دژی هارت و نێگری
سەمیر ئەمین

جەماوەر یان بەپرۆلیتاربوونی
گشتێنراو؟

پێدەچێت بۆ یەکەمجار لە ئەوروپا
(سپینۆزا) فەیلەسووفی هۆڵەندی چەمکی
(جــەمــاوەر «مەڵتیتیود» )multitude
ی بەکارهێنابێت ،هەمان ئەو کەسەی
کە (مایکڵ هــارت) و (ئەنتۆنیۆ نێگری)
بــە ئاشکرا بــۆ ئــەوی دەگــێــڕنــەوە .لەو
کاتەدا ئەم چەمکە بە (خەڵکی ئاسایی
 )common peopleدەگوترا ،هەمان ئەو
کەسانەی کە لە شارەکانی سیستمی کۆن
()Ancien Régimeی (بەر لە شۆڕشی
گەورەی فەڕەنسا) زۆرینەیان پێکدەهێنا و
هیچ پشکێکیان لە دەسەاڵتەکاندا نەبوو،
چونکە دەسەاڵتی سیاسی (لە دەستی شا
و خانەدانەکاندا بوو) ،دەسەاڵتی ئابووری
(لە دەستی خاوەن زەوییە فیۆداڵەکاندا بوو،
یان بۆرژوازیی دارایی تازەپێگەیشتوو ،شاری
و گوندی وەک جوتیارە دەوڵەمەندەکان) و
دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی (لە دەستی کڵێسا
و پیاوانی ئایینی و دارودەستەکانیاندا
بوو) .پێگەی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی ئاسایی
جیاواز لە یەکرتی بوو .لە شارەکان خەڵکی
ئاسایی پێکهاتبوون لە خاوەن پیشەکان،
بازرگانە بچووکەکان ،بێنوا و سواڵکەرەکان.
لە گوندەکانیش جوتیارە بێ زەوییەکان
بــوون .خەڵکانی ئاسایی کە شارەکان
ئارامیان نەبوو ،یەک لە دوای یەک پەنایان
بۆ ڕاپەڕین و شۆڕش دەبرد .گرووپەکانی
تر ،بە تایبەتی بۆرژوا تازەپێگەیشتووەکان
وەک ئەندامی چــاالکــی چینی سێیەم
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( )Third Estateلە فەڕەنسا چەندین جار

(خاوەن سەرمایەکان) (،)proprietaries

ئەوان لە کێشمەکێشەکانی خۆیاندا لەگەڵ

وەک ئــەوەی (فلورنس گوتیە) ئاماژەی

خانەدانەکان بەکاریان دێنان.

پێدەکات ئەویش بە ســوود وەرگرتن لە

وێنە کۆمەاڵیەتییە هاوشێوەکان پێشرت

چەمکە ئاشکرا مۆدێرنەکان .
[]3

و لە شوێنی تریش بوونیان هەبووە .لەم

لــە دیدێکی گشتی و سەرەتاییدا

بـــوارەدا (پلێبەکانی) ڕۆمــی دێــریــن[ ]1و

ڕاپەڕینی پلێبەکان دەیسەملێنێت ،کە جۆری

دەوڵــەت شارەکانی ئیتالیا لە سەردەمی

مرۆڤی سەرکوتکراو ،لە دەستدانی ماف

ڕێنیسانسدا بابەتی نارساون .لە شۆڕشەکانی

یان هەژاری لە کات و شوێنە جیاوازەکاندا،

ســــەدەی حــەڤــدەیــەمــی بــەریــتــانــیــادا

سیستمە کۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرەکان،

یەکسانیخوازان کــە لــە کێشمەکێشی

ئەویان وا لێکردووە کە بۆ هەمیشە قبووڵی

[]2

نەکات .دیالەکتیکی کێشمەکێشی نێوان

سەریاندەرهێنا دەگەڕانەوە بۆ هەمان چینی

مەیل بۆ ئــازادی لە جــۆری مرۆڤایەتیدا

کۆمەاڵیەتی .لە دیدی منەوە لە شوێنی تری

(بابەتی ئەنرتۆپۆلۆژی) و ئەو نایەکسانییەی

دەرەوەی ئەوروپاش دەتوانرێت واقیعییەتی

بەسەر ئەودا سەپێرناوە (بابەتی کۆمەڵناسیی

کۆمەاڵیەتیی هاوشێوە ببیرنێت ،بۆ منوونە

سیاسی) واقیعییەتێکی هەمیشەیی و بان

(تایپینگەکان) لە چینی سەدەی نۆزدەیەم.

مێژووییە.

نێوان (کرومویل) و دەزگــای پاشایەتی

هـــەوراز و نشێوییەکانی شۆڕشی

لــە ڕووی الوەکــیــیــەوە ســەرجــەم

فــەڕەنــســا فــەزایــەکــی خستە بـــەردەم

ڕاپەڕینەکانی پلێبەکان شکستیان هێنا.

(پلێبەکان )Plebsی ئەو کاتە بۆ ئەوەی

ئایا پێویستە ئێمە بۆ ئەم بابەتە بە پێی

لە کێشمەکێشی بــۆرژوازی چینی سێیەم

شیکردنەوەیەکی ئێکۆنۆمیستی توند و

لە الیــەک و پادشایەتی و خانەدانی لە

زۆرەملێیانە بەو جۆرە بەو ئەنجامانە بگەین،

الیەکی تــرەوە ڕۆڵــی زیاتر ببینن .ئەم

کە ئەم شکستانە بە هۆی مەحاڵیی هاتنەدیی

کێشمەکێشە بە خێرایی بۆ سێ بەرە دابەش

خواستەکانی پلێبەکان (جۆرێک کۆمۆنیزم

بوو (خانەدانەکان ،بۆرژوازی ،هاواڵتیان) و

لەسەر بنەمای ئارمانی یەکسانی) بووە و

پێکهاتەی (پلێبەکان) ساڵی  1793لەگەڵ

پێشکەوتنی هێزە بەرهەمهێنەکان لەخۆگری

گرووپی سیاسی نارساو بە (ماونتەین The

داهێنانی سەرمایەداری و بەکارهێنانی

)Mountainی ژاکوبنەکان بۆ ماوەیەک

دەســەاڵت لەالیەن بــۆرژوازیــیــەوە وەک

بااڵدەست بــوون( .ڕوبسپێر) بە ڕوونی

نوێنەری سەرمایەداری بووە؟ لەگەڵ گرنگیی

خواستی پلێبەکانی دەربڕی :ئەو دەستی کرد

ئەم بابەتانەدا بۆ تێگەیشنت لە مارکس و

بە بەراوردکردنی ئابووریی سیاسیی خەڵک

بزاڤە مێژووییەکانی مارکسیزم ،من لێرەدا

لەگەڵ ئابووریی سیاسیی موڵکدارەکان

زیاتر باس لەم بابەتانە ناکەم( .پیێر داردو)

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )72 - 73ساڵی شانزەیەم

و (کریستین الڤال) شیکارێکی ڕوون بۆ ئەم

نــوێ هێشتا لە قۆناغی دروستبوون و

ئەم پرۆلیتاربوونە بە ناچاری لە ڕێگەی

بابەتانە دەخەنەڕوو ،کە لێرەدا ئاماژەیان

کەمینەدا بوو .ئەوان زیاتر لە پیشەسازی

پێکهاتەیەکی بەردەوامی تاکەوە (تایبەت بە

پێدەدەم[.]4

نوێی ڕسنت و چنین و کانەکانی خەڵوز و

کاتێک و شوێنێک) بەرەو پێش دەبرێت و

(پێیر جۆزێف پرودۆن Pierre-Joseph

ئاسندا دەرکەوتن .لەگەڵ ئەوەی لە بەریتانیا

پێکهاتووە لە )1( :ئەرکی تەکنەلۆجیانەی

 )Proudhonلە یەکەم ئانارشیستەکان

پرۆسەی بەپرۆلیتاربوون پێشکەوتنی زیاتری

ڕێکخراوی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارانە،

لە ناوەڕاستەکانی ســەدەی نــۆزدەدا بۆ

هەبوو ،بەاڵم ئەم پرۆسەیە بە شێوەیەکی

( )2خەباتی پرۆلیتارەکان دژی خودی ئەم

کۆمەاڵیەتی

پووچانە دەستیپێکردبوو .لە مێژووی

ڕێکخراوە سەرمایەدارانە ،یان خەباتی ئەوان

شارەکانی فەڕەنسای ســەردەمــی خۆی

فەڕەنسادا (پلێبەکان) هیچ کاتێک کۆڵیان

بۆ بەدەستهێنانی پێگەیەکی خوازراوتر

(بە تایبەتی پاریس) بە وردی سوودی لە

نەدا .ماوەی  1793بیر نەچووبووەوە ،ئەوان

تێیدا و ( )3ئەو سرتاتیژانەی لە کاردانەوەدا

چەمکی (جەماوەر یان کۆمەڵە خەڵكێکی

ساڵی  1848یان تا ڕادەیــەک ساڵی 1871

بەرامبەر خەباتی پرۆلیتاریا ،ئەویش بە

زۆر) وەرگرتووە( ،داردو ،الڤال) بە ڕوونی

بیری گەڕانەوە بۆ ئەو ماوەیەیان هەبوو،

ئامانجی پارچەپارچەکردنی ئەوان ئامادە

ئاماژەیان بە ئەم بابەتە کـــردووە[ .]5بە

هەرچەندە دووبارە شکستیان خواردەوە.

دەکرێت .لە بنەڕەتدا لێرەدا هیچ شتێکی

باسکردنی

واقیعییەتی

بۆچوونی من ئەم وەسفکردنە بۆ سەردەمی

پێویستە بڵێم بە بۆچوونی من سوود

نوێ بوونی نییە ،بــەاڵم لێکەوتەی هەر

(پــرودۆن) بە تەواوی ڕاست بووە (و لەو

وەرگرتن لە چەمکی (پلێب) بۆ وەسفکردنی

پێکهاتەیەکی دیاریکراو بــەردەوام تاک و

الیــەنــەوە کە مارکس هیچ ڕەخنەیەکی

قۆناغەکانی دواتر لە فەڕەنسا ،ئەوروپا یان

تایبەت بە قۆناغێکە بە تایبەتی لە بزاڤ و

لێنەگرتن ،پێدەچێت لــە ڕوانــگــەی

هەر شوێنێکی تر لە جیهان و بە تایبەتی

ئارایشی کۆکردنەوەی سەرمایەدایە ،هەم

مارکسیشەوە ڕاست بووبێت) .لە قۆناغی

بۆ وەسفکردنی کۆمەڵگەی هاوچەرخ هیچ

لەناو چوارچێوەی ناوچەیی سەرمایەداریی

گەڕانەوەی پادشایەتی بۆ فەڕەنسا ،لە ماوەی

سوودێکی نییە .هەروەها دەڵێم ئەم چەمکە

نیشتیامنی و هەم لەناو میللەت /دەوڵەتی

(شانشینی جــوالی) و لە ئیمپراتۆرییەتی

بە شێوەیەکی مەترسیدار ڕێ بزرکەرە.

جێی باس لەسەر ئاستی ناوچەیی .ئەم

سێیەمدا ،دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری

لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەیەمەوە

پێکهاتانە تێکڕای سەرمایەداریی جیهانی

لە دەستی خانەدانەکان و بۆرژوازیدا بوو،

بااڵدەستیی ئاڕاستەی درێژماوە و ماوە لە

بــە کۆمەڵێك شــێــوازی تـــەواو تایبەت

لەگەڵ ئەوەی خودی ئەوان پارچەپارچە و

دەروونـــدای کۆکردنەوەی سەرمایە ،واتا

دروســت دەکــەن ،ئەو شێوازانەی کە بە

دژی یەکرت بوون ،بەاڵم لە کۆتاییدا لەسەر

بەپرۆلیتاریکردنڕوویدا،ئەمبەپرۆلیتاریاکردنە

هاوسەنگی /ناهاوسەنگی لە پەیوەندییە

دابەشکردنی دەسەاڵت لەگەڵ یەکرت یەکیان

وەک مارکس شیکردووەتەوە بە واتای گۆڕینی

نێودەوڵەتییەکاندا دیــاری دەکــرێــن .بە

گرت ،دابەشکردنی دەسەاڵتێک کە لەگەڵ

ئەندامە جیاوازەکانی خەڵکانی ئاسایی

تایبەتی ئەم پێکهاتانە کۆمەڵێک دژیەکی

گۆڕانکارییەکان بەپێی قورسایی دیاری

(پلێبەکان و جــەمــاوەر)ە ،چی لە ڕووی

پێکدێنن ،کە تایبەمتەندیی پرۆلیتاربوون لە

هەر الیەنێک (هەیکەلەکەی) دەگــۆڕا.

(فــۆڕم)ەوە و چی لە ڕووی (واقیعی)یەوە

ناوەندەکانی بااڵدەست (کە پلەی دەسەاڵتی

خەڵکانی ئاسایی ،واتا هەمان ئەو کەسانەی

بۆ فرۆشتنی هێزی کاری خۆیان بە سەرمایە.

هەر یەکێکیان جیاوازە) و پەراوێزەکان لە

لە پاریس و شارە گەورەکانی تر زۆرینەیان

بوونە پرۆلیتاریا پێگەیەکی کۆمەاڵیەتیی

ژێر دەسەاڵتی دەسەاڵتدان و لەم ڕووەوە

پێکدێنا ،وەالوە نران .لە نێوان ئەم گرووپە

نوێیە ،پێگەیەکی گۆڕاوە کە بەرفراوانبوونی تا

ئــەو کــارە جیاوازانەی بۆ کۆکردنەوەی

جۆراوجۆرانەدا ،پرۆلیتاریای پیشەسازیی

ئەمڕۆش بەردەوامە.
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کەواتە هۆکاری دڵنیاکەرەوە هەن بۆ

ئەوانی شـــاردەوە .تەنیا تیشک خستنە

الوەکی پلەیان دابەزێرناوە ،واقیعییەتێک کە

ئــەوەی بە خۆبەدوورگرتن لە گشتاندنی

سەر ئەم بەشانەی پرۆلیتاریا دەبێتە هۆی

نابێت بە سەربەخۆیی ڕووکار کە پێگەی

بێ زەوق و بێ واتا ،وردتر و بابەتیرت لە

غەفڵەتی ئەم بزووتنەوانە لە گرووپەکانی

یاسایی بە ئەوان داوە ،لەبەرچاونەگیرێت.

پرۆلیتاربوون بڕوانین .بەداخەوە ڕاستە

تر ،ئەو گرووپانەی کە یان پرۆلیتار کرابوون،

بۆ منوونە لە جوتیاری خێزانی ،بانگەشەی

کە بزاڤە مێژووییەکانی مارکسیزم لە

یان لە پێگە و فۆڕمی تــردا بە پرۆلیتار

خاوەندارێتی (لە بارەی زەوی و ئامێرەکان)

ئەنتەرناسیۆنالی دووەم و سێیەمدا زیاتر

دەبوون ،بە تایبەتی جوتیاران .ئەم غەفڵەتە

واتای خۆیان لە دەستداوە ئەویش بە هۆی

خۆیان بۆ گشتاندن داوە بەدەستەوە

بووە هۆی ئەوەی کە خستنە ژێر پرسیاری

ئەو شکستەی کە مۆنۆپۆڵی سەرمایەداری

و لە ئەنجامدا چەمکی پرۆلیتاریایان

سەرمایەداری نەمێنێت و لەم ڕووەوە بە

(هەم لە سەرەوە و هەم لە خــوارەوە) بە

تەنیا بە بەشێک لــەو تایبەت دەکــرد.

تێکەڵکردنی دووبارەی بەشەکانی پرۆلیتاریا

سەریاندا سەپێرناوە[.]6

کرێکارانی کارگە ،یان کرێکاری کانەکان لە

و لێکەوتەکەشی لۆجیکی کۆکردنەوەی

سەدەی نۆزدە و کرێکارانی خاوەن کار لە

(کەڵەکە کردنی) خێراتر کرد.

زۆربەی کارگە بچووک و ناوەندەکان
کە بەرهەمهێنی بابەتی دەستکرد یان

کارگەکانی دەیەی  1920و کرێکارانی هێڵی

من بەش بە حاڵی خۆم شیکارێکی تەواو

خزمەتگوزاریین و بەم شێوازە کاری ئازادە

بەرهەمهێنانی (فوردیستی) دەیەی 1960

جیاوازم لە (هارت و نێگری) خستووەتەڕوو،

هەموویان بەشێک لە واقیعییەتێکن:

کۆمەڵێک منوونەن بۆ ئەم بەکارهێنانە

کــە بــە (بــەپــرۆلــیــتــاربــوونــی گشتێرناو

گشتاندنی پرۆلیتار بوون .ئەمڕۆ هەمووی

)generalized

یان بە نزیکەیی هەموو کرێکاران بە پێی

ئەوەی هەڵەکانی ئەو سرتاتیژە ڕوون

ی جیهانی هــاوچــەرخ نــاوی دبــەم ،کە

پێویست هێزی کاریان دەفرۆشن ،کە ئەمە

دەکاتەوە کە ئەنتەرناسیۆناڵە مێژووییەکان

دەتوانرێت بگوترێت سەرەتاکەی لە ساڵی

کاری ناسینیش دەگرێتەوە.

بۆ خەباتی چینایەتی پەرەیان پێدەدا (بێ

1975ـەوە بووە .من لەم شیکارەدا تیشکم

لەم هەلومەرجەدا گەشەی سیستمی

هیچ پاساو و بیانویەک) ،تیشک خستنە سەر

خستووەتە سەر سەپاندنی پێگەی پرۆلیتاریا

(ســەرمــایــەداری) ئەو چوارچێوەیەی کە

ئەم بەشە تایبەتیانەی پرۆلیتاریا بووە .لە

بە سەر هەمووان و دابەشکردنی توندڕەوی

یاسای بەها تێیدا کارایی هەیە سنووردار

شوێن و کاتە دیاریکراوەکاندا ئەم بەشانەی

پرۆلیتاریای گشتێرناو (بەسەر بەشە جیاکاندا)

ناکات ،بەڵکو بە پێچەوانەی ئەوەی هارت

پرۆلیتاریا خــۆیــان لــە هەلومەرجێکی

و دروست بەم شێوەیە جەختم کردووەتەوە

و نێگری دەیڵێن ،گەشەی ئەم سیستمە بە

گونجاوتردا بۆ شوێنکەوتنی خەباتەکەیان

لەسەر هاوکاریی (بێ ڕێکەوتی) نێوان ئەم

دەسەاڵتی زیاتر واقیعییەتی ناهەمواری

دۆزییەوە .لەبەرئەوە دەتوانرێت لە مەیلی

دوو تایبەمتەندییە لەالیەک و تیشک خستنە

ئەو منایش دەکــات .لەو هێڵکارییەی کە

ئــەو بەشانە و خەباتەکەیان ،کە تێیدا

سەر کۆنتڕۆڵی سەرمایە لە الیەکی ترەوە.

من بۆ شیکردنەوەی ئەم بابەتە سوودم

تایبەتەی چەمکی پرۆلیتاریا.

proletarianization

بــەو ڕێژەیە سەرکەوتن ،تێگەیشت کە

ڕێژەی خێرایی گەشەی کرێکاران شتێک

لــێــوەرگــرتــووە ،تیۆری بەها لە ڕێگەی

لێکەوتەکەی پێشکەوتنە کۆمەاڵیەتییەکانی

نییە بێجگە لەوەی کە ئەوان بۆ فرۆشیارانی

پلەبەندی حەق دەستەکان (بە شێوەیەکی

دەوڵــەتــە ڕیفۆرمیستەکان (دەوڵەتانی

هێزی کاریان بە سەرمایە دەگۆڕێن ،ئیرت

گشتیرت پێدانی هێزی کاری کۆتوبەندکراو)

خۆشگوزەران) دوای شەڕی جیهانی دووەم

ڕاستەوخۆ بێت واتا لە کاتێکدا کە ئەوان

کــار دەکــــات[ .]7دەتــوانــرێــت بگوترێت

بوو .بەاڵم تواناکانی ئەم بزووتنەوانە لە

کارمەندانی کۆمپانیان ،یان ناڕاستەوخۆ ،واتا

سەرجەم کرێکاران ( %80یــان %90ی

هێنانەدیی ئەم پێشکەوتنانە ،الوازییەکانی

لە کاتێکدا کە ئەوان بۆ پێگەی وەبەرهێنی

ئەوان؟) هەشت کاتژمێر کاری ڕۆژانەیان بۆ
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ماوەی  250ڕۆژ لە ساڵێکدا بۆ بەرهەمهێنانی

خستویەتییە بــواری جێبەجێکردنەوە.

کااڵ و خزمەتگوزاری تەرخان دەکەن (ئیرت

وەستاویی قوربانیان و ئەو خەباتەی ئەوان

ئەو بەرهەمانە بە سوود بن یان بێ سوود!).

دەیگرنەبەر ،لە پەیوەندییەکی بەرامبەردان

بــەاڵم حەقی ماندووبوونی کارەکەیان

لەگەڵ ئەو سرتاتیژانە و فۆڕمێکی دیار بەم

تەنیا ڕێگە بە ئەوان دەدات بۆ ئەوەی بە

بەشبەشکردنە دەبەخشن .لەم بارەیەوە

هەمووی بڕێک لە کااڵ و خزمەتگوزاری

منــوونــەی نـــارساو بــوونــیــان هــەیــە :ئەو

بکڕن ،کە پێویستی تەنیا بە چوار کاتژمێر

یەکگرتووییەی لەم خەباتانەدا پەروەردە

کــاری ڕۆژانــەی ئەوانە .سەرمایە ئەوان

دەبێت هاوشێوەی ئەو یەکگرتووییەیە لە

(بەرهەمهێن یان بێبەرهەم) بە شێوەیەکی

نێوان کرێکارانی ڕێگەی ئاسنی ( )SNCFلە

یەکسان دەچەوسێنێتەوە.

فەڕەنسا دروست ببوو ،لە چەند ڕوویەکەوە

من ئەم لێکدانەوەیەم بە شیکاری

کاریگەرییە زیانبارەکانی بەشبەشکردنی

ســەرســوڕهــێــنــەری زیــــادەی ڕاکــێ ـراو

پرۆلیتاریای گشتێرناو کــەم دەکــاتــەوە،

بە ئەمە تــەواو کـــردووە ،کە لە بەشی

هەرچەندە هاوکات بەهێزیشی دەکات.

ســێ ،کــە دەبێتە هــۆی تـــەواو بوونی

ئەم سرتاتیژانەی خەبات لە یەکەم

بەشی یــەک (بەرهەمهێنانی کااڵکان و

تێڕوانیندا دەیسەملێنێت کە ئەوەی (ئالن

خزمەتگوزارییەکان بۆ سوود لێوەرگرتنیان بۆ

تۆرێن) لەبارەی کۆمەڵگەی هاوچەرخ

بەرهەمهێنان) و بەشی دوو (بەرهەمێنانی

و بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی (کە هەر

کااڵ و خزمەتگوزارییەکان بۆ بەکارهێنانی

یەکێکیان تەنیا تایبەت بە بەشی جێسەرنجی

کۆتایی)[.]8

خۆیانن) ڕاستە .ئامانجی سرتاتیژێکی کارا

ڕوونکردنەوەی بەشەکانی پرۆلیتاریای

بە ئاڕاستەی خەباتێکی گشتی بە وردی

گشتێرناو لە بنەڕەتدا دەتوانرێت لەو

لە ناسینی ئامانجە وردە سرتاتیژییەکاندا

سرتاتیژانەدا بدۆزرێتەوە کە سەرمایەی

شاراوەیە ،کە توانای یەکگرتوویی لە کاتی

مۆنۆپۆلە گشتێرناوەکانی (تەواوکەرێکی

فرەییدا هەیە.

دژیەک کە هاوکاری دەرکەوتنی پرۆلیتاریای

بە دڵنیاییەوە هیچ دەستوورێکی

گشتێرناوە) بەکارهێناوە بۆ ئەوەی داهێنەری

کار نییە وەاڵمی ئەم گرفتە بداتەوە .بەاڵم

ئاڕاستەیەک بن ،کە زیاتر لێکۆڵینەوەی

هارت و نێگری بۆ بەرەوپێشربدنی بیری

تەکنەلۆجیانەلەخۆدەگرن،کەکۆنتڕۆڵەکەیان

میلیتانت لەم بــوارەدا هیچ یارمەتییەکی

لە دەستدا بێت ،ئەو لێکۆڵینەوانەی بۆ

ئێمە نادەن .پێداگری ئەوان لەسەر گرنگی

هاندانی بەشبەشکردنی باسەکە داڕێژراون.

ئەو کاریگەرییە ڕزگاریخوازییەی کە خەباتە

بەاڵم ئەم بەشبەشکردنە تەنیا بەرهەمی

رسوشتییەکە دروستیکردووە ،زۆرە .ناسینی

تاکالیەنەی ئەو سرتاتیژانە نییە کە سەرمایە

واقیعییەتی ئەم کاریگەرییە ڕزگاریخوازانەیە

دژواریی ڕاستەقینە
لەگەڵ خستنەڕووی
ئەم پرسیارەدا
دەردەکەوێت :چۆن
خەباتی بەشبەش
لە ستراتیژێکدا بۆ
خەباتێکی گشتی بە
یەکەوە ببەستینەوە؟
هارت و نێگری لەم
بارەیەوە هیچیان پێ
نییە بیڵێن
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زۆر سادەیە و بە دیاریکراوی پێوستی

کۆبوونەوەی دەسەاڵتی ئەم مۆنۆپۆاڵنە (بێ

کاتێکدا هەشت کاتژمێر کار دەکــەن ،بە

بە هیچ جۆرە شیکارێک نییە .دژواریــی

چڕی هاوکات لەگەڵ خاوەندارێتی یاسایی

موچەکەیان ئەو کااڵ و خزمەتگوزارییانە

ڕاستەقینە لەگەڵ خستنەڕووی ئەم پرسیارەدا

سەرمایە) بە تەواوی جەوهەری بۆرژوازی

بەدەست دێنن کە بەرهەمی ئەو کارەن،

دەردەکەوێت :چۆن خەباتی بەشبەش لە

دەگۆڕێت ،هەروەها بە هەمان شێوەش

کە زۆر زیاترە لە هەشت کاتژمێر کار .لە

سرتاتیژێکدا بۆ خەباتێکی گشتی بە یەکەوە

بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی سیاسیش ،کە لە

ئەنجامدا ئەوان ڕۆڵێکیان لە بەرهەمهێنانی

ببەستینەوە؟ هارت و نێگری لەم بارەیەوە

خزمەتی دەسەاڵتی سەرمایەدایە ،دەگۆڕێت.

بەهای زیــادەدا نییە ،بەڵکو بەکاربەرین.

هیچیان پێ نییە بیڵێن.

لە ئێستادا خودی بــۆرژوازی تا ڕێژەیەکی

ئەوان بۆرژوان و ئاگاداری ئەوەشن .لێرەدا

پرۆلیتار بوونی گشتێرناو و بەشەکانی ئەو

زۆر لە پێکهاتەی موچەوەرگری سەرمایەی

من دەگەڕێمەوە بۆ شیکارەکانی داڕمانی

لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی پێکهاتەی سەرمایەدا

پێکهاتووە ،بە تایبەتی بەرهەمهێنەرانی ئەو

سەرمایەداریی هاوچەرخ (The Implosion

دەگۆڕێن .تێپەڕین بۆ مۆنۆپۆڵەکان لە فۆڕمی

زانستەی کە بۆ سەرمایە بەسوود دەبن.

 ،)of Contemporary Capitalismکتێبێک

سەرەتاییاندا (لە 1880وە تا  )1975و دواتر

هــارت و نێگری هیچ کاتێک بە وردی

کە ئەوم بۆ باسی تایبەتی ئەم گەشەیە

تێپەڕین بەرەو فۆڕمە هاوچەرخەکەیان،

تیشک ناخەنە سەر پێناسەی ئەم بەهایانەی

تایبەت کردووە ،بۆ ئەو شتەی کە هارت و

کە من ئەوەم بە مۆنۆپۆڵە گشتێرناوەکان

ناسین ،بە جۆرێک کە لەگەڵ گرنگیی

نێگری هیچ کاتێک گرنگییەکیان بۆ ئەوە

ناو بردووە ،منوونەیەکە لەو گۆڕانکاریانە.

ئەواندا بگونجێت .ئەم موچە وەرگرانە لە

نیشان نەداوە .
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شیکاری پێشوو تەنیا تیشک دەخاتە
سەر گۆڕانکارییە ناوەندییەکانی سیستمی
(سەرمایەداری) .فۆڕمە جۆراوجۆرەکانی
پرۆلیتاربوون لە کۆمەڵگە سەرمایەدارییە
پەراوێزەکاندا جیاوازن و تایبەت بە خۆیانن.
من لە کاتی ڕەخنە لە هارت و نێگری لە
باسی ئیمپریالیزم دەگەڕێمەوە سەر ئەم
بابەتە.
لەم ڕووەوە ئێمە لە قۆناغێکی (بەر
لەمە) تێپەڕیو ،کە هاوتای بەدەستهێنانی
جـــۆراوجـــۆری پێگەی کۆمەاڵیەتییە،
دوورییەکی زۆرمان هەیە ،واتا هەمان ئەو
شتەی رسوشتی جەماوەر لە ڕابــوردوودا
دیاری دەکات .لە واقیعدا ئێمە تەواو لە

خاڵی بەرامبەری ئەم دۆخەداین .بەر لە
هارت و نێگری ،تۆرێن ئەم بەشبەشکردنە
نوێیەی بە هەڵە بە (کۆتایی پرۆلیتاریا)
دانابوو ،لەم ڕووەوە لە جیاتی خەباتی
پرۆلیتاریا (بە تەنیایی) ،خەباتی (بزوتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان) (بە کۆمەڵ) تایبەت بە
هەر یەکێک لەم بەشانەی لە واقیعییەتی
کۆمەاڵیەتیی نوێدا دانابوو .هارت و نێگری
دەگەڕێنەوە بۆ (تۆرێن) کە دەتوانرێت
ئەمە بە گــەڕانــەوەی ئــەوان بۆ چەمکی
جەماوەر لێی تێبگەیت .بە بۆچوونی ئەوان
یاسای سەرمایەدارانەی بەها بەرەو نەمان
دەچێت (هەڵبەتە بە بۆچوونی من ئەم
یاسایە بە توندی خۆی نیشان دەدات) و
گەشەیەکی سەرکەوتووانە لە شێوازەکانی

چــەوســانــدنــەوە جێگەی گــرتــووەتــەوە،
هاوشێوەی ئەو شێوازانەی کە لە ڕابوردوودا
بەر لە بوونە پرۆلیتاریا و یاسای بەها بوونی
هەبوو .بەاڵم هارت و نێگری هیچ شتێکی
ڕوون لە بــارەی ئــەم گەشەیەی فۆڕمە
نوێیەکانی کار ناڵێن .بێدەنگیی ئەوان لەم
بارەیەوە خۆی دەرخــەری خاڵێکە :ئەوان
نازانن چی شتێک بکەنە جێگرەوەی یاسای
بەها .مارکس دەیوت ئاڵۆزیی شەپۆلەکانی
بازاڕی دەسەاڵت ،یاسای بەها دەشارێتەوە،
یاسایەک کە بە تەواوی کۆنرتۆڵی جوڵەی
ئەو شەپۆالنەی لەدەستدایە .بەم جۆرە
منیش دەڵێم بەم شیوەیە جۆراوجۆریی
پێکهاتەی کۆمەڵگەی بە پرۆلیتار بوو
(جەماوەر) دەسەاڵتی یاسای بەها ،وردتر
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یاسای بەهای بە جیهانی بوو دەشارێتەوە،
یاسایەک کە خۆی فۆڕم بەو جۆراوجۆرییە
دەبەخشێت.
لە جیاتیی فۆڕمە پاشکۆکانی بەشبەشی
پرۆلیتاریای گشتێرناو ،هــارت و نێگری
سەرمەست و شەیدای وتــەزای (گشتی)
(خۆشگوزەرانیی گشتی )commonwealth
بــوون ،وتەزایەک کە ســەرەڕای درێــژی و
دووبــارەبــوونــی ،شتێکی زۆری نەخستە
سەر ئــەوەی ماوەیەکی زۆرە لە بارەی
ئەم بابەتەوە نــارساوە .لە بارەی (گشتی)
یەوە کۆمەڵێک نووسین بوونیان هەیە کە

بەر لە هارت و
نێگری ،تۆرێن
ئەم بەشبەشکردنە
نوێیەی بە هەڵە بە
(کۆتایی پرۆلیتاریا)
دانابوو ،لەم
ڕووەوە لە جیاتی
خەباتی پرۆلیتاریا
(بە تەنیایی)،
خەباتی (بزوتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان)
(بە کۆمەڵ) تایبەت
بە هەر یەکێک
لەم بەشانەی
لە واقیعییەتی
کۆمەاڵیەتیی نوێدا
دانابوو
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چەمکە بنچینەییەکان زۆر باشرت لە هارت
و نێگری شیدەکەنەوە ،هــەروەهــا ئەو
تێگەیشتنانە دەخەنە ژێر پرسیارەوە کە ئەو
توانایە دەخەنە بەردەستی ئایدۆلۆجیای
بااڵدەست بۆ ئەوەی لێکەوتە الوەکییەکان
( )externalitiesلە ناو سیستمی بازاڕدا
بگونجێنن[.]10
هـــارت و نێگری بــۆ پــڕکــردنــەوەی
بێدەنگییان لــە بـــارەی واقیعییەتی
جۆراوجۆری کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخەوە،
شیکاری بێکۆتایان بە ناوەکانی وەک
(ژیانی سیاسەت) و (سەرمایەداریی ناسین)
خستۆتە شوێنی.
ناونانی سیاسەت بە (ژیانی سیاسەت)
بۆ من ئـــازاردەر نییە ،ئــەو کاتەشی کە
(میشێل فۆکۆ) و دواتــر نێگری و هارت
شتێکی نوێ لەو چەمکەدا دەبینن .بەاڵم من
لەو بارەیەوە کە شتێکی نوێ بوونی هەیە،
بۆم نەسەملاوە .بە بۆچوونی من سیاسەت

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )72 - 73ساڵی شانزەیەم

بەردەوام ژیانی سیاسەت بووە ،بەڕێوەبردنی
ژیانی مرۆڤ ،تاک و کۆمەاڵیەتی( .داردو و
الڤال) ،هەروەها بە بڕوای مارکس لە کاتی
لێکدانەوەی (چاالکیی کرداری تاکەکان) لە
چەمکە وەرگیراوەکان لە (داردو و الڤال) لە
شیکاریی خۆیاندا لە هەوڵی پێکەوەگرێدانی
مرۆڤناسی و کۆمەڵناسیدان و منیش لەو
بارەیەوە لەگەڵیاندا هاوڕام و هاوشێوەی
ئەوان هەوڵدەدەم بۆ ئەوەی هیچ کاتێک
دەرکــەوتــەی مرۆڤناسی بان مێژوویی و
(بە دڵنیاییەوە بااڵیی نا!) لەو چوارچێوە
کۆمەاڵیەتی – مێژووییەی کە ئەو چاالکییە
تێیدا جێی دەبێتەوە ،جیا بکەمەوە.
من نامەوێت بۆ ئەفسانەی گۆڕانکاریی
سەرمایەداریی پیشەسازی بۆ سەرمایەداریی
ناسین بگەڕێمەوە .هــەر فۆڕمێک لە
بەرهەمهێنان لە هەر قۆناغێکی مێژووی
مرۆڤدا بەردەوام پێکهاتەیەکی ناسینی تەواو
هەبووە.
من ئیرت زیاتر لەمە لە بــارەی ئەم
بابەتانەوە هیچ ناڵێم .خوێنەر شیکارەکانی
ئەم بابەتانە لە کتێبەکامندا دەدۆزێتەوە[.]11
من لێرەدا نامەوێت هیچ کورتەیەکی
ســادەک ـراوی مەترسیدار لە بــارەی ئەم
بابەتانەوە پێشکەش بکەم.
ئیمپراتۆری یان ئیمپریالیزم؟

تێزەکانی هــارت و نێگری پشت بە
دوو بانگەشە دەبەسنت .1 :بەجیهانیکردنی
سیستم بــە قۆناغێک گەیشتووە ،کە
تێیدا هەموو هەوڵێک بۆ جێبەجێکردنی
هەرجۆرە سیاسەتێکی نیشتامنی مەحکوم

بە شکستە ،لە ئەنجامدا چەمکەکەنی

فۆڕمەڵەبوونی کۆمەڵگەکانی پەراوێزی

پێشوویان لە فۆڕم خستووە و بە شێویەک

میللەت و بــەرژەوەنــدیــی نیشتامنی

سەرمایەداری ،بەپێی کاراییە تایبەتکراوەکان

فۆڕمیان بــەم پێکهاتانە داوە ،کــە بۆ

هەڵوەشێرناونەوە .2 .ئەو واقیعییەتەی کە

بە هــەر ناوچەیەک ،کۆمەڵێک فۆڕمی

پەرەسەندنی ئیمپریالیستیی سەرمایەداریی

کاریگەریی لەسەر سەرجەم دەوڵەتەکان

بەپرۆلیتاربوونیان دروستکردووە ،کە لە هەر

جیهانی (کە لە خۆیدا بەجەمسەرکردنە)

لەوانە دەسەاڵتە بااڵدەستەکان (هەندێک

ناوچەیەک تایبەت بە خۆیانن ،لەبەرئەوە

بەسوود بن .بۆ منوونە کرێکاران لە بەشە

کاتیش هــەژمــوونــی) دروســـت دەکــات

لە فۆڕمەکانی بەپرۆلیتاربوون لە ناوەندە

ناڕەسمییەکان (کە هێشتا لە پەراویزەکانی

(هەڵبەتە لەگەڵ بوونی ڕەسمی ئەوان) و

بااڵدەستەکان جــیــاوازن ،هەرچەندە بە

باشووردا لە ڕووی ژمارە و ڕێژەوە ڕوو لە

لە ئەنجامدا ئیرت ئیمپریالیزمێک بوونی نییە،

تەواوکەری ئەو فۆڕمانە هەژمار دەکرێن.

زیادبوونن) بەجێاموی ڕابوردوو نین ،بەڵکو

بەڵکو (ئیمپراتۆریەتێکی) بێ ناوەند هەیە.

(جەماوەر)ی ئاشکرا و نهێنی کە بە واتای

بەرهەمی مۆدێرنیتەی سەرمایەدارین.

ناوەندەکانی بڕیاری ئابووری و سیاسی لە

سەرجەم جۆرەکانی چینی کرێکار دێت،

ئەوان لە دەرەوەی سیستمی سەرمایەداری

جیهاندا بەرباڵون و کاریان بە سیاسەتە

کە لە سیستمی جیهانیدا ئاوێتە کراون ،لە

نین ،بەڵکو بەشێکن لەو هێزی کارەی کە

دەوڵەتییەکان نییە.

واڵتێک بە بەروارد لەگەڵ واڵتێکی تر ،لە

بە تەواوی لە سیستمی چەوساندنەوەی

ئەم دوو بابەتە بە تــەواوی هەڵەن

قۆناغێک لە گەشەی سەرمایەداری جیهانی

سەرمایەدارانەدا جێیان کراوەتەوە .لێرەدا

و تەنیا بێ ئاگایی تــەواو لە مێژووی

بە بەراورد لەگەڵ قۆناغێکی تر ،پێکهاتەی

دەمەوێت لێکچوونی ئەوە لەگەڵ کاری

بەجیهانیکردنی سەرمایەداری ،لە خواستی

ئەو تایبەتەن.

ماڵەوەی ژنــان بــەراورد بکەم :ئەم کارە

ئــەو لە پێنج ســەدەی ڕابــــوردووەوە تا

پــڕۆســەکــانــی بــەپــرۆلــیــتــاربــوون

ناڕەسمییە ئەو توانایە دەبەخشێت بۆ

ئیستا ،دەتوانێت (هۆکاری) ئەم هەڵەیە

(هەرچەندە ئەم پڕۆسانە بە شێوەی بێ

ئەوەی بەهای هێزی کاری سەرقاڵ لە بەشە

ڕوون بکاتەوە .ئەم مێژووە ،دروستبوونی

ناوەند لە فۆڕمی پرۆسەکانی بێبەشکردن

سەرەکییەکانی بەرهەمهێنان کەم بکاتەوە.

ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی نــێــوان نــاوەنــدە

لە خاوەندارێتی ،بە بێبەشکردن و هەژاری

هـــارت و نــێــگــری بــە شێوەیەکی

بااڵدەستەکان و پەراوێزە ژێردەستەکان

دەردەکــەون ،من بە مەبەست سوود لەم

خۆبەزلزانانە شیکاری پاشکۆیی ئەم

و دوای ئەوان شوێنکەوتنی شێوازەکانی

چەمکە وەردەگــرم) لە پەراوێزەکاندا بەو

دۆخانە لەبەرچاوناگرن ،ئەو دۆخانەی

کــەڵــەکــەکــردن لــە پـــەراوێـــزەکـــان لە

شێوەیە نییە ،کە بە دواکەوتن دووبــارە

کە بابەتی زۆرێک لە بەرهەمەکان بوون.

پێویستییەکانی کەڵەکەکردنی خێرا و

هەمان ئەو پرۆسانە بەرهەم بێنن کە

تێڕوانینی پێنەگەیشتووی ئەوان بەرامبەر

قووڵکراوە لە ناوەندەکاندا لەخۆدەگرێت

فۆڕمیان بە پێکهاتەکانی کۆمەڵگە ناوەندییە

بە جیهانی بــوون لە خزمەت گوتەزای

و ئەمانە هەمان ئەو شتانەن کە هارت

بااڵدەستەکان بەخشیوە (هەروەها فۆڕمیان

باودا کار دەکات .تەنیا ئەو سەرچاوانەی

و نێگری بە تەواوی پشتگوێی دەخەن.

پێدەبەخشن).

گەشەنەسەندوویی،

زانیاریی ئیلهامبەخش کە هارت و نێگری

ئیمپریالیزم شتێک نییە بێجگە لە

دواکــەوتــوویــی نییە ،بەڵکو بەرهەمی

بۆی دەگەڕێنەوە ،لەبەرگیراوەی گۆڤاری

کۆمەڵێک ئامڕازی ئابووری و سیاسی و

پێویستیی گەشەیە .پێکهاتە کۆمەاڵیەتییە

فۆرن پۆلیسییە ( ،)Foreign Policyواتا

سەربازی کە ئەمڕۆ هاوشێوەی ڕابوردوو

دروستکراوەکان لە پەراویزەکانیشدا لە

هەمان ئەو شوێنەی کە دەوڵەتی واشنتۆن

بــۆ جێبەجێکردنی فــەرمــان لــە الیــەن

ڕابــوردوو بەجێنەماون .قبوڵکردنی ئەم

کااڵکانی خۆی بۆ فرۆشنت دادەنێت و ئەوان

پەراوێزەکانەوە ئامادەکراون.

کۆمەڵگانە (لە ناوەندەکان) پێکهاتەکانی

موشتاقانە بەکارهێنەری ئەون.
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لەبەرئەوە تێروانینی بان نەتەوەسازیی

ئاوێتەیەکن لە دروستکردنی سیستمێکی

مــەدەنــی (بــە ئاڕاستەی بەرژەوەندییە

ئێستا واقیعییەتی دەوڵەت و ئیمپریالیزمی

پیشەسازیی مۆدێرن و لێکدراو ،سەرلەنوێ

بەرهەمهاتووەکان لــە دەســتــوەردانــی

وەالوە نــاوە .واشنتۆن لە چوارچێوەی

دامــەزرانــدنــەوەی جوتیاری و جیهانی

جــەمــاوەر) ،بەڵکو بە پێچەوانەوە بە

لەناوبردنی تــوانــای ڕەخنە دەیەوێت

گوندنشینی لەپێناو گەیشنت بە دەسەاڵتداری

ئاڕاستەی نەهێشتنی ئەو هێزە کاریگەرەیە،

هەمووان بــاوەڕ بەو بابەتە بکەن .من

خـــــواردن[ .]13پتەوکردنی پێشکەوتنی

کە کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ ڕەخنە هەیەتی.

بە تێڕوانینی خۆم بە ئەنجامی پێچەوانە

کۆمەاڵیەتی و ئــازادی بۆ بەدیهێنان و

فەرمانەکانی شێوە دەوڵەت (نادەوڵەت)

گەیشتووم :بــان نەتەوەسازی بە هیچ

داهێنانی بەدیموکراسیبوونی جێ متامنە،

ی برۆکسل وەک پاساوێک کاردەکات

شــێــوەیــەک بــۆرژوازیــیــەکــی جیهانیی

پێشڕەو و بەردەوام .جەختکردنەوەی من

بۆ ئــەوەی نوێکردنەوەی بینای دەوڵەتە

دروست نەکردووە ،چی بگات بەوەی ئەم

لەسەر ئەوەیە کە هەموو پرۆژەیەک بۆ

نەتەوەییەکان بەهێز بکات ،بەو ئامانجەی

بۆرژوازییە جیهانییە دەوڵەتێکی جیهانی لە

دەسەاڵتداری نیشتامنی پێویستە کرێکاران

کە ئەوان بۆ نۆکەرانی سەرمایە بگۆڕێت،

خزمەتی خۆیدا هەبێت ،یان ئەوەی کە لە

لەبەرچاوبگرێت و بە بێبەشکردنیان

هەمان ئەو دەوڵەتانەی لە ڕابـــوردوودا

کرداردا بەدەستینەهێنابێت! پەرەسەندنی

ڕازی نەبێت .بە ڕاست دانانی دەوڵەت

پشتیان بە بنەمای سازشی کۆمەاڵیەتیی

سەرمایەداری/ئیمپریالیستی

و دامەزراندنی سیستمێکی جیهانی کە تا

کار و سەرمایە بەستبوو .هاوکات تەالری

بەجیهانیبوونی هاوچەرخی مۆنۆپۆلی

ئەوەندەی دەتوانرێت فرە جەمسەر بێت،

ئەوروپایی ،کیشوەری ئەوروپا بۆ یەکێتییەک

گشتێرناو لــەســەر بنەمای دەستپێکی

هەڵوەشاوە و بێسوود نەبووە .باوەڕ بوون

لەژێر فەرمانی ڕابــەری ئیمپریالیزمی بە

پووکانەوەی دەوڵەت نابێت ،بەڵکو ئەم

بە بێتوانایی ،زۆر بە ئاسانی دروستکردنی

کۆمەڵی نوێ دەگۆڕێت و دوای ئەوەش

پەرەسەندنە پشتبەستووە بە دانانی هێزی

سرتاتیجی هەنگاو بە هەنگاوی کارا

توانای ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ کار بەهێز

ئەم مۆنۆپۆالنە .هیچ نیولیربالیزمێکی

نامومکین دەکــات و ئەمە هەمان ئەو

دەکات.

بەجیهانیبوو بێ دەوڵەتێکی چاالک بوونی

شتەیە کە واشنتۆن دەیخوازێت!

سیستمی

حکومەتی واشنتۆن بە تەواوی لەوە

نابێت ،ئیرت چی بیەوێت سواری کارەکانی

نێگری بە بانگهێشتەکەی بۆ دەنگدان

تێدەگات کە هــارت و نێگری پێداگری

دەسەاڵتە هەژموونییەکانی (ویالیەتە

بە الیەنیگری دەســتــووری ئەوروپایی،

لەسەر نکۆڵی لێکردنی دەکەنەوە! مۆنۆپۆلە

یەکگرتووەکان و هاوپەیامنەکانی) بێت،

ئەویش بەو پاساوەی کە ئەم دەستوورە (بە

گشتێرناوەکانی هێزە ئیمپریالیستییەکان

[]12

خستنە ژێر پرسیاری حکومەت) دەتوانێت

(ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان و ئــەو

 )Compradorکە شوێنکەوتنی کۆمەڵگە

ڕێگر بێت لە پەرەسەندنی سەرمایەداریی

هاوپەیامنانەی لەژێر فەرمانیدان :ئەوروپا،

پەراوێزەکان بۆ دەسەاڵتی ئیمپریالیستی

نیولیرباڵیستی! هەڵەبوونی داوەرییەکەی

ژاپۆن ،کەنەدا ،ئوسرتالیا) بۆ کۆنرتۆڵی توندی

ناوەندەکان گەرەنتی دەکــات .لە خاڵی

بە ڕوونــی ئاشکرا دەکــات .لەم ڕووەوە

جیهانسازی بە دوای پەرەپێدان و پیادەکردنی

بــەرامــبــەردا هیچ پێشکەوتنێک لە

نێگری ئەوەشی بۆ دەرناکەوێت کە تەالری

هەمیشەیی سرتاتیژێکی جوگرافییەوەن بە

کۆمەڵگە پەراوێزەکاندا بێجێبەجێکردنی

ئەوروپایی بە وردی بۆ پتەوکردن ،نەک

ئامانجی کۆنتڕۆڵی سەربازیی جیهانی .لەم

پرۆژەکانی دەسەاڵت (کە جێبەجێکردنی

الوازکردنی ئەم پەرسەندنە ئامادە کراوە.

بارەیەوە هارت و نێگری شتێکی زۆریان

لە ئەستۆی دەوڵەتە نیشتامنییەکانە)

کەمبوونەوەی (تەنیا لە ڕووکاردا) کارەکانی

بۆ وتن پێ نییە (بەاڵم ئەوان ڕۆڵی ناتۆ بە

پێشبینی ناکرێت ،ئەو پرۆژانەی هاوکات

دەوڵەت نەک زیادکردنی هێزی کۆمەڵگەی

«هەڵوەشێرناوە» لەبەرچاو دەگرن؟).

یان وەک دەوڵەتانی (کــۆمــپـرادۆری
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هــارت و نێگری بانگەشەی ئەوە
دەکــەن کە .1 :دەستوەردانە سیاسی و
سەربازییەکانی واشنتۆن و هاوپەیامنەکانی
لە ئێستادا بە ئاشکرا شکستی هێناوە و )2
دەوڵەتی واشنتۆن بە تێگەیشنت لەو بابەتە
لە کۆتایی هێناندایە بە ئەم دەستوەردانانە!
چەمکی (شکستخواردوو) شایستەی
لێکدانەوەی جدییە .دەتوانرێت بە ڕەهایی
بــاوەڕت بــەوە هەبێت کە واشنتۆن ئەو
توانایەی لەبەرچاو گرتووە –بۆ ئەوەی لە
ڕێگەی دەستوەردانی سیاسی و سەربازیی
خۆیەوە کە بۆ پشتیوانی لە دەسەاڵتە
ئابوورییەکەی داڕێــــژراوە– (بتوانێت)
سەقامگیری بە سیستمی ئەو دەوڵەتە
(کۆمپرادۆر)انەی لە خزمەتیدان ببەخشێت.
لەم ڕوانگەیەوە ئەم دەستوەردانانە لە
ڕاستیدا بە شکست کۆتاییان هاتووە ،بەاڵم
دەستوەردانەکانی ئەمەریکاش کۆمەڵێک
کۆمەڵگەی بــە تـــەواوی لــەنــاوبــردووە
(ئەفغانستان ،عێراق ،لیبیا) و لە هەوڵداندایە
بــۆ ئەنجامدانی ئــەو جــۆرە کــارانــە لە
(سوریا ،ئێران ،ئۆکرانیا ،ڕووسیا و واڵتانی
تر) .ئەگەری بەڕێوەبردنی ئەم کۆمەڵگە
لەبەریەک هەڵوەشاوانە لەالیەن ئیسالمی
سیاسی دواکەوتووەوە (ئیخوان موسلمین و
گرووپەکانی تر کە ڕاگەیاندنە ڕۆژئاواییەکان
ئەوان بە ویستی خۆیان نیشان دەدەن)
یان نیوفاشیستەکانی ئەوروپای ڕۆژهەاڵت
کە بــەڕێــزەوە وەک (ناسۆنالیستەکان)
دەنــاســێــرێــن ،ڕێــگــر نــابــن لــەبــەردەم
پتەوبوونی دەسەاڵتی گروپە سیانییەکانی
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ئیمپریالیزم بەسەر سیستمی جیهانیدا.

بەکاریدێنێت .هێزی دۆالر بە شێوەیەکی

چەکی دۆالری ئەمەریکی تا ئەو شوێنە

لەم ڕووەوە ئاڵۆزیی سەرچاوەگرتوو لە

کارا لە ڕێگەی دەستوەردانی فیدراڵییەوە

کارایە کە واڵتانی تر پەیوەندییە یاساییە

توندوتیژیی دەستوەردانی ئیمپریالیزم

بەسەر بازاڕی داراییدا کار دەکات ،ئەگەر

نایەکسانەکان ،کە لەنێوان دەوڵەتان هەیە،

و هــەڵــەی کــاردانــەوە ناوچەییەکان،

ئەم دەستوەردانانە بە ئامانجی پاراستنی

پەسەند بکەن :هیچ کەسێکی یاسایی

هەرچەندە باشرتین بــژاردە نییە ،بەڵکو

سەرمایەی مۆنۆپۆلیش بن .ئەگەر پێویست

ئەمەریکایی ناتوانێت بێ بنەمای کاری

بــژاردەی دووەمــی مومکینە بۆ واشنتۆن

بێت دەوڵەت لێرەدا دەستوەردان بکات بۆ

بەرامبەر لەسەر بنەمای یاسای واڵتێکی تری

بە ئاڕاستەی گەیشنت بە ئامانجەکەی .لەم

ئەوەی دژی بەرژەوەندییەکانی بەشێکی

بێجگە لە ویالیەتە یەکگرتووەکان دادگایی

ڕوانگەیەوە واشنتۆن شکستی نەخواردووە

دیاریکراو لە ئابووریی خۆی بە ئاڕاستەی

بکرێت .ئەمە یەکێک لە نایەکسانییەکانی

(یان بە الیەنی کەمەوە هێشتا شکستی

خزمەت بە بەرژەوەندییە بەکۆمەڵەکانی

جــۆری سیستمی کۆڵۆنیاڵی و سیستمە

نەخواردووە!) ،بێجگە لەوە واشنتۆن ئەمە

سەرمایەداری ئەمەریکا کار بکات.

ئیمپریالیستییەدێرینەکانە.

بە شکست لێکناداتەوە .لە بەرامبەردا بە

تێڕوانینی لیربالیزمی ئابووری لەسەر

سوپا و پــارە ئامڕازەکانی دەوڵەتن،

کاندیدبوونی (هیالری کلینتۆن)ی شەڕخواز

بنەمای ئەوەی کە بانکی ناوەندی ،ئەویش

نەک بازاڕ ،کە هێشتا کۆمەڵگەی مەدەنییان

بۆ سەرۆکایەتیی کۆمار ،پێشڕەوی بێ پەروا

لەگەڵ پێگەیەک کە سەربەخۆیی ئەو لە

کەمە! بێ دەوڵەتی سەرمایەدارانە هیچ

بە شێوەیەکی توندتر لە ڕابــوردوو لە ناو

بەرامبەر دەوڵــەت گەرەنتی بکات ،ئەو

سەرمایەدارییەک بوونی نییە .لەبارەی ئەم

هۆکارەکانی تردا وەک بژاردەیەکی باو و

توانایە بە بازاڕ دەبەخشێت بۆ ئەوەی بە

بابەتە بنچینەییەوە هارت و نێگری زۆر

خۆشەویست هێشتا وەک خۆی بە بەهێزی

تاکی تەنیا بەهای دراو دیاری بکات ،شتێک

بە ئاسانی ڕیتۆریکی ئایدۆلۆژی مۆدی

ماوەتەوە.

نییە بێجگە لە وتەزایەکی ئایدۆلۆژی بۆ

ڕۆژ پەسەند دەکەن ،ڕیتۆریکێک (سوود

چــەکــێــکــی تــر کــە واشــنــتــۆن بۆ

ئەوەی ئێمە باوەڕ بکەین کە بۆ بەڕێوەبردنی

وەرگرتنێکی زمانەوانی بۆ ڕازیکردنی

بەردەوامی دان بە دەسەاڵتی خۆی سوودی

ئابووری هیچ پێویستییەک بە دەوڵەت نییە.

بەرامبەر) کە بۆ شاردنەوەی ئەم واقیعییەتە

لێوەردەگرێت ،ســوود وەرگرتنی هێشتا

بە پێچەوانەی ڕووکارەوە ،دۆخەکە لە

بەکاردێت بۆ ئەوەی وای نیشان بدات کە

بە نزیکەیی هەژموونی لە دۆالری خۆی

ناوچەی یۆرۆ هیچ ناگۆڕێت .لەم ناوچەیە

ئەوەی ڕێگرە لەبەردەم چاالکیی پڕ سوودی

وەک دراوێکی نێودەوڵەتییە .بەم دواییانە

بانکی ناوەندیی ئەوروپا (کە سەربەخۆیە لە

سەرمایە دەستوەردانی زیانباری دەوڵەتە

بینیومانە کە ئەم چەکە چۆن بۆ لەناوبردنی

دەوڵەتەکان) لە ڕاستیدا وەک خزمەتکاری

(کە ئەم بەڵگەهێنانەوەیە «بە دڵنیاییەوە»

بانکەکانی هاوپەیامنە شوێنکەوتووەکانی

واڵتی بااڵدەست لە ناوچەی یۆرۆ واتا ئەڵامنیا

هەڵەیە).

(پــی ئێن بی پاریباس ،PNB Paribas

بە ئاڕاستەی جێبەجێکردنی سیاسەتی

ئەو وێناکردنە دژوارە ،کە بتوانرێت

بانکەکانی سویس) یان خستنە ژێر ڕکێفی

دەوڵەتی ئەو واڵتە کاردەکات .بینیومانە

سرتاتیژی سەربازی ئەمەریکا و کۆنتڕۆڵی

دەوڵەتە سەرکێشەکانی باشوور (هەڕەشە

ئەم کارە لە بارەی دۆخی یۆنان و واڵتانی تر

ئەو بەسەر سیستمی دارایی بە جیهانی بوو

بە مایەپووچکردنی ئەرجەنتین) بەکارهێرنا.

گیراوەتەبەر .ئەمە نیشانی دەدات کە بۆچی

شکست بدات ،مەگەر بە سوودوەرگرن لەو

هیچ دراوێــک بێ دەوڵەتێک بوونی

سندوقی دراوی نێودەوڵەتی هەرگیز لەگەڵ

سیاسەتە دەوڵەتییانەی کە بۆ ڕزگاربوون لە

نییە .دۆالر دراوی ویالیەتە یەکگرتووەکانە

ئەوروپا ناچێتە گفتوگۆوە و هەمیشە و تەنیا

شەڕی تەواوی (ئەم سیاسەتە ئەمەریکاییانە)

و ئەمەریکا وەک دەوڵەتێکی دەسەاڵتدار

ئەڵامنیا دەکاتە الیەنی گفتوگۆ.

هــەڵــدەبــژێــردرێــن و دیــاریــدەکــرێــن.
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لەبەرچاوگرتنی ئەم سیاسەتە دەوڵەتییانە

ڕۆژی سەرمایەداری بانگەشەی ئەوە دەکات

پەنابباتە بەر ئامڕازەکانی وەک ئامڕازەکانی

وەک کارێکی پووچ (مەترسیداریش) لە

کە یاسای بازاڕ و تێڕوانینی فرە حزبی واتا

دیکتاتۆری و فاشیستی .من لێرەدا ئەوەی

واقیعدا پەسەندکردن و خۆبەدەستەوەدانە

دیموکراسی نوێنەرایەتی هەڵبژێردراو لە

لە بارەی گەڕانەوەی فاشیزم بۆ گۆڕەپانەکە

بەرامبەر سیستمی ئیمپریالیستیی ئێستا.

جەوهەردا یەکسانن.

لەم قۆناغەی قەیران لە سەرمایەداری

سیاسەتە دەوڵەتییە جێبەجێکراوەکان

ئەمە سوودوەرگرتنی خراپی ڕەها لە

مۆنۆپۆلی گشتێرناو نووسیومە ،دەگێڕمەوە،

لە سەرمایەداریی هاوچەرخدا دروست

واقیعییەتە ،کە هەموو لێکدانەوەیەکی

کە تێیدا باسی هاوکاریی پێشووی بزاڤە

هاوشێوەی قۆناغەکانی پێشووی مێژووی

مێژوویی ڕاستەقینە ئەوە ڕەتدەکاتەوە.

نیمچە لیرباڵییەکان (لە چوارچێوەی یاسای

مۆدێرن ،تەنیا سیاسەتی ئابووری نین ،کە

دەوڵـــەت لــە ســەرمــایــەداری هــەبــوودا

پەرلەمانی) لەگەڵ بزاڤە فاشیستییەکانی

داڕێژرابن بۆ ئــەوەی لە خزمەت بلۆکی

(«بــازاڕی» گریامنەیی) لیژنەی ڕووکــاری

ڕابوردووم کردووە[.]14

هەژموونی ژێر دەسەاڵتی سەرمایە کار

دیموکراسی ئەو کاتەی گونجاو بێت لەگەڵ

هــارت و نێگری سەرجەمی ئەمانە

بکەن ،ئەویش هاوکات لەگەڵ بوارەکانی

بەڕێوەبردنی سەرمایە لە کۆمەڵگەدا

پشتگوێ دەخەن .ئەوان دەمارگیری باسی

ژیانی کۆمەاڵیەتی ،بە تایبەتی بەڕێوەبردنی

پەسەند دەکــات (هانیشی دەدات) لە

مۆدی ڕۆژ لە بارەی کۆمەڵگەی مەدەنی

سیاسی کۆمەڵگە لەخۆدەگرن .باسی باوی

هەمان ئەو دۆخەدا کە لە پێگەکانی تردا

پەسەند دەکەن ،کە ئەو توانایە بۆ ئەوان

Samir Amin
123 VOLUME: 16

ISSUE: 72 - 73
April 2019

لەم بارانەدا چینی کرێکاران (پرۆلیتاریای
گشتێرناو) زیاتر سازشە بەدەستهاتووەکە
پەسەند دەکات و پێویستییەکانی بە ناوەکی
دەکەن و دوای ئەوە بۆ هێزێکی چاالکی
ناو سیستمەکە دەگۆڕێن .ئەم فۆڕمانەی
نامۆبوون (پەسەندکردنی بەکاربردن)
شانازیی ئاگایی دژی ســەرمــایــەداری
پێویست بۆ زیاتر ڕۆیشنت لە سەرمایەداری
دوا دەخەن .لە بارەکانی تردا سەرمایە لە
فۆڕمبەخشین بە بزاڤەکان و ئاڕاستەکردنی
ئــەوان سەردەکەوێت .ئێمە پشتیوانیی
(جەماوەر)مان لە فاشیزم بینیوە.
باسی بــاوی ڕۆژ کە بە تایبەتی لە
گۆڤاری (فۆرن ئەفەریز )Foreign Affairs
دا بینیومانە ،باڵودەکاتەوە و بۆچوونە
پێشنیارکراوەکانی جێی ڕەزامەندی (هارت و
نێگری)ن ،دەیەوێت ئێمە باوەڕ بکەین کە
دەستوەردانەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان،
سەربازی بن یان سوودوەرگرتن لە چەکی

Michael Hardt
دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی دەستوەردانەکانی

سەرمایە و پانتایی پەرەسەندنی خەبات

کۆمەڵگەی مەدەنی (بەرگری و خەباتی

دژی ئەم سیاسەتانە (لە دەرەوە) ،یا لەناو

چەوسێرناوەکان واتا «جەماوەر») هیزی

خودی ئەم سیاسەتانە ،شیبکەنەوە (منیش

گەورە ،دیاریکەر و تاکالیەنە بدەنە پاڵیان،

لەگەڵ شیکاریی ئــەوانــم) .دەرەنجامە

کە ئەوەی نییە .داردو و الڤال کە پشکێکیان

جۆراوجۆرەکانی ئەم دیالەکتیکە بە دۆخە

لــەم جــۆرە بــیــرکــردنــەوە سەرەتاییەدا

دیــاریــکـراوەکــانــەوە بــەس ـراوەتــەوە .لە

(خاو) نییە ،بە شێوەیەکی تەواو جیاواز

هەندێک باردا سەرمایە ناچارە پاشکەشێ

دیالەکتیکی هەندێکجار دژ و هەندێک جار

بــکــات و خـــۆی لــەگــەڵ پێشکەوتنە

تەواوکەر لەنێوان سیاسەتە دەوڵەتییەکانی

سەپێرناوەکانی ئەم جۆرە خەباتە بسازێنێت.
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(دۆالر) لە بنەڕەتدا بە ئاڕاستەی پێشکەوتنی
دیموکراسییە و ئەمە بەو واتایەیە کە ئەم
دەستوەردانانە خاوەنی (کاریگەریی بەسوود
)benign effectن .پێویستە بە تەواوی
سەرەتایی بیت ،بۆ ئەوەی باوەڕ بە ئەمە
بکەیت .ئێمە پێویستە درۆکانی دەوڵەتی
ئەمەریکا کە ســەرۆک کۆماری ویالیەتە
یەکگرتووەکان بەردەوام پەنایان بۆ دەبات
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