هۆبزباوم

مێژوونووسێک؛ خەونی بە جیهانێكی باشترەوە دەبینی
حەسونە مسباحی
لە عەرەبییەوە :بەختیار ئەحمەد ساڵح

لــە كاتــی خوێندنــەوەی بەرهەمەكانــی

سیاســییەكەی كاریگەیــری لــە ســەر ژیــان و

كــە خــاوەن رسوشــتێكی چینایەتــی–

هۆبزبــاوم ،خوێنــەر پێوەندیــی نێــوان

بەرهەمەكانــی دانــا ،تــا كۆتایــی ژیانــی وەك

دژبەیــەك بــوو دەرەنجامــی گۆڕانكاریــی

لــێ

ماركســییەك مایــەوە .ســەرباری پاشەكشــێی

شۆڕشــی فەڕەنســی و لێكەوتەكانــی هێنایــە

تێكدەچێــت ،ئــەو كەســەی كــە ڕاســتییە

پــارت و ڕێكخــراوە كۆمۆنیســتەكان لــە

ئــاراوە ،ئــەو گۆڕانكارییانــەی كــە زۆرینــەی

مێژووییەكانــی كــردوە بــە چیرۆكێــك و لــە

سەرتاســەی جیهانــدا ،بــەاڵم ئــەو دڵســۆز

هێــزە كۆمەاڵیەتییــەكان تێیــدا ژیــان .هــەر

دیــد و كەســانی ئاســایی و پەراوێزخـراوەوە

بــوو بەرانبــەر بــە بیركردنــەوەی خــۆی هــەر

هێزێــك نوێنــەری توێژێكــی كۆمەاڵیەتــی

گێڕاونەتییــەوە ،ئــەو كەســانەی ئەگــەر

ئەمەیــش وەك مێژوونووســێكی كەموێنــە

بــوون ،تــا ئــەو كاتــەی كــە رسوشــتی ئــەو

قوربانییەكانیــان نەبوایــە و ڕووبــەڕووی

هێشــتییەوە.

ملمالنــێ چینایەتییــە دیــاری بــكات و

مێژوونــووس

و

گێــڕەرەوەی

ســتەمكارەكان نەبوونایەتــەوە هیــچ كات
نوێگەرییــش لــە دایــك نەدەبــوو .هۆبزبــاوم

چیــن و توێــژەكان لێــك جیــا بكاتــەوە دوای
هۆبزباومی ئینسكلۆپیدیا

تەنهــا ڕووداوەكانــی بــە پێــی كاتەكانیــان

هۆبزبــاوم

ناگێڕێتــەوە ،بەڵكــوو بــە قوواڵییــی پێكهاتــە

ئینســكلۆپیدیایییەكەی نــارساوە ،كــە

وەك هەمــوو شۆڕشــەكانی تــر ،شۆڕشــی

كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەكانــدا ڕۆدەچــوە

پێكدێــت لــە  4بەش« ،ســەردەمی شــۆڕش و

فەڕەنســایش دووچــاری شۆڕشــی پێچەوانــە

خــوارێ و دەیپشــكنی و ڕەخنــەی دەگــرت،

توندڕەوییەكان و ســەرمایە و ئیمپڕاتۆریەت،

بــوەوە و دووچــاری شكســت هــات ،بــە

تــا بزانێــت چەنــدە ڕێــی تێدەچێــت.

تــا ئێســتایش كتێبــی ســەردەمی شــۆڕش بــە

هــۆی پیالنگێــڕی و هاوپەیامنیــی سیســتەمە

هــۆكار و دەرئەنجامەكانــی بــە شــێوەیەكی

ســەرچاوەیەكی گرینــگ دادەنرێــت بــۆ

كۆنەكانــی دەســەاڵت ،كــە پێــی وابــوو

ڕاســتەوخۆ شــی دەكــردەوە و پێكییــەوە

ئــەو لێكۆڵەرانــەی ،كــە بایــەخ بــە مێــژووی

دەســتوەردانی بێگانــە تەنهــا ڕێگەیــە

دەبەســتەوە بــە شــێوەیەكی تــەواوكار لــە

شــۆڕش و فەلســەفەكەی دەدەن .لــەم

بــۆ دووبــارە گێڕانــەوەی دەســەاڵتەكەی.

بوارەكانــی ئابــووری ،كۆمەاڵیەتــی ،سیاســی

كتێبــەدا «ســەردەمی شــۆڕش» هۆبزبــاوم

ئــەم هاوپەیامنێتییــە لــە نێــوان سیســتەمە

و كەلتــووری بــە شــێوەیەك كــە دەرەنجامــی

مێــژووی ئەورووپــا دەنووســێتەوە لــە كاتــی

ڕەهاكانــی دەســەاڵت ،لــە بــەر ترســی ئــەوە

كۆتایــی دەبــوە وێنەیەكــی زینــدووی ژیانــی

ســەرهەڵدانی شۆڕشــی فەڕەنســییەوە،

بــوو كــە نــەوەك ئــەو شۆڕشــە تــەواوی

قۆناغێكــی مرۆڤایەتــی .هۆبزبــاوم لەبــەر

ئــەو شۆڕشــەی كــە بــە ڕووداوێكــی نــاوازە

ئەورووپــا بگرێتــەوە .لــە ڕاســتیدا ئــەو

ئــەوەی كــە بیریارێكــی دەوڵەمەنــد بــوو

دادەنرێــت لــە مێــژوودا ،تــا لــە ڕێگەیــەوە

شۆڕشــە جیهانــی بــوو هیــچ دەوڵەتێــك لــە

بــە كەلتــوور و زانیــاری ،دەیتوانــی رشۆڤــەی

بچێتــە قوواڵییــی پێكهاتــەی ئابــووری و

بەرانبەریــدا پارێــزراو نەبــوو ،ڕاپەڕینەكــەی

كۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی بــە یەكــەوە

كۆمەاڵیەتــی و ئــەو دۆخــە گشــتییە بخاتــە

ســاڵی  1789ڕاپەڕینــی تەنهــا گەلێــك

ببەســتێتەوە.

ڕوو ،كــە بــەر لــە شــۆڕش لــە ئــارادا بــوە،

نەبــوو ،بەڵكــوو بەهــاری تــەواوی گەالنــی

هۆبزبــاوم لــە ئەســكەندەرییە لــە دایــك

ئــەو كاتــەی كــە دۆخــی جوتیــارەكان

ئەورووپــا بــوو .ئــەم خەونــە بەهێزتــر و

بــوو ،لــە ڤیەننــا و بەرلیــن گــەورە بــوو ،لــە

بــەرەو خراپبــوون دەچــوو باجــی دەرەبــەگ

كاریگەرتــر بــوو لــە ئەفســانەی ناپلیــۆن،

كاتــی دەركەوتنــی نازیــزم و لــە تەمەنــی

بەشــی هــەرە زۆری داهاتــی جوتیــاری بــۆ

كــە وەك كەســایەتییەكی شۆڕشــگێڕ

هــەژدە ســاڵیدا پەیوەســت بــوو بــە پارتــی

خــۆی دەبــرد .هۆبزبــاوم جیــاواز بــوو بــە

دەركــەوت و گوزارشــتی لــە ئایدیۆلۆجیــای

كۆمۆنیســتی ئینگلیــزی ،پابەندبوونــە

شــیكردنەوەی دینامیكیەتــی كۆمەاڵیەتــی،

فەرەنســییەكان دەكــرد بــە تایبــەت
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بــە

نووســینە

لەدایكبوونێكــی شۆڕشــگێڕانەی ســەخت و
دژوار.

جوتیــارەكان ،ئەڵبەتــە ناپلیــۆن نەیتوانــی كە

ڕاپەڕینێــك ڕووی دا كــە لــە دوای شۆڕشــە

شۆڕشــی یەكســانی و ئــازادی و دەســەاڵتی

جوتیارییەكــەی فەڕەنســا بــە گەورەتریــن

گــەل تێــك بشــكێنێت ،لەبــەر ئــەوەی كــە

شــۆڕش دادەنرێــت .لەگــەڵ ئەوەیشــدا

ئــەوە ئــەو خەونــە بــوو ،كــە بــوە هەوێنــی

كــە ئــەم ڕاپەڕینــە لــە دژی سیاســەتە

شۆڕشــەكانی ســەدەی نۆزدەهــەم لــە

فاشیســتییەكەی ســتالین بــوو ،بــەاڵم

فەڕەنســا نــەوەك یــادی ناپلیــۆن.

ئــەم هەڵوێســتە نەبــوە بەربەســت و

ئەریــك هۆبزبــاوم الیەنگریــی خــۆی بــۆ

ڕەتكردنــەوەی شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر ،ئــەو

هــەژارەكان نەشــاردوەتەوە ،ڕۆشــناییی

شۆڕشــەی كــە زۆر كــەس پێیــان وابــوو

خســتوەتە ســەر ژیانــی پــڕ لــە ناخۆشــیی

هەڵەیەكــی مێــژووی بــوو بــەو بیانــوەی،

لەنێــوان

كــە ڕووســیا ئامــادە نەبــوو بــۆ شۆڕشــی

ســاڵەكانی  1848-1815كــە ئاســتی

سۆسیالســتی بــە هــۆی الوازیــی چینــی

هەژاریــی خراپــر بــوو لــە گونــدەكان ،بــە

كرێــكار و بوونــی زۆرینــەی جوتیــار و

تایبــەت لــە نێــو كرێــكارە كرێگرتەكانــدا

گواســتنەیش بــۆ سۆســیالیزم بــە كارێكــی

ئەمەیــش كەلێنــی نێــوان هــەژار و

ئەســتەم دادەنــرا لــە واڵتێكــدا ،كــە

دەوڵەمەندەكانــی زیاتــر كــرد ،تــا دەهــات

نەخوێنــدەواری تێیــدا بااڵدەســت بــوو .لــە

زیاتــر دەبــوو بــە شــێوەیەك كــە یەكێــك

كەســایەتیی لینینیشــدا كەســێكی دژەشۆڕش

لــە خامنــە خانەدانــەكان ئاراییشــتكردنەكەی

بــە دی نەدەكــرا ،كــە ڕێكخــەری كودەتــا

ملیۆنونیوێــك فڕەنكــی تێدەچــوو ،لــە

و دژی دیموكراســی بێــت و گرینگیــی

كاتێكــدا كــە بــە هــەزاران ژن بــە برســێتی

ئــەو كەســە لــە نزیكایەتیــی جەمــاوەر و

لــە شــەقامەكاندا دەســووڕانەوە ،هــەژاری

زانینــی خواســتەكانی دەردەكەوێــت ،هــەر

بــە ئەندازەیــەك زیــادی كردبــوو ،كــە وای

بۆیــە لینیــن هیــچ كات دوودڵ نەبــوو

لــێ كــردن شــۆڕش ڕا بگەیەنــن ،بــەاڵم

لــە بەخشــینی زەوی بــە جوتیــارەكان و

ئــەوان خــاوەن ڕێكخســتنی پێویســت

دابەشــكردنی بــە ســەریاندا ،كاتێكیــش

نەبــوون ،تــا یاخیبوونەكەیــان بگاتــە شــتێك

كــە جەنــگ كۆتایــی پــێ هــات جوتیــارە

زیاتــر لــە مەترســییەكی گــوازراوە لــە

ڕووســەكان هەســتیان بــە گەشــبینی

ســەر سیســتەمەی كۆمەاڵیەتــی ،لەگــەڵ

دەكــرد ،لەبــەر ئــەوەی خواســتی زۆرینەیان

ئەوەیشــدا كــە زۆرینــەی جوتیــارەكان

بەدەســتهێنانی زەوی و كرێــی گونجاوتــر و

كەســانی نەخوێنــدەوار و دواكەوتــوو

كاتــی كاری كەمــر بــوو بــۆ كرێــكارەكان .بە

بــوون ،بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت كــە

پێــی بۆچوونــی هۆبزبــاوم ،بــژاردە لێــرەدا

شــۆڕش یەكێــك نەبــوە لــە خەمەكانیــان،

لــە نێوان ڕووســیای لیبـڕاڵ و دیموكراســی و

تــا ئــەو كاتــەی كــە لــە ســاڵی 1946

نالیبڕاڵــدا نەبــوو ،بەڵكــوو لــە نێــوان ڕوســیا

كەســە

زەحمەتكێشــەكان،

هۆبزباوم فاشیزم
وەك كاردانەوەیەك
و شۆڕشێکی
پێچەوانە بەرانبەر بە
میراتی ڕۆشنگەری و
شۆڕشی فەڕەنسی
هەژمار دەكات،
سەرهەڵدانی
ڕاستیی ڕادیكاڵییش
شتێك نەبوو جگە
لە وەاڵمێك بۆ
مەترسیی شۆڕشی
كۆمەاڵیەتی و هێزی
چینی كرێكار
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و لەبــەر یــەك هەڵوەشــانەوە بــوە ،لەبــەر

هۆبزبــاوم فاشــیزم وەك كاردانەوەیــەك

ڕاســتیی ڕادیكاڵییــش لــە دوای جەنگــی

ئــەوەی ناكرێــت لــە ســەدەی بیســتەم تــێ

ئەژمــار دەكات بەرانبــەر بــە میراتــی

جیهانیــی یەكــەم شــتێك نەبــوو جگــە

بگەیــن بــە بــێ تێگەییشــن لــە شۆڕشــی

ڕۆشــنگەری و شۆڕشــی فەڕەنســی،

لــە وەاڵمێــك بــۆ مەترســیی شۆڕشــی

ڕوســیا ،هۆكارەكەیشــی دەگەڕێتــەوە بــۆ

هاوشــێوەی شۆڕشــە عەرەبییەكانــە

كۆمەاڵیەتــی و هێــزی چینــی كرێــكار .بــە

چەنــد هۆكارێــك گرینگرتینیــان ئــەوە بــوو،

لەبــەر ئــەوەی بــە هــۆی زاڵبوونــی

بــێ ئــەم گۆڕانكارییانــە فاشــیزم ســەری

كــە شــۆڕش پاڵنــەری بــۆ ســەرمایەداری

شۆڕشــی پێچەوانــە وەك كاردانەوەیــەك

هەڵنــەدەدا .فاشــیزم هاتــە دەســەاڵت

دروســت كــرد تــا خــۆی چــاك بــكات.

فاشــیزم دروســت بــوو ،ســەرهەڵدانی

بــە دەســتتێكەڵكردن لەگــەڵ سیســتەمەی
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كــۆن و هــەر بــە هاوكاریــی ئــەو
دەســتتێكەڵكردنە دواتــر ســوودی زۆر كــرد
لــە كۆمپانیــاكان ،لەبــەر ئــەوەی توانیــی
كــە شۆڕشــی كۆمەاڵیەتــی و چــەپ و
ســەندیكاكان تێــك بشــكێنێت.
راپەڕینی گەنجانی ساڵی 1968
هۆبزبــاوم ڕاپەڕینــی ســاڵی 1968ـــی
وەك شــۆڕش نــاو بــرد ،لەبــەر ئــەوەی
خوێنــدكارەكان ژمــارە و توانایــان هــەر
چەندێــك بوایــە نەیاندەتوانــی بــە شــۆڕش
هەســن ،لــە كاتێكــدا ناڕەزایییەكانیــان
دەیتوانــی ڕۆڵــی هەبێــت ،لــە ڕاپەڕینــی
خوێنــدكاران و هەڵگیرســاندنی شــەپۆلی
خۆپیشــاندانی كرێكاریــی گــەورە ،ئــەم
ڕاپەڕینــەی خوێنــدكاران دواهەمیــن هاوار
بــوو بــۆ شۆڕشــی جیهانــی و شۆڕشــگێڕ
بــوو ،بــە مانــا یۆتۆپییــە كۆنەكــەی لــە
هەوڵــی دا بــۆ گەییشــن بــە ئامانجەكــەی
لــە ڕێگــەی كاركــردن لە ســەر شــەقامەكان
و دانانــی مەتەرێــزەكان.
لــە كاتــی شۆڕشــە كالســیكییەكاندا ،كــە
دەكەوێتــە نێــوان ســاڵەكانی  1789و 1917
لــە شــارە گەورەكانــدا دەســەاڵت ڕووخێــرا،
لــە كاتێكــدا كــە شۆڕشــە نوێــكان دروســت
دەبــوون و كامــڵ دەبــوون لــە گوندەكانــدا،
لەبــەر ئــەوەی لــە ڕاپرســییەكاندا نەیدەتوانــی
گوزارشــت لــە بۆچوونی خــۆی بــكات ،ڕەگەزی
نــوێ لــە شۆڕشــەكاندا لــە دوای ســییەكانەوە لە
ســەدەی بیســتەم ئــەوە بــوو ،كــە شۆڕشــەكان
لــە گوندەكانــەوە ســەریان هەڵــدەدا.

بەهاری عەرەبیی خوێناوی
هۆبزبــاوم بەپەرۆشــەوە چاودێریــی
شۆڕشــە عەرەبییەكانــی دەكــرد ،لــە ســاڵی
 2011پێــی وابــوو كــە چینــی مامناوەنــد
لــە چارەكــە ســەدەی كۆتاییــدا چــاالك
دەبێــت ،ڕەنگــە هەندێــك پەلــەی كردبێت
لــەم هەڵســەنگاندنەی دا بــە پێــی هــەر
دوو ئەزموونــی تونــس و میــر ،بــە
تایبــەت لەبــەر ئــەوەی شۆڕشــەكان دواتــر
گەورەتریــن بەشــداریی جەماوەرییــان
بــە خــۆوە بینــی ،چینــی هــەژاری شــار و
پەراوێزخراوەكانــی گوندیــش بەشــدارییان
تێــدا كــرد .ئــەم شۆڕشــە ئــەو شۆڕشــانەی
خســتەوە یــاد كــە لە ســاڵی  1848تــەواوی
ئەورووپــای گرتــەوە ،كاتێــك كــە شۆڕشــی
فەڕەنســا هەڵگیرســا و دواتــر ئــەو شۆڕشــە
شــارە ئەورووپییەكانــی تریشــی گرتــەوە.
شــۆڕش گــەر لــە كورمتــەودادا شكســت
بهێنێــت ،بێگومــان ســەركەوتنێكی ڕێــژەی
بــە دەســت دەهێنێــت لــە دوورمــەودادا.

ئەمەریــكا ،ئەمەیــش لــە دیــدی
هۆبزباومــەوە نیشــانەی شكســتهێنانی
ســەرمایەداری بــوو .لــە كۆتاییــی ژیانــی
دا دانــی بــەوەدا نــا ،كــە سۆســیالیزم لــە
ســەدەی بیســتەمدا شكســتی هێنــا ،بــەاڵم
لەگــەڵ ئەوەیشــدا بێئومێــد نەبــوو لــە
ماركســیزم .هۆبزبــاوم یەكێــك بــوو لــە
الیەنگرانــی پرســی فەڵەســتین و تونــدی
هەڵوێســتی بەرانبــەر بــە ئیســڕائیل وای
كــرد ،كــە هێرشــە زایۆنییــەكان لــە دژی
زیــاد بكــەن .هۆبزبــاوم پێــی وابــوو كــە
ئــەو سیاســەتانەی ،كــە حكوومەتــی
ئیســڕائیل دەیگرێتــە بــەر كارەســاتبارە
و دەبێتــە هــۆی پاكتــاوی ڕەگــەزی لــە
خاكــە داگیركراوەكانــدا .لــە كۆتاییــدا
ئــەو دەنگــەی كــە تــا كۆتایــی لــە گوتــن
نەوەســتا و دەزرنگێتــەوە دەڵێــت «ئەوەی
كــە لــە ســەرم بــوو ئەنجامــم دا بــە بــێ
ئــەوەی هیــچ جــۆرە پاشەكشــێیەك ،یــا
دانوســتان بكــەم لــە ســەر بۆچوونەكانــم».

ئەریــك هۆبزبــاوم لــە نووســین نەوەســتا
تــا بــەر لــە مردنی بــە ماوەیــەك بــەردەوام
بــوو .لــە تەمەنــی  94ســاڵیدا كتێبێكــی
بــاو كــردەوە بــە ناونیشــانی «جیهــان
چــۆن گۆڕانــی بــە ســەردا هــات» كــە

سەرچاوە:

پاشکۆی (املنارات)ی ڕۆژنامەی (املدی)

تێیــدا داكۆكــی لــە ماركســیەت دەكات و
پێــی وایــە ،هێشــتا پێوەندییەكــی بەهێــزی
هەیــە بــە ســەردەمەكەمانەوە بــە تایبــەت
دوای قەیرانــی دارایــی و شكســتهێنانی
بانكــە گــەورەكان لــە ئەورووپــا و
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