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بەشی ()1
لە دایكبوونی "خەباتگێڕێكی چاونەترس"
كارڵ ماركس شۆڕشگێڕ بوو .پێش مردنیشی پرسیاردەكرا كە
ئایا ماركس خۆی ماركسیستە ،ئەویش بەڵێنی خۆی دووپاتكردەوە
كاتێك لەو كەسانەی دەڕوانی كە خۆیان بە ماركسیست دادەنا.
لە دوای مردنییەوە لە ساڵی  ،1883لە گەلێك بۆنەی جیاوازدا
ناوی ماركس وەك پاساوێك بۆ ستەمكاریی و چەوساندنەوە
بەكارهاتووە -یاخود لەو سرتاتیژیی و ئایدۆلۆژییانەدا كە رێك
پێچەوانەی باوەڕەكانی ماركس بوون بوو .هەتاوەكو كۆتایی
نەوەدەكانی سەدەی بیستیش "مانیفێستی كۆمۆنیزم" كە بە
هاوبەشیی لەگەڵ (فریدریك ئەنگڵس)ی هاوڕێی تەمەنیدا
نووسیویانە ،لە سەرەوەی لیستی پڕفرۆشرتین كتێبەكان بوو ،لە
سەرەتاكانی سەدەی بیستویەكەمیشدا ،راپرسییەكی جەماوەریی
كەناڵی بی بی سی دەریخست كە هەتاوەكو ئێستاش ماركس
جێگە و مەكانی خۆی پاراستووە وەك مەزنرتین فەیلەسوفی
سەرتاپای سەردەمەكان.
بەاڵم وەسفكردنی بە فەیلەسوف ،وەسفێكی ورد و
تەواو نییە ،بە تایبەت دوای ئەوەی ماركس وتی "هەتا ئێستا
فەیلەسوفان جیهانیان راڤەكردووە ،بەاڵم كارەكە بریتییە لە
گۆڕینی جیهان" .ئەم رستە بە ناوبانگەی خاڵێكی جیاكەرەوە و
ساتێكی یەكالكەرەوەیە لە گەشەسەندنی فیكری ماركس خۆیدا،
ئەو ساتەی لە فەیلەسوفێكەوە دەبێتە بیرمەندێكی شۆڕشگێڕ.1
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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كارڵ ماركس ،وەك كوڕی خێزانێكی مامناوەندی جولەكە
ساڵی  1818لە شارۆچكەی ترێر ( )Trierلە راینالندی ئەڵامنیا
لە دایكبووە .پێش ئەوەی بكەوێتە ژێر كۆنتڕۆڵی دەوڵەتی
پروس ،بە فەرمانڕەواییە پادشاییە ستەمكارییەكەیەوە ،لە
سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەدا سوپای ناپلیۆن بۆ ماوەیەكی
كەم ئەو شارۆچكەیەی داگیركرد ،مانەوەی ناپلیۆن لە
شارۆچكەكەدا كەم بوو ،بەاڵم لە دوای خۆی چەند ئایدیایەكی
دەربارەی ئازادی و گۆڕان بەجێهێشت ،بە مانایەكی تر ئایدیا
و پڕەنسیپەكانی شۆڕشی فەرەنسی.
هایرنیشی باوكی ماركس ،كتێبەكانی ڤۆڵتێر و رۆسۆی لە
دڵ و دەرونیدا لەبەركردبوو ،بە لێدوانە ئاشكرا و راشكاوەكانی
نارسابوو لە بۆنە گشتییەكاندا دەربارەی پێویستیی بوونی
سیستەمێكی سیاسی كە بە شیوەیەكی تەندروست فەرمانڕەوایی
بكات ،سەرەڕای ناڕەزاییەتییەكانی دەربارەی ئەو جیاكارییەی
جولەكەكانی پروسیا بە دەستییەوە گیرۆدەبوون .هایرنیش )پاش
ئەوەی ئاینی خۆی لە جولەكەوە گۆڕی بۆ پڕۆتستانتی و ناوی
خۆشی گۆڕی) شۆڕشگێڕ نەبوو -بەاڵم سەالمەتیش نەبوو لەو
شەپۆلە گۆڕانكارییەی لەو دەمەدا سەرجەم ئەوروپای گرتبوەوە.
كارڵی الو هیچ دەسەاڵتێكی نەبوو جگە لەوەی كاریگەر بێت بە
هەندێك لە ئایدیا لیربالییەكانی باوكی.
باوكی ماركس سووربوو لەسەرئەوەی كوڕەكەی یاسا بخوێنێت.
لە ساڵی  1835و لە تەمەنی حەڤدە ساڵیدا ماركس دەستیكرد بە
خوێندنی یاسا لە زانكۆی بۆن ،بەاڵم لە راستیدا زیاتر شیعر و
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فەلسەفەی بەالوە گرنگ بوو .تاڕادەیەك كاریگەربوو بە (لۆدیڤیك
ڤۆن ویستڤالین) كە كوڕی خێزانێكی دەوڵەمەند بوو ،یەكێك بوو لە
هاوڕێكانی ماركس ،كارڵی الوی بە شكسپیر و شاعیرە یۆنانییەكان
ئاشناكرد .ساڵی  1843كچەكەی لۆدڤیكی هاوڕێی بە ناوی یەنا
دەبێتە هاوسەر و هاوڕێی گشت تەمەنی ماركس.
گەرموگوڕی ماركس بۆ فەلسەفە ،تەنها گەرموگوڕییەك
نەبوو لە نێو ئەكادیمیا و خوێندندا ،بەڵكو كاتێك خویندكار
بوو ،دیبەیتە فەلسەفییەكان هەلێكی باش بوو بۆ سەرنج
راكێشانی بەرەو كێشەكانی كۆمەڵگە ،مێژوو و گەشەی توانا
مرۆییەكان .فەیلەسوفێكی دیار هەژمونی بەسەر كۆی ئەم
مشتومڕە دڵنشینانەوە هەبوو ،كە بریتیبوو لە )هیگڵ) .هیگڵ
یەكێك بوو لە الیەنگرە سەرسەختەكانی شۆڕشی فەرەنسی،
لەو باوەڕەشدا بوو كاتێك عەقڵ دەستدەكات بە گەشەپێدان
و بەشدارییكردن لە پەیوەندییە مرۆڤایەتییەكاندا ،ئەوا جیهان
پیدەنێتە قۆناغێكی نوێوە ،بەاڵم كە كاتی ئەوە دێت ماركس
بكەوێتە ناكۆكی لەگەڵ هیگڵ دا ،ئیدی هیگڵ دەبێتە یەكێك
لە بیرمرندە كۆنزێرڤاتیڤەكان و دەگاتە ئەو باوەڕەی كە خودا
نوێنەرایەتی لۆژیكی ڕەها دەكات-دەوڵەتی پرۆسی بە دەسەاڵتە
سەركوتكەرەكەیەوە روونرتین گوزارشتە لەم لۆژیكە ئیالهییە.
بەرەوپێشەوەچوونەكانی ماركس لە (ترێر) ،هاوكات
بەرەوپێشچونی بوو لە ئایدیا لیربالیستییەكاندا ،هەربۆیە سەرنجی
كۆمەڵە الوێكی بۆخۆی راكێشا كە تواناكانی خۆیان لە "گۆڕین بە
رێگەی ئایدیاكان"ەوە بە خەرجدەدا -واتا هیگڵیانیستە الوەكان.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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هیگڵ كە لە دەمی رابردوودا شۆڕشگێڕ بوو ،ئەویش لە ناو ئەم
بازنەیەدا بوو ،لیرباڵەكانی ئەوكات ئەتایست و بۆهیمی بوون و
خەریكی بادەنۆشین بوون ،رێك وەك ماركس ئەو دەمەی گەیشتە
بەرلین و چووە ریزی یانەی مامۆستایان ،ریش و قژێكی درێژی
هەبوو ،كە نیشانەیەكی خوازراوە بۆ ناسینەوەی بیرمەندی رادیكاڵ.
هیگڵیانیستە الوەكان و دەوروبەرەكەیان كۆكبوون لەسەر
دژایەتییان بۆ ستەمكاریی سەركوتكەرانەی دەوڵەتی پروسی،
الی ئەوان شۆڕشی فەرەنسی بە مانای رۆشنگەری و گۆڕانكاری
و بیركردنەوەی پێشكەوتنخوازانە دێت كە دەتوانێت ئەڵامنیای
فیودالی بگۆڕێت بە دەوڵەتێكی سەرمایەداریی دیموكراتیی
مۆدێرن .لەودەمەدا ماركس بە تەواوی ئەو ئایدیایانەی
تێپەڕاندبوو كە پێشرت پێیان كاریگەر ببوو لەو كۆڕ و كۆبوونەوانەی
لە ماڵی باوكی سازدەكران .سەرەڕای ئەوەش ناسیاوەكانی باوكی
لە بزنسامنە پێشكەوتنخوازەكان بوون ،دەستەیەك لە وانە
دەستگرۆیی رۆژنامەی "راینش تسایتۆنگ Neue rheinishe
"Zeitungیان دەكرد كە رۆژنامەیەكی پێشكەوتنخواز بوو،
بەرهەڵستیی بەردەوام بوونی فۆڕمە فیودالییەكەی دەوڵەتی
پرۆسی دەكرد ،ئەمە هەمان ئەو رۆژنامەیە بوو كە دوای
گەڕانەوەی بۆ ترێر لە ساڵی  1841ماركس بوو بە سەرنوسەری.
رووداوێكی بچووك كاریگەریی هەبوو لەسەر
بەرەوپێشچوونی بیركردنەوەكانی ماركس .لەو سەروبەندەدا
جوتیارە ئاساییەكان بە پێی یاسایەكی نوێ كە ئەم كارەی بە دزی
لەقەڵەمدەدا ،لە مافی كۆكردنەوەی داروتەختە لە دارستانەكاندا
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بێبەشكران ،لە بەر ئەوەی ئەو داروتەختانە خاوەندارێتی
تایبەتیین .هەریەكە لە خاوەن زەوییەكان و چینی پیشەسازیی
تازەدەركەوتوو )كە دەستگرۆیی دەركردنی رۆژنامەكەیان دەكرد)
پێشوازییان لەم بڕیارە كرد و لە الیان پەسەند بوو .دۆخەكە
بەمجۆرە دەستیپێكرد ،ئابوریی سەرمایەداریی نوێ كە پشتبەستە
بە خاوەندارێتی تایبەت ،هیچ دڵنیاییەك بۆ هەژاران و كرێدەران
فەراهەم ناكات .لەسەر هەمان رێباز ،ماركس دركی بەوەكرد
هەر دەوڵەتێك پارێزگاریی لە خاوەندارێتیی تایبەت بكات،
هەرگیز ناتوانێت بەرژەوەندییەكانی چینی كاركەر بپارێزێت.
ئەوە هەنگاوی یەكەم بوو بۆ ماركس بە ئاڕاستەی تێگەیشنت
لە دەوڵەت لە روانگەی چینایەتییەوە .كاتێكیش هەندێك لە
ئایدیا نوێیەكانی لەسەر رووپەڕی رۆژنامەكەی باڵوكردەوە،
هەلێكی باشبوو تا سانسۆری دەوڵەتی پرۆسی پەڵپ و
ناڕەزایەتیی خۆی دەرببڕێت و رێگری لە باڵوبوونەوەی بكات
و كەیسەكە بخاتە خانەی "بێڕێزی كردن و دەمدرێژییەكی زیاد
لە پێویستی سەرنوسەر"ەوە .كۆی رۆژنامە پێشكەوتنخوازەكانی
دیكەی ئەڵامنیاش رووبەڕوی هەمان چارەنووس بوونەوە .ئیدی
كاتی ئەوە هات ماركس هەنگاوێك بنێت ،پاش ماوەیەكی
كورت خۆی و یەنای هاوسەری رۆیشنت بەرەو پاریس .خێزانە
ئەرستۆكراتییەكەی یەنا هیچ دڵخۆشنەبوون كە چارەنووسی
كچەكەیان بەسرتاوەتەوە بە رۆژنامەنووسێكی موفلیس و
سەرەڕۆوە .بەاڵم هەڵوێستی خێزانەكە مانا و كاریگەرییەكی
ئەوتۆی نەبوو بۆ ماركس و هاوسەرەكەی.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

13

پەراوێز:

 .1دەشێت ئەم قسەیەی نوسەری ئەم کتێبە زیاتر وەک گەمەیەکی
زمانەوانی و خۆجیاکردنەوەیەکی ناپێویست سەیربکەین ،دەنا کاتێک
نوسەرێک وسفێکی وەک "فەیلەسوف" ڕەتدەکاتەوە خوێنەر و چاودێر
چاوەڕێیە لە بڕگەی دووەمی ئارگومێنتەکەدا پاساوێکی بەهێز یان ڕاسترت
بڵێین سیفەتێکی تەواو جیاوازتر لە فەیلەسوف بخاتەڕوو ،نەوەک سیفەتی
"بیرمەند" کە جیاوازییەکی ئەوتۆ نابینین .ههروهها کاتێک مارکس
ئەو دێڕە دەنوسێت ئەگەر وەک ڕەخنەش لە فەیلەسوفان تەماشای
بکەن ،ئەوا دەکرێت خودی مارکس وەک فەیلەسوفێک تەماشابکەین
کە ڕەخنەی لەو جەشنە ڕێڕەوەی کاری فەیلەسوفان هەبووە ،بەاڵم لە
ئێستادا نایەوێت هەمان شت دووبارە بکاتەوە و دەکرێت هەر خودی
خۆی فەیلەسوفێک بێت و کار بە بڕگەی دووەمی گوتەکە بکات کە
بریتییە لە گۆڕینی جیهان .بۆیە هەرگیز ئەم وتەیەی مارکس وەک دژە
فەلسەفە و دژە فەیلەسوفەکان تەماشاناکرێت.
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بەشی ()2
رووكردنە پاریس
گەلێك لە نەفیكراوەكان روویانكردە پاریس ،كە دەیانتوانی
لە رێگەی رۆژنامەیەكی نوێوە ئایدیا پێشكەوتنخوازەكان
باڵوبكەنەوە .لە ئۆكتۆبەردا ماركس داوای لە )لۆدڤیك
فیورباخ)ی فەیلەسوف كرد وتارێك بنوسێت لە بارەی ئەوەی
كە ئایدیاكان بەرهەمی بارودۆخی كۆمەاڵیەتیین ،نەك
پێچەوانەكەی .وتارەكە گەلێك گرنگ و ئیلهامبەخش بوو،
ماركس بە تەواوی گوڕی دایە خۆی بۆ ئەوەی بە ئایدیاكانیەوە
دوورتر لە هیگڵ و هێگڵیانیستە الوەكان هەنگاوبنێت .هەتا
ئەودەمە ئارگومێنت و گفتوگۆكان تاڕادەیەك ئەبسرتاكت بوون،
بەاڵم ئەوەیان رووندەكردەوە كە گۆڕانی جیهان پڕۆسەیەكی
ماتریالییە ،گۆڕانێكی ریشەیی مەرجە سەرەكییەكانی ژیانە؛
ئیدی لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەیەدا ئایدیا و توانای نوێ
گەشەدەكەن.
ئەم گۆڕانكارییە لە بیركردنەوەی ماركسدا ،هەر بە تەنها
بازدانێكی تیۆریی نەبوو ،بەڵكو لە فەرەنسا رووبەڕوی واقیعی
چینی كاركەر بوەوە لە كۆمەڵگەیەكی تازە بە پیشەسازیی
بوودا ،ئیدی ئایدیا كۆمۆنیستی و سۆسیالیستییەكان
رەسەنایەتی و ریشەییبوونی خۆیان سەملاند ،نەك هەر بە
تەنها لە نێوەندی چینی كرێكارانی فەرەنسیدا ،بەڵكو لە نێو
زیاتر لە چل هەزار كرێكاری ئەڵامنیشدا كە وەك كۆچبەر
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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لە فەرەنسا بوون .ماركس بە "زیندوویی و بە هێزیی" ئەو
كرێكارانە كاریگەربوو.
"لەنێو (بەربەرییەكان)ی كۆمەڵگە بە شارستانی
بووەكامناندا ،مێژوو كاری خۆی لەسەر ئامادەكردنی توخمی
بنەڕەتیی رزگاربوونی رەگەزی مرۆیی دەكات".
رۆژنامەكە رووبەڕوی كێشەیەك بووەوە؛ ئەو نوسخانەی
بە نهێنی دەنێردران بۆ ئەڵامنیا بوونەهۆی وروژاندنی توڕەیی
سانسۆری حكومەت .دەستبەجێ فەرمانی گرتنیان بۆ ماركس
و هاوەڵەكانی دەركرد و ترسیان لە باڵوكەرەوەكان پەیداكرد.
هەڵبەتە ئەمە یەكەم جار نەبوو ،بێگومان دواجاریش
نابێت كە ماركس خۆی لە بەردەم چەند هەلێكی بچوكی
ژیان و داهاتێكی الوازی خێزانەكەیدا ببینێتەوە ،بەاڵم لە
روویەكی دیكەوە ئەمە وەك هەلێكی باش و چاوەڕواننەكراو
دادەنرێت بۆ خوێندنەوە و گەشەپێدانی ئایدیاكانی لە
میانەی گفتوگۆ زۆر و گرژەكانی نێوان خۆی و ئەندامانی
دیكەی بزووتنەوەكەدا .پاش ماوەیەكی درێژ نەبێت ،هیچ
شتێكی ئەوتۆی لە یاداشتەكانیدا ئاشكرانەكردووە دەربارەی
ئەو ماوەیەی لە پاریس بووە ،ئەویش كاتێك "دەستنووسە
ئابوری و فەلسەفییەكانی ساڵی "1844ی باڵوكردەوە كە بە
(دەستنوسەكانی پاریس) بە ناوبانگە.
ئەوكات ماركس تەمەنی  26ساڵ بوو ،بەاڵم ئەو نوسینانەی
رەنگدانەوەی بازدانێكی فكریی ئەوە بەرەو پێشەوە لە
تێگەیشتنی بۆ ئەزمونی كاركردن لە كۆمەڵگەی پیشەسازیی
16
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سەرمایەداریدا .نامۆبوون ( )alienationچەمكێكی داهێرناوی
ماركس نەبوو؛ بەاڵم فەیلەسوفانی وەك هیگڵ نامۆبوونیان بە
دۆخێكی سایكۆلۆژی یان یەكێك لە سیام هاوبەشەكانی نێوان
گشت مرۆڤەكان راڤەكردووە ،بەاڵم ماركس دەیگەڕێنێتەوە بۆ
بارودۆخی ماتریالیی كاركردن:
"بە هێندەی زۆریی بەرهەمهێنانی كااڵ لەالیەن
كرێكارەوە ،هێندەش خودی خۆی دەبێتە كااڵیەكی هەرزان.
بە نزمبوونەوەی بە های جیهانی مرۆیی ،بە های جیهانی
ماتریالی بەرزدەبێتەوە ...ئەگەر لێسەندنەوەی بەرهەمەكە
لە كرێكار ببێتە مایەی نامۆبوون و دوورخستنەوەی.
كاركردن تەنها كااڵ بەرهەمناهێنێت ،بەڵكو خودی خۆیشی
بەرهەمدەهێنێت ،چەشنی كااڵیەك كرێكارەكەش بەرهەم
دەهێنێت .هەستكردنی كرێكار بە نامۆبوون بەرامبەر
بەرهەمەكەی ،بەو مانایە دێت كە ئەو شتەی بە كاركردن
بەرهەمیدەهێنێت ئێستا وەك بوونێكی نامۆ ،وەك هێزێكی
جودا لە بەرهەمهێن رووبەڕوی ئەو كاركردنە وەستاوەتەوە.
بەرهەمی كاركردن بریتییە لەو كاركردنەی لە ئوبێكتەكەدا
بەرهەمهاتوودا بەرجەستەدەبێت و دەگۆڕێت بۆ شتێكی
ماتریالی ،بەمجۆرەش كرێكار ناتوانێت لە كارەكەیدا خۆی
بەدیبهێنێت ،بەڵكو خۆی نەفی دەكاتەوە ،هەستكردنی بە
نائومێدی گەلێك زیاترە لە هەستكردنی وەك بوونەوەرێكی
رسوشتی".
ئەم پارادۆكسە گەورەیە [جیاوازی و دژبەرییەكانی نێوان
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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كاركردن و كرێكار ،بەرهەمهێن و بەرهەمهاتوو] بە یەكێك
لەو بنەڕەتانە دادەنرێت كە تێزەكانی ماركسیان پێكهێناوە؛
لە راستیدا ئەوە مرۆڤە كە دووبارە جیهان پێكدەهێنێتەوە
لە رێگەی كاركردنەوە و ئامڕازەكانی ئازادبوونی خۆی
دادەهێنێت ،بەاڵم لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا ،كاركردن
بە رادەیەكی زۆر كرێكارانی بەرهەمهێن لەو ئازادییە
گریامنەكراوە دووردەخاتەوە ،چونكە ئەوەی بەرهەمی
دەهێنن لێیان زەوتدەكرێت و بەدەر لە كۆنرتۆڵی خۆیان وەك
كااڵیەك كڕین و فرۆشتنی پێوەدەكرێت .هۆكاری هەموو
ئەمانە بریتییە لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە بااڵدەستەكانی
نێو كۆمەڵگە -ئەو سیستمە چینایەتییەی خاوەندارێتیی
بەرهەمهێنان دەكاتە مافی تاكە چینێكی دیاریكراو ،لەكاتێكدا
چینەكانی دیكە واتە ئەو زۆرینەیەی كااڵ بەرهەمدەهێنێت،
خاوەنی هیچ شتێك نین جگە لە جەستە و هێزی كارەكەیان
كە سەرمایەداری وەك كااڵیەك كڕین و فرۆشتنی پێوە
دەكات .پێداویستییەكانی كۆمەڵگە لە الیەن بەرهەمهێنەرە
راستەقینەكانەوە دەستنیشان ناكرێت ،بەڵكو ئارەزوی خاوەن
كارگە بۆ كەڵەكەكردنی قازانج دەستنیشانی دەكات.
بەمجۆرە تاكە ئامڕازی بەردەم كرێكاران بۆ دەربازبوونیان
لە نامۆبوون ،بریتییە لە خەبات دژ بە سەرمایەدارەكان .لە
هەمان ساڵدا ( ،)1848خەباتی كرێكارانی چنینی سیسیلیا
لە ئەڵامنیا منوونەیەكی زیندوی پیشانی ماركس دا سەبارەت
بە توانای كرێكاران لە بەرەنگاربوونەوەی سیستمدا .بە
18
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روانینی لە دۆخی واڵتەكەی ،ماركس دركی بەوەكرد كە چینی
سەرمایەدارەكان و خاوەن كارگەكان بە جۆرێك الوازن كە توانای
بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەت و شكستپێهێنان و لێسەندنی
دەسەاڵتیان نییە ،وەك ئەوەی هاوتا فەرەنسییەكەیان لە ساڵی
 1789بە ئەنجامیان گەیاند.
لە بەرئەوە تەنها خودی چینی پرۆلیتاریا دەتوانێت
گۆڕانكاری بكات .كاتێكیش بەشێك لە هاوسەردەمەكانی
مشتومڕیان لەگەڵ ماركس دەكرد پاساوە خوازراوەكەی
خۆیان دووپاتدەكردەوە كە كرێكارانی ئەڵامنیا وەك پێویست
هۆشیاریی سیاسییان نییە ،ماركس وەاڵمێكی دەمكوتی
دەدانەوە و دەیوت :بەڵێ هۆشیاریی چینایەتی پێویستیان
هەیە ،وەك بەڵگەیەكی حاشاهەڵنەگری بۆچوونەكەشی،
ناڕەزایەتیی و تێكۆشانی كرێكارانی چنینی سیسیلیای بە
منوونە دەهێنایەوە .بەرگری بێپەروای ماركس لە كرێكارانی
چنین ،ئەو مەودا دوورە دەردەخات كە ماركس بڕیویەتی و
هاوڕێكانی سااڵنی سەرەتای تێپەڕاندووە.
لێكۆڵینەوەی ئابوریناسە ئینگلیزەكان ،كە نەخشەڕێگەی
سیستەمی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییان داڕشتووە،
كۆمەكێكی باشامن پێدەكات بۆ تێگەیشنت لە فكری ماركس.
ئیدی لە وە بە دواوە قسەكردن لە بارەی "خۆڕزگاركردنی
چینی پرۆلیتاریا" ،یاخود تێگەیشنت لە رسوشتی سیستەمەكە،
لە خزمەتی مەسەلەی شۆڕشدا بوو .دەربارەی مێژوو،
كە ئیدی ماركس پێی ئاشنابووە ،هەمیشە ئەو هێزە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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كۆمەاڵیەتییانە ئاڕاستەی دەكەن كە هەوڵەكانیان ئامانجگەلی
ئابوری لە پشتەوەیە ،نەوەك هیچ هێزێكی دیكەی دەرەكی،
جا هێزی خودایی یان عەقڵ و لۆژیك بێت .لە رەخنەیدا
دەربارەی ئایین ،فیۆرباخی فەیلەسوف گەلێك كات بە
هەمان ئاڕاستەی ماركسدا دەڕوات؛ بەاڵم ماركس مەودایەكی
دیكەی لە بەردەمدایە هەتاوەكو بیبڕێت ،بۆئەوەی دووپاتی
بكاتەوە كە مێژوو بە كاری مرۆڤ كاریگەر دەبێت ،هەروەها
وەرچەرخان لە تێگەیشتنی مرۆڤایەتیی ،مرۆیی خۆی لە
خەباتدا دەبینێتەوە بۆ گۆڕینی جیهانی ماتریالی و بارودۆخی
بەرهەمهێنان.
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بەشی ()3
ئەو دە رۆژەی جیهانی هەژاند
ساڵی  ،1844بۆ یەكەمجار ماركس لەگەڵ گەورەترین هاوكاری
خۆی پێكگەیشنت؛ فریدریك ئەنگڵس .بەوپێیەی ئەنگڵس كوڕی
یەكێك لە پیشەسازە گەورەكان بوو ،بەشێك لە كاتی خۆی
لە كارگەكەی باوكی لە مانچستەر بە سەردەبرد" ،بارودۆخی
چینی كاركەر"ی لە نزیكەوە ئەزمون كردووە -هەژارییەكەیان،
چەوساندنەوەیان لە الیەن كارگە نوێیەكانی باكورەوە ،لەگەڵ
نائومێدیی ئەوانەی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریی
پیشەسازییان بەڕێوەدەبرد .الی خۆیەوە ئەنگڵس لە
پەیوەندیی بەردەوامدا بوو لەگەڵ بزوتنەوە جەماوەرییە
تازە گەشە سەندووەكە -بزوتنەوەی چارتیزم 1-كە بووە
دەستپێكێك بۆ ئۆرگانیزەكردنی چینی پڕۆلیتاریا بە مەبەستی
رووبەڕوبوونەوەی زەبرەكانی كۆمەڵگەی نوێ.
هەردوو الوەكە (ماركس سێ ساڵ لە ئەنگڵس
گەورەتر بوو) پێش ئەوەی لە ئۆگۆستی 1844دا لە پاریس
پێكبگەن ئاشنای كتێبەكانی یەكرتبوون ،بە مانایەكی تر ئەم
"پێكگەیشتنەی عەقڵەكان" یەكەم پێكگەیشتنی راستەقینەی
ئەم دوو شۆڕشگێڕە بوو كە بڕوایان بەوە هێنابوو كارەكەیان
بریتییە لە بونیادنان و گەشەپێدانی روانگەیەكی كۆمۆنیستیی
نوێ بۆ جیهان ،كە بتوانێت هاندەر و پاڵنەری خەباتی
شۆڕشگێرانەی چینی پرۆلیتاریا بێت ،بەاڵم شەڕی یەكەمی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەردەمیان بریتییبوو لە دەستەبەركردنی بزوتنەوەی
كرێكاریی ،بە تایبەت لەگەڵ ئەوانەدا كە هێشتا خاوەن
نفوزن لە ناو كرێكارانی ئەڵامنیدا .گفتوگۆ و راگۆڕینەوە
بەردەوام بوو ،هەندێك كاتیش تەمومژاوی بوو دەربارەی
(خێزانی پیرۆز )2لە نێوەندی هیگڵیانیستە الوەكاندا ،كە لە
سەرەتاكانی گەشتەكەی ماركس دا هاوڕێیەتییان كردبوو،
لە ئێستادا ماركس و ئەنگڵس لەو باوەڕەدابوون كە دەبێت
هەموو گفتوگۆیەك لەو بارەیەوە ڕەتبكەنەوە ،ئەگەر لە
جێڕەوتێكی سیاسییدا نەبێت.
"هەرگیز ئایدیاكان بە تەنها توانای ئەنجامدانی هیچ
شتێكیان نییە .جێبەجێكردنی ئایدیاكان پیویستی بە كەسانێكە
بتوانن پراكتیزەی هێزی كردارەكیی بكەن"
لەم ساتە بە دواوە ،ماركس و ئەنگڵس تواناكانی خۆیان
بۆ بونیادنانی رێكخراوێك تەرخانكرد كە لە توانایدا بێت
ئامادەكاریی بۆ شۆڕش بكات ،كە ئەنگڵس ناوی نابوو "جەنگی
كراوەی هەژارەكان دژبە دەوڵەمەندەكان" .چاالكییەكانیان
بە دوور نەبوو لە چاوی جاسوس و بە كرێگیراوەكانی
دەسەاڵت ،هەم لە فەرەنسا كە هێشتا ماركس لە وێ دەژیا،
هەم لە ئەڵامنیا كە ئەنگڵسی لێیە و خەریكی قسەكردنە
لەگەڵ گروپە سیاسی و كرێكارییەكان .لە كۆتاییەكانی
ساڵی 1844دا فەرمانڕەوایانی فەرەنسی رێگرییان كرد لە
باڵوبوونەوەی رۆژنامەی "فۆروارتس" كە بە زمانی ئەڵامنی
دەردەچوو ،ماركسیش یەكێك لە نوسەرەكانی بوو؛ لە ماوەی
22
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چەند هەفتەیەكی كەمدا ،بە دیاریكراوی لە فێربیوەریی
 1845لە ژێر فشاری فەرمانڕەوایانی ئەڵامنییدا ماركس لە
فەرەنسا دەركرا .دوو مانگ پاش ئەو رووداوە ،ئەنگڵسیش
ئەڵامنیای بەجێهێشت ،چونكە لەوباوەڕە دابوو سیناریۆیەكی
هاوشێوەی ئەوەی ماركس چاوەڕێی ئەمیش دەكات.
جارێكی تر ئەم دوو شۆڕشگێڕە لە برۆكسل
پێكگەیشتنەوە ،كە هێشتا لەوێ نەرمی نواندنێكی سیاسی
بوونی هەبوو ،تەنانەت ئەگەر بەردەوام لە ژێر چاودێری
پۆلیسی سیاسیشدا بووبن .هەر لە وێ ماركس دووان لە
نورساوەكانی  -ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی و تێزەكان دەربارەی
فیۆرباخ  -ئامادەكرد .كرێكاران لە بارودۆخگەلی راستەقینەدا
شۆڕش ئەنجامدەدەن  -ئەنگڵس رێبەرێكی زیندوی ئامادەكرد
كە هەریەك لە خەباتی كرێكاران و ئەو بارودۆخە ماتریالییەی
ماركس بە تەواوی لە دەستنووسەكانی ساڵی 1844دا وەسفی
كردبوو .فەلسەفە -كە مامەڵەكردن لەگەڵ جیهاندا لە میانەی
ئایدیاكانەوە -ئێستا گۆڕدرا بە پڕاكتیزەكردنێكی پرۆلیتارییانەی
شۆڕش و بونیادنانی ئەو ئامێر و ئامرازانەی لە توانایاندایە
سەرمایەداری لە ناوبەرن و سنورێك بۆ نامۆبوون دابنێن،
بە واتایەكی تر ماركسیزم ببێتە تیۆری و پڕاكتیكی شۆڕشی
كرێكاریی.
هەریەكە لە ماركس و ئەنگڵس ئەو روانگە نوێیەی
خۆیان لە ئایدۆلۆژیای ئەڵامنیدا خستەڕوو ،كە كۆمۆنیزمی
بە "كۆمەڵە پڕەنسیپ و مەرجێك بۆ رزگاریی چینی كرێكاران"
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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ناساندبوو .تێزەكانی دەربارەی فیۆرباخ بە هۆی سادەییانەوە
فریودەر بوون ،كە تەنها لە سێ الپەڕە و یانزە پێناسەی
رووندا بە ئاشكرا ئەو گۆڕانە خرابووە روو كە ئەم دوو پیاوە
فەراهەمیانكردبوو .هیگڵیانیستە الوەكانیش بەردەوامبوون
لەسەر گفتوگۆكانی خۆیان كە ئایدیا و هۆشیاری پاڵنەری
كردارەكانن؛ بەم هۆیەشەوە بێڕیزیان بە مانگرتنی كرێكارانی
چنینی سیسیلیا دەكرد و بە چاوی سوكەوە سەیریاندەكرد،
لە بەرئەوەی هێشتا "خاوەن هۆشیاریی تەواوەتی نین".
بە هەمان رادەی سوكایەتی و بێڕیزییەكەی ئەوان ماركس
وەاڵمیدانەوە كە هۆشیاری بەشێكە لە سوڕی ژیان ،لە پێناو
گۆڕینی جیهاندا مرۆڤ بیركردنەوەكانی خۆی دەگۆڕێت.
پڕۆسەیەكی مێژووییە و ماركس دەڵێت" :پێكگەیشتنی نێوان
گۆڕینی خود و گۆڕینی بارودۆخە".
ئەوە ئاگایی نییە كە بوونی كۆمەاڵیەتی دەستنیشان
دەكات ،بەڵكو بوونی كۆمەاڵیەتی ئاگایی دەستنیشاندەكات"
بە كورتی ،دوا وشە كە لە كۆتایی "تێزەكان دەربارەی
فیۆرباخ"دا هاتووە ،بەوپەڕی سادەیی و قوڵییەوە ئایدیای
كۆمۆنیزم دەخاتە روو" :هەتا ئێستا فەیلەسوفان جیهانیان
راڤە كردووە ،بەاڵم كارەكە بریتییە لە گۆڕینی".
لەو ساتەوە ئەمە ئەو پرۆژەیەی بوو كە هەریەكە لە
ئەنگڵس و ماركس ژیان و وزەی خۆیان بۆ تەرخانكردبوو.
لە ساڵی 1845دا ماركس هاوەڵیی ئەنگڵسی كرد بەرەو
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ئینگلتەرا ،لە وێ لەگەڵ رابەرانی چاریتیستەكان و چەند
كەسێكی دیكە پێكگەیشنت ،سوربوون لەسەر بانگهێشتكردنیان
بۆ كۆبونەوەیەك كە سەرجەم ئەو سۆسیالیستانە بگرێتەخۆی
كە لە لەندەن دەژیان .سەرەڕای بە شداری نەكردنی ماركس
و ئەنگڵس ،بەاڵم ئەم بانگهێشتكردنە ئاماژەیەك بوو كە
داهاتوو چی لە خۆیدا هەڵگرتووە .ئەم دوو پیاوە جەختیان
لەوە دەكردەوە كە سەرمایەداریی سیامیەكی جیهانیی هەیە،
هەربۆیە دەیانگوت كاردانەوە و هەڵوێستی چینی پرۆلیتاریاش
كاتێك دەتوانێت سنورەكان ببڕێت كە هەڵوێستێكی یەكگرتوو
بێت لەسەر ئاستی جیهان .بە گەڕانەوەیان بۆ برۆكسل
هەستان بە دروستكردنی لیژنەی نامەگۆڕینەوەی كۆمۆنیستی
بە روخسارێكی ئینتەرناسیۆناالنە؛ كە ئامانج لێی دەستپێكردنی
پرۆسەی "راكێشانی پرۆلیتاریای ئەوروپی بوو بۆ پرەنسیپ و
بیروباوەڕەكانی كۆمۆنیزم".
دەتوانین بڵێین ئەوە ناواخنی پارتێكی سیاسیی نوێ
بوو كە بتوانێت لە پەیوەندیی بەردەوامدا بێت لەگەڵ
تێكۆشانەكانی چینی كرێكاران .سەرەڕای ئەوەی بیرۆكەیەكی
حاشاهەڵنەگرە ،بەاڵم پیویستە لێرەدا ئاماژە بەوە بدرێت كە
هەموو ئەوانەی بە خۆیان دەوت كۆمۆنیست ،باوەڕیان بەوە
نەهێنابوو كە پێویستە لەسەر شۆڕشگێڕەكان لە ناو چینی
كرێكاراندا شۆڕشیان لەگەڵدا بەرپا بكەن ،چونكە كردەی
رزگاربوون و ئازادبوونیان پاڵنەرێكە بۆ شۆڕش.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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لەم قۆناغەدا و لە كاتێكدا بە شێوەیەكی تایبەت ماركس
دەستبەرداری نووسینە بەردەوامەكانی نەبووبوو ،پرسی
ئۆرگانیزەكردن ،خۆی و ئەنگڵسی سەرقال كردبوو .لەو
دەمەی رووداوە شۆڕشگێرییەكانی ساڵی  1848لە پیشبینیی
كەسدا نەبوو ،بەاڵم گۆڕانكارییەك لە فەزاكەدا هاتبووە
ئاراوە و رابەرانی سۆسیالیزمی ئەوروپی پێكەوە كۆبوونەوە
بۆ دەستنیشانكردنی رسوشتی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ
بزوتنەوەی چینی پرۆلیتاریادا .وەك هەمیشە ئەم كارەش لە
رێگەی گفتوگۆی توند و ئاگراوییەوە لە نێو بزوتنەوەكەدا
لەگەڵ رەوتەكانی دیكەدا بەڕێوەچوو ،كە ئایدیاكانیان بەرەو
فۆڕمی رێكخستنی دیكەی تەواو جیاواز دەڕۆیشت .بۆ منوونە
ئایدیاكانی (پرۆدۆن ،)3بریتیبوون لە بیروڕای پیشەكار و
هونەركارەكان و بەرگرییكردنیان لە دروستكردنی كۆمەڵە و
رێكخراو لە دەرەوەی بازنەكانی سەرمایە ،بەاڵم خودی پرۆدۆن
سەندیكای كرێكاریی رەتدەكردەوە و "دوژمنی شۆڕش بوو"،
بەاڵم بیرۆكەی ترسناكرت لە الیەن كەسانی وەك (ڤیتلینگ)ەوە
دەخرایە روو ،كە هاوشێوەی (ئۆگۆست بالنكی)4ی فەرەنسی
لەو باوەڕەدا نەبوو كە لە ئێستادا كرێكاران ئامادەبن بۆ
شۆڕش ،مەگەر تەنها ئەركەكە بخەیتە سەر شانی گروپگەلی
بچوكی پیالنگێڕیی كە بە نوێنەرایەتی كرێكاران كارەكە بكەن،
بەاڵم هەموو ئەوانە نەیانتوانی خولیاكانی ماركس و ئەنگڵس
دامبركێننەوە.
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لە كۆتاییەكانی ساڵی 1846دا ،ئایدیاكانی ماركس
و ئەنگڵس هاوسۆزیی نوێی پەیداكرد ،بە تایبەت لەنێو
(كۆمەڵەی دادخوازیی لەندەن) كە زیاتر لە هەر كۆمەڵە و
دەستەیەكی دیكەی ئەوروپی كاریگەربوون بە چارتیستەكان.
چەند دوودڵییەك هەبوو دەربارەی "رۆشنبیرە كۆنتێنتاڵەكان
(كیشوەرییەكان)" كە هەژموونیان بەسەر ئەوروپادا كێشابوو،
بەاڵم پرسی سەرەكی الی ماركس و ئەنگڵس بریتیبوو لە
دروستكردنی "حیزب" ،یان النی كەم فۆڕمێكی كۆمەڵەیی لە
فۆڕمەكانی رێكخسنت.
ئەمە ئەو رێگەیە بوو كە ئایدیاكانیان پەسەندكراو
بێتە بەرچاو .لە برۆكسلەوە سوربوون لەسەر بەستنی
كۆبوونەوەی خولیی لیژنەكانی نامەگۆڕینەوە و دەستكردن
بە گفتوگۆ دەربارەی پرسەكانی تاكتیك و سرتاتیژ؛ بۆ
منوونە چۆنیەتی پەیوەندیی نێوان كۆمۆنیستەكانی
ئەڵامنیا و لیربالیستە ریفۆرمخوازەكان .ئەم چاالكییانە
وەك وەاڵمێك بوو بۆ ئەو تۆمەتانەی ماركس و ئەنگڵسی
بەوە تۆمەتباردەكرد كە ئاست و چاالكییان هاوشێوەی
رۆشنبیرەكانە .لەگەڵ زیادبوونی شڵەژان و نائارامیی لە
ئەڵامنیا و بەردەوامیی گەشەكردنی بزوتنەوەی چارتیزم
لە ئینگلتەرا ،دوو پیاوەكە بە قوڵی چوونە نێو پرسی
ئۆرگانیزەكردنی سیاسییەوە -نووسینەكانیشیان بەشداری
كردن بوو لەم ئەركە بنەڕەتییەدا.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

27

لە 1ی ئایاری 1847دا لقی لەندەنی كۆمەڵەكە داوای
بەستنی كۆنگرەی ئەنتەرناسیۆنالی كرد لە لەندەن .لەم كارەدا
راوێژ بە ماركس و ئەنگڵس نەكرابوو ،بەاڵم نێردراوێكیان نارد
بۆ برۆكسل هەتاوەكو قەناعەتیان پێبكات تا بێنە نێو كۆنگرەكە
و لە كۆبونەوەكەی ئایاردا ئامادەبن .ئەمە بەڵگەیەكی
روونە لەسەر گەورەیی نفوزی سیاسیی ئەم دووانە لە ناو
بزوتنەوەكەدا .كۆبوونەوەكە لە سەرەتاكانی جونی 1847دا
بەسرتا و بە یەكەم كۆنگرەی كۆمەڵەی نوێی كۆمۆنیستەكان
دادەنرێت ،كە لە وتەی سەرەتادا وەها خۆی ناساند:
"سیستەمی كۆمەاڵیەتیی بااڵدەست و خاوەندارێتیی تایبەت
ئیدانە دەكەین ،ئامانجامن كۆمەڵگەیەكە خاوەندارێتییەكەی
گشتی بێت" .دروشمەكەشیان بریتیبوو لە "كرێكارانی جیهان
یەكبگرن".
تەنها ئەنگڵس و یەكێك لە هاوكارە بڕواپێكراوەكانی
(ویلیام وۆڵف) توانییان ئامادەبن؛ بەاڵم ماركس لە برۆكسل
مایەوە .سەرەڕای ئەمەش كاریگەریی حیزبەكەی ماركس و
ئەنگڵس بە روونی دەركەوتبوو ،هەروەك لەگەڵ بەستنی
كۆنگرەی دووەمی كۆمەڵەكە لە نۆڤەمبەری هەمان
ساڵدا نفوزیان زیادیكرد .سەبارەت بە كۆمەڵەكەش ،بەرە
بەرە ئامانجەكانی روونرت دەبوەوە ،ئەنگڵس بەم جۆرە
وەسفیدەكات:
"كۆمۆنیزم دۆكرتین (عقیدة) نییە ،بەڵكو بزوتنەوەیەكە،
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دەرهاویشتەی حەقیقەتەكانە نەوەك بیروباوەڕەكان.
چەندێك تیۆرییەكە ،هێندەش گوزارشتێكی تیۆرییە لە
هەڵوێستی پرۆلیتاریا لە نێو ئەم ملمالنێیانەدا ...و مەرجەكانی
رزگاربوونی ئەم چینە".
لە كۆنگرەكەی نۆڤەمبەردا وەفدی گەلێك دەوڵەت
ئامادەبوون و بۆماوەی دە رۆژ گفتوگۆكرا دەربارەی
چۆنیەتی ئەو بزوتنەوەیەی سەرقاڵن بە دروستكردنییەوە.
ماركس و ئەنگڵس لە نێو ئامادە بووان دا بوون ،كاتێكیش
لە كۆتایدا هەموو رێككەوتن ،ئەو دووانە راسپێردران بۆ
نوسینی مانفێستی دامەزراندنی رێكخراوە نوێیەكە .لە
برۆكسل سەرەتا ماركس دوودڵ بوو ،یان راسترت بڵێین
خاوە خاوی دەكرد لە نووسینەكە – لە كاتێكدا ماركس
كەسێكە دەتوانێت لە ماوەیەكی زۆر كورتدا سەدان
الپەڕە بنووسێت ،بەاڵم نزیكبوونەوەی دوامۆڵەتی
نووسینەكە كە لە لەندەن لەسەری رێككەوتبوون ،پاڵی
پێوەنا بۆ كاركردن .بەمجۆرە لە كۆتاییەكانی ساڵی
1848دا مانیفێستی كۆمۆنیزم بردرا بۆ چاپخانە ،سەرەڕای
ئەوەی ماركس بەشی هەرە زۆری مانیفێستەكەی
نووسی ،بەاڵم ناوی هەردووكیانی چووە سەر :ماركس و
ئەنگڵس .بە گەیشتنی مانیفێستەكە بۆناو شەقامەكان و
لە ماوەی چەند رۆژێكی كورتدا هەرای گەورەی نایەوە
لە ئەوروپادا.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

29

پەراوێز:
 .Chartism .1بە یەکەم ڕێکخراویی کرێکاریی دادەنرێت لە
مێژوودا .ساڵی  ١٨٤٠لە لەندەن دروستبوو .پێش دروستبوونی ئەم
ڕێکخراوە چەند بزوتنەوەیەکی کرێکاریی و سەندیکایی بوونیان
هەبوو ،کە داواکارییەکانیان لە ڕێگەی یاداشتەوە دەگەیاندە
پەرلەمانی بەریتانیا ،بەاڵم بەهۆی پشتگوێخستنی داواکارییەکانەوە
بۆ ماوەی چەند ساڵێک ئاڵۆزی لەنێوان ئەو بزوتنەوانە و دەوڵەتدا
ڕوویدا و چەندین سەرکردەیان لێ دەستگیرکرا .بەاڵم ساڵی ١٨٤٠
ڕێکخراویی چاریتیە دامەزرا کە بارەگاکەی لە کۆمەڵەی کرێکارانی
لەندەن بوو .ئەم بزوتنەوەیە سەرجەم داواکارییەکانی پێشوتری
جەماوەریی کرێکاریی ڕێکخستەوە و لەڕێگەی میکانیزمی
جۆراوجۆری وەک کۆکردنەوەی ئیمزا و پێشکەشکردنی یاداشت و
ڕاپەرین جەماوەریەوە کاریدەکرد .ساڵی  ١٨٤٢لە ڕێپێوانێکدا کە
یاداشتێکیان پێبوو ( )٣٣١٧٧٠٠ئیمزای لەسەربوو ،چونە بەردەم
پەرلەمان ،هاوینی هەمان ساڵ ڕاپەرینێکی جەماوەریی گەورەیان
دژ بە حکومەت ڕێکخست ،کە وەک دەوترا سەعاتی سفر بوو بۆ
هەڵوەشاندنەوەی حکومەت ،بەاڵم بەهۆی کەم ئەزمونی کرێکاران و
نەبوونی پێشینەی کارکردنی لەو جۆرە و نەبوونی سرتاتیژ و تاکتیکی
کارکردن ،کرێکاران توشی سەرلێشێواوی بوون و ڕاپەڕینەکە بێئەنجام
بوو .دواجار بەهۆی ڕوبەڕووبونەوە و هێرشی کوشندەی دەوڵەتەوە
ساڵی  ١٩٤٨ئەم بزوتنەوەی کۆتاییپێهات ،بەاڵم کاریگەرییەکی
30

مایك گۆنزالێس  -ئیسەم كۆنارا

گەورەی لەنێو جەماوەریی کرێکاریدا بەجێهێشت بۆ چەندین ساڵ.
 .2مەبەست لە کتێبی خێزانی پیرۆزە کە ساڵی  ١٨٤٥بە
هاوبەشی لەگەڵ فریدریک ئەنگڵس نوسیوویانە.
 )1865-Pierre Joseph Proudhon (1809 .3بیرمەند و
سیاسەمتەدار و سۆسیالیستی فەڕەنسی ،بەاڵم سۆسیالیزمەکەی
پرۆدۆن ،سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی نەبوو ،تەنانەت باوەڕی بە
شۆڕشی چەکداری سەرتاپاگیر نەبوو ،لەسەروو هەموو ئەوانەشەوە
دژ بە وەرگرتنی دەسەاڵت بوو لەالیەن بزوتنەوە شۆڕشگێڕیی و
ناڕازییەکانەوە .کاتێک پرۆدۆن کتێبەکەی خۆی بە ناوی (فەلسەفەی
هەژاری) باڵوکردووە ،دواتر مارکس بە کتێبێک بە ناوی (هەژاریی
فەلسەفە) وەاڵمی پرۆدۆنی دایەوە و ڕەخنەی تووندی لێگرت.
جگە لەمەش بەهۆی چەندین ناکۆکی فکری دیکە لەگەڵ مارکسدا،
بەردەوام لە ملمالنێ و ناکۆکیدا بوون.
 )1881-Louis Augustse Blanqui (1805 .4ماتریالیستی
فەڕەنسی و هاوسەردەمی کارڵ مارکس بوو ،ئەمیش ناکۆک بوو
لەگەڵ مارکسدا ،بالنکی باوەڕی بەوە هەبوو کە دەبێت شۆڕشی
سۆسیالیستی و خەباتی بزوتنەوە جەماوەرییەکان لەالیەن گروپی
تاڕادەیەک بچوکی ڕێکخراوی شۆڕشگێڕییەوە ئەنجامبدرێت
کە خاوەن هۆشیاریی پێویست بن بۆ ئەرکەکەیان .بالنکیزم بە
پێچەوانەی مارکسیزمەوە باوەڕی بە ڕۆڵی سەرەکیی چینی پرۆلیتاریا
و بزاوتە کۆمەاڵیەتییەکان نەبوو لە شۆڕشدا.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەشی ()4
مەلەكردن لەگەڵ ڕەوتی شۆڕشگێڕییدا
یەكێك لە گرنگرتین دەستكەوتەكانی ماركس و ئەنگڵس
نووسینەكانیانە دەربارەی ئەو كردەیەی كە زۆر بە روونی
دەربڕی رۆحی شۆڕشگێڕانەی ساڵی  1848بووە ،تەنانەت
پێش روودانی .ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەو پەیڕەوە
سیاسییەی كە وەك خاڵی دەستپێك پشتیان پێبەستووە
بەرەو واقیعێكی ماتریاڵی لەو دەمەدا ،ئەمە جگە لە
دەستنیشانكردنی ئەو ناسەقامگیریی و ملمالنێیانەی
لە قواڵیدا كەپتكراون و بە زەحمەت دەبیرنێن .ئەمەش
هاتەدی و بەرچاو كەوت ،وەك لە دەستپێكە بە
ناوبانگەكەی مانیفێستی كۆمۆنیزمدا هاتووە" :تارماییەك
ئەوروپا دەگرێتەوە .تارمایی كۆمۆنیزم".
مانیفێستەكە تەنها نوورساوێكی سیاسیی ئاسایی نییە،
بەڵكو مانیفێستیكی قوڵی خاوەن روئیا بوو .خوێنەرانی
سەدەی  21و سەرجەم ئەوانەی لە دەمی نووسینییەوە
هەتاوەكو ئێستا خوێندویانەتەوە ،بە شێوەیەكی
سەرسوڕهێنەر هەمیشە مانیفێستەكە هاوچەرخانە بووە
لە الیان .وەسفی ئەم جیهانە دەكات رێك وەك ئەوەی
ئەمڕۆ دركی پێدەكەین ،بەاڵم مانیفێستی كۆمۆنیزم كاتێك
نوورساوە كە ئەم جیهانە هێشتا لە قۆناغە سەرەتاییەكانیدا
بوو .سەرمایەداریی پیشەسازی كە ماركس هەر زوو
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بە تێڕامان و قوڵییەوە لێی تێگەیشتبوو ،هێشتا لە
هەنگاوە سەرەتاییەكانی گەشەكردنە شێتانەكەیدا بوو.
سەندیكاییەكان هەرزوو ئەو چەوساندنەوە نەخوازراوەیان
ئاشكراكرد كە بناغەی كۆی سیستەمەكەیە ،هەروەها ئەو
كاریگەرییە قێزەونە نامرۆڤانەیەی بەرهەمهێن هەیەتی
لەسەر كەڵكەكردنی قازانج ،لەگەڵ ئەوەشدا گەلێك شت
لە دەستدەدەین پێش ئەوەی بە راستی رادەی كاریگەرییە
گەورەكەیان بزانرێت لەسەر نەوەكانی داهاتوو.
"بۆرژوازییەت بە بێ ئەنجامدانی گۆڕانكاریی ریشەیی
بەردەوام لە ئامرازەكانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی
بەرهەمهێناندا توانای مانەوەی نییە ...ئەم گۆڕانە
بەردەوامە لە بەرهەمهێناندا ،هەڵبەزودابەزی بەردەوام
لە گشت بارە كۆمەاڵیەتییەكاندا ،قەلەقی و ناجێگیریی
هەمیشەیی ،هەموو ئەمانە سەردەمی بۆرژوازیی لە
گشت سەردەمەكانی پێش خۆی جیادەكاتەوە .پەیوەندییە
توند[نەگۆڕ] و بێ رۆحەكان ،لەگەڵ هەموو ئەوانەی
پەیوەسنت بە كەڵكەڵە و ئایدیا شكۆدارە كۆنەكان ،گشتیان
هەڵدەوەشێنەوە .هەموو نوێیەك پێش ئەوەی خۆیبگرێت
[پتەوببێت] بەسەردەچێت .هەرچی رەق و پتەوە دەبێتە
هەوا ،هەرچی پیرۆزە لە پیرۆزی دەخرێت .دواجار خەڵكی
بە چاوێكی ئەبڵەقەوە لە پەیوەندییەكانیان و بارودۆخی
بژێوییان دەڕوانن.
بۆرژوازییەت هەمیشە پێویستی بە بازاڕێكی فراوان
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هەیە بۆ ساخكردنەوەی بەرهەمەكانی لە گشت جێیەكانی
گۆی زەوییدا ،هەربۆیە ناچارە لە گشت شوێنێك گەشە
بكات ،خۆی بخزێنێتە گشت شوێنێك ،لە هەموو جێیەكیش
پەیوەندی دامبەزرێنێت"
لێرەدا پێویست بە كەمێك خۆماندووكردن دەكات
لە الیەن خوێنەرەوە ،هەتاوەكو درك بەوەبكات كە ئەم
بەرهەمە [مانیفێستەكە] كاتێك نوورساوە كە هێشتا
دەستنەكراوە بە پڕۆسەی گەڕان بە دوای نەوت لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و دواتر گواستنەوەی بۆ گۆڕەپانی
جەنگ بۆ بەرژەوەندی الیەنێكی دیكە لە جێیەكی
دیكەی سەر ئەم هەسارەیە .پێش ئەوە نوورساوە كە
كۆمپانیاكانی نایك و كۆكاكۆال جێپەنجەی خۆیان لەسەر
هەزاران كولتوری جۆراوجۆر بەجێبهێڵن ،كاتێك نوورساوە
كە هێشتا بۆرسەی لەندەن دروستنەكراوە هەتاوەكو
لە دووری هەزاران میلەوە ژیانی ملیۆنان مرۆڤ وێران
بكات .ئەو هێزە ناوازەیەی لێرەدا هەیە هەر بە تەنها
لە وردیی شیكاركردنەكەیدا خۆینابینێتەوە ،بەڵكو كاری
لەسەر وەسفكردنێكی وردی میتۆدی كاركردنی سیستەمی
سەرمایەداری و هێزە پاڵنەرەكانی كردووە .لە كۆتاییدا،
ئەمە مانیفێستی كۆمۆنیزمە ،بۆ ئەوە نەنوورساوە
سەرمایەداری تیامر بكات ،بەڵكو بۆ ئەوە نوورساوە لە
گۆڕی بنێت ،بەاڵم كێن ئەوانەی گۆڕەكەی بۆ هەڵدەكەنن؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە پاش كەمێكی تر لە خودی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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مانیفێستەكەدا دەبینینەوە .كاتێك سەرمایەداری لە نێو
كۆمەڵگەی كۆنەوە دەركەوت ،شوێنكارە بچوكەكانی لە
ناوبرد بۆ خزمەتی كارگە گەورەكان ،جوتیار و كشتكارە
بچوكەكانی كرد بە كرێكار لە سیستەمێكی كشتوكاڵیی
چڕ لە كێڵگە هاوچەرخەكاندا ،كە پێداویستی شارە تازە
گەشەسەندووەكان پڕدەكەنەوە ،هەروەك چۆن كۆمەڵە
بازرگانە نیشتیامنیی و نێودەوڵەتییە تازە هەڵكەوتووەكان
جێیان بە بازرگانە بچوكەكان چۆڵكرد .هەموو ئەمانە
چوونە بەرژەوەندی پیشەسازییە گەشەسەندووەكان لە
دەوروبەر و ناو شارەكان.
"سەرجەم كرێكاران لە كارگەكاندا بە رێكخستنێكی
میلیتارییانە رێكدەخرێن .كرێكاران سەربازێكی سادەی
پیشەسازیین ،خراونەتە ژێر سانسۆرێكی پلەبەندیی
تەواوەوە لە ئەفسەران و ریزیی ئەفسەران .ئەو كرێكارانە
هەر بە تەنها كۆیلەی چین و دەوڵەتی بۆرژوازیی نین،
بەڵكو ئەوان هەموو رۆژێكیان و گشت سەعاتێكیان
بریتییە لە كۆیالیەتیی بۆ ئامێر ،كۆیلەی چاودێری كار،
پێش هەموو شتێكیش كۆیلەی بۆرژوای خاوەن كارگەكەن".
لە سەرەتادا فشاریان دەخرێتەسەر تا لە كارێكەوە
بچن بۆ كارێكی دیكە ،بە هۆی ترساندن و هەڕەشەی
خاوەن كارگە و چاودێرانی كرێكاران ،ناتوانن بچنە
چوارچێوەیەكی ئۆرگانیزەكراوەوە ،سەرەڕای ئەوەی
جارجار و لە ژێر سرتێسی توڕەیی و ئازاردا ،هەڵدەسنت
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بە شكاندنی ئامێرەكان .پارادۆكسەكە لێرەدایە ،بێگومان
ئامێرەكە دوژمن نییە ،تەنها ئامڕازێكی خزمەتكردنە.
پاردۆكسەكە وەك ماركس بە روونی وەسفی كردووە
ئەمەیە :چەندێك توانای مرۆڤ لە بەرهەمهێناندا
زیادببێت ،هێندەش زیاتر نزیكدەبێتەوە لە ئەگەری
رزگاربوون لە كۆیلەیی كار ،بەاڵم سەرمایەداری ئەم
مافەی لێسەندۆتەوە .ئامێر ،كە جێگەدەستی مرۆڤی
پڕكردۆتەوە ،زیاتر و زیاتر كرێكارانی بە كۆیلە كردووە.
هەروەها شتێكی دیكەش روودەدات ،پرۆلیتاریا و چینی
كرێكاران هەربەتەنها باجی بوژاندنەوەی شارەكان نادەن،
بەڵكو هەتاوەكو بەرهەمهێنان پێشكەوتووتر بێت و بە
ئامێر بكرێت ،زیاتر و زیاتر كرێكاران جێگیر دەكات.
ئەمەش هێزێكی بە كۆمەڵی گەورە بە كرێكاران دەدات كە
دەتوانن لە رێگەیەوە خۆیان ئۆرگانیزە بكەن و رووبەڕوی
خاوەن ئامێرەكە ببنەوە.
ماركس مانیفێستی كۆمۆنیزمی لە برۆكسل نووسی،
بەشی زۆریشی لەو كاتانەدا دەنووسی كە لە قاوەخانەی
(تووتیی شین) لە گۆڕەپانی سەرەكی دادەنیشت.
لە فێربایەری  1848مانیفێستەكە نێردرا بۆ چاپ؛ بە
گەیشتنیشی بۆناو شەقامەكان ،هەواڵ باڵوبووەوە كە
لەسەر شەقامەكانی فەرەنسا گرتن و پێكدادان روویداوە و
سەرۆك وەزیرانی بەدبەخت (گیزۆ) دەستلەكاركێشانەوەی
پێشكەش كردووە ،رۆژی دواتریش پادشا بە دوایدا
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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لەسەر تەخت هاتە خوارەوە .چەند هەفتە پاش ئەوە،
رۆحی شۆڕش و یاخیبوون گەیشتە بەرلین و حكومەتێكی
دیكەی خست .لەودەمەدا ئەنگڵس بە گەرموگوڕییەوە
دەنووسێت" :بڵێسەی ئاگری كۆشكەكانی پاشایەتی
فەرەنسا ،ئاسۆی پرۆلیتاریای رۆشنكردەوە ...ئێستا لە
گشت شوێنێك دەسەاڵتی بۆرژوازیی هەرسەدەهێنێت...
بە هیواوە لە چاوەڕوانی ئەوەداین ،ئەڵامنیاشی بە دوادا
بێت"
ئەو ئاگرەی سەرجەم ئەوروپای گرتبۆوە ترسی خستە
دڵی فەرمانڕەوایانی برۆكسلەوە ،ئەمەش كتوپڕ كۆتاییهێنا
بە لێبووردەیی و نەرمی نواندن لەگەڵ ماركسدا .بە هاتنی
مانگی مارس ،ماركس لە برۆكسل دەركرا و دوورخرایەوە
بۆ پاریس ،لە وێ رایگەیاند كە ئیدی پاریس دەبێتە
بارەگای كۆمەڵەی كۆمۆنیزم .ئەنگڵسیش لە وێ پەیوەندی
پێوەكرد ،ئیدی هەردووكیان دەستیانكرد بە ئامادەكاریی
بۆ گەڕانەوە بەرەو ئەڵامنیا ،لە ئەڵامنیا گفتوگۆی نێوان
نەفیكراوە گەڕاوەكان گەرم بوو ،هەندێكیان كە بە
"كەتیبەی ئەڵامنیا" نارسابوون دەیانخواست هەڵمەتی
چەكداریی دەستپێبكەن ،بەاڵم ماركس بەوپەڕی توانایەوە
دژیان وەستایەوە .الی ماركس چارەسەر بریتیبوو لە
پەنابردن بۆ ئۆرگانیزەكردنی بزوتنەوەی كرێكاری،
بەاڵم لەناو بزوتنەوەیەكی فراوانرتدا كە تێبكۆشێت بۆ
دیموكراسی.
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لە مانگی ئەپرێلدا جارێكی دیكە ماركس گەڕایەوە
ئەڵامنیا و دەستیكرد بە ئامادەكاریی بۆ باڵوكردنەوەی
رۆژنامەیەك بە ناوی "رینانی نوێ" لە كۆڵۆنیا ،لە بەرئەوەی
رۆژنامەكە بەشدارییەكی بەردەوامی هەبوو لەو مشتومڕە
سیاسییانەی لە نێو بزوتنەوەكاندا بەڕێوەدەچوو ،فرۆشی
رۆژنامەكە لە وپەڕی بەرزیدا بوو؛ پێنج هەزار دانە لە
هەر ژمارەیەك .یەكەم دەرچوونی ئەو رۆژنامەیە پێش
چوار ساڵ ،پشتگیریی چینە ناوەندە تێكشكاوەكەی
ئەڵامنیای بە دەستهێنابوو؛ بەاڵم ئەمجارە گەلێك دوودڵ
بوون لە پشتگیریی ئەو پرۆژەیە ،كە رەخنەگرێكی تووندی
دامودەزگا تازەدامەزراوەكان بوو لە پاش هەرەسی
سیستەمە كۆنەكە -بۆ منوونە وەك كۆمەڵەی نیشتیامنیی
نوێ.
گروپی كرێكاری لە سەرجەم ئەڵامنیادا دروست
بوون ،بەاڵم داواكارییەكانیان زیاتر لە بەرگریكردن لە
پرسە دیموكراسییەكاندا كورتدەبوونەوە .بە دەرچوونی
رۆژنامەكە لە مانگی یۆنیۆدا ،ماركس و ئەنگڵس كردیانە
سەكۆیەك بۆ رێكخستنی كۆمۆنیستەكان ،بەاڵم ئەی
سەبارەت بە كۆمەڵەی كۆمۆنیزم؟ هەستیان بەوە دەكرد
كە لەوە بچوكرتە بتوانێت كاریگەرییەكی گەورە بكاتە سەر
ئەو رووداوانەی پاڵیان بە هەزاران كەسەوە ناوە بەرەو
چاالكیی گشتی .لە كاتی مانگرتن و گۆڕانكارییە خێراكاندا،
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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گرنگرتین كار بریتییە لە دەستوبردی راستەقینە بۆ كاریگەری
خستنەسەر بزوتنەوە فراوانەكان ،نەوەك خۆدابڕاندن و
گۆشەگیریی و دژایەتیكردنی ئەو بزوتنەوەیە .لە كاتەكانی
پێشووتردا ماركس لە پێناسەی شۆڕشدا دەڵێت" :بریتییە لە
هاوبەندیی لە نێوان گۆڕانی خودیی و گۆڕانی بارودۆخی
دەوروبەر" ،وەرچەرخانی گەورە لە هۆشیارییدا ،لە
جێڕەوتی گۆڕانكارییە ماتریالییەكانەوە روودەدات ،بەاڵم
هەرگیز خۆبەخۆ روونادات .پشتبەسنت و وەرگرتنی ئایدیا
نوێیەكان بە شێوەیەكی توند پەیوەستە بە بوونی خودی
ئەو ئایدیایانە لە نێو بزوتنەوەكەدا .ئەمە ئەو پاساوە بوو
كە بووە هۆی هەاڵیسانی گفتوگۆیەكی توڕەی ماركس
لە بەرامبەر سۆسیالیستی ئەڵامنی (گۆتچاك) كە خاوەن
جەماوەرێكی گەورەبوو لەنێو كرێكاراندا ،بەاڵم هانی
بیرۆكەی ناكۆكیی و پەرتبوونی دەدا.
لە راستیدا بزوتنەوەی كرێكاریی ئەڵامنی لە
قۆناغێك لە قۆناغەكانی گەشەكردنیدا بوو كاتێك هەستا
بە داواكردنی مافە دیموكراتییەكان .لە بەریتانیا بە
پێچەوانەی ئەوەوە ،بزوتنەوەی چارتیزم گەیشتە لوتكەی
هێز و نفوزی خۆی ،بێگومان ماركس و ئەنگڵس وەك
سەرمەشقی خەباتی كرێكاریی ئەوروپا لەو بزوتنەوەیان
دەڕوانی .هەردووكیان هاوكۆك بوون كە كاری هاوبەش
لەگەڵ پێكهاتە لیربالیستییەكان بە مانای سازش نایەت لە
سەركردایەتی سیاسیی بزوتنەوەكە .لەگەڵ دابەشكردنی
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ژمارەی یەكەمی رۆژنامەی "رینان" لە چاپە نوێیەكەیدا،
جارێكی تر رووداوەكانی ئەوروپا رووەو قۆناغێكی نوێ لە
بازدان دابوون.
لە فەرەنسا هیچ ئاسارێكی ئەو بەڵێنانە دیارنەبوو كە
ئەو حكومەتە لیربالییەی لە فێربایەردا جێگەی دەسەاڵتی
پادشایەتی گرتبۆوە بە خەڵكی دابوو ،لە مانگی جوندا،
وەك ناڕەزایەتییەك بەرامبەر بەوە جەماوەری توڕە
هاتنەسەر شەقامەكان ،كە ئەم جارە داپڵۆسینێكی دڕندانە
لە چاوەڕوانیاندا بوو ،ماركس رەفتاری بۆرژوازییەكانی
فەرەنسای بە "ترسنۆكانە" وەسفكرد ،لە بەرامبەردا
بۆرژوازییە ئەڵامنییەكان ئەو رەخنە و ئیدانەكردنەی
ماركسیان بە دژی خۆیان زانی و پاشگەزبوونەوە لە
پاڵپشتییان بۆ رۆژنامەكە .لە مانگی جواڵیدا حكومەتە
لیربالییەكەی ئەڵامنیاش لە قبوونێكی رێژەیی بە
خۆیەوە بینی ،بە مانایەكی دی لیربالیزمێك بوو زیاتر
لە كۆنزێرڤاتیزمەوە نزیكبوو؛ ماركس و رۆژنامەكەی لە
یەكەمین ئامانجەكانی ئەو داپڵۆسینە بوون ،ئەوەبوو
لە مانگەكانی دواتردا جگە لە جارێكی دیكە بە هیچ
جۆرێك رێگە بە باڵوبوونەوەی نەدرا .بەاڵم ،هەرچەندێك
هەڕەشەی سەر مافە دیموكراتییەكان زیادی دەكرد ،لە
ڤییەناوە بۆ بەرلین ،هێندەش هاوار و پێداگریی ماركس و
رۆژنامەكەی لە داواكردنی مافی كرێكاران زیادی دەكرد.
ماركس هەمیشە چاوێكی خستبووەسەر سرتاتیژیەتی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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راكێشانی كرێكاران و بونیادنانی بزوتنەوەیەكی
كرێكاریی -كە لە دوایدا ناوینا "بە زیندو راگرتنی شۆڕش"،
بەاڵم لە هەمان كاتیشدا پێداگریی دەكرد و ئەو هەنگاوە
بە پەالنەی رەتدەكردەوە كە دەبوونەهۆی هەرەسهێنانی
كۆنزەرڤاتیڤەكان بە تەواوی قورسایی خۆیانەوە پیش
ئەوەی بزوتنەوە كرێكارییەكە ئامادەبێت بۆ بەرەنگاریی.
وەك ماركس و ئەنگڵس ئاماژەیان پێدا ئەوكاتە كاتی
"ئامادەسازیی شۆڕش و دانبەخۆداگرتن" بوو ،بە روونی
لە بەرچاویان بوو كە دژەشۆڕش ئامادەیە بۆ هێرشكردن.
لە ڤییەنا ،بزوتنەوەكە لەسەر شەقامەكان رووبەڕوی
ئەم داپڵۆسینە بوەوە ،لە ئەڵامنیاش خۆپیشاندانە
جەماوەرییەكان داوای پشتگیریی خوشك و براكانیان
دەكرد لە پایتەختی نەمسا (ڤییەنا) .بزوتنەوەكە لە
ئۆكتۆبەردا شكستیهێنا ،بەاڵم دوو مانگی خایاند هەتاوەكو
دژەشۆڕش لە بەرلین و لە گشت ئەڵامنیادا سەركەوتنی
خۆی رابگەیەنێت ،ئەویش بە كودەتای فریدریكی چوارەم
و چوونەسەر تەختی فەرمانڕەوایەتی .لە ماوەی مانگەكانی
دواتردا ماركس و ئەنگڵس ماندونەناسانە كاریاندەكرد
بۆ پشتگیریی هێزە دیموكراتییەكان و پتەوكردنی
هاوپەیامنێتیی نێوان كرێكاران و جوتیاران ،بە تایبەت لە
رێگەی رۆژنامەكەوە .گرنگیی گەورەی ئەمەش بریتیبوو
لە راڤەكردن و تێگەیشنت لە بزوتنەوەكە لە ئەڵامنیا ،وەك
بەشێك لە وێنە گشتییەكە.
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سەرەڕای زنجیرەیەك پاشەكشێ لە ناو ئەڵامنیادا،
ماركس حەماس و گەرموگوڕیی دەكرد بە بەری ئەو
تێكۆشانانەدا كە هەتا ئەو دەمەش لە ناوچەكانی دیكەی
ئەوروپادا بەردەوام بوون ،هەر ئەم بابەتەش بوو وەهای
لە ماركس كردبوو گەشبین بێت بە توانا شۆرشگێڕییەكان،
هەروەها پاڵپشتی چەند رێكخراوێكی دەكرد وەك دەستە
كاتییەكانی بادن و فراكفۆرت ،كە هێشتا لە بەرەنگارییدا
بوون.
لە ناوەڕاستی ساڵی 1849دا ،بزوتنەوە شۆڕشگێرییەكە
گیرۆدەبوو بە دەست دۆخێكی پاشەكشێی توندەوە،
هێزەكانی قەیسەر خۆپیشاندانەكانی هەنگاریای
سەركوتكرد ،لە ئەڵامنیاش پاشەكشێ و خامۆشی باڵی
بەسەر گشت شتێكدا كێشابوو .لە 16ی ئایاردا ،ماركس
ناچاربوو كۆلۆنیا بە جێبهێڵێت و رۆژی دواتر رووبكاتە
پاریس .لەو سەروبەندەدا ئەنگڵس چووە ریزی هێزە
یاخی و شۆڕشخوازەكانی بادن .پێش رۆیشتنیشیان دوایین
ژمارەی رۆژنامەی "رینانی نوێ"یان سەرتاپا بە مەرەكەبی
سور چاپكرد.
"پێویستە لەسەرمان تەسلیم بین و پاشەكشێ لە
قەاڵكەمان بكەین ،بەاڵم كە ئەو كارە دەكەین چەكەكامنان
و پێداویستییەكامنان لەگەڵدایە ...ئااڵكامنان دەشەكێنەوە...
دوایین وشەمان هەمیشە و لە گشت جێیەك بریتییە لە:
رزگاریی چینی پرۆلیتاریا".
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەشی ()5
روانین بۆ دواوە ...و بۆ پێشەوە
ناساندن و دەركەوتنی ماركس وەك سەركردەی فكریی
و هاندەری راپەرینی شۆرشگێڕانە ،بۆ هەركوێ بڕۆیشتبایە
مۆرێك بوو پێوەی .پاش ناچاركردنی بە جێهێشتنی پاریس ،لە
ئۆگۆستی 1849دا لەگەڵ خێزانەكەیدا گەڕایەوە بۆ لەندەن .پاش
ماوەیەكی كورت فریدریك ئەنگڵسی هاوڕێ و هاوكاری گەیشە
الی .ماركس لە بازنە و رێكخستنە ناوخۆییەكاندا بە نازناوی
"ژەنەراڵ" بانگدەكرا ،ئیدی سەرنج و هۆشی ئەنگڵسی راكێشا
بۆ پرسی رێكخستنی یاخیبوونە شۆڕشگێڕییەكان لەبەر رۆشنایی
ئەزموونەكانی خۆی لە ئەڵامنیا.
سەرەڕای ئەو شكستانەی رووبەڕوی بزوتنەوە
شۆڕشگێڕییەكانی ئەوروپا بووەوە ،بەاڵم ماركس و ئەنگڵس
گەشبین بوون بە ئاسۆی راپەڕینی نوێ لە ئەڵامنیا و فەرەنسا .وەك
لە نامەكانی یەنای هاوسەرییەوە بە روونی دەردەكەوێت ،ژیانی
خێزانەكەی ماركس لە تەنگەژەیەكی ئابوریی گەورەدا بووە ،جگە
لەوەش هەر پارەیەكی هەبووایە بە دڵفراوانییەوە بۆ هاوكاری
هاوڕێ كۆچبەرە ئەڵامنیەكان و دامەزراندنی رۆژنامەیەكی
نوێ خەرجی دەكرد ،كە ئەو رۆژنامەیە پێنج ژمارەی یەكەمی
لە یەنایەری 1850دا دەرچوو .لە سێپتێمبەردا یەنا بە دووگیانی
گەڕایەوە بۆ لەندەن ،بەاڵم ئەوەی الی ماركس گرنگ بوو تەنیا
بریتیبوو لە ئاسۆكانی دامەزراندنی بزوتنەوەیەكی شۆرشگێڕیی،
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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كە لە منداڵدانی رووداوە ناوازەكانی سااڵنی  1848و 1849ەوە
بێتە دەرەوە.
لە ساڵی 1848دا ماركس و ئەنگڵس پێیانوابوو كە كۆمەڵەی
كۆمۆنیزم دەبێت هەڵبوەشێتەوە ،كارێكی لە وە گرنگرت لە بەردەم
سۆسیالیستەكاندا هەیە پێویستە بیكەن ،ئەویش تێكەاڵوبوونیان
بوو لە نێو بزوتنەوەگەلی فراوانرت لە جێڕەوتێكی شۆڕشگێڕیدا و
خەبات لە پێناو بە دیهێنانی نفوزێكی ئایدۆلۆژیی لە نێو ئەم
بزوتنەوانەدا .بە هاتنی ساڵی  ،1850بە ئاشكرا دیاربوو كە ئەركە
سەرەكییەكە گۆڕاوە ،بە هەمان گڕوتینەوە مشتومڕ لەسەر ئەوە
دەكرا كە سەرلەنوێ كۆمەڵەی كۆمۆنیزم دامبەزرێتەوە .دركیان
بەوەكردبوو كە تێگەیشنت لە رووداوەكان و فێربوون لێوەیان
گەلێك گرنگە ،ئەو رووداوانەی كە هێشتا لە زیهنی چاالكانی چینی
كرێكاران و سۆسیالیستانی ئەوروپادا بە زیندوویی ماونەتەوە.
ماركس ئەو رووداوانەی لە نێو دوو بەرهەمی مێژووییدا
بەرجەستە كردووە ،ئەوانیش "بانگەوازی كۆمیتەی ناوەندیی بۆ
كۆمەڵەی كۆمۆنیستەكان" لە (مارس و جونی  ،)1850هەروەها
زنجیرە وتارێكی دوورودرێژ ،كە لە (یەنایەرەوە بۆ ئۆكتۆبەر) لە
رۆژنامەكەدا باڵوكرانەوە ،بەاڵم دەرچوونی ئەو رۆژنامەیە زۆری
نەخایاند ،دواتر ئەو وتارانەی كۆكردنەوە و لە ژێر ناوی "خەباتی
چینایەتی لە فەرەنسا  "1850-1848باڵویكردنەوە .ئەمەیان
كارێكی مێژوویی ناوازەیە ،هەر بە تەنها بریتی نییە لە كۆمەڵە
تەفسیرێكی چاودێرێكی بێالیەن و دابڕاو لە رووداوەكان ،یاخود
كەسێك كە هیچ جێدەستێكی دیارنەبێت ،ماركس پێش هەموو
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شتێك ،وەك سەرۆكی لیژنەی جێبەجێكردنی كۆمەڵەی كۆمۆنیزم
هەڵبژێردرا ،بە شدارێكی چاالك و بەئاگا بوو لە دامەزراندنی
رێكخراوێكی سۆسیالیستیی پڕچەك بە ئەزموونی شۆڕشەكانی
 1848و كردنی ئەو ئەزمونانە بە بنەما ،وەك ماركس خۆی دەڵێت
"شۆڕش مرد  -شۆڕش زیندوو دەبێتەوە".
ماركس لە ئەزمونەكانی 1848ەوە گەلێك ئەنجامگیریی
(استنتاج) و روئیای هەڵێنجاوە ،كە بە شێوەیەكی سەرسوڕهێن
هاوچەرخن .بە پێچەوانەی زۆرێك لە نووسەر و خاوەن
بۆچونەكانی دیكەوە كە سەبارەت بە رووداوەكانی ساڵی 1848
نووسیویانە ،ماركس لە روانگەی چینی پرۆلیتاریاوە ئەم رووداوانەی
دەخستە بەرباس ،بە ئامانجی بە دەستهێنانی ئەنجامگەلی
سیاسیی و رێكخراوەیی بۆ ئەو رێكخراوە سۆسیالیستییەی كە
دەكرێت لە داهاتوودا بونیادبرنێت .یەكێك لەو ئەنجامگیرییانە:
دەكرێت شۆڕش لە سەرەتادا چەند یەكەیەكی گرنگ لە
چینی ناوەند بۆخۆی كێشبكات لە چوارچێوەی بزوتنەوەیەكی
یەكگرتووی چینی پرۆلیتاریادا .بەاڵم دەركەوت كە ئەم یەكبوونە
لە ئەڵامنیا و فەرەنسا كورتخایەن دەبێت .لە هەردوو حاڵەتەكەدا
بۆرژوازییەكان  -كە سودمەندی سەرەكی بوون لە هاتنە ئارای
دیموكراسیی پەرلەمانی (دەسكەوتی سەرەكی شۆڕشەكانی
 -)1848ترسی ئەوەیان لێنیشت كە دۆخەكە لەم ئاستەدا
رانەوەستێت و چینی پرۆلیتاریا و هاوپەیامنەكانی كردەی
شۆڕشگێرانە خێراتر و دوورمەوداتر بكەن ،دواجار هەڕەشە بێت
بۆسەر خودی خاوەندارێتیی تایبەت .هەربۆیە بۆرژوازییەكان لە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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هاوپەیامنەكانی رابردوویان هەڵگەڕانەوە و لە گەلێك حاڵەتدا
ئامادەییان دەربڕی بۆ بەستنی پەیامن و رێككەوتن لەگەڵ چینە
فەرمانڕەوا كۆنەكە ،كە هەر بۆرژوازییەكان خۆیان تا دوێنێ
دەیانویست بیڕوخێنن.
بەوپێیەی كۆمەڵگەی سەرمایەداری لە الیەن چینێكەوە
ناڕوخێندرێت كە بەرژەوەندیی هەبێت لە مانەوەیدا ،ئیدی
ئەوە روونبۆوە كە چینی پرۆلیتاریا دەبێت سەربەخۆ لە
هاوپەیامنەكانی دوێنێ رێڕەوی خۆی ببڕێت" .بەرژەوەندیی وردە
بۆرژوا لەوەدایە بە زووترین كات كۆتایی بە شۆڕش بهێرنێت،...
بەاڵم بەرژەوەندیی ئێمە ،بەڵكو ئەركی ئێمە ،ئەوەیە كە شۆڕش
بەردەوام بێت" ئەم ئایدیایانە دەربارەی شۆڕشی بەردەوام كە
زیاتر بوونەتە تایبەمتەندی فكری لیۆن ترۆتسكی ،بنەڕەتەكی لە
الی ماركسە ،لە ناو ئەزموونە شۆڕشگێڕییەكانی ساڵی 1848دا.
كاتێك ماركس ئەمەی نووسی ،هاوكات لە مشتومڕێكی قوڵدابوو
لەگەڵ (بالنكیستەكان) ،كە گەیشتبوونە ئەو ئەنجامەی لە
ئێستادا بە نهێنی كاربكەن .ماركس و ئەنگڵس پێداگربوون
لەسەر ئەم خاڵە ،كە پێویستە چینی كرێكار بە شێوەیەكی
سەربەخۆ لە بۆرژوازییەكان خۆی رێكبخات ،بەوپێیەی درەنگ
یا زوو بۆرژوازییەكان دەبنە بەربەستی بەردەم بزوتنەوەكە .ئەم
خۆڕێكخستنەش كاتێك دەكرێت كە چینی كرێكار هۆشیاربێت
بە بەرژەوەندییە چینایاتییەكانی خۆی و بە باشی دركیان
پێبكات ،لە هەمانكاتیشدا بەرژەوەندیی چینەكانی دیكەی
كۆمەڵگەش لە بەرچاوبگرێت ،بزانێت چۆن شۆڕش بەدیدێت.
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ئەم هۆشیارییە هەر تەنها لە ساتە شۆڕشگێڕییەكاندا بەدینایەت،
بەڵكو وەاڵمدەرەوەی چینی كرێكاران بۆ ساتە شۆڕشگێڕییەكان
فۆرمولە دەكات و رۆشنایی پێدەبەخشێت كاتێك دەخەمڵێت
(یاخود دووبارە دەخەمڵێتەوە).
ئیدی كاری ئەم دۆخە بریتییە لە بونیادنانی پارتێكی
شۆڕشگێڕ بۆ چینی كرێكاران .پێدەچێت وەك ئەنگڵس دركی
پێكردووە و لە پێشەكیە نوێیەكەیدا بۆ كتێبەكەی ماركس "خەباتی
چینایەتی لە فەرەنسا" دوای مردنی ماركس ئاماژەی پێداوە؛
ماركس زیادەڕۆیی دەكرد لە گەشبینیی بەرامبەر ئاسۆكانی
شۆڕش لەو دەمەدا ،بەاڵم لە وەدا لەسەر حەق بوو كە سوربوو
لەسەرئەوەی كە كاری شۆڕشگێرەكان بریتییە لە بونیادنانی
پارتێك كە سەركرایەتی بزوتنەوە شۆڕشگێڕییەكە لە خۆبگرێت و
بیگەیەنێتە دوا مەنزڵگە .ئەم مەنزڵگەیەش ،وەك ماركس ئاماژەی
پێداوە بریتییە لە "دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا".
بڕێكی كەم لە دەستەواژەكانی ماركس رووبەڕوی هەڵە
تێگەیشنت و هەڵە راڤەكردن بوونەتەوە ،كە ئەم دەستەواژەیەی
سەرەوە یەكێكە لە وانە .بە هۆی جیهانێكەوە كە النی كەم لەم
سەد ساڵەی دوایدا نازیزم و ستالینیزم و گشت فۆڕمەكانی دیكەی
ستەمكاریی دەستكردی سەرمایەداریی بە خۆیەوە بینیوە ،وشەی
"دیكتاتۆریەت" واتایەكی گرژ و مۆن و خەمناكی وەرگرتووە.
ئەم وشەیە هەمان ئەو چوارچێوەیەی نییە كە ماركس ئەوكات
بەكاریهێناوە .بۆ منوونە ماركس لە راستیدا باس لە دەوڵەتێك
دەكات كە ئامڕازە سەرەكییەكانی فەرمانڕەوایەتی چینایەتی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

49

ئەو دەوڵەتەی بە "لیژنەی جێبەجێكاریی بۆرژوازی" ناودەبات.
لە ئەڵامنیا و فەرەنسا ،زۆرێك لە كابینەی حكومەتەكانی دوای
شۆڕش ،تەنها بۆ ماوەیەكی كورت وەك هاوپەیامنی چینی
پرۆلیتاریا مانەوە بۆ خەبات لە پێناو دیموكراسیدا ،بەاڵم دواتر
هەڵگەڕانەوە و بەوپەڕی توندی و بەربەریزمەوە دژ بە كرێكاران
مامەڵەیان كرد .ماركس دەپرسێت :چی دەوڵەتێك دەتوانێت
بەرژەوەندییەكانی زۆرینە بپارێزێت؟ هەر خۆی وەاڵمدەداتەوە
"تەنها فەرمانڕەوایەتیی سیاسیی چینی پرۆلیتاریا لەگەڵ كۆی
گۆڕانكارییە شۆڕشگێڕییەكان لە بارودۆخێكی كۆمەاڵیەتیدا،
كە بە شێكی جیاكراوە نییە لێی" .تەنها ئەم دەوڵەتە دەتوانێت
بەرگری لە دەستكەوتەكانی كرێكاران بكات و سەرپەرشتی
وەرچەرخانی بارودۆخە كۆمەاڵیەتییەكە بكات بۆ مسۆگەركردنی
ئەم دەستكەوتانە .لەم قۆناغەدا ،ماركس بیرۆكەیەكی گشتیی
سەبارەت بە كارەكە هەیە ،بە مانایەكی تر تیۆرییەك .كۆمۆنەی
پاریس لە ساڵی  1871دەرخەری ئەو راستییەیە.
بێگومان ماركس ماتریالیستی بوو .سەرەڕای ئەوەی
هۆشیاریی و ئۆرگانیزەكردنی كرێكاران ،واتە چینی شۆڕشگێڕ،
منایندەی هێزێكی كاریگەر دەكات بۆ رووخاندنی سیستەمی
كۆن و بونیادنانی سیستەمێكی تازە ،بەاڵم ئەمە بە تەنها بەس
نییە .وەك ماركس دەنووسێت "مرۆڤەكان مێژوو دەخوڵقێنن،
بەاڵم بێگومان لە دۆخێكدا كە خۆیان هەڵیاننەبژاردووە".
بارودۆخی ماتریالی دەریدەخات كە هاوكات هەریەكە لەم
فاكتەرانەش لە كردەی شۆڕشگێڕییدا رۆڵی یەكالكەرەوەیان
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هەیە :ئاستی گەشەسەندنی ئابوریی سەرمایەداری ،قەبارەی
چینی پرۆلیتاریا و قورساییە رێژەییەكەی ،بەردەوامبوونی
قەیرانی ئابوری .پێگەیشتوویی چینی پرۆلیتاریا هەر تەنها بە
رۆشنبیركردنی سیاسی بەدیناهێنێت ،بەڵكو قورسایی بابەتیی
ئەم چینە لە نێو گشت چینە چەوساوەكاندا رۆڵی خۆی هەیە.
هەرچەندێك پیشەسازی و سەرمایەداری بەرەوپێشەوەبچن،
چڕكردنەوەی كرێكاران لە شوێنی كاركردن گەشەی گەورەتر و
گەورەتر بەخۆوە دەبینێت ،هەروەها جوتیاران و پیشەكارەكان
دەبنە كرێكارێك كە هیچ سەرچاوەیەكی بژێوی نییە جگە هێزی
كارەكەی ،تەنها ئەوەی هەیە كە بیفرۆشێت .بە هەمانشێوە،
ئەمان هەر خۆیان بەرهەمهێنی سامانن ،بەاڵم شتێكی وەهایان
لەو سامانە بەرناكەوێت كە شایەنی باس بێت .ئەمە پارادۆكسێكە
لە نێو دڵی سەرمایەداریدا.
بە روانین لەو دەمەی كە جیهان شەپۆلی گۆڕانكاریی دەدا،
شیكارییە وردەكانی ماركس ئەو بەستەرە رووندەكەنەوە كە
لەنێوان شۆڕش و قەیرانی نێو سیستەمی ئابوریدا هەیە .ئەم
قەیرانە بە تەنها دەرئەنجامی هەڵەیەكی سادەی سیستەمەكە
و بە رێكەوت نییە ،بەڵكو دەرئەنجامی ملمالنێ ناوخۆییەكانی
نێو سەرمایەدارییە .پێشرت ماركس لە مانیفێستی كۆمۆنیزمدا بە
شێوەیەكی كاریگەر ئاماژەی بە پارادۆكسەكانی سەرمایەداری
كردبوو ،كاتێك باس لە پێویستیی هەمیشەیی سەرمایەداری
دەكات بۆ گۆڕانكاری ریشەیی لە بەرهەمهێناندا .ماركس
گەیشتە ئەو ئەنجامگیرییەی كە نەبوونی قەیرانەكان ،یان بە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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مانایەكی دی بوونی ماوەكانی خۆشگوزەرانی و گەشەی ئابوری
لە ئینگلتەرای كۆتاییەكانی دەیەی چلی سەدەی نۆزدەیەم،
بووە هۆی خاڵیكردنەوەی بزوتنەوەی چاریتیزم لە ناوەڕۆكە
شۆڕشگێڕییەكەی .لە بەرامبەردا ،لە فەرەنسا چینی كرێكاران
وەك پێویست بە هێز و سەنرتاڵ نەبوو لە ئابوریدا ،هەتاوەكو
هەلە شۆڕشگێڕییەكەی مسۆگەربكات.
سەبارەت بە ماتریالیستێكی شۆڕشگێری وەك ماركس ،روونە
كە "ئایدیاكان مێژوو ناگۆڕن" ،مەگەر [ئەو ئایدیایە] لە هێزێكی
كۆمەاڵیەتی زیندوو و چاالكدا ،لە دۆخیكی ماتریالیدا كە ئیمكانی
روودانی ئەمجۆرە گۆڕانەی تێدابێت ،بەرجەستە ببێت .الی
ماركس تێگەیشنت لەو فاكتەرانەی پاڵ بە سەرمایەدارییەوە دەنێن
بۆ پێشەوە ،هەروەها لەو بارودۆخەی قەیران بەرهەمدەهێنێت،
كارێكی جەوهەرییە ،بە تەواوی وەك بونیادنانی رێكخراوەكانی
چینی كرێكاران و ئامادەكاری سیاسی ئەندامەكانیان.
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بەشی ()6
كەڵەكەكردن ...كەڵەكەكردن
لە ناوەڕاستی ساڵی 1850دا ،ئیدی الی كارڵ ماركس
روونبوو كە شۆڕش لە نێو خشتەی كارەكاندا نییە .سەرمایەداری
لە ئەوروپا بە ئاڕاستەی قۆناغێك لە گەشە و فراوانبوون
دەبزوا ،وەك رووداوەكانی ئەو ساڵەی ئەڵامنیا سەملاندیان كە
دیموكراسییەتی بۆرژوازیی خۆی لە پاشاموەكانی سیستەمە
كۆنەكە رزگاردەكات .مشتومڕی توند هاتە نێو كۆمەڵەی
كۆمۆنیستەكانەوە ،زۆرێك لە سەركردایەتیی رێكخراوەكە لەو
باوەڕەدابوون كە هێشتا شۆڕش ئیمكانیەتێكی هەنوكەییە،
تەنها ئەوەی پێویستە پەنابردنە بۆ چەك .هەتاوەكو پاش
رووداوەكانی 1848ـیش ،گفتوگۆكان رەنگێكی ناسیۆنالیستییان
پێوەبوو ،هاوڕێ ئەڵامنییەكان سووربوون لەسەر رەگداكوتانی
بەردەوامی چینی پرۆلیتاریای نەتەوەكەیان.
بەاڵم الی ماركس و ئەنگڵس دوو پرسی سەرەكی هەبوون.
یەكەم ،وەك بە روونی لە "مانیفێستی كۆمۆنیزم"دا ئاماژەی
پێدراوە پێویستە بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی چینی پرۆلیتاریا
مۆركێكی ئینتەرناسیۆنالیی وەربگرێت .دووەم ،بەرپاكردنی
شۆڕش دەرئەنجامی بەریەككەوتنی هۆكارە خودییەكانە
(هۆشیاری كرێكاران و بااڵدەستی ئایدیا شۆڕشگێڕییەكان
لە نێویاندا) لەگەڵ هۆكارە بابەتییەكان (قەیرانەكانی
سیستەمەكە).
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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"روانگە گشتگیر و ئینتەرناسیۆنالییەكەی مانیفێستی
كۆمۆنیزم ،گۆڕدرا و بە روانگەیەكی ناسیۆنالیستیی ئەڵامنیی
جێگەی گیرایەوە ،ئەمە جگە لە موجامەلەكردنی هەستی
ناسیۆنالیستیی پیشەكارە ئەڵامنەكان .هەروەها تێڕوانینە
ماتریالیستییەكەی مانیفێست لە بەرژەوەندی ئایدیالیزم
فەرامۆشكرا .ئیدی وەك ئەنجامگەلێكی راستییە بەرجەستەكانی
واقیع تەماشای شۆڕش نەدەكرا ،بەڵكو وەك ئەنجامێكی هەوڵە
ئیرادییەكان .لێرەوە بە كرێكاران دەڵێین 15 :یان  20یان  50ساڵ
جەنگی ناوخۆتان لە بەردەمدایە بۆ گواستنەوەی بارودۆخەكان
و خۆڕاهێنانتان لەسەر پراكتیزەكردنی دەسەاڵت ،ئەوان دەڵێن:
پێویستە لەسەرمان كە یان ئێستا كۆنرتۆڵی دەسەاڵت وەربگرین،
یان بگەڕێینەوە بۆناو خیزانەكامنان".
ئەوە سەردەمێكی پڕ لە ئاستەنگ بوو بۆ ماركس،
بارودۆخی دارایی گەلێك نالەبار بوو ،خۆی و خێزانەكەی
ناچاربوون بەردەوام لە جێیەكەوە بگوازنەوە بۆ جێیەكی تر،
بێگومان تاكەشتێك كە ببوە فریادڕەسی ماركس و خێزانەكەی
كەوتبوو بریتیبوو لە یارمەتییە خۆنەویستانە و بەردەوامەكانی
ئەنگڵس .بە كۆتایهاتنی ساڵی  ،1850منداڵە خۆشەویستەكەیان
بەناوی (هایرنیش) مرد) كە ماركس بە فاوكسی بانگیدەكرد)،
پاش شەش مانگ ئەو خزمەتكارەی لە الیان بوو كوڕێكی هێنایە
دنیاوە بە ناوی (فرێدی) ،كە ئەگەر زۆرە كوڕی ماركس بێت،
بەاڵم هەرگیز دانی پێدانەناوە ،ئەوەبوو ئەنگڵس باوكایەتی
خۆی بۆ ئەو منداڵە راگەیاند بە ئامانجی پاراستنی ماركسی
هاوڕێ و هاوخەباتی-ئەمە یەكەمجار نەبوو كە تێیدا ئەنگڵس
قوربانی پێشكەش ماركس بكات ،بێگومان دوا كەڕەتیش نەبوو.
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ماركس گەیشتەوە بە شوێنە دڵخواز و هەمیشەییەكەی
خۆی لە ژووری خوێندنەوەی مۆزەخانەی بەریتانیا ،بە تەواوی
دەستیكرد بە پڕۆژەكەی كە خواستێكی زۆری هەبوو بۆ ناسین
و وەسفكردنی تایبەمتەندییەكانی سیستەمی سەرمایەداری بە
گشتی ،گەشەكردنە مێژووییەكەی ،و ئەو ئاڕاستەیەی پێیدا
رۆیشتووە .هەندێك لەوانەی بەشداربوون لە بزوتنەوەكەدا
(بە تایبەت ئەوانەی شەو و رۆژیان خستبووە سەر یەك
بۆ داڕشتنی نەخشەی راپەڕینەكان و پیالنگێڕییەكان)
ئەو كارەی ماركسیان رەتكردەوە و بە دووركەوتنەوە لە
سیاسەت دایاندەنا ،بەاڵم ماركس و ئەنگڵس هەرگیز وازیان
لە رێكخستنە سیاسییەكان نەدەهێنا ،بەڵكو لە راستیدا
هەرگیز رانەدەوەستان لە هەوڵەكانیان بۆ دروستكردنی
پارتێك ،هەتاوەكو گەیشتنە دامەزراندنی ئینتەرناسیۆنالی
یەكەم لە ساڵی  .1864ماركس هەرگیز دەستبەرداری مشتومڕ
نەبوو لەگەڵ سۆسیالیستەكانی دیكەدا ،هاوكات لە نووسین
و باڵوكردنەوەی نامیلكەو وتارەكانیشی بەردەوام بوو .لە
راستیشدا ،ئەو ملمالنێ و گفتوگۆیانە ،كە لە ماوەی نسكۆدا
بوو پاش جیابوونەوەیان لە كۆمەڵەی كۆمۆنیستەكان ،بە
بەشێك لە پڕۆسەی بونیادنانی پارتێكی نوێ دادەنرێت.
بەاڵم ئەوە گومانی تێدا نییە ماركس لەم قۆناغەدا لەو
باوەڕەدا بوو كە لێكۆڵینەوەكان و توێژینەوەكانی لەسەر
سیستەمی سەرمایەداری ،كارێكی سیاسیی سەرەكییە.
ئەمەش تەنها بە مەبەستی ناسینی دووژمن نا ،بەڵكو
ئامانجی سەرەكی لەم كارەی تێگەیشنت بوو لە هێزی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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پاڵنەری سیستەمی سەرمایەداری و ئەو ناسەقامگیریی و
پارادۆكسانەی گەشەكردنی ئەو سیستەمە بە دوای خۆیدا
هێناویەتی .ئەگەر قەیرانەكانی سیستەمەكە وەك شتێكی
حەمتی لە بەرچاوبگرین ،ئەوا گەلێك پێویسستە كە چاودێری
بكەین -یان تەنانەت پێشبینی بكەین -كەی و لە كوێ ئەم
قەیرانانە درز دەخەنە سیستەمەكەوە .هەموو ئەمانە بەشێكن
لە ئامادەكاریی كۆمۆنیستەكان بۆ جەنگە چاوەڕوانكراوەكانی
داهاتوو لە خەباتی چینایەتیدا.
ئەوە سەردەمی لێكۆڵینەوە و خوێندنەوەی ماركس بوو،
ئیدی ئەو ببووە روخسارێكی هەمیشەیی مۆزەخانەی بەریتانیا.
ئەو كارەی بۆ رۆحیەتە تینوەكەی خۆی نەخشەی كێشابوو
بریتیبوو لە :تێگەیشنت لە رێگەی كاركردنی سەرمایەداری
وەك سیستەمێكی جیهانیی ،گەشەسەندنەكەی بە درێژایی
كاتەكان ،بە ئامانجی ئاشكراكردنی ئەوەی پێیدەگوت
"رێساكانی سیستەمەكە" ،بەاڵم ئەوە هەموو شتێك نەبوو،
كێشەكە لە وەدایە كە ئەوەی لە رووكەشدا دەردەكەوێت
پێدەچێت ئەوە بزوێنەرە راستەقینەكەی سیستەمەكە نەبێت
لە ناوەوە .سەرتاپا ماركس كارە سەرەتاییەكانی چڕكردبووەوە
لەسەر شیكردنەوەی ئەو رێگەیانەی كە بەشی هەرە زۆری
ئایدیا و راڤەی میكانیزم و یاساكانی سەرمایەدارییان داپۆشیوە
 ئەم داپۆشینەیە كە بە "ئایدۆلۆژیا" ناودەبرێت .ئێمە لەمیانەی ئەو سەردەمەوە كە تێیدا دەژین ،بە تەواوی دەزانین
كە ئەو بڕیارە ئابورییانەی الیەنە بە هێز و دەسەاڵتدارەكان
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دەیدەن بە ئامانجی خزمەتكردنی بەرژەوەندییەكانی خۆیان،
وەك پڕۆسەیەكی رسوشتی و ئاسایی بە جیهانی دەفرۆشنەوە.
ئەو كۆمەڵە ئامار و ژمارە ناڕوونانەی لە كۆتایی هەموو
گەشتێكی هەواڵەكاندا دەخرێنە روو بۆ نیشاندانی جوڵەی
بازاڕ ،دەخرێنە نێوبەندی هەواڵی كارەساتە رسوشتییەكان و
بڕگەی پێشبینییەكانی كەشوهەوا ،وەك ئەوەی گشتیان لە نێو
بازنەی ئەو شتانەدابن كە دەسەاڵمتان بە سەریاندا ناشكێت و
توانای كۆنرتۆڵكردنیامن نییە.
ماركس دەڵێت" :ئابوریناسە بۆرژوازییەكان بە جۆرێك
باس لە پەیوەندییەكانی نێو پڕۆسەی بەرهەمهێنانی
بۆرژوازیی دەكەن ،وەك ئەوەی ئەبەدی و جێگیربن و
قابیلی گۆڕان نەبن" ،بەاڵم خودی ماركس بە هەمانشێوە
ئەوەشی روونكردۆتەوە كە جوڵەی سەرمایە لەسەر
بنەمای بەرژەوەندییەكانی چینێك دادەمەزرێت و
خۆی دیاریدەكات ،ناكۆك لەگەڵ ئەوانەی سامانەكەی
بەرهەمدەهێنن ،كە سەرەڕای ئەوەش هیچ دەسەاڵتێكیان
لە سیستەمەكە و رێگەكانی كاركردنیدا نییە.
ماركس لە نووسینەكانی سەردەمی الوێتییدا ،زۆر كات بە
چەشنێكی هاوسۆزانە باس لە ئەزموونەكانی كرێكاران دەكات
لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا ،ئەو نامۆبوونەی لە نێو كۆمەڵگەدا
تێیدا دەژین ،دۆخێكی بۆ دروستكردوون كە هەستبكەن
وزە و توانایان لە دەست داوە .1پرسیارەكە لێرەدایە؛ ئەوە
چ بارودۆخێكە سەرمایەداری لە كۆمەڵگەدا دەیچەسپێنێت
و ئەمجۆرە پەیوەندییە بەرهەمدەهێنێت لە نێوان خاوەن
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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سەرمایە لە الیەك و بەرهەمهێنی سامان [كرێكاران] لە الیەكی
دیكە؟ هەروەها ئەو هێزە پاڵنەرە راستەقینەیە چییە كە كۆی
سیستەمەكە بەرەو پێشەوە پاڵدەنێت ،بە بێ رەچاوكردنی
رەفتاری تاكەكەسی ئەم سەرمایەدار و ئەو سەرمایەدار
و مامەڵەیان لەگەڵ كرێكاراندا؟ پەیوەندیی نێوان چینی
سەرمایەدار و چینی كرێكاران لە سیستەمی سەرمایەداریی
جیهانییدا بە چ شێوەیەكە؟
بێگومان ناكرێت وەاڵمی ئەم پرسیارانە لە فۆڕمێكی
ئەبسرتاكتدا بدۆزینەوە ،ماركس پێش هەر شتێك ماتریالی بوو ،هەر
بەمجۆرەش تێزەكانی لەسەر بنەمای چاودێریكردنی هێزە زیندوو
و چاالكەكان لە مێژووی راستەقینەدا بونیادناوە ،تاقیكردنەوەی
تیۆریی لە رێگەی پراكتیكەوە بریتیبوو لە رێبازەكەی ئەو بۆ
روونكردنەوەی حەقیقەتی ماتریالیستی و گەشەسەندنەكانی بە
درێژایی زەمەن .ئەم گەشە سەندنانە ،وەك ئەوەی لە هەموو
بزوتنەوەیەكی مێژووییدا هەیە ،بریتین لە گەشەسەندنی
دیالەكتیكی ،جۆرە پارادۆكس و ملمالنێیەك بەرهەمدەهێنن
كە بەبێ گۆڕانی كۆمەڵگە ناتوانرێت یەكالیی بكرێنەوە .ئەم
ناسەقامگیریی و پارادۆكسانە لە فۆڕمی قەیرانە خولییەكاندا
دەردەكەون كە ئەگەر توانرا چاودێریی بكرێن و رسوشتەكەی
فەهمبكرێت و لە رووی رێكخستنەوە خۆئامادەبكرێت بۆ
قۆستنەوەی ئەو هەالنەی پێشكەشكراون ،دەكرێت لە رێگەیانەوە
بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی دەستكەوتە گرنگەكانی بەدەسبهێنێت،
لە بەرئەوە الی ماركس ،ماوەی لێكۆڵینەوە و توێژینەوە دەبێتە
هاوبەشێكی ماتریالیی راستەوخۆ بۆ ئەم پڕۆژە سیاسیە.
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"پارتەكەمان بەو ئاڕاستەیەدا دەڕوات كە جارێكی دیكە
هەلی لێكۆڵینەوە بە دەستبهێنێت .ئەمە تایبەمتەندییەكی
گەورەیە كە بناغە تیۆرییەكانی ئەو پارتە گوزارشت بێت
لە روانگەیەكی زانستیی نوێ ،كە بە پێی پێویست كار بۆ
گەشەپێدانی بەردەوامی ئەو بناغەیە بكات .هەر لەبەر
ئەم هۆكارەیە ناكرێت پارتەكەمان تێكشكاو و چەقبەستوو
بێت وەك (پیاوە گەورەكان)ی تاراوگە".
لێرەدا مەبەستی ماركس لە وشەی "پارتەكەمان" تەنها
خۆی و ئەنگڵس دەگرێتەوە .سەرەڕای دووریی زۆریان لە
ئاسۆكانی خەباتەوە ،بەاڵم هێشتا مەعنەویاتیان نەڕوخابوو.
بێگومان خۆڕاگریی و نەرمیی ماركس جێگەی تێبینی بوون،
بە لە بەرچاوگرتنی ئەو رۆژە رەشانەی خۆی و خێزانەكەی
لە هەژاری و نەبوونی ئارامیی و ئاسایش گوزەراندیان،
كە پڕبوو لە گواستنەوەی بەردەوام لەم ماڵ بۆ ئەو ماڵ،
هەروەها نەخۆشی بەردەوامی تاكەكانی خێزانەكەی ،كە بە
مردنی ئێدگاری بچكۆلە كۆتایهات .تەنها و تەنها پشتیوانییە
خۆنەویستانەكانی ئەنگڵس ،ماركس و خێزانەكەی لە
داڕووخان پاراستبوو.
ئیدی ماركس بیست ساڵی داهاتووی بە نووسینی كتێبی
"سەرمایە"وە بەسەربرد ،كە بەرگی یەكەمی هەتاوەكو ساڵی
 1867دەرنەچوو ،تا دوای مردنیشی كۆی بەرهەمەكە بە
تەواوی نەگەیشتە دەستی خوێنەر و جەماوەر .یەكەم بەشیش
لە "سەرمایە" بە ناوی "بە شداریكردن لە رەخنەی ئابوریی
سیاسی" ساڵی  1859چاپ و باڵوكرایەوە.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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پەراوێز:

 .1کەواتە بەجۆرێک لە جۆرەکان نامۆبوون دۆخیکی دروستکراوی
دەستی سیستەمی سەرمایەداریی و خاوەن سامانەکانە ،چونکە کرێکار لە
دۆخێکی وەهادا هەر بە تەنها تووشی نامۆبوون نابێت و دۆخێکی دەروونی
بۆ دروستببێت کە خەمبار و پەرێشانی بکات ،بەڵکو ئەو نامۆبوونەی
وادەکات نامۆبێت بە بەرهەمی کاری دەستی خۆی و هیچ سامانێک
لەوهی بەرهەمیدەهێنێت نەگاتەوە دەستی خۆی ،ئەوا خودی ئەم پڕۆسەیە
میکانیزمێکە بۆ ئەوەی کرێکار هەست بکات کە نەک هەر تەنها بەرهەمی
کاری خۆی لە کارگەدا بەدەست ناگاتەوە ،بەڵکو دەگاتە ئاستێک کە بێ
هیواببێت لەوەی هیچ بەرهەمێکی کارکردنی خۆی لە دەرەوەی کارگە
و لە دەرەوەی پڕۆسەی بەرهەمهێنانی سامانیش بەدەستبهێنێت ،کەواتە
لێرەوەیە کە نامۆبوون لە دۆخێکی سایکۆلۆژی و ناوەکی دەردەچێت و
دەچێتە خزمهتی سیستەمی بااڵدەستەوە ،چونکە کرێکاران بێهیوان لەوەی
هیچ کارێکی شۆڕشگێڕییانە ئەنجامێکی هەبێت ،وە ئەگەر ئەنجامێکیشی
هەبێت وەک بەرهەمی ناو کارگەکە بۆخۆیان نابێت.
کەواتە دەتوانین بڵێین کە دۆخی نامۆبوونی کرێکار لە بەرهەمی
دەستی کاری خۆی هەمیشە ڕوودادات و ڕویداوە ،بەاڵم ئەوەی زیان
بە خودی کرێکاران و چینی چەوساوەکان دەگەیەنێت ئەوەیە کە ئەم
نامۆبوونە سەربکێشێت بۆ نامۆبوون لە گشت شتێک ،لە نێویشیدا
ڕزگارکردنی چینەکەی خۆی.
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بەشی ()7
دەستنیشانكردنی دڕندەكە
كەواتە ،ئایدیا بنەڕەتییەكانی ئەم كارە ناوازەیە چین؟
"كۆمەڵگەی بۆرژوازیی نوێ ،كە لەسەر داروپەردوی
كۆمەڵگەی فیودالیی دامەزراوە ،ناكۆكییە چینایەتییەكانی
هەڵنەوەشاندۆتەوە ،بەڵكو تەنها لە بری چینە كۆنەكان
هەستاوە بە هێنانەئارای چینی نوێ و حاڵەتی چەوساندنەوەی
نوێ ،بێگومان فۆڕمی نوێی خەباتیش"
یەكەم ،سەرمایەداری قۆناغێكە لە گەشەسەندن و گۆڕانی
مێژوو .لە بارودۆخێكی مێژوویی دیاریكراودا دەركەوت ،وەك
تەواوی كۆمەڵگە چینایەتییەكانی پێش خۆی ،پارادۆكسە
ناوخۆییەكانی خۆی لە ناویدەبات .دووەم ،گەڕان بە دوای
ئەو ئامڕازانەی وا لە كرێكار دەكەن بە شێوەیەكی بەردەوام
بەرهەمیان زیاد ببێت ،بە مانایەكی دیكە "گۆڕانی ریشەیی
بەردەوام لە بەرهەمهێناندا" كە ماركس بە شێوازێكی ئەدەبی لە
"مانیفێستی كۆمۆنیزم"دا باسیكردووە .سێیەم ،سەرچاوەیەكی
دیكە بۆ قازانج بریتییە لە خودی كار (العمل) ،بە مانایەكی
تر ئیستغاللكردنی كار .جیهانی هاوچەرخ دەخوازێت وەك
پرسێكی ئەخالقیی تەماشای بابەتی چەوساندنەوە بكات،
بەوپێیەی بریتییە لە خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت .بەاڵم
ماركس بە تایبەت ئەم چەمكەی بۆ وەسفكردنی پەیوەندی
سەرمایەدار و كرێكار بەكارهێناوە ،سەرمایە هەوڵدەدات
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەهای زیاتر و زیاتر لە كرێكارانەوە پەیدابكات ،ئەو
بەهایەی زۆر زیاترە لە وەی كرێكاران پێویستییانە بۆئەوەی
بە زیندوویی لە ژیاندا مبێننەوە و كاربكەن -واتە زیادەبەها.
وەاڵمی ماركس تەرخانە بۆ كۆمەڵگەی چینایەتی ،كە
تێیدا چینێكی بچوك خاوەنی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانە
(كە پێیان دەڵێت بۆرژوازیی ،یان چینی سەرمایەدارەكان)،
هەروەها زۆرینەی هەرە زۆریش خاوەنی هیچ شتێك نین
جگە لە هێزی كارەكەیان (ئەمانەش پرۆلیتاریان ،یاخود چینی
كرێكاران).
لە نێو هەموو چینێكیشدا هەمەڕەنگییەكی زۆر هەیە،
لە رەگەز ( ،)sexنەژاد ( ،)raceرواڵەت .سەرۆك هەیە
باشە ،سەرۆكیش هەیە ستەمكارە ،لیربالیستە ،راسیستە،
ناسیۆنالیستە ،یان نوێخواز و كراوەیە .هەروەها لە نێو
كرێكارانیشدا ،خوێندەوار و نەخوێندەوار هەیە ،كارامە و
ناكارامە ،هەندێكیان پێست رەش ،هەندێكی دی پێست
سپی ،ژنان و پیاوان ،بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا بە هۆی
پەیوەندییەكانیان بە داهاتەكانی كۆمەڵگە و ئەو رێگەیەی
پێی رێكخراون ،هەموو سەربە یەك چینن؛ بۆرژوازییەكان
هەموو بە شێوەیەكی یەكگرتوو بە ئاڕاستەی بەرگریكردن لە
خاوەندارێتییان بۆ سامانی كۆمەڵگە دەجوڵێن ،ئەمە سەرەڕای
بەكارهێنانی هێز و دەسەاڵتیان بۆ رێكخستنی پڕۆسەی
بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتیی لە پێناو بەدیهێنانی قازەنجەكانیان.
"كەڵەكەكردن ،كەڵەكەكردن ...ئەمەیە وشە نهێنییەكە".
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ماركس بەم دەستەواژە سادەیەی سەرەوە ،فاكتەرە
بزوێنەرەكانی سەرمایەداری پوختدەكاتەوە .ئەوانەی خاوەنی
ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان ،هەموو سەر بە یەك چینن ،بەاڵم
هاوكات لە ناوخۆیاندا ركابەرن و كێبڕكێ لەسەر قازانج و
هەژموونی سەر بازاڕەكان دەكەن .سەرمایەداری لە پێناو
قازانجدا كاردەكات .هەربۆیە سەرمایەدار تەنها كەسێك نییە
كە خاوەن ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان بێت و بەكاریانبهێنێت
بۆ بەدەستهێنانی قازانج و پارەی زیاتر و پێشدانەوەی
ركابەرەكانی ،هەروەها سەرمایەدارییش بریتییە لە میتۆدی
رێكخستنی سیستەمی ئابوری ،بە جۆرێك توانای بە دەست
هێنانی ئەو خواستانەی سەرمایەداری هەبێت.
بێگومان ئەم سیستەمە (كە ماركس پێیدەڵێت مۆدێلی
بەرهەمهێنان) بە ئاڵۆزییە زۆرەكەیدا دەنارسێتەوە ،بە تەنها
ناخوازێت میتۆدێكی دیاریكراو لە خودی بەرهەمهێناندا
هەبێت ،بەڵكو فۆڕم و پەیكەری جۆراوجۆریش دەخوازێت
بۆئەوەی پڕۆسەی بەرهەمهێنانەكە بە راوەستاویی مبێنێتەوە،
هەر لەو ئامڕازانەی كە خەڵك دەبەن بۆ سەر كار و
دەیانهێننەوە ،هەتاوەكو ئەوەی فێریاندەكەن كە چۆن
ئامێرێكی تازە بەكاربهێن ،لەوێشەوە بۆ خوڵقاندنی كۆمەڵێك
ئامڕازی كولتووریی كە ئەو كەسانەی گریامنەی ئەوە هەیە
راسپێردرێن بۆ بەرهەمهێنان ،باوەڕ بەوە بهێنن كە سەرەڕای
ئەو هەژارییەی بە دەستییەوە دەناڵێن ئەم جیهانەی تێیدا
دەژین باشرتین جیهانە كە بتوانرێت بە دەستبهێرنێت .ئەمە
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ئەو رەهەندانەن كە ماركس كاری لە سەركردوون و خۆی
تەرخانكردووە بۆ شیكردنەوەیان.
بەاڵم لە نێو دڵی گشت ئەو خۆڕاگیركردنەی
بەرهەمهێناندا ،سەرمایەداران چۆن دەتوانن قازانجەكانیان
بچننەوە؟ ئەوە روونە كە خودی خۆیان بە هیچ كارێك
هەڵناسنت ،هەموو ئەوەی لە سەریانە بریتییە لە وەی
پارەكانیان بخەنە سەرمایەگوزارییەوە و ئامێرەكان بكڕن و
هەندێك خەڵك بخەنەسەر ئیش و بڕیار لەسەرئەوە بدەن
چی بەرهەمدەهێرنێت و چۆن بەرهەمدەهێرنێت ،بەاڵم
بەرهەمهێنانە راستەقینەكە ئەو كرێكارانە پێیهەڵدەسنت كە
بڕێك كرێ وەردەگرن بەرامبەر كاركردن لەسەر ئامێرەكان.
لە و سەردەمەی ماركس تێیدا ژیاوە ،ژمارەی ئەوانەی
لەسەر ئامێرەكان كاریاندەكرد بە شێوەیەكی پێ بە پێ
زیادیاندەكرد [واتە بە زیادبوونی ژمارەی ئامێرەكان ،ژمارەی
كارپێكەرانیشیان زیادی دەكرد] .كارێكی ئاسان بوو بۆ ماركس
ئەندێشەی ئەو كارگە زەبەالحانەی سەدەی بیستەم بكات كە
هەزاران كەس كاری تێدادەكەن بۆ بەرهەمهێنای كااڵ لەسەر
هێڵی گەورەی بەرهەمهێنان .بەاڵم لە مڕۆدا ،ئەوهێاڵنەی
بەرهەمهێان دەتوانرێت بە هۆی ژمارەیەكی گەلێك كەمی
مرۆڤەوە كاریان پێ بكرێت لەسەر هێڵە ئەلكرتۆنییەكان-
رۆبۆت زۆرینەی كارەكان دەكات ،تەنانەت دەتوانێت چەشنی
بیكاسۆ تابلۆ بنەخشێنێت.
لەگەڵ ئەوانەشدا ،لە ئێستا و رابردوودا بەیەك ئاست
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دۆخەكە هەر وەك خۆی ماوەتەوە ،بەرهەمهێنان پڕۆسەیەكی
وردە و لە هەموو جۆرە جیاوازەكان كاركردن بەشداری
تێدادەكەن .بۆ منوونە كارگەكانی لۆكە لە سەدەی نۆزدەیەمدا،
ئەو لۆكەیەیان بەكاردەهێنا كە لە الیەن كرێكارانی بێگارەوە
لە میرس و هندستان كۆدەكرایەوە ،پاشان لە الیەن كرێكارانی
دیكەوە دەگوازرایەوە بۆ النكشایەری بەریتانیا ،سەرەڕای
هەندێكی دیكەش (بە ژمارەی كەمرت لە ئەمڕۆدا) كە كاردەكەن
لەسەر تێركردن و فێركردن و تیامركردنی دەستی كاری نێو
كارگەكان ،بەوجۆرەش سوپایەك لە خەڵك لە كاردا دەبن بۆ
مامەڵەكردن لەگەڵ قوربانییەكانی ئەو سیستەمە بەربەری
و نا ئینسانییە .ئەوەی هەموو ئەم كەسانەی یەكخستووە و
یەكدەخات لە گشت قۆناغەكانی زنجیرەی بەرهەمهێناندا
هەر لەو كرێكارانەوە كە لە سەنتەرەكانی پەیوەندیكردنداكاردەكەن بۆ كرێكارانی خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتییەكان
و شۆفێری بارهەڵگرەكان -بریتییە لە پەیوەندییەكانیان بەم
سیستمەوە .هەموویان لە بەرانبەر كرێیەكدا هێزی كارەكانیان
دەفرۆشن بەو كەسانەی خاوەن ئامرازەكانی بەرهەمهێنانن.
خاڵی بنەڕەتی لە بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا ئەوەیە
كە كرێكاران زۆر زیاتر لە وە بەرهەمدەهێنن كە كرێكەی
لە بەرمبەردا وەردەگرن .جیاوازیی نێوان بەهای ئەوەی
بەرهەمیدەهێنن و بەهای ئەو پارەیەی لە شێوەی كرێدا
وەریدەگرن ،ئەوەیە كە ماركس پێیدەڵێت "زیادەبەها" .كە
ئەمەش دەچێتە گیرفانی سەرمایەدارەكانەوە.
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سەرمایەدارەكان وەهای دەبینن كە ئەو پارەیە مافی
خۆیانە ،چونكە پێوستیان بەوەیە جارێكی دیكەش وەبەرهێنان
بكەنەوە ،هەروەها پێویستیان بە قەرەبوكردنەوەی
"ئەو مەترسیانە"یە كە بە هۆی سەرمایەگوزارییكردن لە
پارەكانیاندا توشیاندەبێت .ئەزموونی تازە بە شێوەیەكی
روون بۆی دەرخستوین كە كاتێك سەرمایەگوزاری
هەرەسدەهێنێت و كرێكاران ئیشەكانیان لە دەستدەدەن،
سەرۆك كۆمپانیاكان و بەڕێوەبەرەكان قەرەبووی گەورەیان
پێدەبڕێت ،هەروەها پارێزراودەبن لە كاریگەرییەكانی ئەو
"ڕیسك"1ـە ،بە پێچەوانەی كرێكاران كە هیچ قەرەبوویەك
نایانگرێتەوە.
لە راستیدا پاش ئەوەی هەڵدەسنت بە تازەكردنەوەی
ئامێرەكان و ئەوەی پێویستە لەسەریان دەیدەن بە
بانكەكان ،هێشتا قازانجێكیان بۆ دەمێنێتەوە ،كە بەشێكی
بۆ پارێزگاریكردن لە شێوە ژیانی بۆرژوازیی خەرجدەكرێت،
بەاڵم بەشێكی دیكەی تەرخاندەكرێت بۆ سەرمایەگوزاری لە
ئامێر و ماكینەی نوێدا ،كە بتوانن بڕێكی زیاتر لە زیادەبەها
بەرهەمبهێنن و پێشڕەوی بدەنە سەرمایەگوزار لە كێبڕكێدا .لە
راستیدا دەبێت هەر سەرمایەدارێك هەمان شت بكات ،بەاڵم
چی شتێك پاڵ بە یەكێكیانەوە دەنێت بۆ پێشدانەوەی ئەوی
دی؟ لێرەدا وەاڵمەكە ئاسانە؛ ئەو سەرمایەدارەی بتوانێت لە
پێناو بەرهەمهێنانێكی گەورەتردا كرێكارە بەرهەمهێنەكانی
بگوشێت ،پێش ڕكابەرەكانی دەداتەوە.
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بەرهەمهێنانی سەرمایەداری پێویستییەكی سەركێش
و شێتانەی هەیە بە كەڵەكەكردنی سامانی زیاتر لە
سەرمایەدارەكانی دیكە .وشە نهێنییەكان بریتیین لە
كەڵەكەكردن و كێبڕكێ .ئەگەر كۆمەڵە كرێكارێك لە
كارگەیەكدا لە هاوڕێ كرێكارەكانیان لە كارگەیەكی دیكە زیاتر
بەرهەمبهێنن ،لە بەرامبەر هەمان كرێدا ،ئەوە زیادبوونی
قازانجەكانی ئەو كارگەیەیان دەردەخات كە بەرهەمی زیاترە.
هەروەها ئەمە واتە كۆنرتۆڵكردنێكی گەورەتر و گەورەتری
دەرامەتە رسوستییەكانی زەوی ،بە كاربردن و وێرانكردنی ،لە
پێشبڕكێی بازاڕدا.
رووتەڵكردنی دارستانەكان ،سوتاندنی سوتەمەنی
نێو چاڵە كانزاكان ،هەڵهێنجانی نەوت و گاز لە زەوی ،بە
كارهێنانی زەویی زیاتر و زیاتر دەخوازێت لەم پڕۆسانەدا.
كارگە گەورەكان ،كاتێك لە رابردوودا تەنها لە ئەمەریكا
و ئەوروپا بوونیان هەبوو ،بەاڵم ئێستا لە چین و كۆریا
و مەكسیك و هتد بوونیان هەیە و لە ئەمڕۆدا تەواوی
سەرچاوە رسوشتییەكانی سبەینێ بە كاردەهێنن .بۆچی ئاوڕ
لەمە نادەنەوە؟ بۆچی سەرۆكی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا رەتیدەكاتەوە درك بە دۆخێك بكات كە بۆ
ملیۆنان خەڵكی ئاسایی روونە؟ لە راستیدا ،لە میانەی
ئەو كێبڕكێ شێتانەیەی لە بازاڕدا هەیە ،سەرمایەدار بیر
لە هیچ كام لەم بابەتانە ناكاتەوە ،لە بەرئەوەی گشت
ركابەرەكانی بە هەمان رێگە بیردەكەنەوە .ئەمە یەكێكە
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لەو هێزە پاڵنەرانەی ماركس راڤەیكردووە ،كە بێگومان
كاریگەرییەكی وێرانكەری بە هێزی هەیە لەسەر تێكڕای
جیهان .بێگومان ئەگەر بتوانن ئەمڕۆ قازانجە فراوانەكانی
خۆیان بە دەستبهێنن ،ئەوا كۆمپانیا گەورەكانی وەك
(هالیبێرتن و بیتچیڵ) لە الیان گرنگ نییە كە لە ساڵی
داهاتودا چی روودەدات ،ئا ئەمەیە وشە نهێنییەكە.
پرسیارێك دوورتر لەوە خۆی دەردەخات؛ ئەم
بەرهەمانە لەپێناو كێدا بەرهەمدەهێرنێن؟ لە
كۆمەڵگەدا كە پێداویستییەكانی خەڵك پڕدەكرێتەوە
و تێردەكرێن ،ئەوا شتێكی رسوشتییە كە بڕیاری ئەوەی
چی بەرهەمبهێندرێت پەیوەستبێت بەو كەسانەوە كە
پێویستییان بەو بەرهەمانەیە -كارگەكان خۆراك بۆ برسی
و بێبەشەكان دروستبكەن ،ئەمبواڵنس بۆ نەخۆشەكان
دروستبكەن ،هتد ،بەاڵم تەواو روونە كە سەرمایەداری
پاڵنەر و پەیڕەوی دیكەی هەیە كە بە سەریاندا زاڵە،
بەمجۆرە دەبینین كە ناتەواوی گەورە لە ئۆتۆمبێلەكان
و ئامادەكردنی ئەمبواڵنسەكان ،شانبەشانە لەگەڵ
زیادەیەكی گەورە لە چەكدا ،لە كاتێكدا ملیۆنان كەس
لە جیهاندا لە ئەنجامی كەمیی خۆراكەوە برسیین ،بڕی
گەورەی لە خەیاڵ بەدەر خواردنی ئاپێویست و نەخوازراو
فڕێدەدرێت .لە بەرئەوەی كااڵ لە بازاڕدا دەكڕدرێت و
دەفرۆرشێت ،هیچ پەیوەندییەكی راستەوخۆ لە نێوان
بەرهەمهێن و بەكاربەردا نییە ،سەرەڕای ئەوەی كە بڕیاردان
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و هەڵبژاردنی ئەوەی بەرهەمدەهێرنێت بە شێوەیەكی
تایبەت و تەنها لە الیەن هەڵسوڕێنەرانی قازانجەوە
دەستنیشاندەكەرێت .بەاڵم هاوكات ئەم بازاڕە كێببڕكێییە؛
زیاتر لە كۆمپانیایەك -سەرەڕای بەرەبەرە كەمبوونەوەی
ئەم فرە كۆمپانیاییەش -هەمان كااڵ بەرهەمدەهێنن،
ئەو فاكتەرەی لە بازاڕدا پێشەنگیی دەداتە كۆمپانیایەك
لە بەرامبەر كۆمپانیایەكی دیكەدا بریتییە لە تێچوونی
كارپێدان [هەتاوەكو سەرمایەدار و خاوەن كار كەمرتین
كرێ بدات بە كرێكارەكانی ،ئەوا زۆرترین قازانج و
پێشەنگیی لە بازاڕدا بەدەست دەهێنێت] ئەمەیە هۆكاری
پشت گواستنەوەی كۆمپانیا فرەڕەگەزەكانی بەرهەمهێنان
لە ئەوروپا و ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە  -چونكە [لەم
دوو ناوچەیە] ریكخستنە سەندیكاییەكان بە هێزن و
مێژوویەكی درێژ لە خەبات زیادكردنی كرێی بەدیهێناوە
 بۆ ئەو واڵتانەی خاوەن ئاستێكی بژێویی نزم و كرێیەكیكەمن ،بەرهەڵستیی كۆمەاڵیەتی تیایاندا گەلێك لە
دواوەیە.
لەبەرئەوەسەرمایەدارەكان،لەپێشبڕكێوكێبڕكێشێتانەكەیان
بۆ دەستگرتن بەسەر كەرەستە و دەرامەتەكان و هێزی كاری
مرۆڤ ،سنورە نەتەوەییەكان دەبڕن و پێیدا تێدەپەڕن ،دەكەونە
ملمالنێوە لەسەر سەپاندنی هەژموون بەسەر دەستكەوتەكانیان
لە كەرەستەی خاو .رسوشتی بااڵدەستی سەرمایەداری بناغەكەی
بریتییە لە ملمالنێ و دژیەكیی.
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پەراوێز:
 .1سەرمایەدار پێیوایە کاتێک پارەکانی دەخاتە سەرمایەگوزارییەوە
و ڕێگە دەدات کە کرێکاران لەسەر ئەو ئامێر و ئامڕازانەی بەرهەمهێنان
کاربکەن کە خۆی کڕیونی ،ئەوا ڕیسکێکی گەورە بە پارەکانییەوە دەکات.
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بەشی ()8
قەیران و هەل
ماركس لە رابردووی دەڕوانی ،بە دیاریكراوی لە ساڵی
 ،1848كە تێیدا قەیرانی سەرمایەداری پەرچەكرداری
شۆڕشگێڕانەی بە دوای خۆیدا هێنا .سەرەڕای ئەوەی
ئەنجامی كۆتایی وەك ئەوە نەبوو كە چاوەڕێی دەكرد،
بەاڵم زۆر بە روونی هێزی هەریەكە لە چینی كاركەر و
زۆرداریی فەرمانڕەواكانی دەرخست .ئەوانە وانەی گرنگ
بوون كە دەكرێت لە قەیرانەكانی داهاتوودا سودیان
لێوەربگیرێت ،ئەو قەیرانانەی كە وەك لێكۆڵینەوەكانی
ماركس دەریانخستبوو ئەنجامێكی بێ چەندوچونی فەوزای
سیستەمی سەرمایەداریین .هەربۆیە پێویستە لە جاری
داهاتوودا بزوتنەوەی چینی پرۆلیتاریا لە ئامادەیی دابن.
ساڵی  ،1857قەیرانی ئابوری گۆشە و كەنارەكانی
سیستمەكەی تەنییەوە .بابەتەكە بۆ ماركس جێگەی
گاڵتەجاڕیی بوو؛ پێش ساڵێك یەنای هاوسەری میراتێكی
بچوكی وەرگرتبوو ،كە توانییان قەرزەكانی پێبدەنەوە و
بگوازنەوە بۆ خانوییەكی دیكە .قەیرانی ئەمجارەش هیچ
شەپۆلێكی تێكۆشانی نەهێنایە ئاراوە ،لە كاتێكدا هەندێك
جموجوڵ –بە تایبەت لە ئەوروپا ،كە بزوتنەوەی چینی
كرێكاران بە ژمارەی گەورە لە فەرەنسا و ئەڵامنیا لە
گەشەكردندا بوون -فۆڕمی سیاسیی نوێیان هێنایە كایەوە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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و ئەو بۆشاییە سیاسییەیان پڕكردەوە كە نەبوونی چینێكی
پرۆلیتاریای ئۆرگانیزەكراوی زێدەڕادیكاڵ ،ماوەی دەیەیەكە
دروستیكردووە؛ بزوتنەوەی چاریتیزم .لە بەریتانیا و لەساڵی
1863دا ،كرێكاران لە كۆبوونەوەی گەورەدا خڕبوونەوە بۆ
پشتیوانیكردنی باكور لە جەنگی ناوخۆی ئەمەریكیدا -كە مانا
و دەاللەتێكی گرنگیان هەبوو الی ماركس .رادیكاڵی ئیتاڵیی
(گاریباڵدی) لە الیەن كۆبوونەوە جەماوەرییەكانی لەندەنەوە
پێشوازییەكی گەرمی لێكرا ،سەرهەڵدانی یاخیبوون لە
پۆڵەنداش پشتیوانییەكی گەورەی بە دەستهێنا ،هەموو ئەم
كۆبوونەوانە لەالیەن ئەنجومەنی سەندیكاكانی لەندەنەوە
رێكدەخران كە بۆ چەند ساڵێك لەگەڵ ماركس و ئەنگڵسدا
كاری دەكرد.
لە سێپتەمبەری 1864دا ،هەمان ئەو گروپە لە رابەرانی
كرێكاریی بانگهێشتنامەیان باڵوكردەوە بۆ كۆبوونەوەیەكی
نێونەتەوەیی (ئینتەرناسیۆنال) لە پێناو وەدەستهێنانی
هاودەنگی لە دەرەوەی سنورە نەتەوەییەكان ،هەروەها بۆ
دووپاتكردنەوەی ئەوەی كە سەرمایەداران ناتوانن یاری بە
كرێكارانی نەتەوە جیاوازەكان بكەن دژ بە یەكرت .سەرەڕای
ئەوەی ماركس ئەندامی دامەزرێنەر نەبوو لە "كۆمەڵەی
كرێكارانی ئینتەرناسیۆنال"دا [مەبەست لە ئینتەرناسیۆنالی
یەکەمە] ،بەاڵم بانگهێشتكرا بۆ بەشدارییكردن .یەك دوو
ساڵ بوو بەشداریی هیچ چاالكییەكی نەكردبوو ،بەاڵم
ئەمجارە هەلەكەی قۆستەوە ،لە بەرئەوەی قەوارە نوێیەكە،
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بە وتەی خۆی "كەسانی خاوەن قورسایی لە خۆگرتووە" ،وەك
ئاماژەیەك بۆ سەركردە كرێكارییەكان -سەرەڕای ئەوەی گشت
ئامادەبووانی كۆبونەوەكە لە چینی كرێكاران نەبوون ،یان
تەنانەت هەموویان پەیوەست نەبوون بە پرسی كرێكارانی
ئینتەرناسیۆنال .پێویستبوو لەسەر ماركس زیاتر لە هەر كاتێكی
دی پەلەبكات لە ئامادەكردنی ئەو رێسا و پڕەنسیپانەی داوای
لێكرابوو بیاننوسێت .تەنانەت ئەوانەش كە دركیان بە رۆڵی
سەرەكی ماركس و ئەو رۆڵە كردبوو كە دەتوانێت بیگێڕێت،
بە گومان بوون لە سۆسیالیزم یاخود بە هیچ جۆرێك باوەڕیان
نەهێنابوو بە پێویستیی شۆڕش .بۆمنوونە ،سەركردەی سەندیكا
ئینگلیزەكان ئامانجەكەیان بریتیبوو لە مافی دەنگدانی
گشتی .ئامادەبووە فەرەنسییەكان بە توندی كاریگەربوون بە
دوژمنە كۆنەكەی ماركس :برۆدۆن ،بەاڵم ئیتاڵییەكان باوەڕیان
بە ئایدیاكانی مازینی هەبوو :كۆماریی رادیكاڵیی.
بەاڵم ئەوە بووە هەلێكی سیاسی ناوازە بۆ الوازیی
ئایدیا شۆڕشگێرییەكانی نێو سەركردەكانی بزوتنەوەی
كرێكاریی ،سەرەڕای ئەوەی بزوتنەوەكە لەم قۆناغەدا هێشتا
لە گەشەكردنێكی ساوایانە دابوو .لێكۆڵینەوەكانی ماركس
لە دەمی نووسینی كتێبی "سەرمایە"دا ،ئەو بیرۆكەیەی ال
گەاڵڵە كردبوو كە گەشەسەندنی سەرمایەداریی ئەوروپی
دەشبێتەهۆی گەشەكردنی چینی كرێكار لە رووی ژمارەییەوە،
هەروەها دەبێتەهۆی قوڵكردنەوەی ملمالنێكانی نێوان
سەرمایە و كرێكاران ،بە جۆرێك كە دەربازبوون لێی مەحاڵە.
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ئاگاداربوون و وەرگرتنی ئەزموونی خەباتی كرێكاران لە
"وتارێك بۆ ئینتەرناسیۆنال"دا ئەوەی بۆ ماركس ئاشكراكرد
كە لە راستیدا دۆخەكە لە بەرەوپێشچوندایە هەتاوەكو پێش
ساڵی  .1848لێكەوتەكانی ئەو شیكارییە باوەڕێكی تەواو و
سێنرتاڵی هێنایەئاراوە كە ئینتەرناسیۆنالیتیی بزوتنەوەی چینی
كرێكاران ،تەنانەت لەو قۆناغەشدا ،كارێكی زۆر پێویست
بوو بۆ خەبات لە پێناو سۆسیالیزم دا .ماركس لەو رێسایانەدا
كە نووسینی ئەوە رووندەكاتەوە و هچ رێسایەكی نەگۆڕ
و دۆگام نییە كە بەسەر كایە جیاوازەكاندا جێبەجێبكرێت،
بەاڵم بەهەمان رادە ئەوە روونبوو بۆ ماركس و ئەنگڵس كە
زەروریی بۆ ئاڕاستەیەكی سێنرتاڵی یەكگرتوو لە بزوتنەوەكەدا،
لە مشتومڕەكانی نێو ئینتەرناسیۆنالدا دەردەكەوێت.
هەربەوجۆرەش پێشەكی لیستی رێسا نوێیەكان زۆرتر ئایدیا
سێنرتاڵییەكانی ماركسی دەرخست:
"رزگاریی چینی پرۆلیتاریا دەبێت لە الیەن خودی چینی
پرۆلیتاریاوە بەدیبهێرنێت ...خەبات لە پێناو رزگاربوونی چینە
كاركەرەكان ،بە مانای خەبات لە پێناو ئیمتیازاتی چینایەتی
نایەت ،بەڵكو لە پێناو ئەرك و مافی یەكسان و تەفروتوناكردنی
سەرتاپای حكومی چینایەتییدا دێت".
وتارەكە جەختی لە وە دەكردەوە كە ئامانج بریتییە لە
"گەیشتنی چینی پرۆلیتاریا بە دەسەاڵتی سیاسی" ،ئەمە ئەو
گوزارشتە بوو كە بەشداربووە جیاوازەكان بە شێوازی جیاواز
لێیتێگەیشنت ،ئەمەش دەرگای مشتومڕێكی درێژی كردەوە.
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پاش ئەوە بە ساڵێك ،كاتێك هەندێك لە نێردراوە فەرەنسییەكان
ئەوەیان رەتدەكردەوە كە ماركس مافی ئامادەبوونی
هەبێت ،یەكێك لە نێردراوە سەندیكاییە ئینگلیزەكان ئەوەی
وەبیرهێنانەوە كە "ماركس تەواوی ژیانی خۆی لە پێناو
سەرخستنی چینی پرۆلیتاریادا بە خەرجداوە" ،هەروەها
یەكێكی دیكە داوایكرد "هەموو رێگەكانی كۆنفرانسەكامنان
بە رووی ئەوانەدا دابخرێت كە وانەی ئابوری سیاسییان لە
روانگەی چینی پرۆلیتاریاوە خوێندووە".
ماركس لە الیەن شوێنكەوتوانی برۆدۆنەوە وەك
ئۆپۆزسیۆنێك لێیدەڕوانرا ،كە زۆرینەیان كرێكار بوون ،بەاڵم
لە پیشەسازییە گەورەكانی سەرمایەداریی مۆدێرندا نەبوون.
ئەمانە سوكایەتییان بە پیشە هونەركارییەكان دەكرد،
تاڕادەیەكی گەورە پەیوەست بوون بە ئایدیاكانی برۆدۆنەوە،
كە بریتیبوو لە دامەزراندنی كۆمەڵگەی هاوبەش وەك
ئەڵتەرناتیڤێك بەرامبەر بە سەرمایەداری .كە بێگومان ئەوە
پێچەوانەبوو لەگەڵ پێداگرییەكانی ماركس لەسەر بونیادنانی
رێكخراوێكی شۆڕشگێڕیی كرێكاران بۆ بەرەنگاربوونەوەی
دەسەاڵتی چینی بۆرژوازیی و بونیادنانی سیستەمێكی نوێ بۆ
كۆمەڵگە كە زۆرینە لێی سوودمەندێت و قازانج نەبێتە هێزی
پاڵنەری پێكهێنانی كۆمەڵگە و رێكخستنی.
لە ئەڵامنیا ،شەڕ هەڵگیرسا بەرامبەر پارتەكەی
سەركردەی سۆسیالیستیی "السال" (كە پێشرت مردبوو) ،لەو
دەمەی دەركردنی رۆژنامەی "كرێكارانی سۆسیال دیموكرات"
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بە سەركردایەتی كارڵ لیبكنیخت ،1كە دواتر سەركردایەتی
شۆڕشی ئەڵامنیای ساڵی 1919ی كرد ،بە هەنگاوێكی گەورەی
بەرەوپێشچون دادەنرێت بۆ پارتەكەی ماركس.
پەراوێز:

 )1919-Karl Liebknecht 1871( .1سۆسیالیست و شۆڕشگێڕی
ئەڵامنی ،هاوشانی ڕۆزا لۆکسمبۆرگ ڕابەرایەتی شۆڕشی ئەڵامنیای
()١٩١٩یان کرد ،هاوکات دامەزرێنەری پارتی کۆمۆنیستی ئەڵامنیی
بوون .هەر پێکیشەوە لە ١٥ی یەنایەری ١٩١٩دا کوژران .سەرەتای
دەرکەوتنی لیبکنیخت دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی جەنگی جیهانی
یەکەم و هاوشانی زۆرینەی کرێکاران و سۆسیالیستەکانی دیکەی
ئەوروپا دژایەتی جەنگی جیهانی یەکەمیان دەکرد.
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بەشی ()9
ئەو رۆژەی زەمان تێیدا وەستا :كۆمۆنەی پاریس
لە ساڵی 1871دا ،بە شێوەیەكی ورووژێنەر مێژوو
كۆی ئەم مشتومڕانەی لە خۆیدا بەرجەستەكرد ،هەروەها
ماركسیشی هاندا بۆ ئەوەی شیكارییەكی بە هێز و
یەكگرتووی ئەم رووداوانە بكات .لە جواڵی 1870دا ،لویس
ناپلیۆنی حاكمی فەرەنسا جەنگی دژ بە پروسیا و بسامرك
راگەیاند ،كە رۆژبەڕۆژ دەسەاڵتی لە زیادبووندا بوو ،بەاڵم
لە مانگی سیپتێمبەردا لویس ناپلیۆن بەدیلگیرا .لە پاریس
كۆماری فەرەنسا حكومەتێكی بەرگریی نیشتیامنیی راگەیاند،
حكومەتەكە ماوەیەكی درێژ بەرگەی نەگرت ،ئەوەبوو
كۆمەڵەی نیشتیامنی هەڵبژێردرا بە مەبەستی ئەنجامدانی
دانوستانی ئاشتی لەگەڵ ئەڵامنیادا .حكومەتەكەی "تیێر"ی
كۆنزێرڤاتیڤ ،كە لە شاری فرسای دامەزرابوو ،كەوتە
ژێردەستی پاسەوانی نیشتیامنییەوە (الحرس الوطني).
كاتێكیش تیێر دەستگیركراو پەشیامنبووەوە ،بروسییەكان
توانییان پاریسی پایتەخت داگیربكەن ،ئیدی دانیشتوانی
شارەكە دامەزراندنی كۆمۆنەیان راگەیاند.
ماركس سەری سوڕمابوو ،لە ماوەی ئەو دوو مانگەدا
شێت و شەیدا بووبوو بە كۆمۆنە .رەتكردنەوە و رەخنەكانی
كۆمۆنەی پاریس لە كۆماری لویس ناپلیۆنی دووەم بە
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هەمان هێز و متامنەوە ،ببووە مژدە و پیشبینیی شۆڕشێكی
نوێ لە فەرەنسا ،بەاڵم راستییەكەی ئەو بارودۆخە ،پاش
چەند مانگێك لە گەمارۆ و خۆمەاڵسدانی بۆرژوازییەكان،
لە بارترین بارودۆخ نەبوو بۆ راپەرینی كرێكاریی .ماركس لە
وەش دەترسا كە كەنارگیریی كرێكارانی پاریسی ببێتە هۆی
شكست ئەگەر دژ بە فرسای نەجوڵێن.
لە شیكارە ئیلهامبەخشەكەیدا بۆ كۆمۆنە ،ئەوەی ماركس
دەیبینێت بریتییە لە وێنەیەكی روونی دەسەاڵتی كرێكاران،
ئەو ئاستەنگانەی رووبەڕوی دەبنەوە ،ئەو سنورانەی دەبێت
تێیپەڕێنن ،لەگەڵ دەرخستنی ئەو داهێنان و لێهاتووییەی
دەكرێت لە بونیادنانی سیستەمێكی نوێ و جیاوازدا پیشانی
بدەن .ئەوە راستییەكی حاشاهەڵنەگرە كە لە ئایاری 1871دا
سەردەمێكی نوێ لە پاریس دەستپێدەكات.
كەواتە چی تازە لە كۆمۆنەدا هەبوو؟ ماركس لە كتێبی
"جەنگی ناوخۆیی فەرەنسا"دا وەاڵمدەداتەوە ،كە لەو
كتێبەدا شیكاری ئەو دۆخە دەكات كە لە پاریس گوزەراوە،
ئەم وەاڵمەش بۆ نەوەی خۆی و نەوەكانی داهاتوش بوو.
"كۆمۆنە وەك بناغەیەكی حكومەتی چینی پرۆلیتاریا وەها
بوو ...فۆڕمێكی سیاسیی بوو كە دواجار دۆزرایەوە ،كە لە
سایەیدا ئازادبوونی ئابورییانەی كار بەدیدێت" .لە وەش
گرنگرت ئەوەیە كە كۆمۆنە ئامڕازەكانی هەژموونی بۆرژوازیی
لە ناوبرد ،سوپای نیزامی گۆڕدرا بە میلیشای میللی (خەڵكی
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میلیتاریزەكراو) ،جێگە بە دیموكراسیی بۆرژوازیی چۆڵكرا و
لە جێگەكەی دیموكراسیەتی راستەوخۆ هاتەئاراوە ،كە تێیدا
نێردراو و ئەندامی ئەنجومەن و پەرلەمانتارەكان لە هیچ
ئیمتیازێك بەهرەمەند نابن لە بەرامبەر رۆڵە سیاسییەكەیاندا،
بەڵكو لە هەركاتێكدا دەتوانرێت بانگبكرێن و لێپرسینەوەیان
لەگەڵدا بكرێت .ئەوە دەوڵەتێكی نوێ بوو ،بەاڵم دەوڵەتە
كۆنەكە هێشتا ماوە ،وەك لینین دەنووسێت :تەنانەت لە دوا
ساتەكانیشیدا خەریكی "داپڵۆسینێكی توندی زۆرینە بوو".
لە پاریس ئەم دەوڵەتە گۆڕدرا بە جۆرێكی نوێی حكوم،
كە دابڕاو نەبوو لەم زۆرینەیە و بااڵتر نەبوو لە زۆرینەی
جەماوەریی ،بەڵكو لە هەموو شتێكدا شەفاف بوو .ئەمەیە
دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ،كە ماوەیەكی زۆر پێش كۆمۆنە
ماركس وێنای كردبوو.
بەاڵم لە دوو مانگی ژیانی كۆمۆنەدا ،كاتی پێویست
لەبەردەم كۆمێنتارەكاندا نەبوو بۆ بە گەڕخستنی
سیستەمە نوێیەكە ،یاخود كاتی پێویست بۆ چەسپاندنی
ئازادبوونی ژنان و لە ناوبردنی چەوساندنەوە و بونیادنانی
پەیكەرەی كۆمۆنە لە نێو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا .وەك
ماركس وەسفیكردبوو كە "بوونی كۆمۆنە ،خۆی لە خۆیدا
دەستكەوتی هەرە گەورەی كۆمۆنە بوو" .ماركس لە میانەی
كۆمۆنەوە بەو ئەنجامە گەیشت ،كە پێدەچێت یەكێك لە
هەرە ئەنجامگیرییە بەرفراوان و دوورمەوداكانی بێت:
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"چینی پرۆلیتاریا بە ئاسانی ناتوانێت دەستبەسەر
دامودەزگای دەوڵەتی بااڵدەستدا بگرێت و بۆ بەدیهێنانی
مەبەستە تایبەتییەكانی خۆی بە كاریبهێنێت".
لە بنەڕەتدا دەوڵەتی بۆرژوازیی لە پێناو بەرگریكردن
لە فەرمانڕەوایی چینی سەرمایەداردا دروستبووە،
بەاڵم بونیادنانی كۆمەڵگەیەك لەسەر بنەمای دووبارە
دابەشكردنەوەی سامانی كۆمەاڵیەتی ،بەدیهێنای یەكسانی
و دانانی سنورێك بۆ چەوساندنەوە ،بێگومان پێویستی بە
دامودەزگای تایبەت هەیە لە فەرمانڕەوایەتیدا؛ دەوڵەتی
كرێكاریی .لە پاریس ،لەو دوو مانگەدا مێژوو فالشێكی
پیشانداین كە كۆمەڵگە دەبێت چۆن بێت ،چۆن دامودەزگا
دیموكراتییەكانی كرێكاران بونیاد دەنرێت ،لەگەڵ
ئەوەشدا پیشانیداین نەبوونی روئیا بۆ جیهانێكی جێگرەوە
لە ساتەكانی رابوونی شۆڕشگێڕیدا ،چ دەرئەنجامێكی
كارەساتئامێزی لێدەكەوێتەوە.1
لە جڤاتی كۆمۆنەدا 17 ،ئەندامی ئینتەرناسیۆنال هەبوون.
جفاتەكە شەبەنگێكی فراوانی بۆچوونەكانی لە خۆدەگرت،
بەاڵم جگە لە بەرگری لە كۆمۆنە و رەتكردنەوەی كۆماری
كۆنەخواز ،ناڕوونییەك هەبوو سەبارەت بە كاروبارەكان.
الیەنگرانی برۆدۆن دابەشبووبوون -تەنانەت هەندێكیان بە
هۆی بەرگەنەگرتنیان لە رووداوەكاندا رۆیشنت بۆ فرسای.
ئەوانی دیكە لە شوێنكەوتوانی بالنكی و باكۆنین بوون ،كە
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ئەنارشیستێكی روسیی بوو ،بەربەرەكانێی ماركسی دەكرد لە
میراتی كۆمۆنەدا و بووە هۆكاری لە ناوچوون و پوكانەوەی
ئینتەرناسیۆنالی یەك .باكۆنین پیالنگێڕێكی چاالك و پڕ
حەماس بوو ،دوژمنێكی سەرسەختی دەوڵەت 2بوو ،بەاڵم
هاوڕێی چینی كرێكاران نەبوو .بێگومان باكۆنین مشتومڕی
لەسەرئەوە دەكرد كە پێویستناكات چینی كرێكار خۆی
رێكبخات و دەبێت وەك دوژمنێكی دامودەزگای حكومی
مبێنێتەوە ،چونكە لە روانگەی ئەوەوە ئەم رەتكردنەوەیەی
دەسەاڵت خۆی جۆرێكە لە جۆرەكانی دەسەاڵتگەرایی .لە
بری ئەوە  -كە گەلێك گاڵتەجاڕانەیە  -شانەی پیالنگێڕی
نهێنی بە دەستەوەبگرن و هێرش بكەنە سەر دەوڵەت
 بە خۆگێلكردنێكی تەواوەوە لە وەی كە ئەو شانانە كێنوێنەرایەتییان دەكات.
ئەوەی لێرەدا گرنگە باكۆنین بەرەنگاری سێنرتاڵیرتین
پڕەنسیپی ماركس دەبۆوە -رزگاربوونی چینی پرۆلیتاریا،
دەبێت لە الیەن خودی چینی پرۆلیتاریاوە بەدیبهێرنێت .لە
كۆنگرەی دووەمی ئینتەرناسیۆنالدا لە ساڵی  ،1872باكۆنین
هێرشیكردەسەر بیرۆكەی بونیادنانی رێكخراوێكی سێنرتاڵیی
بەدیسپلین ،ماركس و ئەنگڵس بە زۆرترین گوزارشتی
جەختكەرەوە وەاڵمی ئەوەیان دایەوە كە ئینتەرناسیۆنال
"ئامڕازێكی یەكالكەرەوەی شۆڕشە ،یانەیەك نییە بۆ
دەمەتەقێ ...ریكخراوێكە بۆ تێكۆشان ،نەوەك بۆ تیۆرییەكان".
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

81

ماركس لە مارسی 1883دا مرد .وەك
نابەرامبەرییەكیش ،سااڵنی دوایی ژیانی لەو فشارە
داراییە رزگاریبوو كە ژیانی خۆی و یەنا و منداڵەكانیانی
كردبوو بە دۆزەخ .سەرەڕای ئارامییەكی رێژەیی كە
لە پیریدا پێیگەیشت ،بەاڵم هیچ شتێك نەیتوانی
قەرەبووی دابڕان لە منداڵەكانی و مردنی هاوسەرەكەی
دوو ساڵ پێش خۆی بۆ بكاتەوە .بێگومان ئەنگڵس بە
تەنیشت ماركسەوە بوو لەسەر پێخەفی مردن ،رێك
وەك پێكەوەبوون و هاوڕێیەتیی كردنی لە گشت
هەنگاوەكانی رێگە شۆڕشگێڕییەكەیان هەر لە یەكەم
دیداریانەوە .لە ماوەی ئەو  12ساڵەی ئەنگڵس دوای
ماركس لە ژیاندا بوو ،ئەو ژیانەی لە باڵوكردنەوەی
كارەكانی هاوڕێ و هاوكارەكەیدا بەخەرجدا .بەوپەڕی
رێز و خۆنەویستیشەوە لە دەمی مردنی ماركسدا
رایگەیاند كە "مەزنرتین بیرمەند لە بیركردنەوە وەستا".
دابەشبوونە ناوخۆییەكانی نێوان باكۆنین و ماركس بەو
مانایە بوو كە ئەم رێكخراوە ئینتەرناسیۆنالە ناتوانرێت هیچ
ئامانجیكی لێوە بەدیبهێرنێت ،ئەوەبوو لەساڵی 1876دا
هەرەسی هێنا.
كۆمۆنە ئازایەتی و داهێنانی چینی پرۆلیتاریای
دەرخست ،وەك چۆن وێنەیەكی لە سیستەمێكی
سۆسیالیستیی نوێ پێشكەشكرد ،بەوپەڕی روونییەوە
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لەناوبردنی دەوڵەتی بۆرژوازیی لە پێناو بونیادنانی
سیستەمێكی نوێدا بە پێویست دەزانی .لە دەمی
هەرەسهێنانیدا ،و ئەو تۆڵە بە سامەی دواتر رووبەڕوی
كرایەوە ،ئەو قەسابخانانەی لەالیەن چینی فەرمانڕەوای
تۆقیوەوە سەرپێخرابوون  ،بەهەمانشێوە دیمەنێكی
سەبارەت بە داهاتوو پیشاندەدا ،دەرخەری پێویستییەكی
گەورەبوو بۆ ئینتەرناسیۆنال .كۆمۆنە كەوت ،بەاڵم ماركس
وەك ئاماژەی پێداوە كە هۆكارەكەی ئەوەبوو "[كۆمۆنە]
لە گشت ناوەندەكان دەرنەكەوت ،لە بەرلین و مەدرید و
هتد ،بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی كە لەگەڵ راپەڕینی توندی
پرۆلیتاریای پاریسیدا رێبكات و وەاڵمدەرەوەی بێت" .كاری
بەردەمامن لە داهاتوودا ،كە دەبێت لە كۆمۆنەوە فێرببین،
بریتییە لە دووبارەنەكردنەوەی ئەو هەاڵنە.
پەراوێز:
 .1وەک لە سەرەوە و لە زاری مارکسەوە باسکرا و مێژووش
دەیسەملێنێت کە لەدایکبوونی کۆمۆنەی پاریس لە باشرتین
هەلومەرجدا نەبوو ،هەربۆیە ئەو دەرئەنجامە کارەساتئامێزە بریتییە
لە شکست و لەناوچوونی کۆمۆنەی پاریس.
 .2دەوڵەت بە مانا گشتییەکەی نەک بە تەنها دەوڵەتی کرێکاریی،
یاخود دهوڵهتی بۆرژوازیی بااڵدهست ،چونکە ڕێبازی ئەنارشیستەکان
لەو بارەیەوە ڕوونە.
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بەشی ()10
ماركس لە مڕۆدا
هەمیشە كەسانێك هەن دەڵێن "ماركس هیچی پێنییە
تا لە سەدەی 21دا پێشكەشامن بكات" .كەسانێك هەن لە
هەموو قۆناغێكدا مشتومڕی ئەوە دەكەن كە ئەم ئایدیایانە
كاتی خۆیان هەبوو ،ئەو كاتەشیان بەسەرچوو.
بەاڵم تێگەیشنت لە هێزی یاساكان و ئەو فاكتەرانەی
چۆنیەتی كاركردنی سەرمایەداری پیشاندەدەن ،جار لە
دوای جار پاڵامن پێوەدەنێت بۆ گەڕانەوە بەرەو ماركس.
ئەو هەناوە تینوانەی دانامركێنەوە لە پێناو بە دەستهێنانی
زیادەبەها ،هەتاوەكو ئێستا لەسەرو هەموو پڕەنسیپەكانی
دیكەوەن ،جیهانی ئەمرۆ بە كۆنرتۆڵی رەهای سەرمایە
فۆڕمی گرتووە ،بە مانایەكی تر شێواوە .راستە كە پرۆسەكان
هەموو گۆڕاون ،بۆرژوازیی فۆڕمگەلی جیاوازی وەرگرتووە
و بەڕێگەی جیاوازتر دەژیت ،ژمارەیەكی زۆری كرێكاران
یەخەی سپی و جلوبەرگی فەرمییان پۆشیوە لەبری جلوبەرگی
كرێكار ،بەاڵم پەیوەندی نێوان ئەوانەی خاوەنی دەرامەت
و سامانی كۆمەڵگەن و كۆنرتۆڵیانكردووە و بەڕێوەیدەبەن،
لەگەڵ ئەوانەی لەسەر ئەو كرێیە دەژین كە لە بەرامبەر
بەرهەمهێنانی ساماندا وەریدەگرن ،هێشتا ماوە و بەردەوامە
رێك وەك ئەوەی ماركس وەسفی كردووە .گۆڕانكارییە
تیژڕەوەكانی جیهانی ئەمڕۆ ،كە تەنانەت گەیشتۆتە كەناری
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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وێرانكردن ،لە چوارچێوەی قەتیسبوونی گەرمادا دەیبینین،
یاخود دەریاچە ژەهراویی بووەكان ،یاخود ئەو بەبیابانبوونەی
جیهانی خواردووە.
بەاڵم گرنگیدانی ماركس بە تێگەیشنت لە سەرمایەداری
و ئەو تااڵنییەی ئەنجامیدەدا ،تەنها لە پێناو رەخنەگرتنێكی
ئەخالقییانەدا نەبوو لەو سیستەمە ،بەڵكو لە پێناو ئامادەكاریی
بوو بۆ ئازادبوونی چینی كرێكاران .وەك چۆن سەرمایەداری
رێگە لە بەردەم بەرفراوانبوون و درێژبوونەوەی خۆیدا
دەكاتەوە ،پێویستە لەسەر بزوتنەوەی چینی كرێكارانیش بە
شێوەیەكی ئینتەرناسیۆناالنە رێبكات ،بە هێزە ریكخراوەكەی
رۆژێك لە رۆژان پەیكەرەی دەسەاڵت تێكبشكێنێت و كۆتایی
بە خودی ئەو دەوڵەتە بهێنێت ،بەاڵم ئەمە ئۆتۆماتیكی
روونادات ،بەڵكو بە هۆی تێكۆشانی كرێكارییەوە .لە میانەی
ئەم تێكۆشانەدا ،جیهان هەر بە تەنها كۆتایی بە سەرمایەداری
ناهێنێت ،بەڵكو كۆمەڵگەیەكی نوێ دێنێتە ئاراوە كە تێیدا
دەرامەتاكانی مرۆڤ زامنی ئازادبوونی خودی مرۆڤ بن.
لە مڕۆدا لە هەموو كات زیاتر جەختكردنەوە لەم كارە پێویستە.
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كتێبی دووەم
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وتەیەك
لیۆن ترۆتسكی لە هەرە سەركردە بەرجەستەكانی
سەدەی بیستەم بوو لە مەیدانی تیۆری و پڕاكتیكدا.
هاوكات گوتاربێژێكی درەوشاوە و بیرمەندێكی ماركسیست
بوو .ترۆتسكی سەركردە و رێكخەری بنچینەیی شۆڕشی
ئۆكتۆبەری ساڵی  ، 1917هەروەها ئەندازیاری پێكهێنان و
سەركەوتنەكانی سووپای سوور لە جەنگی ناوخۆیی دا.
ترۆتسكی زۆر بە توندی دژایەتی ستالینی دەكرد " بە
گۆرهەڵكەنی شۆڕش"ی ناوزەرد كرد .هەربۆیە ترۆتسكی
لە روسیا دوورخرایەوە .لە پاش ئەوەی بۆ چەندین واڵت
دەربەدەر كرا ،لە كۆتاییشدا لە واڵتی مەكسیك لە ساڵی 1940
لە الیەن دەزگا سیخوڕییەكانی ستالینەوە تیرۆر كرا.
ئایدیا و بیرۆكەكانی ترۆتسكی تاوەكو ئەمرۆش گرنگی
خۆی هەیە .خاوەنی تیۆریی "شۆرشی بەردەوام"ە ،كە
تیۆرییەكی درەوشاوەیە بۆ رەوتی شۆڕشگێرانەی ئەو واڵتانەی
بە واڵتانی تازەپێگەیشتوو نارساون ،ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە پێی
دەڵێین واڵتانی جیهانی سێیەم .نووسینەكانی لەسەر سرتاتیژی
شۆڕشگێریی لە سەرووی هەمووشیانەوە نوورساوی "بەرەی
یەكگرتوو" تاوەكو ئێستاش گرنگی خۆی هەیە.
ئەم نامیلكەیە لە بیرۆكە و ژیان و تێكۆشانی ترۆتسكی
دەڕوانێت ،كە نەخشە رێگەیەكە بۆ سەدەی بیست و یەكەم.
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بەشی ()1
ترۆتسكی لە سەدەی بیستویەكدا
"هەتاوەكو هەناسە بدەم ،تێدەكۆشم لە پێناو داهاتوودا".
ئەم دروشمە ،كە لیۆن ترۆتسكی لە تەمەنی بیستویەك ساڵیدا
نووسیویەتی ،لە سەروبەندی نەفیكردنی یەكەمیدا بۆ سیربیا،
بووە رێبەری خەباتی ئەو لەنێو رووداوە گەورەكانی سەدەی
بیستەمدا.
ترۆتسكی بە درێژایی ژیانی ،بەشدارێكی دیاری
كردە خەباتگێڕیەكان بووە ،كە گەلێك كەس شایەتی
بۆ رۆڵە كاریگەرەكەی دەدەن .ئەو یەكێك بوو لە
رێكخەرە بنەڕەتییەكانی راپەڕینی چەكداریی روسیا لە
ئۆكتۆبەری1917دا .پاش سەركەوتنی شۆڕش ترۆتسكی
رابەرایەتی سوپای سوری كرد بۆ بەرپەرچدانەوەی زیاتر لە
 12سوپای داگیركاری ئەوروپی .تەنانەت لە ماوە تاریكەكانی
سەدەی بیستیشدا ،ترۆتسكی لە تێكۆشانێكی گەورەدا بوو،
بە توندی دژی قەسابخەنەكانی جەنگی جیهانی یەكەم بوو،
هەروەك چۆن بەرهەڵستییەكی توند و كۆڵنەدەرانەی كرد دژ
بە هاتنەسەر دەسەاڵتی هیتلەر لە ئەڵامنیا.
ئامانجی گشت ئایدیاكانی ترۆتسكی بریتیبوو لە گۆڕینی
ئەو جیهانەی تێیدا دەژیا .سەرەڕای جیاوازیی جیهانی
ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو كاتەی ترۆتسكی تێیدا ژیاوە و گەشەی
بە ئایدیاكانی داوە ،بەاڵم ئایدیاكانی ترۆتسكی هەتاوەكو
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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ئێستاش دەشێ ببنە رێبەرێكی كردارەكی بۆ خەبات لە مڕۆدا
دژ بە جەنگ و نیۆلیبڕالیزم ،چونكە ترۆتسكی باسی كێشە
گرنگەكانی كردووە و وەاڵمی پڕبەپێستی پرسە زیندووەكانی
ئەمڕۆی پێیە ،بۆ منوونە :چۆن رووبەڕوی سەرمایەداری ببینەوە
لەو واڵتانەی چینی كاركەر زۆرینەی دانیشتوان پێكناهێنێت؟
پەیوەنی نێوان خەبات لە پێناو ریفۆرمی سیاسی و خەبات لە
پێناو یەكسانی و دادپەروەری ئابوریدا چییە؟ "ئینتەرناسیۆنال"
چی مانایەكی هەیە بۆ خەباتی ئەمڕۆ؟ شۆڕشگێرەكان چۆن
دەتوانن لە نێو بزوتنەوە و خەباتە جۆراوجۆرەكاندا هێز و
دەسەاڵتی ئایدیاكانیان فراوانبكەن؟
سەرەڕای ئەوەی زۆرێك لە وانەی ئەمڕۆ دەخوازن
كۆتایی بە سەرمایەداری بهێنن ،پێیانوایە سۆسیالیزم بە
شێوەیەكی توند پەیوەستە بە ئەزموونی ترسێنەری ستالینەوە
لە یەكێتی سۆڤیەتی پێشوودا ،بەاڵم ترۆتسكی لە پێشەنگی
ئەو سۆسیالیستانە بوو كە بەوپەڕی توانایەوە دژی هاتنەسەر
دەسەاڵتی ستالین بوو ،یەكەم كەسیش بوو هەستا بە
پەرەپێدانی رەخنەی ماركسیستی دژ بە دیاردەی ستالینیزم.
خەباتی ترۆتسكی دژی ستالین ،كە ژیانی خۆی لە پێناودا
دانا ،سەملاندی كە میراتێكی تەواو جیاوازی سۆسیالیزم
هەیە ...میراتێك لەسەر هێز و خەباتی جەماوەری شۆڕشگێڕ
لە جیهاندا راوەستاوە.
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بەشی ()2
چۆن ترۆتسكی بووە شۆڕشگێڕ؟
لیڤ داڤیدۆڤیچ برۆنستین Lev Davidovich Bronstein
(ناوی راستەقینەی ترۆتسكی) لە ساڵی  1879لە گوندێكی
بچوكی ئۆكرانی ،لە دایك و باوكێكی جوتیاری بە ڕەچەڵەك
جولەكە لەدایكبوو .پاش هەڵهاتنی لە یەكەم نەفیكردنی بۆ
سیربیا ،ناوی (ترۆتسكی) هەڵگرت.
پێش لە دایكبوونی ترۆتسكی بە بیست ساڵ ،سیستەمی
كۆیلەداریی زەوی ( )serfdomهەڵوەشابۆوە ،بەاڵم روسیا
كەوتبووە ژێر چنگی دەسەاڵتی رەها و سەركوتكەری قەیسەر
و كڵێسای ئەرتەدۆكسی .سەرەڕای پشتبەستنی گەورەی روسیا
بە كشتوكاڵ ،لەگەڵ ئەوەشدا لەو دەمەدا پیشەسازی بە
خێرایی لە شارەكاندا گەشەی دەكرد.
پێش بە دەسەاڵتگەیشتنی نازیزم لە سەردەستی
هیتلەر لە ئەڵامنیا ،روسیای قەیسەری دڕندەترین دەوڵەت
بوو لە دژایەتیكردنی جولەكەدا ،دەوڵەتی روسیای ئەوكات
گەورەترین قەسابخانەی بۆ جولەكەكان خوڵقاند .هەروەها
جولەكە روسییەكان بێبەشبوون لە خاوەندارێتیی زەوی لە
زۆرینەی ناوچەكانی روسیادا ،هەر ئەمەش هۆكاربوو بۆ
نیشتەجێبوونی خێزانەكەی ترۆتسكی لە ئۆكرانیا.
لەو سەردەمەدا ،بزوتنەوەی نارۆدینەكان [ Narodniksبە
واتای (هاوڕێیانی گەل)] بەرهەڵستكاری دەوڵەتی قەیسەریی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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داپڵۆسێنەر بوو ،بناغەی بزوتنەوەكە پشتی بە خەباتی جوتیارە
گوندییەكان بەستبوو ،بەاڵم كاتێك هەوڵە بەردەوامەكانی
نارۆدییەكان لە هاندانی جوتیاران بەرەو تێكۆشان رووی لە
شكست بوو ،بزوتنەوەكە پەنای بردەبەر ئامڕازی بەرهەڵستیی
توندوتیژ و پیالنگێڕی بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی
قەیسەری .لەساڵی 1881دا نارۆدییەكان هەوڵی تیرۆركردنی
قەیسەریاندا ،بەو هیوایەی تیرۆركردنەكە ببێتە بڵێسەیەك بۆ
هەڵگیرسانی شەپۆلێكی خەبات لە نێوەندی جوتیاراندا ،بەاڵم
بە پێچەوانەوە ،كردەوەكە جگە لە سەركوتكاریی و داپڵۆسینی
زیاتر لە الیەن دەوڵەتەوە ،هیچی دیكەی لێ سەوز نەبوو.
بەاڵم سەرەڕای ئەو داپڵۆسینە پڕ لە زەبروزەنگە،
ماوەی نێوان  96-1895شەپۆلێكی ناڕەزایەتیی بێپێشینەی
بە خۆوەبینی .لە ساڵی 1896دا ،سەدان خوێندكار سوێندی
ئینتامیان بۆ قەیسەری نوێ رەتكردەوە ،هەروەها نزیكەی
30هەزار كرێكار دەستیانكرد بە مانگرتن لە نێو دڵی
سانپرتسبۆرگی پایتەختدا .ئەو مانگرتنە یەكەم مانگرتنی لەو
چەشنە بوو لە رووی بێشوماریی ژمارەی بەشداربوانەوە،
ئیدی ئەمە بووە لە دایكبوونی هێزێكی كۆمەاڵیەتیی نوێ بۆ
رووبەڕوبوونەوەی قەیسەر؛ چینی كرێكارانی شارنشین.
لە هەمان ساڵدا ،ترۆتسكیی تەمەن  17ساڵ ،پەیوەندیكرد
بە بازنەیەكی شۆڕشگێڕییەوە كە لەالیەن (فرانز شیفگۆفسكی)
ەوە دامەزرابوو ،بێگومان باوكی ترۆتسكی گەلێك دوودڵ
بوو ،بەاڵم هیچ شتێكیشی لە مێشكدا نەبوو تا ترۆتسكی پێ
پەشیامن بكاتەوە.
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دوای ئەوە ئیدی ترۆتسكی بووە نارۆدیك ،هەر لەو
بازنە شۆڕشگێڕییەدا ژنی یەكەمی ناسی (ئەلیكساندرا
سكۆلۆفسكایا) ،كە كچێكی ماركسیست بوو .پاش چەند
مانگێك ترۆتسكیش بوو بە ماركسیست.
ئایدیای سەرەكی ماركسیزم بریتییە لە وەی گەشەكردنی
سەرمایەداری ،چینێكی كاركەر دروستدەكات كە دەتوانێت
ببێتە خاوەنی هێزێك بۆ كۆتایهێنان بە سیستمی سەرمایەداری
و پاشان بونیادنانی كۆمەڵگەیەكی شۆڕشگێڕیی نوێ لەسەر
بنەمای یەكسانی و ئازادی ،هەربۆیە ماركس بە كرێكارانی
دەگوت :گۆڕهەڵكەنانی سەرمایەداری .هەروەها ماركس
مشتومڕی لەسەر ئەوە دەكرد كە رزگاربوونی چەوساوەكان
لەالیەن چینێك یان تاقمێكی دیكەوە بەدینایەت ،بەڵكو
رزگاربوونی چینی كاركەر لەالیەن خودی چینی كاركەرەوە
بەدیدێت ...ئیدی ئەمە بووە ئەو پڕەنسیپەی كە لیۆن
ترۆتسكی بە درێژایی ژیانی پێوەی پەیوەست بوو.
كۆمەڵەكەی ترۆتسكی دەستیكرد بە چاالكی لە نێو
ریزی كرێكارانی كارگەكان ،ئەو كۆمەڵەیە هەڵدەستان بە
دابەشكردنی ئەدەبیات و باڵوكراوە شۆڕشگێڕییەكان و
ناونووسكردنی كرێكاران لە كۆمەڵەكە دا ،هەرزوو ئەندامێتیی
گروپەكە گەیشتە  200ئەندام .بۆیە دەستبەجێش پۆلیسی
نهێنیش كەوتە وێزەی ئەو گروپە گەشە كردووە ،ئەوەبوو
ساڵی 1898ترۆتسكی و ژمارەیەكی زۆر لە هاوڕێكانی
دەستگیركران.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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ترۆتسكی دوو ساڵی لە زینداندا بەسەربرد ،گەلێك كتێبی
خوێندەوە ،كە هەندێكیان پیكهاتبوون لە بەرهەمەكانی
شۆڕشگێڕی روسی ڤالدیمێر لینین .هەر لە ماوەی
زیندانییەكەیدا ترۆتسكی لەگەڵ ئەلێكساندرا هاوسەرگیریی
كرد و پاشان هەردووكیان بە نەفیكراوی رەوانەی سیربیاكران،
لە وێ ترۆتسكی دەستیكرد بە نووسینی چەندین وتاری
سیاسیی و ئەدەبی .سەرەڕای ئەو نائومێدییە چڕەی لە دەمی
زیندانیكردنەكەیدا رووی لە ترۆتسكی كردبوو ،بەاڵم توانی
لەو ماوەیەدا ببێتە شۆڕشگێڕێكی مولتەزیم و ماركسیستێكی
جەسوور.
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بەشی ()3
چی جۆرە پارتێك؟
ترۆتسكی بە هۆی لۆرییەكی پڕ لە (كا)وە سەركەوتووبوو
لە هەڵهاتن لە مەنفای سیربیا .بە هاوكاری هەندێك لە
هاوڕێیانی ئەوروپا توانی بگاتە لەندەن و لە وێ لە نزیك
لینین و ژمارەیەكی دیكەی شۆڕشگێڕە دیارەكانی روس
نیشتەجێببێت ،كە كاریاندەكرد بۆ ئامادەكردنی رۆژنامەی
ئیسكارا [ Iskaraواتە (تروسکە)] .ترۆتسكی بە نووسین
بۆ رۆژنامەكە بەشداربوو لەگەڵیاندا ،كە ئامانجی بنەڕەتیی
بریتیبوو لە گەیشتنی رۆژنامەكە بە هەڵسوڕاوانی ناوخۆی
روسیا.
دەستەی نووسەرانی ئیسكارا بەشێكبوون لە پارتی
كرێكارانی سۆسیال دیموكراتی روسیا ( ،)RSDLPكە ساڵی
 1898لە كۆبوونەوەیەكدا و بە ئامادەبوونی تەنها نۆ ئەندام
دامەزرێندرا ،بەاڵم ساڵی  1902پارتەكە بە شێوەیەكی جێگیر
كەوتە گەشەكردنەوە ،هەم لە رووی قەبارەوە ،هەم لە رووی
كاریگەریی سیاسی نێو جەماوەر.
بەاڵم دوای ساڵێك و لە كۆنگرەكەیدا ،ئەم پارتە بوو بە دوو
لە تەوە .زۆرێك لە ئەندامانی كۆنگرەكە سەرسوڕمانی خۆیان
دەربڕی لە وەی پارتەكە لە هەندێك لە پێكهاتە ئۆرگانییەكانی
جیادەبێتەوە كە لەو كاتەدا وەك شتێكی بێبایەخ تەماشایان
دەكرد .لەو جیابوونەوەیەدا لینین سەركردایەتی باڵێكی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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كرد بە ناوی (بەلشەفیك  ،)Bolshevikبەاڵم ترۆتسكی
الیەنگری روانگەیەكی دیكەی كرد كە لە باڵی (مەنشەفیك
)Menshevikدا خۆی دەبینییەوە.
ناكۆكی رێكخستنە ناوخۆییەكانی پارتەكە خۆی لە
رسوشتی ئەندامێتیی پارتەكەدا دەبینییەوە ،ئەو خاڵەی كە
زۆرترین بیروبۆچوونی ناكۆكی لێكەوتەوە پەیوەست بوو
بە رسوشت و رۆڵی خودی پارتەكە .لینین جەختیدەكردەوە
لەسەر پێویستیی دروستكردنی رێكخراوێكی شۆڕشگێڕیی لە
شۆڕشگێران بە سێنتڕالیزم و دیسپلینێكی بە هێزەوە ،بەاڵم
ترۆتسكی پێیوابوو كە ئەو منوونەیەی لینین بانگەشەی
بۆدەكات سەردەكێشێت بۆ دیاردەی "جێگۆڕكێگەرایی
 ،"substitutionalismبەوپێیەی چاالكیی سوبێكتیڤی چینی
كاركەر دەگۆڕدرێت بۆ پارتێكی سێنتڕالیتی ،كە دواتر ئەو
پارتەش دەگۆڕدرێت بۆ رابەرانی خودی پارتەكە .لە بەرامبەردا
ترۆتسكی پشتگیریی لە منوونەی پارتێكی جەماوەریی
بەرفراوان دەكرد هاوشێوەی پارتە سۆسیالیستیەكانی
خۆرئاوای ئەوروپا ،بە تایبەت پارتی سۆسیال دیموكراتی
ئەڵامنیا (.)SPD
تێڕوانینەكەی لینین بۆ حیزب لەودەمەدا لە فۆرمولە و
گەشەپێداندا بوو ،هەروەها لە قۆناغە سەرەتاییەكانیدا بوو،
نەشومناكردنی ئەم تێڕوانینەش لە ژێر ئەو كاریگەرییەدا
گەشەی كرد كە شۆڕشگێڕەكان ناچاربوون لە بارودۆخێكی
تەواو نهێنی و لە چوارچێوەیەكی ناشەرعیدا كاربكەن،
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بۆئەوەی خۆیان دەربازبكەن لە هێرشەكانی پۆلیسی
قەیسەری .بە شێوەیەكی گشتی ،لینین تێڕوانینی خۆی لەسەر
ئەو واقیعە بونیادنابوو كە كرێكاران هۆشیارییەكی هاوتایان
نییە ،بەڵكو سادە و پارادۆكسیكەڵن ،هەندێك كرێكار خاوەن
ئایدیای شۆڕشگێڕیین ،هەندێكی دی ئایدیای كۆنەپارێزیی،
زۆرینەشیان تێكەڵەیەكیان لەو نێوەندەدا هەیە .هەربۆیە
پێویستە لەسەر حیزب كە شۆرشگێڕەكان لە چوارچێوەی
ئەندامێتیی خۆیدا كۆبكاتەوە بۆ ئەوەی ئەندامان لە
ناوخۆیاندا بە یەكدی كاریگەربن.
گروپەكەی لینین دەنگی زۆرینەی ئەندامانی كۆنگرەكەی
بە دەستهێنا ،هەربۆیە پێیان وترا (بەلشەفیك) ،واتە زۆرینە.
سەرەڕای ئەوەی لە سەرەتادا ترۆتسكی الیەنی (مەنشەفیك)
ەكانی گرت -كە بە واتای كەمینە دێت ،-بەاڵم دوای تەنها
ساڵێك لێیان دوركەوتەوە ،ئیدی زیاتر لە دە ساڵی داهاتووی
بۆ یەكخستنەوەی ئەو دوو گروپە تەرخانكرد.
زۆرێك پێیانوابوو ئەو یەكگرتنەوەیە بە كاتێكی كەم
ئەنجامدەدرێت ،جیابوونەوە فەرمییەكە هەتا ساڵی 1912
رووینەدا ،بەاڵم هەردوو الیەنەكە هەتاوەكو شۆڕشی 1917
بێ دووبەرەكی پێكەوە كاریان دەكرد .هەموو ئەو ناكۆكیانەی
حیزبی بەرەو دوولەتبوون برد ،لە ساڵی 1903دا ،هیچ گرنگی
و ناوەڕۆكێكی ئەوتۆیان نەبوو .لە راستیدا دۆخەكە سااڵنێكی
زۆری خایاند لە شۆڕش و دژەشۆڕش و جەنگ لە نێوان سااڵنی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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1917-1903دا هەتاوەكو ئەو ناكۆكیانە بە شێوەیەكی تەواو
رۆشنبنەوە و لە چاوی هەموواندا ببیرنێن.
بە درێژایی ئەو سااڵنە ،ترۆتسكی وتاربێژێكی درەوشاوە
و نووسەرێكی كاریگەر و بیرمەندێكی شۆڕشگێڕی خاوەن
نفوز بوو ،بەاڵم لە ساڵی 1917دا خاوەنی هیچ رێكخستنێكی
شۆڕشگێڕیی خاوەن بناغە نەبوو لە نێو جەماوەردا هەتاوەكو
هاوبەندییەك دروستبكات لە نێوان ئەو بەشدارییە گرنگانەی
خۆی و سرتاتیژێكی فراوانرتدا ،بۆ بە سەركەوتن گەیاندنی
شۆڕش .ئەوەبوو لە مانگی جواڵی 1917دا ترۆتسكی
پەیوەندیكرد بە پارتی بەلشەفیكەوە ،كە دواتر دانی بەوەدانا
زوو پەیوەندی نەكردنی بە بەلشەفیكەكانەوە گەورەترین
هەڵەی ژیانی بووە.
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بەشی ()4
 :1905دامەزراندنی یەكەم ئەنجومەنی
كرێكاران لە مێژوودا
زۆرێك پێیانوایە كە شۆڕشەكان بە هۆی ئەو گروپە
شۆڕشگێڕییانەوە سەرهەڵدەدەن كە پالنیان بۆ هەموو
شتێكی شۆڕش داڕشتووە .بەاڵم لە راستیدا ،كەسانی ئاسایی
پاش سااڵنێكی درێژ لە دەردەسەری و توڕەیی ئەم شۆڕش و
بزوتنەوە جەماوەرییە گەورانە دروستدەكەن.
لە ڕوسیا و لە ساڵی 1905دا ،توڕەیی و دەنگی ناڕەزایەتیی
جەماوەر بە شێوەیەكی پێشرت نەبیرناو دژ بە قەیسەر و
ئەنجامە كارەساتئامێزەكانی جەنگ دژی ژاپۆن بەرزبووەوە.
بڵێسەی رووداوەكان ئەو خۆپیشاندانە بوو كە قەشە گابۆن
سەركردایەتیی دەكرد  -راهیب و بەكرێگیراوی ئەمنی لە
هەمانكاتدا -داوای هەندێك چاكسازییان لە قەیسەر دەكرد،
كاردانەوەی قەیسەر بریتیبوو لە فەرمانكردن بە چەكدارەكانی
بۆ تەقەكردن لە خۆپیشاندەران ،هەربۆیە ئەو قەسابخانەیە
بە "یەكشەمەی خوێناوی" نارسا.
قەسابخانەكە ساڵێكی تەواوی لە خەباتی جەماوەری
لە روسیا بە دوای خۆیدا هێنا ،لە دوو مانگدا مانگرتنەكان
هەموو گۆشە و كەنارەكانی روسیای گرتەوە ،كە زیاتر لە
یەك ملیۆن كرێكار لە  120شار و شارۆچەكە بە شدارییان
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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تێداكرد .ژمارەی كرێكارانی مانگرتوو لە هەردوو مانگی
یەنایەر و فێربایەری 1905دا زیاتر بوو لە تێكڕای ژمارەیان
لە دە ساڵی رابردوودا .سەرەڕای ئەوەش مانگرتنی كرێكاران
لە 1905دا بووە هۆی سەرهەڵدانی جوڵەیەكی بەرفراوانی
جوتیارانی گوندەكان ،ئەمە جگە لە یاخیبوونی بەرفراوان لە
ریزەكانی سوپا و هێزی دەریاییدا ،كە دیارترینیان بریتیبوو لە
یاخیبوونی سەربازانی سەر كەشتی دەریایی "بۆمتیكین".
لە سەرەتای مانگی ئۆكتۆبەردا ،مانگرتنی كرێكارانی هێڵی
ئاسن ،گۆڕا بۆ مانگرتنی گشتیی لە سەرتاپای ئیمپراتۆریای
روسیا .كاتێكیش هەواڵی ئەم مانگرتنە بە ترۆتسكی گەیشت،
بە پەلە لە 14ی ئۆكتۆبەردا گەڕایەوە بۆ روسیا ،واتە دوای
رۆژێك لە دامەزراندنی یەكەم ئەنجومەنی كرێكاران لە
مێژووی روسیادا ،بە ناوی "سۆڤیەتی سانپرتسبۆرگ بۆ
نوێنەرانی كرێكاران".
"سۆڤیەت" فۆڕمێكی نوێی ئۆرگانیزەكردنی دیموكراتی
بوو كە كرێكاران خۆیان دروستیدەكەن ،كرێكاران نوێنەرانیان
هەڵدەبژێرن كە گفتوگۆ و لێكۆڵینەوە لەسەر بڕیارە
رۆژانەییەكانیان دەكەن و دەنگیان لەسەر دەدەن .پێویستیی
بۆ رێكخستنی مانگرتنی گشتی پاڵی بە كرێكارانەوە نا بۆ
دامەزراندنی سۆڤیەت ،سۆڤیەتەكە  562نوێنەری لە 147
كارگەی سانپرسبۆرگەوە لە خۆگرتبوو .زووبەزوو ئەركی
سۆڤیەت بەرەوپێشەوە چوو و لە هەماهەنگی نێوان
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جێگەی كرێكارنەوە لە مانگرتنەكاندا ،گۆڕا بۆ رێكخستنی
پڕۆسەی دابەشكردنی خۆراك بەسەر دانیشتوانی شارەكەدا
و وەرگرتنی بڕیاری تایبەت بە میلیتاریزەكردنی كرێكاران
بۆ رووبەڕوبوونەوەی دەستدرێژییەكانی هێزە ئەمنیەكان و
بەكرێگیراوەكان.
سۆڤیەت بە شیوەیەكی پرشنگدار داواكارییە ئابوریی
و سیاسییەكانی جەماوەری لە كۆمەڵە دروشمێكی سادەدا
یەكخست .وەك ترۆتسكی دەنووسێت" :لەو دەمەوە جەنگ
هەڵگیرساوە ،ئیدی دروشمی  8كاتژمێر و گوللەیەك لە
دڵی هەموو كرێكارێكی سانپرتسبۆرگدا چەقیوە" .سۆڤیەتی
پرتسبۆرگ بە باشی سەركەوتنی بە دەستهێنا لە وەی بچێتە
قواڵیی هەموو روسایەوە ،بە وەش تەحەدای دەسەاڵتی
دەوڵەتی قەیسەری بكات ،ترۆسكی بەم سۆڤیەتەی دەوت
"كۆرپەلەی حكومەتی كرێكاریی" .لە ماوەی تەنها سێ مانگدا،
كرێكاران نزیكەی  50-40سۆڤیەتیان لە روسیادا دروستكرد،
بەاڵم هەندێكیان نەگەیشتنە بە هێزیی سۆڤیەتی پرتسبۆرگ.
شۆڕشی روسیای  1905یەكەم شۆڕش بوو كە هەموو
ئەو مانگرتنە جەماوەرییانەی لە خۆگرت ،هەروەها یەكەم
شۆڕشیش بوو كە بووە مایەی دروسكردنی ئەنجومەنە
كرێكارییەكان .ئیدی لە گشت شۆڕشە جەماوەرەییەكانی
داهاتوودا ،كرێكاران لە فۆڕمی لەو چەشنەدا خۆیان
رێكدەخست و بە شێوەیەكی دیموكراتیانە رێكخستنەكانیان
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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دادەمەزراند ،كە لە رێگەیەوە دەیانتوانی ریزەكانیان
رێكبخەن و گفتوگۆكانی نێوان خۆیان بەڕێوەبەرن دەربارەی
چۆنیەتی كاركردنیان .لە روسیا ئەو ئەنجومەنانە پێیاندەوترا
"سۆڤیەتەكان" ،لە شۆڕشی ئێران  79-1978پێیاندەوترا
"ئەنجومەنەكانی شورا" ،لە چیلی  73-1972پێیاندەوترا
"كۆردۆنەكان".
زیاتر لە گشت شۆڕشگێرە هاوسەردەمەكانی خۆی،
ترۆتسكی دركی بە گرنگییە ناوازەكەی سۆڤیەتەكان كرد،
بەوپەڕی جۆشوخرۆشەوە چووەناو چاالكییەكانییەوە .لە
بەرامبەردا ،زۆرێك لە بەلشەفیكەكان لە سەرەتادا بە شك
و گومانەوە لەو رێكخستنە تازە دامەزراوەی كرێكارانیان
دەڕوانی.
هێشتا تەمەنی نەگەیشتبوە  26ساڵ ،الوێكی جولەكە
لە شارێكدا كە ئەنتی سیمیتیزم (دژایەتیی جولەكە) لە
وپەڕیدایە ،بووە سەرۆكی هەڵبژێردراو و وتەبێژی رەسمی و
ئیدیتۆری باڵوكراوەكانی سۆڤیەتی پرسبۆرگ .سۆڤیەت تەنها
 50رۆژ بەردەوام بوو ،لەو ماوەیەشدا هەندێجار ترۆتسكی
داوای پێشڕەویی لە كرێكاران دەكرد ،هەندێجاری دیكەش
داوای لە كرێكاران دەكرد پاشەكشێیەكی تاكتیكی بكەن،
بەاڵم هەمیشەهۆشداری دەدا لە خەڵەتان بە بەڵێنە درۆكانی
قەیسەر .ترۆتسكی هەڵدەستا بە ئامادەكردنی رەشنووسی
زۆرینەی بەیاننامەكانی سۆڤیەت ،لە نێویاندا بانگەوازەكانی
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كرێكاران بۆ جوتیارەكان لە پێناو خەبات دژ بە قەیسەر،
هاوكات بە شداربوویەكی لە میلیتاریزەكردنی كرێكاران بە
مەبەستی رووبەڕوبوونەوەی ئەو قەسابخانانەی قەیسەر
بەرامبەریان ئەنجامیدەدا.
دواتر ترۆتسكی لە وەسفكردنی هەستی تایبەتی خۆی
لە ماوەی ئەو رووداوە شۆڕشگێڕیانەدا دەنووسێت" :تەنها
الی ئەوانەی شۆڕش جێگەپێیان لەق دەكات و دەریاندەكات،
شۆڕش وەك ئاژاوەیەكی شێتانە وەهایە ،بەاڵم بۆ ئێمە
بابەتەكە تەواو جیاوازە ،لە نێوجەرگەی ئە رووداوانەداین كە
سەرەڕای ئەوەی رووداوی زۆر گەردەلوالویین ،بەاڵم هیوامان
پێیەتی" .
خۆتەرخانكردنی ترۆتسكی بۆ كاری سۆڤیەتەكان،
توانا و متامنەی ئەوی زیادكرد و لە الوێكی یاخییەوە
گۆڕی بۆ سەركردە و بیرمەندێكی شۆڕشگێڕ .لە كۆتایدا،
شۆڕش لە دیسەمبەری 1905دا شكستیهێنا و ترۆتسكی
رەوانەی زیندانكرا .ئیمپراتۆریەتەكەی قەیسەر لەوكاتەدا
توانی بە گوڕێكی دیكەوە بگەڕێتەوە ،بەاڵم روسیا
نەیتوانی بگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشووتر ،كرێكاران
دركیان بە هێزی راستەقینەی خۆیان كردبوو و دەیانزانی
چۆن بە رێگەی نوێ ریزەكانی خۆیان رێكدەخەن...
چینی كاركەری روسی جێپەنجەی ناوازەی خۆی بەسەر
میژووەوە بەجێهێشت.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەشی ()5
شۆڕشی بەردەوام
بە هۆی ئەو ئەزمونە بااڵیەی لە شۆڕشی 1905ەوە بە
دەستیهێنابوو ،ترۆتسكی گەشەی بە تیۆرییە بە ناوبانگەكەی
خۆی دا كە بە "شۆڕشی بەردەوام" نارساوە ،ئەو تیۆرییەی
بە یەكێك لە گرنگرتین بەشدارییەكانی ترۆتسكی دادەنرێت
لە تیۆریی ماركسیزمی شۆڕشگێڕیدا ،كە گەلێك گرنگە بۆ
وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانەی تایبەتن بە شۆڕش و بەدیهاتنی
رزگاریی لە واڵتانی جیهانی دواكەوتوودا.
شۆڕشی  1905دەرگای كردەوە لە بەردەم بڕێكی زۆر
لە مشتومڕی نێوان سۆسیالیستەكانی روسیا ،لە رێگەی
بزوتنەوە شۆڕشگێڕییەكەی روسیاشەوە لە گشت جیهاندا.
تەنانەت هەتاوەكو پێش دەستپێكردنی ئەو شۆڕشەش ،كاتێك
شۆڕشگێڕەكان دەیانپرسی :ئایا شۆڕش دەتوانێت لە كوێوە
سەرهەڵبدات؟ هیچ كەسێك پێشبینی نەدەكرد كە روسیا
ببێتە دەستپێك؛ بەراورد بە دەوڵەتانی دیكەی ئەوروپا ،روسیا
لەوپەڕی دواكەوتوویی سیاسیی و ئابوریدا بوو ،هەروەها
كەوتبووە ژێر دەسەاڵتی ئۆتۆكراسییانەی قەیسەرەوە و
جوتیاران زۆرینەی دانیشتوانیان پێكدەهێنا.
بە شێوەیەكی گشتی سۆسیالیستەكان لە گشت
جیهاندا كۆكبوون لەسەرئەوەی روسیا دەبێتە شوێنكەوتەی
هەنگاوەكانی ئەوروپا ،چونكە پێش هەرشتێك بۆ بونیادنانی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

105

هێزەكانی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،ئەوروپا شۆڕشی
بۆرژوازیی بە خۆیەوە بینیوە -شۆڕشی فەرەنسی  1789-وەك
پێشمەرجێكی بابەتیی بۆ شۆڕشی سۆسیالیستی.
بە بێ هیچ ئاوارتەیەك ،گشت ماركسیستە روسییەكان
لەوباوەڕەدا بوون كە شۆڕشی داهاتوو ئەركەكەی بریتییە
لە لەسەركارالدانی دەسەاڵتی ئۆتۆكراسیی قەیسەری و
رێگەخۆشكردن بۆ گەشەكردنی سەرمایەداری ،بەمجۆرە
گفتوگۆ دەكرا دەربارەی ئەو هێزەی كە پێویستە شۆڕشێكی
لەمجۆرە رابەرایەتی بكات.
مەنشەفیكەكان گفتوگۆیان لەسەر پێویستیی
دروستكردنی هاوپەیامنێتییەك دەكرد لە نێوان كرێكاران
و ئەو لیربالیستانەی نوێنەرایەتی چینی سەرمایەداریی
سیاسییان دەكرد ،بەاڵم لینین و بەلشەفیكەكان ،پێشنیارەكەی
مەنشەفیكەكانیان رەتكردەوە و ئاماژەیان بەو ترسنۆكییە
سیاسییە دەكرد كە لیبڕالیستەكانی پێدەنارسێتەوە لە خەباتیان
بەرامبەر دەسەاڵتی قەیسەر .لە بەرامبەردا بەلشەفیكەكان
مشتومڕیان دەربارەی پێویستی پێكهێنانی ئەو هاوپەیامنێتییە
دەكرد ،بەاڵم لە نێوان كرێكاران و لیبڕالەكاندا نا ،بەڵكو لە
نێوان كرێكاران و جوتیاراندا بۆ رابەرایەتیكردنی شۆڕش.
بەاڵم ترۆتسكی بە گەڕانەوە بۆ ئەزمونی شۆڕشی ،1905
هەڵوێستێكی جیاواز لە هەردوو الیەنەكەی وەرگرت ،باسی
لەوەدەكرد كە شۆڕشی روسیا دەكرێت لە ژێر سایەی
رابەرایەتیی چینی كرێكاراندا ببێتە شۆڕشێكی سۆسیالیستی.
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ماركس لە ماوەی شەپۆلە ناڕەزایەتییەكانی ئەوروپای ساڵی
 ،1848زیاتر لە جارێك ئاماژەی بەوەداوە كە چینی سەرمایەدار
زۆر دەمێكە لەوە كەوتووە كە ببێتە چینێكی شۆڕشگێڕ.
ترۆتسكیش بە هەماهەنگییەكی تەواوەوە لەگەڵ ئەزمون
و ئەنجامگیرییەكانی ماركس گۆشەنیگای خۆی پێكهێناوە،
هەربۆیە جەختی لەوە دەكردەوە تاكە چینی شۆڕشگێڕ كە
بتوانێت سەركردایەتی شۆڕش بكات لە روسیا ،بریتییە لە
چینی كرێكاران.
ترۆتسكی بە شێوەیەكی تەواو هاوڕابوو لەگەڵ روانگەی
لینین بۆ سەرمایەدارە روسەكان ،كە سەرەڕای داواكارییە
سنوردارەكانیان بۆ چاكسازی ،بەاڵم ترسیان لە خەباتە
كرێكارییەكان زۆر گەورەتر بوو لە رقیان لە قەیسەر ،هەروەك
شۆڕشی ساڵی  1905ئەمەی سەملاند .لە سەر ئەو بنەمایە،
ترۆتسكی بە توندی رەخنەی لەو بیرۆكەیە دەگرت كە دەیوت
پێویستە شۆڕشی روسیا شوێنكەوتەی هەنگاوەكانی ئەوروپا
بێت ،یاخود هەستێت بە بەدیهێنانی كۆمەڵە چاكسازییەكی
سیاسی بە شێوەیەكی تەواو لە چوارچێوەی دەوڵەتی
سەرمایەداریدا.
خاڵی دەستپێكی ترۆتسكی وردبوونەوە بوو لەو
شیكارییەی گەشەكردنی سەرمایەداریی روسیا لە جێڕەوتێكی
جیهانیدا تەماشا دەكات ،بەاڵم سەرمایەداری لە روسیا بە
هەمانشێوازی فەرەنسا و بەریتانیا گەشەینەكرد  -هەر لە
شوێنكارە بچوكەكانەوە بۆ وەرشە و كارگە زەبەالحەكان .بەڵكو
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روسیا سەرەڕای ئەو دواكەوتوییە گشتییەی ئابورییەكەی
گیرۆدە كردبوو ،لە میانەی كێبڕكێی ئابوری و سەربازی لەگەڵ
دەوڵەتە پێشكەوتوەكانی ئەوروپادا ،بازدانێكی بە خۆوە
بینی بەرەو دەستخستنی هەندێك لە گرنگرتین پیشەسازییە
پیشكەتووەكانی جیهان.
ترۆتسكی ئەم مۆدێلە گەشەكردنەی سەرمایەداریی
ناوناوە "گەشەی تێكەڵ و ناهاوسەنگ Uneven and
 ،"combined developmentگەشەیەكی تێكەڵە بە هۆی
بوون و تێكەاڵویی زیاتر لە قۆناغێكی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی
لە یەك سەردەمدا ،هاوكات گەشەیەكی ناهاوسەنگیشە،
بەوپێیەی ناوچە جیاوازەكان بە تێكڕای جیاواز و نایەكسان
بەرەو سەرمایەداری گەشەیانكردووە .دەتوانین لە زۆربەی
ئەو واڵتانەی لە مڕۆدا لە رووی ئابورییەوە دواكەوتوون
تێبینی ئەم مۆدێلەی گەشەكردنی سەرمایەداری بكەین،
بۆ منوونە هاوشانی گەشەكردنێكی بێپێشینە و بەرچاو لە
تەكنەلۆژیادا ،ملیۆنان جوتیار هەن هێشتا ئامور و هەوجاڕ
لە كێاڵنی زەویدا بەكاردەهێنن ،هەروەها هاوشانی كارگە
زەبەالح و پێشكەوتووەكان ،هێشتا زۆرێك هەن لە گەڕەك و
ناوچەی وێران و خانوی تەنەكەدا دەژین.
ترۆتسكی لەو باوەڕەدا بوو كە سەرەڕای ئەوەی زۆرینەی
جوتیارەكان پشتگیر و الیەنگری خەباتن لە پێناو گۆڕاندا
جێگەی باسە لە میانەی شۆڕشی 1905دا ترۆتسكی بەوپەڕیتواناوە هەوڵیدەدا بگات بە جوتیاران و بەرەو شەپۆلە
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شۆڕشگێڕییەكە پاڵیان پێوەبنێت -بەاڵم باڵوكردنەوەیان
بە گوندەكاندا و رسوشتی بەرهەمهێنانەكەیان ،كە
بەرهەمهێنانێكی تاكەكەسی و دابڕاو لە یەكرتبوو ،ئاستەنگن
لە بەردەم بەشداربوونیان لە نێو دڵی خەبات لە پێناو شۆڕشی
سۆسیالیستیدا.
ئەو مۆدێلە سەرمایەدارییەی لە روسیا گەشەیپێدرا،
بەشداربوو لە جێگیربوون و چڕبوونەوەی كۆمەڵەی گەورەی
كرێكاران لە ناوەندە پیشەسازییە گەورەكانی شارەكاندا،
هەر ئەم كرێكارانەش سەری رمی جەماوەر بوون لە شۆڕشی
1905دا.
تەنها كرێكاران خۆیان دەیانتوانی سەركردایەتی خەبات
بكەن دژی قەیسەر لە پێناو ئازادیی سیاسیدا ،بەاڵم لە هەمان
كاتدا پێویست بوو لە سەریان دژ بە سەرمایەدارەكانیش
تێبكۆشن لە پیناو كۆتاییهێنان بەو چەوساندنەوەیەی بە
سەریاندا سەپێرناوە .ئەمەش بەو مانایە دێت كە تێكۆشانی
كرێكاریی تەنها لە پێناو دەستخستنی هەندێك چاكسازیی
دیموكراتیانەدا نییە لە چوارچێوەی تەسكی سەرمایەداریدا،
بەڵكو تێكۆشانە لە پێناو دەسەاڵتی كرێكاراندا.
ترۆتسكی بە تەواوی دركی بەوە كردبوو كە كرێكاران
كەمینەیەكی دانیشتوانی روسیا پێكدەهێنن ،هەر لە
بەرئەوە ترۆتسكی پشتی بەوە بەستبوو كە سەركەوتنی
شۆڕش و بونیادنانی كۆمەڵگەی سۆسیالیستی لە روسیا،
بێگومان راوەستاوەتە سەر دۆخی جیهانیی و تەشەنەكردنی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

109

شۆڕش بۆ واڵتانی سەرمایەداریی پێشكەوتووتر .هەروەك لە
چاپتەرەكانی داهاتووی ئەم كتێبەدا دەیبینین ،ترۆتسكی بە
درێژایی ژیانی دەگەڕایەوە بۆ پڕەنسیپی "ئینتەرناسیۆنال"،
خودی ئینتەرناسیۆنال بریتییە لە رەنگدانەوەیەكی تیۆریی و
سیاسیی گەشەكردنی سەرمایەداری بەرەو قۆناغی ئیمپریالیزم،
هەروەها رەنگدانەوەی ئەو واقیعەش بوو كە ئابوریی ناوچە
جیاجیاكانی جیهان پشت بە یەكرت دەبەسنت -یان ئەوەی لە
مڕۆدا پێیدەگوترێت "جیهانگیریی سەرمایەداری".
لە مڕۆدا سەرمایەداری بە تەواوی دەستیگرتووە بەسەر
هەموو دەوڵەتانی جیهاندا ،بەاڵم هێشتا كرێكاران كەمینەیەكی
دانیشتوان پێكدەهێنن لە هەندێك لە واڵتە دواكەوتووەكاندا.
لێرەدایە تیۆریی شۆڕشی بەردەوام ئاماژە بەوەدەدات كە
كرێكاران سەرەڕای كەمی ژمارەیان لەو واڵتانە ،هێشتا هێزی
بنەڕەتیین بۆ گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتی و سیاسی؛ كرێكاران
خاوەن هێزێكی بە كۆمەڵن بۆ شكستهێنان بە سەرمایەداری،
هەروەك دەكرێت خەباتیان ببێتە قورساییەكی سیاسی و
رێكخراوەیی گەورە بۆ خەباتی كەمینە چەوساوەكان و كرێكار
و جوتیاری الدێكان و فەرامۆشكراوان و هتد .ترۆتسكی لە
میانەی تیۆری "شۆڕشی بەردەوام"ەوە ئەوەشی روونكردۆتەوە
كە چۆن بتوانرێت تێكۆشانی كرێكاران لە پێناو چاكسازییە
دیموكراتییەكاندا ئاوێتە بكرێت لەگەڵ خەباتی راستەوخۆ لە
پیناو سۆسیالیزمدا.
هەرگیز ترۆتسكی بانگەشە ئەوەی نەكردوووە كە
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ئەمە بە شێوەیەكی حەمتی هەر روودەدات .بەاڵم وەك
خەباتگێڕی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ "تۆنی كلیڤ" ئاماژەی
پێدەدات ترۆتسكی ئەوەی روونكردۆتەوە ئەگەر هەیە بۆ
ئاوێتەكردنی خەبات لە پێناو دیموكراسی لەگەڵ تێكۆشان لە
پێناو سۆسیالیزمدا ،بەاڵم ئەم سەیرورەیە دەكرێت لە الیەن
ئەوانەی پشتگیریی لە دەوڵەتی بۆرژوازیی و دامودەزگاكانی
دەكەن ،تەگەرەی تێبخرێت.
روسیا بۆ یەكەمجار لە مێژووی خۆیدا لە میانەی
ئەنجومەكانی كرێكارانەوە (سۆڤیەتەكان) دیموكراسی
بە خۆوەبینی ،ئەمەش بە بێ تێپەڕبوون بە دیموكراسیی
پەرلەمانیی سەرمایەداریدا .هەربۆیە ئایدیای ترۆتسكی
ئەوەبوو كە تەنانەت بە بێ ئەوەی واڵت بەو قۆناغانەدا
تێبپەڕێت كە سەرمایەداری لە واڵتە پێشكەوتووەكانی
خۆرئاوادا بڕیونی ،شۆڕشی سۆسیالیستیی لە روسیا ئەگەرێكی
كراوەیە .بەاڵم ئەمە تەنها هەنگاوی یەكەمە ،كۆمەڵگەی
سۆسیالیستی هەرگیز ئارامی و سەقامگیری بە خۆیەوە
نابینێ ئەگەر شۆڕش لە سەرجەم ناوچەكانی دیكەی
جیهان باڵونەكرێتەوە ،بە تایبەت واڵتە پێشكەوتەوەكان.
بەاڵم شۆڕشی روسیای  ،1917شانۆیەكی پراكتیكی بوو
بۆ تاقیكردنەوە و سەملاندنی تێزەكەی ترۆتسكی ،چونكە
دروستیی تێزەكەی لە هەردوو الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەوە
دەرخست.
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بەشی ()6
ئەزمونكردنی جەنگ
لە مانگی جوالی 1914دا ،زەنگی دەستپێكردنی جەنگی
جیهانی یەكەم لێدرا ،بە رووكەش هۆكاری جەنگەكە
بریتیبوو لە تیرۆركردنی ئەرشەدۆكی نەمسایی (فرانز
فێردیناند) ،بەاڵم هۆكاری راستەقینەی پشت ئەم جەنگە -كە
یەكێكە لە خوێناویرتین جەنگەكان لە مێژووی مرۆڤایەتیدا-
بریتیبوو لە كێربكێیەكی دڕندانەی چەتە سەرمایەدارەكان
و پێداویستیی هەمیشەییان بۆ فراوانكردنی مەودای
دەسەاڵتیان .قوربانییەكانی ئەم جەنگە گەیشتە نزیكەی 10
ملیۆن مرۆڤ (لە نێویاندا  7،1ملیۆن روسی و  8،1ملیۆن
ئەڵامنی) .ئەو جەنگە یەكەم جەنگ بوو كە دووبارە ئابوری
و كۆمەڵگەكانی لە سەرتاسەری جیهاندا فۆڕمات كردەوە.
لە پێناو پەیداكردنی پاڵپشتی بۆ بارودۆخیان لە
جەنگەكەدا ،فەرمانڕەوایانی دەوڵەتە شەڕكەرەكان شەپۆلێكی
ناسیۆنالیزمی راسیستییان بەرپاكرد ،بەمجۆرە ئەوروپا بووە
كوشتارگەیەكی خوێناوی ،كە ترۆتسكی بە "لورەلوری
نیشتیامنیی گورگە سەرمایەدارەكان" وەسفیكردووە.
پێش دەستپێكردنی جەنگ ،پارتە سۆسیال دیموكراتەكان
كۆبوونەوەیەكیان ئەنجامدا كە بە ئینتەرناسیۆنالی دووەم
نارسابوو (ئینتەرناسیۆنالی یەكەم لە سەردەمی ماركسدا
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بوو) ،هەتاوەكو ناڕەزایەتی بە كۆمەڵی خۆیان دژ بەم جەنگە
ئیمپریالیستییە دەرببڕن .بەاڵم كاتێك جەنگ دەستیپێكرد،
هەمان ئەو پارتانە چونە پشت حكومەتەكانیانەوە و
پشتگیریی راگەیاندنی جەنگیان دەكرد ،بەاڵم تاكە هەاڵوێر
بریتیبوو لە سۆسیالیستەكانی روسیا ،بە تایبەت پارتی
بەلشەفیك ،لەگەڵ ژمارەیەكی كەمی دیكەی خەباتگێڕە
سۆسیالیستەكانی ئەوروپا كە هەڵمەتێكی رەتكردنەوەی
جەنگیان بەرپاكرد.
لەگەڵ سەرەتای جەنگیشدا ترۆتسكی پاش هەڵهاتنی بۆ
دووەمجار لە مەنفای سیربیا ،لە ڤییەنا دەژیا .پاش ئەوەی
حكومەتی نەمسا هەڕەشەی دەستگیركردنی لێكرد ،ناچاربوو
بڕوات بۆ سویرسا ،كە لەودەمەدا هەڵوێستێكی بێالیەنانەی
هەڵبژاردبوو لە جەنگەكەدا .لەوكاتەدا بوو كە ترۆتسكی
نامیلكە بە ناوبانگەكەی نووسی "جەنگ و ئینتەرناسیۆنال"،
كە بە یەكەم نوورساوی دژە جەنگی شۆڕشگێڕێكی روسی
دادەنرێت .نامیلكەكە هێرشێكی توندی لە خۆگرتبوو
بۆسەر ئەو ناپاكییەی پارتی سۆسیال دیموكراتی ئەڵامنی
گەورەترین پارتی ئینتەرناسیۆنالی دووەم -بە هۆیپشتگیریكردنییەوە بۆ جەنگ كردی ،ئەو ناپاكییەی لینین و
ترۆتسكیی توشی شۆك كرد.
پارتی سۆسیال دیموكراتی ئەڵامنیا وەك ماكینەیەكی
زەبەالح لە سەروبەندی هەڵبژاردەنە پەرلەمانیەكەدا
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كاریدەكرد ،ئەوەی یارمەتیدەریشی بوو لە مەدا بریتیبوو
لە ژمارەی بێشوماری ئەندامەكانی ،بە پشتگیریكردنیشی
لە جەنگ ئەم پارتە رێڕەوی خۆی تەواكرد لە كاركردن لە
چوارچێوەی خودی سەرمایەداریدا.
پاساوی زۆرێك لە ئەندامانی پارتی سۆسیال دیموكراتی
ئەڵامنی لە بەرگریكردنیان لە بەشداربوونی واڵتەكەیان
لە جەنگەكەدا ئەوەبوو كە كۆمەڵگەی ئەڵامنی چەندنین
هێندەی روسیای قەیسەری پێشكەوتووترە ،بەاڵم ئەمە
ترۆتسكی توڕەكرد كە بە روونی ئاماژەی بەوەدابوو
دەستتێوەردانی هێزە ئیمپریالیستییەكان لە روسیا جگە
لە ئاستەنگ دانان بۆ تێكۆشانی جەماوەری روسی دژ بە
دەسەاڵتی قەیسەر هیچ ئاكامێكی لێناكەوێتەوە.
الی ترۆتسكی تەنها بەرهەڵستیكردنی جەنگ بەس
نەبوو ،بەڵكو دەگەڕایەوە بۆ تێگەیشنت و لێكۆڵینەوە
لە رسوشتی ئەو هێزانەی سەركردایەتی هەڵگیرسانی
جەنگیان كردووە .ترۆتسكی پێیوابوو كە هێزی ئابوریی
سەرمایەداری بە شێوەیەك گەشەیكردووە كە سنورەكانی
دەوڵەتی نەتەوەیی ( )nation stateتێپەڕاندووە ،بەمجۆرە
جەنگ بووە یەكێك لە سیام سەرەكییەكانی سەرمایەداری،
ئەو سیستەمە پاڵ بە دەوڵەتە چەكدارەكانەوە دەنێت لە
پێناو دەسەاڵت و قەڵەمڕەویی زیاتر لە بازاڕێكی یەكپارچە
و سەرتاپاگیری جیهانیدا .هەروەها ترۆتسكی بە هەموو
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115

توانایەوە داوای ئاشتیی دەكرد لەسەر بنەمای شۆڕشێكی
جەماوەری و مافی چارەی خۆنووسینی گەالن.
ترۆتسكی پەیوەندیی خۆی بە پارتی سۆسیال دیموكراتی
ئەڵامنییەوە پچڕاند ،كە هەتا ئەوكات گرنگرتین پارتی ناو
ئینتەرناسیۆنالی دوو بوو ،هەروەك چۆن پەیوەندییەكانی
لەگەڵ زۆرێك لەو هاوڕێ كۆنانەی پچڕاند كە پشتگیری
حكومەتەكانیان دەكرد لە جەنگدا ،وەك ترۆتسكی
دەنووسێت دۆخەكە جۆرێك بوو لە "پرسەی هاوڕێ
زیندووەكان" .لە بەرامبەردا هەستا بە پێكهێنانی هاوڕێیەتی
و پەیوەندیی سیاسیی درێژخایەنی نوێ لەگەڵ هەندێك لەو
هاوڕێیانەی كە دژایەتی جەنگیان دەكرد لە ئەوروپا.
لە میانەی جەنگەكەدا ،كەلێنێكی گەورە دروستبوو
لەنێوان (بەلشەفیكەكان) لە الیەك كە هەڵوێستێكی نەگۆڕیان
وەرگرتبوو دژ بە جەنگ ،هەروەها (مەنشەفیكەكان)
لە الیەكی دیكە كە كەوتبوونە داوی ریفۆرمگەراییەوە.
سەرەڕای ئەوەی ترۆتسكی بەوپەڕی توانایەوە رەخنەی لە
مەنشەفیكەكان دەگرت بە هۆی ئەو هەڵوێستەی هەیانبوو
لەسەر جەنگ ،بەاڵم هێشتا ئامادەنەبوو بچێتە ریزی
بەڵشەفیكەكانەوە.
ترۆتسكی بە شێوەیەكی گەورە بەشداربوو لە
هەوڵە سەرەتاییەكان بۆ كۆكردنەوەی شۆڕشگێڕە دژە
جەنگەكانی سەرتاسەری جیهان لە كۆنگرەیەكدا ،كە لە
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سێپتەمبەری 1915دا لە زیمێرواڵدی سویرسا بەسرتا.
سەرەڕای كەمیی ژمارەی ئەندامانی كۆنگرەكە (تەنها 38
ئەندام بوون) ،بەاڵم كارەكە گرنگییەكەی گەورەی هەبوو
بۆ كۆكردنەوەی خەباتگێڕە سۆسیالیستە دژە جەنگەكان ،بە
تایبەت لە دەوڵەتە شەڕكەرەكان و هەندێك لە دەوڵەتە
بێالیەنەكانەوە.
هەریەكە لە لینین و ترۆتسكی لە باوەڕێكی تەواودا
بوون كە هەڵوێستی ئینتەرناسیۆنالی دوو بەرامبەر جەنگ
– لەسەرو هەمویانەوە پارتی سۆسیالیستی ئەڵامنی-
هەوڵەكانی چاكسازی كردنی لە ئینتەرنسایۆنالدا كردە
وەهمێك ،بەاڵم كۆنگرەی زیمێرواڵد بووە خاڵێكی سەرەتا
بۆ گردبوونەوەیەكی ئینتەرنسیۆنالی نوێ كە لەسەر
رەتكردنەوەی جەنگ دامەزرابێت ،هەروەها لەسەر بنەمای
شۆڕشی جەماوەری و الیەنگریكردنی چینە كرێكارییەكان بە
نەتەوە جیاوازەكانیانەوە.
ترۆتسكی لەو دەمەدا لە پاریس دەژیا و وەك ژۆرنالیستێك
كاری رووماڵكردنی جەنگی دەكرد ،شانبەشانی چاالكییەكانی
وەك ئیدیتۆری یەكێك لە رۆژنامە سۆسیالیستییەكان .لە
ئۆكتۆبەری 1916دا راگوێزرا بۆ ئیسپانیا ،پاشان بۆ نیویۆرك،
لەوكاتەدا دەنووسێت" :ئەوروپام جێهێشت لەودەمەی
غەرقی خوێن بوو ...بەاڵم بە هیواوە جێمهێشت و متامنەم
هەیە بە شۆڕشی داهاتوو".
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەشی ()7
 :1917شۆرشی روسیا
لە فێربایەری 1917دا ،خۆپیشاندانی ژنانی مانگرتوو لە
كاركردن لە سانپرتسبۆرگ -كە لە كاتی جەنگدا بە پیرتۆگراد
ناودەبرا -شۆڕشێكی هەڵگیرساند كە بە رووخانی قەیسەر و
هێنانەئارای حكومەتێكی كاتی كۆتایپێهات ،حكومەتێك كە
لیرباڵەكان و سەرمایەدارەكان كۆنرتۆڵیان كرد و دەسەاڵتیان
گرتەدەست ،بەاڵم لینین ،كە لە ئەپرێلدا لە مەنفاوە گەڕایەوە
بۆ روسیا ،روسیای ئەوكاتی بە كۆمەڵگەیەكی "هەرە ئازاد"
وەسفكرد ،كە تێیدا كرێكاران و سەربازانی ئاسایی گفتوگۆیان
لەسەر هەموو شتێك دەكرد و بە وردی لە چۆنیەتی كاركردن
و رێكخستنی ریزەكانیان دەدوان.
بەاڵم حكومەتە كاتییەكە بە هیچ جۆرێك سەقامگیر
نەبوو ،راستە شۆڕش سەركەوتووبوو لە البردنی قەیسەر،
بەاڵم هێشتا نەیتوانی ئەو كێشە ئاڵۆزانە چارەسەر بكات كە
جەماوەری روسیای گیرۆدە كردبوو ،كە خۆیان دەبینییەوە لە
باڵوبوونەوەی هەژاری ،كۆنرتۆڵكردنی زەوییەكان لە الیەن
گەورە فیودالەكانەوە ،جەنگێك كە حكومەتی كاتی ناچاربوو
بەردەوامیی پێبدات ،چەوساندنەوەی كەمینە نەتەوەییەكان،
ئەمە جگە لە چەوساندنەوەی جەماوەری كرێكاران و
بەرهەمهێنەران لە الیەن سەرمایەدارەكانەوە.
بە گەڕانەوە بۆ ئەزموونی  ،1905كرێكاران هەستان بە
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دووبارە بونیادنانەوەی سۆڤیەتەكان وەك ناوەندێكی زیندوو
بۆ خۆڕێكخسنت و بەڕێوەبردنی گفتوگۆ دیموكراتییەكان لە
نێوانیاندا و وەرگرتنی بڕیارەكان .بەمجۆرە لە روسیا دۆخێك
لە "دوو دەسەاڵتیی  "Dual powerهاتەئارا ،كە لە نێوان دوو
ناوەندی جیاوازی دەسەاڵتدا دابەش كرابوو :حكومەتی كاتی
لە الیەك ،سۆڤیەتە كرێكارییەكان لە الیەكی دیكە .ئەوەی
رێككەوتێكی ناوازەیە بریتییە لە وەی هەردوو الیەنەكە لەناو
یەك بینادا بوون.
كاتێك لە ئایاری 1917دا ترۆتسكی لە مەنفاوە گەڕایەوە
بۆ روسیا ،دركی بەوەكرد كە گشت ناكۆكییە سیاسییەكانی
نێوان خۆی و لینین بە تەواوی نەماون ،ئیدی لە رێككەوتن و
هاوڕاییەكی تەواودا بوون لەسەر كۆی ئەو پرسە بنەڕەتیانەی
رووبەڕوی شۆڕش دەبوونەوە .بەاڵم لینین كە لە ئەپرێلدا
گەڕایەوە ،بە باوەڕهێنانی بە تێزەكەی ترۆتسكی دەربارەی
پێویستیی شۆڕش بۆ گوژمخواردن بەرەو پێشەوە و راستەوخۆ
بەرەو سۆسیالیزم ،هەمووانی توشی سەرسوڕمان كرد.
ترۆتسكی دركیكردبوو بە گرنگیی رۆڵی پارتێكی شۆڕشگێڕ ،كە
پارتی بەلشەفیك بەرجەستەكەرێكی ئایدیالیی ئەمە بوو لە
شۆڕشدا ،هەر ئەو تێزەی كە لینین بە درێژی شەنوكەوی كرد
و گەشەی پێدا .پاش ماوەیەك لە كاركردنی پێكەوەیی لەگەڵ
لینین و بەلشەفیكەكان ،هەرزوو ترۆتسكی و پشتیوانانی
لە یۆلیۆی 1917دا بە فەرمی پەیوەدنییانكرد بە پارتی
بەلشەفیكەوە ،هاوكات راستەوخۆ دوای پەیوەندیكردنی بە
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بەلشەفیكەكانەوە ،ترۆتسكی وەك ئەندامی لیژنەی ناوەندی
حیزب هەڵبژێردرا.
بە تەواوی وەك ساڵی  ،1905سۆڤیەتەكان ژمارەیەك لە
پارتە سیاسییەكانی گرتەخۆی ،كاتێك ترۆتسكی گەڕایەوە بۆ
روسیا ،مەنشەفیكەكان و سۆسیالیستە میانڕەوەكان پشتگیریی
زۆرینەی ئەندامانی سۆڤیەتەكانیان بەدەستهێنابوو،
بە هەمانشێوە قایلبوون لەسەر بەشداریكردنیان لە
حكومەتی كاتیدا كە لەالیەن سەرمایەدارە لیربالیستەكانەوە
كۆنرتۆڵكرابوو .حكومەت پێیوابوو ئەوە هەنگاوێكی باشە
بۆ بەرزكردنەوەی میسداقیەتی خۆی لە بەردەم جەماوەردا،
هەروەها لە پێناو لە خۆگرتنی داواكاری و توڕەیی ئەو
جەماوەرە .لە رۆژی دوای گەڕانەوەی لە مەنفا ،ترۆتسكی
چوو بەرەو سۆڤیەت و بە توندی رەخنەی لە حكومەتی كاتی
گرت و ئاماژەی بەوەدا كە بەشداریكردنی مەنشەفیكەكان
و سۆسیالیستە میانڕەوەكان لە حكومەتدا ،بە هیچ جۆرێك
ئەو كیشە بنەڕەتیانە چارەسەرناكات كە رووبەڕوی شۆڕش
بوونەتەوە.
بەاڵم لینین گفتوگۆی لەسەرئەوە دەكرد كە پێویستە
لەسەر شۆڕشگێڕە بەلشەفییەكان "بە ئارامییەوە" زەروریەتی
پاڵپێوەنانی شۆڕش بۆ قۆناغی بەرەوپێشرت ،بۆ كرێكاران
روونبكەنەوە .بەاڵم كرێكاران و سەربازان ،بە تایبەت لە
پیرتۆگراد -كە لە ژێر فشاری بەردەوامی جەنگ و چەوساندنەوە
و هەژاریدا بوون -لە هۆشیارییەكی تەواودابوون كە شۆڕش
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پێویستی بە تەواوكردن هەیە بە شۆڕشێكی سۆسیالیستی.
بەاڵم لە هەمان كاتدا ،زۆرینەی دانیشتوانی روسیا هەموو
هیوا و خواستەكانیان لە شۆڕشدا بەستبۆوە بە هەوڵەكانی
حكومەتی كاتی .هەربۆیە ئەوەی لە جواڵی 1917دا روویدا
منوونەیەكی روون بوو لەسەرئەوە ،كاتێك لینین و ترۆتسكیش
كاریان لەسەر راگرتنی هەوڵە ناكامڵەكان دەكرد بۆ وەرگرتنی
دەسەاڵتی پیرتۆگراد ،ئاماژەیان بەوەدەكرد كە بەڵێ كرێكاران
و سەربازان دەتوانن لە پایتەخت دەسەاڵت بگرنەدەست،
بەاڵم دانیشتوانەكەی دیكەی روسیا ئامادەیی ئەوەیان نەبوو،
چونكە هێشتا دركیان بە زەروریەتی ئەو هەنگاوە نەكردبوو.
رۆژە گرانەكانی جواڵی  ،1917هەڵمەتێكی ئەمنیی
بەرفراوانی بە خۆوەبینی بۆ گرتن و راوەدونانی
بەلشەفیكەكان ،زۆرێك لەوانە خزێرنانە زیندانەوە ،هەروەك
چۆن فەرمانی دەستگیركردن بۆ لینین و دووان لە سەركردەی
بەلشەفیكەكان دەرچوو .بەاڵم ترۆتسكی وتارێكی ئاڕاستەی
حكومەتی كرد و تێیدا دەپرسێت كە بۆچی فەرمانی
دەستگیركردن بۆ ئەو [ترۆتسكی] دەرناكرێت ،لەكاتێكدا بە
شێوەیەكی تەواو هاوڕایە لەگەڵ لینیدا لە بانگەشەكردن بۆ
وەرگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لە الیەن سۆڤیەتەكانەوە .پاش
تەنها دوو هەفتە ،حكومەتی كاتی  -كە پێویستبوو حكومەتی
شۆڕش بێت  -هەستا بە زیندانیكردنی ترۆتسكی لە هەمان
ئەو زیندانەی بە دەستی قەیسەریش دوای شكستی شۆڕشی
 1905زیندانیكرابوو تێیدا.
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حكومەت هەر بەردەوام بوو لە دۆخە ناسەقامگیرەكەی.
لەو دەمەی زۆرێك لە كرێكاران و جوتیاران و سەربازان
لە ئاستی ئەو حكومەتە رازی نەبوون ،هەروەها هێزە
راستڕەوەكانیش لێی رازی نەبوون .بەوجۆرە ژەنەراڵی
قەیسەریی (كۆرنیلۆڤ) لە ئۆگۆستی 1917دا كودەتایەكی
سەربازیی ئەنجامدا ،لە رووبەڕوبوونەوەی ئەم كودەتایەدا
بەلشەفیكەكان بۆ بەرگریكردن لە شۆڕش دەجەنگان ،ئەمە
لەكاتێكدا ئەو حكومەتەی بەلشەفیكەكان لە بەرامبەر
كودەتاكەدا بەرگریی لێدەكەن ،خودی بەلشەفیكەكانی
راوەدودەنا و لە زیندانەكانی تووند دەكردن.
حكومەت ناچاربوو بە ئازادكردنی بەلشەفیكەكان لە
زیندان ،هەتاوەكو سوود لە یارمەتییەكانیان وەربگرێت بۆ
بەرەنگاربوونەوەی (كۆرنیلۆڤ) .بە هۆی ئەو رۆڵە ئازایانەیەی
بەلشەفیكەكان لە شكستهێنان بە كۆرنیلۆڤ گێڕایان،
ئەوەیان بۆ جەماوەر سەملاند كە باڵی هەرە تێكۆشەرن لە
شۆڕشدا و لە هەموو الیەك خاوەن تواناترن لە بەرگریكردن
لە دەستكەوتەكانی شۆڕش و هەروەها تەواوكردن و
درێژەپێدانی ،دواجار كۆرنیلۆڤ بە بێ تەقە شكستی پێهێرنا.
راستەوخۆ پاش ئازادكردنی ،ترۆتسكی خۆی گەیاندە سۆڤیەت
[بارەگای ئەنجومەنی كرێكاران] و داوای لێسەندنەوەی
متامنەی كرد لە سەركردە مەنشەفییەكانی ناو سۆڤیەت.
وەاڵمدانەوەی نوێنەرانی سۆڤیەت گەلێك فراوان بوو ،زۆرینە
لە بەرژەوەندی داواكەی ترۆتسكی دەنگیاندا ،هەروەها
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لەو كاتەوە بەلشەفیك بووە پارتی زۆرینەی سۆڤیەتەكان و
ترۆتسكیش بە سەرۆكی سۆڤیەتی پرتۆگراد هەڵبژێردرا.
كودەتاكەی كۆرنیلۆڤ ئەوەی سەملاند كە هیچ
بژاردەیەك نییە لە نێوان "هەنگاونان بەرەو رێچكەی شۆڕشی
سۆسیالیستی" و "پشتگیریكردنی حكومەتی كاتی" ،ئەو
الوازییەی بە حكومەتەوە دیاربوو ئەوەی دەگەیاند كە ئەگەر
شۆڕش بەرەوپێشەوە نەبرێت و ئامانجەكانی خۆی بە خێرایی
تەواو نەكات ،ئەوا بەوپەڕی توندییەوە رووبەڕوی دژەشۆڕش
دەبێتەوە.
لەو ماوەیەدا ،دەسەاڵتی سۆڤیەتیەكان بە شێوەیەكی
بەرچاو لەنێو جەماوەردا زیندووبوونەوە ،كرێكاری كارگەكان
و یەكە چەكدارەكانی سوپا هەمیشە دەیانپرسی سۆڤیەتەكان
دەتوانن چی بكەن؟ ئیدی وردەوردە سۆڤیەتەكان بوونە
دەزگایەكی بنەڕەتی بڕیاردان لە روسیادا.
لە ئۆكتۆبەری 1917دا ،ترۆتسكی وەك رێكخەری ئەو
راپەرینە چەكدارییە دەردەكەوت كە بەلشەفیكەكانی نێو
سۆڤیەتەكان رابەرایەتییان دەكرد بۆ وەرگرتنی دەسەاڵتی
سیاسی .ئەم راپەڕینە لە نێو پرتۆگرادی پایتەختدا هیچ
خوێنڕشتنێكی لێنەكەوتەوە ،چونكە بەلشەفیكەكان
پشتگیریی و متامنەی جەماوەریان تێدا بە دەستهێنابوو .ئەمە
لە كاتێكدا بوو كە لینین دەیخواست خودی پارتی بەلشەفیك
 كە زۆرینەی سۆڤیەتەكانی پێكدەهێنا -داوای راپەڕینیچەكداری بكات ،بەاڵم ترۆتسكی سەركەوتووبوو قایلی
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بكات كە داواكردنی رێكخستنی راپەڕین پێویستە لەالیەن
سۆڤیەتەكانەوە بێت نەوەك حیزب.
لە پرتۆگراد "لیژنەی سەربازیی شۆڕشگێڕیی" پێكهات،
كە سەر بە سۆڤیەت بوو ،ترۆتسكی سەركردایەتیی دەكرد،
جگە لە ژمارەیەكی زۆر لە بەلشەفیكەكان ،هەندێك لە
سۆسیالیستە چەپەكان و ئەنارشیستەكانیش پەیوەندییان
پێوەكرد ،ترۆتسكی بەرپرس بوو لە سەعاتی سفری
راپەڕینی چەكداریی و دەستنیشانكردنێكی وردی وەرگرتنی
دامودەزگاكانی دەسەاڵتی دەوڵەت.
كارڵ ماركس راپەڕینی بە "هونەر" وەسفكردووە ،لەگەڵ
ئەوەی پێویستی بە لێزانیی و ئەندێشەیەكی فراوان هەیە،
هاوكات پێویستی بە دیسپلین و رێكخستنێكی پتەویش
هەیە .ترۆتسكی بەرجەستەكەرێكی پراكتیكی ئەم "هونەر"ە
بوو ،ئەمەش لە میانەی ئەو رۆڵەوە كە لە ئۆكتۆبەری 1917دا
گێڕای.
بەاڵم ئەگەر هەزاران كرێكار و سەرباز نەبوونایە ،ئەگەر
ئەو ئەندامانەی پارتی بەلشەفیك نەبوونایە كە لە شوێنی كار
و گەڕەك و سوپادا بوون ،ئەوانەی لەسەر هێڵە سیاسییەكەیان
جێگیرن و لە نێو پارتە شۆڕشگێڕەكەیاندا بە دیسپلینن
بۆ خەبات لە پێناو شۆڕش بۆ چەندین ساڵ ،لە ماوەكانی
سەركەوتن و ماوەكانی نوشست و الوازییەكاندا ،ئەوا خودی
شۆڕشیش بوونی نەدەبوو.
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بەشی ()8
سەرەتاكانی كۆمەڵگەیەكی نوێ
لە منداڵدانی شۆڕشی ئۆكتۆبەرەوە دەوڵەتێكی نوێ
لەسەر بنەمای رێكخستنی جەماوەریی دیموكراسی لە
روسیا لە دایكبوو؛ سۆڤیەتەكان .پاش ئەوەی ترۆتسكی
رەتیكردەوە پۆستی سەرۆكایەتی دەوڵەت وەربگرێت،
سەركردەی شۆڕشگێڕ ڤالدیمێر لینین ئەو پۆستەی
وەرگرت ،ئەو پۆستەی ئەوكات پێیدەوترا "سەرۆكی
ئەنجومەنی راوێژكارانی گەل".
سەرەڕای باڵوبوونەوەی هەژارییەكی جەرگبڕ لە
گشت روسیادا ،سەرەڕای هەموو ئەو هەڕەشانەی
دەوڵەتە كرێكارییە نوێیەكەی خستبووە ژێر فشارەوە،
بەاڵم شۆڕشی روسی پەردەی لەسەر ئازادانەترین و
دیموكراتیانەترین ئەزموون لە جیهاندا الدا.
كرێكاران توانییان كارگەكان و شوێنەكانی
بەرهەمهێنان كۆنرتۆڵبكەن ،هەروەها زەویی فیودالەكان
و لۆردەكان دەستیان بەسەردا گیرا و بەسەر ئەوانەدا
دابەشكرا كە ئەركی جوتیارییان تێدا دەكرد .لەو كاتەدا
ترۆتسكی ئەركی دانووستانی لەگەڵ ئەڵامنیادا گرتەئەستۆ
بە مەبەستی درێژەدان بە پەیامننامەی ئاشتی لەگەڵ ئەو
واڵتەدا بۆ كۆتاییهێنان بە جەنگ ،پاش چەند خولێكی
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دانووستان و فشار ،جەنگی جیهانی یەكەم كۆتاییهات.
ترۆتسكی هەمیشە باسی لە وەدەكرد كە "باشرتین
رێگە بۆ هەڵسەنگاندنی كۆمەڵگەیەك ،بریتییە لە
مامەڵەكردنی ئەو كۆمەڵگەیە لەگەڵ ژندا"  .ژن لە روسیای
قەیسەریدا بە دەست چەندین شێوازی چەوساندنەوەوە
دەینااڵند ،زۆر كەسیش وەك خاوەندارێتیی تایبەتی
پیاو لە ژنیان دەڕوانی .بەاڵم لە ژێر سایەی حكومی
شۆڕشگێڕیی سۆڤیەتەكاندا ،بارەكە تەواو پێچەوانە بۆوە،
ئیدی ژن تەواوی مافەكانی هاواڵتییبوون و دەنگدانی
هەبوو ،هەروەك روسیای شۆڕشگێڕیی یەكەم دەوڵەت
بوو دانینا بە مافی ژن بۆ لە باربردنی منداڵ ،1هەروەها
لەم دەوڵەتە نوێیەدا ژنان لە پۆستەكانی وەزیر و باڵیۆزدا
بوونیان هەبوو.
شۆڕش جێپەنجەی دیاربوو بەسەر گشت بوارەكانی
ژیان لە روسیادا ،بۆمنوونە لە بواری خوێندندا ،ژمارەی
خویندنگەكان گەلێك زیادیان كرد ،هەروەها دەوڵەتی
سۆڤیەتی چەندین هەڵمەتی خستەگەڕ بۆ نەهێشتنی
ئەو رێژە بەرزەی نەخوێندەواریی .باجی خوێندن لە
زانكۆكاندا البرا ،هاوكات خودی لینین و ترۆتسكی
گرنگییەكی زۆریان دەدا بە دروستكردنی چەندین
كتێبخانەی گشتی.
ترۆتسكی بە درێژایی ژیانی گرنگیپێدەرێكی تەواوی
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هەموو ئەو بوارانە بوو كە پەیوەسنت بە كولتوور و
ئەدەب و هونەرەوە ،هەروەها شۆڕش سەركەوتوبوو لە
بە ئەنجامگەیاندنی گۆڕانێكی ریشەیی لە پەیوەندییە
ئابورییەكاندا ،هەروەها رابوونێكی گەورە لە بوارەكانی
ئەدەب و هونەر و سینەمادا بەرپاكرا.
ڤیكتۆر سێرگی كە یەكێك بوو لەو ئەنارشیستانەی لە
كاتی جەنگی ناوخۆدا پەیوەندی بە بەلشەفیكەكانەوە
كرد ،باس لە ژیانەوەی هونەرەكان دەكات پاش
سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر و تەنانەت لە كاتی
جەنگی ناوخۆشدا .ساڵی  1919كاتێك پیرتۆگراد لە ژێر
ئابڵوقەدا بوو دەنوسێت" :من ناتوانم یارمەتیدەربم لە بە
دواداگەڕانێكی سەركێشانە بە دوای دۆزینەوەی جوانیدا،
لە هەموو كاتژمێرەكانی جەنگی ناوخۆدا ،ئارامی ،هێز،
متامنە .هەڵبەتە ئەمەش بەو هۆیەوە بوو كە شاری
سور ئازاریدەكێشا و بۆ بەرگریكردن لە خۆی دەجەنگا،
هەربۆیە هەبوونی رۆژێك بۆ كاتبەسەربردن و هونەر،
ئەو رۆژە دەكاتە موڵكی هەمووان" .
سەرەڕای وێرانبوونی ئابوریی روسیا بە هۆی شەڕی
ناوخۆ و هێرشەكانی سەر روسیاوە -ئەو دۆخە ئاستەنگێك
بوو لە بەردەم دەستكەوتەكانی شۆڕشدا -بەاڵم روسیای
سۆڤیەت ،دادپەروەرترین و دیموكراتیرتین دەوڵەتی
جیهان بوو لەو كاتەدا.
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پەراوێز:

 .1ئایا لهباربردنی منداڵ لهالیهن ژنهو ه کارێکی ئاساییه؟ ههموو
پڕۆسهیهکی دووگیانبوون لهنێوان دوو کهسدا ڕوودهدات (نێر و مێ)،
هاوکات ئهو پڕۆسهی ه دوو فۆڕمی ههیه؛ هاوسهرگیریی ،لهدهرهوهی
هاوسهرگیریی .ئهوهی جێگهی سهرنج ه لێرهدا بهتایبهت بریتیی ه لهوهی
ژنێک ل ه دهرهوهی هاوسهرگیریی ،لهڕێگهی سێکسکردن لهگهڵ پیاوێکدا
دووگیان ببێت (یان ژنێکی هاوسهردار بێت ،بهاڵم ل ه کهسێکی دیکهی
دهرهوهی مێردهکهی دووگیان بووبێت) ،ڕوونرت بڵێین منداڵی ناو سکی
ژنهکه ،ل ه مێرد ه شهرعییهکهی نهبێت .بێگومان لهم بارهدا باوکی ڕاستهقینهی
منداڵهک ه ئامادهنیی ه باوکایهتیی ئهو منداڵ ه بگرێتهئهستۆ ،ئهو کهسهشی
ک ه ئاسهواره فیزیکییهکهی پڕۆسهکهی دهکهوێت ه سهر بریتیی ه ل ه ژن .له
زۆرێک ل ه کۆمهڵگهکاندا کهیسێکی لهمجۆره ب ه سکانداڵێکی گهوره بۆ
ژنهک ه دادهنرێت و نهک ههر بهر نهفرهت دهدرێت ،بهڵکو ژیانی دهکهوێته
مهترسییهو ه و ڕووبهڕووی مهرگ دهکرێتهوه .بۆی ه ب ه لهبهرچاوگرتنی ئهو
زهبره رسوشتیی و فیزیۆلۆژییهی بونیادی ژن بۆت ه ههڵگری و ئهو پیاوهش
ک ه نیوهی دووهمی ئهم دووگیانبوونهی ژنهکهیه ،بێ هیچ ئاسهوارێک
لهسهر جهستهی بێتاوان بۆیدهردهچێت .بۆی ه ل ه وهها کهیسێکدا بهههموو
جۆرێک لهباربردنی منداڵ لهالیهن ژنهو ه کارێکی ئاساییه ،بێگومان ئهگهر
ئاسهواره فیزیۆلۆژییهکانی دووگیان بوون لهسهر پیاو بووای ه ئهم ماف ه بۆ
پیاو دهبوو .لهبهر ئهم ڕۆشناییهشدای ه ک ه حکومهتی سۆڤیهتیی و ههر
دهوڵهتێکی دیکهی خاوهن پڕهنسیپ بهم چهشن ه ل ه بابهتهک ه دهڕوانێت.
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بەشی ()9
چەكداركردنی شۆڕش
دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،زۆرێك لە هێزەكان
هێرشیان كردە سەر دەوڵەتی نوێی بەڵشەفیكیی .پاش تەنها
مانگێك لە راپەڕینی چەكداریی ئۆكتۆبەر ،الیەنگرانی دەوڵەتی
قەیسەریی كەوتنە جموجوڵ ،لە هەمان كاتیشدا كۆزاكەكان
(جوتیارە دەوڵەمەندەكان) دەستیانكرد بە كۆكردنەوەی
هێزەكانیان بۆ بەرهەڵستیكردنی بەلشەفیكەكان.
دەوڵەتە كرێكارییە تازە لە دایكبووەكە هەر بە تەنها
رووبەڕوی هێرشی ناوخۆیی نەبۆوە ،بەڵكو رووبەڕوی هێرش
و داگیركارییەكی دەرەكی زۆرینەی هێزە ئیمپریالیستەكانی
جیهانیش بۆوە .لە نیوەی یەكەمی ساڵی 1918دا ،سوپای
زیاتر لە  12دەوڵەتی سەرمایەداری – لە نێویاندا بەریتانیا
و فەرەنسا و ویالیەتە یەكگرتووەالنی ئەمەریكا و ژاپۆن -
هێرشیان كردەسەر دەوڵەتی سۆڤیەتیی.
لە یەنایەری 1918دا ،سەركردەی شۆڕشگێڕ ڤالدیمێر لینین،
بە فەرمی دامەزراندنی سوپای كرێكاران و جوتیارانی راگەیاند
سوپای سوور ،-دوای دوو مانگ لیۆن ترۆتسكی شانبەشانیپۆستەكەی وەك سەرۆكی ئەنجومەنی جەنگ ،كرایە سەركردەی
ئەو سوپایە .سەرەڕای خوێندنەوەی چڕی كتێبە سەربازییەكان
و كاركردنی لە بواری میدیادا لە روماڵی رووداوەكانی جەنگی
جیهانی یەكەم لە ناوچەی بەڵكان ،ترۆتسكی ئەوكات هیچ
ئەزمونێكی پراكتیكیی سەربازیی نەبوو.
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ئەركەكەی ترۆتسكی گەورە و گرانبوو ،پێویستبوو لەسەری
سنورێك بە درێژایی  5000میل بە سوپایەكی الواز بپارێزێت،
كە وەك ئەوە وەهابوو ئەو سوپایە لە سفرەوە بونیادبنێتەوە.
تەنانەت ئەگەر ترۆتسكی بیخواستایە سوپا كۆنەكەی
دەوڵەتی قەیسەری بە كاربهێنێت ئەوا نەیدەتوانی ،چونكە
تا رادەیەكی نزیك لە تەواو سوپای قەیسەری داڕوخابوو.
لە كۆی نۆ ملیۆن سەرباز ،تەنها  50-40هەزاریان لێامبوەوە
بۆ بەرگریكردن لە شۆڕشی لە ساڵی  ،1917پاش سێ ساڵ
لە جەنگان و بەشداریی جەنگی جیهانی یەكەمدا چاوەڕێی
شەڕكردن لەو سەربازانە نەدەكرا .لەگەڵئەوەی لەوكاتەدا
هەندێك لە جەنەراڵەكانی قەیسەر خۆیان رێكدەخست بۆ
هێرشكردنەسەر شۆڕش ،بەاڵم لە هەمان كاتدا فەوزا لە نێو
پەیكەرەی سوپادا باڵوببۆوە.
جەماوەر دەردەداری جەنگ بوون ،یەكێكیش لە
گرنگرتین هۆكارەكانی سەركەوتنی بەلشەفیكەكان و
خۆشەویستبوونیان الی خەڵك بریتیبوو لە رەتكردنەوەی ئەو
جەنگە ئیمپریالیستییەی كە قەیسەر بەشداربوو تێیدا ،بە
مەش بەلشەفیكەكان بوونە منایندەی هیوای ملیۆنان كرێكار
و جوتیاری روس .پێویستبوو لەسەر ترۆتسكی دووبارە سوپا
رێكبخاتەوە ،ئەم كارەشی بۆ نەدەكرا ئەگەر ئەو كەسانەی لە
دڵی سوپاكەدا جێگیر نەكردایە كە باوەڕیان بە شۆڕش هەبوو،
واتە ئەوانەی شەڕدەكەن لە پێناو بەرگری لە شتێك كە باوەڕی
قوڵیان پێی هەیە.
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لە یەكەم هەنگاوەكانی دامەزراندنی سوپای سووردا،
ترۆتسكی داوای لە خۆبەخشەكان كرد پەیوەندیی پێوەبكەن،
دڵی پۆاڵینی سوپاكەی لەو كرێكارانە پێكهێنا كە باوەڕیان
بە زەروریەتی بەرگریكردن لە شۆڕش هەبوو .لە ئەپرێلی
1918دا نزیكەی  200هەزار خۆبەخش بەوپەڕی بڕواوە
ئامادەی شەڕكردن بوون.
بەاڵم ژمارەی خۆبەخشەكان هێشتا گەلێك لەوە كەمرت
بوو كە پێویستە بۆ بەرپەرچدانەوەی هەموو ئەو هێزە
ئیمپریالیستیانەی بە چەكی زەبەالح چەكداركراون ،كە
بە كەمرتین ماوە خۆیان دەخشاند بۆ لێدانی دەسەاڵتی
سۆڤیەتەكان ،هەربۆیە لەسەر ترۆتسكی پێویستبوو كەسانی
زیاتر میلیتاریزە بكات بۆ بونیادنانی سوپا ،ئەمەش ژمارەیەكی
زۆری لەو جوتیارانە راكێشا كە لە رووی سیاسی و رێكخستنەوە
سوپایان شپرزەكرد .زۆرینەی جوتیاران هەڵوێستێكی
دژبەریان لەگەڵ بەلشەفیكەكاندا هەبوو ،راستە دڵخۆشبوون
بە وەرگرتنەوەی زەوی خاوەن زەوییە دەوڵەمەندەكان و
فیودالەكان و دابەشكردنی بەسەر جوتیاراندا ،بەاڵم دژی
ئەو داوایەی حكومەتی سۆڤیەتیی بوون بۆ پێدانی بەرهەمی
دانەوێڵە بە حكومەت بە مەبەستی پڕكردنەوەی كەمیی
خۆراك لە شارەكاندا.
لە ژێر سایەی ئەو بارودۆخە گرانەی رووبەڕوی دامەزراندی
سوپای سور بووبۆوە ،پێویستبوو ترۆتسكی سوربێت
لەسەر دیسپلینێكی توند لە نێو ئەم سوپایەدا .بەاڵم لەگەڵ
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دامەزراندنی سوپای سور و تەواو بە پێچەوانەی پەیكەر و فۆڕمە
ستەمكارییەكەی سوپای قەیسەریی ،سەربازەكان مافی ئەوەیان
هەبوو لە رێگەی دەنگدانەوە ئەفسەرەكانیان هەڵبژێرن .ئەمە
تەنها بۆ یەكجار ئەنجامدرا و دواتر زەروریەتێكی ئاشكرا هەبوو
بۆ سێنرتالیزەكردنی كارەكانی سوپا لەسەر ئاستی زۆربەی
بەرەكانی جەنگ .ترۆتسكی زۆر پەیوەست بوو بە رێزگرتنی
تەواوی سەربازەكانەوە ،بەوپەڕی توندی و كۆڵنەدانەوە
رووبەڕوی هەر مامەڵەیەكی خراپ دەبۆوە كە لەالیەن
ئەفسەرەكانەوە بەرامبەر سەربازەكان ئەنجامبدرێت ،تەنانەت
ئەگەر بەدڕەفتارییەكی زارەكیش بوایە.
بە هۆی نەبوونی هیچ ماوەیەكی ئاشتی كە سوپای سوور
بتوانێت بە كاریبهێنێت بۆ گەشەپێدانی تاكتیكە سەربازییەكان
و راهێنانی زیاتر ،سوپا بێبەش بوو لە كارامەیی هونەری
و تەنانەت ئەزمونی سەربازیش ،ئەمەش هۆكارێك بوو
هەتاوەكو ترۆتسكی پەنابەرێتە بەر هەندێك لە ئەفسەرەكانی
سوپای كۆنی قەیسەریی وەك پسپۆڕی سەربازی لە سوپای
سووردا ،بەاڵم هاوكات ئەو كەسانە لە ژێر چاودێرییەكی وردی
كۆمەڵە بەرپرسێكی سیاسیدا بوون ،كە تایبەت بۆ ئەم ئەركە
لە سوپای سووردا دامەزرابوون .هەروەها ترۆتسكی زۆرێك
لە كۆمۆنیستەكانی پارتی كۆمۆنیستی سۆڤیەتی (بەلشەفیكی
پێشوو) بانگهێشتكرد هەتاوەكو پەیوەندی بە سوپاوە بكەن
و كار بۆ هاندانی سەربازەكان و رۆشنبیركردنیان لە رووی
سیاسییەوە بكەن.
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لە ماوەی شەڕی ناوخۆدا ترۆتسكی زۆربەی رۆڵە
بنەڕەتییەكانی دەبینی ،كە دواتر لە نووسینەكانیدا وەسفی
ئەو ماوەیە دەكات ،زیاتر لە دوو ساڵی لە نێو "شەمەندەفەری
جەنگ"دا بەسەربرد ،كە ئەو شەمەندەفەرە ترۆتسكیی
هەڵدەگرت بۆ بەرەكانی جەنگ هەتاوەكو ئاگاداری
بارودۆخی سوپا بێت و لە نزیكەوە لەگەڵ سەربازەكاندا
بدوێت و سرتاتیژییەكانی شەڕ دابنێت.
زیاتر لە جارێك شۆڕش كەوتەوە بەردەم رەشەبای شەڕی
ناوخۆ .بۆ منوونە لە ساڵی 1919دا ،هێزەكانی (سوپای سپی)1
ی دژە شۆڕش ،یەكێك لە شارەكانیان داگیركرد كە تەنها 10
میل لە پرتۆگرادی پایتەختەوە دووربوو ،دانیشتوانی پایتەخت
دەیانتوانی لە مەودای بینینی ئاسایدا تانكەكانی دوژمن
ببینن ،لەو كاتەدا لینین ویستی پاشەكشە لە شارەكە بكە،
بەاڵم ترۆتسكی سووربوو لەسەر مانەوە و ئەنجامدانی شەڕی
كۆاڵن بەكۆاڵن و دەستەویەخە ئەگەر پێویستی كرد .تەنانەت
ئەوكات ترۆتسكی ناچاربوو بە سواری ئەسپێك شوێن سەربازە
هەڵهاتووەكان بكەوێت و باوەڕیان پێبهێنێت سەبارەت
بە زەروریی بەردەوام بوون لە شەڕكردن و بەرگریكردن لە
پایتەخت .لە كۆتایدا سوپای سوور توانی سەركەوتنێكی
یەكالكەرەوە بە دەست بهێنێت.
هەروەها لە رووبەڕوبوونەوەی هەموو دوژمنەكاندا،
جەنگەكە بە سەركەوتنی سوپای سوور لە ساڵی 1920دا
كۆتاییهات .ئەوە دەستكەوتێكی گەورە بوو كە لیۆن
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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ترۆتسكی بە شێوەیەكی راستەوخۆ بەشداربوو تێیدا ،بەاڵم
لە بنەڕەتدا فەزڵەكە دەگەڕێتەوە بۆ پێداگیری و قوربانیدان
و ئازایەتی دەیان هەزار لەو خەباتگێڕ و شۆڕشگێڕانەی بە
خۆنەویستییەكی بەرزەوە دەجەنگان و باوەڕیان بە ئەوانی
دیكە دەهێنا بۆ شەڕكردن لە پێناو بەرگری لە شۆڕشدا.
بەاڵم باجی سەركەوتن قوربانییەكانی جەنگ بوون ،كە
بریتیبوون لە هەزاران لە باشرتین كۆمۆنیستەكان و كرێكارە
هەرە دڵسۆزەكان و خاوەن ئەزمونە سیاسییەكان ،سەرەڕای
وێرانكارییەكی فراوان كە توشی پیشەسازی و ئابوری روسیا
بووەوە.
پەراوێز:

 .1سوپایهکی دژە شۆڕش بوو ،لهب هرامبهر سوپای سووری
شۆڕشگێڕدا دامهزرابوو ،لهماوهی نێوان ساڵی  ،1921-1927که به ماوهی
شهڕی ناوخۆیی ل ه ڕوسیا نارساوه ،شهڕ و پێکدادانی بهردهوام بوونی
ههبوو .بهڕوونی ئهوه دهبیرنا که ئهم سوپایه لهالیهن هێزه ئیمپریالیسته
خۆرئاواییهکانهو ه هاوکاریی و پڕچهک دهکرا ،که ئهم پڕۆسهی پڕچهک
کردنه و هێرشه ڕاستهوخۆکانی خودی ئهو دهوڵهته سهرمایهدارانه بۆسهر
ئهزموونه تازه لهدایکبووهکهی سۆڤیهت ،دهرخهری ئهو ترسه گهورهیهیه
که سیستهمی سهرمایهداریی جیهانی له باڵوبوونهوهی شۆڕشی
سۆسیالیستیی و شهپۆلی کۆمۆنیستیی ههیهتی.
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بەشی ()10
باڵوكردنەوەی شۆڕش
ترۆتسكی بەردەوام باسی لەوە دەكرد كە ئەگەر
لە چوارچێوەی سیستەمێكی جیهانیی گشتگیردا نەبێت
ناتوانین لەم جیهانە تێبگەین ،هەروەك لەگەڵ لینینیشدا
هەمیشە پەیوەست بوون بە زەروریەتی باڵوكردنەوەی
شۆڕش بە ناو هەموو جیهاندا ،بە تایبەت لە دەوڵەتە
ئەوروپییە پێشكەوتووەكان ،وەك مەرجێكی بنەڕەتی بۆ
سەركەوتنی شۆڕشی روسیا.
ئەو قەیرانە ئابوری و سیاسییە توندەی جەنگی جیهانی
یەكەم خوڵقاندبووی ،هاوشان لەگەڵ ئیلهامبەخشیی
شۆڕشی روسیا ،بوونەهۆی بەرەوپێشچوونی گەورەی
بزوتنەوە شۆڕشگێڕییەكانی تەواوی جیهان لە سااڵنی
 1918بۆ  .1920لە نۆڤەمبەری 1918دا ئیمپراتۆریەتی
ئەڵامنیا رووخا و "نوێنەرانی گەل" حكومەتێكی نوێیان
پێكهێنا بۆ بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی واڵت .لە هەنگاریا
شۆڕشگێڕان سەركەوتووبوون لە دامەزراندنی حكومەتێكی
سۆڤیەتی ،كە تەنها ماوەیەكی كورت بەردەوام بوو .لە
ئیتاڵیاش سااڵنی  1920-1919كە بە "ساڵە سوورەكان"
نارسابوو [وەك ئاماژەیەك بۆ كاریگەرییەكانی شۆڕشی
ئۆكتۆبەری روسیا و باڵوبوونەوەی ئایدیا كۆمۆنیستییەكان
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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لەو سەردەمەدا] ،چەندین تێكۆشانی جەماوەری
كرێكاران و داگیركردنێكی بەرفراوانی كارگەكانی بە
خۆوە بینی ،بەاڵم لە ئیسپانیا ،بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی
تەواوی بەشەكانی واڵتی گرتەوە ،تەنانەت ساڵی 1918
لە ڤالەنسیا شۆڕشگێڕان هەستان بە ناونانی هەندێك لە
شەقامەكانی شار بە ناوی "لینین" و "شۆڕشی ئۆكتۆبەر"
و هتد.
تەنانەت بەریتانیاش شەپۆلێكی مانگرتنی كرێكارانی
واڵتی بە خۆوە بینی ،هەروەها لە نێو سوپای بەریتانیاشدا
هەندێك ناڕەزایی و یاخیبوون سەریانهەڵدا ،لە هەمان
كاتدا بەریتانیا رووبەڕوی بەرگرییەكی جەماوەریی بە
هێزی كۆڵۆنییەكانی بووبۆوە ،بە تایبەت لە هندستان
و میرس ،سەرەڕای شەڕی پارتیزانی لە ئیرلەندا .جگە
لەوانەش ،مانگرتنە كرێكارییەكان ناوچەی بەرفراوانی لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و كەنەدا و ئوستورالیا
گرتەوە.
ئەمە ئەو جێڕەوتە بوو كە تێیدا بەلشەفیكەكان بە
مەبەستی یەكخستنی تەواوی پارتە شۆڕشگێڕییەكانی
جیهان بڕیاری دامەزراندنی رێكخراوێكی ئینتەرناسیۆنالیان
دا ،ئەویش (ئینتەرناسیۆنالی سێ بوو كە بە "كۆمێنرتن
 "Cominternبەناوبانگە) .هاوكات لەگەڵ دامەزراندنی
سوپای سوور لەالیەن بەلشەفیكەكانەوە بۆ بەرگریكردن
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لە دەوڵەتە شۆڕشگێڕییە تازەگەشەكردووەكە لە
بەرامبەر ئەو هێزە جیهانییانەی هەوڵی وێرانكردنیان
دەدا ،ئیدی بەلشەفیكەكانیش هەڵوێستی هێرشربدنیان
گرتەبەر ،ئەویش لە میانەی یەكخستنی تەواوی هێزە
شۆڕشگێڕییەكانی جیهان.
سەرەڕای سەرقاڵیی ترۆتسكی بە سەركردایەتی
سوپای سوورەوە ،بەاڵم خاوەن رۆڵێكی سەرەكی بوو لە
رێكخراوە ئینتەرناسیۆنالە تازە لە دایكبووەكەدا ،هەر
ئەویش بوو بانگهێشتنامەی نووسی بۆ بەستنی كۆنگرەی
یەكەمی ئینتەرناسیۆنالی سێ لە مارسی  ،1919هەروەها
بە شێوەیەكی بنەڕەتی بەشداربوو لە ئامادەكردنی بڕیار
و پڕۆتۆكۆڵەكانی ئینتەرناسیۆنال لە پێنج ساڵی یەكەمیدا،
سەرەڕای بە دیكۆمێنتكردنی كۆبوونەوە و دیبەیتەكانی
ناو ئینتەرناسیۆنال.
"كۆمێنرتن" لەسەر دوو پرەنسیپی بنەڕەتی دامەزرا؛
ئینتەرناسیۆنالیزم ،لەگەڵ جیاكاریكردن لە نێوان ریفۆرم و
شۆڕشدا .ئەم هێڵە جیاكەرەوەیەی نێوان ریفۆرم و شۆڕش
لە ئینتەرناسیۆنالی دووەمدا لە الیەن زۆرینەی پارتە
سۆسیالیستییەكانەوە فڕێدرایە تەنەكەی خۆڵەوە ،ئەویش
پاش ئەوەی ئەو پارتانە لە ساڵی 1914دا پشتگیریی
حكومەتكانیان كرد بۆ ئەنجامدانی جەنگی جیهانیی
یەكەم .ئەمە یەكەمجار بوو لینین و ترۆتسكی پڕبەدەم
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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باس لە زەروریەتی دامەزراندنی ئینتەرناسیۆنالێكی نوێ
بكەن ،كە لەسەر پرەنسیپەكانی شۆڕش و ئینتەرناسیۆنالی
راستەقینە بونیادنرابێت.
ئەم رادەیە لە روونبێژی الی لینین و ترۆتسكی،
گەلێك زەروری بوو لە سەروبەندی شەپۆلی ئەو شۆڕشە
بە هێزانەی كە لە سایەیاندا ئینتەرناسیۆنالی سێ دامەزرا،
لەو دەمەدا چەندین رێكخسنت هەبوون كە بانگەشەی
سۆسیالیزمیان دەكرد ،كەچی لە راستیدا رێكخستنی
ریفۆرمیست بوون ،لە هەوڵدا بوون بۆ ئەنجامدانی چەند
گۆڕانكارییەك لە چوارچێوەی گشتی سەرمایەداریدا.
بە پێچەوانەی ئەوەوە ،دامەزراندنی كۆمێنرتن لەسەر
پرەنسیپەكانی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی بوو ،ئەویش
پێویستی بونیادنانی دیموكراسیەتێكی جیهانیی و
رەتكردنەوەی ئەو بیرۆكەیەی پێیوایە دەتوانرێت بە
دامودەزگاكانی دەوڵەتی سەرمایەداریی بااڵدەست،
كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی بونیادبرنێت.
سەرەڕای ئەوەی كۆنگرەی یەكەمی كۆمێنرتن لە ساڵی
 ،1919كۆنگرەیەكی بچوك بوو ،بەاڵم گەشە و ژیانەوەی
بزاوتە شۆڕشگێڕییەكان لە جیهاندا بە ڕادەیەكی زۆر
رەنگدانەوەی هەبوو لەسەر زیاتر بە رادیكاڵیتە بوونی
گەلێك لە رێكخراو و پارتە سۆسیالیستییەكان ،كە ئەمەش
الی خۆیەوە بووەهۆی زیادبوونی ژمارەی ئەو پارتە
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شۆڕشگێڕییانەی چوونە ناو كۆمێنرتن .ئیدی لە كۆنگرەی
دووەمدا لە هاوینی  ،1920ئینتەرناسیۆنالی سێ ببووە
رێكخراوێكی ئینتەرناسیۆنالی جەماوەریی.
ترۆتسكی و لینین باوەڕیان بەوە هەبوو كە مەرجی
زەروری بۆ دەستەبەركردنی ئایندەی شۆڕشێكی جیهانی،
سەركەوتنی شۆڕشە لە یەكێك لە ناوەندە سەرمایەدارییە
پێشكەوتوەكانی خۆرئاوا .بەاڵم هاوكات بە تەواوی
لە گرنگیی راپەڕینی گەلە چەوساوەكانی ژێردەستی
دەوڵەتە ئیمپریالیستییە گەورەكان تێگەیشتبوون .وەك
ترۆتسكی لە كاتی ئامادەبوونیدا لە بەرەكانی شەڕ و
سەركردایەتیكردنی سوپای سووردا دەنووسێت" :رێگەی
بەرەو پاریس و لەندەن ،بە شارەكانی ئەفغانستان و
پەنجاب و بەنگالدا تێدەپەڕێت".
زۆرێك لەو گەالنەی كە گیرۆدەی ژێردەستەیی
ئیمپریالیزم بوون ،بە ئیلهام وەرگرتن لە سەركەوتنی
بەلشەفیكەكان و سیاسەتی پێشكەوتنخوازانەیان بەرانبەر
نەتەوە چەوساوەكان ،رێچكەی خۆیان گرتەبەر بۆ خەبات
لە پیناو رزگارییدا .لە الی خۆشیانەوە بەلشەفیكەكان لە
هەوڵی بێوچاندا بوون بۆ پەیوەندی بەسنت لەگەڵ ئەو
گەلە ستەملێكراوانەی جیهان .بۆمنوونە لە ساڵی 1920دا،
بەلشەفیكەكان كۆنگرەیەكیان بۆ گەالنی رۆژهەاڵت لە
شاری (باكۆ)ی پایتەختی ئازەربایجان گرێدا ،نزیكەی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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دووهەزار ئەندام لە نەتەوە جۆراوجۆرەكان ئامادەی
بوون ،مەبەستی كۆنگرەكە روون بوو كە بریتیبوو لە
یەكخستنی شۆڕشگێڕەكانی سەرجەم ئاسیا ،بۆ گفتوگۆ
لەسەر چۆنیەتی باڵوكردنەوەی شۆڕش لە سەرجەم
كیشوەرەكەدا و رزگاربوون لە چەوساندنەوە و
ئیمپریالیزم.
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بەشی ()11
بەرەی یەكگرتوو
كۆمێنرتن گشت شۆڕشگێڕانی جیهانی كۆكردەوە بۆ
گفتوگۆ و گەڕان بە دوای سرتاتیژ و تاكتیكی شۆڕشگێڕانە.
سەبارەت بە لینین و ترۆتسكی و ئەوانی دیكەش،
كۆمێنرتن پانتاییەكی زیندووتری بۆ فەراهەمكردن بە
مەبەستی وردبوونەوە لە چۆنیەتی باڵوكردنەوەی شۆڕش،
بەاڵم بە بەستنی كۆنگرەی سێیەمی كۆمێنرتنی سێ لە جون
و جواڵی 1921دا ،ئاشكرابوو كە سەرمایەداری خۆی رزگار
كردووە لە شەپۆلی یەكەمی خەباتە شۆڕشگێڕییەكانی پاش
جەنگی جیهانی یەكەم .لە ژێر سایەی ئەم دۆخەشدا ،ئەو
پرسیارە سەرەكییەی خۆی بەسەر كۆنگرەدا سەپاندبوو
بریتیبوو لە چۆنیەتی بونیادنانێكی شۆڕشگێڕانە لەكاتێكدا
كە خودی شۆڕش بە شێوەیەكی كتوپڕ ناتوانێت خۆی
بەسەر ئەجێندای سیاسیدا بسەپێنێت .ئەم كۆنگرەیە لە
الیەن ترۆتسكییەوە بە "قوتابخانەی بااڵی سرتاتیژیەتی
شۆڕشگێڕیی" ناونرا.
گفتوگۆ هەرە گەرمەكانی ئەم كۆنگرەیە دەربارەی
"بەرەی یەكگرتوو  "united frontبوون .ترۆتسكی
لەمیانەی ئەو گفتوگۆیانەوە -هەروەك نوورساوەكانی
ئەو دواییانەی -ئایدیاكانی خۆی دەخستنەڕوو سەبارەت
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بە زەروریەتی یەكخستنی هەوڵ و كۆششی كرێكارە
شۆڕشگێرەكان لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەیان كە هێشتا لەگەڵ
پڕاكسیسی راستەوخۆی شۆڕشگێڕیی تێكەاڵو نەبوون.
سرتاتیژیەتی بەرەی یەكگرتوو لە دوو شتەوە
سەرچاوە دەگرێت؛ یەكەم ،لە پێویستییەكی بنەڕەتیی
كرێكاران بۆ یەكڕیزی دژ بە هێرشە دڕندانەكانی
سەرمایەداری ،وەك ترۆتسكی دەنووسێت "جەماوەری
چینی كرێكار پێویستیان بە ئاستێكی بەرزی یەكڕیزی
هەیە لە كاركردندا ،هەم بۆ بەرهەڵستی هێرشەكانی
سەرمایەداری ،هەم بۆ هێرشكردنە سەر سەرمایەداری
لەالیەن كرێكارانەوە".
دووەم ،جگە لە كاتەكانی خەباتی شۆڕشگێڕانە،
ئایدیا شۆڕشگێڕییەكان تەنها لە نێو كەمینەیەكی
كرێكاراندا بااڵدەست دەبێت ،بەاڵم زۆرینەی چینی
كرێكاران لەسەر ئەو باوەڕە دەبن كە دەتوانرێت لە
چوارچێوەی خودی سەرمایەداریدا بارودۆخی ژیانیان و
مەرجەكانی كاركردنیان چاك بكرێت ،بەو واتایەی تەنها
ئایدیا ریفۆرمیستییەكان پەسەنددەكەن .هەربۆیە لەسەر
كرێكارە شۆڕشگێڕەكان پێویستە خۆیان لەو هاوڕێیانەیان
جیانەكەنەوە كە هێشتا لەسەر سنوورەكانی ریفۆرمیزم
راوەستاون.
ترۆتسكی پێشنیاری ئەوپەڕی ئایدیا شۆڕشگێڕییەكانی
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جەماوەری رەتدەكردەوە ،سووربوو لەسەر ئەوەی
رێگەی پتەو بۆ بونیادنای یەكڕیزییەكی راستەقینە لە
نێو ریزەكانی چینی كرێكاراندا ،بە هۆی خستنەڕووی
ئایدیا شۆڕشگێڕییەكانەوە نابێت ،ئەگەر خەباتی
جدی هاوشانی جەماوەری لەگەڵدا نەبێت لە نێو دڵی
كێشمەكێشمە رۆژانەییەكانیاندا .ئەمە بەو مانەیە
نایەت كە ترۆتسكی گرنگی نەدابێت بە راكێشكردنی
جەماوەر بۆ سیاسەتی شۆڕشگێڕانە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
مشتومڕەكانی چڕكردبۆوە دەربارەی ئەوەی هۆشیاری
جەماوەر تەنها لەسەر گۆڕەپانی خەباتی چینایەتی لە
پێناو بە دەستهێنای ئامانجە هاوبەشاكاندا دەگۆڕدرێت،
لە رێی ئەم پڕۆسەیەشەوە توانا و هەلی راستەقینە لە
بەردەم شۆڕشگێڕەكاندا فەراهەمدەبێت هەتاوەكو لە
الیان روونبێت كە شۆڕشی كرێكاریی رێگەچارەیە ،لە
میانەی ئەزمونی پڕاكتیكی خەباتیشەوە ئەمەیان بۆ
دەردەكەوێت.
ئەمە ئەو رێگەیە بوو كە بە هۆیەوە بەلشەفیكەكان
توانیان لە شۆڕشی 1917دا جەماوەر بە دەستبهێنن،
ئەوەبوو بەلشەفیكەكان سەملاندیان كە خەباتگێڕترین و
رادیكاڵرتینن لە بەرهەڵستیكردنی یاخیبوونەكەی ژەنەڕاڵ
(كۆرنیلۆڤ) .ترۆتسكی بۆچونی جیاوازبوو لەگەڵ ئەوانەی
گرنگی بەدیهێنانی هەندێك چاكسازییان فەرامۆشدەكرد،
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هەمیشە جەختی لەوە دەكردەوە سەركەوتنە بچوكەكان
و سەركەوتنە گەورەكان دەتوانن وەها لە جەماوەر بكەن
متامنەی بە خۆی و تواناكانی هەبێت.
ئەوكات لە زۆرینەی واڵتەكاندا گروپی شۆڕشگێڕیی
جیابوونەوەی خۆیان لە پارتە ریفۆرمخوازە گەورەكان
راگەیاند ،ترۆتسكی ئەم جیابوونەوانەی بۆ دروستكردنی
رێكخراوگەلی شۆڕشگێڕی ئاڕاستە دەكرد ،جەختی
لەوەش دەكردەوە كە پێویستە پارێزگاری بكرێت
لەمجۆرە سەربەخۆیی و روونییە لە هێڵی سیاسیدا،
هەروەها دووپاتی دەكردەوە كە پێویستە لەسەر گروپە
شۆڕشگێڕییەكان خۆیان ئامادەبكەن بۆ كاری هاوبەش
لەگەڵ یەكرتدا هەتاوەكو لە تێكۆشانە جەماوەرییەكان
دانەبڕێن.
هاوكات ترۆتسكی دژی پشتگوێخستنی ئەو رۆڵە
بوو كە سەركردە ریفۆرمیستەكان دەیانبینی ،یەكێك لە
گرنگرتین ئەو ئەركانەی كە پێویستبوو شۆڕشگێڕەكان
بیگرنەئەستۆ بریتیبوو لە رەخنەبارانكردنی ئەو
سەركردانەی كە ناتوانن یاخود نایانهەوێت بە شێوەیەكی
جدی سەركردایەتی خەبات بكەن ،بەاڵم ئەمە تەنها بە
هۆی ئیدانەكردن و ناوزڕاندیان بەدینایەت ،بەڵكو لە
چوارچێوەی خەباتی چینایەتی و شەڕی رۆژانەدا.
ترۆتسكی بەمجۆرە وەسفی ئەو پرەنسیپە بنەڕەتییە
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دەكات كە پێویستە سیاسەتی بەرەی یەكگرتوو بەڕێوەبەرێت:
"هەمیشە لەگەڵ جەماوەردا ،هەندێكجاریش لەگەڵ سەركردە
راڕاكاندا ،ئەوانەی كە هێشتا لە سەركردایەتی بزوتنەوەیەكی
جەماوەرییدان ...گەلێك زەرورییە لەو دەمەی جەماوەر لە
پێشڕەویدایە مامەڵە لەگەڵ ئەم سەركردانە بكرێت ،بە
بێ ئەوەی بەر رەخنە بدرێن و بەجێبهێڵدرێن ،هەروەها
پێویستە لە كاتی گونجاویشدا بە یەكجاری پەیوەندییان
لەگەڵدا بپچڕێندرێت ،ئەویش لەوكاتەی لە راڕاییەوە دەبنە
دوژمن و ناپاك".
ترۆتسكی هەمیشە و بەردەوام دەگەڕایەوە بۆ
قسەكردن دەربارەی بەرەی یەكگرتوو ،پێبەپێ بەشیوەیەكی
بەرچاو لە نووسینەكانیدا دەربارەی دەركەوتنی فاشیزم لە
ئەڵامنیا و فەرەنسا و ئیسپانیا لە ناوەڕاستی سییەكاندا،
باسی لەم بابەتە دەكرد ،ئەو نەیاری سرتاتیژیەتی ستالین
بوو كە بریتیبوو لە؛ "بەرەی میللی ،"popular front
كە بووەهۆی بە پاشكۆبوونی چینی كرێكاران بۆ ئەو
لیبڕالیستانەی بەرگرییان لە سەرمایەداری دەكرد.
هێشتا بەرەی یەكگرتوو ئامرازێكی سرتاتیژیی زیندووە
بۆ شۆڕشگێڕەكانی ئەمڕۆ ،كە بە هۆیەوە دەتوانرێت
هەڵمەتی یەكگرتوو ،كاریگەر و جدیانە بەرپابكرێت،
لە هەمان كاتدا ئامڕازێكی گرنگیشە بۆ خەبات لەپێناو
هەڵوەشاندنەوەی وەهمەكانی ریفۆرمیزم.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بەشی ()12
دەركەوتنی بیرۆكراتیزم
سەرەڕای بە سەركەوتوویی دەرچوونی بەلشەفیكەكان
لە شەڕی ناوخۆدا ،بەاڵم روسیا نقومی وێرانە و كاولكاریی
بووبوو .ساڵی  1921بەرهەمی پیشەسازی بەراورد بە ساڵی
 1913بە رێژەی  %31كەمیكردبوو ،لەكاتێكدا پیشەسازییە
قورسەكان لەوە خراپرتیان بەسەرهاتبوو ،وەك پیشەسازی
پۆاڵ ،كە %4ی رێژەی ساڵی 1917ی تێنەپەڕاندبوو ،هاوكات
هۆكارەكانی گواستنەوەش یەكێكی دیكە بوو لەو بوارانەی
كە بە هۆی كەمی سوتەمەنیی پێویستەوە هەرەسی هێنابوو.
ئەمە جگە لەو برسێتی و نەخۆشییانەی سەرتاپای واڵتی
گرتبۆوە.
هەرەسهێنانی پیشەسازی هاوتەریب بوو لەگەڵ
گیرۆدەبوونی چینی كرێكارانی دروستكەری شۆڕش بە
داڕمانێكی گەوەرەوە ،زۆرێك لە كرێكاران زەرەرمەندی یەكەم
بوون لە بەرزی رێژەی بێكاری كە بە هۆیەوە پەنایان بۆ
گوندەكان بردبوو بە مەبەستی دابینكردنی ژیانیان .لە ژێر
سایەی وەها بارودۆخێكدا ،بەلشەفیكەكان بە ناوی چینی
كرێكارانەوە واڵتیان بەڕێوەدەبرد ،كە لە راستیدا ئەو چینە لە
واڵتێكدا دەژیان هەژاری و برسێتی شەكەتی كردبوو.
لە بەرامبەردا ،حكومەتی كۆمۆنیستی بە رابەرایەتی
لینین و ترۆتسكی هەموو رێگەكانی دەگرتەبەر بۆ دووبارە
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بونیادنانەوەی ژێرخان و ئابوریی روسیا .گفتوگۆیەكی زۆر
دەكرا دەربارەی چۆنیەتی بە ئەنجامگەیاندنی ئەم كارە
گرانانە ،هیچ كەسێك خاوەن بۆچوونێكی تەواو دروست
نەبوو لەم بابەتەدا ،بە خودی لینین و ترۆتسكیشەوە.
لە كاتی شەڕی ناوخۆدا ،ئابوریی واڵت پشتیبەستبوو بە
داواكردنێكی زۆرەملێیانەی بەرهەمی دانەوێڵە لە كرێكاران
بە مەبەستی دابینكردنی خۆراك بۆ سوپا و كرێكاران لە
شارەكاندا .لە ژێر فشاری سەرهەڵدانی یاخیبوون و ناڕەزایەتی
لە گوندەكاندا ،بەلشەفیكەكان ناچاربوون هەندێك ریفۆرمی
دیاریكراو لە بازاڕدا بكەن ،كە بە سیاسەتی نوێی ئابووری
( )N.E.Pنارسابوو ،ئەمەش بە مەبەستی هاندانی كرێكاران
بۆ بەرهەمهێنانی زیاتر.
لینین و ترۆتسكی ئەوەیان وەك چارەسەرێكی كاتی
دەبینی بۆ بارودۆخی نالەباری روسیا ،بەاڵم باوەڕێكی
تەواویان بەوە هەبوو كە چارەسەری راستەقینە پەیوەستە
بەوەوە كە تا چی ئاستێك دەتوانن شۆڕش باڵوبكەنەوە،
بە تایبەت لە واڵتە پێشكەوتووەكانی ئەوروپادا ،ئەوە تاكە
چارەسەر بوو كە بتوانرێت بە هۆیەوە ئابوریی روسیا لە ژێر
چەپۆكی ئەو فشارانە دەرچێت كە تێیكەوتووە ،هاوكەت تاكە
رێگەشە بۆ دووبارە بونیادنانەوەی چینی كرێكاران لە رووی
ژمارەیی و سیاسییەوە.
لە ژێرسایەی هەموو ئەو وێرانكاری و ئاژاوەیەی روسیای
پاش شەڕی ناوخۆی تەنیبوو ،بیرۆكراتیەتی دەوڵەتیی (state
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 )bureaucracyدەستی بە گەشە و فراوانبوون كردبوو،
مەبەست لەو بەڕێوەبەر و كارمەندە فەرمیانەیە كە خاوەن
دەستێكی رەهان لە بەڕێوەبردنی كاروبارە رۆژانەییەكانی
واڵت .ئەو بیرۆكراتانە گەشەیانكرد و بوونە پێكهاتەیەكی
كۆمەاڵیەتیی خاوەن ئیمتیازاتی زیاتر لە كۆی كۆمەڵگە،
هەر ئەم بیرۆكراتیزمە بووەهۆی دروستكردنی دیاردەی
ستالین -یەكێك لە نزمرتین سەركردە بەلشەفیكەكان كە
بەرجەستەكەری بەرژەوەندییەكانی ئەم پێكهاتەیەی كۆمەڵگە
بوو.
ترۆتسكی و لینین گەلێك دڵگران بوون بە گەشەی روو لە
زیادبووی بیرۆكراتیزم ،لینین لە یەنایەری 1921دا هۆشداریدا
لە "شێواندنە بیرۆكراتییەكان" ،وەك چۆن ترۆتسكی لە ساڵی
 1929سیامی سیاسی بیرۆكراتیزمی بەمجۆرە وەسفكرد
"زۆریی ئەم چینە كۆنزێرڤاتیڤە لە فەرمانبەر و كارمەندی
بیرۆكراتیك ،كە خۆیان خستبووە پلەیەكی سەرو جەماوەرەوە،
بوونە بە هێزترین پاڵپشت بۆ ستالین".
هەتادەهات لینین زیاتر هەستی بە مەترسیی بااڵبوونی
بیرۆكراتیزم دەكرد لە حزب و دەوڵەتدا ،پێش مردنیشی لە ساڵی
 1924وەسیەتە بە ناوبانگەكەی نووسی ،كە تێیدا ئامۆژگاری
دەدات بە زەروریەتی البردنی ستالین لە سەركردایەتی
حزبدا ،ئەودەم كۆمیتەی ناوەندی بڕیاریدا كە ئەم وەسیەتە
ئاشكرانەكات ،بەاڵم ترۆتسكی سەرەڕای هاوڕابوونی تەواوی
لەگەڵ وەسیەتەكەی لینیندا ،بەاڵم هیچ ناڕەزایەتییەكی
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دەرنەبڕی لە رانەگەیاندنی وەسیەتەكەی لینین ،ئەمەش لە
ترسی روودانی جیابوونەوەی گەورە لە ریزەكانی حزبدا.
لەو دەمەدا ستالین بە قوڵیی رۆچوبووە نێو دڵی
بیرۆكراتیزمی حزبەوە ،هەروەها لە چەندین پۆست و پلەی
جیاوازی دەوڵەتدا كاریدەكرد ،بەمجۆرەش مردنی لینینی
قۆستەوە بۆ بە هێزكردنی جێپێی خۆی لە حزب و دەوڵەتدا.
لەو كاتەشەوە ستالین خۆی وەك جێنشینی لینین و میراتگرێكی
شەرعیی سیاسەت و ئایدیاكانی پیشاندا ،هەروەها هێرشی
توندی كردەسەر ترۆتسكی و گشت سیاسەت و پڕەنسیپەكانی
كە هەتاوەكو مردن بەرگری لێكردن.
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بەشی ()13
سۆسیالیزم لە یەك واڵتدا
ترۆتسكی مەترسییەكی گەورەی لە گەشەكردنی
بیرۆكراتیزمدا دەبینی ،هەموو رێگەیەكیشی دەگرتەبەر
بۆ ریگرتن لە دەركەوتنی ،ئەو ئۆپۆزسیۆنێكی چەپی
دروستكرد كە پالنی تایبەتی خۆی بۆ بە پیشەسازیكردن
( )industrializationخستەڕوو ،ئەمەش بە ئامانجی
زیادكردنی قەبارەی چینی كرێكاران و قورسایی كۆمەاڵیەتیی
ئەو چینە ،هەروەها بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی بژێوی و
فراوانكردنی ئاستی دیموكراسیەتی كرێكاریی.
بەاڵم ستالین و الیەنگرانی بە هەموو جۆرێك ئەو
پێشنیارانەیان رەتدەكردەوە ،لە بەرامبەردا پارێزگارییان لە
بااڵنسێكی هێواش و وریایانە دەكرد لە نێوان پیشەسازی
و كشتوكاڵدا ،هاوكات بەردەوامبوون لە دەوڵەمەندكردنی
میكانیزمەكانی بازاڕ كە بوو بە هۆی هێنانەئارای
كەشوهەوایەكی لەبار بۆ دووبارە بەرهەمهێنانەوەی
سەرمایەداری.
ترۆتسكی چاوی لە باڵوكردنەوەی شۆڕش بوو وەك
تاكە رێگە بۆ تێپەڕاندنی ئەو ئاستەنگانەی بوونەتە هۆی
دواكەوتوویی ئابوریی روسیا ،رزگاربوون لە فشارەكانی
سەرمایەداریی جیهانی .بەاڵم بزوتنەوە شۆڕشگێڕییەكانی
جیهان شكستی كەمەرشكێنیان بەركەوتبوو ،بە تایبەت ساڵی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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 1923لە ئەڵامنیا .شۆڕشگێڕەكانی ئەڵامنیا بە هۆی نەبوونی
هەلی شۆڕش و كەمی ژمارەیانەوە شكستیان نەهێنا ،بەڵكو
هۆكاری شكستەكەیان بریتیبوو لە الوازی و پەرتبوونی
پارتەكەیان و نەبوونی ئەزموونی پێویست بۆ رابەرایەتی
كردنی شۆڕش و گەیاندنی بە سەركەوتن.
لە ژێر كاریگەریی شكستەكەی ئەڵامنیادا ،ترۆتسكی
نامیلكە بە ناوبانگەكەی خۆی نووسی بە ناوی "وانەكانی
شۆڕشی ئۆكتۆبەر" ،بۆ نیشاندانی رۆڵی یەكالكەرەوەی پارتی
شۆڕشگێڕ لە رێبەرایەتیكردنی شۆڕشەكان و سەركردایەتی
كردنی بەرەو سەركەوتنی یەكجارەكی ،ئەمەش وەك
ئاماژەیەكی روون بۆ سەركەوتنی شۆڕشی روسیا لە بەرانبەر
ئەوەی لە ئەڵامنیادا روویدا.
"وانەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر" دەرگای كردەوە لە
بەردەم شەپۆلێكی دیكەی هێرش بۆسەر ترۆتسكی ،ستالین
و هاوكارەكانی گەلێك درۆیان هەڵبەست بە مەبەستی
شیواندن و ناشیرینكردنی ترۆتسكی و ئایدیاكانی ،هەروەك
داوای بەرپاكردنی جەنگێكیان دەكرد دژ بە ترۆتسكی بۆ
كەمكردنەوەی دەسەاڵتی لە نێو حزبدا .بە شێوەیەكی
تایبەتی ئاماژەیان بەوە دەدا كە ترۆتسكی ساڵی 1917
درەنگ پەیوەندیكردووە بە حزبەوە ،بەردەوامیش بوون لە
هێرشكردنەسەر تیۆرییەكەی ترۆتسكی "شۆڕشی بەردەوام".
شكستی شۆڕشی ئەڵامنی رەشبینی و بەدگومانییەكی
زۆری لە نێو كرێكاران و جوتیاراندا باڵوكردەوە ،كە بە
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درێژایی چەندین ساڵ بە دەست نالەباری بژێویی و جەنگەوە
گیرۆدەبوون.
لە كۆتایی ساڵی 1924دا ،ستالین دروشمی "سۆسیالیزم
لە یەك واڵت"ی داهێنا ،ئەمەش لە وتارێكیدا كە تایبەت بۆ
هێرشكردنەسەر تیۆرییەكەی ترۆتسكی "شۆڕشی بەردەوام"
نووسیبووی ،بەاڵم ئەو بیرۆكەیەی پێیوایە كە دەكرێت
روسیا دەوڵەتێكی سۆسیالیستی بونیادبنێت كە بە واڵتانی
سەرمایەداری دەورەگیرابێت ،گوزارشت لە وەاڵمێكی
توند دەكات بۆ كارێكی چاوپۆشی لێنەكراوی ماركسیستە
شۆڕشگێڕییەكان ،كە بریتیبوو لە باڵوكردنەوەی شۆڕش .ئەم
ئایدیا ستالینییە لەناوبەری پڕەنسیپی ئینتەرناسیۆناڵ بوو،
كە بریتیبوو لە دڵی ماركسیزم .لە الیەكی دیكەوە ترۆتسكی
جەختی دەكردەوە كە یان دەبێت شۆڕش باڵوبكرێتەوە ،یان
فشارەكانی سەرمایەداریی جیهانی دواجار دەبێتەهۆی لە
ناوبردنی شۆڕش .بەاڵم قسەكردنی ستالین دەربارەی ئەگەری
بونیادنانی سۆسیالیزم لە یەك واڵتدا ،تەنها ئەم گێرمە و
كێشەیەی بەدواوەبوو.
لە ساڵی  1928گەیشتنی بیرۆكراتەكان بە لوتكەی
دەسەاڵتی روسیا بووە دیفاكتۆ ،لە ژێر هەڕەشەی
هەڵگیرساندنی جەنگ لەگەڵ بەریتانیا و رووبەڕوبوونەوەی
قەیرانی قوڵی گوندەكان ،ستالین هەستا بە گۆڕانكارییەكی
ترسناك بەرەو كۆكردنەوەی ( )collectivizationناچارانەی
جوتیاران ،ئەوەبوو دەوڵەت دەستیگرت بەسەر زەوی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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جوتیاران و پڕۆسەی بە پیشەسازیكردنی خێرا ،كاریگەریی
زۆر بەهێزی هەبوو لەسەر ژیانی كرێكاران لە شارەكاندا.
ئەمە تەواو پێچەوانەبوو لەگەڵ پڕۆگرامی ترۆتسكی بۆ بە
پیشەسازیكردن ،هەروەها تەواو پێچەوانەش بوو لەگەڵ
هەوڵەكان بە ئامانجی گەشەپێدان و فراوانكردنی مەودای
دیموكراسیەتی كرێكاریی ،پڕۆژە ستالینییەكانی دەوڵەت
هەڕەشەیەكی مەترسیدار بوون لەسەر ژیانی ملیۆنان كرێكار
و جوتیاری روسیا.
ئەوە دەرئەنجامێكی رسوشتی بونیادنانی "سۆسیالیزم لە
یەك دەوڵەتدا" بوو ،روسیا ناچاربوو بگەڕێتەوە بۆ دەوڵەتە
سەرمایەدارییە پێشكەوتووەكان ،هەروەك ساڵی  1931ستالین
لە وتارێكیدا روونیدەكاتەوە" :ئێمە بە  100-50ساڵ لە دوای
واڵتە پێشكەوتووەكانی ئەوروپاوەین .پێویستە لە ماوەی 10
ساڵدا قەرەبووی ئەو دواكەوتنە بكەینەوە ...یان دەبێت ئەوە
بكەین یان تێكامندەشكێنن ".
كێبڕكێی ئابوری و سەربازی لەگەڵ جیهانی سەرمایەداریدا
لێكەوتەی ترسناكی هەبوو بۆسەر خودی روسیا؛ پالنی
پێنج ساڵەی روسیا كە ساڵی  1929دەستیپێكرد ،بووە هۆی
دابەزینێكی كارەساتئامێز لە ئاستی بژێوی جەماوەردا و
گیرۆدەكردنیان بە برسێتییەكی گەورە .لە ماوەی نێوان سااڵنی
 1930-1928ژمارەی كرێكاران كە ئۆردوگای كاری زۆرەملێ
 20هێندە زیادیكرد .لە پێناو بە هێزكردنی سیستەمەكەیدا،
ستالین پەنای بردەبەر ستەمكاریی و داپڵۆسینێكی زیاد
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لە رادە بۆ لە ناوبردنی گشت بەرهەڵستكارانی ،تەواوی
ئاسەوارەكانی دیموكراسی لەسەر دەستی ستالین لە ناوبران.
"سۆسیالیزم لە یەك واڵتدا" كاریگەرییەكی كارەساتئامێزی
هەبوو لەسەر بزوتنەوەی كۆمۆنیزمی جیهانی؛ ئەوەبوو
"كۆمێنرتن" لە قوتابخانەیەكی ئینتەرناسیۆنال بۆ تاكتیك و
سرتاتیژیی ،بووە دەزگایەك كە بە پێی بەرژەوەندییەكانی
سیاسەتی دەرەكیی ستالین رەنگی گرتبوو .ئەمەش بە واتای
چوونە نێو سرتاتیژیەتی دژبەیەك ئەنجامی وێرانكەر بە
دوای خۆیدا دەهێنێت ،چونكە جار لە دوای جار قوربانی
بە بەرژەوەندییەكانی چینی كاركەر دەدات بۆ پركردنەوەی
پێداویستییەكانی بیرۆكراتیزمی ستالینستی.
لە ساڵی  1926ترۆتسكی پەیوەندیكرد بە كامینێڤ و
زینۆڤێڤەوە -هاوپەیامنی پێشوتری ستالین -بۆ دامەزراندنی
"ئۆپۆزسیۆنێكی یەكگرتوو" ،بەاڵم مێژووی پڕ لە دوژمنایەتی و
ملمالنێی نێوان (ترۆتسكی) و (كامینێڤ و زینۆڤێڤ) ،كارێكی
گرانی بۆ الیانگرانیان خوڵقاندبوو بۆ متامنەكردن بە یەكرت.
بۆ بەردەوامبوونی "ئۆپۆزسیۆنی یەكگرتوو" لە كارەكانی،
پێویستبوو لەسەر هەردووال هەندێك سازش بۆ یەكرت بكەن،
تەنانەت گەیشتبووە ئاستێك كە ترۆتسكی بە كەمی دەربارەی
"شۆڕشی بەردەوام" قسەی دەكرد.
لەگەڵ ئەو الوازیەی بە هۆی جەنگ و برسێتییەوە
توشی كرێكاران و جوتیارانی روسیا بووبوو ،ئۆپۆزسیۆن
جگە لە رێسایەكی زۆر دیاریكراو پشتی بە هیچی دیكە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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نەبەستبوو بۆ رووبەڕوبوونەوەی ستالین و بیرۆكراسیەتەكەی.
بەمجۆرە ئۆپۆزسیۆن بە تەواوی تێكشكا .كاتێك ترۆتسكی
داوای رێپێوانێكی كرێكارانی كرد بە بۆنەی یادی  10ساڵەی
سەركەوتنی شۆڕشی 1917ی روسیا ،ئیدی بووە بیانوویەك
بە دەست ستالینەوە بۆ دەركردنی لە پارتی كۆمۆنیست،
دوای  10ساڵ لە رێكخستنی راپەڕینی چەكداریی ،1917
دوای  6ساڵ لە شكستپیهێنانی بەشێك لە بە هێزترین سوپا
ئیمپریالیستییەكانی جیهان ،ترۆتسكی لە حزب دورخرایەوە
و نەفی كرا.
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بەشی ()14
جیهانێك بەبێ فیزا
لە یەنایەری 1928دا و بە فەرمانی ستالین ،ترۆتسكی
راگوێزرا بۆ (ئاملا ئاتا) لە وپەڕی رۆژهەاڵتی روسیا .پاش
ساڵێكیش لە (ئاملا ئاتا)وە راگوێزرا بۆ توركیا و لە دورگەی
(برینكیبۆ) گیرسایەوە.
بێ خواستی خۆی زیاد لە چوار ساڵی لە توركیا بەسەربرد.
ترۆتسكی ئەو ماوەیەی بە ژیان لە "جیهانێكی بێ فیزا"دا
وەسفكرد ،هیچ واڵتێك ئامادەنەبوو ترۆتسكی لە خۆبگرێت،
لە چاوی حكومەتەكانەوە وەك تێكدەرێك تەماشادەكرا،
تەنانەت ئەو واڵتانەی ئەوروپاش كە بانگەشەی دیموكراسییان
دەكرد هاتنی ترۆتسكییان رەتدەكردەوە.
لە كۆتایدا ،هەندێك لە الیەنگرانی توانییان مافی
مانەوەی لە فەرەنسا بۆ دەستبخەن و دواتر لەوێشەوە بۆ
نەرویج ،بەاڵم كاتێك حكومەتی نەرویج رێگەی هاندانی
دژ بە ستالین و هێرشە بەردەوامەكانی لێگرت ،ترۆتسكی
بڕیاریدا زەوییەكی دیكە بدۆزێتەوە تا لەسەری بژیت .لە
كۆتایی ساڵی 1936دا هونەرمەندی گەورەی مەكسیكی (دیگۆ
ڕیڤێرا) توانی حكومەتی واڵتەكەی قایلبكات بۆ پێدانی مافی
مانەوە بە ترۆتسكی .هەتاوەكو تیرۆركردنی لەسەردەستی
یەكێك پۆلیسە نهێنییە بەكرێگیراوەكانی ستالین لە ئۆگۆستی
 ،1940ترۆتسكی لە مەكسیك مایەوە.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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بە درێژایی مانەوەی لە تاراوگە ،ترۆتسكی وزەیەكی زۆری
لە نوسیندا خستبووەگەڕ .ئەمە لە كاتێكدا بەكرێگیراوەكانی
ستالین لە كاردابوون بۆ شێواندی رۆڵی ترۆتسكی لە شۆڕشی
روسیا و پەیوەندییەكانی بە لینینەوە ،ترۆتسكی دەستیكرد بە
نوسینی زنجیرە كتێبێك بۆ تۆماركردنی مێژووی خۆی ،وەك
كتێبی ژیاننامەكەی" :ژیانی من" ،هەروەها "مێژووی شۆڕشی
روسیا" كە بە یەكێك لە گرنگرتین بەرهەمەكانی دادەنرێت.
سەرەڕای دابڕاویی و دوورەپەرێزییەكەی ،ترۆتسكی لە
نزیكەوە چاودێریی گۆڕانكاری و وەرچەرخانە سیاسییەكانی
جیهانی دەكرد ،بە چڕی دەربارەی سرتاتیژ و تاكتیكی
بزوتنەوە شۆڕشگێڕییەكانی زۆرێك لە واڵتان دەینوسی.
هاوشێوەی ماركس و ئەنگڵس و لینین ،ترۆتسكیش باوەڕی بە
زەروریەتی یەكێتی نێوان تیۆری و پراكتیك هەبوو .تەنانەت
لە تاراوگەش كە لە ژێر چاودێرییدا بوو ،سەرەڕای الوازی
قەبارەی گروپە شۆڕشگێڕییەكانی دەوری ترۆتسكی بەراورد
بە هێزە ستالینییەكان ،ترۆتسكی هەرچی لە توانادابوو
ئەنجامیدا بۆ ئۆرگانیزەكردنی الیەنگرانی لە سەرتاسەری
جیهاندا ،لە هەوڵی بەرپەرچدانەوەی ئەو رۆڵە تێكدەرانەیە
بوو كە كۆمێنرتن لە ژێر سەركردایەتی ستالیندا دەیبینی،
كە هەرە كارەساتئامێزەكەیان بریتیبوو لە رێگەدانی پارتی
كۆمۆنیستی ئەڵامنی بە – بە سەرپەرشتی راستەوخۆی
كۆمێنرتن -هاتنەسەر دەسەاڵتی هیتلەر.
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بەشی ()15
خەبات دژ بە فاشیزم
ترۆتسكی هاتنەسەر دەسەاڵتی فاشیزمی لە ئەڵامنیا بە
"گەورەترین شكستی چینی كاركەر لە مێژوودا" وەسفكرد .لە
یەنایەری 1933دا هیتلەر گەیشت بە دەسەاڵت ،ترۆتسكی
پێش روودانی بە سێ ساڵ هۆشداری سەبارەت بەم مەترسییە
دابوو ،لەوباوەرەدابوو كە سەركەوتنی فاشیزم بە تەنها
شكستی چینی كاركەری ئەڵامنی نییە ،بەڵكو شكستی گشت
هێزە پێشكەوتنخوازەكانی ئەوروپایە.
ترۆتسكی پێیوابوو كە دەتوانرا بەرپەرچی فاشیزم
بدرێتەوە و رابگیرێت ،چونكە رێكخستنەكانی چینی
كرێكارانی ئەڵامنیا گەورەتر و بەرفراوانرت بوون لە هەر
دەوڵەتێكی دیكە .لە ساڵی 1932دا پارتی سۆسیال دیموكراتی
ئەڵامنی زیاتر لە  1ملیۆن ئەندامی هەبوو ،لە كاتێكدا
ئەندامێتی پارتی كۆمۆنیستی ئەڵامنی نزیكەی  300هەزار
ئەندام بوو ،هەردوو حیزبیش نزیكەی  50هەزار ئەندامی
رێكخراوەكانی الوانیان هەبوو.
لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی سێپتێمبەری 1930ی
ئەڵامنیادا ،هەردوو پارتەكە (سۆسیال دیموكرات و كۆمۆنیست)
پێكەوە نزیكەی دوو ئەوەندەی پارتی نازی دەنگیان هێنا.
تەنانەت لە مارسی 1933دا و دوای گەیشتنی هیتلەر بە
دەسەاڵت و قەدەغەكردنی پارتی كۆمۆنیست و بەرپاكردنی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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تیرۆرێكی دڕندانە دژ بە هێزە چەپەكان ،كۆی ئەو دەنگانەی
هەردوو پارتی سۆسیال دیموكرات و كۆمۆنیستی ئەڵامنی بە
دەستیانهێنابوو بریتیبوو لە نزیكەی  12ملیۆن دەنگ .ئەوەی
لە هەموو شتێك گرنگرتە سەبارەت بە ژمارەی دەنگەكان،
وەك ترۆتسكی ئاماژەی پێدەدات سەرچاوەی دەنگەكانە،
كە بریتییە لە كرێكارە ئۆرگانیزەكراوەكانی رێكخراوە
كرێكارییەكانی كارگەكان و نێودڵی ئابوریی ئەڵامنیی.
ترۆتسكی لەوباوەڕەدا بوو كە تاكە رێگە بۆ راگرتنی
هیتلەر و نازییەكان بریتییە لە بەرەیەكی یەكگرتوو لە نێوان
كۆمۆنیستەكان و سۆسیال دیموكراتەكان ،بەاڵم تاكتیكەكەی
ترۆتسكی دژی سیاسەتی پارتی كۆمۆنیست بوو كە ئەویش
پەیوەستبوو بە سرتاتیژیەتی ستالینیستییانەی كۆمێنرتن.
كۆمێنرتن وەرچەرخانێكی دیاری بە خۆوە بینی لە
ساڵی 1928دا كە پێی دەوترێت "ماوەی سێیەم" .ماوەی
یەكەم بریتیبوو لە سااڵنی  1917بۆ  ،1923كە بریتییە لە
ماوەی راپەڕینە شۆڕشگێڕییە گەورەكان كە روسیا و گشت
ئەوروپای گرتبۆوە ،هەروەها ماوەی دووەم بریتییە لەو
ماوەیەی كە بە جێگیربوونی سەرمایەداری نارساوە لە 1923
بۆ  ،1928وەك ترۆتسكیش ئاماژەی پێداوە بریتییە لە ماوەی
هەڵە كارەساتئامێزەكان ،كاتێك لە واڵتی چین پشت بە
ناسیۆنالیستەكان دەبەسرتێت ،لە بەریتانیاش بە سەندیكاییە
بیرۆكراتەكان.
بە قسەی ستالین و رابەرانی كۆمێنرتن بێت ،ماوەی
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سێیەم بریتییە لە كۆتا قەیرانی سەرمایەداری ،بەو مانایەی
رابوونێكی بە هێزی هێرشی شۆڕشگێڕانە بۆسەر سەرمایەداری
بەڕێوەیە .بەوجۆرە ئەم تێڕوانینە لە دامەزراندنی سەندیكا
"سوور"ەكاندا رەنگیدایەوە كە تەنها كۆمۆنیستەكانی لە
خۆدەگرت و سیاسەتی بەرەی یەكگرتووی رەتدەكردەوە،
بەجۆرێكیش مامەڵەی لەگەڵ "سۆسیال دیموكراتەكان" دەكرد
وەك ئەوای "سۆسیال فاشیست" بن ،هەربۆیە ئەوانیش بوونە
دوژمنی سەرەكی بۆ كۆمۆنیستەكان.
لە بەرامبەردا ترۆتسكی باسی لەوەدەكرد كە بەڵگەیەكی
حاشاهەڵنەگر نییە بیسەملێنێت قەیرانی ئابوری بە شێوەیەكی
حەمتی رادیكاڵیزمی شۆڕشگێڕی الی جەماوەرێكی بەرفراوان
دەخوڵقێنێت .زووزوو داوای لە كۆمۆنیستەكان دەكرد فشار
بخەنەسەر سۆسیال دیموكراتەكان بۆ دامەزراندنی بەرەیەكی
یەكگرتوو لە نێوانیاندا ،لە پێناو بەگژداچوونەوەی فاشیزم.
ترۆتسكی لە میانەی شیكارێكی كۆنكرێتیی خودی
فاشیزمەوە ئەم سرتاتیژییەی دامەزراند ،دەڵێت فاشیزم
"بزوتنەوەیەكی دژە شۆڕشە" و فۆكوس دەخاتەسەر چینی
ناوەڕاست كە بە هۆی ئەو قەیرانە ئابورییەی لە سەرەتای
سییەكاندا ئەڵامنیای وێرانكردبوو بە جۆرێك لە جۆرەكان لە
هەستكردن بە ترس و نەبوونی ئارامیدا دەژیان .ترۆتسكی
دەنووسێت كە پێویستە لەم جێڕەوتەدا لە دیاردەی هیتلەر
تێبگەین؛ وەك رەنگدانەوەیەكی زیندوی چینی ناوەڕاستی
ترس لێنیشتوو.
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راستە چینی ناوەڕاست پێكهێنەری بنەڕەتیی بنكەی
جەماوەریی فاشیزم بوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ترۆتسكی
پێیوابوو بەبێ پشتگیریی هەندێك یەكەی چینی سەرمایەداران،
هیتلەر نەیدەتوانی بێتە سەر دەسەاڵت .سەرەڕای ئەوەی
سەرمایەداران هەمیشە دیموكراسیی بۆرژوازیی بە باش
دەزانن ،بەاڵم لە كاتی قەیرانە قورسەكاندا پەنا بۆ فاشیزم
دەبەن .ترۆتسكی ئەمەی بەو نەخۆشە چواند كە لە دكتۆری
ددان دەترسێت ،بەاڵم كاتێك ئازارەكە دەگاتە رادەیەكی بەرگە
نەگیراو ،ناچارە بچێتەالی دكتۆرەكە .لە كاتی ئەو داڕوخانە
ئابورییەی لە سەرەتای سییەكاندا ئەڵامنیا بە خۆیەوە بینی،
سەرمایەدارە ئەڵامنییەكان لە چاوی هیتلەرەوە بە دوای
هەلێكی نوێدا دەگەڕان بۆ تێكشكاندنی رێكخراو و پارتەكانی
چینی كرێكاران ،وەك رێگەخۆشكەرێك بۆ گەڕاندنەوەی
قازانجەكانیان و رزگاربوونیان لە قەیرانەكە.
ترۆتسكی راڤەی ئەم بابەتەی كردووە ،كاتێك وەزیفەی
بنەڕەتیی فاشیزم دەستنیشان دەكات كە بریتییە لە هەوڵدان
بۆ لە ناوبردنی تەواوی رێكخستنەكانی چینی كرێكاران،
تەنانەت ئەگەر ببێتە مایەی كۆتاییهێنان بە دیموكراسیی
پەرلەمانییش .ئەمە دۆخی ئەڵامنیا بوو؛ سڕینەوەی گشت
فۆڕمە رێكخراوەییە جەماوەرییەكان -تەنانەت تیمەكانی
دیدەوانییش قەدەغەكران ،-هەروەها قەاڵچۆكردنی سەرجەم
پێكهاتە دیموكراتیكەكان و دامودەزگاكانیان ،هەربۆیە
هەوڵەكانی پارتی سۆسیال دیموكرات بۆ دامەزراندنی
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ئۆپۆزسیۆنێكی پەرلەمانی ،بە شكستێكی گەورە كۆتاییهات.
ترۆتسكی هەمیشە بەوجۆرە باسی لە راسیزم دەكرد كە
وەك ئەو دەڵێت (داهێنانی رەگەزە) -لە الیەن نازییەكانەوەبەكاردێت بۆ پاڵپشتیی لە سیستەمەكەیان.
پارتی كۆمۆنیستیش خاوەن هێزێكی وەها نەبوو كە
بتوانێت شكست بە فاشیزم بهێنێت .ئەوەی بارودۆخەكەی
ئاڵۆزكردبوو بەردەوامبوونی كۆمۆنیستەكانی ئەڵامنیا بوو لە
سرتاتیژیەتێكی كارەساتئامێز ،كە سۆسیال دیموكرات وەك
دوژمنی سەرەكی دەبینێت ،هەروەك پەنایان دەبردەبەر
جیاكردنەوەیەكی تەواو لە نێوان بنكە جەماوەرییەكەیان و
بنكەی جەماوەری پارتی سۆسیال دیموكرات.
گشت ئارگومێنتەكانی ترۆتسكی لەم بابەتەدا بەو
ئاڕاستەیەدا بوون كە تاكە رێگەی راگرتنی فاشیزم بریتییە
لە ئەكتی یەكگرتووی ملیۆنان كرێكاری ئۆرگانیزەكراو
لە سەندیكا و پارتە سیاسییەكاندا .هەروەها مشتومڕی
لەسەرئەوە دەكرد كە ئەم بەرە یەكگرتووە گەشە دەكات
و لە بەرگریكردنەوە بەرەو هێرشكردن دەڕوات ،لە میانەی
خەباتیشدا وەردەچەرخێت بۆ رێكخستنی كرێكاریی
هاوشێوەی سۆڤیەتەكان كە توانییان لە ساڵی  1917دەسەاڵتی
سیاسی روسیا بە دەستەوە بگرن ،بەاڵم كۆمۆنیستەكانی
ئەڵامنیا گوێی خۆیان لە گشت ئەم مشتومڕانە كەڕكردبوو.
جێبەجێكردنی تێزەكانی ترۆتسكیش لە ئەڵامنیادا هێندە
ئاسان نەبوون ،زەحمەت بوو كۆمۆنیستەكانی ئەڵامنیا لە
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

165

بیریانبچێتەوە كە ئەوە سەركردەكانی سۆسیال دیموكرات
بوون پێش چەند ساڵێك رێگەخۆشكەر بوون بۆ تیرۆركردنی
رۆزا لۆكسمبۆرگ و كارڵ لیبكنێخت  .بەاڵم ترۆتسكی لەسەر
بۆچوونەكانی بەردەوام بوو كە یەكڕیزی نێوان رێكخراو و
پارتەكانی چینی كرێكارانی ئەڵامنیا كارێكی زەرورییە.
سەرەڕای قورسایی سیاسی و مێژووی ترۆتسكی ،زۆر
كەس گوێیان بۆ قسەكانی نەدەگرت ،تەنها كەمینەیەك لە
الیەنگرانی نەبێت كە ژمارەیان لە  500كەس تێندەپەڕی ،ئەم
كۆمەڵەش لەهەوڵی بەردەوامی خۆفراوانكردن و گەشەكردندا
بوون ،بەاڵم بێئەنجام بوو .زۆرینەی كتێبەكانی ترۆتسكی
چاپ و باڵودەكرانەوە ،بەاڵم كاریگەرییەكی وەهایان نەبوو
شایەنی باس بێت.
ترۆتسكی تەواو دركی بە دڕندەیی و مەترسییەكانی
فاشیزم كردبوو ،بەاڵم دەستەوەستان بوو لە راگرتنی .بەمجۆرە
هۆشداریدا بە كرێكارانی ئەڵامنیا" :ئەگەر فاشیزم بگاتە
دەسەاڵت ،وەك تانكێكی ترسناك بەسەر ئێسك و پروسك و
كەللەسەرتاندا دەڕوات " .جێگەی داخە بەوپەڕی تراژیدییەوە،
ئەو هۆشدارییە راست دەرچوو.
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بەشی ()16
شۆڕشێكی غەدرلێكراو
هەتاوەكو ساڵی  ،1933ترۆتسكی لەو باوەڕەدا بوو كە
كۆمێنرتن و پارتی كۆمۆنیستی سۆڤیەتی دەكرێت چاكسازییان
تێدا بكرێت ،بەاڵم پاش گەیشتنی هیتلەر بە دەسەاڵت
لە ئەڵامنیا ،و بە بێ هیچ خەباتێكی راستەقینە دژ بەم
پرۆسەیە لە الیەن پارتیی كۆمۆنیستی ئەڵامنییەوە لەسەر
بنەمای ئامۆژگارییەكانی كۆمێنرتن ،ترۆتسكی گەیشتبووە ئەو
باوەڕەی كە شۆڕشێكی "سیاسی" لە روسیا پێویستە ،هەروەها
پێویستییەكی فەرامۆشنەكراویش هەیە بۆ دامەزراندنی
رێكخراوێكی ئینتەرناسیۆناڵی نوێ.
دوای نزیكەی  5ساڵ ،كۆبونەوەیەك لە نێوان  21نوێنەری
 11واڵتی جیاجیا لە فەرەنسا رێكخرا و "ئینتەرناسیۆنالی
چوارەم" راگەیەندرا .جگە لە نوێنەری ئەمریكا ،گشت
نوێنەرانی دیكە نوێنەرایەتیی هێزی فرە الوازی واڵتەكەیان
دەكرد .بە پێچەوانەی "ئینتەرناسیۆناڵی سێیەم" كە لە
ژێر سایەی چاالكیی و گڕوتینێكی بێپێشینەی بزوتنەوە
شۆڕشگێڕییەكانی جیهان سەریهەڵدا ،لە ماوەیەكی كورتدا
توانی زۆرێك لە هێزە سۆسیالیستییە شۆڕشگێڕەكان بۆ
سرتاتیژیی و دروشمەكانی خۆی راكێشبكات ،ئینتەرناسیۆناڵی
چوارەم لە ژێر سایەی ماوەیەكی درێژ لە شكستی یەك بە دوای
یەك و بااڵدەستبوونی فاشیزم و بەرپابوونی جەنگی جیهانی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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دووەم دامەزرا ،هەربۆیە ئینتەرناسیۆناڵی چوارەم نەیتوانی
ئەو گۆشەگیرییە بشكێنێت كە بە سەریدا سەپێندرابوو.
ساڵی  1936ترۆتسكی كتێبی "شۆڕشێكی غەدرلێكراو
 "The Revolution Betrayedدەنوسێت ،كە تێیدا بە وردی
رسوشت و واقیعی روسیای ستالینیستی خستۆتەڕوو .بێگومان
ئەوە هەوڵێك بوو بۆ دووبارە بەخشینەوەی مانای راستەقینە
بە سۆسیالیزم وەك سیستەمێكی دامەزراو لەسەر بنەمای
یەكسانی و ئازادی و دیموكراسی .لەو سەروبەندەدا ستالین
رایگەیاند كە روسیا كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستیی بونیادناوە،
لە كاتێكدا ترۆتسكی جەختی لەوە دەكردەوە كە روسیای
ستالینیستی دەوڵەتێكی سۆسیالیستی نییە ،بە بەڵگەی
ئەوەی بە هیچ جۆرێك یەكسانی لە كۆمەڵگەی روسیادا نییە.
لە شیكردنەوەشی بۆ پرسی ژن لە كۆمەڵگەدا ،ترۆتسكی
دەنوسێت "ناكرێت باس لە سەركەوتنی سۆسیالیزم بكرێت،
لە كاتێكدا لە روسیا لەشفرۆشی لە رادەبەدەر هەبێت ".
تاوانەكانی ستالین لە مڕۆدا بۆ هەموو كەس روون و
ئاشكران ،بەاڵم لە سییەكانی سەدەی رابردوودا بەمجۆرە
نەبوو .ترۆتسكی یەكەم سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ بوو كە
شیكارییەكی وردی ماركسیستیی سەبارەت بە روسیای
ستالینیستی بخاتەڕوو ،رەخنەكانی چەشنی بۆمبێك بوون
بە رووی هەموواندا تەقینەوە .ترۆتسكی ئاماژەی بەوەدا
كە ستالین گشت دەستكەوتەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەری
لە باربردووە ،بۆ منوونە لەسەرئاستی مافی ژنان ،ستالین
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دووبارە مافی لەباربردنی قەدەغەكردەوە ،هەروەها تەاڵق لە
سەردەمی ستالیندا ببوە ئیمتیازێك بۆ كەسێك كە بتوانێت بە
پارە بەدەستیبهێنێت ،لەگەڵ چەندین بابەتی دیكە .هەروەها
لەسەردەستی ستالین بوو كە رزگاریی نیشتیامنیی نەتەوە
چەوساوەكان و مافی چارەی خۆنوسینی گەالن گۆڕدرا بە
شۆڤێنیزمی روسی ،كە تەواوی مافە نەتەوەییەكانی لە ناوبرد.
لەگەڵ ئەوەشدا ،خەماڵندنی ترۆتسكی لە شیكردنەوەی
بۆ بیرۆكراسیی ستالینیستی و رۆڵی لە دژە شۆڕشدا بە
تەواوی راست دەرنەچوون ،ترۆتسكی كەوتە هەڵەوە كە
پێیوابوو روسیا لەو سەردەمەدا نوێنەرایەتی "دەوڵەتی
كرێكاریی" دەكات ،بەڵكو ئەو دەوڵەتەی ترۆتسكی بەم
جۆرە وەسفیدەكرد بریتیبوو لە حكومڕانییەكی بیرۆكراتیك
لە لوتكەی دەسەاڵتدا .دواتر هەندێك لە سۆسیالیستەكانی
وەك (تۆنی كلیڤ)ی دامەزرێنەری رەوتی سۆسیالیزمی
شۆڕشگێڕیی ،بەشداربوون لە درێژەدان و گەشەپێدانی
شیكارییەكەی ترۆتسكی ،بەاڵم كلیڤ مشتومڕی لەسەر
ئەوەدەكرد كە رووسیای ژێر دەسەاڵتی ستالین هەر لە
بنەڕەتەوە دەوڵەتێكی پرۆلیتاری نەبووە ،بەڵكو فۆرمێكی
دیكەی سەرمایەداری بوو ،كە لە جیاتی پیاوانی خاوەنكار
و ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی كۆمپانیا گەورەكان ،لەالیەن
دەوڵەتەوە بەڕێوەدەبرا ،هەربۆیە پێیدەوت "سەرمایەداریی
دەوڵەتیی ."State capitalism
لە پێناو دەستدرێژیكردنە سەر ئاستی بژێویی كرێكاران و
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جوتیارانی روسیا ،ستالین هەستا بە بەرتەسككردنەوەی زیاتری
مەودای هەموو جۆرێك لە جۆرەكانی ئۆپۆزسیۆن لە روسیا.
لەم بوارەدا ستالین بە دانەپاڵی تۆمەتی تیرۆریست و تێكدەر
و داردەستی فاشیزم ،ئیدانەی ترۆتسكی و هەموو ئەوانەی
دەكرد كە بەرهەڵستیی سیستەمەكەیان دەكرد .ستالین بە
مەبەستی باڵوكردنەوەی ترس و دڵەڕاوكێ لە نێو جەماوەردا،
كۆمەڵێكی زۆر درۆ و پڕوپاگەندەی ساختەی سەبارەت بە
"ترۆتسكیزم" هەڵبەست ،تەنانەت تۆمەتی ئەنتی سیمیتیكی
ئاڕاستەی ترۆتسكی و گشت ئەو نەیارانەی دەكرد كە خاوەن
رەچەڵەكێكی یەهودی بوون.
ستالین هەستا بە بژاركردنی پارتی كۆمۆنیستی سۆڤیەت،
گشت نەیارەكانی لە حزب دەركرد .هەڵمەتەكە زۆرێك لە
الیەنگرە كۆنەكانی ستالینیشی گرتەوە؛ (بەڵشەفیكەكان) ،كە
پێشرت لە گرتوخانەكانی قەیسەر زیندانیی بوون ،هەندێكیان
نێردران بۆ گرتوخانە و ئۆردوگاكانی كاری زۆرەملێ ،زۆرینەشیان
پاش تۆمەتباركردنیان بە بەكرێگیراوی فاشیزم و هەوڵدان بۆ كاری
تیرۆریستی لە سێدارەدران .بێگومان لە سێدارەدانەكە پاش ئەوە
بوو كە لە ژێر ئازار و ئەشكەنجەدا دانیان بەو تۆمەتانەدا دەنا،
تەنانەت ئەوانەش كە ئیعرتافییان نەدەكرد ،لە سێدارەدەدران.
لە نێوان 37-1935دا ،ستالین چەندین دادگایی كرد
كە دادگاییكراوەكان كۆمەڵێكی زۆر لە سەركردە كۆنەكانی
بەڵشەفیك بوون ،وەك (كامینێڤ و زینۆڤیڤ) ،كە لە شۆڕشی
1917دا ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی پارتی بەڵشەفیك
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بوون ،پاشانیش بوونە گرنگرتین هاوبیرەكانی ستالین پێش
ئەوەی لەگەڵ ترۆتسكیدا پەیوەندی بكەن بە "ئۆپۆزسیۆنی
یەكگرتوو"ەوە لە نێو حزبدا .ئەوەبوو ناچاركران بە ئاشكرا
و لە بەردەم جەماوەردا دان بە وەدا بنێن كە هاوشانی
ترۆتسكی بەكرێگیراوی فاشیزمن ،پاشان گوللەباران كران.
لە راستیدا ستالین گشت هاوڕێكانی لە كۆمیتەی
ناوەندیی بەڵشەفیكی ساڵی 1917ی لەسێدارەدا ،جگە لە
ترۆتسكی كە دوورخرایەوە بۆ تاراوگە ،هەروەها (ئەلیكساندرا
كۆلۆنتای) كە لە كاتی ئەو دادگاییە كارتۆنییەدا لە پۆستی
باڵیۆزی یەكێتی سۆڤیەت لە ئەوروپا كاریدەكرد.
ستالین هەمیشە هەوڵی ئەوەی دەدا كە خۆی وەك
میراتگری شەرعیی لینین پیشانبدات ،تەنانەت هەتاوەكو
ئەمڕۆش زۆرن ئەوانەی لینین و تاوانەكانی ستالین
پێكەوەدەبەستنەوە .جگە لە پێویستیی ستالین و هەوڵە
بەردەوامەكانی بۆ سڕینەوەی كۆی میراتی شۆڕشی ئۆكتۆبەر
پێویست بە خستنەڕووی هیچ شتێكی زیاتر نییە كە ببێتە
دابڕانێكی تەواوەتی لە نێوان شۆڕشی بەلشەفیكیی ئۆكتۆبەر
و تاوانە نامرۆڤانەكانی ستالین .هەروەك چۆن ترۆتسكی
دەنووسێت "هەوڵەكانی بژاركردنی ناو حزب نەك تەنها
هێڵێك لە خوێن ،بەڵكو رووبارێك لە خوێنی كێشاوە لە نێوان
بەڵشەفیزم و ستالینیزمدا ".
لە ئۆگۆستی 1940دا ،یەكێك لە بەكرێگیراوەكانی ستالین
هەستا بە تیرۆركردنی ترۆتسكی لە ماڵەكەی خۆیدا لە مەكسیك.
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ستالین هەر بە تەنها ترۆتسكی نەكوشت ،بەڵكو تەواوی
خێزانەكەشی لە ناوبرد .یەكێك لە كچەكانی ترۆتسكی پاش
ملمالنێیەكی سەخت لەگەڵ نەخۆشی سیل مرد ،ئەوەش پاش
دوورخستنەوەی لە پارتی كۆمۆنیست و رێگرتن لە كاركردنی.
كچێكی دیكەی بە ناوی (زینا) پەنای بۆ خۆكوشنت برد پاش
ئەوەی مێردەكەی و مێردی خوشكەكەی نێردران بۆ ئۆردوگای
كاری زۆرەملێ لە سیربیا .كوڕە گەورەكەی ترۆتسكی (لیۆن
سیدۆڤ) كە بە (لیۆڤا) نارساوە  -لە تاراوگە زۆر لە نزیكەوە لەگەڵ
ترۆتسكیدا كاری دەكرد -ساڵی  1938لە الیەن پۆلیسی نهێنی
ستالینەوە دەرمانداو كرا .تەنانەت بچوكرتین كوڕی ترۆتسكی كە
زانایەك بوو دووربوو لە كاری سیاسی ،بە هەمانشێوە ساڵی 1934
دەستگیركرا و پاشان نێردرا بۆ ئۆردوگای كار ،دوایین هەواڵی
ئەوەبوو كە ساڵی  1936مانی لە خواردن گرتووە .سەبارەت بە
ژنی یەكەمی ترۆتسكی (ئەلیكساندرا سكۆلۆڤسكایا) ،كە رۆڵێكی
چاالكی هەبوو لە ریزی ئۆپۆزسیۆندا ،لە ساڵی  1936لە شاری
(لینینگراد) دەركراو دواجار لە ساڵی  1938گوللە بارانكرا.
ئەمە تەنها چیرۆكێكی تراژیدیی ترۆتسكی نییە ،بەڵكو
ئاماژەی ئامادەیی تەواوی ستالینە بۆ لە ناوبردنی نەیارەكانی
و سڕینەوەی میراتی شۆڕشی ئۆكتۆبەر .وەك كوڕەكەی
ترۆتسكی (سیدۆڤ) دەنووسێت "ستالین وەك كەسێتیی
رقی لە ترۆتسكی نەبوو ،بەڵكو لەبەرئەوە رقی لێیبوو كە
بەرجەستەكەرێكی زیندوی میرات و ئایدیاكانی شۆڕشی
ئۆكتۆبەر بوو ".
172

مایك گۆنزالێس  -ئیسەم كۆنارا

بەشی ()17
ئایاترۆتسكیدەیتوانیشكستبەستالینبهێنێت؟
زۆرێك لە میژوونووسان ملمالنێی نێوان ترۆتسكی
و ستالینیان وەك ملمالنێی دوو كەس لەسەر دەسەاڵت
وێناكردووە .تەنانەت ئەگەر بابەتەكە لە فۆڕمێكی كەسییشدا
وەربگرین ،بە ئاسانی دەردەكەوێت كە تواناكانی ترۆتسكی
چەندین قۆناغ لەسەرو ستالینەوەیە ،بە پێچەوانەی
ترۆتسكییەوە ،ستالین رۆڵێكی الوەكی و پەراوێزیی هەبوو
لە شۆڕشی  .1917وەك مێژوونووسی روسی (سۆخانۆڤ)
دەڵێت "ستالین ئەو بەرهەستەی -نەك تەنها الی من -الی
هەمووان دروستكردووە كە تەنها دەستێكی خۆڵەمێشی
بووە لە شۆڕشدا " .بەاڵم ترۆتسكی دۆست و دوژمن شایەتی
لەسەر تواناكانی دەدەن لە گوتاردان و هاندان و رێكخستندا،
هەر ترۆتسكی رێكخەری راپەڕینی چەكداریی ئۆكتۆبەری
 1917بوو ،هەروەها سەركردایەتی سوپای سووری كرد بۆ
سەركەوتن لە شەڕی ناوخۆی .1921-1918
كاتێك ساڵی  1921كۆتایی بە شەڕی ناوخۆ هات ،بەراورد
بە چینی كرێكاران ،بیرۆكراتیزم چەندین هێندە گەشەیكرد،
نزیكەی  5,9ملیۆن فەرمانبەری بیرۆكراتی لە دەوڵەتدا
هەبوون ،لەكاتێكدا ژمارەی كرێكارانی كەرتی پیشەسازی
 1,25ملیۆن كرێكار بوون.
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كاتێكیش دوای كۆتاییهاتنی شەڕی ناوخۆ پیشەسازیی
روسیا دووبارە بونیادنرایەوە ،ژمارەی چینی كرێكاران بە
شێوەیەكی زۆر بەرزبۆوە ،بەاڵم كرێكاران هێشتا گیرۆدەی
الوازیی و ماندوویی سیاسی بوون ،ئەمە سەرەڕای كەمی
ژمارەیان بەراورد بە فەرمابەرە بیرۆكراتەنی دەوڵەت و
باڵوبوونەوەی نائومێدیی لە نێو ریزەكانیاندا .گشت ئەمانە
هۆكاربوون كە كرێكاران نەتوانن هیچ خەباتێكی بەرچاو دژ
بە ستالین و سیاسەتەكانی ئەنجامبدەن.
لە بەرئەوە سەرەڕای قورسایی سیاسیی ترۆتسكی و
هەبوونی رێز و شكۆیەكی بەرفراوان وەك سەركردەیەكی
شۆڕشی روسیا و سوپای سوور ،بەاڵم لەو دەمەی بیرۆكراتیزمی
ستالینی تەنگی پێهەڵچنی و لە حزب دەركرا و نەفیكرا بۆ
دەرەوەی روسیا ،هیچ بە دەنگەوەهاتنێكی جەماوەریی بۆ
پشتگیری لە ترۆتسكی بوونی نەبوو.
بە هۆی ئەوەی كەوتە ناو چەند هەڵەیەكی تاكتیكییەوە،
ترۆتسكی لە الیەن بەشێك لە الیەنگرانیەوە رووبەڕوی
چەندین رەخنە بووەوە ،بۆ منوونە بێدەنگبوونی لە نوسینێكی
لینین كە وەك وەسیەتێك ئامۆژگاریی دابوو بە البردنی ستالین.
راستە ترۆتسكی لە زۆربەی ئەوكاتانەی دەبوو قسەبكات
بێدەنگی هەڵبژارد ،تەنانەت هەندێك سازشی دەكرد كە
نەدەبوو بیانكات ،بەاڵم هەموو ئەو هەاڵنە جەوهەریی و
یەكالكەرەوە نەبوون لە ملمالنێیدا لەگەڵ ستالین.
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چارەنووسی شۆڕشی روسیا پەیوەست بوو بە
باڵوكردنەوەی شۆڕش لەسەر پنتەكانی دیكەی گۆی زەوی ،لە
كاتێكدا سەرمایەداریی جیهانیی لە هەوڵدابوو بۆ تەواو بە
دابڕاویی هێشتنەوەی روسیای سۆڤیەتیی لە گۆڕانكارییەكانی
واڵتانی دیكەی جیهان ،بە دیارییكراوی ئەمە بوەهۆی
بااڵدەستبوونی ستالین.
وەك باسامنكرد ستالین لە الیەك پشتی بە بنكەیەكی
بیرۆكراتیكی نێو دەوڵەت دەبەست ،لە الیەكی دیكە بە
الوازی و داڕوخانی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی كرێكاران .لە
هەمان كاتدا روودانی هەر شكستێكی شۆڕش لە جیهاندا،
دەبێتەهۆی داڕمانی متامنە و ئیرادەی شۆڕشگێڕیی الی
چینی كرێكاران .هەرچەندێك بارودۆخی ستالین رووی لە بە
هێزی بكردایە ،هێندەش زیاتر دەیتوانی دەسەاڵتی سیاسیی
خۆی بەسەر پارتە كۆمۆنیستییەكانی جیهاندا بسەپێنێت،
كە ئیدی وردە وردە دەبوونە بەكرێگیراوی سیاسەتی
دەرەكی روسیا ،كە ئەویش بەردەوام بوو لە سرتاتیژییە
كارەساتئامێزەكانی و جگە لە نشوستی زیاتر هیچی دیكەی
بەدوای خۆیدا نەهێنا.
سەرەڕای ئەوەی دواجار ترۆتسكی توشی شكستهات،
بەاڵم نەیارییە مەبدەئیەكەی میراتێكی تەواو جیاواز لە وەی
ستالینی لە دوای خۆی جێهێشت ،ترۆتسكی وەك وەفادارێكی
رۆحیی دیموكراسی و ئینتەرناسیۆنالی شۆڕشی ئۆكتۆبەر
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مایەوە .ئایدیای سێنرتاڵی ماركس بۆ شۆڕش ئەمەیە؛ پێویستە
كرێكاران خۆیان جیهان بگۆڕن "رزگاریی چینی كرێكاران بە
دەستی كرێكاران نەبێت بە دینایەت" .ئەمە ئەو میراتە بوو كە
هەمیشە ترۆتسكی دەگەڕایەوە بۆی ،ئەگەر وەك پێویستیش
دژ بە ناپاكییەكان خەباتی نەكردبێت ،النی كەم توانیویەتی
میراتە رەسەنەكە داببڕێت لە تاوان و الدانەكانی ستالین.

176

مایك گۆنزالێس  -ئیسەم كۆنارا

بەشی ()18
میراتی لیۆن ترۆتسكی
دوو پرەنسیپی بنەڕەتی هەن كە ترۆتسكی بە درێژایی ژیانی
دەگەڕایەوە بۆیان" :ئینتەرناسیۆناڵ" و "سۆسیالیزم لە خوارەوە".
ئەمڕۆش لەگەڵ هەڵكشانی بزوتنەوە جەماوەرییە جیهانییەكان
دژ بە نیۆلیبڕالیزم و سیاسەتەكانی سەرمایەداری ،هۆشیاریی
جەماوەر گەشەیكردووە و گەیشتۆتە ئەو رادەیەی درك بە گرنگیی
پشتیوانیكردنی تێكۆشانە جیاجیاكانی جیهان بكات .ترۆتسكی
پشتیوانێكی سەرسەختی گشت چەوساوە و مافخوراوەكانی جیهان
بوو ،بەاڵم هەمیشە جەختی لەوەدەكردەوە كە ئینتەرناسیۆناڵ
تەنها لە پشتیوانیدا خۆی نابینێتەوە ،بەڵكو زیاترە لەوە .پێش
چەندین دەیە لە تییۆرییەكانی "جیهانگیریی سەرمایەداریی"،
ترۆتسكی لەو باوەڕەدا بوو كە دەبێت وەك گشتێكی یەكپارچە
لەم جیهانە  -ئابورییەكی جیهانی و خەباتێكی جیهانی -بڕوانین.
ترۆتسكی لە كتێبەكەیدا؛ "شۆڕشی بەردەوام" جەخت لەوە
دەكاتەوە كە ئینتەرناسیۆناڵ تەنها پرەنسیپێكی ئەبسرتاكت نییە،
بەڵكو رەنگدانەوەیەكی سیاسی و تیۆریی رسوشتی ئابوریی
جیهانییە ،رەنگدانەوەی گەشەسەندنی جیهانیی هێزەكانی
بەرهەمهێنان و خەباتی چینایەتییە لەسەر ئاستی گشت جیهان .
گۆشەنیگای ترۆتسكی بۆ جیهان وەك گشتێكی یەكپارچە،
خاڵی جێگیر و نەگۆڕی گشت ئایدیا و چاالكییەكانی بوو ،لە
نێویاندا پەرەپێدان بە تیۆریی شۆڕشی بەردەوام ،بەرهەڵستیكردنی
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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جەنگی ئیمپریالیستی ،پرەنسیپە نەگۆڕەكەی دەربارەی زەروریەتی
باڵوكردنەوەی شۆڕش لەسەرئاستێكی ئینتەرناسیۆناڵ ،لەگەڵ
هەموو ئەوانەشدا بێگومان خۆجیانەكردنەوەی لە بزوتنەوەی
شۆڕشگێڕیی جیهانیی.
تێڕوانینی ترۆتسكی ،هاوشان لەگەڵ تێگەیشتنی بۆ رسوشتی
گەشەسەندنی تێكەاڵو و نایەكسان ،ئاماژەن بۆ ئەنجامگیرییەكی
سرتاتیژیی پەیوەست بە خەبات دژ بە سەرمایەداری ئەمڕۆ .لە
مڕۆدا ژمارەی كرێكارانی جیهان گەلێك لەو سەردەمە كەمرتە
كە ترۆتسكی تێیدا ژیاوە و ئایدیاكانی فۆرمولە كردوون ،ئیدی
ئێستا ئەوانەی لە زەوییەكاندا كاردەكەن كرێكاری كشتوكاڵیین
و چارەنوسی ژیان و كارەكەیان لە ژێردەستی سیستەمی
سەرمایەداری و كۆمپانیا گەورەكاندایە.
لە الیەكی دیكەوە چەندین شاری هەڕەمەكی و بەرباڵوی
واڵتانی جیهانی خواروو [هەژارنشین] هەن كە خانوەكانیان لە
تەنەكە دروستكراوە و بە شێوەیەكی ناڕێك لە پەراوێزی ئابوریی
جیهانییدا دەژین .لەو شارانەدا ،بۆ منوونە لە ئەمەریكای التینی،
زۆرێك لەو دانیشتوانانەی دەیان ساڵ لە ژێر سایەی جیاكاریی
رەگەزیدا ژیانیان بەسەربردووە ،لە ئێستاشدا بە دەست دواپلەی
هەژاریی و چەوساندنەوەوە دەناڵێنن .ئەم بارستە جەماوەرییە لە
كرێكاری هەژار و ناڕێكخراو ،چەشنی كۆگایەكن لە تەقەمەنیی
وزەی شۆڕشگێڕیی ،كە لە میانەی راپەڕین و شۆڕشی گەورەوە دژ
بە چەوساندنەوە و هەژاری سەردەردەهێنن ،بەاڵم ئەو خەباتانە
پێویستییەكی گەورەیان بە پێكەوەگرێدان هەیە لەگەڵ هێزی
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خەباتی چینی كرێكارانی رێكخراو لە كارگە و ئەو شوێنی كارانەی
كەوتوونەتە نێودڵی ئابوریی سەرمایەدارییەوە .ئەم یەكخستنەی
نێوان خەباتەكان دەشێت هەلی گەورەی شۆڕش و سەركەوتن
بخوڵقێنێت.
تیۆریی شۆڕشی بەردەوام ئەوە رووندەكاتەوە كە چۆن
خەباتەكان لە پێناو مافە سیاسییەكان و ریفۆرمە دیموكراتییەكان
سەرپێدەخرێن بەرەو خەباتی راستەوخۆ لە پێناو رزگاریی ئابوری
و كۆنرتۆڵكردنی پڕۆسەی بەرهەمهێنان لە الیەن كرێكارانەوە،
هەروەها تیۆرییەكە ئەوەش رووندەكاتەوە كە بۆچی ناتوانرێت
ئەم رزگارییە بە شێوەیەكی تەواوەتی بە دەستبهێرنێت و
كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی لە سنوری نەتەوەیی تاكە واڵتێكی
دابڕاو لە جیهان بونیادبرنێت.
لە دەوڵەتە هەرە هەژارەكانی ئەمڕۆی جیهان ،لە
چوارچێوەی تەسكی ئەو دەوڵەتانەدا هیچ چارەسەرێك نییە.
بۆ منوونە سەبارەت بە كێشەی فەلەستین ،كلیلی چارەسەری
رزگاریی بریتییە لە خەباتی فراوانی كرێكاریی لە گشت ناوچەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ،بە تایبەت لە میرسدا ،كە گەورەترین
هێزی كاركەری خاوەن ئەزموونی تێكۆشانی لە ناوچەكەدا هەیە.
لە بەرئەوە بونیادنانی سۆسیالیزم لە تاكە دەوڵتێكدا كارێكی
ئەستەمە تەنانەت ئەگەر دەوڵەتێكی دەوڵەمەندیش بێت.
دروستیی ئەم راستییە بە شێوەیەكی روون لە واڵتانی دواكەوتوو
لە رووی ئابورییەوە دەردەكەوێت.
پەیوەستبوونی ترۆتسكی بە پرەنسیپە شۆڕشگێڕییەكانەوە
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تەنها تایبەت نەبوو بە رێكخستنی راپەڕینی چەكداریی یاخود
ئامادەكاری بۆ مانگرتن ،بەاڵم بە تەواوی -هەروەك ماركس-
باوەڕی بە وەبوو كە رزگاریی دەبێت لەسەر دەستی خودی
جەماوەر بەدیبێت ،لە نیو دڵی ئەو جەماوەرەشدا؛ چینی
كرێكاران ،بەاڵم یەكێك لەو بەربەستانەی لە بەردەم ئەم رێگەیەدا
هەیە ،ئەوەیە گەلێكجار زۆرینەی جەماوەر درك بە پێویستی
ئازادبوونیان ناكەن ،یاخود متامنەی تەواویان بە ئیرادە و هێزی
بە كۆمەڵی خۆیان نییە بۆ دروستكردنی شۆڕش .لێرەوە ترۆتسكی
گرنگییەكی زۆری دەدا بە سرتاتیژیی و تاكتیك لە بونیادنانی
بزوتنەوە جەماوەرییە فراوانەكاندا بۆ بەدەستهێنان و راكێشانی
بەشی زۆری ئەم جەماوەرە لە ژێر كۆنتڕۆڵی ریفۆرمیزم و
ئاڕاستەكردنیان بەرەو ئایدیا و خەباتی شۆڕشگێڕەكان.
ئەمڕۆ زیندوبوونەوەیەكی بێپێشینەی بزوتنەوە
جەماوەرییەكانی سەرتاسەری جیهان دەبینین ،كە دەكرێت لە ژێر
سایەی بێمتامنەبوونی جەماوەر بە پارت و هێزە ریفۆرمخوازەكاندا،
ئەم بزوتنەوانە بتوانن شتێك بۆ جەماوەر بكەن .لەم بارەدا
سرتاتیژییەتی ترۆتسكی لە بەرەی یەكگرتوودا خاوەن گرنگییەكی
تایبەتە لە بەڕێوەبردنی هەڵمەتی فراوان بۆ بەرزكردنەوەی
داوا هاوبەشەكانی كەرتەكانی كرێكاران و هەژاران .لە هەموو
خەباتێكدا ،ئەگەر گەورە بێت یان بچووك ،چەندین مشتومڕ
دێنەئاراوە لە نێوان( :تاكتیكە ریفۆرمخوازییەكان) واتە گۆڕانكاری
لە ئاستی سەرەوەدا و لەو سنورانەی سەرمایەداری دەیانسەپێنێت،
لەگەڵ (تاكتیكە شۆڕشگێڕییەكان) كە بریتییە لە بەرفراوانكردنی
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بەشداریی جەماوەریی لەسەر ئاستی خوارەوە و رێكخستنی
ریزەكانی شۆڕشگێڕان و رووبەڕوبوونەوەی كۆتوبەندەكانی
دەوڵەتی سەرمایەداری .لە میانەی ئەم خەباتانەوە ئایدیاكان بە
شێوەیەكی كردارەكی دەست بە گۆڕانكاری دەكەن.
ئەوەی جێگەی ستایشە لە لیۆن ترۆتسكیدا ئەوەیە كە
تەنانەت دوای دەركردنی لە پارتی كۆمۆنیست و دوورخستنەوەی
بۆ دەرەوەی روسیا ،هەرگیز تەسلیمی ستالین و بێهیوایی نەبوو،
بەردەوام بوو لە خەبات ،خەباتێك كە تەنانەت لە سەخترتین
بارودۆخەكانیشدا هەمیشە ئاگردانی میراتی سۆسیالیزمی
شۆڕشگێڕیی بە گەشاوەیی هێشتەوە ،ئەو میراتەی بنەماكانی
دەگەڕێتەوە بۆ یەكسانیی و رزگاریی و ئینتەرناسیۆناڵ.
ئایدیاكانی ترۆتسكی بە هەمانشێوەی ماركس لە پێشووتردا،
دۆگامتیك نەبوون ،لە هەندێك باردا ئایدیای دروست نەبوون.
پێش تیرۆركردنی بە ماوەیەكی كورت ،ترۆتسكی پێشبینی ئەوەی
كرد هەریەكە لە سەرمایەداریی خۆرئاوایی و روسیای ستالینی لە
ئەنجامی جەنگی جیهانی دووەمەوە دەكەونە قەیرانێكی قوڵەوە،
دواتر گۆڕانكارییەكان نادروستیی پێشبینییەكەی ترۆتسكییان
دەرخست ،كە بووەهۆی پەرشوباڵوكردنەوە و شڵەژانی
الیەنگرەكانی لە پاش كۆتایهاتنی جەنگ ،بەاڵم ئەوەی دەمێنێتەوە
ئەركی نەوەكانی داهاتووە كە كار لەسەر ئایدیاكانی ترۆتسكی
بكەن و گەشەیان پێبدەن .بێگومان ئایدیاكانی ترۆتسكی پڕن لە
وانەی گرنگ بۆ نەوەی نوێ كە دژ بە سەرمایەداری و جەنگ
خەبات دەكەن .سەبارەت بە ئێمە -سەبارەت بە ترۆتسكیش
هەروەها -ئەم ئایدیایانە چەكی زیندوون بۆ گۆڕینی جیهان و
خەبات لەپێناو داهاتوودا.
كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
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 .1سەرجەم پەراوێزەكان لە الیەن وەرگێڕی كوردییەوە زیادكراون.
 .2هەر وشە و ڕستەیەك لە نێو ئەم دوو هێامیەدا [ ] نورسابێت،
زیادكراوی وەرگێڕی كوردییە بە مەبەستی روونكردنەوەی زیاتر.
 .3ئەم دوو كتێبە لە بنەڕەتدا بە زمانی ئینگلیزی نورساون بە
ناونیشانی (A rebels guide to Marx)، (A rebels guide to
 ،)Trotskyبەاڵم لە وەرگێرانە عەرەبییەكەدا كراون بە (تروتسكی
 ماركس ،النظریە واملامرسە) ،وەرگێڕانە كوردییەكەش لەبەرڕۆشنایی ناونیشانە عەرەبییەكەدا كراوە بە )ماركس  -ترۆتسكی،
تیۆری و پڕاكتیك).
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

ژ

ناوی بەرهەم

2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

34

داعش و داعشناسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

ماجید خەلیل

2015

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

دْ َ .س َور َعبدُالله

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری هەڵگورد جەالل
خۆرهەاڵتی ئاسیا
خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016
2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

107

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

114
115
116
117
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سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

بابان ئەنوەر

مایك گۆنزالێس  -ئیسەم كۆنارا

2016
206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

2016
2016
2016
2016
2016
2016
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