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پێشەكی وەرگێڕ:
خوێنەری بەڕێز ئەو نامیلكەیەی لەبەردەستتدایە ،بە ئامانجی
ئاشناكردنی خوێنەرانی كورد بە ژیان و خەبات و بیروبۆچوونەكانی ژنە
شۆڕشگێڕی پۆڵۆنیایی« ،رۆزا لۆكسامبۆرگ» ئامادە و وەرگێڕدراوە .لەم
كتێبەدا كورتەیەك لە ژیانی ئەو تێكۆشەرە كومۆنیستە خراوەتەڕوو ،لەگەاڵ
بۆچوونەكانی رۆزا سەبارەت بە ریفۆرم و شۆڕش .رۆزا لە «ریفۆرم یان
شۆڕش» جگە لەوەی روونكردنەوەیەكی تێرو تەسەل سەبارەت بە ریفۆرم و
شۆڕش لە بواری مێژووییەوە پێشكەشدەكات ،مشتومڕ و گەنگەشەی تیۆریكی
تووند لەگەڵ «ئێدوارد بێرنیشتاین» دەكات ،كە لەكۆتایی سەدەی نۆزدەدا،
پێداچوونەوەی بەتیۆرەكانی ماركسدا كردبوو .تەوەری دووەم ،بریتییە
لەهەڵوێستەكانی رۆزا سەبارەت بەمەسەلەی ژن .بەهۆی ئەوەی كە رۆزا
دەرفەتی ئەوەی بۆ نەڕەخسا ،تاوەكو بابەتێكی زۆر لەو بارەیەوە باڵوبكاتەوە،
تەنها چەند بابەتێكی سەبارەت بەمافی دەنگدانی گشتی باڵوكراوەتەوە ،ئەو
چەند بابەتەی لەسەر ئەو مەسەلەیە باڵوی كردووەتەوە ،لەگەڵ بابەتێكی «لیز
مەندێل» بەناونیشانی «رۆزا لۆكسامبۆرگ و مەسەلەی ژن»مان هێناوەتەوە.
هەروەك لیز مەندلیش لە بابەتەكەیدا بە دروستی دەڵێت رۆزا بەو بۆنەوە
بابەتێكی زۆری لەسەر مەسەلەی ژنان لێ باڵونەبووەتەوە ،چونكە ئەركی
ئەو كارەی ،بەژنە شۆڕشگێڕێكی دیكە بەناوی «كالرا زتكین» سپاردبوو
كە ئەندامی حیزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا بوو« .رۆزا لۆكسامبۆرگ»
6

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

بەرهەمی زۆری لەسەر مەسەلە جۆراوجۆرەكان باڵوكردۆتەوە .هیوادارم
كات و دەرفەتی ئەوەم بۆ بڕەخسێت ،كە بەرهەمەكانی دیكەشی وەربگێڕم.
پوختەی ژیان و خەباتی رۆزا لۆكسۆمبۆرگرۆژی 15ی كانونی دووەم،
ساڵڕۆژی مەرگی رۆزا لۆكسامبۆرگ ،ژنە كومۆنیست و تێكۆشەری پۆڵۆنیاییە.
پێش  92ساڵ ،رۆزا لۆكسامبۆرگ بە دەستی پارێزەرانی سەرمایە بە دڕندانەترین
شێوە كوژرا .رۆزا لۆكسامبۆرگ یەكێك بوو لەخەباتگێڕانی كومۆنیستی
سەردەمی خۆی ،تادوایین هەناسەی بەئەنتەرناسیۆنالیزمی پڕۆلیتاری وەفادار
مایەوە و لە دژی شەڕێك ،كە سەرمایەدارەكان و دەوڵەتەكانیان بەرپایان
كردبوو ،خەباتی كرد.
لەدایكبوون و الویەتی
رۆزا لۆكسامبۆرگ لە رۆژی()5ی مارسی ساڵی ( 1871واتە لەساڵێكدا
كە كۆمۆنەی پاریس هاتەئاراوە) لەشاری زاموش ،شارێك لەپۆڵۆنیای كۆنگرێس
(كە لەو رۆژانەدا لەژێر كۆنترۆڵی ئیمپراتوری روسیادا بوو) ،لە دایكبووە.
ئەو بچوكترین منداڵی بنەماڵەی جولەكەی خۆی بوو .پاش گواستنەوەی بۆ
وارشۆ ،رۆزا خوێندنی خۆی لەو شارەدا دەستپێكرد هەر لەوێش چووە ناو
گروپی «پرۆلیتاریا»وە بووە بە چاالكوانی سیاسی .لە ساڵی  ،1889هێشتا
تەمەنی  18ساڵ بوو ،بۆئەوەی دەستبەسەر نەكرێت ،لە پۆڵۆنیا هەڵهات و
چوو سویسرا.
سەردەمی خوێندكاری
رۆزا لەزوریخ ،جگە لە درێ��ژە بەكاری شۆڕشگێڕی ،درێژەیدا
بەخوێندن لەبواری زانستی سروشتی و ئابوری سیاسی ،لە زانكۆی زۆریخ.
لەهەمانكاتیشدا كەسانێكی وەكو ئانتولی لوناچارسكی لەو زانكۆیە بوون.
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لەو سەردەمەدا و پێش جیابوونەوەی حزبی سۆسیال دیموكراتی
روسیا ،رۆزا لەگەڵ زۆرێك لە سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا و كەسایەتیەكانی
وەك پێلێخانۆف و پاوێڵ ئاكسلرۆد ئاشنا بوو .ئەو ناسینانە پێش ئەوەبوو،
كە لۆكسامبۆرگ ناكۆكی تیۆرێكی قووڵی لەگەڵ حزبی سۆسیال دیموكراتی
كرێكاری روسیا ،لەسەر بابەتەكانی مافی دیاریكردنی چارەنووسی پۆڵۆنیای
دەرببڕێت.
كۆچكردن بۆ ئەڵمانیا
ساڵی  ،1898بڕوانامەی دكتۆرای لە بواری «گەشەی پیشەسازی
پۆڵۆنیا» ،وەرگرت .هەرلەم ساڵەدا چوو بۆ ئەڵمانیا و لەگەڵ كرێكارێكی
ئاڵمانی بەناوی گۆستاو لۆبێك هاوسەرگیری كرد و مافی هاوواڵتی ئەو
واڵت��ەی بەدەستهێنا و رۆیشت بۆ بەرلین و چووە ناو حزبی سۆسیال
دیموكراتی ئەڵمانیاوە.
پاش چووە ناو حزبەوە ،بۆماوەیەكی كورت ،نووسین و هەڵسوڕانی
ئاژیتاسیۆنی و شۆڕشگێڕانەی رۆزا دەستی پێكرد.
لەو سەردەمەدا ،یەكێك لە كتێبە بەناوبانگەكانی بە ناوی «چاكسازی،
یان ریفۆرم» نووسی.
رۆزا لەو كتێبەدا ،سەرەكیترین بابەتی قسەو باسەكانی سۆسیال
دیموكراتی ئەڵمانیای ،بە هاوكاری كەسانێكی وەك كارڵ كایۆتسكی لە دژی
بزووتنەوەی ریڤیزیۆنیستی هێنایەگۆڕ كە لەالیەن برنیشتاینەوە رێبەری دەكرا
و  ،ئەمەش بۆئەوە بوو زاڵبوونی خەتی بێرنێشتان بەسەر حزبدا بگرێت.
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شۆڕشی ()1905ی روسیا و لوتكەی هەڵسووڕانی سیاسی
لە كاتی شۆڕشی ()1905ی روسیادا ،رۆزا بەمەبەستییارمەتیدانی
شۆڕشگێڕان چوو وارشۆ و لەوێ زیندانی كرا .رۆزا لە روسیا بەرامبەر
بە مەنشەفیكەكان و ئێس ئاڕەكان پشتیوانی لە لینین و حزبی بەلشەفیك
كرد .لە ساڵی  1906رۆزا تیۆری «مانگرتنی گشتی»ی وەك «گرنگترین
چەكی شۆڕشگێڕانەی پڕۆلیتاریا» داڕشت .ئەو تیۆرە لەنێو حزبی سۆسیال
دیموكراتی ئەڵمانیادا ،قسەو باسێكی جدی لێكەوتەوە و (ئوت بێبڵ) و
(كارڵ كایۆتسكی) ،كەوتنە دژایەتیكردنی .رۆزا پاش ئازادبوونی سەرلەنوێ
گەڕایەوە بۆ ئەڵمانیا و سەرقاڵی وانەوتنەوە بوو لە قوتابخانەی حزبی
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا لە بەرلین ،هەر لەم ساڵەدا یەكێك لە
بەرهەمە بەناوبانگەكانی بەناوی «كەڵەكەكردنی سەرمایە»ی نووسی .ئەو
كتێبە روونكردنەوەبوو لەسەر بزاوتی سەرمایەداری بەرەو ئیمپریالیزم.
سپارتاكیستەكان و حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا
لەگەرمەی جەنگی جیهانی یەكەمدا ،رۆزا وێڕای سۆسیالیستێكی
ئاڵمانی دیكە ،واتە كارێل لیبكنێخت ،لەنێو حزبی سۆسیال دیموكراتی
ئەڵمانیادا ،فراكسیۆنێكی بە ئارەزوی شۆڕشگێڕانەوە پێكهێناو ناوی نا
«سپارتاكیست».
هۆكاری پێكهێنانی ئەو فراكسیۆنە ،ناكۆكی سیاسی «سپارتاكیستەكان»
لەگەڵ هەڵوێستی حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا ،كە پشتیوانی
هێرشی ئەڵمانیای بۆ سەر واڵتانی دیكە دەكرد .رۆزا ئەم سیاسەتەی حزبی
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیای بە»سۆسیال شۆڤێنیزم» ناوبرد.
یەكێتی سپارتاكیستەكان خۆی بە ئەنتەرناسیۆنالیست ناوبرد و لە
دژی سیاسەتی «ناسیۆناڵ شۆڤێنیزم»ی حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا
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هەڵوێستی وەرگرت .ئەوان داوایان لە سەربازانی ئاڵمانی دەكرد ،كە
چەكەكانیان بەرەو دەوڵەتی ئەڵمانیا بگەڕێننەوەو بیڕوخێنن.
بەهۆی دژایەتی ئاشكرای رۆزا لۆكسامبۆرگ لەگەڵ شەڕ ،سەرلەنوێ و
ئەمجارە وێڕای لیبكنێخت زیندانی كرا .رۆزا لە زینداندا «نامێلكەی یونیوس»
و «شۆڕشی روسیا» ،كە لە بەناوبانگترین كتێبەكانییەتی ئەون ،نووسی .لە
«نامیلكەی یونیوس»دا ،لۆكسامبۆرگ باسی بنەماكانی فكری سپارتاكیستەكانی
ك��ردووە .لەكتێبی «شۆڕشی روسیا»شدا ،چاوی بە روسیاو بە دەسەاڵت
گەیشتنی حزبی بەلشەفیكدا گێڕاوە .ساڵی  1918دەوڵەتی ئەڵمانیا ،پاش
كۆتایی شەڕ ،رۆزای ئازاد كرد و رۆزا دەستبەجێ دەستیكردەوە بە چاالكی.
كوشتنی رۆزا
حزبی سپارتاكیست بە رێبەرایەتی رۆزا لۆكسامبۆرگ و كارڵ
لیكبنێخت ،لە بەڕێوەبەران و رێكخەرانی شۆڕشی 1919-1918ی ئەڵمانیا
بوو .ئەم شۆڕشە لەالیەن كۆنەپەرستانی دەسەاڵتدار و بەهاوكاری حزبی
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا تێكشكا .رۆزا و كارڵ هەردووكیان دەستبەسەر
كران و بەشێوەیەكی دڕندانە لە كاتێكدا كە دەیانگواستنەوە بۆ زیندان،
كوژران.
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بەشی یەكەم :ریفۆرم ،یان شۆڕش

پێشەكی
رەنگە لەیەكەم روانیندا ناونیشانی ئەم بەرهەمە سەیر بێتە بەرچاو.
بەوەی ئایا سۆسیال دیموكراسی دەتوانێت نەیاری ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی
بێت؟ ئایا دەتوانین شۆڕشی كۆمەاڵیەتی ،واتە پێكهێنانی گۆڕانكاری بنەڕەتی
لەسیستەمدا كە ئامانجی كۆتایی سۆسیال دیموكراسییە ،لەبەرامبەر ریفۆرمی
كۆمەاڵیەتی دابنین؟ بەدڵنیاییەوە «نا» .خەباتی رۆژانە بۆ ریفۆرم ،بە ئامانجی
باشتركردنی هەلومەرجی كرێكاران لەچوارچێوەی ئەم سیستمە كۆمەاڵیەتیەدا
و بۆ جێگیركردنی ناوەندە دیموكراتیكەكان ،ئامرازیك دەخاتە بەردەست
سۆسیال دیموكراسی ،بۆئەوەی بەشداری لە خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا و
هەڵسوڕان بە ئاڕاستەی ئامانجی كۆتاییدا بكات ،واتە بەدەستهێنانی دەسەاڵتی
سیاسی و هەڵوەشاندنەوەی كاری كرێگرتە بكات .لە روانگەی سۆسیال
دیموكراسییەوە لەنێوان ریفۆرم و شۆڕشی كۆمەاڵیەتیدا ،پەیوەندییەكی
جیانەكراوە هەیە .خەبات بۆ ریفۆرم ،ئامراز و شۆڕشی كۆمەاڵیەتی ئامانجە.
لە تیۆری «ئێدوارد بێرنیشتاین»دا كە لەبابەتی «كێشەكانی سۆسیالیزم»
لە»نیۆ تێسایت»  1898-1897و بە تایبەتی لەكتێبەی «پێشمەرجەكانی
سۆسیالیزم و ئەركەكانی سۆسیال دیموكراتی» هێناویەتە گۆڕێ ،بۆ یەكەمجار
لەگەڵ ناكۆكی ئەم دوو هۆكارەی بزووتنەوەی كرێكاری بەرەوڕوو دەبینەوە.
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مەیلی تیۆریكی ناوبراو بەو ئاڕاستەدایە ،كە گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی ،واتە
ئامانجی كۆتایی سۆسیال دیموكراتی وەالبنێت و بەپێچەوانەوە ریفۆرمی
كۆمەاڵیەتی ،كە ئامرازیكی خەباتی چینایەتییە ،بكاتە ئامانج“ .بێرنیشتاین”
بە راشكاوی و بە وردی ئەم بۆچوونەی داڕشتووە ،كە «ئامانجی كۆتایی
هەرچییەك بێت ،بۆ من هیچە ،بزووتنەوە هەموو شتێكە».
بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە ئامانجی كۆتایی سۆسیالیزم ،تەنها هۆكاری
دیاریكەرە ،كە بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی لە دیموكراسی بۆرژوایی و
رادیكالیزمی بۆرژوایی جیادەكاتەوە ،تاقە هۆكارێكە كە سەرجەم بزووتنەوەی
كرێكاری لە هەوڵی بێهۆ بۆ باشتربوونی سیستمی سەرمایەداریی خەباتی
چینایەتی لە دژی ئەو سیستمە ،بە ئاڕاستەی لەناو بردنی دەگۆڕێت ،بۆ
سۆسیال دیموكراسی ،پرسیاری «ریفۆرم یان شۆڕش» هەروەك “بێرنیشتاین”
هێناویەتە گۆڕێ ،وەك ئەو پرسیارەیە« :بوون یان نەبوون؟» .مشتومڕ لەگەڵ
“بێرنیشتاین” و الیەنگرانی لەسەر ئەم ،یان ئەو شێوەی خەبات و ئەم ،یان
ئەو تاكتیك نییە ،بەڵكو قسە لەسەر تەواوی فەلسەفەی بوونی سۆسیال
دیموكراسییە.
(رەنگە ئەم بابەتە لەگەڵ لێكدانەوەی رواڵەتی تیۆری “بێرنیشتاین”
نەیەتەوە .مەگەر ئەو بەردەوام ئاماژە بە سۆسیال دیموكراسی و ئامانجەكەی
ناكات؟ مەگەر ئەو چەندین و چەندینجار و بە راشكاوی ناڵێت ،كە خۆیشی
بۆ ئامانجی كۆتایی هەوڵدەدات ،بەاڵم بەشێوەیەكی دیكە؟ مەگەر بە تایبەتی
جەخت لەسەر ئەوە ناكاتەوە ،كە كردەوەی پراكتیكی ئەمڕۆی سۆسیال
دیموكراسی ،بە تەواوەتی پشتگیریدەكات؟ بەدڵنیاییەوە گشت ئەوانە دروستن،
بەاڵم ئەوەش دروستە كە هەر بزووتنەوەیەكی نوێ لەكاتی داڕشتنی تیۆری
و ستراتێژی خۆیدا ،هەوڵدەدات لەنێو بزووتنەوەی پێشوودا ،جێ پێیەك بۆ
خۆی بكاتەوە ،هەرچەند رەنگە بەئاشكرا لەگەڵیدا ناكۆك بێت .بزووتنەوەی
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نوێ بە رێكخستنی خۆی لەگەڵ شێوەكانی ئەمڕۆ دەستپێدەكات و بەو زمانە
دەدوێت ،كە تا ئەمڕۆ قسەی پێكردووە .سەرئەنجام تۆوی نوێ توێكڵی كۆنە
هەڵدەدڕێت و بزووتنەوەی نوێ شێوە و زمانی خۆی دەبینێتەوە.
چاوەڕوانی ئ��ەوەی ،كە ئۆپۆزسیۆنی سۆسیالیزمی زانستی ،هەر
لەسەرتاوە خۆی ئاشكرا بكات و تا دوایین دەرئەنجامەكانی دەرببڕێت،
چاوەڕوانی ئەوەی كە بە ئاشكراو راشكاوانە ،حاشا لەبناغە فیكرییەكانی
سۆسیال دیموكراسی بكات ،بە مانای بەكەم گرتنی هێزی سۆسیالیزمی
زانستییە .ئەمڕۆ ئەگەر كەسێك بیەوێت بە سۆسیالیست دابنرێت و هاوكات
لە دژی ماركس ،قووڵترین بەرهەمی فیكری مرۆڤ لەم سەدەیە شەڕ
رابگەیەنێت ،دەبێت بەرێزگرتنی نابەدڵی لە ماركسیزمەوە دەستپێبكات.
دەبێت خۆی بە خوێندكاری ماركس لەقەڵەم بدات و لەنێو فێركارییەكانی
ماركسدا ،هەندێك خاڵ بۆ هێرشكردنەسەری بدۆزێتەوە و لەژێر ناوی
كامڵبونی زیاتری تێزی ماركس ئەم هێرشە دەرخواردی خەڵك بدات .هەربەم
بۆنەشەوە پێویستە بەبێ سەرنجدان بەتوێكڵی دەرەكی تیۆری بێرنیشتاین،
كاكڵەی حەشاردراوی ببینینەوە .ئەوە لە حزبی ئێمەدا بۆ الیەنێكی فراوان
لەپڕۆلیتاریای پیشەسازی پێویستی هەنوكەیی هەیە.
سوكایەتی و تۆمەتێكی بێشەرمانەترینی ئەو رستەیە لە دژی كرێكاران
نییە ،كە «مشتومڕی تیۆری تەنها بە كەڵكی رووناكبیران دێت ».الساڵ
سەردەمانێك وتبووی« :كاتێك كە زانست و كرێكاران ،ئەم دوو جەمسەرە
ناكۆكەی كۆمەڵ یەكبگرن ،بەمستی پۆاڵیینی خۆیان تەواوی ئەو كۆسپانە
تێكدەشكێنن ،كە لەسەر رێگای فەرهەنگدایە ».تەواوی هێزی كرێكاری
مۆدێرن بە زانستی تیۆری پشت ئەستوورە.
بەاڵم ناسینی ئەو مەسەلەیە بۆ كرێكاران گرنگییەكی زۆری هەیە،
چونكە لێرەدا رۆڵی “بێرنیشتاین” و دەسەاڵتی ناوبراو لە ناو بزووتنەوەكەدا
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لەگۆڕێدایە و ئەوە گۆشت و پێستی ئەوە ،كە بۆ فرۆشتن دەخرێتە بەرچاوی
هەمووان .رەوتی ئۆپۆرتۆنیستی لەناو حزبی ئێمە ،كە بێرنیشتاین لەبواری
تیۆریەوە فۆرمۆلەی دەكات ،بێجگە لە هەوڵێكی غەریزی بەو ئامانجەی،
كە گرەنتی دەسەاڵتی مەیلی وردەبۆرژوایی لەناو حزبدا بكات و پراكتیك
و ئامانجەكانی حزب لەگەڵ تیۆرییەكانیان رێكبخات ،هیچیتر نییە .لەالیەكی
دیكەوە پرسیار سەبارەت بە ریفۆرم ،یان شۆڕش پەیوەندی بەئامانجی كۆتایی
بزووتنەوە و تایبەتمەندی پڕۆلیتاریای ،یان وردەبۆرژوایی بزووتنەوەی
كرێكاریەوە هەیە.
بەم پییە بەقازانجی جەماوەری پڕۆلیتاریا حزبە كە چاالكانە و بەتێر
و تەسەلی لەگەڵ ئەومشتومڕە تیۆریكە و لەگەڵ ئۆپۆڕتۆنیزم ئاشنا بن .تا
ئەوكاتەی زانستی تیۆری ،ئیمتیازی ژمارەیەك «رووناكبیر»ی حزب بێت،
حزب لەبەردەم مەترسی بەالڕێ چووندایە .تەنها ئەوكاتەی كە جەماوەری
بەرینی كرێكاران ،چەكی تیژ و دڵنیای سۆسیالیزمی زانستی بەدەستەوەبگرن،
هەموو جۆرە مەیلێكی وردەبۆرژوایی و هەموو رەوتێكی ئۆپۆڕتۆنیستی
دەبنە بڵقی سەرئاو .لەوەها بارودۆخێكدا بزووتنەوەكە لەسەر زەوییەكی
پتەو و قایم رادەوەستێت« .چەندایەتی ئەوكارە دەكات)».
بەرلین18 ،ی ئاوریلی 1899
 .1مێتۆدی ئۆپۆڕتۆنیستی
ئەگەر تیۆرەكان رەنگدانەوەی دیاردەكانی جیهانی دەرەوەی مێشكی
مرۆڤن ،پێویستە لەبارەی تیۆری «ئێدوارد بێرنیشتاین» بڵێم ،كە هەندێكجار
ئەو بڕیارە لەسەری پێچەوانە بووەتەوە .لەوانە دەتوانین ئاماژە بەتیۆری
ناوبراو لەبارەی دامەزراندنی سۆسیالیزم لە رێگەی ریفۆرمی كۆمەاڵیەتیەوە
بكەین .با بزانین “بێرنیشتاین” لە چ بارودۆخێكدا ئەو تیۆرە دێنێتەگۆڕێ؟
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“بێرنیشتاین” لەبارودۆخێكدا ئەو بۆچوونە دێنێتەگۆڕێ ،كە بزووتنەوەی
ریفۆرمیستی لە ئەڵمانیا ،تووشی قەیرانێكی یەكالییكەرەوە بووەتەوە .بیر
لە تیۆرێك بكەنەوە ،كە دەیەوێت كۆنترۆڵی یەكێتییە كرێكارییەكان بەسەر
پڕۆسەی بەرهەمهێناندا بسەپێنێت .ئەوە لەبارودۆخێكدایە كە ئەزموونی
كرێكارانی بەرهەمهێنەری كانزا لە بەریتانیا لەوبابەتەوە شكستیانهێناوە ،یان
تیۆرێك بێننە بەرچاو ،كە خوازیاری بەدەستهێنانی زۆرینەیە لە پەرلەمەندا،
ئەویش لەدوای پێداچوونەوە بەسەر یاسای بنەڕەتی ساكسۆن و دەستدرێژییەك،
كە لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی رایشتاگدا (پەرلەمانی نەتەوەیی ئەڵمانیا)،
كرایە سەر مافی دەنگدان .سەرەڕای ئەوە ،ئێمە پێمانوایە خاڵی سەرەكی
سیستەمی «بێرنیشتاین» لەتێگەیشتنی ئەودا ،لە ئەركە هەنوكەییەكانی
سۆسیال دیموكراسیدا نییە .پێویستە لەخاڵێكدا بەدوای كاكڵەی سەرەكیدا
بگەڕین ،كە ناوبراو لەبارەی رێگای كامڵبونی بابەتی كۆمەڵگەی سەرمایەداری
باسیدەكات .كە هەڵبەت پەیوەندییەكی چڕوپڕی لەگەڵ تێگەیشتنی ئەو لە
ئەركە هەنوكەییەكانی سۆسیال دیموكراسیدا هەیە.
«بێرنیشتاین» پێیوایە ئەگەری داڕمانی گشتی سەرمایەداری لە جاران
كەمترە و ئەو ئەگەرە رۆژ بەرۆژ كەمتر دەبێتەوە ،چونكە لەالیەكەوە
سەرمایەداری نیشانیداوە توانایی ئەوەی هەیە خۆی رێكبخات ،لەالیەكی
دیكەشەوە بەرهەمهێنانی سەرمایەداری زیاتر لەجاران گۆڕانكاری بەسەردا
دێت« .بێرنیشتاین» دەڵێت توانایی سەرمایەداری بۆ رێكخستنی خۆی لەچەند
خاڵێكدا دەردەكەوێت:
 .1لەناوچوونی قەیرانە گشتییەكان ،كە بەهۆی گەشەی سیستەمی
متمانەیی ،رێكخراوەكانی خاوەنكاران ،ئامێرەكانی پەیوەندی گرتن و
خزمەتگوزاری بەرینی زانیارییەوە ،هاتووەتەئاراوە.
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 .2بەهۆی چەمەواز هەڵنەگری چین و توێژە مامناوەندەكان،
كە لەجیابوونەوەی بەردەوامی لقەكانی بەرهەمهێنان و بەرزبوونەوەی
تووێژگەلێكی بەرین لە پڕۆلیتاریا بۆ نێو چینی مامناوەند سەرچاوەدەگرێت.
 .3سەرئەنجام بەهۆی باشتربوونی بارودۆخی ئابوری و سیاسی
پڕۆلیتاریا ،لە ئاكامی خەباتی یەكێتییە كرێكارییەكاندایە.
لە ئاكامدا دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی ،كە سۆسیال دیموكراسی نابێت
خەباتی خۆی بە ئاراستەی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی ببات ،بەڵكو
تەنها لەرێگای باشتركردنی بارودۆخی چینی كرێكار و لەرێگەی دامەزراندنی
سۆسیالیزم (ئەویش ،نەك لەرێگەی قەیرانێكی كۆمەاڵیەتی و سیاسییەوە،
بەڵكو لەرێگەی پەرەپێدانی لەسەرخۆ بە چاودێری كۆمەاڵیەتی و دەرهێنانی
قۆناغ بە قۆناغی بنەماكانی رێكخراوەكانی هەرەوەزی بەكاربەر) خەباتبكات.
«بێرنیشتاین» لەنێو تیۆرەكانیدا شتێكی نوێ نابینێت .بەپێچەوانەوە
پێیوایە ئەو تیۆرانە لەگەڵ بۆچوونەكانی ماركس و ئەنگڵس و ئاڕاستەی
گشتی سۆسیال دیموكراسی ،تا لەگەڵ ئەمڕۆ دێتەوە ،بەاڵم ئێمە پێمانوایە
حاشاكردن لە ناكۆكی بنەڕەتی ئەم تیۆرانە لەگەڵ تێگەیشتنی سۆسیالیزمی
زانستی گەلێك دژوارە.
ئەگەر رێڤیزیۆنیزمی «بێرنیشتاین» تەنها جەختكردنەوەی ئەو خاڵە
بووایە ،كە رەوتی گەشەی سەرمایەداری لەوە خاوترە ،كە پێشتر بیری
لێدەكرایەوە ،ئەو تەنها هۆكارێكی دەهێنایەوە ،بۆئەوەی بەدەستهێنانی
دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە بخاتەداوەوە ،كە تا ئەمڕۆ هەمووان
لەگەڵیدا هاوڕان .تەنها ئاكامێك كە ئەو بۆچوونە بەدوای خۆیدا دێنێت،
ئەوەیە كە خێرایی خەباتەكە خاودەكاتەوە ،بەاڵم كێشە شتێكی دیكەیە.
«بێرنیشتاین» خێرایی كامڵبونی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ناباتە ژێر پرسیار،
بەڵكو رەوتی كامڵبون و بەم پێیە پەڕینەوە بەرەو سۆسیالیزم دەباتە ژێر
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پرسیارەوە.
تا ئەمڕۆ تیۆری سۆسیالیستی رایدەگەیاند ،كە قەیرانی گشتی و
كارەساتبار ،خاڵی دەستپێكی گۆڕانكاری بەرەو سۆسیالیزمە .پێویستە لەم
تیۆرەدا جیاوازی لەنێوان دوو شتدا بكەین .بیرۆكەی بنەڕەتی و كاكڵەی
دەرەكی ئەو بیرۆكەیە  .بیرۆكەی بنەڕەتی جەخت لەوخاڵە دەكاتەوە ،كە
سەرمایەداری بەهۆی ناكۆكییە دەرونییەكانیەوە ،بەرەو ئاقارێك دەڕوات ،كە
هاوسەنگیەكەی تێكدەچێت و مانەوەی نامومكین دەبێت .زۆر هۆكاری باش
لەئارادایە ،كەپێمانوابێت ئەوخاڵە وەرچەرخانە مێژووییە لەشێوەی قەیرانێكی
بازرگانی كارەساتباری گشتیدا ،خۆی دەردەخات .سەرەڕای ئەوە ،ئەمە لەچاو
بیرۆكەی بنەڕەتی تیۆری سۆسیالیستی ،گرنگییەكی الوەكی هەیە و بنەڕەتی
نییە.
هەروەك دەزانین بەردی بناغەی سۆسیالیزمی زانستی ،لەسەر سێ
ئاكامی كامڵبونی سەرمایەداری راوەستاوە:
 .1گەشەی تێكەولێكەیی لە ئابوری سەرمایەداری ،كە رۆژ بەرۆژ
زیاتر دەبێت و سەرئەنجام بەشێوەیەكی چارەسەر نەكراو لەناوی دەبات.
 .2لەسەرخۆ بە كۆمەاڵیەتیكردنی رەوتی بەرهەمهێنان ،كە تۆوەكانی
سیستەمی كۆمەاڵیەتی داهاتوو پێكدەهێنێت.
 .3گەشەكردنی ئاستی رێكخستن و وشیاری چینایەتی پڕۆلیتاریا ،كە
لە شۆڕشی داهاتوودا ،فاكتەرێكی گرنگ ئەژمار دەكرێت.
«بێرنیشتاین» یەكەم بناغەی ئەم سێ بنەمایەیەی سۆسیالیزمی
زانستی الدەبات .ئەو دەڵێت :گەشەی سەرمایەداری لێكهەڵوەشانی ئابوری،
بەشێوەیەكی گشتی لێناكەوێتەوە.
ئەو نەك تەنها شێوەی دیاریكراوی لێكهەڵوەشان ،بەڵكو لێكهەڵوەشانیش
رەتدەكاتەوە .ئەو وشە بەوشە دەڵێت« :دەتوانین ناڕازی بین بەوەی ،كە
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لێكهەڵوەشانی كۆمەڵگەی ئەمڕۆ ،لەجۆری قەیرانی بازرگانی گشتی نابێت،
واتە لەوەش خراپتر لێكهەڵوەشانی بەتەواوەتی سیستەمی سەرمایەداری،
كە لەئاكامی ناكۆكییە تایبەتییەكانیدا دێتەئاراوە«( ».بێرنیشتاین» بەوشێوەیە
ئەگەری لێكهەڵوەشانی ئەو سیستەمە رەتدەكاتەوە) و لە وەاڵمی ئەم دوو
خاڵەدا دەڵێت« :بە گەشەكردنی زیاتری رۆژ لە دوای رۆژی كۆمەڵگە،
ئەگەری لێكهەڵوەشانی بەتەواوەتی و گشتی ،سیستەمی بەرهەمهێنانی ئەمڕۆ
زیاتر لەجاران نامومكین دەبێت ،چونكە گەشەی سەرمایەداری لەالیەكەوە
توانایی خۆرێكخستن و لەالیەكی دیكەوە (هاوكات) جیابوونەوەی پیشەسازی
زۆرتر دەكات».
بەاڵم ئەو پرسیارە گرنگە دێتەگۆڕێ :كە بۆچی و بەچ شێوەیەك
بەئامانجی كۆتایی هەوڵەكانمان دەگەین؟ لە روانگەی سۆسیالیزمی زانستییەوە،
پێویستی مێژوویی شۆڕشی سۆسیالیستی ،زیاتر لەهەر شتێك لە تێكەولێكەیی
رۆژ لەدوای رۆژ زیاتری سەرمایەداریدا ،خۆی پیشاندەدات ،كە سیستم
بەبن¬بەست دەگەیەنێت ،بەاڵم ئەگەر وەكو «بێرنیشتیان» جەخت لەو
بابەتە بكەینەوە كە گەشەی سەرمایەداری بە ئاڕاستەی لەناوچوونی بەرەوپێش
ناچێت ،ئەوكاتە ئیتر سۆسیالیزم لەبواری بابەتییەوە زەرورەتی نامێنێت.
ئەوەی دەمێنێتەوە دوو پاڵپشتی سەرەكی لێكدانەوەی زانستی سۆسیالیزمە،
كە لەئاكامەكانی سیستەمی سەرمایەدارین ،واتە كۆمەاڵیەتی بوونی رەوتی
بەرهەمهێنان و هوشیاری چینایەتی پڕۆلیتاریا « .بێرنیشتاین» كاتێك دەڵێت:
بەالبردنی تیۆری لێكهەڵوەشان «تێزی سۆسیالیستی بەهیچ شێوەیەك هێزی
قەناعەت پێكردنی خۆی لەدەستنادات ،ئەم دوو بابەتەی لەمێشكدایە ،چونكە
ئەگەر بیخەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە( ،ئەو پرسیارە دێتەگۆڕێ) كە گشت
ئەو فاكتەرانەی دەبنەهۆی وەالنان ،یان گۆڕینی قەیرانەكانی پێشوو ،چیین.
لە راستیدا شتێك نین بێجگە لەپێشمەرجەكان ،تەنانەت تارادەیەك تۆوەكانی
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كۆمەاڵیەتی بوونی بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕی كااڵ».
پێویست ناكات تێڕامانێكی زۆربكەین ،بۆئەوەی بۆمان دەربكەوێت
ئەم دەرئەنجامەش هەڵەیە .گرنگی گشت ئەو دیاردانەی «بێرنیشتاین»
دەڵێت :ئامرازی خۆڕێكخستنی سەرمایەدارین ،واتە كارتلەكان ،سیستەمی
متمانەیی ،گەشەی ئامێرەكانی پەیوەندی كردن ،باشتربوونی بارودۆخی چینی
كرێكار و هیتر لەچیدایە؟ ئاشكرایە (لە روانگەی «بێرنیشتاین»ەوە) لەوەدایە،
كە ناكۆكییە دەرونییەكانی ئابوری سەرمایەداری لەناودەبەن ،یان النیكەم
دایدەمركێننەوە و پێش بەگەشە ،یان پەرەسەندنی ئەو ناكۆكییانە دەگرن.
بەم پێیە ،البردنی قەیرانەكان ،بەواتای لەنێوچوونی ناوكی نێوان بەرهەمهێنان
و ئاڵوگۆڕپێكردنی كااڵ لەسەر بناغەیەكی سەرمایەدارانەیە .باشتربوونی
هەلومەرجی چینی كرێكار ،یان بەرزبوونەوەی جێگای چەند بەشێكی
دیاریكراو لەو چینە ،بۆ نێو چینی مامناوەند ،بەمانای دابەزینی ناكۆكی
كار و سەرمایەیە ،بەاڵم ئەگەر كارتلەكان ،سیستەمی متمانەیی ،یەكێتییە
كرێكارییەكان و هیتر ،ناكۆكییەكانی سەرمایەداری لەناودەبەن و لەئاكامدا
سیستەمەكە لەفەوتان رزگاردەكەن ،ئەگەر ئەو تواناییە بەسەرمایەداری
دەبەخشن كە خۆی بپارێزێت (هەر بەم بۆنەشەوە «بێرنیشتاین» بە»ئامرازی
خۆڕێكخستن» ناویان دەبات) ،وەك هاوكات دەتوانن «پێش مەرجەكان،
تەنانەت ت��اڕادەی��ەك تۆوەكانی» سۆسیالیزم بن؟ تەنیا بەوبۆنەوە ،كە
تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان بەیاندەكەن .بەاڵم بەوهۆیەوە كە
ئەم فاكتەرانە تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان لەشێوەی سەرمایەداری
دەپارێزن ،هەر بەو رادەیە ،گۆڕانكاری ئەم بەرهەمهێنانە كۆمەاڵیەتییە،
بەرەو بەرهەمهێنانی سۆسیالیستی رەتدەكەنەوە .هەربۆیەش ئەوانە تەنها
دەتوانن وەك چەمك ،تۆ و یان پێشمەرجەكانی سیستەمێكی سۆسیالیستی
بن ،نەك لە واتای مێژووییدا .ئەوانە كۆمەڵێك دیاردەن و لەژێر تیشكی
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تێگەیشتنمان لەسۆسیالیزم ،دەزانین پەیوەندییان بە سۆسیالیزمەوە هەیە،
بەاڵم لە راستیدا ،نەك تەنها شۆڕشی سۆسیالیستی لێ نابێتەوە ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە رەتیدەكاتەوە .تەنیا بناغەیەكی دیكەی سۆسیالیزم دەمێنێتەوە،
ئەویش هوشیاری چینایەتی پڕۆلیتاریایە ،بەاڵم ئەمەش لەم بابەتەوە
رەنگدانەوەی ناكۆكییەكانی روو لەگەشەی سەرمایەداری و لەناوچوونی
بەمزووانەی لەمێشكی پڕۆلیتاریادا نییە ،چونكە بە ئامرازەكانی خۆڕێكخستن
پێش بەم فەوتانە دەگرن .بەمشێوەیە ئەو وشیاریە دەبێتە شتێكی دڵخوازی
پەتی ،كە هێزی بە قەناعەتگەیاندنی ،تەنها لەسەر بنەمایەكی ئەخالقی
وەستاوە.
بە كورتی لێرەدا بناغەیەكی بەرنامەی سۆسیالیستییمان هەیە ،كە
لە رێگەی «ئەقڵی پەتی»یەوە پێكدێت .بە زمانێكی سادەتر روبەڕووی
لێكدانەوەیەكی ئایدیالیستی سۆسیالیزم دەبینەوە .پێویستی بابەتی سۆسیالیزم،
لێكدانەوەی سۆسیالیزم ،وەك دەرئەنجامی گەشەی م��ادی كۆمەڵگە،
رەتدەكرێتەوە.
تیۆری رێڤیزیۆنیستی لەبەرامبەر «یان ئەم یان ئەو» دایە ،یان
گۆڕانكاری :ه��ەروەك تا ئەمڕۆ پشتڕاستكراوەتەوە ،ئاكامی ناكۆكییە
دەرونییەكانی سیستەمی سەرمایەدارییە .بەپێی ئەو تیۆرە ،ئەم سیستەمە
گەشە بە ناكۆكیەكانی دەدات ،بۆئەوەی بە لوتكە بگات و لەجێگایەكی
دیاریكراودا بەشێوەیەكی چارەهەڵنەگر لێكهەڵدەوەشێتەوە ،بەاڵم لەم دۆخەدا
«ئامرازەكانی خۆڕێكخستن» كاریگەری خۆیان لە دەستدەدەن و تیۆری
لێكهەڵوەشان لەكوانووی تاقیكردنەوەدا سەركەوتوو دەبێت ،یان «ئامرازەكانی
خۆڕێكخستن» دەتوانن پێش بەلێكهەڵوەشانی سیستەمی سەرمایەداری بگرن
و بەمشێوەیە سەرمایەداری دەتوانێت لە رێگەی لەناوبردنی ناكۆكیەكانییەوە
خۆی بپارێزێت .لەم دۆخەدا سۆسیالیزم ئیتر پێویستییەكی مێژوویی نابێت.
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دەتوانن هەر ناوێك پێتان خۆشە لێی بنێن ،بەاڵم ئیتر دەرئەنجامی گەشەی
مادی كۆمەڵگە نابێت.
ئەم دووڕیانە ،دووڕیانێكی دیكەی لێدەبێتەوە ،یان رێڤیزیۆنیزم
لەبارەی رەوت��ی گەشەی سەرمایەداری دروستە و بەم پێیە گۆڕانكاری
سۆسیالیستی دەبێتە یۆتۆپیایەك ،یان سۆسیالیزم یۆتۆپیا نییەو بەم پێیە تیۆری
«ئامرازەكانی خۆڕێكخستن» لەكوانووی تاقیكردنەوەدا هەڵەیە .مەسەلەكە
ئەوەیە.
خۆڕێكخستنی سەرمایەداری
بێرنیشتاین پێیوایە متمانە ،ئامێرەكانی گەشەكردووی پەیوەندیگرتن و
رێكخراوە تازەكانی خاوەنكاران ،كۆمەڵێك ئامرازی گرنگن ،كە دەبنە هۆی
ئەوەی ئابوری سەرمایەداری خۆی رێكبخات.
رێگام بدەن باسەكەمان بەمتمانە دەستپێبكەین .سیستەمی متمانەیی
لە ئابوری سەرمایەداریدا ،كاركردی زۆرە .هەروەك دەزانین هەڵكشانی
توانایی بەرهەمهێنان و ئاسانكاری بۆ ئاڵوگۆڕی كااڵ ،دوو كاری گرنگی
سیستەمی متمانەییە بۆ سەرمایەداری .كاتێك مەیلی دەرونی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری بۆ پەرەپێدانی بێ سنووری ،خۆی لەگەڵ كۆسپی خاوەندارێتی
ب���ەرەوڕوو دەبێتەوە (ئاستی بەرتەسكی سەرمایەی كەرتی تایبەت)،
تەرخانكردنی بودجە وەكو ئامرازیك بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو كەندو كۆسپانە
بەكاردەبرێت .متمانە لە رێگەی خ��اوەن پشكەكانەوە ژمارەیەكی زۆر
سەرمایەدار لە ناوەندێكی یەكپارچەدا لە دەوری یەك كۆدەكاتەوە .ئەم
دەرفەتە بۆ هەموو سەرمایەدارێكی دیكە دەڕەخسێت ،بۆئەوەی لەچوارچێوەی
متمانەیی پیشەسازیدا لەپارەی سەرمایەدارەكانی دیكە سوود وەربگرن.
لەالیەكی دیكەوە ئەوە بەشێوەی متمانە ،بوار بۆ خێراتربوونەوەی ئاڵوگۆڕی
كااڵو گەڕانەوەی سەرمایە بۆ بەرهەمهێنان ،واتە سەرجەم وەگەڕكەوتنی
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بازنەیی پڕۆسەی بەرهەمهێنان خۆشدەكات .ئەو كاریگەرییانەی ئەم دوو
كارەی متمانە لەسەر پێكهێنانی قەیران هەیانە ،زۆر ساویلكانە لەبەرچاو
ناگیرێت .ئەگەر راستە قەیرانەكان لە ئاكامی ناكۆكی نێوان پوتانسیەلی
پەرەسەندن ،مەیلی بەرهەمهێنان بۆ زۆرتربوون و پوتانسیەلی بەرتەسكی
بەكارهێنان دێتەئاراوە ،بەپێی ئەو باسانەی لەسەرەوە كردمان ،متمانە تا
ئەو جێگایەی بۆی بكرێت ،ئامرازی سەرهەڵدانی ئەم ناكۆكیەیە .بەتایبەتی
هێزی گەشەی بەرهەمهێنان ،تائاستێكی سەرسووڕهێنەر بەرزدەكاتەوە و
دەبێتە هێزێكی بزوێنەری دەروونی بۆ پێشڤەچون ،لەچوارچێوەی بەرتەسكی
بازاڕ ،بەاڵم متمانە ل��ەدووالوە گورزی خۆی دەوەشێنێت .متمانە (وەكو
هۆكاری رەوتی بەرهەمهێنان) لەدوای هاندان بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمی
زیاتر ،لەكاتی قەیراندا (وەكو ناوبژیوانی رەوتی ئاڵوگۆڕی كااڵ) ئەو هێزە
وەبەرهێنەرە لەناودەبات ،كە خۆی خولقاندوویەتی .بەدەركەوتنی یەكەم
نیشانەكانی قەیران متمانە بەرتەسك دەبێتەوە و لەجێگایەكدا كە متمانە
پێویست بێت ،ئاڵوگۆڕكردنی كااڵ بەجێدەهێڵێت و لەجێگایەكدا كە هێشتا
هەیە ،خۆی بەناكارامە و بێ سوود نیشاندەدات ،بەم پێیە لەكاتی قەیراندا
پوتانسیەلی بەكارهێنانی بازاڕ بە الی كەم دەگەیەنێت.
بێجگە لەو دوو دەرئەنجامە گرنگە ،متمانە لەسەر سەرهەڵدانی
قەیران ،كاریگەری جۆراوجۆری دیكە دادەنێت .متمانە نەك تەنیا دەبێتە
ئامێرێكی تەكنیكی بۆ گەیشتنی سەرمایەدار بەسەرمایەی سەرمایەدارەكانی
دیكە ،بەڵكو لەهەمانكاتدا دەبێتە ئامرازیك بۆ سوودوەرگرتنی بێشەرمانەو
بێڕەوشتانە لە دارایی كەسانی دیكە .ئەمە سفتەبازییەكی (وەرەقەی بەهاداری
بانكی) بێ سنووری لێدەكەوێتەوە .متمانە لەسەر بنەمای توانای خۆی ،وەك
ئامرازی شاراوەی ئاڵوگۆڕكردنی كااڵ نەك تەنها قەیران تووندتردەكاتەوە،
بەڵكو لەم رێگەیەوە كە سەرجەم مامەڵە و ئاڵوگۆڕەكان ،دەكاتە ئامێرێكی
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لێكئااڵو و دەستكرد ،كە دەبێتە هۆی سەرهەڵدان و پەرەسەندنی قەیران،
ئەم بەمشێوەیە باشترین رێگایە بۆ پەكخستنی وەگەڕكەوتنی سەرمایە.
بەمشێوەیە دەبینین چ���اوەڕوان ناكرێت متمانە ئامرازیك بۆ
چارەسەركردن ،یان تەنانەت دامركاندنەوەی قەیرانەكان بێت ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە لەپێكهێنانی قەیراندا ،فاكتەرێكی زۆر بەهێز ئەژمار دەكرێت،
جگە لەوە هیچ دەورێكی دیكەی نییە .بەگشتی كاركردی تایبەتی تەنها
ئەوەیە ،كە بناغەی پەیوەندییەكانی سەرمایەداری لەناودەبات .تا ئەو جێگایەی
بۆی بكرێت ،هەموو شوێنێك چەمەوازهەڵگر و نەرم و نیان دەكات .گشت
هێزەكانی سەرمایەداری ،بە بەرزترین ئاستی پەرەسەندن دەگەیەنێت و
رێژەیی و هەستیاری دەكات .متمانە لەم رێگەیەوە ،قەیرانەكان (كەبێجگە لە
پێكدادانی خوالوەی هێزە ناكۆكەكانی ئابوری سەرمایەداری ،هیچی تر نین)،
خێراتر و تووندتر دەكاتەوە.
ئەم بابەتە لەهەمانكاتدا بەمەسەلەیەكی دیكەمان دەگەیەنێت ،چونكە
متمانە بەگشتی دەتوانێت وەك رەنگدانەوەی «ئامرازی خۆڕێكخستن»ی
سەرمایەداری خۆی دەربخات؟ «خۆڕێكخستن» بەهۆی متمانە (لەهەر
شێوە و پەیوەندیەكیشدا بگونجێت) تەنیا دەتوانێت بریتی بێت لەوەی،
كە لەپەیوەندییەكی سەرمایەداریدا هاوسەنگی پێكدەهێنێت ،ناكۆكییەك
چارەسەردەكات ،یان دایدەمركێنێتەوە ،بەمشێوەیە گرەنتی بواری چاالكی
ئەو هێزانە دەكات ،كە كەوتوونەتە بن بەستەوە ،بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە،
ئەگەر لەسیستەمی سەرمایەداریدا ئامرازیك هەبێت ،كە ئەو ناكۆكییانە
زۆرتربكات ،ئەوە متمانەیە .كاتێك بەرهەمهێنان تا ئەو جێگایەی دەكرێت
پەرەدەستێنێت و هاوكات مامەڵە پەكی دەكەوێت ،بچووكترین بیانوو ،دەبێتە
هۆی ئەوەی ناكۆكی نێوان شێوەی بەرهەمهێنان و شێوەی ئاڵوگۆڕپێكردنی كااڵ
تووندتر بێتەوە .بەجیاكردنەوەی بەرهەمهێنان لەخاوەنەكەی ،واتە بەگۆڕینی
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سەرمایەی وەگەڕكەوتوو لەبەرهەمهێنانەوە بۆ سەرمایەی «كۆمەاڵیەتی»،
لەهەمانكاتدا بەگۆڕینی بەشێك لەقازانج لەژێر ناوی بەهرەی سەرمایە بۆ مافی
خاوەندارێتی سادە ،ناكۆكی نێوان شێوەی بەرهەمهێنان و شێوەی خاوەندارێتی
زۆرتر دەبێت .كاتێك قەبارەیەكی زۆر و زەبەند لەهێزەكانی بەرهەمهێنان،
دەخرێتە بەردەست ژمارەیەكی كەم و خاوەندارێتی لەژمارەیەكی زۆر ،وردە
بۆرژوازی زەوت دەكرێت ،ناكۆكی نێوان پەیوەندییەكانی خاوەندارێتی و
پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان پەرەدەستێنێت .كاتێك پێویستی دەستێوەردانی
دەوڵەت لەبەرهەمهێنان (شەریكەكانی پشك ) دێتەگۆڕێ ،ناكۆكی نێوان
جەوهەری كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان و شێوەی خاوەندارێتی تاكە كەسی
تووندتر دەبێتەوە.
بەكورتی دەبێت بڵێین ،متمانە تێكڕای ناكۆكییە بنەڕەتییەكانی جیهانی
سەرمایەداری سەرلەنوێ بەرهەمدێنێتەوە و زەقتریان دەكاتەوە .رەوتی
گەشەی ئەو ناكۆكییانە خێراتردەكاتەوە ،بەمشێوەیە جیهانی سەرمایەداری
بەرەو لەناوچوونی خۆی (واتە لێكهەڵوەشان) پاڵدەنێت .بەم پێیە ،تا ئەو
جێگایەی پەیوەندی بەمتمانەەوە هەیە ،یەكەم ئامرازی خۆڕێكخستنی
سەرمایەداری بریتییە لەوەی كە متمانە لەنێو دەبات و هەڵیدەوەشێنێتەوە.
راستییەكەی ئەوەیە ،كە متمانە بەهیچ شێوەیەك ئامرازی خۆڕێكخستنی
سەرمایەداری نییە .بەپێچەوانەوە ئامرازی لەناوچوونی خۆیەتی ،ئەو
ئامرازە لەو بابەتەوە گرنگییەكی شۆڕشگێڕانەی هەیە .هەر ئەم خەسڵەتە
شۆڕشگێڕانەیەی متمانە (كە سنوورەكانی سەرمایەداری بەزاندووە) ،بووەتە
هۆی جۆرێك چەواشەكاری و رەنگ و بۆی سۆسیالیستی بەم بەرنامە
دەدەن ،هەروەها بووەتە هۆی ئەوەی لەفەرەنسا گرنگترین پارێزەرانی
متمانە وەكو «ئیسحاق پرییەر» (هەر وەك ماركس وتبووی) وەكو نیوە
پێغەمبەر و نیوە لۆمپەن پەیداببن.
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بەلێكۆڵینەوەی وردتر بۆمان رووندەبێتەوە ،كە دووەم «ئامرازی
خۆڕێكخستن» ،واتە رێكخراوەكانی خاوەنكارانیش ،هەر بەمشێوەیە سست
و لەرزۆكە« .بێرنیشتاین» پێیوایە ئەم رێكخراوانە كۆتایی بەشپرزەیی
بەرهەمهێنان دێنێت و بە گەاڵڵەڕێژی بۆ بەرهەمهێنان ،قەیرانەكان
لەنێودەچن .راستە تا ئەمڕۆ ئاكامەكانی گەشەكردنی كارتلەكان و تراستەكان
بە وردی نەخراونەتە بەرباس و لێكۆڵینەوە ،بەاڵم ئەوڕێكخراوانە مەسەلەیەك
دەردەخەن ،كە تەنهاو تەنها بەپێی تیۆری ماركسیستی چارەسەردەكرێت،
هەربۆیە ئەوەی روونە ئەوەیە ،كە تائەو رادەیە دەتوانین باسی كارتلەكانی
خاوەنكاران بكەین ،كە تێكەولێكەیی سەرمایەداری كەمدەكەنەوە و كارتلەكان
و تراستەكان و هیتر ،بتوانن ببن بە شێوەیەكی بەرهەمهێنانی گشتی و زاڵ،
بەاڵم ئەوە بەهۆی ماهیەتی ئەم كارتالنەوە مومكین نییە .ئامانجی كۆتایی
رێكخراوەكانی خاوەنكاران و كاریگەرییەكانی بەو شێوەیەیە :بە لەناوچوونی
كێبڕكێ لە لقێكی دیاریكراوی بەرهەمهێنان ،كارتل یان تراست ،دەتوانێت
بەسەر دابەشكردنی سەرجەم قازانجێك ،كە لەو ب��ازاڕە بەدەستدێت،
چاودێری بكات و زۆرترین قازانج بخاتە گیرفانی خۆیەوە ،بەشێوەیەك كە
بەشی ئەم لقە لەلقەكانی پیشەسازی زۆرتر دەبێت .رێكخراوێكی لەوچەشنە
تەنها دەتوانێت رێژەی قازانجی خۆی لەلقێكی پیشەسازی بەزیانی لقەكەی
دیكە بەرزبكاتەوە ،هەربەم بۆنەشەوەیە ،كە ناتوانێت پەرەبستێنێت ،چونكە
كاتێك تەشەنە بكات بۆ هەموو لقە گرنگەكانی پیشەسازی ،ئەم مەیلە
كاریگەری خۆی لە دەستدەدات.
بەاڵم رێكخراوەكانی خاوەنكاران ،تەنانەت لە بواری كردارییەوە،
رێك بەپێچەوانەی لەناوبردنی تێكەولێكەیی پیشەسازیی كاریگەری دادەنێن.
بەپێی رێسای كارتلەكان ،بردنەسەرەوەی سوودی خۆیان لەبازاڕی ناوخۆیی
لەو رێگەیەوە دابیندەكەن ،كە ئەو سەرمایە زیادیەی كە ناتوانن لە بازاڕی
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ناوخۆییدا بیخەنەگەڕ ،لە دەرەوەی واڵت بەسوودێكی كەمتر دەیخەنەگەڕ،
واتە لە دەرەوەی واڵت كااڵكانی خۆیان بەنرخێكی زۆر هەرزانتر لەناوخۆ
دەفرۆشن و لەئاكامدا لەبازاڕی دەرەوەی واڵتدا كێبڕكێ تووندتر دەكەنەوە
و لەبازاڕی جیهانیدا تێكەولێكەیی زۆرتر دەكەن ،بە واتایەكی دیكە ئەگەر
بتوانن لە بازاڕی ناوخۆدا ئەو كێبڕكێیە كەم بكەنەوە ،بەدڵنیاییەوە لەبازاڕی
جیهانیدا تێكەولێكەیی و كێبڕكێ تووندتر دەكەنەوە ،بە واتایەكی دیكە ئەم
رەوتە رێك بەپێچەوانەی ئەو شتەیە ،كە دەیانەوێت هەبێت .ئەم راستییە بە
باشی لە مێژووی پیشەسازی شەكری نێونەتەوەییدا رەنگیداوەتەوە.
بەگشتی ،رێكخراوەكانی خاوەنكاران ،وەكو رەنگدانەوەی شێوەی
بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ،تەنها دەتوانن ببنە قۆناغێكی دیاریكراو لەگەشەی
سەرمایەداری .لە راستیدا كارتلەكان لەبنچ و بناوانەوە ،تەنها ئامرازیكن
كە شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری دەستیان بۆ دەب��ات ،بۆئەوەی
داڕمانی كوشندەی رێژەی قازانج لەهەندێك لقی بەرهەمهێنان رابگرێت،
بەاڵم ئەو رێگایانەی كە كارتلەكان بۆ گەیشتن بەم ئامانجە بەكاریدەبەن،
كامانەن؟ ئەوان لەبنەڕەتدا بەشێك لەسەرمایەی كەڵەكەكراو ناخەنەگەڕ و
رایدەگرن ،واتە هەر ئەو رێگایەی كە لەقەیرانەكاندا بەشێوەیەكی دیكە
بەكاردەبرێت .هەڵبەت ئەم دەرمانە هەر ئەوەندەی جیاوازی دوو هێلكە،
لەگەڵ نەخۆشییەكە جیاوازی هەیە .ئەم رێگایە تەنها دەتوانێت بۆ ماوەیەكی
بەرتەسك ،وەكو چارەسەرێكی كەم زەرەرتر لەگۆڕێدا بێت .بازاڕی جیهانی
ئەوەندە گەشە دەكات ،تا بەلوتكەی خۆی دەگات و بەهۆی كێبڕكێی واڵتانی
سەرمایەدارییەوە پڕدەبێت .ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی بازاڕی فرۆش
بەرتەسك بێتەوە (ئاساییە درەنگ ،یان زوو ساتی چاوەڕوان نەكراو دەگات).
ئەوكاتە بەشێك لە سەرمایە ،كە بەناچاری وەگەڕنەخراوە ،قەبارەیەكی وا
پەیدادەكات ،كە لەجیاتی دەرمان دەبێتە نەخۆشی و سەرمایەیەك ،كە تائێستا
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لەالیەن رێكخراوی (سەرمایەداران)ەوە تێكەڵكرابوو و مەیلی بە «كۆمەاڵیەتی
بوون»ی هەبوو ،دیسانەوە دەبێتە سەرمایەی تایبەتی .بەهۆی ئەوەی كە
كێشە و گرفتەكان بۆ دۆزینەوەی بازاڕێكی بچووك ،رۆژ بەرۆژ زیاتر دەبێت،
هەر كام لەبەشەكان پێی باشترە بەتەنیا بەختی خۆی تاقیبكاتەوە .ئەوكاتە
ئیتر رێكخراوەكانی (خاوەنكاران) وەكو بڵقی سەرئاو دەتەقێت و جێگای خۆی
دەدات بەكیبڕكێی ئازاد لەشێوەی تووندتری دا.
بەم پێیە كارتلەكان بەگشتی وەكو متمانە قۆناغێكی دیاریكراو
لەتەكامولی سەرمایەدارین ،كە لەدوا لێكدانەوەدا ،تەنها تێكەولێكەیی
سەرمایەداری پەرەپێدەدەن و ناكۆكییە دەرونییەكانی دەرئەخەن و بەلوتكەی
دەگەیەنن .كارتلەكان بەتووندتركردنەوەی خەباتی نێوان بەرهەمهێنەر و
بەكارهێنەر ناكۆكی نێوان شێوەی بەرهەمهێنان و شێوەی ئاڵوگۆڕ بەلوتكە
دەگەیەنن ،هەربەو جۆرەی كە لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە روونی
ئەم بابەتە دەبینین .بێجگە لەوە بە دانانی سەرمایەی رێكخراو لەبەرامبەر
چینی كرێكار ،ناكۆكی نێوان شێوەی بەرهەمهێنان و شێوەی خاوەندارێتی
تووندتر دەكەنەوە و بەم شێوەیە ناكۆكی كار و سەرمایە پەرەپێدەدەن.
سەرئەنجام كارتلەكان ناكۆكی نێوان خەسڵەتی نێونەتەوەیی ئابوری
جیهانی سەرمایەداری و خەسڵەتی نەتەوەیی دەوڵەتی سەرمایەداری
پەرەپێدەدەن ،كە شەڕێكی باجی گشتی ب��ەدواوە دەبێت .ئەو شەڕە
جیاوازییەكانی دەوڵەتانی سەرمایەداری توندتر دەكاتەوە ،هەروەها پێویستە
كاریگەری شۆڕشگێڕانەی كارتلەكان لەسەر قوڵبوونەوەی بەرهەمهێنان و
پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیا و هیتر بۆئەم بابەتە زیادبكەین.
بەم پێیە كاتێك كە كاریگەری یەكالییكەرەوەی كارتلەكان و تراستەكان
لەسەر ئابوری سەرمایەداریی هەڵدەسەنگێنین ،بۆمان دەردەكەوێت كە ئەو
رێكخراوانە بەهیچ شێوەیەك وەكو «ئامرازی خۆڕێكخستن» سەركەوتوو نین.
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ناتوانن ناكۆكیەكانی سەرمایەداری دابمركێننەوە .بەپێچەوانەوە ئامرازێكن ،كە
تێكەولێكەیی سەرمایەداری گەورەتر دەكاتەوە و پەرەی پێدەدات .ناكۆكییە
دەرونییەكانی سەرمایەداری گەشە پێدەدات و گەیشتنی كاتی هەڵوەشانەوەی
گشتی سەرمایەداری خێراتر دەكاتەوە .ئەگەر مەسەلەی متمانە ،كارتلەكان
و لەوچەشنە تێكەولێكەیی ئابوری سەرمایەداری چارەسەر ناكەن ،بۆچی
لەماوەی دوو دەیەدا ،واتە ساڵی  1873تا ئەمڕۆ ،هیچ قەیرانێكی بازرگانی
گشتییمان نەبووە؟ ئایا ئەوە نیشانەی ئەوە نییە ،كە شێوەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری النیكەم لە دوو بابەتی سەرەكییدا ،خۆی لەگەڵ پێویستییەكانی
كۆمەڵگە «رێكخستووە»و لێكدانەوەیەك كە ماركس لەبارەی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری پێشكەشی كردووە ،كۆن بووە و هەڵوەشاوەتەوە؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە بەوشێوەیەی خوارەوەیە:
ساڵی  ،1900هێشتا دوو ساڵ لەوكاتەی كە بێرنیشتاین (ساڵی )1898
تیۆری قەیرانی ماركسی رەتكردبووەوە تێنەپڕیبوو ،كە قەیرانێكی گەورە
هاتەئاراوە و دوای حەوت ساڵ ،واتە ساڵی  1907قەیرانێكی نوێ لە ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا دەستیپێكرد و بۆ سەرانسەری جیهان تەشەنەی
سەند .بەم شێوەیە راستییەكی حاشاهەڵنەگر تیۆری «خۆڕێكخستن»ی
سەرمایەداری رەتكردەوە .پێ بەپێی ئەوە سەلما كەسانێك ،كە تیۆری قەیرانی
ماركسییان «تەنها بەوبۆنەوە كە لە رووكەشدا لە دوو» نۆرەی مایەپووچ
دەرچووندا «لەكوانووی تاقیكردنەوەدا سەركەوتوو نەبووە» رەتكردبووەوە،
كاكڵەی سەرەكی ئەم تیۆرەیان ،لەگەڵ بەشێكی بێ نرخ لە توێكڵی دەرەكی،
واتە لەگەڵ قۆناغێكی دە ساڵە بە هەڵە گرتبوو .هەڵبەت دیاریكردنی
یاسامەندی وەگەڕكەوتنی بازنەیی سەرمایەداری پیشەسازی مۆدێڕن لەشێوەی
قۆناغێكی دە ساڵە لەالیەن ماركس و ئەنگڵس لەساڵەكانی  1860و 1870
ئەو راستییەی پشتڕاست دەكردەوە ،كە بەش بە حاڵی خۆی لەسەر بنەمای
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یاسایەكی سروشتی سادە دانەنرابوو ،بەڵكو لەسەر زنجیرەیەك بارودۆخی
مێژوویی دیاریكراو دیاریكرابوو ،كە پەیوەندی بە پەرەسەندنی سەرمایەداری
تازەپێگەیشتووەوە هەبوو.
قەیرانی ساڵی  1825لەكردەوەدا دەرئەنجامی وەگەڕخستنی سەروەت
و سامانێكی زۆر و زەبەند بۆ دامەزراندنی رێگاو بانەكان ،كەناڵەكان و
كارەكانی دیكە بوو ،كە لەدەیەی پێشتردا لەبەریتانیا بەباشترین شێوە
بەڕێوەچوبوو ،هەربەو جۆرەی كە قەیرانە گرنگەكەش لەوێدا هاتەئارا.
هەربەم شێوەیە دەبینین قەیرانی دوایی  1839-1836بەهۆی دامەزراندنی
ئامێرەكانی گەیاندن و گواستنەوە لە ئاستێكی زۆر و زەبەند دابوو .هەروەك
دەزانین قەیرانی ساڵی  1847یش بەهۆی دامەزراندنی باقوبریقی رێگای
ئاسنی بەریتانیا پێكهات (ساڵی 1844ەوە تا  )1847واتە لەماوەی سێ ساڵدا،
پەرلەمانی بەریتانیا ئیمتیازی دامەزراندنی رێگا تازەكانی بەبڕی یەك ملیار و
نیو ،پەسەندكرد!).
بەم پێیە سەرمایەداری و دامەزراندنی كۆمەڵێك بناغەی نوێ،
بەرهەمی گەشەی سەرمایەداری بوون ،كە قەیرانیشیان بە دوای خۆیاندا
هێنا .قەیرانی ساڵی  1857بەهۆی دۆزینەوەی كانەكانی ئاڵتون لە ئەمەریكاو
ئوستڕالیا هاتە ئارا .چونكە كەشفكردنی ئەوكانانە لەناكاو كۆمەڵێك بازاڕی
فرۆشی نوێی بەڕووی پیشەسازییەكانی ئەوروپادا كردەوە .بە تایبەتی فەرەنسا
لەبواری دامەزراندنی رێگای ئاسندا پێی نایە جێ پێی بەریتانیاوە( ،ساڵی
1852ەوە تا  1856تۆڕی رێگای ئاسنی نوێ لە فەرەنسا بە بڕی یەك ملیار
و دووسەدو پەنجا ملیۆن فڕانك دامەزرا) .سەرئەنجام هەروەك دەزانین
قەیرانی گەورەی ساڵی  1873دەرئەنجامی راستەوخۆی ریزبەندی نوێ و
یەكەمین هێرشی پیشەسازییە گەورەكان لە ئەڵمانیا و نەمسا بوو كە بەدوای
روداوە سیاسییەكانی  1866و  1871هاتە ئارا.
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بەم پێیە تائێستا هەموو جارێك پەرەسەندنی لەناكاوی ئابوری
سەرمایەداری ،هۆكاری سەرەكی هاتنەئارای قەیرانی بازرگانی بووە .ئەو
مەسەلەیە كە قەیرانە نێونەتەوەییەكان هەر دە ساڵ جارێك دووپات
بوونەتەوە ،یان نا ،مەسەلەیەكی رووكەشییە و گرنگییەكی ئەوتۆی نییە.
گەاڵڵەی ماركس لەبارەی پێكهاتنی قەیرانەكان ،هەروەك ئەنگڵس لە»ئانتی
دوورینگ» و ماركس لەبەرگی سێیەمی «كاپیتاڵ»دا رایگەیاندووە ،لەبارەی
هەركام لەقەیرانەكان ،تا ئەوجێگایە درووستە كەمیكانیزمی دەروونی ئەو
قەیرانانە و هۆكارە قووڵەكانی بەگشتی كەشف دەكات .چ هەر دە ساڵ
جارێك ،یان هەر پێنج ساڵ جارێك ،یان هەر بیست و هەشت ساڵ جارێك
دووپاتببنەوە ،هیچ فەرقێك ناكات ،بەاڵم ئەوەی چز لە تیۆری «بێرنیشتاین»
دەوەشێنێت و بێمتمانەیی دەكات ئەو راستییەیە ،كە تازەترین قەیران لە ساڵی
 1908-1907بە تووندترین شێوە واڵتێكی هەژاند كە»ئامرازی خۆڕێكخستن»ی
بەناوبانگی سەرمایەداری ،واتە متمانە ،سیستەمی پەیوەندیگرتن و تراستەكان،
تێیدا بەباشترین شێوە گەشەیان كردبوو.
بەگشتی ئەو بۆچوونە كە پێیوایە بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
دەتوانێت خۆی لەگەڵ ئاڵوگۆڕی كااڵ «رێك»بخات ،بە یەكێك لەم دوو
ئەگەرەوە گرێ دەدرێت :یان دەبێت بازاڕی جیهانی لەئاستێكی بێ سنوور و
بێ كۆتاییدا گەشەبكات ،یان بەپێچەوانەوە گەشەی هێزەكانی بەرهەمهێنان
رابگیردرێت و نەتوانێت سنووری بازاڕی جیهانی تێپەڕێنێت .ئەگەری یەكەم
لەبواری مادییەوە مەحاڵە ،چونكە گۆی زەوی پوتانسیەلێكی دیاریكراوی
هەیە .ئەگەری دووەمیش بەوبۆنەوە دوور لە راستی دێتە بەرچاو ،كە
گۆڕانكارییە تەكنیكییەكان لەهەموو بابەتەكانی بەرهەمهێناندا ،هەمیشە
گەشەیان كردووە و هەموو رۆژێك هێزی وەبەرهێنەری نوێ پێكدێنێت.
«بێرنیشتاین» دەڵێت دیاردەیەكی دیكەش لەگەڵ ئاراستەی تەواوكاری
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سەرمایەداری ،كە لەسەرەوە باسمانكرد ،لە ناكۆكیدایە .ئەویش «كاكڵەی
سەرەكی خەوش تێنەكەوتوو» یان «فااڵنكسە بەردەوام»ەكانی كارگە
مامناوەندەكانە ،كە ناوبراو ئاماژەی پێدەكات« .بێرنیشتاین» لەوەدا ئەو نیشانە
دەبینێت ،كە گەشەی پیشەسازی گەورە بەئاڕاستەیەكی شۆڕشگێڕانەدا ناڕواتە
پێش و بەپێی «تیۆری لێكهەڵوەشان» لەسەر پێكهێنانی گۆڕانكاری بەدیهێنەر
و چڕبونەوەكەردا كاریگەرییەكی ئەوتۆی نییە .سەرەڕای ئەوە« ،بێرنیشتاین»
لێرەدا بووەتە قوربانی خراپ تێگەیشتنی خۆی .ئەگەر چاوەڕوانی ئەوەمان
هەبێت ،كە كارگە مامناوەندەكان بەشێنەیی لەناو بچن ،تەواو بەشێوەیەكی
هەڵە لەگەشەی پیشەسازی گەورە تێگەیشتووین.
بەپێی تیۆری ماركسیستی ،سەرمایە بچووكەكان لەئاڕاستەی گشتی
گەشەی سەرمایەدارید رۆڵی پێشەنگایەتی شۆڕشی پیشەسازی دەگێڕن،
بەاڵم ئەو سەرمایانە لەدوو بواردا ئەو رۆڵە دەگێڕن .یەكەم ،لەلقە كۆن
و سەقامگرتووەكانی بەرهەمهێناندا كۆمەڵێك مێتۆدی نوێ دادەمەزرێنن.
دووەم لەو لقە تازانەی بەرهەمهێنان ،كە هێشتا سەرمایەداری گەورە
سوودی لێوەرنەگرتووە .ئەم بۆچوونە نادروستەی ،كە پێیوایە مێژووی
ناوەندە بچووكەكانی سەرمایەداری بەو ئاڕاستەیەدا بەرەوپێش دەچێت،
كە بەشێنەیی لەناو دەچێت .ئاڕاستەی گەشەی ئەو ناوەندانە بەتەواوەتی
دیالێكتیكییەو بەردەوام لەنێو ناكۆكییەكاندا لەئارادان و دێن و دەچن .تووێژە
مامناوەندەكانی سەرمایەداری (وەكو چینی كرێكار) لەژێر كاریگەری دوو
مەیلی ناكۆك و دژ بەیەكدان ،یەكیان گەشەی پێدەدات و ئەوی دیكەیان
دایدەشكێنێت .لەو بابەتەدا مەیلی داشكێنەر بریتییە لەچوونەسەرەوەی
پەیژەیی بەردەوامی بەرهەمهێنان ،كە بەشێوەی دەورەیی پێشی قەبارەی
سەرمایەی مامناوەند دەكەوێت و بەم شێوەیە بەردەوام لەمەیدانی كێبڕكێ
وەدەریدەنێت .مەیلی گەشەپێدەر بریتییە لە داشكانی دەورەیی بایەخی
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سەرمایەی وەگەڕكەوتوو كە بۆ ماوەیەكی دیاریكراو ئاستی بەرهەمهێنان بۆ
ئاستی بایەخی النیكەمی سەرمایە دادەبەزێنێت.
نابێت وەكو شەڕێكی رێكوپێك و بەردەوام چاو لە شەڕی كارگە
مامناوەندەكان و سەرمایە گەورەكان بكەین ،كە هێزەكانی ركابەری الوازتر
هەمیشە بەشێوەی راستەوخۆ و لەبواری چەندایەتییەوە الواز دەبێت،
بەڵكو دەبێت بە واتای دروێنەكردنی وەرزی سەرمایە بچووكەكان چاوی لێ
بكەین ،كە دیسانەوە سەرلەنوێ بەخێرایی چرۆدەكەنەوە ،بۆئەوەی جارێكی
دیكە لەالیەن داسی پیشەسازی گ��ەورەوە درەو بكرێن .لەنێو ئەم دوو
مەیلەدا كە لەنێوخۆیاندا وەكو تۆپ كایە بەتووێژی سەرمایەداری مامناوەند
دەكەن (بەپێچەوانەی گەشەی چینی كرێكار) سەرئەنجام مەیلی داشكێنەر
سەردەكەوێت .پێویست ناكات سەركەوتنی مەیلی داشكێنەر حەتمەن خۆی
لەدابەزینی رەهای ناوەندەكانی مامناوەنددا نیشانبدات .ئەم مەیلە لەسەرەتادا
خۆی لەچوونەسەرەوەی بەشێنەیی النیكەمی سەرمایەی پێویست بۆ
وەگەڕخستنی چاالكی ناوەندەكانی بەرهەمهێنان لەلقەكانی كۆن نیشاندەدات.
دواتر لەدابەزینی بەردەوامی مەودایەكی كاتی كە سەرمایەدارە بچوكەكان
دەرفەتی كەڵكوەرگرتن لەلقە تازەكانی بەرهەمهێنان بەدەستدێنن ،خۆی
نیشاندەدات .تا ئەوجێگایەی بۆ سەرمایەداری بچووك دەگەڕێتەوە ،ئاكامی
ئەم مەسەلەیە بۆ سەرمایەی بچووك ئەوە دەبێت ،كە بەردەوام دەرفەتی
ژیانی كەمتر دەكاتەوە و ماوەیەكی كەمتر دەتوانێت درێژە بەتەمەنی بدات
و رەوتی گۆڕانكارییەكان لەمێتۆدەكانی بەرهەمهێنان خێراتر دەكاتەوە و
لەئاكامدا گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتییەكان بەگشتی خێراتر كۆمەاڵیەتی دەبنەوە.
«بێرنیشتاین» ئەمە باش دەزانێت و بۆخۆی لێی تێگەیشتووە،
بەاڵم لەبیری چووەتەوە كە ئەم یاسایە كارگە بچووكەكانی سەرمایەداریش
دەگرێتەوە .ئەگەر سەرمایەدارە بچووكەكان پێشەنگی پێشكەوتنی تەكنیكین
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و پێشكەوتنی تەكنیكی بزوێنەری ژیانی ئابوری سەرمایەدارییە ،ئاشكرایە
كە سەرمایەدارە بچووكەكان بەشێكی جیانەكراوە لە گەشەی سەرمایەدارین.
لەناوچوونی بەشێنەیی ناوەندە مامناوەندەكان (بەواتای رەهای وشەكە،
كەپێی خۆشە وابەكاری ببات) بە واتای بەرەوپێشچوونی شۆڕشگێڕانەی
تەكامولی سەرمایەداری نییە ،بەڵكو بەپێچەوانەوە بە مانای راوەستاندنی
تەكامول و خاوبوونەوەیەتی .ماركس دەی��وت« :رێ��ژەی قازانج ،واتە
چوونەسەرەوەی رێژەیی سەرمایە بەر لەهەمووان بۆ سەرمایەگوزارە تازەكان
گرنگە ،كە گروپێكی سەربەخۆ پێكدەهێنن .كاتێك پێكەوەنانی سەرمایە
بەشێوەی قۆرخكراو دەكەوێتە دەست ژمارەیەك سەرمایەداری گەورە ،ئاگری
ژیانبەخشی بەرهەمهێنان دەكوژێتەوە و دادەڕمێت».
(بەمشێوەیە دەبینین ئامرازەكانی خۆڕێكخستنی «بێرنیشتاین»
لەكوانووی تاقیكردنەوەدا ناكارامە دێتە دەر و دیاردەیەك ،كە ئەو بەنیشانەی
خۆڕێكخستنی دەزانێت ،دەبێت بە هۆكارەكانی دیكە بدرێتە بەر باس و
لێكۆڵینەوە.

دەرئەنجامە سیاسییەكان و خەسڵەتی گشتی رێڤیزیۆنیزم
لە بەشی یەكەمدا هەوڵماندا ئەوە بخەینەروو كە تیۆری «بێرنیشتاین»
بەرنامەی بزووتنەوەی سۆسیالیستی ،لەبنەمای مادی خۆی جیادەكاتەوە و
لەسەر بناغەیەكی ئایدیالیستی دایدەنێت .ئەم بابەتە پەیوەندی بە بنەما
فیكرییەكانییەوە هەیە .كاتێك ئەم تیۆرە وەردەگێڕدرێتەوە سەر كردەوە و
بۆ پراكتیك پەرەپێدەدرێت ،چۆن خۆی دەردەخات؟
لەسەرەتاداو بەقسەی خۆی ئەو بەرنامەیە ،تائێستا هیچ جیاوازییەكی
لەگەڵ پراكتیكی سۆسیال دیموكراسی نەبووە .یەكێتییە كرێكارییەكان ،خەبات
بۆ ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی و بۆ دیموكراتیزەكردنی ناوەندە سیاسییەكان
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ناوەرۆكی فەرمی هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراسییە .جیاوازی لە»چی»دا
نییە ،بەڵكو لە»چۆن»دایە .لەئێستادا خەباتی سەندیكایی و خەباتی
سیاسی ئامرازی رێبەرایەتیكردن و پەروەردەكردنی بەشێنەیی پڕۆلیتاریا بۆ
بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی ئەژمار دەكرێن .لە روانگەی ریڤیزیۆنیزمەوە،
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت هەم مەحاڵەو هەم هیچ سوودێكیشی نییە ،بەم
پێیە ،دەبێت هەڵسووڕانی سەندیكایی و پەرلەمانی تەنها بۆ بەدەستهێنانی
دەرئەنجامی هەنوكەیی ،واتە بۆ باشتركردنی هەلومەرجی مادی كرێكاران،
كەمكردنەوەی بەشێنەیی چەوساندنەوەی سەرمایەداری و پەرەدان بەكۆنترۆڵی
كۆمەاڵیەتی بەڕێوەبچێت.
ئەگەر باشتربوونی بارودۆخی ژیانی كرێكارانی ئەمڕۆ لەبەرچاو
نەگرین (ئامانجی هاوبەشی حزب و ریفۆرمیزم) ئەوا جیاوازی ئەو دوو
بۆچوونە بەم جۆرەیە :بەپێی ئەو بۆچوونە گرنگی هەڵسووڕانی سەندیكایی
و خەباتی لەبواری سۆسیالیستییەوە لەوەدایە ،كە پڕۆلیتاریا ،واتە فاكتەری
زەینی گۆڕانكاری سۆسیالیستی بۆ بەئەنجام گەیاندنی ئەركی وەدیهێنانی
سۆسیالیزم ئامادەدەكات« .بێرنیشتاین» پێیوایە خەباتی سەندیكایی و
پەرلەمانی بەشێنەیی چەوسانەوەی سەرمایەداری كەمدەكاتەوە ،خەسڵەتی
سەرمایەدارانەی كۆمەڵگەی سەرمایەداری لەنێو دەبات و بەجێگای خەسڵەتی
سۆسیالیستی دادەنێت .بەكورتی دەوترێت ،كە ئەم دوو شێوەیە لەخەبات
گۆڕانكاری سۆسیالیستی بەواتای بابەتی وشەكە بەدیدێنێت .كاتێك
بەشێوەیەكی وردتر بابەتەكە لێكدەدەینەوە بۆمان دەردەكەوێت ،كە ئەم دوو
روانگەیە بەشێوەیەكی بەرچاو دژن .بەپێی بۆچوونی ئەمڕۆی حزبی ئێمە،
پڕۆلیتاریا لەئاكامی خەباتی سەندیكایی و پەرلەمانیدا دەگاتە ئەو بڕوایەی،
كە گۆڕانكاری بنەڕەتی كۆمەاڵیەتی لەچوارچێوەی ئەو سیستەمەدا مەحاڵە و
بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی چارەسەرنەكراوە ،بەاڵم تیۆری «بێرنیشتاین»
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لەم خاڵەوە دەستپێدەكات ،كە دەستەبەركردنی دەسەاڵتی سیاسی مەحاڵەو
لەئاكامدا دەگاتە ئەوئامانجەی ،كە سیستەمی سۆسیالیستی تەنیا لەئاكامی
هەڵسوڕانی سەندیكایی و پەرلەمانیدا دێتە كایەوە.
«بێرنیشتاین» پێیوایە هەڵسووڕانی سەندیكایی و پەرلەمانی
خەسڵەتێكی سۆسیالیستی هەیە ،چونكە كاریگەرییەكی كۆمەاڵیەتی زۆر
لەسەر ئابوری سەرمایەداری دادەنێت .هەوڵماندا ئەوە بخەینەڕوو ،كە
ئەم كاریگەرییە تەنها خەیاڵە .پێكهاتەكانی خاوەندارێتی سەرمایەداری و
دەوڵەتی سەرمایەداری لەئاڕاستەیەكی بەتەواوەتی نەیاردا گەشە دەكەن،
بەاڵم ئەمە لەدوا لێكدانەوەدا بەو مانایەیە ،كە هەڵسوڕانی پراكتیكی سۆسیال
دیموكراسی ،پەیوەندی خۆی لەگەڵ سۆسیالیزم لەدەستدەدات .گرنگی
خەباتی سەندیكایی و پەرلەمانی لەبواری سۆسیالیستییەوە لەوەدایە ،كە لەو
رێگەیەوە هوشیاری ،واتە وشیاری پڕۆلیتاریا دەبێتە هوشیاری سۆسیالیستی
و وەكو چینێك رێكخراو دەبێت ،بەاڵم ئەگەر ئەم خەباتانە وەكو ئامرازیك
بۆ سۆسیالیزەكردنی راستەوخۆی ئابوری سەرمایەداری لەقەڵەم بدرێت ،نەك
تەنیا كاریگەری خۆیان لەوبوارەوە لەدەستدەدەن ،بەڵكو ئیتر ئامرازیكیش
نابن بۆ ئامادەكردنی چینی كرێكار بۆ دەستەبەركردنی دەسەاڵتی پڕۆلیتاری.
«ئێدوارد بێرنیشتاین» و «كۆنڕاد شمیت» كە خۆیان بەو باوەڕە
دادەمركێننەوە ،كە تەنانەت داشكاندنی بەرنامەی حزب بە هەڵسووڕان
لەپێناو ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی و ك��اری سەندیكایی ،ئامانجی كۆتایی
بزووتنەوەی كرێكار وەالنانرێت ،بەتەواوی لەمەسەلەكە خراپ تێگەیشتوون،
چونكە هەڵگرتنی هەر هەنگاوێك بۆ پێشەوە هەنگاوی دیكەی لێدەبێتەوەو
ئامانجی سۆسیالیستی وەكو مەیلێك لەو بزووتنەوەیەدا ،تەنها وەكو هێماو
ئاماژە بوونی دەبێت ،بێگومان ئەم تێگەیشتنە لەبارەی بە تاكتیكی ئەمڕۆكەی
سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا بەتەواوی دروستە ،كە هەوڵی بەردەوام و
35

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

بەرنامەبۆداڕێژراوی بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی لەپێشەوەی خەباتی
سەندیكایی و هەڵسووڕان بۆ ریفۆرمی كۆمەاڵیەتیدایە ،بەاڵم ئەگەر ئەم
هەوڵە دیاریكراوە لەبزووتنەوەكە جیابێتەوەو ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی ببێتە
ئامانج ،ئەوكاتە ئیتر ئەم هەڵسووڕانە ،نەك تەنها وەدیهاتنی سۆسیالیزمی
وەكو ئامانجی كۆتایی لێ نابێتەوە ،بەڵكو بەپێچەوانەشی هەنگاو هەڵدەگرێت.
«كۆنڕاد شمیت» تەنها مل بۆ بزووتنەوەیەكی میكانیكی دەدات و
دەڵێت كاتێك دەستپێبكات ،ئیتر راوەستانی بۆ نییە .ئەو بۆ پاساودانی ئەو
بۆچوونەی دەڵێت« :كاتێك مرۆڤ دەخوات ئیشتیای زۆرتر دەبێت» .گوایە
چینی كرێكاریش ،تا كاتێك گۆڕانكاری كۆتایی سۆسیالیستی بەدی نەهێنێت،
بەم چاكسازییانە قەناعەت ناكات .دوایین خاڵی ئەم رستانە بە تەواوەتی
درووستە ،بێكەڵكی ریفۆرمە كۆمەاڵیەتییەكانی سەرمایەداری ئەو راستییە
زەمانەت دەكات ،بەاڵم دەرئەنجامەكەی بەومەرجە دروستە ،كە ریفۆرمە
كۆمەاڵیەتییەكان وەكو زنجیرەیەكی بەردەوام و نەگۆڕ بەشێوەی راستەوخۆ،
بتوانین لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی ئەمڕۆوە بەرەو سۆسیالیزم بچێت ،بەاڵم
ئەوە خۆشباوەڕییە .ئەڵقەكانی ئەوزنجیرە ،بەپێی ماهیەتی كاروبارەكەی
بەخێرایی دەشكێت و ئەو رێگایانەی كە ئەم بزووتنەوەیە دەتوانێت لێیەوە
بپەڕێتەوە فراوان و جیاواز دەبن.
دواتر بەر لەهەر شتێك ،رەنگە گۆڕانكارییەكان بە ئاراستەی تاكتیكیدا
رووبدەن ،بۆئەوەی بەیارمەتی گشت ئەو ئامرازانە ،دەرئەنجامی بەكردەوەی
خەبات ،واتە ریفۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان مسۆگەر بێت .دەستبەجێ دوای
ئەوەی ئاكامە هەنووكەییەكان ببێتە ئامانجی سەرەكی ،روانگەی چینایەتی
و لەئاشتی نەهاتوو ،كە تەنها بەمانای بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسییە،
زیاتر لەجاران بە كۆسپ ئەژماردەكرێت .دەرئەنجامی راستەوخۆی گرتنەپێشی
«سیاسەتی قەرەبووكردنەوە» لەالیەن حزبەوەیە و سیاسەتی سات و سەوداو
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هەڵوێستی سازانی دیپلۆماتیك بەئاقاڵنە ئەژمار دەكرێت ،بەاڵم بزووتنەوەكە
ناتوانێت بۆ ماوەیەكی زۆر سست بمێنێتەوە ،چونكە لەجیهانی سەرمایەداریدا
ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی ،جیاواز لەئەوەی چ تاكتیكێك بۆ وەدیهاتنی بەكار
ببرێت ،گوێزێكی كوێرەو بۆ هەتاهەتایە بەو جۆرە دەمێنێتەوە .هەر بەم
بۆنەشەوە هەنگاوی لۆژیكی داهاتوی سەرلێشێواوی و بێ هیوایی لەریفۆرمی
كۆمەاڵیەتی دەبێت .كارەكە لەدوورگەیەكی هێمندا كۆتایی دێت ،كە
پڕۆفیسۆر شوملێر و شەریكەكان لەدوای دەریاوانی لەئاوەكانی ریفۆرمی
كۆمەاڵیەتیدا لەنگەریان خستبوو و سەرئەنجام هەمووشتێكیان بەئیرادەی
خودا سپاردو وتیان هەرچی دەبێت ببێت!
سۆسیالیزم لەئاكامی خەباتی رۆژانەی چینی كرێكاردا سەردەكەوێت،
نەك بەشێوەی خۆڕسك و لەهەر بارودۆخێكدا .سۆسیالیزم تەنها بەرهەمی
ناكۆكییەكانی ئابوری سەرمایەداری (كە رۆژ بەرۆژ زیاتر دەبێت) و تێگەیشتنی
چینی كرێكار لەچارەسەرنەكردنی هەڵوەشاندنەوەی ئەو ناكۆكییانە لە رێگەی
گۆڕانكارییەكی كۆمەاڵیەتییەوەیە .كاتێك كەرێویزیۆنیزم حاشا لەمەرجی
یەكەم دەكات و مەرجی دووهەم رەتدەكاتەوە ،بزووتنەوەی كرێكاری بۆ
بزووتنەوەیەكی ریفۆرمخوازانە دادەشكێت و لەرێگایەكی راستدا بەئاراستەی
وەالنانی بەتەواوەتی روانگەی چینایەتی دەچێت.
ئەم ئاكامانە كاتێك بەرجەستە دەبنەوە ،كە لەالیەنێكی دیكەوە
بۆ رێڤیزیۆنیزم بڕوانین و خەسڵەتی گشتی ببەینە ژێر پرسیار .ئاشكرایە
رێڤیزیۆنیزم ،داكۆكی لەپەیوەندییەكانی سەرمایەداری ناكات .وەكو ئابوریناسانی
بۆرژوا حاشا لە ناكۆكیەكانی سەرمایەداری ناكات .لەبەرامبەردا تیۆرەكەی
ئەوان وەكو تێگەیشتنی ماركسیستی ئەم ناكۆكییانە بەفەرمی دەناسێت و
ملی پێدەدات ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە كاكڵەی سەرەكی تیۆری رێڤیزیۆنیستی
كە تائەمڕۆ بە شێوەیەكی بنەڕەتی خۆی لە روانگەی سۆسیال دیموكراسی
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جیادەكاتەوە ،ئەوەیە كە پشتی بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم ناكۆكییانە لە ئاكامی
تەكامولی دەرونی ئەو ناكۆكییانەدا نەبەستووە.
تیۆری رێڤیزیۆنیستی ل��ەق��ەراخ دوو جیهانبینیدا دەمێنێتەوەو
جێگاوشوێنی ئاسانتر بۆ خۆی دیاریدەكات .رێڤێزیۆنیزم نایەوێت ببینێت
كە ناكۆكییەكانی سەرمایەداری بەلوتكە دەگەن و لە رێگەی گۆڕانكارییەكی
شۆڕشگێڕانەوە هەڵدەوەشێنەوە .لەبەرامبەردا دەیەوێت ئەم ناكۆكییانە
كەمبكاتەوە .بەمشێوەیە دەبینین بڕیاروایە بە راگرتنی قەیرانەكان و پێكهێنانی
رێكخراوەكانی خاوەنكاران ،ناكۆكی نێوان بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕكردنی
كااڵ دابمركێتەوە ،بەباشتركردنی هەلومەرجی كرێكاران و پاراستنی چینی
مامناوەند ،ناكۆكی نێوان سەرمایەو كار كەم بكرێتەوەو لە رێگەی كۆنترۆڵ و
دیموكراسییەوە ناكۆكی نێوان دەوڵەتی چینایەتی و كۆمەڵگە كەم بكرێتەوە.
هەڵبەت تاكتیكی ئەمڕۆكەی سۆسیال دیموكراسی ،ئ��ەوە نییە
هەتا ئەوكاتە ناكۆكییەكانی سەرمایەداری دەگاتە لوتكە بە چاوەڕوانییەوە
دابنیشێت و دەست لەسەر دەست دابنێت .رێك بەپێچەوانەوە ،جەوهەری
تاكتیكی شۆڕشگێرانە لە تێگەیشتن لە ئاڕاستەی ئەو تەكامولەو دواتر
تووندتركردنەوەی خەباتی سیاسی و بەلوتكە گەیاندنییەتی .ئەمە ئەو
شتەیە كە جەوهەری هەموو جۆرە تاكتیكێكی شۆڕشگێڕانە پێكدەهێنێت.
بەمشێوەیە دەبینین سۆسیال دیموكراسی ،لەگەڵ سیاسەتی میلیتاریستی و
گومریكەكان خەباتی كرد ،بەبێ ئەوەی چاوەڕوان دابنیشێت ،هەتا خەسڵەتی
كۆنەپەرەستانەیان بەتەواوەتی ئاشكرا دەبن .س��ەرەڕای هەموو ئەوانە،
تاكتیكەكانی «بێرنیشتاین» لەسەر بنەمای تەكامول و تووندتربوونەوەی
ناكۆكییەكانی سەرمایەداری دیاری نەكراوە ،بەڵكو تەنها دامركاندنەوەی ئەو
ناكۆكیانەی كردووەتە ئامانج و چرای رێنمایی ئەوەیە« .بێرنیشتاین» كاتێك
ئەم بابەتە بەشێوەیەكی بەرجەستە نیشاندەدات ،كە باس لە»خۆڕێكخستن»ی
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ئابوری سەرمایەداری دەكات .ئایا ئەم جۆرە تێگەیشتنە لەبنەڕەتدا دەتوانێت
دروست بێت؟ سەرجەم ناكۆكیەكانی كۆمەڵگەی مۆدێڕن بەرهەمی رەوتی
بەرهەمهێنانی سەرمایەدارین .ئەگەر ئەوە دروست بێت ،كە سەرمایەداری
هەروا بەئاڕاستەیەكدا هەنگاو هەڵدەگرێت كە تائێستا هەڵیگرتووە ،ئەو
دەرئەنجامانە چارەنەكراوە ،كە ناكۆكییەكانی لەجێگای ئەوەی دابمركێنەوە،
تووندتر و قووڵتر دەبنەوە .ئەو بۆچوونەی كە پێیوایە ناكۆكیەكانی سەرمایەداری
دادەمركێتەوە ،پشت بەوە دەبەستێت ،كە گوایە شێوەی بەرهەمهێنان پێش
بە گەشەی خۆی دەگرێت .بە كورتی دەبێت بڵێین تیۆری «بێرنیشتاین» ئەو
پێشگریمانە بۆخۆی دیاریدەكات ،كە تەكامولی سەرمایەداری لەجێگایەكی
دیاریكراودا رادەگیردرێت ،بەاڵم بەمشێوەیە ئەم تیۆرە بەدوو شێوە ئیدانەی
خۆی دەكات .لە قۆناغی یەكەمدا لەهەڵوێستیدا سەبارەت بەدامەزراندنی
سۆسیالیزم خەسڵەتی یۆتۆپیستی خۆی ئاشكرا دەكات .ئاشكرایە كە تەواوكاری
ناتەواوی گۆڕانكاری سۆسیالیستی لێ نابێتەوە .ئەمە راستی و دروستی
بۆچوونی ئێمە ،سەبارەت بە دەرئەنجامەكانی ئەو تیۆرە دەسەلمێنێت.
لە قۆناغی دووەمدا تیۆری بێرنیشتاین كاتێك خەسڵەتی كۆنەپەرەستانەی
خۆی ئاشكرا دەكات ،كە لەسەر تەكامولی خێراو بەكردەوەی سەرمایەداری
قسەدەكات .لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ :بە لەبەرچاوگرتنی گەشەی
راستەقینەی سەرمایەداری چۆن دەتوانین هەڵوێستی «بێرنیشتاین» روون
بكەینەوە ،یان بە واتایەكی دیكە خەسڵەتەكەی دیاری بكەین؟
لە بەشی یەكەمدا نیشانماندا ئەو پێشمەرجە ئابورییانەی «بێرنیشتاین»
لێكدانەوەی خۆی لەسەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەمڕۆ (تیۆرەكەی
سەبارەت بە»ئامرازەكانی خۆڕێكخستن») دادەنێت ،بەهیچ شێوەیەك شایانی
بەرگری لێكردن نییە .دیتمان كە نە سیستەمی متمانەیی و نە كارتلەكان،
هیچكامیان ناتوانن «ئامرازی خۆڕێكخستن»ی ئابوری سەرمایەداری بن.
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نە راوەستانی كاتی قەیرانەكان و نە مانەوەی چینی مامناوەند ،نیشانەی
خۆڕێكخستنی سەرمایەداری نییە .هەڵبەت هەموو وردەكارییەكانی تیۆری
خۆڕێكخستن كەناومان برد (بێجگە لەهەڵە راستەوخۆكانی) تایبەتمەندییەكی
دیاریكراوی هاوبەشیان هەیە .ئەم تیۆرە لق و پۆپەكانی ژیانی ئابوری
هاوچەرخ بەوشێوەیە نابینێت ،كە لەگەڵ سەرجەم تەكامولی سەرمایەداری و
میكانیزمەكانی ئابوری سەرمایەداری ،پەیوەندییەكی ئۆرگانیك و زیندوویان
هەیە .تیۆری بێرنیشتاین ئەم وردەكارییانە لەسەر بەستێنێكی ئابوری زیندوو
الدەب��ات و وەكو بەشە جیاوازەكانی مەكینەیەكی ساردوسڕ تەماشایان
دەكات .بۆ وێنە واتای كاریگەری متمانە لەسەر خۆڕێكخستنی سەرمایەداری
لەبەرچاو بگرن .ئەگەر متمانەی بازرگانی وەكو قۆناغێكی سروشتی و بەرز
لەئاڵوگۆڕپێكردنی كااڵ سەیربكەین ،بەوردی بیدەینە بەر باس و لێكۆڵینەوە،
ئیتر ناتوانین وەكو ئامرازی خۆڕێكخستنی میكانیكی (كە لەدەرەوەی پڕۆسەی
ئاڵوگۆڕدایە) چاوی لێ بكەین ،هەر بەو رادەیە كە ناتوانین پارە ،كااڵو سەرمایە
بە»ئامرازی خۆڕێكخستن» لە قەڵەمبدەین .هەڵبەت متمانەیی بازرگانی وەكو
پارەو كااڵو سەرمایە ئەندامێكی ئۆرگانیكی ئابوری سەرمایەداری لە قۆناغێكی
دیاریكراو لەتەكامولدایەو لەم قۆناغەدا لەمیكانیزمی ئابوری سەرمایەداریدا
دەندەیەكی چارەهەڵنەگرەو ،لە هەمانكاتدا ئامرازی رووخانیشیەتی،
چونكە ناكۆكییە دەرونیەكانی سەرمایەداری تووندتر دەكاتەوە .كارتلەكان
و ئامرازەكانی پەیوەندی گرتنی پێشكەوتووش هەر ئەم كاركردەیان هەیە.
«بێرنیشتاین» پێیوایە ئەم تێگەیشتنە میكانیكی و نادیالیكتیكییە
لەشێوەی راگیرانی قەیرانەكان نیشانەی ئەوەیە ،كە سەرمایەداری توانیویەتی
سەرئەنجام «خۆی رێكبخات» .ئەو پێیوایە قەیران تەنها پەككەوتنی میكانیزمی
ئابوریە« .بێرنیشتاین» پێیوایە بەراگیرانی قەیرانەكان میكانیزمەكەش دەتوانێت
بەبێ ئەوەی پەكی بكەوێت بە خەیاڵی ئاسوودە كار بكات ،بەاڵم راستییەكەی
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ئەوەیە كە قەیران «پەككەوتن» نییە ،بەواتایەكی دروستتر «پەككەوتن»ێكە
كەئابوری سەرمایەداری بەبێ ئەو پەككەوتنە ناتوانێت گەشە بكات ،یان
بەواتایی دیكە بەبێ قەیران ئەسڵەن ناتوانێت بوونی هەبێت .بەكورتی
ئەگەر قەیران تاقە رێگای سەرمایەداری (و بەم پێیە رێگای ئاسایی) بۆ
چارەسەركردنی دەورەیی ناكۆی نێوان پەرەسەندنی بێ سنووری بەرهەمهێنان
و چوارچێوەكانی تەسكی بازاڕە ،قەیران دیاردەیەكی ئۆرگانیك و جیانەكراوە
لەئابوری سەرمایەدارییە.
لەبەردەم پێشكەوتنی «ناپەككەوتن»ی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا
مەترسییەك لەبۆسەدایە ،كە زۆر لەقەیران گەورەترە .ئەم مەترسییە بەهۆی
ناكۆكییەكانی بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕپێكردنی كااڵوە نییە ،بەڵكو بەهۆی
گەشەی راندومانیكارە ،كە دەبێتە هۆی ئەوەی رێژەی قازانج بەردەوام
بێتەخوارەوە .هاتنەخوارەوەی رێژەی قازانج مەیلێكی زۆر مەترسیدارە ،كە
بەرهەمهێنان بە سەرمایەی چكۆڵەو مامناوەند نامومكین دەكات و بەم پێیە
پێكهێنانی سەرمایەی نوێ و پەرەپێدان بە سەرمایەگوزاری بەرتەسكدەكاتەوە.
لە راستیدا قەیرانەكان دەرئەنجامێكی دیكەی ئەم رەوتەن .قەیران دەبێتە
هۆی دابەزینی بەهای سەرمایە ،داشكانی نرخی ئامرازەكانی بەرهەمهێنان
و ئیفلیج بوونی بەشێك لەو سەرمایانەی وەگەڕكەوتوون و درەنگ یان زوو
بەر بەچوونەسەرەوەی قازانجەكان دەگرن .قەیرانەكان بەمشێوەیە بوار بۆ
سەرمایەگوزاری نوێ و بەم پێیە پێشڕەوی بەرهەمهێنان خۆشدەكەن .هەر
بەم بۆنەشەوە ئامرازی هەڵكردنی ئاگری گەشەی سەرمایەدارین .راگیرانی
قەیرانەكان (نەك تەنیا راگیرانی كاتی ،بەڵكو لەناوچوونی بەتەواوەتی
قەیرانەكان ) بەپێچەوانەی ئەوەی «بێرنیشتاین» بیری لێدەكاتەوە ،گەشەی
زۆرتری ئابوری سەرمایەداری لێ ناكەوێتەوە .بە پێچەوانەوە سەرمایەداری
بەرەو گێژاوێك دەبات ،كە هاتنەدەر لێی مومكین نییە.
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«بێرنیشتاین» ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ب��ۆچ��وون��ی میكانیكی تیۆری
«خۆڕێكخستن» ،پێویستی قەیرانەكان ،هەروەها پێویستی سەرمایەگوزاری
نوێی سەرمایەی چكۆڵەو مامناوەند لەبیر دەباتەوە .هەر بەم بۆنەشەوە ئەو
پێیوایە پەیدابوونی سەرلەنوێی سەرمایەی بچووك (بێجگە لەشتەكانی دیكە)
نیشانەی تەكامولی سەرمایەدارییە ،ئەوە لەحاڵێكدایە كە لە راستیدا ئەمە
نیشانەی سستی و قەیران لە سەرمایەدارییە.
هەڵبەت بۆچوونێك هەیە ،كە پێیوایە گشت ئ��ەو دی��اردان��ە
هەربەو شێوەیە خۆیان دەردەخەن ،كە لەالیەن تیۆری «خۆڕێكخستن»ەوە
پێشكەشدەكرێت .ئەمە روانگەی سەرمایەداری تاكە ،كە لەبیریدا راستییە
ئابورییەكانی دەوروبەر هەربەو شێوەیە رەنگدەدەنەوە ،كە لە رەنگدانەوەیان
لە یاساكانی كێبڕكێدا دێنە بەرچاو .سەرمایەداری تاك هەركام لە بەشە
ئۆرگانیكەكانی ئابوری سەرمایەداری بەگشت یان بوونێكی سەربەخۆ
دەبینێت .بێجگە لەوە كاتێك دەیانبینێت كە وەك سەرمایەدار كاریگەری
لەسەردابنێن .بەم پێیە ئەم راستییە ئابورییانە بە»پەككەوتن»ێكی ساكار بە
«ئامرازی خۆڕێكخستن» دەبینێت .راگیرانی قەیرانەكان ،دەبێتە هۆی ئەوەی
تەمەنی درێژبێتەوە .تا ئەوجێگایەی بۆ ئەو دەگەڕێتەوە ،متمانە تەنها ئامرازی
«خۆڕێكخستن»ی هێزەكانی وەبەرهێنەری سەقەتی ئەو لەگەڵ پێویستییەكانی
بازاڕدایە .ئەو پێیوایە ئەو كارتلەی ئەو یەكێك لەئەندامەكانیەتی ،بە راستی
تێكەولێكەیی پیشەسازی لەنێو دەبات.
بەواتایەكی دیكە ،تیۆری خۆڕێكخستنی «بێرنیشتاین» بێجگە لە
رەنگدانەوەی تێگەیشتنی سەرمایەداری تاك لە تیۆریدا هیچی تر نییە .ئایا
ئەم بۆچوونە لەروانگەی تیۆرییەوە ،بێجگە لەالیەنی بنەڕەتی و پێوەری
زانستی ئابوری بۆرژوایی ،دەتوانێت چی دیكە بێت؟ تەواوی هەڵەی ئابوری
ئەو قوتابخانەیە لەو تێگەیشتنەدایە ،كە دی��اردەی كێبڕكێ لە روانگەی
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سەرمایەداری تاكەوە گرنگە ،بەهەڵە بەجێگای دیاردەیەكی گشتی ،واتە
گشت ئابوری سەرمایەداری دادەنێت .هەروەك چۆن «بێرنیشتاین» متمانە
بە ئامرازی «خۆڕێكخستن» دەزانێت ،ئابوری سەرمایەداری پارە بە ئامرازی
ئاقاڵنەی «خۆڕێكخستن» لەگەڵ پێویستییەكانی ئاڵوگۆڕی كااڵ دەزانێت،
لەهەمانكاتدا ئابوری سەرمایەداری هەوڵدەدات لەناوخۆی سەرمایەداریدا
دژەژەهرێك لە دژی خراپەكانی سەرمایەداری ببینێتەوە .ئابوری بۆرژوایی
وەك «بێرنیشتاین» باوەڕی بە رێكوپێك بوونی سەرمایەداری هەیەو پێیوایە
تێكەولێكەیی ئەو سیستەمە لەناو دەچێت .ئەو ئابوریە هەروەك «بێرنیشتاین»
سەرئەنجام درەنگ یان زوو بەو مەیلە دەگات كە ناكۆكیەكانی سەرمایەداری
دابمركێنێتەوە ،واتە بەو باوەڕە دەگات ،كە دەكرێت برینەكانی سەرمایەداری
لەچوارچێوەی ئەو سیستەمەدا چارەسەر بكرێت .بە واتایەكی دیكە كاری
ئابوری خۆماڵییانە بە بەرنامەیەكی كۆنەپەرەستانە دەگات ،نەك شۆڕشگێڕانە،
واتە بە یۆتۆپیا كۆتایی دێت.
بەم پێیە دەتوانین تیۆری رێڤیزیۆنیستی بەوشێوەیەی خوارەوە
كورتبكەینەوە :رێڤیزیۆنیزم تیۆرییەكە ،كە لەسەر بنەمای ئابوری خۆماڵییانەی
بۆرژوایی و بەیارمەتی تیۆری داماوی سەرمایەداری داماوی سۆسیالیزم
رادەگەیەنێت.
بەشی دووهەم :گەشەی ئابوری و سۆسیالیزم
گەورەترین دەسكەوتی تەكامولی خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا،
دەرخستنی ئەوخاڵە بوو ،كە ئاخێزگەی وەدیهاتنی سۆسیالیزم لەناوخۆی
پەیوەندییە ئابورییەكانی كۆمەڵگەی سەرمایەداریدایە( .بەواتایەكی دیكە
جێ پێی سۆسیالیزم لەناوخۆی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانی سەرمایەداریدا
كەشفكرا.و) لەئاكامدا ،سۆسیالیزم لە»ئارەزو»یەكەوە كە مرۆڤ هەزاران ساڵە
خەونی پێوە دەبینی ،بوو بەپێویستییەكی مێژوویی.
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«بێرنیشتاین» حاشا لەو راستییە حاشاهەڵنەگرە دەكات ،كەپێشمەرجە
ئابوریەكانی سۆسیالیزم هەر لەنێو ئەو كۆمەڵگەیەی ئەمڕۆدایە .بەوپێیە،
هۆكار هێنانەوەكەی گۆڕانكارییەكی سەیری بەسەردا هات .ئەو سەرەتا
لە»نۆیە تێسایت»دا ئامارەكانی پیشەیی ئەڵمانیای لە ساڵی  1882و 1895
هەڵسەنگاندن و تەنها خێرایی رەوتی قوڵبوونەوەی سەرمایەی لەپیشەسازیدا
بردە ژێر پرسیارەوە .ئەو بۆ ئەوەی ئەو ئامارانە بۆ ئامانجەكەی خۆی
بەكارببات ،ناچاربوو پەنا بۆ شێوەی سەرسەری و میكانیكی ببات ،بەاڵم
تەنانەت لەباشترین حاڵەتیشدا ئ��ام��اژەی ئ��ەو بەسەقامگیری ناوەندە
مامناوەندەكان بچووكترین خەوشێك ناخاتە نێو لێكدانەوەكانی ماركسەوە،
چونكە ئەم لێكدانەوانە ،نە خێرایی دیاریكراوی قوڵبوونەوەی پیشەسازی،
واتە مۆڵەتی كەسی بۆ وەدیهاتنی گۆڕانكاری سۆسیالیستی دادەنێت و نە
لە ناوچوونی سەرمایە بچووكەكان (یان لەناوچوونی وردەبۆرژوازی) وەكو
مەرجی پێویستی بەدیهاتنی سۆسیالیزم دێنێتە گۆڕێ.
لەپێداچوونەوەی دوای��ی بەسەر
«بێرنیشتاین» لەكتێبەكەیدا
بۆچوونەكانیدا ،هەندێك نیشانەی نوێمان پێشكەشدەكات :ئامارەكان
سەبارەت بەدامەزراوەكانی پشك .ئەو پێیوایە ئەم ئامارانە نیشانیدەدەن،
كە ژمارەی خاوەن پشكەكان بەردەوام روو لەزیادبوونن و لەئاكامدا چینی
سەرمایەدار نەك تەنها بچووكتر نابێتەوە ،بەڵكو بەردەوام گەورەتر دەبێت.
سەیر لەوەدایە كە»بێرنیشتاین» زۆر بەكەمی كەرەستەی خۆی دەناسێت و
نازانێت بەچ شێوەیەك ئەم داتایانە بە قازانجی خۆی بەكار ببات.
ئەگەر ئەو دەیویست بەئاماژەكردن بەبارودۆخی دامەزراوەكانی
پشك یاسای ماركسی سەبارەت بەگەشەی پیشەسازی رەت بكاتەوە ،دەبوایە
دەستەو داوێنی ئاماری زۆر جیاوازتر بوایە .بە واتایەكی دیكە هەركەس كە
لەسەر مێژووی كۆمپانیاكانی ئەڵمانیا زانیاری هەبێت ،دەزانێت كە ئاستی
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مامناوەندی سەرمایەی سەرەتایی ئەوان ،هەمیشە روو لە دابەزین چووە .ئەو
رەوتە بەمشێوەیە بووە :لەحاڵێكدا كە بەر لەساڵی  1871ئاستی مامناوەندی
سەرمایەی پێویست بە  10.5ملیۆن مارك گەیشتبوو ،لەساڵی  1871ئەو
رێژەیە تەنها  10.4ملیۆن مارك ،لەساڵی  1873تەنها  8.3ملیۆن و لەساڵی
 1882هەتا  1887كەمتر لەیەك ملیۆن مارك بوو .لەساڵی  560 ،1891هەزار
مارك و لەساڵی  1892تەنها  620ملیۆن بوو .لەم رێكەوتەوە ژمارەكان
لەدەوروبەری یەك ملیۆن ماركدا بەرز و نزم دەبوونەوە ،لەحاڵێكدا كە ساڵی
 78.1 ،1895ملیۆن مارك بوو ،ئەو رێژەیە لەنیوەی یەكەمی ساڵی  1897بۆ
 19.1ملیۆن مارك دابەزی.
چ ژمارەیەكی سەرسووڕهێنەرە! رەنگە «بێرنیشتاین» هیوادار بووە،
كە لەو ژمارانە بۆ نیشاندانی مەیلێكی دژەماركسی ،واتە پەڕینەوەی ناوەندە
گەورەكان بۆ ناوەندە بچووكەكان كەڵكوەربگرێت ،بەاڵم هەمووان دەتوانن لەو
بوارەدا وەاڵمی «بێرنیشتاین» بدەنەوە :ئەگەر دەتانەوێت بەم رەقەمانە شتێك
بسەلمێنن ،دەبێ بەر لەهەر شتێك نیشانیبدەن ،كە ئەم ئامارانە سەبارەت
بەلقێكی دیاریكراوی پیشەسازییەو بەراستی ناوەندە بچووكەكان جێگای
ناوەندە گەورەكان دەگرنەوە و ئەم ناوەندانە تەنها لەو جێگایەدا سەربەرز
ناكەنەوە كە پێشتر ناوەندی بچووك ،پیشەسازی پیشەگەری یان پیشەسازی
ورد زاڵبووە ،بەاڵم ناتوانن ئەمانە بسەلمێنن .پەڕینەوە لەكۆمپانیاكانی پشكی
زۆر گەورەوە بۆ ناوەندە مامناوەند و بچووكەكان ،تەنها دەتوانێت بەومانایە
بێت ،كە سیستەمی كۆمپانیاكانی پشك هەمیشە رەخنە دەكاتە نێو لقی
نوێ و لقەكانی پیەشازی دادەگرێت .پێشتر تەنها ژمارەیەكی كەم لەناوەندە
گەورەكان وەكو دامەزراوەی پشك رێكدەخران .بەشێنەیی رێكخراوی پشك
بەسەر ناوەندە مامناوەند و بچووكەكاندا زاڵبوو (بەشێوەیەك كە ئەمڕۆ
دەتوانین ئەو ناوەندانە ببینین كە سەرمایەكەیان كەمتر لە  100ماركە).
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بەاڵم گرنگی ئابوری ئەم پەرەسەندنەی سیستەمی شەریكەكانی
پشك لەچیدایە؟ ئەم شەریكانە كۆمەاڵیەتی بوونی رۆژ لە دوای رۆژ
زیاتری بەرهەمهێنان (كۆمەاڵیەتی بوونی نەك تەنها بەرهەمهێنانی گەورە،
بەڵكو لەهەمانكاتدا بەرهەمهێنانی مامناوەندو ورد) لەچوارچێوەی شێوەی
سەرمایەداری نیشاندەدات .بەم پێیە پەرەسەندنی شەریكەكانی پشك نەك
تەنها تیۆری ماركسی رەتناكاتەوە ،بەڵكو رێك بەپێچەوانەوە بە روونی
پشتگیریدەكات.
دیاردەی ئابوری دامەزراوەی پشك لەكردەوەدا چی نیشاندەدات؟
لەالیەكەوە كۆبونەوەی ژمارەیەك سەروەت و سامانی ورد لە سەرمایەیەكی
وەبەرهێنەری گ��ەورە نیشاندەدات و لەالیەكی دیكەوە جیابوونەوەی
بەرهەمهێنان لەخاوەندارێتی سەرمایەداری نیشاندەدات .بەواتایەكی دیكە
ئەمە باس لە سەركەوتن بەسەر شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری دەكات،
بەاڵم كێشەكە لەوەدایە كەهێشتا لەسەر بناغەیەكی سەرمایەدارانەیە .لەم
روانگەیەوە ،ئەو ئامارانەی «بێرنیشتاین» سەبارەت بەژمارەیەكی زۆر لەخاوەن
پشكەكان كە لەناوەندەكانی سەرمایەداریدا بەشداریدەكەن ،هێناویەتەوە بەچ
مانایەكە؟ ئەم ئامارانە نیشانیدەدەن ئەمڕۆكەش ناوەندەكانی سەرمایەداری
لەگەڵ خاوەنێكی سەرمایەدا ناتەبان و سەرمایەداری ناچارە ،بۆ چارەسەركردنی
ئەو كێشەیە بەشێوەی كاتی ،گروپێك سەرمایەدار دیاریبكات ،گروپێك كە
رۆژ بەرۆژ ژمارەیان زیاتر دەبێت .لەئاكامدا ئیتر «سەرمایەدار» لەواتای
ئابوریدا بەیەك كەسی دیاریكراو ناڵێن .ئەمڕۆكە سەرمایەداری پیشەسازی
یەكەیەكی بەكۆمەڵە ،كە لەسەدان و بگرە هەزاران كەس پێكهاتووە .چەمكی
«سەرمایەدار» لەچوارچێوەی كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا ،بووەتە چەمكێكی
كۆمەاڵیەتی .ئەم چەمكە كۆمەاڵیەتی بووەتەوە.
بەسەرنجدان بەوەی پێشتر باسمانكرد ،چۆن دەتوانین ئەو باوەڕەی
46

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

«بێرنیشتاین» روون بكەینەوە كە دیاردەی دامەزراوەكانی پشك دەبنەهۆی
پەرشوباڵوی و قوڵبونەوەی سەرمایەی لێ نابێتەوە؟ بۆچی «بێرنیشتاین»
شتێك كە ماركس ناوی دەنێت« :سەركوتی خاوەندارێتی سەرمایەداری»،
بە پەرەسەندنی سەرمایە دەزانێت؟ ئەمە هەڵەیەكی سادەی ئابوریناسی
بۆرژواییە« .بێرنیشتاین» وەكو چەمكێكی بەرهەمهێنان چاو لە»سەرمایەدار»
ناكات ،بەڵكو وەك مافێكی یاسایی بۆی دەڕوانێت .وەكو ناوەندێكی ئابوری
لەبەرچاوی ناگرێت ،بەڵكو وەكو یەكەیەكی دارایی ئەژماری دەكات .ئەو
لەئەنجامەكانیدا گشت بەرهەمهێنان ئەژمار ناكات ،بەڵكو چەندایەتییەكی
دیاریكراو لەپارە دەبینێت .هەربەم بۆنەشەوە لەتراستی بەنی بەریتانیادا
تێكەڵبوونی  12300سەرمایەدار نابینێت ،بەڵكو  12300سەرمایەداری جیا
لەیەك دەبینێت .هەربەم هۆیەشەوەیە ،كە ئەندازیارێك بەناوی شوڵتز،
بەجیازی ژنەكەی لەبازاڕی پشكی مولێردا «پشكێكی زۆر»ی كڕیوە،
لەروانگەی بێرنیشتاینەوە سەرمایەدارە (الپەڕەی  .)53هەر بەم بۆنەشەوەیە،
كە بێرنیشتاین پێیوایە تەواوی جیهان پڕە لەسەرمایەدار.
لێرەشدا وەك پێشتر هەڵەكانی ئابوری خۆماڵیانەی بۆرژوایی تەنها
بوارێك بۆ «بێرنیشتاین» خۆش دەكات بۆ ئەوەی سۆسیالیزم خۆماڵی
بكاتەوە .ئەو چەمكی «سەرمایەدار» لەپەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانەوە بۆ
پەیوەندییەكانی خاوەندارێتی دەگوازێتەوەو «بەجێگای خاوەنكارەكان ،قسە
لە تاكەكان دەكات» (الپەڕەی  )52و بەمشێوەیە سۆسیالیزم لەبەرهەمهێنان
دەردێنێت و دەیخاتە پەیوەندییەكانی خاوەندارێتی و سامانەوە ،واتە
لەپەیوەندییەكانی سەرمایەو كارەوە بۆ پەیوەندییەكانی دەوڵەمەندان و
هەژاران دەیگوازێتەوە.
بەمشێوەیە بەخێر و خۆشی لەماركس و ئەنگڵسەوە بەنوسەری «مژدە
بەماسیگری هەژار» دەگەین ،جیاوازی تەنها لەوەدایە كەوایتلینگ بەغەریزەی
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پڕۆلیتاری خۆی ،ناكۆكییە چینایەتییەكان لەشێوەی سەرەتاییداو لەناكۆكی
هەژار لەگەڵ دەوڵەمەنددا دەرك دەكات و دەیەوێت ئەم ناكۆكییانە بكاتە
ئامرازی بزووتنەوەی سۆسیالیستی .ئەوە لە كاتێكدایە كە»بێرنیشتاین» ئاسۆی
وەدیهاتنی سۆسیالیزم لەدەوڵەمەندبوونی هەژاران ،یان بەواتایەكی دیكە
دامركاندنەوەی ناكۆكییە چینایەتییەكاندا دەبینێت .هەر بەم بۆنەشەوە،
«بێرنیشتاین» رێگای وردەبۆرژوایی گرتۆتەبەر.
بێگومان بێرنیشتاین دەست و باڵی خۆی سەبارەت بەداهات و دەرامەت
بەئامارەكانەوە نابەستێتەوە .ئامارەكانی ناوەندە ئابوریەكان لە ژمارەیەكی
زۆر لەواڵتانی سەرمایەداری بەدەستدێنێت :ئەڵمانیا ،فەرەنسا ،بەریتانیا،
سویسرا ،نەمسا و ویالیەتە یەكگرتووەكان .بەاڵم ئەمانە چ جۆرە ئامارێكن؟
ئەم رەقەمانە ئاماری قۆناغی جۆراوجۆری واڵتێك نین ،كە هەڵسەنگێندرابن،
بەڵكو ئامارەكانی واڵتانی جۆراوجۆر لەقۆناغێكی دیاریكراون .بەمشێوەیە
بێجگە لە ئەڵمانیا ،كە سەرلەنوێ جیاوازی كۆنی ئامارەكانی ساڵی  1882و
1895ی باڵوكردووەتەوە ،ئاماری ناوەندەكانی واڵتێكی دیاریكراو لەقۆناغە
جۆراوجۆرەكان ناهێنێتەوە ،بەڵكو تەنها ئامارەكانی واڵتانی جۆراوجۆر
لەقۆناغێكی دیاریكراو دێنێتەوە :بەریتانیا ساڵی  ،1891فەرەنسا ساڵی ،1894
ویالیەتە یەكگرتووەكان ساڵی  1890و هیتر .ئەو بەو دەرئەنجامە دەگات،
كە «ئەگەرچی ئەمڕۆكە چەوسانەوەیەكی بەرین باڵی بەسەر پیشەسازیدا
كێشاوە (لەوانە لەو ناوەندانەی كە بەپیشەسازی وابەستەن) ،بەاڵم تەنانەت
لەواڵتێكی گەشەكردووی وەكو پڕوسیا النیزۆرەكەی ،تەنها نیوەی خەڵك
لەبەرهەمهێناندا كار دەكەن( .الپەڕەی  )98لە ئەڵمانیا ،بەریتانیاو بەلجیكاو
هیتریش دۆخەكە هەر بەو جۆرەیە.
ئەوەی «بێرنیشتاین» بەوشێوەیە دەیسەلمێنێت ،ئەوە نییە كە ئەم
یان ئەو مەیلی تەكامولی ئابوری هەیە یان نا ،بەڵكو تەنها رێژەی هێزی
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شێوە جۆراوجۆرەكانی دامەزراوەكان ،بەشێوەی رەها یان بەواتایەكی دیكە
چەندین جۆر پیشەیە .ئەگەر بڕیاروایە ئەوە بسەلمێندرێت ،كە سۆسیالیزم
ئیمكانی نییە ،ئەو شێوەیە لەهۆكارهێنانەوە پشت بەتیۆرێك دەبەستێت،
كە بەپێی ئەو تیۆرە ،ژمارە و رێژەی فیزیكی هێزە دژ بەیەكەكان و بەم
پێیە فاكتەری تووندوتیژی ،چارەنووسی هەوڵە كۆمەاڵیەتییەكان دیاریدەكات.
«بێرنیشتاین» كە هەمیشە هێرش دەكاتە سەر بالنكیزم ،لێرەدا بۆ خۆی تووشی
خراپ لێ تێگەیشتنێكی بالنكیستی دەبێت .هەڵبەت جیاوازییان لەوەدایە،
كە بالنكیستەكان وەكو مەیلێكی سۆسیالیستی و شۆڕشگێڕ وایاندادەنا ،كە
سۆسیالیزم هەر دەبێت وەدیبێت و لەو روانگەیەوە دەجواڵن .هەربەو
بۆنەشەوە روویان لە شۆڕشی تووندوتیژ ئامێز دەنا (تەنانەت بە كەمینەیەكی
بچووكیشەوە)« .بێرنیشتاین» رێك بەپێچەوانەوە كەمبوونی ژمارەی خەڵك بۆ
وەدیهێنانی سۆسیالیزم ،بەمانای مەحاڵ بوونی سۆسیالیزم دەزانێت .سەرەڕای
ئەوە سۆسیال دیموكراسی چاوەڕوانی ئەوە نییە ،كە لەئاكامی تووندوتیژی
سەركەوتووانەی كەمینەیەك یان زۆرتربوونی زۆرینە لە بواری ژمارەوە
بەئامانجی خۆی بگات ،بەڵكو سۆسیالیزم بەپێویستییەكی ئابوری دەزانێت.
ئەگەر كۆمەاڵنی خەڵك لە ئاستی جەماوەریدا ئەم زەرورەتەیان بۆ رۆشن
بێتەوە ،جەماوەری خەڵك دەتوانن سەرمایەداری تێكەوە هەڵپێچن .ئەم
پێویستییە بەر لەهەر شتێك لەتێكەولێكەیی سەرمایەداریدا خۆی دەردەخات.
«بێرنیشتاین» تەنانەت س��ەب��ارەت بەكێشەی چارەنووسسازی
تێكەولێكەیی لەئابوری سەرمایەداری تەنها حاشا لە قەیرانی گەورە و گشتی
دەكات ،نەك قەیرانی وردو نەتەوەیی .ئەو بەمشێوەیە حاشا لەوە دەكات
كەتێكەولێكەییەكی گەورە هەیە« .بێرنیشتاین» لەهەمانكاتدا دان بەوەدا دەنێت
كەتێكەولێكەیی بچووك هەیە .وەك ماركس دەڵێت :بۆچوونی «بێرنیشتاین»
سەبارەت بەئابوری سەرمایەداری وەكو ئەو ژنە كە بانگەشەیدەكرد داوێن
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پاكە ،بەاڵم منداڵێكی هەیە( ،منداڵەكەی بچووكە) وایە ،بەاڵم كێشەكە
لەوەدایە گەورەیی و بچووكی لەبابەتی وەكو تێكەولێكەییدا بە یەكسان
رووخێنەرن .ئەگەر «بێرنیشتاین» تێكەولێكەیی بچووك بە فەرمی دەناسێت،
بەپێی میكانیزمی ئابوری كااڵیی ،ئەو تێكەولێكەییە لەئاستێكی بێ وێنەدا
لێكهەڵوەشانی لێدەبێتەوە ،بەاڵم ئەگەر هیوادارە سیستەمی بەرهەمهێنانی
كااڵیی بپارێزێت و ئەم وردە تێكەولێكەییانە هاوئاهەنگ و كۆنترۆڵ بكات،
جارێكی دیكە تووشی یەكێك لە هەڵە بنەڕەتییەكانی ئابوری بۆرژوایی
دەبێت و شێوەی ئاڵوگۆڕ پێكردنی كااڵ سەربەخۆ لەشێوەی بەرهەمهێنان
لێكدەداتەوە.
لێرەدا ناتوانین بەتێر و تەسەلی سەرلێشێواوی سەرسووڕهێنەری
«بێرنیشتاین» لەسەر سەرەتایی ترین بنەماكانی ئابوری سیاسی نیشان
بدەین ،بەاڵم پێویستە خاڵێك كە بەهۆی كێشەی بنەڕەتی تێكەولێكەیی
سەرمایەدارییەوە دێتەگۆڕێ ،بە كورتی روون بكەینەوە.
«بێرنیشتاین» رایدەگەیەنێت ،كە تیۆری بەهای ماركس بە تەواوی
روتەڵییە .ئەو پێیوایە ئەم دەستەواژەیە لەقامووسی ئابوری سیاسیدا بە ئاشكرا
واتا سووكایەتییە ،بەاڵم ئەگەر تیۆری بەهای ماركس تەنها روتەڵییە ،ئەگەر
تەنها «بەرهەمێكی خەیاڵی»یە (الپەڕەی  ،)38هەر هاواڵتییەك ،كە خزمەتی
خۆی بەجێگەیاندبێت و باجی خۆی بدات ،هەقیەتی ،وەكو كارڵ ماركس
لەهەڵیت و پەڵیتەكانی خۆی «بەرهەمێكی خەیاڵی» و یاسای بەهای تایبەت
بەخۆی ساز بكات».هەروەك چۆن ماركس هەقیەتی تا ئەو رادەیە چاوپۆشی
لەتایبەتمەندییەكانی كااڵكان بكات ،كە بێجگە لە رەنگدانەوەی چەندایەتی
كاری سادەی مرۆیی هیچیتر نەبن ،ئابوریناسانی مەكتەبی «بوهێم-جۆنز»یش
هەقیانە بێجگە لە سودمەندی كاالكان ،لە هەموو كوالیتییەكی دیكەی
چاوپۆشی بكەن» (.)34
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بەمشێوەیە» بێرنیشتاین» پێیوایە ك��اری كۆمەاڵیەتی ماركس و
سوودمەندی روتەڵی مەنگێر وەك یەك وان و هەر دووكیان داماڵڕاوی رووتن.
«بێرنیشتاین» لەم بابەتەوە لەبیری دەباتەوە كەداماڵڕاوی ماركس جۆرێك
لەداهێنان نییە ،بەڵكو كەشفێكە .ئەم داماڵڕاوییە لەمێشكی ماركسدا نییە،
بەڵكو لەئابوری كاالییدا وجوودی هەیەو لەمێشكی ماركسدا رەنگدەداتەوە.
لەخەیاڵدا نییە ،بەڵكو لەكۆمەڵگەدایە ،ئەوەندە هەقیقییە ،كەدەتوانین
بیبڕینەوە ،بیرازی بكەین ،كێشی هەڵسەنگێنین و بەو پێیە سیكە زەرب
بكەین .هێزی كاری داماڵڕاوی مرۆڤ ،كە لەالیەن ماركسەوە كەشفكرا ،لە
شێوەی گەشەكردووی خۆیدا ،بێجگە لەپارە هیچی تر نییە .ئەمە یەكێك
لەدرەوشاوەترین كەشفەكانی ماركسە .ئەوە لەكاتێكدایە كە گەوهەری پارە
بۆ تەواوی ئابوریناسانی سیاسی بۆرژوایی ،لە یەكەم مێركانتلیستەكان ەوە
بگرە تا دوایین كالسیكەكان ،وەكو كتێبێكی پلۆمپ و داخراو مابووەوە.
ئ��ەوە لەكاتێكدایە كە سوودمەندی دام��اڵ��ڕاوی بوهێم-جۆنز،
پێكهاتەیەكی خەیاڵی رووتە .یان بەواتایەكی دیكە بەرهەمی بیرێكی پووچ
و روانگەیەكی پووچە ،كە نە سەرمایەداری و نە هیچ كۆمەڵگەیەكی دیكە
بەرپرسی نییە ،بەڵكو ئابوری بۆرژوایی خۆماڵی بەرپرسیەتی .بێرنیشتاین،
بوهێم و جۆنز و سەرجەم ئەنجومەنی سستی زەینگەراكان بەم «بەرهەمە
خەیاڵییە» دەتوانن بۆ ماوەی بیست ساڵی رەبەق لەبەرامبەر پرسیاری پارەدا
دابنیشن و چۆكدابدەن ،بەبێ ئەوەی بەچارەسەرێك بگەن ،ئەوە لەكاتێكدایە
كە هەموو پینە چییەك دەزانێت :پارە شتێكی «بەسوود»ە.
«بێرنیشتاین» بەمشێوەیە تێكڕای تێگەیشتنی خۆی لەیاسای بەهای
ماركس لەدەستداوە .سەرەڕای ئەوە ،هەركەس كە تۆزێك لەئابوری ماركسی
تێگەیشتبێت ،دەتوانێت بزانێت كە بەبێ یاسای بەها ،تێكڕای سیستەمی
ماركسی مانایەكی نییە .بە واتایەكی دیكە بەبێ تێگەیشتن لە ماهیەتی كاالو
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ئاڵوگۆڕپێكردنی ،سەرجەم ئابوری سەرمایەداری بە زنجیرەكانیەوە هەروا
وەك پرسیارێكی بێ وەاڵم دەمێنێتەوە.
بەاڵم ئەو كلیلە ئەفسوناوییە چییە كە ماركس توانی دەرگا بەرەوڕووی
قووڵترین نهێنی دیاردەكانی سەرمایەداری بكاتەوە و ئەو كێشانە چارەسەر
بكات ،كە تەنانەت بەبیری بەرجەستەترین بیرمەندانی ئابوری سیاسی
كالسیكی بۆرژوایی ،وەكو ئادام سمیت و رێكاردۆش دا نەهاتبوو؟ (ئەو
كلیلە ئەفسووناوییە) بێجگە لەوەی كە ئەو وەكو دیاردەیەكی مێژوویی چاوی
لەسەرجەم ئابوری سەرمایەداری دەكرد ،هیچیتر نەبوو .ئەو مێتۆدە توانای
بە ماركس بەخشی ،كە نەك تەنیا وەك باشترین ئابوریناسان ئاوڕی لە
رابردووی سەرمایەداری (دەرەبەگایەتی) دەدایەوە ،بەڵكو گۆشە نیگایەكیشی
لە داهاتووی سۆسیالیستی هەبوو .نهێنی تیۆری ماركس سەبارەت بە بەها،
لێكدانەوەی سەبارەت بەپارە ،تیۆرەكەی دەربارەی سەرمایە ،تیۆرییەكەی
سەبارەت بە رێ��ژەی قازانج و سەرجەم سیستەمی ئابوری هەبوو لە
تێگەیشتنی ماهیەتی كاتی ئابوری سەرمایەداری ،لێكهەڵوەشانیەوە سەرچاوە
دەگرێت ،هەر ئەو شتەی كە لەالیەنێكی دیكەوە ،تەنها ئامانجی كۆتایی،
واتە سۆسیالیزمە .بەهۆی ئەوەی كە ماركس لەروانگەی سۆسیالیستییەوە،
واتە لە روانگەی مێژووییەوە چاوی لە سەرمایەداری دەكرد ،توانی گرێ
كوێرەكانی ئابوری سەرمایەداری بكاتەوە ،هەروەها بەهۆی ئەوەی كە بۆ
شیكردنەوەی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،مێتۆدی سۆسیالیستی بەكارهێنا،
لەجێگاوشوێنێكدابوو كە دەیتوانی سۆسیالیزم لەسەر بناغەیەكی زانستی
دابنێت.
ئەمە ئەو پێوانەیە ،كە دەتوانین لەسەر بنەمای تێبینییەكانی
«بێرنیشتاین» لە كۆتایی كتێبەكەی ،واتە لەوێدا كە سكااڵ لە»دژبەری»
لە»هەموو جێگایەكی بەرهەمە مەزنەكەی ماركس» (كاپیتاڵ) دەكات،
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هەڵسەنگێنین« .دژبەری لەوەدایە ،كە ئەم بەرهەمە دەیەوێت خوێندنەوەیەكی
زانستی بێت ،لەهەمانكاتدا تێزێك بسەلمێنێت ،كە دەمێك ساڵ لەوەوپێش
بە تەواوەتی بیرازكرابوو .ئەم بەرهەمە پشتی بەگەاڵڵەیەك بەستووە ،كە
هەر لەپێشدا ئەو دەرئەنجامەی تێدایە ،كە نوسەر دەیەوێت پێیبگات .بە
واتایەكی دیكە شتێك كە دەبێت بەهۆی تەكامولەوە بەدەستبێت ،هەر لە
سەرەتاوە بێگومان ناودەبرێت .گەڕانەوە بۆ مانیفێستی كومۆنیست ،واتە
بۆ ئامانجی سۆسیالیستی بە روونی پاشماوەكانی یۆتۆپیستی لە سیستەمی
ماركس دەسەلمێنێت( ».الپەڕەی )210
س��ەرەڕای هەموو ئەوانە «دەوالیزمی» ماركس بێجگە لەناكۆكی
سۆسیالیزمی داهاتوو و سەرمایەداری ئەمڕۆ ،كار و سەرمایە ،پڕۆلیتاریا
و بۆرژوازی هیچیتر نییە .ئەمە رەنگدانەوەی زانستی ئەو ناكۆكییەیە ،كە
لەكۆمەڵگەی بۆرژواییدا لە ئارادایە ،واتە دژبەری ناكۆكییە چینایەتییەكانی
بۆرژوازییە.
كاتێك كە»بێرنیشتاین» ئەو دژبەرە تیۆرییە الی ماركس بە»پاشماوەی
یۆتۆپیزم» لەقەڵەمدەدات ،لە راستیدا تەنها بەوبۆنەوەیە ،كە بەشێوەیەكی
گەمژانە ناكۆكی مێژوویی كۆمەڵگەی بۆرژوازیی و بوونی ناكۆكییە چینایەتییەكان
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری رەتدەكاتەوە و لەسەر ئەو باوەڕەیە ،سۆسیالیزم
تەنها «پاشماوەیەكی یۆتۆپیا»یە .یەكپارچەیی تیۆری «بێرنیشتاین» یەكپارچەیی
سیستەمی سەرمایەداری هەتاهەتایی كراو ،یەكپارچەیی تیۆری سۆسیالیستییە،
كە ئامانجەكەی وەالناوە و بڕیاریداوە لە ناو كۆمەڵگەی بۆرژوازیی ،تاقانەو
نەگۆڕدا شوێنی ئامانجی گەشەی مرۆڤ بگرێتەوە.
ئەگەرچی «بێرنیشستاین» ناكۆكی لەپێكهاتەی ئابوری سەرمایەداریدا
دەبینێت و گەشەی سۆسیالیزم لەبەرچاو ناگرێت ،بەاڵم بۆئەوەی النیكەم
بەشێوەیەكی رواڵەتی بەرنامەی سۆسیالیستی رزگاربكات ،ناچارە پەنا بۆ
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تەكامولێك ببات ،كە لەدەرەوەی چوارچێوەی ئابوریدایەو لەپێكهاتەیەكی
ئایدیالیستیدا بەدوای ئەو ناكۆكییانەدا دەگەڕێت .ئەو ناچارە سۆسیالیزم
لەقۆناغێكی مێژوویی دیاریكراو لەتەكامولی كۆمەاڵیەتییەوە بۆ «بنەمایەك»ی
داماڵڕاوی دابشكێنێت .لەم بابەتەوە «بنەمای یاریدەدەری گشتی» جێگای
سەرنجی «بێرنیشتاین» كە دەبێت ئابوری سەرمایەداری پێ بڕازێندرێتەوە
(واتە ناسكترین «توێژی پاشماوە»ی ئامانجی كۆتایی سۆسیالیزم) بە مانای
دانپێدانانی تیۆری بۆرژوایی ئەو بەداهاتووی سۆسیالستی نییە ،بەڵكو بەواتای
دانپێدانان بەرابردووی سۆسیالیستی بێرنیشتاینە.
یەكێتییە كرێكارییەكان ،كۆمەڵە عەروەزییەكان و دیموكراسی سیاسی
...بێرنیشتاین پێیوایە دیموكراسی قۆناغێكی چارەسەرنەكراو لە
تەكامولی كۆمەڵگەی مۆدێڕنە .ئەو و تیۆرسێنەكانی بۆرژوازی لەسەر ئەو
باوەڕەن ،كە دیموكراسی بەگشتی یاسایەكی بنەڕەتی گەورەی تەكامولی
مێژووییە ،كە دەبێت هەموو هێزە چاالكەكانی گۆڕەپانی سیاسی بۆ وەدیهاتنی
تێبكۆشن .هەڵبەت ئەو باوەڕە لەوجۆرە فۆرمە رەهادا بەتەواوەتی هەڵەیە.
بێرنیشتاین تەنها بەشێوەی رووكەشی و وردەبۆرژوایی دیموكراسی كلك
و گوێ قرتاو و بەرتەسكی بۆرژوایی وەك سەرمەشقی خۆی دادەنێت،
قۆناغێك كە بەزەحمەت تەمەنی بەبیست و پێنج ،یان سی ساڵ دەگات.
كاتێك بەوردی تەكامولی مێژوویی دیموكراسی ،لەهەمانكاتدا مێژووی سیاسی
گشتی سەرمایەداری لێكدەدەینەوە ،بە دەرئەنجامی زۆر جیاواز دەگەین.
پێویستە سەبارەت بە گەشەی مێژوویی دیموكراسی بڵێین ،كە
لەفۆرماسیۆنە كۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرەكاندا ،لەوانە لە كۆمەڵە كومۆنیستییە
سەرەتاییەكاندا ،لە دەوڵەتانی كۆیلەداری سەردەمی كەوناراداو لەشار-
كومۆنەكانی سەدەكانی ناوەڕاستدا نیشانەگەلێك لەدیموكراسی دەبینین .هەر
بەمشێوەیە لەپاشایەتی رەهاو مەشروتەشدا ،یان لەپەیوەندی و هەلومەرجی
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جۆراوجۆردا دەیبینین .لەالیەكی دیكەوە سەرمایەداری وەكو شێوەیەكی
بەرهەمهێنان لەهەمان سەرەتاوە لەشار-كومۆنەكانی سەدەكانی ناوەڕاستدا،
ناوەندێكی دیموكراتیكی پێكهێنا .دواتر لەشێوەیەكی گەشەكردووتردا ،واتە
مانۆفاكتەر وەكو سیستەمێكی دیاریكراوی بەرهەمهێنان لە دەسەاڵتی پاشایەتیدا
شێوەی سیاسی هاوتەریب لەگەڵ قازانج و بەرژەوەندییە ئابورییەكانی خۆی
دۆزیەوە .سەرئەنجام سەرمایەداری ئابورییەكی گەشەكردووی لەفەرەنسا
پێكهێناو پێ بەپێی ئەو گەشەیە بەڕیز شێوەی كۆماری دیموكراتیك (،)1793
دەسەاڵتی پاشایەتی رەه��ای ناپلیۆنی یەكەم ،دەسەاڵتی ئەرستۆكراسی
سەردەمی گ��ەڕان��ەوەی پاشایەتی ( ،)1830-1815دەسەاڵتی پاشایەتی
مەشروتەی بۆرژوایی لویی فیلیپ و جارێكی دیكە كۆماری دیموكراتیك و
سەرلەنوێ دەسەاڵتی پاشایەتی ناپلیۆنی سێیەم و سەرئەنجام بۆ جاری سێیەم
دەسەاڵتی كۆماری دامەزراند .لە ئەڵمانیا تاقە ناوەندی دیموكراتیك ،واتە
مافی دەنگدانی گشتی دەسكەوتی لیبراڵیزمی بۆرژوایی نەبوو .مافی دەنگدانی
گشتی لەئەڵمانیا تەنها ئامرازیك بۆ تێكەڵكردنی ویالیەتە بچووكەكان بوو و
گرنگی بۆ گەشەی بۆرژوازی ئەڵمانیا هەر تا ئەو ئاستەیە ،ئەگینا ئەگەر وا
نەبووایە بەدەسەاڵتی مەشروتەی نیوەفیۆدالی قەناعەتی دەكرد .سەرمایەداری
لەرووسیا بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ لە رژیمێكی سەرەڕۆی رۆژهەاڵتیدا خۆی
دەرخست ،بەبێ ئەوەی بۆرژوازی حەزێكی ئەوتۆی لەدیموكراسی بێت.
مافی دەنگدانی گشتی لەنەمسا زیاتر لەهەر شتێك فریادڕەسی رزگاری
پاشایەتی لە فەوتانە .سەرئەنجام سەبارەت بە بەلجیكا دەبێت بڵێین:
بێگومان گەیشتن بە مافی دەنگدانی گشتی لەالیەن بزووتنەوەی كرێكارییەوە
بەرهەمی الوازی میلیتاریزم و بارودۆخی جوگڕافیایی و سیاسی تایبەتی
ئەو واڵتەیە .بەر لەهەر شتێك دەبێت بڵێین ،كە ئەم «وردە دیموكراسییە»
بۆرژوازی دەستەبەری نەكردووە ،بەڵكو لەدژی بۆرژوازی بەدەستهاتووە.
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كاتێك قووڵتر ورددەبینەوە ،بۆمان دەردەكەوێت .گەشەكردنی
بەردەوامی دیموكراسی ،كە رێڤیزیۆنیزم و لیبراڵیزمی بۆرژوایی پێیانوایە
وەكو یاسای بنەڕەتی مێژووی مرۆڤ سەرهەڵدەدات ،الی كەم لەمێژووی
مۆدێرندا ،تەنها تارماییەو هیچیتر .هیچ پەیوەندییەكی رەهاو گشتی لەنێوان
گەشەی سەرمایەداری و دیموكراسیدا نییە .دەسەاڵتی سیاسی هەمیشە
بەرهەمی سەرجەم هۆكارە سیاسی ،ناوچەیی و دەرەكییەكانە .ئەمشێوەیە
لە دەسەاڵتی سیاسی سنوورەكانی خۆیدا ،شێوەی جۆراوجۆر بەخۆیەوە
دەگرێت ،لەپاشایەتی رەهاوە بگرە هەتا كۆماری دیموكراتیك.
بەم پێیە دەبێ هیوا بەجێگیركردنی یاسای گشتی گەشەی مێژوویی
دیموكراسی ،تەنانەت لەچوارچێوەی كۆمەڵگەی مۆدێڕن بخەینە ژێر گڵ .ئەگەر
چاوێك لەقۆناغی ئێستای مێژووی بۆرژوایی بكەین ،لەو بارودۆخە سیاسیەدا
هەندێك هۆكار دەبینین ،كە نیشانیدەدەن ،نەك تەنها نیمچەگەاڵڵەكانی
«بێرنیشتاین» مەحاڵە بەدیبێن ،بەڵكو كۆمەڵگەی بۆرژوایی ،تەنانەت ئەو
دەسكەوتە دیموكراتیكانەی ،كە تائێستا بەدەستهاتووە ،وەالدەنێت.
لەالیەكی دیكەوە (ئەم خاڵە گرنگییەكی زۆری هەیە) كە ناوەندە
دیموكراتیكەكان زۆرتر لەسەر تەكامولی ب��ۆرژوازی ،رۆڵی یارمەتیدەریان
گێڕاوە .ئەو كاتەی كە بۆ تێكەاڵوكردنی ویالیەتە بچووكەكان و پێكهێنانی
دەوڵەت-نەتەوە گەورەكان (ئەڵمانیا ،ئیتاڵیا) پێویست بوون ،بەشێوەیەكی
چارەهەڵنەگر لەئارادا بوون .بەاڵم لەم ماوەیەدا گەشەی ئابوری بووەتە هۆی
ئەوەی ئابوری سەرمایەداری بەشێوەیەكی ئۆرگانیك لێك بئاڵێت .ئەم بابەتە
لەسەر گۆڕینی شێوەی دامودەزگای سیاسی-ئیداری دەوڵەت لە سیستەمێكی
نیوەفیۆداڵ یان بە تەواوەتی فیۆدالیەوە بۆ میكانیزمێكی سەرمایەداریش
دێتەوە .ئەم گۆڕانكارییە لەشێوەی دەوڵ��ەت كە لەبواری مێژووییەوە
لەدیموكراسی جیانەكراوەبوو ،ئەمڕۆ ئیتر بەئاستێك گەیشتووە ،كە دەتوانن
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بە ئاسانی بەشە دیموكراتیكەكانی كاروباری دەوڵەتی ،لەوانە مافی دەنگدانی
گشتی و شێوەی دەسەاڵتی كۆماری رەتبكەنەوە ،بەبێ ئەوەی رێكخراوی
ئیداری ،كاروباری دارای��ی ،سەربازی و هیتر ناچار بەگەڕانەوە بكرێن.
لەحاڵێكدا كە ناوەندە دیموكراتیكەكان بەئاسانی الدەبرێن ،ئەم ناوەندانە
لەسەر جێگای خۆیان دەمێننەوە( .بەمشێوەیە دەبینین كە دەرمانكردنی
نەشتەرگەری ،واتە دیموكراسی سیاسی دەتوانێت بەبێ ئەوەی مەترسییەكی
ئەوتۆ بۆ ئۆرگانیزمی كۆمەڵگەی بۆرژوایی بخولقێنێت ،هەڵبگیردرێت!)
ئەگەر ئەمڕۆ لیبراڵیزم بە مانای تایبەتی وشەكە بۆ كۆمەڵگەی
بۆرژوایی بێكەڵكە ،لەالیەكی دیكەوە لەهەندێك الیەنی گرنگدا بووەتە
كۆسپێكی گەورەی سەر رێگای ئەو كۆمەڵگەیە .دوو فاكتەر بەتەواوەتی
لەسەر دیاریكردنی ژیانی سیاسی دەوڵەتانی هاوچەرخ بەشدارن :سیاسەتی
نێونەتەوەیی و بزووتنەوەی كرێكاری .هەركام لەم فاكتەرانە تەنها الیەنێكی
جیاواز لەقۆناغی گەشەی سەرمایەدارین.
لەئاكامدا دەبینین ئەمڕۆكە لەئاكامی گەشەی ئابوری جیهانی و
تووندتربوونەوەو پەرەسەندنی كێبڕكێ لەبازاڕی جیهانیدا ،میلیتاریزم و
دەسەاڵتی دەریایی ،وەكو ئامرازەكانی سیاسەتی جیهان بوونەتە دوو فاكتەری
چارەنووسساز لە دیاریكردنی ژیانی ناوخۆیی و دەرەكی دەوڵەتانی گەورەدا.
ئەگەر راستە كە سیاسەتە نێونەتەوەییەكان و میلیتاریزم ،رەنگدانەوەی
مەیلی روو لەگەشەی ئەم قۆناغەیە ،كەوایە دیموكراسی بۆرژوایی دەبێت بە
ئاڕاستەیەكی رووخێنەردا بچێت( .بەرجەستەترین نمونە :یەكێتی ئەمەریكای
باكوری دوای شەڕی ئیسپانیایە .لە فەرەنسا ،كۆماری ئەو واڵتە بەهۆی
بارودۆخی تایبەتی نێونەتەوەیی ماوەتەوە ،بارودۆخێك كە بەشێوەی كاتی
كەوتنەڕێی شەڕێكی مسۆگەر كردووە .ئەگەر شەڕێك بێتەئارا (هەروەك
هەموو نیشانەكان باس لەوە دەكەن ،شەڕێكی وا لە رێدایە) و فەرەنسا
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نەتوانێت لەم تاقیكردنەوەیەدا سەركەوتووبێت ،بەدڵنیاییەوە وەاڵمی یەكەمین
شكستی فەرەنسا راگەیاندنی كۆمار دەبێت .لە ئەڵمانیا سەردەمی چەك و
چۆڵی سەربازی كە لەساڵی 1893وە دەستیپێكردووە و سیاسەتی جیهانی بە
داگیر كردنی «كیائۆچۆ» دەستیپێكرد ،دوو قووربانی دا :یەك ،لیبڕاڵەكان
تووشی دابڕان بوون و دووەم جێگاوشوێنی حزبی «سەنترۆم» گۆڕانكاری
بەسەردا هات و لەكەمینەوە بوون بەحزبی دەس��ەاڵت��دار .هەڵبژاردنی
ئەم دواییانەی ( )1907پەرلەمانی ئەڵمانیا ،كە لەژێر كاریگەری سیاسەتی
ئیستعماریخوازانەدا بەڕێوەچوو ،بەمانا بەخاكسپاردنی مێژوویی لیبراڵیزمی
ئەڵمانیایە.
بەمشێوەیە لەالیەكەوە سیاسەتی دەرەك��ی و لەالیەكی دیكەوە
سیاسەتی ناوخۆیی ،واتە ئاخێزی چینی كرێكار بۆرژوازی دەخاتە باوەش
كۆنەپەرەستییەوە .بەواتایەكی دیكە بۆرژوازی لەترسی پڕۆلیتاریا ،دەستی
یارمەتی بۆ كۆنەپەرستی درێژ دەكاتەوە« .بێرنیشتاین» بۆ خۆی دان بەو
بابەتەدا دەنێت .دەڵێت« :ئەفسانە»ی سۆسیال دیموكراسی كە «دەیەوێت
هەموو شتێك هەڵلوشێت» (مەبەستی خەباتی سۆسیالیستی چینی كرێكارە).
ئەو بەم قسانەی نیشانیدەدات كە دەزانێت ئەم خەباتە ،دەبێتە هۆی ئەوەی
ب��ۆرژوازی لیبڕاڵ (لەهاوپەیمانییەكی كاتی لەگەڵ سۆسیالی دیموكراسی)
خۆی بكێشێتەوە .لەم بابەتەوە پێشنیاز بۆ پڕۆلیتاریا دەكات ،كە ئامانجی
سۆسیالیستی خۆی وەالبنێت ،بۆئەوەی لیبراڵە ترسنۆكەكان لەكونە مشكەكانی
قەیسەری بێنەدەر« .بێرنیشتاین» دەڵێت وەالنانی بزووتنەوەی كرێكاری-
سۆسیالیستی مەرجی بنەڕەتی پاراستن و مانەوەی دیموكراسی بۆرژواییە.
ئەو بەم قسەیەی بەزەقترین شێوە نیشانیدەدات كە هەربەو رادەیە ،كە
بزووتنەوەی سۆسیالیستی-كرێكاری بەرهەمی راستەوخۆی رەوتی دەروونی
تەكامولی كۆمەڵگەی ئەمڕۆیە ،هەر بەو رادەیەش ئەم دیموكراسییە لەگەڵ
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ئەو رەوتەدا ناكۆكە.
سەرەڕای ئەوە ،بێرنیشتاین لەم رێگەیەوە شتێكی دیكە دەسەلمێنێت.
ئ��ەو كە وەالن��ان��ی ئامانجی سۆسیالیستی لەالیەن چینی كرێكارەوە،
بەپێشمەرجی بووژاندنەوەی دیموكراسی بۆرژوایی دادەنێت ،پیشانیدەدات،
كە ئەم بانگەشانە چەندە پڕوپووچن ،كە دیموكراسی بۆرژوایی مەرجی
پێویستی بزووتنەوەی سۆسیالیستی و سەركەوتنی سۆسیالیزمە .هۆكارەكانی
«بێرنیشتاین» لەبازنەیەكی بەتاڵدا لەتووش و توانج دەكەوێت .دەرئەنجامەكانی
مەرجی سەرەتایی رەتدەكاتەوە.
دەرچ��وون لەو بازنەیە زۆر سادەیە .بەسەرنجدان بەو راستییە،
كە لیبراڵیزمی بۆرژوایی لەترسی بزووتنەوەی روو لە گەشەی كرێكاریدا
رۆح و ئامانجی كۆتایی خۆی فرۆشتووە ،بەو دەرئەنجامە دەگەین ،كە
بزووتنەوەی سۆسیالیستی كرێكاری ئەمڕۆكە تاقە پشتیوانی دیموكراسییە و
تەنها ئەو دەتوانێت ئەو رۆڵە بگێڕێت .چارەنووسی بزووتنەوەی سۆسیالیستی
بەدیموكراسییەوە گرێی نەخواردووە ،رێك بەپێچەوانەوە چارەنووسی
دیموكراسی بەبزووتنەوەی سۆسیالیستی وابەستەیە .ئەگەر چینی كرێكار
خەبات بۆ رزگاری خۆی وەالبنێت ،بەختی دیموكراسی بۆ مانەوە زۆرتر
نابێت .بەپێچەوانەوە هەرچی بزووتنەوەی سۆسیالیستی لە خەباتەكەیدا بە
ئاكامە كۆنەپەرەستانەكانی سیاسەتە نێونەتەوەییەكان و وەالنانی دیموكراسی
لەالیەن بۆرژوازییەوە بەهێزتر بێت ،بەختی مانەوەی دیموكراسیش زۆرتر
دەبێت .كەسێك كە دەیەوێت دیموكراسی بەهێزتر بێت ،دەبێت لەهەمانكاتدا
خوازیاری بەهێزتر بوونی بزووتنەوەی سۆسیالیستی بێت ،نەك الوازبوونی.
بەچاوپۆشی لەخەبات بۆ سۆسیالیزم هەم بزووتنەوەی كرێكاری و هەم
دیموكراسیش وەالدەنێت.

59

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

(بێرنیشتاین لەفۆروێرتس (26ی مارسی  )1899لەكۆتایی «وەاڵمەكەی»دا
بۆ كایۆتیسكی دەڵێت كە بەتەواوەتی لەگەڵ بەرنامەی هەنوكەیی سۆسیال
دیموكراسیدا هاوڕایە .ئەو تەنها لەگەڵ بەشە تیۆریكەكانی ئەو بەرنامەیە
دژایەتی هەیە .جیاواز لەو بابەتە ،ئەو بەئاشكرا پێیوایە بە تەواوی دەتوانێت
لەنێو ریزی ئەو حزبەدا هەڵسووڕێت ،چونكە ئەوە چ «گرنگی»یەكی هەیە
كە»لەبەشی تیۆری بەرنامەی حزبدا بابەتێك بێت ،كە ئیتر لەگەڵ تێگەیشتنی
تاك لە رەوتی گەشە نەیەتەوە؟» .ئەم بابەتە بە روونی پیشانیدەدات ،كە
«بێرنیشتاین» لە پەیوەندی نێوان هەڵسووڕانی هەنوكەیی سۆسیال دیموكراسی
و بنەما گشتییەكانی تێناگات و تا چ رادەیەك وشەكان ئیتر بۆ «بێرنیشتاین» و
حزب مانایەكی یەكسانیان نییە ،هەروەك دیتمان تیۆریی «بێرنیشتاین» دەبێتە
هۆی ئەوەی سەرەتاییترین تێگەیشتنی سۆسیال دیموكراسی وەالبنرێت ،واتە
ئەو تێگەیشتنەی سۆسیال دیموكراسی كە بەبێ بناغەیەكی بنەڕەتی ،خەباتی
هەنوكەیی بێكەڵك و بێ ئامانجە و بەوەالنانی ئامانجی كۆتایی ،بەشێوەیەكی
چارەهەڵنەگر دەبێت بزووتنەوەكەش وەالبنرێت).
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی
هەروەك دیتمان چارەنووسی دیموكراسی لەگرەوی چارەنووسی
بزووتنەوەی كرێكاریدایە ،بەاڵم ئایا گەشەی دیموكراسی لەباشترین دۆخدا
شۆڕشی پڕۆلیتاری بەمانای بەدەستهێنانی دەسەاڵتی دەوڵ��ەت��ی ،واتە
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی بێ سوود و نامسۆگەر دەكات؟
«بێرنیشتاین» بەهەڵسەنگاندنی الیەنە باش و خراپەكانی ریفۆرمی
یاسایی و شۆڕش ،هەر بەوشێوەیە وەاڵمی ئەو پرسیارە دەدات��ەوە ،كە
دارچینی یان بیبەر لەدووكانێكدا كێشدەكرێت .ئەو رێگای یاسایی تەكامول
بەكاردانەوەی ئەقڵ دەزانێت ،بەاڵم رێگای شۆڕشگێڕانە بەكاردانەوەی هەست
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دەزانێت .هەڵسووڕانی ریفۆرمخوازانە وەكو رێگای هێمنی پێشكەوتنی
مێژوویی و شۆڕش وەك رێگای خێرای لەقەڵەمدەدات« .بێرنیشتاین»
لەیاساداناندا هێزێكی بەرنامە بۆداڕێژراوو و لە شۆڕشدا هێزێكی جڵەوپچڕاو
دەدۆزێتەوە (الپەڕەی .)218
دەمێكە دەزانین كەریفۆرمیستی وردەب���ۆرژوا لەهەموو شتێكدا
الیەنی «باش» و «خراپ» دەبینێتەوە .ئەو دەستەو داوێنی هەموو خۆڵ
و خەوشێك دەبێت ،بەاڵم هەر بەو شێوەیەش دەمێكە دەزانین رێگەی
راستەقینەی رووداوەكان زۆر بەدەگمەن لەژێر كاریگەری ئەم شەلەم شۆربا
وردەبۆرژواییەدایەو كیسەیەكی بچووك كە لە»الیەنە باشەكانی» هەموو
شتێك پڕ كراوە ،بەیەكەم پڵتۆكی مێژوویی تێكدەڕووخێت.
لە مێژووی كۆمەڵگەی بۆرژواییدا ریفۆرمی یاسایی بەگشتی لەخزمەت
بەهێزكردنی چینێكدایە ،كە خەریكە پێدەگات ،تا ئەوكاتەی هەست بكات
ئەوەندە بەهێز بووە ،دەتوانێت دەسەاڵتی سیاسی بەدەستەوە بگرێت،
سیستەمی یاسایی باو بڕوخێنێت و سیستەمێكی نوێ بێنێتە كایەوە« .بێرنیشتاین»
كە لەدژی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی هات و هاوار وەڕێدەخات و
بەتیۆری بالنكیستی ناوی دەبات ،لەگەڵ ئەو چارەڕەشییەدا بەرەوڕووە ،كە
مۆركی بالنكیستی لە شتێك دەدات ،كە چەندین سەدەیە تەوەر و هێزی
بزوێنەری مێژووی مرۆڤایەتی بووە .لەوكاتەوە كە كۆمەڵە چینایەتییەكان
پەیدابوون و خەباتی چینایەتی ناوەرۆكی سەرەكی ئەو كۆمەڵگەیانە بووە،
هەمیشە بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی ئامانجی ئەو چینانە بووە،
كە تازە پێگەیشتوون و سەرەتاو كۆتایی هەموو قۆناغێكی مێژوویی بووە.
دەتوانین ئەو راستییە لەخەباتی درێژماوەی جوتیاران لەگەڵ ئەریستۆكراتەكان
و دەوڵەمەندانی رۆمای كەونارا ،لە خەباتی ئەریستۆكراتەكانی سەدەكانی
ناوەڕاست لەگەڵ ئۆسقۆفەكان ،لەخەباتی پیشەگەران لەگەڵ خانەدانەكانی
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شارەكانی سەدەكانی ناوەڕاست و لەسەردەمی نوێدا لەخەباتی بۆرژوازی
لەگەڵ دەرەبەگایەتی ببینینەوە.
ریفۆرمی یاسایی و شۆڕش رێگای جۆراوجۆری پێشكەوتنی مێژوویی
نین ،كە بەدڵخوازی خۆمان بتوانین وەكو سۆسیسی گەرم و سارد لەسەر
سفرەی مێژوو هەڵبژێرین .ریفۆرم و شۆڕش قۆناغی جۆراوجۆری گەشەی
كۆمەڵگەی چینایەتین ،كە لەهەمانكاتدا یەكتری تەواو دەكەن وەك جەمسەری
باكوور و باشوور یەكتری رەتدەكەنەوە :بۆرژوازی و پڕۆلیتاریا.
راستییەكەی ئەوەیە ،كە هەموو پێكهاتەیەكی یاسایی لەهەموو كاتێكدا
بەرهەمی شۆڕشە .شۆڕش كردەوەیەكی داهێنەرانەی مێژووی چینەكانە،
ئەوە لەكاتێكدایە كە یاسادانان رەنگدانەوەی سیاسی ژیانی كۆمەڵگەیەكە و
پێشتر هاتووەتە مەیدان .هەوڵدان بۆ پێكهێنانی ریفۆرمی یاسایی هێزێكی
بزوێنەری تایبەت نییە ،كە سەربەخۆ لە شۆڕش بێت  .لەهەر قۆناغێكی
مێژووییدا خەبات بۆ پێكهێنانی ریفۆرم تەنها بەئاراستەیەكدا بەڕێوەدەچێت،
كە هاندەرەكانی شۆڕشی پێشوو دیاریكردووە و تاكاتێك كە ئەو هاندەرە
هەستی پێبكرێت ،هەروا درێژەی دەبێت .یان بەواتایەكی دیكە ریفۆرم تەنها
لەچوارچێوەی ئەو شێوە كۆمەاڵیەتییەدا بەڕێوەدەچێت كە لەالیەن شۆڕشی
پێشووەوە خوڵقاوە .كاكڵەی بابەتەكە ئەمەیە.
ئەوە بەتەواوەتی ناردوستەو بەهیچ شێوەیەك مێژوویی نییە ،كەهەوڵ
بۆ پێكهێنانی ریفۆرم بەشۆڕشێكی درێژماوە دەزانن و شۆڕش بەزنجیرەیەكی
لێكئااڵو لەریفۆرم ناو دەبەن .جیاوازی گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و ریفۆرمی
یاسایی لەماوەدا نییە ،بەڵكو لەجەوهەردایە .تەواوی نهێنی گۆڕانكارییە
مێژووییەكان لەرێگەی بەكارهێنانی دەسەاڵتی سیاسی بریتییە لەپەڕینەوە
لەگۆڕانكاری چەندایەتیەوە بۆ چۆنایەتییەكی نوێ ،پەڕینەوە لەقۆناغێكی
مێژوویی و سیستەمێكی كۆمەاڵیەتییەوە بۆ قۆناغ و سیستەمێكی نوێ.
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لە راستیدا كەسێك كە رێگای ریفۆرمی یاسایی لەبەرامبەر
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی و بەجێگای شۆڕشی كۆمەاڵیەتی دادەنێت،
رێگایەكی هێمنتر ،دڵنیاتر و خاوتر بەرەو ئامانجی كۆتایی ،واتە شۆڕش
هەڵنابژێرێت .ئەو كەسە بەپێچەوانەوە ئامانجێكی جیاوازتر هەڵدەبژێرێت.
هەڵوێستی ئەوكەسە پارێزگاریكردن لەجێگیركردنی سیستەمێكی كۆمەاڵیەتی
نوێ نییە ،بەڵكو پێكهێنانی گۆڕانكاری رووكەشی لەسیستەمی كۆندایە.
(بەكورتی چۆلەكەت بۆ رەنگدەكەن و بە كەناری پێتدەفرۆشن.و) بەمشێوەیە
دەبینین بۆچوونە سیاسییەكانی رێڤیزیۆنیزم هەربەو دەرئەنجامانە دەگات،
كە تیۆرە ئابوریەكانی پێیگەیشتبوو :ئیتر ئامانجی ئێمە بەدیهێنانی سۆسیالیزم
نییە ،بەڵكو چاككردنی سەرمایەدارییە ،ئیتر ئامانجی ئێمە هەڵوەشاندنەوەی
سیستەمی كرێ ¬گرتە نییە ،بەڵكو دابەزاندنی چەوسانەوەیە ،بەواتایەكی دیكە
دەمانەوێت خراپەكانی سەرمایەداری الببەین ،بەاڵم دەست لەسیستەمەكە
نەدەین.
هەڵبەت رەنگە وەهابێتە بەرچاو ،كە ئەو رستانەی سەرەوە سەبارەت
بەكاری ریفۆرمی یاسایی و شۆڕش تەنها سەبارەت بەو خەباتە چینایەتییە
دروستە ،كە تائێستا لەئارادا بووەو لەوانەیە لەوە بەوالوە بەهۆی گەشەو
تەكامولی سیستەمی دادوەری بۆرژوایی ،ئەركی پەڕینەوەی كۆمەڵگە
لەقۆناغێكی دیاریكراوی مێژووییەوە بۆ قۆناغێكی دیكەش ،بەریفۆرمی
یاسایی سپێردرابێت و هەروەك «بێرنیشتاین» لەالپەڕەی 183ی كتێبەكەی
خۆیدا دەڵێت رەنگە بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە
بووبێتە بابەتێكی ناشیرین و بێمانا؟ بەاڵم مەسەلەكە رێك بەپێچەوانەوە و
بە تەواوەتی لەبەرامبەر ئەوەدایە .چ شتێك كۆمەڵی بۆرژوازی و كۆمەڵگە
چینایەتییەكانی پێشوو ،واتە كۆمەڵی كۆیلەداری و كۆمەڵی سەدەكانی
ناوەڕاست لەیەكترین جیادەكاتەوە؟ ئەو راستییە كە حكومەتی چینایەتی نەك
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بەپێی «مافی دەستەبەركراو» لەدەسەاڵتدا نییە ،بەڵكو دەسەاڵتەكەی لەسەر
بناغەی پەیوەندییەكی راستەقینەی ئابوری دام��ەزراوە ،چونكە سیستەمی
كرێگرتە دیاردەیەكی دادوەری ،یان یاسایی نییە ،بەڵكو تەنها پەیوەندییەكی
ئابوری پەتییە .لەسەرانسەر سیستەمی دادوەریدا هیچ فرموڵێكی یاسایی بۆ
دەسەاڵتی چینایەتی بۆرژوازی نادۆزیتەوە ،ئەگەر ئاسەوارێك لەریزبەندی
پلەو پایە دەبینێت ،یان پەیوەندی زنجیرەیی لەسەرەوە بۆ خوارەوە دەبینین،
تەنهاو تەنها پاشماوەی پەیوەندییەكانی دەرەبەگایەتییە.
هەربەم بۆنەشەوە كاتێك ،كە لەنێو یاسادا هیچ وشەیەك سەبارەت
بەسیستەمی كۆیلەداری كرێگرتە باسنەكراوە ،چۆن دەتوانی «لەرێگەی
یاسایی»یەوە هەڵیوەشێنیتەوە؟ «بێرنیشتاین» كە رووی هێناوەتە كاری یاسایی
ریفۆرمیستی بۆ ئەوەی لەو رێگایەوە كۆتایی بە كاری سەرمایەداری بێنێت،
لە بارودۆخی ئەو پۆلیسەی رۆمادایە ،كە لەچیرۆكی «ئوس بینێسكی»دا
بەوشێوەیە باسی بەسەرهاتەكەی خۆی دەكات« ...:بەخێرایی یەخەی ئەو
پیاوەم گرت ،دەزانیت چیم ئاشكرا كرد؟ ئەو پیاوە پۆزخڕە ئەسڵەن یەخەی
نەبوو!» .كاكڵەی مەسەلەكە لەوەدایە.
«تەواوی ئەو كۆمەڵگەیانەی تا ئێستا بوون لەسەر بنەمای ناكۆكی
نێوان چینە چەوساوەكان و چینە چەوسێنەرەكان راوەستاون (مانیفێستی
كومۆنیست الپەڕەی  ،)17بەاڵم لەقۆناغەكانی پێشووی كۆمەڵگەی مۆدێڕندا
ئەو ناكۆكییە لە پەیوەندییە دادوەرییەكاندا دیاریكرابوو .هەربەم بۆنەشەوە
توانیویەتی پەیوەندییە تازەكان ،كە لە گەشەدان لە چوارچێوەی كەش و
هەوای كۆندا بپارێزێت« .مرۆڤی نیوە كۆیلە لەسیستەمی نیوەكۆیلەداریدا بوو
بەئەندامی كومۆن»( .مانیفێستی كومۆنیست الپەڕەی  )17چۆن؟ لەرێگەی
هەڵوەشاندنەوەی بەشێنەیی ئەو ئیمتیازە جۆراوجۆرانەی ،كە هەموویان
سیستەمی نیوەكۆیلەدارییان پێكدەهێنا.
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هەر بەمشێوەیە «وردەبۆرژوا لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی دەرەبەگایەتی
رەهادا جێگاوشوێنی خۆی ،هەتا پلەی بۆرژوا بەرزكردەوە» (مانیفێستی
كومۆنیست الپەڕەی  ...)17لەچ رێگەیەكەوە؟ لە رێگەی لەناوبردنی رواڵەتی
یان سستكردنی كۆتوبەندە پیشەییەكان و لە رێگەی گۆڕینی بەشێنەیی شێوەی
دامودەزگای ئیداری ،دارایی و سەربازییەوە ،ئەویش لە ئاستێكدا كە پێویستە.
بەم پێیە ئەگەر بمانەوێت لەجیاتی لێكۆڵینەوەی مێژوویی لە
مەسەلەكە ،بەشێوەی روتەڵی بیهێنینەوە گۆڕێ ،دەتوانین لەبارەی پەیوەندییە
چینایەتییەكانی رابردوودا پەڕینەوەیەكی یاسایی-ریفۆرمیستی پەتی لەكۆمەڵی
دەرەبەگایەتیەوە بۆ كۆمەڵی سەرمایەداری بێنینەبەرچاو .پرسیار ئەوەیە
لەكردەوەدا چی دەبینین؟ دەبینین كە لەوێشدا ریفۆرمی یاسایی نەبووە
هۆی ئەوەی ،بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن بۆرژواكانەوە
رەتبكرێتەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ئامادەكارییان بۆ بەدەستەوەگرتنی ئەو
دەسەاڵتە كرد .گۆڕانكارییەكی سیاسی-كۆمەاڵیەتی رووكەشی ،هەم بۆ
هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی نیوە كۆیلەداری ،هەم بۆ لەناوبردنی فیودالیزم
پێویست بوو.
بەاڵم ئێستا بابەتەكان بەشێوەیەكی دیكە دێنە گۆڕێ .پڕۆلیتاریا بەپێی
هیچ یاسایەك ناچار نییە خۆی لەكۆت و بەندی سەرمایە رزگار بكات ،بەڵكو
بەهۆی پێویستی و بەوبۆنەوە كە ئامرازەكانی بەرهەمهێنانی بەدەستەوە
نییە ،ناچارە ئەو كارە بكات .هەڵبەت لەجیهاندا هیچ یاسایەك ناتوانێت
لەچوارچێوەی كۆمەڵی بۆرژواییدا ئەو ئامرازانە بۆ پڕۆلیتاریا بگەڕێنێتەوە،
چونكە ئەو ئامرازانە لە رێگەی هیچ یاسایەكەوە لێی زەوت نەكراوە ،بەڵكو
لە رێگەی گەشەی ئابوریەوە لە دەستی دەرهێنراوە.
بێجگە لەوە ،هەر بەمشێوەیە دەبینین چەوسانەوە لەناو پەیوەندیەكانی
سیستەمی كرێگرتەشدا بەپێی یاسا بەڕێوەناچێت ،چونكە ئاستی هەقدەستەكان
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بەپێی یاسا دیاریناكرێت ،بەڵكو هۆكارە ئابوریەكان دیاری دەكەن .ئەمە
راستییەكی حاشاهەڵنەگرە ،كە تەنانەت چەوسانەوە بەپشت ¬بەستن بەیاسا
بەڕێوەناچێت ،بەڵكو بەپێی ئەو واقیعیەتە ئابورییانەوەیە كە هێزی كار
دەكاتە كااڵ .كااڵیەك كە هەموو تایبەتمەندیەكانی كااڵكانی دیكەی هەیە.
بێجگە لەوە ئەو تایبەتمەندییەشی هەیە ،كە بەها بەرهەمدێنێت و بەهایەكی
زیاتر لەپێویستییەكانی كرێكار بەرهەم دێنێت ،كە پێیدەڵێن زێدەبایی.
بە كورتی دەبێت بڵێین دیموكراسی شتێكی چارەهەڵنەگرە و هەر
دەبێت ،ئەویش نەك بەو بۆنەوە ،كە پێویستی بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵتی
سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە رەتدەكاتەوە ،بەڵكو رێك بەپێچەوانەوە بەو
بۆنەوە ،كە نەك تەنها بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن چینی
كرێكارەوە دەكاتە پێویستییەكی حاشاهەڵنەگر ،بەڵكو مسۆگەریشی دەكات.
كاتێك كە ئەنگڵس لەپێشەكی كتێبی «خەباتی چینایەتی لە فەرەنسا»
بە تاكتیكەكانی بزووتنەوەی كرێكاری مۆدێڕندا چۆوە و خەباتی یاسایی
لەبەرامبەر وەڕێخستنی باریكادەكان دان��ا ،مەبەستی پێداچوونەوە بە
مەسەلەی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی نەبوو ،بەڵكو مەبەستی خەباتی
رۆژانەی نوێ بوو ،ئەم بابەتە لەسەرانسەر پاراگرافەكانی ئەو پێشەكییەدا
رەنگیداوەتەوە .مەبەستی ئەنگڵس هەڵوێستی پڕۆلیتاریا لە بەرامبەر دەوڵەتی
سەرمایەداری كاتی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی دەوڵەتی نەبوو ،بەڵكو
هەڵوێستەكەی لەچوارچێوەی دەوڵەتی سەرمایەداریدا بوو( .واتە كاتێك كە
تەوژمی شۆڕش لە ئارادا نییە...و) بەكورتی ئەنگڵس كۆمەڵێك پێشنیاری بە
پڕۆلیتاریای ژێردەستە پێشكەش كردبوو ،نەك بە پڕۆلیتاریای سەركەوتوو.
لەالیەكی دیكەوە ئەو رستە بەناوبانگەی ماركس سەبارەت بەكێشەی
زەوی لەبەریتانیا كە»بێرنیشتاین» زۆر پشتی پێدەبەستێت («رەنگە بەكڕینی
مڵك و دارایی ئاغاكان ئاسانتر سەربكەوین») ئاماژە بەهەڵوێستی پڕۆلیتاریا
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لە دوای سەركەوتن دەك��ات ،نەك بەر لەوە ،چونكە كاتێك مەسەلەی
كڕینی زەوی لەچینە دەسەاڵتدارەكانی پێشوو دێتەگۆڕێ ،كە چینی كرێكار
لەدەسەاڵتدا بێت .مەبەستی ماركس ئیمكانی داسەپاندنی هێمنانەی دیكتاتۆری
پڕۆلیتاریا بوو .مەبەستی ئەو بەهیچ شێوەیەك ئەوە نەبوو كە ریفۆرمی
كۆمەاڵیەتی سەرمایەداری لەجێی ئەو دیكتاتۆرییە دابنێین.
پێویستی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە قەد
لەالیەن ماركس و ئەنگڵسەوە نەچووەتە ژێر پرسیار .بەالی بێرنیشتاینەوە
تەنها پەرلەمانتاریزمی بۆرژوایی ،وەكو ناوەندێكی شیاو دەمێنێتەوە و
گوایە بەیارمەتی ئەو ناوەندە سامناكترین گۆڕانكاری مێژووی مرۆڤ ،واتە
پەڕینەوەی كۆمەڵگە لەشێوەی سەرمایەدارییەوە بۆ شێوەی سۆسیالیستی
كامڵدەبێت.
سەرەڕای ئەوە« ،بێرنیشتاین» بەترس و لەرز و دڵەڕاوكێ لە مەترسی
بەدەستهێنانی ناوەختی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە ،تیۆرییەكەی
خۆی دێنێتەگۆڕێ! بەواتایەكی دیكە «بێرنیشتاین» پێیوایە پڕۆلیتاریا ئەركی
سەرشانیەتی لەبارودۆخی ئەمڕۆدا كۆمەڵگەی بۆرژوایی وەالبنێت و تووشی
شكستێكی سامناك بێت .دەرئەنجامی ئەو ترس و لەرزە ئەوەیە ،كە ئەگەر
هەلومەرجەكە بە ئاڕاستەی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن
پڕۆلیتاریاوە بڕواتە پێش ،تیۆری «بێرنیشتاین» تەنها یەك دەرئەنجامی
«كردەكی» لێدەكەوێتەوە :بڕۆن بخەون .بەمشێوەیە ئەم تیۆرییە بانگ
دەكرێت لەسەر خۆی داوەری بكات .ئەمە ئەو روانگەیە ،كە لەهەستیارترین
كات و ساتەكانی خەباتی پڕۆلیتاریادا خیانەت بە ئامانجی پڕۆلیتاریا دەكات
و هەڵوێستێكی پاسیڤ دەگرێتە بەر.
راستییەكەی ئەوەیە ،كە بەرنامە ئەگەر لەهەموو پێشهاتەكان و
ساتەوەختەكانی خەباتدا لەخزمەتماندا نەبێت و كاتێك بەكاریدەهێنین (نەك
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بەكاریناهێنین) یارمەتیدەرمان نەبێت ،بێجگە لەكاغەزە دڕاوێك هیچی تر
نییە .ئەگەر بەرنامەكەمان تەكامولی مێژوویی كۆمەڵگە لەسەرمایەداریەوە بۆ
سۆسیالیزمی داڕشتووە ،دەبێت لەهەموو ئاڕاستەیەكی بنەڕەتیدا ،لە هەموو
قۆناغەكانی پەڕینەوەی ئەم تەكامولەدا و لەئاكامدا لەهەموو ساتێكدا بتوانێت
رێپیشاندەری پڕۆلیتاریا بێت و بڵێت كام هەڵوێست دروستەو بۆ گەیشتن
بەسۆسیالیزم دەبێت چ بكەین .بەگشتی بەو دەرئەنجامە دەگەین ،كە كاتی
وا هەرگیز نایەتە پێشەوە كە پڕۆلیتاریا بتوانێت بەرنامەكەی وەالبنێت ،یان
بەرنامەكەی لەبیربباتەوە.
ئەم بابەتە لەو راستییەدا خۆی دەبینێتەوە ،كە هیچ كاتێك نییە
پڕۆلیتارییایەك ،كە بەپێی هەلومەرجی دیاریكراو دەسەاڵتی سیاسی
بەدەستەوە گرتووە ،لەبارودۆخێكدا نەبێت ،یان لەبواری ئەخالقییەوە ئەركی
سەرشانی نەبێت رێوشوێنێكی دیاریكراو ،رێوشوێنێكی كاتی بەئاڕاستەی
سۆسیالیزمداو بۆ بەدیهێنانی بەرنامەكەی بگرێتەبەر .لەپشت ئەو بۆچوونەدا
كە پێیوایە بەرنامەی سۆسیالیستی دەتوانێت لەهەر ساتێك لەدەسەاڵتی
سیاسی پڕۆلیتاریادا وەال بنرێت و هیچ رێنماییەكیش بۆ بەدیهاتنی نەدرێت،
ئەو باوەڕە خەوتووە كە بەرنامەی سۆسیالیستی بەگشتی و لەهەموو كات و
ساتێكدا بەدینایەت.
بەاڵم ئەگەر رێوشوێنەكانی قۆناغی پەڕینەوە نابەوەخت بن ،چ
روودەدات؟ ئەم پرسیارە دنیایەك خراپ تێگەیشتن لە ئاڕاستەی راستەقینەی
گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی تێدایە.
بەر لەهەر شتێك دەبێت بڵێین ،كە دەستەبەركردنی دەسەاڵتی
دەوڵەتی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە ،واتە چینێكی گەورەی جەماوەری بەشێوەی
ساختەو دەستكرد بەڕێوەناچێت .پێویستە پەیوەندییە ئابوری و سیاسییەكان،
تا رادەیەكی دیاریكراو بە لوتكە گەیشتبێت (بێجگە لە هەندێك بابەتی وەكو
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كۆمۆنی پاریس ،كە دەسەاڵت لەدوای خەباتێكی وشیارانە و بەرنامەبۆداڕێژراو
بەدەست نەهات ،بەڵكو كاتێك كە هەمووان جڵەویان وێڵكردبوو كەوتە
دەست پڕۆلیتاریا) .لێرەدا لەنێوان كودەتای بالنكیستی لەالیەن «كەمینەیەكی
شێلگیر» كە گوایە لەهەر كات و ساتێكدا دەتوانن وەكو گولەی چەك (هەر
بەم بۆنەشەوە نابەوەخت) بتەقێن و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی
لەالیەن كۆمەاڵنی فراوان و هوشیاردا جیاوازییەكی بنەڕەتی هەیە .ئەم
جەماوەرە تەنها دەتوانێت بەرهەمی دەستپێكی هەرەسهێنانی كۆمەڵگەی
بۆرژوایی بێت .هەر بەم بۆنەشەوە كاتێك كە رەوای��ی ئابوری سیاسی
سەرمایەداری دەچێتە ژێر پرسیار ،ئەمان سەرهەڵدەدەن.
بەم پێیە ،ئەگەر بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن چینی
كرێكارەوە ،لەبواری پێویستییە كۆمەاڵیەتیەكانەوە «نابەوەخت» روونەدات،
لەروانگەی كاریگەری سیاسییەوە (پاراستنی دەس��ەاڵت) «نابەوەخت»
دەبێت ،گوایە شۆڕشی نابەوەخت كە خەونی لە»بێرنیشتاین» زڕاندووە،
وەكو شمشێری دیموكلیس لەسەر سەرمانەوە دەخولێتەوە و هەڕەشەمان
لێدەكات .لەرامبەردا نەنزا و نە پاڕانەوە و الاڵنەوە ،نە ترس و نە دڵەڕاوكێ
كاریگەر نییە .ئەمە بە دوو هۆكاری زۆر سادەوەیە.
لە قۆناغی یەكەمدا ئەو بۆچوونەی كە گۆڕانكاریەكی گەورەی وەكو
پەڕینەوە لەكۆمەڵگەی سەرمایەدارییەوە بۆ كۆمەڵگەی سۆسیالیستی لەناكاو و
بە زەربەیەكی سەركەوتووانەی پڕۆلیتاریا بەدیبێت ،خەیاڵی خاوە .بەمسۆگەر
زانینی ئەم بۆچوونە مانای ئەوەیە بگەڕێینەوە بۆ تێگەیشتنی بالنكیستی
پەتی .پێشەكی پێكهێنانی گۆڕانكاری سۆسیالیستی خەباتێكی درێژماوە و
شێلگیرانەیە .ئەگەری زۆری هەیە لەو خەباتەدا پڕۆلیتاریا بۆ چەندین و
چەندجار پاشەكشەی پێبكرێت ،بەجۆرێك كە بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی
سیاسی لەالیەن پڕۆلیتاریاوە بۆ یەكەمجار «نابەوەخت» لە قەڵەم بدرێت.
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س��ەرەڕای ئەوە ،لەقۆناغی یەكەمدا خۆبواردن لەبەدەستەوەگرتنی
دەسەاڵتی سیاسی «بەشێوەی نابەوەخت» ئیمكانی نییە ،چونكە ئەم هێرشە
«نابەوەخت»انەی پڕۆلیتاریا هۆكار و لە راستیدا هۆكارێكی زۆر گرنگ دەبێت،
كە بوار بۆ سەركەوتنی كۆتایی خۆشدەكات .پڕۆلیتاریا لەكاتی قەیرانی
سیاسیدا ،كە پێویستی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی دێنێتە كایەوە،
لەنێو ئاگری خەباتی درێژماوە و سەرسەختانەدا بەئاستێك لە هوشیاری سیاسی
دەگات ،كە رێگای ئەوەی پێدەدات شۆڕش بەرە و سەركەوتنی یەكجاری
ببات .بەمشێوەیە دەبینین كە ئەم هێرشە «نابەوەختانە»ی پڕۆلیتاریا بۆ سەر
دەسەاڵتی سیاسی هەندێك خاڵی وەرچەرخانی مێژوویی تێدایە كە سەركەوتنی
یەكجاری لێدەكەوێتەوە و چارەنووسەكەی دیاریدەكات .ئەگەر لەم روانگەیەوە
بابەتەكە لێكبدەینەوە بۆمان روون دەبێتەوە ،كە بیرۆكەی بەدەستەوەگرتنی
«نابەوەختی» دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن چینی زەحمەتكێش ئەندێشەیەكی
پووچی سیاسییە ،كە بەهۆی تێگەیشتنی میكانیكی لە گەشەی كۆمەاڵیەتی
هاتووەتە ئاراوە و بۆ سەركەوتن لە خەباتی چینایەتیدا كاتێك دیاریدەكات كە
لەدەرەوە و سەربەخۆ لەو خەباتە چینایەتییە دیاریكراوە.
بەهۆی ئەوەی كە پڕۆلیتاریا لەبارودۆخێكدا نییە ،بتوانێت بەهیچ
شێوەیەكی دیكە ،بێجگە لەشێوەی «نابەوەخت» دەسەاڵتی سیاسی بەدەستەوە
بگرێت ،بەهۆی ئەوەی كە پڕۆلیتاریا بەرلەوەی بتوانێت دەسەاڵتی خۆی
سەقامگیر بكات ،ناچارە یەك یان چەندجار «بەشێوەی نابەوەخت» دەسەاڵت
بەدەستەوە بگرێت ،دژایەتیكردنی بەدەستهێنانی «نابەوەخت»ی دەسەاڵت
بێجگە لە دژایەتی گشتی خواستی پڕۆلیتاریا بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت هیچیتر
نییە.
هەروەك چۆن هەموو رێگایەك دەچێتەوە بنچینەكەی ،بەو دەرئەنجامە
دەگەین ،كە پێشنیاری رێڤیزیۆنیستانە بۆ وەالنانی ئامانجی كۆتایی سۆسیالیزم
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تەنها بە مانای چاوپۆشیكردن لە بزووتنەوەی سۆسیالیستییە و هیچیتر( .ئەو
پێشنیارەی رێڤیزیۆنیزم بۆ سۆسیال دیموكراسی لەبارەی بەدەستەوەگرتنی
دەسەاڵتی سیاسی كە»بڕۆن بخەون» مانای ئەوەیە :بڕۆن بۆ هەتاهەتایە
بخەون ،واتە خەباتی چینایەتی بەجێبێڵن( .با سەرمایە بە دڵی خۆی رمبازێن
بكات.و)
لێكهەڵوەشان
«بێرنیشتاین» بەوەالنانی تیۆری لێكهەڵوەشانی سەرمایەداری،
دەستیدایە پێداچوونەوە بە سۆسیال دیموكراسیدا ،بەاڵم ئەم تیۆرە بەردی
بناغەی سۆسیالیزمی زانستییە .ئەگەر «بێرنیشتاین» دەیەوێت بەردی بناغەی
سۆسیالیزمی زانستی الببات ،دەبێت سەرجەم تێزی سۆسیالیستی بخاتەالوە .ئەو
لەقسەو باسەكانیدا یەك لەدوای یەك هەڵوێستەكانی سۆسیالیزم رەتدەكاتەوە،
بۆ ئەوەی بتوانێت باوەڕی یەكەمی خۆی بسەلمێنێت.
بەبێ لێكهەڵوەشانی سەرمایەداری ،زەوتكردنی خاوەندارێتی لە چینی
سەرمایەدار ئیمكانی نییە ،هەربەم بۆنەشەوە «بێرنیشتاین» زەوتكردنی
خاوەندارێتی رەتدەكاتەوە و بەدیهاتنی بەشێنەیی «بنەمای هاوبەشێتی»
وەكو ئامانجی بزووتنەوەی كرێكاری دیاریدەكات .بەم پێیە« ،بێرنیشتاین»
كۆمەاڵیەتی بوونی بەرهەمهێنان رەتدەكاتەوە و پێشنیاردەكات لەبازرگانیدا
ریفۆرم پێكبهێنرێت و هەرەوەزییەكانی بەكارهێنەران پەرەپێ بدرێت.
هەڵبەت گۆڕانكاریكردن بەهۆی هەرەوەزییەكانی بەكارهێنەرانەوە
(تەنانەت لەگەڵ یەكێتییە كرێكارییەكان بێتە ئارا) لەگەڵ گەشەی مادی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری نایەتەوە .بەم پێیە« ،بێرنیشتاین» تێگەیشتنی ماتریالیستی لە
مێژوو وەالدەنێت ،بەاڵم بۆچوونەكەی بە ئاڕاستەی تەكامولی ئابوری ناتەبای
تیۆری ماركسیستی زێدەباییە .هەربەم بۆنەشەوە «بێرنیشتاین» تیۆری بەهاو
زێدەبایی و لەو رێگەیەوە سەرجەم تیۆری ئابوری كارڵ ماركس رەتدەكاتەوە.
71

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

بەاڵم خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا لەكۆمەڵگە بەبێ ئامانجێكی
دیاریكراوو بەبێ بناغەیەكی ئابوری بەڕێوەناچێت .هەربەم بۆنەشەوە
«بێرنیشتاین» خەباتی چینایەتی رەتدەكاتەوە و ئاشتی لەگەڵ لیبراڵیزمی
بۆرژوایی رادەگەیەنێت.
بەاڵم خەباتی چینایەتی لەكۆمەڵگەی چینایەتیدا ،دیاردەیەكی زۆر
سروشتی و چارەهەڵنەگرە .هەربەم بۆنەشەوە «بێرنیشتاین» تەنانەت
بوونی چینەكان لەكۆمەڵگە دەباتە ژێر پرسیارەوە .ئەو پێیوایە چینی كرێكار
جەماوەرێكن ،كە نەك تەنها لەبواری سیاسی و فیكرییەوە ،بەڵكو لەبواری
ئابوریشەوە دابەشكراون .بەپێی بۆچوونی ئەو ،بۆرژوازی نەك بەپێی قازانج
و بەرژەوەندی ئابوری دەرونی ،بەڵكو بەهۆی گوشاری دەرەكی (لەسەرەوە
بۆ خوارەوە) لەبواری سیاسییەوە رێكخراوە.
بەاڵم ئەگەر بناغەیەكی ئابوری بۆ خەباتی چینایەتی نییە ،ئەگەر چینێك
لەئارادا نییە ،نەك تەنها خەباتی داهاتوو ،بەڵكو تەنانەت خەباتی رابردووی
پڕۆلیتاریا لەدژی بۆرژوازی مەحاڵەو سۆسیال دیموكراسی و سەركەوتنەكانی،
هیچ واتایەكیان نابێت ،ئەگەریش واتایەكیان هەبێت هەربەم شێوەیە تەنها
ئاكامی گوشاری سیاسی حكومەت دەبێت .ئەمە بەو واتایەیە دەرئەنجامی
سروشتی تەكامولی مێژوویی نین ،بەڵكو دەرئەنجامی بەهەڵكەوتی سیاسەتی
خانەدانی “هۆهێن زۆلێرن” ن ،ئەم سەركەوتنانە منداڵی شەرعی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری نین ،بەڵكو منداڵی ناشەرعی كۆنەپەرەستین« .بێرنیشتاین»
بەمشێوەیە بەلۆژیكی بیرازكراوی خۆیەوە لە تێگەیشتنی ماتریالیستی لە
مێژوووەوە بە روانگەی «فڕانكفۆرتێر سایتۆنگ» و «فۆسیشە سایتۆنگ»
دەگات.
دوای رەتكردنەوەی تێكڕای رەخنەی سۆسیالیستی لەكۆمەڵگەی
سەرمایەداری ،تەنها یەك شت دەمێنێتەوە ،ئەویش ئەوەیە كە ئەو
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بارودۆخەی ئەمڕۆ لەئارادایە ،بەگشتی رەزایەتبەخشە« .بێرنیشتاین» لەم
بابەتەشەوە هەمان میتۆد بەكاردەهێنێت .لەناكاو تێدەگات كە لەئێستادا
كۆنەپەرەستی لە ئەڵمانیا بەشێوەیەكی ئەوتۆ بەهێز نییە و «ئەمڕۆكە لە
واڵتانی ئەوروپای رۆژئاوادا كۆنەپەرستی سیاسی نابینین» و لەگشت واڵنی
رۆژئاواییدا «تێڕوانینی چینە بۆرژواكان بەرامبەر بە بزووتنەوەی سۆسیالیستی
النیزۆر بەرگریكارانەیە و سەركوتگەرانە نییە» («فۆروێرتێس»26 ،ی مارسی
 .)1899بارودۆخی كرێكاران نەك تەنیا خراپتر نەبووە ،بەڵكو باشتریش بووە.
بۆرژوازی لەبواری سیاسییەوە پێشكەوتنخوازە ،تەنانەت لەبواری ئەخالقییەوە
پاك و بێگەردە .لەگەڵ كۆنەپەرەستی یان سەركوت بەرەوڕوو نین و لە
باشترین جیهانیشدا دۆخەكە لەوە باشتر نابێت...
بەمشێوەیە دەبینین كە»بێرنیشتاین» یەك لەدوای یەك رێگای لۆژیكی
خۆی دەبڕێت .ئەو بەوەالنانی ئامانجی كۆتایی بە قازانجی بزووتنەوە
دەستیپێكرد ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە هیچ بزووتنەوەیەكی سۆسیالیستی بەبێ
ئامانجی سۆسیالیستی ناتوانێت بوونی هەبێت ،بزووتنەوەش رەتدەكاتەوە.
بەمشێوەیە دەبینین كە تێگەیشتنی «بێرنیشتاین» لە سۆسیالیزم بە
گشتی دادەڕمێت .لەبۆچوونی ئەودا ،پێكهاتەی شكۆدار و مەزنی سیستەمی
ماركسیستی دەبێتە كۆگایەك زبڵ كەپاشماوەكانی گشت سیستەمەكان ،ئەو
بەشانە لە ئەندێشەی مرۆڤە بەرجەستە و سووكەكان گۆڕێكی هاوبەش
پەیدادەكەن .ماركس و پڕۆدۆن ،لیۆن فۆن بۆخ و فرانتس ئێپینهایم ،فریدریش
ئالبێرت النگەو كانت  ،پڕوكۆپویچ و دكتۆر رەیتر فۆن نۆی پاوێر ،هێركنێر
و شۆڵتز-گاونیتز  ،الساڵ و پڕۆفیسۆر یولیوس ڤۆڵڤ  ،هەموو ئەمانە لە
سیستەمی بێرنیشتایندا رۆڵیان هەیەو لەهەر كامەیان شتێك هەڵدەگرێت.
(پاشاگەردانییەكە هەر مەپرسە) .هەڵبەت ئەمە سەیر نییە ،چونكە كاتێك
كە روانگەی چینایەتی وەالدەنێت ،ئاسۆی سیاسیشی لەدەستدەدات ،كاتێك
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كە سۆسیالیزمی زانستی وەالدەنێت ،تەوەری ئەو رەنگدانەوە فیكرییانە
لە دەستدەدات ،كە ب��ەدەوری ئەو هەقیقەتەوە لەگشتێكی ئۆرگانیكی
تێگەیشتنێكی یەكپارچەیی جیهاندا كۆدەبنەوە.
لە سەرەتادا وادێتە بەرچاو ،كە تێزەكەی لەتێكەاڵوێكی بەشەكانی
هەموو سیستەمەكان پێكهاتووە ،لەهەر چەشنە پێشداوەری و ناوبژیوانییەك
بەدوورە« .بێرنیشتاین» حەز ناكات قسە لە»زانستی الیەنگر» یان بەواتایەكی
دیكە زانستی چینایەتی بكات ،هەر بەو رادەی��ە كە حەز ناكات باسی
لیبراڵیزمی چینایەتی ،یان ئەخالقی چینایەتی بكات .ئەو پێیوایە لە دەربڕینی
زانستی روتەڵی مرۆڤی گشتی ،لیبراڵیزمی روتەڵی و ئەخالقی روتەڵییدا
سەركەوتوو بووە ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە كۆمەڵگە لەو چینانە پێكهاتووە،
كە قازانج و بەرژەوەندی ،خواست و تێگەیشتنیان بە ت��ەواوی نەیاری
یەكترینە ،زانستی مرۆیی گشتی لەكێشە كۆمەاڵیەتییەكاندا یان لیبراڵیزمی
داماڵڕاوی و ئەخالقیاتی داماڵڕاو بێجگە لەخۆشباوەڕییەكی ساوێلكانە هیچی
تر نییە .ئەوەی «بێرنیشتاین» بەزانستی گشتی ،دیموكراسی و ئەخالقی
دەزانێت ،تەنها زانستی زاڵ ،دیموكراسی زاڵ و ئەخالقی زاڵ ،واتە زانستی
بۆرژوایی ،دیموكراسی بۆرژوایی و ئەخالقی بۆرژواییە.
كاتێك كە بێرنیشتاین سیستەمی ئابوری ماركسیستی رەتدەكاتەوە،
بۆئەوەی سوێند بەفێركارییەكانی بێرنتانۆ ،بوهێم-جونز ،سەو یولیوس ڤۆڵف
بخوات ،ئایا تەنها بناغەی زانستی رزگاری چینی كرێكار النابات و پاساوەكانی
بۆرژوازی لەجێگای دانانێت؟ كاتێك كە باس لەگەوهەری جیهانداگری مرۆیی
لیبراڵیزم دەكات و سۆسیالیزم بۆ جۆرێك سەرمایەداری دادەشكێنێت ،ئایا
تەنها كارێك كە دەیكات ئەوە نییە كە بزووتنەوەی سۆسیالیستی لە ناوەرۆكی
چینایەتی و مێژوویی و بەگشتی لەهەر چەشنە ناوەڕۆكێك بێبەشدەكات و
لەهەمانكاتدا بەپێچەوانەیەوە ،هەڵگری مێژوویی لیبراڵیزم ،واتە بۆرژوازی
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دەكاتە ئااڵهەڵگری بەرژەوەندی جیهانداگری مرۆڤەكان؟
كاتێك كە»گەشەكردنی فاكتەرە مادییەكان ،هەتا ئاستی هێزێكی
بەهێزی تەكامول» ئیدانە دەكات ،كاتێك بەرامبەر بە»سووك ئەژماركردنی
ئامانج» ناڕەزایی دژی سۆسیال دیموكراسی دەردەبڕێت ،كاتێك كە بەئەركی
خۆی دەزانێت داكۆكی لە ئایدیالیزم و ئەخالق بكات ،بەاڵم لەهەمانكاتدا
بەرامبەر بەتاقە سەرچاوەی نوێبوونەوەی ئەخالقی پڕۆلیتاریا ،واتە خەباتی
چینایەتی ناڕەزایی دەردەبڕێت ،لەكردەوەدا بێجگە لەوەی كە بۆچینی كرێكار
باسی گەوهەری ئەخالقی بۆرژوازی دەكات چ دەكات ،واتە باسی ئاشتبوونەوە
لەگەڵ ئەم سیستەمەو گواستنەوەی هیواكانی پڕۆلیتاریا بۆ ئەودیوی جیهانی
ئایدیالی-ئەخالقی؟
لە راستیدا كاتێك كە چزێنەرترین گوللەكانی خۆی بەرەو دیالیكتیك
دەهاوێژێت ،بەشێوەیەكی تایبەتی هێرش دەكاتە سەر بیروباوەڕی پڕۆلیتاریا،
كە لە هوشیاری چینایەتی بەرهرەمەندە .ئایا دیالێكتیك هەرئەو شمشێرە
نییە كە یارمەتی پڕۆلیتاریا دەدات تاریكی داهاتووی مێژوو هەڵدڕێت ،ئایا
دیالێكتیك هەرئەو تیشكە نییە كە دەهاوێژرێت ،بۆئەوەی داهاتووی مێژووی
پڕۆلیتاریا رووناك بكاتەوە ،چەكێكی فیكری نییە كە ئەو توانایە بەپڕۆلیتاریای
كۆت و بەندكراو دەبەخشێت و بەسەر بۆرژوازیدا سەربكەوێت و خەسڵەتی
كاتی خۆی بۆرژوازی دەسەلمێنێت و چارەهەڵنەگربوونی سەركەوتنی پڕۆلیتاریا
نیشاندەدات؟ ئایا دیالێكتیك لەبواری ئەندێشەدا شۆڕشێكی پێكنەهێناوە؟
«بێرنیشتاین» بە وەالنانی دیالێكتیك و پەنابردن بۆ هەلەق و مەلەقی
فیكری «لەالیەكەوە -لەالیەكی دیكەوە»« ،بەڵێ-بەاڵم»« ،ئەگەرچی-بەاڵم»،
«كەم-زۆر» ،دەخزێتە ناو ئەوشێوە بەرتەسكە مێژووییەی بۆرژوازی ،كە
خەریكە دەفەوتێت ،شێوەیەك لە بیر و باوەڕ كە رەنگدانەوەی فیكری
بوونی كۆمەاڵیەتی و هەڵسوڕانی سیاسییە« .لەالیەكەوە -لەالیەكی دیكەوە»،
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«بەڵێ-بەاڵم»ی سیاسی بۆرژوازی ئەمڕۆ رێك وەكو شێوەی بیركردنەوەی
«بێرنیشتاین» وایە .ئەمە بەرچاوترین و بێ ئەمالوالترین نیشانەی تێگەیشتنی
بۆرژواییانەیەتی بۆ جیهانە.
بەاڵم وشەی «ب��ۆرژوا» بۆ «بێرنیشتاین» رەنگدانەوەی چینایەتی
نییە ،بەڵكو چەمكێكی كۆمەاڵیەتی گشتییە« .بێرنیشتاین» لە رەوتی لۆژیكی
خۆیدا زمانی مێژوویی پڕۆلیتاریای وێڕای زانست ،سیاسەت ،ئەخالق و
شێوەی بیركردنەوەی ئەو چینە لەگەڵ زمانی بۆرژوایی گۆڕیوە .كاتێك كە
هیچ جیاوازییەك لەنێوان دەستەواژەی «هاواڵتی» نابێنێت و بۆ ئاماژەكردن
بەبۆرژوازی و پڕۆلیتاریا بەكاریدەبات ،لە راستیدا مرۆڤ لەگەڵ بۆرژوازی و
كۆمەڵی بۆرژوایی لەگەڵ كۆمەڵگەی مرۆیی بەیەكسان دەزانێت.
(ئەگەر لەسەرەتای باسەكە لەگەڵ بێرنیشتایندا هێشتا ئەو هیوایە
هەبوو بتوانین بە قەناعەتی بگەیەنین و بە هۆكارهێنانەوە لەجبەخانەی
زانستی سۆسیال دیموكراسی بۆ نێو بزووتنەوەكەی بگەڕێنینەوە ،ئێستا
ئیتر دەبێت یەكسەر وازی لێبێنین .ئێستا ئیتر وشەكانی هاوشێوەی یەكتری
و چەمكەكانی دیكە راستییەكی كۆمەاڵیەتی هاوشێوە بۆ هەردوو الیەن
باسناكەن .گەنگەشە لەگەڵ «بێرنیشتاین» بووەتە مشتومڕی دوو جیهانبینی،
گفتوگۆی دوو چین ،دوو شێوەی كۆمەاڵیەتی .ئەمڕۆ «بێرنیشتاین» و
سۆسیال دیموكراسی لە دوو زەوی بەتەواوەتی جیاوازدا بەرەوڕووی یەكتری
وەستاونەتەوە).
ئۆپۆڕتۆنیزم لەتیۆری و پراكتیكدا
كتێبی «بێرنیشتاین» گرینگییەكی مێژوویی بۆ بزووتنەوەی كرێكاری
ئەڵمانیاو جیهان هەیە .ئەمە یەكەم هەوڵی الیەنە ئۆپۆڕتۆنیستەكانی ناو
سۆسیال دیموكراسی بۆ پێكهێنانی بناغەیەكی تیۆریكە.
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ئەگەر خۆدەرخستنی وەرزی رەوتە ئۆپۆڕتۆنیستەكان بۆ وێنە كێشەی
بەناوبانگی سەرپۆشی هەڵم لەبەرچاو بگرین ،بۆمان دەردەكەوێت دەمێكە
لەناو بزووتنەوەكەماندا رەوتە ئۆپۆڕتۆنیستەكان پەیدابوون ،بەاڵم تەنها
لەسەرەتای دەیەی 1890داو پاش هەڵوەشانەوەی یاسای دژەسۆسیالیستی
و كرانەوەی ب��واری یاسایی رەوتێكی ئۆپۆڕتۆنیستی بە راشكاوی خۆی
دەرخست« .سۆسیالیزمی دەوڵەتی» فۆلمار ،دەنگدان بەبوودجەی ویالیەتی
باڤاریا« ،سۆسیالیزمی كشتوكاڵی» ئەڵمانیای باشور ،سیاسەتی غەرامەی گینیا،
هەڵوێستی شیپڵ ،سەبارەت بەگومریك و میلیتاریزم لەگەشەی پراكتیكی
ئۆپۆڕتۆنیستیدا ،بە خاڵی وەرچەرخانی مێژوویی ئەژمار دەكرێن.
تایبەتمەندی رواڵەتی ئەم كردەوانە چییە؟ دوژمنایەتی لەگەڵ
«تیۆری» .ئەمە زۆر شایانی تێگەیشتنە ،چونكە «تیۆری»یەكەمان ،واتە
بنەماكانی سۆسیالیزمی زانستی رێگای دیاریكراو بۆ هەڵسوڕانی كردەوەیی
(لەبارەی بە ئامانجەكانی ئەم هەڵسوڕانە ،ئەو ئامرازانەی بۆگەیشتن بەم
ئامانجانە بەكاردەبرێن و رێگای خەبات) دیاریدەكات ،هەربەم بۆنەشەوە
زۆر ئاساییە كەسانێك كە تەنها بەدوای ئاكامی هەنوكەییەوەن ،بیانەوێت
خۆیان لەم كۆت و بەندە رزگار بكەن ،واتە پراكتیكی خۆیان لە»تیۆری»
جیابكەنەوە.
بەاڵم ئەم تیۆرە لەهەر هەوڵێكی پڕاكتیكدا بێ ئاكام ماوەتەوە.
سۆسیالیزمی دەوڵەتی ،سۆسیالیزمی كشتوكاڵ ،سیاسەتی قەرەبووكردنەوە،
كێشەی هێزی سەربازی ،هەموو ئەمانە باس لەشكستی ئۆپۆڕتۆنیزم دەكەن.
ئاشكرایە ئەگەر ئەم رەوتە بیەوێت لەبەرامبەر پرەنسیپەكانی ئێمەدا سەر
بەرز بكاتەوە ،دەبێت بەجێگایەك بگات ،كە هێرش بكاتە سەر تیۆری و
پرەنسیپەكان و لەجیاتی ئەوەی لەبەرچاویان نەگرێت ،لەناویان ببات و بەردی
بناغەی تیۆری خۆی بونیات بنێت .كتێبەكەی «بێرنیشتاین» هەوڵێكە بەم
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ئاڕاستەیەدا .هەربەم بۆنەشەوەیە كە لە كۆنگرەی حزب لە شتوتگارت (ساڵی
 )1898ئۆپۆرتۆنیستەكانی ناو حیزبەكەمان دەستبەجێ لەژێر ئااڵی بێرنیشتایندا
كۆبوونەوە .ئەگەر لەالیەكەوە رەوتە ئۆپۆرتۆنیستەكان لەهەڵسوڕانی كرداری
خۆیاندا یەكسەر دیاردەیەكی سروشتین و دەتوانین لەژێر تیشكی بارودۆخی
هەڵسوڕانی ئەمڕۆمان و گەشەی ئەو هەڵسوڕانەدا شیبكەینەوە ،لەالیەكی
دیكەوە تیۆری «بێرنیشتاین» هەوڵێكی سروشتی دیكەیە بۆ رێكخستنی
ئەم رەوتانە لە دەوری تیۆرییەكی یەكپارچەدا ،كە پێشمەرجە تایبەتییە
تیۆریەكانی خۆیان دەدۆزنەوە و پەیوەندی خۆیان لەگەڵ سۆسیالیزمی زانستی
دەپچڕێنن .تیۆری «بێرنیشتاین» لەو شێوەیەدا كوانوویەكی تاقیكردنەوەی
تیۆری ئۆپۆرتۆنیزم و بە یەكەم هەوڵ بۆ دۆزینەوەی رەوایی زانستی لەقەڵەم
دەدرێت.
ئۆپۆرتۆنیزم لەكوانووی تاقیكردنەوەدا چۆن هاتەدەر؟ بەچاوی خۆمان
دەرئەنجامەكانمان بینی .ئۆپۆرتۆنیزم ناتوانێت تیۆرییەكی ئەرێنی پێكبهێنێت كە
لەبەرامبەر رەخنەی تووندوتۆڵی سۆسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕدا خۆبگرێت .
تەنها دەتوانێت بەدانە دانە هێرش بكاتە سەر تێزە جۆراوجۆرەكانی دیكترینی
ماركسیستی و بەهۆی ئەوەی كە دكترینی ماركسیستی لەسەر بناغەیەكی
پتەو و قایم بونیاتنراوە ،سەرجەم ئەو سیستەمە لەبناغەوە تا نوك ،وێران
بكات .ئەوە پیشانیدەدات كە پڕاكتیكی ئۆپۆڕتۆنیستی لە گەوهەر و پایەكانیدا
ناتەبای ماركسیزمە.
بەاڵم بەمشێوەیە پیشانیدەدات ،كە ئۆپۆرتۆنیزم ناتەبای سۆسیالیزم
بەگشتی و مەیلی دەرونی ئۆپۆرتۆنیزمە كە بزووتنەوەی كرێكاری بەرەو
رێگای بۆرژوازی ببات ،واتە خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاری بە تەواوەتی پەك
بخات.
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ئەگەر لە ب��واری مێژووییەوە بۆ خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاری
بڕوانین ،بۆمان دەردەكەوێت ،كە خەباتی چینایەتی و ماركسیزم پێ بەپێی
یەكتری پەیدا نەبوون .بەر لەماركسیزم بزووتنەوەی كرێكاری و سیستەمی
سۆسیالیستی جۆراوجۆر هەبوو ،كە هەركامەیان بەپێی پێویستی سەردەم
بەشێوەی خۆی رەنگدانەوەی خەباتی چینی كرێكار بۆ رزگاری لەتیۆریدا
بوون .دامەزراندنی سۆسیالیزم لەسەر چەمكی ئەخالقی وەكو دادپەروەری،
خەبات لەدژی شێوەی دابەشكردنی كااڵ (لەجێگای خەبات لەدژی شێوەی
بەرهەمهێنان) ،تێگەیشتن لەخەباتی چینایەتی وەكو ناكۆكی نێوان هەژار و
دەوڵەمەند (لەجێگای ناكۆكی نێوان كار و سەرمایە) ،هەوڵدان بۆ لكاندنی
«بنەمای هاوبەشێتی» بۆ ئابوری سەرمایەداری ،هەموو ئەمانە ئەو شتانەن
كە لەسیستەمی بێرنیشتایندا دەیبینینەوە و بەر لەئەویش بووە .ئەم تیۆرانە
سەرەڕای كەم و كورتییەكانیان ،لەسەردەمی خۆیاندا هێزی بزوێنەری خەباتی
چینایەتی پڕۆلیتاریا بوون .ئەمانە پێاڵوی مندااڵنەی سەردەمی منداڵی
پڕۆلیتاریا بوون .پڕۆلیتاریا بەو پێاڵوە گەورانە توانی پێبگرێت و لەمەیدانی
مێژوودا رێپێوان بكات.
بەاڵم لەدوای ئەوەی خەباتی چینایەتی و بارودۆخی كۆمەاڵیەتی ئەو
خەباتە ئەوەندە گەشەی كرد ،كە بووە هۆی ئەوەی (النیكەم لەئەڵمانیا)
ئەم تیۆرانە وەالبنرێت و بنەماكانی سۆسیالیزمی زانستی دابڕێژرێت ،ئیتر
سۆسیالیزمێك لە دەرەوەی سۆسیالیزمی ماركسیستی و خەباتێكی چینایەتی لە
دەرەوەی خەباتی سۆسیال دیموكراسی بوونی نییە .لەوە بەوالوە سۆسیالیزم
و ماركسیزم ،خەباتی پڕۆلیتاریا بۆ رزگاری و سۆسیال دیموكراسی یەكسانن.
بەم پێیە ،ئەمڕۆ ئیتر گەڕانەوە بۆ تیۆرەكانی بەر لەماركس تەنها بەمانای
گەڕانەوە بۆ پێاڵوەكانی سەردەمی منداڵی پڕۆلیتاریایە .تەنها ئەوەش نییە،
ئەمە گەڕانەوە بۆ سەرپاییە شل و شۆڵ و بەكارهاتووەكانی بۆرژوازییە.
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تیۆری «بێرنیشتاین» یەكەم ،لەهەمانكاتدا دوایین هەوڵ بۆ دانانی
ئۆپۆرتۆنیزم لەسەر بناغەیەكی تیۆریك بوو .بەم بۆنەوە دەڵێین «دوایین»
هەوڵ ،چونكە ئۆپۆرتۆنیزم لەسیستەمی بێرنیشتایندا تا ئەوجێگایەی بۆی
دەك��را چووەتە پێشەوە (چ بەشێوەی نەرێنی لە رێگەی رەتكردنەوەی
سۆسیالیزمی زانستی و چ بەشێوەی ئەرێنی لە رێگەی تێكەڵكردنی بەشە
شپرزەكانی ئەو تیۆرە) و ئیتر كارێكی دیكەی بۆ نەماوەتەوە .ئۆپۆرتۆنیزم
بەكتێبەكەی «بێرنیشتاین» ئیتر لە بواری تیۆرییەوە بەتەواوەتی گەشەیكردووە
(هەر بەو جۆرەی كە تەكامولی ئەو تیۆرە لەپڕاكتیكدا لە هەڵوێستەكانی
شیپڵ ،سەبارەت بەكێشەی میلیتاریزمدا تەواو بووە) و بەدوا ئەنجامەكانی
خۆی گەیشتووە.
دكترینی ماركسی نەك تەنها دەتوانێت لەبواری تیۆرییەوە ئۆرتۆنیزم
رەتبكاتەوە ،بەڵكو دەتوانێت ئۆپۆرتۆنیزم وەكو دیاردەییەكی مێژوویی لە
رەوتی تەكامولی حزبدا روونبكاتەوە .راستییەكەی ئەوەیە كە پێشڕەوی
مێژوویی-جیهانی پڕۆلیتاریا بەرەو سەركەوتنی یەكجاری «كارێكی سادە»
نییە( .بەواتایەكی دیكە رێگای سۆسیالیزم وەكو شەقامەكانی پتروگراد بەردڕێژ
نەكراوە .لینین) خەسڵەتی داهێنەرانەی ئەم بزووتنەوەیە لەوەدایە ،كە بۆ
یەكەمجار لەمێژوودا جەماوەری خەڵك لەدژایەتیكردنی چینە دەسەاڵتدارەكان
ئیرادەی خۆیان دەسەپێنن .جەماوەر تەنها دەتوانن لە رەوتی خەباتی بەردەوام
لە دژی سیستەمی سەرمایەداری و تەنها لەو چوارچێوەیەدا (واتە خەباتی دژە
سەرمایەداری) ئەو ئیرادەیە شكڵ پێبدەن .یەكگرتنی جەماوەری هەرەزۆری
خەڵك بەئامانجی تێپەڕاندنی سیستەمی كۆمەاڵیەتی سەرمایەداری بەگشتی،
یەكگرتنی خەباتی رۆژانە بۆ گۆڕینی ریشەیی جیهان ،واتە بەجێگەیاندنی
ئەركی بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراتی دەبێت لەجادەی تەكامولیدا لەنێوان
دوو خاڵی وەرچەرخانی مێژوویی مەترسیداردا ،واتە وەالنانی خەسڵەتی
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جەماوەری یان وەالنانی ئامانجی كۆتایی ،خزانە نێو سیكتاریزم ،یان خزانە
نێو ریفۆرمی بۆرژوایی ،ئانارشیزم یان ئۆپۆرتۆنیزم بپەڕێتەوە.
بەدڵنیاییەوە نیوسەدە لەوەپێش جبەخانەی دكترینی تیۆری ماركسیستی
چەكوچۆڵی كاریگەری لەدژی ئەو تووندڕەوییە ئامادە كردووە ،بەاڵم بەهۆی
ئەوەی كە بزووتنەوەكەمان بزووتنەوەیەكی جەماوەرییەو ئەو مەترسییانەی
هەڕەشەی لێ دەكات مەترسییەك نییە ،كە لەمێشكی مرۆڤەوە رژابێتە
دەرەوە ،بەڵكو بەرهەمی بارودۆخی كۆمەاڵیەتییە ،دكترینی ماركسیستی
ناتوانێت پێشوەخت و جارێك بۆ هەتاهەتایە واكسەنێكمان پێشكەش بكات
و لەبەرانبەر الدانی ئانارشیستی و ئۆپۆرتۆنیستیدا گەرەنتیمان بكات .كاتێك
ئەم الدانانە دەبنە پڕاكتیك ،تەنها لە رێگەی بزووتنەوەكەوە دەتوانین
بەسەریاندا زاڵبین ،هەڵبەت بە یارمەتی ئەو چەكانەی ماركس بۆی داناوین.
سۆسیال دیموكراسی پێشتر بەسەر مەترسی بچووكتری وەكو مەیلی مندااڵنەی
ئانارشیستی زاڵ بووە .لەئێستادا لەرەوتی زاڵبوون بەسەر مەترسییەكی
گەورەتر ،واتە نەخۆشی ئۆپۆرتۆنیستیدایە.
بەپەرەسەندنی بزووتنەوەی كرێكاری لەم چەند ساڵەی دواییداو
ئاڵۆزكاوتربوونی هەلومەرج و ئەو ئامانجەی خەباتی بۆ دەكرێت ،ئاشكرایە
كاتێك دەگات كە گەیشتن بە ئامانجی كۆتایی و الیەنی تیۆری بزووتنەوە
روبەڕووی گومان دەبێتەوە .بزووتنەوەی مەزنی پڕۆلیتاری تەنها بەوشێوەیە
دەتوانێت و دەبێت بەرەوپێش بچێت .كات و ساتی گومان و رارایی بۆ
دكترینی ماركسیستی سەیر نییە .ماركس زیاتر لەنیو سەدە لەوەپێش ئەو
بابەتەی پێشبینی كردبوو:
ماركس نیوسەدە لەوەپێش لەكتێبی «هەژدەهەمی برومێر ،لویی
بوناپارت»دا نووسی« :شۆڕشە بۆرژواییەكان ،لەجۆری شۆڕشەكانی سەدەی
هەژدە بەخێرایی لەسەركەوتنێكەوە بەسەركەوتنێكی دیكە دەگەن .ئاكامە
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دراماتیكەكانی هەركام لەم شۆڕشانە زیاتر لەوی دیكەیانە .مرۆڤەكان و
شتومەكەكان نوقمی تیشك و ئاگرن و رۆژ بەرۆژ زیاتر لەخۆیان دەردەچن،
بەاڵم هەموو ئەمانە دەوامی نییەو زۆری پێناچێت كە ئەم هەراو هوریا بە
لوتكەی خۆی دەگات .و كۆمەڵگە پێدەنێتە نێو سەردەمێكی درێژماوە لە
پەشیمانی و نوقمی دۆخێكی سستدەبێت ،كە هێشتا مەجالی پەیدا نەكردووە
لە كەش و هەوایەكی هێمندا سەركەوتنەكانی سەردەمی زریان و هەڵچوون
وەربگرێت .بەاڵم شۆڕشەكانی پڕۆلیتاریا بە پێچەوانەوە ،وەكو شۆڕشەكانی
سەدەی نۆزدە هەمیشە رەخنە لەخۆیان دەگرن ،سات بەسات رادەوەستن بۆ
ئەوەی بپەرژێنە سەر شتێك ،كە وادێتە بەرچاو ئەنجامدراوە و سەرلەنوێ
هەوڵەكانیان دەستپێدەكەنەوە .بێ بەزەییانە بەیەكەم دوودڵی  ،راڕایی و بێ
ئاكام مانەوەكانیان لەیەكەم هەوڵەكەنیان پێدەكەنن ،ركەبەرەكەیان لە زەوی
نادەن مەگەر بۆ ئەوەی دەرفەتی پێبدەن سەرلەنوێ هەستێتەوە و بەشێوەیەكی
تووندتر لەجاران بەرەوڕوویان دەوەستنەوە ،چەندینجار لە بەرامبەر مەزنی و
بێكۆتایی نادیاری ئامانجەكانی خۆیاندا پاشەكشە دەكەن ،بۆئەوەی ئەو ساتەی
كە كار بەجێگایەك دەگات ،ئیتر هیچ جۆرە پاشەكشەیەك مومكین نییە و
بارودۆخەكە دەنگ هەڵدەبڕێت كە»رۆدس لێرەیە ،دەبێت لێرەدا هەڵپەڕین!
گوڵ لێرەیە ،دەبێ لێرەدا سەما بكەین!»
تەنانەت دوای خارانی سۆسیالیزمی زانستیش ئەم بارودۆخە دێتەكایەوە.
بزووتنەوەی كرێكاری ،تەنانەت لەئەڵمانیاش بەتەواوەتی نەبووەتە سۆسیال
دیموكراتیك ،بەاڵم بەزاڵبوونی ب��ەردەوام بەسەر الدانی تووندڕەوانەی
ئانارشیزم و ئۆپۆڕتۆنیزم كە هەردووكیان قۆناغە دیاریكراوەكانی رەوتی
بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی بە ئەژمار دێن ،ئەم بزووتنەوەیە زیاتر
لەجاران سۆسیال دیموكراتیك دەبێت.
هەر بەم بۆنەشەوە سەرهەڵدانی رەوتی ئۆپۆڕتۆنیستی سەیر نییە،
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بەڵكو الوازبوونی سەیرە .تاكاتێك كە ئۆپۆڕتۆنیزم لە بابەتی تاك و تەرا
لەهەڵسووڕانی پڕاتیكی حیبدا خۆی پیشاندەدا ،هێشتا دەمانتوانی وایدابنین
كە لەپشتەوەیدا بناغەیەكی تیۆری جدی هەیە ،بەاڵم ئێستا كە لەكتێبەكەی
بێرنیشتایندا بەتەواوەتی خۆی پیشاندەدات ،ناتوانین بەسەرسوڕمانەوە هاوار
نەكەین :چی؟ ئەمە گشت ئەو شتەیە بۆ وتن پێتانە؟ تەنانەت سێبەری
بیرێكی داهێنەرانەشی تێدا نییە! تەنانەت بیرێكیشی تێدا نییە ،كە چەند دەیە
لەوەپێش لەالیەن ماركسیزمەوە رەتنەكرابێتەوە ،تێكنەشكێندرابێت و گاڵتەی
پێ نەكرابێت و لە زەوی نەدرابێت!
تەنها ئەوە بەس بوو ئۆپۆرتۆنیزم قسە بكات ،بۆئەوەی نیشانیبدات
هیچ شتێكی دیكەی پێ نییە .گرنگی كتێبەكەی «بێرنیشتاین» لەمێژووی حیزبدا
هەر ئەوەیە .بەمشێوەیە «بێرنیشتاین»لەكاتێكدا كە لە روانگەی پڕۆلیتاریای
شۆڕشگێڕ ،دیالیكتیك و تێگەیشتنی ماتریالیستی ماڵئاوایی لە مێژوو دەكات،
دەتوانێت سوپاسی هەموو ئەوانە بكات ،كە هەلومەرجیان بۆ داشكاندنی
بۆچوونەكەی رەخساند ،چونكە تەنیا دیالێكتیك و تێگەیشتنی ماتریالیستی
لەمێژوو دەتوانێت سەربەرزانە «بێرنیشتاین» بە ئامرازیك بزانێت ،كە
مەحكوم بەشكستە ،لەهەمانكاتدا بەكۆسپێك بزانێت ،كە بە یارمەتی ئەو
كۆسپە چینی كرێكاری پێگەیشتوو ،خاڵە الوازەكانی خۆی بەیان دەكات،
بۆئەوەی لەدوای بەرەوڕوو بوونەوەی لەگەڵ هەقیقەت ،بەسووكایەتی و
لوتبەرزییەوە وەالی بنێت.
(ئێمە وتمان كە بزووتنەوە بە زاڵبوون بەسەر الدانی ئانارشیستی
و ئۆپۆرتۆنیستیدا ،كە لە دوای گەشەی بزووتنەوەكە پەیدا دەبن ،سۆسیال
دیموكراتی دەبێت ،بەاڵم زاڵبوون بەو مانایە نییە كە رێگا بدەین هەموو
شتێك لەسەر خواستی خوداو لەوپەڕی هێمنیدا بەڕێوەبچێت .زاڵبوون بەسەر
مەیلی ئۆپۆرتۆنیستی ئەمڕۆكە واتا رەتی بكەینەوە.
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بێرنیشتاین كتێبەكەی خۆی بەو پێشنیارە بۆحزب كۆتایی پێدێنێت،
كە دەبێت هەربەو جۆرەی كە هەیە خۆی دەربخات ،واتە وەكو حزبێكی
ریفۆرمیستی-سۆسیالیستی دیموكراتیك .ئێمە وەك حزب ،واتە بەرزترین
ناوەندی كە كۆنگرەی حزبە پێمانوایە دەبێت بۆ «بێرنیشتاین» پێشنیار بكەین،
كە ئەویش دەبێت هەر بەو جۆرەی كە هەیە خۆی دەربخات ،واتە وەكو
دیموكراتێكی وردەبۆرژوای پێشكەوتنخواز).
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رۆزا لۆكسۆمبۆرگ و پرسی ژن
مافی دەنگدانی ژنان و خەباتی
چینایەتی
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پێشەكی وەرگێڕ
ئەوە وتەكانی «رۆزا لۆكسامبۆرگ»ە ،لە خۆپیشاندانی دووەمی ژنانی
سۆسیال دیموكرات ،رێكەوتی 12ی مانگی مەیی 1912یە .دەقی ئینگلیزی
«كۆمەڵە بەرهەمە سیاسییەكانی رۆزا لۆكسامبۆرگ ،مانتلی رۆیۆپرێس،
نیۆیۆرك ،1971 ،الپەڕەی .)216-222
***
هۆی چییە ژنانی كرێكار لە ئەڵمانیا رێكخراویان نییە؟ بۆ وەها كەم
لەبارەی بزووتنەوەی ژنان دەبیستین؟ «ئامما ئایرێر»* ،ئەندامی دەستەی
دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی ژنانی پرۆلیتاری ئەڵمانیا ،لەبابەتێكدا بەناونیشانی
«ژنانی كرێكار لە خەباتی چینایەتی» كە ساڵی  1898باڵوكراوەتەوە ،بەم
پرسیارانە دەستپێدەكات .لەو كاتەوە  14ساڵ تێپەربووە ،بەاڵم لەم چواردە
ساڵەدا بزووتنەوەی ژنانی كرێكار بەشێوەیەكی فراوان پەرەی سەندووە
و رەگئاژۆی كردووە .زیاتر لە  15هەزار ژن لە یەكێتییە كرێكارییەكاندا
رێكخرابوون و لەخەباتی چینی كرێكاردا ،یەكێك لە چاالكترین گوردانەكانی
پڕۆلیتاریا بوون .چەندین هەزار ژنی رێكخراو لە رێكخراوە سیاسییەكاندا
لەژێر ئااڵی سۆسیال دیموكراسیدا راپەڕیوون :رۆژنامەی سۆسیال دیموكراتی
«دی گالیش هایت» (یەكسانی) كە «كالرا زتكین»** سەرنوسەریەتی،
لەزیاتر لە ( )100000هەزار نوسخەدا ،باڵودەبێتەوە .لەنێو بەرنامەی سۆسیال
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دیموكراسیدا ،مافی دەنگدانی ژنان كێشەیەكی زۆر گرنگە ،كە پێویستی
وەاڵمی پێبدرێتەوە.
رەنگە ئەم فاكتەرانە ناچارتان بكەن ،گرنگیەكی كەم بەخەباتی
ژنان بۆ دەستەبەركردنی مافی دەنگدان بدەن .لەوانەیە پێتانوابێت ئێمە
تەنانەت بەبێ ئەوەی دەستمان بەمافی سیاسی یەكسان بۆ ژنان بگات،
لەبواری گەشەپێدان و رێكخستنی ژناندا پێشكەوتبنی زۆرمان بەدەستهێناوە،
كەوایە گوایە مافی دەنگدانی ژنان پێویستییەكی هەنوكەیی نییە ،ئەگەر
وەها بیردەكەنەوە ،فریوتان خواردووە .بەخەبەرهاتنی سیاسی و سەندیكایی
جەماوەری پڕۆڵیتاریای ژن لە ماوەی  15ساڵی رابردوودا شكۆدار بووە ،بەاڵم
ئەو وەخەبەرهاتنە تەنها بەوبۆنەوە هاتەئاراوە ،كە ژنانی كرێكار سەرەڕای
ئەوەی كە لە مافەكانی خۆیان بێبەشبوون ،چۆكیان دانەداو لەخەباتی سیاسی
و پەرلەمانی چینەكەیاندا بەشێوەیەكی ماندوونەناسانە بەشدارییانكرد .تائێرە
دەبینین ژنانی پڕۆلیتاریا لەالیەن مافی دەنگدانی پیاوانەوە پشتیوانیان
لێكراوە ،كە ژنان ئەگەرچی بەشێوەی ناراستەوخۆ ،بەاڵم لەسەری دەوریان
هەبووە .ئەمڕۆكە كۆمەاڵنی خەڵك ،چ پیاوان و چ ژنانی چینی كرێكار،
هەڵسوڕانی پەرلەمانی بەئامانجی هاوبەشی خۆیان دەزانن .لە هەموو كۆڕ و
كۆبوونەوەكانی سۆسیال دیموكراتدا كە پەیوەندی بەهەڵبژاردنەوە هەیە ،ژنان
بەشێكی گەورەو هەندێك جار زۆرینە پێكدەهێنن و بەگوڕوتینێكی تایبەتییەوە
باسیدەكەن .لەگشت ئەوشوێنانەی ،كە رێكخراوێكی قورس و قایمی سۆسیال
دیموكراتیك هەیە ،ژنان لەهەڵسوڕانی پەرلەمانیدا یارمەتی خەبات دەدەن.
دەوڵەتی سەرمایەداری نەیتوانیوە پێش بە بەشداری ژنان لەو بوارانەدا
بكرێت و لەژیانی سیاسی وەدەریان بنێت .هەنگاو بەهەنگاو دەوڵەت ناچار
كراوە مل بەمافەكانی ژنان بدات و لەهەمانكاتدا مافی پێكهێنانی یەكێتی
و كۆبوونەوەیان بەفەرمی بناسێت .تەنها یەك مافی سیاسی ماوە كە ژنان
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دەستەبەری بكەن .ئەویش مافی دەنگدان ،مافی هەڵبژاردنی نوێنەرانی
خەڵك بەشێوەی راستەوخۆ لەناوەندەكانی یاسادانەر و بەڕێوەبەری یاسا،
هەڵبژاردن وەكو ئەندامێك لەو ناوەندانەدایە .لێرەشدا وەكو بوارەكانی
دیكەی كۆمەڵگە ،درووشم ئەوەیە»:رێگا نەدەین دەستپێبكرێت!» «بەاڵم
ئەوشتە دەستیپێكردووە .دەوڵەتی دەسەاڵتداری ئەمڕۆ كاتێك كە رێگای بە
پڕۆلیتاریادا بەئاشكرا كۆببێتەوە و رێكخراوە سیاسییەكانی دامەزرێنێت ،ملی
بەوەشدا .دەوڵەت دڵخوازانە ئەو مافەی نەدا .گوشاری خەباتی چینی كرێكار
ناچاریكرد ئەو مافە بە فەرمی بناسێت .خەباتی روو لەپێشەوەی ژنانی
پڕۆلیتار ،دەوڵەتی پڕۆسیای ئەڵمانی ناچاركرد دەست لە «بەشی ژنان»ی***
بەناوبانگ لەكۆبوونەوەی رێكخراوە سیاسییەكانی هەڵبگرێت و دەرگاكانی
رێكخراوە سیاسییەكان ب��ەڕووی ژنان دا بكاتەوە .بەراستی ئەوە رێگای
تەختكرد .گەشەی نەپساوەی خەباتی چینی كرێكار ،مافی ژنانی كرێكاری
هێنایە بواری سیاسییەوە و ئیتر ژنان دەبوایە لەوبوارەدا داواكارییەكانی خۆیان
جێبەجێبكەن .ژنانی پڕۆلیتار لە مافی پێكهێنانی یەكێتی و كۆبوونەوە ئەوپەڕی
كەڵكیان وەرگرت و چاالكانە لە ژیانی پەرلەمانیدا بە شدارییان كرد .ئەمە
تەنها ئاكامی چارەهەڵنەگر و دەرئەنجامی لۆژیكی بزووتنەوەیەكە ،كە ئەمڕۆ
بە ملیۆن ژنی پڕۆلیتاری خەباتكاری هێناوەتە مەیدان و بەبڕوا بەخۆیەكی
تایبەتییەوە دەنگ هەڵدەبڕن« :ئێمە مافی دەنگدانمان دەوێت».
سەردەمانێك لەكاتی حكومەتی رەه��ای بەر لە  ،1848بەچینی
كرێكاریان دەوت هێشتا ئەوەندە پێنەگەیشتوون كە بتوانن چارەنووسی
خۆیان دیاریبكەن ،بەاڵم ئەمڕۆ ئیتر ناتوانن بەژنانی پڕۆلیتاریا بڵێن ،هێشتا
ئەوەندە پێنەگەیشتوون كە لەدیاریكردنی چارەنووسی خۆتاندا بەشداری
بكەن ،چونكە هەمووان دەزانن ژنان لێهاتوویی خۆیان پیشانداوە و بەشێك
لەم لێهاتووییەشیان لەبواری سیاسییەوە دەرخستووە .هەمووان دەزانن بەبێ
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بەشداری چاالكانەی ژنانی كرێكار ،حزبی سوسیال دیموكرات نەیدەتوانی
سەركەوتنی شكۆداری 12ی ژانویەی  1912بەدەستبێنێت ،نەیدەتوانی چوار
ملیۆن و دووسەد و پەنجا هەزار دەنگ بۆ خۆی دەستەبەر بكات .لەهەموو
روویەكەوە ،چینی كرێكار هەمیشە بە راپەڕینی شكۆداری شۆڕشگێڕانەی
جەماوەر سەلماندووییە ،كە چەندە بۆ رزگاری سیاسیی ئەمادەیە .ئەوانەی
كە بە»مافی خواوەندی»یەوە بە تەخت و بەختی پاشایەتی پاڵیانداوەتەوە
و رەسەنترین پیاوانی واڵتیان پێدەوترێت ،تەنها كاتێك لێیان حاڵی دەبێت،
جەماوەر تا چەند لە بواری سیاسییەوە پێگەیشتووە ،كە پڕۆلیتاریا مستی
خۆی بەرەوڕوویان بكاتەوە و ئەژنۆی بخاتە سەر سكییان ،تەنها ئەوكاتە
وەكو هەورەتریشقە بۆیاندەردەكەوێت ،چینی كرێكار لەبواری سیاسییەوە
پێگەیشتووە .ئەمڕۆ ئیتر نۆرەی ژنانی پڕۆلیتاریایە بەدەوڵەتی سەرمایەداری
پیشانبدەن پێگەیشتوون .تەنها لە رێگەی بزووتنەوەیەكی جەماوەری شێلگیر و
بەهێزەوە دەتوانین پێگەیشتنی ژنانی پڕۆلیتار پیشانی دەوڵەتی سەرمایەداری
بدەین و بۆ ئەومەبەستە ،پێویستە ئامرازەكانی خەبات و گوشاری پڕۆلیتاریا
بخەینەگەڕ.
مافی دەنگدانی ژنان ئامانجە ،بەاڵم خستنەڕێی بزووتنەوەیەكی
جەماوەری بۆ وەدیهاتنی تەنیا كاری ژنان نییە .ئەمە كێشەیەكی چینایەتی
هاوبەشی ژنان و پیاوانی پڕۆلیتاریایە .بێ مافی ژنان لەئەڵمانیای ئەمڕۆ،
تەنها ئەڵقەیەك لەو زنجیرەی كۆنەپەرستییە كە ژیانی كۆمەاڵنی خەڵكی ئەو
واڵتەی كۆتوبەند كردووە .ئەمە پەیوەندییەكی نزیكی بە بنەمایەكی دیكەی
كۆنەپەرستی ،واتە پاشایەتییەوە هەیە .لە ئەڵمانیای سەرمایەداری پێشكەوتوو
و پیشەسازی سەدەی بیستەم ،لە سەردەمی كارەباو فڕۆكەدا ،بێ مافی
سیاسی ژنان ،هەر ئەوەندە پاشماوەی كۆنەپەرستی رابردووە ،كە دەسەاڵتی
پاشایەتی بە»مافی خواوەندی» تەخت و بەخت پاشماوەی كۆنەپەرستییە.
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ئەمانە بۆ پاساوكردنی هەر دووكیان حوكمی خواوەندی دێننەوە ،دەڵێن
خودا مافی ئەوەی بەپاشا داوە لەسەر زەوی فەرمانڕەوایی بەسەر خەڵكدا
بكات و لە ماڵیشدا پیاو بەسەر ژندا دەسەاڵت بكات ،خۆ ژنیش لەگۆشەی
ماڵدا دانیشتووە و هیچ حەزێكی لەزریانەكانی ژیان و سیاسەت و خەباتی
چینایەتی نییە ،ئێوە كارتان چییە! .بەو پێیە ریشەی هەر دوو دیاردەكە
لەبارودۆخی داڕزیوی رابردووداو لەسەردەمی دەرەبەگایەتی دایەو كلیلی
چارەسەریشی لەشارەكاندایە .لەو سەردەمەدا دەیانتوانی بەو شێوەیە پاساوی
بدەن و پێویستیشیان پێی بوو ،بەاڵم هەم دەسەاڵتی پاشایەتی و هەم بێ
مافی ژنان بەگەشەكردنی سەرمایەداری مۆدێڕن ریشەكێش بوون و ئیتر تەنها
كاریكاتۆرێكی سەیرن .لە كۆمەڵگەی مۆدێڕنی ئێمەدا ئەو دیاردانە درێژە
بەتەمەنی خۆیاندەدەن :ئەویش نەك بەوبۆنەوە ،كە خەڵك لەبیریان چووەتەوە
هەڵوەشاونەتەوە ،بەڵكو بەهۆی پێداگری سەرمایەداران و بارودۆخێكی
نالەبارەوە ،كە بۆ ژنانی كرێكار خولقاندویانە .ئەو دوو دیاردەیە هێشتاش
لە كۆمەڵگەی مرۆیی نەسڕاوەتەوە ،چونكە هەردووكیان ،واتە پاشایەتی
و ژنانی بێ ماف دوو ئامرازی بەهێزی دووژمنانی چینایەتی پڕۆلیتاریان.
دڕندەترین و خراپترین الیەنگرانی چەوسانەوە و كۆیالیەتی پڕۆلیتاریا لەپشت
تەخت و بەخت و مینبەردا سەنگەریان گرتووە ،هەربەو جۆرەی لەپشت
كۆیالیەتی سیاسی ژناندا مەتەرێزیان گرتووە .ئەمڕۆ دەسەاڵتی پاشایەتی و
بێ مافییەكانی ژنان ،گرنگترین ئامرازەكانی دەسەاڵتی چینی سەرمایەدارن.
لە راستیدا دەوڵەتەكەمان دەیەوێت ژنان لەمافی دەنگدان بێبەش
بكات .ئەو دەوڵەتە بەباشی لەهەڕەشەی ژنان بۆسەر ناوەند و دامەزراوە
سونەتییەكانی چینی دەسەاڵتدار دەترسێت ،بۆ وێنە میلیتاریزم (كە هیچ
ژنێكی پڕۆلیتاریای وشیار ناتوانێت لەدوژمنایەتی بێ ئەمان لەگەڵیدا خۆی
ببووێرێت) ،پاشایەتی ،تااڵنكردنی بەرنامەبۆداڕێژراوو و باج و خەراج لەسەر
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خۆراكی وشكە و هیتر .مافی دەنگدانی ژنان ترس و سامی خستووەتە
نێو دڵی دەوڵەتی سەرمایەداری و خەوی لێزڕاندووە ،چونكە لەپشت ئەو
مافەدا بەملیۆن ژن راوەستاوە ،كە ریزی سۆسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕ
بەهێزتر دەكەن ،ئەگەر قسە لەسەر دەنگدانی خاتوونە بۆرژواكان بوایە،
دەوڵەتی سەرمایەداری خەمی نەبوو ،چونكە باش دەیزانی ئەوان پشتیوانی
پێویست لە كۆنەپەرستی دەكەن و تەنها ئەو چاوەڕوانییەشی لێیان هەبوو.
زۆرب��ەی ئەو ژنە ب��ۆرژوان��ەی ،كە وەكو شێرەژن لەخەبات ل��ەدژی «بێ
مافی خۆیان لەبواری میرات»ەوە هاتنە مەیدان ،ئەگەر مافی دەنگدانیان
بووایە ،وەكو مەڕی دەستوپێ بەستراو لەكەمپی محافزكار و مەزهەبیدا
هەرەسییان دەهێنا .بەدڵنیاییەوە زۆر كۆنەپەرەستتر لەپیاوانی چینەكەی
خۆیان دەبوون .بێجگە لەژمارەیەكی كەم كە كار یان پیشەیەكیان هەیە،
ژنانی بۆرژوازی لەبەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتیدا هیچ دەورێكییان نییە .ئەوان
تەنها ئەو زێدەباییەی لەشیرەی گیانی پڕۆلیتاریا دەریدەكێشن ،تااڵن دەكەن.
ئەوان مشەكانی كۆمەڵگەن .زۆرجار یارانی مفتەخۆر و تەوەزەل بەجۆرێك
لە»مافی» خۆیان بۆ ژیان مشەخۆرانە پارێزگاری دەك��ەن ،كە تەنانەت
دڕندانەتر و تووندوتیژتر لەو كەسانەیە ،كە بەشێوەی راستەوخۆ چینی كرێكار
دەچەوسێننەوە .مێژووی هەموو خەباتێكی شۆڕشگێڕانەی گەورە ئەم راستییە
حاشاهەڵنەگرەی پیشانداوە .بۆنمونە تەماشای شۆڕشی مەزنی فەڕەنسی بكەن.
لەدوای داڕمانی ژاكۆبێنەكان**** كاتێك كەروبسپیێر كۆت و زنجیركرابوو
و بۆ لەسێدارەدانیان دەبرد ،سۆزانییە رووتەكانی بۆرژوازی لەسەر شەقامەكاندا
شایی لۆغانیان دەگێڕاو بێشەرمانە لەشاییدا بەدەوری پاڵەوانانی شۆڕشدا
سەمایاندەكرد .لەپاریس كاتێك كە كومۆنی كرێكارانی قارەمان لەالیەن
رەشاشەكانی (تییەر)ەوە خەڵتانی خوێنكرا ،ژنانی بەردینە دڵی بۆرژوازی،
تەنانەت لە پیاوانی دڕندەی چینەكەیان دڕاندانەتر هێرشیانكردە سەر پیاوان و
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ژنانی قارەمانی پاریس و لەهەستی تۆڵە سەندنەوەدا پێشی پیاوان كەوتبوون.
ژنانی چینە دەسەاڵتدارەكان ،هەمیشە دەمارگرژانە پارێزگاری لەچەوساندنەوە
و كۆیلەتی جەماوەری كرێكاران دەكەن ،چونكە دەزانن ئەگەر ئەوان كار
نەكەن ،ئیتر ناتوانن ژیانی مشەخۆرانەی خۆیان درێژە پێبدەن.
لەروانگەی ئابوری و كۆمەاڵیەتییەوە ژنانی چینە دەسەاڵتدارەكان
بەشێكی سەربەخۆ لەكۆمەڵ پێكناهێنن ،تاقە كاركردی كۆمەاڵیەتی ئەوان
ئەوەیە كەمیراتگر بۆ چینەكەیان گەورە دەك��ەن .لەبەرانبەردا ژنانی
پڕۆلیتاریا لەبواری ئابوورییەوە سەربەخۆن .ژنانی پڕۆلیتاریا هەروەكو
پیاوانی پڕۆلیتار بۆ كۆمەڵگە وەبەرهێنەرن .مەبەست ئەوە نییە ،كە
ئاگاداری لەمنداڵ یان كاری ناوماڵ دەكەن ،بۆئەوەی لەدابینكردنی ژیان
و بەڕێچوونی بنەماڵەكانیان یارمەتییەكی پیاوی بنەماڵە بدەن .ئەم بەشە
لەكار لە روانگەی سەرمایەدارییەوە وەبەرهێنەر نییە .بەالیەوە گرنگ
نییە حاسڵی گیانبازی و وزەی هەزاران هەوڵی بچووك كە كۆدەكرێنەوە،
چەندە گەورەیە .ئەوە تەنها شایی و بەرەكەتی كاروباری كرێكارە ،كە
بۆ ئەم كۆمەڵگەیە گرنگە .تا ئەوكاتەی سیستەمی سەرمایەداری و كاری
كرێ¬گرتە حاكمە ،تەنها ئەو بەشە لەكار بە وەبەرهێنەر ئەژماردەكرێت،
كە زێدەبایی بەرهەمبێنێت و قازانجی سەرمایەداری زۆرتر بكات .تەنها
بەم بۆنەوە سەماكەر كرێكارێكی وەبەرهێنەرە ،كە قازانج دەخاتە گیرفانی
خاوەنەكەی ،ئەوە لەحاڵێكدایە كە تەواوی ئەو ژن و دایكە پڕۆلیتارانەی
لەچواردیواری ماڵدا كاردەكەن ،وەبەرهێنەر بەئەژمار نایەن .رەنگە ئەمە
شێتانە بێتە بەرچاو ،بەاڵم پەیوەندی بەشێتی و بەردینەدڵی ئابوری
سەرمایەدارییەوە هەیە .ئاشكرایە یەكەم ئەركی ژنی پڕۆلیتار ئەوەیە ،بە
روونی و تیژبینییەوە ئەم شێتی و بەردینە دڵییە ببینێت.
چونكە هەر بەم بۆنەشەوەیە كە داواكاری ژنانی پڕۆلیتار بۆ گەیشتن
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بەمافی سیاسی یەكسان ریشەیەكی قووڵی لە ئابوریدایە .ئەمڕۆ بەملیۆن
ژنی پڕۆلیتار وەكو پیاوان لەكارگەو كارخانەكان ،لەمەزراو پیشەسازییەكانی
ناوماڵ ،لەئیدارە و دووكانەكاندا ،قازانج بۆ سەرمایەداری بەرهەمدێنن.
بەم پێیە لە روانگەی كۆمەڵگەی ئەمڕۆوە كرێكاری وەبەرهێنەرن .رۆژ
بەرۆژ ژمارەی ئەو ژنانەی لەالیەن سەرمایەدارییەوە دەچەوسێنەوە،
زۆرتر دەبێت .هەر پێشكەوتنێكی نوێ لەپیشەسازی یان تەكنۆلۆجیا زیاتر
لەجاران ژنان دەكێشێتە ناو بازاڕی كارەوە ،چونكە مەكینەكان پێویستییان
بە كرێكاری شارەزا نییە و هێزی كاری هەرزانی ژنان و منداڵیش دەتوانن
كاروبار راپەڕێنن .هەربەم بۆنەشەوە سەرمایەداری هەر هەنگاوێك
بەرەوپێش دەچێت ،بەردێكی نوێ بۆ یەكسانی مافە سیاسییەكانی ژنان
دادەنێت .دەزانێت ئەگەر مافی سیاسی یەكسانیان بۆ بەفەرمی بناسێت،
دەبێ مل بۆمافە ئابوریەكانیشیان بدات .پەروەردە و تیژبیری ژن بۆ
میكانیزمی ئابوری پێویستە .ژنی تەسكبیر و پەراوێزخراو بۆ «گۆشەی
ناوماڵ» هەرئەوەندە دەتوانێت وەاڵمی پێویستییەكانی پیشەسازی و
بازرگانی بداتەوە ،كە وەاڵمی پێویستییە سیاسییەكان دەداتەوە .ئەوە
راستە كە دەوڵەتی سەرمایەداری لە ئەركی خۆی تەنانەت لەم بابەتەشەوە
خافڵ نەبووە .تا ئەم ئاستە یەكێتییە كرێكارییەكان و رێكخراوە سۆسیال
دیموكراتیكەكان لەسەر وەخەبەرهاتنی بیر و هەستی ئەخالقی ژنان
زۆرترین دەوری��ان ب��ووە ،تەنانەت چەندین دەیە لەوەپێش سۆسیال
دیموكراتەكان بەلێهاتووترین و تیژبیرترین كرێكارانی ئەڵمانی دەناسران.
ئەمڕۆ لەهەمانكاتدا یەكێتییە كرێكارییەكان و سۆسیال دیموكراسی
ژنانی پڕۆلیتاریای لەگۆشەی تەسك و تاریكی ناوماڵ و بەرتەسكبینی
هێناوەتەدەرەوە .خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاری ئاسۆیەكی نوێی بەرەوڕووی
ژناندا كردووەتەوە  ،ئاستی وشیاریانی بردووەتە سەرەوە و ئامانجی
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گەورەی لەبەردەمیان داناوە .سۆسیالیزم گیانێكی تازەی بۆجەماوەری
ژنانی كرێكاردا كردووەتەوە و لەم رێگەیەوە كردوونی بە كرێكارانی
وەبەرهێنەری بەتوانای سەرمایە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم راستییانە ،بێ مافی سیاسی ژنانی پڕۆلیتار
نادادپەروەرییەكی قێزەونە .ئەمە زۆرتر بەو بۆنەوە بووە ،كە رێكخراوەكانی
ژنانی بۆرژوا كومیتەی نیوەدرۆ بوون .بێجگە لەوە جەماوەری ژنان لەژیانی
سیاسیدا دەورێكی چاالكیان گێڕاوە.
بەاڵم سۆسیال دیموكراسی دەستەواژەی «نادادپەروەری» بەكار نابات.
ئەمە ناكۆكی بنەڕەتی ئێمەو سۆسیالیزمی یۆتۆپیكی پێشوو پیشاندەدات .ئێمە
پشت بەدادپەروەری چینە دەسەاڵتدارەكان نابەستین ،بەڵكو تەنهاو تەنیا پشت
بەهێزی شۆڕشگێڕی جەماوەری كرێكار دەبەستین و بە ئاڕاستەی گەشەی
كۆمەاڵیەتیدا ،كە بوار بۆ بەكردەوە دەرهاتنی ئەم هێزە لەبن نەهاتووە خۆش
دەكات ،هەنگاو هەڵدەگرین ،كەوایە «نادادپەروەری» خۆی لەخۆیدا فاكتەرێك
نییە ،كە بتوانین دام��ەزراوە كۆنەپەرستەكانی پێ بڕوخێنین« .فریدریك
ئەنگڵس» یەكێك لەدامەزرێنەرانی سۆسیالیزمی زانستی دەڵێت« :ئەگەر
نادادپەروەری لەبەشێكی گەورەی كۆمەڵگە هەستی پێدەكرێت ،هەمیشە
نیشانەیەكی باشە لەوەی كە بناغە ئابوریەكانی كۆمەڵگە بەردەوام گۆڕانكارییان
بەسەردا هاتووە و بارودۆخی هەنوكەیی لەگەڵ رەوتی بەرەوپێش چوونی
مێژوویی ناتەبایە ».بزووتنەوەی بەهێزی بەملیۆن ژنی پڕۆلیتار كە بێ مافییە
سیاسییەكانی خۆیان بە ستەمێكی گەورە دەزانن ،نیشانەی قوورس و قایمی
ئەو خەباتەیە .نیشانەكانی هەرئێستا دەركەوتووە :بناغە كۆمەاڵیەتییەكانی
سیستەمی دەسەاڵتدار داڕزیوە و هەر ئان و ساتێك ئیمكانی هەیە بڕووخێت.
س��ەد س��اڵ لەوەپێش «ش��ارڵ ف��ێ��وری��ە»ی***** فەڕەنسی،
یەكێك لەیەكەم پێغەمبەرانی گ��ەورەی سۆسیالیستە یۆتۆپیكەكان ،ئەم
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وشە لەبیرنەكراوانەی نوسی« :ئازادی ژنان پێوانەی ئازادی كۆمەڵگەیە».
ئەم وشانە بۆ لێكدانەوەی كۆمەڵگەی ئەمڕۆمان بەتەواوی پێویستە .رەوتی
خەباتی جەماوەری بۆ وەدیهێنانی مافە سیاسییەكانی ژنان تەنها رەنگدانەوە
و بەشێك لە خەباتی گشتی پڕۆلیتاریا بۆ رزگاری لە ستەم و چەوساندنەوەی
سەرمایەدارییە .دەسەاڵت و داهاتووی پڕۆلیتاریا لەوەدایە .خەباتی ژنانی
پڕۆلیتار بۆ دەستەبەركردنی مافی دەنگدانی گشتی ،یەكسان و راستەوخۆ بۆ
ژنان ،خەباتی چینی كرێكار بەشێوەیەكی بەرچاو بەرەوپێش دەبات .هەربەو
بۆنەشەوەیە كە كۆمەڵی بۆرژوایی ئەوەندە لەمافی دەنگدانی ژنان دەترسێت
و لێی بێزارە .هەر بەم بۆنەیەشەوە دەمانەوێت و بەدەستی دێنین .بە
خەبات بۆ مافی دەنگدانی ژنان كاتی رووخاندنی كۆمەڵی سەرمایەداری لەژێر
زەبری خەباتی پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕدا خێراتر دەكەینەوە.
پەراوێزەكان:
*  .)1911-Emma Ihrer (1857لەساڵی  1886رێكخراوی ژنانی
سۆسیالیستی پێكهێنا كە نایاسایی راگەیەنراو بەوبۆنەوە خستیانە زیندان .لە
ساڵی  1889رۆژنامەی «كرێكارانی ژن» ()Die Arbiterianی باڵوكردەوە.
دواتر رۆژنامەی « »DIE Gkeichheitی دامەزراند ،كە دواتر «كالرا زتكین»
بوو بە سەرنوسەری ئەو رۆژنامەیە .لە ساڵی  1890ئەندامی كومیتەی
بەڕێوەبەری یەكێتی پیشەكان بوو .لە دوای  1909بوو بە ئەندامی كومیتەی
بەڕێوەبەری رێكخراوی كرێكارانی الو.
** «كالرا زتكین»  .)1933-Clara Zetkin (1857سەرنوسەری
رۆژنامەی ( )DIE Gkeichheitژنانی حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا.
هەڵسوڕاوی شێلگیری باڵی چەپ بوو .ئەندامی كومیتەی كۆنترۆڵی حزب
بوو .ئەندامی كۆمەڵگەی سپارتاكۆس بوو ،دواتر بوو بە ئەندامی حزبی
كۆمۆنیستی ئەڵمانیاو پشتیوانی بەڵشەفیكەكان .نامیلكەی گرنگی «لینین و
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مەسەلەی ژن» ئەو نوسیویەتی .كالرا كە هاوڕێی نزیكی «رۆزا لۆكسامبۆرگ»
بوو ،دواتر كتێبێكی نوسی ،بۆئەوەی بیسەلمێنێت بە راستی دژی بەلشەفیك
نییە .دەوترێت «رۆزا لۆكسامبۆرگ» وتوویەتی لەسەر بەردی گڵكۆكەیان
بنوسن« :لێرەدا دوایین كەسانی سۆسیال دیموكرات ئارام ئۆقرەیان گرتووە».
*** «بەشی ژنان» لەساڵی  1902لەالیەن وەزیری پڕوسیا بەناوی
«فۆن هامرشتاین» دامەزرا .بەپێی ئەو گەاڵڵەیە ،ئەم بەشە لەكۆبوونەوە
سیاسییەكاندا وەك ژوورێكی تایبەت بەژنان رێزێرڤ كرابوو.
****  Jacobinsلەشۆڕشی مەزنی فەڕەنسی لەساڵی 1789دا
رادیكاڵترین گروپ بوون .نفوزی ژاكوبێنەكان زۆرتر لەپاریسدا بوو .مارات
( )Maratو روبسپیەر ( )Robespierreبەناوبانگترین رێبەرانی ژاكوبینەكان
بوون.
***** فێوریە  )1837-F.M.C.Fourier (1772سۆسیالیستێكی
یۆتۆپیست بوو .نەیاری ئەندیڤیدوالیزم (تاك¬گەرێتی) بوو ،لەكتێبەكەیدا
لەژێر ناوی «  )Theorie des Quatre Mouvements» (1808پالنی بۆ
كیۆپڕاتیوێكی خەیاڵی داڕشتبوو .گەاڵڵەی فااڵنسترەكانی كۆمەڵی جوتیاری
لەسەر بنەمای ه��ەرەوەزی داڕش��ت .گرنگترین تیۆری فێوریە «جیهانی
پیشەسازی نوێ» ( )1830بوو .فێوریە هەوڵیدا پشتیوانی سەرمایەداری بۆ
وەدیهاتنی بیرۆكە خەیاڵیەكانی بەدەست بێنێت ،بەاڵم هەوڵێكی بێ ئاكام
بوو .دوای  1830ژمارەیەك الیەنگری دەستەبەركرد ،كە دەستییانكرد
بەباڵوكردنەوەی رۆژنامەیەك« .كۆنسیدران» یەكێك لەگرنگترین الیەنگرانی
فێوریە بوو .مەزرای بروك لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا كومۆنێكی
فێوریستی بوو.
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رۆزا لۆكسامبۆرگ و مەسەلەی ژن
لیز مەندل
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پێشەكی
«رۆزا وەك��و ئەندامەكانی لەشی بەسەر مێتۆدی ماركسیستیدا
زاڵبوو .دەڵێی ماركسیزم لەدەمارەكانیدا بوو ».رەنگە ئەم رستەیەی «لیۆن
ترۆتسكی باشترین دەستەواژە بێت ،كە تائەمڕۆ رۆزای پێوەسفكراوە.
«رۆزا لۆكسامبۆرگ» لەئەڵمانیا ،هەروەها لەئاستی نێونەتەوەییدا یەكێك
لەبەناوبانگترین تێكۆشەرانی چینی كرێكار بوو .ئەو لەتیۆری و پڕاكتیكدا
وەكو كێوێك راوەستابوو« .رۆزا» باوەڕی بەشۆڕش بوو ،متمانەی بەچینی
كرێكار و ژیانی خۆی ،لەپێناوی تاقە ئامانجیدا ،واتە سۆسیالیزم دانا« .رۆزا
لۆكسامبۆرگ» بەبۆنەی رەخنە تووندوتۆڵەكان و خەباتی بێوچانی لەدژی شەڕ
و ئیمپریالیزم ،بەیەكێك لەسیما ناسراوەكانی بزووتنەوەی دژەشەڕ ئەژمار
دەكرا.
«رۆزا» لەماوەی ژیانیدا نوێنەری كەمینەكان بوو :جولەكە بوو
(ئەگەرچی باوەڕی بەهیچ ئایینێك نەبوو) ،خەڵكی پۆڵۆنیا بوو (سەرەڕای
ئەوەی كە مافی هاواڵتی ئەڵمانی پێدرابوو ،بەردەوام بەپۆڵۆنیایی دەزانرا)،
ئەو رێبەرێكی سیاسی بزووتنەوەی پڕۆلیتێری نێونەتەوەیی بوو.
ئەم بابەتە بەگشتی دەپەرژێتە سەر پرسی ژن .رەنگە هەندێك
لەخوێنەران بپرسن كە بۆچی دەبێت بڕۆینە سۆراغی هەڵوێستی «رۆزا
لۆكسامبۆرگ» لەسەر ئەو مەسەلەیە ،لەكاتێكدا كە رۆزا بەقەد «ئالكساندێر
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كۆلێنتای» یان «كالرا زتیكین» ئاوێتەی خەباتی بزووتنەوەی ژنان نەبووە.
«رۆزا لۆكسامبۆرگ» تەنها چەند بابەتی سەبارەت بە پرسی ژن و بە تایبەتی
سەبارەت بەمافی دەنگدانی ژنان نووسیوە ،بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە ،كە
گرنگی كەمی بە بزووتنەوەی ژنان داوە و تەنها وەكو ناكۆكییەكی الوەكی
چاوی لەبزووتنەوەی ژنان كردووە ،ئەمە بەو مانایە نییە كە مەسەلەی ژن بۆ
رۆزا لەپلەی دووەمدا بووە .راستییەكەی رێك بەپێچەوانەی ئەوەیە« .رۆزا
لۆكسامبۆرگ» لەنۆڤەمبەری ساڵی 1918دا لەنامەیەكدا بۆ «كالرا زێتكین»
دەنوسێت« :رەنگە من لەسەر كێشەكانی بزووتنەوەی ژنان زیاتر بنوسم.
ئەمڕۆ ئەو مەسەلەیە زۆر گرنگەو ئێمەش هاوڕێیەكی ئەوتۆمان نییە شارەزای
ئەو بابەتە بێت».
ژیانی سیاسی رۆزا هاوكات بوو لەگەڵ خەباتێكی تیۆریك كە لەناو
حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا لەئارا دابوو .لەوسەردەمەدا ئەوپرسیارە
لەگۆڕێدا بوو كە بزووتنەوەی سۆسیالیستی دەبێت بەكام ئاڕاستەدا بچێت؟
لەم سەردەمەدا ،دامودەزگاو ئیمتیازە بۆرۆكراتیكەكان لەنێو بزووتنەوەی
كرێكاری سۆسیالیست و بەرپرسانیدا سەریهەڵدا .ئەو سەردەمە ،سەردەمی
سەرهەڵدانی ئیمپریالیزم بوو و سەرمایەداری پێویستی بەوە بوو ،خەباتی
چینی كرێكاری شۆڕشگێڕ بە تایبەتی لە واڵتانی ناسراو بە «جیهانی یەكەم»
كۆنترۆڵ بكات .یەكێك لەبەناوبانگترین بەرهەمەكانی رۆزا بە ناوی «ریفۆرم
یان شۆڕش» لەكاتێكدا نوسرا كە لەنێو سۆسیال دیموكراتەكانی ئەڵمانیا
مشتومڕێكی تووندوتۆڵ لەئارادابوو و هەوڵیاندەدا شۆڕشی سۆسیالیستی و لە
راستیدا سۆسیالیزم لەئامانجی حزب وەالبنێن.
رێبەرانی حزب ،واتە “بێرنیشتاین” و دواتر كایۆتێسكی ،دەیانوت
سەرمایەداری بەشێنەیی گەشەدەكات و بەرەو سۆسیالیزم دەچێت .ئەو لەو
حوكمەوە بەو دەرئەنجامە دەگەیشت ،كە پێویست ناكات رێگای پڕمەترسی
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شۆڕش بگرینەبەر .چینی كرێكار وردە وردە بەسەر ژیانی سیاسی و ئابووریدا
زاڵدەبێت و جڵەوی دەوڵەت بەدەستەوە دەگرێت و سۆسیالیزم «لەناكاو»
بەدیدێت .ئەوە بەو واتایە بوو كە بیری شۆڕش لەدەستووری كار الببرێت و
رێگای پەرلەمانتاریزم بگیردرێتەبەر .ئەم بیرۆكە سەیر و سەمەرانە هێشتاش
لەالیەن ژمارەیەك لە بەناو رێبەرانی بزووتنەوەی كرێكاری نێونەتەوەییەوە
دێتەگۆڕێ( .ئەگەرچی زۆربەیان ئەمڕۆ باسی «ئابووری بازاڕی كۆمەاڵیەتی»
دەكەن)
ئەم باسە لەهەمانكاتدا پرسیارێكی بنەڕەتی دەخاتە بەردەم بزووتنەوەی
ژنان :ئایا رزگاری ژنان لەچوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداریدا بەدیدێت یان
نا؟ كەلێنی نێوان بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان و بزووتنەوەی پڕۆلیتاریای ژنان
لە وەاڵمدانەوە بەو پرسیارەدا دەمیكردەوە« .رۆزا لۆكسامبۆرگ» لەسەر
ئەو باوەڕە بوو ،كە ژنان تەنها لەكۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستیدا بەتەواوی
رزگار دەبن .هەر بەم بۆنەشەوە ،دەبێت وەكو خەبات بۆ رزگاری ژنان چاو
لەخەبات لەدژی رێڤیزیۆنیزمی ناو حزب و دانی ستراتێژی دروست بەحزب
بكەین!
بزووتنەوە بۆرژوایی ژن
پێشتر هەندێك بەرهەممان س��ەب��ارەت بەسەركوتكردنی ژنان
خوێندووەتەوە .بەناوبانگترین كتێب لەو بابەتەوە ،كتێبی «ئاخێزگەی
بنەماڵە ،خاوەندارێتی كەسەكی و دەوڵ��ەت»ی ئەنگڵسە .ئەنگڵس لەو
كتێبەدا روونیدەكاتەوە كۆمەڵگەی چینایەتی و سەركوتی ژنان لەئەساسدا
بەرهەمی خاوەندارێتی تاكەكەسییە .ماركسیزم روونیدەكاتەوە ،كە ریشەی
چەوسانەوەی ژنان لەبارودۆخی كۆمەاڵیەتیدایە ،نەك لەبیۆلۆژیای ژناندا.
لەسەرەتادا دابەشكردنی كار لەنێوان ژنان و پیاوان پێكهات ،بەاڵم ئەوە
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بەومانایە نییە ،كە هاوكات لەگەڵ چەوسانەوەی ژنان هاتووەتەئارا .تا كاتێك
كە زاوزێكردن بەشێوەی هاوبەشێتی بوو ،پیاوان و ژنان لەمافی یەكسان و
هەلومەرجێكی یەكسان بەهرەمەند بوون.
كاتێك كە توانایی كۆمەڵگە بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمی زیادە چووە
سەرەوە و «دەوڵەمەندو هەژار» هاتە ئاراوە ،ئەم یەكسانییەش گۆڕانكاری
بەسەرداهات .پێویستی دیاریكردنی میراتگرێكی رەوا بۆ گواستنەوەی مڵك
و ماڵ بۆ خزم و كەس و كار ،ژنانی ناچاركرد مل بۆتاك هاوسەری بدەن و
لەناوماڵدا یەخسیریكردن .هەموو رەوتە فێمێنیستییەكان پێیانوابوو سیستەمی
باوكمەزنی سەرچاوەی چەوسانەوەی ژنانە ،بەاڵم تیۆری ماركسیستی
روونیدەكاتەوە ،كە سەرمایەداری پێكهاتەكانی پیاومەزنی بە ئاڕاستەی
گەیشتن بەئامانجەكانی بەكاردێنێت .سەرمایەداری بۆ پاراستنی هێزی كاری
هەرزانی ژنان ،هەاڵواردنی رەگەزی ،نەتەوەیی و هیتر باوەشێن دەكات.
ئەگەرچی هەمیشە خەبات بۆ سڕینەوەی چەوسانەوەی ژنان لەئارادا
بووە ،بەاڵم بزووتنەوەی جەماوەری خەبات بۆ دەستەبەركردنی مافەكانی
ژنان بەرهەمی كۆمەڵگەی سەرمایەدارییە .لەم سیستەمەدا ،بۆ یەكەمجار
لەمێژوودا پایەی مادی یەكسانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی بەتەواوەتی ژنان و
پیاوان رەخساوە .لەكۆمەڵە چینایەتییەكانی رابردوودا ،واتە لە سەردەمی
كۆیلەداری و دەرەبەگایەتیدا ،ژنان بەشێك لەبنەماڵەی پیاوان ئەژمار
دەكرێن ،بەاڵم گەشەی سەرمایەداری ئەم حوكمە ئاسمانییەی باتڵكردەوە.
ژنان لەشۆڕشی بۆرژواییدا ،رۆلێكی چاالكیان گێڕا .دروشمی ئازادی ،مافی
مرۆڤ و یەكسانی ،رەنگدانەوەی خواست و بیر و بۆچوونی بەملیۆن ژن
بوو.
یەكەم بزووتنەوەی ژنان ،لەبنەڕەتدا بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان بوو.
بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان هەوڵیدەدا لە رێگەی دەستپێڕاگەیشتنی راستەوخۆ
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بەخوێندن ،رزگاری بەتەواوەتی ژنان لەبواری كۆمەاڵیەتی و ئابورییەوە
بەدیبێنێت .سیمایەكی ناسراوی ئەم بزووتنەوەیە لەشۆڕشی فەرەنسادا ناوی
«د گۆگ» ( )Olympe de Gougesبوو« .د گۆگ» لەبەرهەمی بەناوبانگی
خۆیدا بە ناوی «راگەیاندنی مافەكانی ژنان و هاوواڵتیان» هەرگیز سیستەمی
سەرمایەداری نەبردە ژێر پرسیار .سەرەڕای ئەوە داواكارییەكانی هێشتا
رادیكاڵ بوون« .د گۆگ» لەساڵی 1793دا لە سێدارەدرا .یەكێكی دیكە
لەهەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی ژنان ناوی «رۆز الكمبە» ()Rose Lacombe
بوو« .رۆز الكمبە» بەپێچەوانەی «د گۆگ» هەوڵیدەدا خەباتی بزووتنەوەی
ژنانی كرێكار لەگەڵ ئاسۆی شۆڕشگێڕانەدا پێكەوە گرێبداتەوە« .رۆز الكمبە»
ئەنجومەنی «هاوواڵتیانی شۆڕشگێڕ»ی بۆ رێكخستنی ژنانی چینی كرێكار
دامەزراند.
بۆرژوازی لەئەڵمانیاو نەمسایساڵی  ،1848هەرگیز وەكو بۆرژوازی
فەرەنسا رۆڵێكی پێشڕەوی نەگێڕا .لەوكاتەدا بۆرژوازی ئەڵمانیا لەترسی
چینی كرێكاری الو و وشیاری ئەو واڵتە پەنای بۆ رژیمی پێشوو بردبوو
و بەخێرایی هەموو بەڵێنییەكانی سەبارەت بە «مافی مرۆڤ ،برایەتی و
یەكسانی» لەبیربردەوە .بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنانیش هەربەو شێوەیە
بوو .بێجگە لە «لویس ئۆتۆ پیتێرز» سیمای ناسراوی بزووتنەوەی ژنان،
هەموو سیما ناسراوەكانی ملیانكەچكرد و ورەی شۆڕشگێڕانەی خۆیان
لەدەستدا .رەخنەكانیان سەبارەت بەرۆڵی رەگەزی باو ،تووندوتیژی دەرونی
بنەماڵەكان و بارودۆخی نالەباری ژنان لەشوێنی كار كاڵبووەوە لەبنەڕەتدا.
بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان لەدژایەتی لەگەڵ خەباتی چینایەتی دروستبوو.
ئەوان بۆ پێكهێنانی ریفۆرمی ئابوری و كۆمەاڵیەتی ،لەچوارچێوەی سیستەمی
سەرمایەداری خەباتیاندەكرد .بەدەستپێكردنی شەڕی جیهانی یەكەم و هاتنە
ئارای شۆڕشی رووسیا ،بزووتنەوەی بۆرژوایی ناچاربوو سیمای واقیعی
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خۆی نیشانبدات و زۆربەیان (وێ��ڕای پیاوانی ب��ۆرژوا) چوونە باوەشی
كۆنەپەرستییەوە.
هەندێك نمونەی جیاوازیش هەبوون ،كە بەو رێگایەدا نەچوون.
بۆ وێنە دەتوانین ئاماژە بە «سیلڤیا پێنكهۆرست» بكەین ،كە الیەنگری
بزووتنەوەی گەیشتن بەمافی دەنگدان بەناوی «سافرا جێتەكان» بوو« .سافرا
جێتەكان» بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنانی بەریتانیا بوو ،كە سەرنجی ژنانی
چینی كرێكاریشی بەرەو الی خۆی رادەكێشا« .سیلڤیا پێنكهۆرست» یەكێك
لەدامەزرێنەرانی حزبی كومۆنیستی بەریتانیا بوو ،لەكاتێكدا خوشكەكەی
«كریستیبڵ پێنكهۆرست» ،لەالیەنگرانی بزووتنەوەی دەنگدان و نوێنەری
محافزەكاری ئەنجومەنی نوێنەران بوو و نەیاری مافەكانی كرێكاران بوو ،بۆ
خۆی بەهۆی هەڵسووڕان لەدژی شەڕی ئیمپریالیستی زیندانی كرا.
بزووتنەوەی پڕۆلیتاریای ژنان
ئ��ەم بزووتنەوەیە ل��ەس��ەرەت��ادا ب��ەداواك��اری مافی ك��ار و مافی
دەنگدان ،هەروەها خواستی بەهرەمەند بوون لەبارودۆخێكی پیشەیی
گونجاو ،هەڵسووڕانی خۆی دەستپێكرد .لەم رێگایەدا لەزۆر بابەتدا لەگەڵ
بزووتنەوەكانی دیكەی ژنان هاوپەیمان بوو ،لەئاكامدا سەرنجی ژمارەیەكی
زۆر لەژنانی كرێكاری بەرەوالی رێكخراوە كرێكارییە جۆراوجۆرەكان رادەكێشا،
بەاڵم پاش ئەوەی كۆنەپەرەستی دوای ساڵی  1848سەری بەرزكردەوە،
بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان هەموو داواكارییەكانی وەالنا .ئەوەش بووە هۆی
ئەوەی بزووتنەوەی پڕۆلیتاری ژنان لەبزووتنەوەی بۆرژوایی جیابێتەوە.
كالرا زتكین سەرەڕای ئەوەی ،رێزێكی زۆری بۆ یەكەم خەباتكارانی
ئازاو بوێری بزووتنەوەی ژنان دادەن��ا ،بەهۆی ئەوەی كە نەیانتوانیبوو
ناوكی خۆیان لەسیستەمی بۆرژوایی بپچڕێنن ،رەخنەیەكی تووندوتۆڵی
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لێیاندەگرت .ئەم رەخنەیە ساڵی 1899دا بەروونی خۆی پیشاندا .كاتێك،
ژنانی بۆرژوا هەستیاندەكرد لەنێو بزووتنەوەی ژناندا ،دەسەاڵتی خۆیان
لەدەستداوە و لەبواری سیاسییەوە هیچیان بۆ وتن پێنەماوە ،بۆ دەمكوتكردنی
بزووتنەوەكە ،پەنایان بۆ پۆلیس برد .ژنانی بۆرژوا زۆرجار لەكارخانەكاندا
دەمامكی «خوشكی هەژار»یان بەرووی خۆیان دادەداو هەندێك دامەزراوەی
خێرخوازییان دامەزراند ،بۆئەوەی جڵەوی خەباتی ژنانی كرێكار بەدەستەوە
بگرن.
چینی كرێكار لەسەدەی ن��ۆزدەدا تەنها لەپیاوان پێكنەدەهات و
ژنانیشی دەگرتەوە .هێزی كاری ژنان و مندااڵن زۆر هەرزانتر بوو ،هەروەها
خاوەنكاران دەیانتوانی زۆر بەئاسانی لەسەر كار دەریانبكەن .هەر بەو
بۆنەشەوە سەرمایەداران لە هێزی كاری ژنان و مندااڵن كەڵكیان وەردەگرت،
بۆئەوەی هەم تێچووەكانی بەرهەمهێنان كەم بكەنەوەو هەم ئاستی
هەقدەستەكان بێننەخوارەوە .سەعاتی كاری ژنی كرێكار لەپیاوان زۆرتر
بوو ،لەشوێنی پیس و قەرەباڵغداو لەبارودۆخێكی مەترسیداردا كاریاندەكرد،
لەشوێنی كاردا بەردەوام سووكایەتییان پێدەكراو لەالیەن خاوەنكارانەوە
دەستدرێژی دەكرایە سەریان .دوای ئەوەی كارەكەیان تەواو دەبوو ناچاربوون
چاودێری منداڵەكانیان بكەن و كاروباری ناوماڵ راپەڕێنن .ئەوەش ئەركی
ژنانی كرێكاری دووقات زیاتر دەكرد .لەباربردنی منداڵیش قەدەغە بوو.
ژمارەیەكی زۆر لەژنان بەهۆی لەباربردنی نایاسایی یان منداڵبوون ،گیانیان
لەدەستدەدا .ژنان لەمافی خوێندن بێبەش بوون .هەر بەوبۆنەشەوە توانایی
ئەوەیان نەبوو لەژێرباری قوورسی ئایدیۆلۆژیای كۆنەپەرستانەو ئایینی
رزگاریان بێت .ئەمەش هەرچەشنە هەوڵێك بۆ دەربازبوون لەودۆزەخەی
نامومكین دەكرد .بزووتنەوەی الوی چینی كرێكار یەكەم بزووتنەوەیەك بوو،
كە بەئاراستەی گۆڕینی چارەنووسی ژنان و خەبات بۆ باشتركردنی بارودۆخی
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ژیانیان هەنگاوی دەنا.
یەكەم داواك��اری سۆسیال دیموكراتەكان «كەمكردنەوەی سەعاتی
كاری ژن��ان» بوو .س��ەرەڕای ئ��ەوە ،بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی،
لەروانگەیەكی پڕۆلیتارییەوە بۆ كێشەو گرفتەكانی ژنان نەیدەڕوانی و
هێشتا قوورسایی بیر و بۆچوونی بۆرژوایی و رەگەزی بەسەریەوە دیاربوو.
ساڵی  1866ئەنتەرناسیۆناڵی یەكەم (لەژێر كاریگەری پڕۆدۆندا) بە ئامانجی
هەڵوەشاندنەوەی هەرچەشنە كارێكی كرێگرتەی ژنان ،بڕیارنامەیەكی پەسەند
كرد .ماركس و ئەنگڵس لەدژی ئەو بڕیارنامەیە مشتومڕێكی تووند و تۆڵیان
وەڕێخست ،بەاڵم نەیانتوانی پێش بە پەسەندكردنی ئەو بڕیارنامەیە بگرن.
شوێنكەوتووانی الساڵ ،هەوڵیاندەدا بڵێن ژنان لەبواری فیزیۆلۆژییەوە الوازن،
بۆئەوەی لەرەوتی بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی وەدەریانبنێن .لەراستیدا ئەوان
لەوە دەترسان ژنانی كرێكار لەبازاڕی كاردا لەگەڵ پیاوانی كرێكار كێبڕكێ
بكەن ،ئەوەش ببێتە هۆی ئەوەی ،هەقدەستی پیاوانی كرێكار دابەزێت.
ماركس ساڵی  ،1871توانی لە ئەنتەرناسیۆناڵی یەكەمدا یاسایەك پەسەند
بكات ،كە بەپێی ئەو یاسایە ،رێكخراوەكانی تایبەت بە ژنان دامەزراو خێرا
هەزاران ژنی كرێكار بەو شانانە پەیوەستبوون.
هەروەك دەبینن ،هەموو كەسێك پشتیوازییان لەخەبات بۆ رێكخستنی
ژنانی كرێكار نەدەكرد .ئەو بزووتنەوەیە لەژێر گوشاری بیروباوەڕی بۆرژوازیدا
لەچوارچێوەی باڵی ریفۆرمیستیدا بەندكرابوو .ئەوە هەمان بۆچوونی
دواكەوتوو سەبارەت بە جیاوازی رەگەزی بوو .بۆ وێنە دەیانوت ژنان
مەیلیان بەرەو بیروبۆچوونی كۆنەپەرستانەیە و مافی دەنگدان ،دەبێتە هۆی
ئەوەی محافزەكارەكان بەهێز ببن .بۆ وێنە كاتێك كە بیرۆكەی رێكخستنی
ژنانی شودار هاتەگۆڕێ ،سكرتێری حزب لەنەمسا دەنگی هەڵبڕی كە:
پێویست ناكات ژنانی شودار رێكبخەین ،بۆ خۆم لەماڵەوەدا رێكیاندەخەم!»
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ئەنگڵس سەردەمێك وتبووی« :لەبنەماڵەدا پیاو نوێنەری بۆرژوازییەو
ژنیش نوینەری پڕۆلیتاریایە» .ماركسیستەكانی حزب لەوانە «ئاگۆست
بێبڵ»« ،كالرا زتكین»« ،رۆزا لۆكسامبۆرگ» و «كارڵ لیبكنێخت» الیەنگری
تیۆری ئازادی فرۆشتنی هێزی كار بوون ،چونكە ژنانی لەگۆشەی ناوماڵ
دەهێنایەدەرو جۆرێك سەربەخۆیی دارایین وەك دی��اری بۆ دەهێنان.
لەقسەوباسەكان سەبارەت بەهەاڵواردنی رەگەزی ،جێگاوشوێنی سونەتی ژنان
لەكۆمەڵگەدا ،تووندوتیژی بنەماڵەیی و هیتر ...سەربە باسە ئابوورییەكان و
خەباتی چینایەتی بوون.
ماركسیستەكان بۆ دەستەبەركردنی مافە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی
ژن��ان خەباتدەكەن ،ب��ەاڵم لەهەمانكاتدا باش دەزان��ن ،كە ژن��ان تەنها
لەسیستەمێكی سۆسیالیستیدا بەتەواوی رزگاریان دەبێت ،لەوسیستەمەدا ئیتر
ژنان گشت پڕۆسەی زاوزێكردن لەوانە راگرتنی مندااڵن ،بەسااڵچووان و
كاری ناوماڵ و  ...وەك ئەوجۆرەی لەسەرمایەداریدا باوە ،بەمفتە بەڕێوە
نابەن.
قسەو باس سەبارەت بەرێكخستنی ژنان لەگەڵ ناوەڕۆكی راستەقینەی
جێگاوشوێنی سۆسیال دیموكراسی ئەو سەردەمە دەهاتەوە .لەكۆنگرەی حزبی
كومۆنیستی ئەڵمانیا لەساڵی  1891لەكۆتاییدا ئەو داواكارییانەی دەنگیان
هێنایەوە ،بریتی بوون لە :مافی دەنگدانی ژنان ،دامەزراندنی قوتابخانەو
مەكتەبی بەخۆڕایی بۆ هەمووان (بەژن و بەپیاوەوە) ،پێشكەشكردنی
خزمەتگوزاری تەندروستی بەخۆڕایی بەژنان بەتایبەتی لەكاتی دووگیانیدا.
لەقسەوباسەكان سەبارەت بەرێگای وەدیهێنانی مافی دەنگدانی ژنان لەنێوان
شۆڕشگێڕان و ریفۆرمیستەكان ناكۆكی هاتەئاراوە .شۆڕشگێڕان رێگایەكیان
پێشنیار دەكرد و ریفۆرمیستەكانیش رێگایەكیان پێشنیار دەكرد« .كالرا
زتكین» و «رۆزا لۆكسامبۆرگ» لەژێر كاریگەری شۆڕشی 1905ی رووسیادا
106

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

پێشنیاریانكرد بۆ وەدیهاتنی خواستەكانی بزووتنەوەی ژنان مانگرتنێكی گشتی
بخرێتەرێ ،بەاڵم لەبەرانبەردا رێبەرانی باڵی ریفۆرمیزم هۆشداریان (لەراستیدا
ئ��ەوان لەگەشەی شۆڕش دەترسان) ئەگەر مانگرتنی گشتی رێكبخەین،
كۆنترۆڵی جەماوەر لەدەستدەردەچێت! راستییەكەی ئەوەیە ،كە مانگرتنی
گشتی ئامرازی خەباتی چینایەتییەو رێبەرانی ریفۆرمیست رێگای شۆڕشیان
بەجێهێشت ،كە تاقە رێگای وەدیهاتنی سۆسیالیزمەو لەئاكامدا لەگەڵ رزگاری
راستەقینەو یەكجاری ژنان ماڵئاواییان كرد.
بۆ نمونە حزبی سۆسیال دیموكراتی نەمسا لەئەنتەرناسیۆناڵی دووهەم
لەبەرچاو بگرین ،دەبینین كە چۆن بە رێگای ریفۆرمیزمدا چوون .لەساڵی
 1905بڕیاریاندا تەنها دەتوانن بۆ مافی دەنگدانی پیاوان خەبات بكەن.
سكرتێری حزبە كە «دێتێرمێنیست»ێكی سەرقوورس بوو ،روو لەكۆنگرەی
ژنان وتی« :ئێوە دەبێت لەخۆتان بپرسن ئەمڕۆكە لە چ بارودۆخێكی سیاسی
و كۆمەاڵیەتیداین كە خەبات بۆ دەستەبەركردنی مافی دەنگدانی ژنان
پێنەگەیشتووە .دوای ئەوەی یەكەم هەنگاومان هەڵگرت ،ئەوسا هەنگاوی
دوایی هەڵدەهێنین .یەكەم هەنگاویش دەستەبەركردنی مافی دەنگدانی
پیاوانە» .لەئاكامدا ئەم سكرتێرە ریفۆرمیستە بە یارمەتی هەڵسوڕاوانی
داكۆكیكاری مافەكانی ژنان دەستی بە یەكەم ئامانجی خۆی ،واتە مافی
دەنگدان بۆ پیاوان راگەیشت ،بەاڵم هەتا شۆڕش ناچاری نەكرد ملی بەوە
نەدا بەرەو هەنگاوی دوایی هەنگاو هەڵێنێت.
یەكەم كۆنگرەی نێونەتەوەیی ژنان لە ساڵی  ،1907لە شتوتگارت
بەڕێوەچوو« .كالرا زتكین» لەو كۆنگرەیەدا بۆ بەدی هێنانی مافی دەنگدانی
ژنان و پیاوان هەڵوێستێكی تەواو سۆسیالیستی وەرگرت .بەشەكانی بەریتانیاو
نەمسا لە بەرامبەر ئەوهەڵوێستەدا خۆڕاگرییانكرد .كۆنگرە لەبەرامبەر خۆڕاگری
ئەو بەشانەدا بڕیارنامەیەكی پەسەندكردو بە كۆنگرەی ئەنتەرناسیۆناڵی
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دووەمی پێشكەشكرد .بەهۆی هەڵسوڕانی «رۆزا لوكسامبۆرگ»ەوە لە ساڵی
 1910كۆنگرەی دووەمی ژنان لەژێر ناوی «رۆژێك لەدژی شەڕ» بەڕێوەچوو.
ئەم كۆنگرەیە شەڕی ئیمپریالیستی ئیدانەكردو داوایكرد ،چینی كرێكار
لەئاستی نێونەتەوەییدا یەكبگرێت .رەتكردنەوەی پێشنیاری ژمارەیەكی زۆر
لەرێبەرانی حزبە سۆسیال دیموكراتەكان سەبارەت بە پێداچوونەوە بە ئەو
داواكارییە پیشانی دەدات كە زۆربەی ژنان لەناو ئەو بزووتنەوەیەدا دەور و
نەخشێكی پێشكەوتنخوازانە و پێشڕەویان گێڕاوە.
كالرا زتكین سەرلەنوێ لەساڵی  1915لەبەرامبەر فەرمانەكانی
رێبەرانی حزب ،كۆنگرەیەكی دیكەی نێونەتەوەیی ژنانی بۆپیشاندانی
هاوپشتی نێونەتەوەیی رێكخست .حزبەكانی نەمسا ئیتر لەناو ئەو كۆنگرەیەدا
بەدینەدەكران ،ئەو حزبانە بەتووندی لەژێر كاریگەری هێڵی فەرمی حزبدا
بوون .سەرەڕای ئەوە ،كۆنگرە سەركەوتنێكی گەورەی بەدەستهێنا .ئەم
كۆنگرەیە لەئاكامدا كەمپینێكی گ��ەورەی لەدژی شەڕ رێكخست« .كالرا
زتكین» لەدوای ئەوەی دەستبەسەر بوو ،باڵی راستی ناو سۆسیال دیموكراسی
توانی لەدەستەی نوسەرانی « »Die Glechheitدەریبكات ،بەردی بناغەی
رۆژنامەیەكی دیكەی دان��ا .هاتنەئارای شۆڕشی روسیا ،دامەزراندنی
ئەنتەرناسیۆناڵی كومۆنیستی ،واتە كومینتێڕن و مایەپووچ دەرچوونی سیاسی
حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیای لێكەوتەوە .لەئاكامدا حزبی سۆسیال
دیموكراتی سەربەخۆی ئەڵمانیاو باڵی چەپی ماركسیستە شۆڕشگێڕەكانی
ئەڵمانیا لەحزبی سۆسیال دیموكرات جیابووەوە .دواتریش حزبی كومۆنیستی
ئەڵمانیا دامەزرا.
شەڕی جیهانی یەكەم شكستێكی قوورس ،بەتایبەتی بۆ بزووتنەوەی
نێونەتەوەیی چینی كرێكار بوو .رێبەرانی بزووتنەوەكە ملیان بەشۆڤێنیزم
و ناسیۆناڵیزم و شەڕی ئیمپریالیستیدا .شۆڕشی رووسیا ئاسۆیەكی نوێی
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بەرەوڕوویخەباتی چینی كرێكار و ژنان كردەوە .جەماوەری ژنانی كرێكار
بەحزب پەیوەست دەب��وون و وەكو ئامرازیك بۆ گەیشتن بە ئاشتی و
سۆسیالیزم چاویان لێدەكرد .لەنەمساو ئەڵمانیا (و شوێنەكانی دیكە) ژنانی
كرێكار ،هێزی پێشڕەوی شۆڕشگێڕی كارخانەكان بوون .لەم واڵتانەدا بۆرژوازی
بەزۆر ملی بەهەندێك ریفۆرم دابوو ،ئەویش بۆئەوەی بەر بە شۆڕشی
سۆسیالیستی بگرن .دەستەبەركردنی مافی دەنگدانی ژنان ،كەمبوونەوەی
سەعاتی كاری رۆژانە ،بەرپاكردنی سیستەمی خزمەتگوزاری تەندروستی
و دەرمانی ،پشوو و مافی بێكاری ،هەنگاوێكی گەورە بوو ،كە ژنان و
كرێكاران بۆ پێشەوە هەڵیانهێنایەوە ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە ئەو ریفۆرمانە
بەشێك لەبزاڤتێكی بۆرژوایی بوو ،یارمەتی بە بۆرژوازی كرد لەگەڵ رێبەرانی
ریفۆرمیستدا ،چینی كرێكار بەالڕێدا بەرن و لەرێگای راستەقینەی رزگاری
الیانبدەن .لە راستیدا ئەوان لە هەنگاوێكی گەورە لەخەبات بۆ كۆمەڵگەیەكی
بەبێ هەرچەشنە چین و خەباتێكی چینایەتی و رزگاری بە تەواوەتی ژنان
دووركەوتبوونەوە.
«رۆزا لۆكسامبۆرگ» (و «كارڵ لیكبنێخت») لەپێش چاوی رێبەرانی
باڵی راستی سۆسیال دیموكراتیكدا كوژران و تەنها تەماشایانكرد .ئەمەش
لەئەڵمانیا هێزی بۆ فاشیزم كۆكردەوە .لەماوەی چەند ساڵدا ،چینی
كرێكار گشت ئەو دەسكەوتانەی بەخەباتی بێوچانی خۆی بەدەستیهێنابوو،
لەدەستداو ژنان سەرلەنوێ گەڕانەوە گۆشەی ماڵەكان و لەالیەن ئایدیۆلۆژیای
فاشیستییەوە بەشێوەیەكی دڕندانە سەركوتكران.
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پێشەكی وەرگێڕ :
س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە رۆزا لۆكسامبۆرگ لەسەرانسەری ژیانیدا
پارێزەری شێلگیری بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی ژنانی كرێكار بوو ،بەاڵم
رۆڵ��ی رۆزا لەنێو بزووتنەوەی ژناندا بەوبۆنەوە نادیارە ،كە لەپشت
مەیدانەوە و لەرێگەی «كالرا زتكین» هاوڕێی نزیكی خۆیەوە كاریدەكرد.
«كالرا زتكین» رێبەری بزووتنەوەی ژنانی سۆسیال دیموكراتیكی ئەڵمانیاو
سەرنوسەری رۆژنامەی «یەكسانی» بوو .ئەو رۆژنامەیە لەئاستێكی بەریندا
باڵودەكرایەوە« .رۆزا لۆكسامبۆرگ» زۆرتر لەرێگەی كالرا زتكین و ئەو
رۆژنامەیەوە خەباتی خۆی لەنێو بزووتنەوەی ژناندا بەرەوپێش دەبرد.
رۆزا لۆكسامبۆرگ بابەتێكی هەیە بەناونیشانی «كێشەیەكی تاكتیكی».
رۆزا لەساڵی  1902لەوبابەتەدا هێرشێكی تووندوتۆڵ دەكاتە سەر سۆسیال
دیموكراتەكانی ریفۆرمیستی بەلجیكا .سۆسیال-ریفۆرمیستەكان ،بۆئەوەی
لەهەڵبژاردنی پەرلەمانیدا لەگەڵ لیبراڵەكان هاوپەیمانی پێكبێنن ،ملیان
دابوو بەداواكاری ئەوان بۆ وەالنانی خواستی «مافی دەنگدانی گشتی بۆ
ژنان»« .رۆزا لۆكسامبۆرگ» لەو بابەتەدا دەنوسێت ،كە شوێنگرتنی مافی
دەنگدانی ژنان نەك تەنها سەرجەم كۆمەڵگە ،بەڵكو هەاڵواردنی رەگەزی
زاڵ بەسەر رێبەران و بەدەنەی بزووتنەوەی كرێكاری وەلەرزەدێنێت.
راگەیاندنی ساڵی  1907بۆ كۆنفڕانسی ژنانی سۆسیالیستی ئەنتەرناسیۆناڵ
الیەنگری لەو مەسەلەیە دەكات ،كە ناوەندی رێبەرایەتی بزووتنەوەی ژنان
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دەبێت لە شتۆتگارت بپارێزرێت ،چونكە ئەو ناوەندە تەنها لەوێدا دەتوانێت
سەربەخۆیی خۆی بپارێزێت .ئەوە لەكاتێكدایە كە ئەگەر بۆ بڕۆكسل
بگوازرێتەوە ،رێبەرایەتی نێونەتەوەیی سۆسیالیست لەدەستدەدات .وتاری
ساڵی 1912ی «رۆزا لۆكسامبۆرگ» سەبارەت بە»مافی دەنگدانی گشتی ژنان
و خەباتی چینایەتی» راشكاوانە پشتیوانی لەدرێژەی سەربەخۆیی بزووتنەوەی
ژنانی كرێكار لەئەنجومەنەكانی ژنانی چینی مامناوەندی ئەڵمانیا دەكات.
سەرئەنجام بابەتی ساڵی 1914ی رۆزا بەناونیشانی «ژنانی پڕۆلیتاریا» كە
بەبۆنەی رۆژی جیهانی ژن نووسرابوو ،سزاخواستێكی كۆمەاڵیەتی-مێژوویی
دڵتەزێنە لە چەوسانەوەی ژنانی كرێكار و خۆڕاگری ئەوان لەبەرانبەر ئەو
ستەمكارییەدا ،چ لەواڵتانی پیشەسازی و چ لەئەفەریقاو ئەمەریكای التین،
كە ژنان بۆ ژیانی باشتر بەرامبەر بە بەربەریەتی ئیمپریالیزم و سەرمایەداری
خەباتدەكەن.
ئەو بابەتانە سەرەتا لەژمارەی 4ی نیسانی ساڵی 1902ی گۆڤاری
«الیپزیگێر فۆڵكس ساتۆنگ»  ،دواتر لەژمارەی 18ی ئابی 1907ی «فۆڕوێرتس»
و سەرئەنجام لەرێكەوتی 5ی مارسی  1914لە «سۆسیال دیموكراتیشە
كورسپۆندانس» باڵوكراوەتەوە .گرنگی ئەم بابەتە لەوەدایە ،كە جیاوازی
هەڵوێستەكانی الیەنی شۆڕشگێڕی ناو سۆسیال دیموكراسی لەگەڵ الیەنی
ریفۆرمیست رووندەكاتەوە و چرایەكی رووناكی بەخشدەبێت بۆ درێژەی
خەباتی بزووتنەوەی ژنان لە ئێران و كوردستانیش و تیشك دەهاوێژێتە سەر
ئەو داواكارییانەی ئەمڕۆ ،پێویستە هەڵسووڕاوانی بزووتنەوەی ژنان شوێنە
جۆراوجۆرەكانی جیهان بیهێننەگۆڕێ .ئەو بابەتە لەهەمانكاتدا نیشانیدەدات،
كە كومۆنیستەكان شێلگیرترین ئااڵهەڵگرانی رزگاری ژنان بوون .كاتێك
كەلیبراڵیزم و سۆسیال-ریفۆرمیزم لەهەڵگرتنی بچووكترین هەنگاو بە
ئاڕاستەی بەدیهێنانی خواستێكی سەرەتایی وەكو «مافی دەنگدانی گشتی»
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خۆیان دەبوارد ،ئەوە باڵی كومۆنیستی ناو بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی
بوو ،كە شێلگیرانە لەسەر جێبەجێكردنی ئەو بەندە ،لەبەرنامەی سۆسیال
دیموكراسی پێداگری دەكرد.
***
كێشەیەكی تاكتیكی
پێش چەند ساڵێك كە كێشەی بەستنی هاوپەیمانی لەگەڵ حزبە
بۆرژواییەكان لەئارادا بوو ،بەبابەتێك بەتایبەتی لەناو حزبی ئێمەدا قسەو
باسێكی گەرم و گوڕی لەسەركرا ،پارێزەرانی پێكهێنانی هاوپەیمانی سیاسی
لەگەڵ لیبراڵەكان بە ئەسپایی و دەست بەگۆچان ئاماژەیان بەنمونەی حزبی
كرێكارانی بەلجیكا (سۆسیال دیموكراتیك) دەكرد ،گومان دەكرا هاوپەیمانی
ئەوان لەگەڵ لیبراڵەكان لەخەباتێكی درێژماوە ،بۆ بەدەستهێنانی مافی
دەنگدانی گشتی ،دەتوانێت وەكو ئەلگویەك بەكارببرێت ،كە پیشانبدات
جاروبار بەستنی هاوپەیمانی سۆسیال دیموكراسی و دیموكراسی بۆرژوایی
پێویستە و لەبواری سیاسییەوە بێ زیانە.
شایەتەكەیان لێكهەڵوەشاوەتەوە .تەنها كەسانێك كە لەسستی و ڕاڕایی
و خیانەتی یەك لەدوای یەكی لیبراڵەكانی بەلجیكا ،بەهاوڕێیانی پڕۆلیتێرییان
ئاگادار نەبن ،دەتوانن لەپشتیوانی دیموكراسی بۆرژوایی لەچینی كرێكار
دڵ پیسنەبن .ئەمڕۆكە بڕیارنامەكانی نوێترین كۆنفڕانسی حزبی سۆسیال
دیموكراسی بەلجیكا یارمەتییەكی نوێ و زۆر گرنگمان دەدات ،بۆئەوەی ئەم
بابەتە هەڵبسەنگێنین.
هەروەك دەزانین پڕۆلیتاریای بەلجیكا لەخەبات بۆ دەستەبەركردنی
مافی دەنگدانی گشتیدا ،لەگەڵ خاڵێكی وەرچەرخانی گرنگ دەبێتەوە كە بۆ
ماوەی پازدە ساڵە شێلگیرانە درێژەی پێداوە .سۆسیال دیموكراسی بەلجیكا
لە ئەمڕۆدا خەریكە ئامادەكاری هێرشێكی نوێ بۆ سەر رێبەرایەتی قەشەكان
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و سیستەمی دەنگدانی چەندالیەنە دەكات .بۆرژوازی لیبراڵی داڕزیو لەژێر
گوشاری چینی كرێكاری شێلگیردا ،كاردانەوەی لەخۆی نیشانداوەو دەستی
خۆی بۆ سۆسیال دیموكراسی درێژ كردووەتەوە ،بۆئەوەی پێكەوە خەباتێكی
هاوبەش بكەن.
س��ەرەڕای ئ��ەوە ،ئەمجارەیان لیبراڵەكان بەئاشكرا مامەڵەیەكیان
هێناوەتە گۆڕێ و دەیانەوێت لەگەڵ سۆسیال دیموكراسی مامەڵە بكەن.
لیبراڵەكان لەسیستەمی دەنگدانی چەندالیەنە چاوپۆشی دەك��ەن و مل
بەمافی دەنگدانی گشتی و یەكسان (هەر پیاوێك :دەنگێك) دەدەن.
لەبەرامبەردا دەبێت سۆسیال دیموكراسی سیستەمی دەنگدانی رێژەیی خۆی،
وەكو رێگایەكی بڕواپێكراو بۆ دەنگدانی یاسایی قبوڵبكات و لە خەبات بۆ
دەستەبەركردنی مافی دەنگدانی گشتییدا ،داواكاری «مافی دەنگدانی ژنان
و تاكتیكە شۆڕشگێڕانەكان»ی وەالبنێت .فدراسیۆنی حزبە كرێكاریەكان لە
برۆكسل ،پێشتر ملی بەمەرجەكانی لیبراڵەكان لەسەر خاڵە سەرەكییەكان
داوە .كۆنفرانسی ئیستێری سۆسیال دیموكراتەكانی بەلجیكا ،بە پەسەندكردنی
ئەم داواكارییەی لیبراڵەكان ،ئەم مامەڵە سیاسییەی یەكالیی كردووەتەوە.
بەم پێیە ،ئاشكرایە (ناتوانین ئەم راستییە حاشاهەڵنەگرە لەبەرچاو
نەگرین) كە هاوپەیمانی ،یان بەواتایەكی دروستتر سازانی سۆسیال
دیموكراتەكان لەگەڵ لیبراڵەكان ،دەبێتە هۆی وەالنانی بیروباوەڕی بنەڕەتی
بەرنامەیی ئەوان ،بێگومان هاوڕێیانی بەلجیكی دڵنیامان دەكەنەوە كە
«لەم كاتەدا» داواك��اری مافی دەنگدانی ژنان وەالن��راوە ،بۆئەوەی دوای
بەدەستهێنانی مافی دەنگدانی گشتی بۆ پیاوان ،سەرلەنوێ بیهێننەوە
گۆڕێ .سەرەڕای ئەوە ،ئەو مەسەلەیە كە بەرنامەی ئەوان وەكو لیستێكی
خۆراك وەهایە ،كە دەبێت هەرخۆراكێك تەنها لەدوای خۆراكەكەی دیكە
بخورێت ،لەنێو سۆسیال دیموكراسی هەموو واڵتاندا دیاردەیەكی نوێیەو
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تا ئێستا باو نەبووە .تەنانەت ئەگەر بارودۆخێكی سیاسی تایبەت حزبی
كرێكاران ناچاردەكات ،قورساییەكی زۆرتر بۆ كاری بانگەشەی سیاسی بخاتە
سەر داواكارییەكی تایبەت ،یەكپارچەیی داواكارییەكانمان هەروا بەردی
بناغەی هەمیشەیی خەباتی سیاسیمان دەمێنێتەوە .لەنێوان دابەزاندنی كاتی
پێداگریكردن لەسەر داواكارییەك لەبەرنامە لەگەڵ قوربانی كردنی بەئاشكراو
تەنانەت بەشێوەی كاتی و بەقیمەتی دەستپێڕاگەیشتن بەداواكارییەكی دیكەی
بەرنامە ،جیاوازییەك هەیە ،كە بەقەد ئەو مەودایەی خەباتی پرەنسیپی
سۆسیال دیموكراسی لەساختەكاری سیاسی حیزبە بۆرژواییەكان جیا دەكاتەوە،
قوڵە.
ئەوە راستە كە دەڵێن لە بەلجیكا مافی دەنگدانی ژنانیان كردۆتە
قوربانی .لە راستیدا بڕیارنامەی كۆنگرەی برۆكسل بە كورتی وتوویەتی:
« دەبێت داواك��اری یاسایی كۆتایی بە مافی دەنگدانی گشتی بۆ پیاوان
بەرتەسكبێتەوە ».س��ەرەڕای ئەوە گوایە چ��اوەڕوان دەكرێت قەشەكان
گەاڵڵەیەكی رووكەشی بۆ مافی دەنگدانی ژنان پێشكەش بكەن ،بۆئەوەی
لەنێوان لیبراڵەكان و سۆسیال دیموكراتەكان دووبەرەكایەتی بنێنەوە.
بڕیارنامەی برۆكسل لەم بابەتەوە پێشنیاردەكات ،كە نوێنەرانی حزبی
كرێكاران دەبێت «ئەم مانۆڕە بێ ئاكام بهێڵنەوە و پشتیوانی هاوپەیمانی
الیەنگرانی مافی دەنگدانی گشتی (بۆ پیاوان) بن ».ئەم رستەیە بەو مانایەیە
كە دەبێت لە دژی مافی دەنگدانی ژنان دەنگ بدەن!
راستییەكەی ئەوەیە ،كە قەناعەتكردن بە بنەما شتێكی ناخۆشە،
هەرگیز بەبیرمان نایەت داوا لەهیچ حزبێكی كرێكاران بكەین ،كە بە قازانجی
بەرژەوەندییە هەنوكەییەكانی خۆی لە گەاڵڵەكانی بەرنامەیەكی داماڵڕاوی
چاوپۆشی بكات .سەرەڕای ئەوە ،وەكو هەمیشە پرەنسیپەكان دەبنە قوربانی
خۆشباوەڕی و ترس ،نەك قازانج و بەرژەوەندی هەنوكەیی .لە لێكۆڵینەوەی
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وردتر لەسەر ئەو بابەتە بۆمان رووندەبێتەوە ،كە ئەوە خەیاڵ پاڵوی رووتە،
كە وەفاداری بە پرەنسیپە سیاسییەكانمان كۆسپی سەر رێگای سەركەوتنی
خەباتەكەمان لە مڕۆدایە.
ئەم باسە دێتە گۆڕێ كە ئەگەر سۆسیال دیموكراتەكانی بەلجیكا
لەسەر داواك��اری خۆیان سەبارەت بە مافی دەنگدانی ژنان پێداگرییان
بكردایە ،دڵی لیبراڵەكان دێشاو ئەمەش دەبووە هۆی ئەوەی لیبراڵەكان
لێیان جیاببنەوە و تێكڕای خەباتەكە بكەوێتە مەترسییەوە .سەرەڕای ئەوە
لەكەمترخەمی و سەرپێچی بێ ئەسپایی سۆسیال دیموكراتەكاندا دەتوانین لە
رادەی جدی گرتنی هاوپەیمانی لیبراڵەكان و مەرجەكانیان لەالیەن سۆسیال
دیموكراتەكانەوە تێبگەین ،واتە لەوەی كە سۆسیال دیموكراتەكان ملیان
بەسێیەم مەرجی لیبراڵەكان ،واتە وەالنانی رێگاو رەوشی شۆڕشگێڕانە داوە.
لە روانگەی سۆسیال دیموكراسی بەلجیكاوە زۆر ئاساییە ،كە بەهیچ شێوەیەك
نابێت رێگا بدات دەست و باڵی خۆی بەئامراز و رێگایەكی خەباتكارانە
ببەستێتەوە .سەرەڕای ئەوە رێگا بەخۆی دەدات ،كە لەرێگای راستەقینە
بەالڕێدا بچێت :ئەوەی كە هێزی دەرونی خەبات و زەمانەتی سەركەوتنی
یەكالیی لەپشتیوانی لەشارەوانەكان و سیناتۆرە لیبراڵەكاندا نییە ،بەڵكو لە
ئامادەیی جەماوەری پڕۆلیتاریا بۆ خەباتدایە و ئەو خەباتە لەپەرلەماندا
یەكالیی نابێتەوە ،بەڵكو لە سەر شەقامەكاندا یەكالییدەبێتەوە.
ئەگەر حزبی كرێكارانی بەلجیكا بچووكترین گومانێكی سەبارەت
بەوخاڵە هەبوایە سەیر ب��وو ،چونكە سەركەوتنی سەرەتایی ئ��ەوان
لەهەڵبژاردنەكان ،واتە پێشگرتنی نیوەو ناتەواو لە سیستەمی دەنگدانی
چەندالیەنی ،لە ئاكامی مانگرتنی جەماوەری بەرچاو و هەڕەشەی سازدانی
خۆپیشاندانی چینی كرێكار ،لەسەر شەقامدا هاتەگۆڕێ .سەرەڕای ئەوە،
هەروەكو راب��ردوو یەكەم ئاخێزی ئاشكرای پڕۆلیتاریای بەلجیكا ،وەكو
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هەورەتریشقە لەسەر سەری بۆرژوازی «لیبراڵ»دا دەتەقێتەوە و لەدوای
ئەوە «هاوپەیمانان»ی سۆسیال دیموكراسی بەخێرایی دەچنە كونە مشكەكانی
خیانەتی پەرلەمانی خۆیان و خەبات بۆ مافی دەنگدانی گشتی بەكرێكاران
دەسپێرن ،تەنانەت ئەم ئاسۆ سەرنجڕاكێشە بۆ حزبی كرێكارانی بەلجیكا،
بێجگە لە نهێنییەكی شاراوە هیچی تر نییە.
سەرەڕای ئەوە ئەگەر ئەم حزبە مەرجی سێیەمی هاوپەیمانی لەگەڵ
لیبراڵەكان وەالبنێت و بەئاشكرا ئامادەیی خۆی بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ
هەرچەشنە روداوێك بپارێزێت ،ئەوكاتە بە روونی پیشانیدەدات كە»پشتیوانی
لیبراڵی» بۆ ئەوە قبوڵكردووە ،كە بە راستی هەیە :هاوڕێیەتی مەرجدار
و كاتی بۆ بڕینی رێگایەك كە دەتوانین لەكاتی رێپێواندا بیگرینەبەر ،بەاڵم
ناتوانین یەك هەنگاو لە رێگای تایبەتی خۆمان البدەین.
ئ��ەم بابەتە پیشانیدەدات ،كە تەنانەت ئ��ەو «بەرژەوەندییە
هەنوكەیی»ە گریمانەییانەی مافی دەنگدانی ژنان لە پێناویاندا قوربانی كراوە،
تەنها گوروانەشێوێەو هیچی تر .بەمشێوەیە رووندەبێتەوە ،كە هەر جارێك
كۆمەڵێك پڕۆژەی گەمژانە بۆ سازان بە قیمەتی الدان لەبنەما سەرەكییەكان
دێتەگۆڕێ ،ئەوەی چ لەناوەوە و چ لەدەرەوە دەتوانین بیبینین ئەوەیە،
كە بەهیچ شێوەیەك قسە لەسەر «دەسكەوتە هەنوكەیی»ە ،خەیاڵییەكان
نییە ،بەڵكو قسە لەسەر قوربانی كردنی خواستی بەرنامەییە .لە روانگەی
«سیاسەتوانانی پڕاتیسیەن»مانەوە ،كە لەبنەڕەتدا لەناخی دڵەوە هێكوبا ن ،ئەم
پرەنسیپانە كۆمەڵێك بێ بنەمان ،كە ئەوەندە وەكو تووتی دووپاتكراونەتەوە
كە ئیتر مانای هەنوكەیی خۆیان لە دەست داوە.
مافی دەنگدانی ژن��ان نەك تەنیا ب��ەردەوام و بەشێوەی گشتی
لەالیەن سۆسیال دیموكراسی بەلجیكاوە پێداگری لەسەر كراوە ،بەڵكو ساڵی
 ،1895نوێنەرانی كرێكاران لەپەرلەمانیش بەتێكڕای دەنگ دەنگیان پێدابوو.
117

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

راستییەكەی ئەوەیە ،كە ئەم داواكارییە نە لە بەلجیكا و نە لەهیچ واڵتێكی
ئەوروپیی دیكە وەدینەهاتووە و هیچ ئاسۆیەكی نەبووە .ئەمڕۆكە ئەو
هەڕەشەیە لەئارادایە ،كە لەكاتێكدا ئەو داخوازییە بۆ یەكەمجار بووەتە
بابەتی رۆژ ،لەناكاو ئاشكرا دەبێت كە نەك تەنها لەنێو ریزی حزبی كرێكاراندا
خەریكە باوەڕێك سەبارەت بەداواكاری بەرنامەیی كۆن زاڵدەبێت ،لەوەش
گرنگتر بەپێی راگەیاندنی دووین لەكۆنگرەی برۆكسل« ،حزب بەگشتی
بەرامبەر بە مافی دەنگدانی ژنان هەڵوێستی دژایەتی گرتووەتە بەر!».
ئەم شانۆگەرییە سەرسووڕهێنەرە بنەمای لۆژیكی دژایەتی سۆسیال
دیموكراتەكانی بەلجیكا لەگەڵ مافی دەنگدانی ژنان پیشاندەدات .ئەمە
هەرئەو هۆكارەیە ،كە تزاریزمی روسیا دەیهێنێتەوە ،هەر ئەو هۆكارەیە
كەپێشتر دكترینی ئەڵمانی مافی خواوەندی بۆ پاساوكردنی نایەكسانی
سیاسی بەكاری دەبرد« :خەڵك ئەوەندە پێنەگەیشتوون ،كە لەمافی دەنگدان
بەهرەمەند بن ».خۆزگە بەجێگەی ئەوەی خەڵك ئەم مافە سیاسییەیان
بوایە ،هەندێك قوتابخانە بۆ پێگەیشتنی سیاسی جەماوەر هەبوایە! خۆزگە
پیاوانی ناو چینی كرێكار وردە وردە فێر نەبووایەن ،كە سەرمایەداران
لەبەرگەی دەنگدان وەكو چەكێك بۆ پارێزگاریكردن لەبەرژەوەندی چینایەتی
خۆیان كەڵكوەردەگرن و هێشتاش دەبێت فێری بن! با خەیاڵی لیبراڵەكان و
سۆسیال-ریفۆرمیستەكان ئاسوودە بووایە! هەیهات....
بەپێچەوانەوە هەر كەسێكی رۆشنبیر دەبێت چاوەڕوانی ئەوە بێت،
كە تەنهاو تەنها بەشداری ژنانی پڕۆلیتێر لەژیانی سیاسی درەنگ ،یان زوو
دەبێتە هۆی ئەوەی چینی كرێكار درەنگ یان زوو بەهێز بێت .ئەم ئاسۆیە
نەك تەنها بۆ پەرەپێدان بەكاری بانگەشەی سۆسیال دیموكراسی بوارێكی
نوێی بەریندەكاتەوە ،بەڵكو وێڕای رزگاری سیاسی ژنان ،كەش و هەوای
خەفەقاناوی ژیانی بێ فەرهەنگی ئەمڕۆی بنەماڵە ،كە بێگومان تەنانەت
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لەسەر ئەندامانی حیزبی ئێمە ،كرێكاران و رێبەران بەیەكسان كاریگەری
داناوە ،دەسڕێتەوە و لە ژیانی سیاسی و هەروەها كۆمەاڵیەتی (سۆسیال
دیموكراسی)دا شنەبایەكی خۆش و بەهێز هەڵدەكات.
بەدڵنیاییەوە ئەم هەڵوێستەی سۆسیال دیموكراتەكانی بەلجیكا
لەسەرەتادا دەرئەنجامی سیاسی زۆر نالەباری ب��ەدواوە دەبێت ،وەكو
بەهێزكردنی دەسەاڵتی قەشەكان .دەستهەڵگرتن لەو داواكارییە بەرنامەییە
تەنها قەشەكانی پێ بەهێز دەبێت .بێجگە لەوە ،سەرجەم كاری رێكخراوەیی
و بانگەشەی حزبی كرێكارانیش بە تەواوەتی دادەشكێنێت .بەواتایەكی
دیكە یەكسانی سیاسی ژنان كوانویەكی تاقیكردنەوەی جەسورانە و گەورەی
سیاسییە كە سۆسیال دیموكراتەكانی بەلجیكا بەو كارەیان لەو كوانووەدا
دۆڕاو دێنە دەر.
سەرەڕای ئەوە سەیر لەوەدایە ،كە گشت ئەوكەسانەی گەورەترین
ستایشگەری «تاقیكردنەوەكان» بەشێوازی «میلێران»ن و ناتوانن وەك
پێویست ستایشی جەسارەتی ئەو تاقیكردنەوانە بكەن ،تەنانەت وشەیەكیش
بۆ شەرمەزاركردنی هاوڕێیانی بەلجیكی ناڵێن ،كە دەستیان لە مافی دەنگدان
بە ژنان هەڵگرتووە و ناوێرن هەنگاوێكیش بۆ پێشەوە هەڵبگرن .بەڵێ
تەنانەت «ئانسلە» رێبەری بەلجیكی ،كە پەلەی بوو یەكەم كەس بێت
پیرۆزبایی لە»هاوڕێ» میلێران بكات بەبۆنەی ئەزموونی «جەسورانە»ی
وەزارەتییەوە ،ئەمڕۆكە راشكاوترین نەیاری تەواوی ئەو هەواڵنەیە ،كە
خوازیاری پێشكەشكردنی مافی دەنگدان بەژنان لەو واڵتەن .لێرەشدا دەبینین
كە «سیاسەتوانانی پڕاتیسیەن»مان جاروبار چ جەسارەتێكمان پێشكەشدەكەن.
واپێدەچێت تەنیا جەسارەتیان لەوەدایە ،كە تاقیكردنەوەی ئۆپۆڕتۆنیستی
بەزیانی بنەماكانی سۆسیال دیموكراتیك جێبەجێبكەن .سەرەڕای ئەوە ،كاتێك
كە نۆرەی بەڕێوەبردنی بوێرانەی داواكارییە بەرنامەییەكانمان دەگات ،هەر
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ئەم سیاسەتوانانە حەز ناكەن ،كە بە»ئازایەتی» خۆیانەوە كاریگەریمان لە
سەر دابنێن و زۆرتر واپێدەچێت بە دوای بیانویەكەوە دەگەڕێن ،بۆئەوەی
«لەئێستادا» «بەئێش و ئازارێكی زۆر»ەوە ئەم خاڵە تایبەتە لەبەرنامە
وەالبنێن.
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ئەو شۆڕشە كە ماوەیەك لەوەپێش (لە دوای چارەكی یەكەمی
سەدەی بیستەم) دەستیپێكردووە ،دەتوانێت تەنها دەرئەنجامێكی بەدواوە
بێت ،ئەویش وەدیهاتنی سۆسیالیزمە! چینی كرێكار بۆ گەیشتن بەئامانجەكەی
خۆی ،دەبێ بەر لەهەر شتێك دەسەاڵتی سیاسی خۆی بەسەر دەوڵەتدا
گرەنتی بكات ،بەاڵم دەسەاڵتی سیاسی بۆ سۆسیالیستەكان ،تەنها ئامرازیكە
لەخزمەت ئامانجێكدا ،ئامرازیك كە سۆسیالیستەكان دەتوانن لەو رێگەیەوە
دەستبەكاری نۆژەنكردنەوەی بەتەواوەتی و بنەڕەتی سیستەمی پیشەسازیمان
بن.
ئەمڕۆكە هەموو سەروەت و سامانی واڵت ،گەورەترین و پڕپیت
و سەمەرترین ناوچەكانی ئەو مەڵبەندە ،كانەكان ،ئامێرەكان و كارگەو
كارخانەكان لەالیەن تاقمێكی بچووك لەئەشراف و سەرمایەدارانەوە
قۆرخكراوە .ئەوە لە كاتێكدایە ،كە جەماوەرێكی بەرین لەچینی كرێكار
لەبەرامبەر چەندین سەعات كاری درێژماوە و زەحمەتی تاقەتپڕوكێندا ،تەنها
هەقدەستێكی كەمیان پێدەدرێت ،كە بەسەختی بەشی ژیانێكی مەمرەو مەژی
دەكات .ئامانجی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ئەمڕۆ ئەوەیە ،كە چینێكی بچووك
لە كەسانی تەمبەڵ و تەوەزەل قەڵەوتر بكات .یەكەم و گرنگترین ئەركی
چینی كرێكاری شۆڕشگێڕ ئەوەیە ،كە كۆمەڵگە و شێوەی بەرهەمهێنانی
ئەمڕۆ بەجوڵە بخات و ئاسۆیەكی نوێ بەرەوڕووی كۆمەڵگە بكاتەوە.
بۆگەیشتن بەم ئامانجە ،پێویستە تەواوی سەروەت و سامان ،زەوی
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و زار و هەرچی بەرهەمی دێنێت ،كارخانەكان و ئامێرەكان لەخاوەنانی
چەوسێنەریان زەوت بكرێت و ئیشتراكی بكرێت ،بەجۆرێك كە ئیتر خەڵك
بەگشتی خاوەنی ئەو ئامێرانە بن .بەم پێیە ،ئەمە یەكەم و گرنگترین
ئەركی دەوڵەتی شۆڕشگێڕی چینی كرێكارە ،كە بەدەركردنی هەندێك
فەرمان دەتوانێت هەموو ئامرازە گرنگەكانی بەرهەمهێنان خۆماڵی بكاتەوە
و كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتی بەسەریاندا دابمەزرێنێت.
بەاڵم ئەمە تەنها هەنگاوی یەكەمە .دژوارترین ئەرك ،واتە دامەزراندنی
دەوڵەتێكی پیشەسازی لەسەر بناغەیەكی نوێ ،دەستی پێكردووە .ئەمڕۆكە
بەرهەمهێنان لەهەر ناوەندێكی مانیفاكتۆردا لەالیەن سەرمایەدارانی جیا
لەیەك و سەربەخۆ لەكەسانی دیكەوە بەڕێوەدەبرێت .ئەو بابەتە كە چ
كااڵیەك و لەكوێ بەرهەمبێت و بەرهەمەكە لەكوێ و چ كاتێك و چۆن
بفرۆشرێت ،مەسەلەیەكە لەالیەن سەرمایەدارانی جیا لەیەكەوە دیاریدەكرێت.
كرێكار لەهیچ شوێنێكدا بچووكترین كاریگەری و نفوزی لەسەر ئەم بڕیارانە
نییە .كرێكار تەنها مەكینەیەكی زیندووە كە توانایی كاركردنی هەیە.
لەكۆمەڵگەی سۆسیالیستیدا ،هەموو ئەمانە گۆڕانكارییان بەسەردا دێت.
خاوەندارێتی تاكەكەسی بەسەر ئامرازەكانی بەرهەمهێنان و بەڕێچوونی ژیان،
دەبێت هەڵبوەشێتەوە .بەرهەمهێنان نەك بۆ دەوڵەمەندكردنی تاكێك ،بەڵكو
دەبێت تەنیا بۆ پێشكەشكردنی كااڵ بەقەد پێویست بەئامانجی دابینكردنی
پێداویستییەكانی چینی كرێكار ،بەڕێوەببرێت .بەمشێوەیە ،كارخانەكان،
ئامێرەكان و زەوییەكانی كشتوكاڵ دەبێت لەسەر بنەمایەكی بەتەواوەتی نوێ
وەگەڕ بخرێن و لە روانگەیەكی جیاوازەوە بۆیان بڕوانین.
ئێستا كە بڕیاروایە بەرهەمهێنان بە ئامانجی زەمانەتكردنی ژیانێكی
ئینسانیتر بۆ هەموان ،دابینكردنی خۆراك و پۆشتەمەنی فراوان و ئامێرە
فەرهەنگییەكانی دیكە بۆ هەمووان بەڕێوەببرێت ،دەبێت راندمانی كار لەبواری
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مادییەوە بچێتە سەرەوە .مەزراكان بەرهەمی باشتر بەرهەمبێنن ،لەنێو كارگە
و كارخانەكاندا ،پێشكەوتووترین ئامێر و تەكنیك بە كارببرێت و زۆرترین
كەڵك لە وەبەرهێنەرترین كانەكان وەربگیردرێت .بەم پێیە بەو دەرئەنجامە
دەگەین ،كە رەوتی كۆمەاڵیەتی بوونی بەرهەمهێنان لەگەڵ گەشەكردووترین
پیشەسازی و زەوییەكانی كشتوكاڵ دەستپێدەكات ،بەواتایەكی دیكە ئێمە
پێویستمان بەوە نییە ،كە فاڵنە جوتیار یان پیشەگەر لە پارچە زەوییەك
یان كارگەیەكی بچووك بێبەش بكەین ،كە ژیان و بەڕێچوونی ئەمڕۆی
خۆی لەو رێگەیەوە دابین دەكات .قەد ئەوكارە ناكەین .بەتێپەڕبوونی كات
جوتیار یان پیشەگەر وردەوردە تێدەگات ،كە بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی
زۆر لەخاوەندارێتی تاكەكەسی باشترەو بەریزی خۆمان ،واتە پڕۆلیتاریا
پەیوەستدەبێت.
بۆئەوەی هەموو ئەندامانی كۆمەڵگە لە بەختەوەری بەهرەمەندبن،
پێویستە هەمووان كاربكەن .تەنها كەسێك كە خزمەتگوزارییەكی بەسوود
بەكۆمەڵگە پێشكەشدەكات ،چ لەرێگەی جەستەییەوە بێت ،یان لەرێگەی
فیكرییەوە ،شیاوی ئ��ەوەی��ە بەشێك لەبەرهەمەكان بۆ دابینكردنی
پێویستییەكانی خۆی وەربگرێت .پێویستە تەمبەڵی هەڵوەشێتەوە و لە جێگای
تەمبەڵی هەمووان بەپێی توانا بەیەكسان كاربكەن .ئاشكرایە كۆمەڵگە دەبێت
پشتیوانی لەكەسانی پەككەوتە ،لەوانە مندااڵن ،كەم ئەندامان و بەسااڵچووان
بكات ،بەاڵم نەك بەوشێوەیە كە ئەمڕۆ دەكرێت ،واتە بەخێر و خێراتی
سوكایەتی ئامێزەوە .خۆراكی باش ،فێركاری و بارهێنانی كۆمەاڵیەتی بۆ
مندااڵن ،ئاگاداری باش لە بەساڵداچووان ،خزمەتگوزاری تەندروستی گشتی
بۆ نەخۆشەكان ،ئەمانە هەمووی ئەو بابەتە گرنگانەن ،كە پێویستە پێكهاتەی
كۆمەاڵیەتی لەسەری دابمەزرێت.
بەهۆی ئەوەی كە بەرهەمهێنان بە ئامانجی خۆشگوزەرانی گشتی
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بەڕێوەدەچێت ،كۆمەڵگە لەكەڵكوەرگرتن و بەكارهێنانی كااڵكان ،ئامرازەكانی
بەرهەمهێنان و هێزی كاری خۆیدا كەمترین شت بەخەسار دەدات و عەقاڵنی
تر دەبێت .دەبێت بەخەساردانی بەرهەمەكان بەوشێوەیەی ئەمڕۆ لەهەموو
جێگایەك دەیبینین ،رابوەستێت .دەبێت بەرهەمهێنانی چەك و چۆڵ كۆتایی
پێبێت .چونكە كۆمەڵگەی سۆسیالیستی هیچ پێویستییەكی بەچەكوچۆڵی
كۆمەڵكوژ نییە .ئەو مادە بە نرخەو ئەو هێزی كارە بەرینەی پێشتر لەخزمەت
ئەم ئامانجەدابوو بۆ پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری و بەرهەمهێنانی شتی
مەسرەفی تەرخاندەكرێت .بەرهەمهێنانی گران و بێ سوودی نەزانی و
خرۆقات بۆ فێركردنی ئەخالقی ژمارەیەك تەمبەڵ و تەوەزەلی دەوڵەمەند
كۆتایی پێدێت .كەس خزمەتگوزاری كەس نابێت و هەمووان بۆ هەمووان
كاردەكەن .بەم شێوەیە كارامەیی هێزی كار لەدوای ئازادبوون ،زۆرتر و
پڕبایەختر دەبێت.
لەهەمانكاتدا كە سەرقاڵی خوڵقاندنی نەوەیەك لە كرێكارانین ،كە
هەموو ئەندامانی بەشێوەی وەبەرهێنەر بۆ ریفاهی گشتی كاردەكەن ،پێوستە
كار بەتەواوەتی شۆڕشگێڕانە بكرێتەوە .ئەمڕۆكە كار لەپیشەسازی ،لەسەر زەوی
و زار و لە ئیدارەكان ،زۆرتر وەكو ئەشكەنجەو بارێكی قوورس لەسەر شانی
پیاوان و ژنانی كرێكار وایە ،كە بەمەبەستی دابینكردنی بژێوی ژیانی خۆیان
ناچارن بیكەن .لەكۆمەڵگەی سۆسیالیستیدا ،واتە لەجێگایەكدا كە هەمووان
پێكەوە بۆ ریفاهی گشتی كاردەكەن ،دەبێت بەشێوەی بەرنامەبۆداڕێژراو
تەندروستی كرێكار زۆرتر بكرێت و كار بەشێوەیەك گەاڵڵەڕێژی بكرێت ،كە
ئەوەی كاردەكات ،چێژی لێوەربگرێت .سەعاتی كار كەمتر بێت ،بەشێوەیەك
كە لەتوانایی سروشتی مرۆڤ بۆ كاركردن زیاتر نەبێت :دەبێت لەرۆژگاردا
كاتی پشودان لەبەرچاو بگیردرێت ،بەشێوەیەك كە هەموو كەسێك ،بتوانێت
بەش بەحاڵی خۆی بەتامەزرۆییەوە كار بكات و لەكارەكەی چێژ وەرگرێت.
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بەاڵم سەركەوتنی ئەم جۆرە ریفۆرمانە ،پەیوەستە بەو مرۆڤانەوە
كەبەڕێوەی دەبەن .ئەمڕۆكە سەرمایەدار چ وەكو كەسایەتی و چ وەكو
بەڕێوەبەر ،یان سەرپەرەستی قامچی بەدەست ،لەبەرانبەر كرێكاراندا
رادەوەستێت .برسیەتی ،كرێكار بەرەو كارخانە پاڵ پێوەدەنێت و خاوەن
زەوی یان ئەشرافیش بۆ ئیدارە دەب��ات .خاوەنكار ئاگای لەوەیە ،كە
بچووكترین كاتیش بەفیڕۆ نەچێت ،هیچ مادەیەكی خاو بەخەسار نەدرێت و
كار بەباشترین شێوە بەڕێوەبچێت.
لەكۆمەڵگەی سۆسیالیستیدا سەرمایەداری قامچی بەدەست لەناودەچێت.
لەكۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستیدا گشت ئەو كەسانەی كاردەكەن ،ئازاد و
یەكسانن ،بۆ خۆشگوزەرانی و ئاسایشی هەمووان كاردەكەن و هەرگیز سامانی
كۆمەاڵیەتی بە فیڕۆ نادەن و دڵسۆزانەو لەكاتی خۆیدا ،خزمەتەكانی خۆیان
بەكۆمەڵگە پێشكەشدەكەن .بەدڵنیاییەوە هەموو كارگەیەكی سۆسیالیستی
پێویستی بە بەڕێوەبەری تەكنیكی هەیە ،بۆئەوەی لە میكانیزمەكانی تێبگەن،
كەسانێك كە دەتوانن بەشێوەیەك بەسەر بەرهەمهێناندا چاودێری بكەن،
كە هەموو شتێك بەباشی كار بكات ،كەسانێك كە دەتوانن بەشێوەیەكی
كاریگەر و گونجاو پڕۆسەی بەرهەمهێنان رێكبخەن ،كە بەكەمترین هێزی
مرۆیی زۆرترین خزمەتگوزاری و بەرهەم پێشكەشی كۆمەڵگە بكەن .پێویستە
كرێكاران بۆ زەمانەتكردنی بەرهەمهێنانێكی سەركەوتوو لەناخی دڵەوە
هەموو فەرماننامەیەكی ئەم كەسانە رەچاوبكەن ،پێویستە نەزم و دیسپیلین
بپارێزن و بەهێزی بكەن و كارەكان پەكنەخەن.
بە كورتی پێویستە كرێكار لەهەر كۆمەڵگەیەكی پیشەسازی
سۆسیالیستیدا نیشانیبدات ،كە دەتوانێت بەبێ سەرمایەداران و بەڕێوەبەران
و راوێژكارەكانیان ،شێلگیرانە كاربكات ،بەواتایەكی دیكە كرێكار دەبێت
بتوانێت بەحەز و ئارەزوی خۆی ئەوپەڕی هەوڵی خۆی بخاتەگەڕ ،بۆئەوەی
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دیسپیلینی كار بپارێزێت .ئەوە پێویستی بەدیسیپلینی فیكری ،خۆڕاگری
ئەخالقی ،بڕوابەخۆ و لەئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی و بەكورتی لەدایكبوونەوەی
مرۆڤی نوێییە.
سۆسیالیزم بەپیاوان و ژنانی تەمبەڵ و تەوەزەل و خۆپەرست و
بەرەاڵو سست بەدینایەت .كۆمەڵگەی سۆسیالیستی پێویستی بەخەڵكێكە ،كە
یەكە بەیەكەیان تامەزرۆی خوڵقاندنی ریفاهی گشتی بن و ورەی گیانبازی
و ه��اودەردی لەگەڵ هاوچارەنووسی خۆیان ،شێلگیری و ئامادەیی بۆ
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ رووداوەكان لەناویاندا ،وەك شەپۆلی دەریا نركەی
بێت.
هیچ پێویست ناكات چەندین سەدە و چەندین دەیە چ��اوەڕوان
بین ،بۆئەوەی ئەم مرۆڤە گەشە بكات .خەبات و شۆڕش فراوانگەرایی
فێری جەماوەری پڕۆلیتار دەكات .خەبات و شۆڕش پێگەیشتنی فیكری و
ئازایەتی و خۆڕاگری و شەفاف بوونی ئامانج و ورەی گیانبازی بۆ گەیشتن
بەسەركەوتنی فێركردوون .لەهەمانكاتدا كە بۆ شۆڕش ناونووسی دەكەین،
دەستبەكاری خوڵقاندنی كرێكارانی سۆسیالیستین .كرێكارانێك كە دەتوانن
بەردی بناغەی سیستەمێكی كۆمەاڵیەتی نوێ بن.
بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەم ئەركە مەزنە ،واتە بۆدامەزراندنی
بناغەكانی نیزامێكی سۆسیالیستی ،پێویستمان بەالوانی پڕۆلیتێر هەیە .الوانی
پڕۆلیتێر دەبێت پیشانیبدەن ،كە تەنانەت ئەمڕۆكەش ئامادەیی ئەوەیان
هەیە ،كە ئەركی گەورەی بونیاتنانی داهاتوویەكی نوێ بۆ مرۆڤ وەئەستۆ
بگرن ،بەاڵم هێشتا جیهانێكی كۆن هەیە ،كە دەبێت بڕوخێت .پێویستە
جیهانێكی نوێ بەرپا بكەین!
دێسەمبەری 1918
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.
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ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014
2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

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

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
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رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ 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

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
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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

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
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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