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ســەرکەوتنی  بەرهەمــی  ســتالینیزم، 

دژەشۆڕشــی سیاســی بــوو لــە ڕوســیا، 

بەرهــەم  بنەڕەتــی  شــێوەیەکی  بــە 

بەشــەکیی  شکســتی  دەرئەنجامــی  و 

مــاوەی  لــە  بــوو  جیهانیــی  شۆرشــی 

نێــوان ســااڵنی )1918-1923(. ئەمــەش 

گــەورەی  قورســاییەکی  خۆیــەوە  الی 

ملمالنــێ  ئەنجامــی  لەســەر  هەبــوو 

ــااڵنی )1923- ــی س ــە گرنگەکان چینایەتیی

ئــەم ملمالنێیانــە  1940(. دەرئەنجامــی 

ــدا  ــەورەی جیهان ــی گ ــن بەش ــە چەندی ل

کارەســاتئامێز بــوو. ئیــدی فاشــیزم )یاخود 

مۆدێلــە  بــە  ســەربازی  دیکتاتۆریەتــی 

ــەرە  ــی ه ــە بەش ــەوە( ل جۆربەجۆرەکانیی

دەرکــەوت،  باکــوور  نیوەگــۆی  زۆری 

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  لــە  بــەدەر 

و  بەریتانیــا  و  کەنــەدا  و  ئەمریــکا 

ــەر  ــکی لەس ــتنی ترۆتس ــیک. کوش مەکس

دەزگای  بەکرێگیراوێکــی  دەســتی 

ــی 1940دا  ــە ئاب ــی ســۆڤیەت ل هەواڵگری

ڕەمزیــی  گوزارشــتێکی  مەکســیک،  لــە 

ئاڕاســتە  لــەم  بــوو  هێامبەخــش  و 

جیهانــی،  ئاســتی  لەســەر  کۆنەخــوازە 

ــی  ــی جیهانی ــی جەنگ ــە بەربەریزم ــە ل ک

ــت. ــۆی گەیش ــی خ ــە ترۆپک ــدا ب دووەم

فاشــیزم هــاوکات بەرهەمــی ســەرکەوتنی 

واڵتــە  لــە  بــوو  سیاســی  دژەشۆڕشــی 

ســەرمایەدارییەکاندا. فاشــیزم، هاوشێوەی 

لــە  دەستنیشــانکردنی  ســتالینیزم، 

ــەن  ــێپچواڵدا لەالی ــی کۆنس چوارچێوەیەک

هاوچەرخــەوە،  کۆمەاڵیەتیــی  هــزری 

گەلێــک  مارکسیزمیشــەوە،  هــزری  بــە 

گرانــە. جارێکــی دیکــە ترۆتســکی لــە 

ڕاوەســتا  هاوچەرخەکانییــەوە  ســەروو 

ــاراوە  ــاردە ش ــەم دی ــیکردنەوەی ئ ــە ش ل

دیکــە  نووســەرێکی  هیــچ  تازەیــەدا. 

لــە  ڕوونــی  بــە  ترۆتســکی  هێنــدەی 

رسوشــت و خەســڵەتی فاشــیزم و ئــەو 

ــە  ــە دەیخات ــتبوو ک ــانە تێنەگەیش هەڕەش

شارســتانیەتی  و  کرێــکار  چینــی  ســەر 

کــە  بــوو  ئەویــش  تەنهــا  مرۆڤایەتــی، 

لــەو دەمــەدا داوای بەڕووداوەســتانەوەی 

ــی  ــەن چین ــرد لەالی ــەم هەڕەشــەیەی ک ئ

کرێــکارەوە، و تاکتیک و ســرتاتیژی ڕاســت 

و دروستیشــی بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی 

زلکردنێــک  جــۆرە  هیــچ  بەبــێ  دانــا. 

و  گرنگیــی  لەگــەڵ  بڵێیــن،  دەتوانیــن 

ناوازەیــی بەشــدارییەکانی مارکــس لــە 

)هەژدەیەمــی بروومــەری لــوی بۆناپــارت( 

فەڕەنســا  چینایەتییەکانــی  )ملمالنــێ  و 

1948-1950(دا، هیــچ شــیکردنەوەیەکی 

مارکسیســتی نییــە بــۆ پرســە کۆمەاڵیەتــی 

و سیاســییە هەنووکەییــەکان، کــە شــایەنی 

ــەی و هــەم  ــت، هــەم قووڵییەک ــەوە بێ ئ

بــە هەســت و پەیردنەکــەی، بــەراورد 

ترۆتســکی  نووســینەکانی  بــە  بکرێــت 

دەربــارەی ئەڵامنیــا لــە مــاوەی نێــوان 

)1929-1933(دا.

ترۆتســکی لە شــیکردنەوەیدا بــۆ دیاردەی 

شــێوەیەکی  بــە  ســەرلەنوێ  فاشــیزم، 

ــە  ــۆ درککردن ــەوە ب ــای بردۆت ــەورە پەن گ

یاســای گەشەســەندنی  بــۆ  قووڵەکــەی 

ئاوێتــە و نایەکســان: واتــە ئەو ســەنتێزەی 

ماتریالیزمــی دیالەکتیکــی، کــە بەســەر 

جێبەجــێ  چینایەتییــدا  کۆمەڵگــەی 

هاوشــێوەی  ترۆتســکی،  دەبێــت. 

هەندێــک لــە نووســەرە مارکسیســتەکانی 

بلــوخ  ئێرنســت  منوونــەی  )لــە  دیکــە 

باشــی  بــە  تۆشۆلســکی(،  کــۆرت  و 

تێگەیشــتووە لــە بابەتــی لێکنەچوونــی 

ئابوورییــەکان،  و  کۆمەاڵیەتــی  فۆڕمــە 

ئایدیۆلۆژییەکانــدا،  فۆڕمــە  لەگــەڵ 

واقیعێــک  دیکــە  مانایەکــی  بــە  یــان 

بەزیندوویــی  لــە  بریتییــە  کــە  هەیــە 

مانــەوەی ئایدیــا و خەســڵەت و خواســتە 

ســەرمایەداری،  پێــش  ناعەقاڵنییەکانــی 

کۆمەڵگــەی  گــەورەی  بەشــێکی  لــە 

لەنێــو  )بەتایبــەت  بۆرژوازییــدا 

چینەکانــی ناوەڕاســتدا، کــە لەبــەردەم 

تونــددا  هەژارکەوتنێکــی  هەڕەشــەی 

ــێکی  ــد بەش ــو چەن ــاوکات لەنێ ــوون، ه ب

ــنبیرانەی  ــەو ڕۆش ــۆرژوازی و ئ ــودی ب خ

کەوتــوون،  چینایەتییــەوە  ڕووی  لــە 

جیاجیــای  توێژێکــی  چەنــد  تەنانــەت 

هــەر  لــە  باشــرت  کرێــکار(.  چینــی 

گەیشــت  ترۆتســکی  دیکــە،  کەســێکی 

و  کۆمەاڵیەتــی  ئەنجامگیرییــە  بــەم 

ــەکردن  ــی گەش ــە هەلومەرج ــییە: ل سیاس

و زیادبوونێکــی بــێ ســنووری فشــاری 

کۆمەاڵیەتــی  چینایەتییــە  ئەنتاگۆنیزمــە 

چەندیــن  ڕەنگــە  ئابوورییەکانــدا،  و 

توێــژە  و  چیــن  ئــەو  گرنگــی  بەشــی 

ــان  ــە ســەرەوە ئاماژەی کۆمەاڵیەتییانــەی ل
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بزووتنەوەیەکــی  لەنــاو  –فــد-  پێــدرا 

کۆمەاڵیەتیــی بەهێــزدا یەکانگیــر بــن، 

کــە ســەرکردەیەکی خــاوەن دەســەاڵتێکی 

بــە  و  بیقۆزێتــەوە  گــەورە  دەروونیــی 

چەنــد بەشــێکی چینــی ســەرمایەدار و 

پڕچــەک  خــۆی  دەوڵەتەکــەی  دەزگای 

بــکات و لەپێنــاو لەناوبردنــی بزووتنەوەی 

ــە  ــش ل ــت، ئەوی ــدا بەکاریبهێنێ کرێکاریی

ڕێگــەی تیرۆرێکــی خوێناویــی و هەڕەشــە 

گوڕەشــەوە. و 

کردنــەوەی  مایــەی  دەبێتــە  ئــەوەش 

»چارەســەرێکی  بــۆ  دەروازەیــەک 

ــە  ــی قەیران ــەرمایەدارانە«ی هەنووکەی س

بــۆرژوازی،  کۆمەڵگــەی  مەزنەکانــی 

بریتییــە  چارەســەرەش  ئــەم  بنەمــای 

چەوســاندنەوەی  توندتریــن  لــە 

دەرکەوتنــی  ئەمــەش  پرۆلیتاریــا، 

ڕێکخــراو  کرێکاریــی  بزووتنەوەیەکــی 

ــەاڵم لەســەر  ــە شــتێکی ئەســتەم. ب دەکات

ئاســتێکی دوور ناتوانرێــت لــە میانــەی 

چینــی  تونــدی  چەوســاندنەوەیەکی 

کرێــکارەوە لــە یــەک واڵتــدا، دووبــارە 

جێگیــر  ســەرمایەدارانەی  بارودۆخێکــی 

لەســەر  پێویســتە  بخوڵقێندرێتــەوە. 

چینــی  وێرانکردنــی  پــاش  فاشــیزم 

ــی  ــتکردنی کۆمەڵگەیەک ــکار و دروس کرێ

بۆرژوازیــی ســەرکوتکار و تونــد ڕێکخــراو، 

بگوازێتــەوە  تۆقێنەرەکــەی  دینامیکیــا 

ــک  ــەش وەک هەوڵێ ــەرەو دەرەوە، ئەم ب

بــۆ دەســتگرتن بەســەر کۆڵۆنــی و نیمچــە 

لــەوەش  جگــە  نوێیەکانــدا،  کۆڵۆنییــە 

کۆیلــە  بەتــەواوی  گەلێــک  کۆمەڵــە 

بــکات، و کێبڕکێــکارە ئیمپریالیســتییەکانی 

یەکێتیــی ســۆڤیەت  و  بــکات،  ملکــەچ 

ــی  ــی جیهان ــکێنێت، و هەژموونێک تێکبش

. پێکبهێنێــت

ئــەم شــیکردنەوە قووڵــە بــۆ فاشــیزم، 

جیــاواز  شــیکردنەوەیەکی  ڕەگەزەکانــی 

ــان  ــە هەریەکەی ــەوە، ک ــەوە کۆدەکات پێک

ســەربەخۆیەتیی ڕێژەیــی خۆیــان هەیــە و 

هاوســازن لەگــەڵ خەســڵەتە تایبەتەکانــی 

ــە  ــی واڵت ــی و کۆمەاڵیەتی ــی سیاس واقیع

ئیمپریالییــەکان، لــە ســەروەختی قەیرانــە 

قووڵەکانــدا،  ئابوورییــە  کۆمەاڵیەتییــە 

یەکخســن –کــە جیــاوازە لــە پڕۆســەیەکی 

Ernest Mandel



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 122
ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

No.(70 - 71) December .2018

پێکــەوە کۆکردنــەوەی ڕێــک و پێــک و 

ــان بــۆ  ڕیزبەنــد کــراو- و پاشــان هەنگاون

بــۆ  ئامڕازێکــدا  لەنێــو  یەکانگیرکردنــی 

تێگەیشــن لــە گشــتێتیی ئــەو دیاردەیــەی 

ــت. ــیزم ناودەبرێ ــی فاش ــە دەرکەوتن ب

گردبوونــەوە  و  ئایدیۆلۆژیــاکان 

)یاخــود  فاشیســتییەکان  سیاســییە 

شــێوەیەکی  بــە  ســەرەتایی(  فاشــیزمی 

پێداویســتییە  لــە  ســەربەخۆ  و  جیــا 

هەنووکەییەکانــی چینــی ســەرمایەداری 

نەشــومنا دەکــەن، ئەمــەش هەڵقــواڵوی 

توڕەیــی و بێهیوایــی چینەکانی ناوەڕاســتی 

دۆخــی  بــە  دەرهــەق  کۆمەڵگەیــە 

دەســەاڵتە  لەنێــو  خــۆی  تێکشــکانی 

قۆرخــکارە ســەرمایەدارەکان و دەســەاڵتی 

ســەربەخۆیی  )بــەاڵم  ســەندیکاکاندا. 

ڕێژەیــی ئایدیۆلۆژیاکــەی تــەواو بابەتێکــی 

ــووڵ  ــێوەیەکی ق ــە ش ــیزم ب ــە. ڕاس دیکەی

ڕۆچۆتــە نــاو ئایدیۆلۆژیــا بۆرژوازییەکانــی 

ــەوە،  ــی ئیمپریالیی ــەردەمی کۆڵۆنیالیزم س

لەگــەڵ  کۆکردنــەوەی  پێکــەوە  وێــڕای 

پێــش  ئایدیۆلۆژیــا  پاشــاموەکانی 

ــی  ــک قۆناغ ــە هەندێ ــەکان(. ل بۆرژوازیی

ئــەم  دەستنیشــانکراودا،  ڕاگــوزەری 

زۆر  ڕێژەیەکــی  بــە  گردبوونەوانــە 

گەلێــک  کێبڕکێیەکــی  دەردەکــەون، 

لەنێــو  دەبێــت  دروســت  گەرمیــش 

ــەرۆکایەتی.  ــۆ س ــاکان ب ــوراوە جیاجی پاڵێ

تەنهــا مەگــەر لــە چەنــد بارودۆخێکــی 

قەیرانــی  –قووڵبوونــەوەی  دیاریکــراودا 

ــا  ــڕاوەی کۆمپانی ــووری، پێویســتیی نەب ئاب

لــە  خۆدەربازکــردن  بــۆ  گــەورەکان 

ــیی  تایبەمتەندییە بنەڕەتییەکانی دیموکراس

بــۆرژوازی، و پێویســتییەکی بابەتــی بــۆ 

ســێنرتالیزمێکی سیاســیی زیاتــر بــۆ ئەوەی 

کۆمەڵگــەی بــۆرژوازی بتوانێــت بڕێــک لە 

ئامانجــە گرنگەکانــی بەدیبهێنێــت، دواجار 

ئاســتێکی دەستنیشــانکراو لــە پشــتیوانیی 

پاڵێــوراوە  لــە  یەکێــک  بــۆ  میللــی 

ــت  ــا بکەی ــت وەه ــۆرەکان- بتوانی دیکتات

کــە ســەرمایەی مۆنۆپۆڵــی بــە شــێوەیەکی 

پێدانــی  پرســی  بڕوانێتــە  کردارەکــی 

ــتەکان. ــۆ فاشیس ــی ب ــتیوانیی بنەڕەتی پش

بەرژەوەندییــە  ڕوانگــەی  لــە 

دوورمەوداکانــی چینــی ســەرمایەدارییەوە 

لەپێنــاو  و  گشــتی  شــێوەیەکی  بــە 

کۆمەڵگــەی  ڕێژەیــی  ســەقامگیرییەکی 

بۆرژوازییــدا وەک گشــتێک، سیســتەمی 

هــەر  لــە  بــۆرژوازی  پەڕلەمانیــی 

زیاتــر  دیکتاتــۆری  دیکــەی  فۆڕمێکــی 

نەڵێیــن  ئەگــەر  دەبێــت،  ویســرتاو 

ــی  ــی چین ــتییەکان. حوکم ــە فاشیس فۆڕم

تێکەڵەیــەی  لەســەر  خــۆی  بــۆرژوازی 

دیاریکــراو لــە دامــەزراوە ســەرکوتکارەکان 

و کامڵــەکان بونیــاد دەنێــت. چەندێــک 

قەبــارەی دامــەزراوە کامڵــەکان الوازتــر 

ناســەقامگیرییە  هێنــدەش  بێــت، 

ــۆڕا  ــت. لەخ ــرت دەبێ ــە قووڵ درێژخایەنەک

گەمارۆدانــی  حاڵەتەکانــی  کــە  نییــە 

بــە  یاخــود  فاشــیزم  بــە  دامەزراوەیــی 

فۆڕمــە پەڕگیرەکانــی دیکــەی دیکتاتۆریــی 

بــۆرژوازی ناودەنرێــت، یــان تەنانــەت بــە 

ترۆتسکی لە 
شیکردنەوەیدا بۆ 
دیاردەی فاشیزم، 
سەرلەنوێ بە 
شێوەیەکی گەورە 
پەنای بردۆتەوە 
بۆ درککردنە 
قووڵەکەی بۆ یاسای 
گەشەسەندنی 
ئاوێتە و نایەکسان: 
واتە ئەو سەنتێزەی 
ماتریالیزمی 
دیالەکتیکی، کە 
بەسەر کۆمەڵگەی 
چینایەتییدا 
جێبەجێ دەبێت
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جەنگــی ناوخۆیــی بــەردەوام )جەنگــی 

کاتێــک  بــەاڵم  بێگومــان،  ناوخۆیــی 

ســەربازگەیەکی دابــڕاو لــە چــەک بوونــی 

دەبێــت کــە ئەگــەری هەیــە ڕووبــەڕووی 

دیکــە  ســەربازگەیەکی  توندوتیژیــی 

حکومــە  ئــەم  فۆڕمەکانــی  ببێتــەوە(. 

بــۆرژوازی،  بــۆ  مەترســیدارن  زیاتــر 

ــی  ــە الی کەڵەکەکردن چونکــە خواســتی ب

ناهەموارییــە کۆمەاڵیەتییەکاندایــە، کــە 

ــدا  ــە توندەکان ــی قەیران ــە دەم ــە ل ڕەنگ

ــەوەی  ــێ ئ ــەوە، بەب ــی تەقین ــە خاڵ بگات

چینایەتــی  سازشــی  میکانیزمــی 

. بخوڵقێنێــت

لــە ڕاســتیدا هەتاوەکــو ئێســتا هەمــوو 

ــەرکەوتووەکان  ــە س ــە کۆمەاڵیەتیی شۆڕش

لــە  کــە  ڕوویانــداوە  واڵتانــەدا  لــەو 

لــە  ماوەیەکــی دوورودرێــژدا جۆرێــک 

جۆرەکانــی ڕژێمێکــی ســەرکوتکاری تێــدا 

بــووە. )تســاریزم، دیکتاتۆریەتــی چیانــگ 

باتێســتا،  دیکتاتۆریەتــی  چیــک،  کای 

لــە  تیــۆ  و  دای  بــاو  دیکتاتۆریەتــی 

...هتــد(. و  باشــوور  ڤێتنامــی 

بــە  ســەبارەت  بابەتیــی  قورســیی 

بــۆرژوازی  چینــی  بەرژەوەندییەکانــی 

خــۆی لــەو واقیعــەدا دەبینێتــەوە کــە 

و  کۆمەاڵیەتــی  تێچوونــی  دەشــێت 

ــەرکوتکارەکان  ــە س ــیی دیکتاتۆریەت سیاس

بــەرز  دوورمــەودا  ئاســتێکی  لەســەر 

تێچوونــی  بــەاڵم  بێــت،  مەترســیدار  و 

بــۆرژوازی  دیموکراســیی  ئابووریــی 

نزیــک  و  مامناوەنــد  ئاســتی  لەســەر 

تــا  دیاریکــراودا  بارودۆخێکــی  لــە 

دیموکراســیی  بەرگەنەگیــراوە.  دواڕادە 

بــۆرژوازی لــە واڵتــە پیشەســازییەکاندا، 

کرێکاریــی  بزووتنەوەیەکــی  واتــە 

یەکــەم  پلــەی  )بــە  گەشەســەندوو 

ســەندیکایی  بزووتنەوەیەکــی 

واتــە  خۆیــەوە  الی  کــە  جەماوەریــی( 

کار  هێــزی  کۆمەڵــی  بــە  فرۆشــتنێکی 

بــە  فرۆشــتنی  لەبــری  کااڵیــەک،  وەک 

شــێوەیەکی تاکەکەســی. لــەم بارودۆخــەدا 

نرخــی کااڵکــە گەلێــک زیاتــر دەبێــت لــە 

نرخــی ئــەو کااڵیــە لــە بارودۆخێکــدا کــە 

ــەڵ  ــاڵوە. لەگ ــەرش و ب ــکار پ ــی کرێ چین

ئــەم نرخــە بــەرزەدا خەرجییەکــی زیاتــری 

ــی  ــەوە، وەک زامنێک ــە پێش ــەرمایە دێت س

کۆمەاڵیەتــی و خەرجیــی کۆمەاڵیەتیــی 

پشــکی  لــە  هەموویــان  دیکــە- 

خــاوەن  بەرهەمێکــی  زیادەبەهــای 

ــەوە.  ــراودا کەمدەکەن ــی دیاریک بەهایەک

کاتێــک کــۆی بەهــای گشــتیی بەرهەمێک 

ڕوو  تەنانــەت  یاخــود  چەقدەبەســتێت 

وەک  –ڕەنگــە  دەکات  نزمبوونــەوە  لــە 

دەرئەنجامێکــی نەگونجاو و ناهاوســەنگی 

ــود  ــزم، یاخ ــی ئیمپریالی ــی ناوخۆی کێبڕکێ

قەیرانێکــی  یــان  جەنــگ،  شکســتی 

ــانەوەیەکی  ــان داکش ــگ، ی ــی گرن ئابووری

یاخــود  بەرهەمهێنــان،  ماوەدرێــژی 

ــتی  ــە توانس ــە- ڕەنگ ــەم فاکتەران ــۆی ئ ک

تێچوونــە  ئــەو  پاڵنانــی  ماتریالیســتیی 

لــەو  ڕەنگــە  هەروەهــا  ببێــت،  بــەزر 

بژاردەیەکــی  هیــچ  بــۆرژوازی  کاتــەدا 

ــدان  ــە هەوڵ لەبەردەمــدا نەبێــت جگــە ل

ــە دیموکراســیی  ــوون ل ــۆ دەســتبەردار ب ب

ئــەوەش  لێــرەدا  دەتوانیــن  بــۆرژوازی. 

ــە  ــەدا –ئەم ــەم کایەی ــە ل ــن ک ــاد بکەی زی

هەمیشــەیی  شــێوەیەکی  بــە  ئەگــەر 

نەبێــت- خــودی چینــی ســەرمایەدارییش 

بەســەر خۆیــدا دابــەش دەبێــت. دەشــێت 

تێیــدا  کــە  ڕابگەیەنێــت  بارێکیــش 

کەرتەکانــی بەرهەمهێنانــی بەکاربردنــی 

ڕاســتەوخۆی گشــتی، لــە هەســتان بــە 

وەرچەرخانــی ئاشــکرا بــەرەو پارەدارکردن 

بەدەســتەوەگرتنی  پشــتیوانیکردنی  و 

فاشیســتێکەوە،  لەالیــەن  دەســەاڵت 

ــەر  ــدا، لەب ــت؛ لەکاتێک ــر دەبێ ــر ڕێگ زیات

ئــەو  ئاشــکرا،  و  ڕوون  هۆکارگەلێکــی 

ــورس و  ــازیی ق ــەرەو پیشەس ــەی ب کەرتان

پیشەســازیی ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان و 

چــەک ئاڕاســتە دەکرێــن، زیاتــر مەیلیــان 

بــە الی ئەوەدایــە کــە ئــەم پشــتیوانییە بــە 

بــاری ســەرنج وەربگــرن.

ئێســتا باســامن لــەوە کــرد کــە ڕەنگــە 

ــی  ــدات کۆتای ــەوە ب ــی ئ ــۆرژوازی هەوڵ ب

بــە دیموکراســیی بۆرژوازیــی بهێنێــت. 

ــتی  ــی فاشیس ــی ڕژێمێک ــی بونیادنان پرس

ئــەوەی  ســەر  ڕانەوەســتاوەتە  تەنهــا 

و  وردەبــۆرژوازی  نێوەنــدی  لــە  کــە 

دەگوزەرێــت،  ســەرمایەداردا  چینــی 

هەروەهــا ڕانەوەســتاوەتە ســەر شــێوازی 

گۆڕانکارییانــە  ئــەم  پێکەوەبەســتنی 

لەگــەڵ  بەڵکــو  یەکرتیــدا.  لەگــەڵ 

ــا ئاســتێکی زۆر ڕاوەســتاوەتە  ئەوەشــدا ت
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ــی  ــدی چین ــە نێوەن ــە ل ــەوەی ک ــەر ئ س

واتــە  دەگوزەرێــت،  کرێکاریشــدا 

پەرچەکــرداری بزووتنــەوەی ڕێکخــراوی 

کرێــکاران.

مرۆییــەی  تەپوتــۆزە  لــەو  جیــاواز 

ڕابەرایەتیــی  ڕۆڵــی  پاڵێوراوانــی  کــە 

فاشــیزم هــەوڵ دەدەن لــە ئاپۆرایەکــی 

هــەر  کۆیبکەنــەوە،  سەرنجڕاکێشــدا 

پیشەســازی  پێشــکەوتووی  واڵتێکــی 

وەربگریــت چینــی کرێــکاری مۆدێــرن 

ــەاڵتی  ــە دەس ــەورە ل ــی گ ــدا وزەیەک تێی

سیاســیی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری 

هەڵگرتــووە. گشــت وەزیفــە بەرهەمهێــن 

ــا  ــان ئەوەت ــە، ی ــی کۆمەڵگ و داهێنەرەکان

بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لەنــاو ئــەو 

چینــەدا هەیــە، یاخــود لــە پەیوەندییەکــی 

بــەردەوام ڕوو لــە بەهێزبوودایــە لەگــەڵ 

ئــەو چینــەدا. لــە زۆربــەی ئــەم واڵتانــەدا، 

لــە کۆتایــی  بــە شــێوەیەکی کاریگــەر 

ســییەکاندا،  ســەرەتای  و  بیســتەکان 

و  سیاســی  جەماوەرییــە  ڕێکخــراوە 

ــکار پێکــەوە  ڕۆشــنبیرییەکانی چینــی کرێ

بەســرتابوون، لەناویشــیدا ســەدان هــەزار، 

لەخۆگرتبــوو،  کەســیان  ملیۆنــان  بگــرە 

کــە دەیانتوانــی بەوپــەڕی دڵســۆزی و 

بەرژەوەندییــە  لەپێنــاو  دڵگەرمییــەوە 

بجەنگــن.  چینەکەیانــدا  هاوبەشــەکانی 

ــی  ــەدا ژێرخانێک ــەو واڵتان ــەواوی ئ ــە ت ل

گــەورە و بەهێــز هەیــە بــۆ ســەندیکاکان، 

کــە لەتوانایدایــە بــە شــێوەیەکی پەنهــان 

لەکاربخــات  ســەرمایەداری  ئابووریــی 

و خــودی دەوڵەتــی بــۆرژوازی ئیفلیــج 

بــکات.

ــی  ــەوەی دووژمنێک ــاو بەرەنگاربوون لەپێن

لــەم جــۆرەدا، پێویســتە ئــەو نوێنەرانــەی 

زیاتریــان  چینایەتیــی  تێگەیشــتنێکی 

ــدا  ــی بۆرژوازیی ــژە بااڵکان ــە توێ ــە ل هەی

»قۆرخــکار و تەمویلــکار« بــن، تەنهــا لــە 

حاڵەتــی هێرشــێکی بێئومێدانــەدا، ئەوەش 

لــە ســەرەوە  ئــەو هۆکارانــەی  لەبــەر 

پێویســتە  هەروەهــا  کــردن.  باســامن 

ــان  ــەم هەلێکی ــی ک ــەوەی الن ــن ب ڕازی ب

لەدەســتنەدانی  بــۆ  لەبەردەســتدایە 

دەســەاڵت  و  خاوەندارێتیــی  و  ژیــان 

تاقیکردنــەوەی  ئەنجامێکــی  وەک 

توندوتیژانــەی هێــز، کــە بەبــێ ئــەو هێــزە 

بــۆرژوازی  دیموکراســیی  لەناوچوونــی 

ــت.  ــن دەردەکەوێ ــتێکی نامومکی وەک ش

لــەم  لێکدانەوەیــەک  هەڵــە  هــەر 

بارەیــەوە، دەرئەنجامــی کارەســاتئامێزی 

لــە دیــدگای چینــی  لــێ دەکەوێتــەوە 

ــە  ــە نیمچ ــان دەبێت ــەرمایەدارەوە. پاش س

خۆکوشــتنێک، ئەمــە ئەگــەر خۆکوشــتنی 

تەواوەتــی نەبێــت لــە دیدگای تاکەکەســی 

و دیــدگای کۆمەاڵیەتییــەوە. هەریەکــە 

ــد و  ــی بەرشــەلۆنە و مەدری ــە ناوچەکان ل

ڤالێنســیا و ماالنــا لــە ناوەڕاســتی تەمــوزی 

ــوون  ســاڵی 1936دا، وانەیەکــی بابەتــی ب

بــۆ مەترســییە چاوەڕوانکــراوەکان.

دەرکەوتنــی  قۆناغــی  لــە  هەروەهــا 

ــراوی  ــە دیاریک ــتییەکاندا، ب ــزە فاشیس هێ

ــی دەســەاڵت  ــش وەرگرتن ــی پێ ــە قۆناغ ل

ــی  ــە ئەنجام ــتەکانەوە، ل ــەن فاشیس لەالی

چینــی  ســەرانی  فاشــیزمدا،  مەترســیی 

خۆیــان  بیــری  و  هــۆش  ســەرمایەدار 

ڕووداوانــەی  ئــەو  ســەر  خســتبووە 

بزووتنــەوەی  و  کرێــکار  چینــی  لەنــاو 

واقیعــدا  لــە  ڕوودەدەن.  کرێکارییــدا 

هاوتەریــب  هۆکارگەلێکــی  بەهــۆی  و 

بــەاڵم دژ و پێچەوانــە، شــیکارییەکانیان 

دەربــارەی گۆڕانکارییــە هەنووکەییەکانــی 

لەگــەڵ  هێــزەکان،  پەیوەندیــی  نــاو 

شــیکاریی مارکسیســتە شۆڕشــگێڕەکاندا 

هەمــوو  دەبوونــەوە.  نزیــک  لێــک 

ئاماژەیــەک بــۆ بوونــی بەرەنگارییەکــی 

کرێــکاردا،  چینــی  لەنــاو  یەکگرتــوو 

هەمــوو ئەماژەیــەک بــۆ وەرچەرخانێکــی 

جەمــاوەری بــەرەو بەرگرییەکــی خودیــی 

بــۆ  ئاماژەیــەک  هەمــوو  چەکدارانــە، 

گەشــەی ئاســتی خەباتگێڕی و ســووربوون 

لەســەر نەیارێتیــی دێوەزمــەی فاشــیزم 

دەبێتــە  بێــت،  نرخێــک  هــەر  بــە 

مایــەی زیادبوونــی گومــان و دوودڵیــی 

بەرامبــەر  لــە  گــەورەکان  کارە  خــاوەن 

عەقاڵنییەتــی پەنابــردن بــۆ دوورتریــن 

سیاســی. چارەســەری 

گەشــەیەکی  هــەر  بەپێچەوانەشــەوە، 

و  پاســیڤیزم  یاخــود  دابەشــبوون 

لەنێــو  بــەردان  هیــوا  و  تەســلیمبوون 

ســەرکەوتنێکی  هــەر  و  کرێکارانــدا، 

دژ  فاشیســتەکان  گرنگــی  تاکتیکیــی 

بەبــێ  کرێکارییــەکان،  ڕێکخــراوە  بــە 

بەهێــز  بەرەنگارییەکــی  هیــچ  ئــەوەی 
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و دژەهێرشــێک لەگــەڵ خۆیــدا یاخــود 

بەبــێ  واتــە  بهێنێــت،  بــەدوای خۆیــدا 

بوونــی بەڵگەیــەک کــە ئامــاژە بــەوە بدات 

ســەرکردەی رێکخــراوە جەماوەرییــەکان، 

ــە  ــلیم ب ــار تەس ــان، دواج ــڕای گوتەکانی وێ

فاشیســتەکان دەبــن، یاخــود ئامــاژە بــن بۆ 

ئــەوەی جەمــاوەر ناتوانێــت ببێتــە مایــەی 

دژە هەڕەشــەیەکی خۆڕســکانە بــۆ ڕاگرتنی 

ئاماژەیەکــی  هــەر  فاشیســتی،  هێرشــی 

خــاوەن  الی  بــاوەڕە  ئــەو  جــۆرە  لــەم 

کارە گــەورەکان دەخەمڵێنێــت کــە بــاج 

ــرت  ــەوە کەم ــی سیســتەم ل و نرخــی گۆڕین

دەبێــت کــە چــاوەڕوان دەکــرا. ئــەم جــۆرە 

دەهێننــە  الوازییــەک  خێراتــر  ئاماژانــە 

بەدەســتەوەگرنی  پڕۆســەی  لــە  ئــاراوە 

فاشیســتەکانەوە. لەالیــەن  دەســەاڵت 

زینــدوو  پێویســتییەکی  لێــرەوە 

لــە  هــەر  بۆئــەوەی  دەردەکەوێــت 

دەرکەوتنــی  بەرهەڵســتیی  ســەرەتاوە 

فاشــیزم وەاڵمدانەوەیەکــی یەکالکــەرەوە 

ــت، هەروەهــا خەباتێــک  و یەکگرتــوو بێ

بێــت بــۆ بەرگــری لــە رێکخــراوە ڕێکخــراوە 

ئازادەکانــی چینــی کرێــکار )»وەک ناوکــی 

دیموکراســیی کرێــکاری لەناو دیموکراســیی 

بــە  ترۆتســکی  وەک  بۆرژوازییــدا« 

شــێوەیەکی دروســت ناوینــاوە(، هەروەهــا 

گشــت  و  مانگرتــن  مافــی  ڕێگــەی  لــە 

بنەڕەتییەکانــی  دیموکراســییە  ئازادییــە 

دیکــەوە، کــە بەبــێ ئەوانــە چینــی کرێــکار 

بــە شــێوەیەکی یەکالکــەرەوە الواز دەبێــت 

)و لــە ڕووی ئابوورییــەوە ڕوو لــە الوازی 

دەکات( لــە قۆناغێکــی مێژوویــی تــەواودا.

و  یەکالکــەرەوە  پەرچەکــردارە  ئــەم 

یەکگرتــوو و زینــدووە، زنجیرەیــەک لــە 

کاردانــەوە بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت، 

لەنــاو  سیاســی  کەشــوهەوای  کــە 

واڵتــدا بەتــەواوی دەگۆڕێــت. ئەمــەش 

زیاتــر  وردەبــۆرژوازی  دەکات  وەهــا 

ــەرکەوتنی  ــارەی س ــت دەرب ــکار بێ گومان

ئــەوەش  فاشــیزم،  ڕاســتەقینەی 

ئــەو  الوازکردنــی  بــۆ  سەردەکێشــێت 

ــتەکان  ــەی فاشیس ــتیوانییە جەماوەریی پش

ئــەو  ڕاگرتنــی  هەلــی  بگــرە  هەیانــە، 

ــە  ــی ل ــە نکۆڵ ــاد دەکات ک ــەش زی کەرتان

ــاو  ــان لەن ــت، بێگوم ــان ناکرێ گرنگییەکەی

ــەت  ــی ناوەڕاســتدا، یاخــود تەنان چینەکان

ــەوەی  ــی بزووتن ــاو پرس ــۆ ن ــانی ب ڕاکێش

بۆئــەوەی  سۆسیالیســتی.  و  کرێــکاری 

Ernest Mandel
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ــە  ــدات، پێویســتە گەشــە ب ئەمــەش ڕووب

بەرنامەیەکــی ڕاســت و دروســت بدرێــت 

ــتە  ــەدا، پێویس ــەم کەرتان ــەر ئ ــە بەرامب ل

وردەبــۆرژوازی هەســت بــە شــێلگیریی 

ئــەو  مکوڕبوونــی  و  کرێــکار  چینــی 

چینــە بــکات بــۆ پێدانــی ئەڵتەرناتیڤێکــی 

ــە  یەکگرتــوو بــۆ چارەســەری فاشیســتی ل

بەرامبــەر کێشــەی دەســەاڵتی سیاســییدا.

ڕێگــەی  لــە  ســەرمایەدارەکانیش 

ــری  ــان فێ ــەوە خۆی ــی غەمگین ئەزموونێک

ئــەوە دەکــەن کــە ئــەو ســەرمایەیەی 

فاشیســتەکاندا  بکــوژە  چەتــە  لەپێنــاو 

خاوەنــی  کــەم  النــی  بەگەڕخــراوە، 

نییــە  دوور  و  نادڵنیایــی  بەرهەمێکــی 

هەمــووی بەفیــڕۆ بــڕوات و ببێتــە مایــەی 

شکســتی توندتــر لــە گشــت مەیدانەکاندا. 

بــەو شــێوەیەش خواســت و ویســتیان بــۆ 

پشــتیوانیکردنی فاشیســتەکان ســەرلەنوێ 

دەبێتــە »تاکتیکێکــی یــەدەگ«، لەبــری 

ئــەوەی ببێتــە توخمــی ســەرەکیی ڕوانگــە 

ئاڕاســتەیان. و 

چینــی  خــودی  بــە  ســەبارەت  بــەاڵم 

ــی  ــەرکەوتنێکی تاکتیکی ــەر س ــکار، ه کرێ

ــەر فاشیســتەکاندا،  ــە بەرامب ــە ل ــەم چین ئ

دەکات،  ڕیزەکانــی  یەکێتیــی  پاڵپشــتیی 

ــیی  ــرادەی خەباتگێڕییش ــووربوون و ئی س

زیــاد  متامنەشــی  دەکات،  زیــاد 

تایبەتەکــەی و  بــۆ چارەنووســە  دەکات 

ــە  ــەو قەیران ــی ئ ــەرە جێگرەوەکان چارەس

ــەم  ــت. ب ــەی واڵت دەهەژێنێ کۆمەاڵیەتیی

ــی  ــۆ هێرش ــەک ب ــی بناغەی ــێوەیە دانان ش

سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  پێچەوانــی 

ــە  ــت زۆر ب ــە دەتوانێ ــە، ک ــک گرنگ گەلێ

ــە  ــتیی بخات ــی سۆسیالیس ــی شؤڕش خێرای

کارەوە. ئەجێنــدای 

هەمــوو ئــەم بۆنــە و هەالنە ڕاوەســتاوەتە 

چینــی  ســەربەخۆیی  و  یەکێتــی  ســەر 

هــەر  چینــە  ئــەم  ئەگــەر  پرۆلیتاریــا. 

بــە دابەشــبوویی لــە ڕووی سیاســییەوە 

مبێنێتــەوە، ئەگــەر سۆســیال دیموکراتەکان 

و کۆمۆنیســتەکان )ســتالینییەکان( هــەر 

خەریکــی کوشــتنی یەکــرت بــن لەبــری 

ــەن دژ  ــان ڕێکبخ ــی خۆی ــەوەی ڕیزەکان ئ

بــە فاشیســتەکان، ئەگــەر کۆمۆنیســتەکان 

کــە  وابێــت  پێیــان  )ســتالینییەکان( 

پێویســتە لەســەریان ڕووبەڕووی سۆســیال 

ئــەوەی  پێــش  ببنــەوە  دیموکراتــەکان 

بتوانن بەســەر فاشیســتەکاندا سەربکەون، 

ــەکان هەســت  ــەر سۆســیال دیموکرات ئەگ

ــی  ــە توندوتیژی ــە ل ــتەمە ڕێگ ــەن ئەس بک

میانــەی  )لــە  بگیرێــت  فاشیســتی 

یاســادانان و دەســتتێوەردانی دەوڵەتــی 

بــۆرژوازی و ...هتــد( چونکــە توندوتیژیــی 

ــووە؛  ــۆی وەرگرت ــی خ ــتیی ڕەوت کۆمۆنیس

و  بیربکەنــەوە  جــۆرە  بــەم  ئەگــەر 

شــەرەفی  خاڵــی  هەندێــک  نــاوی  بــە 

ئەبســرتاکت و سێکتاریســتییەوە ئەرکــە 

خەباتــە  ئــەم  گرنگەکانــی  چینایەتییــە 

ئــەوکات  بکــەن،  فەرامــۆش  مێژووییــە 

دروســت  کەمــرت  و  کەمــرت  هەلــی 

دەســتبەجێ  کاردانــەوەی  بــۆ  دەبێــت 

بەســەر  ســەرکەوتوو  و  یەکالکــەرەوە  و 

پرسی بونیادنانی 
ڕژێمێکی فاشیستی 
تەنها ڕانەوەستاوەتە 
سەر ئەوەی کە 
لە نێوەندی 
وردەبۆرژوازی و 
چینی سەرمایەداردا 
دەگوزەرێت، بەڵکو 
لەگەڵ ئەوەشدا 
تا ئاستێکی زۆر 
ڕاوەستاوەتە سەر 
ئەوەی کە لە 
نێوەندی چینی 
کرێکاریشدا 
دەگوزەرێت
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تیرۆریزمــی گەشەســەندووی فاشیســتییدا 

دەوڵەتــی  دەزگای  لەالیــەن  )کــە 

دەکرێــت  هاوکاریــی  بۆرژوازییــەوە 

خــاوەن  گــەورە  لەالیــەن  بــەردەوام  و 

ــری  ــت(. لەب ــل دەکرێ ــەوە تەموی کارەکان

لــە  کاردانــەوەکان  زنجیــرەی  ئــەوە 

ئاڕاســتەی  و  ســڵەمینەوە  و  نیگەرانــی 

نادروســت و خراپیــی مۆبیلیــزە کــردن، 

ــەرەو  ــەر ب ــی پاڵن ــان وەک فاکتەرێک خۆی

ــوو کــە  شكســت نیشــان دەدەن. ئەمــە ب

لــە ئەڵامنیــا ڕوویــدا، وێــڕای هۆشــدارییە 

–کــە  ترۆتســکی  زەوەندەکانــی  و  زۆر 

زایەڵەیــان زۆر زیاتــر لــە ترۆتسکیســتەکان 

تێپــەڕی- بۆ کۆمۆنیســتە ئۆپۆزســیۆنەکانی 

ــە. دیک

کارەســاتەکەی ئەڵامنیــا کــە بریتیبــوو لــە 

ڕێکخــراوی  گەورەتریــن  تەســلیمبوونی 

لــە  کرێــکار  چینــی  جەماوەریــی 

بەرگــری،  و  بەبــێ شــەڕکردن  جیهانــدا 

لێدانێکــی کوشــندە بــوو لــە متامنــەی 

ــیارییە  ــۆی و هۆش ــە خ ــکار ب ــی کرێ چین

ئــەو  ئەنجامەکانــی  چینایەتییەکــەی. 

شکســتە نێگەتیڤــە، لــە لێکەوتــە ئابــووری 

و سیاســییە ڕاســتەوخۆکان زیاتــر تێپــەڕی: 

باجێکــی  مرۆڤایەتــی  دڵنیاییــەوە  بــە 

بێشــووماری گەمژایەتییــە تاوانکارییەکانی 

)ئۆتــۆ وێڵز( و )ســتالینی( دا )لەم پرســەدا 

بەدبەخــت  پێخۆرێکــی  تەنهــا  تاڵــامن 

ئەمانــە  ســتالینەوە(.  بەدەســت  بــوو 

یەکگرتــوو  بــەرەی  کــە  ڕەتیانکــردەوە 

پێکبهێنــن و خەبــات و شــەڕی چەکداریی 

کرێکاریــی  بزووتنــەوەی  لوتکــەی  لــە 

ئەڵامنییــەوە بهێننــە ســەر ئاســتی بنکــەی 

خــوارەوە دژ بــە نازییــەکان، ئــەو دەمــەی 

کارێکــی وەهــا کاریگــەر و شــیاو بــوو. 

هەرگیــز نەبــووە ڕۆڵــی یەکالکــەرەوەی 

ســەرکردایەتی و خراپیــی ســەرکردایەتی 

لــە ملمالنێــی چینایەتیــدا، واتــە فاکتــەری 

خودیــی لــە مێــژوودا، هێنــدە بــە ڕوونــی 

بــۆ مارکسیســتەکان دەربکەوێــت، وەک 

ئــەوەی لــە ســااڵنی نێــوان )1933-1929( 

ــدا. ــا ڕووی ــە ئەڵامنی ل

هاوشــێوەی  چینایەتــی،  ســەربەخۆیی 

مەرجێکــی  چینایەتــی،  یەکگرتوویــی 

بەرەنگارییەکــی  لەپێنــاو  گرنگــە 

کاتێــک  فاشــیزم.  بــە  دژ  ســەرکەوتوو 

کارەســاتئامێزەکانی  ئەنجامــە 

ئەڵامنیــا  لــە  یەکگرتوویــی  نەبوونــی 

کاتــدا  هەمــان  لــە  دەردەکەوێــت، 

نەبوونــی  کارەســاتئامێزەکانی  ئەنجامــە 

دۆخــی  لــە  چینایەتیــش  ســەربەخۆیی 

دەردەکەوێــت.  فەڕەنســادا  و  ئیســپانیا 

ئەزموونــەی  ئــەم  هــەردوو  ترۆتســکی 

و  لێکۆڵینــەوە  بــاری  ژێــر  خســتۆتە 

مارکسیســتییەوە. شــیکردنەوەیەکی 

ئەڵامنــی  کرێــکاری  چینــی  شکســتی 

و  نازییــەکان  دەســتی  لەســەر 

بــێ  و  گەمژانــە  ڕادەســتبوونێکی 

سۆســیال  ســەرانی  بەرگرییانــەی 

دیموکرات و ستالینیســت و ســەندیکاکان، 

کاریگەریــی گەورەیــان هەبــوو بەســەر 

جیهانییــەوە.  کرێکاریــی  بزووتنــەوەی 

ســاڵی  بەهــاری  لــە  هــەر  ترۆتســکی 

ــە شــێوەیەکی دروســت  ــەدواوە ب 1933 ب

جدییــش  بــە  زۆر  تێگەیشــتبوو،  لەمــە 

کۆمەڵێکــی  دەدا  ئــەوە  بــۆ  هەوڵــی 

کەمــی شــوێنکەوتووانی بخاتــە ئاســتێکی 

ــارەی  ــەو فش ــکەوتووەوە. ئ ــک پێش گەلێ

پێویســتە لەپێنــاو بەرەیەکــی یەکگرتــووی 

ســەرجەم ڕێکخراوەکانــی چینــی کرێــکاردا 

و  فاشــیزم  مەترســیی  بەرامبــەر  لــە  و 

دیکتاتۆریەتــی  دیکــەی  فۆڕمەکانــی 

کۆنەخــوازدا، یەکەمیــن کاردانــەوە بــوو 

ئەنجامدانــی  شــۆکە.  ئــەم  بەرامبــەر 

شــوباتی  لــە  ڕاســتڕەوانە  هێرشــێکی 

ــەیەکی  ــاڕی پڕۆس ــا، ج ــە فەڕەنس 1934 ل

بــوو  یەکگرتــوو  بــەرەی  کردارەکیــی 

لەنێــوان پارتــی سۆسیالیســت و پارتــی 

بــووە  خۆیــەوە  الی  کۆمۆنیســتدا، 

ــی  ــی بااڵنس ــی تەواوەتی هەڵگەڕانەوەیەک

کۆمەڵگــەی  دینامیکیەتــی  و  هێــزەکان 

ــێ  ــەم س ــی ک ــاوەی الن ــۆ م ــی ب فەڕەنس

ــی  ــزی چین ــەدا هێ ــەو ماوەی ــە ل ــاڵ، ک س

کرێــکار بــە شــێوەیەکی گــەورە زیادیکــرد. 

دواجــار مانگرتنــی گشــتی لــە حوزەیرانــی 

1936 و دەستبەســەرداگرتنی کارگەکانــی 

تــا  کرێکارانــەوە،  لەالیــەن  فەڕەنســا 

ســەر لێوارەکانــی شۆڕشــی سۆسیالیســتی 

ڕۆیشــت.

ــوو؛  ــێوە ب ــان ش ــە هەم ــپانیاش ب ــە ئیس ل

ســاڵی  لــە  کۆنەپارێزانــە  هێرشــێکی 

ڕژێمێکــی  بەرهەمەکــەی  کــە  1934دا، 

ڕاســتڕەو بــوو، کــە یەکێــک لــە باڵەکانــی 
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نیمچــە  ئیداریــی  شــێوازێکی  لەســەر 

مایــەی  بــووە  دامــەزراوە،  فاشیســتی 

پەرچەکردارێکــی چینایەتیــی کرێکاریــی 

شــتێک  هــەر  پێــش  کــە  یەکگرتــوو، 

چەکداریــی  ڕاپەڕینــی  و  مانگرتــن  لــە 

خــۆی  لــە  گوزارشــتی  ناســەرکەوتوودا 

دەکــرد لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی 1934دا، 

بااڵبوونێکــی  و  دەرکەوتــن  پاشــان 

جەماوەرییــەکان  خەباتــە  نەپســاوەی 

1934دا،  ســاڵی  یەکەمــی  نیــوەی  لــە 

ئــەو  ســەرەتاکانی  لــە  دواجاریــش 

تــەواوی  لــە  شۆڕشــە سۆسیالیســتییەی 

گرنگــی  بەشــێکی  و  گــەورەکان  شــارە 

ناوچــە گوندییەکانــدا هەڵگیرســا، وەک 

کودەتــای  بەرامبــەر  کاردانەوەیــەک 

ــووزی ســاڵی  ــە تەم ســەربازیی فاشــیزم ل

.1936

بــەاڵم لــە هــەردوو حاڵەتــی فەڕەنســا 

گەورەیــەی  هێــزە  ئــەو  ئیســپانیادا،  و 

پاڵنــەری تاکخوازیــی چینــی کرێــکار بــوو 

بــۆ نــاو ئــەو کەنااڵنــەی تــەواو گونجابوون 

لەگــەڵ مانــەوەی خاوەندارێتیــی تایبــەت 

واقیعــدا  لــە  بــۆرژوازی.  دەوڵەتــی  و 

ــۆ  ــوو ب ــیارانە ب ــەتێکی هۆش ــەوە سیاس ئ

سۆســیال  لەالیــەن  چینایەتــی  ســازانی 

ستالینیســتەکان  و  دیموکراتــەکان 

بیرۆکراتەکانــەوە  ســەندیکاییە  و 

ســەرکردە  ئیســپانیا  لــە  )هەروەهــا 

ســەرەکییەکانی بزووتنــەوەی ئەنارشــیزمی 

ــەدواوە  ــاڵی 1935 ب ــە س ــاوەری(. ل جەم

بــە  کۆمۆنیســتی  ئینتەرناســیۆناڵی 

لــە  پەیــڕەوی  ســتالین  ســەرکردایەتیی 

ســرتاتیژی »کەمرتیــن زیــان« دەکــرد، کــە 

ئەمــەش سیاســەتێکی کۆنــی سۆســیال 

مەنشــەفیکەکان(  )یــان  دیموکراتــەکان 

لەگــەڵ  تەکەتــول  ســرتاتیژی  بــوو، 

بۆرژوازیــی لیبڕاڵــی دژ بــە کۆنەخوازییــدا. 

کــە  میللییــە،  بــەرەی  سیاســەتی  ئــەم 

هاوتەریبــە لەگــەڵ قەیرانێکــی بونیادیــی 

و  ســەرمایەداری  ئابووریــی  لــە  قــووڵ 

قەیرانێکــە  بۆرژوازییــدا،  دیموکراســیی 

ــچ  ــدەکان هی ــە زۆر و زەوەن ــە ڕیفۆرم ک

لەســەری،  نابێــت  کاریگەرییەکیــان 

هــاوکات ئــەم قەیرانــە هــەر تەنهــا ئامــاژە 

نییــە بــە لەدەســتدانی هەلێکــی مێژوویی 

دیکــەی کرێــکاران لەپێنــاو دەســتگرتن 

ــارە  ــەم ج ــو ئ ــەاڵتدا، بەڵک ــەر دەس بەس

ــتالینییەکانەوە  ــەی س ــی هەڵ ــە ئەنجام ل

-1918( قۆناغــی  هاوشــێوەی  بــوو، 

1923(، ئــەوەش لــە ئەنجامــی هەڵــەی 

جــاری  )بــۆ  دیموکراتــەکان  سۆســیال 

ــدا  ــێوە ڕووی ــی هاوش ــێیەم ئەزموونێک س

ــا و  ــە فەڕەنس ــااڵنی 1944-1948 ل ــە س ل

ئیتاڵیــا و یۆنــان، پارتە کۆمۆنیســتییەکانیش 

ئێســتا لــە هەوڵــدان تــا تۆپەکــە بگێڕنــەوە 

خۆرئــاوای  باشــووری  گۆڕەپانــی  بــۆ 

ئەوروپــا(، تەنانــەت سیاســەت ئــەوەی 

بزووتنــەوەی  داڕمانــی  کــە  دەرخســت 

ــر هێرشــە کۆنەخــوازەکان  ــکاری لەژێ کرێ

ــە  ــرا و ب ــا دواخ ــتییەکاندا، تەنه و فاشیس

لەناونەبــران. ڕاســتەقینە  شــێوەیەکی 

فاشیســتەکان  دواجــار  ئیســپانیا  لــە 

ســەرکەوتنیان  ناوخۆییــدا  لــە جەنگــی 

بەدەســتهێنا، پــاش ئەوەی ســتالینییەکان و 

ڕیفۆرمخوازەکانــی شۆڕشــی سۆسیالیســتی 

لــە بــەرەی کۆماریخوازییــدا شکســتیان 

هێنــا. لــە فەڕەنســا ســرتاکچەری گــەورەی 

ــەی  ــە میان ــکار ل ــی کرێ ــزی چینایەتی هێ

ــەدوای  ــەک ل ــە ی ــلیمبوونی حکەمەت تەس

وێــران  میللییــەوە  بــەرەی  یەکەکانــی 

بــوو، ئــەوەش لــە ئەنجامــی لەدەســتدانی 

گەرموگوڕیــی چینــی کرێــکار و الوازکردنی 

لــە  ســاڵ  دوو  پــاش  مەعنەویاتییــەوە. 

مانگرتنێکــی گشــتیی ســەرکەوتوودا لــە 

مانگرتنێکــی   ،1936 ســاڵی  حوزەیرانــی 

ــە ســاڵی 1938  گشــتیی شکســتخواردوو ل

ــککردنەوەیەکی  ــەڵ بەرتەس ــدا، لەگ ڕووی

چینایەتییەکانــی  ئازادییــە  پلەبەپلــەی 

کرێــکاران و لەدەســتدانی شــەرعییەتی 

ئیفلیجبوونــی  و  کۆمۆنیســت  پارتــی 

ــە  ــی گەمژان ــەندیکاکان و قوربانیدانێک س

ــێیەمەوە،  ــاری س ــەن کۆم ــود لەالی ــە خ ب

کاتێــک سیســتەمی بۆناپارتی ســاڵی 1940 

لوتکــەی دەســەاڵتی بەدەســتەوە گــرت 

ــکاران. ــی کرێ ــج کاردانەوەیەک ــێ هی بەب

ــە کــە لەمــڕۆدا  جێگــەی سەرســوڕمان نیی

لــە  ترۆتســکی  تونــدی  ڕەخنــەی 

سیاســەتە دابەشــخوازییەکانی سۆســیال 

دیموکراتــەکان و ســتالینییە ئەڵامنــەکان 

دەســەاڵت  بەدەســتەوەگرتنی  پێــش 

جێگــەی  بۆتــە  هیتلــەرەوە،  لەالیــەن 

دەستخۆشــی و سەرســوڕمانی پانتاییەکــی 

پاســاوەکانی،  هــاوکات  بەرفــراوان، 
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نیــن،  پێکــەر  قەناعــەت  کەمــرت  کــە 

ــیە  ــە سیاس ــەر ئەنجام ــووە بەس جێبەجێب

میللییــەوە،  بــەرەی  کارەســاتئامێزەکانی 

هەڵەتێگەیشــتنێکی  مایــەی  بــووە 

ڕەتکردنەوەشــی  تەنانــەت  و  زۆر 

ڕەخنەگــرە  و  مێژوونووســان  لەالیــەن 

دۆستەکانیشــەوە.  و  دووژمنــکارەکان 

جەســتەییە  هەڕەشــەیەکی  فاشــیزم 

بــۆ خــودی مانــەوە، نــەک تەنهــا بــۆ 

بەڵکــو  شۆڕشــگێڕەکان،  رێکخــراوە 

میانڕەوەکانــی  هــەرە  رێکخــراوە  بــۆ 

تەنهــا  ئــەوە  دیموکراتــەکان.  سۆســیال 

پێشــڕەوانی چینــی کرێــکار نییــن کــە 

لێــی  بەربەرییانــە  وەک هەڕەشــەیەکی 

گــەورەی  بەشــێکی  بەڵکــو  دەڕوانــن، 

و  وردەبۆرژوازییــەکان  ڕۆشــنبیرە 

بیرۆکراســییە کرێکارییەکانیــش بــە هەمان 

ماتریاڵیــی  بنەمــای  ئەمــەش  شــێوە- 

هــەم  یەکگرتــووە  بــەرەی  سیاســەتی 

ــەی  ــە بنک ــەم ل ــەرەوە ه ــەی س ــە لوتک ل

خــوارەوە! لــە الیەکــی دیکــەوە سیاســەتی 

بــەرەی میللــی هیــچ نەبــوو جگــە لــە 

تەقلیدییەکانــی  سیاســەتە  کۆپییەکــی 

دیکــە بۆ ســازانی چینایەتــی و هاریکاریی 

ــەم  ــە ســەرەتای ئ ــی، کــە هــەر ل چینایەت

کرێکارییــەکان  ســەرکردە  ســەدەیەوە 

بیرۆکراســە  و  ڕیفۆرمخــوازەکان  و 

کــردووە،  پڕاکتیکیــان  کرێکارییــەکان 

کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی زۆرینــەی 

پیشــوازییان  گەرمــی  بــە  ڕۆشــنبیران 

  ئێرنست مەندڵ لە یەکێک لە کۆڕەکانیدا
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لەگــەڵ  ئەوانــە  هاوڕابوونــی  لێکــرد. 

ڕەخنــەی ترۆتســکی لــە سیاســەتەکانی 

ــت  ــە ناگایەنێ ــەو واتای ــی، ئ ــەرەی میلل ب

کــە هــەر بەتەنهــا ڕابــردوو و نەریتــی 

تایبەتــی خۆیــان ڕەتدەکەنــەوە، بەڵکــو 

بــە  ڕاســتەوخۆ  هەنگاونانێکــی  واتــە 

بەرگریکــردن  پێچەوانــەی  ئاڕاســتەی 

ماتریاڵییــە  بەرژەوەندییــە  لــە 

نیــان. هەنووکەییەکا

لەگــەڵ ئەوەشــدا گەلێــک گرنگــە بــۆ 

ڕەخنەگــری  کرێکارانــی  و  مارکسیســت 

ئێســتا، لــەو بەســتەرە لۆژیکییــە تێبگــەن 

و خەباتــی  لەنێــوان شــەڕ  کــە هەیــە 

یەکگرتــوو  بــەرەی  لەپێنــاو  ترۆتســکی 

ــە مــاوەی ســااڵنی )1929- ــا ل ــە ئەڵامنی ل

ــە  ــی دژ ب ــەڕ و خەبات ــەڵ ش 1933(، لەگ

ــە فەڕەنســا و ئیســپانیا  ــی ل ــەرەی میللی ب

لــە ســااڵنی )1935-1938(. دەرکەوتنــی 

ــی  ــییەکی هەنووکەی ــیزم وەک مەترس فاش

کرێکاریــی  بزووتنــەوەی  لەســەر 

ڕێکخــراو، هاوکاتــە لەگــەڵ قەیرانێکــی 

دیموکراســیی  قووڵــی  بونیادیــی 

پەڕلەمانیــی بــۆرژوازی، کــە الی خۆیــەوە 

بونیادیــی  قەیرانێکــی  بــە  پەیوەســتە 

و  ســەرمایەداری  ئابووریــی  قووڵــی 

لەژێــر  بــۆرژوازی.  کۆمەڵگــەی  کــۆی 

ــتنەوەی  ــەدا، بەس ــەم بارودۆخ ــایەی ئ س

بەرەنگاریــی دژ بــە مەترســیی فاشــیزم 

ــوون  ــد و چ ــێ چەن ــی ب ــە بەرگریکردن ب

و بــە هــەر نرخێــک بێــت لــە دامــەزراوە 

واتــە  بۆرژوازییــەکان،  پەڕلەمانییــە 

ــی  ــە پرس ــتەکان ب ــوو ش ــتنەوە هەم بەس

مانــەوەی ئــەو دامەزراوانــەی لــە ڕەوتــی 

پێگەیشــتندان. لــەو دەمــەی بەڵــێ ڕاســتە 

ــتکەوتێک  ــت دەس ــە گش ــری ل ــە بەرگ ک

کرێــکار  چینــی  دەســتکەوتەکانی  لــە 

ــە  ــدا دژ ب ــەی سیاســی و ئابووریی ــە کای ل

کۆنەخــوازی، بــە مافــە دەســتوورییەکانی 

خۆکوژانەیــە  کارێکــی  کرێکارانیشــەوە، 

کــە ڕەهەندەکانــی ئــەم جــۆرە بەرگرییــە 

و  بەرتەســک  چوارچێــوە  نــاو  بخرێتــە 

دەوڵەتــی  دامەزراوەکانــی  الوازەکانــی 

بۆرژوازییــەوە. دیموکراســیی 

لــە حاڵەتــی مانــەوەی ئــەو هێزانــەی 

ــە  ــە میانــەی بەرگریــی ســەرکەوتووانە ل ل

چینــی  ڕێکخراوەکانــی  و  ئازادییــەکان 

بەبــێ  بەدەســتهاتوون،  کرێــکارەوە 

پاڵنــەر  هێزێکــی  وەک  بەکارهێنانــی 

سۆسیالیســتیی  چارەســەرێکی  بــۆ 

ــیی  ــی دیموکراس ــۆ قەیران ــگێڕانە ب شۆڕش

بــۆرژوازی،  کۆمەڵگــەی  و  بــۆرژوازی 

خێرایــی  بــە  هێــزە  ئــەو  ئــەوکات 

دوای  دەبێــت.  پــەرت  و  لەناودەچێــت 

پاشەکشــەیەکی کاتــی، جارێکــی دیکــە 

یــان نیمچــە  کۆنەخــوازە فاشیســتەکان 

فاشیســتەکان دەســتدەکەنەوە بــە هێــرش 

چینــەی  ئــەو  کرێــکار،  چینــی  بــە  دژ 

هــۆی  بــە  کــراوە  الواز  مەعنەویاتــی 

پۆزەتیــڤ  ئەنجامــی  بەدەســتنەهێنانی 

بــۆ هەوڵــە خەباتگێڕییــە گەورەکانــی. 

تونــدی  قەیرانــی  ســایەی  لەژێــر 

ــۆرژوازی  ــیی ب ــەرمایەدارییدا دیموکراس س

هیــچ ئایندەیەکــی نابێــت، هەربۆیــە یــان 

بــە دیموکراســیی کرێــکاری ]دیموکراســیی 

دەگیرێتــەوە،  جێگــەی  جەمــاوەر[ 

یاخــود بــە ئاڕاســتەی بەرژەوەندییەکانــی 

هــەرەس  ڕاســتڕەودا  دیکتاتۆریەتــی 

ــە  ــە ل ــەم وانەی ــەدان ب ــت. گوێن دەهێنێ

ــووە  ــی( ب ــە چیل ــش ل ئیســپانیا )و دواتری

مایــەی شکســتی گــەورە و کاریگەریــی 

ــە  ــرت نیی ــی کەم ــە هیچ ــاتئامێز، ک کارەس

لــەو کارەســاتانەی بەهۆی دابەشــبوونەوە 

لــە ئیتاڵیــا و ئیســپانیا ڕوویانــدا.


