــە تەلەفیزۆنــی ئێرانــەوە رایگەیانــد« :پێویســتە لەســەر
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانــی
ئــەوە بزانــن کــە ناتوانــن لــە رێگــەی هەوڵــە
شکســتخواردووەکانیانەوە دابەشــبوون و ناکۆکییــەکان
لەنێــوان نەتــەوەی ئێرانیــی خۆشەویســتدا بوروژێنــن».
بەهەمــان شــێوە زۆرجــار لۆمــەی بەریتانیــا دەک ـرا –کــە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لەسەرئاســتێکی بەرفراوانــی گــەل و حکومەتــی ئێــران
بێــزراوە ،ئــەوەش بەهــۆی دەســتتێوەردانی بەردەوامــی لــە
کاروبــاری ناوخــۆی ئێرانــدا -لــەو رووداوە توندوتیژییانــەی
«خۆزســتان» بەخۆیەوەدەبینــی ،کــە ناوچەیەکــی
دەوڵەمەنــدە بــە نــەوت و دەکەوێتــە باشــووری خۆرئــاوای
ئێــران و هاوســنوورە لەگــەڵ عێــراق ،کــە عەرەبــە
ئێرانییــەکان تێیــدا نیشــتەجێن و پەیوەندیــی خێڵەکــی و
مێژوویــی بەتیــن لەگــەڵ عەرەبــە عێراقییەکانــی ســەر
ســنووردا کۆیاندەکاتــەوە .بــەاڵم لــە پشــت پــەردەوە،
حکومەتــی ئێرانــی بــە شــێوەیەکی زۆر ورد و چــڕ
گفتوگــۆ لەســەر هــۆکاری راســتەقینەی ناکۆکییــەکان
دەکات .ئەنجومەنــی ئیســامیی بــۆ توێژینــەوەکان –
کــە دامەزراوەیەکــی توێژینــەوەی حکومیــی ئێرانــە-
لــە یەکێــک لــە راپۆرتەکانــی خۆیــدا هۆشــدارییدا کــە
واڵتەکــەی رووبــەڕووی شــڵەژانێکی ناوخۆیــی هــەرە
مەترســیدار دەبێتــەوە ،ئەگــەر حکومــەت مامەڵــە
لەگــەڵ خواســت و داواکاریــی کەمینــە ئیتنییهکانــدا
نــەکات .راپۆرتەکــە ئامــاژە بــە دوو کێشمەکێشــی گرنــگ
دەکات :بێکاریــی نێــو گەنجــان لــە گشــت ئــەو نەتــەوە و
هەرێامنــەی کــە وەک باســکرا لــە کۆتاییــدا هەســتی رق و
ناڕەزایــی بــە ئاڕاســتەی ئێرانــدا گەرمــر دەکــەن ،هەروەهــا
هەژاریــی لەنێــوان گروپــە ئیتنیی ـه نائێرانییەکانــی ناوچــە
ســنوورییەکان ،کــە گروپگەلێکــن بــە درێژایــی مێــژوو
رووبــەڕووی چەوســاندنەوەی دەرەکیــی بوونەتــەوە.
ئازەربایجانییــەکان ،کــورد ،عــەرەب ،تورکــان و بلــوج،
پەیوەندیگەلێــک دەیانبەســتێتەوە بــە گەالنــی دراوســێی
ئێرانــەوە لــە ئازەربایجــان و عێــراق و تورکامنســتان و
ئەفغانســتان و پاکســتان ،گشــت ئــەم دەوڵەتانــەش یــان
ئەوەتــا دووژمنێکــی کۆنــی ئایەتوڵاڵکانــن ،یاخــود هێــزی
ئەمریکــی و خۆرئاوایــی دیکەیــان تێدایــە .ســهرلهنوێ
ئــەو قســەیە دووبارەدەکەینــەوە کــە ئــەم شــڵەژان و
نائارامییــە ناوخۆییــە ،هەڕەشــەیەکی روون و ئاشــکرایە
بــۆ کۆنرتۆڵــی حکومەتــی ئێــران بەســەر خــاک و
عەلی خامنەئی ڕابەری کۆماری ئیسالمی ئێران
ئایدیا دیپلۆماتیك
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گەلەکەیــدا ،دروســترتین منوونــە لــەم بارەیــەوە ،پارێــزگای
«خوزســتان»ی باشــووری خۆرئاوایــە ،کــە بــە شــادەماری
ئابووریــی ئێرانــی دادەنرێــت و کەرەســتەی نــەوت و گاز
و ئــاوی زۆری تێدایــە.
ســاڵی  ،2011وەک ئــەوەی دووپاتکردنــەوەی
خراپرتیــن مەترســییەکانی تــاران بێــت ،بەهــاری
عەرەبــی «خوزستان»یشــی گرتــەوە .یەکێــك لــە گروپــە
ئۆپۆزســیۆنەکانی ئــەو ناوچەیە–»رێکخــراوی رزگاریــی
ئەهــواز» -رایگەیانــد کــە «هــەزاران» هاونیشــتیامنیی
ناڕازیــی ئەهــواز لەســەر دەســتی ســوپای پاســداران
کــوژراون .بــەاڵم کــەس نازانێــت ئــەم بانگەشــانە تــا چەنــد
نزیکــن لــە راســتییەوە یاخــود لــە شــەڕی راگەیاندنــەوە.
بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی ئاماژەپێدانــە بــە شــێوەیەکی
تایبەتــی ،ئــەو ئامڕازەیــە کــە لــە رێگەیـهوە لێدوانەکەیــان
رادەگەینــن ،کــە ئەویــش رۆژنامــەی نێودەوڵەتــی عەرەبــی
ســەر بــە ســعودیەیە؛ (شەرقولئەوســەت) .دەشــتە
بەرفراوانەکانــی خوزســتان دەوڵەمەنــدن ،لــە دەیــان
ســەکۆی هەڵکەنــدراوی نەوتــەوە غــاز دێتــە دەرەوە،
کــە هــاوکاری ئێــران دەبێــت لــە ()%80ی داهاتــی
بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو .ناکۆکیــی و ناســەقامگیریی
نێــوان گروپــە نەتەوەییــە عەرەبەکانــی ئــەو ناوچەیــە –
کــە زۆرینــەی عەرەبەکانــی ئێــران لــەوێ نیشــتەجێن و
ژمارەیــان دەگاتــە نزیکــەی دوو ملیــۆن کــەس -دەبێتــە
مایــەی هەڕەشــەیەکی ناوخۆیــی هــەرە مەترســیدار
لەســەر تــاران ،لەبەرئــەوەی ســەرەڕای ئــەو کەرەســتە
رسوشــتییە زەبەالحانــەی لــە پارێزگاکــەدا هەیــە ،بــەاڵم
لەنێــو پارێــزگا هەژارنشــینەکان و کــەم گەشــەپێدراوەکانی
ئێراندایــە .لێــرەدا ئێــران وەک وێنەیەکــی هاوتــای
ســعودیەیە ،کــە لــەو واڵتــەش کەمینەیەکــی شــیعە لــەو
ناوچەیــەدا نیشــتەجێن کــە زۆرتریــن بەرهەمــی نەوتــی
لێــوە بەرهەمدەهێندرێــت » ناوچــەی خۆرهــهاڵت»
زۆربــەی هــەژارە لەگــەڵ ئەوەشــدا بەدەســت ســتەم و
چەوســانەوەی پــڕ رق و قینــەی حکومەتــی ناوەندییــەوە

دەناڵێنێــت« .خوزســتان» کــە بــای بــەردەوام لێیــدەدات و
خۆریــش دەیوســتێنێت ،یەکێکــە لــەو ناوچانــەی جیهــان
کــە رووبــەڕووی زۆرتریــن کارەســاتی بــەردەوام دەبێتــەوە،
هاوشــێوەی بەشــێک لــە واڵتانــی ئەفریقیــای باشــووری
بیابانــی گــەورە و ئەفغانســتان .ئــەم پارێزگایــە رووبەڕووی
تۆپبارانێکــی تونــدی عێــراق بــووەوە لــە ســەروبەندی
جەنگــی هەشــت ســاڵەی نێــوان عێ ـراق و ئێ ـران (-1980
 )1988و شــارە ســەرەکییەکانی وێـران بوون .لە ســەردەمی
تازەشــدا و لــە ناوەڕاســتی دەیــەی یەکەمــی ســەدەی

سەردەمانێکی زۆرە تازه کۆنزێرڤاتیڤەکان
پێیانوایــە ئــەم ناســەقامگیرییە ئیتنییـهی
ئێــران ،هەلێکــە بــۆ بەدیهێنانــی
ئامانجەکەیــان لــە لەســەرکارالدانی رژێمی
ئــەو واڵتــە لــە رێگــەی کۆمهکــی دارایــی
نهێنیــی گروپــە ئۆپۆزســیۆنەکان و
چەکــدارە جیابــووهوهکان
بیســتویەکدا ،لــە «ئەهــواز»ی پایتەخــت تاکــە یــەک
هۆتێلــی گونجــاو و رێکوپیکیشــی تێــدا نەبــوو ،کاتێــک
ســاڵی  2006گەیشــتمە ئــەو شــارە هەتاوەکــو هەفتەیــەک
تێیــدا مبێنمــەوە ،پێشــوازییەکەم بۆنێکــی پیــس و ناخۆشــی
یەکێــک لــە مەنهۆڵــە ســەربەتاڵەکانی ئــاوەڕۆی نزیــک
نەخۆشــخانەی گشــتیی شــارەکە بــوو .ئەمــە هاوشــێوە بــوو
لەگــەڵ کارەســاتەکەی ســعودیە ،بەجۆرێــک زۆرینــەی
شــەقامەکانی هەتاوەکــو ئەمــڕۆش ئاوەڕۆیــان بەســەردا
تێدەپەڕێــت ،ســەرەڕای داهاتــە زەبەالحەکانــی نــەوت.
ئالوودەبــوون بــە مــادە هۆشــبەرەکان یەکێکــی دیکەیــە
لــە کێشــە گەورەکانــی «ئەهــواز» .ســەر لــە ئێــواران
کەنــاری رووبارەکــە پڕدەبێــت لــە کۆمەڵێــک لــەو
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ئالوودەبووانــەی گفتوگــۆ دەربــارەی پێشــکەوتنیان
دەکــەن –یاخــود الوازیــی پێشــکەوتنیان -بــەرەو دووبــارە
ئامادەکردنــەوه و راهێنانهوهیــان لەژێــر دەســتی پســپۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا .بــەاڵم پێــش جەنگــی عێــراق-
ئێــران ،ئــەم پارێزگایــە یەکێــک بــوو لــە پارێــزگا هــەرە
پێشــکەوتووەکانی ئێــران .کاتێکیــش لــە ســاڵی 1980
رووبــەڕووی داگیرکاریــی عێ ـراق بــووەوە ،بــەو ئامانجــەی
ئــاژاوە و ئــاژاوەی دوای شــۆڕش بقۆزێتــەوە بــۆ دەســتگرتن
بەســەر کێڵگەکانــی نەوتــدا ،ســەدام حســێن خــۆی وەک
رزگارکــەری عەرەبەکانــی «خوزســتان» پیشــاندەدا.
لەگــەڵ ئــەوەی زۆرێــک لــە عەرەبەکانــی دانیشــتووی
شــارە ســنوورییەکان بەئاشــکرا پشــتیوانیی عێراقیــان کــرد،
بــەاڵم زۆرینــە لــە ناوچەکانــی دیکــە ئەوەیــان نەکــرد؛
پێدەچێــت ئــەوەش لەبەرئــەوە بووبێــت کــە شــیعەکان
دەیانبینــی کــە خــزم و ناســیاوە شــیعەکانیان لــە عێــراق
رووبــەڕووی چــی ســتەم و چەوســاندنەوەیەک دەبنــەوە
لەســەر دەســتی رژێمــی ســەدامی بەعســی و عەملانــی.
هاونیشــتیامنییە عەرەبــەکان ئەوەیــان بــۆ درکانــدن کــە
بەهــۆی دڵســۆزی و الیەنگیرییــە دابەشــبووەکەیان لــە
ســەردەمی جەنگــی عێراق-ئێرانــدا ،ئــەو تێڕوانینــەی
ئێــران لەســەریان گەلێــک زیادیکــرد کــە وەک تابــووری
پێنجــی چاوەڕوانکــراو لێیدەڕوانیــن ،پاشــان بــە دەســت
سیاســەتێکی نیمچــە فەرمیــی جیاکارییــەوە گیــرۆدە بــوون.
لــە گوندێکــی عەرەبــی کــە ســێ میــل لــە «ئەهواز»ـ ـهوە
دوورە –شــۆفێرێکی تەکســی عــەرەب زمــان ئــەو بۆرییــەی
نیشــاندام -بۆرییهکــی نەوتــی راســتەوخۆ تێدەپەڕێــت،
کــە ئــەم بۆرییــە نــەوت لــە ســەکۆ نەوتییەکانــی ئــەو
ناوچەیــەوە دەگوازێتــەوە بــۆ کارگەکانــی بەرهەمهێنــان
لــە نزیــک کەنــداوی عەرەبــی.
هاونیشــتیامنییەکی گەنــج کــە وەک ئەندازیــار لــە
یەکێــک لــە ســەکۆکانی هەڵکەندنــی نــەوت کاریدەکــرد،
پێیگوتــم« :لێــرە هیــچ ئازادییەکــان نییــە .لەســەر ئــەو
هەمــوو ســەروەت و ســامانەی واڵت راوەســتاوین ،بــەاڵم

ئایدیا دیپلۆماتیك

هیــچ ســوودێکی لێنابینیــن» .زووبــەزوو کۆمەڵێــک لــە
پیاوانــی ئــەو گونــدە لــە تەنیشــت ماڵــی ئەندازیارەکــەدا
کۆبوونــەوە ،هەتاوەکــو دەردەدڵ و نەهامەتییەکانــی
خۆیانــم بــۆ باســبکەن .پێیــان گوتــم کــە لەگــەڵ ئــەوەی
گشــت خوێندکارانــی گوندەکــە عەرەبــن ،بــەاڵم فارســی
تاکــە زمانــی خوێندنــە لــە قوتابخانــەی گوندەکــە،
تەنانــەت رێگەنادرێــت ئــەو رۆژنامانــەش لــە پارێزگاکــەدا
باڵوبکرێنــەوە کــە بــە زمانــی عەرەبــی دەدوێــن.
هەروەهــا باسیشــیان لەوەکــرد کــە بــە دەســت هــەژاری و
بێکارییەکــەوە دەناڵێنــن ،کــە زۆر لــە هــەژاری و بێکاریــی
فارســەکان گەورەتــرە .یەکێکیــان گوتــی« :حکومــەت
پێامندەڵێــت ئێمــە ناپاکیــن» .هەروەهــا ئەوەشــی گــوت
کــە خــۆی و گشــت ئەندامانــی خێزانەکــەی بێــکار
کەوتــوون ،جەختــی لــەوەش کــردەوە« :بــەاڵم ئێمــە
ئێرانییــن .ئــەوەی ناپاکـه حکومەتــە لــە تــاران ،لەبەرئەوەی
مافــی یەکســامنان لێدەســەنێتەوە».
مــن تاکــە رۆژنامەنووســی خۆرئاوایــی بــووم ،کــە
لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی رابــردوودا ســەردانی ئــەم
پارێزگایــەم کردبێــت .لــە کاتــی ســەردانەکەمدا هیــچ
شــتێکم دەســتنەکەوت کــە بەڵگــە بێــت لەســەر هەســتی
دوژمنایەتــی دژ بــە خۆرئــاوا ،بەڵکــو لەنێــوان ئەوانــەدا
هەســتێکی گشــتیی زاڵ بــوو کــە دەربــارەی گرنگیپێدانــی
خۆرئــاوا بــە نەهامەتییەکانیــان دەدوان .ئەندێشــەی
ئەوەیــان هەبــوو کــە مــن لەالیــەن حکومەتــی بەریتانیــاوە
وەک پشــکنەرێک نێــردراوم .رژێمــی فەرمانــرەوای ئێ ـران
لــەو ناوچەیــە گەلێــک بێــزراو بــوو ،خەڵکــی رقێکــی
زۆریــان لێیبــوو ،تەنانــەت پیاوێــک پێیگوتــم –وەک
ئــەوەی بــه بیرکردنــهوهی خــۆی مــن ئــەو زانیارییــە
دەگەیەنــم بــە کاربەدەســتە بەریتانییــەکان کــە بــۆ
ســیخوڕیی ناردوویانــم -ئەگــەر بەریتانیــا بڕیاریــدا بازنــەی
داگیرکارییەکــەی بــۆ عێــراق فراوانــر بــکات ،پێشــوازیی
لــە هێزەکانــی بەریتانیــا دەکــەن بێــن بــۆ ئازادکردنیــان.
دەیزانــی کــە هێزەکانــی بەریتانیــا لــە عێ ـراق ،بــە زۆری
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لــە تەنیشــت ســنوورەکانی عێراق-ئێرانــەوە جێگیربــوون
لــە شــاری بــەرسەی باشــووری عێ ـراق .لەگــەڵ ئەوەشــدا
گشــتیان رەخنەیــان لــە خــودی داگیرکارییەکــەی عێــراق
دەگــرت .ئــەو قســەیەی بــەردەوام گوێــم لێیدەبــوو ،ئەمــە
بــوو« :دیموکراســی و ئــازادی چــی ســوودێکی هەیــە
لەژێــر ســایەی نەبوونــی ئاسایشــدا؟».
پێــش ئــەوەی بگەمــە ئــەو ناوچەیــە ،لــە ســەروبەندی
ناڕەزایەتییەکانــی دژ بــە حکومەتــدا ،راســتەوخۆ
زنجیرەیــەک تەقینــەوە لــە «خۆزســتان» کۆتاییــان بــە
ژیانــی  21کــەس هێنــا ،حکومەتیــش بــێ دوودڵیــی 50
کەســی عەرەبــی تۆمەتبارکــرد .بــاس لــەوە دەکـرا کــە لــەو
ناڕەزایەتییانــەدا النــی کــەم  20کــەس کــوژراون و ســەدان
کەســی دیکــەش برینداربــوون .رێکخــراوی لێبووردنــی
نێودەوڵەتــی رایگەیانــد کــە هێــزە ئەمنییــەکان زۆرێک لەو
کەســانەی لەســێدارەداوە کــە پــاش دادگاییــە بەپەلــەکان

حکــوم دراون .ئاســتی ناڕەزایەتییــەکان بــەو جــۆرە
نەبــوون کــە النــی کــەم ئاگایــی بیانییــەکان بــەالی خۆیــدا
رابکیشــێت ،ئەگــەر ئــەو گرتــە ڤیدیۆییــەی ناڕەزایەتییەکان
نەبووایــە کــە تیمــی کەناڵــی تەلەفزیۆنــی جەزیــرە –
کــە ســەرکەوتوو بــوون لــە چوونیــان بــۆ خوزســتان-
تۆماریانکردبــوو ،لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا پەخشــی
کەناڵــی جەزیــرە لەنــاو پارێزگاکــەدا راگیــرا .ئــەو کارەی
کــە بــووە هــۆی وروژاندنــی رقــی ناڕازییــەکان ،بریتیبــوو
لــە گوتارێکــی دزەکــردووی جێگــری ســەرۆکی پێشــووی
ئێـران (محەمــەد عەلــی ئەبتەخــی) ،کــە ئــەوەش بریتیبــوو
لــە دانانــی پالنــی دەرکردنــی عــەرەب لــەو پارێزگایــە و
جێگرتنــەوەی بــە فارســەکان .خــودی (ئەحمــەدی نــەژاد)
ســێ جــار ناچــار بــووە لــە دواســاتەکاندا گەشــتەکانی
بــۆ «ئەهــواز» هەڵوەشــێنێتەوە .لــە گشــت جارێکیشــدا
خراپیــی بارودۆخــی ئاووهــەوا هــۆکارە راگەیەندراوەکــە
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بــووە ،بــەاڵم پێدەچێــت هەڕەشــە ئەمنییــەکان هــۆکاری
راســتەقینە بووبێــن؛ یەکێــک لــە خراپرتیــن تەقینــەوەکان –
کــە کۆتایــی بــە ژیانــی هەشــت کــەس هێنــا -پێــش چەنــد
کاتژمێرێــک لــە گوتارەکــەی ســەرۆک روویدا ،کــە لەبەردەم
جەماوەریکــی گشــتیدا پێشکەشــیکرد .لــە نەریتێکــی ناوازە
و نامــۆ بــه دادپەروەریــی میللیــی ئێرانیــدا ،بــە ئاشــکرا
دوو پیــاوی عەرەبــی لەســێدارەدا –کــە تۆمەتبــار بــوون بــە
تەقینــەوەی بانکێــک لهســاڵی  2006و لەناوبردنــی ژیانــی
شــەش کــەس -بــە هەڵواســینیان بــە کرێنێکــەوە (ئامێــری
بەرزکردنــەوە و هەڵگرتــن) لــە ناوچــەی ئەهــواز .لــە رۆژی
پێــش لەســێدارەدانیاندا ،بــاس لەوەک ـرا کــە ســێ عەرەبــی
ئێرانیــی دیکــە لــە یەکێــک لــە زیندانــە لۆکاڵییەکانــدا
لەســێدارەدراون ،گروپــە ئۆپۆزســیۆنەکانی دەرەوەش

پااڵوتگــەی «ئابــادان» نزیکــەی ســی لــە
ســەدی کــۆی وزەی پوختەکــراوی ئێــران
دابینــدەکات ،کــە ئەمــەش راســتییەکی
شــاراوە نییــە لــە «قاعیــدە» ،کــە
دەگوترێــت لــە کاتــی تەقینەوەکانــدا
ئاراســتەی هەڵمەتەکــەی لــە کەنــداوی
عەرەبیــهو ه گۆڕیــوە بــۆ تێکدانــی
دامــەزراوە نەوتییــەکان
رایانگەیانــد کــە هاونیشــتیامنییانی زیاتــری عەرەبــی ئێـران
رووبــەرووی مــەرگ دەبنــەوە .لەمــەش تەمومژاوییــر
ئاگربــەردان بــوو لــەو بۆرییــە نەوتــە ســەرەکییانهی نــەوت
دەگەیەنێتــه پااڵوتگــەی «ئابــادان» لەســەر کەنارەکانــی
کەنــداوی عەرەبــی ،ئهمــهش دوای چەنــد رۆژێکــی
کــەم لــە جێبەجێکردنــی حکومــی لەســێدارەدانەکان ،کــە
ئەگــەری زۆر ئەوەیــه کردەیەکــی گێرەشــێوێنی بێــت.
بۆرییــە نەوتەکانــی دیکــەی «خوزســتان» رووبــەڕووی
تەقینــەوە بوونــەوە ،رەوانەکردنــی نەوتیــش بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

شــێوەیەکی کاتــی راگیــرا ،پاشــان تــاران رایگەیانــد کــە
هەوڵێکــی تێکشــکاندووە بــۆ تەقاندنــەوەی پااڵوتگــەی
«ئابــادان» بــە بەکارهێنانــی  5موشــەکی کاتیۆشــا .ئامــاژە
بــەوەدرا کــە هەندێــک ســەرۆک هــۆزە عەرەبەکانــی
ئەهــواز ،لــە الیــەن رژێمــی فەرمانــڕەواوە چەکیــان
پێــدەگات بــۆ هاوکاریکردنیــان لــە پاراســتنی دامــەزراوە
نەوتییــەکان .لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا زانینێکــی وردیــان
پەیداکــردووە ســەبارەت ژێرخانــی هێلــە نەوتییــەکان،
وەک ئــەوەی «کۆمەڵــەی هاوڕێیەتــی بەریتانیا-ئەهــواز»
ئامــاژەی پێــدا .کارێکــی قــورس نییــە باوەڕیــان پێبهێنیــت
کــە هەرچــی زانیارییەکیــان لەالیــە پێشکەشــی بکــەن و
رووی چەکەکانیــان ئاڕاســتەی ئامانجــی دیکــە بکــەن .لــە
نێوەنــدی بەردەوامیــی سـزا نێودەوڵەتییــەکان ،کــە بەســەر
پڕۆگرامــە ئەتۆمییەکەیــدا ســەپێندراوە ،ئێ ـران دەتوانێــت
بهرگــهی هــەر پەککەوتنێکــی گــەورە بگرێــت لــە
پڕۆســەی رەوانەکردنــی نــەوت لــە «ئەهــواز».
پااڵوتگــەی «ئابــادان» نزیکــەی ســی لە ســەدی کــۆی وزەی
پوختەکـراوی ئێـران دابینــدەکات ،کــە ئەمــەش راســتییەکی
شــاراوە نییــە لــە «قاعیــدە» ،کــە دەگوترێــت لــە کاتــی
تەقینەوەکانــدا ئاراســتەی هەڵمەتەکــەی لــە کەنــداوی
عەرەبیـهوه گۆڕیــوە بــۆ تێکدانــی دامــەزراوە نەوتییــەکان.
هەتاوەکــو ئەمــڕۆش بەرپرســە ئێرانییــەکان لــە خوزســتان
تۆمەتــی توندوتیژییــان داوەتــە پــاڵ گروپــە جیابــووەوە
تاراوگەنشــینەکان کــە لــە عێراقــەوە چاالکییەکانــی
بەڕێــدەکات ،هەروەهــا تــوڕەن لــە رێگەپێدانــی کەنــەدا
و بەریتانیــا و ئەمریــکا بــەم گروپــە ئۆپۆزســیۆنانەی لــە
واڵتەکانیــان نیشــتەجێن و بــە ئازادیــی کاردەکــەن .النــی
کــەم  60تەلەفزیــۆن و ئێزگــە لــە سەرتاســەری جیهانــەوە
پەخشــی خۆیــان دەگەیەننــە ئــەم پارێزگایــە .کاتێــک بــە
(موحســین فــاروق نــەژاد)ی جێگــری پارێــزگاری خوزســتان
گەیشــتم ،پێیگوتــم« :ئــەم گروپانــە بــۆ کاری تیرۆریســتی
هاندەدرێــن و بــە باڵوکردنــەوەی هەواڵــی ناڕاســتیش
زیاتــر ئاگرەکــە خۆشــدەکرێت .بۆچــی ئــەو حکومەتــە
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خۆرئاواییانــە رێگــە بــهم کارانــە دەدەن ،لــەو دەمــەی
بانگەشــەی ئــەوە دەکرێــت کــە دژ بــە تیــرۆرن؟» ،گەلێــک
جــار هەنێــک کــەس پێیانوایــە «بزووتنــەوەی ئەهــواز» –
کــە بزووتنەوەیەکــی دیکــەی بەناوبانگــە و لــە کەنــەداوە
کاردەکات و کەناڵێکــی تەلەفزیۆنــی بەڕێوەدەبــات کــە
جەماوەرێکــی زۆری لەخــۆی کۆکردۆتــەوە -بانگــەوازی
شۆڕشــێکی جەماوەریــی چەکــدار دەکات ،ئەگەرچــی
ئەمــە هێشــتا پشتڕاســت نەکراوەتــەوە.
ئاشــکرایە کــە ژمارەیەکــی زۆری عــەرەب لــە خوزســتان،
بــه قۆســتنهوهی خاڵــی الوازی ئێــران لــە ناوچەکــەدا،
هێشــتا گــوێ لــەم بانگــەوازە دەگــرن .ئەگــەر
ســوریا بەهــۆی توندوتیژیــی تائیفــی و ئایینییــەوە
لێکهەڵوەشــایاتەوە ،ئــەوا لێــرە –لــە ناوەنــدی پیشەســازیی
نەوتــی واڵت -رژێمــی ئێـران رووبــەڕووی مەترســیدارترین
لێکەوتەکانــی ئــەو دابەشــبوونە دەبــۆوە .لــەم بــارەدا،
خۆرئــاوا دەخوازێــت ناکۆکییــەکان قوڵرتببنــەوە .بــەاڵم
تاراوگەنشــینە دوورخ ـراوەکان لەســەرحەق بــوون کاتێــک
گوتیــان هەڵەیەکــی گەورەیــە بــۆ خۆرئــاوا ئەگــەر
لەپێنــاو بەدیهێنانــی دەســتکەوتی سیاســی و ســەربازی
لــە مــەودای کورتــدا ،هەوڵبــدات خــۆی لــە ناکۆکییــە
ئیتنییهکانــی ئێرانــەوە بگلێنێــت .بــە گەڕانــەوە بــۆ
پێشــینە مێژووییەکــە ،زۆرینــەی ئــەم دۆخــە دەگەڕێتــەوە
بــۆ شــەپۆلێکی ناســیۆنالیزمی ئێرانــی و کاردانــەوەی
توندوتیــژ و گشــتگیریهتی دژ بــە هــەر گروپێکــی کەمینــە،
کــە پێیوابێــت لەگــەڵ بیانییەکانــدا دهســتی تێکــهڵ
کــردووه .تەنانــەت عەرەبێکــی ئێرانیــی تاراوگەنشــینی
وەک (ئەمیــر تاهیــری) –کــە الیەنگرێکــی سەرســەختی
سیاســەتی دەســتتێوەردانی تازەکۆنزەرڤاتیڤەکانــە لــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت -هۆشــداریدا کــە دروســتكردىن
رق و قینــەی ئیتنــی و تائیفــی کارێکــی گــران نییــە ،و
پێدەچێــت کەوتنــی کۆمــاری ئیســامیی ئێ ـران ســیناریۆی
دابەشــبوونی یوگســاڤیاش خێراتــر بــکات ،بــەاڵم
ئــەم کارە «دەبێتــە مایــەی رەهابوونــی هێــزە هــەرە

دڕنــدەکان ،کــە لەتوانایندایــە چەنــد ســاڵێک –بگــرە چەنــد
دەیەیــەک -ئــەم ناوچەیــە بخەنــە تەنگەژەیەکــی قوڵــی
خوێناوییــەوە» .بەهەرحــاڵ ،لــە ئێســتادا هیــچ کام لــە
گروپــە ئیتنییهکانــی ئێـران –جگــە لــە کــوردەکان -هەوڵــی
جیابوونــەوە نــادەن لــە دەوڵەتــی ئێ ـران .گومــان لــەوەدا
نییــە کــە ئــەو توندوتیژییــەی ناوچــە دواکەوتووەکانــی
ئــهو واڵتــهی تێــدا دەژی ،وەک خوزســتان ،دەرئەنجامــی
هــۆکارە نەتەوەیــی و ئیتنییەکانــە ،بــەاڵم هــۆکاری گرنــگ
کــە پەیوەندیــی بــە هــەژاری و بێکارییــەوە هەیــە
و توڕەیــی ئــەم گروپــە نەتەوەییانــە دەوروژێنێــت؛
بریتییــە لــە گەندەڵیــی حکومــەت ،نەبوونــی لێهاتوویــی،
هەســتکردنێکی گشــتی بــە ئــاژاوە ،کــ ه هۆکارگەلێکــن
پێویســتە گشــت ئێرانییــەکان بــە فارسەکانیشــەوە
رووبــەڕووی ببنــەوە .لەبــری هەوڵەکانــی واشــنتۆن بــۆ
قۆســتنەوە و بەکارهێنانــی ئاشــکرای ناکۆکییــە نەتەوەیــی
و ئیتنییــەکان ،لــە پێنــاو داوایەکــی بێســوود بــۆ گۆڕینــی
سیســتمی دهسـهاڵتی ئێرانــی فەرمانــڕەوا لــە ســەروبەندی
بەهــاری عەرەبیــدا ،پێویســتە لەســەری بــە ئاگادارییــەوە
بجوڵێتــەوە .لێکەوتەکانــی تەقینــەوەی ئیتنیــی لــە ئێ ـران،
وەهــا دەکات جەنگــی ئایینــی و خێڵەکــی و هەرێمــی لــە
گشــت شــوێنێکی ئــەم ناوچەیــە ،وەک گهم ـهی مندااڵنــی
لێبێــت.

سەرچاوە:
دامەزراوەی ( الهنداوی للفکر والنرش)
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ڕووداوی گرنــگ لــە عەرەبســتان ڕوویانــداوە ،ژمارەیەک لە شــازادەکان ،وەزیر
و بازرگانــە گەورەکانــی ئــەو واڵتــە خراونەتــە بەندیخانەیەکی نــاوازەوە .ئەم
کەســانە تۆمەتبارکــراون بــە گەندەڵــی و ســەروەت و ســامانیان دەســتی
بەسەرداگیراوە.
هــۆکاری ســەرجەم ئــەم کارانــە شــازادە محەمــەد بــن ســەلمانە ،کــە
ســەرۆکایەتی کۆمیتــەی ڕووبەڕووبوونــەوەی گەندەڵــی لــە ئەســتۆدایە.

بــەاڵم ئامانــج لــەم کارانــە چییــە؟ ئایا بە ڕاســتی ئــەم کارانە
بــە مەبەســتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵــی ئەنجامدراون
یــان شــازادە محەمــەد بــن ســەملان ،دەیەوێــت دەســەاڵت
بگرێتــە دەســت؟ لــە وەاڵمــدا دەتوانرێــت بووترێــت ،کــە
هــەردوو بابەتەکەیــە .گەندەڵــی و بەرتیــل خــۆری لــە
عەرەبســتان بــاوە و یەکێــک لــە گرنگرتیــن الیەنەکانــی
بارزگانــی دەوڵەمەندتریــن واڵتــی بەرهەمهێنــی نەوتــی
جیهانــە.
شــازادەی جێنشــینی ســعودیە ،کــە باوکــە  81ســاڵەکەی
پشــتیوانیدەکات ،بــە چەنــد هۆکارێــک لێپێچینــەوە لــە
دەوڵەمەندترینەکانــی واڵتەکــەی دەکات .بــن ســەملان،
هەوڵــدەدات نیشــانیبدات کــە شــێوازی کۆنــی بازرگانــی
ئیــر لــەم واڵتــەدا پەســەندکراو نییــە ،ئەگــەر عەرەبســتان
دەیەوێــت لــە ســەدەی 21دا وەک نەتەوەیەکــی
ســەرکەوتوو مبێنێتــەوە پێویســتە چاکســازی ئەنجامبــدات
و مۆدێــرن بێــت.
دەوڵەتــی محەمــەد بــن ســەملان ،هەوڵــی زۆر دەدات
دەســتی بــەو داراییــە تایبەتییانــەی هاواڵتیانــی ســعودیە
بــگات ،لــە دەرەوەی واڵتەکەیــە .بەپێــی خەماڵندنــەکان
بــڕی ئــەو داراییــە نزیکــەی  800ملیــار دۆالرە.

کۆتایی ئەم ڕووداوە چییە؟
دادوەری گشــتی عەرەبســتان ڕایگەیانــدووە ،کــە قۆناغــی
یەکــەم کۆتاییهاتــووە ،ئاماژەکــەی دادوەری گشــتی واتــا
دەســتگیرکردنی زیاتــر ڕوودەدات.
زۆرێــک لــە هاواڵتیانــی هــەژار و پلــە مامناوەنــدی
ســعودیە پێشــوازی ،لــە دژایەتــی گەندەڵــی دەکــەن و
ئومێــدەوارن ئــەو داراییانــە لەنــاو هاواڵتیانــی هــاژاردا
دابــەش بکرێتــەوە.
دەستگیرکردنی شازادەکان ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی
یان پتەوکردنی پێگە و دەسەاڵت؟
بەپــێ ئــەو ڕاپۆرتانــەی باڵوکراونەتــەوە ،ژمارەیەکــى زۆر
لــە شــازادە و وەزیــر و بازرگانــە گەورەکانــی ســعودیە
بــە تۆمەتــی گەندەڵــی دەســت بەســەرکراون .وەک لــە
ڕاپۆرتەکانــی ڕاگەیاندنەکانــی ســعودیە باســکراوە ،ئــەم
دەســتگیرکردنانە بەشــێکن لــە لێکۆڵینەوەیــەک ،کــە ســاڵی
 2009و دوای الڤاوەکــەی جــەدەوە دەســتیپێکردووە ،کــە
لــەو ســاڵە ســاڵی 2012دا بودجەیەکــی زۆر دیــار نەمــاوە.
ئــەم دەستبەســەرکردن و چاکســازی و دژایەتــی گەندەڵییــە
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تەنیــا دوو مانــگ دوای دوورخســتنەوەی شــازادە بــن
نایــف ،وەزیــری دەوڵەتــی پێشــوو ،شــازادەی جێنشــین
دێــت ،کــە لــە جیاتــی ئــەو کوڕەکــەی خســتە شــوێنی و
ســەرجەم دەســەاڵتەکانی لــە بــن نایــف ،ســەندەوە لــە
ماڵــەوە بەندیکــرد.
محەمــەد بــن ســەملان ،شــازادەی جێنشــینی ســعودیە
بەڵێنیدابــوو ،کــە لــە ئاســتە بااڵکانــدا دژایەتــی گەندەڵــی
بــکات ،لــە ئیســتادا هەمــان کار ئەنجامــدەدات لــە
دەســەاڵتیدایە نەهێڵێــت هیــچ شــازادەیەک ســەفەری
دەرەوەی واڵت بــکات ،هەروەهــا دەتوانێــت دەســت
بەســەر ســامان و داراییەکانیانــدا بگرێــت.
بەڵگــە نەویســتە ئەمکارانــە ڕەوایــی شــازادەی جێنشــین
لەنــاو خەڵکــدا زیاتــر دەکات ،بەتایبەتــی کــە لەم ســااڵنەی
محەمــەد بــن ســەلمان ،شــازادەی جێنشــینی
ســعودیە بەڵێنیدابــوو ،کــە لــە ئاســتە بااڵکانــدا
دژایەتــی گەندەڵــی بــکات ،لــە ئیســتادا هەمــان
کار ئەنجامــدەدات لــە دەســەاڵتیدایە نەهێڵێــت
هیــچ شــازادەیەک ســەفەری دەرەوەی واڵت بــکات

دواییــدا هەواڵــی زۆر لەبــارەی گەندەڵــی ئابووریــی و
ئەخالقــی ســاز دەکانــەوە لــە جیهانــدا باڵودەبــووەوە.
شۆفێری و فەتوادانی ژنان
ڕێگــەدان بــە شــۆفێریکردنی ژنــان ،لــە ســعودیە بەخێرایــی
بــوو ،بــە هەواڵــی یەکەمــی ڕاگەیاندنەکانــی جیهــان.
ژمارەیــەک لــە چاالکوانەکانــی بــواری ژنــان بەخێرایــی
دەستخۆشــی خۆیــان ئاڕاســتەی شــازادە محەمــەد بــن
ســەملان کــرد ،کــە دەوترێــت ئەمــە پــڕۆژەی ئــەو بــووە.
کەمێــک دواتــر ئەنجوومەنــی عەرەبســتان ڕێگــەی بــە
ژنانــدا فەتــوا بــدەن ،شــەوی دواتــر یەکێــک لــە کەناڵــە
تەلەفزیۆنییەکانــی دەوڵەتــی ســعودیە دوای  30ســاڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

گۆڕانییەکــی ئــوم کەلســومی پەخشــکرد.
چەنــد خاڵێکــی پەیوەندیــدار بــە فەرمانــی مەلیــک
ســەملان ،گۆڕانکارییــە نوێیــەکان جێــگاى ســەرنجن.
یەکــەم ســەرەتای دەســتپێکردنی فەرمانەکــە مانگــی
 6/2017دەبێــت .لــەم ماوەیــەی ،کــە مــاوە کۆمســیۆنێک
لــە بەرپرســە بااڵکانــی ســعودیە ڕاســپێردراون ،کــە
لەمپەڕەکانــی بــەردەم جێبەجێکردنــی فەرمانــە نەهێڵــن،
لەوانــە مەشــقپێکردنی پۆلیــس بــۆ لێپێچینــەوە لــە ژنــان،
بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا حکومەتــی ســعودیە دەیەوێــت
هەڵوێســتی کۆمەڵگــەی نەریتی ســعودیە هەڵســەنگێنێت.
دووەم ،لــە فەرمانەکــەدا هاتــووە ،کــە زۆرینــەی
ئەنجوومەنــی زانــا ئایینییەکانــی ســعودیە هــاوڕای
فەرمانەکــە بــوون ،لەبەرئــەوە دیــارە هێشــتا لــە بااڵتریــن
ئاســتی ئایینییــدا کۆدەنگــی نەبــووە .ســێیەم ،هێشــتا ڕوون
نییــە ،کــە ئایــا ژنــان بــێ بەخێوکــەر دەتوانــن شــۆفێری
بکــەن ،چونکــە خاڵــی شــاراوە لــە فەرمانەکــەدا ئەوەیــە،
کــە ژنــان بەپێــی یاســا شــەرعییەکان مافــی شــۆفێریان
هەیــە.
لەم دواییانەدا عەرەبستان فشاری زۆری لەسەر بووە:
یەکــەم ،لەالیەکــەوە کۆمســیۆنی نێودەواڵتــی مافەکانــی
مــرۆڤ لەســەر داوای کەنــەدا و هۆڵەنــدا داواکارە کــە
لێکۆڵینــەوە لــە تاوانەکانــی شــەڕ لــە یەمــەن لەالیــەن
لیژنەیەکــی ســەربەخۆوە بکرێــت .ئــەم خواســتەیە لەگــەڵ
ئــەوەی عەرەبســتان هەڕەشــەی ئەوەیکــرد ،کــە پەیوەندی
بازرگانــی لەگــەڵ واڵتانــی ئەندامــی کۆمســیۆنەکە
دەپچڕێنێــت ،بــەاڵم پەســەندکرا ،بــەو مەرجــەی تاوانبارانی
شــەڕی یەمــەن نەدرێنــە دادگای تاوانــی نێودەوڵەتــی.
دووە ،بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی باڵوکراونــەوە لــەم ماوەیــەی
دواییــدا دەســتگیرکردنی نەیارەکانــی عەرەبســتان زیاتــر
بــووە .ئــەم دەســتگیرکردنانە دوای گەرمــر بوونــی
پڕوپاگەنــدەی مەلیــک ســەملان ،لــە بەرژەوەنــدی
کوڕەکــەی زیاتــر بــوون.
ســێیەم ،لــەم ماوەیــەی دواییــدا ڕێکخــراوی چاودێــری
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مافەکانــی مــرۆڤ ،لــە ڕاپۆرتێکــی  62الپەڕەییــدا ڕایگەیاند،
کــە حکومەتــی عەرەبســتان ڕێگــەی بــە کەســایەتییە
ئایینییەکانــی گرێــدراو ،بــە دەوڵــەت داوە کــە فەتــوا دژی
شــیە بــدەن و بانگــەواز بــۆ تووندوتیــژی دژی شــیعەکان
بکــەن.
هێشــتا ژنــان لــە زۆرێــک لــە مافــە ســەرەتاییەکانیان
بێبەشــن ،بــەاڵم هەواڵــی پێدانــی مۆڵەتــی شــۆفێری
ژنــان و پەخشــکردنی دەنگــی ژنێــک لــە کەناڵێکــی
حکومییــەوە بــۆ کۆمەڵگەیەکــی تــەواو نەریتــی وەک
عەرەبســتان بەشــێویەک سەرنجڕاکێشــبوون ،کــە لــە
گرنگــی ڕووداوەکانــی تــری ناوخۆیــی عەرەبســتانیان
کەمکــردەوە و محەمــەد بــن ســەملان ،وەک ئەندازیــاری
مۆدێرنــەی عەرەبســتان و پاڵەوانــی ڕووبەڕووبووەنــەوەی
بیــری موحافیزکارانــەی ســەلەفی دەرکــەوت.

بــەاڵم لــە پشــت جوڵەیــەوە هــۆکاری س ـراتیژیش هەیــە،
بەرنامــەی بەرزەفــڕی محەمــەد بــن ســەملان ،بــۆ بــە
مۆدێرنکردنــی عەرەبســتان تا ســاڵی 2030ە .ســاڵی ڕابردوو
بــن ســەملان ،لــە چاوپێکەوتنێکیــدا لەگــەڵ ئێکۆنۆمیســت
ڕایگەیانــد ،کــە پەیامنــگای مــەک کینــزی ،لــە زۆربــەی
تووێژینەوەکامنانــدا لەگەڵامنــن.
بەپێــی بەرنامەکــە پێویســتە تــا ســاڵی  2030عەرەبســتان
گرێــدراوی بــە نەوتــەوە لــەڕووی ئابوورییــەوە کۆتایــی
بێــت ،کۆمەڵگــەی مۆدێــرن لــەو واڵتــەدا دروســت بێــت.
لەوجــۆرە کۆمەڵگەیەشــدا نابێــت چاوپۆشــی لــە ژنــان ،کــە
نیــوەی کۆمەڵگەکــە پێکدێنــن بکرێــت .لــە کۆمەڵگەیەکــی
مۆدێرنــدا ژنــان لــە ســەرەتاییرتین مافەکانیــان بێبــەش
بــن .پێویســتە پێدانــی مۆڵــەت بــۆ شــۆفێری ژنــان لــەو
چوارچێوەیــەدا لێــی بڕوانرێــت.
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لێکچوون لەگەڵ ئەو ڕێڕەوەی شای ئێران گرتییەبەر
لێکچوونــی زۆر لــە نێــوان بەرنامــەی بــە مۆدێرنکردنــی
ئێ ـران لەســەردەمی شــا و پڕۆژەکــەی بــن ســەملان هەیــە.
شــای ئێ ـران لــە ســەرەتای دەیــەی 1960دا لەســەر داوای
حکومەتــی کەنــەدی چەنــد چاکســازییەکی ئەنجامــدا.
ئایەتوڵــا خومەینــی ،لــەو کاتــەدا لــە نامەیەکیــدا بــۆ
شــای نووســیی «دەوڵــەت لــە ئەنجوومەناکانــدا ئیســامی
نەکردووەتــە پێــوەر ،بــۆ دەنگــدەران و کاندیدەکانیــان،
مافــی دەنگدانــی داوە بــە ژنــان و ئەمــەش بووەتــە هــۆی
نیگەرانــی چینــی موســوڵامن ».هەروەهــا لــە نامەیەکــی
تریــدا نوســیوویەتی «چوونــی ژنــان بــۆ ئەنجوومەنــەکان
دژیەکــە لەگــەڵ یاســاکانی ئیســام».
ژمارەیــەک لــە داواکارییەکانــی ئۆبامــا ،ســەرۆک کۆمــاری
پێشــووی ئەمەریــکا هەمــان ئــەو نیگەرانیانــە بــوون ،کــە
کەنــەدی ،ئاڕاســتەی شــای ئێرانیکــرد .لــە کاتــی گفتوگــۆ
ناوەکییەکانــی ئێرانــدا ،کــە عەرەبســتان ئێرانــی بــە
مەترســیدار ناوبــرد بــوو ،ئۆبامــا ڕوو لــە واڵتانــی عەرەبــی
ناوچەکــە و بەتایبەتــی عەرەبســتان وتــی ،کــە مەترســی
ناوخۆیــی ،کــە هەڕەشــەیە لەســەرتان ،لــە مەترســییەکانی
ئێـران زیاتــرە .ئۆبامــا وتــی «هاواڵتیــان پەراوێزخـراون ،لــە
واقیعییەتــەکان بێئــاگان ،گەنجــان بێــکارن و ئایدۆلــۆژی
ڕەســمی لەناوبــەر و پــووچ و بێواتایــە .ئــەو ڕایــە هەیــە،
کــە بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتییــە سیاســییەکان هیــچ
ڕێگەیــەک نییــە».
لــەو کاتــەدا ئۆبامــا وتــی ،ئێمــە بــەدوای ڕێگەیەکەوەیــن
کــە جەســتەی سیاســی واڵتانــی کەنــداو بەهێــز بکەیــن
و گەنجــە ســوننەکان بزانــن بێجگــە لــە داعــش بــژاردەی
تریــش بوونــی هەیــە.
لەگــەڵ ئــەوەی شــای ئێـران ،هەوڵــی مۆدێرنکردنــی ئێرانی
دەدا ،ئامــادەی چاکســازی سیاســی و کرانــەوەی فــەزای
سیاســی نەبــوو .ئــەم دۆخــە تــەواو لێکچــووە لەگــەڵ
عەرەبســتان .هــاوکات لەگــەڵ چاکســازی کۆمەاڵیەتــی و
ئابووریــی ،فشــارە سیاســییەکان نــەک کەمیــان نەکــردووە،
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بەڵکــو وەک باســکرا دەســتگیرکردنەکان زیادیــان کــردووە.
لەگــەڵ ئــەم شــیکارییەدا ئــەو پرســیارە دێتــە پێــش ،کــە
ئایــا محەمــەد بــن ســەملان ،لــە پیادەکردنــی پــڕۆژەی بــە
مۆدێرنکردنــی عەرەبســتاندا ســەرکەوتوو دەبێــت ،یــان
چارەنووســی هاوشــیوەی شــای ئێ ـران چاوەڕوانــی خــۆی
و بنەماڵــەی ســعودە؟

سەرچاوەکان:
http://www.bbc.com/persian/41939996
saudi-/05/11/http://fa.euronews.com/2017
princes-ministers-targeted-in-anti-corruptionsweep
http://www.bbc.com/persian/world-41483386
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سیناریۆی دەستلەکارکێشانەوەی
حەریری و قووڵبوونەوەی زیاتری
ملمالنێی ئێران-سعودیە
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ســیناریۆی (ســەعد حەریــری) بــە دەستلەکارکێشــانەوەی لــە ســەرەتای مانگــی
نۆڤەمبــەردا ،هەنگاوێکــی کتوپــڕ بــوو ،ئــەوەی زیاتــر جێگــەی سەرســوڕمان بــوو،
وازهێنانەکــەی بــوو لــە واڵتــی ســعودیەوە ،کــە کەناڵــی (العربیــة)ش ڕاســتەوخۆ دەقــی
وتــاری دەستلەکارکێشــانەوەکەی پەخشــکرد .حەریــری بــە تونــدی هێرشــی کــردە ســەر
ئێــران و حزبوڵــا و پێیوابــوو ئــەو دۆخــەی ئێســتا لــە ئێرانــدا بااڵدەســتە ،هاوشــێوەی
دۆخــی پێــش تیرۆرکردنــی باوکیەتــی (ڕەفیــق حەریــری) .ئــەو زۆر جەختــی لەســەر
دەســتتێوەردانەکانی ئێــران کــردەوە لــە واڵتەکــەی و پێیوابــوو هــەر ئــەوەش هــۆکاری
ســەرجەم کێشــە و نەهامەتییەکانــی واڵتەکەیەتــی.

وازهێنانی حەریری لە سعودیەوە

کاتــی ســیناریۆی دەستلەکارکێشــانەوەکەی حەریــری پــاش
کۆبوونەوەکــەی هــات لەگــەڵ (عەلــی ئەکبــەر ویالیەتــی)
ی ڕاوێــژکاری ڕابــەری بــااڵی ئێــران بــۆ کاروبــاری
نێودەوڵەتــی .دوای ئــەو دیــدارە حەریــری هیــچ لێدوانێکی
نــەدا ،لــەو دەمــەی ویالیەتــی ڕایگەیانــد کــە «پارێــزگاری
لــە ســەقامگیریی لوبنــان دەکەیــن» ،بەبــێ ئــەوەی
هیــچ ڕوونکردنەوەیەکــی زیاتــر بــدات لــەو بارەیــەوە.
بــەاڵم هــەر ئــەوکات شــیکەرەوە سیاســییەکان ئاماژەیــان
بــەوەدا کــە لێدوانەکانــی ویالیەتــی دوودڵیــی حەریریــی
وروژانــدووە ســەبارەت بــە گەشەســەندنی هەژموونــی
ئێـران و هاوپەیامنەکــەی (حزبوڵــا) لــە لوبنــان .ویالیەتــی
لــە میانــەی دیدارەکەیــدا ئەوەشــی باســکردووە کــە ئەوەی
لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی ســوریا دەگوزەرێــت و وەک
ســەرەتای ســەرکەوتنەکانی حکومەتــی ســوریا تەماشــا
دەکرێــت ،ســەرکەوتنێکی گەورەیــە بــۆ هەموومــان».
«سێگۆشەی (ئیرسائیل -سعودیە -ئەمریکا) تۆمەتبارە»
دوای دەستلەکارکێشــانەوەکەی حەریــری و لــە لێدوانــی
بەرپرســانی بــااڵی ئێرانــدا ئــەوە خوێندرایــەوە کــە ئەمــە
پالنێکــی ســێقۆڵیی نوێــی ئەمریکا-ئیرسائیل-ســعودیەیە،
لــەو دەمــەی هاوپەیامنەکانیــان نزیکبوونەتــەوە
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لــە ئێــران .ئەمینــداری گشــتیی دەستنیشــانکردنی
بەرژەوەندییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێ ـران (موحســین
ڕەزایــی) ،ڕایگەیانــد کــە ســەعد حەریــری لــە ڕێگــەی
گفتوگــۆی یەکێتیــی نیشــتیامنیی لەگــەڵ (میشــال عــۆن)
و حزبوڵــاوە هاتۆتــە ســەر دەســەاڵت ،بەجۆرێــک لوبنــان
لــەو ماوەیــەدا ئاســایش و ئارامــی و بوژانــەوەی ئابووریــی
بەخۆیەوەبینیــوە ،بــەاڵم ئێســتا لەژێــر فشــاری ســعودیەدا
دەستیلەکارکێشــاوەتەوە .ئــەوەی جێگــەی ســەرنج بــوو لــە
قســەکانی موحســین ڕەزاییــدا ،ئاماژەدانــی بــوو بــەوەی
ئــەم بابەتــە ســەرەتای ڕیســکێکی ئەمریــکا و ئیرسائیــل و
ســعودیەیە .بــەاڵم کێشــەی ئــەم سێگۆشــە شــومە ئەوەیــە
ئێســتا هاوپەیامنەکانیشــیان لــە ئێــران نزیکبوونەتــەوە،
ئەمــەش هــۆکاری شکســت و لەناوچوونــی پالنەکانیانــە
لــە ناوچەکــە».
هــاوکات یاریــدەدەری ســەرۆکی ئەنجومەنــی شــورای
ئێــران (حســەین عەبدوللەهیــان) بــاس لــەوە دەکات
ســعودیە و ئێــران و ئیرسائیــل دەیانەوێــت شــەڕێکی
دیکــە بــە ناوچەکــە و لوبنــان بفرۆشــن ،دوای ئــەوەی
شکســتاین هێنــا لــە بەکارهێنانــی داعــش بــۆ وێرانکردنــی
ســوریا و عێـراق .هەروەهــا بــاس لــەوەش دەکات ســعودیە
دەیەوێــت کۆمەڵێــک هەنــگاو بنێــت بــۆ قایمکردنــی
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جێپێــی پێگــەی شــازادەی نــوێ (محەمــەد بــن ســەملان)،
هەروەهــا خــودی دۆناڵــد ترامپیــش دەیەوێــت لــە ڕێگــەی
تێکدانــی ســەقامگیریی ناوچەکــەوە ،ئامانجەکانــی خــۆی
بەدیبهێنێــت.
ئیرسائیل و هەلێکی دیکەی هێرشکردنە سەر ئێران
بەرپرســانی ئیرسائیــل دەستلەکارکێشــانەوەکەی
حەریرییــان قۆســتەوە بــۆ هێرشــکردنە ســەر ئێــران.
هاوتــا ئیرسائیلییەکــەی ســەعد حەریــری ،واتــە بینیامیــن
ناتانیاهــۆ ،پێیوابــوو دەبێــت ئــەم بابەتــە ببێتــە زەنگــی
بەئاگاهێنانــەوەی کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هەتاوەکــو
وەاڵمــی دوژمنکارییەکانــی ئێــران بدەنــەوە ،چونکــە
ئێــران دەیەوێــت لوبنــان بکاتــە ســوریایەکی دیکــە لــە
ناوچەکــە ،کارێکــی لــەم جــۆرە هــەر بەتەنهــا هــۆکار نییــە
بــۆ شــڵەژاندنی بارودۆخــی لوبنــان ،بەڵکــو بــۆ هەمــوو
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ئەمــە ڕاســتە .ئــەوەی جێگــەی
ســەرنجە لێکچوونــی قســەکانی ســەعد حەریرییــە دوای
دەستلەکارکێشــانەوەکەی لەگــەڵ لێدوانەکانــی ئێســتا و
چەندیــن ســااڵی بەرپرســانی ئیرسائیــل ،کــە هــەردووال
جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە ئێــران لــە ڕێگــەی

حزبوڵــاوە دەیەوێــت ئارامی و ئاسایشــی لوبنــان تێکبدات
و پێویســتە ســنوورێک بــۆ ئــەم دەســتدرێژییانەی دابرنێت.
هەربۆیــە لــە زۆربــەی لێکدانەوەکانــدا بەهێزکردنــەوەی
پێگــەی ئیرسائیــل لــە لوبنــان وەک فاکتەرێکــی پشــت
دەستلەکارکێشــانەوەکان تەماشــادەکرێت.
حزبوڵاڵ :سعودیە دەقی دەستلەکارکێشانەوەکەی نووسیوە
یەکێــک لــەو الیەنانــەی بــە دەســتی ئێ ـران لەنــاو لوبنــان
دادەنرێــت و بــە فاکتــەری ســەرەکیی ناســەقامگیرییەکان
دادەنرێــت ،بــەاڵم ئەویــش لــە کاردانــەوەی
دەستلەکارکێشــانەوەکەی حەریرییــدا ســعودیەی تۆمەتبــار
کــرد و تەنانــەت بڕیارەکــەی بــە بڕیارێکــی ســعودیی
وەســفکرد ،بــەاڵم خــۆی لــە باســکردنی هۆکارەکــەی الدا.
بەپێــی گوتەکانــی نەســڕوڵاڵ بێــت پێــش ســەردانەکەی
حەریــری بــۆ لوبنــان هەمــوو الیــەک پێشــبینیی
ئەوەیــان کــردووە حەریــری لەژێــر فشــاری ســعودیەدا
دەستلەکاردەکێشــێتەوە ،بــەاڵم ڕاگەیاندنــی بڕیارەکــە لــەم
کاتــە نەگونجــاوەدا جێگــەی سەرســوڕمان بــوو .پاســاوی
قســەکانی نەســڕوڵاڵ شــێوازی دەستلەکارکێشــانەوەکە
و دەرکەوتنــی بــوو لــە ڕێگــەی کەناڵــی «العربیــة»وە،

حەریری گۆمەکەی شڵەقاند
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017

118

هەربۆیــە کەمرتیــن خواســتی خــۆی تێــدا دەبیرنێــت.
حەســەن نەســڕوڵاڵ زۆر بــە دڵنیاییــەوە جەختــی لــەوە
کــردەوە کــە هیــچ هۆکارێکــی ناوخۆیــی لــە لوبنانــدا نییــە
بــۆ ئــەوەی ببێتــە مایــەی دەستلەکارکێشــانەوەی حەریــری،
بەڵکــو دەبێــت لەنــاو ســعودیەدا بــۆ هۆکارەکانــی
بگەڕێیــن .پێــش لێدوانەکــەی نەســڕوڵاڵ زۆرێــک لــە
چاودێــران پێیــان وابــوو دەقــی بەیاننامەکــەی حەریــری
بۆنــی سیاســەتی ســعودیەی لێدێــت ،بــەاڵم حەســەن
نەســڕوڵاڵش هەمــان قســەی دووبارەکــردەوە و تەنانــت
گوتیشــی ئــەو بەیاننامەیــە لەالیــەن بەرپرســانی بــااڵی
ســعودیەوە نــوورساوە .هەروەهــا نەســڕوڵاڵ پێیوابــوو
هەمــوو ئــەو هەوااڵنــە دوورن لەڕاســتییەوە کــە بــاس لەوە
دەکــەن حەریــری هەوڵــی تیرۆرکردنــی دراوە.
سعودیە و پشتیوانییەکانی ئەمریکا
ســەردانەکەی دۆناڵــد ترامــپ بــۆ ســعودیە چەندیــن
ڕێککەوتننامــە و هاوکێشــەی نوێــی هێنایــە ئــاراوە ،هــەر
لــە بــواری ســەربازی و سیاســییەوە بــۆ بــواری ئابــووری
و بازرگانــی .بــۆ منوونــە هــەر پــاش ســەردانەکەی ترامــپ
بــۆ ســعودیە ســەرۆکی ئەمریــکا باســی لەوەکــرد کــە
قســەی لەگــەڵ شــازادەی جێنشــینی ســعودیە کــردووە
ســەبارەت بــە زیادکردنــی پشــکەکانی کۆمپانیــای ئارامکــۆ
لــە بۆرســەی نیویۆرکــدا ،ڕاشــیگەیاند کــە ســعودییەکان
دەتوانــن بۆرســەکانی ئەمریــکا بەکاربهێنــن .ترامــپ
لەســەر فڕۆکەکــەی کاتێــک بــەرەو ژاپــۆن دەڕۆیشــت،
بــە ڕۆژنامەنووســانی ڕاگەیانــد کــە دەیانەوێــت ســعودیە
بــە جدییــەوە بڕوانێتــە بــازاڕی نیویــۆرک بــۆ مامەڵــە
داراییــەکان ،یاخــود بۆرســەی نەســداک ،یــان بــە مانایەکــی
دیکــە لــە هــەر جێگەیەکــی دیکــەی ئەمریــکا گــەر
بیهەوێــت.
زیادکردنــی پشــکی کۆمپانیــای ئارامکــۆ بــە رێــژەی
نزیکــەی  ،5%لــە چوارچێــوەی «پالنــی ئابووریــی
»2030دایــە ،کــە لەالیــەن شــازادە محەمــەد بن ســەملانەوە
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ڕاگەیەنــدراو ،کــە ئامانجەکــەی هەمەجۆرکردنــی ئابــووری
و دوورکەوتنەوەیــە لــە نــەوت .ئامانجــی پالنەکــە
دروســتکردنی ســندوقێکی بااڵیــە لــە جیهانــدا کــە
بەهاکــەی دەگاتــە نزیکــەی دوو ترلیــۆن دۆالر .جێگــەی
ئاماژەیــە بۆرســەی نیویــۆرک گەورەتریــن بۆرســەیە لــە
جیهانــدا لــەڕووی بەهــای بــازاڕەوە ،هەروەهــا بەهــای
کۆمپانیــا بەشــدارەکانی ناویشــی دەگاتــە نزیکــەی 21
ترلیــۆن دۆالر.
حەریری خرایە هەمان دۆخی شازادە ڕاگیراوەکانی
سعودیەوە
ڕۆژنامــەی «ئەخبــار»ی لوبنانــی لــە زاری ســەرچاوەیەکی
تایبەتــی خۆیــەوە ئــەوەی باڵوکردۆتــەوە کــە دوای چەنــد
ســەعاتێک لــە گەیشــتنی بــە ڕیــاز خراوەتــە ژێــر زەبــری
مانــەوەی ناچارییــەوە ،تەنانــەت لــە جێگەیەکــی جیــاواز
لــە شــوێنی مانــەوەی خێزانەکەشــی دانــراوە ،تیمێکــی
ئەمنیــی ســعودییش سەرپەرشــتیی مانــەوە و پاراســتنی
ئاسایشــی شــوێنەکە دەکــەن ،کــە ئەمــەش هەمــان دۆخــی
شــازادە و وەزیــرە ڕاگیراوەکانــی ســعودیەیە.
هــەر بەپێــی ســەرچاوەکان دوای گەیشــتنی حەریــری بــە
ڕیــاز دوای لێکــراوە ڕووبکاتــە کۆمەڵگــەی هۆتێلەکانــی
«ڕیتــز کارلتــۆن» بــە مەبەســتی بەســتنی کۆبوونــەوەکان،
وەک ئامادەکارییــەک بــۆ گواســتنەوەی بــەرەو کۆشــکی
یەمامــە بــە مەبەســتی کۆبوونــەوە لەگــەڵ شــا ســەملان.
پــاش گەیشتنیشــی بــە هۆتێــل ڕێوشــوێنی ئەمنیــی
توندوتــۆڵ گیرایەبــەر .پاشــان دوای چەنــد خولەکێــک بــۆی
دەرکــەوت کــە ڕاگیـراوە .پاشــان گواسـرایەوە بــۆ یەکێــک
لــە ڤێالکانــی ســەر بــەو کۆمەڵگەیــە ،کــە نزیکــەی 49
شــازادە و وەزیــر و بزنســانی ســعودی تێــدا ڕاگیرابــوو.
سەرچاوە:
ئاژانسەکان

نـەخـشەی مـلمالنێکانی
ئـێـران و سعـودیە
لـە دەرەوەی
خـۆرهەاڵتی ناوەڕاست
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لــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئیســامیی ئێرانــەوە ،لــە ســاڵی ،1979
ملمالنێــی ئێــران و ســعودیە چەندیــن ڕەهەنــدی جۆراوجــۆری وەرگرتــووە،
ئــەم ملمالنێیــە ملمالنێیەکــی ئیتنــی و مەزهەبــی و ئایدۆلۆژییە .ملمالنێی
نێــوان ئــەم دوو واڵتــە بەجۆرێــک پەرەیســەندووە ،کــە چەندیــن دەوڵەتــی
جیاجیــای لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گرتۆتــەوە ،بــە نموونــە
(بەحرەیــن ،ســووریا ،عێــراق ،یەمــەن) .بــەاڵم ئایــا لــە دەرەوەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتیش ئــەم شــەڕ و ملمالنێیــە گۆڕەپانێکــی دۆزیووەتــەوە؟ لێــرەدا
چاوێــک بــە پانتایــی ئــەم ملمالنێیــەدا دەخشــێنین ،لــە کۆمەڵێــک واڵتــی
جیاجیــادا.

ئازەربایجان
واڵتــی ئازەربایجــان ڕووبەرەکــەی دەگاتــە ،نزیکــەی
 86.6هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــە و دەکەوێتــە
باکــووری ئێرانــەوە ،لەگــەڵ ئــەوەی زیاتــر لــە %60ی
دانیشــتوانی ئازەربایجــان موســوڵامنی شــیعە مەزهەبــن،
بــەاڵم چەندیــن کێشــەی ســنووریی لەنێــوان ئــەم دوو
واڵتــەدا هەیــە .الی خۆیــەوە عەرەبســتانی ســعودیە ،کــە
گیــرۆدەی تەنگپێهەڵچنینــە بەردەوامەکانــی ئێرانــە لەنــاو
ســنوورەکانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،ئــەم ناوچەیــەی
دەرەوەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتی هــەروا بەئاســانی
جێنەهێشــتووە ،بــۆ ئێــران و دەیەوێــت ســوودێک
لــە ناکۆکییەکانــی نێــوان تــاران و باکــۆ ببینێــت ،لــە
بەرژەوەندیــی خــۆی بەکاریبهێنێــت.
لــە کاتێکــدا ئێــران ســەرۆکی ئازەربایجــان (ئیلهــام
عەلیێــڤ) ،تۆمەتبــار دەکات بــەوەی بوکەڵــەی دەســتی
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هەریەکــە لــە ئەمریــکا و ئیرسائیلــە ،لــە خۆئامادەکردندایە
بــۆ بەشــداریی لــە شــەڕە چاوەڕوانکراوەکــەی ئەمریــکا
دژ بــە ئێــران ،لەکاتێکــدا ئێــران هاوکاریــی ئەرمینیــا
دەکات ،لــە کێشــە ســنوورییەکانی نێــوان ئــەو واڵتــە
و ئازەربایجانــدا ،لــەم کاتــەدا ســعودیە هەڵدەســتێت
بــە پێشکەشــکردنی پشــتیوانی بــۆ گەلــی ئازەربایجــان،
ئــەوەش لــە ڕێگــەی پێدانــی هــاوکاری و یارمەتیــی مادیــی
و مرۆیــی و تەندروســتییەوە ،هــەروەک چــۆن حکومەتــی
ڕیــاز هاوپشــتیی تــەواوی خــۆی بــۆ دەوڵەتــی ئازەربایجــان
دەربڕیــووە لــە ناکۆکییــە ســنوورییەکانی لەگــەڵ ئەرمینیــا
لەســەر ناوچــەی ناگۆرنــی قەرەبــاغ.
بــەاڵم هەوڵەکانــی ســعودیە بــۆ قۆســتنەوە و
ســوودوەرگرتن ،لــە پەیوەندییــە خراپەکانــی نێــوان ئــەو
دوو دراوســێیە بــەر کۆمەڵێــک فاکتــەری گرنــگ دەکــەون،
کــە کــەس ناتوانێــت چــاو لەئاســتیاندا دابخــات .لــە
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گرنگرتیــن ئــەو فاکتەرانــە بریتییــە لــەو ڕۆڵــە ئابوورییــەی
ســەرمایەگوزارییە ئێرانییــەکان لــە ئازەربایجــان دەیبینێــت،
بەجۆرێــک بەهــای کــۆی ئــەو ســەرمایەگوزارییانە ،لــە
کۆتاییەکانــی ســاڵی 2016دا ،بەگوێــرەی لێدوانــی هەندێک
لێپــررساوی ئازەریــی گەیشــتە نزیکــەی ( 1.5ملیــار دۆالر)،
ئەمــە جگــە لــەوەی ژمارەیــەک پــڕۆژەی ســراتیژیی
گرنــگ هەیــە ،کــە ئێســتا لــە قۆناغــی ئامادەکارییــدان
لەنێــوان هــەردوو واڵتــدا ،بــەاڵم هاومەزهەبیــی نێــوان
ئێرانییــەکان و ئازەربایجانییــەکان ،ئەگــەری هاتنەئــارای
هاوپەیامنێتییەکــی ڕاســتەقینەی بەهێــزی نێــوان ڕیــاز و
باکــۆ الواز دەکات.
ئاسیای ناوەڕاست
ناوچــەی ئاســیای ناوەڕاســت لــە پێنــج دەوڵــەت پێکدێــت،
کــە ئەوانیــش بریتییــن لــە قیرغیزســتان و تاجیکســتان و
توورکامنســتان و ئۆزبەکســتان و کازاخســتان).
ئێــران هێــزی ســەرەکیی ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــە ،لەگــەڵ
هەریەکــە لــە کازاخســتان و توورکامنســتان ،بەتایبــەت
ئەمــەی دووەمیــان ،هــاوکات قەبــارەی پەیوەندییــە
ئابوورییەکانــی نێــوان ئێــران و تاجیکســتان دەگاتــە
نزیکــەی ( 300ملیــۆن دۆالر) ،ئەمــەش وەژایکــردووە
تــاران ببێتــە پێنجــەم گەورەتریــن هاوبەشــی بازرگانیــی
دۆشــەنبەر ،ئــەو هێڵــە ئاســنینەی لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی
2014دا لەنێــوان کازاخســتان و ئێرانــدا ڕاکی ـرا ،گرنگیــی
ســراتیژیی تارانــی الی تاشــقەند زیاتــر کــرد.
لــەم نێوەنــدەدا ســعودیەش دەیەوێــت جێگەیــەک بۆخۆی
بکاتــەوە لەســەر گۆڕەپانــی ئاســیای ناوەڕاســت ،لەمەشــدا
پشــتی بــەوە قایمــە کــە زۆرینــەی موســوڵامنانی ئاســیای
ناوەڕاســت ،پەیــڕەوی مەزهەبــی ســوننە دەکــەن ،ئەمــەش
وەهــای کــردووە خاڵــی هاوبــەش و لێکنزیککــەرەوە
لەنێــوان حکومەتەکانــی ئــەو واڵتانــە و ســعودیەدا
دروســت ببێــت ،بەوپێیــەی گوایــە ســعودیە ڕابــەر و
پێشــڕەوی جیهانــی ســوننەیە.

الیەنــی ئابــووری پێگەیەکــی گرنگــی هەیــە لــە پەیوەندیی
نێــوان هــەردوو الیــەن ،الی خۆیــەوە ســعودیە یارمەتــی
و قــەرز و پارەیەکــی زۆری پێشــکەش بــە کۆمــارە
موســوڵامنەکان کــردووە .ســێ ســاڵ لەمەوبــەر و لــە
ئایــاری 2014دا لــە ڕیــازی پایتەختــی ســعودیە «پەیامنــی
ڕیــاز» ئیمزاک ـرا ،کــە بەپێــی ئــەم پەیامنــەش گەشــە بــە
ئاڵوگــۆڕە بازرگانییەکانــی نێــوان ســعودیە و جیهانــی
عەرەبــی و دەوڵەتانــی ئاســیا ناوەڕاســت دەدرێــت.
هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا ژمارەیــەک ،لێپــررساوی ســعودی
لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا نیــازی خۆیــان ڕاگەیاندبــوو،
بــۆ پێشــوازیکردن لــە دەســتیکاری واڵتانــی ئاســیای
ناوەڕاســت لــە واڵتەکەیــان ،هــەروەک چــۆن لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا چەندیــن وەفــدی سیاســی و بازرگانــی ســعودی
ســەردانی پایتەختەکانــی ئاســیای ناوەڕاســتیان کــردووە،
بــۆ گفتوگۆکــردن لەســەر هەنگاوەکانــی گەشــەپێدانی
بازرگانــی نێوانیــان.
هەمــوو ئــەو هەواڵنــە ئەنجامــی سیاســیی گرنگیــان
لێکەوتۆتــەوە ،بــۆ منوونــە تاجیکســتان ،لــە کۆتاییەکانــی
ســاڵی 2015دا خواســتی خــۆی ڕاگەیانــد ،بــۆ چوونــە نــاو
ئــەو هاوپەیامنێتییەی ڕیاز بانگەشــەی گرێدانی دەکات دژ
بــە تیــرۆر ،بــەاڵم قورســە هــەر پێنــج دەوڵەتەکــەی ئاســیای
ناوەڕاســت بچنــە نــاو هاوپەیامنێتییەکــی ڕاســتەقینەوە
لەگــەڵ ســعودیەدا دژ بــە ئێ ـران.
ئەفغانستان
ڕووبــەری واڵتــی ئەفغانســتان دەگاتــە نزیکــەی 650
هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــە ،لــە خۆرئــاواوە هاوســنوورە
لەگــەڵ ئێـران ،ســنووری ئــەم دوو واڵتــە دەگاتــە نزیکــەی
 900کیلۆمەتــر .وێــڕای ئــەوەی زۆرینــەی ئەفغانییــەکان
موســوڵامنی ســوننە مەزهەبــن ،ڕێــژەی کەمــر %20یــان
موســوڵامنی شــیعە مەزهەبــن ،تێبینیــی ئــەوە دەکرێــت،
تــاران ڕۆڵێکــی گــەورەی هەیــە لــەو ڕووداوانــەی
لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی ئەفغانســتان دەگوزەرێــن،
دامــەزراوەی ئیــام خومەینــی ڕۆڵێکــی بەرچــاو دەبینێــت
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لــە باڵوکردنــەوەی نفــوزی ئێـران لــە یەفغانســتان ،ئــەوەش
لــە ڕێگــەی هــەوڵ و هاوکارییــە مادییەکانییــەوە ،بــۆ
هاوونیشــتیامنییە ئەفغانییــەکان ،بەتایبەت قەرز و ســولفە،
هەروەهــا پێشکەشــکردنی خزمەتگوزاریــی پەروەردەیــی
و تەندروســتی بــۆ ئــەو واڵتانــە ،هــاوکات ئێ ـران ڕۆڵیکــی
ئابووریــی گرنــگ دەبینێــت ،لــە ئەفغانســتان ،بەجۆرێــک

ئایدیا دیپلۆماتیك

قەبــارەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان هــەردوو دەوڵــەت
لــە چارەکــی یەکەمــی ســاڵی 2017دا گەیشــتبووە نزیکــەی
دوو ملیــار دۆالر.
گرنگیپێدانــی ئێ ـران بــە ئەفغانســتان تەنهــا لــە هــەردوو
الیەنــی کولتــووری و ئابووریــدا کــوورت نابێتــەوە ،بەڵکــو
درێــژ دەبێتــەوە ،بــۆ الیەنــی سیاســییش ،ئەمــەش زۆر
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بــە ڕوونــی لــە لێدوانەکانــی خاتەمییــدا دەردەکەوێــت،
کــە بــۆ منوونــە لــە ســەرەتای ســاڵی 2017دا وتبــووی
«ئێ ـران دەســتهەڵناگرێت لــە هەوڵەکانــی بــۆ هاریکاریــی
ئەفغانســتان».
بــەاڵم الیەنــی ســعودی لــە پەیوەندییەکانــی خۆیــدا لەگەڵ
ئەفغانســتان پشــت دەبەســتێت بــە ژمارەیــەک کارتــی

گرنــگ ،گرنگرتینیــان بریتییــە لــە هاومەزهەبــی نێــوان
ســعودیە و زۆرینــەی گەلــی ئەفغانــی ،هەروەهــا پشــت
بــەو بــاوەڕە بــاوەی ناوەنــدە سیاســییەکانی ئەفغانســتان
دەبەســتێت ،کــە پێیانوایــە ســعودیە ڕۆڵێکــی کاریگــەر
دەبینێــت ،لــە ئاڕاســتەکردنی تاڵیبان و قاعیــدەدا ،هەربۆیە
ڕیــاز دەتوانێــت ڕۆڵــی هەبێــت لــە هێورکردنــەوەی

ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017

124

پەیوەندییەکانــی نێــوان ئــەو الیەنانــە لەالیــەک و ڕژێمــی
سیاســیی ئەفغانــی لــە الیەکــی دیکــەوە.
دواییــن ئــەو کارتانــەش بریتییــە لــە ڕاکێشــانی دەســتی
کاری ئەفغانــی بــۆ ســعودیە .لــە ئەپرێلــی ســاڵی 2015دا
وەفدێکــی ســعودی ڕوویکــردە کابــوڵ بــۆ باســکردن لــە
ڕێوشــوێنەکانی دووبــارە ڕاکێشــانەوەی دەســتی کاری
ئەفغانــی بــۆ واڵتەکــەی پــاش ڕاوەســتانی ئــەم پڕۆســەیە
بــۆ مــاوەی 37ســاڵ ،بــەاڵم کرێــکارە ئەفغانییــەکان
نەگەڕانــەوە .دەوڵەتــی ئەفغانــی ڕاهاتــووە لەســەر
ئــەوەی دەســت بــە ناوەڕاســتی گوریســەکەوە بگرێــت،
کــە ســەرێکی بریتییــە لــە ئێــران ،ســەرەکەی دیکەشــی
بریتییــە لــە ســعودیە ،دەبینیــن ئەفغانســتان پشــتیوانی لــە

بەاڵم الیەنی ســعودی لە پەیوەندییەکانی
خۆیــدا لەگــەڵ ئەفغانســتان پشــت
دەبەســتێت بــە ژمارەیــەک کارتــی گرنــگ،
گرنگترینیــان بریتییــە لــە هاومەزهەبــی
نێوان ســعودیە و زۆرینەی گەلی ئەفغانی
بانگهێشــتی دووەم دەکات ،بــۆ بەشــداریی لــە «عاصفــة
الحــزم» ،بەبــێ ئــەوەی بەشــدارییەکەی کاریگەرییەکــی
ڕاســتەقینەی هەبێــت ،هەتاوەکــو الیەنــی یەکــەم
لێتــوڕە نەبێــت ،ئەمــە لەکاتێکــدا بوونــی هــەر هێزێکــی
ڕەمزیــی ئەفغانســتان ،لەالیــەن ســعودیەوە دەســتکەوتی
پێدەدرێــت.
پاکستان
ڕووبــەری واڵتــی پاکســتان دەگاتــە نزیکــەی (800
هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــە) ،دەکەوێتــە باشــوور و
باشــووری خۆرهەاڵتــی ئێـران ،بــە گرنگرتیــن ئــەو ناوچانــە
دادەنرێــت ،کــە ملمالنێیەکــی گڕگرتوویــی نێــوان ســعودیە
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و ئێرانــی بەخۆوەگرتــووە.
جێگــەی باســە دەســەاڵتی فەرمیــی پاکســتان،
بەشــێوەیەکی ڕوون و ڕەوان مەیلــی بــەالی ســعودیەدا
هەیــە ،هۆکارەکەشــی ئەوەیــە ،کــە ســەرۆک وەزیرانــی
ئێســتای پاکســتان (نــەواز شــەریف) ،ژیانــی خــۆی دەکاتــە
قوربانیــی ســعودیە ،نــەواز شــەریف ،کــە ســاڵی 2004
فەرمانــی لەســێدارەدانی بــۆ دەرچــوو ،پشــتیوانییەکی
باشــی ســعودیەی بەدەســتهێناوە ،بەتایبــەت کــە
ئــەوکات عەرەبســتانی ســعودیە قەناعەتــی بــە ســەرۆک
وەزیرانــی ئەودەمــی پاکســتان (پەروێــز موشــەڕەف)،
هێنــا هەتاوەکــو نــەواز شــەریف ،ئــازاد بــکات و حکومــی
لەســێدارەدانەکەی بگۆڕێــت بــۆ نەفیکردنــی بــۆ ســعودیە،
پــاش حــەوت ســاڵ جارێکــی دیکــە نــەواز گەڕایــەوە ،بــۆ
واڵتەکــەی و بەشــداریکرد کــە کاری سیاســی ،هەتاوەکــو
توانــی دواجــار بگاتــە ســەرۆکایەتیی حکومەتــی واڵتەکەی.
لــە هەمــان کاتــدا ئێرانیــش پەیوەندییەکــی گەلێــک
بەهێــزی لەگــەڵ پاکســتانی دراوســێیدا هەیــە ،ئــەوەش
بەهــۆی ئامادەییــە میدیایــی و کولتووریــی و هزرییــە
کاریگەرەکــەی لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی پاکســتان.
هــاوکات لــە کەرتــی وزەشــدا ئێـران ،ســەرچاوەیەکی باشــە
بــۆ پاکســتان و ڕۆژانــە نزیکــەی ( 21.5ملیــۆن مەتــر
چوارگۆشــە) گازی رسوشــتی هەنــاردەی پاکســتان دەکات،
ئەمــەش وایکــردووە ئێ ـران ببێتــە هاوبەشــێکی س ـراتیژی
گــەورە ،بەجۆرێــک کــە نەتووانێــت لــەو پالنــەی پاکســتان
بــۆ گەشــەپێدان ،نوێبوونــەوە داینــاوە ئــەم واڵتــە شــیعە
مەزهەبــە فەرامــۆش بــکات.
کاریگەریــی ئــەو هاوبەشــییە بەهێــزەش ،لــە
ڕێککەوتننامەکانــی هــەردووالدا دەردەکەوێــت ،کــە ســاڵی
 2014بەســتویانە ،بەجۆرێــک کــە پالنــی ئەوەیــان دانــاوە
قەبــارەی بازرگانیــی نێوانیــان بگەیەننــە رێــژەی  %20ی
ســااڵنە.
هەمــوو ئــەو هۆکارانــە وایانکــردووە ئێــران ئاســتێکی
جەماوەریــی باشــی هەبێــت ،لــە پاکســتان .بەپێــی
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ڕاپرســییەک ،کــە ســاڵی  2015لەالیــەن ســەنتەری «بیــۆ»وە
ئەنجامــدراوە ،دەرکەوتــووە ،کــە یەکەمیــن گەلــن لەســەر
زەوی ،کــە زۆرتریــن پشــتیوانیی ئێ ـران دەکــەن ،بەجۆرێــک
%57ی ئــەو کەســانەی ڕایــان وەرگیـراوە سەرســامیی خۆیــان
بــە سیاســەتەکانی ئێ ـران دەربڕیــووە ،بــەاڵم تەنهــا %16ی
بەشــداربووان سیاســەتی ئێرانیــان ڕەتکردۆتــەوە.
نەیجیریا
نەیجیریــا دەکەوێتــە خۆرئــاوای کیشــوەری ڕەشــەوە ،لەڕووی
ژمــارەی دانیشــتوانەوە بــە گەورەتریــن واڵتــی خۆرئــاوای
کیشــوەرەکە دادەنرێــت ،ژمــارەی دانیشــتوانی واڵتەکــە بــە
 150ملیــۆن کــەس دەخەمڵێندرێــت ،کــە نزیکــەی %60ی
ئــەو ژمارەیــەش موســوڵامنی ســوننە مەزهەبــن.
نەیجیریــاش یەکێکــە لــە وێســتگەکانی ملمالنــێ،
ناکۆکییەکانــی نێــوان ســعودیە و ئێــران لــە دەرەوەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ئــەو واڵتــە توانایەکــی مرۆیــی
گەورەیــی هەیــە ،خاوەنــی یەدەگێکــی نەوتــی گەورەیــە،
یەکێکــە لــە دیارتریــن واڵت ڕوو لەگەشــە ،دەرکەوتووەکانــی
کیشــوەری ڕەش ،کــە وای کــردووە ببێتــە هێزێکــی
دەرکەوتــوو ،لــە داهاتــوودا و وەک جەمســەرێکی هەرێمــی
لێیبڕوانرێــت.
ئێــران دەستپێشــخەر بــووە ،لــە کارکــردن بــۆ دۆزینــەوەی
نفــوز ،جێپێــی خۆی لــە نەیجیریــادا ،منوونەی سەرکەوتنیشــی
لــەو ڕووەوە بریتییبــوو ،لــە وەرچەرخانــی (شــێخ ئیرباهیــم
زەکزاکــی) لــە ســەرەتای هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا
بــەرەو شــیعەگەری ،کارکــردن لەســەر باڵوکردنــەوەی ئــەم
مەزهەبــە لــە واڵتەکەیــدا ،لــەم بوارەشــدا هاوکاریــی و
دەســتگیرۆییەکانی ئێرانــی قۆســتەوە ،پاشــان دەســتیکرد بــە
بانگەشــەکردن بــۆ سیاســەتی ئێ ـران و شــوێنکەوتەیی خــۆی
بــۆ ویالیەتــی فەقیهــی تــاران دەربــڕی.
ڕیــاز ،لــەو قۆناغــەدا خواســتێکی ئەوتــۆی نەبــوو ،بــۆ
بوونیادنانــی پەیوەندییەکــی بــاش لەگــەڵ ئەبوجــادا ،بــەاڵم
لــەم ســااڵنەی دواییــدا بــە شــێوەیەکی بەرچــاو وردە وردە

تەرازوویــی ملمالنێکــە بــەالی ســعودیەدا دادەشــکێت ،پــاش
ئــەوەی هەندێــک ڕێککەوتننامــە لــە بــواری نــەوت و گاز و
جوڵــەی فڕۆکەوانیــی ،لەنێــوان هــەردووالدا بەســرا.
هەربۆیــە جێگــەی سەرســوڕمان نییــە ،کاتێــک دەبینیــن
پێکــدادان ڕوودەدات ،لەنێــوان ســوپای نەیجیریــا و
بزووتنەوەیــی ئیســامیی نەیجیریــا ،کــە زەکزاکــی،
ســەرۆکایەتی دەکات .لــە مانگی دیســەمبەری ســاڵی 2015دا
هێزەکانــی نەیجیریــا هێرشــیانکردە ســەر ئــەو بزووتنــەوە
ئیســامییە و ژمارەیەکــی زۆر لــە ئەندامەکانیــان لــێ کــوژرا.
ئــەو ئۆپراســیۆنەش چەندیــن کاردانــەوە و ناڕەزایەتیــی
لێکەوتــەوە ،لەالیــەن دیبلۆماتــکارە ئێرانییەکانــەوە ،هــەر
ئــەوکات بــاس لــەوە ک ـرا ،کــە ســعودیە ڕۆڵێکــی گــەورەی
هەبــوو لــە هاندانــی ئــەو ئۆپڕاســیۆنە.

سەرچاوە:
/https://raseef22.com/politics/2017
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يهكێــك ل ـهو پرســيارانهى ئێســتا دهوروژێنرێــن ،دهربــارهى ئهدهبياتــى
بارودۆخــ ه هەرێمییــەکان و تايبهتــن بــهو
پهيوهســت بــ ه
كاريگهريیانــهى لــ ه ئهنجامــى گۆڕيــن و بهردهوامــى لــ ه سياســهتى
دهرهوهى ســعوديهدا هــهن ،لــ ه قۆناغــى ئێســتا و داهاتووشــدا.
بهتايبهتيــش دواى وهرگرتنــى پۆســتى وهزیــری دهرهوه لهاليــهن
محهمـهد بــن سـهلمانەوە ،چونكـ ه گۆڕانكاريیـ ه ناوخۆييـهكان هــاوكات
بــوون لهگــهڵ پشــێويي ه ئيقليميهكانــى لــ ه ناوچهكــ ه ڕوودهدهن.

بهتايبهتيــش لهگ ـهڵ ئ ـهو س ـهركردايهتیيهى هيــچ كاتێــك
دوودڵ نيی ـه ل ـه چون ـه نــاو ه ـهر ڕووبهڕووبوونهوهي ـهك
ل ـه دهرهوهى ســنووره نيشــتامنيیهكهى ،چونك ـه سياس ـهىت
دهرهوهى ســعوديه لهگــهڵ گۆڕينــى ســهركردهكانیدا
دهگۆڕێــت .بهوپێيــهى درك كــردىن نوخبــهى ســياىس
بــۆ ســهرچاوهكاىن ههڕهشــه لــه نوخبهيهكــهوه بــۆ
نوخبهيــهىك تــر جيــاوازه و لــه ماوهيهكيشــهوه بــۆ
ماوهيــهىك تــر جياوازتــره.
بۆيــه لێــرهدا گۆڕانكاريیــه جهوههريــهكاىن لــه سياســهىت
هەرێمیــدا ڕوودهدهن هاوكات ـه لهگ ـهڵ مــردىن س ـهركرده
سياســيهكان ،كــه بــ ه (بيۆلۆژيــاى مــردىن ســياىس)
دهنارسێــت .وهك چــۆن لــه مــردىن (شــا عهبدوڵــا
بــن عهبــدول عهزيــز) و هاتنــى (شــا ســهملان) بــۆ
ســهر جڵــهوى دهســهاڵت لــه كۆتايــى يهنايــهرى 2015
بهدياركــهوت .يــان لهگــهڵ گۆڕانكاريیــهكاىن نــهوهى
خێزان ـهكان ب ـه الداىن نهوهي ـهك و هاتنــى نهوهي ـهىك تــر،
واتــه گۆڕيــن لــه (شــازاده و كــوڕهكان) بــۆ (شــازاد ه و
نــهوهكان) ،وهك لــه فهرمانــه مهلهكيهكــهى بهيانیــى
ڕۆژى ( )2017/6/21دهرچــوو بـه الداىن شــازاد ه (محهمـهد
بــن نايــف) لــهپۆســتى جێنشــن و ههمــوو پۆســتهكاىن
پڕیكردبوونــهوه و هێنانهپێشــهوهى شــازاده (محهمــهد

بــن ســهملان) لهبــرى ئــهو.
لــهكاىت ئێســتادا ســعوديه ڕووبــهڕووى چهنديــن دۆخــى
پشــێویی ناوخۆيــى و دهرهىك بۆتــهوه .كــه كاريگهریــی
لهســهر ئاڕاســتهكاىن سياســهىت دهرهوهى ســعوديه
دروســت كــردووه لهســهردهمى شــا ســهملاندا ،چونكــه
ئــهو ههڕهشــه هەرێمییــە فراوانــهى دهورى شانشــينى
داوه وايكــردووه مهســهلهى جياكردنــهوهى دۆخــى
ناوخــۆ لهگــهڵ دۆخــى دهرهىك ناواقيعــى بێــت لــهڕووى
زانســتیيهوه.
ديــاره سياسـهىت دهرهوهى ســعوديه هـهر لهسـهر ههمــان
رێچك ـهدا دهڕوات وهك دوو ســاڵى رابــردوو .بهتايبهتيــش
دواى هاتنــى شــازاد ه محهم ـهد بــن س ـهملان ،چ بهرامب ـهر
دۆســيهكاىن دهرهوه (هەرێمــی و نێودهوڵهتییــەکان)
يــان كاردانــهوه دهرهكيیــهكان (واڵتــان ،يــان ڕێكخــراوه
تريۆریســتيیهكان ,يــان ميليشــيا چهكــدارهكان يــان
تاكــهكان).
ئاڕاسته سهرهكیيهكان
يهكیــك لــه ديارتريــن ڕووخســارهكاىن ئاڕاســته
سياســيیهكهى دهرهوهى ســعوديه ل ـهكاىت ئێســتادا بريتــن
لــه:
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شا سەملان و جی پینگ سەرۆکی چین

.1وهســتانهوه ل ـه بهرامب ـهر فراوانبــووىن دهس ـهاڵىت ئێ ـراىن
ل ـه ناوچهك ـه :چونك ـه تــاران ب ـه س ـهرچاوهى ههڕهش ـهى
سـهرهىك دادهنرێــت بــۆسـهر ئاســايىش ســعوديه .بـه پێــى
ديــدگاى شــازاده محهمــهد بــن ســهملان بێــت ،چونكــه
ئـهو پێیوايـه تــاران بـه ڕێگـهى ئـهو گروپـه چهكدارانـهى
لــه پنتــه جوگرافيیــه جياجيــاكان باڵوبوونهتــهوه ،بهڵكــو
ههژمــوىن بهس ـهر ههيك ـهىل دروســتكهراىن سياس ـهت لــه
چهنــد واڵتێــى عهرهبيــدا ،وايكــردووه هاوكيشــهيهىك
هەرێمیــی نــوێ بێتـه ئــاراوه ،كـ ه چهمــى هيــاىل شــيعى
ئایدیا دیپلۆماتیك

تێدهپهڕێنيــت و دهگاتــه ميحــوهرى سياســيهتێك ،كــه
لــهئێران ـهوه درێــژ دهبێت ـهوه بــۆ عێ ـراق و دميهشــق ،تــا
دهگاتــه يهمــهن.
ئـهو ميحــوهره بهنــد دهبێــت بـه تاكه سيســتهمێىك ســياىس
و ئابــورى و ســەربازییەوە .ئهمــهش واتــه بهدیهێنــاىن
پرۆژهكـهى ئێـران كـه ئامانــج لێــى ههژمونداريـه بهسـهر
ناوچهكــه .ئهمــهش الى شانشــن بــه ههمــوو شــێوهيهك
ڕەتدهكرێتــهوه ،چونكــه ههڵكشــاىن رۆڵــى هەرێمیــی
ئێــران بهنــده بــه پاشهكشــهكردىن دهســهاڵىت هەرێمیــی
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ســعودیە .بۆيــه لێــرهدا ســعوديه ئهولهويــهىت ســهرهكیى
كارهكاىن هاوپهميانێتییــە لهگــهڵ ئــهو واڵتانــهى ههمــان
ويســتيان ههيــه.
.2ڕووبهڕووبوونــهوهى ڕێكخــراوه تريۆريســتيیهكاىن
ســنور دهبهزێنــن :چونكــه بــهم دواييانــه ســعوديه
تــووىش چهنــد كردهوهيــهىك تريۆريســتى بــوهوه
لهاليــهن ڕێكخــراوى داعــش دژى هێــزهكاىن ئاســايش و
شــيعهكان بهمهبهســتى نانــهوهى فيتنــهى ناوخۆيــى
و پهرهســهندىن فيتنــهى مهزهــهىب .بهتايبهتيــش لــه
ناوچ ـهكاىن رۆژه ـهاڵت .ڕهنگ ـه لــه داهاتووشــدا ههمــان
كــردهوه ئهنجــام بدرێــت لــه نيمچــه دورگــهى عــهرهىب
لــه يهمــهن .ئهمــهش كاريگهریــى لهســهر ناوخــۆى
ســعوديه دروســت دهكات.
ئــهو ههڕەشــهيهش بههــۆى بێتوانــاى دهزگا ئهمنيــهكاىن
واڵتــاىن دراوســێيه لــه پاراســتنى ســنورهكانهوه
ســهرههڵدهدات .جگــه لــه نهبــووىن ســێنتڕالیزم
لــه بەڕێوەبردنــی ســنورهكان دواى زۆربــووىن كــردهوه
چهكداريیــه تونــدهكان .ههيكــهىل ئــهو گروپــه
تريۆرســتيانهش گۆڕانــكارى گهورهيــان تێداك ـراوه ،چونك ـه
چيــر بــهنهێنــى كار ناكــهن بهڵكــو بوونهتــه ســوپاى
گــهوره و خۆيــان لــه ناوچهكانــدا جێگــر كــردووه.
ئهمــهش وا دهكات دهوڵــهىت ســعوديه بكهوێتــه ژێــر
ههڕەشــهى ئهمنییــەوە .بهتايبهتيــش دواى ئــهو
ههماههنگيیــهى لهنێــوان رێكخــراوه تريۆريســتيهكان
و مافيــا چهكدارهكانــهوه ههيــه لــه ئاســانكردىن
پڕكردنــهوهى عهمبــارى تريۆرســتهكان لــه چــهك و
تهقهمــهىن و پێداويســتيیهكانيان.
.3بهردهوامیــى جهنگــى ميليشــيا چهكــدارهكان لــه
بــهىش پشــتهوهى شانشــينهكه ،چونكــه رێكخــراوى
چهكداریــى تــر لــه يهم ـهن س ـهريانههڵداوه و رسوشــتێىك
مهزهــهىب و تائيفــى تونديــان ههيــه .بهتايبهتيــش
حوســييهكان ,ك ـه س ـهر ب ـه شــيعهى يهزيدیــن و لهالي ـهن
ئێرانــهوه پشــتگريیيان لێدهكرێــت .پێشــبينى دهكرێــت

هاوپهميانیــى عــهرهىب نــوێ بــه ســهركردايهتیى ســعوديه
ئهنجامبدرێــت بــۆ گهڕاندنــهوهى شــهرعيهت بــۆ ئــهو
ناوچهیــه.
ههرچهنــده تائێســتا توانــراوه بونیــادی چهكداریــى
حوســيهكان و هێــزهكاىن ســاڵح الواز بكرێــت ,بــهاڵم
تــا ئێســتاش توانــاى بێزارکردنــی ســعوديهيان ههيــه
بهتايبــهىت لــه جــازان و نهجــران .جگــه لــه ههبــووىن
ئاســتهنگێگى زۆر لهبــهردهم ئازادكــردىن بهنــدهره
نوێيهكــه لهژێــر دهســتى حوســیيهكان .ئهمــهش مانــاى
درێژبوونــهوهى مــاوهى جهنگــى يهمــهن نيشــان دهدات
بەبــێ بــووىن سـراتيژێىك ڕوون يــان پالنێــك بــۆ دهرچــوون
لــهو تهنگهژەيــه بــێ ئــهوهى زيــاىن گيــاىن و مــادى
لێبكهوێتــهوه.
.4دابهزينــى ڕادهى پێکداههڵپژانــهكان لــه گۆڕهپــاىن
ســوريا :رهنگــه يهكێــك لــه روخســارهكاىن گۆڕانكاريــهىك
رێژەيــى لــه سياســهىت دهرهوه و بهرگــرى ســعوديهوه

ههرچهنــد ه تائێســتا توانــراو ه بونیادی
چهكداریى حوسيهكان و هێزهكانى ساڵح
الواز بكرێــت ,بهاڵم تا ئێســتاش تواناى
بێزارکردنی سعوديهيان ههي ه بهتايبهتى
ل ه جازان و نهجران.
بهدیبكرێــت ,بهرتهســك كردنــهوهی ڕووبــهری
گۆڕەپــاىن ئــهو پێكداههڵپژانهیــه كــه لــه مهيدانهكــهى
ســوريادا ڕوودهدهن و خۆالدانــه لــه پشــتيوانيكردىن
هــهر رێكخراوێــك كــه نيشــانهى پرســيارى لــهســهره و
نــاوی لهنــاو ليســتى گروپــه تريۆريســتيهكاندا ههیــه.
لهاليــهىك تريــش ئــهو پڕوپاگهندانــهى دەوحــه دهيــكات
لهبــارهى ئــهو سياســهتهی ســعودیه گرتویهتیهبــهر
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بــۆ پشــتیوانیكردنی ههندێــك لــهو گروپانــه .ههروههــا
ڕوئيــاى ڕيازيــش لهبــارهى ئاڕاســتهكهى واشــنتۆن كــه
ئيســتا دژى مانــهوهى ئهســهده ،چونكــه بــهم دواييانــه
ئيــدارهى ترهمــپ بــه ئاشــكرا داوای الدانــی ئهســهد
دهكات لــه ســوریا.
لهالي ـهىك تريــش واشــنتۆن پشــتيواىن لــهبــووىن هێزهكانــی
ســوریای دميوكــرات دهكات (تێكهڵهيهكــن لــه هێــزه
كــوردى و عهرهبــهكان) لــهو ناوچانــهى لهژێــر دهســتى
داعــش دهرهێــراون .ئهمــهش وادهكات دوو ئامانــج
بپێكێــت لــه بهرژهوهندیــى ســعوديه :يهكهميــان:
دهرهێنــاىن ئــهو رووبــهره جوگرافيیــه لــه بــن دهســتى
هێــزهكاىن ســوريا ,ئهمــهش واتــا نهبــووىن هێزێــى
مهيــداىن لــهو ناوچانــه و بهدياركهوتنــى رۆڵــى روســيا

پتهوكردنــى پهيوهندیيــهكان لهگــهڵ
ئەمەریــکا دواى ئــهو ســاردبونهوهي ه
لــ ه ســهردهمى ئۆبامــا باڵــی بهســهر
پهيوهندیيهكانياندا كێشابوو ،چونك ه ڕياز
واشنتۆنى ب ه هاوپهيمانێكى ناسهقامگير
و ناڕوون لهسیاسهتهكانیدا سهير دهكرد،
و ئهمهريــكا لــهوێ .دووهم :سياســهىت ئهمهريــكا وا
دهردهخــات كــه راوبۆچــوىن جيــاوازى ههيــه لهگــهڵ
توركيــا لهبــارهى پشــتيوانيكردىن كــوردهكان کــە حكوم ـهىت
توركيــا بــه گروپــى تريۆريســت ههژماريــان دهكات،
كــه ريــاز ئــهم مهســهلهيهى بــۆ خــۆى بهكارهێنــاوه،
بهتايبهتيــش لهژێــر ســايهى ئــهو پشــێوييانهی لــه
ههڵكشــاندان لــه ناوچهكــه دوابــهدواى ههڵوێســتى
توركيــا لـه پشــتيوانيكردىن دەوحـه دواى بڕيــارى ســێ واڵىت
كهنــداو بــه بڕينــى پهيوهنديیهكانيــان لهگــهڵ قهتــهر.
.5پشــتيوانیكردن لــه هاوپهميانیــى چوارينــەی (ســعوديه،

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئيــارات ،بهحرەیــن ،ميــر) لــه ڕووبهڕووبوونــهوهى
قهتــهر .بهتايبــهىت دواى بڕيــارى بڕينــى پهيوهندیــى
دبلۆمــاىس و ئيــدارهى ڕووبهڕووبوونهوهیــهىك
ئاشــكرایانه لهگــهڵ دەوحــه ,لهژێــر ســايهى رێكکهوتنــه
هاوبهشــهكهى ئــهو چــوار واڵتــه .بــهو پێيــهى دۆحــه
پشــتيوانیى ل ـه گروپ ـه تريۆريســتيیهكان دهكات ل ـه ڕووى
دارايي ـهوه و دهســت وهردهدات ـه كاروبــاره ناوخۆيی ـهكاىن
واڵتــاىن ئيقليمــى و هانــداىن ڕاگهياندن ـهكاىن بــۆ تێكــداىن
ئارامیــى ئــهو واڵتانــه ،چونكــه لــه كاىت ئێســتادا تــا
ڕادهیهكــی زۆر نوخبــهى ســعودى دركیــان بــه گرنگیــى
مامهڵهكــردن بــهو هاوپەیامنێتییــە يهكگرتــووهى
ئێســتا ههيــه ,چونكــه قهتــهر گرميانــهى لهســهر
ههڵوهشــاندنهوهى ئــهو هاوپهميانيهتــه دهكات و
بهتايبهتيــش دوركهوتنــهوهى ســعوديه لــه واڵتــاىن تــر.
ئهمــهش وا دهكات ســعوديه ههميشــه لــه وتووێــژ و
لهيهكتێگهيشــتندا بێــت بــۆ ئ ـهوهى ه ـهر جواڵنهوهي ـهىك
لــه سياس ـهىت دهرهكيــدا هاوبهشــانه بێــت و ههماههنــگ
بێــت لهگــهڵ ئــهو واڵتانــه.
 .6پتهوكــردىن پهيوهندیيــهكان لهگــهڵ وياليهتــه
يهكگرتــوهكان :دواى ئــهو ســاردبونهوهيه لــه ســهردهمى
ســهرۆك ئۆبامــا باڵــی بهســهر پهيوهندیيهكانيانــدا
كێشــابوو ،چونكــه ڕيــاز واشــنتۆىن بــ ه هاوپهميانێــى
ناســهقامگري و نــاڕوون لــه سیاســهتهكانیدا ســهير
دهكــرد ،بــهاڵم ئێســتا سياســهىت دهرهوهى ســعوديه
كاردهكات بــۆ پتهوكــردن و گهڕاندنــهوهى پهيوهندیيــهىك
ســراتيژى لهگــهڵ هێــزه ناوهنديیــه نێودهوڵهتيیــهكان و
بههێزكــردىن وهبهرهێنانــی ئاڵوگۆڕكــراو و ئهنجامدانــی
گرێبهســتى وهبهرهێنــان و ســهربازى .ئهمــهش وادهكات
دووبــاره پهيوهندیيــه ســراتيژیيهكان و بههێزكرنــهوهى
هاوپهميانێتیــى نێــوان هــهردوو واڵت ســهرلهنوێ
بهكاربخرێتــهوه .لهژێــر ئيــدارهى ترهمپــدا بهجۆرێــك
كــه وابــكات رووبــهڕووى هــهر ههڕهشــهيهىك ســهرهىك
ببێتــهوه ,بهتايبهتيــش بهرامبــهر سياســهتهكاىن ئێــران.
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ئهمــه جگــه لــه بــووىن دیــدگای هاوبــهش لهگــهڵ
ئيدارهكــهى ترهمــپ دهربــارهى چارهســهركردىن قهيــراىن
ســوريا و يهمــهن ،بهتايبهتيــش دواى تێپەڕاندنــی ياســاى
دادپــهروهرى دژى پشــتيوانك هراىن یاســای تريۆريســتى
(جاســتا) لهالي ـهن كۆنگرێــى ئهمهريــكاوه .ك ـه وادهكات
ئهمهريكیيــهكان سهرپشــك بــن بــه دادگايكــردىن
حكومــهىت ســعودي ه لهســهر پشــتيوانيكردىن بــۆ تــرۆر و
گۆڕينــى ئـهو ياســايه بـه ياســاى (دهمانچـهى بــێ گوللــه).
 .7بههێزكــردىن بهرژهوهنديیــه هاوبهشــهكان لهگــهڵ
روســيا :بــهو پێيــهى لــە قۆناغــى ئێســتادا پێويســته
دووبــاره سياســهىت دهرهوهى ســعوديه دابرژێرێتــهوه و
چهنــد ئامانجێــى ســهرهكيىش ههبێــت ,كــه بريتيــه لــه
جوڵــهى ههمهجــۆر لــه ســراتيژيهىت دهرهوهى ســعويه
و گرەوکــردن لهســهر رۆڵــى روســيا لــه مامهڵهكــردن
لهگــهڵ قهيرانــە هەرێمییــەکان .بهتايبهتيــش دواى
قهيــراىن ســوريا .ســهربارى بــووىن ڕاى جيــاواز لهســهر
مانــهوهى ئهســهد و ســنوردانان بــۆ دهســهاڵىت ســعوديه
و بههێزكــردىن تــۆڕى بهرژهوهندیيــه ئابووريیــه
هاوبهشــهكان.
چونكـ ه لـهكاىت ئێســتا و بههــۆى ئـهو جوڵـه جوگرافييـهى
ملمالنێــكاىن لــه ناوچەکــە ڕوو دهدهن و ســهقامگريیى
نرخــى نــهوت لــه جيهــان و هاوپهميانيــهىت هێــزه
ئيقليمي ـهكان لهگ ـهڵ واشــنتۆن وا دهكات ڕيــاز و مۆســكۆ
ههماههنگيیــهك بكــهن لهســهر ئــهو جياوازیيانــهى
نێوانيــان .بۆيــه پێدهچێــت رێگــ ه خــۆش بكرێــت
بــۆ ســهردانێىك شــا ســهملان بــۆ مۆســكۆ لــه ســاڵى
داهاتــودا لهس ـهر داواى س ـهرۆىك ڕوســیا ڤالدميێــر پۆتــن.
بهتايبهتيــش دواى ئــهوهى چهنــد گۆڕانكاریيــهىك
هەرێمــی ڕوويانــداوه دواى دووبــاره پتهوكردنــهوهى
پهيوهندیيــهكاىن ئهمهريــكا و ســعوديه لهاليــهن
پهيوهنديیــهكاىن ئهمهريــكا و واڵتــاىن كهنداويــش
لهاليــهىك تــرەوە دواى ســهردانهكهى ترهمــپ بــۆ
ســعوديه وهك يهكــهم وێســتگه لــه گهشــتهكانيدا.

بۆيــه چــاوهڕوان دهكرێــت سياســهىت دهرهوهى ســعوديه
پارێزگاريــى كــردن بێــت لــه ئاڕاســته ئیقليمــى و
نێودهوڵهتيــهكان دواى ئــهو گۆڕانكاريیانــهى لهنــاو
خــودى ســعوديهش ڕوويانــداوه بـه دانــاىن كهســێىك وهكــو
محهم ـهد بــن س ـهملان بــۆ پۆســتى جێنشــن .بهتايبهتيــش
لــه بەرامبــهر مهســهلهكاىن ڕووبهڕووبوونــهوهى تــرۆر
و ســنوردانان بــۆ درێژبوون ـهوهى دهس ـهاڵتهكاىن ئێ ـران و
هاوپهميــاىن لــهدژى توركيــا و قهتــهر و پشــتيوانيكردىن
هاوبهشــايهىت ســراتيژى لهگــهڵ وياليهتــه يهكگرتــوهكان
و خولقانــدىن تۆڕێــى نــوێ ل ـه بهرژهوهندیــى هاوب ـهش
لهگــهڵ روســيا ,بهجۆرێــك كــه ڕهنگبداتــهوه لــه هاتنــه
نــاوهوه بــۆ هاوبهشــيكردىن فرهيــى نــهك هاوبهشــیيهىك
ســاده .لهگــهڵ گۆڕانكاریيــهكاىن لــه ههندێــك
دۆســيهى ئيقليمــى ڕوودهدات .وهك دابهزانــدىن ڕادهى
هاوبهشــيكردن لــ ه كارلێكــهره ناوخۆيیەکانــی ســوريا و
دووبــاره چاوخشــاندنهوهى بــه هاوپهميانيهتيــى هێــزه
عهرهبییــەکان لهنــاو يهمــهن .بهجۆرێــك كــه فرهيــى
ههبێــت لــه ههڵبژاردهكانــی بهردهميــان لهژێــر
رۆشــنايى ئــهو قهيرانــه ســهختانهى ڕووبــهڕووى
ئيقليمهكــه بۆتــهوه ,بهتايبهتيــش لهگــهڵ دهســتپێىك
هاتنــى ســهرد¬همى ( شانشــينى چــوارهم).

سەرچاوە:
/http://www.siyassa.org.eg/News
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کەناڵــی ئەلعەرەبییــە ،باڵویکردووەتــەوە ،لیژنــەی بنبڕکردنــی گەندەڵــی بــە
ســەرۆکایەتی وەزیــری بەرگــری و شــازادەی جێنشــینی ســعوودیە ،محەمــەد
بــن ســەلمان ،دروســتکراوە و ژمارەیــەک وەزیــری پێشــوو ،کــە لەنێویانــدا
ژمارەیــەک ئەمیــر و ژمارەیــەک لــەو وەزیرانــەی شــەوی پێشــتر لــەکار
دوورخرابوونــەوە ،بــە تۆمەتــی گەندەڵــی ڕەوانــەی بەندیخانەکــراون.

وەک پێگــەی هەواڵــی میــدڵ ئیســت ئۆنالیــن،
لــە ڕاپۆرتێکیــدا ئامــاژەی پێــداوە ،ژمــارەی شــازادە
دەســتگیرکراوەکان زیاتــر لــە پێنــج ســەد کــەس دەبێــت،
بــەاڵم حکومەتــی ســعودیە ڕایگەیانــدووە کــە تەنیــا 201
کــەس دەســتگیرکراون.
پاکتاویــی شــازادەکان دوای ئــەوە دێــت ،کــە ژمارەیــەک
لــە زانــا ،نوســەر ،ئابوورینــاس ،کەســایەتییە دیــارەکان
دەستبەســەرکراون ،ئــەم ڕووداوانــەش ترســی خســتووەتە
دڵــی ئەوانــەی ،لــە شــای پێشــووی ســعودیەوە نزیکبــوون،
ترســی ئــەوە هەیــە ،کــە ئامانجــی یەکەمــی محەمــەد بــن
ســەملان ،پاکتــاوی ڕکابەرەکانــی لــە ناوخــۆ و دەرەوەی
خانەدانــی ســعودی بێــت ،بــەر لــەوەی لــە جێــی باوکــە
تەمــەن  81ســاڵەکەی دابنیشــێت.
الی خۆیــەوە دۆناڵــد ترامــپ ،ســەرۆک کۆمــاری
ویالیەتەیەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا پێشــوازی لــەم
هەنــگاوەی ســعودیە کــرد.
بــەاڵم نایارانــی حکومەتــی ســعودیە پییانوایــە ،کــە بــن
ســەملان ،بــۆ پتەوکردنــی دەســەاڵتی لــە ناوخۆیــی ســعودیە
و ســەرکوتکردنی نەیارانــی ناوخــۆ و دانیشــن ،لەســەر
کورســی پاشــایی واڵتەکــە پشــتی بــە ئەمەریــکا بەســتووە.
وەک ماڵپــەڕی میــدل ئیســت ئــای ،لــە ڕاپۆرتێکیــدا ،کــە
دەیڤــد هرســت ،نوســیوویەتی ئامــاژەی بــەوە کــردووە،
کــە ئــەو کەســایەتیانەی دەســتگیرکراون ،لــە کاتــی

دەســتگیرکردن و لێکۆڵینــەوەدا ئەشــکەنجە دراون،
ژمارەیەکیــان گوێزراونەتــەوە بــۆ نەخۆشــخانە.
وەک ســەرچاوەکان لــە دادگای عەرەبســتان بــە میــدل
ئیســت ئۆنالینیــان ،ڕاگەیانــدووە ڕۆژانــە بازنــەی ئەوانــەی
پێویســتە دەســتگیربکرێن بەرفــراوان دەبێــت ،ژمــارەکان
زۆر لــەوە زیاتــرن لــە عەرەبســتانی ســعودی ڕایگەیاندوون.
یەکێــک لە بەناوبانگرتین دەســت بەســەرکراوەکان شــازادە
بەنــدەر بــن ســوڵتان ،باڵیــۆزی پێشــووی عەرەبســتانە لــە
واشــنتۆن ،کــە جێــى متامنــەی جــۆرج بــووش ،ســەرۆک
کۆمــاری پێشــووی ئەمەریــکا بــووە .تائێســتا ڕوون نییــە
چــی بەســەر بەنــدەر بــن ســوڵتاندا هاتــووە ،بــەاڵم بــە
وتــەی بەرپرســە ســعودییەکان یەکێــک لــە فایلەکانــی
گەندەڵــی ئابووریــی ،کــە لــە ژێــر لێکۆڵینەوەدایــە
ڕێککەوتنــی چەکــی (الیاممە)یــە ،کــە بەنــدەر بــن ســوڵتان
بەشــدار بــووە تیێــدا.
بەنــدەر بــن ســوڵتان ،بــە بەشــێک لــەو ســوودەی لــەو
ڕێککەوتنــە بەدەســتیهێناوە گوندێکــی لــە ناوچــەی
(کاتســولدز) لــە ناوەنــدی بەریتانیــا و زەوییەکــی وەرزشــی
گــەورەی کڕیــووە .بەهــای ئــەو ڕێککەوتنــە  43ملیــار
پاوەنــد واتــا  56ملیــار و  500ملیــۆن دۆالر بــووە.
وەک باســدەکرێت بــڕی  30ملیــۆن دۆالر خراوەتــە ســەر
هەژمــاری بانکــی بەنــدەر بــن ســوڵتان ،لــە (ریگــز بانــک)
ی واشــنتۆن ،ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی لێکۆڵینــەوە
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ئیرباهیم ئەلعەساف

ئەلوەلید ئال ئیرباهیم

ئەلوەلید بن تەاڵڵ

تورکی بن عبدالله

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە گەندەڵییــەکان لــە ئەمەریــکا و ئەوروپــا بکرێــت،
ئەمــەش لــە کاتێکدایــە ،کــە ئــەم بابەتــە ســاڵی  2006بــە
دەســتوەردانی تۆنــی بلێــر ،ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو کاتــەی
بەریتانیــا داخ ـرا.
هیــچ کەســێک چاوەڕوانــی ئــەوەی نەدەکــرد ،کــە
بەوشــێوە بەرفراوانــە شــازادە ســعودییەکان پەلکێشــی
بەندیخانــە بکرێــن ،لەبەرئــەوە بــووە ،کــە زۆرێــک لەوانەی
دەســتگیرکراون غافڵگیربــوون و نەیانتوانیــووە ڕابکــەن.
ئەمجــۆرە پاکتــاوە لەنــاو خانەدانــی ســعودیدا وێنــەی
نەبــووە ،لــە مێــژوودا ئەمــە دەریدەخــات ،ئــەو
یەکگرتووییــە خێزانییــەی ،کــە دەســەاڵتی ســعودیەی
لەســەر دامــەزراوە نەمــاوە.
تاکــە ڕووداوی لێکچــوو لەگــەڵ ئــەوەی ڕوویــداوە ،لــە
دەســەاڵت دوورخســتنەوەی (مەلیــک ســعود) بەدەســتی
(شــازادە فایســەڵ)ی برای بوو ســاڵی  .1964لەو ڕووداوەدا
شــازادە فەیســەڵ ،فەرمانــی بــە پاســەوانی نیشــتیامنی
کــرد ،کــە کۆشــکی شــا گەمــارۆ بــدەن ،بەڕێــزەوە (مەلیــک
ســعود) لــە دەســەاڵت دوورخرایــەوە.
لــە ئێســتادا کوڕانــی هــەر چــوار کەســایەتی بنەماڵــەی
ســعود ،لــە کۆڵەکــەی ئــەم بنەماڵەیــە لــە چــوار دەیــەی
ڕابــردوودا بــوون کراونــە ئامانــج ،کــە کوڕەکانــی مەلیــک
فەهــد بــن عەبدولعەزیــز ،مەلیــک عەبدوڵــا ،شــازە
ســوڵتان ،شــازادە نایــف-ن.
بــەر لــەم هەڵمەتــی دەســتگیرکردنی ســازادانە ،شــازادەی
جێنشــینی تەمــەن  32ســاڵی ســعودی ژمارەیەک چاکســازی
تــری لەنــاو واڵتەکــدا ئەنجامــداوە ،لــە گرنگرتینیــان
دەتووانرێــت ئامــاژە بــە ڕێگــە دان بــە ژنــان بــۆ شــۆفێری
و کردنــەوەی ســینەماکان بکرێــت.
پێدەچێــت شــازادەی جێنشــین لەپــاڵ چاکســازییەکانیدا
هەوڵــی پتەوکردنــی جێپێــی خــۆی بــدات ،لــە پێکهاتــەی
سیاســی عەرەبســتانی ســعودیدا.
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ناوی ئەوانەی دەستبەسەر کراون
 وەلیــد بــن تــەالل ،ملیاردێــری ســعودی ،کــە ســامانەکەیبــە  18ملیــار دۆالر دەخەمڵێرنێــت .ناوب ـراو بەڕێوەبــەری
دەســتەی بەڕێوەبردنــی کۆمپانیــای (کینگــدۆم هۆلدینــگ)
ە ،ئــەم کۆمپانیایــە یەکێــک لــە خــاوەن پشــکەکانی بانکــی
سیســتی گرووپــی ئەمەریــکا و شــاری یــاری یــۆرۆ دیزنییــە.
 ریم بن تەالل ،کچی وەلید بن تەالل. دوو لــە نەوەکانــی مەلیــک عەبدوڵــای شــای پێشــوویســعودیە ،ئەوانیــش (ئەمیــر موتعــەب) وەزیــری پاســەوانی
نیشــتیامنی ،کــە شــەوی پێــش دەستبەســەرکردنی لــە
پۆســتەکەی دوورخرایــەوە ،هەروەهــا ئەمیــر تورکــی
ئەمیــری پێشــووی ناوچــەی ڕیــاز.
 ئەمیــر تورکــی بــن نــارس ،بەڕێوەبــەری پێشــوویکەشناســی و پاراســتنی ژینگــە.
 (ئەمیــر فەهــد بــن عەبدوڵــا بــن محەمــەد) ،جێگــریپێشــووی وەزیــری بەرگــری.
 ئیرباهیــم ئهلعەســاف ،وەزیــری دەوڵەتــی ئێســتا ووەزیــری ئابــووری پێشــوو.
 عــادل ئهلفەقــێ ،وەزیــری ئابووریــی و پالندانــان ،کــەڕۆژێــک پێشــر لــە پۆســتەکەی دوورخرایــەوە.
 عەبدوڵــا ســوڵتان ،ســەرۆکی هێــزی دەریایــی ،کــەڕۆژێــک پێشــر لــە پۆســتەکەی دوورخرایــەوە.
 خالید ئهلتویجری ،بەڕێوەبەری پێشووی دیووانی شا. محەمــەد تەبیشــی ،بەڕێوبــەری پێشــووی بۆنەکانــی شــالــە دیوانــی شــای ســعودیە.
 عەمرو دەباغ ،پارێزگاری پێشووی لیژنەی وەبەرهێنان. ســعود دەروێــش ،بەڕێوبــەری جێبەجێــکاری پێشــوویگرووپــی پەیوەندییەکانــی ســعودیە (اتصــاالت).
 شــازادە بەنــدەر بــن ســوڵتان ،باڵیــۆزی پێشــوویعەرەبســتان لــە ئەمەریــکا.
 ساڵح کامل ،وەبەرهێن. وەلید ئیرباهیم ،خاوەنی کۆمەڵە کەناڵی .mbc -خالــد ملحــەم ،بەڕێوەبــەری گشــتی پێشــووی کۆمپانیــای

خالید ئەلتویجری

عادل فەقێ
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هێڵــی ئاســانی ســعودیە.
 بەکر بن الدن ،بەڕێوەبەری گشتی گرووپی بن الدن. محەمەد عەمودی ،وەبەرهێن. محێدیــن ســاڵح کامــل ،بەڕێوەبــەری پێشــووی کەناڵــیئــەی ئاڕتــی وەرزشــی.
داخستنی هەژمارە بانکییەکانی شازادەی
جێنشینی پێشوو
بەرپرســانی ســعودیە ،لــە چوارچێــوەی بەرەنــگاری
گەندەڵیــدا هەژمــاری بانکــی (محەمــەد بــن نایــف)،
شــازادەی جێنشــینی پێشــووی ســعودیە و ژمارەیــەک لــە
کەســانی نزیکیــان داخســت.
محەمــەد بــن نایــف ،مانگــی شەشــی ئەمســاڵ لەالیــەن
شــای ســعودیەوە ،لــە پۆســتەکەی دوورخرایــەوە و
محەمــەد بــن ســەملان لــە شــوێنی دانــرا.
نایــف ،دوای دوورخســتنەوەی لــە پۆســتەکەی لــە کۆشــکە
تایبەتییەکــەی خــۆی بەندکــراوە ،لــەو کاتــەوە تەنیــا
جارێــک دەرکەوتــووە ،ئەویــش لــە پرســەی (مەنســور
بــن مقــرن بــن عەبدولعەزیــز) ،یەکێــک لــە شــازادەکانی
ســعودیە ،کــە ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی 5/11/2017
بەهــۆی کەوتنــە خــوارەوەی هەلیکۆپتەرێــک گیانــی
لەدەســتدا.
دادوەری گشتی سعودیە 100 :ملیار دۆالر گەندەڵیکراوە
شــێخ ســعود املعجــب ،دادوەری گشــتی ســعودیە
ڕایگەیانــدووە ،کــە لــە چوارچێــوەی بەرەنــگاری گەندەڵیدا،
لــەو لێکۆڵینەوانــەی تــا ئێســتا ئەنجامــدراون دەرکەوتــووە،
کــە  100ملیــار دۆالر گەندەڵــی کــراوە.
ناوب ـراو جەختــی کردووەتــەوە ،کــە دەســت بــۆ هەژمــارە
بازرگانییــە ئاســاییەکان نەبــراوە ،تەنیــا هەژمــاری
تایبەتــی کەســیەکان ڕاگیــراون .وەک دادوەری گشــتی
ئامــاژەی پێــداوە ،بەپێــی لێکۆڵینــەوەکان لــە ســێ ســاڵی
ڕابــوردوودا بــە الیەنــی کەمــەوە نزیکــەی  100ملیــار دۆالر
بەشــێوەیەکی سیســتامتیک گەندەڵــی کــراوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەرچاوەکان:
http://fa.euronews.com/bin-nayef-bankaccounts-freezed
/http://www.isna.ir/news
/https://ir.sputniknews.com/world
http://www.eghtesadnews.com
http://www.moroornews.com
http://www.ghatreh.com/news/nn8
/https://www.tasnimnews.com/fa/news
waleed-ebn-/05/11/2017/http://fa.euronews.com
talal-arrested
http://www.bbc.com/persian/world
http://www.bbc.com/persian/world
/https://arabic.rt.com/middle_east
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وەهابیــزم وەک جواڵنەوەیەکــى ئایینــى ،ڕیشــەکەى دەگەڕێتــەوە بــۆ  300ســاڵێک
پێــش ئێســتا ،ئــەم جوواڵنەوەیــە لــە پــاش هێرشــەکانى یــازدەى ســێپتەمبەر لــە
ئەمریــکا بــووە دەنگۆیەکــى نێونەتەوەیــى و گڵۆبــاڵ .پــاش ئــەو ڕووداوانــە،
خۆرئــاوا بــە ڕابەرایەتــى ئەمەریکا کەوتە خــۆ و دژ بە ڕێکخراوە تێرۆریســتییەکانى
جیهــان و ئــەو ڕژێمانەیــش ،کــە پشــتیوانى ئــەو هێزانــە دەکــەن .لەســەر ئاســتى
سیاســی و ســەربازى ڕووبــەڕوو بوونــەوە .ئــەم هەڵمەتــەش بــە جەنگــى گلۆبــاڵ
دژ بــە تێــرۆر ناوزەنــد کــرا.

پێشەکى

لــە ئاکامــى لێکۆڵینــەوەکاىن ڕووداوەکــەدا ئــەوە خرایە ڕوو،
کــە لــە کــۆى  19تێرۆریســتى بەشــداربوو لــە هێرشــەکەدا
 15تێرۆریســتیان لــە عەرەبســتاىن ســعودییەدا بــوون .ئــەم
دەوڵەتــە داراى دوو ڕەگــەزى بنچینەییــە لــە ژینگەکەیــدا.
یەکەمیــان بریتییــە لــە خــوودى خانــەوادەى دەســەاڵتدارى
پادشــایەىت ســعودى .ئــەم خانەوادەیــە لــە دروســتبووىن
دەوڵــەىت ســعودییەوە تاوەکــو ئــەوڕۆ بــە بەردەوامــى
دەســەاڵتدار و فەرمانبــەردارى ســعودییەن .دووەم ڕەگەزى
ســەرەکى ئــەم دەوڵەتــە بریتییــە لــە ئایدیۆلۆژیــاى
ئایینــى ئیســامیی وەهابیــزم .ئەوانیــش فاکتەرێکــى کاراى
چێبــووىن دەوڵەتدارییــە لەگــەڵ خانــەوادەى خانــداىن
ســعود دا .ئەمــە وایکــردووە ،کــە وەهابیــزم بووەتــە شــوێن
بایەخــى لێکۆڵــەران و سیاســەتوانان و میدیــاى خۆرئــاوا.
هەربۆیــە لەنــاکاو تــەواوى یــان بەالیــەىن کەمــەوە
زۆرترینــى تێرۆریســت و جیهادییــە ئیســامییەکان ،کــە
بەشــێک بــوون لــەو ملمالنــێ جیهانییــەى ژینگەکــەدا،
بــۆ منوونــە لــە ئازەربایجــان و چیچــان و بۆســنە دا
وەک وابەســتەبوویەک بــە جواڵنــەوەى وەهابــی هاتنــە
پێشــەوە .لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ،ئــەو ڕاســتییە دەخرێتــە

ڕوو بۆچــى تــەواوى ئــەم تەڤگــەرە ئیســامییانە مۆرکــى
وەهابییەکانیــان لێــراوە.
بــۆ خســتنە ڕووى ڕاســتییەکان لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا
گەڕاوینەتــەوە ســەر ڕیشــەى وەهابیــزم لــە ســەدەى
هەژدەهەمــدا و لــەو ســاتانەى ،کــە لەتــەک خانــهداىن
ســعودیهدا هاوپەیــاىن دەکــەن و پێکــەوە دەوڵــەىت
ســعودییە دادەمەزرێنــن و تاوەکــو ئەمــڕۆ درێــژەى
پێــدەدەن .هــاوکات تاوتوێــى ئــەو هەلومەرجــە کــراوە،
کــە وەهابییــەت تێیــدا گەشــەى کــردووە و وێنــاى
جواڵنەوەکــەىش بــە شــێوەیەکى گشــتى لــەالى خۆرئــاوا
ئامــاژەى پێکـراوە .ئــەوە بەتایبــەىت کاتێــک هاتە گــۆڕێ ،کە
گریامنــەى وابەســتەبووىن بزووتنەوەکــە بــە توندوتیژییــەوە
خرایــە ڕوو ،چونکــە ڕیشــەى ئایدیۆلــۆژى ئــەم جواڵنەوەیە
لەنێــو جیهــادى و توندڕەوەکانــەوە شــتێکى تێبینیکــراوە.
دیــارە ئەمــە ئەوەیــش ناگەیەنێــت ،کــە وەهابیــزم
ڕاســتەوخۆ پەیامێــک بــۆ بناژۆیــی ئیســامى و پەڕگیریــی
لەنــاو ڕێکخراوەکانــدا .بەڵکــو وەهابیزمیــش وەک تــەواوى
جوواڵنــەوە ئایینیــەکاىن دى ،دابەشــبووە بەســەر ڕەوت و
بازنــە جیاوازەکانــدا .هەندێکیــان زۆر رادیــکاڵ و هەندێکی
تریــان میانــەڕەوو شــێلڕەون .ئەمــەش بــەو واتایــە دێــت،
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کــە هەمــوو وەهابییــەک لەنێــو ڕەوتەکانــدا ڕەوگــەى
تووندوتیژیــی بــۆ بەدەســتهێناىن ئامانجــەکاىن ناگرێتــە
بــەر .بەڵکــو کەمێکــى جواڵنــەوە وەهابیــەکان بــە ئاشــکرا
بانگەشــەى تێــرۆر و تونــدڕەوى دەکــەن .بــەىش دووەمــى
ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بریتییــە لــە نیشــانداىن ڕۆڵــى دەوڵــەىت
ســعودییە لــە باڵوبوونــەوەى ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیــزم
لــە ئاســتێکى بەرینــدا .لێــرەوە کۆڵــەران دەســتەواژەى
ناردنــە دەرەوە هــزرى وەهابیزمیــان داهێنــا ،ئــەم ناردنــە
دەرەوەیــەش ڕاســتەوخۆ لەالیــەن ریــازەوە بــوو ،کــە بــە
بەکارهێنــاىن ئامــڕاز گەلێــک هەماهەنگــى و هاوکارییــە
ســیاىس و دارایــى و ســەربازییەکانیان دەگەیانــدە دەرەوە.
لەگــەڵ ئــەوەى ،کــە وەهابیــزم بەرپرســیارنییە لەتــەواوى
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تووندوتیژییــەکان ،کــە دەگوزەرێــن ،بــەاڵم لەگــەڵ هــەر
کارێکــى بناژۆخــوازى و رادیاڵــدا ئــەوان ڕووبــەڕووى
تانەوتەشــەر دەبنــەوە .عەرەبســتاىن ســعودى پــاش
ئــەوەى پیشەســازى نــەوت لەنێویــدا بەرفــراوان بــوو،
لەگــەڵ ئــەوەى خولیایەکــى فــرەى بــۆ کاریگەریــى لەنێــو
بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن جیهــان هەبــوو ،بــەاڵم نەبــووە
تەنهــا ســەرچاوەى کۆمــەک و هەماهەنگــى ئــەوان .بەڵکــو
ســعودییەکان لەبــرى خۆیــان ئایدیــاى وەهابیزمیــان
کــردە ماســکێک بــۆ خزانــدىن هەژمــووىن خۆیــان .لەگــەڵ
ئەوەشــدا نەزمــى سیاســیی ســعودییە بــووە فاکتەرێــک
تــا تــەواوى بزووتنــەوە رادیکاڵــەکان بەشــێوازى جیــا جیــا
بەهرەمەندبــن و کارەکاىن خۆیــان هەڵســوڕێنن .لەبــەىش
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ســێهەمى ئــەم کۆڵینەوەیشــدا ڕۆڵــى وەهابیــزم لــە بۆســنە
و رسبیــا دا رشۆڤــە ک ـراوە .هــەواداران و شــوێنکەوتوواىن
ئایدیــاى وەهــاىب لەمییــاىن جەنگــى ناوخــۆى بۆســنەدا
1992ـ 1995هاتنــە ناوچەکــەوە و بەشــداربوون لــە
پشــتیوانیکردن لــە نەزمــى ئیســامى و موســڵامناىن
ئــەو واڵتــە .لــە پــاش تەواوبــووىن پێکدادانــەکان لــە
بۆســنەدا ،ئیــدى هەندێــک لــەو جیهادیانــە گەڕانــەوە
بــۆ نێــو واڵتــەکاىن خۆیــان و هەندێکیشــیان لــە بۆســنە و
هەرێمــى ســانزاکى رسبیــادا مانــەوە .2وەهابییــەکان لــەو
ناوچانــەدا بــەدەر نەبــوون لــە هاوئاهەنگەکانیــان لــە
تــەواوى جیهانــدا .جوواڵنــەوەی وههابــی بــۆ یهكهمجــار
لــە ســەدەى بیســت و یەکەمــدا بــووە جوواڵنەوەیەکــى
جێــی ســەرنج لــە ناوچەکــەدا ،ئــەوان پێیــان وایــە ڕۆڵ و
پێگەیــان لــەو بەشــەى جیهانــدا فــرە بەبایــەخ و دژوارە.
چونکــە لــەو کاتــەوەى جوواڵنــەوەی وههابــی هاتووەتــە
پێشــەوە لــە هەرێمەکــەدا ئیــدى پێکدادانــەکان لــە
نێــوان ئــەوان و کۆمەڵگــەى ئیســامی لۆکاڵیــدا بــەردەوام
بــووە .3پەیوەنــدى موســڵامناىن بۆســنەو رسبیــا بەگشــتى
پەیوەندییەکــە ســەرچاوەکەى لــە ســعودییەوە چێبــووە،
وەک مەرجەعــى دونیــاى ئیســامى دەبینــن .بــە کــورىت
لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئــەم مەبەســتانە خراونەتــە ڕوو.
یەکــەم نیشــانداىن جوواڵنــەوەى وەهــاىب وەک ڕەگەزێکــى
ســەرەکى جیهــادى نێونەتەوەیــى و گڵۆبــاڵ .دووەمیــن
خــاڵ ئەوەیــە ،کــە ڕۆڵــى دەوڵــەىت ســعودییە لــە پشــتیواىن
تیرۆریــزم خراوەتــە ڕوو .ســێیەم :وەاڵمــى ئــەوە دراوەتەوە
ئایــا وەهابیــزم هەڕەشــەیەکى بەهێــز و جدییــە لەســەر
بۆســنە و رسبیــا یاخــوود هەڕەشــەکان هێنــدە بەهەنــد
نیــن.
پێشینەى وەهابیزم
ئــەم هــزرە ئایینیــە بــۆ  300ســاڵە بەنــاوى
دامەزرێنەرەکەیــەوە (موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهاب).
لــە ســاڵى ( )1792-1703ڕەگــی داکوتــاوە .شــوێنکەوتوواىن

ئــەم جواڵنەوەیــە لەالیــەن ئەوانیــرەوە بــە وەهابییــەکان
ئاماژەیــان پێدەدرێــت .بــەاڵم بۆخۆیــان بــەو نــاوەوە خــۆ
ناناســێنن .چونکــە ئــەو نــاوە لــەالى ئــەوان ســەرواتایەکى
نەرێنــى هەڵدەگرێــت .لــە ڕاســتیدا ئــەوان خۆیــان
بــە یەکتاپەرســت دەناســێنن .ئەوەیــش بەمەبەســتى
خســتنە ڕووى ئــەو ڕاســتییەى ،کــە ئــەوان باوەڕیــان بــە
یەکانگیــرى خودایــە .هەربۆیــە خۆیــان بــە یەکتاپەرســت
یــان شــوێنکەوتەى موحەمــەد و ســەلەفیی دەناســێنن .4لە
دەســتپێکدا ئەم هــزرە وەک جواڵنەوەیەکــى ڕیفۆرمخوازى
ئایینــى هاتــە پێشــەوە ،ئەمــەش بــە ئامانجــى گەڕانــەوەى
موســڵامنان دەهــات بــۆ تەنها ڕێگەى دروســتى ئیســامەىت.
چوونکــە ئــەوان باوەڕیــان لــەوەدا کــوورت دەکــردەوە ،کــە

جوواڵنــەوەی وههابــی بــۆ یهكهمجــار
بــووە جوواڵنەوەیەکــى جێــی ســەرنج لــە
ناوچەکــەدا ،ئــەوان پێیــان وایــە ڕۆڵ و
پێگەیــان لــەو بەشــەى جیهانــدا فــرە
بەبایــەخ و دژوارە ،ئیــدى پێکدادانــەکان
لــە نێــوان ئــەوان و کۆمەڵگــەى ئیســامی

لۆکاڵیــدا بــەردەوام بــووە.

تاقانەیــى خــودا بریتییــە لــە بنچینــەى بــاوەڕ لــەالى تاکــى
موســوڵامن .هەروەهــا بەگوێــرەى ڕوانگــەى( ،موحەمــەدى
عەبدولوەهــاب) باوەڕبــوون بــە خــودا تەنهــا بــەس نییــە،
لەبــەر ئــەوە موســوڵامىن ڕاســتەقینە ئەوەیــە ،کــە بــە
گوێــرەى ڕێســاکاىن ئیســام ،کــە ب ـه قورئــان و فەرمــوودە
دەچێــت بەڕێــوە( .موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهــاب)
داراى پێــوەرو ڕێوشــوێنێکى زۆر ســەختگیر بــوو ،تــا بڕیــار
لــەوە بــدات کــێ موســوڵامنێکى ئەرسەدۆکســە یــان نــا؟.
ناوبــراو لــە شــارۆچکەى ئویاینــاى ســەر بــە هەرێمــى
نەجــدى هەڵکەوتــوو لــە بــەىش ناوەنــدى نیمچــە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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دوورگــەى عــەرەىب لــە دایکبــووه .باوکــى (عەبدولوەهــاب
ســولەیامن قــازى) بــوو .ئــەو ســەربە ڕەوگــەى حەمبــەىل
بــوو .حەمبــەىل ،یەکێکــە لــەو چــوار مەزهەبــەى ،کــە
موســڵامنە ســوونییەکان پەیڕەوییــان لێدەکــەن  .6لێــرەدا
کەمێــک لــە باســەکە دوور دەکەوینــەوە تاوەکــو باشــر
لــە فاکتــەرەکاىن دروســتبووىن ئــەم ڕێبازانــە تێبگەیــن.
دیــارە ئایینـزاى ســووننى ،لەمیــاىن دەرکەوتنــى ئیســامەوە
لــە ســەدەى حەوتەمــدا زۆرترینــى موســڵامنان پێــڕەوی
لێــوە دەکــەن .بــە لــە پێشــچاوگرتنى ڕاســتییەک ،کــە
ئایینــى ئیســام لــە حیجــازەوە ســەریهەڵداوە .7دیــارە
کــە حیجازیــش ژینگەیەکــى ســەرەتایی بــوو .هەربۆیــە
لەگــەڵ پەرەســەندىن ئیســام و دەستڕاگەیشــتنى ئیســام
بــە واڵتــاىن دەر و دراوســێ و کۆمەڵگــە پێشــکەوتووەکان
ئیــدى پێویســت بــوو موســوڵامنان هەماهەنگــى بکــەن.
بنەمایەکــى لەبــار و گونجــاو و ڕێگایەکــى وەهــا بێننــە
پێشــەوە ،کــە پێچەوانــەى ئایینەکەیــان نەبێــت.
لەبــەر ئــەوە هەوڵــى كۆكرنــەوەى فەرمــوودە ،نــۆرم،
رهفتــاری ڕۆژانــەى پەیامبــەرو داڕشــتنەوەیان دەســتی
پێکــردوو لێــرەوە نەزمــى ســوننەت هاتــە پێشــەوە.
لــە ڕاســتیدا ڕێســاکاىن فەرمــوودە نەیدەتــواىن لەگــەڵ
بەرەوپێشــچووىن گۆڕانکارییــەکاىن ڕۆژ دا وەاڵمــى هەمــوو
پرســیارەکان بداتــەوە .هەربۆیــە نەزمێــک بەنــاوى ئیجــاع
و قیــاس هاتــە پێشــەوە .ئەمەیــش ڕەوشــێک بــوو لەنێــوان
نەریتــى پێشــین و ســەردەمى پێشــهاتەکاندا پێویســت
بــوو ببێتــە پردێــک .لێــرەوە ســەرچاوەى بۆچــووىن جیــاو
ڕوانگــەى جیــا بــە گوێــرەى کات و شــوێن و کۆمەڵگــەکان
هاتەپێشــەوەو قوتابخانــەى جیــاو مەزهەىب جودا دروســت
بــوون دیــارە لــەو مەزهەبانــەدا حەنەفییــەکان زیاتــر
لێبــوردەو نــەرم و نیانــرن لــەوان و حەمبەلییەکانیــش
زیــاد لــە ســێ مەزهەبەکــەى دى پەڕگیــر و توندتــر
نەزمــى خۆیــان دارشــتووە .هەمــوو ڕێبــازەکان بیدعــە و
داهێ ـراوەکاىن نــاو ئیســامیان دەدایــە دوواوە ،باوەڕیــان
بــەوە هەبــوو ،کــە دەبێــت ئیســام لەســەر بنەمــاى قورئان
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شازادە محەمەد بن سەملان

و ســوننەىت پەیامبــەر هەڵبهێنجرێــت.
هەرچەنــدە لــە زانیارییــەکاىن (موحەمــەد عەبدولوەهــاب)
دا وابەســتەبوون بــە مەزهەبێکــى دیاریکــراوەوە
ڕانەگەیەنــرا بــوو ،بــەاڵم بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان لــە
ڕەوگــەى حەمبەلییــەوە نزیــک بــوون .هۆکارێکــى دى ،کــە
کاریگەریــی لەســەر ،موحەمــەد عەبدولوەهــاب هەبــوو
بریتیبــوو لــە گــەڕان و گەشــتەکاىن بــە ناوچەکــەداو
ســەردانەکاىن حــەج بــۆ باڵوکردنــەوەى بیروباوەڕەکــەى.
لــەو شــارانە ،کــە ســەرداىن دەکــردن بریتیــى بــوون لــە
شــارە پیــرۆزەکاىن مەکــە ،مەدینــە ،بــەرسەى ناوەنــدى
شــیعەکان و دیمەشــق و ئۆرشــەلیم و شــوێنەکاىن
عێــراق ،ئێــران ،ســووریا .هەمــوو ئــەو شــوێنانەى،
کــە ئــەو ســەردانی دەکــردن ،لــە مــاوەى کەمــر لــە
ســاڵێکى تەمەنیــدا ئەنجامیــدان .دیــارە ئــەم ســەردانانە
بەســبوون تاوەکــو ئــەو لــە نەزمــى ئایینــدارى و نەریــت
و شــێوازەکاىن بەندایــەىت ئــەو خەڵکانــە ئــاگادار بێــت،
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بزانێــت چ هەڵوێســتێک چ میکانیزمێــک بــۆ بانگــەوازە
نوێیەکــەى بگرێتــە بــەر؟ دیــارە ناوبــراو شــەریعەت و
رشۆڤــەى قورئــاىن خوێنــد بــوو .ئــەم زانیاریانــە لەگــەڵ
گردبوونــەوەى نەزمــى ئایینــدارى ناوچەکــە دا ،تێکــڕا
گەاڵڵــەى بیــر و ئەندێشــەیەکى نوێیــان لــێ ســەوز بــوو.
لــە ڕاســتیدا وەک لــە پێشــەوە ئاماژەمــان پێــدا ناوبـراو زۆر
پێداگــر و توونــد بــوو لــە ســەر ئــەوەى ،کــە بڕیــار بــدات
کــێ بــاوەڕدارى ڕاســتەقینە و کێــش بــاوەڕدار نییــە؟ لــە
میانــەدا (موحەمــەد عەبدولوەهــاب) ئــەوەى دەخســتە
ڕوو ،کــە تــەواوى کۆمەڵگــە گەڕاونەتــەوە بــۆ ســەردەمى
پێــش ئیســام ،ئــەو ســەردەمەى ئــەو ،بــە ســەردەمى
نــەزاىن نــاو دەبــرد .بەگوێــرەى زانیارییــەکاىن ئــەو لەوکاتەدا
زۆرترینــى نەریــت و خــووى ئیســامەىت نەریتێــک بــوو،
کــە بــۆىن هاوەڵبڕیــاردان بــۆ خــودا ،بتپەرســتى لێدەهــات.
بــۆ منوونــە دەیــوت بۆنــەى یــادى لەدایکبــووىن پەیامبــەر
هیــچ شــتێک نییــە جگــە لــە شــێواندن و بــەالدا ڕێــردىن

ڕێگــەى ڕاســتى ئیســامەىت.
هــاوکات بــە پیــرۆز زانینــى درەخــت ،بــەرد ،مەزارگــەکان
دروســتکردىن مزگــەوت لەســەر مــەزارى پەیامبــەر و
هــاوەاڵن و پیاوچــاکان ،تێکـڕا شــتگهلێكن لــە چوارچێــوەى
بیدعــە و بتپەرســتیدان .هــاوکات ڕایدەگەیانــد ئیســام
بەهــۆى ئــەو داهێرناوانــەوە دووچــارى داڕزیــن و
گەندەڵــى هاتــووە ،لــە ســوننەىت پەیامبــەردا هیــچ
جۆرێــک لــەو پەیڕەویکردنــە بــووىن نەبــووە .هــاوکات
ئــەو داکۆکــى لــەوە دەکــردەوە ،کــە پێویســتە موســڵامنان
بــۆ ژیانێــک تێبکۆشــن ،کــە ســێنەوەکەى پێشــین تێیــدا
بەرجەســتەیانکردووە .ئامــاژەى بــۆ ئــەوە دەکــرد ،کــە
لــق و پۆپــەکاىن ئەوانــەى لــە ئیــام جــوودا بوونەتــەوە،
داهێــراون ســاختە و ناڕاســن .بــۆ منوونــە هەمــوو
ڕەوگــە تەســەوفییەکان دەدرایــە دوواوە ،ســۆفییەکانیش
وەک دووژمنــى خــودا نێودەبــران . 8چوونکــە لــەالى
وەهابییــەکان نابێــت و پێویســت نییــە هیــچ نێوەندێــک و
گەیەنەرێــک لەنێــوان خــودا بەندەکەیــدا هەبێــت.
جیــا لــەوان بەهێزتریــن و تووندتریــن هەڵوێســتى
(موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهــاب) دژ بــە ئاییــن زاى
شــیعەى موســڵامن بــوو .بۆ ئەمــەش دوو هۆکارمــان هەیە.
یەکەمیــان ئەوەبــوو ،کــە لــە پێشــەوە باســانکرد ،کــە
ناوبـراو لەژێــر هەژمــوون و تیــن و تــاوى حەمبەلییەکانــدا
بــوو .لــە ڕاســتیدا هــەر چــوار مەزهەبەکــە نەیــارى شــیعە
بــوون ،بــەاڵم حەمبەلییــەکان زەقــر و زبراویــر ڕوانگــەى
خۆیــان دژ بــە شــیعەگەریی دەخســتە ڕوو .دووەمییــان
ئەوەبــوو ،کــە (موحەمــەدى عەبدولوەهــاب) لەژێــر
کاریگەریــی تیــۆر و میتــۆدى توێــژەرى و زانــاى ئایینــى
ســەدە نێوەنجییــەکان ئیــن تەیمیــە ( )1328-1263دا بــوو.
لێــرەدا دەکرێــت بڵێیــن ،کــە وەهابیــزم درێژبوونــەوە ،بــە
پراکتیککــردىن مــۆرک و میـراىت زانیارییــەکاىن ،ئیــن تەیمییە
بــوو .ئەویــش هەمــان هەڵوێســتى لەهەمبــەر ســۆفیگەرى
و ئایین ـزاى شــیعەکاندا هەبــوو.
لــە ڕاســتیدا ئیــن تەیمیــە ئــەواىن بــە گوم ـڕاو بتپەرســت
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لــە قەڵەمــدەدا ئیــن تەیمیــەش بــاوەڕى بــە پیــرۆزى و
زیــادەکارى و داهێ ـراوەکاىن پێچ ـراو لــە ســوننەىت پێشــین
نەبــوو .هۆیەکــى تریــش ئەوەیە ،کــە پێامنوایــە هۆکارێکى
گرنگــى ئەوەیــە ،کــە بۆچــى (موحەمــەد عەبدولوەهــاب)
دژ ،نەیــارى شــیعەیە؟ دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو قۆناغــەى ،کــە
ناوب ـراو لــە بــەرسەدا مژوڵــى پاشــگەزبوونەوەى خەڵکــى
شــارەکە بــوو .لــەو بــاوەڕ و نۆرمــە شــیعەگەراییەى ،کــە
دەســتیان دابوویــە و داوایلێدەکــردن ،کــە ڕێگەى دروســتى
ئیســام هەڵبژێــرن .هەربۆیــە لــەو ڕاســتییە تێگەیشــت،
کــە شــیعەکان بەرەیەکــى بەهێــزى ناوخۆییــن دژ بــە
بیــرو ڕاکاىن .هەربۆیــە شــیعەکان لــەو شــارەدا وەدەریــان
نــاو هەڕەشــەیان خســتە ســەر ژیــان و مانــەوەى .دیــارە
شــیعەکان بــە تەنهــا نیــن لــەوەدا ،کــە وەهابییــەکان بــە
نامــۆ و الدەر دەزانــن ،تەنانــەت نزیکرتیــن کەســەکانیىش

مۆنۆمێنتی قوربانیانی بۆسنه
ئایدیا دیپلۆماتیك

نەیــارى زانیــارى و زەمینــەى باوەڕدارییەکــەى بــوون.
بــۆ منوونــە( :ســولەیامن عەبدولوەهــاىب ب ـراى موحەمــەد
عەبدولوەهــاب) ،بــە ئاشــکرا ،بــە ڕاشــکاوى دژى
ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیــزم وەســتابووەوە .ســولەیامن لــە
دژى پەرتوکێکــى موحەمــەدى ب ـراى ،کــە کتێبــى تەوحیــد
بــوو .وەاڵمێکــى ڕەخنەگرانــەى بەنــاوى تیشــکى خوایــی
بــۆ دانــەدوواوەى وەهابییــەت نــووىس .دیــارە هیــچ
جێــى سەرســوڕمان نەبــوو ،کــە لــەالى وەهابییــەکان
دەســتەواژەیەک لەبەرامبــەر ئەوانــەدا ،کــە باوەڕیــان
بــەوان نەبــوو جەختــى لەبــارەوە دەکرایــەوە ،کــە بــە
هاوەڵدانــەر و بێبــاوەڕ و کافــر نــاوەزەد دەکــران .لــەم
میانــەدا باوکــى موحەمــەد ،کــە قــازى بــوو لــە کارەکــەى
دوور خرایــەوە .ئەوەیــش وەک ســزایەک وەهابــوو بــۆ
ئــەو چاالکییانــەى ،کــە کوڕەکــەى پێوەیــان گال بــوو.
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دیــارە دەکرێــت چاالکییــەکاىن موحەمــەدى کــوڕى
عەبدولوەهــاب دابەشــبکەین بەســەر دوو قۆناغــدا.
قۆناغــى پێــش مــردن و قۆناغــى پــاش مــردىن باوکــى .پێــش
مەرگــى باوکــى وشــەى بەهێــزى بــەکار دەهێنــا تاوەکــو
بەرامبەرەکــەى بێنێتــە ژێــر ڕکێفــەوە .بــۆ منوونــە :پێیوابــوو
کــەس لــە ئاواییەکــەى خۆیــدا نابێتــە پەیامبــەر ،پێویســتە
پەیامەکــە بخرێتــە بــوارى پراکتیکــەوە .ئــەو مژوڵــى
بردنــە دەرەوەى پەیامەکــەى بــوو بــۆ هەمــوو شــوێنێکى
دەرێــى ئویاینــا .ئــەم نەزمــە تاوەکــو ســاڵى  1740بــوو.
لەپــاش مەرگــى عەبدولوەهــاب ســولەیامن موشــەڕەف،
ئیــدى (موحەمــەد) گەڕایــەوە بــۆ زێدەکــەى خــۆى.
لێــرەوە بــەىش دووەمــى چاالکییــەکاىن دەســتیان پێکــرد.
ئیــدى تێگەیشــت ،کــە وتــار و وتــەکاىن بــەس نەبــوون.
ناوبـراو هــات و دەســتپێکى تــرى بانگــەوازى خســتەگەڕوو
هەوڵیــدا فەرمانــڕەواى شــارۆچکەکەى( ،عوســاىن کــوڕى
عەمــار) بــەوە ڕازیکــرد ،کــە باوەڕەکەى دروســتە ،پێویســتە
لــە داهێــراو هاوەڵدانــان و بتپەرســتى بــەدوور بــن.
ئــەوە بــوو هەســتان بــە خاپوورکــردىن گومــەزى قەبــرى،
زەینەدیــن خەتــاىب بـراى خەلیفــەى دووەمــى موســڵامنان.
لێــرەوە زۆرێــک لــە مــەزار و شــوێنە پیرۆزەکانیــان
تێکــدا ،بــە گوێــرەى زانیارییــەکان موحەمــەد بۆخــۆى
ئــەو درەختانــەى دەبڕینــەوە ،کــە خەڵکــى هانایــان بــۆ
دەبــردن .هەرچەنــدە ئــەم ڕەوشــە ئاســان نەبــوو ،بــەاڵم
لەســەر بنەمــاى شــوێنکەوتوواىن ئــەم هــزرە چاالکــى
دانــەدوواوەى ئــەم داهێرناوانــەى ئاییــن لــە ناوچەکــەدا
کەوتــە بــوارى پراکتیکــەوە .ئــەم نەزمــى ڕاماڵینــى داهێرناو
و زیادانــەى ئاییــن و ڕووخــاىن مــەزارى پیاوچــاکان و
تێكدانــی کێــى قەبــرەکان بــەردەوام بــوو ،تــا ڕووداوێــک
هاتــە پێشــەوە ،لــەو ڕووداوەدا ،کیژۆڵەیــەک تۆمەتبــار
دەکرێــت بــە کارى زینــا ،هــەر بۆیــە موحەمــەدى کــوڕى
وەهــاب بڕیــاردەدات ،کــە بــەرد بــاران بکرێــت.
لــە کاردانــەوەى ئــەوە دا حاکمــى شــارۆچکەکە ،کــە کــوڕى
عەمــارە بڕیــار دەدا ،کــە موحەمــەدى وەهــاب بــوژن،

دوواتــر بڕیارەکــە دەگۆڕێــت بــۆ دوورخســتنەوەى ،بــە
دوورخســتنەوەى ئــەم کەســایەتییە خاڵێکــى وەرچەرخــان
لــە چارەنــووىس جواڵنەوەکــەدا دێتــە پێشــەوە .بــە کــوورىت
لــەم بەشــەدا گەیشــتینە ئــەو ئاکامــەى ،کــە زانیارییــەکاىن
موحەمــەد عەبدولوەهــاب زانیــاری گەلێکــن بــۆ دژایــەىت
داهێ ـراوەکاىن نــاو ئیســام و پەرستشــە زیــادەکاىن گــۆڕ و
مــەزار و گومــەزى مزگەوتــەکان .هــاوکات هەوڵێکــن دژ
بــە ڕەوگــە ســۆفیگەرییەکان و ئاییــن زاى شــیعەگەرایی و
داکۆکییەکــن بــۆ دانــەدوواوەى هەمــوو ئــەو پێشــهاتانەى
نــاو ئایینــى ئیســام و پەیڕەوکارانیــى بەبــێ بــاوەڕ و کافــر

نەزمــى ڕاماڵینــى داهێنــراوو زیــادهكان
لـ ه ئاییــن و ڕووخانــى مــەزارى پیاوچــاکان
و تێكدانــی کێلــى قەبــرەکان بــەردەوام
بــوو ،تــا ڕووداوێــک هاتــە پێشــەوە،
كــ ه کیژۆڵەیــەک تۆمەتبــار دەکرێــت
بــە زیناكــردن موحەمــەدى كــوڕی
عهبدولوەهــاب بڕیــاردەدات ،بــەرد بــاران
بکرێــت.
و نــەزان دەخەمڵێرنێــن .هــاوکات ئــەوان دژ بــە ئیســامى
ســونیى (ئەرســەدۆکىس) بــوون .پێیانوابــوو موســڵامىن
دروســت ئــەو موســڵامنەیە ،کــە ژیــاىن لەســەر بنەمــاى
قورئــان و فەرمــوودەى دروســت دابڕێژێــت. 9
موحەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب و
موحەمەدى کوڕى سعود
پــاش ئــەوەى (موحەمــەدى کــوڕى وەهــاب) وەدەرنــرا،
لــە زێــدى خــۆى دوورخرایــەوە ،چــووە باژێــڕى دیرییــە،
فەرمانــڕەواى ئــەو شــارە بریتیبــوو لــە باوکــى دامەزرێنەرى
دەوڵــەىت ســعودییە ،کــە (موحەمــەدى کــوڕى ســعود)
بــوو .دیــارە ئــەم پیــاوە کاریگەرییەکــى یەکالکــەرەوەى
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لەســەر باڵوبوونــەوە و برەوســەندىن هــزرى وەهابیــزم
هەبــوو لــە داهاتــوودا .ســەرەتا هــەردوو ناوب ـراو لەســەر
پێداگــرى هاوژینەکــەى ،موحەمــەدى کــوڕى ســعود
چاویــان بەیەکــرى کــەوت .بــە پێــى (شــێخ رساجەدیــن)
هندریکــس دوو فاکتــەر بــوون ،بوونــە پاڵنــەرى
هاوپەیامنییــەىت ئــەم دوو الیەنــەو بــرەوى هەماهەنگیــی
داهاتوویــان .هۆیەکیــان بابەتێکــى موحەمــەد وەهــاب
بــوو ،کــە لەبــارەى ڕەوىش  600ســاڵى ڕابردووى موســڵامنان
نوســیبووى .10فاکتــەرى دووەمیــش بریتیــى بــوو لــە
هاوســەرگیریی نێــوان (موحەمــەد وەهــاب) بــوو یەکێــک
لــە خوشــکەکاىن (بــن ســعود) .لــە کۆتاییــدا ئــەو ئاکامــە
هاتــە پێشــێەوە ،کــە کــوڕى ســعود بــاوەڕى تــەواوى بــە
هــزرى وەهابیــزم هێنــا .هەمــوو ئەوانــەى لــە دەرەوەى

دانیشــتوانى ناوچەکــەو ئــەو خێڵــە
ســەرەتاییانەى باشــوورى نەدەکەوتنــە
خۆتۆمارکــردن و وابەســتەبوون بــە خاندانى
ســعودو هــزرى وەهابییــەوە تاکــو کاربکــەن
بــۆ زاڵبوونــى پێگــەى دەســەاڵت ،ئیــدى
ئــەوە پەســەند کــرا ،کــە خاندانــى ســعود
فەرمانــڕەواى بــااڵن.
ڕوانگــەى ئــەوان بــوون بەبــێ بــاوەڕو کافــر لــە قەڵــەم
دەدران ،ئــەم هەماهەنگیــە بــۆ داهاتــووى هــەردووال
بــووە ماییــەى ســوود و قازانجێکــى چارەنووسســاز،
لەالیەکــەوە بەرژەوەندییەکــە لــەوەدا بــوو ،کــە موحەمــەد
ســعودى فەرمانــڕەواى دریــە ب ـه تهنیــا دەســەاڵىت بەســەر
هۆزەکــەى خۆیــدا دەشــکاو لــە دهرهوهی ناوچەکــەو لەناو
هــۆزەکاىن دى دەســەاڵىت نەدەشــکا .ڕاســتى ئەو ڕەوشــەش
لــەوەدا بــوو ،کــە خانــداىن ســعود لەنێــو کۆنفیدراســیۆىن
هــۆزەکاىن نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب هیــچ دەســەاڵتێکیان
نەدەشــکا .دووەمینیشــیان ئــەوە بــوو ،کــە لــە ڕووى

ئایدیا دیپلۆماتیك

پــول و پــارەوە هــەژار بــوون و نەیاندەتــواىن هەژمــووىن
خۆیــان لــەدەرەوەى زێــدى خۆیــان برتازێنــن .بــۆ ئــەم
مەبەســتە (موحەمــەد وەهــاب خانــداىن ســعودى) ،لــەوە
دڵنیاکردنــەوە ،کــە ئــەو لــە ڕێگــەى کۆکردنــەوەى زەکات
ئــەو تەگەرەیــەى بــەردەم هــۆز و خانەوادەکەیــان بــۆ
باڵوبوونــەوەى دەســەاڵت و قەڵەمڕەوییــان تەختبــکات.11
هــاوکات وەهابییــەکان زەمینــەى جیهادیــان بــۆ
ســعودییەکان هێنیــە پێشــێەوە ،جیهادیــش بــۆ ڕەوایــەىت
بــوو بــە تووندوتیژییــەک تەنهــا دژ بــە نــا موســڵامنەکان
بەڵکــو دژ بەوانــەى ،کــە باوەڕیــان بــە وەهابییــەت نەبــوو.
لــە ڕاســتیدا موحەمــەد وەهــاب زۆر پەڕگیــر و رادیکااڵنــە
پێداگــرى لەســەر هــزر ،هۆشــی ئیســامەىت دەکــردەوە.
بــوارى لەبەردەم ملنــەدان بۆ باوەڕەکەى نەهێشــتبوویەوە.
هەربۆیــە جیهــاد بــووە ئامڕازێکــى ســوودبەخش بــۆ
هــەردوو خانــەداىن ســعود و وەهابییــەکان ،چونکــە چەکى
جیهادیــان لــە دەرەوەى خۆیــان بەکاردەهێنــا .لــە ڕاســتیدا
پێویســت بەوەنــاکات بڵێیــن ،کــە دامەزرێنــەرى وەهابیــزم
لەوکاتــەدا هەژمــووىن بەســەر تــەواوى کۆمەڵگــە
ئایینیەکــەى ئــەو ســەردەمەدا دەشــکا.
لێــرەوە تێدەگەیــن ،کــە هەردووکیــان لــە دەورو خــوىل
چ داهاتوویەکــدا بــوون .خانــەداىن ســعود هەژمــوون
و دەســەاڵت و پتەوکــردىن پایــەى مادیــی و ڕەوایەتیــی
دەســەاڵت ،وەهابییەکانیــش بــووىن زەمینەیەکــى سیاســیی
ڕێپێــدراو بــۆ باڵوبوونــەوەى بــاوەڕ و ئەندێشــەکانیان.
لێــرەوە دەتوانیــن مێــژووى ســعودییە دابــەش بکەیــن
بەســەر ســێ قۆناغــدا ،قۆناغــى یەکــەم لــە  1744تاوەکــو
 1818دەخایەنێــت.
ئــەم ماوەیــە بــە قۆناغــى یەکەمــى دەوڵــەىت ســعودیە
نــارساوە .لــە مــاوەى ئــەم قۆناغــەدا هاوپەیامنێتــى
وەهاىب/ســعودیی توانیــان دەســەاڵتیان بەســەر بەشــێکى
بەرینــى نیمچــە دوورگــەى عەرەبیــدا بســەپێنن .لێــرەوە
دانیشــتواىن ناوچەکــەو ئــەو خێڵــە ســەرەتاییانەى
باشــوورى نەدەکەوتنــە خۆتۆمارکــردن و وابەســتەبوون
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بەخانــداىن ســعود و هــزرى وەهابییــەوە تاوەکــو کاربکــەن
بــۆ زاڵبــووىن پێگــەى دەســەاڵت لــە ناوچەکــەدا ،ئیــدى
بەســاناییى ئــەوە پەســەند کــرا ،کــە خانــداىن ســعود
فەرمانــڕەواى بــااڵن و ئەندێشــەى وەهابییەکانیــش
ڕەوگەیەکــى دروســتى ئیســامەتییە .ئــەوەى زیاتــر
ئــەم زەمینەیــەى ڕەخســاند ئەوەبــوو وەهابییــەکان
ئەوانــەى لــە چوارچێــوەى باوەڕیانــدا بــوون بــە
چاوێکــى یەکســانەوە بۆیــان دەڕوانیــن .چوونکــە ئــەوان
جیاوازییەکیــان لــە نێــوان هەژارنشــینەکاىن دەوارەکان و
چینــە بــااڵکاىن شــارەکاندا نەدەبینێــت و پێیانوابــوو ،کــە
لــەالى خــوا هەمــووان یەکســانن .ئەوانــەى ،کــە دەهاتنــە
نێــو وەهابییەتــەوە ،دەبوونــە هێــزى ســەرەکى جەنگــەکان
و لــەڕووى داراییــەوە هاریکاریدەکــران .چوونکــە لــەو
قۆناغــەدا هەمــووان ناچــار کرابــوون بــە پێــداىن زەکات.
بەمــەش ناوچــەکاىن ریــاز قەســیم و خــرج تــا 1792
هاتنــە ژێــر هەژمــووىن ئەوانــەوە .دووابــەدوواى ئــەوان
قەتیــف ،بەحرەیــن ،قەتــەر و چەنــد شــوێنێکى دیکەیــش
خرانــە ســەر قەڵەمڕەوەکــە .دواتــر پــاش کۆنتڕۆڵــى
ناوەنــد و باشــوورى نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب ئیــدى
ئاڕاســتەکەیان بــەرەو حیجــاز گــۆڕى ،ئــەوکات ناوچەکــە
لەژێــر هەژمــووىن عوســانییەکاندا بــوو ،هــاوکات دووان
لــە پیرۆزتریــن شــارەکاىن دنیــاى ئیســام ،مەکــە و مەدینــە
بــوون لــەوێ بــوون.
ئەوەبــوو بــە هاتنــى  1804حیجازیــش کەوتــە ژێــر
کۆنتڕۆڵــى هاوپەیامنییــە وەهــاىب و ســعودییەکەوە .پــاش
چەنــد ســاڵێک ســەرکەوتن و گەشــەى ئــەم هاوپەیامنییــە،
عوســانییەکان پەرژایانــەوە ســەر ناوچەکــە ،بــە
فەرماندەیــی (ئیرباهیــم پاشــاى کــوڕى موحەمــەد عــەىل
پاشــا) لــە  1811دا یەکــە ســەربازییەکانیان هێنایــە
ناوچەکــەوە و جێگیریــان کــرد( .برایــم پاشــا) تــواىن هێــزى
ســعودى و وەهابییــەکان تێــک بشــکێنێت تەنانــەت لــە
 1818دا تــواىن دەســتبگرێت بەســەر پێتەختەکەیــان ،کــە
شــارى دریــە بــوو.
راتكۆ میالديچ ،سەرکردەی پێشووی سوپای رسبیا
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لەگــەڵ ئەوەشــدا چەندیــن زانــاىن وەهــاىب و میــر و
خانــداىن بــااڵى ســعودییەکانیان لــە ســێدارە دا .بەمەیــش
ڕووداوەکان بوونــە هــۆى ئــەوەى شــتێک بەنێــوى دەوڵەىت
ســعودییەوە بــووىن نەمێنێــت.
قۆناغــى دووەمــى دەوڵەتــدارى ســعودییە لــە 1824
دەســتپێدەکات تاوەکــو  1891دەخایەنێــت .لێــرەوە
(عەبدولعەزیــز تورکــى) كــوڕی حوکمــڕاىن پێشــووى
ســعودیە .ئــەو تــواىن لــە  1824دا شــوێنى هێــزەکاىن
عوســاىن بگرێــت لــە ریــاز ،ســەدیر ،چەندیــن شــارى
گرنگــى تــر .ئــەو لــە فراوانخاوزییەکەیــدا دووژمنکارانــە
نەدەجواڵیــەوە و ئاڵنگاریــی عوســانییەکاىن نەدەکــرد،
نەیدەویســت هەمــان هەڵــەى فەرمانڕەوایــاىن پێشــخۆى
دووبــارە بکاتــەوە.

مەبەســتى عەبدولعەزیــز دامهزراندنــی
هێزێکــى تۆکمــەو تەیــار بــوو ،کــە
ماییــەى پشتپێبەســتن و متمانــە و
هێــورى دەســەاڵتەکەى بــن .هەرچەنــده
ئــەم هێــزى برایانــە زۆر ئامادەســازکران،
بــەاڵم هێشــتا توانایــان بــۆ زاڵبــوون
بەســەر ناوچەکــەدا زۆر ئەســتەم بــوو
دەوڵــەىت دووەمــى ســعودیه نەیتــواىن ســەرکەوتوو بێــت،
چونکــە گرفتــە سیاســییە ناوخۆییــەکاىن نــاو خانــەوادەى
ئــال ســعود ،کوشــن و دەرکــردن و ناجێگیریــی مۆرکــى ئەو
ســەردەمە بــوو تــا لــە  1891کۆتاییــان پێهــات .قۆناغــى
ســێهەمى دەوڵەتداریــەىت ســعودى لــە نێــوان  1902تــا
 1932دەخایەنێــت .لــەو قۆناغــەدا بنەمــاى دروســتبووىن
دەوڵــەىت مۆدێــرىن ســعودیە داڕێــژرا( .عەبدولعەزیــز
رەحــان ســعود) ،وەک فەرمانــدەى ســەربازى تــواىن
دەســتبگرێت بەســەر شــارى ریــازدا .ئــەو تــواىن هێزێکــى
تۆکمــە لــە هــۆزە ســەرەتاییەکاىن ناوچەکــە پێکبهێنێــت.12
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مەبەســتى عەبدولعەزیــز دامهزراندنــی هێزێکــى تۆکمــەو
تەیــار بــوو ،کــە ماییــەى پشتپێبەســن و متامنــە و هێــورى
دەســەاڵتەکەى بــن.
هەرچەنــده ئــەم هێــزى برایانــە زۆر ئامادەســازکران ،بــەاڵم
هێشــتا توانایــان بــۆ زاڵبــوون بەســەر ناوچەکــەدا زۆر
ئەســتەم بــوو .زۆرترینــى چەکــدارەکان ســەربە ڕەوگــەى
وەهابییــەت بــوون ،زۆر دەمارگیرێکــى ئایینــى بــوون و
دروســت وەهابییەتیــان وەک (موحەمــەد عەبدولوەهــاب)
وەرگرتبــوو .ئــەوان دەمارگیربــوون و سەرســەختانە دژى
ئەوانــە بــوون ،کــە لــە دەرەوەى بــاوەڕى ئەوانــدا بــوون.
ئــەم نەزمــە دوواجــار سەریکێشــا بــۆ گرفتێــک ،کــە هەوڵى
جودابوونــەوەى لەنێــو بزووتنــەوەى وەهابییەتــدا هێنایــە
پێشــەوە .جارێکــى تــر ســعودییە لــە  1906دا .تــواىن نەجد،
حەســا ،چەنــد شــوێنێکى تــر بگرێتــە دەســت .هەوڵــى
تێکچــوون و ناڕەزایــەىت ئەرتــەىش ئیخــواىن ســعودییە
لەگــەڵ خانــداىن ســعود دەگەڕێتــەوە بــۆ بڕیــارى خانــداىن
ســعود بــە شــوێنکردنەوەى شــیعەکان .ئــەوان لــە ناوچــەى
حەســادا زۆرینــەى خەڵکییــان پێکدەهێنــا .هــاوکات
بــوارى پەیڕەویــی ئایینییــان بــە ئــازادى بــۆ هێڵرابوویــەوە.
بڕیــارى خانداىن ســعود بــووە فاکتــەرى دەرهاویشــتەیەکى
ملمالنێــى بــەردەوام .چوونکــە وەهابییــەکان نەیــارى ئــەوە
بــوون و پێیانوابــوو پێشــێلکاریى ئاشــکراى باوەڕەکەیانــە،
لەبەرامبــەردا خانــداىن ســعود بــەردەوام بــوون لــە
کارەکانیــان بــۆ ســااڵىن داهاتــوو تریــش.
خانــداىن ســعود توانیــان دەســتبگرن بەســەر خورمــا،
توربــە عەســیرو گەلێــک لــە هەرێمەکــەدا ،لــە
ســاڵى  1925دەســتیانگرت بەســەر حیجــازدا و مەکــەو
مەدینەیشــیان هێنایــە ژێــر ڕکێفــى خۆیانــەوە .خانــداىن
ســعود گەورەتریــن کۆمەکییــان لەالیــەن بەریتانیــاوە
پێگەیشــت .بەریتانییــەکان تەمــاى تــەواوى ڕۆژهــەاڵىت
ناوەڕاســتیان هەبــوو .بــن ســعود بــۆ بەدەســتهێناىن تەواوى
ئامانجــەکاىن لــەو ڕاســتییە گەیشــتبوو ،کــە پێویســت
دەکات پەیوەندییــەکاىن لەتــەک بەریتانیــا لــە ئاســتێکى
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زۆر باشــدا بــن .لەهەمــان کاتــدا بەریتانیــا بــوارى نــەدەدا،
کــە هەژمــووىن خانــداىن ســعود بەســەر واڵتــاىن کەنــداو
بێــت ،چوونکــە ئــەوان لەژێــر پارێــزگارى خــودى بەریتانیــا
بــوون .ئــەم تەمایــەى بەریتانیــا و بــن ســعود لەگــەڵ
ئیخوانــە وەهابییــەکان یەکــی نەدەگرتــەوە ،چونکــە
ئــەوان گەرەکیــان بــوو ئایدیاکەیــان لــە تــەواوى نیمچــە
دوورگەکــەدا باڵوبکەنــەوە ،جیهــاد دژ بەوانــە بکــەن ،کــە
موســڵامىن گوێڕایەڵنیــن .هەروەهــا لــە بەرامبــەر خانــداىن
ســعود ڕاســتبوونەوە ،دژى ئــەو نوێگەرییــەى تەکنەلۆژیــا
بــوون ،کــە لــە ڕێــى بەریتانیــاوە هێنایانــە واڵتــەوە ،لەوانــە
ئۆتۆمبێــل و تەلەفــۆن و هتــد ..هــاوکات دژى نــاردىن کوڕى
بــن ســعود بــوون بــۆ میــر ،چوونکــە پێیانــوا بــوو کوڕەکە
لــە واڵىت بێباوەڕانــدا دەســتیداوەتە خوێنــدن .دوواجــار
کاردانــەوەى بــن ســعود بــۆ ئــەو تۆمــەت بەخشــینەوەیە
ئــەوە بــوو کــە لەســاڵى  1929دا ڕووبــەڕووى ئەرتــەىش
ئیخــواىن وەهابییــەکان بــۆوە .ئەوەبــوو بــن ســعود تــواىن
ئیخوانــەکان تێــک بشــکێنێت و شــوێن و پێگــەى ئــەوان

لــە نێــو ئەرتەشــەوە بگوازێتــەوە بــۆ نێــو دامــەزراوە
مەدەنییــەکان .ئەحمــە موســڵى دەڵێــت« :ئــەوە خاڵــى
وەرچەرخــان بــوو بەســەر وەهابیەکانــدا ،کــە بــە تۆبــزى
لــە جوواڵنەوەیەکــى جیهــادى شۆڕشــگێڕەوە بوونــە
بزووتنەوەیەکــى پارێــزگارى کۆمەاڵیــەىت و سیاســی و
داکۆکیــکار لــە فەرمانبــەردارى خانــداىن ســعود» .13لــە
22ى ســێپتەمبەرى  1932دا ،بــن ســعود پادشــایەىت
عــەرەىب ســعودى ڕاگەیانــد .دەکرێــت بڵێیــن ئــەم دەوڵەتــە
تــەواوى نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب گرتبــۆوە  .14یەکێــک
لــە دەرهاویشــتە ئەرێنییــەکاىن هاوپەیامنییــەىت وەهــاىب
ســعودى بریتیبــوو لــەو ڕیشــە ســیاىس و ئایینیــەى ،کــە
بەســەر تــەواوى نیمچــە دوورگــەى عەرەبیــدا درێــژ
بۆتــەوە .ئــەوان ســەرکەوتنەکانیان بــۆ هــەردووال مســۆگەر
کــرد ،هەروەکــو پێشــووتر وتــرا هیــچ کام لــەم دووانــە
بەبــێ یەکــرى نەیدەتــواىن ســەرکەوتوو بێــت .بەدرێژایــی
ئــەو قۆناغــە هەندێــک کێشــە ڕوویانــدا و بــووە هــۆى
لێکجودابوونــەوە لەنێــوان ڕیــزەکاىن وەهابییــەکان
بەجۆرێــک وەهابیــی دەوڵــەىت و وەهــاىب نــا دەوڵــەىت
دروســت ببــوون .جودابوونــەوەکان بازنەیەکــى نــوێ و
ڕەوگەیەکــى نوێیــان لــە وەهابییــەت دروســتکرد ،کــە بــە
وەهابیــە نوێیــەکان نــارسان .لــە بــەىش چوارەمــى ئــەم
لێکۆڵینەوەیــەدا ئاماژەیــان پێدەکەیــن.
وەهابیزم و تێرۆریزمى نێونەتەوەیی
لــەم بەشــەدا ئــەوە دەخرێتــە ڕوو ،کــە ئایــا ئایدیۆلۆژیــاى
وەهابیــزم بنەمــاى ســەرەکى تێرۆریزمــە یاخــوود نــا؟
دیــارە ئــەم تێکەڵکارییــە لــەالى تیۆریســتەکان و ســیاىس
و پســپۆڕاىن خۆرئــاواوە زۆر تیشــکى دەخرێتــە ســەر.
دیــارە زۆرترینــى گرووپــە تێرۆریســتییەکان ،کــە لوتکەیــان
لــە قاعیــدەدا خۆیدەبینێتــەوە ،وا گریامنــە دەکرێــت ،کــە
ئیلهــام بەخشــی جەنــگ و جیهادەکەیــان لــە جواڵنــەوەى
وەهابییــەوە ســەرچاوەى گرتــووە .ســەرەتا پێویســت
دەکات ،کــە تێبینــی ئــەوە بکرێــت ،کــە وەهابییــەکان بــێ
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هاوتــا و دەگمــەن نییــن.
دواى ملمالنــێ و پێکــدادان لەنێــوان ئەرتــەىش
عەبدولعەزیــز رەحــان ســعودو ئیخوانــەکان لــە ()1929
دا لــە نێــو جواڵنــەوەى وەهابییەکانــدا جودابوونــەوە
ڕوویــدا .لەوکاتــەوە وەهابیــەکان خزانــە نێــو
دامــەزراوەکاىن میرییــەوە و تاوەکــو ئــەوڕۆ بوونەتــە
پشــتیوان و ســەرخەرى خانــەوادەى پادشــایەىت ســعودی.

ئایدیا دیپلۆماتیك

تەنانــەت لــە میــاىن ســەدەى بیســتەمدا هەندێــک بڕیــار
لەالیــەن دەســەاڵىت ڕیــازەوە دەرکــران ،کــە پێچەوانــەى
بــاوەڕى وەهابییــەکان بــوون ،بــەاڵم زانــاکان نــەک هــەر
دژى بڕیــارەکان نەوەســتان بەڵکــو فەتــواى پشــتیوانییان
دەرکــرد بــۆ بڕیــارەکاىن ریــاز( .ئەحمــەد موســڵى) منوونــەى
فەتــوواى بــن بــاز دەهێنێتــەوە ،کــە ســەرخەرى پــڕۆژەى
وەهابیزمــە لەســەر بنەمــا ڕەســەن و ڕاســتەقینەکەى.
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ئــەو هەمــوو ئەوانــەى ،کــە وەهــاىب نیــن بــە بتپەرســت
و بــێ بــاوەڕ دادەنێــت .هەروەهــا هێــرىش توونــد دەکاتــە
ســەر هەمــوو ئــەو زانــا ئایینیانــەى ،کــە بــە بــاوەڕى
وەهابیــزم ڕازینــا بــن .15لــە ڕاســتیدا بــن بــاز بەردەوامبــوو
لــە خســتنە ڕووى فتواکانیــدا ،بــە ئاشــکرا داواى دەکــرد،
کــە موســڵامن نابێــت هیــچ هەماهەنگییەکــى لەتــەک
ناموســڵامناندا هەبێــت .کەچــى لەنەوەدەکانــدا بــە

فەتوایــەک ڕێگــەى بــەوەدا ،کــە ســعودییە دەرگاکاىن
خــۆى لەبــەردەم هێــزەکاىن ئەمریــکا بکاتــەوە و بــەو
پێیــەش ئەمریــکا تــواىن عێــراق داگیــر بــکات .ئــەوەى
ســەرەوە منوونەیەکــى ڕوون و ڕەوانــە بــەوەى سیاســەت
لەپێــش ئاییندایــە ،ئــەم نەزمــەش بــەردەوام لەالیــەن
زانایــاىن ئایینییــەوە پشــتیواىن لێدەکرێــت .لەالیەکیــرەوە
پــاش ( .)1929وەهابییــەکان برانــە دەرەوەى بڕیــارى
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میرییــەوە ،هەربۆیــە ئــەوان بەردەوامبــوون لــە نەیارییــەىت
خانــەوادەى پادشــایەىت ســعودییە و زانــا ئاینییــەکاىن دەور
و خولیــان .ئــەو زانایانــەى ،کــە لەنــاو دامــەزراوەکاىن
میریــدا شــوێنیان ببــووەوە .لــە ڕاســتیدا وەهابییــەکان
بــەردەوام بــوون لەســەر ئــەوەى ،کــە بنەمایەکــى
ئایدیۆلۆژییــان بــرەو پێبــدەن ،وەک گرووپێــک هاوســۆزى
و هاوڕاییــان بــۆ زانییارییــە دروســتەکاىن (موحەمــەدى
کــوڕى عەبدولوەهــاب) درێــژە پێبــدەن .ئــەو گرووپــە بــە

ســێهەم ڕەوتــى ئیســامگەراى ســعودی ه
جیهادییــەکان بــوون کــە پشــتیوانیان
ســعودیهیان لــ ه جەنگــى ئەفغانســتان
دژ بــە ســۆڤێت برەوپێــدا ،ئەوانــەى
چووبوونــە ئەفغانســتان ،بــە گەڕانەوەیــان
بیــرو باوەڕێکیــان لــهال دروســتبوو ،ئیــدى
ئامانجەکانــى خۆیــان لــە بەکارهێنانــى
تووندوتیژیــدا دەبینیــەوە.
وەهابییــە نوێیــەکان ناســێرنان .شانبەشــاىن وەهابییــەکان،
کــە لــەدەرەوەى دەوڵــەىت زانــاکان مابوونــەوە .بنچینەیەکى
دى وەهابیــزم لــە گەشــەکردندا بــوو ،کــە تێکــەڵ
بــوو بــە ئیســامگەرایاىن خانــداىن ســعودیه .دەکرێــت
بڵێیــن ســێ گرووپــى ئیســامگەرا یــان ڕەوىت ئیســامیزم
بوونیــان هەبــوو ئەوانیــش( :ڕیفۆرمخــوازەکان)( ،ڕەوىت
بەرهەڵســتکار)( ،ڕەوىت جیهادییــەکان)ن .ڕەوىت یەکــەم،
کــە ڕیفۆرمخوازەکانــن ،چاالکــواىن ئایینــى بــوون و لەژێــر
هەژمــووىن ئەندامــاىن ئیخــوان موســڵامنیدا بــوون .ئــەوان
لــە حەفتــا و هەشــتاکانەوە ئــەو هزرەیــان هێنایــە نێــو
ســعودییەوە .ئــەم ڕیفۆرمخوازانــە دەیانەوێــت وەهابیــزم
لەتەنیشــت ئیخوانــدا بســازێنن ،لەوێــوە ئامانجەکانیــان
باشــر بپێکــن .ئــەوان بــە پێچەوانــەى زانــا ئایینییــەکاىن
وەهابییــەوە ،هەوڵیانــدەدا بەزمــاىن گفتوگــۆ و لــە
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ســۆنگەى چارەســەرکردىن ئاریشــە کۆمەاڵیــەىت و ســیاىس و
کلتورییەکانــەوە بێنــە پێشــێەوە نــەک تەنهــا بــووىن خۆیــان
لــە مشــتوومڕ لــە بابەتــە ئایینییەکانــدا کوورتبکەنــەوە.
گرووپــى دووەم :بەرهەڵســتکارەکانن :ئەوانیــش داراى
میتۆدێکــى جیــاوازن .بــە پێچەوانــەى ڕیفۆرمخوازەکانــەوە،
نیگــەراىن ئــەوان ئاڵەوەتــە پــرىس بــاوەڕو ئیــاىن تاکــە
کەســەکان و مۆڕاڵــى کەســییان .ئــەوە بــەو واتایــە
نایــەت ،کــە ئــەوان دژ بــن بــە نەزمــى دەوڵەتــدارى و
نەتەوایــەىت ،بەڵکــو پێیانوابــوو هەندێــک پــرس و جــۆر
هەیــە لــە ڕەوشــتى مرۆڤــدا لــە پــاڵ ئاییــن و ئاییندارییــدا
یــەک ناگرنــەوە .هــاوکات ئــەوان تێکــڕاى قوتابخانــە
ئایینییــەکان و مزگەوتەکانیــان دەدایــە دوواوە ،ئەوەیــان
بــە بەرژەوەنــدى ئاییــن دەزاىن ،کــە خوێندنێکــى نافەرمــى
ئایینــى بــرەو پێبــدەن .ســێهەم ڕەوىت ئیســامگەراى
ســعودیه بریتیبــوون لــە جیهادییــەکان :هــەر ئــەم ڕەوتــە
بــوو ،کــە پشــتیواىن عەرەبســتاىن ســعودى بــۆ جەنگــى
ئەفغانســتان دژ بــە ســۆڤییەت برەوپێــدات ،هەمــوو
ئەوانــەى چووبوونــە ئەفغانســتان ،بــە گەڕانەوەیــان
گەاڵڵــەى بیــر و باوەڕێکیــان الدروســتببوو ،ئیــدى هەمــوو
پرســە ســیاىس و کۆمەاڵیــەىت و تــەواوى ئامانجــەکاىن
خۆیــان لــە بەکارهێنــاىن تووندوتیژیــدا دەبینییــەوە.
ئــەوان ئازادییــان لــە هەمــوو شــۆى دەرەوەى واڵتــدا
هەبــوو ،ئــەوەش وەک پاداشــتێک پێیانــدرا بــوو کــەوا
بەشــداربوون ،لــە پێکدادانــەکاىن جەنگــدا .ئیــدى ئەمــە
بــوو بەهــۆى ئــەوەى ،کــە ئەگــەرى هاتنــە نــاوەوەى الواىن
موســڵامن زیاتــر بکــەن .بیر لــە داهاتــووى ملمالنێــى دیکە
بکەنــەوە .هــەر لــە ئاکامــى ئــەم جواڵنەوەیــە بــوو ،کــە
الوەکان سەرکێشــییان گەیشــتە ڕادەیــەک ،کــە دوواجــار
ڕێکخــراوى تیرۆریســتى قاعیــدە دروســتبووە.
لــە ڕاســتیدا وەهابیــە نوێیــەکان تێیــدا بێبەشــبوون
بەســەر هەرســێ ڕەوتەکــە دا .بــەاڵم زۆرترینیــان لەنــاو
جیهادییەکانــدا خۆیــان دەبینییــەوە .لێــرەدا گــەر پەیجــورى
ســەرچاوەکاىن تیرۆریــزم بیــن .دوو هــۆکار وامــان
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لێــدەکات ،کــە ڕیشــەکاىن بگەڕێنینــەوە بــۆ هەڵەیــەک،
کــە وەهابییــەکان تێیــدا بەرپرســیارن .یەکــەم فاکتــەر
دەگەڕێتــەوە بــۆ رشۆڤــەکاىن هــزرى وەهابیــزم .چوونکــە
هــزرى وەهابیــزم چەنــد ڕەوتێکــى لێکەوتــەوە .بەجۆرێــک
وەهابییــە نوێیــەکان و وەهابییــەکاىن نــاو میریــی هەمــان
بــاوەڕو پراکتیــک و پێنــاوى فەندەمێنتاڵیــان هەیــە .بــەاڵم
داراى میتۆدێــک نیــن بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەکانیــان.
بــۆ منوونــە وەهابیــە نوێیــەکان داراى نــەزم و نواڕینێکــى
جیــاوازن و چەنــد وردە گرووپێکیــان لێبووەتــەوە .ئــەوان

ســعودییەوە ،ئیــدى مــى ڕێــى بــەرەو لەنــدەن گرتــە
بــەر .ئیــدى لــەوێ گرووپێکــى بەنــاوى ســەلەفییەکانەوە
دامەزرانــد ،کــە بــە ســەرەتایى پالتفۆرمــى گشــتى نــارسا
بــوون .دواتریــش ئــەم گرووپــە بوونــە ســێ بــەىش
جیــاوازەوە ،کــە بریتیبــوون لــە:
 .1گرووپــى ســەید فەقیــه :ئــەم گرووپــە لەژێــر کاریگــەرى
و هەژمــووىن ئیخــوان موســلمیندا بــوون.
 . 2گرووپــى موحەمــەد مەســعهرى :ئەویــش هەڵســا بــە
دانــاىن کۆمیتــەى مــاىف یاســایی لــە لەنــدەن.

سوپای عهرهبستانی سعودیه

هــەردوو ڕەوگــەى تووندوتیــژ ،نــا تووندوتیژییــان ،بــۆ
ئامانجەکانیــان گرتووەتــە بــەر .ئــەوان لــە ڕێــى جیــاوازەوە
ئیســامیان کردووەتــە چەکــى بەدیهێنــاىن ئامانجەکانیــان.
لەنــاو زۆرێــک لــە گرووپەکانــدا گرووپــى (موحەمــەد
مەســارى) زۆر جێگــەى بایــەخ و وردبوونەوەیــە .ئــەو پاش
ئــەوەى ناکۆکیــی کەوتــە نێــوان خــۆى و دەســەاڵتداراىن

 -٣گرووپــى ئوســامە بــن الدن ،کــە خەڵکییــان بانگهێشــت
دەکــرد بــۆ پەیوەندیکــردن و دەســتپێکردىن شــۆڕش .ئــەم
گرووپــە بــووە ماییــەى گەڕانــەوەى هــەزاران موســڵامن لــە
ســعودییە.
بــۆ
ئەفغانســتانەوە
ئــەوان پێیانــوا بــوو واڵتەکەیــان بووەتــە زەمینەیــەک
بــۆ کار و چاالکــى و پشــتیواىن نــا موســڵامنان .ئوســامە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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بــن الدن لــە ســاڵى  1997دا نامەیەکــى ئاڕاســتەى
دەســەاڵتداراىن ســعودییە کــردوو تێیــدا بەڕۆشــنى ناکۆکــى
و ناڕەزایەتییــەکاىن خــۆى نــە شــاردۆتەوە .ئیــدى ئــەم
نامەیــە بــووە بناغەیــەک بــۆ جواڵنەوەیەکــى شۆڕشــگێڕى
و ڕێکخــراوى قاعیــدە دامــەزرا .هــەر بۆیــە لــە ســاڵى
()1998دا ئوســامە لەدایکبــووىن بەرەیەکــى ئیســامى بــۆ
جیهــاد دژ بــە خاچپەرســت و جــووەکان ڕاگەیانــد .لەوێــوە
فەتوایەکیــى دا ،کــە فەرمــاىن کوشــتنى ئەمهریکــى و
تــەواوى هاوپەیامنــەکاىن ئەمریــکاى تێــدا بــوو .پــاش ئــەوە
قاعیــدە مایــەى چەندیــن کار و هەڵمــەىت تێرۆریســتى
بــوو .لــە دیارتریــن هێرشــە تیرۆریســتیەکاىن قاعیــدە
هێــرىش ســەر پێنتاگــۆن لــە واشــنتۆن و ســەنتەرى بــازرگاىن
جیهــاىن بــوو لــە نیویــۆرک ،کــە لــە 11ى ســێپتەمبەرى
 2001دا ڕوویانــدا.
دووەم هــۆکار ،کــە وامــان لێــدەکات بڵێیــن وەهابیــزم
ســەرچاوەیەکى ســەرەکى دروســتبووىن گرووپــە
تیرۆریســتییەکانە ئەوەیــە ،کــە گرووپــە تیرۆریســتییەکاىن
وەک قاعیــدە ،پێکهاتــوون لــەو خەڵکانــەى ،کــە داراى
پێشــینەى ئایدیۆلۆژیــی لێکجــوودان .دیــارە کــە جەنگــى
ئەفغانســتان موســڵامنەکاىن لــە ســێ ڕەوت و ئاڕاســتەى
ئیســامى ســەرەکیدا گردکــردەوە .ئەوانیــش:
ســەلەفیزمى نــوێ ڕێچکەیەکــى ســەر بــە ســەلەفیزمى
ســەرەکى بــوو ،ئەوانیــش وەک وەهابییــە نوێیــەکان
دابەشــبوون بەســەر ســێ ڕەوتــدا .گرووپــى یەکەمیــان
خاوێــن و دڵســۆز بــوون ،میتۆدێکــى نــا تووندوتیژیــان
بــۆ پڕوپاگەنــدە و پاکســازى لــە ئیســامدا گرتووەتــە بــەر.
ئــەوان سیاســەتیان وادەبینــى ،کــە لــەدەرەوەى ئاییندایــە.
گرووپــى دووەم گرووپێکــى ســەلەىف سیاســیین پێیانوایــە
سیاســەت ئامڕازێکــى گونجــاوە بــۆ هێنانــەوەى بیروبــاوەڕە
ئیســامییەکان و پاراســتنیان .ســێهەم گرووپى سەلەفییەکان
بریتیــن لــە جیهادییــەکان ،ئەوانیــش وەک جیهادییــەکاىن
نێــو وەهابیزمــى نــوێ باوەڕیــان بــە تووندوتیژییــە .هــەر
ئــەوان بــوون ئاکامــى جەنگــى ئەفغــان و پێیانوایــە
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تووندوتیژیــی دەیانگەیەنێتــە ئامانجەکانیــان.
ئیســامیزم ئامانجــى ســەرەکى ئــەم هزرەیــە ،ئەویــش
لــە هەوڵــى دامەزراندندایــە بــۆ دروســتبووىن دەوڵەتیــى
ئیســامى تاوەکــو لەوێــوە شــەریعەىت ئیســامى بســەپێنن.
هەندێکیــش وەک ســەلەفیزم و وەهابییــەکان دەیانەوێــت
بگەڕێنــەوە بــۆ ئیســامى پێشــین ،بــەاڵم بــە نەزمێکــى
جیــاواز لــەوان ،دەیانەوێــت بــە میکانیزمێکــى خۆرئاواییانە،
بــە گرتنەبــەرى پڕەنســیپەکاىن دیموکــراىس و حوکمــى
دەســتوور ئــەو کارە بکــەن .ئەوانیــش چەندیــن گــرووپ
و چەندیــن میتــۆدى جیاوازیــان پێیــە .دیســان لەنێــو
ئەوانیشــدا میانــەڕەو گرووپــى رادیــکاڵ بوونیــان هەیــە.
ئیســامە رادیکاڵــەکان لــەم نەزمــەدا دابەشــبوون بــە ســەر
ســێ ڕەوتــەوە :هەوەڵینــدا یــان گرووپــە خۆماڵییــەکاىن
ســعودییەن و باوەڕیــان بــە جیهــاد هەیــە دژ بــە دەوڵەتــە
ئیســامییە گەندەڵــەکان .دووەم گــرووپ بریتیــن لــە
ئەندێشــمەندان ،ئــەوان لــە بیــرى گەڕانــەوەى قەڵەمــڕەوى
پێشــووى موســڵامنانن و دەیانەوێــت ئــەو ناوچانــەى
پێشــووتر لــە دەســتى موســڵامنان بــوون دەگەڕێننــەوە
بــۆ ئیســام .دووایــن گــرووپ ،زۆرتــر نێونەتەوەییانــە
دەنارسێــن .ئــەوان نیــازى جیهادیــان هەیــە دژ بــە خۆرئاوا،
زۆرتــر دڵپەســەندى قاعیــدە و تێکەڵــن بــە ئەندێشــەکاىن
ئــەو ڕێکخ ـراوە .لێــرەدا دەکرێــت بگەیــن بــەو ئاکامــەى،
کــە قاعیــدە و گرووپــە هاوشــێوەکاىن دەرهاویشــتەى
ئایدیــاى ئەندێشــە ڕادیاڵــەکاىن نــاو کۆمەڵــى موســڵامنن،
بەتایبــەىت ئــەو تــەرزە هزرییانــەى ،کــە وەهابییــەکان
جەختیــان لەبــارەوە دەکەنــەوە .ڕەوگــە وەهابییــەکان
و بیــرى ئیســامگەرایی تێکــڕا لــە هەمــان ســەرچاوەى
قورئــان و ســونەتەوە هەڵگــۆزران ،بــەاڵم میکانیزمــى کار و
میتــۆدى کاریــان جیــاوازە .ئــەوان رشۆڤەکانیــان بــۆ قورئــان
جیــاوازە و تێکــڕا ئامانجیــان گەڕانەوەیــە بــۆ ئیســامى
پێشــین .لێــرەدا دەکرێــت بڵێیــن تێرۆریــزم پەڕگیرتریــن
جــۆرى رشۆڤــە و شــیکارى قورئانــە ،کــە ئــەوان پێــى
گەیشــتوون.

155

هەناردەکردىن وەهابیزم
لــە ڕاســتیدا وەهابییــەکان لەنێــو دانیشــتواىن موســڵامندا
ڕێژەیــان تەنهــا  1%دەبێــت ،بــەاڵم هەژموونیــان لەنــاو
دنیــاى ئیســامیدا لە ئاســتێکى زۆر بــەرزدا جێبەجێدەکەن.
هــۆکارى ئەوەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى ،کــە
عەرەبســتاىن ســعودییە دەســەاڵىت خــۆى لــە ڕێگــەى
بەکارهێنــاىن پەتڕۆڵــەوە پایــەدار کــردووە .پێــش ســاڵی
 1950ســعودیە سیاســەتێکى لێبوردەیــی بەرامبــەر دەوڵەتە
ئیســامییەکاىن دى پەیــڕو دەکــرد .مەبەســتى ســعودیە
لــەوەدا بــوو ،کــە ئایدیــاى وەهابییــەکان زۆر ســەختگیر
بــوو .هەربۆیــە دەیوویســت پەیوەندییەکــى بــاش لەگــەڵ
واڵتــاىن دیکــەدا بهێڵێتــەوە .بــەاڵم لــەدوواى ئــەو ســااڵنە
ئیــدى ســعودییە سیاســەتێکى تــەواو جیــاوازى گرتەبــەر.
پــاش ئــەوەى پــرۆ دۆالر لــە ڕەوىش ســعودییەدا چنــگ
کــەوت .ئیــدى هاوپەیامنییــەىت بەریتانیــاو ئەمەریــکا هاتــە
پێشــێەوە و ســعودییە ناچــار نەبــوو لەبــەر وەهابییــەکان
لێبوردەیــى و دڵڕاگرتــن بــۆ واڵتــاىن ئیســامى ئەزمــوون
بکاتــەوە.
هــاوکات ســعودیە دووان لەشــارە پیــرۆزەکاىن دوونیــاى
ئیســام لەنێــو قەڵەمڕەویــدا بــوون ،کــە ئەوانیــش مەکــە
و مەدینــە بــوون .هــاوکات بەدەســتهێناىن هێــزى نــەوت
و دەســەاڵت و پیــرۆزى خاکــە ئیســامییەکە وایکــرد،
ئیــدى ســعودییە بــرەو بــدات بــە نەزمــى وەهابییــەت
و هیچیــش لێــى نەســڵەمێتەوە .ئەمــەش فۆرمێکــى
ســعودییە بــوو تــا بتوانێــت لــە ڕێگــەى وەهابییەکانــەوە
هەژمــووىن خــۆى بەســەر واڵتــاىن دیکــەى ئیســامیدا
بــرەو پێبــدات .هەربۆیــە لەپێنــاو باڵوبوونــەوەى هــزرى
وەهابییەتــەوە ،هەماهەنگــى زۆرێــک لــە ڕێکخــراو،
کۆمەڵــە وەهابییــەکاىن دەکــرد لــە دنیــاى ئیســامدا.
ئــەم هەڵمەتــەى ســعودییە لەمیــاىن حەفتاکانــدا زۆر
دووژمنکارانــە دەیڕوانییــە واڵتــاىن تــر .ســعودییە کۆمەکــى
مــاددى و هــزرى ئــەو ڕێکخراوانــەى دەکــرد .لــە ســااڵىن

دواتــرى ئــەو قۆناغــەدا هەماهەنگیــی ســعودییە
بــۆ باڵوبوونــەوەى وەهابییــەکان تــەواو پێچەوانــەى
ئاڵــۆز دەرکــەوت .ســعودییە لەپشــتیواىن دروســتبووىن
ڕێکخراوەکانــدا بــوو .هەربۆیــە دەیوویســت ئەدەبیــاىت
وەهابیــزم وەرگێڕێتــە ســەر دیالێکتیکــە ناوچەییــەکان،
بــرەو بــە قوتابخانــە و مزگەوتــە ئایدیۆلۆژییــەکان بــدات.
هــاوکات بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن دنیــاى ئیســامیش
بــۆ ئــەوەى لــە پشــتیوانییەکاىن ســعودییە بەهرەمەندبــن.
ئەندێشــەى ســیاىس و هــزرى خۆیــان لەپــاڵ وەهابیزمــدا
دەگونجــان .ئەگــەر تەماشــاى ســەرژمێریەکان بکەیــن
دەبینیــن تاوەکــو پێــش  2002ســعودییە  70ملیــار دۆالرى
بەخشــیووە .ئەمــەش لەپێنــاو پێشــکەوتن و باڵوبوونــەوەى
وەهابیزمــدا لــە دەرەوەى واڵتەکــەى خــۆى .هەمــوو
ئــەو پارەیــە لــە ڕێگــەى ڕێکخــراوە خێرخوازییــەکاىن
ســعودییەوە گوازراونەتــەوە ،ئــەو ڕێکخراوانــە بــە تــەواوى
جیــاوازن لــە حکومــەت ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا شــتەکە
زۆر جیــاوازە لــەوەى ،کــە بــەم شــێوەیە تێبگەیــن .لــە
دیارتریــن ڕێکخــراوە نێــو نەتەوەییــەکان بریتیــن لــە
ڕێکخــراوى فریاکەوتنــى نێونەتەوەیــى ،دامــەزراوەى
حەرەمەیــن ،ڕێکخــراوى فریاکەوتنــى خێرخــوازى
تەندروســتى ،کۆمەڵــەى جیهــاىن الواىن موســڵامن.
بەپێــى ڕۆژنامــەى (عەیــن لیەقیــن)ى ســعودیە تەنهــا
دامــەزراوەى حەرەمەیــن ،سپۆنســەرى دەرچوانــدىن 13
ملیــۆن پەرتووکــى ئیســامى و کردنــەوەى  1100مزگــەوت
و ناوەنــدى ئیســامى ،قوتابخانــە ،هەروەهــا پۆســتى
 350هــەزار نامــەى بانگهێشــتیان کــردووە بــۆ ئەوانــەى،
کــە دەبنــە موســڵامن .هــاوکات ئــەوان سپۆنســەرى
بەڕێوەچــووىن  6ماڵپــەڕى ئەنتەرنێتــى دەبــەن بەڕێــووە.
هەروەهــا دەزگاى فریاکەوتنــى ئیســامى  3800مزگــەوىت
تەواوکــردووە ،هــاوکات  45ملیــۆن دۆالریــى لەبــوارى
پــەروەردەى ئیســامیدا بەخشــیووە ،جگــە لــەوەش 6000
بانگخــوازى ئــەوان کۆمەکییــان دەکرێــت ،کــە پەیوەســت
بــە باڵوبوونــەوەى وەهابیــزم لــەکاردا بــن .لەبەرئــەوە
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ئەگەریــش وترابێــت ئایدیــاى وەهابیــزم بنەمایەکــى
ســەرەکى نییــە بــۆ باڵوبوونــەوەى تیــرۆر و جیهــاد ،بــەاڵم
میتــۆدى ســعودییە لــە باڵوبوونــەوەى وەهابیزمــدا بــە
دڵنیاییــەوە دیارتریــن فاکتــەرى کاریگــەرى زیندوویــەىت
تیــرۆر و جیهــادە .دەکرێــت پشــتیوانییەکاىن ســعودییە بــۆ
وەهابیــزم دابەشــبکەین بەســەر دوو قۆناغــدا :قۆناغەکاىن
پێــش و پــاىش 11ى ســێپتەمبەرن.
لــە قۆناغــى پێــش یــازدەى ســێپتەمبەردا ،ســعودییە
پشــتیواىن بزووتنــەوە جیهادییــەکاىن دەکــرد لــە
خەباتەکەیانــدا دژ بــە داگیــرکارى ســۆڤییەت لــە
ئەفغانســتاندا .جیهــاد لــە ســۆڤییەت لــە  1979دا دروســت
خاڵــى وەرچەرخــاىن نەزمــى تیــرۆر و دەســتپێکى تیــرۆرى
نێونەتەوەیــى ئیســامى لەوێــوە لــە دایــک دەبێــت .دیــارە

ئەمهریــکا ڕوانینێکــى ئەرێنــى بــۆ گرووپــە
جیهادییەکانــى دژ بــە ســۆڤێەت هەبــوو.
هۆکارێکى ترى پشــتیوانییەکانى ســعودیە
بــۆ جیهادییــهكان ئــەو ڕاســتییە بــوو،
کــە ســعودیە دەیویســت جیهادییهكانــی
واڵتەکــەى بنێرێتــە گۆڕەپانــى جەنــگ لــ ه
ئهمهریــكا ،تــا خــۆى لێیــان قوتــار بێــت
هۆکارێکــى پشــتیواىن ســعودیە بــۆ جیهــاد لە ئەفغانســتاندا
بریتیبــوو لــە :بەدەســتهێناىن پەیوەندییەکــى باشــر لەپــاڵ
ئەمریــکا دا .چوونکــە لــەو قۆناغــەدا جەنگــى ســارد لــە
ناوچەکــەدا دەگــوزەرا .هەربۆیــە ئەمهریــکا ڕوانینێکــى
ئەرێنــى بــۆ گرووپــە جیهادییــەکاىن دژ بــە ســۆڤییەت
هەبــوو .هۆکارێکــى تــرى پشــتیوانییەکاىن ســعودیە
بــۆ جیهادییــهكان ئــەو ڕاســتییە بــوو ،کــە ســعودیە
دەیویســت زۆرێــک لــەو الوە جیهادییانــەى نــاو واڵتەکــەى
بنێرێتــە گۆڕەپــاى جەنگــى ئــەوێ ،بــۆ خــۆى لێیــان قوتــار
بێــت .هــەر بۆیــە نزیکــەى  12هــەزار الوى ســعودى لــە
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نــاو ملمالنــێ و جەنگــى ئەفغانســتاندا دژ بــە ســۆڤێت
بەشــدارییانکرد .پــاش پاشەکشــەى ســۆڤییەت لــە 1989دا،
ئیــدى وردە وردە بزووتنــەوەى تاڵیبــان لــە ئەفغانســتاندا
دەرکــەوت .بزووتنــەوەى تاڵیبــان لــە ســاڵى  1996دا
حکومەتیــان بوونیــادن ،ئــەوان داراى تایبەمتەندییەکــى زۆر
توونــد و داخـراو بــوون .ئەدەبیــاىت خۆیــان لــە ئەندێشــەى
وەهابییەکانــەوە هەڵگــۆزا بــوو .لەوکاتــەدا حکومەتەکــەى
تاڵیبــان تەنهــا لەالیــەن ســێ واڵتــەوە نــارسا بــوو .یەکێــک
لــەو ســێ واڵتــە عەرەبســتاىن ســعودیە بــوو .ســعودییە
لــە ناســاندىن حکومــەىت تاڵیبانــدا بەرژەوەنــدی هەبــوو،
چوونکــە هاوبەشــێکى دیکــەى دژى ئێـراىن لــە ناوچەکــەدا
دەهاتــە پێشــێەوە .بــەاڵم لــەم نێوەنــدەدا قاعیــدە
دێتــە پێشــێەوە و پەناگەیەکــى لــە ئەفغانســتاندا بــۆ
دروســت دەبێــت .بــەاڵم قاعیــدە بەســەختى ڕووبــەڕووى
هەماهەنگــى ئەمریــکا و ســعودییە دەوەســتێتەوە.
لــەم میانــەدا تاڵیبــان ڕۆڵێکــى گرنگــى لــە کپکردنــەوەى
بانگەشــەکان دەبینێــت .ئــەو بانگەشــانەى ،کــە دژ بــە
بەرپرســاىن ریــاز دەکــران .بــەاڵم ڕەوشــەکە لــە پــاش
ڕووداوى یــازدەى ســێپتەمبەرى  2001وە بــە شــێوەیەکى
قوڵــى گــۆڕا .لێــرەوە حکومــەىت ســعودییە ســەرلەبەرى
پەیوەندییــەکاىن لەپــاڵ تاڵیبــان و بزووتنــەوە جیهادییــەکاىن
ئــەوێ وەســتاند .چاوەڕێــى ئــەم هەڵوێســتەى ســعودییە
دەکــرا .چونکــە ســعودییە هێشــتنەوەى پەیوەندییەکــى
بــاىش لەگــەڵ کۆشــکى ســپی دا لــەال مەبەســت بــوو.
ئەوەیــش لــە جەنگــى عێراقــدا لــە  2003دا ڕوون بــوو.
چوونکــە بەشــدارى ســعودیە لــە ئەفغانســتان دژ بــە
ســۆڤییەت زۆر بەرچــاو بــوو .لەبەرامبــەردا بەشــداریکردىن
ســعودیەکان بــۆ بەرگریــی عێــراق لەبــەردەم تەگــەرەى
ســنوور و ڕێــوو شــوێنى توونــدى حکومــەىت ســعودییەدا
بــوو ،هەربۆیــە ئــەو جیهــادەى جیهادییــەکان لــە
ئەفغانســتان کردیــان لــە عێراقــدا نەیانکــرد.
بــە کــورىت دەتوانیــن بڵێیــن ،کــە حکومــەىت ســعودییە
ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیزمــى بــۆ مەبەســتى بەرژەوەنــدى
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ســیاىس و هەژمــووىن دەســەاڵت لەنێــو جیهــاىن ئیســامیدا
بەکاردەهێنــا ،ســعودییە پــارەى چنــگ کەوتــووى پەتڕۆڵــى
لەبــوارى ئامانجــە سیاســییەکاىن خۆیــدا خســتبووە گــەڕ.
هــاوکات ســعودیە لــە پشــتیواىن گرووپــە هەمەچەشــن
و ڕێکخــراوە جــۆراو جۆرەکانــدا بــوو .پشــتیواىن لــە
درووســت بــوون مزگــەوت و قوتابخانــە و حوجــرە
دەکــرد .هــەر شــتێک لــە بەرژەوەنــدى و پێنــاوى هــزرى
وەهابیزمــدا بووایــە دەســتى بــۆ دەبــرد .لــە ڕێگــەى
دەزگا خێرخوازییەکانیشــەوە بڕێکــى زۆر پــارە و پوڵــى
خســتە بەردەســت و بــۆ هەمــان مەبەســت تەخشــانوو
پەخشــاىن کــرد .هــەر لــەو ڕێگەیــەوە ئــەو پارەوپوڵــە بــۆ
خزمــەت و بەرژەوەنــدى ڕێکخــراوە تیرۆریســتى و کارە
تیرۆریســتییەکان خەرجدەک ـرا .هەمــوو ئــەو کۆمەکانــەى
ســعودییە بــوو ،کــە چــاوى قاعیــدەى لەبــەردەم دنیــاى
تیــرۆردا باســکردوو بیــرى تیــرۆرى خســتە نــاو میتــۆدى
گــرووپ و ڕێکخراوەکانــەوە .بــە مەبەســت بێــت یــان نــا
ســعودییە بەرپــرىس پەرەگرتنــى گرووپــە جیهادییەکانــە،

فاکتــەرى ئــەم کارەى ســعودییەش ســووربووىن ســعودییە
بێــت بــۆ هەژمــووىن دەســەاڵىت سیاســیی یــان ئایدیــاى
وەهابیــزم ،بەرپرســیارییەکەى لــە ئەســتۆى ســعودییە
دایــە.
وەهابیزم لە بۆسنەو رسبیا
هــزرى وەهابیــی لەمیــاىن جەنگــى بۆســنە دا 1992ـ1995
هاتــە نــاو نیمچــە دوورگــەى باڵکانــەوە ،ئــەم هــزرە لــە
بۆســنە ،لــە هەرێمــى ســانتزاکى رسبیــادا جێگــر بــوو.
ئــەوە ســەرەڕاى ئــەو ڕاســتییە دێــت ،کــە زۆرترینــى
کۆمەڵگــەى موســوڵامن نشــینى بۆســنە لــە پێــش جەنگــدا
ســیکۆالر بــوون( .عــەىل عیــزەت بیگۆڤیــچ) ،ڕێبــەرى
پــارىت موســڵامنان بــۆ کارى دیموکــراىت ،پێکــەوە لەپــاڵ
پڕوپاگەنــدەى کــرواىت و رسبییــەکان ،گەاڵڵــەى شوناســێکى
نوێیــان بــۆ موســڵامناىن ئــەوێ کــرد .لــەم شوناســەدا هــەم
کۆنزەرڤاتیــڤ و هــەم نومایــاىن ئایینــى بەدیــار دەکــەوت.
ئــەم وێنایــەى عــەىل عیــزەت ،پەیامێک بــوو بۆ موســڵامناىن
جیهــان تــا لــە ڕووى چــەک و چــۆڵ و مــادەوە ،لــە ڕووى
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هێــزى مرۆییــەوە بەهانــاى بـرا موســوڵامنەکانیانەوە بێــن.
لــەم پێودانگــەوە نزیکــەى  3000جەنــگاوەرى موســڵامن
پەڕینــەوە بــۆ بۆســنەو یەکــەى ســەربازى موجاهیدانیــان
دامەزرانــد.
ئــەو یەکەیــە بوونــە بەشــێکى مۆڵەتپێــدراو ،یاســایی
لەنــاو ئەرتــەىش بۆســنە و هــەرزە گۆبینــدا .ئــەوان
بنکــەى ســەرەکییان لــە ناوەنــدى بۆســنەدا بــوو .لــە
شــارۆچکەکاىن تــوزال ،زینیــکا ،ماغــاى .ئــەو یەکەییــە
زۆربەیــان ئــەو چەکــدارە غەوارانــە بــوون ،کــە پێشــر لــە
جەنگــى ئەفغانســتاندا بەشــدارییان کــرد بــوو .ئــەوان لــە
ڕاپۆرتەکانــدا بــە بــێ بەزەیــى و تووندوتیــژ و خوێنڕێــژى
نــاو جەنگــەکان نــاو دەبرێــن .وەهــا دەنگۆیــان چــوو بــوو،
کــە لــە ئاواییــەکاىن رسبیــا و کرواتیــادا دەســتیان لــە کــەس

ئەگەرچــى هــاوکارى ئــەو موجاهیدانــە ،بــۆ
موســڵمانانى بۆســنە لــە ئاســتێکى بەرچــاودا
بــوو ،بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ ســەپاندنى
وەهابیــزم بەســەر کۆمەڵگــەی بۆســنهدا بــووە
مایــەى پێکدادانێــک لەنــاو ئــەو کۆمەڵگــە
موســوڵمان نشــینەدا ،ئــەو بەریەککەوتنــە
تاوەکــو ئێســتا بەردەوامــى هەیــە

نــە دەپاراســتووە ،بواریــان بــە زینــدوو مانــەوەى کەســێک
نــەداوە .ئــەو میتــۆدەى ئــەوان گرتبوویانــە بــەر ،تــرس،
بیمەیــان بەجۆرێــک خســتبووە دڵــى نەیــاراىن ســوپاکەى
عــەىل عیــزەت بیگۆڤیجــەوە ،کــە گەلێــک ســەرکەوتن
و دەســتکەوىت گەورەیــان بــۆ بۆســنییەکان بەدەســتهێا.
دیــارە ئــەم گرووپــى موجاهیدینــە لەبــەر ئــەم هۆکارانــەى
خــوارەوە کێشــەو گرفتیــان لێکەوتــەوە :یەکەمیــن هــۆکار
ئەوەبــوو لەالیــەن ســەرکردە بــااڵکاىن ســوپاوە زۆر بــە
ئەســتەم کۆنتــڕۆڵ دەکـران و جڵەوگیــر دەبــوون .هــاوکات
ڕێزیــان لــە دەســەاڵتە دیموکراتییــەکان نەدەگــرت.
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دووەم هۆکاریــش ئەوەبــوو ،کــە موســڵامناىن بەڵــکان
بــە تــەواوى جیــاواز بــوون لــەو موجاهیــدە غەوارانــە،
کــە هاتبــوون .چوونکــە لەالیەکــەوە موســڵامناىن بۆســنا
زۆرترینیــان ســیکۆالر بــوون و پاپەنــد نەبــوون بــەو ڕێســا
تووندوتیــژە ئایینییانــەى ئەوانــەوە .لەالیەکیــرەوە زۆربــەى
موجاهیــدەکان ســەر بــە ڕەوگــە ،ڕێبــازى وەهابییــەکان
بــوون و زۆر بەتوونــدى پەیوەســت بــوون بــە بەهــا
ئیســامییە تووندوتیژەکانــەوە .بــۆ منوونــە کاتێــک بینیــان
موســڵامنە براکانیــان گۆشــتى بــەراز دەخــۆن ،خواردنــەوە
کحولییــەکان دەخۆنــەوە بەجارێــک دووچــارى شــۆکبوون.
لەوێــدا کۆمۆنیــزم کۆمەڵگەیەکــى پێکــەوە نابــوو ،کــە
موســڵامنەکان تێیــدا خاچیــان دەکــردە گەردنیــان .ئــەوە
لەکاتێکــدا بەبــێ ئــەوەى لێکیبدەنــەوە مانــاى ئــەو خاچــە
چییــە .دەبــوو جەنــدەل ،کــە پاســەواىن تایبــەىت بــن الدن
بــوو ،یەکێــک بــوو لــەو موجاهیدانــەى ،کــە گەیشــتبووە
بۆســنە ،ئــەوەى خســتە ڕوو ،کــە موســڵامناىن بۆســنە لــە
ژێــر مەتــرىس هــزر و ئەتــوارى کەنیســەى ئینگالنــدن.
هــەر ئەمــەش بــوو وایکــرد ،کــە موجاهیــدەکان،
لــە پــاش تەواوبــووىن ملمالنێــکان مبێننــەوە ،هــزرى
وەهابیــزم لەنێــو ئەوانــدا بــرەو پێبــدەن .موجاهیــدەکان
هەســتیانکرد لەبــەردەم ئەرکێکــى نوێــدان و لەســەرییانە
خەڵکــى بــەرەو ڕێگــەى ڕاســت و دروســتى ئیســام
ئاڕاســتە بکــەن .ئەگەرچــى هــاوکارى ئــەو موجاهیدانــە،
بــۆ موســڵامناىن بۆســنە لــە ئاســتێکى گــەورەو بەرچــاودا
بــوو ،بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ ســەپاندىن وەهابیــزم بەســەر
ئــەو کۆمەڵگــەدا بــووە مایــەى پێکدادانێــک لەنــاو ئــەو
کۆمەڵگــە موســوڵامن نشــینەدا .ئــەو بەریەککەوتنــە لەنێــو
وەهــاىب و خەڵکــى ئەوێــدا هــەر لــە ڕۆژاىن جەنگەکانــەوە
تاوەکــو ئێســتا بەردەوامــى هەیــە.
لەوێــدا موســڵامنەکان زۆر بــە تووندى دژ بــە پەیڕەوى ئەو
یاســا شــەرعییانەن ،کــە غــەوارەکان دەیانەوێت بیســەپێنن.
بــۆ منوونــە لــە شــارۆچکەى لیزیــکا موســڵامنە غــەوارە
وەهابییــەکان هەســتان بــە ســووتاندىن ئــەو بازاڕچیانــەى،
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کــە شــمەکى جوانــکارى و مــۆدە و وێنــە پــۆرن و
ڕۆمانســییەکانیان دەفرۆشــت .هــاوکات هەمــوو ئــەو ژن و
پیاوانەیان دەخســتە ژێر فشــارەوە ،کە ڕێســا شــەرعییەکاىن
ئەوانیــان دەدایــە دوواوە .هــاوکات ئــەو موســڵامنانەى،
کــە لــە دەرەوە هاتبــوون ،لــە جەنگــى ئــەوەدا بــوون ،کــە
دەوڵەتێکــى ئیســامى تــەواو لــە ئەوروپــا دا دروســتبکەن،
بــەاڵم سیاســەىت دەســەاڵتە لۆکاڵییەکــەى ئــەوێ نەیــارى
ئــەو نیــازەى ئــەوان بــوو .بەتایبــەىت دامــەزراوە و پیــاواىن
میــری .دەســەاڵتداران مەبەســتیان بــوو بۆســنە بپارێزرێــت
و واڵتێکیــان هەبێــت وەک ئــەوەى ،لــە ڕابــردوودا شــوێنى
کلتــورە جیــاوازەکان بــۆ مبێنێتــەوە .دیــارە ئــەم سیاســەتە
لەمیــاىن پێکدادانەکانــدا گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە .لەپــاش
واژۆکــردىن ڕێکەوتننامــەى دایتــۆن ،کــە خاڵــى کۆتایــی
پێکدادانــەکان بــوو .ئیــدى یەکــەى موجاهیــدەکان لــە کار
و چاالکــى وەســتان .بــەاڵم دەســەاڵتداراىن واڵت پاداشــتى
ئەوانیــان بــەوە دانــەوە ،کــە پاســپۆرىت واڵتەکەیــان بدەنــێ
و مــاىف مانەوەیــان پێبــدەن.
هــاوکات ڕێگەشــیان پێــدان مبێننــەوە تــا ئایدیــا و هــزرى
ئیســامەىت خۆیــان باڵوبکەنــەوە .زۆربــەى ئەوانــە
مانــەوە ،لــە ئاواییەکــدا بەنــاوى بۆســینیا جێگیــر بــوون،
ئیــدى ئــەو ئاواییــە بــووە ناوەنــدى وەهابییــەکاىن بۆســنە.
ئــەو جیهادییانــەى ،کــە لــەوێ مابوونــەوە هەتاوەکــو
ڕووداوەکاىن یــازدەى ســێپتەمبەرى  2001دووچــارى هیــچ
گیــر و گازێــک نەبوونــەوە لەتــەک دەســەاڵتداراىن بۆســنە.
تەنانــەت تــا ئــەو ڕێککەوتــە ســەردانەکاىن پلــە بــااڵکاىن
قاعیــدە بــۆ بۆســنە زۆر بــە ســنگ فراوانییــەوە لەالیــەن
بەرپرســاىن بۆســنە پێشــوازییان لێدەکــرا .بــۆ منوونــە:
ئەیمــەن زەواهیــرى ،هاتووچــۆى هەبــوو ،پێشــوازیىش
لێدەکــرا .بــەاڵم لــە دەرهاویشــتەى هێرشــەکاىن ســەر
ئەمریــکادا ئیــدى ڕەوشــێکى نــوێ هاتــە پێشــەوە ،کــە
فشــار بۆســەر هەمــوو حکومەتــەکان دروســتبوو تــا لــە
جەنگــى ڕووبــەڕوو بوونــەوەى تیــرۆردا هەڵوێســت و
هەماهەنگــى خۆیــان نەشــارنەوە .هەربۆیــە بۆســنەش

بــەدەر نەبــوو لــەم ڕەوشــە.
بەرپرســاىن ئەوێــش نومایــاىن ڕوانگــە خۆرئاواییەکــەى
خۆیــان نەشــاردەوە .لــە یەکــەم کاردانــەوەدا دەســتیانکرد
بــە دیپۆرتکردنــەوەى ئــەو موجاهیدانــەى ،کــە لــە
بۆســنیادا نیشــتەجێبوون .ئەوانیــش ناچــار بــوون لەژێــر
تیــن و تــاوى بەرپرســەکاندا بڕیــارى جێهێــاىن واڵت
بــدەن .یەکــەم ڕێبــەرى وەهابییــەکاىن ئــەوێ (یوســف
بارســیک) بــوو .ئــەو داراى ڕوانگەیەکــى رادیــکاڵ و بنــاژۆ
بــوو ،بــە بەردەوامــى لــە ملمالنێــدا بــوو لەپــاڵ موســڵامنە
لۆکاڵییــەکاىن ئەوێــدا .ئــەو هەوڵیــدا بــە زۆر و گوندەیــی
بچێتــە نــاو مزگــەوىت قەیســەرى ســەرایڤۆ وە.
ئــەوە لەکاتێکــدا مزگەوتەکــە هــى موســڵامنە لۆکاڵییــەکاىن
ئــەوێ بــوو .هەربۆیــە ئەمــە بــووە پێکــدادان لەنێــوان
موســڵامنەکاىن ئەوێــدا .دوواجــار ئــەم پیاوە لــە ڕووداوێکى
پێکــداداىن ئۆتۆمبێــل لــە  2007دا گیــاىن لەدەســتدا.
دیــارە پــاش ئــەوەى موســڵامنە وەهابییــەکان لــە ئاوایــى
بۆســنییا دەرکرانــن ئیــدى ڕوویانکــردە غــور و نجامــاوکا،
ئەوێیــان کــردە ناوەندێکــى نوێــى گردبوونەوەیــان .لەوێــدا
نشــینگەیەکیان دروســتکرد ،کــە ئیــدى گوێیــان بــە یاســا
و ڕێســاى بۆســنییەکان نــەدەدا .ئــەوان بــە پێودانگــى
شــەریعەت دەجواڵنــەوە ،دیــارە بۆســنیەکان بــە ڕەوىش
ئــەو نشــینگەیەیان دەزاىن .بــەاڵم هیــچ کاردانەوەیەکیــان
لەهەمبەریــدا نەبــوو .هــاوکات بــە تــەواوەىت مزگــەوت ،لە
دەرەوە کۆنتڕۆڵیــان بــوو .ســەرکردەى نوێــى وەهابیــەکان
(نــورسەت ئیامنۆڤیــچ) بــوو .ئــەوە خــۆى بــە ئەندامــى
هەرێمێکــى خــوود موختــارى ســەربەخۆ لــە نشــینگەى
غورونجامــاوکادا دەناســاند .ناوب ـراو کەســێکى رادیــکاڵ و
بانگخوازێکــى تووندوتیــژ بــوو ،ئــەو بەئاشــکرا پشــتیواىن
لــە چاالکییــەکاىن بــن الدن دەکــرد .لــە شــەوى 2/1ى مانگى
دوودا پۆلیــى بۆســنە هەڵیکوتایە ســەر نشــینگەکە تاوەکو
بیهێنێتــەوە ژێــر ڕکێفــى میریــی ،ئــەوە بــوو نــورسەت و
شــەش لــە وەهابییــە دیــارەکان بــە تــاواىن هەوڵــى تێکــدان
و پێشــێلکارى دەســتور و نانــەوەى گێچــەڵ تۆمەتبارکـران.
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هــاوکات ئیامنۆڤیــج لــە  2008دا بــەوە تۆمەتبارک ـرا ،کــە
وانــەى بــە  15زاڕۆ وتووەتــەوە لەســەر بنەمــاى وانــەى
و میتــۆدى سیســتەمى ئەردەنییــەکان ڕایهێانــوون ،بــەاڵم
لەبەرئــەوەى بەڵگــەى تــەواو لەبەردەســتدا نەبــوون
تۆمەتبارکردنــەوە ،کــە درایــە دوواوە .دیــارە ژینگــە و
هەلومەرجــى ملمالنێــى نێــوان موســڵامناىن ئەوێــوە
وەهابییــەکان شــتێکى دیــار و بەرچــاو بــوو .ئەوەیــش
لــە دەســتپێکى پێکــەوە ژیانیانــەوە بەدیــار کەوتبــوو .بــۆ
منوونــە وەهابییــەکان ئــەو خامنانەیــان توانــج لێــدەدا،
کــە پۆشــاکەکەیان بــااڵ پــۆش نەبــوو ،یــان ڕووســەرى و
چارشــێویان نەپــۆىش بــوو .هــاوکات فەرمانیــان دەکــرد بــە
خەڵکــى ،کــە مۆســیقا و بەیــت و بالــۆرەى هونــەرى لــە
نێــو ماڵەکانیــان گوێنەگــرن.
هــاوکات وەهابییــەکان لــە  1997دا ڕوویانکــردە رسبیــا.
ئــەوان لــە هەرێمــى ســانتزاکدا نیشــتەجێ بــوون .ئــەوێ
هەرێمێــک بــوو ،کــە زۆرترینــى موســڵامنەکاىن رسبیــا
لەوێــدا بــوون .لەمیــاىن جەنگــەکاىن یوگســافیادا .ڕەوىش
ســانتزاک بەشــێوەیەکى ئاشــتیانە مابوویــەوە .ئــەوە
ســەرەڕاى ئــەو پشــێوییە مەزنــەى ،کــە لەنێــوان رسبــە
ئەرسەدۆکســەکان و موســڵامنەکاندا بــووىن هەبــوو .لێــرەدا
هەرێمەکــە زەمینەیەکــى لەبــار بــوو بــۆ وەهابییــەکان
تــا ئەدەبیــاىت خۆیــان لەنێویــدا باڵوبکەنــەوە .هــۆکارى
ئەوەیــش لــەوەدا بــوو ،کــە موســڵامنەکاىن ئــەوێ
زۆر کۆنســەرڤاتیڤ و نەریتخوازتربــوون تــا ئەوانــەى
لــە بۆســنەدا بــوون .هــۆکارى دووەم زۆر ئاڵــۆز تــرە.
چوونکــە ســانتزاک داراى کێشــەگەلێکى گــەورە بــوو،
لەگــەڵ مادەهۆشــبەرەکاندا ،ســانتزاک هەرێمێــک بــوو
کــە زۆرترینــى تووشــبوان و گیرۆدەبــوواىن هیرۆیینــى لــە
رسبســتاندا لێبــوو .ئەوانــەى ،کــە گرفتــارى موعتادەکانیــان
بــوون هانایــان بۆ هێــز و جواڵنــەوە ،هاوکارێــک دەبرد ،کە
لــەو گرفتارییــە قوتاریــان بــکات .دیــارە کــە وەهابییــەکان
ئــەو زەمینەیەشــیان قۆســتەوە .بەهــاى ئــەم هەماهەنگــى
و هاوکارییــە دەبــوو بــوون بــە وەهابیــی چارەســەریی

ئایدیا دیپلۆماتیك

کردبایــە .دیــارە کــە ئەمــە میتۆدێکــى ســەرکەوتوو بــوو بــۆ
باڵوبوونــەوەى ئایدیــا و هــزرى وەهابیــزم.
نۆڤــى ،بــازاڕى نێوەنــدى هەرێمــى ســانتزاک لــە 2002
دا بــووە گۆڕپانێکــى چــاالک بــۆ وەهابییــەکان .ئــەوان
دەستپێشــخەرییانکرد بــۆ هەڵمەتێکــى هاوکاریــی بــۆ
ئەوانــەى دووچــارى مــادە هۆشــبەرەکان بــوون .هەروەهــا
لــە ئۆکتۆبــەرى  2002دا وەهابییــەکان هەســتان بــە
دابەشــکردىن باڵوکراوەکانیــان لەبــەردەم باڵەخانەى زانکۆدا
و داوایاندەکــرد ،کــە پێشــوازى و بەشــداریی لــە بۆنــەى
یــادى کریســتیانەکاندا نەکرێــت .هــاوکات چاالکوانــە
رادیکاڵــەکان هەســتان بــە تێکــداىن ئاهەنگــى گرووپــى
بەلەگــرادى باڵــکاىن لــە نۆڤــى بــازاڕدا ،چوونکــە ئــەوان
مۆســیقایان بــە کارى شــەیتان دەزاىن .هــاوکات وتــارى
پــاش نوێــژى مزگەوتەکانیــان هەڵوەشــاندەوە ،هــاوکات
کارى ڕێکخـراوەکان بــۆ هۆشــیارى و هانــداىن تەندروســتى
سێکســییان قەدەغەکــرد .چوونکــە هەمــوو ئەمکارانــە
بــە هەوڵــى نامۆڕاڵــى لــە ڕوانگــەى وەهابییەکانــەوە
لێکدەدرایــەوە.
یهكهمیــن ڕووداو ،کــە ســەرنجى فــرەى بــۆالى
وەهابییــەکاىن ســانتزاک ڕاکێشــان بریتیبــوو لــە ڕووداوێــک،
کــە لــە ترشینــى یەکەمــى  2006ڕوویــدا ،وەهابییــەکان
هەســتان بــە ڕێکخســتنى ناڕەزاییەکــى جەماوەریــی دژ
بــە وێنــە کاریکاتێرییــەکاىن ڕۆژنامەیەکــى دانیامرکیــی.
لــە ناڕەزاییەکــەدا هەســتان بــە ســووتاندىن ئــااڵى
دانیــارک و ئیرسائیــل لــە نۆڤــى بــازاڕدا .ڕووداوێــک،
کــە لــە دەرهاویشــتەى ئــەم خۆپیشــاندانەدا ڕوویــدا لــە
نۆڤەمبــەرى هەمــان ســاڵدا بــوو ،لــە مزگــەوىت ئــاراىب نۆڤى
بــازاڕدا جەنگێــک هەڵگیرســا .لەوێــدا دوو الوى وەهــاىب
لەالیــەن عیــزەت فیجولجانینــەوە کــوژران .ئــەو پشــتیواىن
موفتــى ناوخــۆى بۆســنە مواریــم زۆکۆرلیــج بــوو .16ئیــدى
بەزوویــى ناکۆکییــەکاىن نێــوان وەهابییــەکان و موفتــى
پەرەیانگــرت .ئــەم ملمالنێیانــە ســەرنجى دەســەاڵتداراىن
بەلەگرادیــان بــۆالى خۆیــان ڕاکێشــا .ئەمەیــش هۆیــەک
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بــوو تــا لێکۆڵینــەوەى وردتــر لەســەر وەهابییــەکان بکــەن.
لێکۆڵینــەوەکان توانیــان کەمپێکــى ڕاهێنــاىن تیرۆریســتان
لــە گونــدى زەبریــن پێبزانــن .ئــەو ئاواییــە  30کــم لــە نۆڤى
پــازاڕەوە دوورە .لەوێــدا پۆلیــس تواىن بڕێکــى زۆر لە چەک
و چــۆڵ و ئازوقــە و ئام ـڕازى دیکــە بدۆزێتــەوە .مانگێــک
پــاش دەســتگرتن بەســەر ئــەو کەمپــە دا ،پۆلیــى رسبیــا،
(ســافیت بیگۆفیتــش) و (ســندرا موفیتــى) قۆڵبەســتکرد
و (ئیســاعیل برینتکی)یــان کوشــت .ئــەو وەکــو ڕێبــەرى
وەهابییــەکاىن ســانتزاک تەماشــا دەکــرا .هەمــوو ئەوانــە
تۆمەتبارکــران بــە کردنــەوەى کەمــپ و پالندانــان بــۆ
کوشــتنى ئاینییــە لۆکاڵییــەکان و سیاســییە موســڵامنەکاىن
هەرێمــى ســانتزاک .ئیــدى پــاش ئــەو ڕووداوانــە
وەهابییــەکان هیــچ جــێ ســەنج نەبــوون ،ڕووداویــرى
بــەدوودا نەهــات .بەگوێــرەى (رادیوبۆزۆفیتــش)
هەمــوو ئــەو وەهابیانــە وەک پۆلیــى شــەریعە وان و
چاالکییەکانیشــیان هێشــتا بەرچــاوە .ئــەوان داراى ڕێســا
گەلێکــى تووندوتیــژن لەبــارەى مــۆڕاڵ و هەڵســوکەت و
جلوبەرگــى پیــاوان و ژنــان .هــاوکات بــە ئاســاىن دەتــواىن
وەهابییــەک بناســیتەوە کاتێــک ،کــە دەیبینیــت .ئــەوان
ڕیشــیان بەرداوەتــەوە و شەڕواڵەکانیشــیان لــە ســەرووى
قولەپێیانەوەیــە ،ژنەکانیشــیان بااڵپۆشــن ،وان لەژێــر
چارشــێودا و تەنــێ چاوەکانیــان بــەدەرەوەن .ئــەوان چەنــد
زانیارییەکیــان هەیــە ،کــە دەیدەنــە ژنــان ،تەنانــەت ئــەو
ژنانــەش ،کــە هەڵگــرى هــزرى وەهابــی نیــن.
فاکتــەرى ئەمــەش زۆر ســانایە .لــە ڕاســتیدا وەهابییــەکان
زۆر نیــن .بــەاڵم میتۆدەکەیان وەک جۆرێــک لە پڕوپاگەندە
بەرچــاو دەکەوێــت .هەربۆیــە دەیانەوێت واپیشــان بدەن،
کــە داراى ئیاتێکــن و ئــەوان خــاوەىن ڕێگــەى ڕاســت و
دروســن .چوونکــە ئــەوان لــە ڕووى ڕێــژەوە تەنهــا 1000
کەســێک دەبــن لە هەرێمى ســانتزاکدا .بــەاڵم وەهابییهکان
لەالیــەن حکومەتــە ئیســامییەکانەوە لــە هــەردوو
رسبیــاو بۆســنەدا ،بــە تایبــەىت لەالیــەن عەرەبســتاىن
ســعودیەوە زۆر پشــتیوانییان لێدەکرێــت .هەماهەنگــى
سلۆبۆدان میلۆسۆڤیچ
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و هاوکارییەکانیــش لــە ڕێگــەى بەرنامــە کۆمەاڵیەتییــە
جۆراوجۆرەکانەوەیــە .بــۆ منوونــە :دوورســتکردىن قوتابخانە
و نۆژەنکردنــەوەى ئــەو شــوێنەى ئاینییانــەى ،کــە لەمیــاىن
جەنگــە ناوخۆییەکــەدا خاپــوور بــوون .هەروەهــا
ســعودییە سپۆنســەرى دروســتکردىن چەندیــن مزگەوتنــى
نوێیــە ،لــە بۆســنە ،رسبیــا ،هەرێمــى ســانتزاکدا .هەرچەنــد
مزگەوتــەکان لەســەر نەخشــە و فۆرمێکــى نوێــى جیــا لــە
منوونــەکاىن هەرێمەکــە دروســتدەکرێن .هەمــوو ئــەو 550
مزگەوتــەى ،کــە لــە پــاش جەنــگ دروســتکراون ،تێکــڕا
لەســەر شــێواز و ســتایڵى وەهابییــەکان بوونیادنــراون.
بــۆ منوونــە مزگــەوىت (شــا فەهــد) لــە ســەرایبۆ ،لەســەر
شــێوەى مزگــەوىت وەهابیەیــکاىن ســعودییە کراوەتــەوە.
ســتایڵى مزگــەوىت وەهابییــەکان ڕووکارى ســپى بــوو.
ئەوەیــش بــەو واتایــە بــوو ،کــە لــە ڕیشــەوە ناواخــن و
ڕووکارى نەزمــە ناوخۆییەکــە دەگــۆڕن .زۆرێــک لــەو
شــارەزایانەى ڕەوشــەکە پێیانوابــوو ،کــە ســعودییە نیازێکــى
بــاىش لــە هەماهەنگــى ناوچەکــە هەبــوو .بــەاڵم هەوڵــى
دەدا ژێرخــاىن واڵتەکــە دابڕێژێتــەوە ،هــاوکات ئایدیــا و
هزرێکــى نوێــى ئیســامەىت بخزێنێتــە نــاو کۆمەڵگــەى
موســڵامىن ئەوێــوە.
ســعودییەکان هەمــان ئــەو کەنااڵنەیــان بەکاردەهێنــا،
کــە تێیــدا هەوڵــى باڵوبوونــەوەى وەهابییەتیــان دەدا لــە
جیهانــدا .هەربۆیــە ڕێکخــراوى فریاکەوتنــى ئیســامى
جیهــاىن بــەردەوام لــە نــاردىن پــارە و پوڵــدا بــوو بــۆ
موســڵامناىن بۆســنە .ئەمــەش لــە پــاش جەنگــى ناوخــۆى
ئــەو واڵتــە بــەردەوام بــوو .ئــەوە بــەردەوام بــوو تــا هێــزە
ئاســایش پارێــزەکاىن ســەر بــە ناتــۆ دەســتێوەردانیانکردوو
چاالکــى ئــەو ڕێکخراوانەیــان وەســتاند ،بــەاڵم کۆمــەک
و یارمەتییــەکان لــە ڕێگــەى کەناڵــى دیکــەوە هــەر
بەردەوامبــوون .ئیــدى زۆربــەى ئــەو هاوکارییانــەى
ســعودیە ،کــە لــە ڕێگــەى ڕێکخراوەکانــەوە دەنێردرایــە
بۆســنە ،لەالیــەن ئــەو ڕێکخراوانــەوە بــوو ،کــە بنکەکانیــان
لــە ڤییەنــادا بوو .بۆیــە حکومەتــە خۆرئاواییەکان فشــاریان
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خســتە ســەر بەرپرســە ناوخۆییــەکاىن بۆســنە تاوەکــو
هەمــوو ئــەو چەکــدارە غــەوارە وەهابییانــە دەربکــەن.
چونکــە واڵتــە خۆرئاواییــەکان نەیانــدە تــوواىن ڕێبگــرن لــە
هەناردەکــردىن پــول بــۆ موســڵامناىن بۆســنە ،ئــەوان لــەوە
دەترســان ئــەو پارانــە لــە بــوارى خۆپڕچەککــردن و کارى
تێرۆریســتیا بەکاربهێنــن.
ســەبارەت بــە ســانتزاک زۆرترینــى ئــەو پارانــەى ،کــە
دەهاتــن ،لــە پێنــاو کەمکرنــەوە و چارەســەرى گرفتــاراىن
مــادەى هۆشــبەر بــەکار دەهــات .ئەوە ســەرەڕاى ئــەوەى،
کــە دەســەاڵتداران لــە بۆســنە و رسبیــا توانیبوویــان
کەمپگەلێــک بدۆزنــەوە ،کــە تێیــدا ئامادەکاریدەکــرا بــۆ
تۆمارکــردن و ســازداىن جیهادییــە نوێیــەکان .لــە ڕاســتیدا
وابیرناکرێتــەوە ،کــە ئەوانــە بتوانــن هەڕەشــەیەک بــن
بۆســەر ئارامــى ناوچەکــە ،هــۆکارى ئــەوەش بریتییــە
لەمانــەى خــوارەوە :یەکــەم فاکتــەر ئەوەیــە ،کــە باڵــکان
شــوێنى ئامانجــى تێرۆریســتە نێونەتەوەییــەکان نییــە.
ئــەوان واڵتــەکاىن ئــەوێ بــە بەشــێک لــە خۆرئــاوا
نازانــن .هەرچەنــد بەشــێوەى جیــا ئــەو واڵتانــە نیــازى
پەیوەســتبوونیان هەیــە بــە خۆرئــاواوە .هــاوکات نیــازى
چاالکیشــیان نییــە .بــۆ منوونــە ئەگــەر هێــرش بکەنــە
ســەر باڵوێــزى ئەمریــکا لەبەلگ ـراد .ئــەوە ســەرنجى دنیــا
بۆخۆیــان ڕادەکێشــن و زیاتــر پــەى دەبرێــت بــە بنکــە
و بــارەگا شــاراوەکانیان .هــاوکات ئــەو شــوێنانەش ،کــە
الوان تۆمــار دەکــەن بــۆ کارى جیهــاىن داراى دەرفەتێکــى
کەمــە بــۆ خســتنەگەڕى چاالکییەکانیــان .هۆکارێکــى
دیکــە ئەوەیــە ،کــە ژمــارەى وەهابییــەکان لــەو ناوچانــە دا
ژمارەیەکــى الوازو کەمــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆرترینــى ئــەو
ژمــارە کەمــە ئیســامیی رادیــکاڵ نییــن .دیــارە ســەملاندىن
ئــەوەى ،کــە ئیســامییەکان ،لــە بۆســنە و رسبیــا نەبوونەتــە
هەڕەشــە مانــاى ئــەوە نییــە ئیــدى لــە ژێــر چاودێــرى
بەردەوامــدا نەبــن .بەڵکــو دۆزینــەوە ،داخســتنى یەک دوو
لــەو کەمپانــەى ئــەوان یارمەتییەکــى تــەواوى هەڵمــەىت
ڕووبــەڕوو بوونــەوەى تیــرۆرى نێونەتەوەیــی دەدات.
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ئەنجام
لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئــەوە ڕووندەبێتــەوە ،کــە هــزرى
وەهابــی شــوێنەوارى فــرەى بەســەر کۆمەڵــى موســڵامنەوە
هەیــە .لــە دوونیــادان ئــەم هەوڵــە بــۆ ئەوەیــە ،کــە لــە
ڕیشــەکان و گەشەســەندىن وەهابیــزم تێبگەیــن .لــە
ســەرەتاوە ئــەوە خراوەتــە ڕوو ،کــە ئــەم هــزرە چەنــدە
پەڕگیــر بــووە لەســەر پرســە ئایینیــەکان ،ئەوانــەى ،کــە
نزیــک نیــن بــە پەســەندکردىن ئــەم نــەزم و نواڕینــەوە.
ئەمــڕۆ وەهابیــزم شــۆرەىت هەیــە .ئەوەیــش بەهــۆى
ئــەوەوە نییــە ،کــە شــوێنکەوتوواىن زۆرن .هــاوکات بەهۆى
هــزر رو باوەڕیشــیانەوە نییــە ،کــە شــتێکى نوێــن یاخــود
جــێ مشــتوومڕن ،بەڵکــو بەهــۆى چەنــد هۆکارێکەوەیــە،
کــە لێــرەدا دەخرێنــە ڕوو :هــۆکارى یەکەمــى ناوبانگــى
وەهابیــزم دەگەڕێتــەوە بــۆ خانــەوادەى ســعود و
دەوڵەتەکەیــان ،چونکــە گومــاىن تێدانیــە ،کــە وەهابیــزم
دەیانەوێــت ،نەبــوو یاخــوود نەیاندەتــواىن بچنــە دەرەوە
نەجــد ،گــەر خێــزان و خانــداىن ســعود نــە بوونایــە.
هــاوکات ئــەم بارودۆخــەش بــۆ (ئــال ســعود) نەدەهاتــە
پێشــێەوە گــەر (موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهــاب)
نەبووایــە .بەڵکــو هــەردووال هەماهەنــگ و تەواوکــەرى
یەکــرى بــوون و لــە پێنــاو ئامانجــە کەســییەکاندا هاتنــە
پێشــێەوە .لەالیەکــەوە (بــن ســعود) ڕەوایــەىت ئایینــى
پێــدراو لەالکــەى تــرەوە وەهابیەکانیــش لــە دەســەاڵت و
هێــز بەهرەمەنــد بــوون .تاوەکــو قەڵەمــڕەوى هزرییــان
ببەنــە دەرەوەى خۆیــان .هــۆکارى دووەم لــە هێرشــەکاىن
یــازدەى ســێپتەمبەرى  2011دەســتپێدەکات .لێــرەوە،
بــە دواداچــوون و ڕیــکالم و کــردەکاىن دوواتــر ســەرنجى
دنیایــان بۆســەر وەهابیــزم چڕکــردەوە .بە زوویــی ئاکامێک
هاتــە پێشــێەوە ،کــە تــەواوى تیرۆریســتە ئیســامیەکان
لــە چوارچێــوەى وەهابیزمــدا ئەژمارکــران .دەخوازیــن
لــەم بارەیــەوە لێکۆڵینەوەکەمــان ئــەو ڕاســتیانەیان
خســتبێتە ڕوو ،کــە هەمــوو تیرۆریســتێک وەهابــی نییــە.
ئــەو ڕوانگەیــە تەنهــا بــۆ وەهابییــەکان زیانــدار نییــە،

بەڵکــو بــۆ ئەوانــە زیانبەخشــە ،کــە دەیانەوێــت جەنگــى
تیــرۆر بکــەن و تیرۆریســتى ڕاســتەقینە دەستنیشــان
بکــەن .وەک هەمــوو ئایدیــاکان وەهابیزمیــش ئایدیایەکــە
و چەندیــن لــق و بازنــەى لێجــوودا بووەتــەوە .ئەمــە
واتــاى ئــەوە نییــە ،کــە هەمــوو ئــەو لــق و بازنانــە وەک
وەهابیەکانــن .هەروەکــوو چــۆن ئەوەمــان خســتە ڕوو
گرووپــە تیرۆریســتییەکاىن وەک قاعیــدە هەماهەنگــن
لەپــاڵ رادیکاڵیزمــى ئیسالمیشــدا هــەروەک چــۆن
بــۆن و بەرامــە و ڕیشــەى وەهابییەکانیشــیان تێکەڵــە.
ئــەوە تەنهــا وەهابیــەکان نیــن ،کــە ڕیشــەى تیرۆریــان
لێبووەتــەوە ،بــۆ منوونــە :واڵتێکــى وەک ســعودیە بــە
مەبەســتەوە دەیەوێــت ئایدیــاى وەهابییــەکان بباتــە
دەرەوە ،هەربۆیــە ســەروەت و ســاماىن خــۆى تەخشــاىن
ئــەو گرووپــە وەهابییانــە دەکات .لــە دەرەوە قوتابخانــە
و مزگــەوت و پەرتووکــى باڵوکــراوە بــە سپۆنســەرى
ســعودییە مژوڵــى باڵوکردنــەوەى وەهابییەتــە .ئــەوان

واڵتێکــى وەک ســعودیە بــە مەبەســتەوە
دەیەوێــت ئایدیــاى وەهابییــەکان بباتــە
دەرەوە ،هەربۆیــە ســەروەت و ســامانى
خــۆى تەخشــانى ئــەو گرووپــە وەهابییانــە
دەکات .لــە دەرەوە قوتابخانــە و مزگــەوت
و پەرتووکــى باڵوکــراوە بــە سپۆنســەرى
ســعودییە مژوڵى باڵوکردنەوەى وەهابیەتە.
ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیــزم بــۆ باڵوبوونــەوە ،ســەپاندىن
هەژمــووىن خۆیــان بەکاردەهێنــن .هێشــتا حکومەتــەکان
نەیانتوانیــووە ئــەو کەنااڵنــە کۆنتڕۆڵبکــەن ،کــە ســەپۆرىت
ئــەم ئایدیایــە دەکــەن .هەربۆیــە تیرۆریســتان ،بــە ســانایى
دەســتیان دەگات بــەو یارمەتییانــە ،دیــارە ،کــە دۆســیەى
پێــش 11ى ســێپتەمبەر ،لــە هەمــان تەوەرەدایــە .دیــارە
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لــەدوواى 11ى ســێپتەمبەرەوە ڕەوشــەکە گــۆڕاوە .لــە ژێــر
فشــار و تینــوو تــاوى خۆرئــاوادا بــە تایبــەىت ئەمەریــکا،
ســعودییە هەندێــک ڕێگــە و شــوێنى فەرمــى گرتووەتــە
بــەر بــۆ ســنووردارکردىن ئــەو پشــتیوانیانە ،بــەاڵم هێشــتا
لــە ئاســتى پێویســتدا نییــن .هێشــتا بەخشــین و پــارە
لــەو واڵتانــەوە ڕانەگیـراوە و بەپچڕپچــڕى کەناڵــى جیــاواز
ڕاســتبوونەتەوە .دوواجــار دەکرێــت بڵێیــن وەهابیــزم
لەگــەڵ جەنگــى ناوخــۆى یوگســافیادا لــە دەســتپێکى
نەوەدەکانــەوە ،هاتۆتــە نــاو بۆســنە و رسبیــاوە .زۆربــەى
ئەوانــەى ،کــە دەهاتــن بــۆ ئــەوە بــوو ،کــە یارمــەىت ب ـرا
موســڵامنەکانیان بــدەن لــە بۆســنەدا .هەربۆیــە لەپــاش
جەنگیــش زۆربەیــان مانــەوە تاوەکــو یارمەىت برا موســڵامنە
ســیکۆالرەکانیان بــدەن .تــا ڕێگــەى ڕاســت و دروســتیان
پــێ نیشــانبدەن .بــەاڵم ئەمــە بــەم شــێوەیە ســەرکەوتوو
نەبــوو .چونکــە لەپــاش جەنــگ زۆرترینــى ڕووداو و
پشــێوویەکان لــە نێــوان وەهابیــەکان و موســڵامنەکاندا
بــوو .بەرپرســاىن رسبیــا و بۆســنە ســەرنجێکى ئەوتۆیــان
لەســەر وەهابییــەکان نەبــوو تاوەکــو دەســتپێکى
ســەدەى بیســتویەکەم .هەربۆیــە رادیکاڵــە وەهابییــەکان
چەندیــن کەمپیــان بــە شــاراوەیی دامەزرانــد بــوو تــا
الوان کەمەندکێــى کارى جیهــادى بکــەن و چەنــد
کارێکیشــیان ئەنجــادا .دواجــار پۆلیــى هــەردوو واڵت زۆر
بەتوونــدى ڕووبەڕوویــان بوویــەوە و کەمپــەکاىن داخســن
و زۆرێکیــى لێقۆڵبەســت کــردن .ئــەوەش بــەو واتایــە
دێــت ،کــە وەهابییــەکان دەتوانــن لەســەر ئاســتێکى کــەم
و ســنووردار گرفتگەلێــک بــۆ هێــورى و هێمنــى واڵتــەکان
دروســت بکــەن ،بــەاڵم گــەر بڵێیــن هەڕەشــەیەکى جدیــن
و ســەقامگیریی تێــک دەدەن ئــەوە لــەو ئاســتەدا نیــن،
کــە بتوانــن ئــەو کارانــە بکــەن .ناکرێــت وەهابیــزم وەک
ئایدیایەکــى چــەق بەســتوو تەماشــا بکرێــت.
زۆربەیــان هاوئاهەنــگ نیــن لەگــەڵ ئــەو وێنایــەى،
کــە جیهــان پێیــان دەدات .کەمێکیــان وادەزانــن ،کــە
وەهابیــەکان تووندوتیــژو تیرۆریســن .پێیانوایــە تیــرۆر

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە ئایدیــاکاىن تردایــە .بەداخــەوە ڕوانگەیەکــى ورد
نیــە تــا دەستنیشــاىن تیــرۆر بــکات .تیــرۆر لــە هەنــاوى
وەهابیەکانــدا وەکــو خــۆى بدۆزێتــەوە .ئــەو پێناســەیە
بــۆ وەهابیــەکان پێناســەیەکى بــاوى ترســناکەن ،تەنانــەت
وا دێتــە پێشــچاو ،کــە نــەوەى وەهابییەکانیــش دەبێــت
خۆیــان واببیینــەوە کــە ئــەوان لەنــاو هەنــاو و هێــزى
تیــرۆردان بــۆ ئــەم مەبەســتە ڕوانگەیەکــى لۆژیکــى بــۆ
شــیکار و نیشــانداىن وەهابییــەت و لقــەکاىن زۆر کەمــە.
سەرچاوە و پەراوێزەکان
 .1ئــەم دەســتەواژەیە بــۆ یەکمجــار لەالیــەن ســەرۆکى
والیەتــە یەکگرتــووەکاىن ئەمریــکا جــۆرج بــۆش لــە 20
ســێپتێمبەرى  2001دا بەکارهێــرا.
 .2ناوەکــە لــە ســانجاک هاتــووە ،کــە هەرێمێکــى ژێــر
هەژمــووىن عوســانییەکان بــووە ســانتزاک هەرێمێکــى
مێژووییــە و ســنوورەکاىن لەنێــوان بۆســنە و مۆنتیگرۆدایە.
.3زۆرینــەى موســڵامنەکاىن بۆســنە و رسبیــا ســووننى
مەزهەبــن ،وەهابیەکانیــش لــەو چوارچێوەیــە دا ســەربە
ڕەوگــەى ســونیگەراى ئیســامن.
 .4لــە ڕاســتیدا گرووپــى ئیســامى فەندەمێنتاڵــى دیکــە
هەیــە ،کــە خۆیــان بــە ســەلەىف دەناســێنن ،ئــەوە
لەگــەڵ ڕاســتییەکدایە ،کــە ئەوانیــش هەمــان ڕوانگــەى
وەهابییەکانیــان هەیــە بــۆ قورئــان و ســوننەت ،بــەاڵم
پەیــڕەوى لــە میتۆدێکــى جیاوازتــر دەکــەن بــۆ هەمــان
ئامانــج.
 .5فەرمــوودەکان بریتیــن لــە وتــە ،کــردارى پێغەمبــەر
موحەمــەد ،کــە لــە ژیــاىن هاوەاڵنیــدا ڕەنگڕێژکـراون .ئــەم
فەرموودانــە پــاش  150ســاڵ لــە مەرگــى پەیامبــەر()632
ز کۆکراونەتــەوە ،بوونەتــە بنەمــاى فیقــوو یاســاکاىن
شــەریعەت.
 .6چــوار مەزهەبەکــەى ئیســامى ســوننى بریتیــن لــە
مەزهەبــەکاىن حەنــەىف ،حەمبەلیــن مالکــى و شــافعى.
 .7حیجــاز هەرێمێکــە لــە ئێســتادا لــە چوارچێــوەى
قەڵەمــڕەوى دەوڵــەىت ســعودییە دایــە.
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لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگهی هێز ه چەپەكانى ئەمریكای التین
له «ئالێندهو گیڤارا»وه بۆ «مادۆرۆ و مۆرالیس»
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لــه ماوهی دوو دهیهی ڕابردوودا كۆمهڵێك گۆڕانــكاری گرنگ و ڕووداوی یهك
لهدوای یهك لــه جیهان ڕوویانداوه ،یهكێك لهو گۆڕانكارییانه ســهرههڵدانی
چهند هێزێكی ههرێمیی بههێز بوو له كشوهری ئهمهریكای التینی له واڵتانی
وهك بهرازیل ،ئهرجهنتین و ڤێنزوێال ،ئهمه ســهرهڕای گهشهســهندنی بازنهی
پێكهێنانــی زۆرێك هاوپهیمانێتی و هێزی ههرێمــی له نێوان دهوڵهتانی ئهو
كیشــوهرهدا ،كه ڕهنگدانهوهیه بۆ حهوشــهی پشــتهوهی ههژموونی ویالیهت ه
یهكگرتووهكانی ئهمهریكا.

ببێت ـه هــۆی دهرچوونیشــیان ل ـه دهس ـهاڵت ،ب ـهاڵم ئ ـهوه
دهرچوونێكــه گهڕانهوهیــان بــهدوای خۆیــدا دێنێــت.
جێــی نیگهرانیــه لــه بارودۆخــی چهپــی ئهمهریــكای
التینــی كــه دهرچوونــی زۆربــهی ئهزمونهكانــی چــهپ
لــه دهســهاڵت لــه ئهنجامــی دروســتبوونی توڕهبــوون
و ناڕهزایهتیهكــی تونــدهوه بــووه ،ئــهوهش لــه دوای
ئاشــكرابوونی بهڵگــهی تێوهگالنــی ســهركردهكانی
لــه كهیســهكانی گهندهڵــی و خــراپ بهڕێوهبــردن.
پێدهچێــت شــهپۆلی (ههڵكشــانی ئهرخهوانــی)،
كــه لــه دهیــهی یهكهمــی ســهدهی بیســت و یهكــدا
لــه كیشــوهری ئهمهریــكای التیــن دروســتبوو ،لهگــهڵ
الوازتربوونــی چهپــهكان لــه پۆلیڤیــاو ســهرنهكهوتنی
لــه ههڵبژاردنــی پهرلهمانــی لــه ڤێنزوێــاو ههڵبژاردنــی
ســهرۆكێكی لیربالــی لــه ئهرجهنتیــن و ئاشــكرابوونی
ئابڕوچــوون و گهندهڵییــهكان لــه چیللــی و بڕیــاری
كشــانهوهی ســهرۆكی ئیكــوادۆر (ڕافائیــل كۆریــا) لــه
خۆپااڵوتــن بــۆ ههڵبژاردنــی ســهرۆكایهتی  ،2017ئیــر
دهســتی بــه پووكانــهوه كــرد.
ئــهو دهنگدهرانــهی كــه لــه پێشــدا «ڕهوتــی
ئهرخهوانی»یــان دروســتكردو ئــهو حكومهتانهیــان
لهنــاو بــرد ،كــه لـه دهیـهی نهوهدهكانــی سـهدهی ڕابــردوو
س ـهر ب ـ ه واشــتنۆن و سیاس ـهتهكانی بــازاڕی ئــازاد بــوون،
ئایدیا دیپلۆماتیك

دواجــار زیاتــر بوون ـه دژی هێــزه چهپ ـهكان ،دوایئ ـهوهی
دهنگیــان پێــدان و لــه دهورییانــدا كۆبوونــهوه .ئێســتا
لــه تــهواوی ناوچهكــهدا ژمــارهی دهنگــهكان گۆڕانیــان
بهســهردا هاتــووه ،ناڕهزایهتــی زۆر لهســهر شــهقامهكان
بوونــی ههیــه .یهكێــك لــه گرنگرتیــن هۆكارهكانــی
بێــزاری و ناڕهزایهتــی بــهردهوام بــۆ ئــهوه دهگهڕێتــهوه
ك ـه گرفتــی ه ـهژاری و قهیرانــی ئابــوری س ـهریههڵداوهو
دۆخهكــه بــه دڵــی ئــهوان نییــه .پاشــئهوهی زۆربــهی
ســهركردهكان لــه ســایهی گهشهســهندنی ئابــوری چیــن
و بهرزبوونــهوهی خواســتی چیــن لهســهر ســهرچاوه
رسوشــتیه زۆرو زهوهندهكانــی ئهمهریــكای التیــن
هاتــن بــۆ ســهر كورســی دهســهاڵت ،بــهاڵم لــه ئێســتادا
دهبینیــن كــه دووهم ئابــوری بههێــزو گــهورهی جیهــان
بــهرهو الوازبــوون دهچێــت و ئــهو بهرزبوونــهوه زۆرهی
لــه نرخــی كااڵو كهلوپهلهكانــدا ڕوویــدا ڕێگــهی بــۆ
حكومهتــی ئــهو دهوڵهتانــ ه خۆشــكرد تاكــو پشــتیوانی
ژیانــی هــهژاران و كهمدهرامهتــهكان بكــهن ،خهریكــه
كۆتایــی پێدێــت.
دهتوانیــن پاشهكشــهكردنی حكومهتــه چهپهكانــی
ئهمهریــكای التینــی بگهڕێنینــهوه بــۆ ئــهم فاكتهرانــه:
 .1كهمبوونــهوهی ســهرچاوهكان وهك «نــهوت و غــازو
بهروبوومــی كشــتوكاڵی).
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مشــتوومڕ لهســهر ئــهوه ههیــه ،كــه ئهزمونــی
چهپهكانــی ئهمهریــكای التیــن خولــی خۆیــان تــهواو
كــردووه ،مهبهســت لهمــه ئهوهیــه كــه ئــهو هێزانــه
ههڵكشــان و ســهركهوتنی بهرچاوییــان بــهرهو كورســی
دهســهاڵت بهدهســتهێناوهو دهرفهتــی تهواویشــیان
بــۆ ڕهخســاو ه تــا پرۆگرامــی سیاســی خۆیــان بخهنــه
ڕوو ،كــه بــه شــێوهیهكی گشــتی لهســهر بنهمــای
بهگژداچوونــهوهی گهندهڵــی و پهیڕهوكردنــی پــان
و بهرنامــهی ئابــوری ماناوهنــدو گونجــاو لهگــهڵ
پێویســتییهكانی بــازاڕه جیهانییــهكان دروســتبووه ،كــه
ئاســتی گهشــهكردنی بــهرز بهدهســت دههێنــن ،لــه
ههمــان كاتیشــدا پارێــزگاری دهك ـهن ڕهههنــدی مرۆیــی
ل ـه پرۆس ـهی ئابوریــدا ،لهگ ـهڵ بهدیهێنانــی دادپ ـهروهری
لــه دابهشــكردنی داهــات و داراییــدا ،بــه تایبهتــی لــه
چوارچێــوهی ئــهو پرۆگرامــه كۆمهاڵیهتیــهی ،كــه لــه
كهمكردنــهوهی ئاســتهكانی هــهژاری ســهركهوتنی

بهدهســتهێناو پارێزگاریشــی كــرد لـه هێشــتنهوهی پێگـهی
جهماوهریــی چهپــهكان.
ل ـه دواییــدا ئ ـهم ئهزمون ـه گهیشــته قۆناغــی «پتهوكردنــی
پێگــه«ی خــۆی لــه ڕێگــهی دووبــاره ههڵبژاردنــهوهی
ســهركردهكانی بــۆ خولــی دووهمــی ســهرۆكایهتی،
پاشــان ڕادهســتكردنی كورســی دهســهاڵت بــۆ نــهوهی
دووهم ل ـه س ـهركردهكان ،ئهم ـهش وهك دڵنیاكردنهوهی ـهك
بــۆ بهردهوامبوونــی ســهركردایهتی هێــزه چهپــهكان
لــه واڵتانــی ئهمهریــكای التیــن .لــه ڕاســتیدا
تهواوكردنــی خولــی ئهزمونــی لهگــهڵ دهســتپێكردنی
قۆناغــی «پارێزگاریكــردن لــه پێگــه«دا دهســتی پێكــرد،
بــهاڵم لێــره تهنهــا مهبهســتیان مانــهوه نهبــوو لــه
دهســهاڵتدا ،بهڵكــو بــۆ نوێكردنــهوهی سیاســهتهكان
و پهرهپێدانــی وزهو توانایــان بــوو لــ ه بهڕێوهبردنــی
قهیرانهكانــدا ،بــه جۆرێــك تهنانــهت ئهگــهر پرۆســهی
دهستاودهســت پێكردنــی دیموكراتیانــهی دهســهاڵت
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ڤیدیل كاســرۆ ،ســەرۆکی کۆچکردووی کوبا

 .2ههڵئاوسان و كورتهێنانی بودجهی سااڵنه.
 .3پیادهكردنی سیاسهتی ئابوری ههڵه.
 .4دابهزینــی نرخــی ن ـهوت ل ـه بازاڕهكانــی جیهــان ،ك ـه
ڕاســتهوخۆ كاریگ ـهری لهس ـهر توانــای ئابــوری ههندێــك
لــ ه واڵتانــی ئهمهریــكای التیــن ههیــه .بــۆ منوونــ ه وهك
ڤێنزوێــا.
 .5كهمبوونهوهی ئاستی وهبهرهێنان.
 .6ســهپاندنی ئابڵۆقــهی ئابــووری لهالیــهن ویالیهتــه
یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا بهســهر چهنــد دهوڵهتێكــی
ئهمهریــكای التیــن.
 .7كهمبوونــهوهی ســهرچاوهكانی ئــاوو كاریگــهری
وشكهســاڵی.
ڕەوت و بزووتنــەوە چەپــەكان لــە واڵتانــی بەرازیــل،
ئەرجەنتیــن ،چیللــی ،ئیكــوادۆر ،پاراگــوای ،ســەلڤادۆر،
ڤێنزوێــاو كۆڵۆمبیــا تــا ڕادەیــەك هاوشــێوەی یەكرتیــن،
ئــەوەش بەهــۆی دروســتبوونیان و پێكهاتەیــان لەســەر
بنهمــای سیســتمی تاكحزبــی ،كــه ســااڵنێكی زۆر لــه
كیشــوهری ئهمهریــكای التیــن بــاو بــوو ،واتــا ئــهو تــاك
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حزبانــهی كــە خاوەنــی بونیــات و بەرنامــەی سیاســی
بەهێــزی خۆیــان بــوون و تــا رادەیەكــی زۆر لــە حزبــی
سۆسیالیســتی فەڕەنســا دهچــن .بــەاڵم بزووتنــهوه
چەپهكانــی ڤێنزوێــاو كۆڵۆمبیــا ،لــە حزبــە سۆسیالیســتە
كالســیكییەكانی دەوڵەتانــی ئەوروپــای خۆرهــەاڵت
دەچــن ،كــە لــە پێكهاتـهی دەوڵــەت جیــا ناكرێنــەوە ،بەاڵم
بێئــەوەی ئەزموونــی كۆمۆنیســتی كوبــا لەبیــر بكەیــن
بــه ســهركردایهتی كاســرۆ و گیڤــارا ،كــە هاوپهیــان
هاوســەردەمی پهیوهســت و بەهێــزی یەكێتــی ســۆڤێت
بــوو.
لــە یەكــەم دەیــەی س ـهدهی بیســت و یهكــدا ،ســەرجەم
هێــزە شۆڕشــگێڕە چەپــەكان لــە سەرتاســەری جیهانــدا
بەوپــەڕی هیــواو ئومێــدەوە لــە هەڵبژاردنەكانــی واڵتانــی
كیشــوەری ئەمریــكای التینیــان دەڕوانــی ،بهڵكــو بــە
راســتیش ئەنجامــەكان بــۆ ئ ـهوان ئومێدبەخــش بــوون و
بزووتنــەوە چەپەكانــی ئەمریــكای التیــن یــەك لــەدوای
یــەك ســەركەوتنی بەرچاوییــان لــە خولــی هەڵبژارنەكانــدا
بەدەســتهێناو پێگــەو كاریگەرییــان لەســهر پرۆســەی

171

سـهركرده چهپه دیارهكانی ئهمهریكای التین

سیاســی دهنهخشــێنن و لــه زۆرێــك واڵتانــی كیشــوهری
ئەمریــكای التینــدا بەهێــز كــردووه ،چونكــە بەرنامــەی
كاری ئــەو بزووتنــەوە چەپانــەی ئهمــڕۆ هێشــتا
پەیوەســتە بــە پێداگــری كــردن لەســەر خەباتــی چینایەتــی
و بەدیهێنانــی یەكســانی و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی لــەو
واڵتانــەدا.
ئهزمونــی سیاســی و ڕۆژگاری سیاســی ئــەو واڵتانــەی
ئەمریــكای التیــن پــڕ پــڕە لــە گەشــانەوەو ســەركەوتنی
خواســت و هیــوای جەماوەرهكانیــان ،چونكــە ئــەو
پارچەیــەی جیهــان لــە مێــژوودا خاوەنــی چەندیــن
ئەزمونــی شۆڕشــگێڕی پێشــهنگ و ســەركەوتووە ،هــەر
لــە دوای ســەركەوتنی شۆڕشــهكهی (ســیمۆن پۆلیڤــار)
بەســەر كۆڵۆنیالیزمــی داگیركــەری ئیســپانی تاكــو ئهمــڕۆ
كــە بزووتنــەوە چەپــە شۆڕشــگێڕەكان لــە هەڵســانەوە و
گەشەســەندندان و تــا ئاســتێكی زۆر خواســتی گرتنــهوه
دهســتی دهســهاڵتیان ههیــه.
هێزه چەپهكان لە ئیكوادۆر
لــە دوای ســەركەوتنی پاڵێــوراوی هێــزە چەپــەكان لــە
واڵتــی ئیكــوادۆر بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــاری ئــەو
واڵتــە بــۆ یەكەمجــار لــە ســاڵی 2006دا ،هاوپەیامنێتــی

هێــزه چەپــەكان بــە ســەركردایەتی راڤائیــل كۆریــا لەســەر
ســەركەوتنەكانی بــەردەوام بــوو .راڤائیــل بــۆ جاری ســێیەم
لەســەر یــەك بــە ســەرۆكی ئیكــوادۆر هەڵبژێردرایــەوە
بــە بەدەســتهێنانی 61%ی دەنگــەكان ،بــەاڵم پاڵێــوراوی
راســتڕەوەكان لــە بــەرەی ئۆپۆزســیۆن (گێرمــۆ الســۆ) تەنهــا
21%ی دەنگەكانــی بەدەســتهێنا.
راڤائیــل كۆریــا وەكــو ســەركردەیەكی دیــاری بزووتنــەوەی
چــەپ لــە ئیكــوادۆر ،توانــی پێگەیەكــی گــەورە بــۆ
بزووتنـهوهی چەپــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی دەســتەبەر
بــكات ،ئـهوهش لــە بــواری خەباتكــردن لــە دژی لیربالیزمــی
نــوێ لەالیــەك و هاریــكاری كردنــی لەگــەڵ سیســتمی
كۆمۆنیســتی كوبــا لەالیەكــی دیكــەوە .هەروەهــا
رۆڵــی بەرچــاوی بینیــوە لــە داڕشــتنی دەســتورێكی
پێشــكەوتنخوازو پهسـهندكراو بــۆ ئیكــوادۆر .لێكۆڵــەرەوان
و چاودێــران دهربــارهی گۆڕانكارییەكانــی كیشــوەری
ئەمریــكای التیــن پێداگــری دەكــەن ،كــە لــە مــاوەی ()100

ڕەوت و بزووتنــەوە چەپــەكان لــە
واڵتانــی بەرازیــل ،ئەرجەنتیــن ،چیللــی،
ســەلڤادۆر،
پاراگــوای،
ئیكــوادۆر،
ڤێنزوێــاو كۆڵۆمبیــا تــا ڕادەیــەك
هاوشــێوەی یەكتریــن ،ئــەوەش بەهــۆی
دروســتبوونیان و پێكهاتەیــان لەســەر
بنهمــای سیســتمی تاكحزبــی
ســاڵی ڕابــردووی حوكمڕانیــدا ،پێیانوایه حكومەتی ئێســتای
ئیكــوادۆر باشــرین حكومەتــە ،ئــەوەش بووهتــه مایــهی
نیگەرانــی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمهریــكا ،چونكــە
پاڵپشــتی و یارمەتیەكــی زۆری پێشــكەش كــردوو ه بــۆ
پێشــكهوتنی واڵت و گهشــانهوهی بزووتنــەوەی چــەپ.
هاوپەیامنێتــی چــەپ لــە ئیكــوادۆر ســێیەكی كورســیەكانی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ئەنجومەنــی نیشــتامنی (پەرلەمانــی) بەدەســتهێنا كــە
ژمارەیــان ( )91كورســیە لــە كــۆی ( )137كورســی ،لــە
بەرامبەریشــدا حزبەكــەی پاڵێــوراوی راســتڕەو بــۆ
پۆســتی ســەرۆكایەتی (گیرمــۆ الســۆ) توانــی تەنهــا
( )10كورســی پەرلەمــان بەدەســت بێنێــت و بــەو
شــێوەیەش نوێنەرایەتــی خــۆی لەنــاو پەرلەمانــدا
مســۆگەر كــرد.
هەندێــك لــە چاودێــران پێیانوایــە ســەركەوتنی
دووجهمســهریی هێــزە چەپەكانــی ئیكــوادۆر بــۆ
خــۆی ســوپرایزێكی سەرنجڕاكێشــە ،بەڵكــو زۆر كــەس
چاوەڕوانــی ئــەو هەڵســانەوە بەرچــاوەی چەپەكانیــان
لــە هەڵبژاردنەكانــدا نەدەكــرد .ئهوانــهی ڕهخنهیــان
ههی ـه لــە بەرنامــەی هاوپەیامنێتــی هێــزە چەپــەكان
دانیــان بــەوەدا نــاوە ،كــە ئــەوان لــە خولــی پێشــوودا
ســەركەوتوو بــوون لــە پێشكەشــكردنی باشــرین
بەرنامــە بــۆ چارەســەركردنی كێشــەو گرفتەكانــی ئــەو
واڵتــەو لەســەر بناغــەی جێبەجــێ كردنــی بەرنامــەی
ڕوون و شــهفاف و تۆكمــە بەشــداری هەڵبژاردنهكانیــان
كــردووە و تیایــدا ســەركەوتوو بــوون.
حزبە سیاســییەکانی ئیکوادۆر
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سـهلڤادۆر ئهلێندهو هاوسهرهكهی

هێزه چەپهكان لە چیللی
لــ ه ڕاســتیدا ســەركەوتنی هێــز ه چەپــەكان لــە رێگــەی
خەباتــی سیاســییەوە لــە دەوڵەتانــی ئەمریــكای
التینــدا ،درێژكردنــەوەی ئــەو رێبازەیــە كــە ســەركردەی
سۆسیالیســتی (ســەلڤادۆر ئالێنــده) لــە چیللــی پەیــڕەوی
كــرد بــە گواســتنەوە بــۆ قۆناغــی سۆســیالیزم لــە رێگــەی
پیــادە كردنــی خەباتــی دیموكراســی و فرەیــی سیاســییەوە.
بــەو شــێوازەی خەبــات ئەلێنــد ه لــە ســاڵی 1970دا
لــە رێگــەی ســندوقەكانی دەنگدانــەوە بــە پشــتیوانی
هاوپەیامنێتیەكــی شۆڕشــگێڕیی ســەركەوتنی گــەورەی
بەدەســتهێناو ڕابەرایەتــی سیســتمێكی كــرد ،كــە پاڵپشــتی
چینــی پرۆلیتاریــای كــردو توانــی لــەو ڕێگەیــەوە كۆتایــی
بــە پاوانخــوازی و مۆنۆپۆڵیــی ســەرمایەداری لــەو واڵتــەدا
بهێنێــت ،كــە لەژێــر هەژموونــی ئەمهریــكادا بــوو.
ئــەو پرۆســەیە بــە خۆماڵــی كردنــی كانەكانــی كانزاكانــی
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مــس و ئاســن و بانكــە ئەمهریكییــەكان لــە چیللــی
دەســتی پێكــرد ،كاتێــك جەمــاوەر بــە ورەیەكــی بــەرزەوە
بەرەنــگاری دەســەاڵتی ســەرمایەداری بــۆوە بــۆ بەرگــری
كــردن لــە مــاف و دەســتكەوتەكانی خــۆی ،هەمــوو ئــەو
پیالنــە سیاســییانەی داڕێژرابــوون بــۆ لەباربردنــی بەرنامــە
سیاســیبەكەی ســەلڤادۆر ئالێنــده ،شكســتیان هێنــا ،بۆیــە
لــە بەرامبــەردا دەســەاڵتی چەوســێنەرو پاوانخــوازی
ناوخۆیــی پەنــای بــرده بـهر جێبەجــێ كردنــی كودەتایەكی
ســەربازی بــە یارمەتــی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی

ئەمهریــكا ،ئهوهبــوو لــە ئەنجامــدا بزووتنــەوەی چەپــی
سۆسیالیســتی چیللــی بە ســەركردایەتی ســەلڤادۆر ئەلێنده
شكســتی خــوارد .بــەاڵم كاروانــی خەباتــی شۆڕشــگێڕانە
لــە واڵتــی چیللــی بـهوه نەوەســتا ،بەڵكــو هەمــان رێبــازو
میكانیزمــی گرتەبــەرو دواجــار لــە ســاڵی 2006دا بــە
ســەركەوتنی (میشــێل باشــیلیە) گەیشــتە ئەنجــام ،ئـهوهش
لــە چوارچێــوەی هاوپەیامنێتــی لهگــهڵ چەپــی ناوەنــد،
هەرچەنــدە واڵتەكــەی نەگەڕانــدەوە بــۆ قۆناغــی زێڕینــی
پێــش ســەردەمی ئەلێنــده ،بــەاڵم ســەركەوتنێكی گــەروە
بــوو بــۆ خەباتــی ب ـهرهی چــەپ لــە چیللــی.
بزووتنــەوەی باشــیلیە دەرگای لەبــەردەم وەبەرهێنانــی
بیانــی لــە چیللــی دانەخســت ،بــەاڵم دەســتی كــرد بــە
جێبەجــێ كردنــی سیاســەتێكی ســەركەوتوانە لــه پێنــاو
كۆتاییهێنــان بــە كێشــەو مەینەتییەكانــی هــەژاران
و كەمینــەكان و درێــژەدان بــە جێبەجــێ كردنــی
بەرنامــەی هاوپەیامنێتــی چەپــی ناوەنــد لــەو واڵتــەدا،
كــە لــە ئەنجامــدا توانــی نیــوەی ڕێــژەی هــەژاری كــەم

بكاتــەوەو حكومەتەكەشــی گرنگــی زۆری دا بــە بوارەكانــی
تەندروســتی و پــەروەردە و فێركــردن و دابینكردنــی
دەرفەتــی كاركــردن لەبــەردەم توێــژی ژنانــدا.
میشــێل باشــیلیە ســەرۆكی پێشــووی چیللــی و پاڵێــوراوی
هاوپەیامنێتــی (زۆرینــەی نــوێ) ،كــە لــە حزبــی
سۆسیالیســتی چیللــی و حزبــی شــیوعی و حزبــی
دیموكراتــی مەســیحی و هێزەكانــی تــری چــەپ و ناوەنــد
پێكهاتــووە ،لــە خولــی دووەمــی هەڵبژاردنەكانــی كانوونــی
یەكەمــی 2013دا بــە كۆكردنــەوەی 62%ی دەنگــەكان
ســەركەوتنێكی گــەورەی لــە دژی پاڵێــوراوی هاوپەیامنێتــی
راســتڕەوەكان (ئیڤلیــن ماتیــە)دا بەدەســتهێناو دووبــارە بــە
ســەرۆكی چیللــی هەڵبژێردرایــەوە ،بــەاڵم لــە 11ی ئــاداری
2014دا وەكــو ســەرۆك دەســتبەكار بــوو .میشــێل باشــیلیه
تەمەنــی  62ســاڵەو پزیشــكی مندااڵنــە و كچــی ئەلبێرتــۆ
باشــیلیەیە ،كــە لــە ســەردەمی حكومەتــی چەپــی میللــی
بــە ڕابەرایەتــی ســەلڤادۆر ئەلێنــده فەرمانــدەی هێــزی
ئاســانی چیللــی بــوو .خاوەنــی نــاوو ناوبانگێكــی بــاش
و پێگەیەكــی سیاســی بەهێــزە ،چونكــە خێزانەكەیــان لــە
دوای كودەتایەكــی ســەربازی بەســەر حكومەتــی (ئالێنده)
دا لــە ئەیلولــی ســاڵی  1973روبــەڕوی ئهشــكهنجهو
توندوتیــژی و چەوســانەوەی زۆر بــۆوە.
هاوپەیامنــی چەپەكانــی چیللــی لەنــاو پەرلەمانــی ئــەو
واڵتــەدا ( )68كورســییان لــە كــۆی ( )120كورســی مســۆگەر
كــرد ،لــەو رێژەیــە ( )6كورســی بــۆ حزبــی شــیوعی
چیللــی بــوو ،كــە بــە بــەراورد لەگــەڵ هەڵبژاردنەكانــی
ڕابــردوودا ژمــارەی كورســییەكانی زیــاد بــووە ،هەروەهــا
پشــكی حزبــی كۆمۆنیســتی الو ،كــە دوو كورســیە درایــە
ســەركردەی خۆپیشــاندانەكانی چیللــی (كامیــا فاییخــۆ) و
ســەرۆكی یەكێتــی الوانــی كۆمۆنیســتی (كارۆل كاریۆلــە) و
لــە زۆربــەی دروشــمەكانیاندا لــە خۆپیشــاندانەكان و لەناو
پەرلەمانــی چیللیــدا پێداگرییــان لەســەر ئهنجامدانــی
گــۆڕان و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی و بونیاتانــی واڵتێكــی
دیموكراتــی راســتەقینەو خــاوەن ســەروەری كــردهوه.
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نیكۆاڵس مادۆرۆ ،سەرۆکی ڤێنزوێال

هێزه چەپهكان لە ڤێنزوێال
لــە دوای كۆچكردنــی ســەرۆك و ڕابــەری پێشــووی
ڤێنزوێــا (هۆگــۆ چاڤێــز) لــە ســاڵی 2013دا بـه نهخۆشــی
شــێرپهنجه ،پاڵێــوراوی چەپــی هاوپەیامنێتــی جەمســەری
نیشــتامنی گــەورە و ســەرۆكی حزبــی سۆسیالیســتی
ڤێنزوێــا (نیكــۆاڵس مــادۆرۆ) ســەركەوتنێكی تــا ڕادەیــەك
قورســی لــە یەكەمیــن هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیدا دوای
مردنــی چاڤێــز بەدەســتهێنا ،كە لـ ه مانگی نیســانی 2013دا
ئەنجامــدرا .مــادۆرۆ لەالیــەن خــودی (هۆگــۆ چاڤێــز)وە
بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــار دەستنیشــان ك ـرا بــۆ ئــەوەی
شــوێنی بگرێتــەوە .مــادۆرۆ توانــی بــە بەدەســتهێنانی

ئایدیا دیپلۆماتیك

50.7%ی دەنگــەكان لــە بەرامبــەر 49.1%ی دەنگــەكان
ســەركەوتن بەســەر پاڵێــوراوی بــەرهی ئۆپۆزســیۆن
(ئەنریك ـێ كابریلیــس)دا بەدەســت بێنێــت و ئاواتەكــەی
چاڤێــزی هێنایــەدی و متامنــەی بــە خــۆی و دەنگدەرانــی
هەبــوو.
مــادۆرۆ لــە وتارێكــدا لــە دوای ڕاگەیاندنــی ئەنجامەكانــی
هەڵبــژاردن وتــی« :ئــەم ســەركەوتنە بەڵگەیــە لەســەر
الیەنگیــری و پشــتیوانی زۆرینــەی ڤێنزوێلییــەكان بــۆ
رێبازەكــەی هۆگــۆ چاڤێــز» ،پێویســتە بگوترێــت كــە
هەمــوو هەوڵدانــەكان بــۆ دروســتكردنی پشــێوی و
ئاڵــۆزی و ســەرجەم پیالنــە ئابــوری و سیاســییە پشــتیوانی
كــراوەكان لەالیــەن ئەمهریــكاوە لــە دژی دەســەاڵتی
میراتگــری چاڤێــز لــە ڤێنزوێــا شكســتیان هێنــا ،لــە
كاتێكــدا بەهــۆی نەمانــی ســەركردەیەكی گــەورەی
وەكــو چاڤێــزەوە بۆشــاییەكی سیاســی و ناســەقامگیری
لــەو واڵتــەدا دروســت ببــوو هەوڵــدرا بەكاربهێرنێــت بــۆ
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لەباربردنــی ئەزموونــی هێــزه چەپــەكان لــهو واڵتــهدا.
لــە 8ی كانوونــی یەكەمــی 2013دا حزبــی سۆسیالیســتی
ڤێنزوێــا بــە ڕابەرایەتــی ســەرۆك نیكــۆالس مــادۆرۆ و
هاوپەیامنــە چەپەكانــی لــە هەڵبژاردنــە خۆجێیەكانــدا
زۆرینــەی دەنگەكانیــان بەدەســتهێناو لیژنــەی بــااڵی
هەڵبژاردنەكانــی ڤێنزوێــا ئاشــكرای كــرد ،كــە حزبــی
سۆسیالیســتی 49.2%ی دەنگەكانــی بەدەســتهێناوە لــە
بەرامبــەر  42.7%بــۆ هاوپەیامنێتــی ئۆپۆزســیۆن .بــەو
شــێوەیە ســەرۆك مــادۆرۆ لــە دوای ســەركەوتنی لــە
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی و هەڵبژاردنەكانــی ناوخــۆدا
توانــی لەگــەڵ هاوپەیامنــە چەپەكانیــدا قورســرین قۆنــاغ
تێبپەڕێنــێ و دهســهاڵتی واڵت بگرنــە دەســت.
هێزه چەپهكان لە ئەرجەنتین
زۆربــەی هێــزە چەپەكانــی ئەرجەنتیــن لــە رێكخــراوە
ترۆتســكیە كۆمۆنیســتی و گرووپــە سۆسیالیســتیە
ســەربەخۆكان و گروپــە ماوییــەكان پێكهاتــوون كــە
دۆخــی كەمینەییــان وەرگرتــووە ،بــە تایبەتــی ئــەوە
جێــی سەرســوڕمانە كــە رەوتــی مۆرینــی هەڵكەوتــوو
لــە بزووتنــەوەی (لــە پێنــاو سۆســیالیزم)ی كــۆن دەســتی
بــە لێكــرازان كــرد .لەپێشــدا ئــەو رێكخــراوە نزیكــەی
 10000خەباتگێــڕی چەپــی لــە خــۆی گرتبــوو ،بــەاڵم لــە
دوای مردنــی ڕابــەرە مێژووییەكــەی (ناهویــل مۆرینــۆ)
وە بههــۆی ســەرهەڵدانی چەنــد بۆچوونێكــی بااڵتــر لــە
شــۆڕش ســەبارەت بــە باروودۆخــی ناوخــۆی ئەرجەنتیــن
لــە ســااڵنی هەشــتاكاندا ،ئیــر باروودۆخەكــە لەنــاو ئــەو
بزووتنەوەیــەدا تەقیــەوە.
نزیكــەی ( )30.6ملیــۆن دەنگــدەر بەشــدارییان لــە
هەڵبژاردنــی هــەردوو ئەنجومەنــی نوێنــەران و پیرانــی
ئەرجەنتیــن كــرد ،كــە تیایــدا نیــوەی ئەندامانــی
ئەنجومەنــی نوێنــەران و ســێیەكی ئەندامانــی ئەنجومەنــی
پیــران هەڵبژێــردران ،بــەاڵم بــە گوێــرەی سیســتمی
هەڵبژاردنــی كارپێكــراو لــە واڵتــی ئەرجەنتیــن ،ژمــارهی
كورســییەكانی كــە مــاون لــە هــەردوو ئەنجومەنەكــەدا لــە

نێــوان ســاڵی  2015تــا  2017هەڵدەبژێردرێــن .كەناڵەكانــی
ڕاگەیاندنــی ســەر بــە ئۆپۆزســیۆن لەپێــش ئەنجامدانیــدا
هەڵبژاردنەكەیــان بــە كۆتاییهێنــەری قۆناغەكــە دەدایــە
قەڵــەم ،بــەاڵم بــە ســەركەوتنی ســەرۆكی پێشــووی
ئەرجەنتیــن (نســتۆر كیرشــنەر) دەســتی پێكــرد ،كــە
توانــی ســەركەوتن بەدەســت بهێنێــت لــە دەربازكردنــی
واڵتەكــەی لــەو قەیرانــە ئابورییــە مەترســیدارەی كــە لــە
دوای شكســتهێنانی دارایــی لــە ســاڵی  2001تێیكەوتبــوو.
كریســتینا فێرناندێــز دی كیرشــنەر ،هاوســەری ســەرۆكی
پێشــووتری ئەرجەنتیــن (نیســتۆر كیرشــنەر) كــە كۆچــی
دوایــی كــردووە ،لــە كانوونــی دووەمــی ســاڵی 2007
وەكــو یەكەمیــن ســەرۆكی ژن لــە دوای ســەردەمی
پیــرۆن پۆســتی ســەرۆك كۆمــاری ئەرجەنتینــی گرتــە
دەســت .بــەاڵم كریســتینا یەكــەم ژنــە ســەرۆك نییــە لــە

مێــژووی ئــەو واڵتەكهیــدا ،چونكــە پێشــر ئیزابێــا پیــرۆن
هاوســەری ســەرۆكی كۆچكــردوو (خــوان پیــرۆن) لــە
ســاڵی 1974دا كرایــە ســەرۆك كۆمــاری ئەرجەنتیــن ،بــەاڵم
بوونــی ئیزابێــا بــە ســەرۆك بــە هەڵبــژاردن نەبــوو ،بەڵكــو
بەهــۆی ئــەوەی كــە جێگــری ســەرۆك بــوو لــە دوای
مردنــی (پیــرۆن)ی هاوســەری ئــەو پۆســتەی وەرگــرت.
لــە ئێســتادا چەنــد ســەرچاوەیەكی ئۆپۆزســیۆنی ئــەو
واڵتــە پێداگــری لەســەر ئــەوە دەكــەن كــە هاوپەیامنێتــی
دەســەاڵتدار شكســت دەخــوات ،بــەاڵم ئەنجامــە
ڕاســتەقینەكان ئــەوە نیشــاندەدەن كــە ئــەو بۆچوونــەی
بــەرەی ئۆپۆزســیۆن كاتــی تێپەڕیــووە.
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هێزه چەپهكان لە هندۆراس
ســەركردەكانی حزبــی (ئــازادی و دامەزراندنــەوەی
نــوێ)ی چەپــڕەو لــە واڵتــی هنــدۆراس ئەنجامەكانــی
ئــەو هەڵبژاردنــە ســەرۆكایەتیەیان ڕەتكــردەوە ،كــە لــە
كانوونــی یەكەمــی ســاڵی  2009ئەنجامــدرا .هێشــتا
نیــوەی دەنگــەكان جیاكرابوونــەوە ،بــهاڵم لەالیــەن
دادگای بــااڵی هەڵبژاردنەكانــی ئــەو واڵتــەوە بــۆ ڕای
گشــتی باڵوكرانــەوە ،بــەو هۆیەشـهوە قەیرانێكــی سیاســی
بەرۆكــی ئــەو واڵتــەی گــرت .بــە گوێــرەی ئەنجامــە
بەراییــەكان خــوان ئۆرالنــدۆ پاڵێــوراوی حزبــی نەتەوەیــی
راســتڕەو 34.14%ی دەنگــەكان و زیۆمــارا كاســرۆ
پاڵێــوراوی حزبــی چەپــی هنــدۆراس  28.34%و ماریتســیۆ

ئــهو هێزان ه ههڵكشان و سهركهوتنی
بهرچاوییان بهرهو دهسهاڵت بهدهستهێناوهو
دهرفهتی تهواویشیان بۆ ڕهخساو ه تا پرۆگرامی
سیاسی خۆیان بخهنه ڕوو ،لهسهر بنهمای
بهگژداچوونهوهی گهندهڵی و پهیڕهوكردنی
پالن و بهرنامهی ئابووری
فیلیــدا پاڵێــوراوی حزبــی لیرباڵــی 21.03%ی دەنگەكانیــان
بەدەســتهێنا .پاڵێــوراوی حزبــی چــەپ (زیۆمــارا كاســرۆ)
بــراوەی یەكەمــی هەڵبژاردنەكــە بــوو بــە جیاوازییەكــی
ڕوون لەگــەڵ پاڵێــوراوی حزبــی نەتەوەیــی راســتڕەودا،
هــەر بۆیــە ئــەو ئەنجامانــەی كــە دادگای بــااڵی
هەڵبژاردنــەكان بــاوی كــردەوە لەالیــەن هێــزە چەپەكانــی
هندۆراســەوە ڕەتكرایــەوە و بــووە هــۆی هەڵگیرســاندنی
قەیرانێكــی سیاســی بەهێــز لــەو واڵتــەدا ،ئــهوهش لــە
دوای ئەنجامدانــی كودەتایــەك بەســەر ســەرۆكی بــە
دیموكراتــی و بــە شــەرعی هەڵبژێــردراو (مانوێــل زیالیــا)

ئایدیا دیپلۆماتیك

دا ،كــە هاوســەری پاڵێــوراوی چەپــەكان بــۆ پۆســتی
ســەرۆك كۆمــار (زیۆمــارا كاســرۆ) بــوو ،بۆیــە پێویســت
بــوو هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی  2009ســنورێك بــۆ ئــەو
قەیرانــە تونــدە دابنێــت ،كــە هنــدۆراس تێیكەوتبــوو.

هێزه چەپهكان لە پاراگوای
لــە ســاڵی 1947وە حزبــی (هەمەڕەنــگ) لــە واڵتــی
پاراگــوای تاكــو ســاڵی  2008لــە دەســەاڵتدا مایــەوە ،لــەو
ماوەیــە ( )35ســاڵیان دەســەاڵتی دیكتاتــۆری ســەربازی
حوكمــی ئــەو واڵتــەی كــرد كــە یارمەتیــدەر بــوو بــۆ
ئــەوەی ئــەو حزبــە دەســت بگرێــت بەســەر بەشــێكی
گــەورەی دەســەاڵتی ساســیدا ،بــە تایبەتــی دەســتگرتن
بەســەر بونیــات و ژێرخانــی دەوڵــەت بــە دەســەاڵتی
دادوەری و هێــزە چەكدارەكانیشــەوە.
لــەو مــاوە درێــژەی دەســەاڵتی حزبــی هەمەڕەنگــدا،
بزووتنــەوەی چــەپ نەیتوانــی بوارێكــی سیاســی یاخــود
ئەڵتەرناتیڤێــك بڕەخســێنێ كــە رۆڵ و كاریگــەری لەســەر
پرۆســەی سیاســی هەبێــت ،بەڵكــو چەپەكانــی هەمیشــە
لەالیــەن دەســەاڵتەوە دەچەوســێرنانەوە و ڕاودەنــران،
ئــەوەش لــە ئەنجامــدا بــووە هــۆكاری پچڕانــی پەیوەنــدی
مێژوویــی لــە نێــوان چەپی جیهانــی و بەرەی سۆسیالیســتی
لــە واڵتــی پاراگــوای .بەمدواییــە لــە پــاش ڕووخانــی
دەســەاڵتی دیكتاتــۆری اللفریــدۆ سرتواســنێر لــە ســاڵی
1989دا و كرانــەوەی دیموكراســی ،بەشــداریكردنی هێــزه
چەپەكانــی لــە هەڵبژاردنەكانــدا بــەدوای خۆیــدا هێنــاو
چەندیــن رێكخــراوی جۆراوجــۆر و فرەئایدۆلــۆژی پەیــدا
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تەنهــا ســاڵێك بەســەر دەســتبەكاربوونی حكومەتــی
چەپەكانــدا شــانۆی سیاســی پاراگــوای بــە چەنــد گێشــەو
گرفتێكــی گــەورەدا تێپــەڕی كــە هەمــووی كۆســپ و
تەگــەرە بــوون بــۆی درووســتكرا بــۆ ئــەوەی نەتوانێــت
لەســەر رەوتــی بەڵێنــەكان و گۆڕانكارییــە خــوازراوەكان
لــەو واڵتــەدا بــەردەوام بێــت كــە لــە دواییــن هەڵبژاردنــدا
دابــوو.
هاواڵتیانیــان
بــە

حزبــی كۆلــۆرادۆ كــە لــە ســاڵی 1887دا بەنــاوی حزبــی
نیشــتامنی كۆمــاری دامەزرێــرا بریتیــە لــە حزبێكــی
موحافیــزكاری نەتەوەیــی لــە پاراگــوای .لەنێــوان ســااڵنی
 1904-1887و  2008-1946حوكمــی ئــەو واڵتــەی كــردووە
و ســەرۆكی پێشــووتری پاراگــوای بێرناردینــۆ كاباییــرۆ
یەكێكــە لــە دامەزرێنەرانــی ئــەو حزبــەو پاڵەوانــی شــەڕی
پەیامنــی ســێقۆڵیە .لــە ئێســتادا ئــەو حزبــە بــە حزبــی
(كۆلــۆرادۆ) نــارساوە و لــەدوای ســەركەوتنی ســەرۆك
هۆراســیۆ كارتیــس لــە ســاڵی 2013دا دەســەاڵتی سیاســی
لــە پاراگــوای گرتــەوە دەســت.

چێ گیڤارا

بــوون لــە چەپــی ناوەنــدو چەپــی ڕادیكاڵــی .بەشــێكی
گرنــگ لــە چەپەكانــی پاراگــوای بەشــداریی بەرچاوییــان لــە
هەڵبژاردنەكانــدا كــردو ئــەو گۆڕانكارییانەیــان دەســتپێكرد،
كــە ئێســتا پاراگــوای تێیــدا دەژی.
لــە 20ی نیســانی 2009دا گەلــی پاراگــوای ئاهەنگیــان گێـڕا
بەبۆنــەی ســەركەوتنی مێژوویــی قەشــە فڕنانــدۆ لۆگــۆ لــە
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی و گرتنەدەســتی دەســەاڵت
لەالیــەن بزووتنــەوەی چەپەوە .بــەاڵم لــەدوای تێپەڕبوونی

هێزه چەپهكان لە پۆلیڤیا
هەڵبژاردنە سەرۆكایەتیەكەی ساڵی 2006ی پۆلیڤیا،
ئیڤۆ مۆرالیس ڕابەری (بزووتنەوە لە پێناو سۆسیالیزم)
ی گەیاندە سەر كورسی سەرۆكایەتی كۆمار كە
سەركردەیەكی سەندیكایی سەر بە هێزە چەپەكانەو
سااڵنێكی زۆر لە دژی پاوانخوازی دەسەاڵت و موڵكدارو
سەرمایەدارەكانی واڵتەكەی تێكۆشاوە ،بێگومان
ئەمەش سەركەوتنێكی گەورە بوو بۆ شەپۆلی رابوونی
بزووتنەوەی چەپەكان كە چەند ساڵێك بوو لە زۆربەی
واڵتانی ئەمریكای التین هەڵیكردبوو لە دوای بەڕێكردنی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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چهپهكانی ئهمهریكای التین دهیانهوێت شكۆی رابردوویان بگێڕنهوه

سااڵنێكی زۆر لە پاوانخوازی و پیادەكردنی حوكمی
دیكتاتۆری لەالیەن ئەو رژێمە سەرمایەدارییانەوە كە
سەر بە واشنتۆن بوون و لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمهریكاوە پشتیوانیان لێدەكرا.
دەوڵەتانــی كیشــوەری ئەمهریــكای التیــن لــە ســاڵی
2003وە ســەرهەڵدانەوەیەكی گــەورەی هێــزە چەپەكانیــان
بەخۆیانــەوە بینــی و لــە زۆربــەی هەڵبژاردنەكانــدا كــە
لــە ( )11واڵتــدا بەڕێوەچــوو ،ســەركەوتنی بەرچاوییــان
بەدەســتهێناو دەســەاڵتیان گرتەدەســت ،بــە تایبەتیــش لــە
ڤێنزوێــا و پۆلیڤیــا و ئیكــوادۆر و چیللــی و پاراگــوای و
بەرازیــل.
هەڵبژاردنەكانــی پۆلیڤیــا پێبازێكــی گــەورەو بەهێــزی
بــە هێــزە چەپــەكان بەخشــی و ئــەو واڵتــە هــەژارەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

گەیانــدە قۆناغێكــی پێشــكەوتوو ،لــە كاتێكــدا كــە
خاوەنــی گەورەتریــن یەدەگــی غــازی رسوشــتیە لــە
كیشــوەری ئەمریــكای التیــن .ئــەو گۆڕانكارییانــە
وایانكــرد پۆلیڤیــا ببێتــە جێــی گرنگیپێدانــی جیهانــی،
ئــەوەش لــە رێگــەی ئــەو ســەركەوتنە گەرەیــەوە كــە
هنــدە ســوورەكان (دانیشــتوانی ڕەســەنی پۆلیڤیــا) لــە
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیدا لــە بەرژەوەنــدی ســەرۆك
(ئیڤــۆ مۆرالیــس) بەدەســتیان هێنــا ،كــە بەڕەچەڵــەك
ســەر بــە هــۆزی هندیــە ســوورەكانەو یەكــەم هندییــە كــە
لــە مێــژووی ئــەو واڵتــەدا پۆســتی ســەرۆك كۆمــار بگرێتــە
دەســت ،لــە دوای كۆتاییهێنــان بــە دەســەاڵتی ســەربازی
لــە دەیــەی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوو .مۆرالیــس دوای
گرتنەدەســتی دەســەاڵت كۆمەڵێــك چاكســازی گــەورەی
لــە بوارەكانــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری و پیشەســازی و
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كەرتــی غــازی رسوشــتیدا كــردو زەوی بەســەر جواتیارانــدا
دابەشــكردو كاریكــرد بــۆ خۆماڵــی كردنــی گكەرتــی نــەوت
و غــاز ،كــە بەهۆیــەوە پۆلیڤیــا گەشــەی كــرد ،هەرچەنــدە
پۆلیڤیــا یەكێكــە لــە واڵتــە زۆر هەژارەكانــی جیهــان و
ســێیەكی دانیشــتوانەكەی لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن
و داهاتــی رۆژانەیــان كەمــرە لــە دوو دۆالر .كەرتــی
نــەوت لــە پۆلیڤیــا بووەتــە ئیمتیــازی ( )26كۆمپانیــای
بیانــی فرەڕەگــەز ،ئــەوەش گورزێكــی بەهێــزی بــە ســامانی
رسوشــتی ئــەو واڵتــە گەیانــدووە و بووەتــە یەكێكــە لــە
رێگرییەكانــی بــەردەم گەشــەپێدانی ئابــووری پۆلیڤیــا.
هێزه چەپهكان لە نیكاراگوا
بــەرەی ساندنێســتا چەپــڕەو لــە واڵتــی نیكاراگــوا
ســەركەوتنی بەدەســتهێناو لەنێــوان ســااڵنی 1009-1984دا
حكومەتێكــی شۆڕشــگێڕیی و سیســتمێكی سۆسیالیســتی
ســەركەوتووی دامەزرانــد كــە ئەمریــكای نیگــەران كــرد،
بۆیــە لــە رێگــەی ســوپای رێكخ ـراوی (كۆن ـرا)وە شــەڕی
لــە دژی هەڵگیرســاند كــە ســوپایەك بــوو لــە كەســانی
مرۆڤكــوژی پیشــەگەر و شــارەزا پێكهێرنابــوو .پاشــان
واشــنتۆن بــۆ رووخاندنــی ئــەو سیســتمە سۆسیالیســتیە
پشــتیوانی شۆڕشــی پێچەوانــەی كــرد لــە رێگــەی
هەڵڕشــتنی پــارەو پــول بــۆ سەرخســتنی هەڵمەتــی
هەڵبژاردنــی كۆنــراو كڕینــی دەنگــی خەڵكــەوە.
ســەركەوتنی بــەرەی سەندنێســتاو گەڕانــەوەی دانێــل
ئۆرتیــگا لــە رێگــەی هەڵبژاردنــەوە ،بەرهەمــی خەباتێكــی
نەپســاوە بــوو كــە توانــی لــە رێگــەی پەیــڕەوی
شۆڕشــگێڕانەوە پێشــبكەوێت و خۆڕاگــری خــۆی لەبــەردەم
هەڕەشــەو گرفتەكانــدا بســەملێنێ .ســەرەڕای ئــەو
پشــتیوانیە گەورەیــەی كــە ئەمهریــكا پێشكەشــی الیەنــە
نەیارەكانــی دەكــرد ،ئــەو ســەركەوتنەی بــەرەی ساندنێســتا
نیشــانەی هۆشــیاری شۆڕشــگێڕانەو بیــری نوێــی گەلــی
نیكاراگــوا بــوو بــۆ ســووربوونی لەســەر تەواوكردنــی
قۆناغەكانــی شــۆڕش لــە دەیــەی حەفتاكانــدا تــا كۆتایــی.

ئــەوەش لــە بەرنامــەی كاری ئۆرتیــگا بەڕوونــی دەركــەوت
كــە هەڵمەتــی بــۆ نەهێشــتنی هــەژاری و نــەداری و
نەخوێنــدەواری دەســتپێكردو ویســتی پرۆســەی بووژانــەوە
و گەشــەپێدان سەرتاســەری واڵتەكــەی بگرێتــەوە.
هێزه چەپهكان لە بەرازیل
بــۆ یەكەمیــن جــار لــە مێــژووی بەرازیلــدا كــە تێكــڕای
دانیشــتوانەكەی ( )194ملیــۆن كەســە ،ژنێــك جڵــەوی
دەســەاڵتی گرتەدەســت .لــە خولــی دووەمــی هەڵبژاردنــی
ســەرۆكایەتی كۆتایــی كــە ڕۆژی  2010/10/31ئەنجامــدرا،
پاڵێــوراوی حزبــی كاری بەرازیــل (دیمیلیــا رۆســیف) كــە
لــە ســاڵی 2011دا بــووە ســەرۆكی بەرازیــل ،كەســێكی زۆر
نزیكــە لــە ســەرۆكی پێشــووی بەرازیــل (لــۆال داســیلڤا)
بــە جیاوازییەكــی زۆری دەنگــەكان بەرێــژەی 56.05%
ســەركەوتنی بەســەر پاڵێــوراوی راســتڕەوەكان (خۆســێی
ســیێرا) بەدەســتهێنا كــە بریتــی بــوو 43.95%ی دەنگەكان.
دیمیلیــا رۆســێف-ی تەمــەن ( )62ســاڵ ،لەپێــش
هەڵبژاردنــی بــە ســەرۆكی بەرازیــل ،پۆســتی ســەرۆك
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وەزیرانــی لــە حكومەتــی خــاوەن ســەركردایەتی
ســەندیكایی پێشــوودا هەبــوو .لــە ســاڵی 1979دا لەگــەڵ
هاوڕێكانــی لــە حزبــی كاری دیموكراتــی بەرازیــل لەپێــش
وازهێنانــی و گواســتنەوەی ســەنگەری خەباتــی بۆنــاو
حزبــی كاری بەرازیــل بــە ســەركردایەتی (لــۆال داســیلڤا)
و لــە دوای ســەركەوتنی ئــەو هاوپەیامنێتیــەی ،كــە حزبــی
كاری رابەرایەتــی دەكــرد لــە هەڵبژاردنەكانــی 2002دا،
رۆســیف بــوو بـه وەزیــری وزەو لە ســاڵی 2005وە پۆســتی
ســەرۆك وەزیرانــی وەرگــرت .ســەرەڕای ئــەو رەخنــەو
گازەندەییانــەی كــە رێكخــراوە چەپــەكان و گرووپــە
كۆمەاڵیەتییــەكان ئاراســتەی سیاســەتە ئابورییەكانــی
ســەرۆك (رۆســیف)یان كــرد ،بــەاڵم بنكــەی كۆمەاڵیەتــی
و جەماوەریــی فراوانــی ئــەو بەڵگەیــە لەســەر ئــەو
ســەركەوتنانەی ،كــە حكومەتەكــەی لــە هــەردوو خولــی
ســەرۆكایەتی پێشــوودا بەدەســتی هێنــاوە كــە بــە گشــتی
لــە بەرزكردنــەوەی ئاســتی كــرێ و باشــكردنی یاســاكانی
كارو زیادكردنــی ئازادیــە ســەنكاییەكان و پەرەپێــدان
و پێشخســتنی سیاســەتی گەشــەی كۆمەاڵیەتیــدا خــۆی
دەبینێتــەوە ،لــە رێگــەی بەرنامەیەكــی تۆكمــە بــۆ
گەشــەپێدانی ئابــوری  -كۆمەاڵیەتــی بــە نــاوی (ماڵەكەمان
ئایدیا دیپلۆماتیك

ژیامنانــە) .لەبــەر هەمــوو ئەمانــە بزووتنــەوەی
كۆمەاڵیەتــی و هێــزە چەپــەكان دەنگیانــدا
بــە پاڵێــوراوی ســەرۆك لــۆال داســیلڤا تاوەكــو
ســەركردایەتی بەرازیــل بــكات.
خولــی دووەمــی هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی
دەنگــدان بــوو لــە دژی لیربالیزمــی نــوێ كــە
لەالیــەن پاڵێــوراوی بــەرەی راســتڕەوی حزبــی
كۆمەاڵیەتــی دیموكراتیــەوە ســەركردایەتی ك ـرا كــە
ســەقاڵی بەســتنی پەیوەنــدی بەهێــز بــوو لەگــەڵ
ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمهریــكاو لەگــەڵ
دووركەوتنــەوەی لــە پەیوەندیــە دۆســتانەییەكانی
لەگــەڵ حكومەتــە چەپەكانــی ئەمهریــكای التیــن.
پاڵێــوراوی حزبــی كۆمەاڵیەتــی دیموكراتــی داوای
كــرد ســەرلەنوێ چــاو بــە سیاســەتەكانی ســەرۆكی
پێشــووتری ب هرازیــل لــۆال داســیلڤا بخشــێرنێتەوەو
ریفراندۆمــی لەســەر بكرێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە
هۆشــداری دایــە بزووتنــەوەی كۆمەاڵیەتــی لــە بــارەی
هەندێــك لــە هێــزە سیاســیەكان لــە چوارچێــوەی ئــەو
هاوپەیامنێتیــە بەرفراوانــەدا ،كــە حزبــی كاری بەرازیــل
ڕابەرایەتــی دەكــردو ناكــۆك بــوو لەگــەڵ ئامانجــە
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بنەڕەتییەكانــی بزووتنــەوەی كۆمەاڵیەتــی لــە بەرازیــل.
هێزه چەپهكان لە كۆڵۆمبیا
لـه ڕابــردوودا كۆڵۆمبیــا هاوپەیامنێكــی ســەرەكی ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمهریــكا بــوو ،جگــە لــەوەش مۆڵگــەی
كالســیكی موحافیزكارەكانــی ئەمریــكای التینــی بــوو.
خــوان مانوێــل ســانتۆس ،ســەرۆك كۆڵۆمبیــا بــەرەو ڕەوتــی
ناوەنــد هەنــگاوی نــا و بەشــداری لــە گفتوگۆكانــی ئاشــتی
كــرد لەگــەڵ چەكدارەكانــی رێكخـراوی (فــارك)داو لەگــەڵ
ســەرۆكی پێشــوو (ئەلڤــارۆ ئۆرێبــی) كەوتنــە كێشــەو
ناكۆكییــەوە ،چونكــە ئۆرێبــی ڕابــەری دیــاری بــەرەی
ڕاســتڕەوی كۆلۆمبیــا بــوو.
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مانوێــل ســانتۆس هەوڵیــدا ســەرلەنوێ بــۆ ســەرۆكی واڵت
هەڵبژێرێتــەوە و هەوڵەكانــی ســەریانگرت و لــە كۆتاییــدا
بەســەر پاڵێــوراوە ڕكابەرەكەیــدا ســەركەوت كــە ســەر بــە
حزبەكــەی ئۆرێبــی بــوو .لیــۆن ڤالنســیا كــە یەكێكــە لــە
ســەركردەكانی پێشــووی شــەڕی پارتیزانــی لــە كۆڵۆمبیــا كە
ئێســتا بووەتــە لێكۆڵــەری سیاســی لــە بۆگۆتــای پایتەخــت،
پێیوایــە كۆڵۆمبیــا دەوڵەتێكــە لــە ناوچەكــەدا خاوەنــی
تایبەمتەنــدی و پێگــەی خۆیەتــی و ســراتیژی بردنــەوە
لــە هەڵبژاردنەكانــی كیشــوەری ئەمهریــكای التیــن لــە
ئێســتادا بریتییــە لــە ســەركەوتنی سۆسیالیســتی چەپــڕەو،
لــە كۆڵۆمبیــاش چــەپ دژایەتــی سۆسیالیســتی دەكات،
چونكــە چەپێكــی ڕادیكالــی ماركســیەو وابەســتەیە بــە
پەیڕەوێكــی توندوتیــژهوە.
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