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ئیخوان لە نێوان بەرداشی سعودیە و
ئێراندا
زیرەك ئەحمەد رەحامن
پێشەکی
لــە جیهانــی سیاســەتدا دەســتەواژەیەك زۆر بــاوە ،کــە
دەڵێــت :نــە دوژمنایەتــی تــا ســەرە ،نــە دۆســتایەتی.
بەڵکــو پەیوەندیــە سیاســییەکان مەحکوومــن بــە
بەرژەوەندیــە سیاســییەکان .بۆیــە بەســتنەوەی سیاســەت
بــە تێگەیشــتنێكی ســادە بــۆ دیــن یــا پرســی ئەخالقــە
کۆمەاڵیەتیــەکان ،نزیکتــرە لــە کورتبینیــەوە ،نــەوەك
بەڕێوەبردنێكــی سیاســیانەوە .لــەم ســۆنگەیەوە زۆر جــار
هەڵوێســتی سیاســیانەی هەنــدێ کۆمەڵــە و حــزب و
تەنانــەت دەســتەبژێری سیاســییش لــە واڵتانــی جیهانــی
ســێیەم ،پتــر خوێندنەوەیەکــەی ڕەشــۆکیانەیە .بۆیــە
بــەردەوام ئــەم الوازیــە لــە بــری داننــان بــە شکســت
و دەســتپێکردنەوە بــە کارکــردن لــە خاڵــی شکســتەوە،
بەڵکــو هەمیشــە لــە بــری بیرکردنــەوە لــە پالنی ســتراتیژی
بــۆ پەیوەندیــە سیاســیەکان ،پتــر پاســاو دەهێننــەوە بــۆ
ئــەم خۆهەڵواســینەیان بــە زلهێــز و دەوڵەتــە بەهێــزە
ناوچەیــی و جیهانیەکانــەوە ،هەمیشــە پەنجــەی تــاوان بــۆ
دەســەاڵتە بەهێــزەکان ڕادەکێشــن کــەوا لــە نیــوەی ڕێگــە
جێیــان هێشــتوون ،یاخــود فاڵنــە واڵتــی زلهێــزی جیهــان
خیانەتــکارە .ئەمــە جگــە لــە کورتبینــی سیاســی ،لــە
گۆڕەپانــی سیاســیدا ،چ نــاوی تــر هەڵناگــرێ.
زۆربــەی ئــەم ئاراســتانەی لــەم دۆخــەدان ،پتــر یــا نەتــەوە
ژێردەســتەکانن ،یاخــود ئــەو بزووتنــەوە سیاســیانەن ،کەوا
لــە پێگــەی بەرهەڵســتی دەوڵەتــدان و جێیــان لــە واڵتــی
خۆیــان نابێتــەوە و ئــاوارەی واڵتانــی تــر دەبــن .زۆربــەی
جارانیــش بــۆ گــەڕان بــە دوای پەناگــە ،ئــەم واڵتانــە
هەڵدەبژێــرن کــەوا لــە ڕووی ئایدیۆلۆجیــەوە ڕژێمەکانیــان
لــەم بزووتنەوانــەوە نزیکــن .بــەاڵم ڕژێمــی خانەخــوێ،
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واڵت بەڕێوەدەبــات ،سیاســەت دەکات ،لــە سیاســەتدا
ڕەچــاوی بەرژەوەنــدی دەکات ،نــەوەك نموونەییبــوون
لــە ئینتیمــای ئایدیۆلۆجــی و پەرســتنی ئــەو ئاراســتە
سیاســی و بیریــەی کــۆی دەکاتــەوە لەگــەڵ بزووتنــەوەی
ئاوارەبــوو.
دامەزرانی ئیخوان
دوای چەنــد ســاڵێك لــە ڕووخانــی دەوڵەتــە الوازەکــەی
عوســمانی ،ڕێكخراوێكــی ئیســامی دامــەزرا بــە نــاوی
کۆمەڵــەی ئیخــوان موســلمین لــە میســر( .)1ئەڵبــەت ئەمــە
وەك کاردانەوەیــەك و هەوڵێــك بــۆ گێڕانــەوەی شــکۆی
ناوێــك کــە خیالفەتــە و مێژووێكــی هــەزار ســاڵ پتــری
هەیــە.
ئیخــوان وەك خــۆی دەناســێنێت :بریتیــە لــە کۆمەڵێكــی
ئیســامیی و چاکســازیی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی و
ئابووریــی لــە ڕوانگــەی ئیســامیەوە ،لەژێــر دروشــمی
«خــودا مەبەســتمانە ،پێغەمبــەر ڕابەرمانــە ،قوڕئــان
دەســتوورمانە ،جیهــاد ڕێگەمانــە ،مــردن لــە ڕێگــەی
خــودا خواســتمانە»( )2كاردەكات .ئــەم بزووتنــەوە هــەر
تەنیــا گێڕانــەوەی خەونــی خیالفــەت نەبــوو ،بەڵکــو لــە
بەرامبــەر دەســەاڵتی ڕۆژئــاوا و بزووتنــەوە مژدەهێنــە
مەســیحیەکان (تەبشــیریەکان) بــوو لــە میســر ،هێمــای ئەم
ڕێكخــراوە سیاســیە :قورئــان و دوو شمشــێرە ،ئەمەشــیان
لــە وتــە بەنێوبانگەکــەی دامەزرێنــەر و ڕێبــەری یەکەمــی
ئیخوانــەوە بــوو کــە دەیگــوت :ئیســام ئاییــن و دەوڵەتــە،
قورئــان و شمشــێرە( .)3ئەمــە جــاڕی هــەم بەرەنــگاری و
هــەم خەونــی دەوڵەتــی دینــی لــێ دەفامێتــەوە.
ئیخــوان دوای چــوار ســاڵ لــە شکســتی عوســمانیەکان،
لــە ســاڵی ( )1928لــە شــاری ئیســماعیلیەی میســر لەســەر
دەســتی حەســەن بەننــا ( )1949-1906دامــەزرا ،دواتریــش

بنکــەی ســەرەکی چاالکیەکانــی گواســتەوە شــاری
قاهیــرەی پایەتەختــی میســر ،پاشــان بــۆ زۆرێكــی واڵتانــی
دەوروبــەر( .)4ئەڵبــەت ئــەم گواســتنەوەی گۆڕەپانی کاری
سیاسەشــی بــە نــاوی جیاجیــا و لــە قۆناغــی جیاجیــا بــوو.
لە تیرۆری موڕشیدەوە بۆ سەرکوتکردن
هەرچەنــد ئیخــوان لــە ســەرەتای دروســتبوونیەوە
پەیوەندیــی لەگــەڵ پاشــای ئەوســاکەی میســر بەهێــز
بــوو ،تەنانــەت هەنــدێ لــە ســەرکردە کۆنــە ئیخوانــەکان
باســی گوێڕایەڵــی و پابەندیــی ئیخــوان دەکــەن بــۆ مەلیــك
فــارووق( )1965-1920پاشــای میســر .بــەاڵم لــە دۆخێكــی

گەر ئێران داڵدەی ئیخوانی
میرسی و تا ئاستێك جیهانی
دابێت ،بەاڵم لە سەرکوتکردنی
ئیخوانە ناوخۆییەکان دەستی
نەپاراستووە

تەمومــژاوی لــەو ســەردەمە ،لــە ســاڵی ( )1949حەســەن
بەننــای موڕشــیدی یەکەمــی ئیخــوان و دامەزرێنــەری
تیــرۆر دەکــرێ .هەرچەنــد هەندێــك پەنجــەی تۆمــەت
بــۆ فــارووق ئاراســتە دەکــەن و هەندێكیــش بــە
پێچەوانــەوە( .)5لــە دوای بەننــا ،کەســایەتیی ئەدەبــی
میســری ســەید قوتــب پەیوەندیــی بــە ئیخوانــەوە دەکات،
کــە بــە ڕای ســەید ،ئــەو ســاتە ســاتی گەشــانەوەی خــۆی
و بووژانــەوەی زێڕینــی ئیخــوان بــووە( .)6هەرچەنــد
پێشــتر لــە الیەنگرانــی حزبــی وەفــد بــوو کــە حزبێكــی
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پتــر کاریگــەر بــوو بــە ئەدەبیاتــی ڕۆژئــاوا( .)7بــەاڵم
دوای قۆناغــی پاشــایەتی و هاتنــە ســەرکاری کۆماریــەکان
و گۆڕانــی ڕژێمــی حوکــم ،دۆخــی ئیخــوان بــە جۆرێكــی
تــر گــۆڕا ،بــە هــۆی بەریەكکەوتنــی دوو ئاراســتەی
جیــاواز ،ئاراســتەیەکی ئیســامی و گەڕانــەوە بــۆ
شــەریعەتی ئیخــوان لەالیــەك ،بانگەشــەی ئاراســتەی پتــر
ڕۆژئاواییبــوون لەالیــەن جەمــال عەبدوناســڕی ســەرۆکی
میســر ( .)1970-1928لــەو نێوەنــدەدا ســەید قوتــب داوای
حاکمیەتــی ئیســامی بــکات و ناســڕ چۆن نەرمــی دەنوێنێ
بەرامبــەری()8؟ ناســڕ دەســتێكی بــااڵی هەبــوو لــە کودەتا
بەســەر ڕژێمــی پاشــایەتی و پاشــانیش لــە حکوومەتــی
نوێــی کۆمــاری کــە ســەرۆکی وەزیــران بــوو ،هــەر زوو
دەســەاڵتی بەســەر ســەرۆکی یەکەمــی کۆمــار محەمــەد
نەجیــب ( )1984-1901ســەپاند ،بــە هــۆی ناکۆکــی نێوانیــان
و هەژموونــی ناســڕ ،نەجیــب بــە کودەتــای ســپی لــە
حوکــم الدرا و خرایــە ژێــر نیشــتەجێی زۆرەملــێ (االقامــة
الجبريــة)( .)9گــەر ئاراســتەی جیــاوازی بیرکردنــەوە بێــت،
یاخــود پاوانخــوازی ،ئــەوا ئەســتەمە ناســڕ بکەوتبایــە ژێــر
داواکانــی ئیخــوان.
ئەڵبــەت بیانــووی کودەتاکــە ،هەوڵێكــی تیرۆرکردنــی
ناســڕ بــوو لــە ســاڵی ( )1954کــە ســەرۆك وەزیــران بــوو،
لــە الیــەن ئەندامێكــی ئیخــوان بــە نــاوی مەحمــوود
عەبدولڵەتیــف ،لــە ســاتەوختی وتاردانــی ناســڕ ،بــە
بۆنــەی کشــانەوەی هێزەکانــی بەریتانیــا .لەگــەڵ ئــەوەی
ناســڕ ئــەم گولالنــەی بەرنەکــەوت کــەوا چەکــدارە
تەقانــدی ،وتارەکــەی حەماســیتر کــرد بــەوەی شــپرزە
نەبــن ناســڕ لەوانــە و گیانــی بەخــت دەکات بۆیــان.
ئــەم هەوڵــی تیرۆرکردنــە ئەنجامەکــەی پێچەوانــە
کەوتــەوە ،هەڵمەتێكــی ڕەشــبگیری لــێ کەوتــەوە بــە
دوورخســتنەوەی نەجیــب و لەســەر کار الدانــی دەیــان
ئەفســەری الیەنگــری ،زیندانیکردنــی هــەزاران ئیخــوان و
شــیوعیەکان و فەرمانی لەســێدارەدانی هەشــتا ســەرکردەی
ئیخــوان( .)10هەروەهــا بڕیــاری هەڵوەشــانەوەی ئیخــوان
درا( .)11داتریــش دیارتریــن ســەرکردە و کاریزمــای
ئیخــوان ســەید قوتــب ( )1966-1906لــە ســێدارە درا(.)12
بەمــەش وردەوردە ئیخــوان پێگــە و پەناگــەی الواز دەبــوو

لــە واڵتــی میســر و بــەرەو واڵتانــی دەرەوە بــە دوای
خانەخــوێ و پەناگەیەکــی ئارامــدا بگەڕێــن.
ئیخوان و سعودیە
دوای نەمانــی عوســمانیەکان لــە حوکــم ،زۆرێــك لــە
حاکمانــی واڵتانــی موســڵمان خەونــی خەلیفەبوونیــان
دەبینــی ،کــەم تــا زۆر هەوڵــی بەدەســتهێنانی ئــەم
نازناوەیــان دەدا .تەنانــەت لــە ســاڵی ( )1926کۆنگرەیــەك
لــە قاهیــرە بــە نــاوی خیالفــەت کــرا ،هەوڵــی زۆریــش
بــۆ ئــەوە بــوو ئــەو نازنــاوەی لــە دەســت ســوڵتان
عەبدولحەمیــد چــوو ،بــە مەلیکــەوە بلکێنــرێ ،بــەاڵم لــەم

سعودیە بۆ راكێشانی سۆزی
ئیخوان و دژایەتیكردنی
مەلیك فاروق ،پشتیوانی لە
ئیخوان دەكرد

الوە شــا عەبدولعەزیــز کوڕی ســعود ،کەوتــە بەربەرەکانێ
تونــد بــۆ خاوەندارێتــی ئــەم پێشــناوە .بــۆ ئەمــەش هەوڵی
زۆری لــە واڵتانــی ئیســامیدا و تەنانــەت داهاتــی زۆری
خســتە کار بــۆ کڕینــی ناودارانــی ئیســامی تەنانــەت لــە
واڵتــی میســڕیش ،بــەو پاســاوەی مەککــە ئەوالتــرە بــۆ
نشــینگەی خیالفــەت ،لەناودارتریــن ئــەو كەســایەتیانەی
پشــتیوانی بنەماڵــەی ســعود بــوو ،ســەید ڕەشــید ڕەزا
( )1935-1865زانــای ئیســامی و بانگخــوازی واڵتــی میســر
ئەڵقــەی پەیوەنــدی ئیخــوان موســلمین و ســعودیە بــوو،
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ناوبــراو بــە بنەچــە خەڵكــی لوبنــان بــوو( !)13هەرچەنــد
لــە ســەردەمی عەلــی کــوڕی ئەبوتاڵیبــەوە خانــەی
خیالفــەت لــە خاکــی حیجــازەوە نەمابــوو ،ئەمــە پتــر لــە
بەهانەیەكــی سیاســی دەچــوو.
جگــە لــە پشــتیوانی بەردەوامــی شــا عەبدولعەزیــز بــۆ
خــودی ئیخــوان موســلمین لــە ســەرەتای دامەزرانیــەوە ،بە
کۆمەڵێــك هــۆکاری :وەك بانگەشــەی برایەتــی موســڵمانان
و دژایەتیکردنــی ئەدەبیاتــی ڕۆژئاوایــی و ڕوخســاری
دینــی لــە ڕواڵــەت و شــێوە و پۆشــاك و پێكچوونــی نــاوی
ئیخــوان موســلمین و ئیخوانــی ســعودی کــە کۆبوونــەوەی
خێڵەکانــی نەجــد بــوو لەژێــر ســایەی بنەماڵــەی ســعود
زیاتــر ئیخــوان و ســعودیە لەیەكتــر نزیكدەبونــەوە(.)14
بــەاڵم ئــەم پشــتیوانی و کۆمەكیەی ســعوودیە لــە رای خوا
و بــۆ خاتــری تێشــووی قیامــەت نەبــوو ،بەڵکــو ڕاکێشــانی
ســۆزی ئیخــوان و دژایەتیکردنــی ڕژێمــی مەلیــك فــارووق
بــوو( .)15هــەر بۆیەشــە لــە تیرۆرکردنــی بەننــا گومــان
دەخرێتــە ســەر فــارووق و حکوومەتەکــەی.
ئــەم پەیوەندیــەی ئیخــوان بــە ســعودیە گەرچــی بــە
مێژووێكــی پێــش کۆماریــەوە بەنــدە ،چونکــە بەننــا لــە
مــاوەی تەمەنــی زۆربــەی ســااڵن حەجیکــردووە و لــە هەر
ســەفەرێكی حەجیــدا چــاوی بــە بەرپرســانی ئــەم واڵتــە
کەوتــووە تــا ئاســتی میوانداریکردنــی حەســەن بەننــا لــە
میوانخانــەی شــا عەبدولعەزیــز کــوڕی ســعود( ،)16لــە
بەرامبەریشــدا لــە چاالکــی جۆراوجــۆردا بەننــای بانگێشــتی
ســعودی کــردووە و ئەندامانــی بنەماڵەکــەی بەشــداریی
چاالکیەکانــی بەننایــان کــردووە ،لــە کاتــی ســەردانی
شــا عەبدولعەزیــز بــۆ میســر لــة  ،1946ئیخــوان چڕوپــڕ
بەشــداربوو لــە پێشــوازیی جەماوەریــی و ئاپۆڕاکردنــی
خەڵــك لــە شــارەکانی میســر لــە بــەرەم کــەژاوەی شــای
ســعودیە( ،)17بــەاڵم دواتــر لــە قۆناغــی کۆماریــدا
گەیشــتە لوتکــە بــە تایبــەت لــە ســەردەمی شــا فەیســەڵی
کــوڕی ســعود ( )1975-1906ناوبــراو لــە ســاڵی ()1964
بــووە پاشــای ســعودیە ،لــە ســەردەمی حوکمڕانــی ئــەودا
چاالکیەکانــی ئیخــوان لــە ســعودیە زۆر زیادیــان كــرد ،لەو
ســەردەمەش ســعوودیە و میســر خراپتریــن پەیوەندیــی
لەنێوانیانــدا هەبــوو ،بــە تایبــەت لــە ســەردەمی جەمــال

عەبدوناســڕ( .)18ئیخــوان خۆیــان ئەمــە ناشــارنەوە
تەنانــەت لــە پەیــج و ســایتەکانی خۆیان ئەمە بــە مێژوو و
دەســتکەوت بــاس دەکــەن ،کــە لــە ســەرەتای پەنجاکانــەوە
ژمارەیــەك لــە ســەرکردەکانی ئیخــوان ڕوویــان کردۆتــەوە
ســعوودیە لــە ســەرووی هەموویانیشــەوە مەنــاع خەلیــل
قەتــان ( )1999-1925ســکرتێری بەننــای ئیمامــی ئیخــوان،
دوای ماوەیەکیــش ناوبــراو دەبێتــە ســەرۆکی پەیمانگــەی
بــااڵی قــەزا لــە ســعودیە .پەیوەندیــی ئیخــوان و شــا
فەیســەڵ دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی هــەردووال بیــری
یەكبوونــی ئۆمەتــی ئیســامیان هەڵگرتــووە بــەاڵم دیکتاتۆر
جەمــال عەبدونناســڕ سەرســەختترین دوژمنانــی ئــەم
بیرەیــە! ئــەم ســەردەمی فەیســەڵ ئیخــوان بــە مــاوەی
زێڕینــی پەیوەندیەکانیــان دادەنێــن .ئەڵبــەت بەهێــزی
پەیوەندییــەكان دروســتكردنی کۆمەڵێــك دامــەزراوەی
لێکەوتــەوە وەك ڕابیتــەی جیهانــی ئیســامی و نــەدوەی
جیهانــی الوانــی ئیســامی و بانکــی ئیســامی و کۆنگــرەی
جیهانــی ئیســامی ،هەنــدێ جــار ئــەم دامەزراوانــە بــە
دامــەزراوە ئیخوانیــەکان دەناســران( !)19دوای تیــرۆری
شــا فەیســەڵ و هاتنــە ســەرکاری شــا خالیــد کــوڕی
ســعود ،ئیتــر ئاراســتەی ئــەو پەیوەندیانــەی ئیخــوان و
دەوڵــەت بــە ئاقارێكــی تــردا ڕۆیشــت ،بــە حوکمــی
ئــەوەی میســر و ســعوودیە دابــەش بــوون بەســەر دوو
بلۆكــی ڕۆژهــەاڵت بــە ڕابەرایەتــی یەکێتــی ســۆڤیەت و
ڕۆژئــاوا بــە ڕابەرایەتــی ئەمریــکا .ئیتــر ئیخوانیــش کەوتــە
بــەرەی ســعوودیە هاوبــەرەی ئەمریــکا .ئــەم زەمینەســازیە
ســەلەفیەی ســعوودیە خاکێكــی بەپیــت بــوو بــۆ ئیخــوان،
ئیخــوان بــە دوای پەناگەیەکــی ئارامــدا دەگــەڕان،
ســعودیەش بــە دوای توانــای مرۆیــی و كادیــری بەهێــزی
بــواری جیاجیــا دەگــەڕا ،چ جــای ئــەوەی ئــەم هێــزی
کارەش نەیارێكــی سەرســەختی میســری قۆناغــی ناســڕ و
ســادات بێــت ،کــە ســعودیە لــە لوتکــەی دژایەتیانــدا بــوو.
بــەاڵم ئەمــە هــەر لــە هەشــتاکان دواجــار بــە داواکاری
ســعودیە لــە ئیخــوان بــووە خســتنەوەی دیــاردەی عــەرەب
ئەفغــان ،بــە ســوودبینین لــە شــارەزایی و کادیرانــی
ئیخــوان و بنەمــای ڕێكخراوەییــان بــۆ بەســەربازکردنی
گەنجانــی عــەرەب بــۆ بەشــداریکردنی لــە جیهــادی
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ئەفغــان دژی ســۆڤیەت و کۆکردنــەوەی پیتــاك و کۆمــەك
بــۆ ئــەم مەبەســتە .ئــەم قبووڵکردنــەی ئیخــوان چەنــدە
لــە ڕوانگــەی هاوپەیمانیــان بــوو لەگــەڵ ســعوودە،
هێنــدەش بانگەشــەی برایەتــی دینیــان بــوو( !)20گەرچــی
لەوەیــە ئــەم بانگەشــەی ئیخــوان پتــر لــە بــەزۆر قەناعــەت
بەخۆهێنــان بێــت ،بــەاڵم دواجــار هەڵــای ڕاگەیانــدن بــۆ
بەکافرکردنــی ســۆڤیەتی کۆمۆنیــزم ،چەكێكــی بەهێــزە بــۆ
پاســاودانی ئــەم پەیوەندیــە و ڕاکێشــانی ســۆزی شــەقام
بــۆالی ئــەم بــەرە و قێزەونکردنــی بــەرەی میســری
الیەنگــری ســۆڤیەت.
ئەمــە جگــە لــەوەی بــەم کاریگەرییــە بەهێــزی ئیخــوان
لــە ســعودیە ،لــە موتربــەی ئیخــوان و ســەلەفیەت:
دیاردەیەکــی نــوێ پەیــدا بــوو کــە ســەلەفیە ئیخوانــەکان
بــوون .کۆمەڵێــك بانگخــوازی ســعودی کاریگەربــوون بــە
کاری سیاســی و جــاری وا بــووە بەریەكکەوتنیــان بــووە
لەگــەڵ ڕژێمــی حوکم لە ســعودیە .وەك :ســەلمان عۆدە،
ناســڕ ئەلعومــەر ،ســلێمان عەلــوان ،ســەفەر حەوالــی،
عەبدولعەزیــز تەڕیفــی و عــەوز قەڕنــی  ...هتــد(.)21
بــەاڵم دوای هەســتکردنی ســعودیە بــە هەڵکشــانی ئــەم
تەوژمــە ،ســنووری بــۆ دانــان تــا گەیشــتە ســەروبەندی
بەهــاری عەرەبــی ،بــە تــەواوی ئــەم کۆمەڵــەی دەســت و
پــێ بەنــد کــردن لــە واڵتــی ســعودیە ،بــە تایبــەت دوای
هاتنــە ســەرکاری ســەلمان کــوڕی ســعود و جێنشــینی
محەمــەدی کــوڕی .بــە تایبەتیتــر دوای تێکــەاڵوی ئیخــوان
بــە زۆرێكــی ئــەم ڕووداوانــەی واڵتانــی بەهــاری عەرەبــی
و تێكچوونــی نێــوان ســعودیە و قەتــەڕی پشــتیوانی
ئیخــوان .ســعودیە بــە جووڵەیەکــی سیاســی دۆخەکــەی
گــۆڕی ،بــە هــۆی بەهێزبوونــی حزبــە ســەلەفیەکانی
میســر ،کــە پێشــتر الیەنگــری ئیخــوان بــوون ،ســعودیە
پشــتیوانی کودەتــای عەبدولفەتــاح سیســی کــرد ،دژی
محەمــەد موڕســی ســەرۆكی میســر و ئەندامــی بــااڵی
ئیخــوان .بــەم جووڵــەی ســعودیە هــەم جموجۆڵــی
ســەلەفی لــە میســر بەهێزکــرد و هــەم ئیخوانــی لــە دوو
الوە الوازکــرد ،هــەم بــووە هــۆی نزیكبوونــەوەی ئــەم
دوو واڵتــە کــە بــە پێــی لێدوانــی بەرپرســانی ســعودی
ســااڵنێكە بــە هــۆی کاریگــەری ئیخوانــەوە ئــەم دوو واڵتــە

لــە تەنگــژەدان( .)22ئەڵبــەت گــەر ســەیری کاریگەریــی
ئاڵۆگــۆڕی نێــوان ســەلەفیەت و ئیخــوان بکەیــن :تاکــە
کاریگەریــی ئیخــوان ،تێوەگالنــی هەنــدێ بانگخــوازی
ســەلەفیە لــە سیاســەت ،هەروەهــا هاتنــەوەی هەنــدێ لــە
عــەرەب ئەفغــان بــۆ ســعودیە و بوونــە بــەاڵ لــەم واڵتــە.
گەرنــا کاریگەرییەکانــی ســەلەفیەت بەســەر ئیخــوان
پتــر بــوو ،لــە ڕووی عەقیــدە و فیهقــەوە ،دەگمــەن
جووڵەیەکــی ئیخــوان دەبینــی دژی ســەلەفیەت ،بگــرە
زۆرێكیــان هەڵگــری بنەمــا عەقائیدیەکانــی ســەلەفین.
هــەر بــۆ نموونــە گــەر لــە کتێبــە دینیەکانــی ئیخــوان
بڕوانــی ،لــە بابــەت حەدیــس زۆریــان پشــتیان بــە
لێکۆڵینــەوەی ســەحیح و زەعیــف دانانــی موحەدیســانی
ســەلەفی بەســتووە وەك ئەلبانــی .بــەاڵم زۆر ســەختە لــە
نووســراوی زانایانــی ســەلەفی ببینــی پشــت بــە ڕایەكــی
ناودارانــی ئیخــوان ببەســترێت.
ئــەم هەڵوێســتانەی محەمــەد کــوڕی ســەلمان ،بــە
دەســت و پــێ بەســتنی ئیخــوان ،ڕەنگــە زۆرێــك جیــاواز
نەبێــت ،لــە هەڵوێســتی شــا عەبدولعەزیــزی دامەزرێنــەری
ســعودیە لــە بەدســووبینی لــە ئیخــوان ،عەبدولعەزیــز
لــە چوارچێــوەی پالنــی یەكبوونــی ئیســامی بــەم
شــێوەی خــۆی دەیویســت ســوودی لــە ئیخــوان بینــی.
ئــەو نەوەیەشــی هــات لــە چوارچێــوەی ئــەم پــڕۆژەی
سیاســیەی بــە چاكســازی نــاوی دەبــات ،دەســتبەرداری
تــەواوی ئیخــوان بــوو ،کۆتایــی هێنــا بــە ئیخــوان لــەو
واڵتــە( .)23کەواتــە لــە هــەر قۆناغێكــدا بــە جۆرێــك
ســوودبینراوە لــە ئیخــوان ،وەك دژایەتیکردنــی مەلیــك
فــاروق و دوورخســتنەوەی خەونــی خیالفــەت ،دژایەتــی
ناســڕ و ســادات و بــە دیکتاتــۆر دانــان و خســتنیانە بەرەی
شــیوعیەت .ئــەم توانــا مرۆییانــەی کادیــران و بەرپرســانی
ئیخــوان هەیــە لــە خزمــەت پــڕۆژەی بنەماڵــەی ســعوود
بــوو دژی نەیارانیــان .ئــەم هەمــوو خزمەتــەی ئیخوانیــش
بــە ســعوودیە تەنیــا لــە بەرامبــەر داڵــدەدان و مانەوەیــان
بــە ســەالمەتی لــەم واڵتــە و گوزەرانکردنێكــی ماقووڵیــان.
ئەمــە جگــە لە هەڵوێســتی شــەرمنانەی بەردەوامی ئیخوان
لــە هەمبــەر ڕێكارەکانــی واڵتــی ســعودیە بەرامبــەر تاکــە
ســعودیە ئیخوانیــەکان و ڕاپێچكردنیــان بــۆ زیندانیــەکان.
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بــۆ نموونــە بەشــداریی کارای قــەڕزاوی و قەرەداغــی
لــە زۆرێكــی کۆنفــڕاس و چاالکیــە دینیەکانــی ســعودیە،
لــە ســەروبەندی فشارخســتنە ســەر ســەفەر حەوالــی و
عــەوز قەڕنــی و زیندانیکردنیــان ،تەنانــەت پشــتیوانی
دامــەزراوەی ئیخوانــی لــە گەردەلوولــی حــەزم( ،)24کــە
هەڵمەتێكــی ســەربازیی ســعوودیە و کۆمەڵێــك واڵتانــی
تــر بــوو دژی حوکمــی حوســیەکان لــە یەمــەن.
ئیخوان و ئێران
ئێــران ئــەم واڵتــەی دەمێكــە بــە حوکمــی سیاســەت،
زۆرینــەی شــیعە دەردەکەوێــت ،جــا حوکمەکــەی دینــی
بێــت یاخــود حوکمێكــی ئاســایی .بۆیــە بــۆ ڕێكخســتنێكی

پەیوەندیی ئیخوان و شا فەیسەڵ
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هەردووال
بیری یەكبوونی ئۆمەتی ئیسالمیان
هەڵگرتووە بەاڵم دیکتاتۆر جەمال
عەبدونناسڕ سەرسەخترتین
دوژمنانی ئەم بیرەیە

نــاو هەنــاوی ئەهلــی ســوننە و لەژێــر کاریگەریــی
هەنــدێ کەســایەتیی ســەلەفی ئاســان نییــە لــەم واڵتــە و
سیاســەتەی نزیــك بێتــەوە .بــەاڵم ئــەوەی هەیــە ،بوونــی
پــردی پەیوەندیــە لــە ڕێگــەی جموجۆڵــی سیاســییەوە،
دواجــار ئیجتهــادی دینیــش لــە قاڵــب دەدات .دەتوانیــن
پەیوەندیــی نێــوان ئیخــوان و ئێــران دابەشــی ســەر دوو
قۆنــاغ بکەیــن:

یەکەم :قۆناغی پێش شۆڕشی ئیسالمیی
لــە نێــو نووســین و هەڵوێســتەکانی حەســەن بەننــادا
کۆمەڵێــك بابەتــی ڕاشــکاو هــەن ســەبارەت بــە پــردی
نێــوان ئیخــوان و شــیعە ،کــە ئەمــە ڕەنگــە بتوانیــن بــە
ئاســانکاریی ئــەم قۆناغــە دابنێیــن بــۆ قۆناغــی دادێ.
بــۆ نموونــە کــە دەڵــێ« :بانگــەوازی ئیخــوان موســلمین
بانگەوازێكــی گشــتیە ،تەنیــا بــۆ یــەك تایەفــەی تایبــەت
نییــە ،الیەنگــری ڕایــەك نــاکات کــە لــەالی خەڵــك
ناســراوە بــە یــەك ڕەنــگ و یــەك ئاراســتە و الیەنگــری
تایبــەت ،بەڵکــو ڕووەو کڕۆكــی دیــن و ناوەڕۆكیەتــی،
«هەروەهــا «هیــچ موســڵمانێك کافرنەکــەی کە شــەهادەی
هێنــا بێــت ،كار بــە ناوەڕۆكــی بــکات ،فــەرزەکان بەجــێ
بهێنێــت»( .)25ئەمــە جگــە لــە پشــتیوانی بەننــا لــە شــیعە
زەیدیەکانــی یەمــەن لــە دامەزراندنــی حزبــی ئەحــرار کــە
شــافعی و زەیدیەکانــی گرتبووەخــۆ ،هەروەهــا کێشــەكانی
پەیوســت بــە دەســەاڵتی ئەوســاکەی یەمــەن کــە حاکمــی
دەوڵــەت بــە ئیمــام ناودەبــردرا و لــە مەزهەبــی زەیــدی
بــوو ،حەســەن بەننــا لــە زۆر ڕووداو پەیوەندیــی لەگــەڵ
ئیمامــی زەیــدی و ڕووداوەکانــی ئــەم واڵتــە هەبــوو
لــە ســااڵنی چلەکانــی ســەدەی ڕابــردوو لــەو کێشــانەی
ئــەم نێوەنــدا ڕۆڵــی بەرچــاو و هــەم میانگــر و ناوبــژی
هەبــوو( .)26هەروەهــا لــەم هەواڵنــەی هەنــدێ ناودارانی
شــیعە مەزهــەب وەك ســەید محەمــەد تەقــی قومــی و
ئایەتوڵــای کاشــانی دایــان بــۆ دامەزرانــی دامەزراوەیــەك
بــۆ لێــك نزیككردنــەوەی شــیعە و ســوننە ،پەیوەندییــان
بــە حەســەن بەننــاوە کــردووە و بەننــا پشــتیوانی ئــەم
پڕۆژەیــەی کــردوە( .)27بــەاڵم دوای تیرۆرکردنــی بەننــا،
ســەید موجتەبــا نــەواب ســەفەوی (1955و ).ڕێكخــراوی
فیدایانــی ئیســام لــە ئێــران دادەمــەزرێ ،کــە زۆر نزیكــی
ئیخوانــی میســر بــووە و پەیوەندییــان بەهێزبــووە ،لــە
ســەردانی ســەفەوی بــۆ قاهیــرە لــە  ،1954ئیخــوان
کۆبوونــەوەی جەماوەریــان بــۆ ڕێكخســتووە .بــەاڵم دواتــر
بــە هــۆی بەرکەوتنــی چەكــداری لەگەڵ ڕژێمی ئەوســاکەی
ئێــران ،ســەفەوی لــە ( )1955لەســێدارە دەدرێ(.)28
ئەمــە شــتێك نییــە تەنانــەت ئێســتاش ئیخــوان نکۆڵــی
لــێ بــکات ،بەڵکــو بــە لۆگــۆی ئیخوانــەوە وێنــەی ســەید
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قوتــب و نــەواب ســەفەوی باڵوکراونەتــەوە( .)29بــەاڵم
لــەو ســەردەمە شــای ئێــران زاوای مەلیــك فارووقی میســر
بــوو ،کــە خوشــكی مەلیــك هاوســەری بــوو( ،)30بۆیــە
ئــەم پشــتیوانییە سیاســییە شــیعیەی ئیخــوان لــە دەرەوەی
سیســتەمی حوکــم بــوو ،بەڵکــو ئــەو کەســایەتیانە خۆیــان
الی دەســەاڵتی ئێــران نــە پێگەیــان هەبــوو ،نــە خــوازراو
بــوون .بۆیــە لــەم قۆناغــەدا ئێــران هیــچ الیــی لــەم
ڕێكخــراوە نەکردۆتــەوە و بایەخــی پــێ نــەداوە.
دووەم قۆناغی :شۆڕشی ئیسالمیی
لــە ســاتەوەختی ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران.
ئیخــوان موســلمین و هەمــوو لقەکانــی لــە جیهــان
پشــتیوانی ئــەم شۆڕشــەیان کــرد ،ئێرانیــش نوێنەرێكــی
خــۆی دیاریکــرد بــۆ پەیوەندیکــردن بــە ئیخــوان بــە
نــاوی (کەمــال خــەرازی) بــۆ کۆبوونــەوە لەگــەڵ ڕازگــری
نێودەوڵەتــی ئیخــوان .کۆبوونەوەکەیــان لــە سویســڕا بــە
چەنــد ڕاســپاردەیەك کۆتایــی هــات ،ئیخــوان نوێنەراتیــان
بــۆ پشــتیوانی نــاردە تــاران ،لــە کۆمەڵێــك کەســایەتیی
نــاوداری ئیخوانــی میســر ،ســووریە ،ئــەردەن و ســعودیە
بــۆ پیرۆزبایــی ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئیســامی .هەروەهــا
پشــتیوانیکردنی میدیایــی شــۆڕش لــە ڕێگــەی کتێــب
و باڵوکــراو بــۆ بــرەودان بــە باســی الیەنــی ئەرێنــی
شۆڕشــی ئیســامیی و پشــتیوانی مرۆیــی و لۆجیســتی
توانــای کادیرانــی میدیایــی لــە دەزگا میدیاییەکانــی ئێــران.
هەروەهــا توندوتۆڵکردنــی پەیوەندیــی لەســەر ئاســتی
ڕێكخــراوی جەمــاوەری وەك خوێنــدكاران و بزووتنــەوەی
وەرگێــڕان بــۆ زمانــی فارســی و هەروەهــا بەشــداری کۆڕ
و کۆبوونــەوەی ڕەســمی بــوون لــە پشــتیوانیکردنی ئــەم
شۆڕشــە( .)31ئەمــەش بــۆ ئێــران دەســتکەوتێكی گرنــگ
بــوو ،چونکــە بــە هــۆی پەیوەندیــی خزمایەتــی شــای
ئێــران و مەلیــك فــارووق ،ئێــران چەكێكــی دەســتکەوت
دژی دەســەاڵتی میســری ،هەرچەنــد لــەو ســەردەمە
سیســتەمی پاشــایەتی لــە میســر نەمابــوو ،بــەاڵم ئــەم
لــە ســاتەوەختی ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئێــران و هەاڵتنــی
بــۆ دەرەوە ،دەســەاڵتی میســر داڵــدەی دا ،تەنانــەت لــە
کۆشــکە شــاهانەکانی میســر حەواندیانــەوە .بگــرە کــە شــا

وەفــات دەکات ،ئەنــوەر ســادات ســەرۆكی میســر بڕیــار
دەدات کــەوا تەرمەکــەی لــە گۆڕســتانی شــاهانەی میســر
بنێژرێــت .ئــەم هەمــوو نزیکــەی شۆڕشــی ئیســامیی
لــە ئیخوانــی میســری ،لــەم الوەش نزیکیــەی دەســەاڵتی
میســر لــە بنەماڵــەی شــا .پتــر ملمالنێــی ئــەم دوو واڵتــەی
زەقکــردەوە ،ئایەتوڵــاکان چیتــر مــەالی بەرهەڵســتکار
نیــن ،ئیتــر جڵــەوی واڵتــی ئێــران بــە دەســتیانەوەیە.
بۆیــە لــە کێشمەکێشــمی ئــەم ملمالنێیــە کۆمــاری
ئیســامی ســوودی لــێ بینــی ،واڵتێكــی تــازە دامــەزراو و
ســوودی لــە بیرکردنــەوەی ئیســامی و کاری سیاســی و
ڕێكخراوەیــی ئیخوانــەکان بینــی ،کۆمەڵێــك توانــای مرۆیی
گەرموگوڕیشــی دەســتکەوت .لــە بەرامبــەردا ئێــران وەك
چەكێكــی وەڕزكــردن (اســتفزاز) ئیخوانــی بەکاردەهێنــا
دژی میســر .بــۆ نموونــە :ناونانــی شــەقێكی ســەرەکی
بــە نــاوی حەســەن بەننــا لــە تــاران( )32و شــەقامی ســەید
قوتــب لــە شــاری شــنۆ( !)33تەنانــەت ئێــران بەمــەش
نەوەســتا لەنــاو جەرگــەی تارانــدا شــەقامێكی ناونــا
شــەقامی شــەهید خالیــد ئیســامبۆڵی ،کــە لــەو شــەقامە
باڵیۆزخانــەی میســر لێــی بــوو( )34کــە ناوبــراو یەكێــك
بــوو لــە بکوژانــی ئەنــوەر ســاداتی ســەرۆكی میســر(!)35
تەنانــەت تیرۆرکردنــی ئەنــوەر ســاداتی کــردە مادەیەکــی
هونــەری و میدیایــی ،لیژنــەی ڕێزلێنانــی بزووتنــەوەی
ئیســامی جیهانــی لــە ئێــران ،فیلمێكــی دۆکیومێنتــاری
دەکــرد بــە نــاوی (اعــدام فرعــون)! ناونانی ســاداتی میســر
بــە فیرعــەون و نیشــاندانی تیرۆرکردنــی بــە پاڵەوانەتــی،
بــە جۆرێــك میســری تووڕەکــرد ،لەســەر ئاســتی سیاســی
کاردانــەوەی تونــدی لــێ کەوتــەوە ،تــا گەیشــتە ئــەوەی
دەســەاڵتی میســر پشــتیوانی پڕۆژەیەکــی هونــەری بــکات
بــۆ وەاڵمدانــەوە ئــەم کارە بــە نــاوی (ئیمامــی خوێــن)
( )36وەك ئاماژەیــەك بــۆ حوکمــی خوێنــاوی خومەینــی.
هەرچەنــد ئــەم کارە تــا ئێســتا نەکەوتۆتــە بەرچــاو ،دوای
گەڕانێكــی زۆرمــان.
ئــەم کێشمەکێشــمەی ئێــران لــە نزیكبوونــەوەی ئیخــوان،
پتــر لــە نزیکایەتــی ئیخــوان لــە بزووتنــەوەی حەماســی
فەڵەســتینی ،کــە باڵــی ئیخوانــە لــە فەڵەســتین ڕەنگــی
داوەتــەوە .ســەرەڕای نزیكــی بەشــێكی ســەرکردەکانی
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لــەو ئاراســتە ئیخوانیــەی دژی هەژموونــی ئێــران لــە
ناوچەکــە ،بــەاڵم دیــداری گــەورە ســەرکردەی حەمــاس
و ســەرۆکی حکوومەتەکــەی حەمــاس لــە غــەزە ،دوور
لــە چــاوی میدیــاکان لــەم ســەردەمەی کۆرۆنــادا چــاوی
دەکەوێــت بــە حەســەن نەســڕوڵاڵی ئەمینــداری حزبوڵــای
لوبنانــی( )37کــە هاوپەیمانــە هــەرە بەهێزەکــەی ئێرانــە
لــە لوبنــان و تــەواوی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت .ئەمــە
ئیخــوان بــە گشــتی و لقەکانــی لــە واڵتــی ســوریا ڕۆڵــی
نەرێنیــان گێــڕاوە لەســەر پەیوەندیــی نێــوان ئیخــوان و
بەرژەوەنــدی و هەژموونــی ئێــران لــە ناوچەکــە.
هەرچەنــدە لــە ســەرەتای ســەرکەوتنی ئیخــوان لــە میســر،
ئێــران بــە ئاشــکرا پشــتیوانی لــە دەرچوونــی محەمــەد
موڕســی کــرد بــۆ ســەرۆكایەتی میســر ،بــەاڵم دوای
ئــەوەی ئــەم دۆخــە نوێیــەی میســر گــۆڕا بــە ئاراســتەیەکی
تۆخــی ســوننەگەریی و دژایەتــی بەرژەوەندیەکانــی ئێــران
لــە ســوریا و پاكتاوکردنــی شــیعەی میســر بــە بەرچــاوی
حکوومەتــی موڕســی .بــە جۆرێــك دابڕانێكــی فــراوان
کەوتــە نێــوان ئێــران و ئیخــوان .ئەمــە جگــە لــەوەی
لەســەر ئاســتی ناوخــۆی ئێــران ،دەســەاڵت پەیوەندیــی
زۆر خراپــی لەگــەڵ ئیخوانــی نێوەخۆیــی هەیــە و تــا
ئاســتی ڕاوەدوونــان و زیندانــی و کوشــتن و ســێدارەش
چــووە ،بــە تایبەتــی ئیخوانــە کوردەکانــی وەك م.
ناســڕی ســوبحانی( )1988-1951و چەندانــی تــر( .)38لــە
بەرامبەریشــدا کاردانــەوەکان نــەك هیچــی وا بەهێــز
نەبــوون ،بەڵکــو بــەر لــە کوشتنیشــیان ئێــران هیــچ باکــی
بــە تکاکاریــی هەندێكیشــیان نــەدا و نــادا( .)39هەمــان
شــێوەی ســعودیە ،گــەر ئێــران داڵــدەی ئیخوانــی میســری
و تــا ئاســتێك جیهانــی دابێــت ،بــەاڵم لــە ســەرکوتکردنی
ئیخوانــە ناوخۆییــەکان دەســتی نەپاراســتووە.
ئەنجام
جێــی ســەرنجە ئیخــوان هەمیشــە لــە واڵتــی خۆیــدا
جێگــەی نابێتــەوە ،بــەردەوام ئــاوارەی واڵتانــە ،بــەاڵم
لــە واڵتانــی خانەخــوێ بــە ئاســانی شــوێن پێیــان قایــم
دەکــەن .وەك هــەر زۆرێكــی ئــەو بزووتنەوانــەی لــە
واڵتانــی خۆیــان قاچــاخ و قەدەغــەن .ئــەم پابەندیــەی لــە

واڵتــی دووەمــدا هەیانــە ،وەك ئەوەیــە خۆیشــیان بێگانــە
بــن بــە واڵتــی خۆیــان.
کۆمەڵــەی ئیخــوان ،وەك هــەر بزووتنەوەیەکــی سیاســی
بێچــارە ،ئــەم واڵتانــەی داڵــدەی دەدەن ،ناچــاری
پیادەکردنــی سیاســەتی ئــەم واڵتانەیــە ،هەمــوو کات
هەڵــەی سیاســی و دینــی ئــەم واڵتانــە دەبنــە خاڵــی
شــەرمەزاری ئــەم پەیوەندیــەی هەیانــە لەگــەڵ ئــەم واڵتە.
لەبەرئــەوە بــەردەوام تووشــی هەڵوێســتی پاســاودانن
بەرامبــەر داڵــدەدان .هەنــدێ جــار پاســاوە ناچــاری و
سیاســیەکانی ئیخــوان بــە جۆرێكــن ســنووری مەزهــەب و
عەقائیدیــش دەبەزێنــن .بۆیــە زۆر جــار شــكڵ و شــێوەی
سیاســی و دینــی ئــەم واڵتــە دەگــرن کــە تێیــدا دەمێننەوە.
هەرگیــز ئــەم واڵتانــەی داڵدەی ئیخوانیــان داوە و دەدەن،
بــێ بەرامبــەر ئــەم کارە ناکــەن ،بــە شــێوەیەکی گشــتیش
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ئــەم واڵتانــە داڵدەیــان دەدەن کــەوا لەگــەڵ واڵتــی میســر
پەیوەندیی سیاســیان زۆر خراپە و وەك چەكێكی دوژمنی
دوژمنــم دۆســتمە ،ئیخــوان بەکاردەهێنــن بەرامبــەر
دەســەاڵتی میســر .بــەاڵم هــەر کاتێــك ئــەم واڵتــەی
خانەخــوێ ،پەیوەندیــی لەگــەڵ واڵتــی میســر ئاســایی
ببێتــەوە ،ئیتــر پەناگــەی ئیخــوان دەکەوتــە مەترســی
و ڕەنگــە چیتــر واڵتــی خانەخــوێ داڵدەیــان نــەدات.
یاخــود بــە جۆرێــك ئازادییــان بەرتەنــگ بکاتــەوە ،گــەر
ئیخــوان لــە میســر هێنــدە پابەنــدی سیاســەتی دەوڵــەت
بــان ،ئازادیەکــی زۆر بەرفراوانتریــان دەســت دەکــەوت.
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەش ئیخــوان دوای نزیکــەی
ســەدەیەك هێشــتا وێڵــی دوای پەناگەیەکــی دوور لــە
دەســەاڵتی کۆمــاری عەرەبــی میســرین.
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لحقــوق االنســان .ص.38
( )14أبــو االســعاد ،محمــد ( )1995المصــدر الســابق.
ص.111
( )15هەمان سەرچاوە.
( )16السيســي( ،عبــاس) حســن البنــا مواقــف فــي الدعــوة
والداعيــة .مصــر :دار التوزيــع والنشــر اإلســامية .ص.291
( )17الطائــي ،هاشــم عبدالــرزاق صالــح (ب.ت) التيــار
اإلســامي فــي الخليــج العربــي ،دراســة تأريخيــة .بيــروت:
مؤسســة اإلنتشــار العربــي .ص.145-134
()18منصــور ،أحمــد ( )2018تاریــخ الســعودية كمــا يــراه
األميــر .برنامــج شــاهد علــی العصــر علــی قنــاة الجزيــر.
الســعودية :موقــع األميــر طــال بــن عبــد العزيــز آل
ســعود .تاریــخ الزيــارة 20120/4/18
http://www.princetalal.net/wb/post.
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( )19إخــوان ويكــي ( )2018هــل االخــوان قتــل الملــك
فيصــل .ويكبيدیــا االخــوان المســلمين ،الموســوعة
التاريخيــة الرســمية لجماعــة اإلخــوان المســلمين .تاریــخ
الزيــارة2021/4/17 :
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9
D9%A7%D8%_84%AA%D9%D8%82%D9%_84%D9%87%
%D8%_86%D9%A7%D8%88%AE%D9%D8%A5%D8%84%
8A%D9%81%D9%_83%D9%84%D9%85%D9%84%D9%A7
9F%D8%84%D9%B5%%D8
( )20حبــا ،أميــن محمــد ( )2018اإلخــوان والســعودية..

احتضنهــم األجــداد وانقلــب عليهــم ابــن ســلمان .قطــر:
موقــع شــبكة الجزيــرة االعالميــة .تاریــخ الزیــارة2012/4/19 :
https://www.aljazeera.net/news/reportsandin
D %A5 %D8 %84 %D9 %A7 %D8 %/4 /4 /2018 /terviews
D8 %88 %D9 %-86 %D9 %A7 %D8 %88 %AE%D9 %8
A %D8 %88 %D9 %B9 %D8 %B3 %D8 %84 %D9 %A7 %
A� %AD%D8 %D8 %A7 %D8 %-A9 %8A%D8 %F%D99
%84%D9%A7%D8%-85%D9%87%D9%86%D9%B6%A%D8
AF %D8 %A7 %AF%D8 %AC%D8 %D8 %A3 %D8
( )21آل ســعود ،ممــدوح ( )2014أشــهر مشــایخ جماعــة
االخــوان المســلمین فــي الســعودية .الحســاب الرســمي
علــی تويتــر .تاریــخ الزیــارة 2012/4/18
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( )22قنديــل ،محمــد مختــار ( )2018اإلخــوان والمملكــة
العربيــة الســعودية :بيــن الماضــي والحاضــر .واشــنطن:
منتــدی فكــرة
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/alakhwan-walmmlkt-alrbyt-alswdyt-bynalmady-walhadr
( )23هەمان سەرچاوە.
( )24حريشــان ،عبدالقــادر ( )2015الســعودية ترمــي بثقلهــا
فــي الحــرب علــی الحوثييــن .الجزائــر :موقــع جريــدة
الخبــر الیوميــة.
/12125/https://www.elkhabar.com/press/article
( )25البنــا ،حســن ( )1965مجموعــة رســائل االمــام الشــهید
حســن البنــا .بيــروت :دار األندلــس .ص 11و .211
( )26دراج ،فيصــل & بــاروت ،جمــال ( )1999األحــزاب
والحــركات والجماعــات اإلســامية .ديمشــق :المركــز
العربــي للدراســات اإلســتراتيجية .ط .3:ص.336-328
( )26يوســف ،أحمــد ( )2010االخــوان المســلمين والثــورة
االســامية فــي ایــران جدليــة الدولــة واألمــة فــي فكــر
اإلماميــن البنــا والخمينــي .تقديــم :محمــد الهنــدي .مصــر:
بيــت الحكمــة للدراســات واالستشــارات .مراجعــات فكريــة
و سياســية ( .)1ص.24-23
( )28رصــاص ،محمــد ســيد ( )2013اإلخــوان المســلمون
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وإيــران الخمينــي – الخامنئــي .بيــروت :جــداول للنشــر
والتوزيــع .ص.93 – 92
( )29الصالــح هــدی ( )2017قصــة صــورة تكشــف ســر
عالقــة قطــب االخــوان و نــواب الخمينيــة .الســعودية:
موقــع قنــاة العربيــة االخباريــة .تاریــخ الزيــارة 2021/4/18
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A9%8A%D8%D9%86%8A%D9%D9%85%AE%D9%D8
( )30رصــاص ،محمــد ســيد ( ،)2013المصــدر الســابق.
ص.78
( )31ســیوەیلی ،ئیدریــس ( )2009ڕەوتــی ئیســامیی لــە
باشــوری کوردســتان ( )1991-1946توێژینەوەیەکی مێژوویی
لــە كار و چاالكیــی پــارت و کۆمەڵــە ئیســامیەکان.
ســلێمانی ،چ .٢:ل.120
( )32اطالعیــه قطــع آب (1398ه) خيابــان اســتاد حســن
بنــا .ايــران :ســایت شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران.
تاریــخ زیــارە 2012/4/17
1398/29051/https://www.tpww.ir/fa/news
( )33گوگڵ ماپ ،خیابان سید قطب ،شنۆ
https://www.google.com/maps/place/West+Azerbaij
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4d45.1046571!3d37.0366141!m2
( )34گــوگڵ مــاپ ،خیابــان خالــد اســامبولی – وزرا،
تهــران
https://www.google.com/maps/place/Tehran+Provinc
Vozara+Street,+Iran/dat+,6+e,+Tehran,+District

1s0x3f8e06b5b6d13d89:0x17a40c0b52d93!3m1!4m2!=a
0H_2ahUKEwju57WIuYrwAhUsg=sa=X&ved?a30
HcWXCnQQ8gEwAHoECAUQAQ
( )35الحــداد ،حســام ( )2021خالــد االســامبولي ..قاتــل
الســادات .قطــر :موقــع بوابــة الحــركات االســامية .نافــذة
لدراســة اإلســام السياســي واألقليــات .المركــز العربــي
للبحــوث والدراســات .تاریــخ الزيــارة2020/4/19 :
3592/https://www.islamist-movements.com
( )36ســليمان مصطفــی ( )2008مصــر تــرد علــى الفيلــم
اإليرانــي «إعــدام فرعــون» بـ»الخمينــي إمــام الــدم».
الســعودية :موقــع قنــاة العربيــة االخباريــة .تاریــخ الزيــارة
2021/4/18
https://www.alarabiya.net/
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( )37ســي ان ان ( )2020ظهــرا بالكمامــة .حســن نصراللــه
وإســماعيل هنيــة مــن لبنــان :عالقــة حــزب اللــه وحمــاس
متينــة .دبــي ،االمــارات :ســي إن إن بالعربيــة ،الشــرق
االوســط .شــبكة  CNNاإلخباريــة العالميــة .تاریــخ
الزيــارة2020/4/9 :
/06/09/2020/https://arabic.cnn.com/middle-east/article
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( )38بەرهــەم ( )2006شــەهیدی ئــازادی بیــروڕا مامۆســتا
ناصــری ســوبحانی .کوردســتان :دەزگای بەرهــەم بــۆ
باڵوکردنــەوەی بەرهەمەکانــی ســوبحانی .چ .4:ل.97
( )39هەمان سەرچاوە .ل.103

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

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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