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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ...  ... يتيتسياسةسياسة  کانکانصص بوش و راست بوش و راستجؤرججؤرج

  
سةرؤکی ئةمريکا جؤرج بوش تاکو ئثستا هةموو ئةو بؤچوونانةی دةربارةی عرياق و رؤژهةصاتی 

  و ريفؤرمانةی ناوچةکةیئةو گؤرانکارية سياسيانةلةوةش دةچث ، ناوةراست هةيبووة راستبوةو
جا دووای ئةوة لةوانةية وصاتانی تری ، داية لةپةرةسةندن تاکو ميسر لة عةرةبستانةوة هةر، ةگرتؤتةو

 کة زادي و دميوکراتيةن ئةو ئا تامةزرؤی ناوچةکةميلةتانیزؤربةی  بةتايبةتی، دةووروپشتش بگرثتةوة
لةوةش دةچث ئةو ،  بة هؤی دةسةصاتی تاکة سةرکردةکان و پارتةکانساصةهای ساصة لث مةحرووم بوون

 دژ بة شةری و هةندث وصاتی تر کةبةجليکا، فةرةنسا، ئةوروپای وةک ئةصمانهةوصانةی هةندث وصاتانی 
پثشان بدةن کة ئةمريکا پثويستة پرسثکی يانويست ئةورووپا وةک هثز زلثکی دنيا شدة،  بوونعرياق

   . سةری نةگرتئةوانيش بکات پثش هةموو بريارثکی شةر لة جيهانی سثةم
تی کردنی  زةپاتثرؤ توانيان لة رثگای دژايةسث لويسجيهارد شرؤيدةر و جو، سةرکردةکانی وةک

ئةمريکا لة بةکارهثنانی هثزی سةربازی لة عرياق دةنگثکی زؤر لة هةصبژاردنةکان بةدةست ثنن و لة 
واشيان دةزانی کة ئةو هةموو خؤپثشاندان و نارةزايانةی دژ ،  سةرکةونهةصبژاردنةکانی ناو وصاتةکةيان
رثگا لة بةرنامةکانی جؤرج بوش بؤ ، رةکانی ئةوروپای گرتبووةوةبة شةری عرياق شارة گةو

   .لةناوبردنی بةعس و گؤرينی نةخشةی سياسی رؤزهةصاتی ناوةراست دةگؤری
 و ئيسپانيا لةاليةن فةرةنسا و بةجليکاوة دژ بة شةری يا ديارة پشتگريی کردنی نارةزاثکانی ئةصمان

بؤ ،  درووست بکةن ئةمريکاکی يةکگرتووی ئةورووپای بةرامبةر نا بةرةثعرياق زياتر پاصی بةم وصاتانةوة
 بتوانن ئةمريکا پاشان، ثکی ناودةوصةتی بکاتزلهثزئةورووپا وةک حيسابثک بؤ  ئةوةی ناچار بث

بةصام لةوة دةچث ، ی بؤ دةدةنصاتی چني هةصبگرث کة ماوةثکة هةوصلةسةر و  چةکگةماروویناچاربکةن 
يةی ا هةصبژاردنةکانی ئةم دوولةگةص رووخانی رژمثی بةعس وانةی ئةورووپا هةموو ئةو هةوص و ئارةزوو

   . سةرنةگرثناو عرياق
 دةنگ 473دةنگدانةکةی ئةم دووايةی ناو پةرلةمانی ثکثتی ئةورووپا لة شاری ستراسبؤرگ کاتث 

 ليستی گروپة ةی لوبنان خبرثت) حيزب اهللا ( دةنگ داوايان لة سةرانی ثکثتی ئةورووپا کرد کة8بةرامبةر 
 ساصةهای ساصة چوونکة، ی جيهان و سنورثکيش بؤ کارة تريوريستثکانی ئةم حيزبة دانثنتريوريستثکان

ئثستا دةنگثکی وا لة ئاراداية .  خبةنة ليستی رةشةوةورووپا دةکات ئةم گرووپة داوا لة ثکثتی ئةئةمريکا
 ناو يخاتة روو بؤ ئةوةی حيزب اهللا خبرثتةکةوا پةرلةمانی ئةورووپا پثشنيارثکی وای بةدةستةوةية کة ب

دةشصثن کةوا دوکومثنتی زؤرشيان بةدةستةوةية کة ئةم حيزبة چاالکی تريووريستی ، ليستةی رةشةوة
بةصام لةوانةشة ئةم هةوصانة سةرنةگرث چوونکة هةردوو وصاتی فةرةنسا و ئيسپانيا دژ ، ئةجنام دةدات

   .ة کارثکی لةو جؤرة دةبث بريارثکی گشتی لةسةر بدرثبةو پثشنيارةن وة داوای ئةوةش دةکةن ک
بةتايبةتی ئةندامانی ثکثتی ئةورووپای سةر بة ، پةرلةمانی ثکثتی ئةورووپا  ئةصمانيایزؤر لة ئةندامانی

پارتی راوثژکاری ئةصمانيا جريهارد شرؤيدةر داوای ئةوةيان کرد کةوا ئةو گةمارووة چةکانةی خراوةتة 
ئةم ئةندامانة باس لةوة دةکةن کة البردنی گةمارووی چةک لةسةر . ةچث و مبثنثتةوةسةر وصاتی چني الن

 داوای ئازادی ی پةکني لة سياسةتة نامرؤضانةکانی دژ بةو اليةنانةیدةبثتة هؤی پشتگريی بؤ رژمث، چني
 تثک دةدات و پاشان بةصانسی ستراتيجی هثز لة ئاسيای رؤژهةصات، سياسی و دميوکراتی دةکةن لة چني

لة هةمان کات دةبثتة هؤی هةرةشة کردن لةسةر بةرژةوةندثکانی ئةمريکا لة ، نائارامی دةخوصقثنث
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ناوچةکةو ئةو ئارامی وئاسايشةی ئةمريکا لة ژاپؤن و تايوةن و کؤريای باشوور ساصةهای ساصة 
   .سةقامگريی کردووة دةخاتة مةترسيةوة

دةربارةی ئةمريکا و کاريگةرثتی لة رؤژهةصاتی ناوةراست رؤژنامةی ليمؤندی فةرةنسی بابةتثکی 
چؤک بؤ سياسةتةکانی ئةمريکا  کة تيايدا باس لةوة دةکات کة حکومةتی فةرةنسا خةريکة، بالوکردةوة

لة رؤژهةصاتی ناوةراست دادةنث و گةيشتؤتة ئةو باوةرةی وصاتی عرياق لة دووارؤژ دةبثتة پردثک بؤ بة 
   .وو وصتانی ناوچةکةدميواکراتی کردنی هةم

مردنی ياسر عرفات هؤثک نيةبؤ هةندث لة نؤثنةرانی حکومةتی فةرةنسا باس لةوة دةکةن کة 
بةصکو فشارةکانی ، چارةسةرکردن و وةو پرؤسة ئاشتيةی لة ئاراداية لة نثوان هةردوو اليةنی ناکؤکثکة

ئةم رووداوانةی .  لة ناوچةکة بنثتئةمريکاية ئيسرائيلی ناچارکردووة دان بة بوونی وصاتثکی فةلةستينی
يش ئةوة دةسةصمثنث کةوا داواکاری حکومةتی فةرةنسا کة وصاتی سوريا ) لوبنان (ئةم دووايةی ناو

پاش ئةوةی ، هةوصثکة بؤ نزيک بوونةوةی زياتر لة سياسةتةکانی ئةمريکا تةا، لوبنان بةجث ثصث
   .کثشة ناو نةتةوةثکان چارةسةر بکاتبؤث روون بووةتةوة کة تةا ئةمريکاية دةتوانث 

ش ئةو راستيةی دووپات کردةوة الی سةرانی عةرةب کة وصاتی فةرةنسا هيچ ) رفيق حريری (کوشتنی
چوونکة هةموو ئةو هةوصانةی پثشووی فةرةنسا بؤ ناچارکردنی ، هثزثکی سياسی ئةوتؤی نية لة جيهان

 رژمثی شام ناچار بکات برياری نثونةتةوةی دةرچوونی هثزةکانی سوريا لة ناو لوبنان نةيتوانی
تاکو ئةمريکا هثزی خؤی نةخستة کار و رژمثی بةعسی ، جثبةجث بکات و هثزةکانی بکثشثتةوة لة لوبنان

   .سوريای ناچار کرد باری سةفةری هةصگرث و لوبنان بةجث ثصث
ئةميش ،  جؤرة چةکانةهثنانی ئةو ئثران و هةوصةکانی بؤ وةدةستپرؤگرامی چةکة ئةتؤمثکةیکثشةی 

پاش ئةو هةموو هةوصو تةقةصايانة ، ثکثکة لةو کثشة نثودةوصةتثکان کة تاکو ئثستا ئةورووپا
نةتةوة يةکگرتؤکانيش کة ئةورووپا هةميشة داوا ،  بؤ بدؤزثتةوة ئةوتؤینةيتوانيووة چارةسةرثکی

، ةکانی لةم جؤرةدةکات ببث بة ناوةندی هثزی سياسی جيهانی بؤ چارةسةرکردنی کثشة گةور
دةکرث بصثن ئةمريکا تا  بؤية، نةيتوانيووة وصاتی ئثران بةوة رازی بکات پشکنينی ئةو پايگانةی بکرث

لةهةمان کات دةشزانث کة ئةورووپا ، ثکثتی ئةورووپا دةکات چی لةگةص ئثران دةکات ئثستا چاوةرث
بؤ هةموو جيهانی بسةصمثنث کة تةا بؤية دةيةوث ، ناتوانث بةرامبةر هةوصةکانی ئثران هيچی بؤ بکرث
بؤ ئةوةی ديسانةوة هةندث اليةن ئةمريکا تاوانبار ، خؤی دةتوانث کثشةثکی لةو جؤرة چارةسةر بکات

   .نةکات کة بث پرسينةوة لة کةس پةالماری ئةم و ئةو دةدات و برياری سياسی لةسةر دةدات
رياری تةواويان داوة ئةمريکا وةک تاکة هثزی کة ب، ئةمرؤ ئةمريکا لةاليةن کةسانثکةوة بةرثوة دةچث

   .دةشيانةوث بةرنامةو گؤرانکاری سياسی گةورة لة هةندث ناوچةی جيهان ئةجنام بدةن. دنيا ثصنةوة
  سويد
Haba2k@spray. se
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