
دیکشنەریی
ئەندێشەی 
مارکسیستی

ەم
سێی

ی 
ەش

ئیدیتۆرەکان:ب

تۆم بۆتۆمۆر  
ڤی.جەی  

کیرنان الرێنس هەریس  
رالف میلیباند

وەرگێڕانی: هاوڕێ یوسفی



117

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

تیۆلۆژیای ڕزگاری 
)liberation theology(

یەکــەم بــەردی بناغــەی تیۆریــی ئایینــی 

مەســیحی لە جیهانی ســێهەم، بە مەبەســت 

لــە ســتەم وەک  و ئامانجــی ڕزگاربــوون 

بابەتێکــی ئایینیــی گشــتی دانــرا. تیۆلۆژیــای 

دەگەڕێتــەوە  ســەرچاوەکەی  کــە  ڕزگاری 

ڕابردووەکــەی  و  التیــن  ئەمریــکای  بــۆ 

ــک  ــاڵی 1960، کۆمەڵی ــۆ س ــەوە ب دەگەڕێت

کۆمەاڵیەتیــەکان  زانســتە  چەمکــی 

لێکدەهاڵێنێــت  پیــرۆزدا  کتێبــی  لەگــەڵ 

تیۆلۆگــەکان  هــەم  دەکات.  تێکەڵیــان  و 

لەوانەیــە  هــاوڕا  کۆمەڵناســانی  هــەم  و 

ــای  ــیانەوە تیۆلۆژی ــی ڕووکەش ــە ڕوانینێک ب

ڕزگاریــدەر -بەتایبــەت بــۆ کەڵــک وەرگرتــن 

لــە تیــۆری کۆمەاڵیەتیــی مارکسیســتی و 

ــی  ــی تیۆری ــە فۆرمێک ــتی- ب ــۆ مارکسیس نی

کــە  دابنێــن  ڕادیــکاڵ  کۆمەاڵیەتیــی 

ئەخاڵقــی بــاو کــە بنەماکــەی دادپەروەریــە 

لــە ڕوانگەکەیــدا دەگونجێنێــت. لەڕاســتیدا 

وەاڵمــی فەرمیــی ئــەم دواییانــەی کڵێســای 

کاتۆلیــک بــە تیۆلۆژیــای ڕزگاری گومــان لــە 

پێگــەی مەعریفەناســانەی ئــەو تیۆلۆژیایەی 

کە هەوڵــدەدات بنچینــە ماتریالیســتیەکانی 

بەرزەجێکانــی  توخمــە  و  مارکســیزم 

دەکات.  یــەک  بــە  بــکات  مەســیحییەت 

.)1984 بــاوەڕ«  ئامــۆژەی  )»مەجمەعــی 

تیۆلۆژیــای  پەیوەندیئامێــزی  فۆڕمــی 

بــۆ  ســەرەتاییە  لەمپەرێکــی  ڕزگاریــدەر 

پێناســەکردن. دەتوانیــن بچینــە پێشــرەوە و 

بڵێیــن کەڵکوەرگرتــن لــە نــاوی تاکانــە، واتــە 

ــەرچاوە  ــۆی س ــی ک ــۆ وێناکردن ــا، ب تیۆلۆژی

ڕزگاریــدەرەکان، وەک ئــەوەی بڵێــی لــە 

هەمــوو حاڵەتێکــدا بــۆ بــەراورد لەگــەڵ 

تیۆلۆژیــای سیســتامتیکی کالســیک دەبێــت، 

تیۆلۆژیــای  چەنــدان  چەواشــەکارانەیە. 

تیۆلۆژیــای  هەیــە:  بوونــی  ڕزگاریــدەر 

)کانــی  پێســتەکان  ڕەش  ڕزگاریــدەری 

1969(، تیۆلۆژیــای ڕزگاریــدەری جولەکــە 

)ئێلیــس 1987(، تیۆلۆژیــای ڕزگاریــدەری 

گوانــگ ســوون 1983(،  )ســوو  ئاســیایی 

تیۆلۆژیــای ڕزگاریــدەری ئەمریــکای التینــی 

ــای  ــە، تیۆلۆژی ــە لەمان ــت 1985(. جگ )های

ــر  ــە لەژێ ــە ک ــامن هەی ــیی درۆیینیش سیاس

ــە و  ــەی فرانکفۆرتدای ــی قوتابخان کاریگەری

ڕەنگــە بکرێــت بــە تیۆلۆژیــای ڕزگاریــدەری 

بکەیــن  پێناســەی  ڕۆژئــاوا  کۆمەڵــگای 

)مێتــز 1969(. بــە دەربڕینێکــی دیکــە، پــر 

»تیۆلۆژیــا ڕزگاریــدەرەکان« بوونیــان هەیــە 

تاکــو »تیۆلۆژیایەکــی ڕزگاریــدەر«.

و  یەکگرتــوو  پێناســەیەکی  ئەگەرچــی 

ئــەم  بتوانیــن  کــە  نیــە،  بوونــی  ڕوون 

یەکگرتــوودا  ناوێکــی  لەژێــر  تیۆلۆژیایــە 

لێکهەڵپێکەیــن، چونکــە لــە گریامنــەکان 

لەمــەڕ پێویســتیی تیۆلۆژیــای هاوچــەرخ 

ســێ  لەســەر  جووڵەیــان  ئاڕاســتەی  بــۆ 

بەهــا کۆکــن: یەکــەم، شــیکاریی ســتەم 

هاتەریبــی،  ڕزگاریدەرەکانــی  فۆرمــە  و 

ــۆری  ــی شــیکاری و تی دووهــەم، بەکارهێنان

ڕاســتکردنەوەیەکی  وەک  کۆمەاڵیەتــی 

تیۆلۆژیــای  »«تایبەتیکــراو«ی  شــێوازی 

لــە  کەڵکوەرگرتــن  ســێهەم،  و  نەریتــی 

»ســفری  بەپێــی  ڕزگاری  پارادایمــی 

دەربازبــوون«.

ستەم و ڕزگاری

ئــەو شــێوە جیــاوازەی تیۆلۆژیاگــەری کــە لە 

ــرا  ــدا پەروەردەک ــەوە ڕزگاریدەرەکان توێژین

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرچاوەکەی 

ــر  ــی تێ ــیکاریی ئەزموونەکی ــی ش تێکەڵبوون

و تەســەلی فۆرمەکانــی ســتەم و شــیکارییە 

کۆمەڵناســی و سیاســییەکان. لــە ئەمریــکای 

پــەروەردە  تیۆریســیەنەکانی  التینــدا 

فریێــرێ  پاولــۆ  بۆمنوونــە  ڕاهێنــان   و 

)1970( نیگارکردنــی هــەژاری و الوازیــان 

ــی  ــە ڕەوت ــان. ل ــاوەردا هەڵکش ــاو جەم لەن

ســازدانی ئــەو فۆرمــە نوێیانــەی پــەروەردە 

و ڕاهێنانــدا، ئــەم خاڵــە دەرکــەوت کــە 

ئابوورییەکانــی  کۆمەاڵیەتــی-  شــیکارییە 

ئــەم  دەسنیشــانکردنی  لــە  مارکــس 

ناچارەکیەکانــی  لێکەوتــە  وەک  فۆرمانــە، 

تایبەتــی  دەســەاڵتی  و  رسوەت  یەکێتــی 

و  شــیکاریەکیکاریگەر  ســەرمایەداری، 

تیۆلۆگانــەی  ئــەو  بەشــێکی  کارامەیــە. 

لەگــەڵ خەڵــک لەســەر ئەزموونــی هــەژاری 

ڕامــان، دەســتیان بــە دوان کــرد لەســەر 

ــڕۆڤەی  ــە ش ــەرکوت« و ب ــی س »بونیادەکان

بــارودۆخ لەڕوانگــەی تۆلۆژیاڵــەوە، زاراوەی 

قبووڵکــرد. تاوان«یــان  »بونیادەکانــی 

ڕزگاریــدەرەکان  تیۆلۆگــە  ئایــا  ناڕوونــە 

لەنێــوان تیۆلۆژیاگەریــی تایبەتــی خۆیــان و 

ــە  ــە ســتەم ل ــی مارکــس ل شــیکاریی تایبەت

ــگل  ــی هێ ــەفەی دەوڵەت ــە فەلس ــە ل ڕەخن
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ــت  ــی گرتبێ ــک پەیوەندی )1843(دا کۆمەڵێ

وێکچوونــەکان  بــەاڵم  دەق.   بەپێــی 

ئاشــکران. مارکــس چینــی ســتەمکار بــە 

دوو شــێوە دەسنیشــان دەکات: »جیســامنی 

ســنووردارێتی«ەکەی... »کــە دەبێتــە هــۆی 

ــای  ــەی تیۆلۆژی ــتی« )لەڕوانگ ــەی گش هەڵ

ڕزگاریــدەرەوە ئەمــە دەتوانێــت هەمــان 

بونیادەکانــی تــاوان بێــت کــە هەژاریــی 

یاخــود  لێدەکەوێتــەوە(،  بەربــاڵوی 

لەڕێگــەی کەمایەســی و پێنەگەیشــتوویی 

پانتایەکــی تایبــەت کــە وەک » تــاوان و 

ــەک«ی  ــۆی کۆمەڵگای ــی ڕیســوای ک جنایەت

پێگــەی  دەتوانێــت  )کــە  لێدێــت 

]بەدەســتی[  ڕەگەزیــی  پاکتاوکردنــی 

نازیــەکان نیشــان بــدات لــە تیۆلۆژیــای 

ــە  ــس 1844، ل ــوودا( )مارک ــدەری ج ڕزگاری

ــەرەتاییدا، 1975(. ــی س ــینەکانی خول نووس

الیەنــی بەرجەســتەی تیۆلۆژیــای ڕزگاریــدەر 

گــوزەر و تێپەڕینــی تێگەیشــتنی کەســی و 

دەروونناســانەیە لــە بنچینەکانــی تیۆلۆژیــا 

بەپێــی تەفســیر و شــڕۆڤەیەکی کۆمەڵناســانە 

پێشــنیازەکانی  بۆمنوونــە،  واقیــع.  لــە 

ــی  ــێوازی ژیان ــەڕ ش ــک لەم ــەی کاتۆلی کڵێس

تیۆلۆژیــای  لــە  هــەژاری،  بەپێــی  زەینــی 

ڕزگاریــدەردا جێگــەی خــۆی بەخشــیوەتە 

ــوە  ــە قازانجــی هــەژاران«. لەوێ ــژاردەی ل »ب

رسوەتــی  خــاوەن  لەگــەڵ  کڵێســا  کــە 

ســتمکاردا ڕێکەوتــووە، هەنووکــە دەبێــت 

بــۆ خەبــات لەپێنــاو ڕزگاریــدا دەســت بخاتــە 

ــۆ  ــەم پێشــنیازە ب ــو دەســتی هــەژارەوە. ئ نێ

»بــژاردەی بنچینەیــی لــە قازانجــی هــەژاران« 

ــەوە  ــس دەگەڕێت ــەی مارک ــەم ڕوانگەی ــۆ ئ ب

کــە »گــەر بڕیــار وایــە چینێــک بەشــێوەیەکی 

ڕزگاریــدەر،  چینێکــی  ببێتــە  تەواوەتیــی 

ئــەوکات دەبێــت چێنەکــەی دیکــە چینێکــی 

ســتەمکار بێــت« )1975، 154(.

ئەنجامگیریەکــەی مارکــس )بــە دەنگدانــەوە 

خــۆی(  تایبەتەکانــی  غەریبــە  تیۆلۆژکــە 

ــەم  ــی ل ــە ســتەمی کۆمەاڵیەت ــەی ک ــەو پێی ب

تەواوەتیــی  »کەوتنــی  بەمانــای  چەشــنە 

ــت  ــا دەتوانێ ــرەوە تەنی ــە لێ ــی، ک مرۆڤایەتی

تەواوەتیــی  ڕزگارکردنــی  لەڕێگــەی 

مرۆڤایەتیــەوە خــۆی ڕزگار بــکات« )ل 156(، 

لەپێنــاو  خەبــات  دواڕۆژناســیی  ناواخنــی 

ســازدانی »مەلەکووتــی خــودا«ی گشــتی )بــە 

سیاســیەکانیەوە(  و  کۆمەاڵیەتــی  لێکەوتــە 

ــە  ــەدەکات ک بەشــێوەیەکی ســێکۆالر موتورب

ــای ڕزگاریــدەرە. جێگەکــەی جەرگــی تیۆلۆژی

ڕەنگدانــەوە و دەنگدانــەوەی ئامــۆژەی 

وادا،  حوکمێکــی  لــە  گشــتی  برایەتیــی 

مارکــس  گوتەیــەی  ئــەم  دەتوانێــت 

ــارەی  ــا دەرب ــە »قســەی بێامن ســەبارەت ب

ــەو تیۆلۆگــە  ــەڕووی ئ عەشــقی گشــتی« ب

ڕزگاریــدەرەدا بداتــەوە کــە ئــەم گوتــە 

بێامنایانــە دەگێڕێتــەوە. ســەرباری هەمــوو 

ــە  ــە دەستنووس ــە ل ــد پارچ ــە، چەن ئەمان

ئابــووری و فەلســەفیەکاندا هەیــە کــە 

وەبیرهێنــەرەوەی ناواخنــی یەکێتیــە لــە لە 

ــی  ــدەردا و ئەنجامگیری ــای ڕزگاری تیۆلۆژی

ــوو  ــی ج ــە پرس ــتی ل ــەی مارکسیس ڕەخن

ــەم  ــەرەوەی هەرئ ــر بیرهێن نووســینی باوێ

ناواخنەیــە.

تیۆری کۆمەاڵیەتیی ڕادیکاڵ

گشــتیکردنەوەی پەیامــی دیانەتــی مەســیحی، 

ناتوانیــن لــە ڕەوتــی پێشــکەوتن و رسووشــتی 

مەگــەر  تێبگەیــن  ڕزگاریــدەر  تیۆلۆژیــای 

وەک  یەکــەم  تاڕادەیــەک،  و  تێبینــی  بــە 

تاکگەرایــی  بەرامبــەر  پەرچەکردارێــک 

تیۆلۆژیــای کالســیکی ڕۆژئــاوا و دووهــەم، 

ــەر بۆچوونــی تیۆریکــی کۆمەاڵیەتیــی  بەرامب

کاتۆلیکیــی  کۆمەاڵیەتیــی  ئەندیشــەی 

نەریتــی. بــۆ چارەســەرکردنی الوازیــی یەکــەم 

دوو هــۆکار کاریگەرییــان هەبــوو: تیۆلۆژیــای 

سیاســیی ئەڵامنیــا کــە مێتــز )1968، ل3( بــە 

»ڕاســکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانــەی ئاراســتەی 

چڕبوونــەوە  بــۆ  هاوچــەرخ  تیۆلۆژیــای 

لەســەر تاکــی تایبەتــی« پێناســەی دەکات 

کۆمەاڵیەتیــی  واتــای  وەبەرهێنانــەوەی  و 

مەســیحیەکانی  لەالیــەن  پیــرۆز  کتێبــی 

ئەمریــکای التینیــی دەرگیــر لەگــەڵ خەبــات 

بــۆ دادپــەروەری و یەکســانی. تیۆلۆژیــای 

دووهــەم  الوازیــی  هەوڵیــدا  ڕزگاریــدەر 

کــە  بــکات  چارەســەر  شــێوەیە  بــەم 

ــە  ــە فیکری ــی هاریکاری ــەی بەکارهێنان لەڕێگ

مارکسیســتیەکان ئــەم خاڵــە بســەملێنێت کــە 

پابەنــدە  کۆمەاڵیەتــی  ســتەمی  شــیکاریی 

و  لێکــدژی  بــە  ســەبارەت  تیۆرێــک  بــە 

ــە  ــدا ل ــای مەســیحی هەوڵی کــردەوە. تیۆلۆژی

کەڵوەرگرتــن لــە ڕوانگــە مارکسیســتیەکان 

سیســتمی  و  بجووڵێتــەوە  بژاردەکارانــە 

مارکسیســتی قبــووڵ نــەکات، بــەاڵم زۆربــەی 

گومانیــان هەیــە  مەســیحی  رشۆڤەکارانــی 

شــیکاری  دەتوانیــن  ئایــا  کــە  لــەوەی 
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ــا تەفســیر  ــەوەی هەروەه ــی بەبێئ بەکاربهێن

ــژوو  ــە مێ ــتی ل ــی ماتریالیس ــان رشۆڤەیەک ی

قبــووڵ بکەیــن.

تیۆلۆژیــای  بۆچوونــی  شــتەی  ئــەو 

پێشــوو  فۆرمەکانــی  لــە  ڕزگاریــدەر 

ئــەوەی  گرینگــر،  لــەوە  و  جیادەکاتــەوە 

مەعریفەناســیە جیاوازەکــەی پێکدەهێنێــت، 

ــە زاراوەی پراکسیســدا  ــی ل ــە کەڵکوەرگرتن ل

ڕۆژئاواییــەکان  تیۆلۆگــە  کورتدەبێتــەوە. 

ــە  ــوون ک ــەروەردە و ڕاهات ــدا پ ــە نەریتێک ل

ناســینی تیۆریک پێشــدەخەن و لەپێشــەوەی 

دادەنێــن. ســەرەتا حەقیقــەت دێــت پاشــان 

ــدەرەکان  ــە ڕزگاری ــەی. تیۆلۆگ بەکارهێنانەک

گۆمــان لــەم پێکهاتەیــە دەکــەن و بــۆ کــردە 

دادەنێــن،  لەپێشــەوەی  و  وەپێشــدەخەن 

ــەوەی  ــت. بەبێئ ــۆر دێ ــش تی ــیس پێ پراکس

کەڵکداریــی ئــەم بۆچوونــە بــۆ تیۆلۆژیــا 

ــا  ــە ئای ــین ک ــن بپرس ــەوە، دەتوانی ڕەتبکرێت

ــتێکە  ــیس ش ــە پراکس ــە ل ــەم کەڵکوەرگرتن ئ

جگــە کەڵکوەرگرتنــی ئاریســتۆ لــەم زاراوەیە 

ــانەی  ــەو پرس ــفی ئ ــەکردن و وەس ــۆ پێناس ب

پەیوەندیــان بــە ژیانــەوە هەیــە لــە پۆلیــس 

یــان دەوڵەت-شــاردا، لەحاڵێکــدا بــۆ مارکــس 

»پراکســیس« ئامــاژە یــان گەڕانەوەیەکــی 

تایبەتــە بــەو کردەیــەی کــە پەیوەندیــی 

بەرهەمهێنەرەکانــدا  پەیوەندیــە  لەگــەڵ 

پەیوەندیــە  دیکــە،  جارێکــی  هەیــە. 

پراکســیس  چەمکــی  نێــوان  نزیکەکانــی 

لــە مارکســیزم و تەفســیری ماتریالیســتی 

ــۆ  ــک دژواری ب ــت کۆمەڵێ ــع دەبێ ــە واقی ل

ــازبکات. ــژوو س ــی مێ ــیری تیۆلۆژیکاڵ تەفس

پارادایمی دەربازبوون

ســەرمان  ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری 

ــارەی  ــک دەرب ــەر بەجۆرێ ــێوێنێت ئەگ لێدەش

چــام  کــە  بدوێیــن  ڕزگاریــدەر  تیۆلۆژیــای 

بەشــێوەیەکی  لۆژیکیەکــەی  بەردەوامەتیــە 

و  وردی  هاوتەکیــی  بەپێــی  ســنووردار 

درووســتی لەگــەڵ مارکســیزمێکدا حەمتیــە، 

مارکســیزم  کــە  لەســەردەمێکدا  بەتایبــەت 

و  گشــتیی  رسووشــتی  بێخەوشــیی  لــە 

ــۆی،  ــی خ ــوزارە ئابووریەکان ــاڵی گ یوونێڤێرس

خــۆی پــر لــە جــاران بــەالواز دەزانێــت. ڕەنگە 

لــەم بڕگەیــەدا مارکســیزم دەبێــت شــتێک لــە 

فێربێــت. ڕزگاریــدەرەوە  تیۆلۆژیــای 

ــە تەفســیرە  ــۆخ، ل ــە 1912دا، ئێرنســت بل ل

لــە  خــۆی  ســەربەخۆکەی  و  نــوێ 

مارکســیزم، دژی ئــەم بۆچوونــەی ئێنگێلــس 

کــە  دەهێنێتــەوە  بەڵگــە  ئەوانیدیکــە  و 

ئــەو زمانــەی کــە تومــاس مۆنســتێر لــە 

جەنگــی وەرزێرانــی 1542دا بــەکاری هێنــا 

داپــۆرشاوی  و  گــۆڕدراو  نــەک فۆرمێکــی 

ــو  ــەکان، بەڵک ــییە گەردوونی ــە سیاس ئامانج

ــە  ــە قووڵەکان ــی ئەزموونــە دینی دیارکەوتن

پــەروەردە  سیاســیش  دەربەســتیی  کــە 

دەکات. لــە تیۆلۆژیای ڕزگاریدەردا »ســفری 

دەربازبــوون« لــە هەڵکشــاندنی هەوڵــی 

ــی  ــە کۆتوبەندەکان ــڕان ل ــۆ داب مەســیحی ب

و  گرینــگ  پێگەیەکــی  خــاوەن  ســتەم 

درەبازبوونــدا،  چیرۆکــی  لــە  پاڕادایمیــە. 

شــانی  دەکەونــە  سیاســەت  و  ئیــامن 

کــردەی  و  خەڵــکان  کــرداری  یەکــرەوە، 

سیاســی  واقیعــی  یەکێکــە،  خوداوەنــد 

هاوتەریــن.  تیۆلۆژیــک  ڕووداوی  و 

ڕزگاریــدەر  پڕۆســەی  گۆشــەنیگای  لــە 

دوو  دەربازبــوون«  »ســفری  خۆیــەوە، 

لــە  ڕزگاری  دەکات:  دستنیشــان  بڕگــە 

بــەرەو  ڕزگاری  و  فیرعــەون(،  )ســتەمی 

)خاکــی مەوعــوود(. هەرئــەوم پاڕادایمەیــە 

تیۆلۆژیاگەریــی  هــەرەزۆری  بەشــی  کــە 

ڕزگاریــدەر ئاراســتە دەکات. پێــش ئەمــە 

قەشــەکانی  »کۆنفرانســی  1968دا،  لــە 

بەڵگەنامــەی  لــە  التیــن«  ئەمریــکای 

فەرمــی  بــە  )کــە  مێدلیــن  بەناوبانگــی 

ڕزگاریــدەرەکان(  ناواخنــە  پەرژایەســەر 

ــان  ــزی شۆڕشــگێڕانەی ڕام ــە هێ ــاژەی ب ئام

ــوون«  ــە »دەربازب ــە ڕزگاری ل ــەبارەت ب س

کــرد و گۆتیــرز )1973، ل 159( باســی ئــەوە 

دەکات کــە »ئــەو ســفری دەربازبوونــە« 

ــە  ــە چونک ــدوو و هاوچەرخ ــەردەوام زین ب

خەڵکانــی خــودا دەکەونەبــەر ئەزموونــە 

هاوشــێوەکانەوە.« مێژووییــە 

ــڵ.  ــۆف، ئێ ــە ب ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1985، بــۆف، ئێــڵ. وێ بــۆف، ســی. 1987، 

بونینــۆ، جــەی. 1983، کۆنســیلۆم 1987، 

ــچ.  ــم. ئێ ــس، ئێ ــەی. 1969، ئێلی ــی، ج کان

1987، فریێــرێ، پــی. 1970، گوتیــرز، جــەی. 

دەی.  لیــن،   ،1985 ئــاڕ.  هایــت،   ،1973

ــەی.  ــز، ج ــس، کارل 1975، مێت 1984، مارک

ــەی. 1978،  ــابرینۆ، ڤ ــی. 1968، 1969، س ب

ســوو گوانــگ ســوون، دەی. 1983.

فرانسیس پی. مەک هیڤ
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ئێمپراتۆریاکانی ڕۆژگاری 
 empires Marx,s( مارکس

)day
ــان  ــەرنجێکی زۆری ــس س ــس و ئێنگێل مارک

کۆمەڵێــک  ئێمپراتۆریــاکان،  داوەتــە 

ئێمپراتۆریــای جۆراوجــۆر و ناهاوچەشــن: 

ئێمپراتۆریــای  کۆنــدا  ئەورووپــای  لــە 

ــەک زۆر دووردا  ــەردەمێکی ن ــە س ــا، ل ڕۆم

ئێمپراتۆریــای ڕووخــاوی مەغــوول لــە هێنــد 

کەوتنــی  ڕوولــە  دەســەاڵتی  لەوکاتــدا  و 

ئێمپراتۆریــای مێنچــۆ لــە چینــدا. مارکــس و 

ــای  ــەوەی ئەورووپ ــە بەرینکردن ئێنگێلــس ل

ســەردەمی خۆیــدا لەژێــر هەمــان تیشــکدا 

دەخوێنــدەوە کــە ســەرمایەداریان لەنــاو 

خۆیــان  وەک  هەردوویــان  ئەورووپــادا. 

بــەاڵم  بــوون،  قیــزەون  و  وەحشــیانە 

بــۆ ئەوکەســانەی گرفتاریــان بــوون، بــە 

پاڵنەرانــی پێویســتی پێشــکەوتن دادەنــران. 

ــان  ــی ماندووکەری ــیا ژیانێک ــا و ئاس ئەفریق

هەبــوو و مارکــس و ئێنگێلــس گومانیــان 

کەلێنێکــی  و  درز  کــە  نەبــوو  لــەوە 

ــەت  ــە و تەنان ــەم ناوچان ــوان ئ گــەورە لەنێ

دواکەوتووتریــن حکوومەتەکانــی ئەورووپــا 

ڕێزێکــی  مارکــس  کردۆتــەوە.  دەمــی 

یەکێکلــە  گۆرۆســکی،  کۆنــت  بــۆ  زۆری 

ســالڤیزم،  پــان  ڕووســیایی  وتەبێژانــی 

ــکی  ــە گۆرۆس ــی ل ــس ڕق ــوو، مارک ــل ب قای

وەک ئامــرازی دەســەاڵتی تێزاریــزم بــوو، 

بــەاڵم ڕێزەکــەی لەبــەر ئــەوە بــوو کــە 

گۆرۆســکی پشــتیوانی لــە »یەکێتــی دژی 

ــرد  ــی« نەدەک ــاری ئەورووپ ــا و ژی ئەورووپ

و مۆڵگــەی ڕاســتەقینە بــۆ ]دەرکەوتنــی[ 

»وێرانیــی  بــە  ســالڤۆییەکانی  توانســتە 

لەوێــدا  دەزانــی.  ئاســیای  ســەقامگیری« 

ژێاربەخشــە«  دەســەاڵتێکی  »ڕووســیا 

)پرســی ڕۆژهــەاڵت، ژمــارەی 98(. هیــچ 

نەیدەتوانــی  ئاســیایی  ئێمپراتۆریایەکــی 

خاوەنــی فەزیلەتێکــی وەها بێــت، تەنانەت 

ــە  ــی ل ــە پایەک ــەکان ک ــای تورک ئێمپراتۆری

ــوو  ــس ڕوون ب ــۆ مارک ــوو. ب ــادا ب ئەورووپ

کــە دۆخــی نیمچــە وەحشــیانەی ناوچــەی 

باڵــکان پتــە لەبــەر ئامادەیــی ئێمپراتۆریــای 

تورکەکانــە، ئەگــەر خەڵکانیــی ئــەم ناوچانە 

زۆری  کربــا  دەســتەبەر  خۆیــان  ئــازادی 

ــە  ــان ل ــی قووڵی ــە نەفرەتێک ــد ک نەدەخایان

ڕووســیای تێــزاری هەڵدەگــرت، واڵتێــک کــە 

ــوون داوای پشــتیوانی لێبکــەن  چــام ناچارب

)پرســی ڕۆژهــەاڵت، ژمــارەی 1(.

ــەی  ــە کۆمەڵێــک گەاڵڵ ــی فێڤری دواکەوتوان

ئیمپێریالیزمــی  جۆرێــک  بــۆ  گشــتیان 

یۆتۆپیایــی لەگــەڵ سۆســیالیزمی یۆتۆپیایــی 

خۆیانــدا داڕشــت و گرێدراویەکــی تایبەتیان 

پەیــدا کــرد بە ئافریقای باشــوور وەک بواری 

پەرەســەندنخوازیی فەرانســا و هیواداربوون 

پــر  پڕۆســەیەکی  لەڕێگــەی  کارە  ئــەم 

پێکەوەژیانــی دۆســتانە لەگــەڵ دانیشــتوانی 

و  مارکــس  بکرێــت.  ناوچانــە  ئــەم 

ــبینانەیان  ــی خۆش ــا وێنایەک ــس وەه ئەنگل

نەبــوو، بــەاڵم وەک زۆربــەی هــەرەزۆری 

ئەلجەزایــەر  داگیرکردنــی  ئەورووپیــەکان 

ــکەوتنێک  ــە پێش ــایان ب ــتی فەرانس بەدەس

لــە ســنوورەکانی شارســتانیەتدا دەزانــی. 

میــر  داگیرکردنــی  لەکاتــی  پاشــر،  زۆر 

ــوو  ــس ئامادەب ــاوە، ئێنگێل ــەن بریتانی لەالی

یــەک لەســەر دە قومــار بــکات کــە عەرەبــی 

پاشــا، ســەرکردەی ناسیۆنالیســت، خەونێــک 

ــەوەی  ــری ئ ــە لەب ــوو ک ــری نەب ــە زیات لەم

ــران  ــی وەرزێ ــەرمایەدارانی بیان ــت س بهێڵێ

بڕووتێننــەوە بۆخــۆی بیوانێــت ڕووتیــان 

وەرزێرانــەدا،  واڵتێکــی  »لــە  بکاتــەوە، 

ــە  ــی هەی ــەوە بوون ــەر ئ ــا لەب ــر تەنی وەرزێ

ــت  ــس دەڵێ ــێندرێتەوە« ئێنگێل ــە بچەوس ک

ــی  ــرێ هــاودەردی بکــرێ کۆمەاڵن ــە دەک ک

ــەکان  ــی ئینگلیزی ســتەملێکراودا و »بێبەزەی

مەحکــووم بکرێــت بــەاڵم هــاوکات بەهیــچ 

الیەنێکــی  الیەنگــری  نەبینــە  شــێوەیەک 

بــۆ  )نامــە  هەنووکەیــی«  ســەربازیی 

بێرنشــتاین، 9ی ئووتــی 1882(.

بــەاڵم ئــەم ڕوانگــە گشــتیە ڕێگــر نیــە 

لەبــەردەم ئــەوەی ئــەو و مارکس ســەبارەت 

بــە فرەچەشــنیی دامــەزراوە لۆکاڵیــەکان، 

بــن.  بەئــاگا  مێتــۆدەکان  و  پاڵنــەرەکان 

هیــچ تیۆرێکــی یەکــە لەمــەڕ ئێمپێریالیــزم 

دوایــی  مارکسیســتەکانی  ئــەوەی  وەک 

ناتوانێــت  بکــەن،  گەاڵڵــەی  هەوڵیانــدا 

بگرێتــەوە.  پڕچەکردارەکانیــان  کــۆی 

مارکــس ڕووی نەکرایــەوە بــەرووی هەمــوو 

تەنانــەت  کۆلۆنیالیەکانــدا،  ســەرکەوتنە 

لــەم ڕووەوە کــە ڕەنگبــێ ببنــە لەمپــەر 

لەبــەردەم ئــەو شــتەدا کــە بۆخــۆی بــە 

ئەرووپــا  لەنــاو  گرینگیدەزانــی  کارێکــی 

بــە  ســەبارەت  ئــەوەی  وەک  خۆیــدا، 
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جەنگــی دووهەمــی بێرمــێ هەتــە پێشــەوە. 

بۆچوونــی  ســەرکۆنەکردنی  بــە  مارکــس 

کــە  ڕایدەگەێنێــت  1853دا  لــە  بریتانیــا 

ناوچــەدا  لــەو  بریتانیــا   جەنگەکانــی 

بریتانیایــە:  جەنگەکانــی  بێپاســاوترین 

ــچ هێڵکــی  ــرێ بانگەشــەی هی ــەوێ ناتوان ل

بەوشــێوەیەی  هــەر  بکــرێ،  ســراتێژیک 

ڕعئــاوادا  باکــووری  ســنووری  لــە  کــە 

هێــج  و  هەیــە  بوونــی  مەترســیە  ئــەم 

بەڵگەیــەک لــە نەخشــە بانگەشــەکارانەکانی 

لەڕاســتیدا  نیــە.  لەبەردەســتدا  ئەمریــکا 

بوونــی  کارە  ئــەم  بــۆ  هۆکارێــک  هێــچ 

دەســتبەکاربوون  »پێویســتیی  ڤگــە  نیــە 

ئــەو  خوازیــار«_  ئاریستۆکراســیەکی  بــۆ 

دوایــی  توێژینــەوەی  کــە  هــۆکارەی 

ــە ئێمپێریالیزمــی  مارکسیســتی ســەبارەت ب

لــەو  بەتوونــدی  دەیتوانــی  بریتانیــا 

بــکات.  بــەراوەردەی  کەمــر  ئاســتە 

ــە  ــەوەی کــە ب ــە ئ هەروەهــا ســەرنجی دای

تێچــووی ئــەو لێکدژیانــەی لــە ئاســیادا 

هێندیــەکان«،  »کەوتۆتــە سەرشــانی  کــە 

دارایــی  هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەک 

هێنــد دەتوانێــت ئەوەنــدە دوور نەبێــت 

ژووییــەی  30ی  بێرمــێ«  لــە  )»جەنــگ 

1853(. لــە هەمــان ســاڵدا، مارکــس بــە 

جۆشــدانی ڕابــوون و بشــێوی لــە چینــدا 

بــە گوشــاری دەســتێوەردان و بازرگانیــی 

ئــەم  پێشــگۆیانە  بریتانیــا، بەشــێوەیەکی 

ــەم  ــۆن ئ ــاراوە کــە »چل ــە ئ پرســە دەهێنەت

لەســەر  کاریگــەری  لەکۆتاییــدا  شۆڕشــە 

لەســەر  بریتانیــاوە  لەڕێگــەی  و  بریتانیــا 

ئەورووپــا دادەنێــت« )»شــۆرش لــە چیــن و 

.)1853 جوونــی  14ی  ئەورووپــا« 

درێــژەی  لــە  1883دا  لــە  ئێنگێلــس، 

ئۆپێراســیۆنی ســەربازیی فەرانســا لــە هێنــد 

ئیلهامبەخشــی  دواییــن  وەک  چیــن،  و 

و  گــەرم  ناوچــە  لــە  ئیمپێریالیــزم 

دەخاتەســەر  دەســت  ئۆســتوواییەکاندا، 

بــورس«  تەڵەکەبازانــی  »بەرژەوەندیــی 

ــتەوخۆ«  ــە ئاشــکرا و ڕاس ــە »ب ــە هەنووک ک

توونســدا  و  چیــن  و  هێنــد  لــە  هــەم 

18ی  کاوتســکی،  بــۆ  )نامــە  ســەرقاڵن 

تیــۆری  ســێپتەمبەری 1883(. دیســانەوە، 

دەربەســتی  کــە  دوایــی  مارکسیســتی 

دۆکرینــی هۆبســۆن- هیلفێردینــگ- لێنیــن 

ســەبارەت بــە هەناردنــی ســەرمایە وەک 

ــەرنجێکی  ــوو س ــزم کردب ــی ئیمپێریالی ڕۆح

تێگەیشــتنە  دابوویــە  کەمــی  زۆر 

ــە  ــتنە ل ــەم تێگەیش ــەرەتاییەکانی وەک ئ س

ــاڵی  ــی. س ــەرمایەداری و عەمەلکەردەکان س

ــدی  ــی هۆلەن ــس حوکمڕانی ــی، ئێنگێل دوای

لــە جــاوەدا بــە »منوونەیەکــی سۆســیالیزمی 

دەوڵەتــی« لەقەڵەمــدا، بــەم مانایــە کــە 

ــەر و بوومــی  ــی ب حکوومــەت بەرهەمهێنان

ــاردن و چنینــەوەی قازانــی  ــۆ هەن فــرۆش ب

ــە  ــە الدێی ــی کۆمەڵ ــەی جــەکان »بەپێ ژانڤی

ڕێکدەخــات  کۆنــەکان«  کۆمۆنیســتیە 

)نامــە بــۆ بێبێــل، 18ی ژانڤیــەی 1884(. 

بــە بــاوەڕی ئــەو، جــاوەش وەک هێنــد 

پیشــانیدا  دیکــە  جارێکــی  ڕووســیا  و 

چــۆن  ســەرەتایی  »کۆمۆنیزمــی  کــە 

ئەوڕۆکــە... باشــرین و بۆشــرین بنچینــەی 

ئیرلەند، کە 
تاڕادەیەک 
یەکەم قوربانیی 
ئیمپێریالیزمی 
ئینگلیز و تاڕادەیەک 
بە یەکەم پانتایی 
کۆلۆنیالیزمی 
ئینگلیزی- 
سکۆتلەندی دادەنرا، 
سەرنجی مارکس و 
ئێنگێلسی لە هەموو 
ماوەی مانەوەیان 
لە ئینگلتەرادا 
بەتووندی ورووژاند
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فەراهــەم  ئیســتبداد  و  چەوســاندنەوە 

دەکات.« تــا چەنــدە دەبێــت ســڕینەوەکەی 

ڕەچــاو بکەیــن )نامــە بــۆ کاوتســکی، 16ی 

.)1884 فێڤریــەی 

یەکێــک لــە تایبەمتەندییــە زۆر تایبەتەکانــی 

لەبەرچــاو  بــە  بریتانیــا،  ئێمپراتۆریــای 

ــیبێری وەک  ــە س ــیا ل ــەی ڕووس ــی پێگ گرتن

دوورەدەســت،  و  تاقانــە  هاوشــێوەیەکی 

بەربەرینــەکان  کۆلۆنیــە  گونجادنــی 

خــاوەن  کــە  بــوو  ئێمپراتۆریاکەیــدا  لــە 

بــوو.  کــەم  زۆر  لۆکاڵیــی  دانیشــتوانی 

مارکسیســتەکانی  زۆربــەی  مارکــس وەک 

ــەی  ــەم ناوچان ــەرنجی ئ ــر س ــی کەم دوای

هێنــد،  وەک  ناوچــەی  کۆمەڵێــک  ت  دا 

ــی  ــی یەکەم ــی بەرگ ــەری کۆتای ــەاڵم چاپت ب

ــەی  ــۆ گەڵڵەک ــرد ب ــان ک ــەرمایەی تەرخ س

کۆچــی  دەربــارەی  فیلــد  ویــک  گیبــۆن 

ــژرا  ــەوە داڕێ ــۆ ئ ــە ب ــەم گەاڵڵەی ڕێکخراو.ئ

ئینگیلــز  کۆمەاڵیەتــی  نەزمــی  کــە  بــوو 

ــەکان:  ــۆ کۆلۆنی ــتینن ب ــدەن بیگش ــەرە ب پ

ئــەم کارە بــە بەدەســتەوەگرتنی ڕکێفــی 

فرۆشــتنیعەرز و بــەرز ڕاگرتنــی نرخەکــەی، 

دانیشــوانی  لــە  بەرگرتــن  بەمەبەســتی 

کێڵگــە  هەبوونــی  لــە  کۆلۆنیــەکان  نــاو 

دەچــوو  بەڕێــوە  خۆیــان  تایبەتەکانــی 

ــەوەی  ــای جیاکردن ــد بەمان ــەڕای ویل ــە ب ک

رسوەت بــوو و بــە لەمپــەری پەرەســەندنی 

ئابــووری دەزانــرا. مارکــس هــاوار و نزاکــەی 

ئــەوی بەســەر ئــەو خــاوەن کارەی کــە 

هاوردۆتــە  کرێکارانــی  حەشــیمەتێکی 

ــت  ــەاڵم پێیدەزانێ ــتۆڕالیا، ب ــاوای ئۆس ڕۆژئ

کــە هەرکــە گەیشــتنە جــێ پاکیــان دەڕۆن، 

ــکۆدار  ــی ش ــرەدا وێنەیەک ــەوە. لێ دەگێڕێت

ــە رسووشــتی ڕاســتەقینەی ســەرمایەداری  ل

بەدەســتەوە دەدرێــت: پــارە تەنیــا ئەوکاتــە 

دەتوانێــت ببێتــە ســەرمایە کــە کارێکــی بــۆ 

ــێنێتەوە. ــت بیچەوس ــو بتوانێ ــەوە تاک دیبێت

»کۆلۆنیــە  بــوو  چــاوەڕوان  ئێنگێلــس 

کۆلۆنیــە  وەک  ڕاســتەقینەکان« 

لەمێژبووبێــت  ئۆســتۆڕالیا  هەبووەکانــی 

سەربەســت بووبێــن )نامــە بــۆ کاوتســکی، 

ئێنگێلــس   .)1882 ســێپتەمبەری  12ی 

لــە  کەنــەدا  لــە  دیداریکورتــی  لەکاتــی 

ــر  1888دا بەشــێوەیەکی مەنفــی چــووە ژێ

ــەوە  ــتی و کەمخوێنیەکەی ــی سس کاریگەری

ــی(، و  ــای بین ــەدای فەرانس ــر کەن ــەو پ )ئ

پێیوابــوو کــە تەنیــا بــە دە  ســاڵ ئــەم واڵتــە 

شــادمان و کەیخــۆش دەبێــت کــە هاوپێچی 

واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ببێــت، کــە 

ــەوە  ــاری ئابووری ــەوێ لەب ــوو ل ــک ب خەری

هەیــچ  بریتانیــاش  و  دەبــوو  بااڵدەســت 

)نامــە  نەبــوو  ناڕەزایەتیەکــی  چەشــنە 

 .)1888 ســێپتەمبەری  10ی  ســۆرژ،  بــۆ 

لــە دیــدی مارکســەوە، کێڵگــە کۆنــەکان، 

هەڵوەشــاندنەوەی  بــە  هەنووکــە  کــە 

وتــەزای  لــە  کۆیالیەتیدەگــۆڕدران، 

ــس  ــەو و ئێنگێل ــا. ئ ــدا دەگونج کۆلۆنیەکان

لــە 1865دا بەشــدارن لــەو ڕابوونــە گشــتیە 

ــە »ڕیســواییەکانی  ــاڵوەی ســەبارەت ب بەرب

ــە  ــس ل ــە ئێنگێل ــاوەی ک ــەو ن ــکا«، ئ جامای

ــەم  ــەر ئ ــی لەس ــۆ هاوڕێیەک ــدا ب نامەیەک

دێســەمبەری  )1ی  دادەنێــت  ڕووداوەی 

1865(، و ئــەو ســەرکوتە دڕندانــەی کــە 

لەنێــوان  بچــووک  نائارامیەکــی  بــەدوای 

ــە  ــج و میحنەت ــە ڕەن ــە ل ــانەی ک ــەو ڕەش ئ

دەکێشــا،  عەزابیــان  ئابووریەکانــدا 

ئۆقیانووســی  ناوچــەی  لــە  ڕوودەدا. 

دانیشــتوانی  و  کۆچبــەران  ئارامــدا 

حەزیــان  هێــچ  بریتانیاییــەکان  کۆلۆنیــە 

ــی  ــە تایبەتەکان ــە پێشخســتنی زێدەخوازی ل

ئێنگێلــس  لــە 1883دا  و  نەبــوو  خۆیــان 

پەرژایــە ســەر دوان لەســەر گەاڵڵەیــەک بــۆ 

ــێکی  ــوێ، وەک بەش ــەی ن ــی گین داگیرکردن

کاری  بــە  شــتەی  ئــەو  بــەدوای  گــەڕان 

شــەکری  کێڵگەکانــی  لەســەر  کۆیلەیــی 

ــکی،  ــۆ کاوتس ــە ب ــرا )نام ــد دادەن کوینزلەن

.)1883 ســێپتەمبەری  18ی 

ئیرلەنــد، کــە تاڕادەیــەک یەکــەم قوربانیــی 

ــە  ــەک ب ــز و تاڕادەی ــی ئینگلی ئیمپێرایالیزم

یەکــەم پانتــای کۆلۆنیالیزمــی ئینگلیــزی- 

ســکۆتلەندی دادەنــرا، ســەرنجی مارکــس 

ــان  ــی مانەوەی ــوو خوڵ و ئێنگێلســی لەهەم

ورووژانــد.  بەتوونــدی  ئێنگیلــزدا  لــە 

ئێنگێلــس کــە پالنــی نووســینی مێژووەکــەی 

1856دا  لــە  کــە  ئەوکاتــەی  داڕشــتبوو، 

ئــەم دوورگەیــەی بینــی لــە هــەژاری و 

بێدەرەتانــی و دواکەوتووییەکــەی شــۆک 

مــای(.  23ی  مارکــس،  بــۆ  )نامــە  بــوو 

ــی  ــاش وشکەســاڵی و لەناوچوون مارکــس، پ

ــۆن،  ــی ک ــەت پڕووکێن ــی تاق سیســتمی کرێ

پەرژایــە ســەر یادداشــت هەڵگرتنــی ورد 

لەســەر تێپەڕبــوون و گــوزەری ئابــووری لــە 

کشــت و کاڵیــەوە بــۆ شــوانکارەتی، لەگــەڵ 
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وەرزێرانــی  کــە  بێئامرازکردنــەی  ئــەو 

ــەن و  ــم بک ــەو و قای ــان پت ــرد خۆی والێدەک

ــس،  ــۆ ئێنگێل ــە ب ــەران )نام ــاوی کۆچب لێش

کــە  مارکــس   .)1867 نۆڤەمبــەری  30ی 

بریتانیــا  کرێــکاری  چینــی  لــە شکســتی 

ــۆ پیشــاندانی هەرچەشــنە  ــزم ب ــاش چارتی پ

ــگ و  ــە مەن ــی سیاســیی خەباتکاران ورەیەک

گێــژ ببــوو، هۆکارێکــی ئەمــەی لــە توانــای 

ــن  ــۆ کەڵکوەرگرت خــاوەن پیشەســازیەکان ب

لــە کاری هــەرزان لــە ئیرلەنــد دا دۆزیــەوە، 

و بــەم چەشــنە بــوو کــە بۆشــایی خســتەنێو 

ڕقــی  ئینگلیــزی  کرێــکاری  کرێکارانــەوە: 

لــە مانگرتنــی شــکێنی ئیرلرنــدی دەبێتــەوە 

نــەوی  ڕگــەزی  ئەندامێکــی  بەچــاوی  و 

مارکــس  دەڕوانێــت.  لێــی  پەســت  و 

بریتانیــا  هێزەکانــی  ئەگــەر  دەنووســێت 

ــددا  ــە ئیرلەن ــەرز ل بکشــێنەوە، شۆڕشــی ع

زۆر دوا ناکەوێــت و کەوتنــی دوابــەدوای 

ئەنجامەکــەی  عــەرزدار  خانەدانیــی 

ئێنگێلێســتانە  هاوشــێوەی  ڕووداوێکــی 

ســەرمایەداری  لەناوبردنــی  بــۆ  ڕێگــە  و 

تەجــت دەکات )نامــە بــۆ مایــەر و فۆکــت، 

بەڵگاندنــەی  ئــەم   .)1870 ئاپریلــی  9ی 

ــەی  ــەی زۆرب ــە بەپێچەوان ــس لەوانەی مارک

قەناعەتپێکــەر  کەمــر  بەڵگاندنەکانــی 

دەرکــەون، چــام لەمبــارە چنــگ لــە تاریکــی 

دەســوێ.

 بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە مەشــکین، 

ئێــم. ئێــن. 1981.

ڤەی. جەی. کێرنان

ئیمپێریالیزم و بازاڕی 
 imperialism and( جیهانی

)world market
تیــۆری  چەمکەکانــی  هەمــوو  لەنــاو 

ئیمپێریالیــزم  ڕەنگــە  مارکسیســتیدا، 

تێکەڵریــن شــێوە  کــە  بێــت  چەمکێــک 

ــەی  ــەو بنچین ــەدان ب ــن گوێپێن ــان زۆرتری ی

تیۆریکــە بەکاردەهێرنێــت کــە ئــەم چەمکــە 

پشــتی پێبەســتووە. گشــتیرین بەکارهێنانــی 

ــنووردار  ــەوەی س ــە گەڕان ــە ل ــەم زاراوەی ئ

بــە پەیوەندیــی ئابــووری و سیاســی واڵتانــی 

واڵتانــی  و  ســەرمایەداری  پێشــکەوتووی 

دواکەوتــووە. لەڕاســتیدا، لــە کاتــی جەنگــی 

جیهانیــی دووهەمــەوە وشــەی ئیمپێریالیــزم 

»چەوســانەوە«ی  و  ســەرکوت  لەگــەڵ 

واڵتانــی الواز و هــەژار بــە دەســتی والتانــی 

بەهێــز هاوتایــە. زۆربــەی ئەو نووســەرانەی 

ئیمپێریالیــزم  لــە  تەفســیرێکیان  وەهــا 

وەک  لێنیــن  باســی  دەدەن  بەدەســتەوە 

دەکــەن،  تیۆریــک  ســەرچاوەیەکی 

هەرچەنــدە کــە لێنیــن ڕەنــە لــە کاوتســکی 

دەگرێــت لەبــەر ئــەوەی کــە ئیمپێرایالیــزم 

بــەم شــێوەیە پێناســە دەکات. ئیمپێریالیــزم 

ــی  ــەیەکی کەڵەکەکردن ــە پڕۆس ــە ب ئاماژەی

ــە  ــی ل ــتێکی جیهان ــە ئاس ــەرمایەداری ل س

و  مۆنۆپۆلــی  ســەرمایەداریی  ســەردەمی 

ــە  ــزم وەک توێژینەوەیەک ــۆری ئیمپێریالی تی

ناوکۆیــی  لــە  کەڵەکەکــردن  دەربــارەی 

ــە  ــەم کەڵەکەکردن بازاڕێکــی جیهانــی کــە ئ

ــێ  ــاوەن س ــە خ ــەم تیۆری ــی. ئ ئافرێنەریەت

کەڵەکەکردنــی  شــیکاریی  توخمــە:1( 

خولبەندیــی   )2 ســەرمایەداری 

 )3 و  ســەردەمەکان  بــۆ  ســەرمایەداریی 

ناوکۆیــی  لــە  دیــاردە  خۆجێــی  پێگــەی 

بەســەر  جیهــان  سیاســیی  دابەشــکردنی 

ــەم  ــی یەک ــە توخم ــوە ک ــان«دا. لەوێ »واڵت

دەاللەتــە لــە توخمــی دووهــەم، تەنیــا دوو 

توخمــی لێکجیــا لەئارادایــە.  ئــەم توخامنــە 

لێکدەهاڵێــن تاکــو هێڵــە توێژینەوەییــەکان 

چــڕ  بەشــێوەیەکی  کــە  بەدیبهێنــن 

جیــان،  لێکــدی  بــەاڵم  لێکهەڵپێکــراون 

واڵتانــی  نێــوان  پەیوەندیەکانــی   )1

)»ڕکاباریــی  پێشــکەوتوو  ســەرمایەداریی 

کاریگەریــی   )2 ئیمپێریالیســتی«(، 

شــێوەبەندیە  لەســەر  ســەرمایەداری 

ناســەرمایەدارییەکان  کۆمەاڵیەتیــە 

بەرهەمهێنــان(،  شــێوازەکانی  )دەربڕینــی 

کــە  خەڵکــەی  ئــەو  ســەرکوتی   )3

دەســەاڵتدارێتی ســەرمایەداری بندەســتی 

بڕواننــە  نەتەوەیــی«  )»پرســی  کــردوون 

تیــۆری  چوارچێــوەی  لــە  نەتــەوە(. 

کارەکــەی  ئۆرتۆدۆکســدا،  مارکسیســتی 

ئیمپێریالیــزم  تیۆریکــی  بنچینــەی  لێنیــن 

بەرهەمــی  بەناوبانگریــن  پێکدەهێنێــت. 

ــەر  ــە ه ــە پەڕتووکێک ــەم بابەت ــەبارەت ب س

ــەم  ــە ئ ــەاڵم هەڵەی ــاوەدا، ب ــەم ن ــر ئ لەژێ

ــن  ــی لێنی ــی تیۆریک ــە یارمەتی ــە ب پەڕتووک

ــۆ شــیکاریی پەرەســەندنی ســەرمایەداری  ب

ــەی  ــن. بنچین ــی دابنێی ــتێکی جیهان ــە ئاس ل

دەنــا  نــاوی  لێنیــن  ئــەوەی  تیۆریکــی 

»گشــتێتی گەاڵڵەیەکــی ســادە« دەبێــت 
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لــە دوو وتــاری درێــژدا بدۆزینــەوە کــە 

ــیبووی  ــش نووس ــە پێ ــەک دوو دەی تاڕادەی

»دەربــارەی  لــە  بریتیــە  ناوەکانــی  و 

»پرســی بــازاڕ«ی درۆییــن« و »وێناکردنێــک 

مەبەســتی  ئابــووری«.  رۆمانتیزمــی  بــۆ 

لــە  بەرگریکردنــە  هــەم  وتارانــە  ئــەم 

لەهەمبــەر  مارکــس  کەڵەکــەی  تیــۆری 

ــی  ــەم مەرسەف ــۆری« ک ــی »تی بەڵگاندنەکان

تیۆرێــک  پەروەردەکردنــی  لێــرەوە  و 

لەمــەڕ بــازاڕی جیهانیــی ســەرمایەداریوە 

و هــەم ســەڵامندنی رسووشــتی پێشــڕەوی 

لــە  ڕەخنــە  بەمەبەســتی  ســەرمایەداری، 

)هەروەهــا  یۆتۆپیایــی  سۆســیالیزمی 

پــرۆدۆن(. بڕواننــە 

لیســتێکی  پەرتووکەکەیــدا  لــە  لێنیــن 

ــە  ــەم دیاردەی ــی ئ ــە جیاوازەکان تایبەمتەندی

هەنووکــە  کــە  دەدات  بەدەســتەوە 

»هەناردنــی   )1 بەناوبانگــە:  لیســتێکی 

کااڵ،  هەناردنــی  لەگــەڵ  ســەرمایە« 

 )2 هەیــە،  پلەیەکەمــی  گرینگیەکــی 

بەرهەمهێنــان و دابەشــکردن لــە تراســتەکان 

 )3 چڕدەبێتــەوە،  گەورەکانــدا  کارتێلــە  و 

ســەرمایەی بانکــی و پیشەســازی لەگــەڵ 

دەســەاڵتی   )4 دەبــن،  تێکــەڵ  یەکــر 

ســەرمایەداری جیهــان بەســەر پانتاکانــی 

ئــەم   )5 دابەشــدەکەن،  دەســەاڵتدا 

ــەواوە  ــڵ و ت ــان«ە کام ــکردنی »جیه دابەش

دەبێــت و دەاللەتــە لــەوەی کێشمەکێشــی 

بــۆ  داهاتــوو  ســەرمایەداریی  نێــوان_ 

خاڵــی  جیهانــە.  دابەشــکردنەوەی 

ــە، »هەناردنــی  ــەم تایبەمتەندیان یەکەمــی ئ

ــە هــۆکاری  ســەرمایە«، زۆرجــاران وەک تاق

ــتی  ــەردەمی ئیمپێرایالس ــی س شوناسبەخش

ڕەچاودەکرێــت. ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، 

هــەر بەوجــۆرەی لێنیــن لــە دوو وتــارە 

ئــەم  دێنێتــەوە  بیرمــان  تیۆریکەکەیــدا 

ــە  ــە ک ــە لێرەوەی ــەم لێڵی ــە. ئ ــە لێڵ زاراوەی

کااڵکان ســەرمایەن، یەکێکــن لــەو فۆرمانەی 

کــە ســەرمایە لــە ڕەوتــی گەڕانــدا دەیگرێتــە 

M-C… P… C”- بــەم چەشــنە،  خــۆی 

ســەرمایەی  پارەیــی_  )ســەرمایەی   ”M

کااڵیــی،  ســەرمایەی  بەرهەمهێنەرانــە_ 

ــی(. ــەرمایەی پارەی ــانەوە س ــەوکات دیس ئ

پێداچوونــەوەی  و  پشــکنین  پێــش 

تایبەمتەندیــەکان  بــۆ  کــە  خاڵــەی  ئــەم 

ــارە  ــی پ ــزم هەناردن ــی ئیمپێریالی تایبەتەکان

ــت  ــە، دەبێ ــەرمایەی بەرهەمهێنەرانەی و س

کاربــردی وشــەی هەنــاردن بخوێنینــەوە 

ســەرچاوانەدا،  لــەم  بچینــەوە.  پێیــدا  و 

خووڵــەی  زاراوەی  بــە  ئیمپێریالیــزم 

ســەرمایە نــاوازە نابێتــەوە بەڵکــو بە وشــەی 

تایبەتــی هەنــاردە دیــاری دەکرێــت کــە 

ــە  ــە ســەرماییەیانەی ک ــەو جووڵ ــوان ئ لەنێ

نەتەوەییــن و ئــەو جووڵــە ســەرمایەییانەی 

جیــاوزی  بەزەقــی  نێونەتەوەیــی  کــە 

ــی  ــا تێپەڕاندن ــە تەنی ــوە ک ــت. لەوێ دادەنێ

ســنوور یــان وێســتگەی گۆمریکــی گۆڕانێک 

ــەم  ــت  ئ ــادات، دەبێ ــەرمایەدا ڕوون ــە س ل

دابەشــکارییە شــیکارانە ڕوون بکەینــەوە کە 

ســنوورە سیاســیەکان بــۆ جووڵــەی ســەرمایە 

ــە. بەگوتەیەکــی دیکــە، دەبێــت  ــای چی مان

ــک  ــی کۆمەڵێ ــە بۆچ ــەوە ک ــی بکەین ڕوون

)بۆمنوونــە  پێویســن  دیکــە  چەمکــی 

ــە  ــزم بۆخــۆی( تاکــو بتوانرێــت ل ئیمپێریالی

کۆمەڵگایەکــی ســەرمایەداری ئابســراکتەوە 

بــەرەو ڕێســابەندیەکی دیاریکراوتــر بڕۆیــن 

ــان  ــی واڵت ــان بەپێ ــکردنی جیه کــە دابەش

ــە ئاشــکرا  ــرەدا ب ــەوەی لێ ــەوە. ئ دەخوێنێت

مەبەســتە مانــا پاڵەکیەکانــی چەمکێکــە بــۆ 

واڵتێــک. ئــەوەی تێگەیشــتنی لێنیــن لــە 

ئیمپێریالیــزم لــە تێگەیشــتنی کاوتســکی 

جیادەکاتــەوە شــیوازی ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــیدا.  ــکاریی سیاس ــەڵ دابەش ــکرایە لەگ ئاش

ــی  ــە لێنینیســتیەکەدا، هەناردن ــە ناوبەندی ل

ســەرمایە لــە ناوکۆیی سیاســەتدا ڕوودەدات 

جۆراوجــۆرەکان  بااڵدەســتە  چینــە  کــە 

دەســەاڵتەکەی  و  کــردووە  دابەشــیان 

نوێنەرایەتیــی  واڵتێــک  هــەر  دەوڵەتــی 

دەکات. بــەم چەشــنە هەناردنــی ســەرمایە 

نێوەنجیکارانــەی  دەوری  لــە  دەاڵلــەت 

هێزەکیــی  پێکناکۆکیــی  و  دەوڵەتــان 

ئــەم  بااڵدەســتە.  چینــی  بەرژەوەندیــی 

ــوان  ــت لەنێ ــە دەتوانێ ــە هێزەکی پێکناکۆکی

دەولەتانــی ســەرمایەداری )ڕکابەریــی نێوان 

ــوان دەوڵەتێکــی  ــان لەنێ ســەرمایەداری(، ی

ســەرمایەداری و دەوڵــەت یــان چینێکــی 

بێــت  ســەرمایداری  پێــش  بااڵدەســت 

)بەردەوامێتیــی شــێوازە بەرهەمهێنەرانەکان 

و پرســی نەتەوەیــی(. لێنیــن جەغدێکــی 

نێــوان  ڕکابەریــی  لەســەر  تایبەتــی 

ســەرمایەداری کــردەوە و ئــەم ئەنجامگیریە 

و  پــەرەدا  خــۆی  گرینگــەی  سیاســیە 

پــەروەردەی کــرد کــە کەڵەکەکــردن لــە 
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گرۆیەتیــەک  ئیمپێریالیســتیدا  ســەردەمی 

بــەرەو جەنگگەلــی نێــوان ســەرمایەداری 

کــە  چوارچێوەدایــە  لــەم  ســازدەکات. 

جەنگــی جیهانیــی یەکەمــی بــە جەنگــی 

ئیمپێریالیســتی ناودێرکــرد و ئەمــەی کــە 

کۆمینتێرنیــش جەنگــی جیهانیــی دووهەمــی 

تــا کاتــی هێرشــی نازیــەکان بۆســەر یەکێتــی 

ــرد. ــاس ک ــێوەیە ب ــەم ش ــەر ب ــۆڤیەت ه س

کاوتســکی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 

نێــوان  پەیوەندیــی  وەک  ئیمپێریالیزمــی 

و  پێشــکەوتوو  ســەرمایەداریی  واڵتانــی 

واڵتانــی پەرەنەســەندوو )»ناوچــە کشــت و 

ــکرا  ــە ئاش ــە دەکات و ب ــەکان«( پێناس کاڵی

ــە  ــوان چین ــی نێ ــە پێکناکۆکیەکان ــە ک پێیوای

ــەرمایەداری  ــی س ــە واڵتان ــتەکان ل بااڵدەس

ئیمپێریالیزمــدا  ســەردەمی  درێــژەی  لــە 

ئــەم  بزربوونــە.  و  بــوون  هەبــا  ڕوولــە 

کاوتســکی  تیــۆری  بنچینــەی  دووانــە 

ســەرچاوەکانی  جیاکــەرەوەی  الیەنــی 

پەیوەندیــداری ئیمپێریالیــزم لــە کۆتایــی 

جەنگــی جیهانیــی دووهــەم بەمــالوە و بــە 

ــتەییدا  ــۆری وابەس ــە تی ــێوە ل ــن ش ڕوونری

بــووە. ئــەم ســەرچاوانە هەمــوو جەغدیــان 

لەســەر ســوڵتەی ئیمپێریالیســتی بەســەر 

واڵتانــی دواکەتــووە، بــەم ڕوانگــە داپــۆرشاو 

یــان ئاشــکرایەوە کــە چینــی ســەرمایەداری 

لــە  ئەمریــکا،  یەکگرتووەکانــی  واڵتــە 

بەمــالوە،  دووهــەم  جیهانیــی  جەنگــی 

بتوانێــت  کــە  بەهێزبــووە  ئەوەنــدە 

ســەرجەمی چینــە ســەرمایەدارەکانی دیکــە 

بــۆ ئاســتی مشــتەریەک دابەزێنێــت.

ــەم تەفســیرانە لەمــەڕ  ــە ل ــە کام ئەمــەی ک

پرســێکی  هــەم  ڕاســتە،  ئیمپێریالیــزم 

تیــۆری  تیۆریکــە.  هــەم  و  ئەزموونــی 

ــۆری  ــی تی ــن دەرەنجام ــی لێنی ئیمپێریالیزم

کەڵەکــەی مارکســە. ســەرمایەدار دەرخــەری 

ــە  ــگای چینایەتی ــی کۆمەڵ ــی تایبەت فۆرمێک

پێشــکەوتنەکەی  تایبەتەکانــی  یاســا  و 

ــە  ــەو پێی ــە ب ــۆ شــێوازێک ک ــەوە ب دەگەڕیت

بەرهەمێکــی زیــادە لــە بەرهەمهێنەرانــی 

ئــەم  هەڵدەهێنجرێــت.  ڕاســتەوخۆ 

لــە  زیــادە  بەرهەمــی  هەڵهێناجاندنــەی 

بەرهەمهێنانــدا ڕوودەدات و لــە کۆمەڵــگای 

ــتی  ــی و فرۆش ــی کڕین ــەرمایەداریدا بەپێ س

هێــزی  فرۆشــتنی  و  کڕیــن  کارە.  هێــزی 

کارە کــە هــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ رسووشــتی 

جەوهەریــی ســەرمایەداری و هــەم ئــەم 

دەکات.  دیــاری  جەوهەریــە  رسووشــتە 

ــکاران  ــی کرێ ــۆ جیای ــەوە ب ــە دەگەڕێت ئەم

ــە  ــان )بڕوانن ــتەکانی بەرهەمهێن ــە کەرەس ل

هــەر  و  ســەرەتایی(،  کەڵەکەکردنــی 

ئەمــەی کــە ئــەم جیایــی دەســتەبەربوو 

شــێوازێک  کار  هێــزی  کااڵیــی  پێگــەی 

دادەســەپێنێت کــە لەڕێگەیــەوە کۆمەڵــگای 

ــەوە.  ــۆی بەرهەمدەهێنێت ــەرمایەداری خ س

ئــەم بەرهەمهێنانەوەیــە دەبێــت لەڕێگــەی 

دەبێــت  دەســتەبەربێت:  کااڵوە  گەڕانــی 

کرێکارانــوەی  بــەە  بدرێــت  حەقدەســت 

خاوەندارێتیەکەیــان لــە زەوت کــراوە تــا 

ــان چیــر  ــڕن کــە بۆخۆی ئــەو کااڵیانــە بک

ــەرمایەداران  ــەوە، س ــن بەرهەمیبهێنن ناتوان

ــو ســەرمایەی  ــت کااڵکان بفرۆشــن تاک دەبێ

کاوتسکی 
ئیمپێریالیزمی 
وەک پەیوەندیی 
نێوان واڵتانی 
سەرمایەداریی 
پێشکەوتوو 
و واڵتانی 
پەرەنەسەندوو 
پێناسە دەکات و 
بە ئاشکرا پێیوایە 
کە پێکناکۆکیەکانی 
نێوان چینە 
بااڵدەستەکان 
لە واڵتانی 
سەرمایەداری لە 
درێژەی سەردەمی 
ئیمپێریالیزمدا 
ڕوولە هەبا بوون و 
بزربوونە



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 126
ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

No.(65 - 64) December .2017

پارەیــی دەســتەبەر بکــەن بۆئــەوەی بتوانــن 

ــان  ــتەکانی بەرهەمهێن ــزی کار و کەرەس هێ

پڕۆســەی  ســەرلەنوێ  و  دابیبکــەن 

دەســتپێبکەنەوە. بەرهەمهێنــان 

لێرەوەیــە کــە کۆمەڵــگای ســەرمایەداری 

ــتاندن،  ــی دانووس ــی بەردەوام ــە بازنەیەک ب

)مــەداری  مســۆگەریی  و  بەرهەمهێنــان 

و  بەرهەمدەهێرنێتــەوە  ســەرمایە( 

لێرەوەیــە کــە مارکــس ســەرمایە بــە بەهــای 

ــە  ــەرمایە ب ــت. س ــەوە دەزانێ خۆبەرینکردن

ــا  ــراوی بەه ــی دیاریک ــتاندنی بڕێک دانووس

ــزی کار و  ــەر هێ ــارە لەهەمب ــی پ ــۆ فۆرم ب

بەرهەمهێنــان،  کەرەســتەکانی  هەروەهــا 

پڕۆســەی بەرهەمهێنانەوە دەســتپێدەکاتەوە 

کااڵ  ئاپۆرەیەکــی  لەبەرهەمهێنــان  و 

ســەرهەڵدەدات  بەرینکــراو  بەهــادارە 

پارەیــی  ســەرمایەی  وەک  دەبێــت  کــە 

خــۆ  پڕۆســەی  ئــەم  ببێــت.  مســۆگەر 

ــەری،  ــتێنی ڕکاب ــە بەس ــە، ل بەرینکردنەوەی

لــە ئاســتێکی گەشــەکەردا پێشــدەکەوێت و 

ــەرمایەیە.  ــەوەی س ــۆری بەرینکردن وەک تی

ــەوەی ســەرمایەیە  ــۆرەی بەرینکردن ــەم تی ئ

ــەر  ــە ه ــە ل ــتیە و جودای ــی گش بەتەواوەت

ــە  ــوێنگەیی. هەرک ــتێنێکی ش ــنە بەس چەش

خوێندنــەوەی  و  پشــکنین  بپەرژێیەســەر 

هێــج  جیهــان،  سیاســیی  دابەشــکردنی 

ــەوەی  ــەڕ بەرینبوون ــەت لەم تیۆرێکــی تایب

ــۆرەی  ــەم تی ــت. ئ ــت نابێ ــەرمایە پێویس س

کــە مارکــس لــە ســەرمایەدا پــەروەردەی 

ــەری شــیکاریی کــەم  ــی بەرامب دەکات، خاڵ

شــیکاریی  بەتایبــەت  مەرسەفگــەراکان، 

ئەنجامگیریــە  ئــەم  کــە  لۆکزەمبۆرگــە 

ســەرمایەداری  کــە  دەکاتــەوە  ڕەت 

خۆبەرهەمهێنــەرە و لێرەوە ڕاســتکردنەوەی 

تیۆرێکــی تایبــەت ســەبارەت بــە جوولــەی 

ســەرمایە لەنێــوان ناوجــە جوگرافیــەکان بــە 

پێویســت دەزانێــت.

ئەنجامەکــەی  مارکــس  بۆچوونــی 

ســەرمایەداری  زەقــی  خوڵبەندیــی 

هــۆکاری  ڕوونکردنــەوەی  بەمەبەســتی 

فۆرمــە  لــە  ســەرمایە  نێونەتەوەیــی 

پارەیــی،  )ســەرمایەی  جۆراوجۆرەکانیــدا 

ــەرمایەی  ــە و س ــەرمایەی بەرهەمهێنەران س

کــە  بەوشــێوەی  هــەر  کااڵیــی(ە. 

باســکرا، ســەرمایە بەپێــی رسووشــتەکەی 

قۆناغــی  لــە  بەریندەکاتــەوە.  خــۆی 

ســەرمایەداریدا  پەرەســەندی  ســەرەتایی 

و  پارەیــی  ســەرمایەی  ئاســۆی جووڵــەی 

ــەر پەرەنەســەندوویی  ــە لەب بەرهەمهێنەران

پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیەکانــی بەرهەمهێنــان 

لەهەمــوو  ســنووردارە.  و  بەرتەســک 

ئەوشــتەی مارکــس نــاوی دەنێــت »قۆناغــی 

ــەزراوە  ــۆردا، دام ــان مانۆفاکت ــی« ی کارگەی

کریدیتیەکانــی ســەرمایەداری تارادەیــەک 

پەرەنەســەندوون و جووڵــەی ســەرمایەی 

شــێوەبەندیی  لەنــاو  هــەم  پارەیــی، 

هــەم  و  ســەرمایەداری  کۆمەاڵیەتیــی 

لەنێــوان ئــەم شــێوەبەندیانە و شــێوەبەندیە 

پێــش ســەرمایەداریەکان، دژوار دەکەنــەوە. 

ســەرباری ئــەوە، لــەم قۆناغــە ســەرەتاییەی 

بەشــێکی  ســەرمایەداریدا،  پەرەســەندنی 

ســەرمایەداری  پێــش  جیهــان،  بەرجــاوی 

ســنووردار  گەلێــک  پــارە  دەوری  و 

ســەرمایەی  جووڵــەی  لێــرەوە  و  بــوو 

پەیوەندیــە  بەرهەمهێنەرانــە  و  پارەیــی 

شــێوەبەندیە  دەرەوەی  کۆمەاڵیەتیەکانــی 

کۆمەاڵیەتیــەکان ســنوورداری دەکــردەوە. 

لێکەوتــەی جووڵــەی نێونەتەوەیی ســەرمایە 

ــەرمایەی  ــەم س ــەی یەک ــەدا بەپل ــەم خول ل

بازرگانیــە  ئــەم  و  )بازرگانــی(ە،  کااڵیــی 

زیــاد لــە پێشــوو بازاڕێکــی جیهانــی بــۆ 

بەرهەمهێنــان پــەرەدەدات. لــەم بازرگانیەدا 

خــاوەن  بەرهەمهێرناوانــەی  کااڵ  ئــەو 

ــان  ــەرمایەدارین گرۆیرتی ــەرچاوەیەکی س س

هەیــە بــۆ دانوســتاندن لەهەبــەر مەتریالــی 

خواردەمەنیــەکان  بەرهەمــە  و  خــاو 

پەیوەندیــە  چوارچێــوەی  لــە  کــە 

ســەرمایەداریەکان  پێــش  کۆمەاڵیەتیــە 

)وەک کۆیلــەداری( دا بەرهــەم دەهێرنێــن. 

بەدواهاتــی ئــەم بازرگانیــە بــۆ شــیوەبەندیە 

ســەرمایەداریەکان  پێــش  کۆمەاڵیەتیــە 

موناقەشــەیەکی  و  بــاس  جێگــەی 

ــی  ــەت بەلەبەرچــاو گرتن بەرچــاوە و بەتایب

شــێوازە  بەردەوامەتیەکانــی  شــێکاریی 

بەرهەمهیرنانــەکان، بــۆ تیــۆری ئیمپێریالیــزم 

ڕەهەندێکــی گرینگــە. بەشــێکی نووســەران 

بەڵگانــدن بــۆ ئــەوە دەکــەن کــە بازرگانــی 

وەک خــۆی تــەواوە تاکــو شــێوەبەندیە پێش 

ســەرمایەداری  بکاتــە  ســەرمایەداریەکان 

)ســویزی و ئەوانیــدی 1967(، و ئەمــەی کــە 

ــە  ــدا ناوچ ــەدەی نۆزدەهەم ــژەی س لەدرێ

لەڕاســتیدا  جیهــان  پەرەنەســەندووەکانی 

بــەم چەشــنە گۆڕانیــان بەســەردا  هــەر 
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گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

ــەرە  ــێوازە بەرهەمهێن ــە ش ــووە )بڕوانن هات

ئەمــە،  ســەرباری  ناســەرمایەدارییەکان(. 

دەکات  ئــەوە  بــۆ  بەڵگانــدن  مارکــس 

کــە بازرگانیــی جیهانــی بەتەنیــا، لەژێــە 

بــەرەو  بازرگانیــدا،  ســەرمایەی  ســوڵتەی 

پێــش  پەیوەندیــە  وشــککردنەوەی 

لەڕێگــەی  دەڕوات.  ســەرمایەداریەکان 

بەڵگانــدن  هێڵــەی  ئــەم  بەدواداچوونــی 

کــە  بگەیــن  ئەنجامــە  بــەم  دەتوانیــن 

ــە  ــازاڕی جیهانیل ــەرەتایی ب ــتنی س پێگەیش

پەرەســەندنی  لــە  پێشــگرتن  ئاراســتەی 

ــی  ــن گوتەن ــی لێنی ــە واڵتان ســەرمایەداری ل

»دواکەوتــوو« یــان ناوچــە کۆلۆنــی یــان 

بــەم  نیمچــە کۆلۆنیەکانــدا دەجووڵێــت. 

بەرهەمهێنانــی  خولــەی  لــەم  چەشــنە، 

ــەرمایەداری  ــەوەی س ــدا، بەرینبوون کارگەیی

و  گــۆڕی  کۆمەاڵیەتیەکانــی  پەیوەندیــە 

واڵتانــی  لــە  بەرهەمهێنەرەکانــی  هێــزە 

بووبــە  بــەاڵم  پــەرەدا،  ســەرمایەداریدا 

و  گــۆڕان  هەمــان  لەبــەردەم  لەمپــەر 

پەرەســەندندا.

ســەرباری ئەمــە، لــە نیــوەی دووهەمــی 

ســەرمایەداری  نۆزدەهەمــدا  ســەدەی 

نــا  نــاوی  کــە  نــاو قۆناغێکــەوە  چــووە 

ب  )ســەرمایە،  مۆدێــرن«  »پیشەســازیی 

 ،)14 و   13 چاپتەرەکانــی  بەتایبــەت   ،1

بەرهەمهێنانــی  جیاکەرەوەکــەی  الیەنــی 

زیــادەی ڕێژەیــی و هاوتەریــب  بەهــای 

و  ســەرمایە  گردبوونــەوەی  بــۆ  بــوو 

کریدیتیــەکان  دامــەزراوە  پەرەســەندنی 

ــە  ــەم گردبوونەوەی ــانکردنەوەی ئ ــۆ هاس ب

بــوو. ئــەم قۆناغــە دەســپێکی ســەردەمێکە 

ســەرمایەداریی  نــاوی  لەژێــر  کــە 

و  پێدەکرێــت،  ئامــاژەی  مۆنۆپۆلیــدا 

بەراوەردێکــی  لــە  بەرهەمهێنــان  تیایــدا 

)چڕبوونــەوە(  گەشــە  ڕوولــە  هــەردەم 

مۆنۆپۆلــکاری  بــەرەو  ئاراســتەیەک  دا، 

لــە ئاســتێکی نەتەوەیــی و نێونەتەوەیــدا 

ڕێســابەندیی  لــە  بەدیدەهێنێــت. 

ــەم  ــدا، ئ ــان لێنین ــس و پاش ــی مارک تیۆریک

ــە هاوشــانی  ــە دەبێت پڕۆســەی مۆنۆپۆلکاری

خاڵــەش  ئــەم  توونــدەوە.  ڕکابەریەکــی 

کــە  شــێوەی  ورووژێنەرە.بــەو  بــاس 

باســکرا، کاوتســکی مۆنۆپۆلکاریــی بەمانــای 

دژبــەری  وەک  وشــەکە،  ڕاســتەقینەی 

ڕکابــەری و وەک هێــامی کۆتایــی ڕکابەریــی 

نێــوان ســەرمایەداری رشۆڤــە و تەفســیر 

کــرد. بوخارین پرابێرژانســکی هەڵوێســتێکی 

ــاوەڕەدا بــوون  ــەو ب ــان وەرگــرت و ل میانەی

لــە قۆناغــی ســەرمایەداریی مۆنۆپۆلیــدا، 

ســەرمایەداریدا  واڵتانــی  نــاو  ڕکابەریــی 

واڵتانــی  لەنــاو  بــەاڵم  دەچێــت،  لەنــاو 

ــت. زاراوەی  ــژەی دەبێ ــەرمایەداریدا درێ س

دەوڵەتــی  مۆنۆپۆلیــی  ســەرمایەداری 

ــا  ــەوەی وا شــوێنگەیەک وێن ــرنا بۆئ بەکارهێ

بــکات. پێناســە  و 

بەڵگاندنەکــەی  لــە  پەیڕەویکــردن  بــە 

ــکاری  ــەی مۆنۆپۆل ــن، پێکهات ــس و لێنی مارک

و ڕکابەریــی تووندەوبــوو لــە ســەردەمی 

ئــەم  دەبێتــەوە.  قــوت  ئیمپێریالیزمــدا 

ســەرمایەداریدا  واڵتانــی  لــە  پێکهاتەیــە 

ئاراســتەیەک لــە شــێوەی جەنگــی نێــوان 

ســەرمایەداری دەخولقێنێــت و لــە پانتــای 

ئابووریــدا ئــەم لێکدژیــە شــێوەی هەناردنــی 

پەرەســەندنی  دەگرێتەخــۆی.  ســەرمایە 

تێکهەڵکێشــت  کریدیتــی  سیســتمی 

ســەرمایەی دارایــی و پیشەســازی هاســان 

دەکاتــەوە )بڕواننــە ســەرمایەی دارایــی(، 

بەجۆرێــک کــە هەناردنی ســەرمایەی پارەیی 

لــە ئاســتێکی بەربــكاڵودا مســۆگەر دەبێــت. 

ئیمپێریالیزمــدا  ســەردەمی  لەهەمــوو 

هەناردنــی ســەرمایەی پارەیی )و ســەرمایەی 

بەرهەمهێنەرانــە کــە لەخــوارەوەدا باســی 

ــی ســەرمایەداریی  ــوان واڵتان ــن( لەنێ دەکەی

ئەنجــام  و  بەڕێوەچــووە  پێشــکەوتوودا 

دەدرێــت و هــەر ئــەم خاڵــە ســەبارەت 

ــتە.  ــش ڕاس ــەرمایەی کااڵیی ــەی س ــە جووڵ ب

ــەندوویی  ــۆ پەرەنەس ــەوە ب ــە دەگەڕێت ئەم

ــەم  ــەکان و ه ــە کۆمەاڵیەتی ــەم پەیوەندی ه

واڵتانــی  لــە  بەرهەمهێنەرەکانــە  هێــزە 

ســەرەکی  باســی  دوو  دواکەوتــوودا. 

بــە  پەیوەندیــدارەکان  ســەرچاوە  لــە 

ــی  ــا الیەن ــە ئای ــە ک ــەوە ئەمەی ئیمپێریالیزم

ڕکابەریــی  ســەردەمە  ئــەم  جیاکــەرەوەی 

کــە  ئەمــەی  و  ســەرمایەدارییە  نێــوان 

ــی  کارتێکەریــی هەناردنــی ســەرمایەی پارەی

بەرهەمهێنەرانــە  ســەرمایەی  بەتایبــەت  و 

پەرەنەســەندووەکان  ناوچــە  لەســەر 

ــی  ــە ڕوانگەیەک ــەم، ل ــی دووه ــە. پرس چلۆن

مارکسیســتیەوە، بریتیــە لەمــەی کــە ئایــا 

چوارچێوانــەدا  لــەم  ســەرمایە  هەناردنــی 

ڕووی لــە گۆڕانــی واڵتانــی پەرەنەســەندووە 

واڵتانــەدا  جــۆرە  لــەم  ســەرمایەداری  و 
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پــەرەدەدات. ئەگــەر وابێــت، ســەرمایەداری 

ــڕەو  ــە پێش ــدا ب ــەردەمی ئیمپێریالیزم ــە س ل

ــا ئەوشــوێنەی کــە گرۆیەتیــی  دادەنرێــت، ت

ســەرمایەداری لەڕێگــەی بەرهەمهێنانــەوەی 

پەرەنەســەندوودا  واڵتانــی  لــە  خۆیــەوە 

پابەنــدە بــە پەرەســەندنی پێشــڕوەی هێــزە 

بەرهەمهێنــەرەکان و پەیدابوونــی پڕۆلێتاریــا 

وەک هێزێکــی گرینــگ لــە پانتــای خەباتــی 

چینایەتیــدا بێــت.

ــە  ــە ک ــۆری ئیمپێریالیزمدای ــەی تی ــەم خاڵ ل

خوێندنــەوەی ڕاشــکاوانەی دابەشــکردنی 

ــەر  ــەر ه ــتە. ئەگ ــان پێویس ــیی جیه سیاس

بەوشــێوەی مارکــس بەڵگاندنــی بــۆ دەکات، 

پەرەســەندنی  تەنیــا  بــە  دانوســتاندن 

ســەرمایەداریی دەســتەبەر نــاکات، کەواتــە 

توندووتیــژی پێویســتە تاکــوو پەیوەندیــە 

ســەرمایەداریەکان  پێــش  کۆمەاڵیەتییــە 

تێکبشــکێنێت کــە دەبنــە ڕێگــەر لەبــەردەم 

کــڕی  کاری  کاری  هێــزی  پەرەســەندنی 

گرتــەی ئــازاددا و بەکارهێنانــی توندوتیــژی 

دەوڵەتــی  بااڵدەســتیی  و  چاودێــری 

پێویســتە. گــەر بــۆ لێنیــن بگەڕێینــەوە، 

قوتابخانەیەکــی بیرکردنــەوەی مارکسیســتی 

بەڵگاندنــی بۆئــەوە کــردووە کــە چینــە 

ــەرمایەداریی  ــی س ــە واڵتان ــتەکان ل بااڵدەس

پێشــکەوتووددا ڕوویــان لــە یەکێتیــە لەگەڵ 

ــەرمایەداریەکان  ــش س ــتە پێ ــە بااڵدەس چین

لــە واڵتانــی دواکەوتــوودا و ئەمــەی کــە 

خۆجێیــی  بوورژوازیــی  یەکێتیــە  ئــەم 

واڵتانــی دواکەوتــوو لــە برپاکردنی شۆڕشــی 

ــی ســەرکەوتووانە کــە دەســەاڵتی  بوورژوای

ڕادەگرێــت  بەدیبهێنێــت  بــۆ  دەوڵەتیــی 

ــێ  ــی(. بەب ــی نەتەوەی ــە بوورژوازی )بڕوانن

ــی  ــوورژوازی خۆجێ ــی ب دەســەاڵتی دەوڵەت

الواز و ســەرمایەداری پەرەنســەندوو وەک 

خــۆی دەمێنێتــەوە.

بــە  ســەرمایەداری  شــیکاریەدا  لــەم 

ســوڵتەی  بــەاڵم  دادەنرێــت،  پێشــڕەو 

ــەی  ــان لەڕێگ ــەر جیه ــتی لەس ئیمپێریالیس

ســەرمایەداریەکانەوە  بااڵدەســتە  چینــە 

لــە  پەرەســەندنی  لەمپــەری  دەبێتــە 

بوورژوازیــی  پەرەنەســەندوودا.  جیهانــی 

ــەوە لەگــەڵ  خۆجێیــی بەهــۆی ناکۆکیەکانی

بەشــێوەیەکی  ئێمپراتۆریــدا  بوورژوازیــی 

هێزەکــی بــە هێزێکــی دژە ئیمپێریالیســتی 

نووســەران،  لــە  هەندێــک  دادەنرێــت. 

ئــەو  گوتەیــە  لــەو  تۆنــگ،  ماۆتێســێ 

خەباتــی  کــە  وەردەگــرن  دەرنجامــە 

چینایەتــی لــە واڵتانــی پەرەنەســەندوودا 

قۆناغــی  یەکــەم  هەیــە،  قۆناغــی  دوو 

بــۆ  ســەرەتاییە  ئیمپێریالیســتیی  دژە 

ــە  خســتنی دەســەاڵتدارێتی لێکــدراوی چین

ســەرمایەی  و  ســەرمایەداریەکان  پێــش 

قۆناغــی  دیکــە  ئــەوی  و  ئێمپراتۆریــا 

شۆڕشــی سۆسیالیســتی کــە بــەدوای خاڵــی 

یەکەمــدا دێــت. قۆناغــی یەکــەم، کــە مــاو 

ــیی  ــا »دێمۆکراس ــاوی دەن ــگ ن ــێ تۆن تێس

وەرزێــران  پڕۆلێتاریــا،  یەکێتــی  نــوێ«، 

النیکــەم  یــان  بوورژوازیــی خۆجێیــی،  و 

ــی  ــی خۆجێ ــی بوورژوازی ــک توخم کۆمەڵێ

کــە ناکۆکــی بەهێزیــان لەگــەڵ ســەرمایەی 

پێویســتە. هەیــە،  ئێمپراتۆریــا 

خەباتێکــی  کــە  گشــتیەی  گــوزارە  ئــەم 

یەکــەم  بەپلــەی  ئیمپێریالیســتی  دژە 

ــە  ــش مەرجــی شۆڕشــی سۆسیالیســتیە ل پێ

ــی بااڵدەســتی  ــر ســوڵتەی چین ــی ژێ واڵتێک

ــەک جێگــەی  ــش ســەرمایەداریدا تاڕادەی پێ

ســەربەری  نیــە.  موناقەشــە  و  بــاس 

هەمــوو ئەمانــە، بــاس لەســەر ئەوەیــە کــە 

ــر  ــەندوو پ ــەرە نەس ــی پ ــەی واڵتێک ئەوکات

ســەرمایەداریە، دەبێــت چــۆن ئیمپێریالیــزم 

شــیبکرێتەوە. هەندێــک بەڵگــە دەهێننــەوە 

هــەر ئەمەی کــە واڵتانــی پر ســەرمایەداری 

ئــەوە  چاوەڕێــی  دەتوانیــن  دەبنــەوە، 

ــەرە  ــک پ ــۆ ئاســت و بونیادێ ــە ب ــن ک بکەی

بســتێنن و پێبگــەن کــە هاوشــێوەیە لەگــەڵ 

ــادی واڵتانــی ســەرمایەداریی  ئاســت و بونی

ــە  ــەی ک ــی و ئەم ــکەوتووی هەنووکەی پێش

لەڕاســیدا لــە کۆمەڵێــک واڵتــی وەک بڕازیل 

و مەکزیکــدا لــە ڕووداندایــە )وارن 1973(. 

تیۆریســیەنەکانی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 

تەنانــەت  بۆچوونــە  ئــەم  وابەســتەیی 

و  دەکەنــەوە  ڕەت  ئەگەرێــک  وەک 

شــێوەبەندیە  وەســفی  و  وێناکــردن  بــۆ 

لــە  ســەرمایەداریەکان  پــر  کۆمەاڵیەتیــە 

لــە  کەڵــک  پەرەنەســەندوودا  جیهانــی 

ســەرمایەداریی  »پەرەســەندنی  زاراوەی 

پەرەســەندنی  )یــان  وابەســتە« 

وەردەگــرن.  »خــوار«(  ســەرمایەداریی 

باقــی  و  بریــق  زاراوەیــە  ئــەم  گەرچــی 

خــۆی هەیــە بــەاڵم بەگشــتی بەشــێوەیەکی 

تــەواو زەینــی بــەکار دەهێرنێــت و ئــەو 

تایبەمتەندیــە جیاکەرەوانــەی کــە تیــۆری 
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وابەســتەیی دەیخاتــە پــاڵ »ســەرمایەداریی 

تایبەمتەندیــە  بەگشــتی  وابەســتەوە« 

ســەرمایەداریی  واڵتانــی  جیاکەروەکانــی 

لــە  هەنووکەییــە  پەرەنەســەندووی 

گۆڕانــی  ســەرەتاییەکانی  قۆناغــە 

ــە تایبەمتەندیــی  ســەرمایەدارانەکەیاندا. تاق

کــە  ئەمەیــە  جیــاوازە  کــە  جیاکــەرەوە 

واڵتانــی پــر پەرەنەســەندووی هەنووکەیــی 

بکەونەبــەر  ســەردەمێکدا  لــە  دەبێــت 

تیایــدا  کــە  ســەرمایەداریەوە  گۆڕانــی 

پێشــوەخت چۆتــە ژێــر ســوڵتەی دەســەاڵتە 

تیۆریســیەنەکانی  ســەرمایەداریەکانەوە. 

ــی  ــیکاریەکەیان بەپێ ــۆی ش ــتەیی ک وابەس

ســەرجەمی  بەجۆرێــک  واقیعەیــە،  ئــەم 

وەک  پەرەنەســەندوو  واڵتانــی  بزووتنــی 

و  دەرەکــی  ســوڵتەی  ڕووتــی  واڵمێکــی 

زۆر  بەمانایەکــی  ئیمپێریالیــزم  زاراوەی 

واڵتانــی  پەیوەندیەکانــی  ســنووردار 

واڵتانــی  و  پێشــکەوتوو  ســەرمایەداریی 

دواکەوتــوو دەخرێتەگــەڕ. زێدەبــاری ئەمە، 

پەرەســەندی ســەرمایەداریی وابەســتە کــە 

ــە،  ــتەیی گریامنیان ــیەنەکانی وابەس تیۆریس

بــەم  بەشــیوەیەکی لۆژیکــی پشتبەســن 

گوزارەیــەوە کــە ڕکابــەری لەنــاو و لەنێــوان 

پێشــکەتوودایە.  ســەرمایەداریی  واڵتانــی 

ــە  ــەی ڕکابەریەی ــی بانگەش ــەم کەوتن هەرئ

ئێمپراتۆریــا  ســەرمایەداریی  کــە 

ســنووردارکردنەوەی  بــەرەو  پاڵدەنێــت 

پەرەســەندنی ســەرمایەداری لــە واڵتانــی 

پەرەنەســەندوودا وەک الیەنێکــی پاراســتنی 

ئــەم  خــۆی.  مۆنۆپۆلیەکانــی  شــوێنگە 

لــە  ڕووکەشــیە  و  ســەرزارەکی  ڕوانگــە 

ــااڵنەی  ــەم س ــی ل ــەرمایەداریی مۆنۆپۆل س

کراوەتەســەر  زۆری  هێرشــێکی  دواییــدا 

.)1981 ویکــس   ،1977 )کلیفتــۆن 

پــاش  کــە  بڵێیــن  نیــە  زێدەڕۆیــی 

ــزم،  ــۆری ئیمپێریالی ــن تی ــەی لێنی زەمەنەک

پــاش  کــە  بەرهــەم  کۆمەڵێــک  جگــە 

ــەوە و  جەنگــی جیهانیــی دووهــەم باڵوبۆت

خــاوەن الیەنــی ئەزموونەکیــە، بەگشــتی 

دابەزیــوە. ســەڕەڕای ئەمــە، لــە دەیــەی 

1970دا موناقەشــەی تیۆریــک دیســانەوە 

دەســتی پێکــردەوە و پێویســتیەکانی ]ئــەم 

موناقەشــەیە[ بارودۆخــی بابەتــی، واتــە 

ــی  ــە جیهان ــەرمایەداری ل ــەندنی س پەرەس

ــەم  ــرد. ئ ــی ک ــەندوودا، فەراهەم پەرەنەس

ســنووردار،  بەشــێوەیەکی  گۆڕانکاریــە، 

شــیکارییەکی  حاڵەتــدا  باشــرین  لــە 

بەدەســتەوە  پەرەنەســەندوویی  لــە 

یەکێتیەکــی  بنەماکــەی  کــە  دەدات 

ئێمپراتۆریانەیــە  ســەرمایەداریی  پێــش 

پەرەســەندی  ڕێــگای  بەربەســتی  کــە 

ســەرمایەداریە. لــە ئاســتی زێدەڕۆییەکــەی 

ــەی وابەســتەیی ســەبارەت  ــەدا، ڕوانگ دیک

بــەوەی کــە ســەرمایەداری لــە جیهانــی 

ــە  ــتیی هەی ــی گش ــەندوودا الیەن پەرەنەس

بــەاڵم »وابەســتە« یان »خــوار«ە، پێویســتی 

قبووڵنەکــراوی  و  زۆر  ڕێژەیەکــی  بــە 

مەبەســتانەیە  تــاک  بەڵگاندنــە  ئــەو 

ســەرمایەداریی  کەڵەکەکردنــی  تاکــوو 

ڕیــزی  بخاتــە  ســەرکەوتوو  ئاشــکرا  بــە 

ــی  ــەندووەوە. دەرەنجام ــی پەرەنەس واڵتان

هەندێک لە 
نووسەران، ماۆتێسێ 
تۆنگ بە نموونە، 
بەو دەرەنجامە 
دەگەن کە خەباتی 
چینایەتی لە واڵتانی 
پەرەنەسەندوودا 
دوو قۆناغی هەیە، 
یەکەم قۆناغی دژە 
ئیمپێریالیستییە 
پاشان قۆناغی 
شۆڕشی 
سۆسیالیستی 
کە بەدوای خاڵی 
یەکەمدا دێت
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ــتە  ــی تەندرووس ــێویەکی تیۆریک ــە بش ئەم

و  مارکسیســت  نووســەرانی  نێــوان  لــە 

هۆگریــی دووبــارە بــۆ ڕکابەریــی نێــوان 

ڕوونکردنــەوەی  وەک  ســەرمایەداری 

لــە  کەڵەکەکــردن  بزۆزیــی  ئەگــەرداری 

مۆنۆپۆلیــدا  ســەرمایەداریی  ســەردەمی 

)هەروەهــا بڕواننــە تیــۆری وابەســتەیی، 

التیــن(. ئەمریــکای  لــە  مارکســیزم 

ــەی.  ــر، ئ ــە برۆێ ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

 1917_18 نیکــۆالی  بوخاریــن،   ،1980

 ،1977 ئــەی.  جــەی.  کلیفتــۆن.   ،)1972(

ــی  ــۆن، ڕۆدن ــف، هیلت ــگ، رۆدۆل هیلفێردین

ــەی.  ــن، ڤ ــی. 1967، لێنی ــپ، ت 1976، کێم

ویکــس،   ،1973 بــی.  وارن،   ،1916 ئــای. 

.1981 جــۆن 

جۆن ویکس

کەڵەکە/ کەڵەکەکردن 
)accumulation(

ــە  ــەن! ئەمەی ــی ک ــەن، کەڵەک ــی ک »کەڵەک

پێغەمبــەران!«  و  مووســا  فەرمانــی 

مارکــس   .)3 ب   ،24 چ   ،1 ب  )ســەرمایە 

کــە  دەخاتــەڕوو  شــتێک  گوتانــە،  بــەم 

گرینگریــن فەرمانــی یــان هێــزی بزوێنــەری 

بەپێچەوانــەی  بوورژواییــە.  کۆمەڵــگای 

لــە  مارکــس  دینییــە،  خــوازە  ئــەم 

کەڵەکــەدا، بەپێچەوانــەی ماکــس ڤێبێــر، 

پرۆتێســتانی  ئەخالقــی  بەدواهاتــی  وەک 

کــە  بەوشــێوەیەی  هــەر  نایبێنێــت. 

کەڵەکــە، بەپێچەوانــەی ڕای ئــەو ئابووریــە 

بوورژواییــە نیــۆ کالســیکەی کــە بنەماکــەی 

دەرەنجامــی  کەڵکدارێتیــە،  تیــۆری 

خۆبــواردن و حــەزەری کۆمەڵێــک کــەس 

وەپێشخســتنێکی  کــە هەوڵــدەدەن  نیــە 

زەینــی بــەراوەردە بکــەن بــۆ مەرسەفــی 

ــۆ مارکــس  ــە نرخــی ئێســتاوە. ب ــوو ب داهات

لــە جەوهــەری ســەرمایەدایە کــە، جیــا 

لــە وەپێشخســتی زەینــی یاخــود بــاوەڕە 

ــت  ــاک، دەبێ ــەرمایەدارنی ت ــی س دینیەکان

بکرێــت. کەڵەکــە 

بــۆ  تاکــی  ســەرمایەدارانی  ناچارکردنــی 

مێکانیزمــی  لەڕێگــەی  کەڵەکەکــردن 

ڕکابەریــەوە کاردەکات. لەوێوە کە ســەرمایە 

هەمــان بەهــای خۆبەریکەرەوەیــە، النیکەم 

دەبێــت بەهاکــەی بپارێزرێــت. بەهــۆی 

ســەرمایە  پاراســتنی  تەنیــا  ڕکابەریــەوە، 

ســەرمایە،  ئــەوەی  نیــە جگــە  مومکیــن 

ــە  ــەوە. ل ــن بێت ــتنی، بەری ــەرباری پاراس س

پەرەســەندنی  جۆراوجۆرەکانــی  قۆناغــە 

ســەرمایەداریدا،  بەرهەمهێنانــی 

بەشــێوەگەڵی  ڕکابــەری  مێکانیزمــی 

ســەرەتا،  کاردەکات.  جۆراوجــۆر 

کەڵەکەکــردن لەڕێگــەی گۆڕانــی پەیوەندیە 

ــت  ــام دەدرێ ــەوە ئەنج بەرهەمهێنەرانەکان

ســەرەتایی(  کەڵەکەکردنــی  )بڕواننــە 

تاکــوو کاری کــرێ گرتــە لەڕیگــەی مێتــۆدە 

کــە  بەدیبهێنێــت  بەرهەمهێنەرانەکانــەوە 

هــەر وەک پێشــوو دەمێنێتــەوە. بــۆ مێتۆدە 

کــە  بەرهەمهێنــان،  پەرەنەســەندووەکانی 

ــگا پێــش ســەرمایەداریەکانە  میراتــی کۆمەڵ

ــتە  ــردن پێویس ــراوە، کەڵەکەک ــەند ک و پەس

زامــن  کار  هیــزی  پەرەســەندنی  تاکــوو 

بــکات، مەتریالــی خــاو و لــە سەپەرشــیاریی 

کاردا ئەگــەری زیادکردنــی بەرهەمهێنــان بۆ 

ــکات.  ــەم ب ــرخ فراه ــوارەوەی ن ــە خ هێنان

بــۆ بەرهەمهێنانــی کارگەیــی، کەڵەکەکــردن 

دامەزرانــدن  ئەگــەری  تاکــوو  پێویســتە 

بەشــیوەگەلی گونجــاو کار لــە هاریــکاری و 

ــۆ  ــکات. ب ــتەبەر ب ــکردنی کاردا دەس دابەش

ــی،  ــی کارخانەی ــینەکان و بەرهەمهێنان ماش

نەگــۆڕی  ســەرمایەی  کەڵەکەکــردن 

پێویســت و ئەگــەری کەڵکوەرگرتنــی بەرین 

ــدراوی  ــە خــاوەکان و کاری گرێ ــە مەتریال ل

فەراهــەم بــکات.

ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، کەڵەکــەردن 

بەرهەمهێنــان  نیــوان  پەیوەندیــی  تەنیــا 

نیــە.  زیــادە  بەهــای  سەرمایەســازیی  و 

پەیوەندیــی  وەک  هەروەهــا  کەڵەکــردن 

ســۆنگەی  لــە  وایــە.  بەرهەمهێنانــەوە 

ــە  ــەی ل ــس ئەم ــەرمایەوە، مارک ــی س گەڕان

ــر  ــتێکی کەم ــە ئاس ــی 2و ل ــەرمایە بەرگ س

لــە ســەرمایە بەرگــی 1دا دەخوێنێتــەوە.

وێناکــەری  وەک  بەرهەمهێنانــەوە 

ــەوە  ــەوەی ســادە دەخوێندرێت بەرهەمهێنان

کــە تیایــدا پەیوەندیەکانــی بەهــا و بەهــای 

واتــە  دەمێننــەوە،  خۆیــان  وەک  زیــادە 

بەرهەمهێنانــەوە  بــۆ  بنەڕەتێــک  وەک 

و  بەرینکــراو  بەراوەردیکــی  بەپیــی 

پەرەســەندوو کــە بەهۆیــەوە پێکهاتــەی 

ــکات  ــە زۆر ب ــەرمایە لەوانەی ــی س ئۆرگانیک

یــان نەیــکات. لــە هەرکامیانــدا، بڕیکــی 

ــوەی بەهــا  ــە چوارچێ ــت ل دیاریکــراو دەبێ

و بەهــای مەرسەفیــی نێــوان بەشــەکانی 
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ئابــووری ســەقامگیر ببێــت و ئەمــە لــە 

بەرهەمهێنانــەوەدا  گشــتیی  گەاڵڵــەی 

دەخوێندرێتــەوە. و  دەپشــکێندرێت 

لــە  3دا  بەرگــی  ســەرمایە  لــە  مارکــس 

ــکردنەوە(  ــکردن )و دابەش ــەی دابەش ڕوانگ

بەەهــای زیــادە و ســەرمایەوە کەڵەکەکردن 

ــەرەتاییەکانی  ــە س ــە قۆناغ ــیدەکاتەوە. ل ش

کەڵەکەکــردن  بنەڕەتــی  پەرەســەندندا، 

لــە  ســەرمایەیە.  چڕبوونــەوەی  لەســەر 

پەرەســەندندا،  دواییەکانــی  قۆناغــە 

و  گردبوونــەوە  )بڕواننــە  گردبوونــەوە 

ــە  ــی زاڵ ــەرمایە( مێتۆدێک ــەوەی س چڕبوون

کــە لەڕێگەیــەوە کەڵکوەرگرتــن لــە بــڕە 

گەشــەکەرەکانی ســەرمایە ڕێکدەخرێــت. 

کریدیتیــی  سیســتمێکی  کارە  ئــەم 

پێشــگریامنەی  دەکاتــە  پێشــکەوتوو 

ڕێــک  کەڵەکەکــردن  بابەتــی  خــۆی. 

بــەاڵم  وەبەرهێنانــە،  زیادکردنــی 

لەڕێگــەی  دەســتەبەرکردنی  مێکانیزمــی 

کریدیــت.  بــە  دەستڕاگەیشــتنەوەیە 

لەنێــوان  جیاییــەک  دەرەنجامــدا،  لــە 

ــان  ــە بەرهەمهێن ــی ســەرمایە ل کەلەکەکردن

ــەرمایەی  ــە س ــەرمایە ل ــی س و کەڵەکەکردن

ڕێــک  ئەمــە  بەدیدێنێــت.  دارییــدا 

ئــەو  و  گریامنکــراوە  ســەرمایەی  پایــەی 

ناتوانێــت  کەڵەکەکــردن  کــە  کاتــەی 

دەکەوێتــە  کــە  تێپەڕێنێــت  لەمپەڕێــک 

بەردەوامــی  پەرەســەندنی  ڕێــگای  ســەر 

بەهــای زیــادە دەتوانێــت ئەنجامەکــەی 

زێدەبــاری  بێــت.  ئابووریــەکان  قەیرانــە 

ــت  ــەرمایە و دەبێ ــەوەی س ــە، گردبوون ئەم

ڕیتمــی ناڕێکــی کەڵەکەکردنــی ســەرمایە 

ــی  ــەندنی ناهاوتەریب ــەڵ پەرەس ــۆی لەگ خ

بــە  کۆمەڵــگاکان  و  ئابووریــەکان 

ــە، پڕۆســەی  ــەم پێی ــدار بزانیــن. ب پەیوەندی

کەڵەکەکــردن هیچــکات تەنیــا پڕۆســەیەکی 

ــدە  ــا پابەن ــو هەروەه ــە، بەڵک ــووری نی ئاب

پەیوەندیــە  گشــتیی  پێگەیشــتنی  بــە 

بۆمنوونــە،  لەوانــە،  کۆمەاڵیەتیــان 

دەورە  و  ئیمپێریالیــزم  کۆلۆنیالیــزم، 

ــە ســوننەتی  ــە کــە ل ــۆ دەوڵەت بگــۆڕەکان ب

پەســەندکراوە. بــەردەوام  مارکسیســتیدا 

پڕۆســەی  مارکســەوە،  ڕوانگــەی  لــە 

کەڵەکــردن قەت پەرەســەندنێکی بــەردەوام 

هاوئاهەنــد یاخــود ســادە نیــە: قەیرانــەکان 

و دابەزینــەکان بــەردەوام ئــەم پڕۆســەیە 

ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری  دەپســێنن. 

کەڵکەکردنــی  بــەردەم  لەمپەرەکانــی 

ڕەهــا  و  موتڵــەق  هێچــکات  ســەرمایە 

تووندبوونــەوەی  بەهــۆی  بەڵکــو  نیــن 

کــە  ســەرمایەداریەوە،  ناکۆکیەکانــی 

دەتوانــن لــە کورمتــاوەدا چارەســەر بــن 

تاکــوو ئەگەرێــک بــە قۆناغێکــی نوێــی 

مارکــس  هاســانە.  بــدەن،  پەرەســەندن 

چەشــنە  ئــەم  پەرەســەندنی  شــیکاریی 

تووندبوونــەوەی ناکۆکیانــەی لــە ئاســتی 

ئابووریــدا، بەپێــی یاســای ئاراســتەی ئاســتی 

دابەزینــی قازانــج دەخوێنێتــەوە. ئاراســتەی 

بۆخــۆی  قازانــج  دابەزینــی  ئاســتی 

هەیــە  یاســایەکدا  لەگــەڵ  پەیوەندیــی 

هێــزە  کاریگەریەکانــی  بــە  ناکۆکــە  کــە 

بەتاڵکەرەوەکانــی خۆیــدا، ئــەو یاســایەی 

ئۆرگانیکــی  پێکهاتــەی  بنەماکــەی  کــە 

ــرەدا  ــەرمایەیە. لێ ــەی س ــەکەری پڕۆس گەش

مارکــس خــۆی لــە ڕیــکاردۆ کــە بــەڕای 

ئــەو کەمبوونــەوەی قازانــج پابەنــدە بــە 

کشــت  لــە  وەبەرهێنــان  کەمبوونــەوەی 

و کاڵــدا، و لــە ســمیت کــە بــەڕای ئــەو 

بڕێکــی دیاریکــراوی بــازاڕ گەڵیــک گرینگــە، 

جیادەکاتــەوە.

مارکــس بەشــێکی بەرچــاوی شــیکاریەکانی 

بــۆ لێکەوتــەکان  خــۆی تەرخــان دەکات 

کەڵــک  و  کەڵەکەکــردن  فۆرمەکانــی  و 

لــە خوێندنــەوەی لۆژیکــی و ئەزموونــی 

هەروەهــا  مارکــس  وەردەگرێــت. 

کۆمەڵیــک  خۆیشــی  کار  پڕۆســەی 

قۆناغــە  لەنێــوان  و  دادەنێــت  یاســا 

جۆراوجۆرەکانــی پەرەســەندی مێتۆدەکانــی 

دادەنێــت.  جیــاوزی  بەرهەمهێنانــدا 

هەروەهــا دەپەرژێتەســەر خوێندنــەوەی 

لەســەر  کەڵەکەکــردن  کاریگەرییەکانــی 

چینــی کرێــکار. بــە هاتنــی ماشــینەکان 

باقــی  ماشــین،  بەرهەمهێنانــی  و 

بــە  ناچــار  بەرهەمهێنــان  مێتۆدەکانــی 

چەوســاندنەوە  تووڕەوانەکانــی  فۆرمــە 

پانتــای  لــە  بتوانــن  تاکــوو  دەکرێــن 

ڕکابەریــدا مبێننــەوە. ماشــینەکان خۆیــان 

ئەرتەشــی  ماشــینی  بەرهەمهێنانــی  و 

ــە، »یاســای  ــرەی کار و هاوشــانی ئەم زەخی

ســەرمایەداری«  کەڵەکەردنــی  گشــتیی 

بەدیدەهێنێــت، بــەم واتایــەی کــە یــەک 

ڕووی  لــە  وەســتاوی  توێژێکــی  بەشــی 

هــاوکات  دەکات  زیــاد  بارســتاییەوە 
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دەبێــت.  هــەژار  فەرمــی  بەشــێوەیەکی 

بەشــێوەیەکی ســیکە، چینــی کرێــکار ڕێــک 

ئەوکاتــەی کــە بەشــێوەیەکی گەشــەکەر 

بەهێــز دەبێــت تاکــو لەڕێگــەی پێکهێنانــی 

یەکێتیــە کرێکاریــەکان خۆڕاگــری بــکات 

لەهەمبــەر کەڵەکەکردنــدا، دەکەوێتەبــەر 

فەرمانــی  و  کارامەیــی  ســڕینەوەی 

ماشــینەکانەوە.

پێویســتیی  لــە ســوننەتی مارکسیســتیدا، 

جێگــەی  ســەرمایە  کەڵەکەکردنــی 

ــە، وەک  ــووە ک ــانە ب ــەو کەس ــەندی ئ پەس

ــەوە کــردووە کــە  ــۆ ئ ــان ب ــن، بەڵگاندی لێنی

مۆنۆپۆلــی تووندکردنــەوەی ڕکابەریــە نــەک 

کۆمەڵێــک  لــە  ڕەتکردنــەوەی.  و  نەفــی 

نووســەر  هەندێــک  دیکــەوە،  ڕووی 

هەندێــک  یــان  الیــەن  لەســەر  پێیــان 

کەڵەکەکــردن  پڕۆســەی  زیاتــری  الیەنــی 

ــۆز. کــەم  ــەر گشــتێتیەکی ئاڵ ــووە لەب داگرت

مەرسەفگەراکانجەغــد لەســەر ئاراســتەیەک 

مۆنۆپۆلــی  و  دەکەنــەوە  دابەزیــن  بــۆ 

زۆرەملیــی  و  ڕکابــەری  جێگــرەوەی  بــە 

ــە،  ــەم پێی ــن. ب ــەرمایەگوزاری دەزان ــۆ س ب

داواکاریــی  ئاســتەکانی  لــە  کەمایەســی 

بــازاڕ دەبێتــە چەقــی ســەرنج پێــدان )هــەر 

تیــۆری  بــە  ســەبارەت  کــە  بەوجــۆرەی 

کێینــزی ئەمــە ڕاســتە(. زۆرجــاران لــەم 

ــش  ــە ڕۆزا لۆکزامبورگی ــاژە ب ــتێنەدا ئام بەس

ــدە کــە لەســەر دەوری  دەکرێــت، هەرچەن

ــاران  ــەوە. ب ــدی کردۆت ــش جەغ میلیتاریزمی

هێڵــە  ئــەم  نوێنەرانــی  دوا  ســویزی  و 

ــە ســوننەتی  ــەن. کۆمەڵێــک کــەس ل فیکری

لەگــەڵ  یــان ســڕافایی  ڕیکاردۆیــی  نیــۆ 

بنەڕەتــی بەئاســایی دانانــی کەڵەکردن دوای 

ــە  ــەاڵم ب ــن، ب ــەون و پەیڕەوی ــس دەک مارک

ــی  ــی ناچاری ــە گونجاندن ــگەزبوونەوە ل پاش

ــەم  ــیکاریی خۆیــدا ئ ــردن لــە ش کەڵەکەک

خاڵــە بــە لێڵــی بەجــێ دەهێڵــن. ڕکابــەری 

تەنیــا بــۆ ئــەوە بەکەڵکــە تاکــو ئاســتی 

قازانــج و حەقدەســتەکان ڕێــک و یەکســان 

بــە  حەقدەســتەکان  کات  ئــەو  بــکات. 

ــردن  ــی ڕیتمــی کەڵەکەک ــی دیاریکردن چەق

دادەنێــن کــە ئەوکاتــەی حەقدەســتەکان 

ــەوە  ــەر هەڕەش ــە ب ــاد دەکات دەکەوێت زی

ــەوەدا  ــی وەبەرهێنان ــی زیادبوون ــە غیاب و ل

قازانجــداری کــەم دەکاتــەوە.

بۆن فاین

کەڵەکەردنی سەرەتایی 
)primitive accumulation(

 مارکــس لــە ســەرمایە، بەرگــی یەکــەم، چ 7 

دەپەرژێتەسەرپێناســە و شــیکاریی کەڵەکردنــی 

خوێندنــەوەی  بــە  مارکــس  ســەرەتایی. 

یاســاکانی پێگەیشــتنی بەرهەمهێنــان لەڕێگــەی 

ســەرمایەوە، لەگــەڵ پڕۆســەیەکدا ڕووبــەڕوو 

لەڕێگەیــەوە  ســەرمایەداری  کــە  دەبێتــەوە 

دەبێــت.  شــێوەگیر  مێژووییــەوە  لــەڕووی 

ســەرمایەداری،  لــە  مارکــس  تێگەیشــتنی 

ــەو شــێوەی کــە شــیکارییە گشــتیرەکەی  هەرب

پێشــمەرجی  بەرهەمهێنــان،  شــێوازی  لــە 

چڕبوونەوەیــە  دەرنجامەکــەی  و  ئەمەیــە 

کۆمەڵەیەکــی  چلــۆن  کــە  ئەمــەی  لەســەر 

چینایەتیــەکان  کۆمەاڵیەتیــە  پەیوەندیــە 

دەگۆڕێــت بــۆ کۆمەڵەیەکــی دیکــە. بەتایبــەت، 

چۆنــە کــە ئــەو چینــەی خــاوەن خاوەندارێتــی 

کرێکارانــی کــرێ گرتــە، پڕۆلێتاریــا، لەگــەڵ 

ــەوە  ــەڕوو دەبێت چینێکــی ســەرمایەدارندا ڕووب

و  مۆنــۆل  بەرهەمهێنــان  کەرەســتەکانی  کــە 

دەکات؟ پــاوان 

ــە  ــێوەیەکی هێورکرەوان ــس بەش ــی مارک واڵم

پەیوەندیــە  کــە  لەوێــوە  ســاکارە. 

ــر  ــش ســەرمایەداریەکان پ ــەرە پێ بەرهەمهێن

کشــت و کاڵیــە و وەرزێرانــی خاوەنــداری 

کەرەســتە بەرهەمهێنــەرە ســەرەکیەکان، واتــە 

دەتوانێــت  تەنیــا  ســەرمایەداری  عــەرزن، 

خاوەندارێتــی  ئەســتاندی  لەڕێگــەی 

ــە،  ــەم پێی ــت. ب ــەرز بەدیدێ ــۆ ع ــران ب وەرزێ

لــە  ســەرمایەداری  ســەرچاوەی  دەبێــت 

ــدا  ــە بەرهەمهێنەرەکان ــی پەیوەندی گۆڕانکاری

بدۆزینــەوە. ڕزگارکردنــی وەرزێــران لــە عــەرز 

هــەم بــۆ ســەرمایەی کشــت و کاڵــی و هــەم 

بــۆ پیشەســازی ســەرچاوەی دەستڕاگەیشــتنە 

بــە کرێکارانــی حەقدەســتی. ئەمــە تێبەینیــی 

گرینگی مارکســە و بــە ئاماژەیەکی تەوسئاســا 

دەڵێــن  کەڵەکەکردنــی وەک  »ڕازی  بــە  وە 

ــەی  ــەوە. زۆرب ــدی لێدەکات ســەرەتایی« جەغ

]بیرمەندانــی[ هاوچەرخــی ئــەو ســەرمایەیان 

خاڵــی  دادەنــا.  پێخــۆر  دەرەنجامــی  بــە 

مەەدتــی مارکــس ئەمەیــە کــە کەڵەکەکردنــی 

ــەوە  ــچ ڕوویەک ــە هێ ــە ل ــەم پێی ســەرەتایی ب

کەڵەکەکــردن نیــە. پێخــۆر تەنیــا لەحاڵەتێکــدا 

کەڵەکەکردنــی  ئەنجامەکــەی  دەتوانێــت 

ســەرمایە بێــت کــە پەیوەندیــە بەرهەمهێنەرە 

ســەرمایەداریەکان بوونیــان هەبێــت.  بــۆ 
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لەجیــات  »ڕاز«ە  ئــەم  دەبێــت  مارکــس، 

و  ئامــادە  چەندایەتیــی  بەرینکردنــەوەی 

ــان،  ــتەکانی بەرەهەمهێن ــی کەرەس دابینکردن

ڕێکخســتنەوەی  لــە  بأێــوی،  و  قــووت 

پەیوەندیــە  تەناهیــی  و  شٶڕشــگێڕانە 

بدۆزینــەوە  هەبووەکانــدا  بەرهەمهێنــەرە 

ــۆ  ــەوە ب ــە لەڕێگــەی گەڕانن ــەم بەڵگاندن و ئ

»بزووتنــەوەی پەرژیــن لــە بریتانیــا« ڕوونــی 

دەکاتــەوە. بــەاڵم هەروەهــا دەپەرژێتەســەر 

رسوەتــی  ســەرچاوەکانی  خوێندنــەوەی 

کــە  یاســایانەی  ئــەو  و  ســەرمایەداری 

وەرزێــران بــەرەو کاری گــرێ گرتــە دەتلێنێت 

و پڕۆلێتاریــا دەخاتەنێــو شــێوازێکی نوێــی 

ژیانــی دیســیپلین کــراوەوە.

چەمکەکــەی مارکــس بەتەواوەتــی ڕوونــە 

چەمکــە  ئــەم  ئایــا  کــە  ئەمــەی  بــەاڵم 

ــۆ شــیکاریی  ــی باوەڕپێکــراو ب چوارچێوەیەک

ســەرمایەداری  بۆنــاو  ڕۆشــتنە  و  گــوزەر 

گەرچــی  قناقەشــەیە.  و  بــاس  چیگــەی 

ــەی  ــۆ منوونەک ــس ب ــەی مارک ڕوونکردنەوەک

منوونــەی  ناتوانێــت  درووســتە،  ڤریتانیــا 

ســەقامگیریی ســەرمایەداریلە شــوێنەکانی 

دیکــە، بۆمنوونــە لــە ئەرووپــادا، بێــت. هــەر 

ــویزی  ــەری وەک س ــک نووس ــە کۆمەڵێ ئەم

والێکــردووە تاکــو بڵگانــدن بــۆ ئــەوە بکــەن 

دانوســتاندن هێــزی چاالکــە لــە جیاکردنــەوە 

پێــش  پەیوەندیــە  هەڵوەشــاندنەوەی  و 

دەبێــت  لێــرەوە  و  ســەرمایەداریەکاندا 

ســەرچاوەکانی ســەرمایەداری لــە شــارەکاندا، 

ــەوە.  ــدا بدۆزین ــی بازرگانی ــە ناوەندەکان وات

)1946( دۆب  واڵمــی  کارە  بــەم  ســویزی 

وەک  هەڵوێســتێکی  کــە  دەدایــەوە  ی 

هەڵوێســتەکەی مارکســی لــە بەرگــی 3ی 

ــەدا  ــەم بەرگ ــس ل ــوو، مارک ــەرمایەی هەب س

لە ســەرمایە لەکاتــی خوێندنــەوەی پێکهاتنی 

ســەرمایەدارانە  عــەرزی  کرێــی  مێژوویــی 

و  پــەل  پــر  بازرگانیــدا  ســەرمایەی  و 

پــۆی دایــە ئــەم هەڵوێســتەی. بــۆ دۆب، 

ــەوە  ــەرچاوەکەی دەگەڕێت ــەرمایەداری س س

ــش  ــگا پێ ــی کۆمەڵ ــە ناوەکیەکان ــۆ ناکۆکی ب

ئاســت  بازرگانــی  کــە  ســەرمایەداریەکان 

پەیوەندیــی  و  کاتالیزۆرەکەیەتــی  بــەرز 

کشــت و کاڵــی گەلێــک الی گرینگــە.

ســویزی،  و  دۆب  نێــوان  موناقەشــەی 

لەگــەڵ وتارەکانــی دیکــەدا، لــە کۆواترێکــدا 

ــەوە  ــۆن )1976(ەوە کۆکراوەت ــەن هیلت لەالی

)هەروەهــا بڕواننــە گــوزار لــە فیۆدالیزمــەوە 

بــۆ ســەرمایەداری(. ئــەم کارە تەنیــا وەک 

ڕاهاتنێــک ناچێــت لــە مێــژوودا چونکــە بــۆ 

ــە پەرەنەســەندوویی  ــە ئەوڕۆک شــێوازێک ک

بــەو پێیــە دەرکــی پێدەکرێــت هەڵگــری 

)بڕواننــە  قووڵــە  شــاراوەی  واتاگەلێکــی 

پەرەنەســەندوویی و پەرەســەندن(. پرســەکە 

لێرەدایــە کــە ئایــا دەبــت ســەرمایەداری 

و  بەریینبوونــەوە  و  پــەرەدان  بەپێــی 

دەســەاڵتی پەیوەندیــە دانووســتاندنیەکان 

پەیوەندییــە  بەپێــی  یــان  شــیبکرێتەوە، 

لەڕێگــەی  بــزۆزەکان  ناوەکیــە  چینایەتیــە 

خاوەندارێتیــی  بــۆ  تایبــەت  گەڕاننــەوەی 

عــەرزی. برێنێــر )1977( لــەو باوەڕەدایــە کە 

ســەرچاوە فیکریەکانــی ڕوانگــەی یەکــەم، 

کــە بۆمنوونــە پەیوەندیــدارە لەگــەڵ ســویزی، 

بەرهەمهێنانەوە 
وەک وێناکەری 
بەرهەمهێنانەوەی 
سادە دەخوێندرێتەوە 
کە تیایدا 
پەیوەندیەکانی بەها 
و بەهای زیادە وەک 
خۆیان دەمێننەوە، 
واتە وەک بنەڕەتێک 
بۆ بەرهەمهێنانەوە 
بەپێی بەراوەردیکی 
بەرینکراو و 
پەرەسەندوو کە 
بەهۆیەوە پێکهاتەی 
ئۆرگانیکی سەرمایە 
لەوانەیە زۆر بکات 
یان نەیکات
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ســەرچاوەکەی  والێرشــتایندا،  و  فرانــک 

دەگەڕێتــەوە بــۆ کارەکــەی ســمیت و بــە 

الدان لــە مارکســیزم دادەنرێــت.

 پــرێ ئابراژانســکی لــە ئابووریــی نوێــدا 

چەمکــی کەڵەکەکردنــی ســەرەتایی هێنایــە 

ئــاراوە. ئــەم زاراوەیــە کۆمەڵێــک سیاســەت 

دەگرێتــەوە کــە بــۆ ئابووریــی ســۆڤیەت لــە 

ــت  ــوو دەس ــرا تاک ــەی 1920دا ڕەچاوک دەی

بەســەر ئــەو ســەرچاوە و کانزایانــەدا بگــرن 

ــی سۆســیالیزم لەڕێگــەی  ــەوەی یارمەتی بۆئ

ــی  ــدەن. کتێب ــەوە ب ــی دەوڵەتی بەرنامەدانان

ــیا  ــە ڕووس ــەرمایەداریی ل ــەندنی س پەرەس

نووســینی لێنیــن بــە کاربــرد و بەکارهێنانــی 

لەمــەڕ  مارکــس  تیــۆری  کالســیکی 

شــۆڕش  پێــش  ئابووریــی  پەرەســەندنی 

دادەنرێــت.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ئاســن، تــی. و 

ــاڕ. 1976،  ــر، ئ ــی 1985، برێنێ ــن، س فیلیپی

1977، دۆب، ئێــم. 1946 )1963(، هیلتــۆن، 

 ،1971 ئــەی.  الکالو،   ،1976 رۆدنــی 

مارگلیــن، ئێــس. 1974، پــرێ ئابراژانســکی، 

.)1965(  1926 ئــەی. 

بۆن فاین

ئەنتەرناسیۆناڵەکان
The international 

)ئەنجومەنــی  یەکــەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

نێونەتەوەیــی کرێــکاران 76_1864( بریتــی 

نێونەتەوەیــی  فێدراســیۆنێکی  لــە  بــوو 

لــە  کــە  کرێــکار  چینــی  ڕێکخراوەکانــی 

ناوەندیــدا  و  ڕۆژئاوایــی  ئەورووپــای 

کــە  شــوێنەی  ئــەو  بــوون،  نیشــتەجێ 

ــاش شکســتەکانی  ــکاری پ ــەوەی کرێ بزووتن

هێــدی  هێــدی  خەریکبــوو   1848  _49

گەرچــی  وەبەردەهاتــەوە.  گیانــی 

هەوڵــە  لەڕێگــەی  ئەنتەرناســیۆناڵ 

و  لەنــدەن  کرێکارانــی  خۆڕســکەکانی 

پاریســەوە بێچمــی گــرت و هــاودەردی کــرد 

لەگــەڵ ڕابوونــی نەتەوەیــی لەهێســتان لــە 

1863دا، مارکــس )لــە 1867 تــا 1872( و 

ــکێکی  ــا 1872( پس ــە 1870 ت ــس )ل ئەنگێل

ــدا.  ــە ڕێبەرایەتیەکەی ــوو ل ــاب هەب بنەڕەتی

زانــی  بــەوەی  و دوو  بــە ســێ  مارکــس 

کــە »«هێــزە« ڕاســتەقینەکان دەرگیــرن«، 

ــەوەی  ــش ئ ــە »پێ ــی ک ــەاڵم بەمەشــی زان ب

بزووتنــەوەی تــازە وەخەبەرهاتــوو ئەگــەری 

ــێ  ــدات کات ــی ب ــی دێرین ــی دەربڕین بوێری

ــس، 4ی  ــۆ ئەنگێل ــە ب ــتەوەیە« )نام بەدەس

نۆڤەمبــەری 1864(. بــەم پێیــە رێکخراوێکی 

بچووکــەکان  زۆر  نێونەتەوەییــە  کادرە 

بەنــاوی »یەکێتــی کۆمۆنیســتەکان«یش بــوو 

کــە مارکــس و ئەنگێلــس لــە 1847 تــا 1852 

ــرەوە،  ــتۆبوو. لێ ــە ئەس ــان ل ڕێبەرایەتیەکەی

مارکــس تەنزیــم و ڕاکێشــانی ڕای هاودەنگ 

بــۆ پەســەندکردنی خیتابــی دەســتپێکەکە و 

هەندێــک ڕێســایان وەئەســتۆ گــرت کــە 

بڕیاربــوو بەشــێوەیەک گەاڵڵــە بکرێــت کــە 

بنەمایــەک بــۆ هــاوکاری لەگــەڵ ڕێبەرانــی 

لیبێڕاڵــی یەکێتیــە کرێکاریەکانــی بریتانیــا و 

ــڕۆدۆن،  ــی ب ــی واڕەی ــا دواکەوتوان هەروەه

کــرد.  دەســتەبەر  الســالی  و  ماتزینــی 

ــاک  ــی ت ــەم ئەندامگەڵك ــیۆناڵ ه ئەنتەناس

و تــەرای وەردەگــرت و هــەم ڕێکخــراوە 

وابەســتەکان.  نەتەوەییــە  و  خۆجێــی 

ئەنتەرناســیۆناڵ،  هەمەکیــی  شــۆرای 

کۆنگــرە  لــە  ئاســایی  بەشــێوەیەکی  کــە 

 1872 تــا  هەڵدەبژێــردران،  ســااڵنەکانیدا 

ناوەندێکــی لــە لەندەنــدا هەبــوو.

ئەنتەرناســیۆناڵدا،  ســااڵنی  یەکــەم  لــە 

مارکــس کــە تــا ڕادەیــەک ڕەشنووســی کــۆی 

ئــەو بەڵگانــەی نووســیبوو کــە شــوورای 
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گشــتی دەریکردبــوو کارەکــەی کورتکــردەوە 

بــەو »خاالنــەی کــە مەجالــی بــە هاوڕایــی 

ــکاران  ــرا و کــرداری دەســتەجەمعی کرێ خێ

دەدا« )نامــە بــۆ کوگێلــامن، 9ی ئۆکتۆبــەری 

1866(. ئــەم خااڵنــە هەمــوو ئــەو کارانــەی 

بەتاڵکــەرەوە  دژی  کــە  دەگەرتــەوە 

ناڕەزایەتیەانــەی  ئــەو  مانگرتنــەکان، 

زیندانیــە  لەگــەڵ  بەدڕەفتــاری  دژی 

ئۆتۆنۆمیســتە ئیرلەندیــەکان و خەبــات دژی 

ــە  ــەوەدا ک ــەڵ ئ ــەوە. لەگ ــی دەگرت جەنگ

ئەنتەرناســیۆناڵ پــەل و پــۆی دەهاویشــت، 

ــۆ  ــی ڕا ب ــە وەرگرتن ــەرکەوت ل ــس س مارک

ــاد  ــەو خواســتانەی کــە زی پەســەندکردنی ئ

سۆسیالیســتیان  خەســلەتی  پێشــوو  لــە 

1868دا،  لــە  چەشــنە،  بــەم  هەبــوو. 

بەپێچەوانــەی دژایەتیــی ڕوولــە نەمانــی 

نێونەتەوەیــی  »ئەنجومەنــی  پڕۆدۆنــی، 

ــە  ــای( ک ــم ئ ــو ئێ ــای دەبڵی ــکاران« )ئ کرێ

ــۆ  ــتیەک ب ــنە دەربەس ــچ چەشش ــێ هی بەب

خــۆی  کارەکــەی  گشــتی  خاوەندارێتــی 

دەســتپێکردبوو، خواســتی خاوەندارێتیــی 

کۆیــی کانــگاکان، هێڵەکانــی ئاســن، عــەرزە 

و  جەنگەڵــەکان  کاڵیــەکان،  و  کشــت 

ڕاگەیانــد. پەیوەندیــی  کەرەســتەکانی 

خاڵێکــی  بــە   )1871( پاریــس  کۆمۆنــی 

ــو  ــەی دەبڵی ــی ئ ــە مێژووی ــان ل وەرچەرخ

ــی  ــس شۆڕش ــت. ئەنگێل ــای دادەنرێ ــم ئ ئێ

بەهــاری پاریســی »بەبــێ ڕاڕایی بــە منداڵی 

ئەنتەرناســیۆناڵ«  مەعنویــی  و  مینۆکیــی 

بــۆ  ئەنتەرناســیۆناڵ  »ئەگەرچــی  ناونــا، 

وەدیهێنانەکــەی ئەنگوســتێکی نەجوواڵنــد« 

)نامــە بــۆ ســورگ، 12 تــا 17ی ســێپتەمبەری 

1874(. پشــتوانە فەرەنســیەکانی ئەنتــەر 

ناســیۆناڵ، پــر پڕۆدۆنیــەکان، دەورێکــی 

گرینگیــان لــە کۆمۆنــدا هەبــوو و »شــوورای 

یەکڕیزیــی  بــۆ  بەســتێنێکی  گشــتی« 

مارکــس  ڕێکخســت.  نێونەتەوەیــی 

پشــتیوانیی بەتــاوی مێژوویــی خــۆی لــە 

کۆمــۆن ]لــە چوارچێــوەی کتێبــی[ جەنگــی 

ناوخۆیــی لــە فەرانســای لەالیــەن زۆرینــەی 

ئەندامانــی شــوورای گشــتیەوە پەســەندکرد 

ــاوی  ــی بەن ــە وەک خیتابێک ــەم بەرهەم و ئ

ــی  ــەوە. ئەزموون ــوورایەوە باڵوکرای ــەم ش ئ

بەرینبوونــەوەی  هەروەهــا  و  کۆمــۆن 

ــکار، مارکــس  ــی کرێ ــی چین ــی دەنگدان ماف

لــە  جەغــد  کــرد  ناچــار  ئەنگێلســی  و 

کــردەی  کارمەکانــی  فۆرمــە  پێویســتیی 

ــە 1871دا، لەڕێگــەی  ــەوە. ل سیاســیی بکەن

داهێنانــی ئــەم دووانــەوە، ئــای دەبڵیــو 

ــدا  ــە کۆنفرانســەکەی لەندەن ــەی ل ــم ئ ئێ

ــە  ــی ل ــێوەیەکی فەرم ــار بەش ــۆ یەکەمج ب

ــە  ــکار ل ــی کرێ قازانجــی »ڕێکخســتنی چین

ــرت  ــتی وەرگ ــی«دا هەڵوێس ــی سیاس حیزب

لــە  ئامانجــە  ئــەم  حیــزب(.  )بڕواننــە 

گونجێنــدرا  نوێــدا  یاســای  7aی  بەنــدی 

ــە  ــتبوو و ل ــۆی ڕیکیخس ــس بۆخ ــە مارک ک

کۆنگــرەی الهــەی ئەنتــەر ناســیۆناڵ لــە 

1872دا پەســەند و پێشــوازیی لێکــرا، هــەر 

ئــەم کۆنگــرە هەروەهــا ڕایگەیانــد کــە 

ــە  ــەڵتی سیاســی دەبێت ــی دەس »داگیرکردن

ئەرکێکــی گــەورەی پڕۆلێتاریــا«.

و  باکۆنیــن  لەالیــەن  هەڵوێســتانە  ئــەم 

ئەنتەرناســیۆناڵدا  لــە  پشــتیوانەکانیەوە 

ســەرەتا  لــە  کــە  کــرا  دژایەتــی 

دەکــرد  بەڵگاندنیــان  ئانارشیســتیەکان 

خۆبــواردن  و  حەزەرکــردن  قازانجــی  لــە 

نێونەتەوەیــی  »یەکێتــی  سیاســەت.  لــە 

باکۆنیــن  سۆسیالیســتی«ی  دێمۆکراســیی 

ئــای  بــۆ ڕۆشــتنەناو  لــە ســاڵی 1868دا 

ئەندامێتــی  داوای  ئــەی  ئێــم  دەبڵیــو 

ــە  ــی ل ــس ســەرەڕای حەزەرکردن ــرد. مارک ک

بەرنامــەی ئــەم ڕێکخراوەیــە، ســاڵێک دوای 

ــیۆناڵ  ــۆ ئەنتەرناس ــەکانی ب ــی بەش وەرگرتن

ــردن  ــتیوانیی لێک ــە پش ــەم بنەمای ــی ئ بەپێ

کــە ئــای دەبڵیــو ئێــم ئــەی دەبێــت »ڕێگــە 

ــەی  ــە بەرنامەک ــەو ئازادان ــدات هەربەش ب

)بەڵگەنامەکانــی  بــدات«  بێچــم  خــۆی 

 _7 ل   ،3 ب  یەکــەم،  ئەنتەرناســیۆناڵی 

نێــوان  کێشمەکێشــی   .)310  _11  ،273

الیەنگرانــی مارکــس و پشــتیوانانی باکۆنین، 

کــە لــە ئەنتەرناســیۆناڵ لــە مــەودای نێــوان 

بــوو.  قووڵــەوە  تــا 1872  ســااڵنی 1869 

بەتایبــەت لــەدەوری ئــەم بابەتــەی کــە 

ئــای دەبڵیــوو ئێــم ئــەی چــۆن دەبێــت 

ــەر  ــی کردەس ــن هێرش ــت. باکۆنی ڕێکبخرێ

گشــتی،  شــورای  »دەســەاڵتخوازیی« 

ئەنتەرناســیۆناڵ  هەوڵیــدەدا  لەحاڵێکــدا 

یــان  ئەنجومــەن  ژێردەســتی  بخاتــە 

ئەنجومەنــە شــاراوە زنجیرەپلەییەکانــی ژێــر 

دەســەاڵتی خــۆی. مارکــس و ئێنگێلــس کــە 

ــی و  ــەرکوت دەوڵەت ــەڵ س ــە دەرەوە لەگ ل

ــدا  ــە باکۆنینیەکان ــەڵ تەفرەق ــاوەوە لەگ لەن

دەبێــت  وابــوو  پێیــان  ڕووبەڕووبــوون 
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دەســەاڵتی شــورای گشــتی زیادبکرێــت. 

ــەبارەت  ــۆی س ــی خ ــۆ دژایەتی ــن  ب باکۆنی

ســویس،  چاالکانــی  پشــتیوانیی  بەمــە، 

ــتهێنا و  ــکای بەدەس ــپانیا و بەلجی ــا، س ئتالی

ــاوی  ــێکی بەرچ ــیوانیی بەش ــا پش هەروەه

بریتانیــای بــۆالی خــۆی ڕاکێشــا.

ــج  کۆنگــرەی الهــە )1872( شەســت و پێن

ــی،  ــی ئەورووپ ــێزدە واڵت ــە س ــەری ل نوێن

یەکگرتووکانــی  واڵتــە  و  ئۆســتڕالیا 

ــوو  ــە زیاترب ــردەوە و ئەم ــکای کۆک ئەمری

کۆنگــرە  پێشــوو.  کۆنگرەکانــی  لــە 

شــورای  دایــە  زیاتــری  دەســەاڵتێکی 

هاوڕێــی  گیومــی  و  باکۆنیــن  و  گشــتی 

هــۆکاری  دەرکــرد،  ئەنتەرناســیۆناڵ  لــە 

دەرکردنیــان ڕێکخســتنی ئەنجومەنێکــی 

نهێنــی ڕاگەیــرنا لەنــاو ئەنتەرناســیۆناڵدا 

کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  کــە 

ســەبارەت  بــاس  جێــی  توێژینــەوەی 

هەروەهــا  باکۆنیــن.  تەڵەکەبازیــی  بــە 

کەمــەوە  زۆرینەیەکــی  بــە  کۆنگــرە 

پێشــنیارێکی بەنــاوی مارکــس و ئێنگێلــس 

بــۆ  پەســەندکرد  الیەنگرانیانــەوە  و 

ــۆ  ــدی شــورای گشــتی ب ڕاگوێســتنی ناوەن

ــی  ــی گرینگ ــە پاڵنەرێک ــۆرک. لەوانەی نیۆی

ــەوەی کــە ئەگــەری  ــوو ل ــرس ب ــەم کار ت ئ

لــە  ئەنتەرناســیۆناڵ  هەبــوو  ئــەوە 

ــی  ــوڵتەی کۆچبەران ــر س ــدەن بچێتەژێ لەن

ــزم(  ــوازەوە )بالنکی ــی خ ــیی بالنک فەرەنس

کــە مارکــس و ئێنگێلــس بــۆ شکســتی 

ئەوانــدا  لەگــەڵ  بەناچــاری  باکۆنیــن 

یەکیانگــرت. ئەمــە بەشــێوەیەکی کردەیــی 

ــوو کــە  ــەی ب ــم ئ ــو ئێ ــای دەبڵی ــی ئ کۆتای

ــا  ــە کۆنفرانســی فیالدێلفی لەدەرەنجامــدا ل

ئــەو  هەڵوەشــێرنایەوە.  )1876(دا 

ئەنتەرناســیۆناڵە »دژە دەســەاڵتخواز«ەی 

ــای  ــە بەرگــی ئ ــدەدا دەســتی ب کــە هەوڵی

دەبڵیــو ئێــم ئــەی ڕابــگات لەســەرەتادا 

دەســتەبەرکرد،  ســەرکەوتنی  هەندێــک 

لێــک  هیوابڕاوانــە  1877دا  لــە  بــەاڵم  

ڕووتــە  بەجێــاموی  دواییــن  و  دابــڕان 

لــە  کۆنگرەیــەک  لــە  ئانارشیســتیەکەی، 

کۆبوونــەوە. 1881دا 

ســااڵنی دواتــر شــایەتی گەشــەی بەرچــاوی 

ئاســتی  لــە  بــوو  کرێکاریــەکان  حیزبــە 

جەســلەتگەلێکی  پــر  کــە  نەتەوەییــدا 

مەکــر مارکسیســتیان هەبــوو، کــە ئــای 

دەبڵیــو ئێــم ئــەی بەتایبــەت لەمــاوەی 

بەتونــدی  1872دا  تــا   1871 ســااڵنی 

بەرینــی  و  پەرەپێبــدات  هەوڵیــدەدا 

بکاتــەوە. مارکــس تــا کاتــی مردنەکــەی لــە 

18823 و ئەنگێلــس تەنانــەت لە ســەرەتای 

ــیۆناڵی  ــرەی ئەنتەرناس ــی کۆنگ دامەزراندن

دووهەمــدا دژایەتیــی کۆمەڵێــک هەوڵیــان 

کــرد کــە خوازیــاری »دەرگیربــوون لــە 

کاروبــاری ڕێکخــراو نێونەتەوەییەکانــدان 

مەحاڵــە  ڕادە  بەهەمــان  کــە هەنووکــە 

کــە بێکەڵکــە« )نامــە بــۆ لــورا الفــارگ، 

28ی ژوەنــی 1889(. ســەرباری ئەمانــە، 

ئــەو پاشــان پشــتیوانی و ڕاوێــژی گرینگــی 

خــۆی لــە ئەنتەرناســیۆناڵی نــوێ درێــغ 

نەکــرد ]و بەدەمیانــەوە بــوو[.

ئەنتەرناسیۆناڵی دووهەم )1914_ 1889(

ــیۆناڵ  ــی ئەنتەرناس ــرەی کرێکاران ــە کۆنگ ل

پاریســا  لــە   1889 ژووییــەی  لــە 

ــتنێکی  ــە ڕێکخس ــی ب ــێوەیەکی کردەی بەش

ــیۆناڵی  ــەزرا. ئەنتەرناس مارکسیســتیەوە دام

ئەنتەرناســیۆناڵی  وەک  دووهەمیــش 

یەکــەم لەبنەڕەتــدا بنەماکــەی بزووتنــەوەی 

زۆر  بــەاڵم  بــوو،  ئەورووپــی  کرێکاریــی 

پــر  لــە ڕەچەڵەکەکــەی.  بــوو  گەورەتــر 

سۆســیالی دێمۆکراســیی ئەڵامنیــا بەســەر 

بااڵدەســت  ئەنتەرناســیۆناڵەدا  ئــەم 

وابەســتەکانی  حیزبــە  زۆربــەی  و  بــوو 

یــان  هەبــوو  جەماوەرییــان  پێگەیەکــی 

ــە  ــەم حیزبان ــوون. ئ ــازدانی ب ــی س خەریک

ــە  ــی ل ــک هەڵبژاردن ــە کۆمەڵێ ــە 1904 ل ل

ــرد  ــدارییان ک ــدا بەش ــەک واڵت ــت و ی بیس

و  دەنگــەکان  میلیۆنــی   6/4 لــە  زیــاد  و 

دەســتبەرکرد.  پەڕلەمانیــان  کورســی   261

و  ئەنــدام  میلیــۆن  چــوار  1914دا  لــە 

دەنگێکــی پەڕلەمانیــی دوازدە میلیۆنیــان 

بەدەســتهێنا. ئەنتەرناســیۆناڵ لەبنەڕەتــدا 

بــە فێدراســیۆنێکی ئازادانــەی حیزبــەکان و 

یەکێتیــە کرێکاریــەکان دادەنــرا. لــە 1900دا 

ئەنتەرناســیۆناڵی  سیاســیی  دەفتــەری 

کارکردێکــی  بــە  پــر  سۆسیالیســتی، 

تەکنیکــی و ڕێکخــەر تاکــو دەســتووری، بــە 

ــە  ســکرتێری فــوول کاتــی کەمــی ســامنز، ل

بروکســێلدا دامــەزرا. لــە زۆربــەی حزبــە 

وابەســتەکانی ئەنتەرناســیۆناڵی دووهەمــدا، 

)کــە  بریتانیــا  کرێــکاری  حیزبــی  جگــە 

وەرگیــرا(،  ئەندامەتیەکــەی  1908دا  لــە 



137

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

ــوو،  ــت ب ــای بااڵدەس ــیزم ئایدیۆلۆژی مارکس

ــی ئاراســتەکانی دیکــە  ــە باق ــدە ک هەرچەن

کاریگەرییــان  دیکــەش  بکەرەکانــی  و 

ســەرەتادا  لــە  ئاراســتانە  ئــەم  هەبــوو. 

ــاش  ــە پ ــەوە ک ــتانەی دەگرت ــەو ئانارشیس ئ

هەندێــک شکســت لەســەر پرســی خەباتــی 

سیاســی لــە کۆنگرەکانــی 1893 و 1896، 

ئــەو دوو  ئەنتەرناســیۆناڵ دەرکــران.  لــە 

تیۆریســیەنەی کــە پــاش مەرگــی ئەنگێلــس 

لــە 1895دا زۆرتریــن یارمەتیــی فیکریــان 

دایــە تایبەمتەندیــی مارکســیزمی فەرمــی 

ئەنتەرناســیۆناڵی دووهــەم بریتــی بــوون 

لــە کاوتســکی و پلێخانــۆڤ.

ئەنتەرناســیۆناڵەکان لــە دوو تــا چــوار ســاڵدا 

ــدات ســەبارەت  ــرد تاکــوو بڕیارب بەڕێوەدەب

بپەرژێتەســەر  و  هاوبەشــەکان  کارە  بــە 

دوان لەســەر پرســە پەیوەندیــدارەکان بــە 

منوونــەی  سیاســیەوە.  خەتــی  و  مــەرام 

ڕێکخســتنی  یەکیــان  هاوبەشــەکان  کارە 

ــە 1790 بەمــالوە لەهــەر  ــەکان، ل ناڕەزایەتی

ــتیوانی  ــۆ پش ــوو ب ــی ئایارداب ــە مانگ واڵت ل

ڕۆژانــە.  کاری  کاتژمێــر  هەشــت  لــە 

ڕاســت،  ئاراســتە  نێــوان  خەباتەکانــی 

ســەرچاوەکەی  کــە  میانــەکان  و  چــەپ 

بــۆ  وێزرایــەوە  نەتەوەییەکانــە،  حیزبــە 

کۆنگــرەی  نێونەتەوەیــی.   ڕووبــەری 

پەرژایەســەر  بەتونــدی   )1900( پاریــس 

ڕێگەپێــدراوە  ئایــا  »میلرانیــزم«:  پرســی 

ــە  ــی ل ــتی فەرەنس ــران سۆسیالیس وەک میل

ســاڵی پێشــوودا بچینــە پــاڵ حکوومەتێکــی 

قەرارێکــی  کۆتاییــدا  لــە  بوورژواییــەوە. 

کاوتســکی  رەشنووســەکەی  کــە  ســازان، 

نووســی، پەســەندکرا کــە ڕێگــەی بــەوە دەدا 

کــە وا هەنگاوێــک دەتوانێــت وەک »ڕا و 

تەگبیرێکــی چرکەیــی... ســەبارەت بــە بابەتە 

ــاوازەکان« قبــووڵ بکرێــت بــەو مەرجــەی  ن

ــاڵ 1961،  ــکات. )برۆنت ــزب پەســەندی ب حی

ب 1، ل 3_ 272(. لــە کۆنگــرەی پاشــردا، 

پێکهــات.  )1904(دا  ئامســردام  لــە  کــە 

مەحکوومکردنــی  بڕیارنامەیــەی  داواکــرا 

بێرنشــتاین  ڕۆیزیۆنیســتیەکانی  بۆچوونــە 

ــی  ــرەی حیزب ــە کۆنگ ــوو ل ــاڵی پێش ــە س ک

لــە  ئەڵامنیــا  دێمۆکراتــی  سۆســیال 

ــە  ــەندکرابوو باوەڕپێکراوەی ــێدندا پەس دێرس

ــەم  ــکات. ئ ــەی    پەســەند ب نێونەیەوەییەک

موناقەشــەیەکی  ئەنجامەکــەی  خواســتە 

ــوو  ــە ســراتیژێک ب کاریگــەری ســەبارەت ب

ــەری سۆســیال دێمۆکراســیی  ــدا ڕێب ــە تیای ک

ــەی  ــە حیزبەک ــی ل ــل، بەرگری ــا، بێبێ ئەڵامنی

ژورێــس،  ژان  تۆمەتەکانــی  لەهەمبــەر 

فەرانســا  سۆسیالیســتی  حیزبــی  ڕیبــەری 

دۆگامتیزمــی  بــە  لەپەیوەندیــدا  کــرد 

دێمۆکراتــی  سۆســیال  حیزبــی  باوەڕیــی 

ئەڵامنیــا بەرپرســیار و هــۆکاری مڵماڵنێیەکی 

و  پــەرەدان  نێــوان  مەترســیداری 

بەرینکردنــەوەی پشــتیوانی هەڵبــژاردن لــەم 

ــی ڕژیمــی  ــە گۆڕان ــەی ل ــە و الوازیەک حیزب

ئەڵامنیایــە.   مەلیکــی  ڕەهــای  و  موتڵــە 

کۆنگــرە بــە 25ی دەنگــی ئــەرێ، 5 دەنگــی 

پشــتیوانیی  بێالیــەن  دەنگــی   12 و  نــا 

بــەاڵم  کــرد،  دێرســێدن  بڕیارنامــەی  لــە 

ئەنتەرناســیۆناڵدا،  لــە  ڕۆیزیۆنیســتەکان 

مارکس لە سەرمایە 
بەرگی 3دا لە 
ڕوانگەی دابەشکردن 
)و دابەشکردنەوە(
ی بەهای زیادە 
و سەرمایەوە 
کەڵەکەکردن 
شیدەکاتەوە. 
لە قۆناغە 
سەرەتاییەکانی 
پەرەسەندندا، 
بنەڕەتی کەڵەکەکردن 
لەسەر چڕبوونەوەی 
سەرمایەیە
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هەربــەو جــۆرەی کــە لــە حیزبــدا، مانــەوە 

ــان  ــەکانی خۆی ــدا ئەندیش ــە هەردوویان و ل

ڕۆیزیۆنیــزم(. )بڕواننــە  باڵوکــردەوە 

ورووژێــن  بــاس  دیکــەی  بابەتێکــی 

کۆنگــرەی  پێشــر  کــە  بــوو  کۆلۆنیالیــزم 

ــی  ــی جەنگ ــیۆنال )1900(، لەکات ئەنتەرناس

ــان  ــگ مەحکوومی ــڕای دەن ــە تێک ــردا، ب بوێ

زۆرینەیەکــی  کــە  هەرچەنــد  کردبــوو، 

کۆنگــرەی  کۆلۆنیالیــی  کۆمســیۆنی 

ئــەوە  دوای  ســاڵ  حــەوت  شــتووتگارت 

بەڵگاندنــی ســەبارەت بەوەکــرد کــە »نابــێ 

ــەتە  ــدا سیاس ــەل و مەرجەکان ــوو ه لەهەم

ــە  ــەوە، بۆمنوون کۆلۆنیالیســتیەکان ڕەتبکرێن

ئــەو سیاســەتانەی کــە لــە حکومەتێکــی 

سۆسیالیســتیدا دەتوانێــت کەڵکداربێــت بــۆ 

ــان،  ــاڵ، هەم ــاز« )بڕاونت ــی ژیارس ئامانجێک

پۆلێمیکێکــی  و  س  بــا  پــاش   .)318 ل 

ــە 127 دەنگــی  ــە ب ــەم دیدگای ڕاشــکاوانە ئ

نــا و 108 دەنگــی ئــەرێ ڕەتکرایــەوە و 

»ئــەو  کــە  پەســەندکرد  بڕیارنامەیەکــی 

سیاســەتە کۆلۆنیالیســتیە ســەرمایەداریانەی 

کــە دەبێــت، بەپێــی چیەتییەکەیــان ، بــواری 

کۆیلەیــی، کاری زۆرەملــی و قەڵــت و بــڕی 

خەڵکانــی خۆجێــی خۆشــکرد« مەحکــوم 

دەکــرد )براونتــاڵ، هەمــان، ل 319(.

ــگ  ــات دژی جەن ــیۆناڵ خەب ــۆ ئەنتەرناس ب

گرینــگ  الیەنــی  خاوەنــی  و  تەوەرئاســا 

لــە  دامەزراندنیــەوە  کاتــی  لــە  و  بــووو 

ــووەوە.  ــرەدا ڕەنگیداب ــی کۆنگ بڕیارنامەکان

کۆنگــرەی  لــە  ڕوانینــە  شــێوە  هەرئــەم 

ــە  ــوو ک ــتوتگارت )1907(دا بااڵدەســت ب ش

لە کەشــێکدا لــەدەوری یەکــر کۆدەبوونەوە 

لــە  جەنــگ  هەورەکانــی  و  پەڵــە  کــە 

دەبوونــەوە.  گــرد  ئەورووپــادا  ئاســامنی 

ــەرەڕای  ــە _س ــەی ک ــە دوایی ــەو بڕیارنام ئ

نــاو  جیدییەکانــی  جیــاوزە  ڕاوبۆچوونــە 

ــەندکرا،  ــگ پەس ــڕای دەن ــەکان_ بەتێک باس

بڕیارنامەکــەدا  لــە  ئیســاڵحیەیەکی 

و  لۆکزامبــۆرگ  لێنیــن،  لــە  گونجانــد 

دوای  و  کردبــوو  موتوربەیــان  مارتــۆڤ 

کــە  دەکــردەوە  لــەوە  جەغــدی  ئــەوە 

تاکــوو  بدرێــت  هەوڵێــک  »هەرچەشــنە 

بگیردرێــت«  جەنــگ  ڕوودانــی  بەربــە 

ــە  ــدا ک ــات: »لەحاڵەتێک ــژەدا دەه ــە درێ ل

ڕوویــدا  کــە  بەهەرشــێوەیەک  جەنــگ 

ــە  ــە ل ــە[ ک ــەوەی کرێکاری ــی ]بزووتن ئەرک

ــری  ــی هەرچــی زووت ئاراســتەی کۆتاییهێنان

بەهەمــوو  و  دەســتوەربدات  جەنگــدا 

ــی و  ــی ئابووری ــە قەیران ــک ل ــزەوە کەڵ هێ

سیاســیی ئەنجامــی جەنــگ وەربگرێــت 

بورووژێنێــت  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  تاکــوو 

حاکمیەتــی  کەوتنــی  ڕێگــەوە  لــەم  و 

چینایەتیــی ســەرمایەداری خێراتــر بکاتەوە« 

ــدە  ــەم بەن ــان، ل 363(. ئ ــاڵ، هەم )بڕاونت

لــە دوو کۆنگــرەی پاشریشــدا دیســانەوە 

پەســەندکرا. کۆنگــرەی بازێــل لــە 1912، 

وەک  جەنــگ  پــاش  کۆنگــرەی  دواییــن 

منایشــێکی ورووژێنــەر بــۆ ئاشــتیی دەچــوو 

لەکاتــی  دەنــگ  بەتێکــڕای  دیســانەوە  و 

ــگێڕانە  ــردەی شۆڕش ــاری ک ــدا، خوازی جەنگ

ــەم  ــی یەک ــر، ڕوودان ــاڵ دوات ــوو. دوو س ب

کــە  دەریخســت  جیهانــی  جەنگــی 

ــا  ــانە »تەنی ــۆرە وس ــەم ج ــەندکردنی ئ پەس

ناســیۆنالیزمێکی  کــە  بــوو  ڕووکەشــێک 

ڕیشــەداری بەقووڵــی دادەپۆشــا« )دویچێــر 

ســەرەکیەکانی  حیزبــە   .)102 ل   ،1972

بەرگریــان  دووهــەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

خۆیــان  حکوومەتەکانــی  جەنگــی  لــە 

دەکــرد و بــەم چەشــنە بــواری کەوتنــی 

سەرشــۆڕانەی ئەنتەرناســیۆناڵیان خۆشــکرد. 

ــەرەدان  ــی پ ــۆی خولێک ــەی ک ــە لووتک ئەم

و  ســەرمایەداری  بەرینبوونــەوەی  و 

بزووتنــەوەی  نەتەوەیــی  تێکەڵکردنــی 

کرێــکاری بــوو.

ســێربیا،  ڕووســیا،  حیزبەکانــی  تەنیــا   

ئیتاڵیــا، بولگارســتان )تێســنیاک(، ڕۆمانیــا 

لەگــەڵ  یەکگرتــووەکان_  واڵتــە  و 

لەنــاو  بچووکــی  گرووپــی  کۆمەڵێــک 

بــەو  وەفاداربــوون  حیزبەکانــدا_  باقــی 

ــەن  ــی لەالی ــە بەبەردەوام ــیپانەی ک پرەنس

کرابــوون.  ســتایش  ئەنتەرناســیۆناڵەوە 

هەندێــک هەوڵــی شکســتخواردووی خولــی 

جەنــگ، بەتایبــەت بــە هەوڵــی حیزبەکانــی 

بووژانــەوەی  بــۆ  بێالیــەن،  واڵتانــی 

ئەنتەرناســیۆناڵی دووهــەم بەڕێوەچــوو کــە 

ــۆ  ــەی ب ــییە نێونەتەوەییەک ــەرە سیاس دەفت

هۆلەنــد ڕاگوێزرابــوو. ســەرباری ئەمانــە، لە 

1919 لــە کۆنفرانســێکی بێرندا، شــێوەیەکی 

لێڵــی ئەنتەرناســیۆناڵی دووهەمــی کــۆن 

دیشــانەوە شــکڵی گــرت )»ئەنتەرناســیۆناڵی 

ســاڵی  کۆنگرەکــەی  یەکــەم  و  بێــرن«( 

دوایــی لــە ژێنێــڤ بــە حەڤــدە نوێنــەر 

لــە  بەڕێوەبــرد.  واڵتــەوە  حەڤــدە  لــە 
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دە  چەپەکانــی  سۆسیالیســتە   1927

سۆســیال  »حیزبــی  بۆمنوونــە  واڵت، 

ئەڵامنیــا«  ســەربەخۆی  دێمۆکراتیکــی 

ــە  ــیال دێمۆکرات ــی دی(، سۆس ــس پ ــو ئێ )ی

نەمســاییەکان )ئێــس پــی کیــو( و ئــەی 

ــن  ــدا دانیش ــە ڤیەن ــا ل ــی ی بریتانی ــڵ پ ئێ

تاکــوو یەکێتــی نێونەتەوەیــی کرێکارانــی 

)»یەکێتــی  سۆسیالیســتەکان  حیزبــە 

ئەنتەرناســیۆناڵی  بــە  نــارساو  ڤیــەن«(، 

یەکێتیــە  ئــەم  پێکبهێنــن.  نیــو«  و  دوو 

کارەکــەی خــۆی بــە یەکــەم هەنــگاو بــەرەو 

ــە  ــی. ل ــتگیر دەزان ــیۆناڵێکی گش ئەنتەرناس

1923، لــە کۆنگرەیەکــدا لــە هامبــوورگ، 

ئەنتەرناســیۆناڵی  لەگــەڵ  یەکێتیــە  ئــەم 

گــرت  یەکیــان  بوژێنــدراودا  دووهەمــی 

و  کرێــکاری  ئەنتەرناســیۆناڵی  تاکــوو 

ــە 1940دا  ــە ل ــت ک ــتی پێکبهێنێ سۆسیالیس

ڕاگیــرا[. ]و کارەکانــی  پەکــی کــەوت 

ئەنتەرناســیۆناڵە  ئــەم  1951دا  لــە 

ئەنتەرناســیۆناڵ  دایــە  جێگەکــەی 

سۆسیالیســتی هەنووکەیــی کــە یەکێتیەکــی 

ئازادانــەی حیزبــە سۆسیالیســت و سۆســیال 

هەمــوو  ســەرەکیەکانی  دێمۆکراتیکــە 

لــە  بنکــەدا  هەندێــک  لەگــەڵ  جیهانــە 

کۆنگــرە«ی  »هەژدەهەمیــن  لەنــدەن. 

ئــەم ئەنتەرناســیۆناڵە کــە لــە 1989 لــە 

ســتۆکهۆڵمدا بەڕێوەچــوو، دیســانەوە ویلــی 

برانتــی وەک بەرپرســی خــۆی هەڵبــژاردەوە 

کــە  پەســەندکرد  مەرامنامەیەکــی  و 

جەغدێکــی زۆری لــە دابینکردنــی ئاشــتی و 

چەککــردن، پاراســتنی ژینگــە و پەیوەندیــە 

باشــوور  باکــوور_  ســاڕێژکراوەکانی 

ــی وابەســتەی  ــە 51ی ئەندام ــردەوە. ل دەک

ئەندامەتیــی  بــە  ئەنتەرناســیۆناڵە  ئــەم 

واڵتانــی  حیزبــی   23  ،)1989( تــەواوی 

ســااڵنەی  لــەم  کــە  ســێهەمن  جیهانــی 

ئەنتەرناســیۆناڵە  ئــەم  گەشــەی  دواییــدا 

کۆمۆنیســتی  حیزبــی  خێرابــووە.  تیایــدا 

حیزبــی  بۆتــە  هەنووکــە  کــە  ئیتالیــا 

دێمۆکراتیکــی چــەپ )پــی دی ئیــس(، و 

هەندێــک حیزبــی کۆمۆنیســتی پێشــوو لــە 

ئەورووپــای ڕۆژهەاڵتــدا حــەزی خۆیــان 

بــۆ پەیوەســتبوون بــەم ئەنتەرناســیۆناڵە 

دەربڕیــوە.

ئەنتەرناسیۆناڵی سێیەم )43_ 1919(

جیهانیــی  جەنگــی  دەســتپێکردنی  بــە 

ــانەوەی  ــەک هەڵوەش ــەم، دوای لەبەری یەک

لێنیــن  دووهــەم،  ئەنرەناســیۆناڵی 

نووســی:  1914دا  نۆڤەمبــەری  لــە 

مــرد،  دووهــەم  »ئەنتەرناســیۆناڵی 

دۆڕانــدی،  ئۆپۆرتۆنیــزم  بەرامبــەر 

ســێهەم...«  ئەنتەرناســیۆنالیزمی  بــژی 

ئەنتەرناســیۆناڵی  ئەرکەکانــی  و  )»پێگــە 

ب  کۆبەرهەمــەکان،  سۆسیالیســتی« 

ســێهەم_  ئەنرناســیۆناڵی   .)40 ل   ،21

ســەرکەوتنی  پــاش   1919 مارســی  لــە 

لــە ڕووســیا  ئۆکتۆبــەری 1917  شۆڕشــی 

شۆڕشــگێڕانە  هەڵقواڵنــی  کاتــی  لــە  و 

لەڕێگــەی  ناوەندیــدا،  ئەورووپــای  لــە 

دامــەزرا.  بۆلشــێڤیکەکانەوە  داهێنانــی 

یەکەمیــدا  ئاخافتنــی  لەکاتــی  لێنیــن 

ســێهەم  ئەنتەرناســیۆناڵی  کۆنگــرەی  لــە 

ســۆڤیەتیی  کۆمارێکــی  »دامەزراندنــی 

 ( ڕاگەیانــد  لەئارادایــە«ی  نێونەتەوەیــی 

کۆبەرهەمــەکان، ب 28، ل 477( حــاڵ و 

دەکــرد.  بــاس  و چاوەڕوانیەکانــی  هــەوا 

پــاش ئــەوە »بەفەرمــی ناســینی دیکتاتۆریی 

پڕۆلێتاریــا و دەســەاڵتی شــورایی لەبــری 

دێمۆکراســیی بوورژوایــی« وەک بنەڕەتــە 

ئەنتەرناســیۆناڵیزمی  بنچینەییەکانــی 

ســێهەم« پێناســە کــرد )کۆبەرهەمــەکان، 

»یەکێتیــی جیهانیــی  ب 31، ل 8_ 197(. 

سۆسیالیســتیەکان«  ســۆڤیەتیە  کۆمــارە 

)دیگێــرس 1917، ب 2، ل 465( لــە کــۆی 

ژیانی ئــەم ئەنتەرناســیۆناڵەدا وەک ئامانجە 

فەرمیەکــەی مایــەوە، بــا پــاش 1935 خــۆی 

ــن  ــە دووهەمی ــت. ل ــز بردبێ ــەرەو پەراوێ ب

کۆنگرەکــەی لــە مانگەکانــی ژویــە تــا ئووتی 

1920دا نوێنەرانــی حیــزب و ڕێکخراوەکانی 

چــل و یــەک واڵت و نوێنەرانــی ڕاوێکــژاری 

حیزبــی سۆسیالیســتی فەرانســا و یــو ئێــس 

پــی دی ی ئەڵامنیــا لــەوێ ئامادەبــوون، کــە 

زۆرینەیەکــی ئەندامانــی ئــەم دووهەمەیان 

کۆنگــرە  لــە  ســاڵ  کۆتایهاتنــی  پێــش 

ــە  ــدا ب ــدا دەنگیان ــی خۆیان جۆربەجۆرەکان

ئــەم  کۆمینتێرنــەوە.  بــە  پەیوەســتبوون 

نــوێ  ئەنتەرناســیۆناڵی  کــە  کەڵکەڵەیــە 

توخمــە  فریوکاریــی  بــەردەم  بکەوێتــە 

بــووە  سســتە سۆســیال دێمۆکراتەکانــدا، 

ــت و  ــرە »بیس ــوو کۆنگ ــەوەی تاک ــۆی ئ ه

یــەک مــەرج« ی تونــد و تۆڵــی ئەندامەتیــی 

ئــەو  هەمــوو  دابنێــت.  ئەنتەرناســیۆناڵ 
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ئەنــدام  ببنــە  خوازیاربــوون  حیزبانــەی 

ــوو »رێفۆرمیســتەکان و سانریســتەکان  دەب

بەرپرســیارێتیەکانی  پێگــە  لەهەمــوو 

کاری  و  وەاڵنێــن  کرێــکاری  بزووتنــەوەی 

ــە  ــایی، بۆمنوون ــەڵ کاری نایاس ــایی لەگ یاس

نــاو  پێکــی  و  ڕێــک  پڕوپاگانــدای  کاری 

تێکەڵبکرێــن.  یەکــدی  لەگــەڵ  ئەرتــەش 

لەڕیگــەی  ســێهەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

یەکێــک  وەک  ســەردەم  پێناســەکردنی 

ناوخۆیــی  »جەنگــی  ســەردەمەکانی  لــە 

ــن«  ــیپلینی پۆاڵیی ــاری »دیس ــد« خوازی تون

ــە  ــەم ل ــەوە ه ــتی چڕبوون ــن ئاس و زۆرتری

ناوەنــدە حیزبیــەکان، لــە ئاســتی نەتەوەیی، 

لــە  نێونەتەوەیــی،  ئاســتی  لــە  هــەم  و 

لێژنــەی کارگێڕێــی کۆمێنتێرنــدا بــوو کــە 

ــەودای  ــە م ــی ل ــەوەی بڕیارەکان کردەیکردن

نێــوان کۆنگرەکانــدا پێویســت و حەمتــی 

.)166  _72 ل   ،1 ب  )هەمــان،  بــوو 

پەیــڕەوی  کۆممەڵــە  لــە  کۆمینتێــرن 

ــدا ڕایدەگەیەنێــت کــە کۆمینتێــرن  ناخۆکەی

نەریتەکانــی  کــۆی  لــە  »یەکجارەکــی 

دادەبڕێــت،  دووهــەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

پێیوابــوو  کــە  ئەنتەرناســیۆناڵەی  ئــەو 

بوونیــان  ســپیەکان  پێســت  تەنیــا 

و  ئامێزگرتــن  لــە  ئەرکەکــەی  هەیــە«. 

زەحمەتکێشــی  خەڵکــی  ڕزگارکردنــی 

هەمــوو ڕەنگەکانــە. کۆنگــرەی دووهــەم 

پرســی  دەربــارەی  تێــزی  »کۆمەڵێــک 

نەتەوەییــو کۆلۆنیالیــزم«ی پەســەندکرد کــە 

لێنیــن نووســیبووی  پــر  ڕەشنووســەکەی 

دژە  یەکێتیــی  پێوســتیی  لــە  جەغــدی  و 

ڕزگاریــدەر  بزووتنــەوە  ئیمپێریالیســتیی 

ڕووســیای  لەگــەڵ  کۆلۆنیالیــەکان  دژە  و 

بزووتنەوانــەی چینــی  ئــەو  ســۆڤیەتی و 

ــدا  ــی خەبات ــە لەحاڵ ــردەوە ک ــکار دەک کرێ

ب  )هەمــان،  ســەرمایەداری  دژی  بــوون 

لێنیــن  پەڕتووکەکــەی   .)138  _44 ل   ،1

»چــەپ«،  کۆمۆنیــزم  مندااڵنــەی  بەتــای 

هەوڵیــدا  نــوورسا،  1920دا  لــە  کــە 

نــاو  »چەپڕەوانە«کانــی  ئاراســتە  بەگــژ 

کۆمینتێرنــدا بچێتــەوە و بەڵگاندنــی کــرد 

لــە بەرژەوەندیــی بەشــداریی بەپڕەنســیپیی 

کۆمۆنیســتەکان لــە هەڵبــژاردن پەرلەمانــی 

کرێکاریــە  یەکێتییــە  لەنــاو  کار  و 

دواکەوتووەکانــدا. لێنیــن لەکاتێکــدا لەگــەڵ 

ــێهەمی  ــرەی س ــاو کۆنگ ــتانەی ن ــەم ئاراس ئ

ــە 1921دا ڕووبــەڕوو بــووەوە  کۆمینتێــرن ل

کــە بینی شــەپۆلی شۆڕشــگێڕانە ڕاوەســتاوە، 

ــە کۆمۆنیســتەکانی دەرەوەی ڕووســیا  حیزب

نواندنــەوەی کەمینەیەکــی چینــی کرێــکارن 

و تاکتیکــە شۆڕشــگێڕانەی هێرشــبەرانەی 

پێشــوو، کــە لەبنەڕەتــدا بەپێی سەرچەشــنی 

گرتبــوو،  شــکڵێان  ڕووســیا  ئەزموونــی 

ــرە  ــن. کۆنگ ــاو نی ــاوا گونج ــۆ ڕعژئ ــر ب چی

ــەرەی  ــە ب ــەبارەت ب ــرد س ــی دەرک بەیانێك

یەکگرتــووی حیزبەکانــی چینــی کرێــکار، 

لــە ئاســتی نەتەوەیــی و نێونەتەوەییــدا، بــۆ 

خوبــات لــە ئاراســتەی پێویســتیە خێراکانــی 

چینــی کرێــکار. بــەدوای ئــەم بەیانــەدا، 

لێژنــەی  لــە  بەڕێوەبــرا  کۆنفرانســێک 

ئەنتەرناســیۆناڵی  کۆمینتێــرن،  کارگێڕیــی 

 1922 لــە  ڤیــەن  یەکێتــی  و  دووهــەم 

پێکناکۆکیــەکان  بــەاڵم  بێرلینــدا،  لــە 

ــە  ــی دیک ــە هاوکاریەک ــەوەی ک ــوو ل ڕێگرب

لێبکەوێتــەوە.

لــە ئۆکتۆبــەری 1923دا، پــاش شکســتی 

ئەڵامنایــا،  بــۆ  چاوەڕوانکــراو  شۆڕشــی 

کۆمینتێــران زانــی کە خولێکی ســەقامگیریی 

دەســتیپێکردووە.  ســەرمایەداری  ڕێژەیــی 

ــە  ــدا کێشمەکێش ــااڵنی دوایی ــژەی س لەدرێ

بۆنــاو  ســۆڤیەتی  حیزبــی  ناوەکیەکانــی 

کۆمینتێــران گوێزرایــەوە. پــاش ملمالنــێ 

ترۆتسکیســتی  دژایەتیــی  تاڵــەکان، 

لەســەر  ســتالین  سیاســەتەکانی  لەگــەڵ 

کۆمیتــەی  واڵتێــک«دا،  لــە  »سۆســیالیزم 

ــز_  ــی ئینگی ــە کرێکاریەکان ــی یەکێتی یەکێت

ــەی کــە  ــەو تاکتیکان ڕووســیا و ســراتیژ و ئ

ــدا  ــی 27_ 1925ی چین ــە شۆڕش ــت ل دەبێ

و  کــرد  شکســت  تووشــی  گێرابووەبــەر 

ترۆتســکی لــە ســێپتەمبەری 1927دا لــە 

ــرا.  ــران دەرک ــی کۆمینتێ ــەی کارگێڕی کۆمیت

لــە  کۆمینتێــران  شەشــەمی  کۆنگــرەی 

ــەندکرد  ــتی پەس ــی گش 1929دا بەرنامەیەک

کــە ڕەشنووســەکەی پــر بوخاریــن نووســی. 

هەنــگاوی  کۆمینتێــران  کۆنگــرە،  بــەم 

نایــە نێــو »قۆناغــی ســێهەم«ی خۆیــەوە 

وەک  دێمۆکراســی  سۆســیال  تیایــدا  کــە 

و  کــرا  مەحکــووم  فاشــیزم«  »سۆســیال 

کۆمەڵێــک پێشــنیار لەســەر ســازدانی بەرەی 

ــەوە.  ــدا ڕەتکرای ــوو لەگــەڵ ڕێبەرانی یەکگرت

ــرن  ــی کۆمینتێ ــەی کارگێڕی ــە 1931دا لێژن ل

لــە  دەســت  پێویســتە  کــە  ڕایگەیانــد 

نیگارکردنــی هێڵێــک لــە »نێــوان فاشــیزم و 
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دێمۆکراســیی بوورژوایــی و نێــوان فۆرمــی 

و  بــوورژوازی  دیکتاتۆریــی  پەرلەمانیــی 

ــرن  ــەی« هەڵبگ ــتیە زەقەک ــە فاشیس فۆرم

لێکەوتــە   .)313 ل   ،1971 )ســۆبۆلۆڤ 

سیاســەتە،  ئــەم  کارەســاتبارەکانی 

 1933 لــە  ئەڵامنیــا،  لــە  بەتایبــەت 

پێداچوونــەوە  ئەنجامەکــەی  بەمــالوە 

لــە  کۆمینتێرنــدا.  ســراتیژی  بــە  بــوو 

درووســتبوونی  بــەدوای   ،1933 مارچــی 

دیکاتۆریــی نازیەکانــدا لێژنــەی کارگێڕیــی 

بــە  ئاشــکرا  بەشــێوەیەکی  کۆمینتێــرن 

ڕاگەیانــد  خــۆی  ئەندامەکانــی  حیزبــە 

دەســتێوەردانی  پێشــنیاری  بــە  کــە 

کۆمیتــە  لــە  فاشــیزم  دژی  هاوبــەش 

سۆســیال  حیزبــە  ناوەندیەکانــی 

دێمۆکراســیەکان نزیــک ببنــەوە. پاشــان 

کــرداری  ئەنجامەکــەی  پێشــنیارە  ئــەم 

کۆمۆنیســتەکان  نێــوان  یەکگرتوانــەی 

بــوو.  فەرانســا  سۆسیالیســتەکانی  و 

کۆنگــرەی  دوایــی  و  حەوتەمیــن 

لــە 1935 کــە نواندنــەوەی  کۆمینتێــرن 

زیــاد لــە ســێ میلیــۆن کۆمۆنیســت )785 

هــەزار کــەس لــە واڵتانــی ســەرمایەداری( 

لــە شەســت و پێنــج حیــزب بــوو بــۆ 

ــیزم،  ــای فاش ــەوەی شەپۆلئاس بەرپەرچدان

پێکهێنانــی  بــۆ  بەهێــزی  داواکاریەکــی 

بــەرەی یەکگرتــووی حیزبەکانــی چینــی 

بەرینکردنــەوەی  و  پــەرەدان  و  کرێــکار 

بەرینــر  جەمــاوەری«ی  »بــەرەی  بــۆ 

ــی  ــە ڕاپۆرت ــۆڤ ل ــاراوە. دیمیری ــە ئ هێنای

ســەرەکیی خۆیــدا جەغــد لــەوە دەکاتــەوە 

Karl Marx
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کــە هەنووکــە بژاردەکــە نــەک لەنێــوان 

دێمۆکراســی،  و  پڕۆلێریــا  دیکتاتۆریــی 

ــی  ــیی بوورژوای ــوان دێمۆکراس ــو لەنێ بەڵک

تێرۆریســتیی  بوورژوایــی  دیکتاتۆریــی  و 

و  لوتکــە  بــە  فاشــیزم  کــە  بێپەچەدایــە 

دادەنرێــت.  دیارکەوتنەکــەی  شــوێنی 

بووبــە  کۆمینتێــرن  نوێــی  ســراتیژی 

ــە  ــاوەری ل ــی جەم ــی بەرەیەک ئیلهامبەخش

ــە  ــەم ســراتیژە نوێی فەرانســا و ســپانیادا. ئ

بووبــە هــۆی پشــتوانیەکی نیونەتەوەیــی 

ــاری ســپانیا دژی فاشــیزم  ــی کۆم ــە خەبات ل

و هەروەهــا پشــتوانی لــە پێشــنیارەکانی 

پێکهێنانــی  بــۆ  ســۆڤیەتی  حکوومەتــی 

بــەرەی ئاشــتی لەنێــوان یەکێتیــی ســۆڤیەت 

و دێمۆکراســیە بوورژواییــە ڕۆژئاوایــەکان 

بــۆ بەرگرتــن لــە هێرشــی فاشیســتی.

کۆمینتێــرن کــە بــەردەوام  لەژێــر ســوڵتەی 

بــوو،  ســۆڤیەتدا  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 

دەیــەی  پاکتاوەکانــی  لــە  پشــتیوانیی 

1930ی ســتالین کــرد، ئــەو پاکتاوانــەی کــە 

لەدرێژەیــدا هەندێــک لــە ئەندامــە دیــارە و 

ســەرەکیەکانی کــوژران و لەبــەر کۆمەڵێــک 

ــەی  ــاختە ئەنجامەک ــی س ــان و تۆمەت بوخت

بووبــە لەبەریــەک هەڵوەشــانەوەی حیزبــی 

1938دا.  لــە  لەهێســتان  کۆمۆنیســتی 

ــی  ــتدرێژی نەکردن ــی دەس ــەدوای پەیامن ب

نێــوان ئەڵامنیــا و ســۆڤیەت لــە ئووتــی 

1939 و بــە فەرمانــی ڕاســتەوخۆی ســتالین، 

کــە ئــەوکات بنەماکــەی جیــاکاری بــوو 

و  بوورژواییــەکان  دێمۆکراســیە  لەنێــوان 

بــە  کۆمینتێــرن  فاشیســتیدا،  دەوڵەتانــی 

تــا  لــە 1939  ســراتیژی خۆیــدا چــۆوە. 

هــەردوو  جەنگــی  کۆمینتێــران   ،1941

الیەنــی بــە نادادپەروەرانــە، کۆنەپەرەســتانە 

پــاش  کــرد.  ناودێــر  ئیمپێریالیســتی  و 

هێرشــی ئەڵامنیــا بۆســەر یەکێتی ســۆڤیەت 

لــە ژوەنــی 1941دا، کۆمینتێــران پشــتوانیی 

بێدرێغــی خــۆی پێشــکەش کــرد بــە یەکێتــی 

ســۆڤیەت و هاوپەیامنــە ڕۆژئاواییەکانــی 

بــۆ خەبــات لەگــەڵ هێــزە هەبــووەکان. 

بــە   1943 ژوەنــی  لــە  کۆمینتێــران 

ــۆم( ــیار )پریزدی ــەی بەرپرس پێشــنیاری لێژن

بنەمــای  هەڵوەشــێرنایەوە،  خــۆی  ی 

بەڵگاندنــە  ئــەم  هەڵوەشــاندنەوەکەش 

جیــاوازی  هەلومەرجــی  لــە  کــە  بــوو 

هەنووکەییــدا کە بزووتنەوەی کۆمۆنیســتیی 

پەرەیســەندووە،  گەلێــک  نێونەتەوەیــی 

ناوەندێکــی  لەالیــەن  بەڕێوەبردنەکــەی 

نەکردەیــە.  و  مەحــاڵ  نێونەتەوەییــەوە 

ــەر  ــا لەب ــاندنەوەیە هەروەه ــەم هەڵوەش ئ

شــادمانکردنی هاوپەیامنــە ڕۆژئاواییەکانــی 

کلۆدیــن  )بڕواننــە  ئەنجامــدرا  ســتالین 

.)1972

گەنجانــی  »ئەنتەرناســیۆناڵی  ســەرباری 

کۆمۆنیســت« )43_ 1919( کــە بەفەرمی بە 

ــە ئەنتەرناســیۆناڵی کۆمۆنیســتی  بەشــێک ل

دادەنــرا، بەشــیکی »ڕیکخــراوە جەماوەریــە 

الیەنگــرەکان بــۆ بەبەســتە تایبەتــەکان« 

ــر  ــن و لەژی ــەوە پێکهات ــەن کۆمینتێرن لەالی

دەســتبەکار  کاریگەریــدا  ڕیبەرایەتیــی 

بەتایبــەت  ڕێکخراوانــە  ئــەم  بــوون. 

ســووری  ئەنتەرناســیۆناڵی  لــە:  بریتیــن 

پڕۆفینتێــرن  یــان  کرێکاریــەکان  یەکێتیــە 

نێونەتەوەیــی  هاریکاریــی   ،)1921  _37(

)1922 تــا جەنگــی جیهانیــی دووهــەم(، 

هاوکاریــی نێونەتەوەیــی کرێــکاران )1929_ 

یــان  وەرزێــران  ئەنتەرناســیۆناڵی   ،)1935

ــک 1933(. ــا زی ــە 1923 ت کریســیتێنتێر ) ل

لــە 1988دا حیزبــی کۆمۆنیســتی ســۆڤیەت، 

کــە پارێــزگاری لــە ئەرشــیڤە بەرباڵوەکانــی 

کۆمینتێــرن لــە مۆســکۆدا دەکات، بڕیاریــدا 

بەردەســتی  بخاتــە  بەڵگانــە  ئــەم  پــر 

لەگــەڵ  جیهانــەوە.  هەمــوو  توێژەرانــی 

ئەمــەدا، باســێکی ڕەخنەگرانەتــر لەمبــارەوە 

و خوێندنــەوەی مێــژووی کۆمینتێــرن لەنــاو 

مێژوونووســانی ســۆڤیەتدا دەســتیپێکرد.

1938دا  لــە  چــوارەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

لەڕێگــەی ترۆتســکیەوە لــە گرووپگەلــی 

دژایەتیــی  بــۆ  الیەنگرانــی  بچووکــی 

و  دووهــەم  ئەنتەرناســیۆناڵی  لەگــەڵ 

کــە  پێکهــات  ســێهەمدا  ئەنرناســیۆناڵی 

لەژێرنــاوی  ئەنتەرناســیۆناڵەی  دوو  ئــەم 

شۆڕشــگێر«دا  »دژە  ئەنتەرناســیۆناڵە 

ئەنتەرناســیۆناڵی  دەکــرد.  مەحکــووم 

جیهانیــی  »حیزبــی  بــە  خــۆی  چــوارەم 

شۆڕشــی سۆسیالیســتی« پێناســە دەکات، 

لێکدابڕانــی  و  ماوەتــەوە  بچــووک  زۆر 

)بڕواننــە  لێکوتووەتــەوە  جۆراوجــۆری 

بڕواننــە  )هەروەهــا  ترۆتســکیزم(. 

. ڵیزم( ســیۆنا ئەنتەرنا

براونتــاڵ،  بڕواننــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

جولیــوس 71_ 1961 )80_ 1966(، کلۆدیــن، 

جــەی.  کــوڵ،   ،)1975(  1972 فێرنانــدۆ 
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و  هێــری  کالینــز،   ،1954  _60 ئێــچ.  دی. 

ئابرامســکی، چــی مێــن 1965، دیگێــرس، 

دویچێــر،   ،)1971(  1956  _65 جیــن 

جەیمــز  جــۆڵ،   ،)1972(  1964 ئیــزاک 

1955 )1975(، ســۆبۆلۆڤ، ئــەی. ئــای. و 

.1971 ئەوانیــدی 

مۆنتی جۆنسن

ئەنتەرناسیۆناڵیزم 
)internationalism(

و  ئەندیشــە  بــۆ  ئەنتەرناســیۆناڵیزم 

کــە  ئەنگێلــس،  و  مارکــس  کــرداری 

برایەتیــی  بــە  چینایەتیــان  بنەمایەکــی 

ــی  ــی فەرانس ــتی شۆڕش ــی بەرمەبەس مرۆی

پڕۆلێتێــری(  )ئەنتەرناســیۆناڵیزمی 

ــی  ــی الیەن ــا و خاوەن ــیبوو، توەرئاس بەخش

1854دا  لــە  ئەنگێلــس  بــوو.  گرینــگ 

ــی بەوجــۆرەی کــە  ــی نەتەوەکان »بەبرازانین

هەنووکــە حیزبــی توندڕەوانــەی پڕۆلێتێــری 

دەبــات«  بەڕێــوەی  شــوێنان  لەهەمــوو 

خۆخوازیــی  بەرامبــەری  خاڵــی  خســتە 

ــی  ــۆن و گەردوونی ــی ک ــی غەریزی نەتەوەی

تەڵەکەبازانــەی  خۆخوازانــەی  کەســی_ 

ــەر  ــوورژوازی لەه ــازاد«ەوە. ب ــی ئ بازرگانی

خــۆی  تایبەتــی  بەرژەوەندیــی  واڵتێکــدا 

»پڕۆلێتێــرەکان  کــە  لەحاڵێکــدا  و  هەیــە 

لەهەمــوو واڵتانــدا بەرژەوەندیەکــی یەکــە، 

دوژمنێکــی یەکــە و خەباتێکــی یەکەیــان 

لــە  نەتــەوەکان  )»فێســتیڤاڵی  هەیــە« 

لەنــدەن«(. مارکــس و ئەنگێلــس پایــەی 

ئــەم بەرژەوەندییــە هاوبەشــەیان بــەک لــە 

هــاوکاری و هاوڕێتیەکــی بــان ســنووری 

بــۆ بەرگــری لــە بەرژەوەندییــە چینایەتییــە 

چرکەییەکانــدا دادەنــا بەڵکــو هەروەهــا بــە 

بنەمایەکیــان دەزانــی بــۆ دەتەبەرکردنــی 

گــەورە«  کۆمەاڵیەتیــی  »شۆڕشــێکی 

ســەردەمی  لێکەوتەکانــی  »بەســەر  کــە 

هێــزە  و  جیهــان  بــازاڕی  بوورژوایــی، 

ــت و زاڵ  ــدا بااڵدەس ــی بەرهەمهێنان نوێکان

دەبێــت و دەیانکاتــە ملکەچــی بااڵدەســتی 

و جاوەدێریــی هاوبەشــیی پێشــکەوتووترین 

لێکەتەکانــی   « )مارکــس،  خەڵــکان« 

فەرمانڕەوایــی بریتانیــا لــە هێندســتان«(.

لــە  ئەنگێلــس  و  مارکــس  کــە  کاتێــک 

کۆمۆنیســتەکان«  »یەکێتیــی  بــە  1847دا 

پێشــووی  درووشــمی  بــوو،  پەیوەســت 

مرۆڤــەکان  »هەمــوو  لــە  یەکێتیــە  ئــەم 

بەرابــەرن« بــۆ درووشــمی »پڕۆلێتێرەکانــی 

ــس  ــۆڕا. مارک ــرن!« گ ــان یەکگ ــت جیه گش

و ئەنگێلــس بــۆ دیاریکردنــی ئەوشــتەی 

یەکــەم  جیادەکــردەوە  کۆمۆنیســتەکانی 

باســی ئــەم ڕاســتیەیان کــرد کــە »لــە خەباتە 

واڵتانــی  پڕۆلێتێرەکانــی  نەتەوەییەکانــی 

لــە  جیــا  کۆمۆنیســتەکان،  جۆراوجــۆردا، 

کــۆی نەتــەوەکان، جەغــد لــە بەرژەوەندیــی 

هاوبەشــی کــۆی پڕۆلێتاریــا دەکەنــەوە و 

ئــەم بەرژەوەندیانــە دەخەنــە پێشــەوە« 

)مانیفێســتی حیزبــی کۆمۆنیســت، ق 2(. 

هــاوکات کۆمۆنیســتەکان دانــی پێدادەنێــن 

ــوورژوازی،  ــا دژی ب ــی پڕۆلێتاری کــە »خەبات

لــە جەوهــەری خۆیــدا، النیکــەم  نــەک 

لــە فۆرمــی خۆیــدا، ســەرەتا خەباتێکــی 

نەتەوەییــە. هەڵبــەت پڕۆلێتاریــای هەمــوو 

شــتێک  هەمــوو  پێــش  دەبێــت  واڵتــان 

یەکالیــی  خۆیانــدا  بــوورژوازی  لەگــەڵ 

ببنــەوە« )هەمــان. ق 1(. مارکــس جەغــدی 

ســازدانی  بــۆ  »هەوڵــدان  کــە  کــردەوە 

ــی  ــی کرێکاران ــە حیزب ــی لەهێســتان، ل واڵت

ــی  ــەک بوون ــچ ناکۆکی ــیۆناڵدا هی ئەنتەرناس

ســەڕچاوەی  لەهێســتان«:  )»بــۆ  نیــە« 

ســەرکی جەغــدی لێکردۆتــەوە(. ئەنگێلــس 

»هاوکاریــی  کــە  کــردەوە  جەغــدی 

نەتــەوە  ڕاســتگۆیانەی  نێونەتەوەیــی 

ئەورووپیــەکان تەنیــا بــەو مەرجــە ئەگەردار 

و مومکینــە کــە هەریەکــەی ئــەم نەتەوانــە 

لــە ماڵــی خۆیانــدا بەتەواوەتــی سەربەســت 

لەهێســتانیی  ئێدیتــی  )پێشــەکیی  بــن« 

مانیفێســتی حیزبــی کۆمۆنیســت(. مارکــس 

کــە هەوڵــی دەدا بــۆ ســەربەخۆیی ئیرلەند، 

ــی  ــی شۆڕش ــە بزوێنەرێک ــەی ب ــەم هەوڵ ئ

کۆمەاڵیەتیــی ئینگلســتان دەزانــی )نامــە 

ــت، 9ی  ــەی. ڤۆهگ ــەر و ئ ــس. مەی ــۆ ئێ ب

.)1870 ئەپریلــی 

گەرچــی ئەنتەرناســیۆناڵی یەکــەم بــۆ ئــەوە 

ناوەنــدی  »مێدیۆمێکــی  تاکــوو  پێکهــات 

بــۆ پەیوەندیــەکان و هاریکاریــی نێــوان 

هەبووەکانــی  کرێکاریــە«  »ئەنجومەنــە 

واڵتانــی جۆراوجــۆر فەراهــەم بــکات« ) 

»ڕێســا گشــتیەکانی ئــای دەبڵیو ئێــم ئەی«، 

نووســی(،  ڕەشنووســەکەی  مارکــس  کــە 

ــان  مارکــس و ئەنگێلــس وەهــا ڕێکخراوێکی

ــە پێویســت  ــەت ب ــۆ ئەنتەرناســیۆناڵیزم ق ب

1885دا  لــە  ئەنگێلــس  نەدەزانــی. 
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ــەم  ــیۆناڵی یەک ــە ئەنتەرناس ــێت ک دەنووس

ــەوەی  ــی بزووتن ــە پێ ــک« ب ــە »زنجیرێ بۆت

ــاکاری  ــتی س ــە »«هەس ــەوە ک نێونەتەوەیی

یەکڕیــزی بەپێــی تێگەیشــتنی چوونیەکیــی 

بــۆ  بەســە  چینایەتــی  هەڵوێســتی 

کۆیــان  یەکــر  لــەدەوری  و  ســازانەکەی 

کاتــەوە« )»دەربــارەی مێــژووی یەکێتــی 

کۆمۆنیســتەکان«، دەرەئەنجــام(. هیواکانــی 

ــبینانە  ــت گەش ــە پێویس ــاد ل ــس زی ئەنگێل

پێکهاتنــی  بــە  پرســەکە  بــەاڵم  بــوو، 

چارەســەر  دووهــەم«  »ئەنتەرناســیۆناڵی 

نەبــوو، ئــەو ئەنتەرناســیۆناڵەی کــە بــە 

لەگــەڵ   1914 لــە  جەنــگ  ڕوودانــی 

 ەڵچوونــی شــەپۆلی ناســیۆناڵیزمدا تێکشــکا.

دەکــردەوە  لــە 1914دا جەغــدی  لێنیــن 

دەبێــت  ئەنتەرناسیۆناڵیســتەکان  کــە 

ئیمپێریالیســتی  جەنگــی  »کردنــی  بــۆ 

ناوخۆیــی«  جەنگــی  بــۆ  هەنووکەیــی 

سۆســیال  ە  )»جەنــگ  تێبکۆشــن 

کۆبەرهەمــەکان،  ڕووســیا«  دێمۆکراســیی 

قازانجــی  لــە  هەروەهــا   .)34 ل   ،21 ب 

مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس بــۆ نەتــەوە 

شــتەملێکراوەکانی ڕووســیای تێــزاری )هــەر 

دەکات،  بەڵگانــدن  دیکــە(  شــوێنێکی 

هەڵبــەت »نــەک لــەو ڕووەوە کــە ئێمــە 

واڵتدایــن،  ئابووریــی  تێکدانــی  لــە  بیــر 

ــی  ــی واڵتان ــە ئەندیشــەی خەون ــر ل ــان بی ی

بەپێچەوانــەوە،  بەڵکــو،  بچووکدایــن، 

ــی  ــاری واڵتان ــە خوازی ــە ئێم ــەو ڕوەوە ک ل

بەربــاڵو و یەکێتــی نزیکــر و لێکهەڵپێکانــی 

واڵتانیــن تەنیــا بەپیــی بنەمایەکی بەڕاســتی 

ئەنتەرناسیۆناڵیســتین  دێکمۆکراتیــک، 

گومانــی  مافــی جیابوونــەوە  بەبــێ  کــە 

شۆڕشــگێر  )»پڕۆلێتاریــای  تێناکەوێــت« 

دیاریکردنــی  لــە  نەتــەوەکان  مافــی  و 

ل  هەمــان،  خۆیانــدا«  چارەنووســی 

لەســەرچاوەی  جەغدەکــە   :413  _14

ســەرەکیەوەیە(. لێنیــن لــە هەمــوو ســااڵنی 

جەنــگ و پــاش ئــەوە چەگدێکــی زۆری 

»یەکێتیــی  پێویســتیی  لەســەر  کــردەوە 

شۆڕشــگێڕەکانی  پڕۆلێتێــرە  نێــوان 

و  پێشــکەوتوو  و  ســەرمایەداری  واڵتانــی 

واڵتانــەی  ئــەو  شۆڕشــگێڕانە  جەمــاوەرە 

ــەک  ــنە پڕۆلێتاریای ــچ چەش ــدا هی ــە تێیان ک

ــەک  ــی پڕۆلێتاریای ــان بەکەم ــە ی ــی نی بوون

جەمــاوەرە  ئــەو  واتــە  دەبێــت،  پەیــدا 

ــان  ــی ی ــی کۆلۆنیال ــتەملێکراوانەی واڵتان س

ــۆرت  ــزم )»ڕاپ ــی« دژی ئیمپێریالی ڕۆژهەاڵت

و  ئەنتەرناســیۆناڵ  پێگــەی  لەبابــەت 

ئەنتەرناســیۆناڵی  بنچینەییەکانــی  ئەرکــە 

دووهەمــی  کۆنگــرەی  لــە  کۆمۆنیســتی، 

 ،31 ب  کۆبەرهەمــەکان،  کۆمینتێرانــدا«، 

لێنیــن  ناوکۆییــە،  ئــەم  بەپیــی   .)232 ل 

ــە درووشــمی  ــەک ب ــوو پێداچوونەوەی ڕازیب

بــەم  کۆمۆنیســت  حیزبــی  مانیفێســتی 

هەمــوو  »کرێکارانــی  بکرێــت:  شــێوەیە 

ــان و خەڵکــی ســتەملێکراو یەکگــرن!«  واڵت

چاالکانــی  کــۆڕی  لــە  )»ئاخافــن 

جەغــدی   .)453 ل  هەمــان،  مۆســکۆ«دا، 

لــەوە کــردەوە کــە »ئەنتەرناســیۆناڵیزمی 

ــەی یەکــەم، وادەخوازێــت  پڕۆلێتێــری، بەپل

کــە بەرژەوەندیەکانــی خەباتــی پڕۆلێتێــری 

ملکەچــی  دەبێــت  واڵتێکــدا  هــەر  لــە 

ــە  ــت ل ــە بێ ــەم خەبات ــی ئ بەرژەوەندیەکان

ئاســتێکی جیهانیــدا و بەپلــەی دووهــەم، 

بوورژوازیــدا  بەســەر  کــە  واڵتــەی  ئــەو 

ســەردەکەوێت دەبێــت بتوانێــت و بیەوێت 

نەتەوەیــی  لەخۆبوردوویــی  زۆرتریــن 

تەرخــان بــکات بــۆ لەناوبردنــی ســەرمایەی 

تێــزە  )»ڕەشنووســی  نێونەتەوەیــی« 

ــی  ــە نەتەوەی ــەت پرس ســەرەتاییەکان لەباب

ــۆ کۆنگــرەی دووهەمــی  ــەکان ب و کۆلۆنیالی

.)148 ل  هەمــان،  کۆمینتێــرن«، 

چاوڕێــی  بۆلشــێڤیکەکان  و  لێنیــن 

ــە  ــان دەکــرد کــە شۆڕشــی ڕووســیا ل ئەوەی

ــتی  ــی سۆسیالیس ــڕەوی شۆڕش 1917دا پێش

ئــەم  التەریکیــی  بێــت.  نێونەتەوەیــی 

ســتالیندا  دەســەاڵتدارێتیی  لــە  شۆڕشــە 

ئەنجامەکــەی الوازیــی و نوقســانیی بڕێکــی 

ــن و  ــی لینی ــیۆناڵیزمی خول زۆری ئەنتەرناس

گەشــە و نەشــەی خۆپەرەســتیی نەتەوەیــی 

و بەاڵدەســت خوازیــی تایبەتــی دەســەاڵتی 

تــا  چەپەاڵنــە  کارە  ئــەم  بــوو.  گــەورە 

کــە  دووهــەم  جیهانیــی  جەنگــی  پــاش 

بزرنەبــوو،  کۆتاییهــات  التەریکیــە  ئــەم 

ــی 30ی  ــە بەیان ــەو جــۆرەی ک ــەاڵم هەرب ب

ئۆکتۆبەریــی 1956ی حکوومەتی ســۆڤیەتی 

و  تــاوان  »کۆمەڵێــک  پێدادەنێــت  دانــی 

هەڵــەکاری ڕوویــداوە کــە پرنســیپەکانی 

مافــە بەرابەرەکانــی نــاو پەیوەندیەکانــی 

سۆسیالیســتیەکانی  دەوڵەتــە  نێــوان 

)ســۆڤیەت  کردۆتــەوە«  نــزم  و  بچــووک 

نیــوز، 13ی ئۆکتۆبــەری 1956(. پــاش ئــەوە، 
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ــۆ  ــەت ب ــە بەتایب ــەر )ک ــی بەرامب هاریکاری

هەندێــک واڵتــی وەک کووبــا، ڤیەتنــام و 

ــۆ  ــک ب ــوو( و هەوڵگەلێ ــگ ب ــوال گرین ئانگ

سۆسیالیســتیی  »سیســتمی  یەکخســتنی 

لەگــەڵ  بــوو  هاوشــان  جیهــان« 

ــیۆناڵیزم و کێشمەکێشــن  ــەوەی ناس بووژانن

و ملمالنێــی نێــوان هەندێــک لــەم واڵتانــە. 

ــەت،  ــە، بەتایب ــەم جەنگان ــەی ئ وەک منوون

ــن  ــوج و چی ــام، کامب ــوان ڤیەتن ــی نێ جەنگ

بەتایبــەت  ســەربازی،  دەســتێوەردانی  و 

دژی چێکســلۆڤاکیا لــە 1968دا، کــە وەک 

دەژی  ئەنتەرناسیۆناڵیســتی  »کۆمەکــی 

حکوومەتــی  دارا.  لەقەڵــەم  دژەشــۆڕش« 

هێرشــبەری  واڵتــی  چــوار  و  ســۆڤیەتی 

دیکــە هەنووکــە ئــەم جووڵــە دواییەیــان بــە 

جووڵەیەکــی »نایاســایی« دانــا و ئەمــەی کە 

»پڕۆســەی نۆژەنکردنــەوەی دێمۆکرایکــی 

کارتێکەریــی  هەندێــک  و  دابڕانــدووە 

ــووە«  ــی هەب ــی بەردەوام ــی و نەرێنی مەنف

 .)1989 دێســەمبەریی  4ی  )جاڕنامــەی 

ــی  ــاو یەکیتی ــش لەن ــێ ئێتنیکیەکانی ملمالن

و  ســۆڤیەت  سۆسیالیســتیەکانی  کۆمــارە 

ــی  ــی »بلۆک ــد نەتەوەی ــی چەن ــی واڵتان باق

هەروەهــا  )و  کــۆن  سۆسیالیســتی«ی 

پێشــوو  لــە  زیــاد  یوگۆســاڵویدا(  لــە 

کرژتــر و بەکڵپەتــر بۆتــەوە و هەندێــک 

دەگرێتەخــۆی.  توونــد  شــێوەگەلی  کات 

چەشــنە  لــەم  گۆرانکاریگەڵیکــی 

لەبەرمبــەر  جیددیــە  گەڵێــک  گرفتێکــی 

بەشــێوەیەکی  کــە  مارکسیســتەکاندا 

»بــەو  کــە  ســەڵاموە  الیــان  ســوننەتی 

ــی  ــوان چینەکان ــی نێ ــە لیکدژی ــەی ک رادەی

دوأمنایەتیــی  ڕادەبێــت،  نەتــەوە  نــاو 

نەتەوەیــەک لەگــەڵ نەتەوەیەکــی دیکــەس 

حیزبــی  )مانیفێســتی  پێدێــت«  کۆتایــی 

.)2 ق  کۆمۆنیســت، 

ــی  ــەی 1960دا حیزب ــی دەی ــە کۆتاییەکان ل

ــە  ســۆڤیەت )ســی پــی ئێــس یــوو( و حیزب

لێکنزیکــەکان،  یەکگرتــووە  کۆمۆنیســتە 

»ئەنتەرناســیۆناڵیزمی  زاراوەی 

واتــای  تاکــو  بەکارهێنــا  پڕۆلێتێری«یــان 

ــەی سیاســەتەکان و  پەســەندی ناڕەخنەگران

ــرەوە  ــت. لێ ــۆڤیەت ڕاگوێزێ ــی س کردارەکان

ئەورووپیــەکان«  »کۆمۆنیســتە  حیزبــە 

پێشــوو  لــە  زیــاد  سیاســەتاین  ئــەم 

وەک  بەئاشــکرا  ئەمــە  و  ڕەتکــردەوە 

ڕەخنــە لــە هێژێمۆنیــی ســۆڤیەتی دەچــوو. 

ســی  )پــی  ئتالیــا  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 

ئــای( بەرامبــەر بــەم زاراوەیــە چەمکــی 

کــە  دانــا  نــوێ«ی  »ئەنتەرناســیۆناڵیزمی 

کــۆی پەیوەنــدە بەربــاڵوە و باقــی ڕێکخراوە 

»بەبــێ  بــەاڵم  دەگرێتــەوە  پێشــڕەوەکان 

پەیوەندییــە تایبــەت یــان نایەبــەکان لەگەڵ 

ــی  ــی س ــی پ ــەی ڕێبەری ــدا« )بڕیارنام کەس

ئــای، 29ی دێســەببەری 1981، بیرلینگیــر 

1982، ل 28(. وەهــا چەمکێکــی کراوەتــری 

کۆمۆنیســتەکان،  کــە  ئەنتەرناســیۆناڵیزم 

ــەکان،  سۆسیالیســتەکان، سۆســیال دێمۆکرات

جیهانــی  ڕزگاریدەرەکانــی  بزووتنــەوە 

بەرینــری  بەشــی  کۆمەڵێــک  و  ســێهەم 

ــی  ــەدەوری بەرگری ــی ل ــتیی جیهان ڕای گش

ــۆوە  ــرەکان« ک ــە جیهانگی ــە »بەهــا مرۆیی ل

پرێ ئابراژانسکی 
لە ئابووریی 
نوێدا چەمکی 
کەڵەکەکردنی 
سەرەتایی هێنایە 
ئاراوە. ئەم زاراوەیە 
کۆمەڵێک سیاسەت 
دەگرێتەوە کە بۆ 
ئابووریی سۆڤیەت 
لە دەیەی 1920دا 
ڕەچاوکرا تاکوو 
دەست بەسەر 
ئەو سەرچاوە و 
کانزایانەدا بگرن 
بۆئەوەی یارمەتیی 
سۆسیالیزم لەڕێگەی 
بەرنامەدانانی 
دەوڵەتیەوە بدەن
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ــدی  ــدا بەتوون ــااڵنەی دوایی ــەم س دەکات ل

لەالیــەن گۆرباچــۆف و ســی پــی ئێــس 

لێکراوە.ســەرباری  پشــتیوانیی  یــووەوە 

کۆمۆنیســتی  حیزبــی  ئەمانــە،  هەمــوو 

ــی«  ــەک جیهانگەرای ــتی »ی ــۆن هەڵوێس ژاپ

ــیی  ــی دیپلۆماس ــە قازانج ــە ل ــۆڤیەت، ک س

ــی  ــاختە خەبات ــێوەیەکی س ــی، بەش دەوڵەت

چینایەتــی بــە هاوئاســت دەزانێــت لەگــەڵ 

ــەرکۆنە  ــی س ــی ئەتۆم ــات دژی جەنگ خەب

ــەم سیاســەتە  ــا ئ ــە کوب دەکات و کاســرۆ ل

دژە  خەباتــی  بەکەمدانانــی  بەهــۆی 

و  بــاس  دەکات.  ڕەخنــە  ئیمپێریالیســتی 

هەیــە.  درێــژەی  بــەردەوام  موناقەشــە 

ئەنتەرناســیۆناڵیزم،  بڕواننــە  )هەروەهــا 

ناســیۆناڵیزم(. نەتــەوە، 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە بێرلینگوێــر، 

 1964 ئیــزاک  دویچێــر،   ،1982 ئێرنیکــۆ 

 ،1982 تێتســووزۆ  فوڤــا،   ،)1972(

جۆنســتۆن،   ،1987 میخایــل  گورباچــۆف، 

کلوگمــەن،   ،1979 ئەوانیــدی  و  مۆنتــی 

ــای. 1970،  ــەی. ئ ــن، ڤ ــز 1970، لێنی جەیم

.1980 ڕاڵــف  میلیبەنــد، 

مۆنتی جۆنستۆن

ئەنجومەنی هاوکاری 
)cooperative association(

سیســتامتیکلە  تێگەیشــتنێکی  هێــچ 

بەمانــای  هــاوکاری  و  هاریــکاری 

فۆرمــە  یــان  هــاوکاری  بزققتنــەوەی 

ــە  ــە ل ــی هاوکاران ــی بەرهەمهێنان تایبەتەکان

کاری مارکــس و ئەنگێلســدا بوونــی نیــە، 

ــاوەڕێ  ــار چ ــەوەی هەندێکج ــر ل ــەاڵم پ ب

دەکرێــت کۆمەڵێــک ئامــاژە لــە ئــارادان 

بــە بابــەت و هەندێــک ئامــاژەی پۆزیتیڤــر 

و لەبارتــر بەمــە بوونــی هەیــە. لۆڤیــت 

ئــەم  کەڵکــدار  بەشــێوەیەکی   )1962(

ئاماژانــەی کۆکردۆتــەوە و لەژێــرەوە ئامــاژە 

گرینــگ ە بنەڕەتیــە پەیوەندیــدارەکان بــاس 

دەکرێــت.

دەتوانیــن ئامــاژە بەچەنــد خاڵــی گشــتی 

چ  هــاوکاری،  ئەنجومەنەکانــی  بکەیــن. 

ئەنجوومەنــە ڕاســتەقینە هەبــووەکان و چ 

وەک شــانەکانی شــێوازی بەرهەمهێنەرانــەی 

)»شــێوازی  داهاتــوو  ئەگــەرداری 

ب  لــە  یەکگرتووانــە«  بەرهەمهێنانــی 

3ی ســەرمایە(، لــە کاری مارکــس لەخــۆی 

بــەاڵم  ناخوێندرێنــەوە،  جەوهەریــدا  و 

ڕزگاریــی  گشــتیەکەیدا  ئاســۆگە  لــە 

دووهــەم،  ڕەچاوکــراوە.  کرێــکار  چینــی 

»سۆســیالیزمی یۆتۆپیایــی« ئاوەڵناوێــک نیــە 

کــە بەپلــەی یەکــەم ڕووی لــە هاوکاریــەکان 

بێــت.  هــاوکاری  و  هاریــکاری  یــان 

ئەندیشــەی هــاوکاری بۆخــۆی مەعکــووم 

ــانەی  ــەو چەواش ــا ئ ــوو تەنی ــت، بەڵک ناکرێ

تیایــدا کــراوە ڕەت دەکرێتــەوە. لێرەوەیــە 

کــە ئــەو هاوکاریانــەی بەهرەمەنــدن لــە 

یارمەتیــی دەوڵەتــی پــڕوس و بەرگــری و 

لەالیــەن  لێــی  سۆسیالیســتی  پشــتیوانیی 

ــەر.  ــیان دەکاتەس ــس هێرش ــالەوە، مارک الس

خەوشــگەلێکی  هــاوکاری  خەزێنەکانــی 

ــە ســەیامی ســەرمایەداریەوە،  ــین ب ڕووکەش

جگــە ئــەوەی کــە ئــەم خەزێنانــە بەشــێکی 

لەنــاو  بەرهەمهێنــەرەکان  ئەنجوومەنــە 

هێــزەکان و پەیوەندیــە بەرهەمهێنەرانەکاندا 

ڕێکخراوەکانــی  »هێــزە  و  پێکبهێنــن 

کۆمەڵــگا« )دەســەاڵتی دەوڵەتــی( لەڕێگــەی 

بگوازرێتــەوە  کرێــکار  چینــی  چاالکیــی 

ــس،  ــۆ مارک ــان. ب ــەران خۆی ــۆ بەرهەمهێن ب

گرتــە  کــرێ  کاری  نەفــی  وەک  هــاوکاری 

»کاری  ئەرێنیەکــەی،  بەمانــا  وایــە. 

یەکگرتوانــە کاری دژواری خــۆی بــە دەســتی 

ڕازی و ئــارەزووی خــۆی، زەینێکــی لەبــار 

و ســەر و دڵێکــی خۆشــەوە دەخاتــەکار«، 

کاری یەکگرتوانــە دەتوانێــت وەهــا »کاری 

ــە ســەرمایەدار  ــەوە ک ــاڵ بکات ــەڵ« بەت چەپ

پێــش  ســێرفداریی  یــان  کۆیلەیــی  کاری 

ئەمــەی بەتاڵکردۆتــەوە )مارکــس بەیانــی 

ــوەی  ــە چوارچێ ــەاڵم ل ــتپێک، 1864(. ب دەس

ئەنجومەنــی  فۆرمەکانــی  ســەرمایەداریدا، 

ــەردەوام سیســتمی  ــە ب هــاوکاری ناچــارن ک

]سیســتمی[  تــۆوی  هەروەهــا  و  کــۆن 

نوێیــان لەگــەڵ بێــت. ســەرباری هەمــوو 

ئەمانــە،  وەهــا ماکۆکیــەک پــر بــە ئیمتیــازی 

تاکــو  هاریــکاری و هــاوکاری دادەنرێــت 

هۆکارێــک بــۆ گوێنــەدان و تێپــەڕان لــە 

هێڵــە  دەســپیک  بەیانــی  تەنیشــتیەوە. 

ســەرەکیەکانی بەڵگاندنــی لەبابــەت ئەمەوە 

بەڕوونــی هێناوەتــە ئــاراوە. بزووتنــەوەی 

هــاوکاری هــەر لــە ئێســتاوە »ڕاســتیەکی 

ســەرکەوتنی  دەرخــەری  و  گــەورە« 

کار  سیاســیی  ئابووریــی  بــۆ  ســەرەتاییە 

ــا  ــی. ت ــیی خاوەندارێت ــی سیاس دژی ئابووری

ئێســتا، لەبــری بەڵگانــدن، بــە کار و ئــەدگار 
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پێویســت  ئەربابــەکان  کــە  دراوە  پیشــان 

نیــن بــۆ بەرهەمهێنانــی گــەورە. هــەر بــەم 

 1848 ســااڵنی  لەنێــوان  هــاوکاری  هۆیــە 

درۆیینــی،  دۆســتانی  زۆربــەی  1864دا  و 

چینــی  مرۆڤدۆســتەکانی  »موعیزەچیــە 

مامناوەنــد«، دۆزیوەتــەوە کــە تامــەزرۆی 

مەبەســتە  ئاراســتەی  لــە  بەکارهێنانیــن 

دژی  دەبێــت  خۆیانــدا.  تەڵەکەبازانــەی 

ــەو شــێوەیەی  ــە بوەســتینەوە، هــەر ب ئەمان

و  لۆکاڵیگــەرا  ئاراســتەیەکی  هــەر  دژی 

ــکاری  ــتاوینەتەوە. هاری ــەر وەس خۆبەڕێوەب

ــە  ــت چــۆک ب و هــاوکاری هێچــکات ناتوانێ

مۆنۆپۆلــی و پــاوان دابهێنێــت جگــە ئــەوەی 

پەرەبســتێنێت بــۆ ڕەهەنــدە نەتەوەییــەکان. 

تەنیــا دەســەاڵتی سیاســیە دەتوانێــت وا لــە 

هــاوکاری بــکات دەربــاز بێــت لــە »بەنــدی 

ــی  ــی کڕێکاران ــە تاونەتاوەکان تەســکی هەوڵ

تایبەتــی«.

ــەی  ــەبارەت بەوان ــی س ــس نەیدەتوان مارک

ــەر  ــەرمایەداری لەب ــە س ــن ک ــن ببین ناتوان

کەرتبــوون  کــەرت  تووشــی  ناکۆکــی 

ژیانــە  لەگــەڵ  گشــتێتیەکەی  و  هاتــووە 

ــووڕە  ــەرە، ت ــدا نەســاز و دژب بەردەوامەکەی

و   1860 دەیەکانــی  درێــژەی  لــە  بــوو. 

مومیکــن  لــە  جەغــدی  مارکــس  1870دا 

ســنووردار( و  )ڕێژەیــی  بیرناوبوونــی  و 

چینــی  کــرداری  لــە  کۆمۆنیــزم،  ی 

کرێــکار و »لــە باوەشــی بەرهەمهێنانــی 

ــی  ــردەوە. ڕوانگەکان ــەرمایەداری«دا دەک س

هاریــکاری،  و  هــاوکاری  بــە  ســەبارەت 

ــن،  ــەکاری دەهێنی ــرەدا ب ــەی لێ ــەو واتای ب

لــەم جەغدکردنەوانــە. لەوێــوە  بەشــیکە 

کــە ئــەم ڕوانگانــە لــە مێــژووی دوایــی 

مارکســیزمدا  بااڵدەســتەکانی  فۆرمــە 

ــی  ــی خۆیەت ــەوە، جێ ــدی لێنەکراوەت جەغ

گوتەیەکــەوە  هێنانــەوەی  لەڕێگــەی 

بەرجەســتە و زەق بکرێتــەوە. »ڕەشــۆکی 

ناتوانێــت لــەو فۆرمانــە بــگات کــە لــە 

لــە  دور  و  جیــا  ســەرمایەداری  باوەشــی 

خەســلەتی ناکۆکــی ســەرمایەدارانەکەیان 

چ   ،3 ب  )ســەرمایە  کــردووە«  بااڵیــان 

دەکــردەوە  لــەوە  بیــری  مارکــس   .)23

ــوو  ــە دەب ــیەوە ئەم ــەی شیاس ــە لەڕوانگ ک

ئەندامانــی  یەکگرتوانەکانــی  فۆرمــە  لــە 

کۆمۆنــی پاریســدا ئاشــکرا بووبایــە. بــەاڵم: 

ــوو  ــەی هەم ــە. بەپێچەوان ــی غەریب واقعێک

ــینی دوور  ــوو نووس ــەکان و هەم درێژدادڕی

ــەت  ــردوو لەباب ــی 60 ســاڵی ڕاب و درێژەکان

ــکاران  ــە کرێ ــەوە، هەرک ــی کرێکاران ڕزگاری

خۆیــان  بەئیــرادەی  شــوێنێکدا  لەهــەر 

بــووە،  بەدەســتەوە  بابەتەکیــان  ڕکێفــی 

ــاوکارانەکانی  ــتە پاس ــۆی ڕس ــی ک یەکجارەک

هەنووکەیــی  کۆمەڵــگای  بڵیندگۆکانــی 

و  ســەرمایە  جەمســەرەکانی  لەگــەڵ 

کۆیلەیــی کــرێ گرتەدا ســەریان هەڵــداوە... 

ســەرمایەداری  کۆمەڵــگای  دەڵێــی  چــام 

بێتاوانــی  حاڵەتــی  پاکریــن  لــە  هێشــتا 

خۆیدایــە، بــەو فێــڵ و تەڵەکانــەی کــە 

بــەو  و  نەکــردووە  ســەرڕێژیان  هێشــتا 

هێشــتا  کــە  سۆزانیئاســایانەی  واقیعانــە 

تاویــان وێ نەکەوتــووە. )جەنگــی ناوخۆیی 

لــە فەرانســا، ب 3(.

کارخانــە  پیشەســازیەوە،  لەڕوانگــەی 

هاوکاریەکانــی کرێــکاران خۆیــان دەرخــەری 

کــە  هاوشــێوەیە  کرێکارێکــی  چینــی 

داهاتــوو_ هەنووکــە، ناوەکــی_ دەرەکــی 

ــەو چووشــنەی  ــی ب ــی مادی ــان دیالێکتیکی ی

مارکســە  تێگەیشــتنی  تایبەمتەندیــی  کــە 

دەهێنــن.  بەرهــەم  ســەرمایەداری  لــە 

ــی  ــاو فۆرم ــان لەن ــە : بۆخۆی ــەم کارخانان ئ

ــن،  ــرۆ نوێکان ــەم چ ــەری یەک ــدا دەرخ کۆن

گەرچــی لــە هەمــوو شــوێنێک و ڕێکخــراوی 

ڕاســتەقینەی خۆیــدا کــۆی کەمایەســیەکانی 

سیســتمی بااڵدەســت بەرهەمدەهێننــەوە و 

ــەوە. ســەرباری  دەبێــت بەرهەمیشــی بهێنن

لێکدژیــی  بەســەر  ئەمانــە  هــەر  ئەمــە، 

نێــوان ســەرمایە و کاردا زاڵ و بااڵدەســت 

لەڕێگــەی  تەنیــا  هەرچەنــدە  دەبــن، 

بــە  یەکگرتــووەوە  کرێکارانــی  کردنــی 

ســەرمایەدارانی خۆیــان، واتــە لەڕێگــەی 

توانســازیانەوە لــە بەکارهێنانــی ئامــرازی 

کاری  دامەزراندنــی  بــۆ  بەرهەمهێنــان 

دەدەن  پیشــانی  کارخانــەکان  زۆیــان. 

هێــزە  پێگەیشــتنی  ئەوکاتــەی  کــە 

پێگەیشــتنی  و  بەرهەمهێنــەرەکان  مادیــە 

بەرهەمهێنانــی  هاوتەریبەکانــی  فۆرمــە 

ــەت،  ــی تایب ــە قۆناغێک ــی دەگەن کۆمەاڵیەت

ــوێ  ــەی ن ــۆن شــێوازێکی بەرهەمهێنەران چل

کۆنــدا  بەرهەمهێنانــی  شــێوازی  لەنــاو 

ســەرهەڵدەدات و پەیــدا دەبێــت. بەبــێ 

سیســتمی کارخانەیــی کــە ســەرچاوەکەی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ شــێوازی بەرهەمهێنانــی 

ســەرمایەداری هێــج چەشــنە کارخانەیەکــی 
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هەبێــت.  بوونــی  نەیدەتوانــی  هــاوکاری 

ئــەو  بەبــێ  ناتوانــن  کارخانانــەش  ئــەم 

ســەرچاوەکەی  کــە  کریدیتیــەی  سیســتمە 

بەرهەمهێنــان  شــێوازی  هەمــان  بــۆ 

سیســتمی  بکــەن.  بــااڵ  دەگەڕێتــەوە 

ســەرەکیی  بنەمایەکــی  نــەک  کریدیتــی 

کردنــی بەکاوەخــۆی شــەریکەی تایبەتیــی 

پشــکدارانە  کۆمپانیــە  بــە  ســەرمایەداریە 

گشــتیەکانی ســەرمایەداری، بەڵکــو هەروەهــا 

ــەوەی  ــەرەدان و بەرینکردن ــۆ پ ــە ب ئامرازێک

لــە  هاوکاریــەکان  شــەریکە  بەکاوەخــۆی 

دەدات  نەتەوەیــدا  زۆر  و  کــەم  ئاســتێکی 

بەدەســتەوە. دەبێــت کۆمپانیــا پشــکدارانە 

بەقــەدەر  ســەرمایەداری  گشــتیەکانی 

کارخانــە هاوکاریــەکان فۆرمــە تێپــەڕەکان لــە 

شــێوازی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداریەوە بــۆ 

ــەم  ــا ب ــن، تەنی ــە دابنێی ــێوازی یەکگرتووان ش

ــان  ــی یەکی ــە لێکدژی ــە ک ــە جیاکەرەوەی جاڵ

ــت و  ــەر دەبێ ــی چارەس ــێوەیەکی ڕێژەی بەش

لــەوی دیکەشــدا بە شــێوەیەکی ســەملاندنی و 

ئەرێنــی. )ســەرمایە، ب 3، چ 27(. )هەروەهــا 

خۆبەڕیوەبــەری(. شــوراکان،  بڕواننــە 

ستیڤێن یو

)anthropology( مرۆڤناسی
کتێبــی  باڵوکردنــەوەی  یەکــەم،  بەپلــەی 

نووســینی   )1877( کەونینــە  کۆمەڵــگای 

ئێــڵ. ئێــم. مــۆرگان، هۆگریــی مارکــس و 

ئەنگێلســی بــۆ مرۆڤناســی ورووژانــد. لــە 

ــا 1882دا، مارکــس  ــەودای ســااڵنی 1879 ت م

کۆمەڵێــک یادداشــتی زۆری لەبابــەت کتێبــی 
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ــن،  ــی مێ ــا بەرهەمەکان ــۆرگان و هەروەه م

لۆبێــک، کۆوالســکی و باقــی زانســڤانانی 

نووســی  ســەرەتاییەکانی  کۆمەڵــگا 

هاراســتیک   ،1972 کێریدێــر  )بڕواننــە 

ــس،  ــی ئەنگێل ــەرچاوەی خێزان 1977(، و س

ــە پێشــەکیی  هەربــەو جــۆرەی کــە خــۆی ل

»بەمانایــەک  دەکات،  باســی  کتێبەکەیــدا 

و  کەلەپوور«ێــک  کردەییکردنــەوەی  وەک 

ــە مارکــس  ــوو ک ــک ب ــی ئەرکێ بەجێگەیاندن

ــوو  خســتووبیە بەردەمــی خــۆی و نەیتوانیب

بیگەیێنێتــە ئەنجــام و ئــەو هەڵســەنگاندنی 

تیشــکی  لەژێــر  مــۆرگان  توێژینەوەکانــی 

ــوو.  ــە مێژووداب تێگەیشــتنی ماتریالیســتی ل

ــس دژی  ــس و ئەنگێل ــەوە، مارک ــەم روانگ ل

»ئامــۆژەی پێشــکەوتنی پێگەیشــتنی گشــتی 

کــە ئــەوکات لەالیــەن ئێتنیســیەنەکانەوە 

دەهاتنــە ئــاراوە« بــوون )کێریدێــر هەمــان، 

ــە  ــەر »مێکانیزم ــەوە لەس ــری ئ ل 2(، و لەب

تایبەتــەکان  بیــرناو«ە  ئەزموونیــە 

کۆمەڵــگا  بەوپێیــە  کــە  چڕببوونــەوە 

زمــرەوە  قۆناغگەلێکــی  لــە  مرۆییــەکان 

دەڕۆشــن،  بانــر  قۆناغگەلیکــی  بــەرەوو 

پڕۆســەیەک کــە ئەنگێلــس )هەمــان( کورتی 

ــکەوتنی  ــەندن و پێش ــۆ پەرەس ــەوە ب دەکات

خاوەندارێتیــی  کار،  وەبەرهێنانــی 

تێکشــکاندنی  دانوســتاندن،  و  تایبەتــی 

ــە  ــە گرووپ ــی پشتبەســت ب ــگای کۆن کۆمەڵ

خزمایەتیــەکان و ســەرهەڵدانی چینــەکان، 

دەوڵــەت. و  جینایەتیــەکان  خەباتــە 

و  مارکــس  خوێندنەوەکانــی  بــەاڵم 

پەیدابوونــی  هــۆی  نەبــووە  ئەنگێلــس 

مارکسیســتیی  توێژینەوەیەکــی  هێــچ 

کــە  کاتــەی  ئــەو  و  سیســتامتیک 

مرۆڤناســیی مۆدێــرن لــە چەنــد دەیــەی 

بەدەســتی  بیســتەم  ســەدەی  ســەرەتای 

مالینۆڤســکی   ،)1858  _1942( بــواس 

بــڕاون  ڕۆدکلیــف_  و   )1884  _1942(

کارتێکــەری  پەیدابــوو،   )1881  _1951(

مارکسیســتی  ئەندیشــەی  دەســەاڵتی  و 

ــەوە  ــەدا ئ ــەم خول ــوو. ل ــەم ب ــەری ک لەس

گــوردۆن چایلــدی کەونینەناســە کــە لەمــەڕ 

ســەرەتاییەکان  کۆمەڵــگا  خوێندنــەوەی 

هاریکاریــی فیکریــی ســەرەکیی مارسیســتی 

ــی  ــە کەونینەناس ــکەش دەکات )بڕوانن پێش

توێژینەوەیەکــی  مێــژوو(.  پێــش  و 

ــر 1953( ــە مرۆڤناســی )کروبێ ــی ل بنچینەی

دا تەنیــا ئاماژەیەکــی بەپەڵــە )و هەڵــە( بــۆ 

 )1972( فێــرس  و  مارکســیزم دەگرێتــەوە 

»بەرهەمــە  کــە  دێنێتــەوە  وەبیرمــان 

چەنــد  کــە  خەڵکناســەکان  گشــتیەکانی 

تامەزرۆییــەوە  پــەڕی  بــەو  بابەتێــک، 

کەڵکوەرگرتــن  لــە  دەکات  چاوپۆشــی 

لەمــەڕ  مارکــس  ئەندیشــەکانی  لــە 

لەژێــر  پــر   ،)6 )ل  کۆمەڵــگا«  بزۆزیــی 

کاریگەریــی بەهێــزی ئــەو ســوننەتەدایە 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرچاوەکەی  کــە 

ــااڵنی  ــە س ــە ل ــەم دۆخ ــەاڵم ئ ــم. ب دورکی

ــرس  ــۆڕاوە و وەک فێ ــدی گ ــدا بەتون دوایی

دەڵێــت »هــەر بــەو جــۆرەی خەڵکناســانی 

کۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ هەندێــک کۆمەڵــگادا 

لەبــەردەم  کــە  بوونەتــەوە  ڕووبــەروو 

کۆمەڵێــک  ڕیشــەییدان،  گۆڕانکاریــی 

پرســی نــوێ هاتۆتەئــاراوە ]کــە نزیکــرە لــە 

.)7 )ل  مارکسیســتیەکان[«  کەڵکەڵــە 

ــەی 60دا  ــەرەتاکانی دەی ــە س ــتیدا، ل لەڕاس

خەڵکناســیی  لــە  بەرجــاو  پشــکوتنێکی 

دوو  کــە  هاتۆتەئــاراوە  مارکسیســتیدا 

)بــۆ  گرتۆتەخۆیــان  گەورەیــان  فۆرمــی 

ــیاری  ــە وش ــە الیەن ــەوە هەم ــەو خویندن ئ

بەخشــە لــەم بەســتێنەدا برواننــە کوپێنــس 

ئەمریــکای  لــە   .)  1978 ســیدۆن  و 

باشــووردا »خەڵکناســیەکیی دیالێکتیکــی«ی 

ــوان  ــی نی ــە جیاوازی ــووە ک ــکاڵ پەیداب ڕادی

»ســەرەتایی« و  »شارســتانی« بەپیــی بانــر 

خەڵکناســی  و  دەکاتــەوە  ڕەت  نزمــر  و 

مرۆڤــی  بــۆ  دەزانێــت  گەڕانێــک  بــە 

»ڕەخنەگــری  دەوری  و  »رسووشــتی«، 

خــۆی«  شارســتانیەتی  بەزەیــی  بــێ 

 .)1972 )دایمۆنــد  ئەســتۆی  دەخاتــە 

لــەم ڕوانگەیــەوە، مارکســیزم چەشــنێک 

»خەڵناســیی فەلســەفی«یە کــە یەکــەم جــار 

لــە نووســینەکانی خولــی ســەرەتایی مارکس 

و  ئابــووری  دەسنووســە  لــە  )بەتایبــەت 

فەلســەفیەکان(دا گەاڵڵەکــرا و پەیوەندێکــی 

توندوتۆڵــی لەگــەڵ ڕەخنەکــەی رووســۆ 

هەیــە لــە شارســتانیەتی مۆدێــرن. دایمۆنــد 

کــە  دەکات  بەڵگانــدن  ئــەوە  دوای 

ســەرقاڵیی زەینیــی هــەردەم زۆریــی مارکس 

و ئەنگێلــس، لــە دەیــەی 1870 بەمــالوە، 

ــی  ــەرەتایی و بەدویەکان ــە س ــەڵ فۆرم لەگ

کۆمەڵــگادا تــا ڕادەیــەک دەخــەری »ڕق 

و بچــووک بوونەوەیــە لەپەیوەندیــدا بــە 

ــی  ــە زمان ــەرمایەداریەوە« )ل ــگای س کۆمەڵ
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ــەوەی  ــە ئ ــەوە 1964، ل 50( ڤگ هۆبزباوم

کــە دەربەســتیان بــۆ تێگەیشــتنی ســەدەی 

لــە پێشــکەوتن »ڕیگربــوو  نۆزدەهەمــی 

توزینــەوەی  بپەرژێنەســەر  کــە  لــەوەی 

زیاتــر لــە هــەل و مەرجــی ڕاســتەقینەی 

)دایمۆنــد،  ســەرەتاییدا«  کولتــووری 

هەمــان، ل 419(. لێرەوەیــە کــە ئەنگەلــس 

لــە ســەرچاوەی خێزانــدا دەپەرژێتەســەر 

رشۆڤــەی شــتێک کــە بە پڕۆســەی پێویســت 

گشــتی  بەشــێوەیەکی  )و  حەمتیــی  و 

ــاوکات  ــت و ه ــن دەزانێ پێشــڕەو( پێگەیش

ــی  ــی ئەخالقی ــۆ گەورەی ــە ب بڕێجــار ئاماژەی

کــۆن«.  مولحیــدی  کۆمەڵــگای  ســاکاری 

مارکــس ستایشــی  ســیاقەدا،  لــەم  هــەر 

کــە  کــرد  کەنینەکانــی  کۆنــە  کۆمەڵــگا 

»تیایــدا مــرۆڤ... بــەردەوام وەک ئامانجــی 

ــە  ــت«، و پێیوای ــةان دیاردەکەوێ بەرهەمهی

کــە »بــەم پێیــە، لــە یــەک الیەنــەوە جیهانی 

منداڵئاســای کــۆن گەرەتــر دەنوێنێــت... 

ــت و  ــرن... پەس ــی مۆدێ ــدا جیهان لەحاڵێک

.)478  _8 ل  )گرۆندریســێ،  نگریســە« 

دوو ناواخنــی پەیوەندیــدار لــە خەڵکناســیی 

ڕەخنەیەکــی   )1 لــە:  بریتیــە  ڕادیکاڵــدا 

ــوان  ــی نێ ــی مێژووی ــی پەیوەندی بەردەوام

ئیمپێریالیــزم،  و  ســوننەتی  خەڵناســیی 

لــە هەرکاتێکــی  پــر  پەیوەندیــەی  ئــەو 

بــە  خەڵناســی  کــە  دەرکــەوت  دیکــە 

و  پــەروەردە  لــە  گرینــگ  یارمەتیەکــی 

ــا و  ــی دادەن ــی کۆلۆنیال ــی کارگێڕان ڕاهینان

2( ڕوانگەیەکــی ڕەخنەگرانــە لەپەیوەندیــدا 

بــە ئێتنیســیتەی ســۆڤیەتەوە کــە بەڵگانــدن 

کۆمەڵــگا  خوێندنــەوەی  کــە  دەکــرا 

نادیــدە  هەنووکەییــەکان  ســەرەتاییە 

دەگرێــت و لەبەرامبــەردا لەســەر کۆمەڵــگا 

ــی  ــەوە )بەکارهێنان ســەرەتاییەکان چڕدەبێت

پێــدراوە کەونینەناســیەکان و پێــش مێــژوو( 

تاکــو بەرگــری بــکات لــە« تیــۆری پێنــج 

قۆناغیــی دێتێرمێنیــزن یــان حەمتیەتگەرایــی 

ــد،  ــکەوتنخواز« )دایمۆن ــتنی و پێش پێگەیش

1979، ل 10_ 5، هەروەهــا بڕواننــە هەمــان 

پرســەکانی  براملــی،  ڤــەی.  یــو.  کتێبــی 

ئێتنیســیتەی  لــە  ســەرەتایی  کۆمەڵــگای 

ســۆڤیەتدا«، ل 13_ 201، کــە کورتەیــەک 

ســۆڤیەت  توێژەرانــی  بۆچوونەکانــی  لــە 

دەدات(. بەدەســتەوە 

فۆرمــی گــەورەی دووهەمــی مرۆڤناســیی 

ــی  ــە کاریگەریەک ــی ک ــتیی دوای مارکسیس

)بڕواننــە  هەبــووە  بەرینــی  و  قــووڵ 

ــە  ــەی ک ــەو کاریگەریی ــۆ ئ ــۆخ 1975 ب بل

لــە مرۆڤناســیی بریتانیاییــدا هەیبــووە(، 

فەرەنســیەکانە  بونیادگــەرا  مرۆڤناســیی 

مرۆڤناســیی  بــە  بۆچوونەکانیــان  کــە 

ــینە  ــرۆس و نووس ــی س ــەرای لێڤ بونیادگ

ئالتووســێرەوە  مێتۆدۆلۆژیکەکانــی 

شــێوەگیر دەبــن )بڕواننــە بونیادگەرایــی(. 

ڕەوتــە  ئــەم  نووســەرانی  دیارتریــن 

ــری_  ــی یاســۆ و تێ ــێ، مێ ــە_ گودلی فیکری

ــۆ  ــی ب ــی مێژووی ــی ماتریالیزم چەمکەکان

بەکاردەهێنــن  ســەرەتاییەکان  کۆمەڵــگا 

شــیکاریەکیی  بــە  دەســتیان  تاکــو 

بەرهەمهێنانــی  »شــێوازەکانی  تیۆریکــی 

ــتی  ــیکی تیۆرییگش ــەرەتایی« وەک بەش س

بەرهەمهێنەرانــەکان  شــێوازە  لەبابــەت 

ڕابــگات. پرســی ســەرەکی لــەم شــیکاریەدا 

لــە  خزمایەتیــە  دەوری  دیاریکردنــی 

کۆمەڵــگا ســەرەتاییەکان )پێگەکــەی لــە 

شــێوازیی بەرهەمهێنەرانــە(دا و لێرەوەیــە 

کــە کۆمەڵیــک چەمــک جۆراوجــۆر پەیــدا 

بــووە )کوپێنــس و ســیدۆن، هەمــان، ل 8_ 

36(. گودلیــێ )1966، ل 5_ 93( بەڵگانــدن 

دەکارت کــە پەیوەندیــە خزمایەتیەکانــی 

بەرهەمهێنــەرەکان  پەیوەندیــە  وەک 

کارکردیــان هەیــە، بــەاڵم وەک پەیوەندیــە 

سیاســی و ئایدیۆلۆژیکەکانیــش کارکردیــان 

هەیــە، بەجۆرێــک کــە خزمایەتیــش هــەم 

ــە یەکیــک  ژێرخــان و هــەم ســەرخانە و ل

ــی )1973، ل 35(  ــە دواییەکان ــە بەرهەم ل

ــە  ــاوی »پرســی ســەرەکی ل ــدا لەژێرن خۆی

زانســتە کۆمەاڵیەتیــە هاوچەرخەکانــدا« 

بــۆ  کــە  دەهێنێتەئــاراوە  ئەمپرســە 

تایبــەت  کۆمەاڵیەتیــی  هۆکارێکــی 

بەرجەســتە  خزمایەتــی(  )بۆمنوونــە، 

و  تایبــەت  دەورێکــی  و  دەبێتــەوە 

کارکــردی »یەکخســتنی« کــۆی پەیوەندیــە 

دەگرێتەئەســتۆ.  کۆمەاڵیەتیــەکان 

 )1969( تێــری  ئەمانــە،  ســەرباری 

پەیوەندیــە  کــە  پێشــنیارەوە  بــەم 

ــی  ــی دیاریکردنێک ــەکان بەرهەم خزمایەتی

ــێردا  ــیی ئاڵتووس ــە زاراوەناس ــیانەییە )ل س

چەنــد هــۆکاری/ چەنــد دیاریکراویــی( 

کــە کار دەکاتەســەر توێژێکــی دیاریکــەراو 

کەمکردنەوەیــی  بۆچوونێکــی   )143 )ل 

بەوشــێوەی  هــەر  هەڵدەبژێرێــت، 
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یــش   )1964  ،1960( یاســۆ  مــەی  کــە 

بــە  خزمایەتیەکانــی  پەیوەندیــە  کــە 

پەیوەندییــە  مەزهــەری  و  لوتکــە 

بەرهەمهێنەرانــەکان دەزانێــت وادەکات.

ئــەم چەشــنە شــیکاریە کاریگەریــی هەبــوو 

توێژینەوەشــدا.  بوارەکانــی  باقــی  لــە 

 )4 ق   ،1973( گودلیــێ  بۆمنوونــە، 

دەپەرژێتەســەر پشــکنینی هاریکاریــەک کە 

شــیاکرییەکانی لێڤــی ســرۆس ســەبارەت 

تیــۆری  بــۆ  ئۆســتوورەکان  لۆژیکــی  بــە 

کردوویەتــی  ئایدیۆلۆژیکــەکان  ســەرخانە 

لێکەوتــە  تەفســیری  دەپەرژێتەســەر  و 

لــە  گۆڕانکاریــەکان  ئایدیۆلۆژیکەکانــی 

کــە  بەرهەمهێنەرەکانــدا  پەیوەندیــە 

بەهــۆی بااڵدەســت بوونــی ئینکاکانــەوە 

بەســەر کۆمەڵــە خێڵەکیەکانــی ئەندیــدا 

گشــتیر،  بەشــێوەیەکی  ســەریهەڵداوە. 

خوێندنــەوە  بــۆ  ئینتیــام  بووژانــەوەی 

ئۆســتوورە  پانتــای  لــە  مارکسیســتیەکان 

توێژینــەوەی  دەســتەبەربووە.  ئایینــدا  و 

پەیوەندیــە  و  خێڵەکیــەکان  کۆمەڵــگا 

شــێوازە  ڕوانگــەی  لــە  خزمایەتیــەکان 

ســەرەتاییەکانیش  بەرهەمهێنــەرە 

بەرینــر  ئینتیامیەکــی  ئەنجامەکــەی 

پێــش  بەرهەمهێنــەرە  شــێوازە  بــۆ 

ئاڵقــە  پرســی  بــۆ  و  ســەرمایەداریەکان 

بەلەبەرچــاو  )بەتایبــەت  پێگەیشــتنیەکان 

بڕواننــە:  ئاســیایی،  کۆمەڵــگای  گرتنــی 

گودلیــێ 1966(، و کۆمەڵــگا جووتیاریــەکان 

ڕوتینەکانــی  پرســە  و   ،)1960 )مێلســوس 

)1979(یــە. »پەرەنەســەندوویی« 

بونیادگــەرا  بۆچوونــی  لەکۆتاییــدا، 

مێتۆدۆلۆژیکاڵــی  پرســی  کۆمەڵێــک 

گودلیــێ  ئــاراوە.  هێناوەتــە  گرینگــی 

)1973، چ 1( لەنێــوان مێتــۆدە کارکردگــەرا، 

جیــاوازی  مارکسیســتیەکان  و  بونیادگــەرا 

دەپەرژێتەســەر  پاشــان  دادەنێــت، 

کارکردگەرایــی  لــە   )I ڕەخنەکردنیــان: 

بەهــۆی ئەزموونگەراییەکــەی )شــێواندنی 

ــە  ــی لەگــەڵ پەیوەندیی ــادی کۆمەاڵیەت بونی

ــە  ــرناوەکان(، تێگەیشــتنی ل ــە بی کۆمەاڵیەتی

وابەســتەیی هەمــە الیەنــەی ئــەو کارکردەی 

)»کارامەیــی  هۆکارێتــی  پرســەکانی  کــە 

تایبــەت«ی هــەر کارکردێــک( ڕەچاونــاکات 

کــە  هاوســەنگی  لــە  تێگەیشــتنکەی  و 

»ناکۆکیــەکان«  بوونــی  لــە  چاوپۆشــی 

دەکات و II( لە بونیادگەرایی لێڤی ســرۆس 

وەک  مێــژوو  لــە  تێگەیشــتنی  لەبابــەت 

»درێــژەی ڕووتــی ڕووداوە ناوەختــەکان« 

بونیادگەرایــی  بەپێچەوانــەوە،   .)47 )ل 

بونیــادە  بوونــی  کــە  مارکسیســتی 

شــاراوە(ی  )هەرچەنــد  ڕاســتەقینەکان 

لەژێــر سەرچەشــنی ڕووکارانــەی پەیوەندیــە 

دادەنێــت،  بەفەرمــی  کۆمەاڵیەتیەکانــدا 

ــە  ــەزم ل ــزی یاســای ن ــە »تێ ــاری ئەم زێدەب

بونیــادە کۆمەاڵیەتیــی و گۆڕانکاریەکانیــان« 

)هەمــان(. ئــاراوە  دەهێنێتــە 

مرۆڤناســانە  گێڕانــەوە  دوو  ئــەم 

ــەوە  ــە رەگ و ڕیش ــە ل ــتیە دوایی مارکسیس

یەکــەم  ڕوانگــەی  لەیەکــر.  جیــاوزن 

وەک  مرۆڤناســیی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 

فەلســەفەیەکی هیومانیســتی، کــە ئامانجــە 

ســەرەکیەکانی ڕەخنەیــە لــە شارســتانێتی 

بەتەواوەتیــی  ئاراســتەگیریەکی  مۆدێــرن، 

نــوێ دەبەخشــێتە مرۆڤناســی. ئــەم ڕوانینە، 

لــەم ســۆنگەوە، کۆمەڵێــک بەردەوامیــی 

ڕەخنــەی  لەگــەڵ  هەیــە  ئاشــکرای 

قوتابخانــەی  بەرمەبەســتی  کولتووریــی 

ــی  ــی ڕەخنەکان ــەاڵم ماتریال ــدا. ب فرانکفۆرت

ســوننەتی  بەســتێنی  لــە  بــەردەوام 

لــە مرۆڤناســی وەردەگرێــت  توێژینــەوە 

 ،1972( دایمۆنــد  بانگەشــەی  بەپێــی  و 

ئەمەیــە  تایبەتەکــەی  بانگەشــە   )424 ل 

کۆمەڵــگا  لــە  ئێمــە  »تێگەیشــتنی  کــە 

ســەرمنوونەی  هاوبەشــیەکان  ســەرەتاییە 

ئێمــەن بــۆ سۆســیالیزم.« ڕەوتــی دووهەمی 

ســازدانی  لەڕێگــەی  ئەندیشــەیە  ئــەم 

شــاکلەیەکی تیۆریکــەوە کــە تیایــدا چەمکــە 

و  بەرهەمهێنــان  شــێوازی  بنەڕەتیەکانــی 

شــێوەبەندیە کۆمەاڵیەتــی_ ئابووریەکان )و 

وەک گشــتێکی بونیــاددار ڕەچاودەکرێــت(، 

ــەوە.  ــتێک بینادەکات ــی وەک زانس مرۆڤناس

بەردەوامــی  مرۆڤناســی  فۆرمــەدا،  لــەم 

لرگــرڵ  تەنگاوتەنگــی  پەیوەندیەکــی  و 

ــە  ــوێنەی ک ــا ئەوش ــە )ت ــیدا هەی کۆمەڵناس

تیۆریــک  زانســتێکی  بــە  کۆمەڵناســیش 

بــە  دەتوانیــن  لەڕســتیدا  و  دادەنرێــت(، 

ســەرەتاییەکان  کۆمەڵــگا  کۆمەڵناســیی 

بــە درێژکــراوەی توێژینــەوەی  بزانیــن و 

لەقەڵــەم  کۆمەاڵیەتیــەکان  تیپــە  باقــی 

ئەوڕۆکــە  چەشــنە،  بــەم  بدەیــن. 

مرۆڤناســیی مارکسیســتی لــە فۆرمــە نــاوازە 

لێکدابڕانێکــە  دەرخــەری  نایابەکەیــدا  و 
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نێــوان  مارکســیتیی  ئەندیشــەی  لــە 

»زانســتخوازان«دا.  و  »هیومانیســتەکان« 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە بلــۆخ، موریــس 

دێڤیــد  و ســیدۆن،  ژان  کوپێنــس،   ،1975

 ،1979  ،1972 ســتەنلی  دایمۆنــد،   ،1978

 ،)1977(  1973  ،1972 ریمۆنــد  فێــرس، 

هاراســتیک، هانــس_ پێتێــر 1977، گودلیــێ، 

ــس  ــر، الرێن ــس 1966 )1972(، کریدێ موری

1972، مــەی یاســۆ، کلــۆد 1960 )1978(، 

1964، تێــری، ئێامنوێــل 1969 )1972(.

تۆم بۆتۆمۆر

)revolution( شۆڕش
لــەو گەاڵڵــە گشــتیەی مێــژوو کــە مارکــس و 

ئەنگێلــس بــۆ یەکەمجــار لــە ئایدیۆلۆژیــای 

ــان بەدەســتەوە، ئەندیشــەی  ــدا دای ئەڵامنی

بەردەوامەتیــی  ئەندیشــەی  ســەرەکیی 

ــە  ــەو بنەماک ــر هەریەک ــەردەمگەلێکە ک س

مەبەســت  و  بەرهەمهێنانــە  شــێوازێکی 

ــەی  ــەق و ڕەهاک ــا موتڵ ــۆڕش بەمان ــە ش ل

لــە شــێوازێکەوە  بنەبڕانەیــە  ڕۆشــتنێکی 

هــاۆکاری  دوایــی.  شــێوازی  بــۆ 

لێکدژیەکانــە:  بەریەککەوتنــی  شــۆڕش 

نێــوان  لێکدژیەکانــی  بەریەککەوتنــی 

هێــزە  ئــەو  و  کۆنــەکان  دامــەزراوە 

و  تێدەکۆشــن  ئــازادی  بــۆ  نوێیانــەی 

ــوان  ــە، لەنێ ــر الیەنگران ــێوەیەکی کەم بەش

بندەســتەکان  و  سەردەســترەکان  چینــە 

ــوان  ــدا و لەنێ ــوەی نەزمــی کۆن ــە چوارچێ ل

ــە  ــەی ک ــە نوێی ــەو چین ــوو و ئ ــی پێش چین

ــەوە و  ــدا بچێت ــەوەی بەگژی ــااڵدەکات بۆئ ب

ــە  ــە ل ــەوەی ک ــا ئ ــۆ ســازبکات، ئ ــی ب گرفت

چینــی  سۆسیالیســتیدا،  شۆڕشــی  ئاســتی 

چەوســاوەی کــۆن و چینــی بااڵدەســتی نوێ 

ــە  ــا ســەبارەت ب ــە یــەک. پاشــان، تەنی دەبن

ــە  ــرن، ل ــای مۆدێ ــە ئەورووپ ــەکان ل شۆڕش

ڕابــردوو، ئێســتا و داهاتوودایــە کــە مارکــس 

ــرد  ــان پەیداک ــی ئەوەی ــس دەرفەت و ئەنگێل

ــە 1843  ــس ل ــەوە. مارک ــدی بیربکەن بەجی

ــەی لەبابــەت شۆڕشــەکانی  ــەو توێژینەوان ب

ئینگیــز، فەرانســا و ئەمریکادا ســەرەتایەکی 

دامەزرانــد )کــە لــە دەفتــەرە ڕۆژانەکانیــدا 

»شۆشڕشــگەلی  ئەمانــە  کــۆی  هاتــووە(. 

شۆڕشــی  )گەرچــی  بــوون  بوورژوایــی« 

ئەمریــکا شۆڕشــێکی نەتەوەییــش بــوو( کــە 

ــی  ــک بەش ــت هەندێ ــەی بەدەس ڕێبەریەک

بەرزەفڕانــەی چینــی مامناوەنــدەوە بــوو 

و لەبنەڕەتــدا بەهــۆی پێویســتیی هێــزە 

ــەرمایەداریەکانەوە  ــوێ س ــەرە ن بەرهەمهێن

ورووژێندرابــوو.

کــە  هەواڵنــەدا  ئــەم  هەمــوو  لەنــاو 

جێژنــی ڕۆشــتنی کــۆن و هاتنــی نوێــی 

مارکــس  کــە  نەخایانــد  زۆری  دەگــرن، 

ڕێفۆرمــی  بزووتنــەوەی  ئەنگێلــس  و 

جوتیاریــی  جەنگــی  و  لووتێــر  دینیــی 

و  یەکەمیــن  کــە  ئەڵامنیــا  لــە   1524 _5

بوێرانەتریــن قۆناغــی خــۆی لەگەڵدابێــت_ 

و ئەنگێلــس کتێبێکــی لەســەر نووســی_ 

هەواڵنــە  ئــەم  منوونەکانــی  یەکــەم  بــە 

هەوڵێــک  وەه  گەرجــی  دادەنرێــن، 

و  )بــوورژواکان(  بوورگێــرەکان  لەالیــەن 

ــۆ تێکشــکاندنی سەردەســتیی  ــاران ب جووتی

هەندەکــی  زۆر  بەشــیوەیەکی  فیۆداڵــی 

ــر  ــی تۆکمەت ــوو. هەوڵێک ــی هەب کاریگەری

و ســەرکەتووتری شۆڕشــی دەیــەی 1640 

هەمــوو  ســەرباری  ئینگلیــزدا.  لــە  بــوو 

لــەو  ئەنگێلــس  و  مارکــس  ئەمانــە، 

ــدە  ــەم شۆڕشــە ئەوەن ــە ئ ــوون ک باوەڕەداب

پێــش نەدەکــەوت ئەگــەر وەرزێرانــی وردە 

ــاوەری بندەســتی شــاری  ــدار و جەم خاوەن

زۆرتریــن پشــکی خەباتیــان بــۆ بــوورژوازی 

نــوێ و عەرزدارانــی بــوورژوا نەگرتبــووە 

و  مارکــس  ئــەوەی  لێرەوەیــە  و  ئەســتۆ 

دانــا،  گشــتییان  ڕێســای  بــە  ئەنگێلــس 

ئەمــەی کــە ئــەم بزووتنــەوە شۆڕشئاســایانە 

کــە  خاڵێــک  ئەوپــەڕی  بــۆ  دەبێــت 

بوورژواییــەکان  ڕاســتەقینە  بەرژەوەندیــە 

دەخــوازن پێشــڕەوەی بکــەن و وەپێــش 

نەبێــت  بڕیــار  ئەگەرچــی  بخرێــن، 

داچوونــی ناچارەکیــی شــەپۆلەکانی شــۆڕش 

لــە خاڵێکــەوە تێپەڕێــت کــە سازشــێکی 

دەرخەریەتــی   1688 سازشــی  وەک 

ئێدیتــی  بــۆ  ســەرەتایەک  )ئەنگێلــس، 

و  یۆتۆپیایــی  سۆســیالیزمی  ئەنگلیزیــی 

زانســتی(. ڕێســا گشــتیەکەی دیکــە ئەمەیــە 

ــی  ــە پێ ــوێ ک ــدی ن ــی دەوڵەمەن ــە چین ک

دەگاتــە پانتاکــەوە و دەتوانێــت پشــتیوانیی 

جەمــاوەر ڕابکێشــێت، دەتوانێــت وا خــۆی 

پیشــان بــدات و تەنانــەت پــر وای دابنێــت 

ــەری  ــردا نوێن ــی کۆن ــەر نەزم ــە لەبەرامب ک

هەمــوو خەڵکــە. وەهــا بــوو بەتایبــەت لــەو 

ــە، شۆڕشــی 94_  شۆڕشــە گــەورە بوورژوایی

ژاکوبەنــەکان،  لەدرێژەیــدا  کــە  1789دا، 
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تەواوتریــن حیزبــی شۆڕشــگێڕ، بەشــێکی 

کۆمەاڵنــی  خۆڕســکی  پشــتیوانیی  بــە 

ــی  ــە دنەدان ــس و بەشــێکی ب ــی پاری خەڵک

ــان  ــاغ کاروبارەکانی ــە قۆن ــاغ ب ــەوان، قۆن ئ

بردەپێشــەوە.

ــەرەی  ــیەکانی ب ــە فەرەنس ــێکی لیبێڕاڵ بەش

بــۆ  فەرانســای  شۆڕشــی  1815ی  پــاش 

چینایەتیــی  ڕوانگــەی  لــە  جــار  یەکــەم 

لــە  دەســەاڵت  گواســتنەوەی  وەک  و 

بــووژڕزوازی  بــۆ  ئاریستۆکراســیەوە 

تەفســیرکرد. مارکــس و ئەنگێلــس ئەوکاتــەی 

ــی  ــە لەحاڵ ــرد ک ــووڵ ک ــان قب ــەم دیدەی ئ

گەاڵڵەکردنــی تیۆرەکەیــان ســەبارەت بــە 

لەگەڵیــدا  بەقایمــی  کــە  بــەەن  مێــژوو 

ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری  دەهاتــەوە. 

مانیفێســتی حیزبــی کۆمۆنیســت لــە 1848 

ــەت  ــەوە لەباب ــورت دەگرێت ــبینیەکی ک پێش

ئــەوەی کەبەهۆی هــەل و مەرجــی تایبەتی 

ئەڵامنیــا، »شۆڕشــی بوورژوایــی لــە ئەڵامنیــا 

تەنیــا ســەرەتایەکە بــۆ شۆڕشــی پڕۆلێتێــری 

کــە بێگومــان بەدوایــدا دێــت«. لــە 49_ 

1848دا، مارکــس و ئەنگێلــس بە بەشــداریی 

ــکاڵ  ــەوەی ڕادی ــی بزووتن ــەرەی چەپ ــە ب ل

لــە ئەڵامنیــادا، هەلێکیــان بــۆ ڕەخســا تاکــو 

ببینــن و  شۆڕشــی بوورژوایــی لەنــاوەوە 

ڕقیــان هاتەوە لــەو الوازیە چەواشــەکارانەی 

کــە بووبــە هــۆی شکســتیان. مارکــس و 

ــدی ئەندیشــەیەکیان  ــدی هێ ــس هێ ئەنگێل

ئاماژەیــان  مانیفێســتدا  لــە  کــە  پــەرەدا 

پێدابــوو و هــەر ئەوەیــە کــە پێیدەگوترێــت 

»شۆڕشــی بــەردەوام«. ئــەم ئەندیشــەیە 

لــە جاڕنامەیەکــی بەرنامــە بۆداڕێــژراودا 

هێرنایــە ئــاراوە کــە ئــەم دوانــە لــە مارســی 

کۆمۆنیســتەکان«  »یەکێتــی  بــۆ  1850دا 

بەڵگەیــە،  ئــەم  بەپێــی  کرابــوو.  ئامــادە 

جارێکــی دیکــە کــە شــۆڕش دەســتپێدەکات، 

کرێــکاران دەبێــت هــەر لەســەرەتاوە بەجیــا 

مامناوەنــد  چینــی  ڕێکبخــەن،  خۆیــان 

ــوورژوا  ــە ب ــی رێفۆرم ــەن بەتەواوەت والێبک

و  بگەیەننــە دەرەنجــام  دێمۆکراتیکــەکان 

ئــەوکات بــەرەو قۆناغــی دوایــی دەرهێنانــی 

بەرپاکردنــی  و  دەســتیان  لــە  ڕێبەریــی 

دەســەاڵتی چینــی کرێــکار و سۆســیالیزم 

پێشــڕەوی بــکات )بڕواننــە بلــە بێــرن 1972، 

ژێــدەرەکان(.  ،33 ل 

زۆری نەخایانــد ئــەم گەاڵڵــە تاڕادەیــەک 

خەیاڵیــە وەالنــرا. خوێندنــەوەی مێــژووی 

بــە  مارکســی  دواییانــە  ئــەم  ئابووریــی 

کــە  هەڵچوونــی  گەیانــد  قەناعەتــە 

و   1847 بازرگانیــی  ڕاگرتنــی  ئەورووپــا 

ــتبوو  ــی وەڕێخس ــی جەماوەری ناڕەزایەتیەک

ــەوە  ــەوە دەگەڕای ــۆ ئ ــەرچاوەکەی ب ــە س ک

و ئەمــەی کــە تاکەوکاتــەی بێڕەونەقیــی 

دیکــە  جارێکــی  بــۆ  دوایــی  ئابووریــی 

عەمەلــەوە  بــواری  بهێنێتــە  جەمــاوەر 

دەرفەتــی  دیکــە  شۆڕشــێکی  هیــچ 

لەڕاســتیدا،  نیــە.  ســەرهەڵدانەوەی 

ناوەنــدی  ئەورووپــای  بوورژوازیــی 

کرێکارانــەی  لــەو  کــە  ڕۆژهەالتــی  و 

دەترســێن  پــر  تەنانــەت  لەپشــتیانن 

لەگەڵیانــدا  حکوومەتانــەی  ئــەو  تــا 

ژێبــاری  ناچنــە  هیچــکات  ڕووبــەڕوون، 

ئەنتەرناسیۆناڵی 
چوارەم لە 1938دا 
لەڕێگەی ترۆتسکیەوە 
لە گرووپگەلی 
بچووکی الیەنگرانی 
بۆ دژایەتیی لەگەڵ 
ئەنتەرناسیۆناڵی 
دووهەم و 
ئەنترناسیۆناڵی 
سێهەمدا پێکهات 
کە ئەم دوو 
ئەنتەرناسیۆناڵەی 
لەژێرناوی 
ئەنتەرناسیۆناڵی 
»دژە شۆڕشگێر«دا 
مەحکووم دەکرد
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مەترســیی ئەزموونێکــی دیکــەوە، ئەگــەر 

النیکــەم  سیاســی.  دەســەاڵتێکی  نــەک 

پێگەیــەک لــە چوارچێــوەی کۆنــدا بپارێــزن 

ــی  ــو دوای ئامانج ــزی دەکات تاک ــە بەهێ ک

گەشــەی پیشەســازی بکەوێــت بەبــێ گرفت 

و لەمپــەر و ئەمــە بەڕاســتی کــۆی ئــەو 

گرینگــە. بــۆی  شــتەیە 

لــە  توندوتیــژی  )لــە »دەوری  ئەنگێلــس 

مێــژوودا«( هەوڵیــدا لەڕێگــەی ناودێرکردنی 

ــگێڕانە«،  ــە »شۆڕش ــامرکەوە ب ــی بیس یەکێت

ئــەم خاڵــە، ســەبارەت بــە ئەڵامنیــا، لەگــەڵ 

ــەک  ــتیدا هاوت ــتیی مارکسیس ــەی گش گەاڵڵ

بــکات_ منوونەیەکــە لەمــەی کــە ئــەو و 

ــن  ــدە نادەقبەســتوونە دەتوان ــس چەن مارک

بەکاربهێنــن، منوونەکــەی  زاراوەیــە  ئــەم 

دیکــەش ئــەم حوکمــەی مارکســە لەمبارەوە 

گونــدە  هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەک  لــە 

ــاوە  ــاری بریتانی ــۆی گوش ــەکان بەه هێندی

کۆمەاڵیەتــی«  »شۆڕشــی  یەکــەم  بــە 

دەدەنرێــت  ئاســیادا  مێــژووی  لــە 

هێنــد«دا،  لــە  بریتانیــا  )»فەرمانڕەوایــی 

ئەگەرچــی  بــەاڵم،   .)1853 ژوەنــی  10ی 

توێژینــەوەی مارکسیســتی لەمــەڕ چەمکــی 

نیــوەی  لــە  بوورژوایــی«  »شۆڕشــی 

پێشــوەچوونێکی  ســەدەدا  ئــەم  کۆتایــی 

کۆمەڵێــک  بینیــوە،  بەخــۆوە  بەرچــاوی 

ئــەم  تووشــی  زۆری  پرســی  و  گرفــت 

ــز  ــە ئینگلی ــەبارەت ب ــووە. س ــە هات چەمک

ئەگــەری  کــە  نەســەملێندراوە  هێشــتا 

بەشــێوەیەکی  بتوانرێــت  هەیــە  ئــەوە 

توێژەرانــە ڕووبەڕووبوونــەوەی چینــەکان 

ــە  ــەم چینان ــەی ئ ــتمە ئابووری ــەو سیس و ئ

تەنانــەت  بســەملێنێت.  دەرخەریــن 

منوونــەی 1789ی فەرانســا، کــە بۆچوونێکی 

ئەمــە  وەک  شــتێکی  یــان  مارکسیســتی 

وەرگیرابێــت،  بەرباڵوتــر  بەشــێوەیەکی 

ــە،  ــەی باس ــدی جێگ ــە بەتون وەک هەمیش

گەرچــی ئینــکار ناکرێــت کــە ئــەم بۆچوونــە 

زیــاد لــە هــەر بۆچوونێکــی دی بۆتــە هــۆی 

تەســەل  و  تێــر  توێژینــەوەی  کۆمەڵیــک 

ــۆزدا. موناقەشــەی  ــک ئاڵ لەبابەتێکــی گەلێ

لــە دووســەدەمین  نێــوان مێژوونووســان 

لــە 1989دا  ســاڵیادی شۆڕشــی فەرانســا 

دەرخــەری ئــەم هەســتە زاڵــە بــوو کــە ئــەم 

تیــۆری خانەدانیــە کەوتۆتەبــەر هەڕەشــەی 

بــردووە  لەنــاوی  ئــەو  و  بوورژوازیــەوە 

و  تۆکمەیــە  و  ڕوون  گەلێــک  تیۆرێکــی 

تەنانــەت باڵــی بەســەر ئــەو چینــە نــاڕازی 

بــە  مارکسیســتەکان  کــە  بەرزەفــڕەی  و 

دەکێشــێت. دادەنێنــدا  بــوورژوازی 

شۆڕشــی  شــۆڕش،  دیەکــەی  جۆرێکــی 

کۆمۆنیســتی، لەمێــژە لــە زەینــی هەندێــک 

کەســدا بــووە، بــەاڵم مارکــس بــەردەوام 

جەغــی لــەوە کردۆتــەوە کــە پێــش ئــەوەی 

ناتوانێــت  هەبێــت  مادیەکــەی  بــارە 

واتایەکــی کردەیــی و عەمەلــی هەبێــت. 

تەنیــا  کۆمۆنیــزم  دیەکــە،  بەگوتەیەکــی 

ســەرمایەداری  لێکەوتــەی  دەتوانێــت 

نــوێ  کرێــکاری  چینێکــی  کــە  بێــت، 

بــۆ  کــە  چینــەی  ئــەو  بەدیدەهێنێــت، 

بۆشــاییە  کــۆی  دەتوانێــت  یەکەمجــار 

ــەم  ــە ئ ــت، چونک ــەکان لەناوبەرێ چینایەتی

چینــە دەرخــەری فۆرمێکــی جیــاواز نیــە لــە 

خاوەندارێتــی بەڵکــو نوێنــەری نامۆییــە لــە 

ــتنی  ــەدەاڵت گەیش ــی. ب ــۆی خاوەندارێت ک

ــی ئەخالقــی و  ــە هــەم گۆڕانکاری ــەم چین ئ

هــەم گۆڕانکاریــی کۆمەاڵیەتیــە، چونکــە 

ڕابــردوو بەتەواوەتــی خاوێــن دەکاتــەوە، 

ــاک  ــی پ ــیی مرۆڤایەتی ــی ئوژیاس تەوێڵەکان

مرۆڤایەتــی  ڕێگــەدەدات  و  دەکاتــەوە 

ســەرەتایەکی نوێــی هەبێــت )ئایدیۆلۆژیــای 

.)c 2 1، ب  ئەڵامنــی، ق 

باوەڕێکــی دیکــە کــە مارکــس و ئەنگێلــس 

هێچــکات دەســتیان لێهەڵنەگــرت ئەمــە 

بــوو کــە گۆڕانکاریــی گــەورە ناتوانێــت 

کەنارەکانــی  و  گۆشــە  و  لــەوێ  لێــرەو 

غەریــب و پــەڕدا ڕووبــدات، بەڵکــو دەبێــت 

پیشەســازیی  واڵتــی  کۆمەڵێــک  کاری 

گرینــگ بێــت کــە هــاوکات بجوڵێــن.

ــی  ــە شکســتی شۆڕشــی کرێکاران مارکــس ل

ئەنجامــە  بــەم   1848 ژوەنــی  پاریســیی 

گەیشــت کــە ئــەم شۆڕشــانە تەنیــا وەک 

ســەرەتای خەباتێــک دەچێــت کــە هــەر 

دەربەدەریــی  کــە  درێــژە  ئەوەنــدە 

ئیســڕایلیەکان لــە بەرەهووتــدا )خەباتــە 

چینایەتیــەکان، چ 3(_ کــە لەدواییــدا بووبــە 

یەکێــک لــە تەعبیــرە دڵخوازەکانــی ســتالین. 

مارکــس و ئەنگێلــس لەســااڵنی دواتــردا 

ناچاربــوون پێــی لــێ بنێــن کــە 1848دا 

تووشــی پەلەپــڕووزەی تافــی الوی هاتــوون 

لەناوبردنــی  چاوەڕوانیــی  لــە  ئەمــەی  و 

ســەرمایەداری ئەویــش کاتێــک کــە ئــەم 

ڕێــژەی  قۆناغــی  یەکــەم  لــە  سیســتمە 
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ــک  ــەدا گەلێ ــوو قاڕەک ــوو لەهەم ــدا ب خۆی

ــە هێرشــی  ــرێ دەســەاڵت ب ــووە. ناک زوو ب

چرکەیــی و نــاکاوی چەنــد کەســی تامــەزرۆ 

و پێشــڕەوی خەباتــکار دەســتەبەر بکرێــت 

کــە پاڵپشــتیی بەهێــزی کــۆی چینێکــی 

ــۆ  ــس، ســەرەتایەک ب ــە )ئەنگێل ــی نی تایبەت

ئێدیتــی 1895 خەباتــە چینایەتیــەکان(.

بــە  قایــل  حوکمــە  ئــەم  بــۆ  ئەنگێلــس 

منوونەیەکــی ئەگــەردار بــوو لــە ڕووســیادا. 

ئەنگێلــس لــە 1875دا شۆڕشــی لــە ڕووســیا، 

ــە  ــووەوە، ب کــە بەهــۆی جەنگــەوە کرژدەب

ناوەخــت دەزانــی )»بــاری کۆمەاڵیەتــی لــە 

ــە هەوڵنێرێکــی  ــە 1885دا ب ڕووســیا«(، و ل

ــە  ــوێنێک ک ــە ش ــە تاق ــوت ک ــیایی گ ڕووس

ــگا  ــی کۆمەڵ ــتیی ڕووخان ــی بالنکیس خەون

بەدەســت تاقمێکــی ئاژاوەگێــڕوە دەتوانێت 

ــۆی  ــە ک ــیایە، چونک ــت ڕووس ــای هەبێ مان

بونیــادی ڕژیمــی تێــزاری وەها ناســەقامگیر 

شــێلگیرانە  گوشــارێکی  کــە  لەرزۆکــە  و 

ڤێــرا  بــۆ  )نامــە  بیڕۆخێنێــت  دەتوانــێ 

زاســۆلیچ، 23ی ئاپریــل(. لــە شــوێنەکانی 

ــی  ــانرن، گەرچ ــارەکان هاس ــەدا کاروب دیک

لووتکەکــە  منوونەکانــدا  زۆرتریــن  لــە 

ــی  ــەاڵتی فیزیک ــی دەس ــی ئەزمون ڕووبەری

دەبێــت. مارکــس پێیخۆشــبوو وای دابنێــت 

کــە هەندێــک لــە واڵتــان، ئینگلیــز بــەو 

پێــش  بەرینەیــەوە  سیاســییە  نەریتــە 

ــە  ــەم ئەزموون ــۆی ل ــە خ ــوان، لەوانەی هەم

دژوارە نــەدات. گۆڕانکاریەکانــی ئینگلیــز، 

ــتی  ــاش شکس ــکار پ ــی کرێ ــدا چین ــە تیای ک

ناسیاســی  یەکێتیگەرایــی  بــۆ  چارتیــزم 

ــەرک«ی  ــی »ئ ــج مانایەک کشــابووەوە و هێ

نەبــوو،  ڕســکاندا  لــە  سۆسیالیســتی 

ورەی  فەرانســا  لــە  بــوو.  بێهیواکەرانــە 

مارکــس  بــەاڵم  زیندوتربــوو،  سیاســی 

ماوەیــەک پــاش  1848  تێگەیشــت کــە 

لــە واڵتێکــدا کــە پــر وەرزێریــدا چینــی 

بەبــێ  ناتوانێــت  ســنووردار  کرێــکاری 

یارمەتیــی وەرزێــران ســەرکەوێت و مارکــس 

بەهیوابــوو هەژاریــی قووڵیــان ئەمــە زامــن 

بــکات )هەژدەهەمــی برۆمێــر، چ 7(. لــە 

ــوو. ــەت پێویســتر ب ــە تەنان ڕووســیادا ئەم

خێــرای  بوونــەوەی  پیشەســازی  پــاش 

ئەڵامنیــا لــە دەیــەی 1870دا وادەردەکەوت 

دەتوانــن  کرێکارەکانــی  واڵتەدایــە  لــەم 

ــد  ڕێبەرایەتــی بگرنەدەســت. زۆری نەخایان

سۆسیالیســتیی  بزووتنەوەیەکــی  کــە 

ژامرەیەکــی  کــە  وەڕیکــەوت  بەهێــز 

ڕایشســتاگدا  لــە  نوێنــەری  گەشــەکەری 

ژێــر  کەوتــە  قــووڵ  ئەنگێلــس  هەبــوو. 

بزوتنــەوەی  گەشــەی  کاریگەریــی 

سۆسیالیســتیەوە لــە چوارچێــوەی  هێزێکــی 

هەڵبژاردنەکەیــدا، چونکــە وەک کارناســێکی 

بەئاگابــوو  لەمــە  ســەربازیەکان  پرســە 

کــە چەکــە نوێــکان خەریکــی دەعــم و 

قایمکردنــی کــۆی حکوومەتەکاندایــە لــە 

ئاراســتەی دەســەاڵتی فیزیکیــدا. ئەنگێلــس 

3ی  لــە  الفــارک  بــۆ  نامەیەکــدا  لــە 

ــی  ــە جەنگ ــەری 1892دا نووســی ک نۆڤەمب

سەرشــەقام و ســەنگەرگرتن هــی ڕابــردووە، 

سۆسیالیســتەکان لــە خەبــات لەبرامبــەر 

دەهێنــن  شکســت  بێگومــان  ئەرتەشــدا 

و گوتــی ســەبارەت بــەم گرفتــە هێشــتا 

چارەســەرێکی ڕوونی نەدۆزیوەتــەوە. بەاڵم 

جەمــاوەرەکان،  تووشــکردنی  ئــەم  هــەر 

تــا  بزووتنــەوە  پانتایــی  بەرینکردنــەوەی 

ــا، وەک  ــە ئەڵامنی ــەو شــوێنەی بکــرێ و ل ئ

پرووســی ڕۆژهــەاڵت، بەرینکردنــەوە بــۆ 

بەســتێنە ســەرەکیەکانی پــر ســەربازگیریی 

پێویســت و حەمتــی کــردەوە.

لــە  کــە  پێشــەکیەی  لــەو  ئەنگێلــس 

خەباتــە  ئەڵامنیــی  ئێدیتــی  بــۆ  1895دا 

ــدی  ــی جەغ ــس نووس ــی مارک چینایەتیەکان

ســەرباری  کــردەوە.  هۆشــداریانە  لــەم 

لــە  ئەمانــە، لەمــەی کــە ئێدیتۆرەکانــی 

ــیواندبوو  ــان ش ــوور دەقەکەی ــی سانس ترس

تووڕەبــوو، ئەنگێلــس لــە نامەیەکــدا بــۆ 

کاوتســکی )1ی ئاپریلــی 1895( بێتاقەتــە 

هەڵــەی  وێنەیەکــی  دەقەکــەی  لــەوەی 

وەک »پەرســتیاری سازشــکاری عەمتیــەت«ی 

ــەم  ــتەوە. لەڕاســتیدا ئ لــێ دەدات بەدەس

لــە  چونکــە  ڕوویــدا،  زوو  زۆر  ڕووداوە 

1898دا، ســێ ســاڵ پــاش مەرگــی ئەنگێلس، 

هێنایەئــاراوە  ئەندیشــەی  کۆمەڵێــک 

موناقەشــەی  ئەنجامەکــەی  کــە 

»ڕیڤیزیۆنیســتی« )بڕواننــە ڕیڤیزیۆنیــزم(

ی بــوو. لــەم بــاس و موناقەشــە ئاڵۆزانــەدا 

بانگەشــەی ســەرەکیی بێرنشــتاین ئەمەبــوو 

لەبەریــەک  بانگەشــەی  ناچاریــی  کــە 

لــە  ســەرمایەداری  هەڵوەشــانەوەی 

داهاتوویەکــی نزیکــدا تەنیــا خەیاڵێکــەو 

گشــتی  بەشــێوەیەکی  بــەاڵم  بــەس، 

ــا  ــە ئای ــوو ک ــارەوە ب ــەم ب بەڵگاندنەکــەی ل
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شــۆڕش لــە چەمــک و مانــا کۆنەکەیــدا 

و  عەمەلــی  ئەگەرێکــی  هێشــتاکە 

دەبێــت  هەنووکــە  یاخــود  کرداریــە، 

ــۆدە  ــە مێت ــت ب ــت بێ ــی پشتبەس بەتایبەت

یاســاییەکانەوە.

1905دا  ڕاپەڕینــی  پێــش  ڕووســیای  لــە 

ــاش  ــوو و پ ــی نەب ــەکان بوون ــە بنەڕەتی ماف

ــوو.  ــارادا نەب ــۆ لەئ ــی ئەوت ــەوەش مافێک ئ

ــۆی  ــی خ ــرادە و هیمەت ــوو ئی ــن هەم لێنی

کــە  بــۆ ســازدانی حیزبێــک  تەرخانکــرد 

ــۆ شــۆڕش ئامادەبێــت و پاشــان  ــت ب بتوانێ

بەپێچەوانــەی  ئــەو،  بــکات؛  ڕێبەرایتیــی 

خەڵکانــی پێشــخۆی، بیرۆکــەی شۆڕشــی 

پــالن بۆداڕێــژراوی پێشــوختی تــا ئەوپــەڕی 

بردەپێشــەوە. حیزبەکــەی لــەوە بچووکــر و 

بێئەزموونــر بــوو کــە کاریگەریەکــی گــەورە 

لەســەر ڕابوونــی خۆڕشــکی 1905 دابنێــت، 

و ئەمــە لــە باشــرین حاڵەتــدا نەیدەتوانــی 

ســنووردارێتیە بــوورژوا دێمۆکراتیکــەکان، 

بەربــاڵوەکان  عەرزیــە  رێفۆرمــە  لەگــەڵ 

ــەم شۆڕشــە  ــەاڵم شکســتی ئ ــت. ب تێپەڕێنێ

ڕووســیای  الوازی  بوورژوازیــی  سســتیی 

 _49 کــە  بەوشــێوەی  هــەر  ئاشــکراکرد، 

بوورژوازیــی  سســتیی  و  گومــان   1848

ــەم  ــە ئ ــە ک ــای دەرخســت. لێرەوەی ئەڵامنی

ناکۆکییــەی کــە شــۆڕش بــۆ بــوورژوازی، 

یاخــود تەنانــەت بەپێچەوانــەی، دەبێــت 

کــە  بــکات  بەرپــای  جەماوەرێــک 

دەســت  بکەوێتــە  ڕێبەریایەتیەکەیــان 

وەهــا  حیزبەکەیــەوە.  و  کرێــکار  چینــی 

ئەنجامەکــەی  بەهاســانی  بیرۆکەیــەک 

»شۆڕشــی  گشــتگیرتر  بەمانایەکــی 

بــەردەوام« دەبــوو کــە لــە 50_ 1848 دا 

ــە  ــی بەخۆی ــس و ئەنگێلس ــەرنجی مارک س

ســەرقاڵ کردبــوو. ئــەم بیرۆکەیــە زۆرجــاران 

ــاو سۆسیالیســتە ڕووســیاییەکانی باســی  لەن

زۆر  بەشــێوەیەکی  ترۆتســکی  و  لێکــرا 

بەرچــاو هەڵیبــژارد.

ئەورووپــا  1914دا  لــە  کــە  ئەوکاتــەی 

فەرمانڕەواکانــی  فەرماندەریــی  بــە 

فەرمانبەرانــە چەکــی بەدەســتەوە گــرت، 

ــە  ــەم تۆمەت ــەری ئ ــدا بەرامب ــن هەوڵی لێنی

ئەوەنــدە  ئەنتەرناســیۆناڵ  کــە  ببێتــەوە 

ــگ  ــە جەن ــکات ک ــووە پێشــبینیی ب گەمژەب

ــە  ــی ک ــەو نووس ــت. ئ ــۆڕش دەچێ وەک ش

ــاکات:  ــن ن ــۆڕش زام ــکات ش ــگ هیچ جەن

ــگێڕانە  ــی شۆڕش ــەل و مەرجێک ــوو ه هەم

شــۆڕش  و  نیــە  شــۆڕش  ئەنجامەکــەی 

ناتوانێــت خۆبەخــۆ پەیدابێــت )»لەبەریەک 

ئەنتەرناســیۆناڵی  هەڵوەشــانەوەی 

ــەکان، ب 21، ل 14_  ــەم« کۆبەرهەم دووه

213(. شــۆڕش تەنیــا ئەوکاتــە دەتوانێــت 

بــۆ  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  کــە  ڕووبــدات 

ڕاپەڕیــن ئامادەبــن و دیســان ئەوکاتــەی 

کــە، ســەرباری ئەمــە، چینــە سەردەســتەکان 

دەســەاڵتدارێتیی  بــە  درێــژە  نەتوانــن 

ئەمانــە  بــدەن،  خۆیــان  کۆنــی  نەزمــی 

جیالــە ئیــرادەی حیــزب و چینــەکان، بــاری 

کاتــی  پۆلیمیکێکــی  لــە  لــە  بابەتییــن. 

1916دا،  مارســی  لــە  دیکــە،  جەنگێکــی 

شۆڕشــی  ناکــرێ  کــە  ڕایگەیانــد  لێنیــن 

چرکەیــی  تەکانێکــی  بــە  سۆسیالیســتی 

ــت  ــی سۆسیالیســتی دەبێ ــن: شۆڕش دابنێی

ــت  ــەکەر بێ ــی گەش ــەک خەباتگەل زنجیرەی

لــە هەمــوو بەرەکانــدا )کۆبەرهەمــەکان، ب 

22، 143(. بــەاڵم ئەگەرچــی زۆری بەســەردا 

ــە  ــیالیزمی ل ــن سۆس ــە لێنی ــوو ک تێنەپەڕیب

ــە  ــوو ک ــر زانیب ــە الوازت ــەوە ب ــیادا ل رووس

گرتنــی  بەدەســتەوە  تەیــاری  و  ئامــادە 

ــاش  ــە پ ــەوەی ک ــەر ئ ــت، ه ــەاڵت بێ دەس

1917دا  لــە  تێــزاری  ڕژیمــی  کەوتنــی 

گەڕایــەوە ڕووســیا دڵنیابــوو کــە جەنــگ 

لەحاڵێکــدا  گــۆڕاوە،  شــتێکی  هەمــوو 

ڕەفتــاری حکوومەتــی کاتیــی بوورژوایــی 

ــە  ــد ئــەم حکوومەت ــەو قەتاعەتــەی گەیان ب

ناتوانێــت شــتێک بــکات و دەبێــت بــێ 

ســێ و دوو لەنــاو بربێــط.

 _3( خــۆی  مێژووەکــەی  لــە  ترۆتســکی 

ــج  ــە هێ ــی ک ــی 2(دا نووس 1932، هاوپێچ

بەتەواوەتــی  ناتوانێــت  شۆڕشــگێڕێک 

لەگــەڵ نیــەت و خواســتی شۆڕشــگێڕەکانیدا 

ــر  ــەر کاامڵ ــەاڵم شۆڕشــی ئۆکتۆب ــەوە، ب بێت

خــۆی  پێــش  شۆڕشــێکی  لەهەمــوو 

لــە  شۆڕشــە  ئــەم  بــەاڵم  کردوویەتــی. 

منوونەیەکــی زۆر گرینگــدا کەوتــە هەڵــەوە. 

ترۆتســکی و لێنیــن هیواداربــوون کــە ئــەم 

ــوو  ــت لەهەم ــۆڕش بێ ــامی ش ــە هێ شۆڕش

هەربــەو  دوانــە،  ئــەم  بــۆ  ئەورووپــادا؛ 

ــوو،  ــس واب ــس و ئەنگێل ــۆ مارک ــۆرەی ب ج

لــە پانتــای نێوەنەتەوەییدابــوو کــە هەمــوو 

بــەاڵم  دەکرایــەوە.  یەکالیــی  شــتێک 

ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا لێکــی دووربــوون 

شــوێنەکانی  لــە  سۆسیالیســتیەکان  و 
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دیکــەدا تۆزێکیــان ئامادەیــی تێدابــوو بــۆ 

چاوڵیکەریکردنــی بۆلشــێڤیکەکان، کــە لێیــان 

گەڕابــوون تاکــو هەســت بــە بەرەاڵکــردن 

بــە  هەســت  شــکێنتدا  پەیــامن  لــە  و 

ــاس  ــە ب ــوو ک ــەن. زۆری پێنەچ ــی بک تەنیای

و موناقەشــەیەک دەســتیپێکرد کــە لێنیــن 

ــوون  ــەرەکیەکانی ب ــەرە س ــکی دژب و کاوتس

و بابەتەکــەی ئەمەبــوو کــە ئایــا شۆڕشــی 

ڕووســیا شۆڕشــێکی ڕەســەنە یــان نــا. لێنیــن 

ڕەخنەگرانــی بــەوە تاوانبارکــرد کە مارکســیزم 

وەالدەنێــن.  رێفۆرمیــزم  بەقازانجــی 

تاوانبارکــرد  بۆلشــێڤیکەکانی  کاوتســکی 

لەڕێگــەی  دەســەاڵتەکەیان  بــەوەی 

هەروەهــا  و  ڕادەگــرن  تیرۆریزمــەوە 

خۆنواندنــەوەی وەک دیکتاتۆریــی پڕۆلێتاریــا 

کــە مارکــس بــە پێویســتیی هەرجــۆرە گــوزەر 

شۆڕشــگێڕانە  پۆســت  تێپەڕبوونێکــی  و 

دادەنــا. ڕوانگەکانــی مارکــس و ئەنگێلــس 

جیاکردنــەوەی  بــۆ  تێرۆریــزم،  لەبابــەت 

ــی  ــە نامەیەک ــی ل ــە، بەکورت ــەم دیکتاتۆری ل

ــە 4ی ســێپتەمبەری  ــۆ مارکــس ل ــس ب ئێنگێل

وەحشــەتی  خولــی  و  هاتــووە  1870دا 

ســاڵی 1793 بــە فەرمانڕەوایــی ئــەو پیاوانــە 

وەحشــەت  بــەر  خۆیــان  کــە  دەزانێــت 

بەهێزکردنــەوەی  لەبــەر  و  کەوتــوون 

باوەڕبەخۆییــان کۆمەڵێــک کاری ســتەمکارانە 

دەکــەن کــە بەگشــتی بێکەڵکــە.

ــک  ــدا هەندێ ــاڵی دوایی ــد س ــژەی چەن لەدرێ

ڕاپەڕینــی ســەرنەکەوتووی باقــی شــوێنەکانی 

ئەورووپــا شکســتیان هێنــا. ترۆتســکی، لــە 

تیۆرەکــەی  پەرژایەســەر  دوورخرانــەوەدا، 
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لــە  بەتایبــەت  پەرەیــدا  بــەردەوام  و 

ــەی  ــر کەڵکەڵ ــەو پ ــدا. ئ شۆڕشــی بەردەوام

لەســەر  هەبــوو  جەغدکردنــەوەی 

شۆڕشــی  شــۆڕش:  نێونەتەوەیــی  الیەنــی 

سۆسیالیســتی ناتوانێــت لــە چوارچێــوەی 

نەتەوەییەکانــدا کامــڵ بکرێــت.  ســنوورە 

بەمانایەکــی  دەبێــت  هەنووکــە  شــۆڕش 

هەروەهــا  بێــت،  »بــەردەام«  زیاتــر 

ــوو  ــو هەم ــت تاک ــژەی هەبێ ــت دەرێ دەبێ

جیهــان ببنــە سۆسیالیســت_ ڕوانگەیــەک 

ــۆی  ــردووە، ک ــی لیک ــک باس ــە ڕەخنەگرێ ک

بەردەوامەتیەکانــی مێــژوو نادیــدە دەگرێــت 

ڕامانەکانــی   .)78 ل   ،1975 )کلۆدیــن 

ــەرەو  ــدا، ب ــی زیندان ــە فەراغەت ــی، ل گرامش

کۆمەڵێــک ئەمجامگیریــی ســەبارەت بــەو 

نابــوو »فۆرموولــە  نــاوی  کــە  بــرد  شــتە 

ئــەم  هەشــتی«.  و  چــل  ژاکوبەنــی/ 

چەشــنە شۆڕشــە تەنیــا ئەوکاتــە پاســاوی 

هەڵگرتــووە کــە دەوڵــەت هێشــتا ســەرەتایی 

و کۆمەڵــگا کــرچ و کاڵ و ڕەوان بــوو، لــە 

1848 و دیســان پــر لــەوە لــە 1_ 1870 

بەمــالوە، بەهــۆی گەشــە و پەرەســەندنی 

ــەکان  ــی، حیزب ــزم، یەکێتیگەرای پەڕلەمانتاری

گــۆڕدراوە  سیاســیەکانەوە  بروکراســیە  و 

گرامشــی   .)243  ،220  ،79 ل   ،1971(

بنەماکــەی  کــە  جیاوازیــەک  پەرژایەســەر 

ئیتالیــای  لــە  ڕووداوبــوون  کۆمەڵیــک 

هەندێــک  نێــوان  نوزدەهەمــی  ســەدەی 

ڕاپەڕینــی چاالکــی وەک ڕاپەڕینــی ماتســینی 

ــە  ــە لۆتک ــیڤ«ەی ک ــە پەس ــەو »شۆڕش و ئ

مێتۆدەکــەی  و  کاڤــەر  مەزهەرەکــەی  و 

ئامادەیــی پشــوودرێژانە بــوو و لەڕێگــەی 

زەینــی  لــە  مولوکوولی«یــەوە  »گۆڕانــی 

مرۆڤەکانــدا پێکهاتەیەکــی گــۆڕاوی لــە هێزە 

کۆمەاڵیەتیــەکان لێدەکەوێتــەوە. پێیوابــوو 

کــە هــەر دوو شــێوەکە بــۆ ئیتالیــا پێویســن 

و باقــی ئەورووپــای 1848ی ئەورووپایــی 

ــیڤ«ەکە  ــێوە »پەس ــەرەو ش ــە ب ــی ک دەزان

شۆڕشــی  بــە  ســەبارەت  ئــەو  دەڕوات. 

نەتەوەیــی  یــان  دێمۆکراتیــک  بــوورژوا 

بوورژوایــی دەینووســی، دەتوانیــن بڵێیــن 

کــە پــاش 1918 و بەشــێوەیەکی وردتــر پــاش 

گۆڕانــی  ئەورووپــی  سۆســیالیزمی   ،1945

ئەنجامــدا.  هاوشــێوەی  ئاراســتەیەکی 

لــە  پەیــڕەوی  ڕۆژئــاوا  لــە  لەڕاســتیدا 

ــی  ــە گۆڕان ــاوەڕ ب ــۆڕش وەک ب ــی ش ئامانج

تەواوەتیــی کۆمەڵــگا وەرگیــرا و ]کەوتــە[ 

خاڵــی بەرامبــەری هەرجــۆرە چارەســەرکردن 

کــۆن  کۆمەڵــگای  ڕووتــی  گەڕانــەوەی  و 

پاژەکیەکانــی  کوتــە  و  لــەت  لەڕێگــەی 

ــی  ــی س ــی ش ــەی ج ــە ئ ــەوە. ل رێفۆرمیزم

ــدا  ــان هێڵ ــر لەهەم ــی هێواش دا جووڵەیەک

لەســەرەتاکانی  بەرجەســتەبووە،  و  دیــار 

دەیــەی 1960دا تیــۆری ســۆڤیەت ئامادەبــوو 

ــە  ــە هەنووک ــت ک ــە هەڵبژێرێ ــەم ڕوانگەی ئ

ســەقامگیرکردنی  و  ســازدان  لەڕێگــەی 

ــدا،  ــەورەی جیهان ــی گ ــە بەش ــیالیزم ل سۆس

بــە  دیکــەدا  شــوێنەکانی  لــە  دەتوانــرێ 

ــن. قۆناغــە ئاشــتیەنەکان بەدەســەاڵت بگەی

ــی  ــاو و یاوەکان ــۆژە بەت ــاری ئام ــر گوش لەژێ

ــە  ــگ(دا ک ــاو تێســێ تۆن ــە م ــزم )بڕوانن ماوی

بــۆ ڕێبەریــی کەمپــی سۆســیالیزم لەگــەڵ 

دیســان  و  دەکــرد  ڕکابەریــی  مۆســکۆدا 

جەغــدی لەســەر خەســلەتی نێونەتەوەیــی 

خەبــات دەکــردەوە، دان بــەم تێــزەدا نــرا. 

ســووکەڵەیی  پێکــەن  دواتــردا  لەســااڵنی 

بــەاڵم  وەالنــاوە.  زێدەشۆڕشــگێڕانەکەی 

لەوکاتــەوە کــە پێش 1914 لێنیــن بەخێرهاتنی 

بزووتنــەوە شۆڕشــگێرانەکانی  ئاســۆگەکانی 

هێــزە  وەک  وەک  کۆلۆنیالیــی  جیهانــی 

یارمەتیدەرەکانــی بزووتنــە شۆڕشــگێڕانەکانی 

ئەورووپــای کــرد گوتــی، شۆڕشــی چەکــداری 

ســێهەم  جیهانــی  بــۆ  ئەورووپــاوە  لــە 

ــێهەمدا  ــی س ــە جیهان ــۆڕش ل ــەوە. ش گوێزرای

دەمێنێتــەوە،  زینــدوو  پرســێکی  بــەردەوام 

حاکمیەتــی  وادەردەکەوێــت  لەبەرئــەوەی 

ــە پشــتیوانیی دەرەکیــی  ســەربازیی ڕاســت ب

ئەمریــکای  و  ئاســیا  گــەورەی  بەشــێکی 

ــتبێتەوە.  ــەی نەهێش ــی دیک ــن ڕێگەیەک التی

نەتەوەیییاخــو  هەســتی  و  سۆســیالیزم 

ــەی  ــە زۆرب ــەاڵم ل ــااڵون، ب ــر لێکه ــەرزی پ ع

لــە  وەرگیراوێکــە  مارکســیزم  ناوچەکانــدا 

ڕێنوێنــی  ڕاســتەهێڵێکیی  کــە  مارکســیزم 

دەســتەبەرکردووە.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە بریســیانێر، 

ڕابیــن  بێــرن،  بلــەک   ،1978 ســێرژ 

 1929  _35 ئەنتۆنیــۆ  گرامشــی،   ،1978

)1971(، هۆبســباوم، ئــەی. جــەی. 1973، 

کاوتســکی، کارک 1902، لێنیــن، ڤــەی. ئــای. 

 ،1966 فرانتــس  مارێــک،   ،)1965(  1918

 ،)1967(  1932  _23 لیــۆن  ترۆتســکی، 

.1972 جــەی.  وادیــس، 

ڤی. جەی. کێیرنان
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شۆڕشی زانستی و 
 scientific and( تەکنیکی
)Technological revolution

زانســتە  زانســتڤانانی  کــە  زاراوەیەکــە 

جــەی  ئــەی  لــە  کۆمەاڵیەتیــەکان 

ڕۆژهەاڵتــدا  ئەورووپــای  و  ســی  شــی 

بەکاریــان هێنــاوە و وادیــارە ئاماژەیــە 

ــەی  ــژوو. ئەوان ــی مێ ــی نوێ ــۆ قۆناغێک ب

لــەوە  جەغــد  بەکاردێنــن  زاراوە  ئــەم 

شۆڕشــی  دەبێــت  کــە  دەکەنــەوە 

لەبەســتێنی  تەکنۆلۆژیــک  و  زانســتی 

»پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیــە تایبەتەکانــی 

سیســتمێکی کۆمەاڵیەتیــی دیاریکــراو«دا 

و   ،)1977 )ریچتــا  ڕەچاوبکرێــت 

»هاوپەیوەندیەکــەوە  دەکەوێتــە 

قووڵەکانــی  پڕۆســە  لەگــەڵ 

پێگەیشــتنی کۆمەاڵیەتــی کــە بنەمــای 

پێکدەهێنــن«  کۆمەاڵیەتــی  شۆڕشــی 

لەڕاســتیدا  بــەاڵم   ،)1977 )فێدۆســیڤ 

بەرهەمهێنــەرەکان  هێــزە  بووچونیــان 

مێــژوو  ورووژێنــەری  هێــزی  وەک 

پێشــدەخەن، هــاوکات کــە پەیوەندیــە 

ــش  ــە تێکهەڵکێ ــر ب ــەرەکان پ بەرهەمهێن

لــەم  ئەمــە،  زێدەبــاری  دەزانــن. 

هێزێکــی  بــە  زانســت  تێگەیشــتنەدا، 

پێشــڕەوی ڕوون دادەنرێــت کــە )هەرکــە 

بەرەنجامــی  بەراوەژووییانــەی  ئــەو 

ناچارەکــی  لەناوبچــن(  ســەرمایەدارین 

پێناســەی  کۆمۆنیزمــە.  ئەنجامەکــەی 

دەوڵەمەنــدی مارکــس لــە بەرهەمهێنانــی 

لــە  زیــاد  شــتێک  وەک  کۆمەاڵیەتــی 

ئەخالقــی،  مرۆیــی،  وەک  تەکنیکــی_ 

هــاوکاری  شــێوازەکانی  و  سیاســی 

کاری  هێــزی  بــۆ  ڕێکخــراوە_  و 

دادەبەزێرنێــت.  ڕووت  تەکنیکــی 

شۆڕشــی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 

زانســتی و تەکنۆلۆژیــک بــە بابەتێــک 

ــگا  ــی کۆمەڵ ــە ناکۆکیەکان ــت ک دادەنرێ

ســەرمایەداریەکان و هەروەهــا ئەگــەری 

ــگێڕانە  ــی شۆڕش ــی کۆمەاڵیەتی گۆرانکاری

ــی  ــدا، ڕەخنەگران ــەرەدەدات. لەهەرحاڵ پ

ئــەم چەمکــە بــە شــێوەیەکی دیکــەی 

ــن  ــی دەزان ــی تەکنۆژیکاڵ حەمتەیەتگەرای

لــە مارکســیزمدا کــە پەیوەندیگەلێکــی 

مارکســیزمی  و  ئێکۆنۆمیــزم  لەگــەڵ 

ئەنتەرناســیۆناڵی  پێســکەوتنخوازی 

بزۆزیــی  کــە  هەیــە  دووهەمــدا 

خەباتــی چینایەتــی نادیــدە دەگرێــت 

بابەتیــی  »ڕەوتــی  تێدەکۆشــێت  و 

مێژوویــی  کۆمەاڵیەتــی_  پێشــکەوتنی 

بــکات  وەســف  و  پێناســە  مــرۆڤ« 

 .)379 ل   ،1971 ئۆغڵــی  )عــەرەب 

کار(. پڕۆســەی  )بڕواننــە 

عــەرەب  بڕواننــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

کالرک،   ،1971 ئــەی.  ســی.  ئۆغڵــی، 

و  فیلیــپ  کاریگێــن،   ،1977 ســیمۆن 

ئەوانیــدی 1978، فێدۆســیڤ، پــی. 1977، 

ــم.  ــرت ئێ ــگ، ڕۆبێ ــاڕ. 1977، یان ــا، ئ ڕیچت

.1977

ڕۆبێرت ئێم. یانگ

ئەو شۆڕشەی ناپاکیی 
 Revolution( لێکرا

)Betrayed, The
ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لێکــرا، یەکێتــی 

ســۆڤیەت چیــە و بــەرەو کــوێ دەڕوات؟ 

کــە لــە 1936 لــە نەرویجــدا نــوورسا دواییــن 

کتێبێــک بــوو کــە ترۆتســکی تــەواوی کــرد 

و زۆرکــەس بــە وەســیەتنامەی سیاســیی 

لەدرێــژەی  کتێبــە  ئــەم  ئــەوی دەزانــن. 

ســااڵنێکدا بووبــە یەکێــک لــە کاریگەرتریــن 

کتێبەکانــی ئــەم ســەدەیە و لێوڕێــژە لــە 

کــۆی  هەروەهــا  پێرۆکــەکان،  نوێریــن 

ئــەو ناکۆکیــی و حکوکمــە ڕووداوەکیــی 

ــەری  ــە ئەگ ــەوە ک ــە دەگرێت و گومانئامێزان

بیــر  کــە  نووســەرانی دەدات  بــە  ئــەوە 

هەیــە  جیاوازیــان  گەلێــک  بــاوەڕی  و 

کەڵکــی نابەجێــی لێبــەرن. ترۆتســکی لــەم 

بەرهەمــە زۆر ئاڵــۆزەدا دوا شــیکاریی خــۆی 

لــە کۆمەڵــگای ســۆڤیەتی و ســەرچاوە و 

مێــژووی ســتالینیزم بەدەســتەوە دەدات. 

هەوڵــدەدات بانگەشــەکانی ســتالین لەمــەڕ 

دەســکەوتەکانی سۆســیالیزم لــە ئــەی جــەی 

شــی ســی لەڕێگــەی ڕووبــەڕوو کردنــەوەی 

ترســناکەکان  و  زەق  واقیعــە  و  ڕاســتی 

لەگــەڵ ڕوانگــەی مارکســیزمی کالســیکدا 

لــە سۆســیالیزم بەتــاڵ و پووچــەڵ بکاتــەوە. 

بــەم چەشــنە، بەرپرســیارێتیی ئەخالقیــی 

مارکســیزم لەبابــەت الدانــی ســتالین لــە 

ئەندیشــەی مارکسیســتی ڕەتدەکاتــەوە.

لێکــرا  ناپاکیــی  شۆڕشــەی  ئــەو 
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ســکااڵنامەیەکی کالســیک دژی بروکراســیی 

پۆســت  ڕووســیای  لــە  کــە  دەگرێتــەوە 

ترســناکی  دەســەاڵتێکی  شۆڕشــگێڕانەدا 

دواکەوتوویــی  ئەمــە  هــۆی  پەیداکــرد. 

لەنــاو  تیایــدا،  واڵتێکــە  هەژاریــی  و 

گرووپێکــی  بەرچاوەکانــدا،  نابەرابەریــە 

بەرژەوەنــدی  لــە  پارێــزگاری  بااڵدەســت 

بەرامبــەر  خۆیــان  ئیمتیازاتەکانــی  و 

ناڕەزایەتیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک دەکــەن. 

ترۆتســکی هۆشــداریەک دەدات  لێــرەدا، 

لــە  هەندێــک  کــە  ئەمــەی  لەســەر 

لێکدژگەلێــک  وەهــا  بەجێاموەکانــی 

تەنانــەت لــە دەوڵەمندتریــن واڵتانیشــدا 

شۆڕشــێکی  هێــچ  چونکــە  دەمێنێتــەوە، 

پڕۆلێتێــری ناتوانێــت بێوەســتان »بەپێــی 

بــکات.  پــاداش  کرێــکار  پێداویســتی« 

ــت  ــە دەتوانێ ــتی« ئەوکات ــی پێداویس »بەپێ

ــە ئاســتگەلێکی  ــگا بگات بێتــەدی کــە کۆمەڵ

نایابــی بەرهەمهێنــان و پێــوەری گشــتیی 

پــەروەردە و ڕاهێنــان کــە بتوانێــت بۆشــایی 

فیکــری  کاری  و  دەســتی  کاری  نێــوان 

پڕبکاتــەوە.

بــۆ  تێپەڕبــوون  و  گــوزار  خۆلــی  لــە 

تەنیــا  شۆڕشــگێڕ  دەوڵەتــی  سۆســیالیزم، 

تائــەو شــوێنە سۆسیالیســتیە کــە بەرگــری لە 

خاوەندارێتیــی کۆۆمەاڵتیــی کەرەســتەکانی 

بەرهەمهێنــان بــکات، بــەاڵم تــا ئــەو شــوێنە 

ــت  ــەی ڕادەگرێ ــڵەتە »بوورژوایی«ەک خەس

کااڵکان  نابەرابــەری  چاودێریــی  کــە 

دەکات. ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، ئــەم 

ســەرمایەداریی  »بوورژوایــی«ە  توخمــە 

بــۆ  »هــەوڵ  پێکناهێنێــت.  دەوڵەتــی 

نواندنــەوەی بروکراســیی ســۆڤیەت وەک 

بێگومــان  دەوڵەتــی«  »ســەرمایەداریی 

ــەم  ــت« )ل 236(. ئ ــە ناگرێ ــەی ڕەخن بەرگ

لەالیــەن  بەبەردەوامــی  کــە  بروکراســیە 

ســتالینەوە کەوتۆتەبــەر پاکتاوکــردن، هێرش 

ــی  ــوە تایبەمتەندی ــە، نەیتوانی و پەرتەوازەیی

و  دەســتەبەر  چینێــک  یەکدەســتی 

خــاوەن  بروکراســی  بــکات.  پتــەوی 

هەندێــک ئیمتیــازە بــەاڵم کەرەســتەکانی 

بەرهەمهێنانــی بەدەســتەوە نیــە، زێدەبــاری 

ئەمــە، ناتوانێــت بــە گواســتنەوەی ئــەم 

ئیمتیازانــە بــۆ منداڵەکانــی بەردەوامیــی 

پێبــدات.

چاپتەرێکــی ئــەم پەرتووکــە کــە بەتینێکــی 

بــوو  موناقەشــە  جێگــەی  زۆرتــرەوە 

چاپتەرێکــە تیایــدا ترۆتســکی هەندێــک 

پێشــبینیی بوێرانــە ســەبارەت بــە ئاینــدەی 

ســۆڤیەت دەهێنێتەئــاراوە. »کەرەســتەکانی 

بــەاڵم  دەوڵەتــن،  هــی  بەرهەمهێنــان 

ــە، هــی بروکراســییە« )ل  ــەت، بەمانای دەوڵ

ــە  ــەم پەیوەندیان 236(. ئەگــەر » دەبێــت ئ

مافەکــی،  نۆرێکــی  ببنــە  و  پتەوبکرێــن 

ــی  ــەی لەناوچوون ــاوەدا ئەنجامەک لەدرێژم

کۆمەاڵیەتیــی  ســەرکەوتنی  تەواوەتیــی 

)هەمــان(. پڕۆلێتێریــە«  شۆڕشــی 

»ئەنگەل«یــە  توێــژە  بروکراســی_ 

سەردەســتەکان_ بەرگــری لــە خاوەندارێتــی 

دەوڵەتــی وەک کانگای دەســەاڵت و داهاتی 

ــەی  ــەم الیەن ــی ل ــۆی دەکات. »بروکراس خ

چەکــی  وەک  هێشــتا  خۆیــدا  چاالکیــی 

دەمێنێتــەوە«  پڕۆلێتاریــا  دیکتاتۆریــی 

)هەمــان(. لەوێــوە کــە دەکرێــت بروکراســی 

ــی  ــی دەوڵەت ــکاری خاوەندارێت ــە بەرگری ب

دەترســێن  لــەوە  »کرێــکاران  دابنێیــن، 

بروکراســی،  دەرپەڕاندنــی  بــە  مەبــادا 

ڕێگــە بــۆ دووبارەکردنــەوەی ســەرمایەداری 

بکەنــەوە« )ل A 2(. لەالیەکــی دیکــەوە، 

ترۆتســکی ســەرباری ئەمــە دەڵێــت کــە 

بــە  درێــژە  ئەوشــوێنە  »تــا  بروکراســی 

پاراســتنی خاوەندارێتیــی دەوڵەتــی دەدات 

کــە لــە پڕۆلێتاریــا دەترســێت« )ل 238(.

چاوەڕوانیــە  لــە  دەســت  ترۆتســکی 

پێشــووەکانی لەبابــەت ئەمــەی کــە لێکدژی 

رێفۆرمیســتی  بەشــێوەیەکی  دەتوانێــت 

و  هەڵدەگرێــت  ببێــت  چارەســەر 

تاڕادەیــەک بــە گومانــەوە، ڕێگەچارەیەکــی 

لــە  هەڵدەبژێرێــت.  شۆڕشــگێڕانە 

هێــزە  »خەباتــی  دواشــیکردنەوەدا، 

ــە  ــی ب ــدووەکان...« کۆتای ــە زین کۆمەاڵیەتی

پرســەکە دێنن )ل 241(، و ترۆتســکی بەپێی 

ئــەو دیاردانــەی کــە خــاوەن تایبەمتەندیــی 

بێپــەڕن لەبەرامبــەر هەڵبژاردنــی فۆرموولــە 

ڕەهــا و بنەبڕانــەکان هۆشــداری دەدات. 

کــە  ئــەوە دەکات  پێشــبینیی  ترۆتســکی 

بروکراســی کــە دڵخــۆش نیــە بــە بااڵدەســتی 

تێدەکۆشــێت  بەرخۆریــەکان،  ئێمتیــازە  و 

گشــتیدا  خاوەندارێتــی  بەســەر  دەســت 

پیشەســازی« و  بگرێــت: »فەرماندەرانــی 

ــکەکان،  ــی پش ــت و کاڵ ــی کش بەڕێوەبەران

ــەکان و بەڵگــە بەهــادارەکان  بەڵگــە قەرزی

بەدەســت دەهێنــن، هەروەهــا کۆتایــی بــە 
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مۆنۆپۆلیــی بازرگانیــی ســۆڤیەت دەهێنــن )ل 

240(. گەڕانــەوەی ئــەو ڕژیمــەی لەحاڵــی 

تێپەڕبــوون و گوزاردایــە بەرەو ســەرمایەداری 

بەگشــتی ئەگــەردار و مومکینــە )ل 241(.

دەســەاڵتی  بێگومــان  ترۆتســکی 

بەردەوامەتیــی ڕژیمــی ســتالینیی بەکــەم 

ڕوانگــە  گۆشــەنیگای  لــە  ئــەو  دەزانــی. 

جەنگــی  مەنشــووری  یــان  هەڵوێســت  و 

یەکەمــەوە چــاوی لــە جەنگــی جیهانیــی 

دووهــەم دەکــرد، پێیوابــوو کــە شۆڕشــی 

پڕۆلێتێــری لــە ڕۆژئــاوادا کۆتایــی بــە تەمەنی 

ــەم  ــا ل ــوو تەنی ــت؛ پێیواب ــە بهێنێ ــەم ڕژیم ئ

ڕێگەوەیــە ڕووســیای ســتالینی دەتوانێــت 

بێــت. ســەرکەوتوو  زۆرانبازیــەدا  لــەم 

بــەراوەردە  لــە  یەکێــک  لــە  ترۆتســکی 

مێژوویــە ڕۆشــنگەرەکانیدا دەپەرژێتەســەر 

کــە  شــتەی  ئــەو  خوێندنــەوەی 

ــەڵامویان  ــتا بەس ــو ئێس ــتەکان تاک مارکسیس

زانیــوە: ئەمــەی کــە دەوڵەتــی کرێــکاران 

تەنیــا  پڕۆلێتێریــە  شۆڕشــی  زادەی  کــە 

دەتوانێــت دێمۆکراســیی پڕۆلێتێــری بێــت. 

دەوڵەتــی  کــە  دەیســەملێنێت  ترۆتســکی 

پۆســت  نەزمــە  ئــەو  وەک  کرێکارانیــش 

شۆڕشــگێڕانە بوورژواییــەی کــە کۆمەڵیــک 

فۆرمــی سیاســیی جۆراوجــۆری خســتۆتەوە_ 

ــان ڕەهــا_ دەتوانێــت  ــە، ســوڵتانی ی مەرشوت

ــە  ــۆردا، ل ــیی جۆراوج ــی سیاس ــە فۆرمگەل ل

ــی  ــا حکوومەت ــەوە ت ــتیبدادی برۆکراتیک ئیس

ــت. ــی هەبێ ــەکان، بوون ــویتە دێمۆکراتیک س

نووســەری ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لێکــرا 

ــتی  ــووری مارکسیس ــیەن کەلەپ وەک تیۆریس

Karl
 M

arx
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دەوڵەمەنــد دەکات، وەک شــیکار بێوێنەیــە؛ 

پۆلێمیکیــی خۆیــدا  کوڵــی  و  کــەف  لــە 

کۆمەڵێــک هەڵــە دەکات، بــەاڵم چۆنایەتیــی 

هەڵەکانــی جۆڕیکــە کــە لــە بەهــای گــەورە 

ــەوە. ــەم ناکات ــەی ک ــەی بەرهەمەک و بێوێن

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ترۆتســکی، 

.1937 لیــۆن 

تامارا دویچێر

ئەنگێلس، فرێدریش 
   )Engels, Friedrich(

     لەدایکبــووی 28ی نۆڤەمبــەری 1820 

لــە بارمێــن، کۆچکــردووی 5ی ئووتــی 1895 

ــەوری  ــی گ ــس منداڵ ــدەن. ئەنگێل ــە لەن ل

لــە  بــوو  چنیــن  کارخانەیەکــی  خــاوەن 

کاڤێنیســتێکی  وەک  ڤێســفالیدا،  ڤیرتاڵــی 

هەرکــە  و  پەروەردەکــرا  قایــم  و  قــورس 

ــۆ پیشــەی  ــد ب ــی تێپەڕان ــی دواناوەندی خوڵ

ــرنا. ســەرباری  ــدا ڕاهێ ــە بریمەن ــی ل بازرگان

ــەدواوە،  ــە ب ــە قوتابخان ــە، ل هەمــوو هەمان

بەرزەفڕیــە ئەدەبیــە ڕادیکاڵەکانــی چڵی دا. 

ــەرەانی  ــە نووس ــوو ب ــت ب ــەرەتا پەیوەس س

بزووتنــەوەی  دێمۆکراتــی  ناسیۆنالیســت 

ــەی 1830دا  ــج«ەوە لەدەی ــای گەن »ئەڵامنی

و پاشــان وردەوردە چــووە ژێــر گاریگەریــی 

دەرفەتــی  هەڵــی  لەڕێگــەی  هێگلــەوە. 

دواخســتنی  بــۆ  ســەربازیەوە  خزمەتــی 

چــووە  1841دا  لــە  بازرگانــی،  کاری 

بێرلیــن و لەنزیکــەوە تێکــەڵ بــە کــۆڕی 

دەورووبــەری  گەنجــەکان«ی  »هێگلیــە 

لەبەرئــەوەی  لەوێــدا  باوێــرەوە.  برۆنــۆ 

ــاوی خــوازراوەوە هێرشــی کردەســەر  ــە ن ب

ــک  ــگل، تۆزێ ــە هێ ــێلینگ ل ــەی ش ڕەخنەک

بەناوبانگــی دەرکــرد.

لــە پاییــزی 1842دا، ئەڵامنیــا بــەرەو ئینگلیز 

دامەزراوەکــەی  لــە  تاکــو  بەجێهێشــت 

کاربــکات.  مەنچێســتێردا  لــە  باوکــی 

کاریگەریــی  لەژێــر  کــە  ئەنگێلــس 

موزێــس هێســدا بــوو هەرلــەو کاتــەوە 

کۆمۆنیســت بــوو و بــە پەێــڕەوی لــە کتێبــی 

هێــس  ی  ئەورووپــی  ســەروەریی  ســێ 

لەوبــاوەڕەدا بــوو کــە ئینگلیــز لەڕێــگای 

شۆڕشــیی کۆمەاڵیەتیدایــە. ماننەوەیەکــی 

نزیــک دووســاڵ لــە ناوچــەی کارخانەکانــی 

ــەکان  ــەڵ ئۆڤێنی ــدی لەگ ــن و پەیوەن چینی

لــە  خســتەوە  دووری  چارتیســتەکان  و 

کــە  ئەزموونــە،  ئــەم  باوێــر.  کۆڕەکــەی 

ــزدا  ــە ئینگلی ــکار ل ــی کرێ ــی چین ــە دۆخ ل

چینــی  کــە  کــردەوە  دڵنیــای  ســەملاوە، 

جیــاوازەی  هێــزە  ئــەو  واتــە  کرێــکار، 

کــە بەرهەمــی »شۆڕشــی پیشەســازی«ە، 

شۆڕشــگێڕانە.  گۆڕانــی  ئامــرازی  دەبێتــە 

ــە  ــن ل ــوان ڕۆش ــەودای نێ ــە م ــس ل ئەنگێل

ــەم  ــدا، یەک ــینی کتێبەکەی ــز و نووس ئینگلی

دیداریــی جیددیــی لەگــەڵ مارکســدا کــرد. 

لەوێــوە کــە ئــەم دوانــە بەوەیــان زانــی 

هەڵوێســتێکی هاوبەشــیان هەیــە بەرامبــەر 

لەژێــر  هەروەهــا  و  باوێــر  کــۆڕی  بــە 

ــکارن  ــی کرێ ــەوەی چین ــی بزووتن گاریگەری

ئــەوە  لەســەر  ئەڵامنیــادا،  دەرەوەی  لــە 

ڕێکەوتــن بەرهەمێکــی هاوبــەش بنووســن 

کــە هەڵوێســتەکەیان دەرببڕێــت و ئــەو 

پیــرۆزە.  بنەماڵــەی  کتێبــی  بەرهەمــەش 

هەمــوو  هاوکاریــی  دەرخــەری  ئەمــە 

ــدا  ــەو کاتی ــەیە. ل ــەم دوو کەس ــی ئ تەمەن

پشــتیوانیان  ئــەوان  کۆمۆنیزمــەی  ئــەو 

کاریگەریــی  لەژێــر  بــەردەوام  لێکــرد 

گەرچــی  مابــوەوە،  فۆێرباخــدا  قووڵــی 

ئــەم کۆمۆنیزمــە لــەڕووی ئــەو گرینگیــە 

هێکجــار فراوانــەوە کــە ئــەم دوانــە بــۆ 

دادەنــا  سیاســەتیان  و  کرێــکار  چینــی 

جیابــوو.

ــەرەتای 1845دا،  ــە س ــە، ل ــەرباری ئەمان س

لەژێــر کاریگەریــی ڕەخنەکــەی شــتیرنێر 

لــە فۆێربــاخ لــە کتێبــی مــن و ئــەو خۆیــدا، 

ــی  ــەک هەڵوێســتی تیۆریک ــس تاڕادەی مارک

و  فۆێربــاخ  بــە  لەپەیوەندیــدا  خۆشــی 

ڕوونکــردەوە.  گەنجەکانیشــەوە  هێگلیــە 

ئەمــە دەرخــەری ســەرەتای تێگەیشــتنێکی 

مێــژوو.  لــە  جیــاوازە  »مارکسیســتی«ی 

خــۆی،  ئەنگێلــس  تەفســیری  بەپێــی 

ــە.  ــەیەدا دواجارەکی ــەم پڕۆس ــەی ل دەورەک

بەســەر ئەوەشــدا، کەرەکــەی لــە بەســتێنی 

بەســتێنی  لــە  و  سیاســی  ئابووریــی 

پەیوەندیــی نێــوان شۆڕشــی پیشەســازی 

و پێگەیشــتنی ووشــیاریی چینایەتــی لــە 

ئینگلیــزدا کۆمەڵێــک توخمــی ژیانبەخشــی 

هەمەگیــری  ســێنتێزی  نێــو  ڕۆکــردە 

مارکســەوە. زێدەبــاری ئەمــە، ئەنگێلــس 

ــە  ــی بەرهەم ــاو یارمەتی ــی بەرچ بەڕادەیەک

ئایدیۆلۆژیــای  ناتەواوەکەیــان  هاوبەشــە 

ئەڵامنــی ی دا کــە ئــەم تێگەیشــتنە نوێیــەی 

هێنایەئــاراوە.
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لــە خولــی نێــوان 1845 و 1850دا یەکێــک 

نزیکــی  زۆر  هاوکاریــی  خولەکانــی  لــە 

لەگــەڵ  ئەنگێلــس  پەیوەندیــی  نێوانیانــە. 

خــۆی  کاتــی  هەمــوو  دەپســێنێت  باوکــی 

تەرخــان دەکات بــۆ خەباتــی سیاســی بــە 

هاوڕێتــی لەگــەڵ مارکــس لــە بروکســێل و 

ــیان  ــی هاوبەش ــڕی و خەون ــدا. بەرزەف پاریس

کۆمۆنیســتە  ئەرێنیــی  ڕای  کــە  ئەمەیــە 

ئەڵامنیــەکان بــەرەو هەڵوێســتەکیان ڕاکێشــن 

و کۆمەڵێــک پەیوەندیــی نێونەتەوەیــی بگــرن 

کرێــکاری  چینــی  بزووتنەوەکانــی  لەگــەڵ 

پڕۆلێتێریــی  پالتفۆرمــی  بەپیــی  بیانــی 

ــتە،  ــەم مەبەس ــەش. بۆئ ــگێرانەی هاوب شۆڕش

ــی  ــەی ئەڵامنی ــزی »کۆمەڵ ــە ڕی ــەوان دەچین ئ

ئینســاف« )کــە ناوەکــەی  بووبــە »کۆمەڵــەی 

حیزبــی  مانیفێســتی  و  کۆمۆنیســتەکان«( 

کۆمۆنیســت بــۆ ئــەم کۆمەڵەیــە لــە ســەرەتای 

بــاڵوی  و[  ]دەنووســن   1848 شۆڕشــی 

شۆڕشــەدا،  ئــەم  لەدرێــژەی  دەکەنــەوە. 

ئەنگێلــس لەگــەڵ مارکــس لــە کۆڵــن لــە نووێ 

ڕاینیشــێ زایتونــگ کار دەکــەن. ئەوکاتــەی کــە 

لــە ســێپتەمبەری 1848دا هەڕەشــەی لەســەرە 

ســەرەتای  لــە  بــەاڵم  فەرانســا،  دەچێتــە 

1849دا دیســان دەگەڕێتــەوە و لــە مانگــی 

مــای تــا ژووییــە لــە قۆناغــە دواییەکانــی 

خۆڕاگریــی چەکدارانــە بەرامبــەر ســەرکەوتنی 

دژە شۆڕشــدا بەشــداری دەکات. ئینتیــامی بــۆ 

کار و بــاری ســەربازی هــەر لــەم خولــەوە 

ــە  دەســتپێدەکات و تەفســیرە گشتیەکەشــی ل

شــۆڕش لــە شــۆڕش و دژە شــۆڕش لــە ئەڵامنیــا 

دەچەســپێت.  )1852  _1851(

و  ســویس  لــە  مانــەوە  ماوەیــەک  پــاش 

لەنــدەن کــە لــەوێ لەکۆتاییــدا »یەکێتیــی 

ــایەوە،  ــەک هەڵوەش ــتەکان« لەبەری کۆمۆنیس

مانچێســتێردا  لــە   1850 لــە  ئەنگێلــس 

چــووە  ســەرلەنوێ  بــوو  نیشــتەجێ 

ــا  ــەوە و ت ــەی خۆیان ــەزراوە بنەماڵەییەک دام

ــە  ــەرباریی چاالکی ــەوە. س ــدا مای 1870 لەوێ

یــاوەری  ســەرکەوتووەکانی،  بازرگانیــە 

مارکــس  ســەرەکیی  فیکریــی  و  سیاســیی 

هاوبەشــەکەیانی  هەڵوێســتە  و  مایــەوە، 

وتــارە  بەربــاڵوی  کۆمەڵەیەکــی  لــە 

ــە  ــا. هەروەهــا ل ژوورنالیســتیەکاندا بەکارهێن

ــاد  ــە زی ــە ک ــەی 1850دای ــی دەی کۆتاییەکان

پەیوەندییــە  دەبێتــە هۆگــری  پێشــوو  لــە 

تێگەیشــتنی  نێــوان  دیالێکتیکیەکانــی 

ــی  ــژوو و گۆڕانکاریەکان ــە مێ ــتی ل ماتریالیس

زانســتە  )بڕواننــە  رسووشــتیەکان  زانســتە 

ناتەواوەکــەی  بەرهەمــە  رسووشــتیەکان(. 

لەکۆتاییــدا  ناواخنانــەوە  ئــەم  لەبابــەت 

1950دا  لەدەیــەی  و  کۆدەکرێنــەوە 

لــە  رسووشــت  دیالێکتیکــی  لەژێرنــاوی 

باڵودەبێتــەوە. مۆســکۆدا 

دەتوانێــت  1870دا  لــە  ئەنگێلــس 

بەئاســوودەیی خانەنشــین ببێــت و بــەرەو 

لەنــدەن بــڕوات. ئەوکاتــەی کــە تەندرووســتیی 

مارکــس خــراپ بــوو، ئەنگێلــس بەشــێکی 

بەتایبــەت  سیاســیەکەیانی،  کارە  گــەورەی 

یەکەمــی  ئەنتەرناســیۆناڵی  بەڕێوەبردنــی 

لــە دواســاڵەکانیدا، گرتەئەســتۆ. لــەم دەورە 

ڕەوتــە  دژی  ئەنگێلــس  کــە  سیاســیەدایە 

سۆســیال  حیزبــی  نــاو  پوزیتیڤیســتەکانی 

مارکس و ئەنگێلس 
هێدی هێدی 
ئەندیشەیەکیان 
پەرەدا کە لە 
مانیفێستدا 
ئاماژەیان پێدابوو 
و هەر ئەوەیە کە 
پێیدەگوترێت 
»شۆڕشی بەردەوام«. 
ئەم ئەندیشەیە 
لە جاڕنامەیەکی 
بەرنامە بۆداڕێژراودا 
هێنرایە ئاراوە کە 
ئەم دوانە لە مارسی 
1850دا بۆ »یەکێتی 
کۆمۆنیستەکان« 
ئامادە کرابوو
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دێمۆکراتــی ئەڵامنیــا دەوەســتێتەوە و ئانتــی 

دۆرینــگ باڵودەکاتــەوە، و ئەمــە یەکــەم 

هەوڵــە بــۆ نواندنەوەی گشــتیی هەڵوێســتی 

مارکسیســتی. ئــەم بەرهەمــە و کورتەیەکــی 

و  یۆتۆپیایــی  سۆســیالیزمی  بۆمنوونــە 

سۆســیالیزمی زانســتی کۆڵەکــەی ناوبانگــی 

فراوانــی پێکدەهێنێــت لەنــاو بزووتنــەوە 

ســااڵنی  نێــوان  نوێکانــی  سۆسیالیســتیە 

دیکــە،  بەرهەمەکانــی  1914دا.  و   1880

ــگ  ــزان و لۆدڤی ــەرچاوەی خێ ــەت س بەتایب

ــووفێکی  ــەی وەک فەیلەس ــاخ، پێگەک فۆێرب

تاڕادەیــەک گرینگــر لــە مارکــس لەدرێــژەی 

پتــەو  دووهــەم  ئەنتەرناســیۆناڵی  خولــی 

ــە  ــس ل ــی مارک ــاش مەرگ ــم دەکات. پ و قای

1883، ئەنگێلــس زۆربــەی کاتەکانــی خــۆی 

تەرخــان دەکات بــۆ ئێدیــت و باڵوکردنەوەی 

دووهەمیــن و ســێهەمین بەرگــی کتێبــی 

بــەاڵم  1894دا.  و   1885 لــە  ســەرمایە 

هەروەهــا دەورێکــی چاالکانــە دەبینێــت لــە 

دووهەمــدا  ئەنتەرناســیۆناڵی  شــکڵپێدانی 

)بڕواننــە ئەنتەرناســیۆناڵەکان(، کــە ئەویــش 

ــۆ  ــت ب ــراز دەبینێ ــرین ئام ــەم وەک باش ه

پێگەیشــتنی هەرچــی زیــاری سۆســیالیزم 

لەبەرامبــەر  بەربەســتێک  وەک  هــەم  و 

ــوان  ــەی نێ ــی کاولکاران ــیی جەنگێک مەترس

ئەوکاتــەی  رێــک  ئەڵامنیــا.  و  فەرامســا 

بەرگــی  دەپەرژایەســەر  ئەنگێلکــس 

چوارەمــی ســەرمایە )کــە پاشــان لەژێرنــاوی 

]تیۆرەکانــی  زیــادە  بەهــای  تیۆرەکانــی 

نەخۆشــی  باڵوبووەوە(بــە  زێدەبایــی[ 

جەڵــدە گیانــی لەدەســتدا.

ناوبانگێکــی   1914 پێــش  ئەنگێلــس 

ــس  ــە مارک ــر ل ــەو پ ــوو. ئ ــەی هەب بێوێن

بــە بەرپرســی باڵوکردنــەوەی مارکســیزم 

بزووتنــەوەی  لەنــاو  دنیابینیــەک  وەک 

سۆسیالیســتیدا لەقەڵــەم دراوە )بڕواننــە 

ســەرباری  پێگەیشــن(.  مارکســیزم، 

ــی  ــاش 1914 و شۆڕش ــە، پ ــوو ئەمان هەم

پێگەکــەی  و  باوەڕپێکراوەیــی  ڕووســیا 

پــر کەوتەبــەر گومــان و موناقەشــەوە. 

جەغدیــان  ســۆڤیەت  مارکسیســتەکانی 

لەســەر زانســتگەرایی زەقــی نووســینەکانی 

وەک بەشــێک لــە فەلســەفەیەکی فەرمــی 

دیالێکتیکــی«  »ماتریالیزمــی  لەمــەڕ 

سۆسیالیســتە  لەحاڵێکــدا  دەکــردەوە، 

و  پوزیتیڤیــزم  بــە  ڕۆژئاواییــەکان 

ئــەم  دەکــرد.  تاوانباریــان  ڕێڤیزیۆنیــزم 

دوو هێڵــەی تەفســیر تاوانبــاران لەبابــەت 

ــەوە،  ــەقەتیە جیددیەکان ــی و س کەمایەس

بەرەیەکــی  ســەربە  ئەنگێلــس  چونکــە 

ــس  ــاش مارک ــوو. پ ــتی ب ــش پوزیتیڤیس پێ

خــۆی، مامۆســتاکانی هێــگل و فێڤریــێ 

لــە  تەفســیرەکەی  دەبێــت  و  بــوون 

تیشــکەدا  ئــەم  لەژێــر  سۆســیالیزم 

تێبگەیــن.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە کارڤێــر، ترێــل 

دەبڵیــو.  هەندێرســۆن،   ،1983  ،1981

ئــۆ. 1976، مــەک لێــالن، دێڤیــد 1977، 

مارکــوس، ئێــس. 1974، ســتیدمەن جۆنــز، 

.)1982(  ،1978 گەرێــت 

گەرێت ستیدمەن جۆنز

)idealism( ئایدیالیزم
شــێوە  لــە  ئایدیالیــزم  دژی  مارکــس 

مێتافیزیکــی، مێژوویــی و ئەخالقیەکانیــدا 

واقیــع  مێتافیزکــی  ئایدیالیزمــی  بــوو. 

پــەڕدارەکان  یــان  بێپــەڕ  زەینــە  بەپێــی 

)تایبــەت  ئایدیــا  یــان  بێکۆتــا[  و  ]کۆتــا 

دەدات،  لەقەڵــەم  بەرزەجێــکان(  و 

هێــزی  یەکــەم  مێژوویــی  ئایدیالیزمــی 

بزوێنــەر یاخــود تاقــە هێــزی بزوێنــەری 

گۆڕانــی مێژوویــی لــە بکەرێتــی ئایدیــاکان 

ئایدیالیزمــی  یــان ووشــیاریدا دادەنێــت، 

یــان  )»بانــر«  هەڵوێســتێکی  ئەخالقــی 

یــان  داوەری  شــێوازی  وەک  »باشــر«( 

دێنێتەئــاراوە  کــردار  عەقاڵنیکردنــەوەی 

بنچینــەی  ئەزموونەکیــەوە  لــەڕووی  کــە 

نیــە. دژەئایدیالیــزم، یــان »ماتریالیــزم«ی 

مارکــس بەنیــازی ڕەتکردنــەوەی بــوون و 

/ یــان کارامەیــی هۆکارەکیــی ئایدیاکانــەوە 

ــدا لەگــەڵ  ــە ناکۆکی ــەوە، ل ــە )بەپێچەوان نی

ــەم  ــد ل ــدا جەغ ــی دابەزاندنەکی ماتریالیزم

خاڵــە دەکاتــەوە(، بەڵکــو سەربەســتی و 

ڕوونکردنەوەکەیــان  لەپێشــبوونی  یــان   /

دەکات. نینــکار 

و  مارکــس  بەرهەمەکانــی  دەکڕێــت 

 1843 ســااڵنی  میانــەی  لــە  ئەنگەلێــس 

پەرەپێــدراوی  ڕەخنەیەکــی  بــە   1847 و 

و  ئــەو  تێیــدا  کــە  بزانیــن،  ئایدیالیــزم 

ئەنگێلــس حیســابی خۆیــان یەکجارەکــی 

پێــش  فەلســەفیی  »وێژدانــی  لەگــەڵ 

پەرژانەســەر  و  دەکــەن  پــاک  خۆیــان« 
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توێژینــەوە  ناوکۆیــی  نیگارکردنــی 

ــە  ــە ل ــەم ڕەخنەی ــان. ئ ــتیەکانی خۆی زانس

پێکهاتبــوو:  دووئەوەنــدە  جووڵەیەکــی 

بەپلــەی یەکــەم، کــە بەتایبەتــی بزۆزیەکــی 

کۆمەڵێــک  وەک  ئایدیــاکان  فۆێرباخیــە، 

جیســامنکراوە  و  زەینــە  تایبەمتەندیــی 

]لــە  کۆتاییــەکان  خــاوەن  و  پــەڕدار 

دیاریکــراودا[ ڕەچاودەکرێــن،  پێگەیەکــی 

بەتایبەتــی  کــە  دووهــەم،  بەپلــەی 

بزۆزیەکــی مارکســیە، ئــەم زەینانــە وەک 

بەرهەمگەلێکــی پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتــی 

دەخرێنــە  پێگەیشــتووەکان  مێژوویــە  و 

وەوە[. دیاریکــرا  ]پێگەیەکــی 

ئەوکاتــەی مارکــس دەپەرژێتەســەر بزۆزیــی 

لــە  ســەرنجی  ڕووی  ســەرەتا  یەکــەم، 

دیالێکتیکــی هێگلیــە و بنەمــای کارەکــەی 

ڕەخنەکردنــی بەراوەژووییەکانــی بابــەت_ 

بارهەڵگــری ســیانەی هێگلــە و ئاراســتەی 

کارەکــەی دژی ئۆنتۆلۆژیــی ئایدیالیســتیی 

میســتیکاڵی  ئیپیســتێمۆلۆژیای  موتڵــەق، 

کۆمەڵناســیی  و  هێــگل  حەقڵگــەرای 

ڕەخنــە  و  خۆبەســت  ئایدیالیســتیی 

بابەتــە  هێگلیــی  هاورسووشــتیی  لــە 

بەراوەژووەکانــە_ ســەرەتا کورتکردنــەوەی 

ــەی  ــس لێڵیەک ــە مارک ــن، ک ــۆ زانی ــوون ب ب

ــەڕەوا  ــە ب ــی ناڕەخنەگران وەک پوزیتیڤیزمێک

زانســت  دابەزاندنــی  پاشــان  دەززانێــت، 

بــۆ فەلســەفە، کــە مارکــس دەریدەخــات 

لێکەوتەکــەی نادەقبەســتوویی تەواوەتیــی 

ئایدیۆلۆژیایــە. مارکس لەڕێگــەی کامڵکردنی 

ــە ئایدیالیــزم، لەبــری  ڕەخنــەی فۆێرباخــی ل

مرۆڤــی  رسووشــتی  فۆێرباخیــی  گرفتــی 

نەگــۆڕ، گرفتــی مێژوویــی_ ماتریالیســتیی 

پێگەیشــتوو  مرۆیــی  کۆمەڵگاگەراییەکــی 

دادەنێــت: »جەوهــەری مــرۆڤ ئەبســراکت 

هەمــوو  جەهەریــی  بەشــێکی  کــە  نیــە 

ــە واقیعــی  ــەم جەوهــەرە ل ــت، ئ ــک بێ تاکێ

پەیوەندیــە  لــە  کۆمەڵەیەکــە  خۆیــدا 

دەربــارەی  )تێزگەلێــک  کۆمەاڵیەتیــەکان« 

هــاوکات،  شەشــەم(.  تێــزی  فۆێربــاخ، 

مارکــس جەغــد دەکاتــەوە کــە مێــژوو »هیــچ 

نیــە مەگــەر چاالکیــی مرۆڤــەکان بــۆ کەوتنــە 

ــرۆز(،  ــەی پی ــان«  )بنەماڵ دوای ئامانجەکانی

ئەوکاتــەی مارکــس دەپەرژێتەســەر داڕشــتنی 

بەرهەمهێنانــەوە  لــە  خــۆی  تێگەیشــتنی 

و  کۆمەاڵیەتیــکان  فۆرمــە  گۆڕانــی  و 

بەشــێوەیەکی گشــتی پڕۆســەی مێژوویــی 

ــی،  ــان کاری مرۆی ــی ی ــە پراکسیســی مرۆی ل

ــکات  ــە حەزەرب ــە ک ــدە نیگەران هــەر ئەوەن

ــە  ــە ل ــەکان ک ــگریامنە ئۆنتۆلۆژیک ــە پێش ل

هەرئەوەنــدە  جەوهەرگــەرا،  تاکگەرایــی 

ــە  ــە بەشــتبوون ک ــە ل ــی حەزەرکردن نیگەران

لــە ئیرادەگەرایــی.

ــن  ئەگەرچــی هــەم ئەنگێڵــس و هــەم لێنی

کۆمەڵێــک موناقەشــەی بەهێزیان خســەڕێ 

ــی،  ــی زەین ــی و ئایدیالیزم دژی گومانگەرای

دیالێتیکیــەی  ماتریالیزمــە  نەریتــە  ئــەو 

ــو  ــر خزییەنێ ــد، پ ــە دایامنەزران ــەم دووان ئ

ماتریالیزمێکــی دۆگــم و ناوەکــی. لەالیەکــی 

کــە  ڕۆژئاوایــی،  مارکســیزمی  دیکــەوە، 

لــووکاچ و کــۆرش دەسپێشــخەری بــوون، بــۆ 

ــە  ــەر الیەن ــارە لەس ــەوەی دووب جەغدکردن

ماتریالیزمــی  ڕەخنەییەکانــی  و  زەینــی 

مارکــس پــر بــەرەو ئــەم یــان ئــەو شــێوەی 

ڕۆشــن.  ئیپیســتێمۆلۆژیک  ئایدیالیزمــی 

مارکــس  ئەخالقــی«ی  »رسووشــتگەرایی 

ئەنتەرناســیۆناڵی  کانتیەکانــی  هــەم 

هــەم  و  ڕەتیانکــردەوە  دووهــەم 

و  ئۆمانیســت  فەیلەســووفانی  زۆربــەی 

ئێگزیستانسیالیســت کــە لــە خولــی پۆســت 

ســتالینی پــاش جەنگــی جیهانیــی دووهــەم 

و  مانــا  ئەمــەدا،  لەگــەڵ  پەیدابــوون. 

ــەم  ــی ل ــی مێژووی ــەی وردی ماتریالیزم پێگ

ــەیە.  ــاس و موناقەش ــەی ب ــەرەمەدا جێگ س

ڕێگەیەکــەوە،  لەهــەر  چەشــنە،  بــەم 

بابەتــی ئایدیالیــزم، هــەروەک لەســەرەتاوە، 

ــەی  ــی ئەندیش ــە چەق ــەوە ل دوور نەکەوت

ــین،  ــە ناس ــا بڕوانن ــتی. )هەروەه مارکسیس

ــۆر(. تی

ڕۆی باسکار


