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شۆڕشی  2012میسر و تێڕوانینێک
بۆ دژیەکییەکانی ئیخوان موسلمین
لەنێوان تیۆر و پراکتیکدا
زیائەدین سەبوری ،ئەحمەدڕەزا بوردبار،
عەبدولڕەزا عالیشاهی
پوختە
بــە دڵنیاییــەوە ناتوانرێــت ڕۆڵــی ئیخــوان موســلمین
کــە بــۆ یەکەمجــار ســالی  1928دامــەزرا و کاردانــەوەی
بەرامبــەر دۆخــی ناهەمــواری کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی،
ئابــووری و کولتــووری ئــەو زەمەنــەی واڵتــی میســر بــە
تایبەتــی و نەتــەوە موســوڵمانەکان لەبەرچــاو نەگیرێــت.
واقیعەکــە ئەوەیــە کــە ئیخــوان وەک جۆرێــک سیســتم
و حکومەتــی ئیســامی توانیویەتــی لــە ســەرجەم
بوارەکانــی تیــۆری و جێبەجێــکاری لــە جیهانــی ســوننەدا
کاری بەرفــراوان ئەنجــام بــدات و کاریگــەری بەرچــاوی
لــە ســەر بزووتنــەوە ئیســامییەکان و بزووتنــەوە
رادیکاڵەکانــی وەک قاعیــدە ،تاڵیبــان ،حەمــاس و ....
هتــد دروســتبکات .ئــەم بزووتنەوەیــە لــە مــاوەی
چەندیــن ســاڵ و لــە هەلومەرجــی جیاجیــای سیاســی
بــەردەوام کاریگــەری لەســەر دۆخــی قەیرانــاوی میســر
هەبــووە ،ئــەو هــۆکارە جیاجیانــە گۆڕەپانێکــی گوونجــاو
بــوون بــۆ ئــەوەی حەســەن بەننــا کــە خوازیــاری گەڕانــەوە
بــۆ ئیســامی ڕاســتەقینە و بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــەی
موســڵمانان لــە ڕێگــەی ئایدیاکانــی قورئــان و دەرکردنــی
داگیــرکاران بــوو ،کۆمەڵگــەی میســری بــەرەو خــۆی کێــش
بــکات .لەگــەڵ ڕووخانــی دیکتاتــۆری ناســر لەالیــەک
و ڕوودانــی شۆڕشــەکان لــە جیهانــی عەرەبــی گومانــی
ئــەوە دەکــرا کــە دامەزرانــی حکومەتــی نمونەیــی ئیخــوان
ئاســان بێــت ،بــەاڵم هەندێــک ڕووداو نــەک دامەزرانــی
حکومەتــی ئیســامیان نەڕەخســاند ،بەڵکــو دامەزراندنــی
4

سیســتمێک لەســەر بنەمــای نەریتــی ئیســامی بــۆ
ســەرابێک لــە ســەرزەوی فیرعەونــەکان و بــۆ ئیخــوان
گــۆڕی .لــەم نووســینەدا دانەمەزرانــی حکومەتــی ئیخــوان
دوای ڕووخانــی ڕژێمــی میلیتــاری ناســر ڕووندەکرێتــەوە.
ئــەو هۆکارانــەی کــە لــە ســەروو هەموویانــەوە دژیەکییــە
ئاشــکراکان لــە نێــوان وتەکانــی ئیخــوان و سیاســەتە
جێبەجێکارییەکانــی ئــەو دوای شۆڕشــی ســاڵی  2012بــوون.
پێشەکی
لــەم نووســینەدا هەوڵــدراوە لــە ڕێگــەی میتــۆدی
شــیکاری وەســفییەوە هۆکارەکانــی ناکامــی ئیخــوان لــە
بــە ســەرکەوتن گەیاندنــی شۆڕشــی ســاڵی  ،2012کــە
هەمــان حکومەتــی جێمەبەســتی ئــەوان بــوو ،شــیکار
بــکات .پێدەچێــت گرنگتریــن هــۆکار کــە ســەرکەوتنی
ئیخوانــی دوای شۆڕشــەکە ڕووبــەڕووی گرفــت کــردەوە،
دژیەکــی نێــوان تیــۆری تیۆرســێنەکانی ئیخــوان وەک
حەســەن بەننــا ،ســەید قوتــب و شــێخەکانی تــری ئــەو
بزووتنەوەیــە و پراگماتیزمــی ئیخــوان دوای ســەرکەوتنی
شۆڕشــەکە بــوو .بــە دەربڕینێکــی تــر دەتوانرێــت الدانــی
ئیخــوان و محەمــەد مورســی لــە ئایدیالیزمــی جێمەبەســتی
ئیخــوان و زۆرێــک لــە ئیســامیەکانی میســر بــە هــۆکاری
ســەرەکی شکســتی شۆڕشــی میســر لــە قەڵــەم بدرێــت.
ئیخوان لە ڕژێمی شا فاروقەوە تا ڕووخانی دیکتاتۆری
موبارەک
ڕاســتییەکە ئــەوەی کــە کارەکانــی ئیخــوان لــە ســەردەمی
شــا فــاروق تــا ڕووخانی ڕژێمــی موبارەک زیاتر ڕۆشــناییان
خســتووەتە ســەر چاالکــی نهێنــی دژی حکومەتەکانــی

ئــەو کاتــە .ئیخــوان لــە زۆربــەی بارەکانــدا ڕژێمــە
دەســەاڵتدارەکانی بــە ناشــەرعی دانــاوە و بــە هــۆی
جێبەجێنەکردنــی یاســاکانی ئیســام و پەیوەنــدی لەگــەڵ
والتانــی دەرەوە ،دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتــەی مەحکــوم
کــردووە .لەبــەر ئــەوە دەســەاڵتدارنی ئــەو کاتــەی میســر
لــە هەندێــک بــاردا بــە توونــدی ڕووبەڕوویــان بوونــەوە،
بــۆ نمونــە دەوڵەتــی میســر ســاڵی  1948بــە  13تۆمــەت،
لەوانــە چاالکــی تیرۆریســتی ،پیالنگێــڕی بــۆ ڕووخاندنــی
حکومەتــی میســر ،کۆکردنــەوەی چــەک ،جبەخانــە و ....
هتــد ڕێکخراوەکــەی بــە هەڵوەشــاوە ڕاگەیانــد.
زۆرێــک لــە ســەرانی ئیخــوان دەستبەســەرکران و

لە نیوان ساالنی  1978تا
 1981بە هۆی پەیامنی ئاشتی
نێوان میرس و ئیرسائیل و
شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران،
پەیوەندییەکانی نیوان سادات و
ئیخوان تێکچوو

داراییەکانیان دەستیان بەسەرداگیرا و پاگەندەی بەردراوان
دژی ئــەوان دەســتیپێکرد .ئیخوانــەکان لــە تۆڵــەی ئــەم
کارانــەی شــا فــاروق ،ماوەیــەک دواتــر (نقراشــی) پاشــایان
تیــرۆر کــرد .هەروەهــا ماوەیەکــی دوای ئــەوە لــە
وەاڵمێکــی هاوشــیوەدا حەســەن بەننــا لــە بەرامبــەر ئــەو
کارەدا تیــرۆر کــرا .بــە گشــتی شــەڕی دووەمــی جیهــان و
لێکەوتەکانــی میســر ،کاریگــەری ئیخــوان موســلمینی لــە
میســر زیاتــر کــرد ،ڕێکخســتنەکانی ئیخــوان ڕێکخراوتــر
و هەڵوێســتی سیاســی و ئایدۆلۆجیــان یەکگرتووتــر
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بــوو .لەگــەڵ هاتنــە ســەر حوکمــی ناســر ،ئیخوانــەکان
داوایــان لێکــرد بــە ئاڕاســتەی ئامانجــە ئیســامییەکان
جوڵــەی خــۆی لــە کۆمەڵگــەدا دەســتپێبکات ،بــەاڵم ناســر
پێیوابــوو کــە دەبێــت ئاییــن لــە سیاســەت جیــا بێــت و
مەزهــەب پەیوەنــدی تاکــی نێــوان مــرۆڤ و خوایــە و
نابێــت دەســت لــە کاروبــاری واڵت وەربــدات .کاتێــک
ناســر پێگــەی خــۆی لــە دەســەاڵتدا بەهێــز کــرد ،وردە
وردە ناکۆکییەکانــی لەگــەڵ ئیخوانــەکان ئاشــکراتر بــوون،
چونکــە ناســر لــە بنەڕەتــدا سۆسیالیســت بــوو ،کەمتــر
بــاوەڕی بــە بنەماکانــی ئیســام هەبــوو .لــە واقیعــدا دوای
کودەتاکــەی ســاڵی  1952ناســیۆنالیزم یەکــەم و گرنگتریــن
ئایدۆلۆجیــا بــوو کــە لەالیــەن ئــەوەوە بــە پیــرۆز هەژمــار
دەکــرا ،نــەک ئیســام و حکومەتــی ئیســامی .لــە
واقیعــدا ناکۆکییــە ســەرەکییەکانی ناســر و ئیخــوان لــە
ســەر شــەریعەت و جێبەجێکردنــی حوکمــە ئیســامییەکان
و گرنگتــر لــە هەمووشــیان دامەزراندنــی حکومەتــی
ئیســامی لــە میســر بــوو ،لــە پــاڵ ئەمانەشــدا بابەتەکانــی
وەک پەیوەنــدی ناســر لەگــەڵ زلهێــزەکان و گرێــدراوی
ئــەو بــەو هێزانــەوە لــە بــارەی بابەتــی فەلەســتین ،بــە
تایبەتــی ڕێککەوتنــەکان ،ئــەو ناکۆکیانــەی زیاتــر دەکــرد.
لەبــەر ئــەوە ئیخــوان پڕوپاگەنــدەی بەرفراوانــی دژی
عەرەبیــزم و سۆســیالیزمی ناســر دەســتپێکرد و ئــەوەی
وەک فکــری هاوردەکــراو و نائیســامی لەقەڵــەم دا .ناســر
بــە دوای ڕێگەیەکــدا دەگــەڕا کــە بــۆ هەمیشــە ئیخــوان
نەهێڵێــت .لەگــەڵ شکســتخواردنی تیرۆرکردنــی ناســر
لەالیــەن کەســێکی ســەر بــە ئیخوانــەکان ســاڵی ،1954
باشــترین پاســاو و هەلــی خســتە بــەردەم ناســر بــۆ
ئــەوەی ئیخــوان لــە ســەر ڕێگەکــەی دووربخاتــەوە .ناســر
لــە یەکــەم هەنگاویــدا هێرشــی کــردە ســەر بارەگاكانــی
ئیخــوان و زۆرێــک لــە ســەرکردەکانی دەســتگیرکردن،
داراییەکانــی دەســت بەســەرداگرتن و ســەید قوتــب-ی
لەســێدارەدا .لەگــەڵ شکســتی میســر لــە شــەڕی ســاڵی
 1967کۆمەڵگــەی عەرەبــی ڕەخنــەی توندیــان لــە ناســر
گــرت .شکســت لــەو شــەڕەدا خۆشەویســتی کاریزمایــی
ناســری کــەم کــردەوە ،ئــەوە باشــترین هەلــی ئیخوانــەکان
بــوو بــۆ ئــەوەی بتوانــن ژیانێکی دووبارە دەســتپێبکەنەوە.

دوای بێتوانایــی ڕژێمــی ناســر لــە هێنانــەدی بەڵێنەکانــی،
کۆمەڵگــەی میســری لــە ئەفســەرەکان بــێ ئومێــد بــوو.
لەگــەڵ گەیشــتە دەســەاڵتی (محەمــەد ئەنــوەر ســادات)
لــە هەمــان ســاڵدا میســر ڕووبــەڕووی کۆمەڵێــک گرفــت
ببــووەوە .بابەتەکانــی وەک شکســتی عەرەبــەکان و
ناکاریزمایــی ســادات هاوشــێوەی ناســر ،لــە ســەرەتای
گرتنەدەســتی دەســەاڵتەوە ڕووبــەڕووی گرفتــی کــردەوە.
لــە ڕاســتیدا دوو جێگرەوەکــەی ناســر ،واتــا ســادات و
حوســنی موبــارەک بــە دوورکەوتنەوەیــان لــە ناســریزم
ڕوویــان لــە سیســتمی پاتریمونیالیســتی (میراتگــری) کــرد.
هــەر چەنــدە ســادات بــۆ دژایەتــی ناســرییەکان ســوودی

شەڕی دووەمی جیهان
و لێکەوتەکانی میرس،
کاریگەری ئیخوان
موسلمینی لە میرس زیاتر
کرد.

لــە ئیخــوان وەرگــرت و ئازادییــە سیاســییەکانی بــە گرووپە
جیاجیاکانــی میســر دا ،بــەاڵم ڕەخنــە لــە سیاســەت و
کارەکانــی ســەرۆک کۆمــار بــە نایاســایی دانــران و بــە
تونــدی نەیارانــی ســەرکوت دەکــرد.
لــە نیــوان ســاالنی  1978تــا  1981بــە هــۆی پەیمانی ئاشــتی
نێــوان میســر و ئیســرائیل و شۆڕشــی ئیســامی لــە ئێــران،
پەیوەندییەکانــی نیــوان ســادات و ئیخــوان تێکچــوو .لــە
واقیعــدا ئیخــوان لــە بەرامبــەر ڕێککەوتنــی کام دەیڤــد لــە
نیــوان میســر و ئیســرائیل ،ســاداتی بــە خائینــی جیهانــی
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عەرەبــی و نەفرەتلێکــراو ناوبــرد و هەڵویســتی تونــدی
دژی ســادات گرتەبــەر ،هەڵوێســتی هاوشــێوەی واڵتانــی
عەرەبــی لــە یەکــەم کاردانەوەیــان گەمــارۆ خستنەســەر
میســر و دەرکردنــی لــە یەکێتــی عەرەبــی بــوو .لەالیەکــی
تــرەوە دەرەنجامــی ئــەو ڕێککەوتنــە شــتێکی بێجگــە لــە
تیرۆرکردنــی ســادات ســاڵی  1981لەالیــەن ڕێکخســتنێکی
جیابــووەوە لــە ئیخــوان موســلمین نەبــوو.
لەگــەڵ دەســتپێکی دیکتاتــۆری موبــارەک کــە میراتــی
ســەردەمی ناســر و ســادات بــوو ،ئەمــەش ئــەوی
ڕووبــەڕووی بابەتــی جیــدی کــردەوە ،لەالیەکــەوە
دەســەاڵتی تــەواوی پێــدەدرا ،ئــەو دەســەاڵتەی لــە
ئیخوانــەکان لەمێــژ بــوو دژی بــوون .لەالیەکــی تــرەوە
ڕووبــەڕووی بابەتەکانــی وەک ئیســرائیل و عەرەبــەکان و
گرووپــە ناوخۆییــەکان بــوو.
موبــارەک لــە چوارچێــوەی ســیناریۆکانی دیموکراســی لــە
میســر ،ڕێگــەی بــە ئیخــوان موســلمین دا بــە شــێوەیەکی
ســنوردار لــە هەڵبژاردنەکانــدا بەشــدار بێــت .ئــەوان
توانیــان چەنــد کورســییەکی پەرلەمــان بەدەســتبێنن ،بــەاڵم
ســاڵی  1995ژمارەیــەک لــە ســەرکردە و کادری ســەرەکی
ئیخــوان بــە تۆمەتــی ئــەوەی هــاوکاری ئیســامییەکان
دەکــەن ،مەحکــوم بــە زینــدان کــران .ئــەم کارە ســەرەتای
دووژمنایەتــی نیــوان موبــارەک و ئیخــوان بــوو.
سەرابی دامەزراندنی حکومەتی ئیسالمی – ئیخوانی لە سەر
زەوی فیرعەونەکان
دوای ڕووخانــی دیکتاتــۆری میلیتــاری ناســر ،ئیخــوان
زیاتــر لــە ڕابــردوو گۆڕەپانەکــەی بــۆ بەرەوپێشــبردنی
ئامانجەکانــی بــە ڕەخســاو زانــی .لــە بــارەی ڕووخانــی
دیکتاتــۆری موبارەکــەوە دەتوانرێــت کۆمەڵێــک هــۆکار
ئاماژەیــان پێبدرێــت .بابەتەکانــی وەک کەمبوونــەوەی
مەشــروعیەتی دەوڵەتــی موبــارەک کــە خــۆی بەرهــۆی
کۆمەڵێــک لــە هۆکارەکانــی تــری وەک دیکتاتــۆری،
بــە کەســییبوونی حکومــەت ،گرفتــی زۆر لــە سیســتمی
پەرلەمانــی میســر ،سیاســەتی هاوشــێوەی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان ،کەمبوونــەوەی بەشــداری سیاســی و ....
هتــد .لەگــەڵ زیاتــر بــەرەو خنــکان چوونــی دەوڵەتــی

موبــارەک دامێنــی ناڕەزاییــە جەماوەرییــەکان لــە میســر
زیاتــر بــوون و کاتێــک دۆمینــۆی بێــداری ئیســامیی
ســەرەتای ســاڵی  2011گەیشــتە میســر ،گریمانــە و
شــیکاری زۆر لــە بــارەی لێکەوتەکانــی ئــەو شــەپۆلەی
بێــداری ئیســامییەوە خرانــەڕوو .خەڵــک ڕاپــەڕی و
دەوڵەتــی موبــارەک ڕووخــا .لەگــەڵ ڕووخانــی موبــارەک،
میســر یەکــەم هەڵبژاردنــی دیموکراتــی مێژوویــی خــۆی
ئەزمــوون کــرد و محەمــەد مورســی ئیخوانــی زۆرینــەی
دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و وەک یەکــەم ســەرۆک کۆمــاری
هەڵبژێــردراوی خەڵــک ،گەیشــتە دەســەاڵت ،بــەاڵم لــە
کاتێکــدا کــە تەنیــا ســاڵێک بەســەر دەســەاڵتی مورســی-دا
تێپــەڕێ بــوو ،جارێکــی تــر خەڵکــی میســر ڕژانــەوە ســەر
شــەقامەکان بــۆ ئــەوەی ناڕازیبوونــی خۆیــان بەرامبــەر
شــێوازی حوکمڕانــی مورســی پیشــان بــدەن .لــە ڕاســتیدا
مورســی دوای گەیشــتنە دەســەاڵت دەســتی بــۆ هەندێــک
کار بــرد کــە پێچەوانــەوەی بەڵێنەکانــی هەڵبــژاردن بــوون
و بۆنــی دیکتاتۆریــان لێدەهــات .هەندێــک لــە کارەکانــی
مورســی و حزبەکــەی (ئیخــوان موســلمین) بوونــە هــۆی
ناڕەزایەتــی بەشــێکی بەرفــراوان لــە جەمــاوەری میســر.
لــە ئەنجامــدا ئــەو ناڕەزایەتیانــە لــە هەنگاوێکــی شــێوە
کودەتــادا لەالیــەن هێــزە چەکدارەکانــەوە ،بــووە هــۆی
ڕووخانــی دەوڵەتەکــی مورســی .شکســتی مورســی و
هاتنــەوە ســەر دەســەاڵتی هێــزە ســەربازییەکانی میســر،
ئامــاژەن بــۆ سیاســەتی ناڕاســتی ئیخوانــەکان و مورســی
(ســەرۆکیان) .لــە کۆبەندێکــی گشــتیدا لەوانەیــە بتوانرێــت
گرنگتریــن هۆکارەکانــی ســەرنەکەوتنی شۆڕشــی 2012
میســر و نەهاتنــەدی خەونــی ئیخــوان لــە ســەر بنەمــای
دامەزراندنــی حکومەتــی ئیســامیی لــەو واڵتــە بەمشــێوە
ڕوونبکرێنــەوە:
 -1لەدەســتدانی یــەک ڕابــەری لەناو چینە شۆڕشــگێڕەکانی
میسر
لــە کاتــی ڕوودانــی هــەر شۆڕشــێکدا بوونــی ڕابەرێــک
کــە بتوانێــت هێــزە شۆڕشــگێڕەکان ڕێنوێنــی بــکات و
ڕۆڵــی ئایدۆلۆژیــای جێگــرەوە بــە باشــی بگێڕێــت،
حاشــاهەڵنەگرە.
لە ســەرجەم شۆڕشــە گەورەکاندا وەک شۆڕشــی فەڕەنســا،
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ڕووســیا ،ئێــران و زۆرێکــی تــر لــە شۆڕشــەکان ڕۆڵــی
ڕابەرایەتــی لــە ئامدەکردنــی جەمــاوەر و خســتنەڕووی
ڕێــکارەکان و ڕێنوێنــی هێــزە شۆڕشــگێڕەکان زۆر
بەرجەســتە بــووە.
لەالیەکــی تــرەوە ڕابەرایەتییــەک کە ســەرجەم پێکهاتەکانی
میســر لــە لیبــراڵ و ئیســامی و چینــە ناڕازییەکانــی
تــری میســر هــاوڕا بــن لەســەری ،بوونــی نەبــوو .بــە
هەمــان ئــەو شــێوەیەی کــە لــە ســەرەتاوە ئامــاژەی پێکــرا
لــە بنەماکانــی ئیخــوان لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە
(یەکگرتوویــی و یەکێتــی) چــی لــە پراکتیــک و چــی
لــە تیــۆردا لــە ســایەی یــەک ڕابــەردا بــوو ،کــە لەگــەڵ
دەســتپێکی بێــداری ئیســامی نــەک لــە نێــوان لیبــراڵ و
ئیســامییەکان یەکگرتووییــەک نەهاتەبــوو ،بەڵکــو هــەر
یەکێکیــان هەوڵیــدەدا بــە ســەر ئــەوی تــردا ســەرکەوێت
و لــە کۆتاییشــدا بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ئیخــوان لــە
دامەزراندنــی حکومەتــی ئیســامیدا ســەرکەوتوو نەبێــت.
لەالیەکــی تــرەوە لــە ئەندێشــەکانی حەســەن بەننــادا
بنەمــای ئامادەکردنــی جەمــاوەر ،ڕۆڵــی ڕابەرایەتــی بــۆ
ڕێنمایــی ئــەوان و گرتنەبــەری ڕێکاری هەنــگاو بە هەنگاو
بــۆ گەیشــتنە ســەرکەوتن بــوو ،ئەگــەر لــە شۆڕشــی 2012
میســر بڕوانیــن نــەک تەنیــا چینــەکان لە یەکتــر دابڕابوون،
بەڵکــو تاکــە ڕابەرێــک بــۆ شۆڕشــگێڕەکان بوونــی نەبــوو.
 -2الدانی ئیخوان لە ئامانجە سەرەکییەکانی شۆڕش
ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە ئەندێشــەکانی حەســەن بەننــا،
ســەید قوتــب و ســەرکردەکانی تــری ئیخــوان لــە بــارەی
ســەربەخۆیی دەوڵەتــە ئیســامییەکان لــە ســەرجەم
بوارەکانــی سیاســی و کولتــووری و ئابــووری ،دژایەتــی
چەوســاندنەوە و دژایەتــی دووژمنــەکان بــە تایبەتــی
ئیســرائیل و ڕۆژئــاوا و دیکتاتــۆری بــوو .وەک ئامــاژەی
پێــدرا ئیخــوان لــە ســەرەتادا ئــەم ئامانجانــەی هەبــوو:
 .1ئــازادی میســر لــە ســەرجەم بوارەکانــدا .2 .ئــازادی
ســەرجەم ســەرزەوییە عەرەبییــەکان .3 .هەوڵــدان بــۆ
یەکگرتوویــی جیهانــی ئیســامی .بــەاڵم ئــەم بۆچوونانــە
دوای شۆڕشــی  2012میســر پێچەوانــەوە بوونــەوە و
لەگــەڵ ســەرکەوتنی مورســی نــەک پەیوەندییــەکان
لەگــەڵ ئیســرائیل نەپچــڕان ،بەڵکــو بــە بەڕەسمیناســینی

ڕێککەوتننامــەی کامــپ دەیڤــد ،پەیوەندییــەکان لەگــەڵ
ئەمەریــکاش ڕوویــان لــە باشــتر کــرد.
 -3بەرفراوانکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمەریکا
ئایدیــای دژایەتــی ڕۆژئاوا و ڕەتکردنــەوەی کولتوورەکەیان
لەالیــەن ئیخوانــەوە گۆڕانــکاری گــەورەی بەســەردا هــات.
بــە شــێوەیەک کــە لــە ســاڵی  2003و هاتنــە ســەر
حوکمــی موحافیــزکارە نوێیــەکان لــە ئەمەریــکا ،ئیخــوان
لــەو تێڕوانینــەی پاشــگەزبووەوە ،هۆکارەکەشــی ئــەوە
بــوو کــە موحافیــزکارە نوێیــە ئەمەریکاییــەکان پشــتیوانیان
لــە بزووتنــەوە گرووپەکانــی دەوڵەتــی میســر دەکــرد و
لــە هەوڵــی بەرفراوانکردنــی سیســتمی دیموکراســی لــە
کۆمەڵگــە ئیســامییەکاندا بــوون.
 -4پشتبەســتنی ئیخــوان و مورســی بــە ســوپا لــە جیاتــی
هێــزە شۆڕشــگێڕەکان
بــە ســەرکەوتنی ئیخــوان و مورســی مامەڵــەی نێــوان
هێــزە شۆڕشــگێڕەکان و ئیخــوان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو
کەمبــووەوە .لــە الیەکــەوە ئیخــوان بــە دامەزراندنــی
حزبــی ئــازادی و دادپــەروەری کاروبارەکانــی گرتەدەســت
و لەالیەکــی تریشــەوە دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش هیــچ
کاتێــک ئیخــوان نەیتوانــی لــە ســەر تیــۆری و کــردار
لەگــەڵ گرووپــە شۆڕشــگێڕە میســرییەکان ڕێکبکەوێــت،
لەبــەر ئــەوە لــە کۆتاییــدا بــۆ دابەشــکردنی دەســەاڵت
لەگــەڵ ســوپاییەکان ڕێککــەوت .ســوپا ئــەوەی پەســەند
کردبــوو کــە ســەرۆک کۆمــاری دواتــر مەدەنــی بێــت و
ئیخوانیــش لــە سازشــێکی دیپلۆماســیدا جێبەجێکــردن و
ســەقامگیری بــە ســوپا ســپاردبوو.
 -5مانــەوەی بەرپرســانی ڕژێمــی موبارەک لــە حکومەتدا،
نەبوونــی ئاســایش و گرفتــی ئابووری
وەک لــە ســەرەوە ئامــاژەی پێــدرا دەزگاکانــی دادوەری
و ئاســایش دوای شــۆڕش لــە دەســتی ســوپادا مانــەوە و
مورســی گرنگــی نــەدا بــە داواکاری شۆڕشــگێڕەکان بــۆ
دامەزراندنــی دەســەاڵتێکی ســەربەخۆی جێبەجێکــردن،
ســوپا کــە لــە ســەردەمی موبارەکــدا ســەرۆکایەتی زۆرێــک
لــە کاروبارەکانــی واڵتــی لەدەســتدابوو ،لــە ســەردەمی
مورسیشــدا زۆرێــک لــە کارە سیاســی و دادوەرییەکانــی
لەدەســتدا بــوو .هەروەهــا دوای شــۆڕش ئابــووری میســر
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گرفتــی بــۆ دروســتبوو ،وەگەڕخســتنی ســەرمایەی دەرەکی
کــەم بــووەوە ،بــە شــیوەیەک کــە لــە  36ملیــار دۆالرەوە
ســاڵی  2010بــۆ  16ملیــار دۆالر ســاڵی  2012دابــەزی.
گەشــتیاری کــە بــەردەوام بــە داهاتێکــی تایبەتــی میســر
هەژمــار دەکــرا ،لەگــەڵ ڕوودانــی شــۆڕش و بــە هــۆی
نەبوونــی ئاســایش لــەو واڵتەکــەدا کــەم بــووەوە و نــەک
تەنیــا ئابــووری گرێــدراو بــە ئەمەریــکا و ڕۆژئــاوا گرفتــی
بــۆ دروســتبوو ،بەڵکــو گرێــدراوی ئابــووری بــە واڵتانــی
وەک شێخنشــینەکانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت وەک
عەرەبســتانی ســعودی و قەتەریــش قەیرانــی ئابــووری
میســرییەکانی قووڵتــر کــردەوە.
لــە بــارەی نەبوونــی ئاسایشــەوە دەبێــت ئــەوە بوترێــت

ساڵی  1995ژمارەیەک لە سەرکردە و
کادری سەرەکی ئیخوان بە تۆمەتی
ئەوەی هاوکاری ئیسالمییەکان
دەکەن ،مەحکوم بە زیندان کران.
ئەم کارە سەرەتای دووژمنایەتی نیوان
موبارەک و ئیخوان بوو.

کــە دوای ڕوودانــی شــۆڕش ڕێــژەی دزی و کوشــتن و
نەبوونــی ئاســایش زیاتــر بــوو.
 -6ناکۆکی لەگەڵ ئەزهەر
بێگومــان یەکێــک لــە گرنگتریــن ناوەنــدە زانســتی و
مەزهەبییەکانــی جیهانــی ئیســام ،زانکــۆی ئەزهــەر
بــووە ،کــە بــەردەوام هەوڵــی باڵوکردنــەوەی کولتــووری
لێبووردەیــی و میانــەڕەوی داوە .هەروەهــا ئەزهــەر

بــە تێڕوانینێکــی تــەواو موحافیزکارانــە بــۆ سیاســەت و
مەزهــەب کاری کــردووە .لەگــەڵ ڕوودانــی شۆڕشــی
میســر ،تێڕوانینــی ســەلەفی و تونــدڕەوی ئیخــوان،
کەوتــە بەرامبــەر تێڕوانینەکانــی ئەزهــەر .ئیخوانێــک کــە
دەیویســت سیســتمێکی ئایینــی دابمەزرێنێــت ،کەوتــە
بەرامبــەر شارســتانێتیخوازی ئەزهــەر .لەالیەکــی تــرەوە
ئەزهــەر بــەردەوام تیشــکی خستووەتەســەر جۆرێــک
سیاســەتی مەدەنــی ،لــە کاتێکــدا کــە ئیخــوان بــەردەوام
هەوڵیــداوە کولتــووری ســەلەفی خــۆی باڵوبکاتــەوە .لــە
ڕووی کاریگــەری سیاســی و مەزهەبییــەوە ڕاســتییەکە
ئەوەیــە کــە ئیخــوان ڕکابەرێکــی تونــدی وەک ئەزهــەری
هەبــووە ،کــە لــە بواری مەزهەبی و سیاســی ســەرۆکایەتی
زۆرێــک لــە موســوڵمانانی لــە جیهانــدا کــردووە ،لەبــەر
ئــەوە ســەرجەم هەوڵەکانــی ئیخــوان لــە بەرامبــەر
ئەزهــەر بــۆ پەراوێزخســتن و ســەپاندنی بیروڕاکانیــان
بــە ســەر شــێخەکانی ئەزهــەردا بــووە .پەیوەندییەکانــی
نیــوان ئەزهــەر و ئیخــوان لــە میســری دوای شــۆڕش
بــە شــێوەیەک ئاڵــۆز بــووە کــە (شــێخ ئەحمــەد تەیــب)
یەکێــک لــە بەرپرســە بااڵکانــی ئەزهــەر چەندیــن جــار
پشــتیوانی لــە البردنــی مورســی لە ســەرۆکایەتی کــردووە.
 -7بەردەوامــی ڕەفتــارە هەژموونخوازییەکانــی ئیخــوان
هاوشــێوەی حکومەتــی دیکتاتــۆری موبــارەک
کاتێــک ئیخــوان لــە ســەردەمی حکومەتــی ئەفســەرەکان
ســەرەکیترین هێــزی ئۆپۆزســیۆنی میســر و جیهانــی
عەرەبــی بــوو ،بــەردەوام ڕەخنــەی لــە دیکتاتــۆری و
ئەفســەرەکان دەگــرت .واقیعەکــە ئەوەیــە کــە قەیرانــی
یاســایی ســەرچاوەگرتوو لــە ڕاگەیاندنــی دەســتوور
زەمینــەی بــۆ نــاڕازی بــوون ،دەســتوەردانی ســوپا و لــە
کۆتاییــدا البردنــی مورســی خــۆش کــرد .ئــەو ڕاگەیەنــراوە
کــە لــە کــرداردا دیکتاتــۆری نوێــی ئیخــوان و مورســی
پشتڕاســت دەکــردەوە ،زیانــی گــەورەی گەیاند بــە ئیخوان
کــە ســااڵنێکی زۆر بــوو بانگەشــەی دژی دیکتاتــۆری
دەکــرد و دەیخســتنە ڕیــزی موبارەکــەوە .ئیخــوان کــە
وەک موبــارەک ،ســوپای بــە الیەنگــری خــۆی دەزانــی
نەیتوانــی لــە بەرامبــەر جەمــاوەر خــۆی بگرێــت .هەڵبەتە
ســوپاش لــەم هەلومەرجــە ئەوپــەڕی ســوودی وەرگــرت و
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بــە دەســتوەردانەکانی بــواری بــۆ گەڕانــەوەی ســوپا بــۆ
دەســەاڵت ڕەخســاند.
دەرەنجام
ڕوودانــی بێــداری ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
گومانەکانــی بــە ئاڕاســتەی دامەزراندنــی کۆمەڵگــەی
ئیســامی جێمەبەســتی ئیســامییەکان بــرد .میســر وەک
گــەورەی واڵتانــی عەرەبــی چــی لــە ڕووی تیــۆری و چــی
لــە ڕووی بزووتنــەوە ڕۆشــنبیرییەکان و چــی لــە ڕووی
مەزهەبییــەوە لــە دێرزەمانــەوە ســەرکردایەتی زۆرێــک
لــە عەرەبەکانــی لــە ئەســتۆ بــووە ،هاوشــێوەی کۆمەڵگــە
عەرەبییەکانــی تــر بــە الوازی ڕووبــەڕووی ئــەو بزووتنەوە
و بێدارییــە بــووەوە .لــەم نێوانــەدا ئیخوانەکانیــش کــە
مورســی ســەرۆک کۆمــاری میســریان بــە هــی خۆیــان
دەزانــی ،زۆرتریــن زیانیــان بەرکــەوت.
لــەم نووســینەدا ئامانــج ئــەوە بــوو کــە پیشــان بدرێــت
ئیخــوان و مورســی لــە شۆڕشــی ســاڵی  2012میســر بــە
وەرچەرخانێکــی تــەواو بەرامبــەر بیــروڕا و تێڕوانینــی
دامەزرێنەرانــی ســەرەتای ئیخــوان وەک حەســەن بەننــا و
ســەید قوتــب ڕووبــەڕووی ناکامییەکــی گــەورە بوونــەوە و
نــەک تەنیــا میســری لــە ســەر بنەمــای تیۆرەکانــی ئــەوان
بــەرەو پێــش نەبــرد ،بەڵکــو بــە تێڕوانینــەوە لــەو تیۆریانــە
هۆکارەکانــی ڕووخــان و لــە کۆتاییشــدا البردنــی مورســیان
ڕەخســاند و بــە درروســتکردنی پارادۆکســێکی گــەورە لــە
نیــوان ئەندێشــە ،بیــروڕا و تێڕوانینــی دامەزرێنەرانــی
ســەرەتای ئیخــوان و سیاســەتە جێبەجێکارییەکانــی خۆیــان،
زەمینــەی ڕووخانــی خۆیــان ڕەخســاند.
لــە بــواری ئابــووری ،خەونــی ئابــووری خۆبەڕێوەبــەر و
ســەربەخۆ لــە ئەندێشــەی بەننــا و قوتــب هێشــتا وەک
خــەون مایــەوە .بــە جۆرێــک کــە دۆخــی ئابــووری میســر
خراپتــر بــوو ،ڕێــژەی بێــکاری زیاتــر ،قەیرانــی ئابــووری
بەرفــراوان ،هەاڵوســانی زۆر و گەندەڵــی بــەراورد لەگــەڵ
ڕابــردوو زیاتــر بــوو.
لــە ڕووی سیاسیشــەوە ئیخــوان لــە بــواری سیاســەتی
دەرەوە تێڕوانینــی حەســەن بەننــا و بــە تایبەتــی ســەید
قوتبــی وەالوە نــا ،پەیوەندییەکانیــان لەگــەڵ ڕۆژئــاوا و

ئیســرائیل نــەک نەپچڕانــد ،بەڵکــو ئیخــوان هەنــگاوی
بــەرەو باشــکردنی پەیوەندییــەکان نــا.
لــە ڕووی ناوچەییشــەوە ئیخــوان بــە زیاترکردنــی ناکۆکییە
مەزهەبییــەکان و گرتنەبــەری هەڵوێســتێکی دووژمنکارانــە
لــە بابەتــە پەیوەندیــدارەکان بــە ســوریا ،قەتــەر و
عەرەبســتان بــە کــردار گرفتــی لــە ناوچەکــەدا دروســتکرد
و نــەک تەنیــا یەکێتییــەک لەگــەڵ ســەرجەم کۆمەڵگــە
ئیســامییەکان وەدینەهــات ،بەڵکــو ناکۆکییەکانــی لــە
ناوچەکــەدا زیاتــر کــرد.
لەبــەر ئــەوە کــۆی ئــەم هۆکارانــە کــە لــە ســەرەتاوە
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لەگــەڵ تیــۆری دامەزرێنەرانــی ئیخــوان دژیــەک بــوو ،یــان
لــە باشــترین بــاردا لەگەڵیــان نەدەگونجــا ،لــە ئەنجامــدا
بــە ڕووخانــی دەوڵەتــی مورســی ،ناکامــی ئیخــوان
لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئیســامی و گەڕانــەوە بــۆ
دیکتاتــۆری ســەربازی گەیشــت.
سەرچاوە:
فصلنامــە مطالعــات جهــان اســام (علمــی – پژوهشــی)،
ســال چهــارم ،شــمارە  ،13بهــار .1394
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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