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بایۆگرافیای دەیڤد هارڤی
_ لە  1935/10/31لە
(جیلینگهام ،كینتی) ی بەریتانیا
لەدایكبووە.
_ تیۆرسینێكی كۆمەاڵیەتی
و ئەنسرۆپۆلۆژی وجوگرافی و
ماركسییە.
_ یەكێكە لە جوگرافیناسە
دیارەكانی جیهان.
_ خاوەنی چەندین كتێب و
لێكۆڵینەوەیە لەسەر جوگرافیا و
تیۆری كۆمەاڵیەتی ،سیاسەتی
شارستانیەتی ،ئابوری سیاسی،
ماركسیەت ،هتد.
_ لە قوتابخانەی جیلینگهام
خوێندویەتی.
_ ساڵی  1957بەكالۆریۆسی
لە جوگرافیادا بەدەستهێناوە.
_ بەدوای یەكدا خوێندنی
بااڵی لە كۆلێژی (سانت جون)ی
كامیرج لە بەریتانیا خوێندووە.
_ ساڵی  1961دكتۆرای لە

جوگرافیای سیاسیدا لە زانكۆی
كامیرج وەرگرتووە.
_ ساڵی  1961خوێندنی
پۆست دكتۆرای لە زانكۆی
(ئۆسباك) لە سوید وەرگرتووە.
_ ساڵی -1969 1961
مامۆستای جوگرافیا بووە لە
زانكۆی (برسیتۆل) لە بەریتانیا.
_ لە زۆر زانكۆی جیهاندا
وانەی وتۆتەوە.
_ ساڵی  1969چووە
بۆ زانكۆی جونز هوبكنز لە
ئەمەریكا.
_ ساڵی  1969كتێبی (باس
لە جوگرافیا)ی باڵوكردۆتەوە.
_ ساڵی  1973كتێبی
(دادوەری كۆمەاڵیەتی و فشار)
ی باڵوكردۆتەوە.
_ ساڵی  1986كتێبی
(دۆخی پۆست مۆدێرن)ی
باڵوكردۆتەوە.

_ لە ساڵی  1995مەدالیای
زێڕنی وەرگرتووە.
_ لە ( )40خولدا وانەی
لەسەر (سەرمایەی ماركس)
وتوەتەوە و لە ساڵی ()2008
زیاتر لە ( )700000بینەری
هەبووە لە یوتیوب.
_ لە ساڵی ( )2001ەوە
تا ئێستا ،مامۆستایە لە بەشی
ئەنسرۆپۆلۆژیا لە زانكۆی
شاری نیویۆرك.
_ ساڵی  2013ئیكوادور
دوای لێكرد لە بنیادنانی بنكەی
ستراتیژی نیشتماندا ،هاوكاری
بكات.
_ ساڵی  2014كتێبی (سێنزە
دژ و كۆتایی سەرمایەداری)
باڵوكردەوە.
_ ساڵی  2016كتێبی
(رێگەكانی جیهان)ی باڵوكردەوە.
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گوزەرێک بە هزر و ئایدیاکانی
دەیڤد هارڤیدا
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هارڤی لێکۆڵەر و ڕەخنەگری چەمکە

ڕەخنەگران ئەم کتێبەیان وەک شۆڕشێک لە

دەدات ،ڕەخنە لەو بۆشاییە ڕەها و ئاوارتەیە

جیاوازەکانە ،کاتێک هەمووان دەرب��ارەی

هزری جیۆگرافییدا لەقەڵەمدا ،بەاڵم هەندێک

دەگرێت ،کە لەناو جیۆگرافیادا بەجێاموە و

مۆدێرنە دەدوێ��ن ،ئەو دەرب��ارەی «پۆست

ڕەخنەگری دیکە وەک کتێبێکی جێگەی

کاری لەسەرناکرێت.

م��ۆدێ��رن��ە» دەدوێ����ت ،کاتێک مشتومڕ

سەرنج و مشتومڕ لێیان ڕوانی ،لەبەرئەوەی

هارڤی ڕوودەکاتە شاری «بالتیمۆر» و

دەربارەی «لیبڕالیزم» دەکرێت ،ئەو دەربارەی

بەوتەی ئەوان «دووبارە چاوخشاندنەوەیە

وەک وانەبێژ لە زانکۆی «جۆن هۆبکینز»

«لیبڕالیزمی نوێ» دەدوێت ،کاتێک گفتوگۆ

بە ئایدیا و بەها بنەڕەتییەکانی شێوازی دەست بە کارکردن دەکات ،لەو دەمەوە بە

لەسەر «ئیمپریالیزم» دەکرێت ،ئەو دەربارەی ژیامناندا».

شێوەیەکی تەواوەتیی کاری لەسەر تیۆرێکی

«ئیمپریالیزمی نوێ دەدوێ��ت .لێرەوەیە

ه��ارڤ��ی ل���ەم ک��ت��ێ��ب��ەدا کۆمەڵێک نوێ و تایبەت بە جیۆگرافیای مارکسیستیی

هارڤی بەردەوام لە نیشاندان و دادکۆکیکردنە

توێژینەوەی کۆکردۆتەوە ،کە لە قۆناغی

ڕادی��ک��اڵ ک���ردووە ،پ��اش ئ��ەوەی قەبارەی

لە چەمک و شیکارییەکانی خۆی ،چونکە بە جیاجیادا دەربارە شار و بیناسازی نوسیونی،

ستەم و ڕەگەزپەرستیی لەو ش��ارەدا ببووە

یەکێک لەو بیرمەندانە نارساوە ،کە تا دوا ڕادە لەوێدا فۆڕمە مۆدێرنەکانی شار دەخاتەڕوو،

دیمەنێکی شۆکهێنەر بۆ خ��ودی هارڤی.

چەمک و شیکارییەکان ڕادەکێشێت ،هەرگیز

یاخود بە مانایەکی دیکە «پەرەسەندنی

لەحەفتاکانی س��ەدەی ڕاب���ردوودا ،هارڤی

چەمکێک فڕێنادات و نەچێتەوەسەری .لێرەدا

بزووتنەوەی مۆدێرنیزم لەناو تەالرسازیدا»،

لەگەڵ هاوڕێکانیدا «یەکێتیی بۆسنت بۆ

دەربارەی هەندێک لەو پرسانە دەدوێین ،کە

هاوکات ئایدیایەکی ناوازە سەبارەت بەوەی

جیۆگرافیناسە ئەمریکییەکان « دامەزراندن،

لە هزری هارڤیدا جێگەی مشتومڕن ،هەم

بە شاری ئایدیاڵ (مدینة فاضلة) ناودەبرێت،

کە دواتر بوونە خاڵێکی وەرچەرخانی بنەڕەتی

لەناو کتێبەکانیدا لەسەریان ڕاوەستاوە ،هەم

دەخاتەبەرچاو.

لە چاالکییەکانیان ،لەپێناو کۆتاییهێنان بەو

لەمیانەی کۆڕو سیمینارو چاوپێکەوتنەکانیدا،

هارڤی خۆی مامۆستایەکی بەریتانییە

میتۆدە نەریتییەی هاوڕێکانیان لە چارەسەری

بیریشامن نەچێت هارڤی ماوەی  20ساڵە

لەزانستە مرۆڤایەتییەکاندا لە زانکۆی

چەمکێکی

کێشەکاندا

بەکاریاندەهێنا،

دەرب��ارەی کتێبی سەرمایە وانە دەڵێتەوەو نیویۆرک ،هاوکات یەکێکیشە لە گ��ەورە

دیکەیان بە ن��اوی «تیۆری شۆڕشگێڕانە»

چەندین کون و کە لەبەری نەزانراوی ئەو

تیۆرسێنە کۆمەاڵیەتییەکان لە جیهاندا.

پێشکەشکرد ،وات��ە تیۆرێک کە دوات��ر لە

کتێبەی کەشفکردووە ،تەنانەت لە هەندێک

ئ��ەو خاوەنی ژم��ارەی��ەک کتێب و وت��ار و

ڕێگەی تیۆری شۆڕشگێڕانەوە دەخرێتە بەر

شوێندا ڕەخنەی خۆیشی دەخاتەڕوو ،یاخود

لێکۆڵینەوەیە ،کە هەموویان بەپێی میتۆدێکی

دەروازەی پەسەندکردن.

کار لەسەر درێ��ژک��ردن��ەوەی ئەو بابەتانە

تایبەت بە چینە کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێبازی

دەک��ات ،کە مارکس لە سەرمایەدا تەنها

مارکسیستیی نورساون ،پێیوایە ئەم میتۆدانە کۆمەاڵیەتی و ش���ار»دا کە ساڵی 1973

فریای ئەوە کەوتووە ،سەرەداوێکیان لەسەر

ئامڕازێکی گەلێک کاریگەر و مەنهەجیین لە

دەرچ��ووب��وو ،ئەو بیرۆکەیە دەخ��ات��ەڕوو،

دەربخات.

ڕەخنەی سەرمایەداریی جیهانیدا ،هاوکات

لە جیۆگرافیا دەک��رێ��ت بابەتییانە بێت

چەمکی «ماف لە ش��اردا» چەمکی دەیڤد

لەئاست ه��ەژاری لە تەالرسازی و هەموو

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و شار

هارڤییە و لە زۆرینەی بەرهەمەکانیدا کاری

خاڵە نێگەتیڤەکانی پەیوەست پێوەی.

پێش  40ساڵ کتێبێکی نوێ بە ناوی

لەسەر ک��ردووە .ئەو زیاد لە هەر شتێکی

سەرمایەداری بەتەواوی کۆتایی بەو بۆشاییە

«دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و شار» دەرچوو،

دیکە گرنگییەکی زۆر بە ستەمی کۆمەاڵیەتی

دێنێت ،لەپێناو دووپاتکردنەوەی توانستەکانی

ک��ە ل��ە نوسینی (دەی��ڤ��د ه��ارڤ��ی) ب��وو،

و رسوشتی خودی سیستەمی سەرمایەداری

خۆی بۆ پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە.
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دەیڤد هارڤی لە کتێبی «دادپەروەریی

هارڤی لە کتێبەکەیدا ئەوە ڕاڤەدەکات،

سەبارەت بە ئەڵتەرناتیڤەکانی دۆخی بااڵدەست

ک��ە گەلێک گرنگ و گونجاوە ئایدیاکانی

نیشاندەدرێت ،ه��ەروەه��ا هەڵدەستێت بە

فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی ببەسرتێنەوە،

پشتیوانیی لە دەستپێشخەریی «موچەیەک

بە توێژینەوەی جیۆگرافی و هەموو بوارە

بۆ ب��وژان��دەوە» لەبری سیاسەتی «نزمرتین

فکرییەکانی وەک پ�لان��دان��ان و زانستە ئاستی موچەکان» .ئەوەش ڕووندەکاتەوە ،کە
هەرێمییەکان ،کە تاڕادەیەکی زۆر لەگەڵ

«پێخۆری دڕندە لەناوەندی واڵتدا» بۆتە مایەی

جیۆگرافیادا هاوشێوەن .هارڤی گریامنەی

خاڵیکردنەوەی شار لە سامانە ئەخالقیی و

ئەوە دەکات ،کە پڕەنسیپەکانی دادپ��ەروەری

داراییەکانی.

کۆمەاڵیەتی ،پەیوەندییەکی بەتینی هەیە

هارڤی لە ڕێگەی چەندین پەرەسەندنی

بە جێبەجێکردنی پڕەنسیپەکانی فەزاکان و

فکرییەوە ،پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و فۆڕمە

جیۆگرافیا و پالندانانی شارنشینی و هەرێمیی.

خاڵیکەرەوەکان دەخاتەڕوو :لە بەشی یەکەمی

هارڤی هەم لەو کتێبە و لە زۆرێکی دیکە

کتێبەکەدا هارڤی لەو باوەڕەدایە ،کە کێشەکە

لە بەرهەمەکانیدا ،ئایدیای دادپ��ەروەری��ی

لە بنەڕەتدا زمانەوانییە ،هەر بۆیە ئەویش

کۆمەاڵیەتیی دەخ���ات���ەڕوو ،جەخت ل��ەوە

چ��ارەس��ەری زمانەوانیی بۆ پێشکەشدەکات،

دەکاتەوە ،کە هەڵەیەکی بەرجەستە لە شێوەی

بەاڵم لە بەشی پێنجەمدا پرسەکە دەگۆڕێت بۆ

شارەکانی سااڵنی حەفتادا هەیە ،هەم لەڕووی

پرسێکی تایبەت بە پڕاکتیکی ئینسانی ،چارەسەرە

دیزاین و وێنە و دەسەاڵتەوە ،یاخود لەڕووی

تایبەتەکان بەو کێشەیە خۆی لە بواری پڕاکتیکی

مێژووەوە .هەروەک چۆن پرسی «دادپەروەریی

مرۆییدا دەبینێتەوە .لە بەشەکانی دواتردا هارڤی

کۆمەاڵیەتی» ل��ەڕووی ئابورییەوە نیگەرانیی مشتومڕ لەسەر جیاکاریی نێوان پێشکەوتنی
دروستکردووە.

کۆمەاڵیەتی و ف��ۆڕم��ە بەتاڵەکان دەک��ات،

لەپێناو گەیشنت بەم ئامانجەدا ،هارڤی

ئ��ەوەش ڕاڤ��ەدەک��ات کە ف��ەزا و بۆشایی الی

بە گونجاوی دەزان��ێ��ت ،کە ش��اری باڵتیمۆر

خۆیەوە بە کۆمەڵە کیانێکی دۆگام دانانرێت،

بەکاربهێندرێت ،هاوشان لەگەڵ چەند شارێکی

کە لە میانەیەوە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی

دیکەدا ،وەک کۆڵەکەیەک ،یاخود سەرچاوەیەک

گ��ەش��ەدەک��ات ،ب��ەاڵم لەناو خۆیدا هەڵگری

کە دەکرێت ،لەپێناو بەدەستهێنانی وەاڵمی ئەو

پڕۆسەیەکی کۆمەاڵیەتییە بە هەمان میتۆد ،کە

پرسیارانەی لە دەمی تیشکخستنە سەر پرسە

تێیدا پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی وەک پرسێکی

کۆمەاڵیەتی و فەلسەفییەکاندا دەوروژێندرێن،

بەتاڵ دەبیرنێتەوە.

ه��ارڤ��ی ل��ەو ب���اوەڕەدای���ە ،دەک��رێ��ت ش��اری

لە میانەی توێژینەوە و باسەکانی ناو

باڵتیمۆر وەک منوونەیەک لەو سەدان منوونەیە

کتێبەکەی هارڤیدا ،نوسەر هەوڵدەدات ئەوە

وەربگیرێت ،کە ستەمیان لێکراوە ،هاوکات

بە خوێنەر بگەیەنێت ،کە چۆن هەریەک لە

ب��ەرەن��گ��اری ئ��ەو کورتهێنانە دەب��ێ��ت��ەوە ،کە

ئایدیاکان گەشیانکردووە و چۆن لە سەرەتادا

هارڤی مشتومڕ
لەسەر جیاکاریی
نێوان پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتی و فۆڕمە
بەتاڵەکان دەکات،
ئەوەش ڕاڤەدەکات کە
فەزا و بۆشایی الی
خۆیەوە بە کۆمەڵە
کیانێکی دۆگما
دانانرێت ،کە لە
میانەیەوە پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتی
گەشەدەکات.
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ئەم ئایدیایانە دەخرێنەڕوو ،لەدواتریشدا دیکە ،بەاڵم لە بەشەکانی دوات��ردا هەموو

دروستکردنی قەوارەیەکی زمانیی گونجاو

دەگۆڕدرێن ،چۆن ئایدیاکان بە ئاڕاستەی

فۆڕمەکانی جیابوونەوە بەدووردەگرێت،

ه��ەی��ە ،ک��ە وات���ا و چەمکە ن��ەگ��ۆڕەک��ان

ج��ی��اج��ی��ادا پ���ەرەدەس���ەن���ن ،چ���ۆن ئ��ەو

تەنانەت ئەو جیابوونەوەیەش کە بارێکی

لەخۆبگرێت ،بەاڵم دواتر نوسەر ئاماژە بەوە

پەرەسەندنانە ئاڵۆزدەبن.

گونجاوی ه��ەی��ە ،ک��ە پێیوایە فاکتەکان

دەدات ،کە واتاکان دەتوانن کۆتاییەکان

ه��ارڤ��ی ل��ە س���ەرەت���ادا ب��ی��رۆک��ەی جیاوازن لە بەهاکان ،بەرکار جیاوازە لە بکەر،

دەستنیشان بکەن ،هەروەها میتۆدێکی

«رسوشتی تیۆریی»ی دەخاتەڕوو ،ئەوەش

شتەکان ،لەسەر ئەو بنەمایەی شوناسێکی

هزریی لەسەر واتاگەلێکی نەگۆڕ و یەکە و

روون��دەک��ات��ەوە ،کە چۆن هەندێک کەس

سەربەخۆیان هەیە ،جیاوازن لە تێگەیشتنی

پەیوەندیی نەگۆڕ دامەزراوە ،لەبری هاندان،

پێیانوایە ،تیۆر بریتییە لە جیابوونەوەی

ئینسان و کردە« ،تایبەتێتیی»ی ئاشکراکردن

ئەو لەسەر توانستەکامنان بۆ تێگەیشنت لە

نارسوشتیی نێوان میتۆدۆلۆژیا و فەلسەفە،

و دۆزی��ن��ەوە ج��ی��اوازە ل��ە «گشتێتیی»ی

جیهان دەنووسێت و الپەڕەکان پردەکاتەوە.

ب���ەاڵم ه��ارڤ��ی ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە پێیوایە ئەنجامەکان.
ئ��ەم جیابوونەوەیە پەیوەندیی بە باری

لە هەمانکاتدا هارڤی سەرەتا پێیوایە

بە هەمان میتۆد پەرەسەندنێک هەیە
لەمامەڵەکردن لەگەڵ ئایدیای ساغکردنەوەی

گونجاندنەوە هەبووە ،نەک هیچ شتێکی ل��ە بونیادنانی تیۆرێکدا پێویستی بە شتەکان ،کە هارڤی پێیوایە ناکرێت لە
پڕاکتیکی کۆمەاڵیەتی جیابکرێنەوە بە
شێوەیەکی گشتی ،لەبەرئەوەی «بەدیهێنان»
لە ڕێگەی پڕاکتیکەوە دەبێت ،بەو مانایەی
تیۆر بریتییە لە پڕاکتیک .هارڤی باس لەوەش
دەکات ،تیۆر لە ڕێگەی بەکارهێنانەوە دەبێتە
پڕاکتیک ،تەنها لێرەدایە کە دەتوانرێت
ئەنجامێک لەو تیۆرەوە بەدیبهێندرێت.
بەاڵم سەبارەت بە خەسڵەتی بۆشایی
و ف��ەزا ،لە بەشەکانی س��ەرەت��ادا هارڤی
مامەڵەیەکی فەلسەفیی لەگەڵ پرسەکەدا
دەکات ،ڕوونیدەکاتەوە لەو دەمەی مانای
بۆشایی ئاشکرادەبێت و چەند ئامڕازێک
دەدۆزینەوە بۆ پێشکەشکردنی ،دەکرێت
لە شیکردنەوەی دی��اردەی شارنشینییەوە
دەستپێبکرێت ،ئەوەش لە میانەی سازاندنی
نێوان تێگەیشتنامن بۆ ڕەفتاری مرۆیی و
هەر ڕوانگەیەکی دیکە بۆ بۆشایی ،بەاڵم لە
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بەشەکانی دیکەی کتێبەکەدا ئەم مامەڵەیە
دەگۆڕێت ،ئیدی هارڤی باس لەوە دەکات،

ئەوەی دەمانەوێت لە بۆشاییەوە پێامنبگات،

شتێکی خاوەن پەیوەندیی ڕاڤەدەکرێت ،بەاڵم هارڤی) لە کتێبەکەیدا بە ن��اوی «پاریس

لەناو پڕۆسەی شیکارییەکەدایە ،نەک پێش

داڕووخانی جیاکاریی نێوان بەرهەمهێنان و

پایتەختی مۆدێرنیتە» دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ

ئەو پڕۆسەیە .هاوکات باس لەوە دەکات

دابەشکردن ،کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر

پرسی شار ،لەوێدا درێژە بەو لێکۆڵینەوە و

بۆشایی ڕەها نییە ،هەروەک چۆن ڕێژەییش

میتۆدی دەرکەوتنی شارنشینیی هەیە.

ڕامانانە دەدات ،کە پێشرت لەسەر ئەو پرسە

نییە و پەیوەندییەکیشی بە پێکهاتەکەیەوە

ل��ەب��ەرئ��ەوەی پەرەسەندن لە هزری

ک��راون ،پێکەوە کۆکردنەوەیەک لەنێوان

نییە ،ب��ەاڵم لەهەمانکاتیشدا دەکرێت

هارڤیدا ،بە شێوەیەکی تایبەتی لە کایەی

ش��ار و مۆدێرنەی پاریسدا دەک���ات ،کە

هەرکامێکیان ،یاخود هەر هەموویان بێت،

زانستەکان و فەلسەفەدا ،پڕۆسەیەکی

هەندێک لە ئاماژەکانی لە ئەدەبیاتەوە

بەپێی بارودۆخەکە.

بەردەوامە ،هارڤی لە کتێبێکدا کە ساڵی 2012

وەرگ��رت��ووە .لەگەڵ ئ��ەوەی شار پێناسەی

دەرب���ارەی خەسڵەتی دادپ��ەروەری��ی

باڵویکردەوە بە ناوی «شارە یاخییەکان» ئەو

تایبەتی هەیە لەکایەکانی فەلسەفە و

ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ،ه���ارڤ���ی ب��ی��رۆک��ەی��ەک

پرسە دەسەملێنێت و تایبەمتەندیی ئەو شارانە

ئەدەب و سیاسەتدا ،هارڤی گەڕاوەتەوە بۆ

پێشکەشدەکات و دواتریش پەرەیپێدەدات،

نیشاندەدات ،کە بوونەتە پێگەیەکی سێنرتاڵ

پسپۆڕییە زانستییەکەی خۆی و پەیوەندیی

بەجۆرێک دادپ��ەروەەری��ی کۆمەاڵیەتیی

بۆ سیاسەتە شۆڕشگێڕییەکان.

نێوان گەشەسەندنی پاریس و پێداویستییە
ئابورییەکاندا ک��ردووە .نوسەرێکی دیکەی

لە ه��زری لیبڕالیزمەوە وەردەچەرخێنێت
بۆ سۆسیالیزم و مارکسیزم .لەگریامنەی

دێڤد هارڤی و مۆدێرنیتەی پاریس

ئینگلیز (مارشاڵ بێرمەن) لە کتێبەکەیدا

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتییەوە ،وەک پرسێکی

ئایا بارستەی چیمەنتۆی گ���ەورە و

«هەرچی ڕەق و بەستووە دەبێتە هەڵم»،

پەیوەست بە دادپ��ەروەری��ی کۆمەاڵیەتی

ئۆتۆمبێل و ژاوەژاوەک��ان��ی ناوشار ،یاخود باس لە شار و شەقامە ڕاست و فراونەکانی

هەمیشەییەکانەوە،

دەکات ،هەروەها جیاوازیی لەنێوان شار و

و

ئەخالقییاتە

وەردەچەرخێت بۆ گریامنەی شتێکی کتوپڕ

مرۆڤەکانی نیشتەجێی شارو ناڕەزایەتیی

و پڕاکتیک و بەهای دیاریکراویان هەیە؟ شوێنە هەمەجۆرەکاندا دەکات ،کە مۆزەخانە

بۆسەر پڕۆسەی کۆمەاڵیەتی لە ت��ەواوی ئایا ئ��ەوەی ئاومان ناوە بە شار ،هەڵگری و ئاپۆرای ئازاد و دامەزراوەی گشتیی تێدایە،
سیفەتەکانی ش��ارە؟ ئایا مێژووی شارێک

ئەمە جگە لەو باخچانەی پڕن لە پەیکەری

کۆمەڵگەدا.
لە کۆتاییدا هارڤی پێیوایە کە خەسڵەتی

ناگەڕێتەوە بۆ داهێنانی ماتریاڵی و کولتوریی

ئەدیب و هونەرمەند و سیاسییەکان.

شارنشینی ،لەناو خۆیدا قەوارەیەکە ،دەکرێت

دانیشتوانەکەی؟ وەاڵم��ە گریامنەییەکە

هارڤی خوێندنەوەیەکی نوێ دەکات و

هەر لەم ڕێگەیەشەوە لێی تێبگەین ،بەاڵم

بە وتەیەکی باو دەستپێدەکات :شارەکان

بەرەو پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییانە دەچێت،

لەدواتردا ئایدیای شارنشینی دەبێتە هەلێکی

بە دانیشتوانەکەیانەوە ،وەک ئاماژەیەک

کە لە لێکۆڵینەوەکانی (هێرنی لۆڤیفرە)دا

گونجاو بۆ چنگخستنی هەندێک سیامی

ب��ۆ ئ��ەو ژینگە ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەی ڕێسا

هەبوون ،کە ئەویش لە کتێبەکەیدا «ڕەخنەی

زەق و دیار لەو پێشکەوتنە کۆمەاڵیەتییەی

عەقاڵنییەکان هەڵیدەسوڕێنن ،وەرچەرخانە

ژیانی ڕۆژان���ە» ،ب��اس لە ڕەهەندەکانی

لە تەواوی کۆمەڵگەدا دەگوزەرێت ،دواتر

فرەالیەنەکان بەرهەمیدەهێنن ،ئەم ژینگەیە

نامۆبوونی م��رۆڤ دەک��ات لەناو ش��اردا،

دەگۆڕێت و دەبێتە ئاوێنەیەک و لە ڕێگەیەوە

لە «کۆمەڵگەیەکی گوندیی» پێکنەهاتووە،

بەاڵم هەوڵە تیۆرییەکان لەبارەی پاریسەوە،

هەندێک وێنەی دیکەی کۆمەڵگە ببیرنێت.

کە لە شتی تازە دەترسێت و مەیلی بەالی

هەمیشە دەگڕێنەوە بۆ بیرمەندی ئەڵامنیی

ئەم وەرچەرخانە بە شێوەیەکی بەشەکیی

ماتبووندایە.

(واڵتەر بینیامین) ،کە باسێکی دوورودرێژی

ڕوودەدات ،لەبەرئەوەی شارنشینی وەک

بیرمەندو ئابوریناسی ئەمریکیی (دێڤد

دەرب��ارەی پایتەختەکەی فەڕەنسا نوسیوە،
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ئەویش لە لێکۆڵینەوەکەیدا دەرب���ارەی

لێکۆڵینەوە لە کاریگەرییەکانی تەالرسازیی

کتێبەکەی دەیڤد هارڤی ،کە لەیەککاتدا

(ب��ودل��ێ��ر)ی شاعیری ئەڵامنی ،ب��ە ن��اوی

پاریس بکات ،کە بۆ منوونە هارڤی کتێبێکی

ه���ەم ش��ی��ک��ارێ��ک��ی ق����ووڵ و ه���ەم چڕ

«پاریس ،پایتەختی سەدەی نۆزدە» ،یاخود لە

بۆ شیعرەکانی بودلێر تەرخانکردووە،

لەخۆدەگرێت ،دەروازەیەکی گەورەی بەسەر

کتێبە گەورەکەیدا بە ناوی «پاساژەکان» ،کە

وەک چۆن پێشرتیش بنیامین کتێبێکی بۆ

ئەدەبی سەدەی 19ی فەڕەنسیدا کردۆتەوە،

پڕۆژەیەکی تەواونەکراو بوو.

شیکردنەوەی شیعرەکانی هەمان شاعیر

شانبەشانی دەقەکانی بەلزاک ،کە دەستی

ئەگەر هارڤی لێکۆڵینەوەی لەو هۆکارە

تەرخانکردبوو .هارڤی کاری لەسەر هەمان

بۆ کەلەپوری پاریس ب��ردووە ،پەیوەندییە

ئابورییانە کردبێت کە «سەرمایەداریی

بابەت کردووە ،بەاڵم بە کەرەستەیەکی ئابوری

کۆمەاڵیەتییە

تاکەکان

ف��ەرەن��س��ی» ب��ەس��ەر ب��ون��ی��ادی پاریسدا

و مێژوویی م��ەزن ،هەربۆیە پەیوەندیی

دەخوێنێتەوە و ئاگاییان ڕادەکێشێت بەرەو

هێناویەتی ،ئەوا بێنیامین شارەکەی لەناو

نێوان کەرەستەی مۆدێرنی بونیادنان و ئەو

«فەزای تەالرسازی» ،یاخود بەرەو «زانستی

«فەزا گشتییەکەیدا» خوێندۆتەوە ،کە خۆی

کەرەستە زمانەوانییەی مۆدێرنێتەی شیعریی

ژینگەی فەزا» ،بەاڵم تەنها ئامادەیی (بارۆن

دەبینێتەوە لە کۆگا و فرەیی جۆری مرۆڤەکان

پێ دەڕازێندرێتەوە ،دەرگای ئابوری بەسەر

هۆسامن) شان دەدات لە شانی ئامادەیی

و جیهانی کااڵکان و پاساژە کەوانەییەکان،

گوتاری ئەدەبییدا دەکاتەوە ،کۆمەڵە پردێک

بەلزاک ،کە ئاگاداری داڕمان و وێرانبوونی

ک��ە ه��ەم��ووی��ان نیشانەی سەرکەوتنی

دروستدەکات لەنێوان شیکاری ئابوری و

پاریس بووە ،پاریسی بینا و باڵەخانە کۆن و

سەرمایەداریین ،بەاڵم بێنیامین ،کە السایی

شیکاری ئەدەبیدا ،کە لەم بوارەدا (کارڵ هاینز

تەڵخ و تاریک و تەماوییەکان ،دواتر لەسەر

هیچ کەسێکی نەدەکردەوە ،لە بێدەنگیی

ستیرڵ) کاری گرنگی کردووە ،بەتایبەت لە

داروپ��ەردووی ئەمانە دەیان هەزار خانوو

و دابڕاوییەکەیدا ،لە ورچ��ی بەستەڵەکە

کتێبەکەیدا «پایتەختی ئاماژەکان» ،بەاڵم الی

پاریسی نوێیان پێکهێنا ،کە دواتر ناونرا بە:

گ��ۆڕاوەک��ان��ی

جەمسەرییەکان دەچ��وو ،ل��ەب��ەردەم دوو هارڤی پرسەکە لەناو کۆمەڵە ناونیشانێکدا شاری ڕۆشنایی.
هارڤی لێکۆڵینەوە لەسەر شارێکی

دیاردەدا دەوەستێت :ئەو کااڵیانەی ڕووکاری

دێت و دەچێت کە بەشەکانی کتێبەکەی

کۆگا بازرگانییەکان دەڕازێننەوە لە پاساژە

پێکدەهێنن :دەقی شار ،دۆزینەوەی شار ،نوێ دەک��ات ،کە سەرمایە زۆر بە ئاسانیی

نایابەکاندا ،کە کەسی ڕێبوار ڕادەکێشێت خوێندنەوەی ش��ار ،ڕەنگڕێژیی ش��ار ،کە

تێیدا هەڵدەقوڵێت ،پشتی بەستووە بە

بۆخۆی ،بە ڕەوتێکی خۆشبەختانە ،یاخود بە

هەموویان کۆکراوەیەکن لەنێوان ئەدەب و

مەعریفەی ئابوریی خ��ۆی و بەشدارییە

ناسەقامگیرییەوە ،کاتێک ڕێبوارەکان تووشی

فەلسەفە و کۆمەڵناسی و مێژووی ئابوریی-

جیۆگرافییەکەی ،کە ناوی لێرناوە (جیۆگرافیای

واقوڕمان دەکات ،وەک ئەوەی لەناو فەزای سیاسی ،کە هارڤی لە کتێبێکی  530الپەڕەییدا

ڕادیکاڵ) ،کە لەناو (ف��ەزای تەالرسازی)دا

ش��اری مۆدێرندا م��رۆڤ بووبێت بە کااڵ.

لەسەریان ڕاوەس��ت��اوە ،بەاڵم الی خۆیەوە

شوێنەوارە چینایەتییەکان دەخوێنێتەوە.

دیاردەیەکی دیکە بریتییە «تەمبەڵخراوەکان»،

ستیرڵ ،پەنایربدۆتە بەر زانستە مرۆڤایەتییە

هارڤی لەم بارەیەوە ئایدیاکانی مارکسی

ئەو مرۆڤە التوپوتە بێ جواڵنەی ،کە هیچ

جیاجیاکان ،ئەو لەناو تێکستە ئەدەبییە

ک��ردۆت��ە س���ەرچ���اوەی س��ەرەک��ی��ی خ��ۆی،

ئاگایەکیان لەو جەماوەرە نییە شەقامەکانی

بەناوبانگەکاندا وەرچەرخانەکانی پاریس

ل��ەو رێ��گ��ەی��ەوە فۆکەسی خستۆتە سەر

گرتۆتەوە ،هاوکات ئەو جەماوەرەش هیچ

دەخوێنێتەوە ،لە منوونەی ئەو تێکستانە:

بونیادنان لە شوێنێکدا ،کە هاوکات لەگەڵ

ئاوڕێک لەمانە ناداتەوە.

ڕۆم��ان��ەک��ان��ی ب��ەل �زاک و ڤیکتۆر هۆگۆ،

بونیادنانەکەدا پ��ەردە لەسەر نایەکسانیی

لەوانەیە لە یەککاتدا هەم لۆژیکیی و

قەسیدەکانی (هایرنیش هاینە) و (جیرارد دی

چینایەتییەکانیش هەڵدەماڵێت ،هەروەها

هەم ناوازە بێت ،کە توێژەرێکی تایبەمتەند

نیرڤاڵ) و شارل بۆدلێر لە (گوڵەکانی شەڕ)دا.

ئەو میتۆدەی شیکردۆتەوە ،کە سەرمایەداری
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فۆرمولەی دەکات بۆ بەدیهێنان و پڕکردنەوەی ئهم قسهیهیان بهو مانایه دههات ،که ئێوه ههروا
بەرژەوەندییەکانی خ��ۆی ،ئیدی ئ��ەو ک��ارەی بهئاسانی و به جێهێشتنی قهیرانهکه لهسهر شانی
سەرمایەداری لە شوێنێکی دیاریکراودا بێت ،یاخود چینی سهرمایهدار ڕزگارتان نابێت ،بهڵکو ئهوهی
لە ڕووبەرێکی زۆر بەرفراواندا.

ڕزگارتان دهکات ،چهسپاندنی دهسهاڵتی چینی
س�هرم��ای�هداره ،چهندنین هێنده زیاتر لهوهی

قەیرانی سەرمایەداری
هارڤی یەکێکە لەو بیرمەندانەی لە ئاستێکی

ڕابردوو».
هارڤی پێیوایە قهیرانی دارای��ی ههلێک،

باشدا لەسەر قەیرانەکان ڕاوەستاوە و شیکاری بۆ یاخود ڕێگهیهکه بۆ بهعهقاڵنیکردنی ئهوهی
هۆکار و ڕیشە مێژووییەکانی ک��ردووە ،هەر لە ناعهقاڵنییه ،بۆ منوونه داڕمانی ئابوریی گهورهی
قەیرانە داراییەکانی سەدەی بیستەوە ،هەتاوەکو ئاسیا ل ه سااڵنی  1997و  ،1998ب��وو ه مایهی
قەیرانی دارایی جیهان لە ساڵی  ،2008کە ئەمریکا

دهرک��هوت��ن مۆدێلێکی ن��وێ ل�ه گهشهکردنی

و شاری نیویۆرک سەرچاوەکەی بوو ،هەر لەم سهرمایه .داتهپینه ئابورییهکان سهردهکێشن
بارەیەوە خۆی لەناو جەرگەی ڕووداوەکاندا بووە.

بۆ دووب��ار ه شێوهپێدانهوه ،بۆ فۆڕمێکی نوێی

ئەو سەبارەت ب��ەوەی قەیرانەکان ئاماژەن بۆ

دهسهاڵتی چینایهتی .دهشێت شتهکان له الیهنی

کۆتایی نیۆلیبڕاڵیزم؟ وەاڵمی خۆی هەیە و پێیوایە :سیاسییهوه ڕوو له خراپی بکهن .لهناو کۆنگرێسی
« وهاڵمهکهم پهیوهسته به مانا و تێگهیشتنامن ئهمریکادا سهبارهت به ڕزگارکردنی بانکهکان
بۆ نیۆلیبڕاڵیزم .من وهه��ای ڕاڤ��هدهک��هم که

دهمهقاڵێ رووی��دا ،لهوانهیه توێژه سیاسییهکه

پڕۆژەیهکی چینایهتیی له پشت بهشی زۆری زۆر بهئاسانی نهیهته ژێرباری یارمهتیدان [ی
گوتارهکانی نیۆلیبڕاڵیزمهوه – سهبارهت به:

بانکهکان] ،دهشێت ئاستهنگ لهسهر ڕێگهکهدا

ئازادیی تاک ،ئازادیی ڕەها ،بهرپرسیارێتیی کهسیی ،دروستبکهن ،ب�هاڵم تهسلیمبوون و ههتاوهکو
بهتایبهتیکردن ،بازاڕی ئازاد -خۆی حهشارداوه ،بهاڵم

ئێستا بانکهکانیان خۆماڵی نهکردووه ،هەروەها

ل ه ڕاستیدا ههموو ئهمانه ئامڕازێکن ئامانج لێیان

سەبارەت بە داڕمانی دام��ەزراوە ئابورییەکان لە

گێڕانهوه و تۆخکردنهوه و چهسپاندنی دهسهاڵتی

کاتی قەیرانەکان و کاریگەرییەکانیان هارڤی لەو

چینایهتییه ،ئهم پڕۆژهیهی نیۆلیبڕاڵیزمیش لهم

باوەڕەدایە ههرهسهێنانی کریدیت سهبارهت به

هارڤی لێکۆڵینەوە
لەسەر شارێکی نوێ
دەکات ،کە سەرمایە
زۆر بە ئاسانیی
تێیدا هەڵدەقوڵێت،
پشتی بەستووە بە
مەعریفەی ئابوریی
خۆی و بەشدارییە
جیۆگرافییەکەی،
کە ناوی لێنراوە
(جیۆگرافیای
ڕادیکاڵ) ،کە لەناو
(فەزای تەالرسازی)
دا شوێنەوارە
چینایەتییەکان
دەخوێنێتەوە

ب��ارهدا سهرکهوتنی بهدهستهێناوه ...ئ�هوهی له چینی کرێکار یهکسانه به کۆتایی بهداراییکردن
ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا ڕوویدا ،ههشت وهک چارهسهرێک بۆ قهیرانی بازاڕ .له ئهنجامی
پیاو دۆکیومێنتێکی سێ الپهڕەییان پێداین ،که ئهوهشدا ،گهر جوڵهیهکی کاریگهر نهبێت بۆ
گوللهیهکی تێدابوو بۆ ههمووامان ،و پێیانوتین:

گۆڕینی دۆخهکه ،قهیرانێکی گهورهی بێکاری و

« 700ملیار دۆالرمان دهدهنێ باشه ،ئهگهرنا .»...داڕمانی زۆرێک له پیشهسازییهکان دهبینین .لێرهدا
ئهمه الی من چهشنی کودهتایهکی دارایی بوو دژ

دهگهینه ئهو مشتومڕەی لهئارادایه ،سهبارهت به

به حکومهتی ویالیهته یهکگرتووهکان و گهلهکهی ،گهڕانهوه بۆ مۆدێلی ئابوریی کینزیی .ئەو ڕەخنەی
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هەیە لە شیکاری ڕاستڕەوەکان بۆ قەیران،

دارای��ی�هک��ان�ه ل�هس�هر حسابی کۆمهاڵنی کۆکردنهوهی دهسهاڵته لهژێر سایهی حکومی

چونکە ئەوان پێیانوابوو مهسهلهکه تهماع خهڵک ...ئهمهی ئێستا دهیبینین کۆتایی کهمینهیهکدا .بهشێک لهم پڕۆژهیه ئامانجی
نیۆلیبڕاڵیزم نییه ،بهڵکو بهردهوامبوونیهتی به

دیلکردنی دهوڵهت و بهکارهێنانیهتی وهک

و چاوچنۆکیی شهخسییه له واڵ سرتیت،

چاوچنۆکیی ئ �هو کهسانهیه که پارهیان ئامڕاز ه ههره دڕندانهکان .ئێمهش ههتاوهکو

ئامڕازێکی ڕووتی حکومی چینایهتی .ئهمه

قهرزکردووه بۆ کڕینی شوێنی نیشتهجێبوون .هۆشیارنهبینهوه سهبارهت به زهروورهت��ی

پ��ڕۆژهی نیۆلیرباڵیزمه .پاشان یاساگهلێک

بخهنه

تێکشکاندنی ئ��هم م��ۆدێ��ل�ه ،پێموانییه لهم پڕۆژهیهوه سهرچاوهدهگرن ،بۆ منوونه

ههوڵیاندهدا

بهرپرسیارێتییهکه

سهرشانی قوربانییانهی قهیرانهکه .دهبێت

دینامیکییهتهکهی بگۆڕێت .ئهم هۆشیارییه

گهر دهوڵ�هت کهوته نێوان دوو ب��ژاردهوه،

یهکێک ل�ه ئ�هرک�هک��امن��ان ئ�هوهب��ێ��ت ،که که هۆشیارییهکی بازنه فراوانه ،له خاڵێکهوه

«پاڵپشتیی گهل» و «پاڵپشتیی سهرمایه«،

پێیانبڵێین «نهخێر ،ئێوه ههرگیز ناتوانن دهستپێدهکات .بزووتنهوهی خوێندکارانی پاڵپشتیی سهرمایه ههڵدهبژێرێت .ڕێسایهکی
ئهوهمان ب هرامبهر بکهن» ،ههروهها ههوڵی چیللی دهزان��ن که (پینۆچه) ڕۆیشتووه،
دۆزینهوهی پاڵپشتێک بدهین بۆ ڕاڤهکهمان،

دیکهی ئهم یارییه کۆمهڵه ناههموارییهکه

بهاڵم هێشتا «پینۆچیزم» لهشوێنی خۆیهتی که تهگهره دهخاته ب��هردهم مهنزوومهی

ڕاڤهمان بۆ ئهم قهیرانه وهک ڕووداوێکی و دهبێت بهئامانج بگیرێت .بهههمان

دارایی و جهماوهرهوه ،پاشان ههڵدهستێت

چینایهتی ،که تێیدا بونیادێکی دیاریکراوی شێوه بهریتانییهکان تهنها له (تاتچهر)

به ڕزگارکردنی ئهم مهنزوومه داراییه و

چ �هوس��ان��دهوه دادهڕم��ێ��ت و بونیادێکی

ڕزگ��اری��ان��ب��وو ،ن��هوهک له «تاتچهریزم».

باجهکهی به جهماوهر دهدات ،بێگومان ئهمه

چهوساندنهوهی قووڵرت جێگهی دهگرێتهوه.

پێموایه سیریزا له یۆنان ،ئهو هێزه سیاسییه جۆری ئهو چارهسهرانهیه ،که بهشێوهیهکی
بوو درک��ی بهوهکرد ،بابهتهکه پهیوهست

نیۆلیبڕاڵیزم

ڕوون پڕۆگرامهکانی چاکسازیی بونیادیی

نییه به دهربازبوون له خاڵه بێزارکهرهکانی س��هر ب �ه سندوقی دراوی نێودهوڵهتی

هارڤی سەبارەت بە چەمک و پێناسەی سیستهمی نیۆلیبڕاڵیزم ،بهڵکو دهربازبوون گوزارشتی لێدهکهن .ساڵی  1992به واقیعی
نیۆلیبڕاڵیزم پێناسەی تایبەتی خۆی هەیەو و تێپهڕاندنی خودی سیستهمهکهیه .لهبهر ئهمهمان له «مهکسیک» بینی ،ههروهک
هەمیشە جەخت لەوە دەکاتەوە ،شیکارکردن ئهم هۆکارهیه ،سیریزا بۆته ڕەمزێک بۆ چۆن گهلێک واڵتی دیکهش چوونهته ژێرباری
و هەوڵدان بۆ ڕزگاربوون لە نیۆلیبڕاڵیزم،

گشت خۆپیشاندان و ناڕ ەزایهتییهکانی

ئ�هم سیاسهتانهوه .ئهمهیه نیۆلیرباڵیزم.

پێویستە دوای پێناسەکردنی ئەم چەمکە بێت ،ئهوروپا ،بۆ منوونه بزووتنهوهی ناڕەزایانی لهو باوهڕەشدام لهگهڵ قهیرانهکهی ساڵی
ئەو دەڵێت« :الی من نیۆلیبڕاڵیزم پڕۆژهیهکه

ئیسپانیا ( ،)indignadosبهاڵم ئهمه یهکهم ()2008-2007دا کۆتایینههاتووه ،ئهوهی

ئامانج لێی کۆکردنهوهی سامانه له دهستی جاره بزووتنهوهیهکی سیاسی بتوانێت لهم لهو قهیرانهدا نیۆلیرباڵیزم کردی ،ڕزگارکردنی
کهمینهیهکدا ،ئ �هوهش بههۆی میکانیزمه ئاڕاستهیدا بهرهوپێشهوه بچێت .پێویستامن بانکهکان ب��وو ،باجهکهشی به گ��هالن و
دارایی و نهختینهییهکان و ئهو میکانیزمانهی بهوهیه ئهم دۆخه بهناو ههموو ئهوروپادا ج�هم��اوهر دا .له یۆنان چی ڕوودهدات؟
دیکه ،که باسامنکردوون .ئهمه ڕاڤهی گشتیی درێژببێتهوه«.

بانکهکان و دامهزراوه داراییهکان ڕزگاردهکهن

نیۆلیبڕاڵیزمه لهدوای کۆتایی حهفتاکانهوه،

سەبارەت بەڕووبەڕووبوونەوەی ئەم و باجهکهشی به گهل دهدهن .نیۆلیرباڵیزم

که لهگهڵ پڕۆگرامی بونیادنانهوهی ههیکهلی

سیستەمە ،هارڤی دەڵێت» ههمیشه وهها هێشتا له ژیاندایه ،بگره له باشرتین دۆخدایه.

سهر به سندوقی دراوی نێودهوڵهتیدا کلکیان

نیۆلیبڕاڵیزمامن ناسیوه ،که پڕۆژهیهکی ئهگهر نیۆلیرباڵیزم به مانای کهڵهکهکردنی

گرێداوه ،که ئامانج لێی ڕزگارکردنی دامهزراوه چینایهتیی ک �هڵ �هک �هک��ردن��ی س��ام��ان و سامان و کۆکردنهوهی دهسهاڵت بێت لهژێر
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سایهی کهمینهیهکدا ،ههموو داتاکانی دوای

شار و بەشارییبوون

ساڵی ( )2008-2007ئ �هوه پیشاندهدهن

هارڤی بە بیرمەند و توێژەری شارەکان

سەبارەت بە کۆچکردن لە شارەکان،

که چینی دهوڵهمهندهکان لهوکاتهوه زیاتر

ن���ارساوە ،زۆرب���ەی زۆری بەرهەمەکانی

هارڤی ئەو بۆچوونە ڕەتدەکاتەوە کە ئەمە

دهوڵهمهند ب��وون ،لهو الش �هوه برسێتی و

پەیوەستکردۆتەوە بە شارەوە ،زۆر بە وردیی

کۆچێکی ئ��ارەزووم��ەن��دان��ە بێت ،بەڵکو

ههژاریی گهل زیادیکردووه .بهمجۆره و

کار لەسەر چەمکەکانی «شار ،بەشاریبوون،

پێیوایە لەژێر کاریگەریی زەبرە ئابوری و

به ڕێگهیهک له ڕێگهکان قهیرانی (-2007

م��اف لە ش��اردا ،خەباتی ش��ار و ...هتد»،

سیاسییەکاندایە ،بۆیە ئەو پێیوایە ئەمە

 )2008له ب�هرژەوهن��دی��ی چینه بااڵکاندا هارڤی لە یەکێک لە کتێبەکانیدا بە ناوی

کۆچی ه�هژاران و چینی کرێکاران نییه له

ئهو خهباته بن».

ب��وو ،ب�ه باشرتین ش��ێ��وهش ل�ه خزمهتی «ش��ارە یاخییەکان» ،درێ��ژە بە چەمکی شار ،بهڵکو دهرکردنه ( .)expulsionبهرزیی
خۆیاندا بهکاریانهێنا .نیۆلیرباڵیزم نهمردووه،

«ماف لە ش��اردا»ی کۆمەڵناسی فەڕەنسی

کرێی خ��ان��ووب�هرهو دهستبهسهرداگرتنی

بهاڵم ئهوهی له ئێستادا دهیبینین ،بزاوتی

«هێرنی لۆڤیفرە» دەدات و دەڵێت»پێش

موڵک و ماڵ و ههموو ئهم جۆره شتانه،

گهالنه دژ بهم سیاسهتانه...ل هڕاستیدا ئهم ههموو شتێک پرسی ماف ل ه بهکارهێنانی ناچاریان دهک��ات له ش��ار بێنهدهرهوه و
بزووتنهوانه مێژوویهکی درێژیان ههیه ،ههموو ئهو کهرهستانهدایه ،ک ه  -به پێکهوه

ئێستا له کهنار شارهکان دهژی��ن ،ئەو باس

ههر له سااڵنی ههشتاکان و نهوهدهکاندا کۆکردنهوهیان -ژینگهی شار پێکدههێنن،

لە دۆخی ژیانی چینەکانی خوارەوە دەکات

ک��ردهی توندوتیژی دژ به سندوقی دراوی که چهندێک کۆمهاڵیهتی و سیاسیین،

لە کۆمەڵگەدا ،باس ل��ەوە دەک��ات ،چۆن

نێودهوڵتی لهئارادابووه .بهاڵم له ئێستادا هێندهش فیزیکی و بهرجهستهن .لێرهدا

بەیانییان هەموویان لە دەرەوەی شارەکانەوە

دهرکهوتنی پارتهکانی وهک (سیریزا) له پرسیارهکه دهرب��ارهی ئهوهیه که کێ مافی

دێنەوە ناو شارەکان بۆ کارکردن ،منوونەیەک

یۆنان و (بۆدیمۆس) له ئیسپانیا دهبینین ،ئهو بهکارهێنانهی ههیه ،یان ئایا ههمووان ل��ەو ب��ارەی��ەوە دەهێنێتەوە ،کە خ��ۆی لە
تهنانهت له بهریتانیاش خهریکه ههندێک مافی یهکسانیان ههیه بۆ بهکارهێنانی ئهو

ش��اری مانهاتن بینیویەتی لە یەکێک لە

سیاسهتی بهرههڵستیی سکههڵگوشین و کهرهستانه؟ ههروهها پرسیار دهرب��ارهی

وێستگەکانی شەمەندەفەر« :پڕبوو له خامنی

کهمکردنهوهی خهرجییهکان سهرههڵدهدهن،

دروستکردنی ش��ار –ک �ه پرسیاری ههره پێست ڕەنگاوڕەنگ [غهیری سپیپێست]،

ههربۆیه ئهمه دهبێت ه سهرهتای دهرکهوتنی وروژێنهر و جێسهرنجه بۆ من ،-ئایا کێ

هیالکییان پێوهدیاربوو ،دهچوون بۆ مانهاتن

ههڕەشه بۆسهر خودی ئهم جۆره سیاسهتانه دهس��هاڵت��ی دووب����اره دروس��ت��ک��ردن �هوهی تا ئهو شاره له خهو ههستێنن ،یاخود بۆ
[سیاسهتی بهرههڵستیی نیۆلیرباڵیزم] ،بهاڵم شاری ههیه به شێوهیهکی جیاواز و بهپێی

چاودێریکردنی منداڵی دهوڵهمهندهکان

ئهم جۆره سیاسهته له ڕوودانی قهیرانهکاندا ئهو وێنهیهی خۆی دهیهوێت؟ ههروهها کاتێک خۆیان له واڵ سرتیت یان له ههر
پرسیار دهرب��ارهی مافهکان پهیوهسته بهم

شوینێکی دیکهن .ئهمان لهو کهسانهن که

ڕاناوهسنت .بۆ منوونه گوتهیهک ههیه دهڵێت:

«پێویسته ڕێگ ه نهدهین قهیرانێکی نوێ به الیهنهشهوه« :کێ مافی خهباتکردنی ههیه

به داهاتی سااڵنهی کهمرت له ( )30000دۆالر

خۆڕایی بڕوات» .ئهو کهمینه فهرمانڕەوایهی دهرب��ارهی جۆری ئهو ش��ارهی دهمانهوێت دهژین و به شێوهیهکی کردارهکی له شارهکه
شوێنکهوتهی نیۆلیرباڵیزمن ،به زیرهکانهترین دروستیبکهین؟» ،ئهمهش لهبهرئهوهی پرسیار دهرکراون .ئهمه دهمبات بهرهو پرسیارێک :تا
شێوه ئ�هم قهیرانهی دوای��ی��ان قۆستهوه ،دهرب��ارهی جۆری ئهو ش��ارهی دهمانهوێت چی ئاستێک ئهم دانیشتوانانه مافیان ههیه
ههتاوهکو هێندهی دیک ه دهوڵهمهند بن و دروستیبکهین ،ج��ۆری ئ��هو کهسانهش له شاردا؟ وهاڵمهکه ئهمهیه :هیچ مافێکیان
زیاتر سامانی له دهوری خۆیان چڕبکهنهوه» .دهستنیشاندهکات ،که دهمانهوێت بکهری

نییه .ئهمهیه که دهبێت خهباتی لهپێناودا
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بکهین :دهبێت قسهیهکی گهورهیان ههبێت
له چۆنیهتیی دروستکردنی شارو دووباره
دروستکردنهوهیدا ،بهجۆرێک گونجاو بێت
لهگهڵ خۆیاندا ،نهوهک گونجاوبێت لهگهڵ
()%1ی دانیشتوان».
سەبارەت بە خەباتی کرێکاران ،هارڤی
پێیوایە هەر بەتەنها خەباتی ناو کارگەکان
ب��ەس نییە ،بەڵکو ئەمڕۆ لەبەرئەوەی
سەرمایەداری لە هەموو شوێنێک مرۆڤ
دەچەوسێنێتەوە ،پێویستە خەباتیش لە
هەموو شوێنێک هەبێت ،بەتایبەت لەناو
شارەکاندا ،یان ئەوەی هارڤی پێیدەڵێت
«خەبات لە شوێنی ژیان» ،ئەو باوەڕی بە
هەردوو خەباتەکە هەیە ،واتە لە شو لە
هەموو شوێنێک مرۆڤ دەچەوسێنێتەوە،
پێویستە خەباتیش لە هەموو شوێنێک
هەبێت ،بەتایبەت لەناو شارەکاندا ،یان
ئ��ەوەی هارڤی پێیدەڵێت «خەبات لە
شوێنی ژی��ان» ،ئەو ب��اوەڕی بە هەردوو
خەباتەکە هەیە ،واتە لە شوێنی کار و
شوێنی ژی��ان ،لەم ب��ارەی��ەوە دەڵێت« :
پێویسته ههردووکیان له تهنیشت یهکدی
دابنێیت .ئهگهر شوێنی کارت گۆڕی ،بهاڵم
شارت نهگۆڕی ،له قۆناغێک له قۆناغهکاندا
پێویسته بپرسیت کامهی ه ئامانجهکه .ئهگهر
خهڵکی دۆخی نیشتهجێبوونیان خراپ و
بێکهڵک بێت و نهتوانن به نرخێکی گونجاو
شوێنی مانهوهی خۆیان دابینبکهن ،ئهگهر
خهڵکی ههرچهنده خاوهن ئیش و کاریش
بن ،بهاڵم بێالنه بن ،ئهو کات ه شهڕکردن،
تهنانهت بردنهوهی جهنگی شوێنی کار،
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Walter Benjamin

هیچ ئهنجام و سوودێکی نابێت ئهگهر

هاوکات سەبارەت بە بونیادی شارەکان

بهم جۆره وێنای دووباره پێکهێنانهوهی

ش��ار له دۆخێکی داتهپیودا بێت .ئهم

و پڕۆسەی شارنشینی و کاریگەریی ئەم

شارنشینیی دهک �هم .بۆ ئهنجامدانی ههر

کێشه و تهنگهژانه له ئێستادا دهردهکهون،

پڕۆسەیە لەسەر ژیانی مرۆڤەکان ،هارڤی کارێک سهبارهت به دی��اردهی گهرمبوونی
چەندین بیرۆکە دەخ��ات��ەڕوو ،تەنانەی جیهانیی ،پێویسته سهرلهنوێ چۆنیهتیی

ب��ۆ من��وون �ه مایهپوچبوونی ویالیهتی
«دیرتۆیت» .ئهمه ڕووخساری سهرهکیی
چۆنیهتی ئاڕاسته و ئامانجی خهباتهکهمانه،
گهلێک نامۆشه بۆ من که تهنها کهسانێکی

تامەزرۆییەکەی بۆ دووب��ارە پێکهێنانەوەی کارکردنی شاره ئهمریکییهکان دابڕێژینهوه،
شارنشینی دەگاتە ئاستی ئ��ەوەی وێنای و بیر له شێواز و ڕێکخستنێکی ت �هواو
شارێک بکات لە هزری خۆیدا ،بەاڵم بەدەر

کهم بیر ل ه یهکێتیی خهباتهکان دهکهنهوه لە یۆتۆپیا ،ئەو دەڵێت «گهر ئێستا توانای
[یهکێتیی خابهتی نێوان شار و شوێنی گهشهپێدانی سیستهمێکی ئایدیالیم ههبووایه،
ک����ار] ...ل �هگ �هڵ ئ���هوهی ش��ار بوارێکه دهموت ئێمه له ویالیهته یهکگرتووهکانی
ب��ۆ کهڵهکهکردنی س�هرم��ای�ه ،هاوکات ئهمریکا ،پێویسته بانکێکی نیشتیامنیی بۆ
بوارێکیشه بۆ بهدیهێنانی سهرمایه ،تۆش دووبارهگهشهپێدانهوه دامبهزرێنین500 ،
پێویستت بهوهیه ئهم خهباتهنه پێکهوه ملیار دۆالر له کۆی ئهو  700ملیار دۆالره
یهکبخهیت و لێکیان جودانهکهیتهوه .وهک وهربگرین ،که دهنگی ل �هس �هردراوه .ئهم
تۆ وتت ،من و لۆڤیفره و ئهوانی دیکهش بانکه مامهڵه لهگهڵ شارهوانییهکاندا بکات،

نوێی شارنشینی و شێوازگهلی نوێی ژیان
و کارکردن بکهینهوه .گهلێک توانست و
بواری کارکردن لهبهردهستدان که پێویسته
لهسهر چهپ ئاگاداریان بێت -ئهمانه ههلی
ڕاستهقینهن ،بهاڵم لێرهدا لهگهڵ ههندێک له
مارکسیستهکاندا ڕووبهڕووی کێشه دهمبهوه،
که وهها خۆیان نیشاندهدهن بیردهکهنهوه:
«بهڵێ! ئهمه قهیرانه ،دژبهرییهکانی ناو

دهڵێین که کاتێک لێشاوی پاره ڕوودهکات ه بۆ چارهسهرکردنی کێشهی ئهو گهڕەکانهی سیستهمی سهرمایهداریی بهجۆرێک له
بونیادنانی ش��ار ،بازنهیهکی الوهکیی بهر شهپۆلی دهستبهسهرداگرتنی بارمتهکان جۆرهکان چارهسهری دهکات!» ،کاتی قهیران،
سهرمایه بوونی ههیه .دروستکردن و کهوتوون ،لهبهرئهوهی ئهم شهپۆله له گهلێک کاتی گوزارشتکردن نییه له سهرکهوتنگهرایی
بونیادنانی شار چهشنی دروستکردنی کااڵ ڕووهوه هاوشێوهی زریانی «کاترینا» بوو ،ک ه ( ،)triumphalismبهڵکو کاتی دهرخستنی
له کارگهدا ،گرنگه .ئێمه وهک پێویست سهرتاپای گهڕەکێکی لهناوبرد ،ک ه بهگشتی گیروگرفتهکانه .سهرهتا من پێموایه ئیشکال
نهمانڕوانیو ه لهوهی شار چۆن دروستکراوه گهڕەکێکی ههژارنشین بوو ،ڕەشپێستهکان ههیه لهو ڕێگهیهی مارکس ئهم کێشانهی
و کێ دروستیکردووه .لهم سهردهمهدا

و ئیسپانییهکانی لێ نیشتهجێبوون .پێویسته

پێ خستۆتهڕوو .مارکسیستهکانیش ناتوانن

هێزی کارکهر ،زووتێپهڕ و کاتییه ،ههمیش ه دهوڵ �هت و الیهنه بهرپرسهکان سهردانی به باشی له پێکهاتهی ئاڵۆزی دهوڵ �هت و
له بزاوت و جوڵهدایه ،ڕێکخستنی گهلێک ئهو گهڕەکانه بکهن و لهسهر بنهمایهکی سهرمایهی دارایی و شارنشینی تێبگهن -ئهوان

گرانه .بههۆی کهمکردنهوهیهکی گهورهی جیاواز پهیوهست به خاوهندارێتی و مافی له تێگهیشنت له شتی دیکهدا لێهاتوون ،بهاڵم
ژم��ارهی کرێکارانی کارگهکانهوه ،زۆر نیشتهجێبوون و تایپێکی جیاوازی سهرچاوهی پێویسته لهئێستادا دووبار ه به بیرکردنهوهی
کهس دهپرسێت «کوانێ چینی کرێکار؟» ،دارایی ،ئهو کهسانه بگهڕێننهوه که به ژیان خۆماندا بچینهو ه دهرب���ارهی ههڵوێسته
بۆ وهاڵم��دان �هوهی ئهو پرسیاره ،دهبێت ل �هوێ ڕاه��ات��ب��وون .ه�هروهه��ا ک��ار لهسهر
تیۆرییهکان و ئهگهره سیاسییهکامنان».
وهها له چینی کرێکار بڕوانین ،که بریتییه سهوزکردنی ئهو گهڕەکانه بکرێت و ههلی
لهههموو ئهو کهسانهی بهرههمدههێنن و

کاری لۆکاڵیی بڕەخسێندرێت لهو بوارهنهی

دووباره ژیانی شاریی بهرههمدههێننهوه«.

کاری تێدا دهکرێت.
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ملمالنێ
لهسهر شوێنی
شارنشینی
گفتوگۆ لهگهڵ
دەیڤد هارڤی

وهرگێڕانی :هاوار محهمهد
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ه پرۆژهكانی گۆڕانی كۆمهاڵیهتیدا گرنگن؟ گرتنی پانتایی
بۆچی ملمالنێ شارنشینییهكان ل 
ه الیهن بزووتنهو ه كۆمهاڵیهتییهكانهوه ،چ بایهخێكی ههیه؟ چۆن لهم
گشتی [فهزای گشتی] ل 
ه زهقانهی
ه كۆمهاڵیهتیی 
ه و نایهكسانیی 
ه شاریی 
ه تاریكهی جیهان و ،لهنێو ئهو جیاكاریی 
چركهسات 
ه ئیمكانی ههیه؟ دەیڤد هارڤی David
ه بكهینهو ه ك 
دونیادا دهتوانین سهرلهنوێ بیر لهو شت 
ه قووڵی
ه /24تشرینی یهكهمی ساڵی  2013لهگهڵی سازدراوه ،ب 
هل
 Harveyلهم گفتوگۆیهدا ،ك 
ه
ه دهداتهوه .هارڤی مامۆستایهكی بهتوانای بواری ئهنترۆپۆلۆژیا و جوگرافیای 
وهاڵمی ئهم پرسیاران 
ه سهنتهری توێژینهوهی بااڵی زانكۆی شاری نیویۆرك ،بهڕێوهبهری سهنتهری شوێن و كولتوور و
ل
ه و ،چهندین كتێبی پێشهنگی نووسیوه ،لهوانه :عهدالهتی كۆمهاڵیهتی و شار (،)1973
سیاسهت 
ه مێژووی نیولیبرالیزم ()2005
ه ( ،)1982شوێنهكانی ئومێد ( ،)2000كورت 
سنوورهكانی سهرمای 
و چهند كتێبێكیتر.
ه چۆن ممالنێكان لهسهر پانتایی گشتیی
هارڤی لهم گفتوگۆیهدا ئهو ه ڕووندهكاتهوه ،ك 
ه دینامیكییهتی
ه گهڕهكهكاندا دوو كایهی سهرهكین بۆ تێگهیشتن ل 
ه ل
شار و جۆری ژیانی ڕۆژان 
ملمالنێی چینایهتی و ،دهیهوێت تێگهیشتنێكیتر بۆ چینی كرێكار بخاتهڕوو ،تاوهكو سهرجهم ئهو
ه «ژیانی شارنشینی بهرههمدێنن و دووبار ه بهرههمدێننهوه».
ه بگرێتهو ه ك 
خهڵكان 

دهقی گفتوگۆكه:
* ئوستاز هارڤی ،بهالی ئهو خهڵك
و بزووتنهوه كۆمهاڵیهتییانهوه ،كه
گۆڕانی كۆمهاڵیهتی و سیاسییان بۆ
گرنگه ،بۆچی ملمالنێ لهسهر شوێنی
شارنشینی (یان شوێن و بهرههمهێنانی
شوێن بهگشی) له گۆڕینی كۆمهاڵیهتیدا
گرنگه؟

ساغ نهبێتهوه ،ئینجا وهك له گرۆندۆرسێ زێدهباییه ،ئینجا پهیوهستییهكی ناوهكی له

 -باكگراوندێكی س��ادهی تیۆرییان

 Grundrisseدا دهڵێت یهكهی لێكدژیی

سوڕی سهرمایهدا لهنێوان بهرههمهێنان و

ب��ۆ دهخ��هم��هڕوو ،ك�ه ل�ه خوێندنهوهم

ن��ێ��وان بهرههمهێنان و ڕیاڵیزهبووندا

ڕیالیزهبوون و ملمالنێكان لهكایهی شاریدا

ب��ۆ بهشی دووهم���ی كتێبی سهرمایهو بهكردهیی ئهو شتهیه كه پێامن دهڵێت

بۆ بهرههمهێنانی بهها و دهستخستنی

ئهو كتێبانهوه كه لهبارهی ئهو كتێبهوه سهرمایه چییه.

وهك ملمالنێ له شوێنی كاردا ،گرنگ و به

نوسیومن ،پێیگهیشتووم .ئهو ئهرگومێنته

بهشی یهكهمی كتێبی س�هرم��ای�ه ،ئهو زهرورهت لهههمان شوێنی بهرههمهێناندا
بهشهیه ك �ه ه��هم��ووان دهیخوێننهوه ڕیالیزه نابێت .بۆ منوونه دهكرێت بهها
ههمووی لهبارهی بهرههمهێنانهوهیه ،بهاڵم له كارگهیهكی چینیدا بهرههمبهێرنێت ،
تهنانهت له بهشی یهكهمیشدا ماركس

ئینجا وال-مارت  Wal-Martله كۆڵۆمبس

ئهوه ڕووندهكاتهوه كه دهشێت بهها لهو و ئ��ۆه��ای��ۆ ڕی��ال��ی��زه ببێت .ب��هم ج��وره
شتهدا نهبێت ،كه بهرههمهێرناوه ههتاوهكو بهشاریبوون urbanizationبه زۆر ڕێگا
له ب��ازاڕدا ئهو بههایه ڕیالیزه نهبێت و ك��ای�هی ڕی��ال��ی��زهب��وون و ساغبوونهوهی

ئێستا ئ�هگ�هر بیر لهمه بكهنهوه ،بایهخه.

گشتی و سادهیهی ماركس دهیخاتهڕوو

دهت��وان��ن ئ �هوه ببینن كه بهرههمهێنان

ئێستا كرێكاران دهت��وان��ن بۆ كرێی

ئهوهیه ،كه زێدهبایی ،قازانج ،له كردهی

زێ��دهب��ای��ی ب�هره�هم��دهه��ێ��ن��ێ��ت ،ب �هاڵم

زیاتر و دۆخ��ی باشرتی كار تێبكۆشن و

بهرههمهێنانهوه دروستدهبێت .ههڵبهت دهش��ت��وان��ن ئ���هوه ببینن ،ك �ه ب�هه��ا به ڕەنگه له پرۆسهكانی بهرههمهێنانیشدا
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سهركهوتووبن ،بهاڵم له ڕوانگهی ئهوانهوه ،كاتێك خۆیان دروستدهكهن و دوور له جیهان بهسهر
پاره زیادهكهیان وهردهگ��رن و دهگهڕێنهوه بۆ
ماڵهوه دهبینن ،دهبێت به شێوهی كرێی بهرزی

خۆیاندا دادهخرێن.
من وهك كێشه سهیری ههموو ئهمانه

خانوو و باجی كرێدیت كارت و كارتی تهلهفۆن دهكهم ،ئهگهرچی ئهو شته ههیه كه پێیدهڵێم
و شتی لهم بابهته بیدهنهوه به بۆرژوازهكان .بهم لێكدژی لهنێوان ئ�هو شتهی كه له شوێنی
جۆره له ڕوانگهی كرێكارهوه ،نیگهرانییهك ههیه

بهرههمهێنان ڕوودهدات ،ئهو شتهی كه له

نهك تهنیا لهوهی كه له شوێنی بهرههمهێنان

شوێنی ژی��ان ڕوودهدات .ئێستا دهمهوێت

ڕوودهدات ،بهڵكو له تێچوونی م��اڵ و ئهو

بڵێم دهشێت به كردهیی داهاتی گهورهت له

پارهیهی كه دهبێت لهبهرامبهر كهلوپهل و

شوێنی بهرههمهێنان دهستبكهوێت ،بهاڵم له

خزمهتگوزارییهكان و كااڵی بازاڕەكان  shopsو شوێنی ژیان بیدۆڕێنیتهوه .كرێكاران سكااڵ
باجه شاراوهكان بۆ پێدانی سوود لهسهر ڕەهنی له كرێی ب��هرزی شوێنهكان دهك���هن ،ئێستا
خانووبهره و ههموو شتهكانی تر ،بدرێت.

چینایهتی ،كه له زۆربهی تیۆرهكاندا بهشێوهیهكی لهڕێگهی كرێی بهرزی شوێنی نیشتهجێبوون و
تووند لێكجیاكراونهتهوه ،وهك یهكهیهكی لێكدژ كرێی تهلهفۆن و ئهو شتانهوه وهردهگرێتهوه.
كاتێك وانه به خوێندكارهكان دهڵێمهوه

ئهو ملمالنێیانهی كه لهنێو شارهكانیشدا لهسهر ئهمه بۆ گرنگییهكی زۆری ههیه .دهتوانم
ژیانی ڕۆژانه ڕوودهدهن وهك ئهو ملمالنێیانه ل�هڕووی تیۆرییه لهبارهی شوێنهكانی كارهوه
گرنگن ،كه لهنێو شوێنهكانی كاردا ڕوودهدهن .وانهیان پێبڵێمهوه ،بهاڵم زۆربهی خوێندكارهكان
ئ �هو یهكێتییهی نێوان ئ �هم ملمالنێیانه بۆ له شوێنی كاردا نین ،بهاڵم ئهگهر باس لهو كرێ
من گرنگییهكی تایبهتییان ههیه ،ئهگهرچی و باجانه بكهین كه دهیدهن ،ئهوا یهكسهر له
خهڵكێكی زۆر پێیان باشرته دانی پێدانهنێن.

بكهنهوه ،دهتوانن
ئهوه ببینن كه

دهتوانین بهكردهیی ئهمه ببینین ،ئهگهر سهیری بهرههمهێنان زێدهبایی

بهم ج��ۆره ،ئهم دوو فۆڕمه له ملمالنێی سهرمایه بهگشتی بكهین ،سهرمایه زێدهباییهكان

 contradictory unityتهفسیر دهكهم ،ئینجا

ئێستا ئهگهر بیر لهمه

باسهكهمان تێدهگهن .پێیاندهڵێین ئ�هوان بۆ

ك �هوات �ه ئهمه ك��اری��گ�هری ل�هس�هر ئ�هوه ههمان شت تێدهكۆشن ،ئینجا ئ�هوان له نێو

بهرههمدههێنێت،
بهاڵم دهشتوانن ئهوه
ببینن ،ك ه بهها به
زهرورهت لهههمان
شوێنی بهرههمهێناندا
ڕیالیزه نابێت .بۆ
نموون ه دهكرێت بهها
ل ه كارگهیهكی چینیدا
بهرههمبهێنرێت

دادهنێت ،كه شارهكان چۆن پێكدێن ،تێچوونی گهمهی ملمالنێی چینایهتیدان.
ژیانی ڕۆژانه چییه و چۆن جۆری بهكرێگرتن

ب��هالی منهوه ملمالنێ لهسهر پانتایی

بهسهر شوێنهكاندا داب��هش دهبێت و چۆن شارنشینی و جۆری ژیانی ڕۆژانه له گهڕەكدا
بهگیتۆبوون  ghettoizationدروستدهبێت.

دوو شتی زی��ن��دوون و یارمهتیامن دهدهن

لێرهدا دهبێت باس له چۆنیهتی بهگیتۆبوون تاوهكو له دینامیكیهتی ملمالنێی چینایهتی
بكهین ،له مێژوودا گیتۆ هی ههژارهكان بوو،

تێبگهین .ئهو شتهی كه باوهڕپێنهكراوه ئهو

بهاڵم ئێستا گیتۆ هی دهوڵهمهندهكانه ،باس نهرمییه گهورهیهیه كه سهرمایه ههیهتی ،ئهگهر
لهوهیش بكهین ،كێن ئهوانهی گیتۆكان بۆ لێره بدرێت لهوال وهردهگیرێتهوه .له سایهی
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دیموكراسیی كۆمهاڵیهتیدا به ڕۆژگارێكدا پێدرا ئهگهرچی بۆ منوونه له میرس زۆر بهختم ههبوو ،كه ل �هوێ ههندێك
تێپهڕین ،كه دهسهاڵت ههندێك له شوێنی

قهیرانهكانی نیشتهجێبوون و بێتوانایی
گ �هن��ج��ان ب��ۆ داب��ی��ن��ك��ردن��ی شوێنی
نیشتهجێبوون تاوهكو خێزان پێك بهێنن،
كێشهگهلێكی زۆر دیار و بهچاون .چۆن
جیاوازی له ئامانجی قهیرانی شارنشینی
لهو دوو ڕاپهڕینهدا دهكهیت؟

شاری-كۆمهاڵیهتییهكان زۆر به ڕوونی

ئهوهی له شوێنی ژیاندا ڕوودهدات وهك

 -باشه ..من له كاروباری ئهستهمبوڵ

پهرێشان و پهسنت .ههڵچوونێكی زۆر دژی

كار پاشهكشهی كرد ،كهچی ههوڵیدا ئهو
زێدباییهی كه دهیدایه كرێكار لهڕێگهی
میكانیزمی ترهوه ههڵبمژێتهوه .پێموایه
بۆ بهدبهختی له زۆرینهی شێوازهكانی
بیركردنهوهدا ،به تیۆری ماركسیزمیشهوه،

دۆس��ت��م ه �هب��وو و ب��ردوم��ی��ان �ه شوێنه
جیاوازهكانی شارهكه و ئهوهیان پیشاندام
كه ڕێككارییهكان و پرسهكانی چۆڵكردنی
شوێنهكان چ��ۆن ب �هڕێ��وه دهچ���ن .لهم
ههڵوێستهدا بۆم دهرك��هوت بزووتنهوه

مهسهلهیهكی الوهك���ی س�هی��ری ك��راوه.

و قاهیرهدا زۆر ش��ارهزا نیم ،بۆیه زۆر ئهو پرۆژە گهورانهی وهبهرهێنان ههیه،

سهرمایه زۆر ئاسوودهیه كاتێك دهبینێت

قورسه ببمه شارهزایهكی زانا له ههندێ كه حكومهت بۆ شارهكهی داڕشتبوون ،جا

ههمووان پێیانوایه مهسهلهی شوێنی ژیان شتدا كه شتێكی ئهوتۆی لهبارهوه نازانم .كاتێك نهخشهی گۆڕەپانێكیان داڕش��ت،
بابهتێكی الوهكییه ،چونكه ئهوكاته وهك دوای ئهم تێبینییهم دهڵێم :من بهر له ههرگیز ل��هوه زۆر س��هرم نهسوڕما كه
بهشێك له دینامیكییهتی ملمالنێی چینایهتی

ڕاپهڕینهكه سهردانی ئهستهمبوڵم كرد ،جۆرێك له پهرچهكردار دژی ههبوو ،بهاڵم

توخنی ئهم كایهیه ناكهوین .بهالی منهوه ههڵبهت وهك پێویست شتێكم لهبارهی پهرچهكردارهكه وهك ئهوه بههێز و زهق
نهبوو كه له میرس و باكوری ئهفریقا دهبیرنا.

ئ�هو یهكێتییهی نێوان بهرههمهێنان و

ئهستهمبوڵهوه زان��ی ،تاوهكو ببینم ئهو

ڕیالیزهبوون بۆ ئهوه زۆر گرنگه كه چۆن

شاره به پرۆسهیهكی سهیری سهرلهنوێ له باكوری ئهفریقا باكگراوندێكی زۆری

بیر له پهیوندی نێوان بهرههمهێنانی بهها گهشهپێدانهوهی شارییدا تێدهپهڕێت ،پانزه ساڵه ،یان بیست ساڵهی ملمالنێ و
بهرزكهرهوهی بینادروستكهرهكان له ههموو

خۆپیشاندانی چهندباره بۆ خۆراك ههبوو.

و زێدهبهها و ڕیالیزبوونی بكهینهوه،

بێگومان یهكێك له كێشهكانی تیۆری شوێنكی ئهو ش��ارهدا دهبیرنان! ئابوریی

نرخی بهرزی خواردهمهنی مهسهلهیهكی

ماركسی ئهوهیه ،كه كهس بهشی دووهمی

ت��ورك��ی دووهم خێرا گهشهكردووترین مهترسیداره ،ب�هاڵم زیادبوونی بێڕادهی

سهرمایه وهك ڕیالیزهبوونی پرۆسێسهكه ئابوریی جیهانه له ڕووی گهشهسهندنهوه ،نایهكسانی و گهندهڵی زهق و ئاشكرا
ناخوینێتهوه .خوێندنهوهی بهشی دووهم

بیناكردن و بهشاریكردنیش ڕۆلیان ههیه

دهبینن .كاتێكیش ڕاپهڕینه عهرهبییهكان

زۆر سهخته ،بهاڵم پێموایه فهرامۆشكردنی لهم گهشهكردنهدا ،بهاڵم ئهم خۆپڕوكان و له قاهیره دهستیان پێكرد ،له سهرهتادا
ئهو پارچهیه هۆكاری بوونی نوقسانییهكی

پرۆژە فووتێكراوانه ،خهڵكی سهرگهردان وا بیرمدهكردهوه كه چهند له پاریسی

مهترسیداره له شیكارییه ڕادیكاڵهكاندا دهك���ات .ل��هوێ چ��ووم�ه ئێستگهیهك و

كاتی شۆڕشی فهرهنسی له ساڵی 1848

ك �ه یهكێتی ل�هن��ێ��وان بهرههمهێنان و

پێموتن ئهمه دهم��خ��ات�هوه بیری ساڵی دهچێت ،لهبهرئهوهی لێكچوونی گرنگ

ڕیالیزهبووندا نابینێت.

 2005مهدرید بهر له داڕووخان ،لهوێیش ههیه لهنێوان پاریسی  1848و قاهیرهی

*ڕۆشناییهكی زۆر خ�رای�ه سهر ملمالنێیهكی زۆر دژی ههڵكهندنی خهڵكی

ئێستادا .له پاریسی ئهوكاتهدا خهڵكی

ڕیشهكانی ڕاپهڕینهكانی پاركی غازی له شوێنی نیشتهجێبوونیان ههبوو وهك

بڕیاریاندا خۆیان له شا فیلیپ ڕزگار بكهن.

ل �ه ئهستهمبوڵ ،ب��هاڵم ڕیشهكانی
ڕاپهڕینه عهرهبییهكان كهمرت بایهخی ئهمهوه جهماوهری خۆمم لهدهستدا .من بهشه ئاسانهكه ب��وو .بهو ڕۆژان �ه دهڵێم
ئێستای ئهستهمبوڵ .جا بههۆی وتنی
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ههڵبهت له پاشا ڕزگاریان بوو ،بهاڵم ئهمه

ڕۆژەكانی شوباتی ساڵی  ،1848هاوشێوهی منوونه له ئهستهمبوڵ ههوادارانی تۆپی
ئهمه ڕاپهڕینهكانی 24ی كانوونی  2011پێی یانهی چینی كرێكار (بهشكتاش) ئهو
ی میرس بوو ،كه به گهمارۆدانی موبارهك

دروشمه سێكسییانهیان بهرزكردبوویهوه

كۆتایی هات .له پاریسی ئهوكات دوای كه ژنان لێیان ڕازی نهبوون .بۆیه داوایان
چهند مانگێك ل�ه ڕۆژان���ی حوزهیرانی

لێكردن دروشمهكانیان بگۆڕن و ئهوانیش

 1848دا ڕووبهڕووبوونهوهی یاخیبوونی وایان كرد .بهم جۆره له ههردوو حاڵهتهكهدا
كرێكاران ڕووی���دا و نهزمهكه لهالیهن

یهكریزییهكی ناچوونیهك ه�هب��وو له

دهزگ���ای س�هرب��ازی��ی�هوه خ �رای �هوه جێی

ئاراستهكردنی تووڕەیی بۆ سهر سیستهمهكه

خۆی و ،یاخیبوونهكه سهركوت كرا .ئهمه كه بهشێوهیهكی زۆر ئۆتۆكراسی كاری
كۆتایی ڕاپهڕینهكه بوو .ئهوهی له دوای

دهك��رد و ،هیچ ج��ۆره ڕاوێژێكی قبووڵ

 30ح��وزهی�ران��ی  2013و له  3تهموزدا نهدهكرد .ناڵیم ئهمانه شۆڕشی سۆشیالیستی
له میرس ڕووی��دا بهشێوهیهكی سهیر له بوون ،بهڵكو ڕاپهڕینی ناڕەزایهتی شارییانه
ڕۆژانی حوزهیران دهچوو ،بهتایبهتیش ئهو

ب��وون .حكومهتی ناوهندیی توركی زۆر

سهركوتهی كه سهرباز كردی .له قاهیره

ئهستهمبوڵی خۆش ناوێت ،ئهم منوونه

شۆڕشهكه سۆشیالیستی نهبوو ،شۆڕشی كالسیكییه لهڕووی لێكچوونییهوه لهگهڵ
كۆماری بۆرژوازیی بوو كه ئامانجهكهی

پاریسدا گرنگی خۆی ههیه .ئهستهمبوڵ

ڕزگاربوون بوو له گهندهڵی و نایهكسانی

سهنتهری ئۆپۆزسیۆنه و سهنتهره شارییه

و دامهزراندنی كۆمهڵگایهكی دیموكراسیرت .سهرهكییهكانی تریشه .بهم جۆره كاتێك
نازانم ئهم بهراورده چهنده سوودبهخشه حكومهت خۆی دژی بهشاریكردن نییه،
و ئهتوانم تا كوێ دری��ژی بكهمهوه .له چونكه ئهم جۆره گهشهكردنه شارییهی
قاهیرهیش هاوپهیامنییهكی بههێز و ڕوون پێباشه ،ئ��هوا بهدڵنیاییهوه زۆر ئهو
دهركهوت كه لهمهدا تۆزێك له ئهستهمبوڵ خهڵكانهی خۆش ناوێت كه بهڕێژەیهكی
دهچوو ،بزووتنهوهی كرێكاران له قاهیره زۆر لهم ناوچانهدا ههن.

* بهاڵم ئایا ناكرێت وایدابنێین ك ه
دهرك �هوت��ن (ك �ه بۆ كاتێكی دیاریكراو
كهوتبوونه جۆشوخرۆش) .بهم جۆره ههم بێزاری له ئۆردوگان ههمان بێزارییه له
بزووتنهوهی كرێكاریی ههبوو ههمیش موبارهكیش؟
خهڵكانی ب��ێ�زاری ش��ارهك�ه ه�هب��وون كه

 -ب��اش �ه ..ل�ه ه���هردوو حاڵهتهكهدا

لهدهست نایهكسانی نرخی بهرزی خۆراك و

ئ��هوهی گ�هل له دژی ههڵسان ستهم و

ڕێژەی زۆری گهندهڵی وهڕز بووبوون ،بهاڵم دهسهاڵتخوازی  authoritarianismبوو،
هاوپهیامنی له قاهیره زۆر ناچوونیهك بوو ،ئینجا ئاستی گهندهڵی له ههردوو واڵتهكه
پێموایه له ئهستهمبوڵیش ههر وا بوو .بۆ

baudelaire

زۆر ب�هرزه ،ه�هردوو سیستهمهكه خۆیان
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لهسهر ئاستێكی گهندهڵی دروستبوون .من

كردبوو.

سهنتهریی ڕەمزیی ڕوویدا ،بهاڵم پێموایه

ناڵێم گهندهڵی له واڵتێكی وهكو ویالیهته

ئهگهر سهیری پێكهاتهی ئهو خهڵكانه ئهگهر ڕاپرسییهك لهنێو ئهو خهڵكانهدا

یهكگرتووهكاندا نییه ،تاكه جیاوازییش

ب��ك�هن ك �ه ل �ه «وۆڵ س�تری��ت ب��گ��رن» و

بكهن كه چووبوونه بزووتنهوهی «وۆڵ

ئ��هوهی��ه ،ك �ه گ �هن��دهڵ��ی ل �ه وی�لای�هت�ه سرتیت بگرن»ـهوه ،ئهوا دهردهكهوێت وهك ل�ه مهیدانی تهحریر و پ��ارك��ی غازیدا
یهكگرتووهكان یاساییه (سهرنج له تێچوون پێكهاتهی ئهو خهڵكهی ڕژابوویه مهیدانی

بهشدارییان كردبوو ،ئهوا ههرگیز ناگهنه

و سپۆنسهریی ههڵمهته سیاسییهكانی تهحریر ،یان تهنانهت پاركی غازییهوه

هیچ لێكچوونێكی گهوره.

ههڵبژاردن بده لهالیهن كۆمپانیاكان و ههمهڕەنگ ن�هب��وو .ئ �هم بزووتنهوهیه
كۆمهڵهكان و لیژنهكانی كاری سیاسییهوه).

ل �هگ �هڵ ئ �هوهی��ش��دا ،ه �هردووك��ی��ان

كۆمهڵێكی چكۆله بوو ،كه كارنامهیهكی گوزارشتبوون له نایهكسانیی كۆمهاڵیهتی.

*لێكچوون (ی��ان لێكنهچوون) ڕادیكاڵیی ههبوو و دهیهویست كارنامهكهی وێڕای ئهوهی بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت
لهنێوان بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت بخاته سهر مێز .كۆمهڵێكی زۆر كهم بوون بگرن» كۆمهڵهیهكی چكۆلهی ڕادیكاڵیی
 Occupy Wall Streetكه بانگهشهی ئهوهی دهكرد به ناوی 99%

ب��گ��رن»
)(OWSو ڕاپهڕینه عهرهبییهكاندا
هێشتایش جێگای پرسوباسه .ههندێك
بهشداریكهری بووتنهوهی «وۆڵ سرتیت
بگرن» پێیانوایه ڕاپهڕینه عهرهبییهكان
ئیلهامی بهو بزووتنهوهیهش بهخشیوه،
ههندێكیرتیش پێیانوایه ئ �هم دوو
بزووتنهوهیه جیاوازن و قابیلی بهراورد
نین .ج��ی��اوازی نێوان «وۆڵ سرتیت
بگرن» و ڕاپهڕینه عهرهییهكان له الیهنی
جیاكاری و نایهكسانیی كۆمهاڵیهتی له
ههردوو سیاقهكهدا ،چۆن دهبینیت؟

دهبوو ههموو شتێك ئاسۆیی بێت .پێموایه له بوونی دوو شار دهكرد :یهكێكیان هی

« -بههاری عهرهبی» بهشێوهیهكی

ههندێك ئیلهامی له بههاری عهرهبییهوه دهوڵهمهندان و یهكێكیشان هی ههژاران

ی دانیشتوانهوه قسه دهكات.

بوو كهچی گوتاری سیاسی له ویالیهته
یهكگرتووهكان گۆڕی .مهسهلهی نایهكسانیی

بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت بگرن» له كۆمهاڵیهتی گهیانده ئاستێك كه ئیدی دهبوو
ڕووی تیۆرییهوه گرنگه چونكه ههرگیز چارهسهربكرێت .بهر لهم بزووتنهوهیه
ڕازی نابێت وهكو بزووتنهوهیهكی پێشڕەو ههرگیز مهسهلهی نایهكسانی چارهسهر
 a vanguard movementناوی بهێرنێت ن�هك�راب��وو ،پێیشموایه ههڵبژاردنهوهی
ب��هاڵم ل�ه حهقیقهتدا واب���وو ،ئهمهیش

ئۆباما بۆ جاری دووهم تاڕادهیهك بههۆی

لێكدژییه جهوههرییهكهی ب��وو .ئهو مهسهلهی نایهكسانیی كۆمهاڵیهتییهوه بوو.
بزووتنهوهیه لهوهدا زۆر كیشهی ناوهكیی له نیویۆرك خهریك بوو «بیل دی بالسیۆ»
ههبوو ،كه چۆن ئهم بزووتنهوهیه بگۆڕن بۆ بۆ سهرۆكی ش��ارهوان��ی ههڵبژێرین ،كه
شتێكی جیاواز .رێسایهكی دیاریكراو دانرا .چیدی له چینی بلیۆنهران نهبوو ،ئهو باسی

گشتی بزووتنهوهیهكی جهماوهرییه كه وهرگرتبوو ،بهو واتایهی كه دهشێت بۆ

و دهیویست شتێك بهرامبهر نایهكسانی

سهرجهم جۆرهكانی بێزاری و تووڕەیی له وهدیهێنانی شتێك بچینه دهرهوه و بڕژێینه كۆمهالیهتی بكات (له  5ترشینی دووهمدا
سیستهمی حاكم ،كه وهك سیستهمێكی سهر شهقام .سهنتهرداریی له ههموو ئهو دوای ئ �هوهی چاوپێكهوتنی لهگهڵ كرا،
بێ ههست لێیان دهوان���ی ،ك��ۆك��ردهوه.

بزووتنهوانهدا گرنگ بوو .هێرنی لێفیبهر بالسیۆ ههڵبژێردرا) .بهم جۆره مهسهلهی

ههڵبهت شارهزایهكی قووڵم له بزووتنهوهی دهڵێت سهنتهرداریی بۆ بزووتنهوهی نایهكسانی خرایه پێشهوهی بیركردنهوهی
«وۆڵ سرتیت بگرن» نییه ،چونكه لهو

سیاسی شتێكی جهوههرییه .له ههردوو ههمووانهوه و لهمهیشدا بزووتنهوهی «وۆڵ

ساڵهدا من له مۆڵهتدا بووم و ده ڕۆژ بهر حاڵهتهكهی «بههاری عهرهبی» و «وۆڵ
له دهستپێكردنی بزووتنهوهكه سهفهرم
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سرتیت بگرن» ڕۆڵێكی سهرهكیی ههبوو.

* كهواته تۆ پێتوایه بزووتنهوهی

«وۆڵ س�تری��ت ب���گ���رن» ئ���هو ش��ت�هی
بهدهستنههێنا ،كه وهك بزووتنهوهیهك
لێی چاوهڕواندهكرا و ئیرت كاریگهرییهكهی
سهرهتای كۆتایی هات ،كهچی دهیشڵییت
«وۆڵ سرتیت بگرن» ههندێك مهسهلهی
خسته پێشهوه كه پێشرت باس نهكرابوو؟

بیرۆكهیهك ههیه دهڵێت ،لهبهئهوهی
خهڵكی له شهقامهكاندا نهماون كهواته
بزووتنهوهكه كۆتایی پێهاتووه ،بهاڵم تۆ
دهڵێت وێڕای ئهوهی بزووتنهوهی «وۆڵ
سرتیت بگرن» پهرش و باڵویش بوویهوه،
كهچی كارهكانی مهیدانی سیاسیی له
شارێكی وهك نیویۆركدا داڕشتۆتهوه.

ههبوو .ئامانجهكهی ئ�هوهب��وو شارهكه بۆ

 -بهشێكی زۆری سیاسهت ڕەمزییه.

كردهیهكی ڕیشهیی ڕادیكاڵی و دروستكردنی

بزووتنهوهكه له ڕووی ڕەمزییهوه شتێكی

 -بهڵێ ،پێموایه كاریگهرییهكی گهورهی

كۆمهڵهی ف���هوزهوی سهربهخۆ له ههموو بهدهست هێنا و لهڕووی ڕیخكسنت (تهنزیم)ەوه
شوێنێك پ��اڵ پێوهبنێت .شتی گ��رن��گ بۆ له وهیدهێننانیدا شكستی هێنا .دهستكهوتی
بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت بگرن» ئهوهبوو ڕەم���زی گرنگه ،س �هرۆك��ی نوێی ش��ارهوان��ی
كه كۆتایی نههات ،چونكه زۆر به باشی له بهڵێنی ئهوهیدا كه یهكهم كاری دانانی باجی
ههرێمهكان و ناوچهكانی تریشدا چاالك زیاتره لهسهر دهوڵهمهندهكان ،لهپێناو ئهوهی
بوو ،كۆمهڵه خهڵكێكیشی هێنایه پێشهوه كه بیكاتهوه به چاودێریی گشتیی بهر له قوتابخانه
بهخێرایی و بهشێوهیهكی زۆر چاالك له كاتی له سهرجهم شارهكهدا .پێموانییه كاندیدێك
زریانی ساندیدا كاریان كردبوو .لهمهیشدا له ئاستی پێگهی سهرۆكی شارهوانیدا بوێریی
بزووتنهوهكه توانی وا بكات ،پهخشێكی ئهم بهڵێن و گفتهی ههبووایه ،ئهگهر ئهو
ڕۆژنامهگهری زۆر باش بۆ ئهم كاره بكرێت ،ڕاستییه نهبووایه كه بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت
چونكه له ڕاستیدا له خاچی سوورو وهكالهتی بگرن» به تووندی نایهكسانی خستۆته خشتهی
ب �هڕێ��وهب��ردن��ی فیدراڵیی ح��اڵ�هت��ی ن��اك��او ،كارهكانهوه.
خێراتربوون .پێموانییه دادگهرانه بێت كه بڵێم
ههموو شتێك تهواو بوو ،بهاڵم بزووتنهوهكه
لهم كاتهدا كه له پانتاییه سهنتهرییه ڕەمزییهكه
كشایهوه ،بایهخه سیاسییهكهی خۆی لهدهستدا.
ئهگهر به ههرێم و ناوچهكانی تردا باڵوببیتهوه،
كهس سهرنجی ئهوه نادات كه خهریكیی چیت،
بهاڵم هێشتایش زۆر كار ههیه ،كه له ههرێم و
ناوچهكانی شاری نیویۆركدا دهیكهن.

* ئایا ئهمه پهیوهسته بهوهوه ،كه چۆن
وێنای بزووتنهوه كۆمهاڵیهتییهكان بكهین؟

*بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت بگرن» و
ناڕەزایهتییه ههمهجۆرهكان له ڕۆژههاڵتی
ن��اوهڕاس��ت داگیركردنی شوێنی گشتی
(باخچهكان و م�هی��دان�هك��ان)ی��ان وهك
ڕەگ�هزێ��ك��ی تهكتیكی بهكارهێنا .ئهم
تهكتیكی شوێنگرتنه چۆن بزووتنهوهكانی
داڕشتۆتهوه و ئاسۆی چ جۆره سیاسهت
و توانایهك دهكاتهوه و سنوورهكانی له
كوێدان؟

«بههاری عهرهبی»
بهشێوهیهكی گشتی
بزووتنهوهیهكی
جهماوهریی ه كه
سهرجهم جۆرهكانی
بێزاری و تووڕەیی له
سیستهمی حاكم ،كه
وهك سیستهمێكی بێ
ههست لێیان دهوانی،
كۆكردهوه .ههڵبهت
شارهزایهكی قووڵم
ل ه بزووتنهوهی «وۆڵ
ستریت بگرن» نییه
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ئهم بزووتنهوانه داگیریانكرد ،ئاماژەیهكی ههڵگرت ،پهرژینهكانیان ههڵكهند و له

ئهگهر بێامڵ و حاڵ بن ،تهنانهت ئهگهر

گرنگه .ئهگهر شوێنێكی سهرهكی داگیر

بهردهم كۆشكی سپی فڕێیاندا ،پۆلیس یهك وهزیفهیشیان ههبێت ،ئهوا تێكۆشان و

بكهیت سهرنجهكان دهخهیته سهر خۆت،

شتی نهكرد ،بهاڵم ئهگهر شتێك یهك ئینج له

بگره سهركهوتن له شهڕەكانی شوێنی

خۆ ئهگهر ئهمه نهكهیت ئهو شوێنانه پاركی زوكۆتی [شوێنێكی گشتی كه موڵكی

كاردا ،ئهگهر شار له دۆخی متبووندا بێت،

لهدهستدهدهیت .ئهم بزووتنهوه ڕەمزییانه

تایبهتیه و سهنتهری ناڕەزایهتییهكانی ناتگهیهنێت به هیچ .بۆمنوونه ئێستا ئهم

بۆ وهدیهێنانی شتێك گرنگن ،ئهوهیش

بزووتنهوهی (وۆڵ سرتیت بگرن) بوو ،له

مهسهالنه له مایهپووچبوونی دیرتۆیت دا

لهو سنوورهدا كه سیاسهت تێیدا دهبێته

نیویۆرك] بجوڵێنیت دهستبهجێ دهگیرێیت.

دهردهك��هون .ئهمه ڕواڵهتێكی سهرهكییه

سیاسهتێكی ڕەمزی.

پێموایه ئهم فهرق و جیاكارییه بۆ گرتنی لهبارهی ئهوهی كه دهبێت چۆن ملمالنێ

شتێك كه له دهوری بزووتنهوهی خهڵكی لهالیهن پۆلیسهوه ئێستا بۆته بكهین و تێبكۆشین ،ئینجا زۆریش بهالمهوه
شتێكی جێگای سهرنج .پێموایه ملمالنێكان

سهیره ،كه ههندێك خهڵك وهك ههمان

«وۆڵ سرتیت بگرن»ەوه پهیدابووبوو ئهو

ئاستهی تێڕوانین بوو ،كه دهشێت شوێنێكی لهسهر ئ�هم شوێنه ڕەمزییانه بهشێكی

یهكهی ملمالنێ وهك یهكێتییهك بیریان

گشتی ببێته شوێنی كۆبوونهوهی سیاسی .گرنگی تهكتیكهكانی چهپه.

لهمه كردۆتهوه.

بهالی ئێمهوه داننانێك ههیه بهوهدا كه
زۆر پانتایی گشتی له دهوروبهرماندا ههن،
بهاڵم له بهردهستی جهماوهردا نین تاوهكو
ئهو شتانهی تێدا بكهن كه دهیانهوێت.
پانتایی گشتی شوێنێكی ڕكێف كراوه و،
لهپێناو ئامانجێكی هاوبهشدا بوونی نییه.
له ئێستادا جهختكردهوهیهكی سهرهكی له
شاردا ههیه لهسهر مهسهلهی كۆبوونهوه
و گ��ردب��وون�هوهك��ان :ئایا شوێنی گشتی
ئهوتۆ ههیه كه بتوانین به كردهیی تێیدا
كۆببینهوه؟
شتێكیرت كه لهبارهی بزووتنهوه «وۆڵ
سرتیت بگرن»هوه جێگای سهرنجه توانای
خ��ێ�رای پۆلیس ب��وو ب��ۆ دام��رك��ان��دن�هوه.

*ب��ۆ ماركسیسته جوگرافییهكان،
گۆڕانكارییهكان له بهرههمهێنانهوهی
دۆخ��ی شارنشینیدا (س �هرم��ای �هداری
و لیربالی و ..ه��ت��د) ،بۆ عهدالهتی
ك��ۆم �هاڵی �هت��ی زهروری���ی���ه .ل�هگ�هڵ
ئ�هوهی��ش��دا زۆرێ���ك ل�ه تیۆریست و
ئهكتیڤیستهكانی تر فۆكهسی خۆیان
خستۆته سهر ملمالنێكان له شوێنی
ك��ار .ئایا بزووتنهوهی «وۆڵ سرتیت
بگرن» و ڕاپهڕینه عهرهبییهكان فۆكهس
ئهگێڕنهوه سهر ملمالنێی چینهكان له
فهزای شارنشینیدا؟

ل���هڕووی ئایدیۆلۆژییهوه ،حیزبی
سۆشیالیستیی كرێكاری له بهریتانیا ،كه
یهكێكه له بههێزترین حیزبه چهپهكانی
ئ���هوروپ���ا ،پشت ب �ه ك��رێ��ك��ار و گاركه
دهبهستێت ،لهگهڵ ئهوهیشدا یهكێك له
چاالكییه زۆر سهركهوتووهكانی پهیوهسته
به مهسهلهی باجی سهرنشینییهوه ،كه
مهسهلهیهكی شارنشینییه .ئهم مهسهله
بوو كه بووه مایهی ڕزگاربوون له مارگرێت
تاتچهر .ئهم حیزبه لهڕێگهی مهسهلهی
شارنشینییهوه (چاكسازیی له دابینكردنی
خهرجیی لۆكاڵیی حكومهت) له سیاسهتدا

 دهبێت ههردووكیان پێكهوه دابنێیت .ك��اری��گ �هره و ج��ی��اوازی��ی�ه ڕاستهقینهیئهگهر شوێنهكانی كار بگۆڕیت و شار دروستكردووه.

بزووتنهوهیهكی هاوشێوهمان له باڵی

دهستكاریی نهكهیت دهبێت له ههندێ

دهرب��ڕی��ن��ێ��ك��ی ق �هش �هن��گ��ی كۆنی

ڕاس���ت���ڕەوهوه ه �هی �ه ،ئ �هوی��ش حیزبی

خاڵی دیاریكراودا بپرسیت ئهی ئامانج لهمه

ئهنتۆنیۆ گرامشییم ب �هرچ��اوك �هوت كه

«چای»یه  .Tea Partyههفتهی ڕاب��ردوو چییه؟ ئهگهر خهڵكی ههلومهرجی ژیانی هی ساڵی  1918یه (ههڵبهت گرامشی
حیزبی چایی پهرژینی دهوری مۆنیۆمێنتی

نیشتهجێبوونیان ترسناك بێت و نهتوانن

تێكۆشهرێكی بههێزبوو لهپێناو ئهنجومهنه

جهنگی دووهم��ی جیهانییان له واشنتۆن

باجی شوێنی نیشتهجێبوونهكهیان بدهن،

كرێكارییهكاندا ،)workers’ councils
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دهرب��ڕی��ن��هك��ه دهڵ��ێ��ت :ئهنجومهنه

ك���ردووه ،ك�ه چ��ۆن ش��ار و ژینگهی
باڵهخانهیی built environment
ب�هش��ێ��وهی�هك��ی گشتی شوێنهكانی
كهڵهكهبوونی سهرمایهن ،به زۆرییش
ئهمه له ڕێگهی له موڵكایهتیخستنهوه
 dispossessionڕوودهدات ،لهگهڵ
نرخی ب��هرزی زهوی و خ��ان��وودا ،كه
ههمیشه چینی كرێكار و خهڵكانی
ههژار له زۆربهی شارهكاندا دهیدهن
به دونیای دهرهوه ،ڕێگاكانی دهرهوه،
بۆ دهوروبهرهكان و گیتۆكان و شاره
میللیهكان ،ههندێك ل��هو ئهگهره
چهمكییانه conceptual possibilities
چین كه دهك��رێ��ت یارمهتیامنبدهن
ل�هوهی ب�هرهو ملمالنێی كۆمهاڵیهتی
لهسهر ژینگهی باڵهخانهیی بچینه
پێش؟

بهرههمهێنانه پیشهسازییهكهی كورتیان

 -وهك چۆن شار شوێنی كهڵهكهبوونی

كردۆتهوه .گرامشی دهڵێت« :با ئهم دوو

س �هرم��ای �هی �ه ،ب�هه�هم��ان ش��ێ��وه شوێنی

كرێكارییهكان تهنیا بایهخ ب�هو شتانه
دهدهن ،كه ل�هو هێڵه تایبهتهی ك��اردا
ڕوودهدهن .زۆر گرنگه ئهنجومهنه
كرێكارییهكان بایهخ به ڕێكخستنهكانی
گهڕەك neighborhood organizations
ب����دهن ،چ��ون��ك�ه ئ���هم ڕێكخستنانهی
گهڕەك بهو ئهندازهیهی كه كرێكارهكانی
خاوێنكردنهوهی شهقامهكان [كهناسهكان]
و كرێكارهكانی گواستنهوهو فهرمانبهرهكانی
بانكهكان و ههركهسێكرت لهگهڵ یهكرت
ك���ۆدهك���هن���هوه ،ئ���هوا تێگهیشتنێكی
باشرتیشیان بۆ دۆخی چینی كرێكار وهك
گشتێك  as a wholeدهبێت ،باشرت لهو
تێگهیشتنهی ئهنجومهنه كرێكارییهكان
[بۆ چینی كرێكار] ههیانه و تهنیا له چهند
ئایدیایهكدا دهرب��ارهی هێڵه تایبهتهكانی

ف��ۆڕم�هی ڕێكخسنت پێكهوه دابنێین» .ڕیالیزهبوونی سهرمایهیشه و ،دهبێت ئهم

و ،ڕێكخستنیان سهخته .ج��ا بههۆی
كهمبوونهوهیهكی زۆری كرێكارانی كارگهوه
خهڵێكی زۆر دهپرسن :كوانێ چینی كرێكار؟
وهاڵمهكهی ئهوهیه كه ئێمه دهبێت وهك
سهرجهم ئهو خهڵكانهی ژیانی شارنشینی
بهرههمدێنن و بهرههم دههێننهوه ،وێنای
چینی كرێكار بكهین و كۆنسێپتوالیزهی
بكهین.
*ئایا كۆمێنتێك یان پرسیارێكت ههیه
بۆ سهرجهم ئهو ئهكتیڤیستانهی كه له
دهرهوهن؟
 نهخێر ،من ڕێسایهكم ههیه ،ئهویشئ �هوهی �ه ك �ه هیچ ڕێنامییهك ل �هب��ارهی
پێگه و دۆخه لۆكاڵییهكهیانهوه نادهم به
ئهكتیڤیسته لۆكاڵییهكان ،چونكه ئهوان له
من باشرت دهزانن چی دهكهن!
سهرچاوهكان:
سایتی

(الجدلیة

)Aljadaliyya

ئ �هم چاوپێكهوتنهكهی لهگهڵ هارڤی

پێموایه بۆماوهیهكی درێژ ئهمه سیاسهتی ملمالنێیانهش پێكهوه دابنێین ،ئینجا وهك تۆ ئ�هن��ج��ام��داوه .ئ �هم سایته ب�ه ه �هر سێ
سهرهكیی منه ،بهاڵم بهردهوامیش جهخت دهڵێیت ،من و لێفیبهر و چهند هاوڕێیهكی
لهسهر شارنشینی دهك �هم �هوه ،چونكه

زم��ان��ی ئینگلیزی و ع �هرهب��ی و فارسی

تر ،ومتان سهرمایه سوڕێكی الوهكیی ههیه ،بابهتهكانی باڵودهكاتهوه ،بۆ وهرگێڕانی ئهم

زۆربهی هاوڕێكانم له بزووتنهوه ماركسی كه تێیدا پ��اره له به بیناكردنی ش��ارهوه گفتوگۆیه سودم له ههردوو دهقه عهرهبی
و سۆشیالیستییهكاندا دهیانهوێت تهنیا  city-buildingههڵدهقوڵێت .پیشهسازیی و ئینگلیزییهكه وهرگ��رت��ووه ،كه ئهمهی
ف��ۆك�هس بخهنه س �هر بهرههمهێنان و شار وهك پیشهسازیی پارچهی كهلوپهل خوارهوه ناونیشانهكانییهتی:
بزووتنهوه كرێكارییهكان ،لهبری ئهوهی له كارگهكاندا گرنگه .وهك پێویست لهوه

 -الرصاع عىل الحيز املديني ,حوار مع

وهك گشتێك له دۆخی چینی كرێكار له

ورد نهبووینهتهوهم كێ شار دروستدهكات

ديفيد هاريف ،ترجمة :أسامة إسربhttp:// ،

شاردا بڕوانن.

و چۆن دروستدهكرێت .لهم ڕۆژگ��ارهدا www.jadaliyya.com

*تۆ و هێرنی لیفیبهر و جوگرافهر ه
ماركسیستهكانی تر مشتومڕی ئهوهتان به دهوروب��هردا باڵودهبنهوه و دهجوڵێن
هێزهكانی كار به زۆری ڕێكهوت و كاتین-
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قەیرانی
ماتریالیزمی مێژوویی
وەرگێڕانی :بابان ئهنوهر
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لەڕاستیدا ئاستی ڕادیکالیزمی هەندێک  ،1968لە ڕوانگەی ڕاستڕەوە نەریتییەکانەوە،

داپڵۆسێنەری سەرمایەداریی کۆمپانیا و

لەو پەرچەکردارانەی بینیامن گەلێک سەیر

وەک دوو ڕووداوی وێرانکەر دەرکەوتن،

دام����ەزراوە بیرۆکراسییەکان (دەوڵ���ەت،

ب��وون ،هاوکات ئ��ەوەی جێگەی سەرنجە،

لەبەرئەوە وەسفەکانی (دانیال بێڵ) لە زانکۆکان ،سەندیکاکان و ...هتد) لە الیەکی

ئەو بارگرانییەیە کە چەپەکان ،جیاواز لە

کتێبەکەیدا بە ناوی «لێکدژییە کولتورییەکانی

دیکەوە .چەپ هەر لە سەرەتاوە لەیەککاتدا

ڕاستەکان ،لە مامەڵەکردنێکی سەرکەوتوو

سەرمایەداری» ،وێ �ڕای ئ��ەوەی بەتەواوی

وەک هێزێکی کولتوری و هێزێکی سیاسی-

لەگەڵ ئەو پەرچەکردارانەدا نیشانیانداوە،

لە گۆشەنیگایەکی ڕاستڕەوانەوە نورساوەو

ئ��اب��وری ل��ەخ��ۆی ڕوان��ی��وە ،فاکتەرێکی

ب��ەاڵم تەنها بڕێک بیرکردنەوە بەسە بۆ

ئامانجەکەی گێڕانەوەی ڕێز و شکۆیە بۆ

ی��ارم��ەت��ی��دەری��ش ب���ووە ب��ۆ چەسپاندنی

ڕەوی��ن��ەوەی ئ��ەم دۆخ��ە ن��اوازەی��ە .ئەم

دەسەاڵت ،بەاڵم گەلێک بەدیقەترتە لە هەوڵی

وەرچەرخان بەرەو ئیستاتیکا ،کە جێگەی

فۆڕمە بیرکردنەوەیە ،کە فۆڕمێکی دژ بە

چەپەکان بۆ تێگەیشنت لەوەی دەگوزەرێت.

هەوڵی پۆستمۆدێرنەش بووە.

دەسەاڵت و هەموو گوتارێکە ،ڕەسەنایەتیی

نوسەرانی دیکەش لە منوونەی (تۆڤلەر و

بەاڵم ئەم هێڵە کردەییە سەریکێشاوە بۆ

دەنگەکانی دیکە دووپاتدەکاتەوە ،باوەش بۆ

تەنانەت ماکالهان) ،توانیویانە بە شێوەیەکی

چەندین ئەنجامی بێ مەبەست .بۆ منوونە

جیاوازییەکان و ناناوەندێتیی و چێژی بازاڕیی

وەها کە چەپەکان خۆیان نەیانتوانیوە بیبینن،

سەریکێشاوە بۆ بزاوتن ب��ەرەو سیاسەتە

و تەنانەت خەیاڵیش دەکاتەوە ،بەاڵم لەسەر

گرنگییەکانی شوێن و کات و ئەو شلەژانانە

کولتوورییەکان کە پەیوەسنت بە ئەنارشیزم

حیسابی [واقیعی] بەرجەستە ،کە فۆڕمێکی

ببینن کە لێیان کەوتۆتەوە ،لەبەرئەوەی

و لیبەرتاریزمەوە ،زیاتر ل��ەوەی ڕووی��ان

ڕادیکاڵ و ڕیشەگۆڕە ،تا ئەو ڕادەی��ەی بە

بەدیاریکراوی [ڕاستەکان] بە قووڵی خۆیان

لە نەریتێکی مارکسیستیی بێت ،هاوکات

شێوەیەکی خۆڕسکانە بەکاردەهێرنێت.

لەناو شڵەژانەکاندا تێوەگالبوون .تەنها بەم

ڕۆڵیشی هەبووە لەوەی چەپی نوێ بخاتە

دەشێت کۆی ئەو ئایدیایانەی پەیوەسنت بە

دواییانە چەپ توانی بگاتە بەراوردێکی

ناو چنگی بزووتنەوە دژە پرۆلیتارییەکان و

پۆستمۆدێرنەوە ،لەسەر دەستی بەکارهێنەرە ڕاست و دروستی ئەو پرسانە ،بە بۆچوونی

هەڵوێست و دامەزراوەکانیان .بەم شێوەیە

هەرە بەرپرسیارەکانی ،ببنە ئایدیای هەرە

من کتێبەکەی مارشاڵ بێرمەن[ ،بە ناوی:

چ��ەپ کەوتۆتە دەستی ئ��ەو بزووتنەوە

ڕادیکاڵ ،بۆئەوەی سەرلەنوێ وەک بەشێک

هەرچی ڕەق و بەستووە دەبێتە هەڵم] کە

کۆمەاڵیەتییانەی ،کە هەر خۆیان لێکەوتەی

لە بزووتنەوەیەکی ڕیشەیی و ڕادیکاڵ ،ساڵی  1982باڵوبۆتەوە ،سەرکەوتوو بووە لە

تەنگپێهەڵچنینی سیاسەتەکانی چەپی کۆنن.

کە پاڵنەر بن بەرەو سیاسەتگەلێکی ئازاد

گێڕانەوەی بەها بۆ ئەو پرسانە ،ئەویش لە لە سنورێکدا کە لە باشرتین حاڵەتدا وەک

و ڕزگاریخواز دەرب��ک��ەون��ەوە ،بە هەمان

ڕێگەی تەماشاکردنی مارکس وەک یەکەم

سیاسەتگەلێکی نێگەتیڤ لێیان بڕوانرێت،

ڕێگەی دەرکەوتنەوەی وەرچەرخان بەرەو

گەورە نوسەری مۆدێرنیست[ ،کتێبەکە] لەوە

لە خراپرتین حاڵەتیشدا وەک سیاسەتگەلێکی

میکانیزمە نەرمەکانی ک��ارک��ردن ،وەک

زیاترە تەنها ڕاڤەیەکی مۆدێرنیتە بێت لە

کۆنەپارێزانە لێیان بڕوانرێت ،لەسەر ڕەوتی

ئ��ەوەی دەروازە لەسەر سەردەمێکی نوێ

ڕوانگەیەکی مارکسیستییەوە.

بەرکەوتنیان وەک پرسەکانی ڕەگەز و جێندەر،

لە پەیوەندییە دیموکراسیەکانی کارکردن و

چەپی نوێ سەرقاڵە بە خۆڕزگارکردن

جیاوازییەکان ،کێشەی گەالنی داگیرکراو و

پڕۆژە المەرکەزییەکانی هاریکاریی لەسەر

لە پێوەندە دوالیستییەکانی سیاسەتی

کەمینە چەوساوەکان ،و پرسەکانی ژینگە

بازنەیەکی فراوان.

چ��ەپ��ە ک��ۆن��ەک��ان (بەتایبەتی ل��ە پارتە و ئیستاتیکا ،ئەوا لە ڕاستیدا بەشێک لەو

ڕووداوەکانی سااڵنی شەستی سەدەی

کۆمۆنیستییە تقلیدییەکان و مارکسیستییە

گۆڕانکارییانەی چەپی نوێ لەگەڵ خۆیدا

بیست و مانگرتن و ناڕەزایەتییەکانی ساڵی

ئەرتەدۆکسییەکان) ل��ەالی��ەک ،و هێزی

هێناویەتی پاساوی خۆیان هەبووە ،بەاڵم ئەم
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RAYMOND WILLIAMS
چەپە ،کە بەدیهێنەری ئەو هەنگاوەیە ،ئەوەی

لە هەر توانستێک بۆ هەبوونی ڕوانگەیەکی

دەستنیشانکردنی ئ��اب��وری لۆژیکیی و

نیشانداوە کە باوەڕی بە پرۆلیتاریا نەماوە

ڕەخ��ن��ەگ �ران��ە دەرب�����ارەی خ���ۆی و ئ��ەو

گونجاو نییە (جگە لە هێنانەوە پێشەوەی

وەک ئامڕازێک بۆ گۆڕانی پێشکەوتنخوازانە،

پڕۆسانەی وەرچەرخانی کۆمەاڵیەتی ،کە

تیۆرەکانی سووڕی سەرمایە و کەڵەکەکردنی

هەروەها باوەڕی بە ماتریالیزمی مێژووییش

بناغەی وەرچەرخانێک بوو بەرەو میتۆدە

سەرمایە ،یاخود پەیوەندییە چینایەتییەکانی

نەماوە وەک میتۆدێکی شیکاری( .ئەندرێ

پۆستمۆدێرنیستییەکانی

بە

ن��او بەرهەمهێنان) ،کە لەتوانایدا نییە

گۆرز) بە ئاشکرا ماڵئاوایی لە چینی کرێکار

جەختکردنەوە لەوەی پرسی جێمەبەست

هەڵخزانی خۆی ب��ەرەو پێگە ئایدۆلۆژییە

ک���ردووە ،الی خۆیشییەوە (ئارۆنۆڤیچ)

تەنها ک��ول��ت��ور و سیاسەتە ،ه��ەروەه��ا

الوازەکان ،کە بەراورد بەو هێزانەی لەالیەن

قەیرانی ماتریالیزمی مێژوویی ڕاگەیاندووە.

جەختکردنەوە ل��ەوەی کە تەنانەت لە

نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکانەوە دۆزراونەتەوە الوازە،

هێنانەپێشەوەی

کە چەپەکانیان ن��اچ��ارک��ردووە لە هەمان

بەو شێوەیە چەپی نوێ خۆی دابڕیوە
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بیرکردنەوە.

شێوازی بەرهەمهێنانی وێنەو ئیستاتیکاو

ئەمە جگە لەو گۆڕانکارییانەی لە ڕەهەندی

 .2داننان بەوەدا کە بەرهەمهێنانی وێنە

هێزی ئایدۆلۆژیادا کێبڕکێ بکرێت ،لەو

کات -شوێندا ڕوویانداوە ،کە پەیوەندییە

و گوتار ،ڕووخسارێکی گرنگیی چاالکییەکن،

دەمەی هەموو ئامڕازەکانی پەیوەندی لە

کۆمەاڵیەتییەکانیاش هەر لەو میانەیەوە

کە دەبێت وەک بەشێکی جیانەبووەوە لە

دەستی ڕکابەرەکانیدایە .لە سیمپۆزیۆمێکدا

هەڵدەسەنگێندرێن (بۆ منوونە پەیوەندیی

دووب��ارە بەرهەمهێنانەوە و گۆڕینی هەر

کە ساڵی  1983دەربارەی «مارکسیزم و ڕاڤەی ن��ێ��وان جیاکاریی ڕەگ��ەزی��ی ل��ە باشوری

سیستەێکی ڕەم��زی��ی تەماشای بکرێت.

کولتور» بەسرتا بۆ منونە ،زۆرینەی ئامدەبووان

ئەفەریقیا و بزووتنەوە کرێکارییەکانی

پڕاکتیکە ئیستاتیکی و کولتوورییە گرنگەکان

گرنگییەکی زیاتریان بە (فۆکۆ) و (دێریدا) دا

ئەوروپا و ئەمریکای باکور ،بەهێزترین

و مەرجەکانی بەرهەمهێنانیان ،شایەنی

وەک لە مارکس .ئەوەی جێگەی پارادۆکسە،

بەڵگەیە وەک بابەتێکی سیاسی ،تەنانەت

ئەوەن بە متامەوە گرنگییان پێبدرێت،

کەسێتییەک لە چەپە کۆنەکان (کە بەتەواوی

لە ترۆپکی ئیمپریالیزمی ڕاستەوخۆشدا).

.3داننان بە گرنگی ڕەهەندەکانی شوێن

لەو سیمپۆزیۆمە ب��ەدوور ب��وو) ،ئەویش

پرسەکە تێگەیشتنێکی دینامیکی وەرگرتووە

و کات ،هەروەها داننان بە بوونی جیۆگرافیای

(ڕایمۆند ویلیامز) بوو ،کە ماوەیەکی زۆر

نەوەک وەستاو و ستاتیک ،لەسەر ئاستی

ڕاستەقینەی دیکە بۆ ک��اری کۆمەاڵیەتی،

وانەی لەسەر فۆڕم و بەها کولتوورییەکانی

تیۆریی و ماتریالیزمی مێژوویی ،بۆ درککردن

بەتەواوی وەک حەقیقەتیی شوێن و فەزا

کرێکاران گوتۆتەوە ،ویلیامز هێڵەکانی چەپی

ب��ە گرنگیی ئ��ەم وەرچ��ەرخ��ان��ان��ە .لەناو

مەجازییەکانی هێز ،ئەم فەزایانەش دەبنە

نوێی تێپەڕاندووە و هەوڵیداوە دووب��ارە

بەرەوپێشچوونە هەرە گرنگەکاندا تەنها باس

فەزایەکی زیندوو ،لەبەرئەوەی هێزێکی

ماتریالیزم ب��ەو شێوەیە بچەسپێنێت کە

لە چوار دانە دەکەین:

ڕێکخراون لە جیۆپۆلەتیکی سەرمایەدارییدا،

بە چاالکییە کولتوورییەکان ناویدەبرێت.

.1چارەسەرکردنی جیاوازیی و «ئەوی

لەهەمان ئەو کاتەی کە شوێنەکانی جیاوازیی

ڕایمۆند ویلیامز مۆدێرنیزمی تەنها وەک

ترێتیی  ،»othernessوەک هەر شتێکی

و ئەویرتێتیی ،کە دەبێت ئ��ەوەک ئەوەی

گوتەیەکی ڕاست و دروست ڕەتنەکردۆتەوە،

دیکە نییە ،کە بۆ گوتە تەوەرەییەکانی

لە واقیعدا هەن لێیان تێبگەین ،بە هەمان

بەڵکو لەوەش زیاتر پێشکەشدەکات و دەگاتە

دیکەی مارکس زیاددەکرێن (وەک چین و

ئەو ڕادەی��ەش کە لەناو لۆژیکی گشتیی

ئەو ڕادەی��ەی کە خ��ودی پۆستمۆدێرنیتە

هێزەکانی بەرهەمهێنان) ،بەڵکو وەک شتێک

پەرەسەندنی سەرمایەدارییدا هەن .دواجار

ماسکێکە بۆ داپۆشینی گۆڕانکارییە قوڵە

کە دەبێت هەر لە سەرەتاوە وەک گشتێک

ماتریالیزمی مێژوویی الیەنە جیۆگرافییەکەی

نوێیەکان لە کولتووری سەرمایەداریدا.

ئامادەبێت لە هەر هەوڵێکدا بۆ درککردن

خۆی شێلگیرانە وەردەگرێت،

پ��رس��ی داڕش��ت��ن��ەوەی مارکسیزمی

بە دیالەکتیکی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی .گرنگی

 .4ماتریالیزمی مێژوویی-جیۆگرافیی،

ئەرتەدۆکسی (ل��ەالی��ەن ئ��ەو نوسەرانەی

لەخۆگرتن و کارکردن لەسەر الیەنەکانی

م��ۆدێ��ل��ێ��ک��ی ل��ێ��ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ک����راوە و

ل��ەس��ەر ڕێ��ب��ازی ف�ران��ز ف��ان��ۆن و سیمۆن

ڕێکخستنی کۆمەاڵیەتی لەالیەن ئیتنیک

دیالەکتیکییە ،ن��ەوەک گروپێکی نەگۆڕ و

دی ب��وڤ��وار دەڕۆن ،ه��اوک��ات ل��ەالی��ەن

و جێندەر و ئایینەوە لەناو چوارچێوەی

داخراو بەڕووی تێگەیشتنی دیکەدا .میتا-

هەڵوەشانەوەگەراکانەوە) لە ناواخنی خۆیدا

گشتێتیی توێژینەوەی ماتریالیزمی مێژووییدا

تیۆریی ڕاگەیاندنی حەقیقەتێکی گشتەکیی

هەم زەروورییە هەم پۆزەتیڤە .چەندین

(ئەوەش بە جەختکردنەوە لە دەسەاڵتی پارە

نییە ،بەڵکو هەوڵێکە بۆ سازان لەگەڵ ئەو

وەرچەرخانی گرنگ لەناو ئابوریی سیاسی

و سووڕی سەرمایە) و سیاسەتی چینایەتی

ڕاستییە مێژوویی و جیۆگرافییانەی بوونەتە

و لە خەسڵەتی ئەرکەکانی دەوڵ��ەت ،و لە

(بە جەختکردنەوە لەسەر یەکێتیی خەباتی

خەسڵەتی سەرمایەداری ،بە ئێستاشەوە.

پڕاکتیکە کولتوورییەکاندا هاتوونەتەگۆڕێ ،ڕزگاریخوازی).
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نیولیبراڵیزم
پێشهكی كتێبی
«كورت ه مێژووی نیولیبراڵیزم»

وهرگێڕانی :هاوار محهمهد
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مێژوونووسه داهاتووگ هراكان 1سااڵنی  -1978و كۆتایی به حاڵهتی نهخوازراوی ئهو داكشانه
 1980به خاڵێكی وهرچهرخانی شۆڕشگێڕانه له ههڵئاوساوییه 5بهێنێت كه له دهیهی پێشوودا
مێژووی جیهانی كۆمهاڵیهتی و ئابوری ،دادهنێن .واڵتهكهی گرتبووهوه ،پاشان له ساڵی 1980دا ڕۆناڵد
له ساڵی  1978دا« ،دینگ خیاوبینگ» 2یهكهم ڕەیگان 6ب ه سهرۆكی ویالیهته یهكگرتووهكان
ههنگاوی یهكالكهرهوانهی بهرهو لیرباڵیزهیشن ههڵبژێردرا ،به بلیمهتی و كاریزمایی كهسییانهی
ههڵگرت بۆ ئازادكردنی ئابورییهك كه كۆمۆنیزم خۆی توانی ویالیهته یهكگرتووهكان سهرلهنوێ
له واڵتێكدا بهڕێوهی دهبرد ،كه پێنج لهسهر یهكی بخاتهوه سهر ڕێگای بوژانهوه و ههستانهوهی
دانیشتوانی جیهانی پێكدههێنا .ئهو ڕێڕەوهی كه ئابوری ،ئهوهیش له ڕێگهی پشتیوانیكردن له
دینگ گرتبوویه بهر ،ئامانجی ئهوه بوو له ماوهی ههنگاوهكانی فۆلكهر ،له بانگی یهدهكی فیدراڵیدا
دوو دهی �هدا ،چین له دهوڵهتێكی دواكهوتووی و تێكهڵكردنی بهو سیاسهتانهی كه ئامانجیان
دوورهپهرێز و بهسهرخۆدا داخ �راوهوه بگۆڕێت ئهوهبوو سنوورێك بۆ هێزی كار دابنێن ،ههروهها
بۆ ناوهندێكی ك��راوه بهسهر دینامیكییهتی سهربهستكردنی كهرتی پیشهسازی و كشتوكاڵ و
سهرمایهداریدا ،ئهوهیش به تێكڕای گهشهكردنێكی ڕزگاركردنی سامان و سهروهتهكان لهو كۆتوبهنده
خێرا و ب��هردهوام كه له مێژووی مرۆڤایهتیدا ڕێكخهرییانهی ك ه بهسهریاندا سهپێرنابوو ،ئینجا
منوونهی نهبێت .لهبهرهكهی دیكهی دهری��ای

ئاگاداریكردن و پاراستنی هێزی پاره ،له یهك كاتدا،

ئارامدا و له ههلومهرجێكی ت �هواو جیاوازدا ،ههم له ناوهوه و ههم لهسهر شانۆی جیهانی .لهم
پاۆل ڤۆلكهر ،3كه لهو كاتهدا كهسێكی زۆر دیار سهنتهر ه زۆروزهبهنده ههژێنهرانهوه ،شتێكی وهك
نهبوو (له ئێستادا ناوبانگی باڵوه) ،سهركردایهتی پاڵهێزی شۆڕشگێڕیی له پانتاییهكی بهرفراواندا
بانكی یهدهگیی فیدراڵی ئهمریكی ،ل ه مانگی

باڵوبوویهو ه و دهنگدانهو ه و بهدهمهوهچوونیشی

تهموزی 1979دا گرته دهست ،له ماوهی چهند سهرلهنوێ جیهانی دهوروبهرمانی بهشێوهیهكی
مانگێكی كهمدا گۆڕانكارییهكی دراماتیكی له تهواو جیاواز داڕشتهوه.
سیاسهتی دراوی ئهمریكیدا دروست كرد ،لهو

وهرچهرخانی وهها بهرفراوان و قووڵ به

كاتهیشهوه بانكهكه پێشهنگیی جهنگێكه كه دژ به ڕێكهوت ڕوون���ادهن ،لهبهرئهوهی ناوهڕۆكی

ل ه حهفتاكانهوه،
ههردووالیهنی
بیركردنهوه و
پراكتیكی سیاسی-
ئابوری ،سهرلهبهر
وهرچهرخانێكی
ڕوون و ئاشكرا و
بههێزیان بهرهو
نیولیبرالیزم بهسهردا
هات .بهربهرهاڵیی
و سهربهستكردنی
ئابوری ل ه كۆتوبهند
و ڕێكخستنهكان و
كشانهوهی دهوڵهت بۆ
دهرهوهی چوارچێوهی
چهندین بواری
چاودێریی كۆمهاڵیهتی

ههاڵوسان بهرپای كردووه به بێ ئهوهی سهرنج له بابهتهكهیه گهڕانه بهدوای چییهتی ئهو كهرهسته
ئاكامهكانی بدات (به تایبهتیش ئهو دهرهنجامانهی و ڕێگایانهدا كه بههۆیهوه پێكهاتهی ئابوری
كه پهیوهندییان به بێكارییهوه ههیه) .له بهری

نوێ –كه زۆر جار دهخرێته ژێر دهستهواژەی

ئهتڵهسیشدا ،مارگرێت تاتچهر 4ل ه مانگی نیسان/

«جیهانگیری»یهوه ،-له ههناوی قۆناغه كۆنهكانی

ئهپریلی  1979دا ،كه تازه به سهرۆكوهزیرانی

پێشرتییهوه ،هێرنایه دهرێ .ه�هری�هك�ه له

بهریتانیا ههڵبژێردرابوو ،ویالیهتهكهی دهستی فۆلكهر و رهیگان و تاتچهر و دینگ خیاوبینگ
پێكرد و ئهمهیش هێزی ئهوهی پێدابوو سنوورێك ئهو ئهرگومێنتانهی كهمینه7یان وهرگ��رت كه
بۆ دهسهاڵتی سهندیكا كرێكارییهكان دابنێت سهردهمێكی درێژبوو باڵوبووبوونهوه ،ئهمان
203
گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )63 - 62ساڵی چواردەیەم

گۆڕیان به ئهرگومێنتهكانی زۆرینه( 8له تیۆرهدا ڕۆڵی دهوڵ �هت وا له دۆزینهوهی ههمیشه دهستێوهردانهكانی دهوڵ �هت بۆ
ههموو حاڵهتهكاندا ئهمه به بێ ملمالنێیهكی پارێزبهندیی ئهو چوارچێوه دامهزراوهییهدا ،بهرژەوهندی تایبهتی خۆیان دهشێوێنن و
درێژ ڕووینهدا) .رهیگان نهریتی كهمینهی كه بۆ ئهو پراكتیكانه گونجاوه .بۆ منوونه دهقۆزنهوه.
لهنێو حیزبی كۆمارییدا زیندوو ك��ردهوه ،لهسهر دهوڵ �هت پێویسته گرهنتی بهها و

ل �ه ح�هف��ت��اك��ان�هوه ،ه �هردووالی �هن��ی

كه مێژووهكهی هی سهردهمی باری گۆلد سهالمهتیی سامانه داراییهكان بكات ،دهبێت بیركردنهوه و پراكتیكی سیاسی-ئابوری،
وۆت���هر 9ب��وو له س �هرهت��ای شهستهكاندا .پهیكهربهندی و وهزیفه سهربازی و بهرگری سهرلهبهر وهرچهرخانێكی ڕوون و ئاشكرا و
بینگیش قهڵهمڕەویی سهروهت و دهسهاڵتی و ئاساییشی و دادوهرییهكان دامبهزرێنێت

بههێزیان بهرهو نیولیربالیزم بهسهردا هات.

ههڵكشاوی له یابان و هۆنگ كۆنگ و بۆ پاراستنی مافهكانی موڵكایهتی تایبهت و

بهربهرهاڵیی و سهربهستكردنی ئابوری له

سهنگافوره و كۆریای باشوودا دهبینی ،بۆیه له كاتی پێویستیشدا هێز بهكار بهێنێت بۆ كۆتوبهند و ڕێكخستنهكان و كشانهوهی
لهبری پالنی ئابوریی سهنرتاڵی ،كاری كرد دهستهبهركردنی كاری بازاڕەكان بهشێوهیهكی

دهوڵهت بۆ دهرهوهی چوارچێوهی چهندین

بۆ كۆكردنهوهی هێزهكانی كۆمۆنیزمی بازاڕ گونجاو .ه�هروهه��ا دهبێت دهوڵ���هت ،له

ب��واری چاودێریی كۆمهاڵیهتی ،لهههموو

و ههوڵیدا بیقۆزێتهوه و بهكاری بهێنێت بۆ دۆخێكدا كه بازاڕی ئابوری (له بوارهكانی شوێنێكی جیهاندا و ل�ه بهرفراوانرتین
پاراستنی بهرژەوهندیهكانی دهوڵهتی چینی و وهكو زهوی و ئاو و فێركردن و چاودێریی پانتایدا باو و بهرباڵوبوو .زۆرینهی ههره
ههنگاوێك بیباته پێش .فۆلكهر و تاتچهریش تهندروستی و دهستهبهریی كۆمهاڵیهتی زۆری دهوڵهتان –ههم ئهوانهی كه تازه «له
له سایهی ئاڵۆزییهكی ڕێژەییدا ،دۆكرتینێكی

یان پیسبوونی ژینگهدا) له ئ��ارادا نهبێت ،سككهدرابوون» 12دوای ڕوخانی یهكێتی

دیاریكراویان بهرههمهێنا ،كه به «لیربالیزمی

بازاڕ پهیدا بكات ،تهنانهت ئهگهر پێویست سۆڤییهت و ههمیش دهوڵهتانی چاودێری

ن���وێ» 10ن���اوزهد ك �را و كردیانه بنهمای بێت لهڕێگهی دهستێوهردانی ڕاستهوخۆوه كۆمهاڵیهتی و سۆشیال دیموكراتی تهرزی
سهنرتاڵ بۆ ئاراستهكردنی فیكری ئابوری و ئهم كاره بكات .له دهرهوهی چوارچێوهی كۆن ،وهكو سوید و نیوزلهندا -نوسخهیهكی
بهڕێوهبردن .ڕێك ئهم دۆكرتینه -ئهسڵهكانی

ئ �هم ئ �هرك��ان �هوه ،دهوڵ���هت ههرگیز بۆی

چاككراوی تیۆری نیولیربالیزمیان ههڵگرتهوه،

و ههڵكشانی و ناوهڕۆكهكانی -ئهو شتهیه كه نییه سهركێشی و دهستێوهردان بكات .به ههندێجار به خۆشی خۆیان و ههندێجاریش
لهم كۆنتێكستهدا بایهخی پێدهدهم.

تایبهت له بواری ئابوریدا پێویسته دهوڵهت

له ژێر فشاره ناچاركهرهكاندا ،بهم هۆیهشهوه

نیولیربالیزم بهر له ههر شتێك تیۆرێكه بهردهوام كهمرتین دهستێوهردانی پێویست الیهنیكهم ههندێك سیاسهت و پراكتیكی
دهرب���ارهی پراكتیكی سیاسی و ئابوری ،له ب��ازاڕەك��ان��دا بكات (دوای ئ��هوهی ئهم خۆیان گۆڕی .تهنانهت باشووری ئهفریقای
ب��ڕوای وای �ه باشرتین ڕێگا بۆ باشرتكردن بازاڕانه دادهمهزرێنێت یان پهیدایان دهكات)،

پ��اش ئاپارتاید ،13بهخێرایی باوهشی بۆ

و ب��هرزك��ردن��هوهی دۆخ��ی م��رۆی��ی وا له چونكه به پێی ئهم تیۆره ،دهوڵهت ناتوانێت

نیولیربالیزم گرتهوه؛ وایش پێدهچێت ،وهك

زانیاری پێویست بهدهست بهێنێت كه توانای

دواتر دهبینین ،كه واڵتی چینیی نوێیش به

ئازادكردنی ئازادی و لێهاتووییه داهێنهرییه

بازرگانییهكانی ت��اك �هك �هس��دا ،11لهنێو ئهوهی پێبدات لێكدانهوه و خهماڵندن بۆ ههمان ئاراستهدا دهڕوات .وێڕای ئهمهیش،
چوارچێوهیهكی دام��هزراوهی��ی گشتیدا ،ئاماژەدهرهكانی بازاڕ (نرخهكان) بكات ،یان ل�هم��ڕۆدا بانگهشهكارانی نیولیربالیزم له
كه به ت��وون��دی پارێزگاری له مافهكانی

پێشبینیان بكات ،ههروهها لهبهرئهوهی بوارهكانی پ�هروهرده و فێركردن (زانكۆكان

خاوهندارێتی تایبهت و ئازاديی بازرگانی گروپهكانی فشار و بهرژەوهندییه بههێزهكان و چ�هن��دی��ن پ�هی�مان��گ��ای لێكۆڵینهوه)،
و ئازاديی بازاڕە ئابورییهكان ،دهكات .لهم (بهتایبهتیش له دهوڵهته دیموكراسییهكاندا)
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ئ��ام �رازهك��ان��ی ڕاگ��هی��ان��دن ،هۆڵهكانی

كۆبوونهوهی ئهنجومهنهكانی بهڕێوهبردنی ههستی سهلیم 14بووه و بۆته كڵێشهیهك بۆ زۆرب���وون ،پهیوهندی به زهوی و نهریته
كۆمپانیا گ�هورهك��ان و دام���هزراوه داراییه تهفسیركردن و تێگهیشنت له جیهان و شێوازی ههستهكی و ویژدانییهكانیش .نیولیربالیزم
جیاوازهكان ،دامهزراوهكانی ههستیارهكانی
دهوڵ �هت (و هزارهتهكانی خهزێنه و بانكه
ناوهندییهكان) ،دامهزراوه نێودهوڵهتییهكان

پێیوایه پهیوهندییه ئاڵوگۆڕكارییهكان له

ژیان لهو جیهانهدا.
بهاڵم وا پێدهچێت پرۆسێسی نیولیربالیزم

ب���ازاڕی ئابوریدا » لهخۆیدا بههایهكی

ئاكامی زۆر «خاپووركردنی داهێنهرانه«15ی ئهخالقییه ،دهتوانێت ببێته ڕێنامی كار

وهكو سندوقی دراوی نێودهوڵهتی ( )IMFلهگهڵدا بووه ،نهك تهنیا شكاندنی چوارچێوه

ب��ۆ ك���ردهی م��رۆی��ی ب�هس�هرج�هم شێوازو

و ڕێكخراوی بازرگانیی جیهانی ( )WTOو و هێزه دام �هزراوهی��ی �هك��ان��ی پێشرت (كه فۆڕمهكانییهوه و ،جێگیرهوهی سهرجهم
بانكی نێودهوڵهتی و چهندین دامهزراوهی تهنانهت تهحهدای فۆڕمه تهقلیدییهكانی

بیروباوهڕە ئهخالقییهكانی پێشرتیشه) ،ههر

دیكهدا ،كه جوڵهی دارای��ی و بازرگانیی دهوڵهتی حاكمیهتی 16ك���ردووه) ،بهڵكو لهبهرئهمهیش جهخت لهسهر پهیوهندییه
جیهانی ڕێكدهخهن ،پێگهی زۆر كاریگهرییان

شكاندنی دابهشكردنهكانی كار ،پهیوهندییه گرێبهستییهكان 17له مهیدانی ب��ازاڕدا،

گ��رت��ووه .ب �ه ك��ورت��ی ،نیولیربالیزم وهك كۆمهاڵیهتییهكان،

خزمهتگوزارییهكانی دهك��ات �هوه ،ه�هروهه��ا ب��اوهڕی به توانای

مۆدێلێكی گوتار ههژموونی خۆی سهپاندووه چ��اودێ��ری��ی ك��ۆم��هاڵی��هت��ی ،پێكهاته بهرزكردنهوهی خێروبێره كۆمهاڵیهتییهكان
و كاریگهری بهرچاوی لهسهر شێوازهكانی تهكنۆلۆژییه جیاوازهكان ،شێوازهكانی ژیان ،ههیه ،تا دوا سنووری خۆی ،ئهوهیش له
بیركردنهوه ههیه ،تا ئهو ڕادهیهی ئاوێزانی بیركردنهوه ،چاالكی بهرههمهێنانهوه و ڕێگهی بهرفراوانكردنی تهوهری مامهڵهكانی

David Harvey
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ب���ازاڕەوه ،تا دوای��ی��ن ڕادهی خ��ۆی ،بۆیه كاروباری سیاسییش» دهگرێتهوه .وهك پێشرت

پەراوێزەکان:

ههوڵدهدات سهرجهم شێوازی كردهی مرۆیی له كتێبی «دۆخی پۆستمۆدێرنیتی»دا وتوومه،
بخات نێو پانتایی ب���ازاڕەوه .ئهمهیش به ئهو ئاكامه كولتوورییانهی كه لهم ههژموونه

1. Future historians

ئهخالقییهی بازاڕ دهكهونهوه ،زۆروزهبهند و

2. Deng Xiaoping

زهرورهت پێویستی به داهێنانی تهكنۆلۆژیای

جیاوازی زانیاری و دۆزینهوهی تواناكانی پێكهوهبهسرتاون.
كهڵهكهڵكردن و خهزنكردن و گۆڕین و

3. Paul Volcher

له كاتێكدا لهمڕۆدا چهندین گیڕانهوهی

4. Margaret Tatcher

شیكردنهوه و بهكارهێنانی ڕێسای زانیارییه گشتی ههیه دهربارهی گۆڕانه جیهانییهكان

5. Miserable inflationary

زۆروزهبهندهكان ههیه ،بۆ ڕێنامییكردن و و شوێنهوار و كاریگهرییهكانی ئهم گۆڕانانه،

6. Ronald Reagan

ئاراستهكردنی بڕیارهكان به درێژایی مهیدانی ئهوهی به گشتی نیامنه و نوقسانه چیرۆكێكی

7. minority

سیاسی/ئابوریی نیولیربالیزمه :له كوێوه

8. Majoritarian

بایهخێكی ئێجگار زۆر به تهكنۆلۆژیای هاتووه و چۆن به وهها گشتگیرییهك له

9. Barry Goldwater

زانیاریی دهدات (ئهمهیش وای له ههندێكیان سهر شانۆی جیهانی باڵوبۆتهوه؟ ههروهها

10. neoliberalism

بازاڕی جیهانی ،ڕێك لێرهدایه كه نیولیرباڵیزم

كرد كرد ك ه سهرههڵدان و پهیدابوونی به ئومێدم بهیهكداچوونه ڕەخنهییهكان

individual

Liberating

11.

جۆرێكی نوێی «كۆمهڵگهی زان��ی��اری» لهگهڵ ئهم گێڕانهوهیهدا ئاماژە بدهن به

entrepreneurial freedoms.

ڕابگهیهنن) .ئهم تهكنۆلۆژیایانه پشتیان بوونی چوارچێوهیهك بۆ دی��اری��ك��ردن و

12. newly minted

بهست به چڕبوونهوهی زیاتری مامهڵه

دامهزراندنی ڕێككارییه سیاسی و ئابورییه

13. Post-apartheid

شوێنی و كاتییهكانی بازاڕ ،بۆیه پاڵهێزێكی

ئهڵتهرناتیڤهكان.

14. common-sense

بههێزیان بهرههمهێنا بهرهو ئهو شتهی كه له

لهم دواییانهدا س��وودم وهرگ��رت لهو

15. creative destruction

جێیهكی تردا ناوم ناوه «چڕبوونهوهی كاتی-

گفتوگۆیانهی كه لهگهڵ «جیرار دومینیل» و

16. state sovereignty

شوێنی» ،ب ه جۆرێك كه لهگهڵ بهفراوانبوونی

«سام گیندن» و «لیۆ پانچیچ»دا ئهنجاممداون،

17. contractual relations

مهودای جوگرافی (لهبهرئهمهیه كه ئهوهنده قهرزی ماوهیهكی پێشرتیشم لهئهستۆیه ،هی
جهخت ل�هس�هر بایهخی «جیهانگیری»

«ماسیۆ میوشیی» و «جیۆڤانی ئهریگی»

سهرچاوهكانی وهرگێڕانی ئهم وتاره:

دهك��رێ��ت��هوه) و ك��ورت��ب��وون �هوهی كاتی

و «پاتریك بۆند» و «سیندی كاتز» و «نیل

 .1ديفد هاريف ،الليربالية الجديدة (موجز

گرێبهستی بازاڕدا ،سوود زیاتر دهبێت .ئهم سیمیس» و «پیرتهل ئۆملان» و «ماریا كایكا»

تأريخي) ،ترجمة :مجاب اإلمام ،النارش للنرش،

لهپێشرتێتییهی كه كاتی ماوه كورت ههیهتی و «ئیریك سۆنگیدۆ»یه ،كه له كۆنگرهیهكدا

العبيكان ،الطبعة األوىل ،2008 ,ص.16-11

تهریب و هاوتایه به وهسفه بهناوبانگهكهی دهرب����ارهی نیولیربالیزم ،ب�ه چاودێریی 2- David Harvey, A brief History of
لیوتار بۆ حاڵهتی «پۆست مۆدێرنیتی»،

دامهزراوهی «ڕۆزا لۆكسمبۆرگ» ل ه بهرلینNeoliberalism, Oxford University ،

كه تێیدا «گرێبهستی دهستبهجێ و كاتی» ل �ه ترشینی دووهم/ن��ۆڤ��ێ��م��ب �هری 2001
جێگای «دام���هزراوه ههمیشهیی ه پیشهیی

ڕێكخرابوو ،لهگهڵیاندا كۆبوومهوه و ئهمهیش

و عاتیفی و ڕەگهزی و كولتوری و خێزانی وهك مهشخهڵێك بوو كه وای لێكردم گرنگی
و نێودهوڵهتییهكان ،ئینجا دام���هزراوهی بهم بابهته بدهم.
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Press, New York, 2005, Pp. 14-.

دیدگایهکی ڕەخنهیی دهربارهی
کتێبهکهی تۆماس پیکیتی

«سهرمایه»
ل ه سهدهی بیستویهک

وهرگێڕانی :بابان ئهنوهر
207
گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )63 - 62ساڵی چواردەیەم

نوسینی کتێبێک لهژێر ناوی «سهرمایه«
له الیهن (تۆماس پیکیتی )Thomas Piketty

ئهڵتهرناتیڤی مارکس؟

ئاماژە بهمه ن��ادات و چاوی لێدهپۆشێت،

زۆر جار ئهم کتێبه وهک ئهڵتهرناتیڤێکی

ئهوهش جێگهی سهرسوڕمان نییه ،کاتێک له

هوه ،ه هرایهکی گهورهی نایهوه .نوسهر لهم سهدهی بیستویهکی بهرههمهکهی مارکس– ڕووبهڕووی تۆمهتی ڕۆژنامه ڕاستڕهوهکاندا،
کتێبهدا داوای جێبهجێکردن و سهپاندنی که له سهدهی نۆزدهدا نورساوه -به ههمان که به مارکسییهکی دهمامکدار دهیشوبهێنن،
باجی ههڵکشاو ( )progressive taxationناونیشان ،ههڵدهسهنگێندرێت .ههرچهنده نکۆڵی لهوه بکات که کتێبی «سهرمایه«ی
و باجێکی گهردوونیی دهکات بهسهر سامان ل ه ڕاستیدا پیکیتی ڕهتیدهکاتهو ه وهها
()wealthدا ،بهو پێیهی ئهم دوو باجه تاکه نیازێکی ههبووبێت و قسهیهکی لهو جۆرهی
ڕێگهن بۆ ڕووب �هڕووب��وون �هوهی خواست

مارکسی خوێندبێتهوه.
پیکیتی بۆ پاڵپشتیی ئارگومێنتهکانی

کردبێت ،لهبهرئهوهی ههر له بنهڕهتهوه خۆی کۆمهڵێکی زۆر دات��ای کۆکردۆتهوه.

و ئاڕاستهی پێکهێنانی فۆڕمێکی میراتی کتێبهکهی دهربارهی سهرمایه نییه .ئهو پێامن

ئامار و داتاکانی سهبارهت جیاوازییهکانی

ناڵێت که بۆچی داڕمان و قهیرانهکهی ساڵی

نێوان داه��ات و سامان قهناعهتپێکهر و

()patrimonialی سهرمایهداری ،که خاڵی

ناسینهوهی نایهکسانییهکی «تۆقێنهر»ی  2008ڕووی��دا ،و بۆچی خهڵکی بهشێکی سوودبهخشه .به شێوهیهکی ورد و زیرهکانه
سامان و داهاته .ئهو ب ه شێوهیهکی قورس

درێ��ژی ژیانیان سهرقاڵی خۆڕزگارکردنن

پێداگری دهک��ات لهسهر «باجی میرات

و ناڕحهت ههستاوه به بهدۆکیومێنتکردنی ل ه نههامهتییه دووالیهنهکهی «بێکاریی  »Inheritance taxو «باجی ههڵکشاو» و
وردهکارییهکانی چۆنیهتی قووڵبوونهوهی درێ��ژخ��ای �هن» و «لهدهستدانی ملیۆنان «باجی گهردونی و سهرتاپایی لهسهر سامان
نایهکسانیی کۆمهاڵیهتی ل ه ههردوو الیهنی خانوو بههۆی ڕههنی سهر خانووبهرهوه«- ،ئهگهر بڕەخسێت ،»-بهوپێیهی ئهمانه
سامان و داهات ،له دوو سهدهی ڕابردوودا ،ههروهها هاوکاریشامن نابێت بۆ تێگهیشنت چارهسهرن بۆ زیادبوونی چڕبوونهوهی سامان
لهگهڵ جهختکردنهوه لهسهر سامان به له هۆکاری بهم چهشنه سستبوونی گهشهی و دهسهاڵت ،لهگهڵ ئهوهی تاڕادهیهکی زۆر
شێوهیهکی تایبهتی .پیکیتی ههستاوه به ئابوریی ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا گومان لهوهدا نییه ،که بهشی زۆریان لهڕووی
تێکشکاندنی ئهو بۆچوونه باوهی پێیوایه

ب� هراورد به چین ،یاخود بۆچی ئهوروپا به سیاسییهوهقابیلی جێبهجێکردن نین.

سهرمایهداریی ب��ازاڕی ئ��ازاد بهشێوهیهکی دهست سیاسهتی سکههڵگوشین و ئابوریی

ب �هاڵم پرسیارهکه ئ�هوهی�ه ،بۆچی به

دادپهروهرانه سامان دابهشدهکات ،و قهاڵی گهلێکی داک��ش��اوهوه دیل و زهلیل بووه .تێپهڕبوونی کات ئهم ئاڕاستهیه دهبێته مایهی
سهختی بهرگریکردنه له ماف و ئازادییه ئ �هوهی به ڕاستی پیکیتی ب ه شێوهیهکی قووڵبوونهوهی زیاتری نایهکسانی؟ لهسهر
فهردییهکان .پیکیتی ئهوه پیشاندهدات که

ئاماریی ئهنجامیداو ه –که دهبێت لهمهدا بنهمای داتاکانی (که به هێنانی ههندێک

سهرمایهداریی ب��ازاڕی ئ��ازاد ،له نهبوونی سوپاسگوزاری خۆی و هاوپۆلهکانی بین -ئاماژەی جوانی ئهدهبیی له بهلزاک و جهین
دهستێوهردانێکی ب �هرچ��او و سهرهکیی

بریتییه له پیشاندانی ئاڕاستهی سهرمایه له ئۆستینهوه ،ت��رش و خوێی پێداکردووه)

دهوڵ���هت ب��ۆ دووب����ارهداب �هش��ک��ردن �هوه،

مێژووی خۆیدا ،بۆ بهرههمهێنانی ئاستی یاسایهکی مامتاتیکی داڕشتووه بۆ ڕاڤهکردن و

دهبێته بهرههمهێنی ئۆلیگارشییه دژە ل�� هڕادهب��هدهری نایهکسانی .که ئهمه بۆ

پیشاندانی ئهوهی دهگوزهرێت :کهڵهکهکردنی

دیموکراتیکهکان .ئهمهش بۆته مایهی زۆرێک له ئێمه ههواڵێکی تازه نییه ،بهڵکو ڕوو لهزیادبووی سامان لهالیهن یهک لهسهده
وروژاندنی توڕهیی لیرباڵهکان و رۆژنامهی ئهمه بهتهواوی ئهو دهرئهنجامه تیۆرییهیه ،بهناوبانگهکهوه (که بههۆی بزووتنهوهی «واڵ
«واڵ سرتیت جۆرناڵ»ی کهللهیی کردووه.

ک �ه ک���ارل م��ارک��س ل �ه ب �هرگ��ی یهکهمی

سرتیت داگیربکهن»هوه بۆته چهمکێکی باو)

سهرمایهکهی خۆیدا پێیگهیشتووه .پیکیتی دهگهڕێتهوه بۆ هۆکارێکی ساده و ساکار،
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ئهویش ئهوهیه که بڕی داهاتی گهڕاوهی
سهرمایهی ( ،)rههمیشه خواستی زیادکردنی
تێکڕای گهشهی داهاتی ()gی ههیه ،که
ئهمهش بهپێی پیکیتی له ڕاب��ردوو و ئێستا
و داهاتووشدا ههمیشه وهک «دژبهرییهکی
سێنرتاڵ»ی سهرمایه دهمێنێتهوه.
مهنزومهیهکی ئاماریی لهم چهشنه،
دهکرێت ڕاڤهیهکی بهجێ پێشکهش بکات،
بهاڵم توانستهکهی لهوه دهردهچێت ببێته
یاسایهک ،ههربۆیه پرسیارهکه ئهمهیه:
چ��ی ه��ێ��زێ��ک ئ���هم چ�هش��ن�ه دژب �هری��ی �ه
بهرههمدههێنێت و پارێزگاریی لێدهکات؟
ئهمه ئهو پرسیارهیه که پیکیتی وهاڵمهکهی
النییه .یاسا ه �هر یاسایه ،ئهمه ههموو
پرسهکهیه .ئهگهر پرسیاری بوونی یاسایهکی
لهم جۆره بگێڕینهوه بۆ مارکس ،بێگومان
وهاڵم �هک �هی بریتییه ل ه «ناهاوسهنگیی
نێوان کار و سهرمایه» .ئهمهش ڕاڤهیهکی
ڕوون��ه و ههتاوهکو ئێستا به زیندوویی
ماوهتهوه .له دوای سااڵنی حهفتای سهدهی
بیستهوه ،پاشهکشێی ڕاس��ت و جێگیری
پشکی «ک���ار» ل�ه داه��ات��ی نهتهوهییدا،
دهگهڕێتهوه بۆ پوکانهوهی هێزی سیاسی و
ئابوریی کار ،بهاڵم الی خۆیهوه «سهرمایه«
تهکنهلۆژیاکان مۆبیلیزه دهکات ،و بێکاریی
بهرههمدههێنێت،

و

پیشهسازییهکان

ههنارده [ی دهرهوهی ئهوروپا و ئهمریکا]
دهک��ات ،سیاسهته دژە کرێکارییهکانیش
(وهک سیاسهتهکانی مارگرێت تاتچهر و
ڕۆناڵد ڕیگان) کاریان لهسهر شکاندنی گشت

Thomas Piketty

بهرههڵستییهک دهکرد .وهک (ئاالن باد)ی
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ڕاوێ��ژک��اری ئابوریی مارگرێت تاتچهر ،له به پێدانی کرێیهکی  5دۆالری بۆ ڕۆژێکی

پێویستییان بهوهیه ڕێوشوێنێک بگرنهبهر

ساتهوهختی دوورکهوتنهوهیدا دان بهوهدا کارکردنی  8سهعاتی ،که بهپێی وتهی خۆی ،س �هب��ارهت بهزیادبوونی ل��هڕادهب��هدهری
دهنیت ک ه سیاسهتهکانی دژ ە ههاڵوسان له لهپێناو هاندان و بهرزکردنهوهی خواستی

هێزی ک��ار .لێرهوهیه (کینز) له عهرشی

ههشتاکانی سهدهی ڕابردوودا« ،ئامڕازێکی بهکاربردندایه .زۆرێکیش پێیانوایه نهبوون،

ئیکۆنۆمیسته موحتهرهمهکان دههێرنێتهوه

کاریگهر بوون بۆ زیادبوونی تێکڕای بێکاری،

یاخود الوازیی خواستێکی کاریگهر ،بهرپرسه خوارهوه و پهنادهبرێته بهر بیرکردنهوهیهکی

زیادبوونی تێکڕای بێکارییش ئامڕازێکی له بێبازاڕیی گهوره ( )Great Depressionتهوهرهیی له دهوری «خستنهڕوو -عرض»
خ��وازراو بوو بۆ الوازک��ردن��ی هێزی چینی

ی س��ااڵن��ی سیی س���هدهی بیست .ههر

الی (میڵتۆن فریدمان) ،وهک دهستپێکی

ک��ارک��هر ...ئ���هوهی ئێمه نهخشهمان بۆ ئهمهش ئیلهامبهخشی سیاسهته کینزییه ههڵمهتێکی خاچپهرستانه بۆ جیگیرکردنی –
کێشا ،بهپێی چهمکه مارکسییهکان ،هیچ

فراوانخوازهکان بوو له دوای جهنگی جیهانیی نهوهک کهمکردنهوهی -تێکڕای باجهکان ،و

نییه جگه له دروستکردنی قهیرانێکی دووهم��هوه ،که بووه مایهی کهمکردنهوه ههڵوهشاندنهوهی دهوڵهته کۆمهاڵیهتییهکه
س �هرم��ای �هداری ،ک�ه دووب���اره سوپایهکی جیاوازی و نایهکسانیی نێوان داهاتهکان و لهوێشهوه سهپاندنی دیسپلین بهسهر
یهدهگی کار بهرههمدههێنێتهوه ،ئهمهش (ئهگهرچی هیچ کاریگهرییهکی گهورهی نهبوو هێزهکانی کاردا .دوای ساڵی  1980تێکڕاکانی
ڕێگهی بۆ سهرمایهدارهکان خۆشکرد ،که لهو لهسهر کهمکردنهوهی جیاوازی و نایهکسانیی باج ڕوویان له نزمبوونهوه کرد ،قازانجهکانی
کات ه بهدواو ه بهردهوام قازانجه زۆرهکانیان

نێوان سامانهکان) له ناو گهشهیهکدا که سهرمایه -ک ه سهرچاوهی سهرهکیی داهاتی

کۆبکهنهوه« .لهحهفتاکاندا ،جیاوازیی نێوان خواستێکی بههێز پاڵنهر و جوڵێنهری بوو ،گهوره دهوڵهمهندهکانه -ڕووبهڕووی باجێکی
کرێیی کرێکاره مامناوهندییهکان و سهرۆکی

ب �هاڵم ئ�هم چ��ارهس�هره پشتدهبهستێت به ههره نزم دهبنهوه له ویالیهته یهکگرتووهکانی

کۆمپانیاکان

ئهمریکا ،ئهمهش پاڵنهرێک بوو ههتاوهکو

ئهنجومهنی

بهڕێوهبردنی

تواناداریی ( )empowermentڕێژەیی چینی

دهگهیشته نزیکهی ( 1ب هرامبهر  .)30ئهم کارکهر و بونیادنانی «دهوڵهتی کۆمهاڵیهتی لێشاوی سامان ڕووبکاته نزیکهی لهسهدا
ڕێژەیه له ئێستادا دهگاته زیاتر له ( 1ب هرامبهر ( »social stateچهمکهکهی پیکیتی) ،که یهکی دانیشتوان ،بهاڵم کاریگهرییهکانی ئهمه
 ،)300له دۆخی کۆمپانیاکانی هاوشێوهی سهرچاوهی تهمویلکردنی بریتیدهبێت له لهسهر گهشه ( )growthکهمبایهخه ،وهک
«مهکدۆناڵدز»یشدا دهگاته نزیکهی ( 1باجی ههڵکشاو .پیکیتی دهنوسێت« :دواجار ،پیکیتی دهیخاتهڕوو .بهمجۆره کاریگهریی
بهدرێژایی سااڵنی  ،1980-1932واته نزیکهی

ب هرامبهر .)1200
بهاڵم له بهرگی دووهمی سهرمایهکهی

«داچ���ۆڕان*»ی قازانجی دهوڵهمهندهکان

نیو س�هده ،باجی داهاتی ( )income taxبۆ گشت توێژەکانی کۆمهڵگه (که ئهمهش

خۆیدا –که پیکیتی نهیخوێندۆتهو ه و به ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا گهیشتۆته گوتهیهکی دیکهی دڵخوازی ڕاستڕهوهکانه)،
ئاسوودهییهوه له ئاستیدا چاو دهپۆشێت-

تێکڕای  81لهسهدا» ،لهگهڵ ئهوهشدا ئهم بهدینههات .ئ�هم شتانه هیج یاسایهکی

مارکس ئاماژە ب�هوه دهدات که خواستی ڕێژەیه ب ه هیچ جۆرێک ئاستی گهشهی

مامتاتیکیی ناتوانێت بیانسهپێنێت .کارهکه

س�هرم��ای�ه ب��ۆ ک �هم��ک��ردن �هوهی کرێکان ،پهکنهخستووه (ک�ه ئهمهش بهڵگهیهکی

گشتی پهیوهسته به سیاسهتهوه.

دهگاته ئاستێک توانای ب��ازاڕ بۆ وهرگرتن دی��ک�هی پیکیتییه ب��ۆ بهدرۆخستنهوهی
و پێشوازیکردن له بهرههماکانی سهرمایه ،بیروباوهڕ و تێڕوانینی ڕاستڕهوهکان).
بهرتهسکدهبێتهوه( .هێرنی فۆرد) دهمێکه

پاشان له سااڵنی دوات��ردا ڕهوڕهوهک��ه
ل�ه ت �هواوک��ردن��ی س��وڕی خ��ۆی ب���هردهوام

له کۆتایی شهستهکاندا ،زۆرێ��ک له بوو ،ئهو پرسیارهش که زۆرترین جهختی

ئهم تهنگهژەیهی ئاشکراکردووه و فهرمانیدا سهرمایهدارهکان گهیشتنه ئهو باوهڕهی که لهسهردهکرایهوه ئهمه بوو :خواست لهکوێیه؟
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ههمان ئهو پرسیارهی پیکیتی ب ه شێوهیهکی

بریتییه له گهشهی کهلێن و جیاوازییهکانی نێوان

سیستامتیک چاوی لێپۆشیوه .سااڵنی نهوهدهکان

سامان و داه��ات ،سامان و داهاتی نێوان یهک

خۆی لهم پرسیاره الدا ،ئهویش ب ه بهرفراوانبوونێکی لهسهدهکهی س �هرهوهی دانیشتوان و زۆرینهی
گهورهی «کریدیت» ،لهناویشیدا درێژبوونهوهو خهڵکه ئاساییهکه.
بهرفراوانبوونی دارایی ڕههنهکان بۆ بازاڕگهلێکی
الوهک��ی –ب��ازاڕی ڕههنه خانووبهرهییهکان،-

سهرمای ه وهک پڕۆسه

بهاڵم باڵۆنی دهستامیهکان ( )assetsکه یهکێک

س��هرهڕای ئ �هوه ،ئارگومێنتهکانی پیکیتی

له بهرئهنجامهکانی ئهو دۆخه بوو ،ههر دهبێت گرانییهکی گهورهیان تێدایه .لهسهر پێناسهیهکی
بتهقێت ،ئهمهش له سااڵنی ( 2007و )2008دا ههڵه بۆ سهرمایه ڕاگیربوون .سهرمایه جگه له
ڕوویدا و کۆمپانیای «لیهامن برهزهرس» کهوت و پڕۆسه هیچی دیکه نییه .زۆربهی کات پڕۆسهی
لهگهڵیشیدا کۆی سیستهمی کریدیت .ههرچۆنێک دهستاودهستکردنی پارهیه ،لهپێناو راکێشانی پارهی
بێت تێکڕای قازانج و زیادبوونی چڕبوونهوهی

زیاتردا ،ههر به تهنها ل ه چوارچێوهی چهوساندنهوه

سامانی فهردیی بهو خێراییه ل هڕادهبهدهره له

و ئیستغاللکردنی هێزی کاردا قهتیس نهبووه،

دوای ساڵی 2009هوه ،وهه��ای ک��ردووه گشت بهاڵم پیکیتی سهرمایه وهک سندوقی دهستامیهی
کهرته ئابورییهکان و ت��هواوی مرۆڤایهتی له ههڵگیراوی تاکهکان و کۆمپانیاکان و حکومهتهکان
دۆخێکی گراندا بژین .له ئێستادا تێکڕای قازانجی

دهناسێنێت ،ک ه ئامادهی ئاڵوگۆڕه له ب��ازاڕدا،

کۆمپانیاکان ،زیاتر له ه�هر کاتێکی دیکهی بهبێ ڕوانین لهوهی شیاون بۆ بهکارهێنان ،یاخود
مێژووی ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا ڕووی

نا .ئهمهش ههریهکه له زهوی ،خانوبهره و مافی

له بهرزبوونهوه کردووه .کۆمپانیاکان لهسهر بڕی خاوهندارێتیی فکری دهگرێتهوه ،هاوشان لهگهڵ
گهورهی پارهی کاش دانیشتوون و خهرجکردنی کاره هونهرییهکان و ئهو خشڵ و ڕازێنهرهوه
ڕهتدهکهنهوه ،لهبهرئهوهی دۆخی بازاڕ گهرم و ههمهچهشنانهی م��رۆڤ ههیهتی .چۆنیهتی
پڕجوڵه نییه.
فۆڕمولهکهی پیکیتی بۆ یاسا مامتاتیکییهکه،

دیاریکردنی بههای ئ �هم شتانه کێشهیهکی

ل ه کۆتایی
شهستهکاندا ،زۆرێک
ل ه سهرمایهدارهکان
گهیشتن ه ئهو باوهڕەی
ک ه پێویستییان بهوهیه
ڕێوشوێنێک بگرنهبهر
سهبارهت بهزیادبوونی
لهڕادهبهدهری هێزی
کار .لێرهوهی ه (کینز) له
عهرشی ئیکۆنۆمیسته
موحتهرهمهکان
دههێنرێتهوه خوارهوه
و پهنادهبرێت ه بهر
بیرکردنهوهیهکی
تهوهرهیی ل ه دهوری
«خستنهڕوو

تهکنیکییه و کۆدهنگییهک نییه لهسهر شێوازی

زیاتر سیاسهته چینایهتییهکان پهردهپۆش دهکات چارهسهرکردنهکهی ،لهپێناو ههژمارکردنێکی
وهک ل��هوهی پ �هردهی��ان لهسهر ههڵبداتهوه .وردو دهقیقی تێکڕای داهات (د) ،به دڵنیاییهوه
وهک (وارن بافیت) –سێیهم گهورهترین پیاوی

پێویستامن به ڕێگهیهکه بۆ دیاریکردنی بههای

جیهان -تێبینیی کردووه« :بهدڵنیاییهوه شهڕێکی سهرمایهی بنهڕهتی .بهداخهوه ڕێگهیهک بوونی
چینایهتی لهئارادایه ،ئهوهش چینهکهی منه ،چینی

نییه بۆ دیاریکردنی ،که بێبهری و سهربهخۆ بێت

دهوڵهمهندهکان ،که ئهم شهڕه ئهنجامدهدات له بههای شمهک و ئهو خزمهتگوزارییانهی له
و ههر خۆشامن براوهین» .یهکێک له فاکتهره بهرههمهێنانیدا بهکاردههێرنێن ،یاخود سهربهخۆ
دهروازهییهکان بۆ بردنهوهی دهوڵهمهندهکان،

بێت له نرخهکهی له بازاڕدا .کۆی بیری ئابوریی
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نیۆکالسیکی (ک �ه بنهمای بیرکردنهوهی تێکڕای داهاتی سهرمایهی بهکارهێندراو
پیکیتییه) ،لهسهر ئهم بازنه بهتاڵه دامهزراوه

ئهگهر نهڵێین یۆتۆپیین .ئهوهی گومانی تێدا

بهرزبێت ،دهگهڕێتهوه بۆئهوهی که بهشێک نییه ئهوهیه ،که پیکیتی مۆدێلێکی عهمهلیی

(دوای ههموو ههوڵێک ،ئاو به ئاو راڤه ل �هم سهرمایهیه ،له دهستاودهستکردن بۆ سهرمایه و شێوازی کارکردنی له سهدهی
کشاوهتهوه ،یاخود ب ه شێوهیهکی کردارهکیی

بیستویهکدا بهرههمنههێناوه .ههربۆیه

دهکات**).

تێکڕای داهاتی سهرمایه ،ب ه شێوهیهکی مانگرتنی خۆی ڕاگهیاندووه .کورتبوونهوهی

هێشتا پێویستامن به مارکس ،یاخود به

یهکالکهرهوه راوهستاوهته سهر تێکڕای گهشه،

پانتایی سهرمایه بهتهنها له سهرمایهگوزارییه هاوتاکهیهتی له سهدهی بیستویهکدا.

چونکه سهرمایه به چاوپۆشین له پڕۆسهی نوێیهکاندا (که ئهمه دیاردهیهکه و ئێستا
بهرههمهێنان و به جهختکردنهوه لسهر ئهوهی دهیبینین) ،دهتوانێت تێکڕای داهاتی بهرز

*economics
گوزارشتێکی

،Trickle-down

سیاسیی-ئابورییه،

لهگهڵ

بهرههمیهێناوه ،دیاریناکرێت .بههاکهی لهو بهشهی سهرمایه دهستهبهربکات ک ه له ئهوهی سیاسهتێکی ئابوری سهرمایهدارییه،
به شێوهیهکی گ�هوره کاریگهر دهبێت به ئاڵوگۆڕ و دهستاودهستکردندایه.
بارودۆخی سهوداگهریی ،که دهتوانرێت

به وتهی خۆیان بۆ چارهسهری قهیرانهکانی

دروستکردنی دهگمهنیی دهستکرد تهنها خواست بهکاریدههێنن ،هاوکات لهالیهن

ئاڕاستهکهی له میانهی (ناعهقاڵنییهکی لهوهدا کورتنابێتهوه ،که کۆمپانیا نهوتییهکان ڕهخ��ن �هگ��رهک��ان��ی��ان �هوه ب��هرام��ب��هر ئ�هو
ک���ارا)هوه بگۆڕێت ،که ئهمهش دان �راوی

بۆ دهستهبرکردنی تێکڕای داهاتی بهرز سیاسهته ئابورییهی داوای وهبهرهێنان

ئیکۆنۆمیستی ئهمریکی (گرینسپان)ه ،وهک دهیکهن ،بهڵکو پهنابردنی گشت جۆرهکانی و سهرمایهگوزاریی زیاتری دهوڵهمهند و
سیامیهکی ن��اوازهی بازاڕهکانی کۆمپیاله سهرمایه بۆ ههمان میکانیزم کاتێک ههلیان سهرمایهدارهکان دهکات ،بهکاردههێرنێت،
و نیشتهجێکردن (االس���ک���ان.) housing-

بۆ دهڕهخسێت ،ههمان بابهته .ئهمه بناغه بهوپێیهی ههر جوڵهیهکی ئهمان کاریگهریی

ئهگهر نیشتهجێکردن و سهوداگهرییه و زهمینهکهیه :خواست بۆ تێکڕای داهاتی پۆزهتیڤی لهسهر ههژارهکان دهبێت ،بهو
خانووبهرهییهکان (العقاریة – )estate -سهرمایه (جا پێناسه و رێگهی پێوانهکهی مانایهی ههرچی له پهرداخه گهورهکهی
ئهمه جگه له بههای بابهته هونهرییه ههرچییهک بێت) ،ههتاوهکو ههمیشه س���هرهوه س��هرڕێ��ژی ک��رد و چ��ۆڕای��هوه،
ج��ۆراوج��ۆرهک��ان��ی خ���اوهن سندوقهکانی

تێکڕای گهشهی داهات زیادبکات .بهمجۆره دهچێته ناو پهرداخه بچوکهکانی خوارهوه!

وهبهرهێنان -له پێناسهی سهرمایه دهرکهین سهرمایه دووب��ار ه بهرههمهێنانهوهی خۆی ئیکۆنۆمیستهکانی دهوروبهری رۆناڵد ڕیگان،
(پاساو و ئارگومێنتی خستنهناو پێناسهکهوه مسۆگهر دهک���ات ،ئیدی ئاکامهکهی بۆ بهشێکی سهرهکی بوون له بهرگریکارانی ئهم
تاڕادهیهک الوازه) ،ئهوا تهفسیرهکهی پیکیتی

زۆرینهی زۆری خهڵک چهندێک ناڕهحهت سیاسهته.

بۆ قووڵبوونهوهی جیاوازییهکان لهسامان بێت .چینی سهرمایهداریش بهوجۆره دهژین.
و داه��ات��دا ،راستهوخۆ س �هر ب �هرهوخ��وار

**ئیدیۆمێکی ئینگلیزییه ،لێرهدا واته

ئهو داتایانهی پیکیتی ئامادهیکردوون ،ڕاڤ �ه و شیکارییهکانی ،هیچ ئیزافهیهک

ههڵدهگهڕێتهوه ،ئهگهرچی پێناسهکهی بۆ شتی گهلێک ب�هه��اداری��ان تێدایه ،بهاڵم ناخهنه سهر پرسیار و ئیشکالهکان.
دۆخی جیاوازی و نایهکسانییهکانی ئێستا و ل هڕاستیدا تهفسیرهکهی بۆ زیادبوونی
داهاتوو به راوهستاوی دهمێننهوه.

نایهکسانی و جیاوازییهکان و دهرکهوته

پ���اره ،زهوی ،خ��ان��ووب �هره ،کێڵگه و ئۆلیگارشییهکان ،گهلێک ن���اڕهوا و پڕ

سهرچاوه:
-گۆڤاری (بدایات) ،ژماره ( ،)11بههاری

ئهو ئامێرانهی به شێوهیهکی بهرههمهێن کهموکورتین .پێشنیارهکانیشی سهبارهت (.)2015
بهکارناهێندرێن ،سهرمایه نین .ئهگهر ڕاستکردنهوهی نایهکسانییهکان ساویلکانهن،
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