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کریس هارمەن کێ بوو؟
2009-1942

ئەلێکس کالینیکۆس

بیرمەندێکــی

تــەواوی ژیانــی خــۆی تەرخــان کــرد بــۆ

(تۆنــی کلیــف)ی دامەزرێنــەری ڕەوتــی

کریــس

منوونــەی

مارکسیســتی ڕاســتەقینە بــوو ،کــە لــە

ڕەوتــی سۆســیالیزمی ئینتەرناســیۆناڵ،

سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕ ،خاڵی ســەرەتایی

کەشــوهەوا ڕادیکاڵەکــەی کۆتایــی

ســەرەتا سەرنووســەر بــوو لــە گۆڤــاری

تیۆریــی خســتە بــەردەم کریــس هارمــەن.

شەســتەکان و ســەرەتای حەفتاکانــی

سۆسیالیســتی ئینتەرناســیۆناڵ ،هەروەهــا

شــیکاری کلیــف بــۆ یەکێتیــی ســۆڤیەت

ســەدەی بیســتەوە لــە بەریتانیــا ،خــۆی

ڕۆژنامەنــووس بــوو لــە ڕۆژنامــەی

و واڵتانــی دیکــەی ‹سۆسیالیســت› ،کــە

بەدەرخســتووە .چەندیــن بەشــداریی

کرێکارانــی سۆسیالیســت .لــە مــاوەی

گەیشــتبووە ئــەو ئەنجامــەی ئــەو واڵتانــە

فکریــی بنەڕەتیــی هەبــووە لــە ســەدان

نێــوان ســااڵنی  1977-1975جارێکــی

ســەرمایەداریی دەوڵەتیــی بیرۆکراســیین،

بابەتــدا .بــەاڵم وەک وەفایــەک بــۆ

دیکــە ئەرکــی سەرنووســەری ڕۆژنامەکەی

وەهــای کــرد مارکســیزمی شۆڕشــگێڕ وەک

نەریتــی مارکــس ،ئەنگڵــس ،لینیــن،

گرتــە ئەســتۆ ،پاشــان جارێکــی دیکــە

ڕەوتێکــی هزریــی زینــدوو بــەردەوام

ترۆتســکی ،لۆکســمبۆرگ و گرامشــی،

لــە مــاوەی نێــوان ســااڵنی  1982و

بێــت .وەک کلیــف دەریخســت ،تەنهــا

شۆڕشــگێڕێکی لێهاتــوو بــوو ،ژیانــی

 2004گەڕایــەوە بــۆ سەرنووســەریی

لەســەر ئــەم بنەمایــە چەمکی سۆســیالیزم

خــۆی تەرخــان کردبــوو بــۆ دروســتکردنی

سۆســیالیزمی ئینتەرناســیۆناڵ ،کــە ئــەم

الی مارکــس ،وەک ڕزگاربوونــی چینــی

پارتــی کرێکارانــی سۆسیالیســت.

جارەیــان گەلێــک بایەخــدار بــوو.

کرێــکار لــە الیــەن خۆیــەوە ،بــەردەوام

کریــس ســاڵی  1942لەدایکبــووە ،دواتــر
پەیوەندیــی بــە گروپــی «باسوخواســە

بێــت و مانایەکــی هەبێــت.
دەستکەوتەکان

لەســەر بنەمــای دەســتکەوتەکەی کلیــف،

کــردووە،

لــە کۆتایــی شەســتەکان و ســەرەتای

کریــس چوارچێــوە و چەقــی تیــۆری

کــە نــەوەی یەکەمــی سۆسیالیســتە

حەفتاکانــی ســەدەی بیســتدا ،هــەزاران

مارکســیزمی لــە چەندیــن بــواری جیــاوازدا

ئینتەرناسیۆنالیســتەکان بــوون و دواتــر

گەنــج و الو هەمــان بــژاردەی کریــس

ف ـراوان کــرد .لــە دەرئەنجامــدا ،چەندیــن

بــووە پارتــی کرێکارانــی سۆسیالیســت.

هارمەنیــان هەڵبــژارد .بــەاڵم تەنهــا

کاری ئاســت بــەرز و نــاوازەی بەئەنجــام

کریــس قوتابــی بــووە لــە قوتابخانــەی

ژمارەیەکــی گەلێــک کــەم پەیوەســت

گەیانــد ،کــە خاڵــی جیاکــەرەوەی ئــەو

واتفــۆرد .دوای تەواوبوونــی خوێندنــی

مانــەوە بــەو بژاردەیــەوە ،پــاش ئــەوەی

کارانــە گەڕانێکــی قــووڵ و رشۆڤەیەکــی

لــە زانکــۆی لیــدز لەنێــوان ســااڵنی

شــەپۆلێکی داکەوتــن لــە ناوەڕاســتی

ورد و ڕەســەن بــوو.

 ،1965-1962پاشــان ڕوو دەکاتــە

حەفتاکانــدا هاتــە پێشــەوە .بــەاڵم کریــس

هارمــەن بــە پلــەی یەکــەم پــەرەی بــە

کۆلیــژی ئابووریــی لەنــدەن ( )LSEبــۆ

نــەک هــەر پەیوەســت مایــەوە پێیــەوە،

رشۆڤــەی تۆنــی کلیــف بــۆ ســتالینیزم

بەردەوامیــدان بــە خوێندنــی دکتۆراکــەی.

بەڵکــو لــەو دەمــەی لــە بیســتەکانی

دا .کتێبــی یەکەمــی لــەو بارەیــەوە

لــە نیــوەی دووەمــی شەســتەکاندا،

تەمەنیــدا بــوو ،دەســتی بــرد بــۆ

ســاڵی  1974باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی

کۆلیژەکــەی ئــەو ناوەنــدە ببــووە کوانووی

نووســینی چەندیــن کتێــب بــە مەبەســتی

«بیرۆکراتیــزم و شۆڕشــی ئەوروپــای

بزاوتــی خوێنــدکاری لــە بەریتانیــا .ئیــدی

پەرەپێدانــی مارکســیزمی شۆڕشــگێڕ ،وەک

خۆرهــەاڵت» ،کــە دواتــر لەژێر ناونیشــانی

هارمــەن بــووە یەکێــک لــە ڕابــەرە

ڕێبەرێــک بــۆ دەرچــوون لــەو ئاڵۆزکانــدن

«ملمالنێــی چینایەتــی لــە ئەوروپــای

چاالکەکانــی کۆلیــژ و دەســتبەرداری

و ناڕوونییــەی ســااڵنی کۆتایــی ســەدەی

خۆرهــەاڵت دووبــارە چــاپ کرایــەوە»؛

پیشــە ئەکادیمییەکــەی بــوو.

بیســت و ســەرەتای ســەدەی بیســتویەک.

هارمــەن لــەم بەرهەمــەدا پــەردە لەســەر

سۆسیالیستییەکان»ـــەوە
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تاجی زێڕینی کارەکانی هارمەن وەک مێژوونووس ،خۆی لە
کتێبێکی نایابدا دەبینێتەوە بە ناونیشانی «مێژووی میللیی
جیهان» کە ساڵی  1999باڵوکرایەوە ،کە سەرکەوتنێکی
جەماوەریی گەورەی بەدەستهێنا

مێژوویەکــی ناجێگیــر هەڵدەماڵێــت،

بــوو لــە ســەرمایەداریی دەوڵەتییــەوە بــۆ

کارەکانــی وەک مێژوونــووس ،خــۆی لــە

کــە لێوانلێــوە لــە ملمالنێــی سیســتمە

ســەرمایەداریی کەرتــی تایبــەت ،ئەمــەش

کتێبێکــی نایابــدا دەبینێتــەوە بە ناونیشــانی

ســەرمایەدارییە دەوڵەتییــەکان لــە پــاش

بــە ڕوونــی لــە کتێبــی «دامرکانــەوەی

«مێــژووی میللیــی جیهــان» کــە ســاڵی

ســاڵی  .1945پێــش ئــەوەش هارمــەن

گێژەڵووکــە» ()1990دا دەبیرنێــت .توانــا

 1999باڵوکرایــەوە ،کــە ســەرکەوتنێکی

لــە هەوڵــدا بــوو دەریبخــات کــە چــۆن

و لێهاتوویــی کریــس وەک مێژوونووســێک

جەماوەریــی گــەورەی بەدەســتهێنا،

ئــەو دینامیکانــەی هەوڵــی ڕیفۆرمکردنــی

بــۆ یەکــەم جــار بــە تەواوەتــی

بەتایبــەت دوای لــە ســااڵنی کۆتایــی

ڕژێمــی ستالینیســتی دەدەن لــە

لــە گێڕانــەوەی چیرۆکــی شۆڕشــە

تەمەمــی هارمەنــدا ،لــە الیــەن دەزگای

ســەرەوە ،دەکرێــت بوارێــک بکەنــەوە

جیهانییەکانــدا دەرکــەوت ،کــە خــۆی

«ڤێرســۆ»وە جارێکــی دیکــە چــاپ و

بــۆ کۆتاییپێهێنانێکــی شۆڕشــگێڕانە لــە

لــە چوارچێــوەی کتێبــی «بیرۆکراســیەت

باڵوکرایــەوە .یەکێــک لــە خاڵــە بەهێزەکانی

خــوارەوە .کــە دواجــار ئەمــەش بــووە

و شــۆڕش»دا دەبینییــەوە .پاشــان ســاڵی

ئــەم کتێبــە ،بریتییــە لــە تێگەیشــتنی

مایــەی لەناوبردنــی ســتالینیزم لــە کۆتایــی

 1982لێکۆڵینەوەیەکــی نووســی بــە

هارمــەن بــۆ کۆمەڵگــە «ســەرەتاییەکان».

هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا.

ناونیشــانی «شۆڕشــێکی لەدەســتچوو:

لێکۆڵینــەوەی تێروتەســەلی کریــس

کریــس لــە کتێبــی «پۆڵەنــدا؛ قەیرانــی

 ،»1923-1918پاشــان دەســتی بــرد بــۆ

هارمــەن بــۆ توێژینــەوە ئەنرتۆپۆلۆژییــەکان

ســەرمایەداریی دەوڵەتی»دا ،ســاڵی -1976

ئــەو جواڵنــەوە و ڕابوونــەی لــە کۆتایــی

دەربــارەی ئــەم کۆمەڵگەیانــە ،دەگەڕێتــەوە

 ،1977پێشــبینیی ئــەم ئەنجامــە دەکات،

شەســتەکان و ســەرەتای حەفتاکانــدا

بــۆ گەرمبوونــی گفتوگــۆکان دەربــارەی

کاتێــک دێــت رشۆڤــەی ئاوێتەبوونــی

لەئــارادا بــوو ،ئەمــەش لــە چوارجیــوەی

ڕزگاریــی ژنــان لــە کۆتایــی حەفتاکانــدا.

دەوڵەتــە بەنــاو سۆسیالیســتییەکان دەکات

کتێبێکــدا خــۆی بەرجەســتە دەکات بــە

الی ئــەو توێژینــەوەکان ،دەرخــەری ئــەو

لەنــاو چوارچێــوەی بازرگانــی و قــەرزی

ناونیشــانی «ســووتانی جــاری پێشــوو».

ڕاســتییە بــوون کــە ژنــان و پیــاوان دەتوانــن

نــاو سیســتمی ســەرمایەداریی جیهانییــدا.

هەروەهــا هارمــەن چەندیــن وتــاری

پێکــەوە بــە یەکســانی بژییــن ،ئەگــەر

هارمــەن پێــی وابــوو پڕۆســەی

گرنگیشــی دەربــارەی تیــۆری مێــژووی

بــە شــێوەیەکی کۆتایــی چەوســاندنەوەی

هەرەســهێنان هەنگاوێکــی تاکالیەنــە

مارکســیزم نووســیوە .بــەاڵم تاجــی زێڕینــی

چینایەتــی لەناوبربێــت.
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ساڵی شانزەیەم

ئــەم میتــۆدە ،منوونــەی بەراوردکارانــەی

و پەرتەوازەییەکــی ڕوولەزیادبــوو بــوو

سیاســیی مارکسیســتی ،خــۆی دەبینێتــەوە

هزریــی کریــس هارمەنــە .ئــەو بایەخــی

لــە چەپــی ئەوروپیــدا ،کریــس چەنــد

لــە بەشــدارییەکی نایابــی لــە میانــەی

زۆری بــە کێشــە دەستنیشــانکراوەکان

بەشــدارییەکی گرنگــی هەبــوو ،بــە

بابەتەکــەدا لەگــەڵ (ئێرنســت مەنــدڵ)،

دەدا ،نــەک بــۆ خــودی خــۆی ،بەڵکــو

تایبــەت لــە میانــەی شۆڕشــی ســااڵنی

کــە ڕابــەری ئینتەرناســیۆناڵی چــوارەم

لەپێنــاو بەدەســتهێنانی ئارگومێنتــی

1975-1974ی پورتــوگال ،و دژ بــە

بــوو لــە کۆتایــی شەســتەکاندا.

سیاســییدا .کتێبــی «پێغەمبــەر و

هەوڵەکانــی گۆڕینــی گرامشــی بــۆ

لــە وتارەکانــی دواتریــدا ،کــە لــە کتێبــی

پرۆلیتاریــا» کــە ســاڵی  1994نــوورسا،

تیۆرســێنێکی ڕەوتــی ڕیفۆرمگەرایــی.

«رشۆڤــەی قەیرانەکــە»دا کۆکراونەتــەوە

لێکۆڵینەوەیەکــی مارکسیســتیی پێشــەنگ

هەمــان کەڵکەڵــە ،واتــە پێشکەشــکردنی

و ســاڵی  1983باڵوکراوەتــەوە ،زیاتــر

بــوو دەربــارەی ئیســامی سیاســی ،کــە

ئاڕاســتەی سیاســی ،بنەمایــەک بــوو

لەســەر بنەمــای کارەکانــی پێشــووی

هــاوکار بــوو لــە دەوڵەمەندکردنــی پارتــی

بــۆ کایەیەکــی تــری جەوهــەری لــە

(مایــک کیــدرۆن) ئیشــی کــردووە ،کــە

کرێکارانــی سۆسیالیســت لــە گفتوگۆکانــی

نووســینەکانی کریســدا :شــیکردنەوەی

نیشــانی دابــوو چــۆن بەرزبوونــەوەی

پــاش 11ی ســێپتەمبەری ســاڵی .2001

خــودی ســەرمایەداری .تێگەیشــتنی

ئاســتی خەرجییەکانــی چــەک ،بۆتــە

کتێبەکانــی

قــووڵ و ڕەســەنی هارمــەن بــۆ ئابووریــی

مایــەی ســەقامگیرییەکی کاتیــی لــە

گرنگرتیــن

هارمــەن

خــۆی تەرخــان کــردووە بــۆ

سیســتمی ســەرمایەداریی پــاش جەنگــی

تێهەڵچوونێکــی ڕاســتەوخۆ لــە

جیهانیــی دووەمــدا.

کێشــە تاکتیکــی و ســراتیژییە

هــاوکات هارمــەن چوارچێــوەی ئــەم

یەکێکــی

شــیکارییەی فـراوان کــرد ،بــە مەبەســتی

دیکــە لــە وتــارە لەپێشــینە

رشۆڤەکردنــی گەڕانــەوەی قەیرانــە

و دیارەکانــی بــە ناونیشــانی

گەورەکانــی سیســتم لــە پاش شەســتەکان

«حــزب و چیــن» بــوو لــە

بــە دواوە .لــەو دەمــەی ئابووریــی

ســاڵی  ،1968کــە وەک

مارکسیســتی لــە بارێکــی فــەوزا و

ناوخۆیــی

شــێواویدا بــوو لــە کایــەی ئەکادیمیــدا،

بــوو بــۆ قەناعەتپێکردنــی

ســەملێنەری گرنگیــی بەردەوامــی

ڕادیکاڵــەی

مارکــس بــوو لــە هەوڵەکانــی تێگەیشــن

سۆسیالیســتە

لــە یاســاکانی جوڵــەی ســەرمایەداری.

ئینتە ر نا سیۆ نا لیســتە کا ن

کریــس هارمــەن بــەردەوام بــوو لــە

کۆببوونــەوە بــە مەبەســتی

نووســین دەربــارەی ئابووریــی سیاســی

پارتێکــی

لــە دەیەکانــی دواتــردا ،بــەاڵم لە ســااڵنی

شۆڕشــگێڕییەکان.

بەڵگەنامەیەکــی
ئــەو
لــە

چینــە
دەوری

دروســتکردنی
پێشــڕەوی
ســااڵنی

لینینــی.

دواتــردا گەڕایــەوە بــۆ قووڵبوونــەوە

ناوەڕاســتی

تێیــدا .لــە میانــەی گفتوگۆی ڕوولەگەشــە

حەفتــاکان ،ســاتی شــڵەژان
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نــارساوەکان ،هارمــەن دەســتیکرد بــە

داکشــانەوەی ئابووریــی نــەوەدەکان،

و ڕێکخــراوە دەستەخوشــکەکانیدا لــە

ئامــادەکاری بــۆ کتێبــی «ســەرمایەداریی

تــا دەگات بــەو رادیکاڵیزمــەی جارێکــی

ڕەوتــی سۆســیالیزمی ئینتەرناســیۆناڵدا

زومبــی» ،کــە لــە ســەرەتاکانی

دیکــە بزووتنــەوە بەرهەڵســتکارەکانی

بەجێیهێشــتووە.

ســاڵی 2009دا باڵوکرایــەوە .ئــەم

ســەرمایەداری و دژە جەنــگ لــە دەیــەی

بــەاڵم هەمــوو ئــەم میراتــە لــە ئاســتی

لێکۆڵینــەوە نایابــە ،قەیرانــی ئێســتای

کۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا بەڕێیــان

گەورەیــی لەدەســتدانی کریــس کــەم

ســەرمایەداری لــە چوارچێــوەی مێــژوو

خســتبوو.

ناکەنــەوە ،لــە ســەروو هەمــوو شــتێکەوە

و کــۆی دینامیکیەتــی ســەرمایەدارییدا

هارمــەن گشــت توانا و دەســتکەوتەکانی

بــۆ (تــاالت)ی هاوژینــی و منداڵەکانــی

دەخوێنێتــەوە.

لــە پشــت پەردەیەکــی شــەرمەوە

(ســیز و شــینید) ،هەروەهــا بــۆ بازنەیەکی

بەشــێکی زۆر لــەم دەســتکەوت و

دەشــاردەوە .هیــچ کات دەم بــە هــاوار

لــەوە فراوانرتیــش بێگومــان.

بەرهەمانــە ،دەکرێــت ببنــە پیشــەیەکی

و بانگەشــەخواز نەبــوو دەرهــەق

مــن وەک خــۆم هــاوڕێ و هــاوکار و

بــەاڵم

بــە خــۆی .هــەر بۆیــە هەتاوەکــو

مامۆســتایەکی  35ســاڵەم لەدەســتدا.

کریــس ،هەمــوو ئەوانــە و زیاتریشــی

ئێســتاش منوونــەی پــاک و بێگــەردی

ســاتێکی ســامناک و غەمگینــە،

بەدەســتهێنا ،بــەاڵم نــەک لەژێــر ســایە

و شۆڕشــگێڕێکی سەرڕاســتە .چەنــد

پێــش ئــەوەی دەســت بکەینــەوە بــە

و شــکۆی ئەکادیمیزمــدا ،بەڵکــو وەک

ســاڵێکیش پێــش مردنــی بەردێکــی

تەواوکردنــی خەبــات و تێکۆشــان ،وەک

کرێکارێکــی خۆتەرخانکــردوو بــۆ

گــەورەی خســتە ســەر نۆســتالیژیای

کریــس چاوەڕوانــی بــوو.

دەوامێکــی بــەردەوام ،لــە بەرامبــەر

خــۆی و پیرۆزبایــی لــە خــۆی کــرد لــە

حەقدەســتێکی زۆر کەمــی پارتــی

میانــەی کۆبوونەوەیەکــی کۆلیــژی

کرێکارانــی سۆسیالیســت.

ئابووریــی لەنــدەن ،کــە بــە بۆنــەی

ڕۆڵــی هــەرە گــەورەی کریــس لەنــاو

یادەوەریــی خەبــات و تێکۆشــانی

حزبــدا ،خــۆی لــە سەرنووســەریی

شەســتەکانەوە بەســرابوو ،کاتێــک

ڕۆژنامــەی کرێکارانــی سۆسیالیســتدا

ڕایگەیانــد کــە خانەنشــینبوونی کاتێکــی

دەبینێتــەوە ،پــاش ئــەوەی جارێکــی

زۆری بــۆ دەگێرێتــەوە تــا لەپێنــاو

دیکــە و لــە ســەرەتای هەشــتاکاندا ئــەم

خەبــات و تێکۆشــاندا بەکاریبهێنێــت.

وەزیفەیــەی وەرگرتــەوە ،دوای ئــەوەی

ژیــان چەنــدە دڵــڕەق بــوو کــە ســااڵنی

چــەپ بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ســیامی

کۆتایــی تەمەنــی لــێ دزی ،کــە

خــۆی لەدەســتدابوو.

شایســتەی ئــەوە بــوو بــە بەختــەوەری و

هارمــەن لــە مــاوەی نەهامەتییەکانــی

پڕبەرهەمــی بیباتــە ســەر .کریــس وەک

سەرچاوە:

قۆناغــی تاتچەریزمــدا ڕابەرایەتیــی

جەســتە مرد ،بــەاڵم ژیانی زینــدووی ئەو

https://ayman1970.wordpress.

ڕۆژنامەکــەی کــرد ،جگــە لــەو

لەنــاو نووســین و میراتــە سیاســییەکەیدا

com/201105/01 /

ڕووداوانــەی دیکــەی ڕوویانــدا ،مانگرتنی

بــەردەوام دەبێــت ،ئــەو میراتــەی لــە

کرێکارانــی کانــەکان لــە ،1985-1984

نــاو پارتــی کرێکارانــی سۆسیالیســت

ئەکادیمیــی
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ئایا سۆسیالیزم

کۆتایی بە تاکگەرایی دەهێنێت؟
کریس هارمەن

یەکێــک لــەو ئامڕازانــەی لــە ڕێگەیــەوە

زۆرینــەی خەڵــک هەمــان پۆشــاک

و هاوشــێوە بــن ،کرێــکاران گشــتیان

ســەرمایەدارەکان کار لەســەر شــێواندنی

دەپۆشــن ،هەمــان خــواردن دەخــۆن،

ناچــار کــران کارکــردن بکــەن بــە

سۆســیالیزم دەکــەن ،بانگەشــەکردنە بــۆ

لــە هەمــان جێگــە بــازاڕ دەکــەن،

تاکــە ئامانجیــان لــە ژیانــدا ،لەپێنــاو

ئــەوەی کــە گوایــە سۆســیالیزم کۆتایــی

بــە کردارەکییــش هەمــان ئوتۆمبێــل

ڕەنــج و ماندووبوونێکــی بێکۆتاشــدا،

بــە تاکگەرایــی دەهێنێــت و هەمــوو

لێدەخــوڕن ،لــە خانــو و ئاپارمتانــی

قوربانــی بــە خۆشــی و شــادییە

شــتێک بچــووک دەکاتــەوە ،و هەمــوو

هاوشــێوەدا دەژیــن ،ئــەم پڕۆســەیەش لە

تاکەکەســییەکانیان

ئــەم

شــتێک دەکاتــە پابەندییەکــی بێزارکــەر.

سەرتاســەری جیهانــدا ،لەگــەڵ کۆنرتۆڵــی

پڕۆســەیە لــە میانــەی ســەرمایەداریی

لــە بەرامبــەردا ئــەو بەرهەســتەمان پــێ

زیاتــری کۆمپانیــا جیهانییەکانــدا ،زیاتــر

هاوچەرخــدا ،بــە چڕییەکــی زیاتــر

دەبەخشــێت کــە ســەرمایەداری هەمــوو

دەچەســپێت و جێبەجــێ دەکرێــت.

بەدیهاتــووە و جێبەجێکــراوە ،ئــەوەی

ســەرگەرمی و جــۆش و خرۆشــێکی بــۆ

ئــەم وەهمــەش لەســەر ڕادەی «ئازادیــی

لــە قوتابخانــەکان خــوازراوە ،ئــەوە

خەڵــک دابیــن کــردووە.

هەڵبــژاردن» ڕاوەســتاوە ،کــە تــا چــی

نییــە کــە منــداڵ فێرببێــت چــۆن پــەرە

هیــچ شــتێک هێنــدەی ئــەوە لــە

ئاســتێک دەتوانــن بیکــڕن ،ڕۆحــی

بــە توانــا تاکەکەســییەکانی خــۆی

ڕاســتییەوە دوور نییــە ،ســەرمایەداری

تاکگەرایــی تەنهــا بــۆ کەمینەیەکــی کــەم

بــدات ،بەڵکــو لەبریــی ئــەوە دەبینیــن

دەکات

پارێــزراوە ،ئــەو کەمینەیــەی خاوەنــی

قوتابییــەکان –یــەک دژ یــەک -ســەرقاڵی

تاکگەرایــی یەکێکــە لــە چاکــە و

کۆمپانیــا زەبەالحەکانــە ،هەمــان ئــەو

ئەنجامدانــی تاقیکردنــەوەی زیاتــر و

بەخشــندەییەکانی ئــەو ،بــاس لــە

کۆمپانیایانــەی کــە کۆنرتۆڵــی ئابوورییــان

زیاتــرن ،هەمــوو ئــەم تاقیکردنەوانــەش

‹ئازادیــی هەڵبــژاردن» دەکات ،بــاس

کــردووە ،چاوەڕوانــی ئــەوەش لــە

یــەک تاکــە پێوەریــان هەیــە ،وەک

لــەوە دەکات مــرۆڤ دەتوانێــت

باقیــی خەڵکەکــەی دیکــە دەکــەن،

ئــەوەی بوونــەوەرە مرۆییــەکان هیــچ

هــەر بەرهەمێکــی دەوێــت بیکڕێــت.

کــە لەپێنــاو ئــەم کۆمپانیایانــەدا کار

جیاوازییەکیــان نەبێــت لەگــەڵ پەتاتــەدا

بــەاڵم ئەمــە تەنهــا وەهمێکــە ،ئــەو

بکــەن و کاری ئاڵــۆز و بێزارکــەر بکــەن

و تەنهــا بــە کێــش و قەبــارە لــە یەکــر

بژاردەیــەی ســەرمایەداری دەیخاتــە

لــە سیســتمەکانی کۆکردنــەوە یاخــود

جیــاواز بــن.

بەردەمــان ،کڕینــی بەرهەمــی

ئۆفیســەکاندا ،کــە زۆرتریــن ڕادەی

ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ،نەیــارە

کۆمپانیــا فرەڕەگەزەکانــە ،کــە کۆنرتۆڵی

تاکگەرایــی لــێ داماڵــدراوە.

هــەرە سەرســەختەکانی «پابەندێتــی»ی

جیهانیــان کــردووە –ماکدۆناڵــدز،

بــە شــێوەیەکی کردارەکــی ســەرمایەداری

سۆسیالیســتی ،هەمــان ئــەو کەســانەن

بەرگــر کینــگ ،لیڤیــز ،ڕانگلــەر

کاتێــک دەتوانێــت گەشەبســەنێت کــە

کــە جەخــت لــەوە دەکەنــەوە پێویســتە

و پیپســی -تاڕادەیــەک شــەقامی

دەســت بداتــە لەناوبردنــی تاکگەرایــی

قوتابیــان

یەکپۆشــی

ســەرەکیی گشــت شــارێک یاخــود

کرێــکاران ،کاتێــک یەکەمیــن کارگــەکان

لەبەربکــەن و هەموویــان هەمان ئاســتی

شــارۆچکەیەکی قەبــارە مامناوەنــدی

لــە بەریتانیــا دروســتکران ،چینــی

ڕەفتــاری «دیســپلینکراو»یان هەبێــت.

بەریتانیــا ،هاوشــێوەیە لەگــەڵ بوونــی

ســەرمایەدار بــە شــێوەیەکی بەرنامــە

کەســانێکی بەرچاویــش بەگەڕدەخــەن

هەمــان شــەقام لــە شــارێکی دیکــە و

بۆداڕێــژراو وەهــای لــە کرێــکاران کــرد

–لــە کارگــەکان و ناوەندەکانــی

منایشــکردنی هەمــان کااڵ.

تــا دواڕادە گشــتیان لەیەکــر بچــن

بــە

بانگەشــەی
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بــدەن.

جلوبەرگــی

پەیوەندیکــردن-

هەتاوەکــو

شــێوەیەکی تایبەتــی دڵنیــا بنــەوە

لــەو واڵتــەی ڕاهاتــووە بانگەشــەی

لــەوەی خەڵــک کارەکانیــان بــە چاالکانــە

سۆســیالیزم بــکات ،وەک یەکێتیــی

جێبەجــێ دەکــەن و پارێــزگاری لــە

ســۆڤیەت و چیــن ،وێنــە گشــتییەکەی

سیاســەتی کۆمپانیــا دەکــەن ،چەندیــن

سۆســیالیزم بــەو جــۆرە دێتــە زەینــەوە

ســەرچاوەش بەخەرجــدراون لەپێنــاو

کــە هەمــوو کــەس جلوبەرگــی

پەرەپێدانــی زانســتە دروســتکراوەکان،

هاوشــێوە بپۆشــن لــە چوارچێــوەی

لەپێنــاو پێوانەکردنــی کارکــردن و

پڕاکتیکــە

نادیموکراســییەکانی

پەیوەندییــە پیشەســازییەکان ،وەک

ڕژێمــە ستالینیســتییەکاندا ،ئەمــە

هەوڵێــک بــۆ تێکدانــی تاکگەرایــی

بــەو مانایــە نایــەت کــە هەمــوو

کرێــکاران بــە شــێوەیەکی هاوســاز.

ئــەو دەوڵەتانــە سۆسیالیســتین و

دۆخەکــە بــۆ زۆرینــەی چینــی

سۆسیالیســتی بــوون ،نەخێــر ئــەوە

ناوەنــد جیاوازییەکــی ئەوتــۆی نییــە،

بابەتەکــە نییــە .بەڵکــو هــۆکاری ئەمــە

منوونەیــی

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی دەســتە و

ڕۆژنامــەی دەیلــەی مەیــڵ خــۆی بــە

تاقمــە بیرۆکراســییە فەرمانــڕەواکان،

پارێزگاریکارێکــی سەرســەخت لــە تــاک

کــە واڵتیــان بەڕێوەدەبــرد ،هەوڵیــان

بزانێــت ،بــەاڵم بــە ئەگــەری زۆرەوە

دەدا هەمــان ئــەو کارانــە بکــەن کــە

ســتایلی ژیانــی هاوشــێوەیە لەگــەڵ

ســەرمایەدارەکان لــە خۆرئــاوا دەیکــەن،

ســتایلی ژیانــی هــەزاران مرۆڤــدا،

ئــەوان دەیانویســت ئابووریــی خۆیــان

هەموویــان لــە خانــووی هاوشــێوەی

بــە خێراتریــن شــێوە و لــە ڕێگــەی

دەژیــن،

بژێویــی

ڕەنگــە

خوێنەرێکــی

دەوروبــەری

شــارەکان

کۆنرتۆڵکردنــی

ئاســتی

گوزارشــت لــە هەمــان ئایدیــا دەکــەن،

کرێکارانــەوە پــەرە پــێ بــدەن ،ئەمــەش

لــە ئۆفیســیی هاوشــێوەدا کاردەکــەن،

لەپێنــاو ئــەوەی کێبڕکێــی خۆرئــاوا

تاڕادەیەکــی زۆریــش بــە هەمــان جــۆری

بکــەن ،یاخــود ڕکابەریــی یەکــر بکــەن.

ســەیارە و شــەمەندەفەر دەچنــە ســەر

تاکگەرایــی ڕاســتەقینە و پەرەســەندنی

کار .ئەگــەر ئــەم بێــزاری و دیســپلینە

تەواوەتیــی توانســتە جیاوازەکانــی تــاک،

خاڵــی جیاکــەرەوەی ســەرمایەداری

تەنهــا لــە چوارچێــوەی مۆدێلێکــی

بێــت ،چــۆن دەبێــت خەڵــک دەســت

کۆمەاڵیەتیــی تــەواو جیــاواز و نابــاودا

بــەو بیرۆکەیــەوە بگــرن کــە ئەمــە

بەدیدێــت .بــەو شــێوەیەش جیهانێــک

ســیامی سۆسیالیســتییە؟

پێکدێــت کــە تــاک و کۆمەڵگــە نەیارێتیــی

پەرەســەندنی تاکگەرایــی گیــرۆدەی

یەکــر ناکــەن ،خەڵکــی کێبڕکــێ و

دەســتی هەڵەتێگەیشــتنێکی ماندووکەرە

مونافەســەی یەکــر ناکــەن ،ناشــکەونە

زۆرینەی خەڵک
هەمان پۆشاک
دەپۆشن ،هەمان
خواردن دەخۆن،
لە هەمان جێگە
بازاڕ دەکەن ،بە
کردارەکییش
هەمان ئوتۆمبێل
لێدەخوڕن ،لە
خانو و ئاپارتمانی
هاوشێوەدا دەژین،
ئەم پڕۆسەیەش
لە سەرتاسەری
جیهاندا ،لەگەڵ
کۆنترۆڵی زیاتری
کۆمپانیاکاندا ،زیاتر
دەچەسپێت
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ژێــر بــاری فشــاری کاری زیاتــرەوە .ئــەو

تاکگەرایــی مرۆڤانــەی ڕاســتەقینە کاتێــک

پێداویســتییەکانی خەڵــک دامەزرابێــت،

ســامانە زۆروزەوەنــدەی لــە جیهانــی

بەدیدێــت ،کــە کرێــکاران لەســەر

نــەوەک لەســەر بنەمــای خواســتە

مۆدێرنــدا دروســت دەبێــت ،هەمــووی

ئاســتی جیهانــی هاوپشــتی یەکــر بــن،

کێبڕکێکارییــەکان.

بەخەســار دەچێــت لــە کێبڕکێــی

پێویستیشــە هێــزی دەســتەجەمعی و

کوێرانــەی نێــوان کۆمپانیــاکان و دەوڵەتــە

بەکۆمەڵــی خۆیــان بەکاربهێنــن بــۆ

ڕکابــەرەکان ،لــە هەوڵەکانیشــیاندا بــۆ

ئاوەژووکردنــەوە و هەڵگێڕانــەوەی

شکســتپێهێنانی یەکــر ،ئــەم کۆمپانیــا و

چینــە ســەرمایەدارەکان و دووبــارە

سەرچاوە:

دەوڵەتانــە پێویســتیان بــە کۆنرتۆڵکردنــی

ڕێکخســتنەوەی کۆمەڵگەکەیــان ،بــە

https://revsoc.me/theory/hl-stqdy-

کرێــکاران و بەدەســتهێنانی توانــای

جۆرێــک کــە پێویســتە ئــەم کۆمەڵگەیــە

lshtrky-l-lfrdy/

بەشــی هــەرە زۆریانــە.

لــە بنەمــاوە لەســەر بەدیهێنانــی
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پرۆلیتاریا و

مەڵتیتیود
کریس هارمەن

پێــش هــەر شــتێک پێویســتە ئــەوە

ئــەو پارچــە زەوییــە زیــاد بــکات کــە

و هەمــان بایەخــی چینەکانیــان هەیــە،

بگوترێــت کــە لــە دوای 11ی

دەیچێنێــت ،بــەاڵم کرێــکار پێویســتە

ئەگــەر بایەخێکــی زیاتریشــیان نەبێــت،

ســێپتەمبەرەوە ،بزووتنــەوەی کرێــکاری

لەگــەڵ کرێکارانــی دیکــەدا یەکبگرێــت،

پێــش ئــەوەی ئــەم توێژانــە لــە زریانــی

نــەک هــەر ڕووبــەڕووی بەرهەڵســتیی

ئەگــەر بیانهەوێــت بارودۆخیــان بــاش

«شوناســە» لێکــدژ و ملمالنێکارەکانــدا

بکــەن.

نغــرۆ بــن.

بەڵکــو هــاوکات ڕووبــەڕووی ئــەو

دواجــار هەوڵەکانــی ســەرمایە بــۆ

بزووتنەوەی دژە ســەرمایەداری پێشــڕەوی

پرســەش دەبێتــەوە کــە چــۆن بەســەریدا

زیادکردنــی بەرهەمــی کار ،واتــە

کەســانێکی جۆراوجــۆری وەک (ســۆزان

ســەردەکەوێت .جیهانێکــی دیکــە و

دروســتکردنی چینێکــی چەوســاوە بــە

جــۆرج ،جەیمــس پت ـڕاس ،نوامــی کالیــن،

جیاوازتــر نــەک هــەر شــتێکی شــیاوە و

ئاســتێکی دیاریکــراوی فەرهەنگییــەوە:

مایــکڵ هــارت و ئەنتۆنیــۆ نێگــری)

دەکرێــت بەدیبهێرنێــت ،بەڵکــو بۆتــە

خوێندنــەوە و نووســین ،ســەردەرکردن

بــوو بــۆ ئااڵنگاریــی مــەزن لەبــەردەم

زەروورەتێکیــش.

لــە بیــرکاری و مامتاتیــک ،تێگەیشــن

پەرتبوونــی «سیاســەتەکانی شــوناس».

ئــەو بۆجوونانــەی مارکــس و ئەنگڵــس

و زانیاریــی گشــتی ،بــە کورتییەکــەی

بــەاڵم هیــچ کام لەوانــە چینــی کرێکاریــان

دەستنیشــانیان کــردووە ،خــۆی لــەوەدا

ئاســتێکی بەرزتــر لــە هــەر چینێکــی

نەخســتۆتە پێشــەوەی شــانۆکە.

دەبینێتــەوە کــە سیســتمی ســەرمایەداری

دیکــەی چەوســاوە لــە مێــژووی پێشــردا.

لــە کتێبەکــەی نوامــی کاڵینــدا «بــە

سیســتمێکە لەســەر هەڵمژیــن و قوتدانــی

ئــەو ڕوانگەیــەی پێــی وایــە چینــی

بــێ لۆگــۆ» ،چینــی کرێــکار بــە تــەواوی

بەهــای بەرهەمهێــراوی کرێــکاران

کرێــکار نێوانگیــر و ئامڕازێکــە بــۆ

لــە فۆڕمێکــی الوازدا نیشــان دراوە

دامــەزراوە ،واتــە کەڵەکەکردنــی کاری

گۆڕانــکاری ،لــە هەشــتاکانی ســەدەی

بەهــۆی باڵوبوونــەوە و تەشــەنەکردنی

دزراو.

ڕابــردوودا ڕەخنەیەکــی زۆری لــێ گیـراوە.

جیهانگیرییــەوە؛ «سیســتمێکی کارگــە

بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ئەمــە بــەو

لــەو میانەیــەدا (ئەنــدرێ جۆرتــس)

بــە بــێ پایەیەکــی جێگیــر و چەســپاو،

واتەیــە دێــت کــە ئەوانــەی بەهــا

کتێبێکــی نووســی بــە ناونیشــانی (ماڵئــاوا

کرێکارانــی بــێ پایــەی جێگیــر و چەســپاو

بەرهەمدەهێنــن ،توانــای ئەوەیــان هەیــە

پرۆلیتاریــا).

بەکاردەهێنێــت» ،هاوتا لەگەڵ «شکســتی

ڕووبــەڕووی سیســتمەکە ببنــەوە .لــەوەش

لــە نێوەنــدی الیەنگرانــی خۆبەڕێوەبــەری

چینــی کرێــکار لــەوەی بتوانێــت ڕۆڵــە

زیاتــر ،دینامیکایەتەکانــی سیســتمەکەش

(ئۆتۆنۆمیــزم)د لــە ئیتاڵیــا ،هەندێــک

باوەکــەی خــۆی بگێڕێــت وەک خــاوەی

بــە جۆرێــک پێکــەوە کۆیــان دەکەنــەوە،

بیرمەنــد دەســتیان بــرد بــۆ دەرخســتنی

کاری ژمارەیەکــی زەبەالحــی مرۆڤــەکان».

کــە پێشــر بــە هیــچ جۆرێــک چینــە

کرێکارانــی خــاوەن پیشــە زامنک ـراوەکان،

کتێبەکــەی (مایــکڵ هــارت و ئەنتۆنیــۆ

چەوســاوەکان پێکــەوە کۆنەکراونەتــەوە

وەک دەســتەیەکی خــاوەن ئیمتیــاز ،وەک

نێگــری)ش پــڕە لــە زنجیرەیەکــی

و چــڕ نەکراونەتــەوە .خــودی سیســتمی

تووخمــی پرۆلیتاریــای «ڕاســتەقینە».

تەواوەتــی فۆڕمولــە و هاوکێشــە،

ســەرمایەدارییش ناچــار بــە چارەســەری

ئــەو ئەکادیمییانــەی لەســەر ڕیتمــی

هەربۆیــە لێــرەدا بــەر ئــەم دەســتەواژانە

دەســتەجەمعی و بەکۆمەڵیــان دەکات،

مارکســیزم ئاوازیــان دەژەنــد ،ئێســتا

دەکەویــن« :لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا

نــەوەک چارســەری تاکەکەســی؛ خێزانــە

جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە جــۆر و

چینــی پرۆلیتاریــا هەندێــک جــار دەچووە

جوتیارێــک دەتوانێــت بــە تەنهــا

ڕەگــەز و جێنــدەر و ئیتنیــک ،پرســگەلێکن

نــاو ،و هەندێــک جــاری دیکــەش دەهاتــە

سیســتمی
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دەبێتــەوە،

ئەگەر «پرۆلیتاریا» ئێستا «لەچاو بزر بووبێت» الی هارت
و نێگری ،ئەوە هارت و نێگرین کە تەماشای جێگەیەکی
هەڵە دەکەن .ئەوەش ڕاست نییە کە هەموو ئەوانە بە کار و
پیشەی کاتی دابنرێن –لە هەموو دەمێکی قەیراندا ،خاوەن
کارەکان ژمارەی هەندێک پیشە و کار کەم دەکەنەوە -پاشان
هەوڵ دەدەن بە دەستی کاری کاتی پڕی بکەنەوە
دەرەوە لــە چینــی کرێــکاری پیشەســازی،

لەنێــو الیەنگرانــی ئــەم ڕەوتــەدا لــە

چەنــد خاڵێــک بخەمــەڕوو دەربــارەی

کــە وێنــە مەجازییەکــەی بریتیبــوو لــە

ئەرجەنتیــن.

ناواخنەکەیــان بــە نێوەندگیرییــان لەپێنــاو

کرێکارێکــی نێرینــە لــە کارگەیەکــی

ئــەو گۆڕانکارییــەی لــە چارەکــی

گۆڕانــی کۆمەاڵیەتیــدا.

زەبەالحــدا ...ئەمــڕۆ چینــی کرێــکار هیــچ

کۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا–کە النــی

ژمــارەی کرێکارانــی پیشەســازی لــە

پاشــاوەیەکی لــە وێنەکــەدا نەمــاوە.

کــەم بــە ســێ بازنــەی چــڕی دووبــارە

گەورەتریــن ئابووریــی تاککەوتــووی

ڕاســتە وەک بــوون هــەر هەیــە ،بــەاڵم

داڕشــتنەوەدا تێپەڕیویــن -بــە شــێوەیەکی

جیهــان،

ویالیەتــە

لەنــاو ئابووریــی ســەرمایەدارییدا لــە پێگە

سەرســوڕهێنەر لــە هەندێــک واڵتــی

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا .لــە کۆتایــی

ناوازەکــەی خــۆی فڕێدراوەتــە دەرەوە».

وەک بەریتانیــادا بەســەر ســەرمایەداریدا

هەشــتاکاندا تــرس و لەرزێکــی زۆر هەبوو

هــەر ئەمەشــە پاڵیــان پێــوە دەنێــت

هاتــووە ،بــە جۆرێــک کــە ئەمــە

دەربــارەی «هەڵوەشــانەوەی پیشەســازی»

تــا بانگەشــە بــۆ دیــدگای «مەڵتیتیــود»

بــووە ســیام و خەســڵەتی مەزنــی

لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا

بکــەن ،کــە بــە مانــای جۆرێــک لــە

دیمەنەکــە لــە ســااڵنی شەســتەکاندا،

لەبــەردەم ئــەو ئاڵەنگارییانــەی دژ بــە

هاوپەیامنێتییەکــی فرەڕەنــگ و مۆدێرنــی

وەک کرێکارانــی کانــەکان و کرێکارانــی

پێشــکەوتن و ســەرکەوتنی پیشەســازیی

شوناســە پــەرت و بــاوەکان ،وەک

پــۆاڵ و کەشــتیگەلەکان ،بــە شــێوەیەکی

ئەمریــکا لــە ئــارادا بــوون ،بــە تایبــەت

نێوەندگیرێــک بــۆ گۆڕانــکاری.

گریامنەیــی بــزر بــوون؛ کــە ئــەوەش

لــە بوارەکانــی چەشــنی پیشەســازیی

بــەاڵم یەکێــک لــە بچووکرتیــن بەشــەکانی

خــۆی لــە دابەزینــی ژمــارەی کرێکارانــدا

ئوتۆمبێــل و کۆمپیوتــەر .بــەاڵم لــە ســاڵی

ئــەم کتێبــە ،ئــەو بەشــەیە کــە تێیــدا

دەبینێتــەوە بــۆ نیــوە.

1998دا ژمــارەی کرێکارانــی پیشەســازی

هــارت و نێگــری ئامــاژە بــە «مەڵتیتیــود»

بــەاڵم ئایــا ئەمــە بــە ئاڕاســتەی

نزیکــەی ( )20%لــە ســاڵی  1971زیاتــر

دەدەن .ســەرەڕای ئــەوەش کتێبەکــە

ڕوانگەیەکــی تەوەرەیــی و بایەخــداری

بــوو ،بــە شــێوەیەکی گشــتییش ()50%

کاریگەرییەکــی بەرفراوانــی هەبــوو لەنێــو

چینــی کرێــکاردا ڕۆیشــتووە؟ مــن

لــە ســاڵی  1950زیاتــر بــوو ،هەروەهــا

الیەنگرانــی مانگرتــن و ناڕەزایەتیــدا لــە

دەمەوێــت ئامــاژە بــە هەندێــک فاکــت

نزیکــەی ســێ ئەوەنــدەی ســاڵی 1900

ئیتاڵیــا و ئەمریــکای التیــن ،بــە تایبەتیــش

و ڕاســتیی بچــووک بــدەم ،پاشــان

زیاتــر بــوو .ئەمــەش واتــە گەشــەی

ئابووریــی
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کرێکارانــی پیشەســازی لــە  11ملیۆنــەوە

ڕێژەیــە بۆتــە  .13%ژمارەیەکــی دیکــە

بەرهەمهێنانــی خزمەتگوزارییەکاندایــە،

لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەوە

لــە واڵتــە بایەخــدارەکان لــە مــاوەی

بــە

لــە

بــۆ نزیکــەی  21ملیــۆن لــە ســااڵنی

نێــوان حەفتــاکان و کۆتایــی نەوەدەکانــدا

زانیاریگەرایــی».

پەنجــاکان ،و  26ملیــۆن لــە ســەرەتای

دەســتی کاری پیشەســازی بــە شــێوەیەکی

بــەاڵم کاتێــک دێیــن بــە ڕاســتی و

حەفتــاکان و  31ملیــۆن لــە ســاڵی

بەرچــاو تێیانــدا دابەزیــوە -بەریتانیــا

دروســتی ژمــارەی دەســتی کاری کەرتــی

کۆتاییەکانــی ســەدەی بیســت.

بــە ڕێــژەی ســێیەک ،فەڕەنســاش بــە

خزمەتگوزارییــەکان ورد دەکەینــەوە و بــە

بێگومــان ئەمــە کۆتایــی چیرۆکەکــە

ڕێــژەی زیاتــر لــە چواریــەک ،بەلجیــکاش

تێروتەســەلی لێــی دەڕوانیــن ،وێنەیەکــی

بەکاربــەری

بــە ڕێــژەی زیاتــر لــە ســێیەک .بــەاڵم

تــەواو جیاوازترمــان پــێ دەدات .هەمــوو

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بــە

لەگــەڵ ئەوەشــدا هێشــتا ئەمــە بــە مانــای

ئیــش و کارەکان بــە هەمــان شــێوە

شــێوەیەکی بــێ شــوومار ژمارەیــان ڕووی

بزربوونــی چینــی کرێــکار نایــەت لــە

ڕۆتینــی و تاقەتپڕوکێــن و بــەدەرن لــە

لــە زیادبــوون کــردووە –هــەر بۆیــە

هەمــوو جێگەیەکــدا.

ســیامی عەقاڵنــی ،بــە هەمــان ئاســتیش

بەرکەوتــەی کرێکارانــی پیشەســازی ڕووی

بــە شــێوەیەکی گشــتی ســەبارەت بــە

کاری دەســتین چەشــنی ئیشــە دەســتییە

لــە نزمــی کــردووە -بــەاڵم شــتێکی شــاراوە

واڵتــە پیشەســازییەکان ،ژمــارەی هەلــی

تەقلیدییەکانــی وەک کاری نــاو کــۆگا،

و نادیــار نیــن ،وەک ئــەوەی نوامــی کاڵین

کاری کەرتــی پیشەســازی لــە ســاڵی

ســیکویریتی ،ئەرشــیف ،تۆمــارکار،

ئامــاژەی بــۆ دەکات و نێگــری و هارتیــش

 1998نزیکــەی  25ملیــۆن هەلــی کاری

ناوەنــدی پەیوەندییــەکان ،کاشــێری

لەســەری ڕادەوەســن و بەکاریدەهێنــن.

زیاتــر بــوو لــە ســاڵی  ،1951کــە تەنهــا

ســۆپەرمارکێت ،خواردەمەنــی خێــرا ،کــە

ئــەوەی ئــەوان لــە بارەیــەوە دەنووســن

 7.4ملیــۆن هەلــی کاری لــە ســاڵی 1971

لــە بەریتانیــا بــەو شــێوەیەیە.

بریتییــە لــە« :منوونــەی ئابوورییەکــی

کەمــر بــوو.

لــە ســێپتەمبەری 2001دا ،هەڵســەنگاندنی

ویالیەتــە

بــەاڵم ئایــا کام جــۆری نوێــی دەســتی کار

ئیــش و کارەکانی «دابەشــکردن ،هۆتێلەکان،

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و بەریتانیــا

بــە تێکڕایەکــی خێراتــر لــە دەســتی کاری

ڕێســتۆرانتەکان» ،نزیکــەی  6.7ملیــۆن

و کەنــەدا پێشــڕەوایەتیی دەکــەن .ئــەم

کەرتــی پیشەســازیی تەقلیــدی لەپێشــرە؟

هەلــی کار بــوو« ،گواســتنەوە و گەیانــدن»

منوونەیــە قەتیســبوونەوەیەکی خێــرای

هــارت و نێگــری بانگەشــەی ئــەوە دەکەن

 1.79ملیــۆن هەلــی کار ،خزمەتگوزاریــی

ئیــش و کارە پیشەســازییەکان و لــە

کــە« :ئــەم جۆرانــەی دیکــەی هەلــی کار،

پۆســتە و پەیوەندییــە تەلەفۆنییــەکان 400

بەرامبەریشــدا بەرزبوونــەوەی ئیــش

خاڵــی جیاکەرەوەیــان بریتییــە لــەو ڕۆڵــە

هــەزار هەلــی کار ،کۆکردنــەوەی خــۆڵ و

و کارەکانــی کەرتــی خزمەتگــوزاری

ناوەندییــەی کــە مەعریفــە و زانیــاری

خاشــاک و خزمەتگوزاریــی «پاکوخاوێنــی»

لەخۆدەگرێــت».

و کاریگەربــوون و پەیوەندییــەکان

 175هــەزار هەلــی کار ،نەخۆشــخانەکان

ژمارەکانــی ژاپــۆن زیاتــر تووشــی شــۆکامن

دایاننــاوە .بــەم واتایەیــە کــە زۆر کــەس

و پەرســتاری و برینپێچــی ملیۆنێــک و 307

دەکــەن .گەشــەی هێزی کاری پیشەســازی

ئابووریــی پــاش پیشەســازی بــە ئابــووری

هــەزار هەلــی کار بــوو .بــە شــێوەیەکی

لەنێــوان پەنجــاکان و ســەرەتای

دیجیتاڵــی ناودەبــەن .لــە میانــەی ئــەم

گشــتی نزیکــەی 60%ی کارکەرانــی

حەفتاکانــدا نیواونیــو زیادیکــردووە و

پڕۆســە پۆستمۆدێرنیستییەشــەوە هەمــوو

هەمــوو خزمەتگوزارییــەکان بــەم توێژانــە

پاشــان لەگــەڵ هاتنــی نەوەدەکانــدا ،ئــەم

بەرهەمهێنانێــک خواســتی بــە الی

پڕکرابوونــەوە.

نییــە.

دانیشــتوانی

خزمەتگــوزاری...
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کــە

ئاڕاســتەی

خۆتێرکــردن

man
Chris Har
هــەر لــە هەمــان کاتــدا و لــە بەهــاری

شــێوەیەکی بەرچــاو دەســتی کار تێیــدا

دەســتییەکانی دیکەشــدا زاڵــە؛ ئــەوەش

ســاڵی 2000دا ،نزیکــەی  855هــەزار

بەکاردەهێرنێــت (خزمەتگوزارییەکانــی

خــۆی دەبینێتــەوە لــە جەختکردنــەوە

کــەس هەبــوون کــە کاریــان لــە بوارەکانی

ناومــاڵ ،خزمەتگوزارییەکانــی پاســەوانی،

لــە پارێزگاریکردنێکــی تونــد لــە کاتــی

پەیوەســت بــە تەکنەلۆژیــای زانیــاری

خزمەتگوزارییەکانــی

خواردەمەنــی،

کارکــردن (تەنانــەت ئەگــەر لەژێــر

دەکــرد لــە بەریتانیــا -لــە ترۆپکــی

خزمەتگوزارییەکانــی پاککردنــەوە و

ناونیشــانی کاتــی نەرم)یشــدا بێــت،

بازاڕگەرمیــی تەکنەلۆژیــای بــااڵدا 3%ی

بونیادنــان ،خزمەتگوزارییــە کەســییەکان).

فشــارەکانی کارگێڕیــی بــااڵ ،هەوڵــە

هێــزی کاریــان بەرهەمدەهێنــا!

هەروەهــا  18ملیــۆن کــەس کار لــە

بەردەوامــەکان بــۆ هەڵســەنگاندنی

ویالیەتــە

وەزیفــە کەهنوتییــە ڕۆتینییەکانــدا

ئیــش و پێدانــی کــرێ لەســەر بنەمــای

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ،هەمــوو

دەکــەن ،نزیکــەی  7ملیــۆن کەســیش

سیســتمی بەرهەمهێــن.

هەلــی کارێکــی پەیوەســت بــە کەرتــی

وەک یاریــدەدەری بەشــی فرۆشــن

النــی کــەم  42ملیــۆن کرێــکاری کەرتــی

خزمەتگوزارییەکانــەوە 103 ،ملیــۆن

کاردەکــەن.

خزمەتگوزارییــەکان لــە ئەمریــکا هــەن،

هەلــی کار بــوو ،لــەو ژمارەیەشــدا

ئــەو جۆرە کارانــەش کــرێ و بارودۆخێکی

کــە دەچنــە خانــەی کاری کرێکارانــی

 18ملیۆنــی بــۆ خزمەتگوزارییــە

وەهایــان هەیــە کــە جیــاواز نییــە لــەو

یەخەســپییەوە یاخــود نــاو کاری دەســتیی

ڕۆتینییــەکان بــوو ،کــە تێکــڕا بــە

بارودۆخــەی بەســەر زۆرێــک لــە وەزیفــە

ڕۆتینییــەوە.
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هەندێــک کــەس باس لــە «پۆســت فۆردیزم»

کاتێــک بــە شــێوەیەکی بەرجەســتە لــە

لــەم خاڵــەوە هەنــگاو دەنێیــن بــەرەو

دەکــەن .ئەگــەر زۆرتــر وردی بکەینــەوە،

نیــوەی یەکەمــی نەوەدەکانــدا کرێکارانــی

ڕوانیــن لــەوەی بــە گشــتی لــە جیهانــدا

بــاس لــە گشــتاندنی فۆردیــزم دەکــەن ،وەک

«ناجێگیــر» زیادیــان کــرد ،پشــکی ڕێژەیی

ڕوودەدات .دوو ئاڕاســتە لــە ئــارادان.

ئــەوەی لــە بــواری وردەفرۆشــی و فاســت

کاری جێگیــر و وەرزی ،تــا ڕادەیــەک بــە

یەکەمیــان هاتنــە نــاوەوەی پەیوەندییــە

فــوود و کارکــردن لــە ماکدۆناڵــد.

بــێ گۆڕانــکاری مایــەوە لــە مــاوەی نێــوان

ســەرمایەدارییەکانە

هەمــوو

بــەاڵم تەنانــەت ئــەوەش کۆتایــی

ســااڵنی  1995تــا  :2000جێگیــر ( )82%و

جێگەیــەک لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی

بابەتەکــە نییــە –خواســتی ســەپاندنی

کاتــی (.)18%

بیســتەم ،لەگــەڵ زیادبونێکــی بەرف ـراوان

هەمــان میتــۆد بەســەر کەرتەکانــی

ڕێــژەی ()18%ی کاری کاتــی ،ڕێژەیەکــی

لــە ژیانــی نــاو شــارەکان 37%ی

هاوشــێوەی پــەروەردە و تەندروســتیدا-

گەلێــک بــەرزی دەســتی کارە لــەو

دانیشــتوانی جیهــان لــە ســاڵی  1975بــۆ

ئەمــەش هۆکارێکــە بــۆ ئــەوەی ئــەم

بــوارەدا -بــەاڵم ئــەم ڕێژەیــە بــەو مانایــە

 45%لــە ســاڵی .1995

کەرتانــە زیاتــر بــەرەو مانگرتــن و کاری

نایــەت کــە وەزیفــە و ئیشــەکان هەمووی

لەنێــو ئــەم پڕۆســەیەدا کاری کــرێ

ســەندیکایی بــڕۆن لــەم ســااڵنەی دواییدا.

بوونەتــە کاتــی ،کــە ئەمــەش هەمــان

چەکــەرە دەکات ،بــەاڵم بــە زۆری بــە

ئەگــەر «پرۆلیتاریــا» ئێســتا «لەچــاو

ئــەو وێنەیەیــە کــە نێگــری و هــارت

تێکڕایەکــی کەمــر لــە گەشــەی ژیــان

بــزر بووبێــت» الی هــارت و نێگــری،

کێشــاویانە ،بانگەشــەی ئــەوەش دەکــەن

لــە شــارەکان -لەگــەڵ جیاوازیــی گــەورە

ئــەوە هــارت و نێگریــن کــە تەماشــای

کــە «هەمــوو دانیشــتوانی کرێــکار بــەم

لــە جێگەیەکــەوە بــۆ جێگەیەکــی

جێگەیەکــی هەڵــە دەکــەن .ئــەوەش

شــێوەیە خۆیــان لــە دۆخــی کرێکارانــی

دیکــە .بــەاڵم خەماڵندنــە نوێیــەکان،

ڕاســت نییــە کــە هەمــوو ئەوانــە بــە کار

ناجێگیــردا دەبیننــەوە».

کــە دەتوانرێــت الی (دیــۆن فیلمــەر)

و پیشــەی کاتــی دابرنێــن –لــە هەمــوو

ئــەم بیرۆکەیەیــان بەســتۆتەوە بــەو

بدۆزرێنــەوە ،دەڵێــت:

دەمێکــی قەیرانــدا ،خــاوەن کارەکان

ئایدیایــەی دەڵێــت ئیــش و هەلــی کارەکان

« 2.5بلیــۆن هێــزی کاری گەردوونیــی

ژمــارەی هەندێــک پیشــە و کار کــەم

بــە شــێوەیەکی بــەردەوام شــەپۆل دەدەن

نانیشــتیامنی -پێنجیــەک لــە پیشەســازی

دەکەنــەوە -پاشــان هــەوڵ دەدەن بــە

بــەرەو دەرەوەی واڵتانــی پێشــکەوتوو،

و ســێیەک لــە کەرتــی خزمەتگوزارییــەکان

دەســتی کاری کاتــی پــڕی بکەنــەوە ،کــە

بــەرەو بەشــەکانی جیهانــی ســێ .ئەمــە

و دوو لەســەر پێنــج لــە کشــتوکاڵدا.

ئەمــەش بەشــێکە لــە هێــرش بــۆ ســەر

چەنــد ســەرنج و بڕگەیەک بوون لــە هەردوو

زۆرێــک لەوانــە کرێــکار نەبــوون ،خــاوەن

کرێــکاران ،بــەاڵم بوونــی ئــەو ســنوورەش

کتێبــی «بــە بــێ لۆگــۆ» و «ئیمپراتۆریــەت».

کار بــوون ،هــەر الی خۆیــان لــە هەمــوو

گرنگیــی خــۆی هەیــە.

بــەاڵم کتێبەکــەی پــۆپ ڕاوتــۆرن ئامــاژەی

کەرتێکــدا ،بــە تایبــەت لــە کشــتوکاڵدا.

ئەمــە لــە ســەرتاپای ئەوروپــاش

بــەوە داوە کــە هەمــوو ئــەو ئیــش و

فیڵمــەر دەگاتــە ئــەو ئەنجامگیرییــەی

ڕوودەدات .ســاڵی  ،2000کــۆی ئــەو

کارانــەی لــە واڵتــە پێشــکەوتووەکانەوە

کــە کــۆی ژمــارەی بەکارهێنــەران لــە

کەســانەی کاریــان دەکــرد 159 ،ملیــۆن

دزەیــان کــردووە و هاتوونەتــە دەرەوە لــە

سەرتاســەری جیهانــدا دەگاتــە نزیکــەی

کــەس بــوون 83% ،بەکارهێنــەر بــوون،

ڕێگــەی ئــەم گۆڕانکارییــەوە ،گەیشــتوونەتە

 800ملیــۆن کــەس ،بــەراورد بــە یــەک

17%یشــیان کاریــان بــۆ خۆیــان دەکــرد،

نزیکــەی  6ملیــۆن هەلــی کار ،یاخــود ڕێژەی

ملیــار کــەس ،کــە بــۆ بەرژەوەنــدی و

هەمــان ڕێــژەی ســاڵی .»1995

 2%لــە کــۆی ســەرجەم هەلــی کارەکان.

خزمەتــی خۆیــان کاردەکەن لەســەر زەوی

62

ژمارە ()74 - 75
ساڵی شانزەیەم

لــە

بــەردەم

بــووەوە بــۆ  103ملیــۆن لــە ســااڵنی نێــوان

بــواری

ئامــارە تازەکانیــان

 1980بــۆ  .1992بــەاڵم بەکارهێنەرانــی

کراوەتــەوە،

بــواری بزنســی گــەورە ،گەشــەکەیان تەنهــا

ڕێــژەی ئــەو هێــزی

لــە  30ملیۆنــەوە بــۆ  32ملیــۆن بوو .پشــکی

کارە کشــتوکاڵییەی

هاوبەشــی چاالکییەکانــی بزنســی بچــووک و

چوونەتــە نــاو ئیشــە

نافەرمیــی دەســتی کاری ناکشــتوکاڵی لــە

ناکشــتوکاڵییەکانەوە،

 40%لــە ســاڵی  1980بەرزبــووەوە بــۆ 53%

لەنێــوان  30%بــۆ

لــە ســاڵی .1990

40%دا بــووە و

بــەم شــێوەیە دەبێــت جەخــت لەســەر

بــەردەوام بــووە لــە

ئــەوە بکەینــەوە کــە ئەمــە بزربوونــی

بەرزبوونــەوەدا.

چینــی کرێــکار نییــە ،لەگــەڵ ئــەوەی

تێــدا

شــێوەیە،

گوزارشــتە لــە ڕوودانــی گۆڕانــکاری لــە

بــەم

دەتوانیــن وێنــەی

پێکهاتــە ناوەکییەکەیــدا .بــەاڵم بۆچــی

دەســتی کار لــە

بــە گرنگیپێدانــەوە بــە دوای چینــی

سەرتاســەری جیهانــدا

کرێکارەوەیــن ،لــە کاتێکــدا گەشــەی

شــێوەیە

چینــی کرێــکار هاوتاریبــە لەگــەڵ

ببینیــن :ســێیەکی کاری کــرێ ،ســێیەکی بــە

بەردەوامبــوون و تەنانــەت گەشــەکردنی

تــەواوی الی خــۆی کار دەکات ،بــە تایبــەت

چینــی ناوەنــد لەنێــوان چینــی کرێــکار و

جووتیــاران ،سێیەکیشــیان نیمچــە کرێــکارن.

چینــی فەرمانــڕەوادا ،ئەمــە لــە کاتێکــدا

ئــەم ڕیتمــە نایەکســانە لــە سەرتاســەری

هەژموونــی چینــی ناوەنــدی نــوێ بەســەر

جیهانــدا –دابەزینــی ڕاســتەقینەی ئاســتی

زۆرێــک لــە کرێکارانــی یەخەســپی،

دەســتی کاری کرێگرتــە -زۆربــەی بەشــە

هەژموونــی خــاوەن کارە بچوکــەکان،

بااڵکانــی جیهــان دەگرێتــەوە ،بــەاڵم

دیــار و ئاشــکران ،ئەوانــەی الی خۆیــان

مەیلێــک هەیــە بــۆ گەشــەی دەســتی کاری

کار دەکــەن ،بەســەر دانیشــتوانی چینــی

نافەرمــی بــە خێراییەکــی گەورەتــر لــە

کرێکارانــی شــارەکان ،بــە تایبــەت کاتێــک

کەرتــی ئیــش و دەســتی کاری فەرمــی.

ئــەو کەســانی کاری جێگیــری خۆیــان

لــە ئەمریــکای التیــن و لــە میانــەی ئــەو

لەدەســتدەدەن ،ناچــارن جارجــار پەنــا

قۆناغــەی زۆر جــار بــە «دەیــەی نادیــار»ی

ببەنــە بــەر چەنــد فۆڕمێکــی کارکــردن

لێکۆڵینەوەیــەک دەریخســتووە کــە

هەشــتاکان ناودەبرێــت ،ژمــارەی کەســەکان

الی خۆیــان ،بــە هــەر شــێوەیەک بێــت

لــە هێــزی کاری ناکشــتوکاڵیی بەکارهێنانــدا،

عەوداڵــن بــە دوای ســەرچاوەیەکی

لەنێــوان  15واڵتــی دواکەوتــوودا کــە

لــە  68ملیۆنــەوە لــە ســاڵی  1980بــەرز

داهاتــدا.

(کــە ئەوانیــش بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو
جووتیارانــن) و ژمــارەی  480ملیــۆن کەس
بــۆ بەرژەوەندیــی خۆیــان کاردەکــەن لــە
پیشەســازی و خزمەتگوزارییەکانــدا.
بــەاڵم ئــەم خەماڵندنانــە بــە جۆرێــک
لــە جــۆرەکان ئــەو ژمــارە گەورەیــەی
جووتیــاران فەرامــۆش دەکــەن کــە تــا
ڕادەیــەک و بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان
کەوتوونەتــە نــاو کاری کرێــوە ،بــۆ منوونــە
گەورەتریــن واڵتــی جووتیــاران ،واڵتــی
چیــن ،کــە هەمــوو ســاڵێک  100بــۆ 150
ملیــۆن کرێــکاری کشــتوکاڵی هەڵدێــن بــۆ
شــارەکان و بــە دوای کاردا دەگەڕێــن.
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لێــرەوە ئەگــەر منوونــەی واڵتــی

دژە ســەرمایەدارییە ،کــە ئەمیــان خــۆی

کــە دەخــوازن بایەخــی تایبەتیــی

هیندســتان وەربگریــن ،کــە مانگرتنــی

دەبینێتــەوە لــە مانگرتنــی بەرگریئامێــزی

خۆیــان وەک شــتێکی دانپێدانــراو و

گــەورە تێیــدا ڕوویــداوە ،وەک مانگرتنــی

نــوێ و بزووتنــەوەی دژە جەنــگ و

نەگــۆڕ تەماشــا بکــەن ،هــەر بۆیــە

کرێکارانــی چنیــن لــە ســاڵی  ،1983کــە

...هتــد ،لــە الیەکــی دیکــەش شــەپۆلی

لــە بزووتنــەوەی دژە ســەرمایەدارییدا،

توانییــان دانیشــتوانی شــارەکان ڕابکێشــن

بزووتنــەوە ڕاســتڕەوە پەڕگیــرە نوێیــەکان.

نوێکــەرەوە بنەڕەتییــەکان لــە تەمــەن
مامناوەندەکانــن ،لــە چینــی ناوەنــدن ،لــە

بــە الی بزووتنــەوەی کرێکارانــدا ،بــەاڵم
پــاش شکســتی مانگرتنەکــە ،توانــای

بزاوتە کێبڕکێکارەکان

بنەمــاوە لــە پیاوانــی سپیپێســن.

ڕێکخســتنە نیمچــە تاوانکارییەکانــی

بیرۆکەیــەک هەیــە دەڵێــت بزووتنــەوەی

بــۆ گۆڕانــی ئەمــە ،پێویســتە بــە

بەســەر

دژە ســەرمایەداری و دژە جەنــگ،

شــێوەیەکی تایبەتــی فۆکــەس لەســەر

ســەروەری و هەژموونــی ڕێژەیەکــی

بزووتنــەوەی «مەڵتیتیــود» ،کــە پێکدێــن

کرێــکاران چــڕ بکرێتــەوە ،لــە کاتێکــدا

بەرفراوانــی دانیشــتوانی هەژارتــردا کــەم

لــە کەســانێکی خــاوەن پاشــخانی

وشــەی مەڵتیتیــود تەمومــژ و ناڕوونییــەک

بــووەوە ،هاوشــێوەی بەریتانیــای ســااڵنی

جۆراوجــۆر ،ئەمــەش تایبەمتەندیــی

دروســت دەکات.

هەشــتاکان ،کــە ئایدیاکانــی تاتچــەر

هەمــوو

بزووتنەوەیەکــی

پرســیاری بنەڕەتــی لــە ڕووبەڕووبوونــەوە

لــە ڕێگــەی وردەبۆرژوازییــەوە باڵــی

نوێیــە ،بەڵــێ ڕەنگــە ئەمــە ڕاســت

یەکالکەرەوەکانــدا ،هەڵخزانــی کرێــکاران

بەســەر توێژگەلێکــی کرێکارانــدا کێشــا

بێــت لەگــەڵ دووبــارە دەرکەوتنــی

بــوو ،کــە پرســی ســەرەکیی ســاڵی 2002

پــاش شکســتی بزاوتەکەیــان .ئــەوەش

بزووتنــەوەی سۆسیالیســتی لــە بەریتانیــا

بــوو لــە ئەرجەنتین ،پرســیاری ســەرەکیش

وێنەیەکــی دروســت بــوو ،وەک ئــەوەی

لــە ناوەڕاســتی هەشــتاکاندا ،لەگــەڵ

لــە ڤەنزوێــا ،ئاســتی هەڵخزانــی

لەبەرچاودایــە ،لــە ســەرەتای نــەوەدەکان

بزووتنــەوەی کۆتایــی شەستەکانیشــدا

کرێکارانــی ئاســایی بــوو لــە ڕووبــەڕووی

لــە ئەرجەنتیــن.

ڕاســتە ،ئێســتاش هــەر ڕاســتە ،بــەاڵم لــەم

هێــزی بەڕێوەبەرەکانــدا .هــەر لــەم

یەکێــک لــە مەترســییەکانی قســەکردن

میانەیــەدا دوو مەترســی هــەن :بــە بــێ

بارەیــەوە دەبێــت ئاگامــان لــە وانەکانــی

لەســەر مەڵتیتیــود ئەوەیــە کــە دەکرێــت

دەســەاڵت دەتوانــن وەک موشــەک بچــن

ســاڵی 1975ی پورتــوگال بێــت.

لــە دۆخێکــی هاوشــێوەدا ڕووبــەڕووی

بــە ئاســاندا ،بــەاڵم دواتــر بــە هــۆی

هەمــان مەڵتیتویدێکــی دیکــە ببێتــەوە،

هەســتکردن بــە نەبوونــی چارەســەرێکی

هەندێکیــان بــە ئاڕاســتەی هەرەوەزییــدا

ئەوتــۆوە ،وەک موشــەک بــە ئاســاندا

دەڕۆن ،کــە بزووتنەوەیەکــی چەپگەرایــە،

دەچێــت و وەک دەنکــە شــقارتە پووچەڵ

هەندێکــی دیکەشــیان بــە الی ڕاســتدا

دەبێتــەوە و دێتــەوە خــوارەوە.

ڕایدەکێشــن ،کــە ئەوانیش ڕاسیســتەکان و

مەترســیی دووەم ،هــەر بزووتنەوەیــەک

شــێوازە تاکەکەســییەکانی بزووتنەوەکــەن.

بــە شــێوەیەکی ڕووکــەش لــە هێزگەلــی

سەرچاوە:

چەندیــن نیشــانەی بیرناومــان هەیــە

جیاجیــا پێکدێــت ،الی ئەوانــەی

https://revsoc.me/theory/ltbq-lml-

لەســەر ئــەم گەشــەی قەیرانــە لــە

بــە شــێوەیەکی ڕێژەیــی دۆخێکــی

wljmw/

ئەوروپــا ،لــە الیــەک بزووتنەوەیەکــی

جیاوازتریــان هەیــە لــە کۆمەڵگەیەکــدا

چینــی

64

وردەبــۆرژوازی،

ژمارە ()74 - 75
ساڵی شانزەیەم

جــۆرە

سەرشێتیی بازاڕی ئازاد
میراتی میڵتۆن فریدمان
کریس هارمەن

«ئــەو هەڵــە و گوناهانــەی کــە کەســێک

ئیشــکردنی ئەوانــەی کار دەکەن ،ســامانی

تووشــی دێــت ،پــاش مردنیشــی هــەر

کۆمەڵگــە زیــاد دەکات ،قازانجیــش لــە

دەمێنێتــەوە» .منوونــەی ئــەو گوتەیــەش

دەرەوەی ئــەم کارەیــە.

میــرات و پاشــاوەی ئابووریناســی

بــەاڵم

ئەمریکــی و هەڵگــری خەاڵتــی نۆبــڵ

سمیســی

(میڵتــۆن فریدمان)ـــە ،کــە ســاڵی 2006

ئەویــش درکــی بــەوە کردبــوو کــە

کۆچــی دوایــی کــرد .وێــڕای ئــەوەی

سیســتمی

سەردەکێشــێت

فریدمــان یەکێــک بــوو بەرگریــکارە

بــۆ کۆبوونــەوەی ســامانێکی زیاتــر

سەرســەختەکانی ســەرمایەداری ،جــا

لــە دەســتی ســەرمایەدارەکان ،لــە

لــە نــاو کۆنزەرڤاتیڤــەکان و لیرباڵەکانــدا

بەرامبــەر بێکارییەکــی ڕوولەزیادبــوو

بێــت ،یاخــود هەمەچەشــنیی ڕێگــەی

و هەژارییەکــی کوشــندەی کرێــکاران.

ســێیەم بێــت ،بــەاڵم فریدمــان پیاوێکــی

الی خۆیــەوە کینــز وەک بیرمەندێکــی

گــەورە بــوو .بــۆ منوونــە ڕۆژنامــەی

ئابووریــی مــەزن لــە ناوجەرگــەی

گاردیانــی بەریتانــی بــەم شــێوەیە بــاس

قەیرانــی گــەورەی ئابووریــدا دەرکــەوت-

لــە فریدمــان دەکات« :یەکێــک لــە

داکشــانەوەی مەزنــی ســااڵنی ســییەکانی

مەزنرتیــن ئابووریناســەکان بــە درێژایــی

ســەدەی بیســتەم .هەروەهــا کینــز لــەو

مێــژوو ،بێگومــان دەتوانرێــت بخرێتــە

بــاوەڕەدا بــوو کــە ســەرمایەداری قەیرانــی

ڕیــزی کەســانی وەک ئــادەم ســمیس و

وەهــا دەخوڵقێنێــت بــە ڕادەیەکــی مــەزن

دەیڤــد ڕیــکاردۆ و کارڵ مارکــس و جــۆن

ژیانــی خەڵــک وێــران دەکات.

ماینــارد کینــزەوە».

بــە پێچەوانــەی ئەوانــەوە ،فریدمــان

هــەر کەســێک فریدمــان بخاتــە ڕیــزی

بەرگیریکارێکــی سەرســەخت و بــێ

ئــەم جــۆرە کەســانەوە ،شــتێکە لــە

ڕەخنەی مەترســی و الیەنــە تۆقێنەرەکانی

ســەروو باوەڕپێکردنــەوە .نووســینەکانی

ســەرمایەداری بــوو .ئــەو پشــتیوانیی

ئــادەم ســمیس کۆمەڵــە هەوڵێکــی

لــە تیــۆری ئابووریــی «نیوکالســیزم»

پێشــڕەوانە بــوون بــۆ تێگەیشــن لــە

دەکــرد ،کــە دووبــارە گەڕانەوەیــەک

تایبەمتەندییەکانــی ئــەو سیســتمە

بــوو بــۆ زۆرێــک لــە تێڕوانینەکانــی

ئابوورییــە نوێیــەی لــە بەریتانیــا

ســمیس و ڕیــکاردۆ .تیــۆری نیوکالســیک،

پێــش

دەســت بــەو ئایدیایــەوە دەگرێــت کــە

نزیکــەی  240ســاڵ لــە ئێســتا ،کــە

ئابــووری هەمــوو کات دەتوانێــت بــە

ئەویــش ســەرمایەداریی پیشەســازی بــوو.

شــێوەیەکی ســادە و ئاســان کاری خــۆی

ســمیس لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە هــەوڵ و

بــکات ،بــەو مەرجــەی ســەرمایەدارەکان

ســەرەتاکانی
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دەرکەوتبــوون

Chris Harman
ژمارە ()74 - 75
ساڵی شانزەیەم

ڕیــکاردۆ

شــیکارییەکەی

بەرەوپێشــەوە
بــازاڕ

بــرد.

کتوپڕ فریدمان بووە کەسێتییەکی دیار و بەرچاو .ئەم کابرایە
موژدەدەری ئەو بیرۆکەیە بوو کە پێویستە سەرمایەداری لە
دەستتێوەردانی دەوڵەت رزگار بکرێت ،پێویستە هەموو
ئەو بەربەستانە هەڵبوەشێنەوە کە بەربەستن لەبەردەم
دەوڵەمەندبوونی زیاتری دەوڵەمەندەکاندا ،هەروەها دەبێت
زووبەزوو کۆتایی بە هەموو ئەو هەواڵنە بهێنرێت کە دەدرێن
لەپێناو هێشتنەوەی بێکاری لە ئاستێکی نزمدا
دەســتکراوە بــن و بــەدەر بــن لــە هــەر

چاویــان لــە دەوڵــەت بــوو بــۆ پاراســتنیان

ســااڵنی نێــوان  1973تــا  ،1976پاشــان

دەســتتێوەردانێک لــە الیــەن دەوڵــەت و

و ڕێگرتــن لــەوەی بکەونــە زەلــکاوی

لــە ســااڵنی نێــوان  1980تــا .1982

بــەدەر لــە هــەر مۆنۆپۆڵێکــی نائاســایی

مایەپووچییــەوە.

حکومەتەکانیــش بــەردەوام لــە هەوڵــدا

چەشــنی ســەندیکا کرێکارییــەکان!

کینــز بەرگــری لــەوە دەکات کــە دەبێــت

بــوون بــۆ بەکارهێنانــی دەرمــان و

ئــەم تیــۆرە الی ئــەو ئەکادیمیانــە

دەوڵــەت دەســتتێوەردان بــکات تاوەکــو

چارەســەری ئــەم دەردە کــە لــە الیــەن

گونجــاوە کــە ژیانــی پیشــەییان پەیوەســتە

ســەرمایەداری خــۆی وێــران نــەکات

(کینــز)ەوە ئامــادە کرابــوو ،پاشــان

بــە شــوێنکەوتن و خۆهەڵواســین بــە

و خــۆی لەناونەبــات .ئــەم میتــۆدە

بۆیــان دەرکــەوت کــە کاریگــەر و

هیــزە بااڵدەســتەکان لــە هــەر جێگەیــەک

بۆتــە تیۆرێکــی نوێــی بااڵدەســت ،کــە

چارەســەربەخش نییــە.

بــن .نیوکالســیزم بــۆ مــاوەی نزیکــەی

لــە یــەک کاتــدا کۆنزەرڤاتیڤــەکان و

بــەم جــۆرە کتوپــڕ فریدمــان بــووە

نیــو ســەدە لــە زانکۆکانــدا بااڵدەســت

سۆســیال دیموکراتــەکان لــە مــاوەی ســی

کەســێتییەکی دیــار و بەرچــاو .ئــەم

بــوو .بــەاڵم کاتێــت قەیرانــی گــەورەی

ســاڵی پــاش جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا

کابرایــە مــوژدەدەری ئــەو بیرۆکەیــە

ســییەکان دێتەپێشــەوە ،لەگــەڵ خۆیــدا

پەیڕەویــان دەکــرد.

بــوو کــە پێویســتە ســەرمایەداری لــە

ســەدان کااڵی بازاڕشــکاو و ســەدان

بــەاڵم ئابووریناســانی لــە جــۆری

دەســتتێوەردانی دەوڵــەت رزگار بکرێــت،

بانکــی مایەپــووچ و بێــکاری بــۆ ســێیەکی

فریدمــان ،ئەوانــەی دەســتیان بــە

پێویســتە هەمــوو ئــەو بەربەســتانە

دانیشــتوانی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی

بــاوەڕە کۆنەکانیانــەوە گرتــووە ،ئێســتا

هەڵبوەشــێنەوە

بەربەســن

ئەمریــکا و ئەڵامنیــا دەهێنێــت .بــەم

کەوتوونەتــە دۆخێکــی پەراوێزییــەوە،

لەبــەردەم دەوڵەمەندبوونــی زیاتــری

شــێوەیە نائامادەیــی ڕیالیزمــی تەواوەتــی

تەنانــەت بوونەتــە جێگــەی گاڵتــە و

دەوڵەمەندەکانــدا ،هەروەهــا دەبێــت

لــە تیــۆری کۆنــی نەریتیــدا ،ڕوون و

تانــەی هاوەڵەکانیــان.

زووبــەزوو کۆتایــی بــە هەمــوو ئــەو

ئاشــکرا بــوو ،نــەک تەنهــا بــۆ ئەوانــەی

بــەاڵم جارێکــی دیکــە قەیرانەکــە

هەواڵنــە بهێرنێــت کــە دەدرێــن لەپێنــاو

گیــرۆدەی دەســتی داکشــانەوە بــوون،

گەڕایــەوە و بــە شــێوەیەکی کتوپــڕ لــە

هێشــتنەوەی بێــکاری لــە ئاســتێکی

بەڵکــو بــۆ ســەرمایەدارەکانیش کــە

ســەرمایەداریی جیهانییــەوە ئــااڵ لــە

نزمــدا .ئــەم پەیــام و داواکارییانــەی
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فریدمــان دەنگدانەوەیەکــی باشــی الی

ئــەوەی دەکــرد کــە دوو تیــۆری ئابووریــی

فریدمــان حەقیقەتێکــی کــۆن دووپــات

ئابووریناســەکان هەبــوو .ئۆباڵــی برســێتی

نوێــی داهێنــاوە .یەکەمیــان ئەوەیــە کــە

دەکاتــەوە دەربــارەی ســەرمایەداری،

و گرانیــی گــەورەی سییەکانیشــیان

ئەگــەر شــتەکان بــە ئاڕاســتەیەکی هەڵەدا

ئەویــش ئەوەیــە کــە ســەرمایەداری

الوازیــی

ڕۆیشــن و ئابووریــی ســەرمایەداری

پێویســتی بەوەیــە کــە مارکــس نــاوی

دەســتتێوەردانی دەوڵــەت ،ئێســتاش

ڕووبــەڕووی کێشــە و گرفــت بــووەوە،

دەنێــت «ســوپای یــەدەگ»ی کارکــەران،

لــە ســەروبەندی قەیرانــە نوێیەکانــدا

هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی

بــۆ هێشــتنەوەی کــرێ لــە ئاســتی هــەرە

ئۆباڵەکــە دەخەنــە ئەســتۆی الوازیــی

حکومــەت نەیزانیــوە چــۆن کۆنرتۆڵــی

نزمــدا.

ئــەم دەســتتێوەردانە.

ئــەو پڕۆســەیە دەکات کــە نــارساوە بــە

بــەاڵم لێکــدژی و ناســازیی تیۆرییەکانــی

یەکەمیــن وێســتگەی جێبەجێکردنــی

خســتنەڕووی پــارە (-)supply of money

فریدمــان لەگــەڵ واقیعــدا ،زۆر جێگــەی

سیاســەتە تازەکــەی فریدمــان لەســەر

واتــە بــڕی ئــەو پارەیــەی لەنــاو کایــە

بایــەخ نییــە ،چینــە فەرمانڕەواکانــی

زەمینــەی واقیــع دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی

ئابوورییەکــەدا هەیــە .ئــەم تیــۆرە ،کــە

پڕچــەک کــردووە بــە پاســاوی ئایدیۆلــۆژی

 1973لــە چیلــی ،ئــەوەش پــاش کودەتــا

لــە ناوەنــدە ئەکادیمییەکانــدا بــە «تیــۆری

بــۆ بەرپاکردنــی هێــرش بۆســەر کرێــکاران

ســەربازییە دڕندانەکــەی ژەنــەراڵ پینۆشــە

دراوگەرایــی  »monetarismنــارساوە ،لــە

و ئاســتی هــەرە نزمــی بژێوییــان .ئەمــە

بــە چاوســاغیی دەزگای هەواڵگریــی

راســتیدا تیۆرێکــی نــوێ نییــە –مارکــس

هــۆکارە کــە الیەنگرانــی ســەرمایەداری

ناوەندیــی ئەمریــکا ،کــە کۆتایــی بــە

لــە بەرگــی ســێیەمی ســەرمایەدا لەســەری

بــە شــان و باڵــی تیۆرەکانــی فریدمانــدا

سیســتمە چەپڕەوەکــەی ســلڤادۆر

ڕاوەســتاوە و کــون و کەلەبەرەکانــی

هەڵــدەدەن و پیــرۆزی دەکــەن .بــەاڵم

ئالنــدە هێنــا ،ئــەو سیســتمەی لــە الیــەن

ئاشــکرا کــردووە -و لــە پڕاکتیکــدا قابیلــی

ئەوانــی دیکــەش کــە دەمێنینــەوە،

خەڵکــەوە هەڵبژێردرابــوو ،بەهــۆی ئــەم

جێبەجێکــردن نییــە .حکومەتــەکان

پێویســتە نەفــرەت لــە گۆڕەکەشــی

کودەتایەشــەوە هــەزاران کــەس کــوژران

بۆیــان دەرکــەوت کــە ناتوانــن کۆنرتۆڵــی

بکەیــن.

و بزووتنــەوەی چینــی کرێکاریــش بــە

خســتنەڕووی دراو بکــەن ،خــودی

تــەواوی تێکشــکا.

ئابووریناســەکانیش لــە مشــتومردا بــوون

دەخســتە

ئەســتۆی

ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی دۆزینــەوەی
پێوەرێــک بــۆی.

دراو

ئەزموونەکــە بــە شکســت کۆتایــی

داهێنانــی

هــات ،پــاش ئــەوەی تەنهــا دوای

بەرگریکردنــی بــوو لــەوەی هەوڵەکانــی

هەشــت ســاڵ بانکــە گەورەکانــی چیلــی

حکومــەت بــۆ کەمکردنــەوەی بێــکاری

مایەپــووچ بــوون .بــەاڵم ئەمــە وەهــای

ناتوانێــت ســەرکەوتوو بێــت ،چونکــە

نەکــرد مارگرێــت تاتچــەر ســڵ لــەوە

تێکڕایەکــی رسوشــتیی بێــکاری هەیــە

سەرچاوە:

بکاتــەوە بیرۆکــە و ئایدیاکانــی فریدمــان

و ناتوانرێــت هیچــی لەگەڵــدا بکرێــت.

https://revsoc.me/economy/jnwn-

لــە بەریتانیــای ســااڵنی هەشــتاکاندا

بەبــێ ئــەوەی خــۆی درک بەمــە بــکات،

lswq-lhr-trth-myltwn-frydmn/

جێبەجــێ بــکات .فریدمــان بانگەشــەی

هــەر لــە رێگــەی قســەکەی خۆیــەوە
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دووەمــی

فریدمــان

لەپێناو سێنتڕالیزمی
دیموکراسیدا
کریس هارمەن

ســەرنج :لــەم وتــارەدا کریــس هارمــەن

فەڕەنســا ،لــە گفتوگۆیەکــی ژمارەیەکــی

دەکــەن،

بــە بیانــوی ســەرنجەکانی نووســەر و

گۆڤــاری یەکێتییەکــە لەگەڵیــدا ،گوتویەتی

بەشــێک لــە ئازادییەکانیــان دەبــن لــە

بیرمەنــدی چــەپ (ڕیچــارد کۆپەر)ـــەوە،

«پڕەنســیپی ســێنتڕالیزمی دیموکراســی لــە

جوڵــە و چاالکییــدا ،لەپێنــاو بەدیهێنانــی

جارێکــی دیکــە مشــتومڕی ئــەم باســە

دوو وشــە پێکدێــت ،کــە هــەر یەکێکیــان

پڕۆســەیەک کــە بــە شــێوەیەکی ســێنتڕالی

دەکاتــەوە ،پێشــر کۆپــەر ڕەخنــەی لــە

دژە لەگــەڵ ئــەوی دیکەیانــدا».

بڕیارەکانــی تێــدا جێبەجــێ بکرێــت،

پڕەســیپی ســێنتڕالیزمی دیموکراســی

بــەاڵم شــەعبیەت و بازاڕگەرمیــی

تەنانــەت ئەگــەر ڕێکخراوەکــە نــاوی

گرتبــوو ،ئــەو پڕەنســیپەی پارتــە لینینییــە

ئایدیایــەک ،مانــای ئــەوە ناگەیەنێــت

«ســێنتڕالیزمی دیموکراسی»شــی بــە

شۆڕشــگێڕەکان جەختــی لــێ دەکەنــەوە

کــە ئایدیایەکــی ڕاســت و دروســتە،

خۆیــەوە نەلکاندبێــت.

وەک میکانیزمێــک بــۆ ڕێکخســتنی کاری

دیموکراســی ئامرازێکــە ،ڕێکخــراوی

لۆژیکــی نییــە دەســتبەرداربوونی مــرۆڤ

حزبــی و زامنکردنــی یەکبــوون و یەکێتــی.

شۆڕشــگێڕ دەتوانێــت لــە ڕێگەیــەوە

لــە بەشــێک لــە ئازادیــی خــۆی لــە کاری

تێزەکانــی کۆپــەر پشــت بــە حــەوت

بڕیــار وەربگرێــت ،ئــەم بڕیارانــەش

بەکۆمەڵــدا ،بــە شــتێکی نادیموکراســی

ڕەخنــەی ســەرەکی دەبەســتێت ،کــە

تەنهــا کاتێــک لۆژیکــی و شــیاو و قابیلــی

دابنێیــن .خــودی دیموکراســی لەســەر

ڕووبــەڕووی پڕەنســیپی ســێنتڕالیزمی

تێگەیشــن دەبــن ،ئەگــەر ئەندامانــی ئــەو

«پابەندکــردن و ســنووردانان»ی ئازادیــی

دیموکراســییان دەکاتــەوە .وێـڕای ئــەوەی

ڕێکخ ـراوە پێکــەوە هاوبەنــد بــن .بــەاڵم

تاکەکــەس دامــەزراوە لــە بەرژەوەندیــی

لــە یەکــەم ڕوانینــدا ڕەخنەکانــی کۆپــەر

ئەگــەر ئەندامانــی رێکخراوەکــە پێکــەوە

ئــەو بڕیارانــەی زۆرینــە دەیانــدات ،بــە

حاشــهەڵنەگر و لــە گومــان بــەدەرن،

هاوبەنــد نەبــن ،ئــەوا جێبەجــێ نابێــت.

دەربڕینێکــی دیکــە :دیموکراســی بــە بــێ

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا لــە هەڵەیــەک زیاتــر

ئەگــەر کەمینەیــەک لــە ئەندامانــی

ســێنتڕالیزم جێبەجــێ ناکرێــت.

هیچــی دیکــە نییــە ،بەڵکــو هەڵەیەکــی

ڕێکخراوێــک ،بتوانــن بــە ئاســانی

بێگومــان ســێنتڕالیزم چەندیــن فــۆڕم و

مەترسیداریشــن .ئێســتا دەســت دەکەیــن

ئیــرادە و بڕیارەکانــی زۆرینــە پشــتگوێ

جــۆر و جێبەجێکردنــی هەیــە .دەکرێــت

بــە شــەنوکەو و مشــتوڕی ســەرجەم

بخــەن ،ئیــدی چــی پێویســت دەکات

لــە ڕێگــەی ســندوقەکانی دەنگدانــەوە

ڕەخنەکانــی یــەک بــە یــەک.

ئــەم زۆرینــە و کەمینەیــە پێکــەوە بــن

بێــت ،کــە هەمــوو ئەندامێکــی

لەنــاو تاکــە ڕێکخراوێکــدا؟ بۆچــی ئــەو

ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ دەنــگ لەســەر

یەک :دیموکراسی لێکدژە لەگەڵ

هەمــوو وزەیــە ســەرف دەکــەن لەپێنــاو

بڕیــارەکان دەدات ،یــان دەشــێت

سێنتڕالیزم و سێنتڕالیزمیش

ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن و ژماردنــی

لــە ڕێگــەی کۆبوونــەوەی فراوانــەوە

لێکدژە لەگەڵ دیموکراسی

دەنــگ و ...هتــد .هــەر بۆیــە دیموکراســی

بێــت ،کــە تێیــدا ئەندامــەکان بۆچــوون

ئــەم تێــزە کۆنــە جارێکــی دیکــە و لــە

جێبەجــێ ناکرێــت ،ئەگــەر ئامڕازێــک

و ڕای خۆیــان دەربــڕن ،یاخــود لــە

ســایەی ئــەو قەیرانــەی باڵــی بەســەر

نەبێــت کــە گوێڕایەڵــی و قبوڵکردنــی

ڕێگــەی هەڵبژاردنــی ســەرکردایەتییەکی

چەپــی شۆڕشــگێڕدا کێشــاوە لــە جیهانــدا،

بڕیارەکانــی

ئەندامانــی

ناوەندییــەوە ،کــە ڕاســپێردرابێت بــۆ

نوێبۆتــەوە و کەوتۆتــەوە بــەر بــاس .بــاس

ڕێکخــراوە شۆڕشــگێڕەکە زامــن نــەکات.

وەرگرتنــی بڕیــاری ڕۆژانــە .ئــەم فۆڕمانــە،

لــەوە دەکرێــت کــە (ئــاالن گریڤــن)

کاتێکیــش ئەندامــی نــوێ پەیوەنــدی

هەمــوو بــە ڕوونــی ،جیــاوازن لــە یەکــر،

ی ئەندامــی یەکێتیــی کۆمۆنیســتەکانی

دیموکراســییەوە

بــەاڵم هــەر هەموویــان لــە یــەک کاتــدا
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بــەو

زۆرینــەی

ڕێکخــراوە

بێگومــان

دەســتبەرداری

هــەم دیموکراســین ،هــەم سێنتڕالیســتین.

نەبوونــی

ســێنرتاڵی

جموجواڵنــەی ئەندامەکانــی بــکات ،بەاڵم

پەیکەرێکــی

ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ چەندێــک لــە

یەکگرتوویــان بــە هــەل زانــی و بــەردەوام

چینــی کرێــکار بــە شــێوەیەکی گشــتگیر

وەرگرتنــی بڕیــاردا هــەژار و بێبــەش بێــت

بــوون لــە گوتاردانــی جەماوەریــی و

لۆمــەی حزبەکەیــان دەکــرد لەســەر ئــەم

لــە ســێنتڕالیزم و یەکێتــی ،بــە هەمــان

نووســینی وتــاری ناشۆڕشــگێڕانە لــە

جموجواڵنــە.

ڕادەش لــە ڕووی دیموکراســییەوە هــەژار

ڕۆژنامەکانــدا .بــە بــێ ئــەم پەیکــەرە

لــەم ئەزموونــە مێژووییــەوە ئەوەمــان بــۆ

دەبێــت .بزووتنــەوەی کرێکاریــی جیهانــی

ســێنرتاڵ و ناوەندییــە ،ئــەو کەســانە ناچار

دەردەکەوێــت کــە بەبــێ ســێنتڕالیزمی

دەیــان منوونــەی لــەم شــێوەیەی تێدایــە

نەبــوون بــە دیســپلین و پابەندبــوون بــە

دیموکراســی ،کەمینەیــەک لەنــاو حــزب

کــە ڕێکخراوێــک ناوەندی (سێنتڕالیســتی)

هێڵــی سیاســیی زۆرینــەی ئەندامــان ،کــە

یاخــود لەنــاو ڕێکخــراوی شۆڕشــگێڕیدا

نەبــووە ،لــە هەمــان کاتــدا دیموکراســییش

پڕۆژەیەکــی چەپــی شۆڕشــگێڕانە پەیــڕەو

دەتوانێــت بڕیــار وەربگرێــت ،بــە جۆرێک

نەبــووە.

دەکــەن.

کــە حــزب وەک گشــتێک لێــی بەرپرســیار

بــۆ منوونــە لــە ئەڵامنیــا و لــە ســەرەتاکانی

تەنهــا پــاش  18مانــگ لــە دروســتکردنی

بێــت ،هەندێــک جاریــش ئەندامانــی

جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا ،پارتــی

پارتــی

دیموکراتــی

حــزب قوربانــی بــە ژیانــی خۆیــان دەدەن

سۆســیال دیموکــرات هەســتا بــە

ســەربەخۆ ،پارتــی کۆمۆنیســتی ئەڵامنــی

لەپێنــاو ئــەم بەرپرســیارێتییەدا.

دەرکردنــی ســەرجەم ئــەو ئەندامانــەی

دامــەزرا (کۆمەڵــەی ســپارتاکۆس) ،بــە

ئــەم منوونانــە دابــڕاو نیــن لــە یەکــر،

نەیــاری هاریکاریــی حــزب بــوون

هەمــان شــێوە لەســەر بنەمایەکــی

هــاوکات بــە ڕێککەوتیــش ڕێــک

لەگــەڵ حکومــەت و ڕازی نەبــوون

ناســێنرتاڵی.

دیکــەش

بــەم شــێوەیە دووبــارە نابنــەوە.

بــە ڕێوشــوێنەکانی جەنــگ .دواتــر

ئەنجامەکــەی هەژارییەکــی گــەورەی

چەپــی پەڕگیــری ســەرکێش و چەپــە

نزیکــەی نیــوەی ئەندامانــی حــزب

دیموکراســی بــوو .بــەاڵم لــە کۆمەڵــەی

خۆویســتەکان و ئیرادەگــەراکان ،گشــتیان

چــوون حزبێکــی دیکەیــان دامەزرانــد

ســپارتاکۆس ،نەبوونــی ســێنتڕالیزم و

مەیلیــان بــە الی ناســێنتڕالیزمدایە؛ کــە

(کــە نارسابــوو بــە پارتــی سۆسیالیســتی

پابەندبــوون ،بــووە مایــەی هەڵخزانێکــی

بــۆ ئــەوان ناســێنتڕاڵیزم واتــە جموجوڵــی

دیموکراتــی ســەربەخۆ) ،ئاڕاســتەی ئــەم

پەڕگیرانــەی حــزب بــۆ ئەوپــەڕی

ئازادانــە و زۆر کاتیــش بەکارهێنانــی

پارتــە خۆڕزگارکردنــی تەواوەتــی بــوو لــەو

چــەپ ،پاڵــی بــە چەندیــن ئەندامــی

خــودی بزووتنەوەکــە بــۆ بەرژەوەندیــی

خواســتە بیرۆکراســییانەی باڵیــان بەســەر

کەمئەزموونــەوە نــا بــە حەماســەتەوە

خۆیــان ،بــە بــێ پابەندبــوون بــە

حزبــە کۆنەکــەدا کێشــابوو ،ئەوەبــوو

دەســت بــۆ جواڵنــەوەی چەکــداری

هیــچ کارێکــی حزبــی و ڕێکخراوەیــی

پەیکەرێکــی حزبیــی ناســێنرتاڵییان

بــەرن و داوا لــە جەمــاوەر بکــەن لــە

یەکگرتــوو .ئەمــڕۆ لــە بەریتانیــا بــۆ

دامەزرانــد.

چەنــد شــارێکی دیاریکــراودا دەســەاڵت

منوونــە ،نەبوونــی دیســپلین یەکێکــە لــە

بــەاڵم ئەمــە لــە رووی کردارەکییــەوە،

بەدەســتەوەبگرن،

داوای

خەســڵەتە جیاکەرەوەکانــی کۆمەڵــەی

پارتێکــی دیموکراســیرتی لــە پارتــی

دروســتکردنی ســەندیکا و یەکێتیــی

تریبیۆنــەکان ،کــە لــە ئەندامانــی پارتــی

سۆســیال دیموکراتــی کــۆن پێکنەهێنــا.

ســەربەخۆیان دەکــرد ،بــێ ئــەوەی بــە

کرێــکاران لــە پەڕلەمــان پێکدێــت.

پەڕلەمانتــار و ئەندامانــی ســەندیکا و

هیــچ جۆرێــک بگەڕێنــەوە بــۆ حــزب.

ئەمــەش خەرمانەیەکــی چەپگەرایــی بــە

ڕۆژنامەنووســانی نــاو حزبــە نوێیەکــە،

حــزب نەیدەتوانــی کۆنرتۆڵــی ئــەم

دەوری ئەندامەکانیــدا نەخشــاندبوو،

سۆسیالیســت

جارێکــی
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بەبــێ ئــەوەی هیــچ بەربەســتێک دابنێــت

وەاڵمدانەوەیــان لەگــەڵ ڕووداوەکانــدا

ملمالنێــی چینایەتییــە ،چونکــە ملمالنــێ

بــۆ هەوڵــە ئۆپۆرتۆنیســتییەکانیان.

هەبێــت بــە شــێوەیەکی یەکگرتــوو و

لــە چەندیــن شــەڕی چینایەتییــەوە

بــە چاوپۆشــین لــە نیەتــی ئەوانــەی بــرەو

ســێنرتاڵی.

دروســت دەبێــت ،کــە لــە ڕووی قەبــارە

بــەو ئایدیایــە دەدەن کــە ســێنتڕالیزم

ئەگــەر لــە بــارەی ئەزموونــی پارتــی

و کاریگەرییــەوە جیــاوازە .تەنانــەت بــە

لەگــەڵ دیموکراســیدا یەکناگرێتــەوە،

بەلشــەڤیکەوە بدوێیــن ،بــە ئاســانی

تێگەیشــتنە ســەربازییەکەش ،لــە هــەر

هەمــان ئــەو ئایدیایــە دەبێتــە ماســکێکی

بۆمــان دەردەکەوێــت کــە خەبــات

جەنگێکــدا ئــەو ســوپایە ســەردەکەوێت

ئایدیۆلــۆژی تەنهــا بــۆ هەلپەرســت و

لەپێنــاو دەســەاڵتی چینێکــدا ،پێویســتی

کــە بــە گوێــرەی ســراتیژێکی یەکگرتــوو

خۆپەرســتەکانی ناوەنــدی چــەپ.

بــە ســێنتڕالیزەکردنی خەبــات و تێکۆشــانە

و هەماهەنــگ و کۆمەڵێــک تاکتیکــی

جیاوازەکانــە لــە الیــەن شۆڕشــەوە.

پێکەوەگونجــاو لەگــەڵ ســراتیژەکاندا

دوو :ڕەنگە لە دۆخی شۆڕشگێڕیدا

بــەاڵم جەنابــی ڕیچــارد دەنووســێت:

کاردەکات.

پێویستمان بە سێنتڕالیزم

«بەلشــەڤیکەکان تەنهــا لــە مــاوەی نێــوان

هــەر یەکێــک لــە ئێمــە ئــاگاداری

هەبێت ،بەاڵم لە خەباتی ڕۆژانەی

مانگــی تەمــووز و ئۆکتۆبــەری 1917دا

هەندێــک ئەزموونــە کــە تێیــدا بەشــێک

پێش شۆڕشدا نەخێر

پێویســتیان بــە ســێنتڕالیزم هەبــوو ،واتــە

لــە تێکۆشــەران بــە گوێــرەی تاکتیــک و

ئــەم بیرۆکەیەیــان گریامنــەی ئــەوە

لــە کاتێکــدا کــە ســەرقاڵی ئامادەکاریــی

ســراتیژێکی یەکگرتــوو ڕۆڵــی خۆیــان

دووژمنێکــی

ســەربازی بــوون بــۆ دەســتگرتن بەســەر

نەگێــڕاوە ،هەندێکیــان پەنایــان بردۆتــە

چینایەتــی دەبینــەوە ،کــە تەنهــا

دەســەاڵتدا» .بــەاڵم مــن دەپرســم کــە

بــەر وەرگرتنــی بڕیــار و جێبەجێکردنــی

لــە ڕۆژی مانگرتــن و یاخیبوونــی

ئایــا هەرگیــز ڕۆژێــک لــە ڕۆژان جەنابــی

لــە ترۆپکــی بزووتنەوەکــەدا ،تەنانــەت

جەماوەریــی بەرفراوانــدا توانــای مانــۆڕ

ڕیچــارد گوێبیســتی ئــەوە نەبــووە

بــە بــێ ڕاوێژکــردن بــە هاوڕێکانیشــی.

و شکســتپێهێنانی خەباتــی هەیــە .بــەاڵم

کــە چــۆن بەلشــەڤیکەکان هەوڵێکــی

لــە هەندێــک دەمــی دیکــەدا ،کاتێــک

لــە ڕاســتیدا ئێمــە بــە شــێوەیەکی ڕۆژانــە

گەلێــک زۆریــان داوە –بــە ئیــرادە و

کەســێک بەوپــەڕی حەماســەتەوە قســە

ڕووبــەڕووی دووژمنێکــی چینایەتیــی

ئامــاداکاری و ئیرادەیەکــی یەکگرتــووی

دەکات و وتــار دەخوێنێتــەوە و داوا لــە

گەلێــک ڕێکخ ـراو و ســێنتڕاڵ دەبینــەوە،

ســێنرتاڵەوە -بــۆ ڕاگرتنــی هەوڵێکــی

هەمــوو الیــەک دەکات دەســتبەجێ

کــە توانــای مانــۆڕ و هێــرش کردنــە ســەر

ناکامــی بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لــە

هەنــگاو بنێــن و بجوڵێــن ،بــە بــێ ئــەوەی

خەباتــی ڕۆژانــەی چینــی کرێــکاری

تەمــووزی 1917؟

هیــچ ئەندێشــە و ڕێوشــوێنێک بــدات

دەکات

ڕووبــەڕووی

بــە دەســتەوە ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی

هەیــە .بــە دەگمــەن مانگرتنێکــی
کرێــکاری دەبینیــن ،کــە دەوڵــەت ئامــادە

سێ :سێنتراڵیزم بە شێوەیەکی

جــواڵن و هەنگاونــان ،یاخــود بــە بــێ

نەبێــت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی ،زۆر

سەرەکی واتە هیرارشیەت ،واتە

هیــچ هەڵســەنگاندنێکی هاوســەنگیی

کات هەوڵــی ئاڕاســتەکردنی کرێکارانــی

کۆبوونەوەیەکی چڕی دەسەاڵت لە

هێــز و خاڵــی الوازیــی دووژمــن.

ناوچەیــەک دەدەن دژ بــە کۆمەڵــە

دەستی سەرکردەکاندا

هــەر بۆیــە بوونی پارتێکی سێنتڕالیســت و

کرێکارێکــی تــر لــە ناوچەیەکــی دیکــە.

پێویســتیی

و

مەرکــەزی پێویســتە بــۆ تێپەڕاندنــی خاڵی

لــەم بــارەدا پێویســتە شۆڕشــگێڕەکان

مەرکەزییــەت هەڵقــوواڵوی خــودی

الواز لــە هــەر خەبــات و تێکۆشــانێکدا،
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بــۆ

ســێنتڕالیزم

چونکــە پارتێکــی لــەم شــێوەیە کار

هــەر بۆیــە ســێنتڕالیزمی دیموکراســی

پێکهاتــە و تووخمــی بنەڕەتییــە لــە

لەســەر ئامادەســازیی تێکۆشــەرەکانی

نــەک هــەر تەنهــا لەســەر ئاســتی پارتــی

پڕۆســەی دروســتکردنی حزبــدا ،کــە

دەکات بــۆ دەســتتێوەردان و کاریگــەری

شۆڕشــگێڕ وەک گشــتێک زەروورە،

دروســتکردنی حزبیــش بەشــێکی ڕەســەنە

دانــان ،هــەر لــە خەبــات و تێکۆشــان

بەڵکــو لەســەر ئاســتی چاالکــی و

لــە پڕەنســیپی ســێنتڕالیزمی دیموکراســی،

و شــەڕە بچووکەکانــەوە تــا دەگات بــە

تێکۆشــانی ئەندامانــی حزبیــش پێویســتە

چونکــە میکانیزمێــک دێنێتــە پێــش

شۆڕشــی چەکــداری .تێکۆشــەرانی پارتــی

لــە هــەر ناوچەیــەک و لــە هــەر

کــە ئەندامانــی حــزب دەتوانــن لــە

شۆڕشــگێڕی ســێنتڕاڵ ،گفتوگــۆ لەســەر

کارگەیەکــدا .هــەر تەنهــا هێنــدەی

رێگەیــەوە –لــە بــاری پابەندبوونیــان بــە

ئــەو شــتانە دەکــەن کــە پێویســتە بیکــەن،

مــرۆڤ زەروورەتــی ســێنتڕالیزم و

بڕیــارە مەرکەزییەکانــەوە -ئەزموونــی

بڕیــارەکان بــە شــێوەیەکی بەکۆمــەڵ

یەکێتیــی پڕاکتیکــی قبــوڵ کــرد ،پێویســتە

خەباتــی چینایەتــی بەدەســتبهێنێت و

دەدەن پــاش ئــەوەی لەنێــو خۆیانــدا

لەسەریشــی ئــەو میکانیازمانــەش قبــوڵ

ئــەم ئەزموونــەش لەنــاو دڵــی پارتــە

ڕۆڵ و وەزیفــەکان دابــەش دەکــەن

بــکات کــە ســێنتڕالیزم دەکاتــە پێگــەی

شۆڕشــگێڕەکەیاندا ئاوێــزان بــکات.

لەســەر بنەمــای توانســت و کارامەیــی و

جێبەجێکردنــەوە.

ئــەوەی کــە گومانــی تێــدا نییــە ئەوەیــە

لێهاتووییــان ،بــەوەش دەتوانــن ڕوانگــەی

لــە دەمــی هــەر ئاڵۆزییەکــدا لەگــەڵ

کــە ناتوانرێــت هیــچ کام لەوانــە

هاوبــەش پێشــکەش بکــەن لــەو خەباتەی

مانگرتنــی کرێکاریــدا ،ئەندامانــی حــزب

بەدیبهێرنێــت ،هــەر بۆیــە ئــەو بڕیارانــە

بەشــداریی تێــدا دەکــەن.

ناتوانــن هەمــوو جارێــک دەنگدانێکــی

جێبەجــێ ناکرێــن کــە ڕابەرایەتیــی

تۆڕێــک کادری سۆسیالیســتی شۆڕشــگێڕی

بەکۆمــەڵ ڕێکبخــەن ،ناشــتوانن هەمــوو

حزبــی دەریانــدەکات .بــەاڵم ئایــا ئەمــە

لــەم شــێوەیە کــە خەبــات و تێکۆشــان

جارێــک کــە بیانهەوێــت خۆپیشــاندانێک

پێویســتی بــە گوێڕایەڵییەکــی کوێرانــەی

بــووە بــە پیشــەیان ،لــە بۆشــاییەوە

ڕێکبخــەن ،ســەرقاڵی بەگەڕخســتنی

ئەندامانــی حزبــە بــۆ هــەر بانگەوازێــک

نەهاتــوون؛ پارتــی شۆڕشــگێڕ پێویســتی

دەنگدانێکــی گشــتی بــن لەنــاو حزبــدا.

کــە ڕابەرایەتــی ئاڕاســتەیانی بــکات؟

بــە چەندیــن ســاڵە بــۆ پەرەپێــدان و

ئەگــەر حــزب بیهەوێــت ئەندامەکانــی

بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە،

چەســپاندنی نەریــت و ڕێســای بنەڕەتــی

پێشــبخات بــە جۆرێــک کــە وەهایــان

پێویســتە بزانیــن کــە چەندیــن بابەتــی

بــۆ کاری بەکۆمەڵــی هەماهەنــگ .ئەگــەر

لێبــکات لــە کات و ســاتێکی کەمــدا

وردەکاری هــەن ڕابەرایەتیــی حــزب هیــچ

بــەو شــێوەیە نەبێــت ،ئــەوا تێکۆشــەرانی

و لــە وەاڵمدانــەوەی خێرایــان بــۆ

بڕیارێکیــان تێــدا نــادات ،بگــرە هــەر

سۆسیالیســتی شۆڕشــگێڕ زەروورەتــی

ڕووداوەکان بڕیارێکــی دروســت بــدەن،

کاری ئەویــش نییــە بڕیــاری تێــدا بــدات،

گفتوگــۆ و هەڵســەنگاندنی زانســتیی

بێگومــان پێویســتی بــە پڕۆســەیەکی

ئــەوەی کــە بەرپرســە لــە بڕیــاردان

ئــەو شــەڕانەی لەنێــو جەمــاوەردا

چەندیــن ســاڵەیە .پێویســتە لــە دەمــی

لقــی حــزب یاخــود ڕێکخــراوی حزبــە

دەیکــەن فەرامــۆش دەکــەن ،هەروەهــا

خەبــات و تێکۆشــاندا ڕابەرایەتیــی

لــە ناوچەیــەک یاخــود لــە کارگەیەکــدا،

زەروورەتــی هەماهەنگــی و هاوســازیی

حــزب تاقــی بکرێتــەوە و هەڵەکانــی

یاخــود تەنانــەت تاکــە ئەندامێکــی

هــەوڵ و تێکۆشــانەکانیان لەگــەڵ تــەواوی

دەستنیشــان بکرێــت و دواتریــش

حــزب خــۆی .بــەاڵم پێویســتە لەســەر

ئەندامانــی دیکــەی حزبــدا فەرامــۆش

گفتوگــۆی لەســەر بکرێــت بــە مەبەســتی

ڕابەرایەتیــی حــزب هەماهەنگیــی

دەکــەن.

ڕاســتکردنەوەی .کەواتــە دیموکراســی
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لۆژیکی نییە دەستبەرداربوونی مرۆڤ لە بەشێک لە ئازادیی
خۆی لە کاری بەکۆمەڵدا ،بە شتێکی نادیموکراسی دابنێین.
خودی دیموکراسی لەسەر «پابەندکردن و سنووردانان»ی
ئازادیی تاکەکەس دامەزراوە لە بەرژەوەندیی ئەو بڕیارانەی
زۆرینە دەیاندات ،بە دەربڕینێکی دیکە :دیموکراسی بە بێ
سێنتڕالیزم جێبەجێ ناکرێت
بــکات لەســەر پەرەپێــدان و پێشخســتنی

ئەندامەکان و متمانەبەخۆکردنیان

گرنگــی ئــەم بەرەوپێشــچوونە کاتێــک

ڕوانگەیەکــی تیــۆری و سیاســیی گشــتگیر

و پشتبەخۆبەستنیان لە وەرگرتنی

دێتــە بەرهــەم کــە کرێــکاران خۆیــان

لەنێــوان ئەندامانــی حزبــدا.

بڕیارەکاندا ،نەوەک پشت

بتوانــن پێشــنیاری ئامڕازەکانــی گشــتاندنی

ســەرەڕای ئــەوەش ،چەندیــن ڕووداو

ببەستێت بە جێبەجێکردنی ئەو

خەبــات و تێکۆشــانیان بکــەن و تاکتیکــی

هــەن کــە پێویســتە حــزب وەک هێزێکــی

بڕیارانەی لە مەرکەزی سەرەوەی

گونجــاو دابهێنــن بــۆ ســەرکەوتن تێیــدا.

یەکگرتــوو و هەماهەنــگ وەاڵمــدەرەوە

حزبەوە بۆیان دێتە خوارەوە

تەنهــا کاتێکیــش دەتوانــن ســەرکەوتن

بێــت لەگەڵیانــدا بــە شــێوەیەکی خێــرا.

ئــەم بیرۆکەیــە گریامنــەی ئــەوە دەکات

بەدەســتبهێنن کــە ڕابەرانــی خەباتگێــڕ

لێــرەدا پێویســتە لەســەر ڕابەرایەتــی
دەســتبەجێ –تەنانــەت بــە بــێ
گفتوگۆیەکــی پێشــوەختیش -هەنگاوەکان
بــە وردی جێبەجــێ بــکات ،پاشــان دواتــر
لێپرســینەوە لــە ڕابەرایەتــی بکرێــت
ســەبارەت بــە بڕیارەکانــی .ئەگــەر
ئــەوە جێبەجــێ نەکرێــت ،ئــەوا پــارت
بــە شــێوەیەکی ناڕێــک و نایەکگرتــوو
کاردانــەوەی لەگــەڵ ڕووداوە کتوپڕەکانــدا
دەبێــت.
چوار :پێویستە چاالکیی ڕۆژانەی
شۆڕشگێڕەکان پشت ببەستێت
بە هاندانی دەستپێشخەریی
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کــە بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان،
«دەستپێشــخەری» و «متامنەبەخۆکــردن»
و «پشتبەخۆبەســن لــە بڕیــاردان»
بــە شــێوەیەکی خۆبەخــۆ لــە خەبــات
و تێکۆشــانەکانەوە بــەرەو پێشــەوە
دەچێــت ،لــەو دەمــەی ئــەو خەبــات و
تێکۆشــانانە پێویســتی بــە ئاڕاســتەکردنی
ناوەندییــە لــە کــردە و هەنگاونــان .هــەر
بۆیــە بەرەوپێشــچوونی خۆبەخــۆ لەســەر
ئاســتە زانســتییەکە بــە شــێوەیەکی
خۆبەخــۆ ڕوونــادات .چاالکیــی کرێــکاران
و متامنەبەخۆبوونیــان لــە میانــەی
خەبــات و تێکۆشــانیان بەرامبــەر
دووژمنــە چینایەتییەکەیــان ،بەشــی

بەســەر هەمــان هێڵــدا بــڕۆن کــە
تێکۆشــەرانی شۆڕشــگیڕ لــە کەرتەکانــی
دیکــەی چینی کرێــکاردا بەســەریدا دەڕۆن.
هــەر بۆیــە پێویســتی هەنگاونانێکــی
یەکگرتــوو و هەماهەنــگ و ئاڕاســتەیەکی
مەرکەزیــی تێکۆشــان ،زەروورەتێکــی
هەنووکەییــە.
بوونــی پارتێکــی شۆڕشــگێڕ کە بە شــێوەیەکی
ســێنرتاڵ و یەکدەســت کاربــکات ،نابێتــە
بەربەســتێک لەبــەردەم بەرەوپێشــچوونی
چاالکــی و متامنەبەخۆبوونــی جەمــاوەر،
بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە ،چاالکیــی جەمــاوەر
تــەواو نابێت و ســەرکەوتن بەدەســتناهێنێت،
ئەگــەر پارتێکــی لــەم شــێوەیە نەبێــت.

پێنج :لە بارودۆخی شەپۆلە

ئەنارشیســتە سەندیکالیســتەکان ()CNT

بــە چینی کرێــکار بکەیت ،سەنیدکالیســتە

شۆڕشگێڕییە داکشاوەکاندا،

بــوو لــە ســااڵنی ســیی ســەدەی بیســت

بیرۆکراتــەکان و پاڕلەمانتــارەکان و

ڕێکخراوێکی سێنتڕاڵ دیموکراسی

لــە ئیســپانیا؛ کــە درکنەکردنــی بــە

ئەندامانــی ئەنجوومەنــە خۆجێیــەکان،

گەلێک زیانبەخشە ،چونکە

پێویســتیی دروســتکردنی دەوڵەتێکــی

هەمــوو ڕۆژێــک ئــەوە دەکــەن .تاقمــە

الیەنداریی تێکۆشەرانی

کرێــکاری کــە بــەرەوڕووی فاشــیزمی

چەکــدارەکان دەســتیان بــۆ ئــەم کارە بــرد،

چینی کرێکار لە ساتەوەختە

فرانکــۆ بوەســتێتەوە ،دەرگای کــردەوە بــۆ

ئــەو تاقامنــەی هەوڵــی «دادپەروەریــی

شۆڕشگێڕییەکاندا قۆرخ دەکات

ملمالنێکارانــی لەبەردەم لیبڕالیســتەکان و

پرۆلیتاری»یــان دەدا بــە بــێ خەباتــی

لێــرەدا ڕیچــارد کۆپــەر هــۆکار و

سۆســیال دیموکراتــەکان و ستالینیســتەکان

خــودی چینــی کرێــکار.

بــۆ دووبــارە دروســتکردنەوەی دەوڵەتــە

ئــەوەی بووە مایــەی جیاکردنــەوەی پارتی

بۆرژوازییــەکان ،کــە زۆر بــە ئاســانی

بەلشــەڤیک لــە ســاڵی  1917لــە ســەرجەم

لــە بــەردەم فرانکــۆدا تووشــی شکســت

پارتــە چــەپ و ڕیفۆرمخــوازەکان ،ئــەوە

بــوون .بــەم شــێوەیە ئایدیــا ئازادیخوازییە

بــوو کــە بــەردەوام ڕەتــی دەکــردەوە

ناســێنرتاڵییەکانی ( )CNTڕێگــری نــاکات

خــۆی بخاتــە جێگــەی چینــی کرێــکار.

لــە «قۆرخکردنــی الیەنــداری»ی زۆرینــەی

بــەاڵم مەنشــەڤیکەکان (کــە ناســێنرتاڵ

کرێکارانــی پێشــکەوتووی چینەکــە.

بــوون) ،لــە پشــت کرێکارانــەوە چــوون

ســەبارەت بــە پارتــی شۆڕشــگێڕ ،پرســیاری

هاوپەیامنێتییــان لەگــەڵ بۆرژوازییــدا

جەوهەریــی بــەردەم ئــەم پارتــە کــە لــە

بەســت و حکومەتــی کاتییــان پێکهێنــا.

مــاوەی دانەویــن یاخــود پاشەکشــەی

ئەوانیــش

ئەنجامــەکان تێکــەڵ دەکات .ڕاســتە لــە
دەمــی شکســت و پاشەکشــەی ملمالنێــی
چینایەتیــدا ،دەکرێــت پارتــە کرێکارییــە
ســێنرتاڵییەکان ببنــە بــەرەی دژەشــۆرش،
بــەاڵم ناکرێــت ئــەوە ببێتــە مایــەی
لۆمەکردنــی ســێنتڕالیزمی دیموکراســی؛
زۆرێــک

لــە

پارتــە

کرێکارییــە

ناســێنتڕاڵەکان بــە درێژایــی مێــژوو
تاڕادەیــەک وەرچەرخانــی هاوشــێوەیان
بەخــۆوە بینیــوە .هــەر بۆیــە هــۆکاری
ئــەم وەرچەرخانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ
وەاڵمدانــەوە و کارلێکــی سیاســیی
ڕابەرایەتیــی حــزب لەگــەڵ ڕووداوەکانــدا،
نــەوەک بــۆ فۆڕمێکــی ڕێکخراوەیــی
حــزب.
لــەو پارتــە کرێکارییــە گەورانــەی
خــاوەن ڕوانگەیەکــی هەڵــەن و بــە الی
«قۆرخکردنــی الیەنداریــی کرێــکاران»دا
دەڕۆن ،دروســتکردنی پارتــی شۆڕشــگێڕ
گەلێــک ئەســتەمە ،ئەمــە بــە دەر لــەوەی
بپرســین کــە ئایــا پارتێکــی ســێنرتاڵە
یاخــود نــا .باشــرین منوونــەی مێژوویــی
لەســەر ئــەوە ،شکســتی یەکێتیــی

ئەنارشیســتەکان

(کــە

بــوون)،

بزووتنــەوەی

شــەپۆلی شۆڕشــگێڕیدا دێتــە بەردەمــی،

ناســێنرتاڵ

کرێکاریــان

بــە

دەســتبەرداربوون نییــە لــە پایــە

چینــی

نەگۆڕەکانــی دروســتکردنی حــزب ،بــەاڵم

سەرکێشــییە هەرزەکارانەکانیــان .تەنهــا

چۆنیەتیــی پێشخســتنی ڕابەرایەتیــی

بەلشــەڤیکەکان بــوون کــە جەختیــان لــە

ڕاســتەقینەی شۆڕشــگێڕی ،دەزانێــت کــە

چاوەڕوانــی دەکــردەوە تاوەکــو بتوانــن

چــۆن لــە مــاوەی شکســتدا پاشەکشــە

زۆرینــەی چینــی کرێــکار بەدەســتبهێنن،

دەکات و لــە مــاوەی ســەرکەوتندا

ئەمــەش لــە مانگەکانــی کۆتایــی ســاڵی

دەچێتــە پێشــەوە.

1917دا ڕوویــدا.

گــۆڕی

بــەاڵم قەیرانــی شۆڕشــگێڕیی پــاش
شەش :سێنتڕالیزمی دیموکراسی

ســاڵی  ،1917بــە هــۆی ســێنتڕالیزمی

حزب دەخاتە جێگەی چین

دیموکراســییەوە نەبــوو کــە پارتــی

پێویســتت بــەوە نییــە سێنتڕاڵیســت

بەلشــەڤیک کاری لەســەر دەکــرد،

دیموکراســی بێــت تاوەکــو خــۆت ئاڵوگــۆڕ

بەڵکــو بــە هــۆی ئــەو کوشــتارەوە بــوو
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کــە لــە ســەروبەندی جەنگــی ناوخــۆدا

ئامــاژە بــەوەش بدەیــن کــە یەکێــک

منوونەیەکــی ڕۆشــنە -بــە هێرشــی

ڕووبــەڕووی کرێــکاران بــووەوە .ئــەو

لــە باڵەکانــی ئۆپۆزســیۆن لــە حزبــدا،

زیانبەخــش پێشــوازیی لــێ دەکرێــت،

الوازییــە گەورەیــەی تووشــی چینــی

نــاوی «ســێنتڕالیزمی دیموکراســی»ی

هــەم لەســەر ئاســتی ناوخۆیــی هــەم

کرێــکار هاتبــوو ،تەنهــا دوو بــژاردەی

لەخۆینابــوو.

لەســەر ئاســتی دەرەکــی ،ئــەو هێرشــانە

لەبــەردەم حزبــدا هێشــتبووەوە :یــان

دەڵێــی بەڕێــز (ڕیچــارد) لــەم جیهانــەدا

دەبنــە مایــەی زیاتــر شــڵەژانی توێژەکانــی

ئەوەتــا خــۆی بــە دەســتی خــۆی

نــاژی ،کاتێــک بانگەشــەی ئــەوە دەکات

خــوارەوەی چینــی ناوەڕاســت و یەکــە

بەرگــری لــە شــۆڕش بــکات لەبریــی

ئینتەرناســیۆناڵی کۆمۆنیســتی (کۆمێنــرن)

کەمــر خەباتگێڕەکانــی نــاو کرێــکاران و

چینــی کرێــکاری داڕووخــاو ،یاخــود

هەڵــە بــووە کــە لــە کۆنگــرەی

دوورخســتنەوەیان لــە خــودی شــۆڕش.

ســەرکەوتنێکی خوێناویــی دژەشــۆڕش بــە

دووەمیــدا ســاڵی  1920جەختــی لــەوە

ئــەوەی لێــرەدا دەتوانرێــت کاری

چــاوی خۆیــان ببینــن.

کردۆتــەوە کــە «بایــەخ و گرنگیــی پارتــە

لەســەر بکرێــت تەنهــا هاندانێکــی

لــە ڕاســتیدا ستالینیســتەکان دەســتەواژەی

کۆمۆنیســتەکان پــاش بەدەســتەوەگرتنی

ڕێکخــراو و هەماهەنــگ و ســێنتڕاڵی

دیموکراســی»

دەســەاڵت لــە الیــەن کرێکارانــەوە کــەم

یەکــە پێشــکەوتووەکانی کرێکارانــە –

وەســفکردنی

نابێتــەوە ،بەڵکــو بــە پیچەوانــەوە بــە

ئــەو هاندانــەی کــە پارتــی شۆڕشــگێڕ

دیکتاتۆریەتــی بیرۆکراســیی خۆیــان

شــێوەیەکی بەرچــاو زیــاد دەکات».

ئاڕاســتەی دەکات-

کــە بتوانێــت

لــە یەکێتیــی ســۆڤیەت و ئەوروپــای

لێــرەدا ڕیچــارد بــازاڕ بــۆ ئــەو ڕوانگەیــە

ڕابەرایەتیــی ئەوانــە بــکات بــۆ بەرگــری

چــۆن

گــەرم دەکات کــە لــە نێوەنــدی بازنــە

لــە شــۆڕش .بــەاڵم باوەڕهێنــان بــەوەی

دەســتەواژەکانی دیکــەی وەک سۆســیالیزم

نیمچــە ئەنارشیســتییەکاندا تەشــەنەی

ڕیچــارد دەیڵێــت واتــە الدانــی گۆڕانــی

و کۆمۆنیزمیشــیان شــێواندبوو ،ئــەو

کردبــوو ،ئەویــش ئەوەیــە کــە حــزب

شۆڕشــگێڕانە و دانانــی خەونــی نەزۆکــی

دەســتەواژانەیان بەکاردەهێنــا بــۆ

پێویســتە بــۆ بــرەو دان بــە دەســەاڵتی

گۆڕانــی ئاشــتییانە.

وەســفکردنی ئــەو سیســتم و سیاســەتە

شــوورا کرێکارییــەکان ،بــەاڵم هــەر

ســەرمایەدارییە دەوڵەتییــەی بونیادیــان

هێنــدەی دەســەاڵتی کرێــکاری دروســت

حەوت :ئەوەی کە گرنگە

نابــوو .بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە نایــەت

بــوو ،پێویســتە خــۆی بتوێنێتــەوە و

سیاسەتی ڕاست و دروستە ،نەوەک

کــە ســێنتڕالیزمی دیموکراســی لــە

هەڵوەشــێتەوە.

پەیکەری ڕێکخراوەیی

دەمــی شۆڕشــدا بوونــی نەبــووە ،بەڵکــو

ئــەوەی ئــەم بیرۆکەیــە لێــی بێئاگایــە،

ڕیچــارد کۆپــەر بــە منوونەیــەک پاســاو

پێچەوانەکــەی ڕاســتە .بەهەرحــاڵ،

ســەرکەوتنی کرێکارانــە لــە یــەک واڵتــدا،

بــۆ ئــەم ئارگومێنتــە دەهێنێتــەوە و کــە

هەتاوەکــو ســاڵی  ،1921ئۆپۆزســیۆنی

کــە بــە مانــای کۆتاییهاتنــی خەبــات

دەربــارەی شۆڕشــی ئەڵامنییە ،کــە دەڵێت

کرێــکاری  250هــەزار دانــە لــە

نایــەت ،بەڵکــو بــە مانــای دەســتپێکردنی

«هیــچ پەیکەرێکــی ڕێکخراوەیــی نییــە

ڕۆژنامەکــەی لــە چاپخانــە فەرمییەکانــی

خەبــات دێــت دژ بــە ســەرمایەداری

بتوانێــت شکســتی چەپــی ئەڵامنیــا لــە

پارتــی کۆمۆنیســتی ســۆڤیەت (پارتــی

لەســەر ئاســتێکی جیهانــی .شۆڕشــی

ســااڵنی  1923-1919قەرەبــوو بکاتــەوە».

بەلشــەڤیک لــە پــاش ســاڵی )1917

کرێکاریــی ســەرکەوتوو –شۆڕشــی

ئــەم منوونەیــەش بــە تــەواوی لــە جێگــەی

چــاپ دەکــرد .جێگــەی خۆیەتــی

ســاڵی 1917ی ڕوســیا لــەم بارەیــەوە

خۆیــدا نییــە ،ئەســتەمە -وەک ئــەوەی

«ســێنتڕالیزمی
بەکاردەهێنــن

خۆرهــەاڵت،
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ڕیچــارد کردویەتــی -ڕەنگــدەرەوەی هیــچ

شۆڕشــگێڕەکانی دیکــە بگوازێتــەوە

ڕاســت و دروســتی شۆڕشــگێڕانە

فاکتێکــی مێژوویــی بێــت بــە مەبەســتی

بــۆ یەکەگەلێکــی پێشــکەوتووتر و

بێســوودە .بــەاڵم منوونــەی پێشــوو

ســەملاندنی ڕەخنەکانیــان.

کاریگەرتــری چینــی کرێــکار.

ئەوەمــان بــۆ ڕوون دەکاتــەوە کــە

کاتێــک لــە نۆڤەمبــەری ســاڵی 1918

بێگومــان نائامادەیــی کولتوورێکــی کاری

سیاســەتی ڕاســت و دروســتیش ،بــە بــێ

شــۆڕش هەاڵیســا ،شۆڕشــگێڕە دیارەکانــی

شۆڕشــگێڕانەی هەماهەنــگ و ســێنرتاڵ،

بوونــی پارتێکــی شۆڕشــگێڕی ناوەنــدی

ئــەوێ ،لەوانــە (ڕۆزا لۆکســمبۆرگ ،لیــۆ

هۆکارێکــە بــۆ ئــەوەی کارڵ لیکبنیخــت

دەستەوەســتنە ،ئەگــەر نــا لــە داهاتــوودا

جۆجیــچ ،کارڵ ڕادیــک ،یۆهــان نایــڤ)

بڕیارەکانــی

ئەندامەکانــی

دووبارەبوونــەوەی هەمــان شکســتە

ڕوانگەیەکــی ڕۆشــنیان هەبــوو ســەبارەت

ڕابەرایەتیــی حــزب فەرامــۆش بــکات

کەمەرشــکێنەکانی ڕابــردوو دەبینینــەوە.

بــەوەی کــە دەبێــت بیکــەن .هەمــوو

کــە دواتــر پەیــدا بــوون ،لــە گەرمــەی

پێکهێنانــی پارتێکــی شۆڕشــگێڕی ســێنتڕال

ئەوانــە پێیــان وابــوو کــە بابەتەکــە

شۆڕشــدا لیکبنیخــت لــەو کەســە

و دیموکراســی ،هەرگیــز کارێکــی ئاســان

پێویســتی بــە چەندیــن مانــگ خەبــات و

سەرســەختانە بــوو کــە بانگەشــەی دەکــرد

نییــە .ئــەوەی داوای دەکەیــن ،هیــچ

تێکۆشــانی بەشبەشــە ،بەتایبــەت خەبــات

بــۆ کۆتاییهێنــان بــە حکومەتەکــەی

پەیوەندییەکــی نییــە بــەو تێگەیشــتنەی

و تێکۆشــانی ئابــووری ،تاوەکــو زۆرینــەی

پارتــی سۆســیال دیموکــرات لــە ڕێگــەی

دەســەاڵتدارانی بیرۆکراتــی ڕووســیا پــاش

کرێــکاران خۆیــان لــە ڕیفۆرمیــزم داببــڕن

چەکــەوە .ئەنجامەکــەش ئــەوە بــوو کــە

مەرگــی لینیــن برەویــان پێــدەدا .پێویســتە

و پشــتیوانی لــە پێویســتیی دووبــارە

توێــژە هــەرە پێشــکەوتووەکانی چینــی

ئــەو ڕەگــەزە ڕابەرایەتییانــە پێشــبخەین

بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی کرێــکاران

کرێــکار لــە خەباتێکــی ناپێگەیشــتوودا

کــە دەتوانــن فێــر بــن و لــە خەباتــی

بکــەن .لــەم ســاتەدا ،ســووربوون

بــن لەپێنــاو دەســەاڵتدا ،لــەو دەمــەی

کرێکارانــەوە ئەزمــوون وەربگــرن،

لەســەر ئــەوەی کــە کارێکــی گەمژانەیــە

چینــی کرێــکار وەک گشــتێک لــە

پاشــان باڵوکردنــەوە و گشــتاندنی ئــەو

کەمینەیەکــی کرێکارانــی شۆڕشــگیڕ

ئامادەباشــییدا نەبــوو بــۆ ئــەوە ،ئــەوەش

ئەزموونانــەش لەنێــو ئەندامانــی حزبــدا،

هــەوڵ بــدەن لەپشــت زۆرینــەوە

بــووە مایــەی لەناوبردنــی ژمارەیەکــی

دواتــر دەوڵەمەندکردنــی خەباتــی چینــی

دەســەاڵت بــە دەســتەوە بگــرن.

زۆرتــر لــە کرێکارانــی شۆڕشــگێڕ و

کرێــکار پێــی .بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە

ڕۆزا لۆکســمبۆرگ زۆر بــە ڕوونــی لــە

ســەرانی کۆمۆنیســت ،لەوانــە خــودی ڕۆزا

نایــەت کــە دیموکراســیی نــاو پارتــی

وتارەکانــی ئــەو قۆناغــەدا ئەمــەی رشۆڤــە

و لیکبنیخــت.

شۆڕشــگێڕ هاوشــێوەیە لەگــەڵ ئــەو

کــردووە .شکســت هێنانــی شــۆڕش لــە

هــۆکاری ســەرەکیی پشــت تراژیدیاکانــی

مۆدێلــە دیموکراســییە بااڵدەســتەی لــە

ئەڵامنیــا بــە هــۆی «سیاســەتی هەڵــە»وە

شۆڕشــی ئەڵامنــی ،ئــەوە بــوو کــە پارتــە

کۆمەڵگــەی بۆرژوازییــدا هەیــە ،بەڵکــو

نییــە ،بەڵکــو بــە هــۆی سیاســەتی

ســێنتڕاڵ دیموکراســییەکە پــاش ئــەوە

لــەم مۆدێلــە دیموکراســییە شۆرشــگێڕەدا

ڕابەرایەتیــی شۆڕشــەوەیە ،کــە پەیوەســت

پێکهــات کــە حــزب ڕووبــەڕووی شکســتی

ئــەو ئەندامانــەی حــزب کــە نەیــاری جۆرە

نەبــووە بــە پەیکەرێکــی یەکگرتــووی

چۆکشــکێن ببــووەوە دوای ئــەوەی

سیاســەتێکن ،دەتوانــن نەیارێتیــی خۆیــان

ڕێکخراوەییــەوە؛ هیــچ ناوکێکــی حزبیــی

باشــرین ســەرکردە شۆڕشــگێڕەکانی

دژ بــە ســەرکردە هەڵبژێــردراوەکان بــرەو

یەکگرتــوو نەبــوو کــە بتوانێــت رشۆڤــە

لەدەســتدابوو.

پارتــی

پــێ بــدەن و لێپرســینەوەیان لەگــەڵ

سیاســییەکانی ڕۆزا لۆکســمبۆرگ و ڕابــەرە

شۆڕشــگێڕ بــە بــێ بوونــی سیاســەتی

گشــت

بێگومــان
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لــە کۆتاییــدا پێویســتە درک بــەوە

کتێبەکەیــدا دەربــارەی (لینین) مشــتومڕی

دیموکراســی ناســێنتڕال ،کــە تەنهــا

بکەیــن کــە ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕی

لەســەر کــردووە و ترۆتســکیش لــە دەقــی

گرنگیــی بــە گفتوگــۆ بــدەن .بــەاڵم ئەوەی

بچــووک ،بــە هیــچ جۆرێــک نابێتــە ناوکــی

«وانەکانــی شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر»دا بــە

بانگەشــەی بــۆ دەکات ،زەروورەتێکــی

کۆمەڵگەیەکــی نــوێ ،ئێمــە ناتوانیــن

هەمــان شــێوە.

هەنووکەییــە بــۆ «دروســتکردنی فۆڕمێکی

دورگەیەکــی سۆسیالیســتی لەنــاو دەریــای

بــەاڵم ئەمانــە بە دیــدگای ڕیچــارد کارێکی

ڕێکخراوەیــی نــوێ» ،بــە بــێ ئــەوەی هیچ

ســەرمایەدارییدا دروســت بکەیــن ،بەڵکــو

نادیموکراســین ،ئەڵتەرناتیڤەکەشــیان بــە

ڕوونکردنەوەیــەک بــدات کــە ئایــا ئــەو

ئــەوەی دەتوانیــن دروســتی بکەیــن،

بــێ گومــان کارەســاتئامێز دەبێــت ،کــە

فۆڕمــە چۆنــە و چــۆن دروســت دەکرێت.

یاخــود ئــەوەی دەمانەوێــت پێکــی بهێنین

ئەویــش گۆڕینــی ســراتیژە لــە پێکهێنانــی

بــۆ ئێمــە شکســتە چۆکشــکێنەکانی چینــی

ڕێکخراوێکــە لــە تێکۆشــەرانی شۆڕشــگێڕ،

ڕێکخراوێکــی

چینــی

کرێــکار ،بەرئەنجامــی نەبوونــی یەکێتــی

کــە ئەرکیــان ڕابەرایەتــی کردنــی چینــی

کرێــکارەوە لەپێنــاو بەدەســتەوەگرتنی

و یەکبوونــی کرێکارانــی پێشــکەوتووە

کرێــکارە بــۆ دروســتکردن و پێکهێنانــی

دەســەاڵت ،بــۆ پێکهێنانــی ڕێکخراوێــک

لــە پارتــە شۆڕشــگێڕە ســێنتڕاڵەکاندا،

کۆمەڵگەیەکــی نــوێ .هــەر بۆیــە ئامانــج

لەپێنــاو بەدەســتەوەگرتنی پێگــەی

ئــەو شکســتانە شكســتی گــەورەی

لــە دیموکراســیی ناوخۆیــی حزبــی

ئۆپۆزســیۆنی دیموکراســیی نــەرم و نیــان

داخوازییەکانــی

ڕیچــارد

شۆڕشــگێڕ ،ڕوونکردنــەوەی چۆنیەتیــی

لەگــەڵ سیســتمی بااڵدەســتدا.

کۆپەرمــان بــۆ دەردەخــەن.

بەڕێوەچوونــی شــتەکان نییــە لــە ژێــر

ئــەم مشــتومڕەی ئێســتا ،هەمــان ئــەو

ســایەی سۆســیالیزمدا ،بەڵکــو ئامانــج

مشــتومڕەیە ،هــەر لــە مارکــس و

لێــی بەســتنەوەی بەرەوپێشــچوونی

ئەنگڵســەوە تــا دەگات بــە لینیــن و ڕۆزا

حزبــە وەک گشــتێک بــە ئەزموونــی

لۆکســمبۆرگ و تــا ئەمــڕۆش ،وەهــای

ئەندامەکانییــەوە لــە تێکۆشــاندا.

کــردووە ڕێکخــراوە شۆڕشــگێڕەکان لــە

بــەاڵم چی ڕوودەدات ئەگەر دیموکراســیی

کۆنگرەیەکــەوە بــەرەو کۆنگرەیەکــی

ڕەنگدانــەوەی

دیکــە بــە هێڵێکــی ڕاستەوڕاســتدا

ئەزموونــی یەکــە پێشــکەوتووەکانی چینی

نــەڕۆن ،بەڵکــو مێژووکەیــان پــڕە لــە

کرێــکار نەبێــت؟ چــی ڕوودەدات ئەگــەر

هەڵبــەز و دابــەز لــە ئاڕاســتەیەکەوە

ئەندامانــی حــزب بکەونــە نــاو ڕۆتیناتەوە

بــۆ ئاراســتەیەکی دیکــە ،لــە چەندیــن

و داببڕێــن لــە ئەزموونەکانــی خەباتــە

حاڵەتیشــدا مێژوویەکــی پــڕ لــە

هەنووکەییەکانــی چینــی کرێــکار؟ لــەم

دابەشــبوون و ئینشــیقاق و تەقینــەوەی

بارانــەدا ،ڕابەرایەتیــی حــزب ناتوانێــت

حزبــی بــووە.

ڕەنگــدەرەوە و نیشــاندەری دیموکراســی

ڕەوا نییــە بڵێیــن وتارەکــەی ڕیچــارد

سەرچاوە:

بێــت لەنــاو خــودی حزبــدا و پڕاکتیکــی

کۆپــەر بانگەوازێکــە بــۆ دەســتبەرداربوون

https://revsoc.me/theory/dfan-n-

بــکات ،ئەمــە هەمــان ئــەو بابەتەیــە

لــە پــڕۆژەی دروســتکردنی پارتێکــی

lmrkzy-ldymqrty/

کــە تۆنــی کلیــف لــە بەرگــی یەکەمــی

شۆڕشــگێڕ لەپێنــاو دروســتکردنی حەڵقەی

پارتــی
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