کتێبی وەرگێڕدراوی ئایدیا
وەرگێڕانی :هاوڕێ یوسفی
ئیدیتۆرەکان:

تۆم بۆتۆمۆر
کیرنان الرێنس هەریس
ڕالف میلیباند

دیکشینەریی
ئەندێشەی
مارکسیستی
بەشی حەوتەم

کتێبەکــەی پێــک هێنــاوە« ،بەشــتبوون

بــە ڕای لــۆکاچ ئــەم کارە تەنیــا دەتوانێــت

و وشــیاریی پرۆلیتاریا»یــە .یەکێــک لــە

لــە ڕێگــەی ڕێکخســتنی ســەرکەوتوانە

مێژوو و وشیاریی چینایەتی

دەســکەوتەکانی ئــەم توێژینــەوە گرینگــە

بــە ڕوانگــەی پڕۆلیتاریایــی گشــتیەتی

History and Class Consciousness

بنچینەییــە ئەمەیــە ،کــە بــە دیدێکــی

لــە فۆرمێکــی ناوەکیــی ئەخالقیــی

ئــەم کۆمەڵــە گوتــارە لێکهەڵپێکــراوەی

قووڵــەوە تیــۆری نامۆیــی مارکســی دە

شاییســتەدا ئەنجــام بدرێــت .بــەم پێیــە،

ســاڵ پێــش باڵوبوونــەوەی دەسنووســە

نووســەری مێــژوو و وشــیاریی چینایەتــی

ئابــووری و فەلســەفییەکانی  1844پێــک و

بکەریەتیــی کۆیــی گۆڕانــی شۆڕشــگێڕانە

وەبــەری دەهێنێتــەوە ،چــا ئــەوەی ئــەم

بــە پێــوەری «دانــراو» یــان «وشــیاریی

کارەی بــە دەنــگ و لەحنێکــی هێگڵییــەوە

پێوەنددراو»[ئەگــەردار] دیــاری دەکات و

دەکات .زێدەبــاری ئەمــە ،ئــەم توێژینــەوە،

وشــیاریی پێوەنــددراو دەخاتــە بەرامبــەر

لــە بەشــێکی تــری هەمــان گوتــاردا،

«وشــیاریی دەروونناســانە»ی پڕۆلیتاریــای

ڕەخنەیەکــی بەهێــز لــە «ئانتینۆمییەکانــی

هەبــوەوە کــە لــە ژێــر ســوڵتەی بابەتیەتیــی

بیرکردنــەوەی بورژوایــی» ،لەگــەڵ تەفســیر

بەشــتبووی سیســتمی ســەرمایەداریدایە.

و پەرەدانــی هاوتــا ئەرێنییەکەیــان ،بــە

هــاوکات ،جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە

دەســتەوە دەدات کــە لــۆکاچ لــە ژێــر

وشــیاریی چینایەتــی هەروەهــا ئەخالقــی

نــاوی «دیــدگای گشــتیەتی»دا گــرد و کــۆی

پڕۆلیتاریایــە و ناکرێــت حیزبەکــەی بــە

دەکات.

«[وێنــا و] جیســانی ڕێکخ ـراوی وشــیاریی

تــاک [لــە] مێــژوو و وشــیاریی چینایەتیــدا

چینایەتــی»ی دانــا ،مگــەر ئــەوەی کــە

هیــچ کات ناتوانێــت ببێتــە پێــوەری

بەتەواوەتــی دەوری مێژوویــی خــۆی

ئاراستەبەخشــی فەلســەفە ،یــان لــە ڕاســتیدا

وەک «جیســانی ئەخالقــی پڕۆلیتاریــای

ببێتــە پێــوەری کــرداری ڕزگاریــدەر ،چونکــە

خەباتــکار» بگێڕێــت (ل  .)42لێــرەوە،

تــاک لــە ڕووی پێویســتییەوە لەگــەڵ

لــۆکاچ چەمکێکــی ئایدیالــی لــە حیــزب

«کۆمەڵەیەکــی لێکهەڵپێکــراوی ئوبــژە

کــردە خاڵــی بەرامبــەری برۆکراتیکــی

ئامــادە و نەگــۆڕەکان»دا ڕووبــەڕووە کــە

بوونــەوەی بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتی و وا

تەنیــا ئەگــەری ئــەو بــە پەرچەکــردارە

گۆڕانکاریگەلێــک ڕەخنــە دەکات لــە ژێــر

زەینییــەکان دەدەن .ئــەوە تەنیــا چینــە

نــاوی ڕەمــزی «حیزبــە چەشــن کۆنــەکان»

کــە دەتوانێــت بــە شــێوەی شۆڕشــگێڕانەی

( .)the parties of the old typeلــەم

کردەیــی لەگــەڵ کــۆی واقیعــدا جــۆش

ڕوەوەیــە کــە بەتوونــدی دەکەوێتــە بــەر

بخــوات» ( ،1971ل  ،)193بــەو مەرجــەی

هێرشــی ســیام پایــە بەرزەکانــی مپمینتێــرن،

ئەندامەکانــی ڕزگار بــکات لــە هێــزی

بــۆ منوونــە زینۆنــۆڤ و تەنیــا لــە  1967دایە

ئیفلیجکــەری «بابەتیەتیــی بەشــتکراو».

کــە لــە پێشــەکییە تێروتەســەلەکەیدایە بــۆ

ت
گیــۆرگ لــۆکاچ ،کــە یەکــەم جــار لــە 1923
لــە بێرلینــدا بــاو بــوەوە ،بــە یەکێــک لــە
کاریگەرتریــن بەرهەمــە تیۆرییەکانــی
ســەدەی بیســتەم دادەنرێــت .مێــژوو و
وشــیاریی چینایەتــی کــە لــە نێــوان 1919
ئــەو کاتــەی کــە لــۆکاچ لــە کۆمــاریشــوورایی کەمتەمەنــی هەنگاریــادا پلــەی
کۆمیســاریای گــەل لــە کاروبــاری پــەروەردە
و ڕاهێنــان و کەلتــووری هەبــوو_ و
کریسمەســی 1922دا نــوورسا ،تــا ئێســتا
قــووڵ کاریگەریــی دانــاوە لــە ســەر باســە
کۆمەڵناســییەکان ،سیاســەت و فەلســەفە.
پانتایــی گوتارەکانــی ئــەم کتێبــە بــاس
دەربــارەی
«مارکســیزمی

«وشــیاریی

چینایەتــی»،

ڕۆزا

لۆکزامبــۆرگ»

و «کارکــردی بگــۆڕی ماتریالیزمــی
مێژوویــی» تــا هەڵســەنگاندنی رسوشــتی
«ئۆرتۆدۆکســی لــە مارکســیزم» و
پێوەندیــی نێــوان «یاســامەندی و نەبوونــی
یاســامەندی» دەگرێتــە خــۆی ،هــاوکات کــە
گەاڵڵەیــەک لــە گشــتیەتیی «مێتۆدۆلۆژیــای
پرســی ڕێکخراوە»یــش بــە دەســتەوە
دەدات .ســەرباری هەمــوو ئەمانــە،
گرینگرتیــن گوتــاری مێــژوو و وشــیاریی
چینایەتــی ،کــە تــا ڕادەیــەک نیــوەی کــۆی
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ئێدتــی نوێــی مێــژوو و وشــیاریی چینایەتــی

نەگرەکانــی «تەســلیمبوونی وشــیاریی

(و لــە هەمــان پێشــەکیدا بەبــێ ڕوانگــەی

بەئاشــکرا بەرگــری لــە دەســکەوتەکانی ئــەم

چینایەتیــی بــورژوازی لــە هەمبــەر

ڕەخنەگرانــە دووپــات دەبێتــەوە) گەلێــک

کتێبــە دەکات و بــە هــۆی فەلســەفییەوە_

وشــیاریی چینایەتیــی پڕۆلیتاریــا» هەژمــاری

هاوئاهەنگــە لەگــەڵ ئــەم ڕوانگــە

پــر لەبــەر بەشــە هێگڵییەکانــی_ بەپێــی

دەکات (ل  .)67لــەم کــەش و هەوایــەدا،

ئیرادەگــەرا ڕووتــە لــە ئایدیۆلۆژیــا و

ڕوانگــە سیســتامتیکەکەی لــە کتێبــی

لــۆکاچ الی وایــە هــۆکاری لەبــەر یــەک

«خەبــات بــۆ وشــیاری»ە کــە ئــەم کتێبــە

ئۆنتۆلۆژیــای بوونــی کۆمەاڵیەتــی لــە مێژوو

هەڵنەوەشــانەوەی ســەرمایەداری تــا ئێســتا

پشــتیوانیی لــێ دەکات (ل .)86

و وشــیاریی چینایەتــی دوور دەکەوێتــەوە.

ئەمەیــە کــە «پێگــەی بابەتــی گەلێــک

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە چرۆتــی،

ڕوانگــەی چاالکــی مێــژوو و وشــیاریی

لــەرزۆک و ناســەقامگیری کۆمەڵــگای

فووریــۆ و ئەوانــی تــر  ،971لــۆکاچ ،گیــۆرگ

چینایەتــی ،کــە جەخــت لــە گرینگیــی

بورژوایــی لــە زەینــی کرێکارانــدا خــاوەن

 ،)1971( 1923مێلۆپۆنتــی ،موریــس 1955

دیاریکــەری ئایدیۆلۆژیــا دەکاتــەوە،

ســەقامگیری و بەردەوامیــی پێشــوە» (ل

( ،)1973مێــزارووش ،ئیســتوان {.1971

بــەردەوام بــە ڕەمــزی ســەرکەوتنی

 .)31لێرەوەیــە کــە لەبــەر هۆکارگەلــی

ئــەم کتێبــە دانــراوە .ئــەم کتێبــە نــەک

مێتۆدۆلۆژیــک پێشــبینی دەکات« ،بێگومــان

هــەر لــە ســەر گرامشــی ،کــۆرش و

ســەرمایەداری مەحکوومــە بــە نەمــان»(ل

هەندێکــی تــر لــە ســیام ســەرەکییەکانی

 )43و جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە

قوتابخانــەی فرۆنکفــۆرت (بــۆ منوونــە

ســەرکەوتن «تەنیــا دەتوانێــت لــە ڕووی

بێنیامیــن و مارکــوزێ) لــە دەیــەی 1920

مێتۆدۆلۆژیکاڵــەوە_ بــە یارمەتیــی مێتــۆدی

و دەیــەی 1930دا کاریگەریــی هەبــوو،

دیالێکتیکــی_ زامــن بکرێــت» (هەمــان

بەڵکــوو تەنانــەت لــە دەیــەی 1950دا

ســەرچاوە) .لــۆکاچ پێــی وا بــوو کــە پرســی

کاریگەرییەکــی بەرچــاوی لــە فەرانســا (لــە

ڕاســتەقینە« ،قەیرانــی ئایدیۆلۆژیکــی»ی

بەرزنرخاندنــی مێرلۆپۆنتییــەوە لــەم کتێبــە

پڕۆلیتاریــا (ل  )67هــەم لــە بــواری تیــۆری

وەک خولقێنــەری مارکســیزمی خۆرئاوایــی

و هــەم لــە بــواری ڕێکخراوەییدایــە و بــەو

تــا ئــەو ڕۆشــنبیرانەی کــە لــە دەورتــی

ئەنجامــە دەگات کــە دەرەنجامــی «دوا

گۆڤــاری ئارگومێنتســدا کــۆ ببوونــەوە) ،و

خەبــات پابەنــدە بــە پێکهاتنــەوەی درزی

لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی 60دا لــە ســەر

نێــوان وشــیاریی دەرووناســی و وشــیاریی

بزووتنــەوەی خوێنــدکاری ،بەتایبــەت لــە

ئەگــەردار» (ل  .)74قبووڵــی «هەمانیــی

ئەڵامنیــادا هەبــوو .ســەرباری ئەمانــە ،ئــەم

ســووژە_ ئۆبــژە» لــە لــە وەســفکردنی

ئەکتیڤیزمــە ئایدیۆلۆژیــا تــەوەرە یەکێکــە لە

بکەریەتیــی مێژوویــی نــوێ_ کــە لــە

پــرس ورووژێنرتیــن تایبەمتەندییەکانــی ئــەم

پێشــەکیی 1967دا بــۆ مێــژوو و وشــیاریی

کتێبەیشــە ،چونکــە نووســەر دەســەاڵتی

چینایەتــی بــە دروســتی وەک هەوڵێــک بــۆ

ماددیــی ســەرمایەی پەڕگیــر گەلێــک بــە

«تێپەڕاندنــی هیــگڵ» پێناســە دەکرێــت_ و

کــەم دادەنێــت و بــە تایبەمتەندییــە ئاشــتی

ئــەو دەورەی دەدرێتــە پــاڵ مێتۆدۆلۆژیــا
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ستیڤان میزارۆش
مێژووگەرایی

()historicism
کاربردەکانــی زاراوەی «مێژووگەرایــی»
لــە بیرکردنــەوەی مارکسیســتیدا هــەر
ئەوەنــدە بگــۆڕ و ناســەقامگیرە کــە
مانــا ســەرەکییەکانی لــە ئەندیشــەی
کۆمەاڵیەتیــی ئەڵامنیــای پێــش هیگڵــدا.
دوو مانــای گشــتی لــە ئارادایــە:
یەکــەم ،چەشــنێک مێژووگەرایــی هەیــە کــە
پێوەندیــی بــە کاری کارل پۆپێــرەوە هەیــە.
بــۆ پۆپێــر ،هیــگڵ و مارکــس لــە بابــەت
ئــەم ڕوانگــە چەواشــەکارانە و ســەقەتەوە
تاوانبــارن کــە مێــژوو خــاوەن سەرچەشــن و
مانایەکــە کــە ئەگــەر دەرکــی پــێ بکرێــت
هەنووکــە دەتوانێــت بــە کار بهێرنێــت تاکوو
داهاتــوو پێشــبینی بــکات و بێچمــی پــێ
بــدات .لــە ڤێرژێنــی بــە مەبەســتی پۆپێــر
لــە مێژووگەراییــدا ڕەنگــە لێکهەڵپێکانــی

György Lukács

مێتافیزیــک و مێــژوو لــە هیگڵــدا بوونــی

تۆتالیتاریســتیانە کــردوە کــە پۆپێــر ئەوانــە

دەدەزرێتــەوە .کــۆرش ،لــە ئاماژەیەکــی

هەبێــت ،بــەاڵم تایبەمتەندیــی جیاکــەرەوەی

گــرێ دەدات بــە مێژووگەراییــەوە .هــەر

ڕاشــکاوانەدا بــە هیــگڵ ،بانگەشــەی ئــەوە

ناوکــی ســەرەکی کاری مارکــس نییــە.

لــە ســەر ئــەم ســیاقە ،پرســیار لــەوەی کــە

دەکات کــە «دەبێــت هــەوڵ بدەیــن

ڕای مارکــس ئەمــە بــوو کــە مێــژوو بــە

ئایــا دەبێــت ئەندیشــەی مارکــس خــۆی

کــۆی گۆڕانکارییــەکان ،وەرچەرخانــەکان

شــێوەیەکی خۆبەخــۆ مانایەکــی نییــە

بــە مێژووگەرایانــە دابنێیــن پابەنــدە بــە

و ڤێرژێنــی تیۆریــی مارکسیســتی ،لــە

جگــە ئــەوەی مرۆڤــەکان لــە قۆناغــە

پرســیارکردن لــە خەســڵەتە زانســتییەکەی،

کاتــی پەیدابوونــە ســەرەکییەکەیەوە لــە

جۆراوجۆرەکانــی پێگەییشــتندا ئامــاژەی

ڕخنەکردنــی یۆتۆپیانیــزم و پێگــەی

فەلســەفەی کالســیکی ئەڵامنیــا ،وەک

پــێ دەکــەن و بــۆی دەگەڕێنــەوە.

پێشــبینییەکانی.

بەرهەمــی پێویســتی ســەردەمەکەمان

هەروەهــا ئاشــکرایە کــە ڤێرژێنــە

دوەم مانــای بــاوی [ئــەم] زاراوەیــە _کــە لــە

پــێ بگەیــن» .بــەم واتایــە ،گرامشــی ،لــە

دواییەکانــی مارکســیزم لــە ئارادابــوون کــە

زۆر ڕوەوە گەلێــک دژی مانــای ســەرەوەیە_

ڕەخنەکەیــدا لــە بووخاریــن دەتوانێــت

تێیانــدا ،ناســینی وااڵتــری بانگەشــەکارانەی

لــە ڕێژەگەرایــی مێژوویــی «گەڕانــەوە

ئامــاژە بــە مارکســیزم وەک «مێژووگەرایــی

«یاســاکانی مێــژوو» خزمەتــی بــە پاســاودان

بــۆ هیــگڵ» لــە بەرهەمەکانــی لۆکاچــی

ڕەهــا» بــکات .ڕەخنەگــری ســەرەکیی

و بەردەوامکردنــی ئــەو سیاســەتە

گەنــج ،کــۆرش و تــا ڕادەیــەک لــە گرامشــیدا

ئــەم ڤێرژێنــە لــە مارکســیزم ئاڵتوســێرە
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کــە لــە بەشــی پێنجەمــی «خوێندنــەوەی

نــاوی دەبــرد کــە مێــژوو بــۆ « حیکایــەت

کــە بــەردەوام لــە حاڵــی گۆڕانــدان (pt.

لەگــەڵ

خوانیــی ســکار و هاســان و گەڕانــەوەی

 .) 2, ch. 1هەندێــک لــە مێژوونووســان،

هیومانیــزم دەکاتــە بابەتــی ســەرەکیی

کــۆی ڕووداوە گــەورەکان بــۆ هــۆکارە ورد

بــۆ منوونــە لــە ئینگلیــز ،هێــدی هێــدی

هێرشــەکەی خــۆی .جارێکــی تــر ،بــە پلــەی

و لــووت و گــوێ بڕیــوەکان» دادەبەزێنێــت

وشــیار بوونــەوە لــە عادەتــی نابەجێــان

یەکــەم ئــەوەی لــەم باســەدا بەرمەبەســتە

(نامــە بــۆ ئەنگڵــس 7 ،ســێپتەمبەری .)1864

لــە وردکردنــی مێــژوو بــۆ مێــژووی ئایینــی،

رسوشــتی زانســتی مارکــس و هەروەهــا

لــە نــاو نائەڵامنییەکانــدا ،گیــزۆ یەکێکــە

مافەکــی ،سیاســی و هتــد ،چــا ئــەوەی

پرســی ئاڵــۆزی پێوەندیــی مارکســە لەگــەڵ

لــەو کەســانەی کــە بــە توێژینەوەیــەک لــە

ئەمانــە بەشــگەلێکی جیــان_ و هــەر ئــەم

هیگڵــدا( .بڕواننــە هیــگڵ و مارکــس،

شۆڕشــی ئینگلیــز و ناســینی هاوپێچیەکانــی

عادەتــە بــوو کــە ئەنگڵــس لــە نامەیەکــدا

مارکســیزم،

لەگــەڵ [شۆڕشــی] [ 1789فەرانســا]

بــۆ مێرینــگ (14ی ژوویــەی  )1983گلەیــی

پێگەییشــن ،پێشــکەوتن).

لــە ســەرەتادا مارکســی خســتبوە ژێــر

و گازنــدەی لێــی هەبــوو.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە ئاڵتووســێر،

کاریگەرییــەوە ،هــەر چەنــدە کــە مارکــس

ئــەم ڕەخنەیــە لــە ئەنگڵــس خۆیشــی

لویــی و بالیبــار ،ئــی ،1970 .گرامشــی،

لــە دۆزینــەوەی بۆشــاییەکانی گیــزۆ لــە

گیــراوە کــە لــە نووســینی کتێبــی

ئانتۆنیــۆ  ،)1971( 1929 _35کــۆرش ،کارل

پشــکنینی ئــەم باســەدا ،بەتایبــەت ڕوانگــە

دەربــارەی جەنگــی جووتیارانــی ســاالنی

 ،)1970( 1923لــۆکاچ ،گیــۆرگ 1923

بەرتەســکە سیاســییەکەی دوودڵ نەبــوو.

 1524تــا  1525لــە ئەڵامنیــا ،لــە ڕێگــەی

( ،)1971پۆپێــر ،کارل ئــار.1957 .

ئەنگڵــس لــە هاوڕێکــەی مێژوونووســر

توێژینەوەیەکــی ڕەســەنەوە بــۆ گەییشــن

بــوو ،هــەم بــەرەو نووســینی مێــژوو

بــە حەقیقــەت ئەنجــام نــەدراوە ،بەڵکــوو

ڕاکێ ـرا و هــەم بــەرەو ئــەم تیۆرییــە کــە

هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە تێزێکــی

مێــژوو دەبێــت چلــۆن بنوورسێتــەوە.

پێشــوخت بیرلێکــراوە پەســەندی دەکات

مێژوونووسی

تێنەگەییشــن لــە پرۆســەی مێژوویــی

لــە کتێبــەکان و بەرهەمــە پێشــوەکان

()historiography

لــەو کەمایەســییە جۆراوجۆرانــە بــوو کــە

وەری دەگرێــت .بــە هەرحــاڵ ،دواتــر

ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنی ( )pt. I, sect. 1Aڕای

پێــی وا بــوو یووگیــن دۆرینــگ هەیەتــی.

بەتەواوەتــی بــە مەترســیی ڕەوتــە گەلێــک

دەگەیەنێــت کــە ئەڵامنییــەکان بــە کەوتنــی

ئەنگڵــس ئــەوی بــەوە تاوانبــار دەکــرد کــە

ســادەکراوەکانی زانــی و لــە کۆتاییەکانــی

دەوڵــەت و مێــژووی نەتەوەیــی ناتوانــن

تەنیــا پێشــینەیەکی نەفرەتیــی لــە نەزانــی،

تەمەنیــدا کەوتــە هەوڵــی پێداچوونــەوەی

وەک فەرەنســییەکان یــان ئینگلیزییــەکان

وەحشــیگەری و تووندوتیــژی دەبینێــت و

تەواوەتیــی جەنگــی جووتیارانەکــەی

لەمــەڕ ڕابــردوو بــە شــێوەیەکی ڕیالیســتی

ئــەو دوا پێگەییشــتنەی کــە «لــە پشــتەوەی

خۆیــەوە .ئــەو قوتابییەکــی گەنجــی

بیــر بکەنــەوە ،بەڵکــوو پێیانوایــە کــە

ئــەم ڕەوتــەوە هەیــە نابینێــت» (ئانتــی

وەک کاوتســکی هەبــوو کــە ئەنگڵــس لــە

هێــزی بزوێنــەری مێــژوو ئایینــە .مارکــس

دۆرینگ .)pt. 1, ch. 11; pt. 2, ch. 2 ،هەر

ســەرەتادا هەســتی دەکــرد ئــەرک وایــە

تەنانــەت ســەبارەت بــە بەناوبانگرتیــن

لــەو بەرهەمــەدا ،ئەنگڵــس جەخــت لــەوە

کــە لەبابــەت شــێوە کارە سەرســەری و

مێژوونووســانی ئەڵامنیــا ،وەک ڕانکــێ،

دەکاتــەوە کــە دەبێــت ئابووریــی سیاســی

شــیواوەکەی بــەردەوام ڕەخنــەی لــێ

بــەردەوام ڕایەکــی بچووککــەرەوەی هەیــە

بــە «زانســتێکی ئابــووری» بزانیــن ،چونکــە

بگرێــت ،ئــەو شــێواویی و ناوردییــەی کــە

و بــە «گۆڕهەڵکەنــەی بچووکــی ســەربزێو»

ســەروکاری لەگــەڵ ئــەو مەتریاالنــەدا هەیە

بــە هــۆی خوێندنــە ئۆتریشــییەکەیەوە،

ســەرمایە»دا،

ماتریالیزمــی

مێژووگەرایــی

مێژوویــی،

دێڤید مەکلێالن
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کــە ئامادەکاریــی ســەرەتاکانی کاری

بــە نووســین و چەســپاندنی ڕابــردوو

بــە ســتالین« ،ئــەم گــورشاوە سەیروســەمەرە

نەدەکــرد ،زیــادی کردبــوو .ئەنگڵــس

وەک ســیامی ڕێنوێنیــی خواهانــەی

و قەبــەی پاڵەوانــە ســتالینییانە» ،وەک

لــە 24ی ژووییــەی 1885دا بــۆ بێبێــل

مــرۆڤ تــا لێســینگ ،فیشــتێ ،شــێلینگ،

سەرچەشــن قــوت کرانــەوە .دویچێــر

دەنووســێت کــە کاوتســکی «هیــچ

هیــگڵ و تەماویکردنــی هەمــوو شــت

دەڵێــت کــە «مێژوونووســی خۆرئاوایــی

وێنایەکــی لــەو شــتەی لــە ڕاســتیدا بــە

بــە «ڕازاوی کردنــەوەی ڕاســت و ڕێکــی،

ئەوەنــدە لــە بابــەت ســاختەکاری و درۆی

کاری زانســتی هەژمــار دەکرێــت نییــە».

یــان گەمژەییەکــی تــرەوە» ( ،1921ل

بەربــاوەوە تاوانبــار نەبــوە ،بــەاڵم لــە

کاوتســکی کەڵکــی لــەم ڕێنامییــە وەرگــرت

 .)59پــاش شۆڕشــی  1917دەبــوو کەڵــک

ڕووی شــاردنەوەی ڕاســتییەکانەوە تاوانــکار

و گوتارگەلێکــی گرینگــی بــاو کــردەوە و

لــە هەمــوو مێژوونووســێکی بەردەســت،

بــوە» .دویچێــر ڕێــز لــە ئــەی .ئێــچ .کار،

جەختــی لــە کاریگەریــی زانســتی گــەورەی

وەک چــۆن لــە کارناســانی کــۆی لقــە

وەک «یەکــەم مێژووزانــی باوەڕپێکــراوی

ناســینی مێژوویــی لــە ســەر ڕووداوەکان،

زانســتگاییەکانی تــر وەر دەگــرت ،بــەاڵم

ڕژیمــی ســۆڤیەت» دەگرێــت ،هــەر چەنــدە

بەتایبــەت ڕووداوە ســەربازییەکان کــردەوە.

دەبــوو هەوڵیــان دابــا بــەرەو ڕوانگەیەکــی

ئــەو «بــە پلــەی یەکــەم مێژوونووســی

ســەبارەت بــە شــێوازی نامارکسیســتەکان

مارکسیســتی ئاراســتەیان بکــەن .لــە

دامــەزراوەکان و سیاســەتەکان»ە و

لــە نووســینی مێــژوودا ،تەفســیر و

1925دا «ئەنجومەنــی مێژوونووســانی

بــە بــەراوەرد لەگــەڵ مارکسیســتێکدا

رشۆڤەگەلێکــی گەلێــک زیرەکانــەی بــە

مارکسیســت» دامــەزرا کــە تێیــدا

ئینتیامیەکــی کەمــری هەیــە بــە بنچینــە

دەســتەوە دا .کاوتســکی نیشــانی دا کــە

پوکرۆڤســکی ،مێژوونــووس و بۆلشــێڤیکی

کۆمەاڵیەتییــەکان ( ،1955الپەڕەکانــی _5

وێنــەی ستاییشــکارانەی مۆمزێــن لــە

کــۆن ،وەک نێوەنجــی و ناوگــری توێــژەران

.)91

قەیســەر ،یەکــەم جــار لــە  _1854چەنــد

و کاربەدەســتان پشــکێکی گــەورەی

تەنیــا لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتدا نەبــوو

ســاڵێک پــاش  1848و شۆڕشــی کرێکارانــی

هەبــوو .ئێنتیــن ( )1978نیشــانی دەدات

کــە مێــژوو ڕووبــەڕووی چەواشــەکارییە

پاریــس_ لــە کاتێکــدا باڵوکرایــەوە کــە

کــە پۆکرۆڤســکی کەرەکــە بــە هەوڵــدان

پڕوپاگانداییــەکان بــوەوە .بــۆ منوونــە

زۆربــەی لێبێڕاڵــەکان ناپلیۆنــی ســێیەمیان،

بــۆ کەمکردنــەوەی گورزێــک کــە ڕووی لــە

ئــەو پرســە گەورانــەی کــە گرامشــی لــە

بەتایبــەت لــە ئەڵامنیــا ،وەک ڕزگارکــەر

قوتابخانــەی کۆنــی بــێ پشــتوپەنای بــوو

زیندانــدا لــە خــۆی کــردن ،شــیکردنەوە

ســتاییش دەکــرد و ناپلیۆنــی ســێهەم خــۆی

دەســت پــێ دەکات و بــە پێکەوەژیــان و

و هەڵســەنگاندنی ئــەو ئاراســتانە بــوو

یارمەتیــی تــاوی پەرەســتنی ژوولیوســی دەدا

هاوژیانیــی ئاشــتییانەی نێــوان قوتابخانــەی

کــە دوو بەرهەمــی مێژوویــی گــەورە

( ،1908ل .)168

مارکسیســتی و قوتابخانــەی نامارکسیســتی

دەربــارەی ئەورووپــا و ئیتالیــای ســەدەی

لــە ڕووســیا ،سۆسیالیســتگەلێکی وەک

بــوار دەدات ،بــەاڵم لــە 1928دا ئــەم

نۆزدەیــەم نووســینی هاواڵتییەکــەی.

لێنیــن لەمــە کەمــر مێژوویــان بــە جیــددی

کارە ئەســتەم بوویــەوە و لــە 1931دا

کرۆچــێ ،ئاشــکرایان کردبــوو .گرامشــی

نەدەزانــی .بووخاریــن کۆمەڵێــک گوتــەی

دەســتێوەردانی ســتەمکارانەی ســتالین،

پێــی وا بــوو کــە هەڵــەی کرۆچەیــە ئــەم

گەلێــک جیددیــی هەبــوو دەربــارەی

دویچێــر گوتەنــی ،بەاڵیــەک بــە ســەر گەاڵڵە

مێژوانــە لــە  1815و  1871دەســت پــێ

ئایدیالیــزم بیڵێــت کــە مێژوونووســی

بەرزەفڕانــە و بەتــاوەکان کــە مێژوونووســی

دەکات و لێــرەوە خەباتەکانــی ســەردەمی

و باقیــی زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانــی

ســۆڤیەت دەســتی پــێ کردبــوو ،بارانــد و

فەڕانســای شۆڕشــگێڕ و ناپلیــۆن و ڕیســۆر

گرتوەتــەوە :لــە بوســوێوە بــە باوەڕبوونــی

مێــژووی حیزبــی بۆلشــێڤیکی پشتبەســت

جیمێنتــۆ دا دەخــات [و نادیدەیــان
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دەگرێــت] :وەهــا بژاردنێــک دەاللەتــە لــە

الیەکــی تــرەوە نووســینەکانی ســۆڤیەت

پەلکێشــکردنی خوێنــەران بــەرەو ئایدیــا نــا

لــە درێــژەی بشــێویی ســااڵنی دەیــەی

شۆڕشــگێڕانەکان لەمــەڕ ئێســتا ،کــە لــەم

1920دا پــر ناڕەخنەگرانــە بــوە« :مێــژووی

بــارەدا بــە واتــای پەلکێشــکردنیانە بــەرەو

ســۆڤیەت وەک زانســت هێشــتا لــە خولــی

فاشــیزم ( ،1971الپەڕەکانــی .)118 _19

پێنەگەییشــتوویی ( )in-fancyخۆیــدا بــوو»

ئــەو کاتــەی کــە لــە ســااڵنی جەنگی ســارددا

(هەمــان ،الپەڕەکانــی .)14 _15

بابەتیەتییــەک کــە توێژەرانــی خۆرئاوایــی

لــە ڕوانگەیەکــی گشــتیرتەوە ،نووســەری

ئــەو هەمــوە بــە شــانوباڵیدا هەڵیــان دەدا،

ســۆڤیەتئەی .ئێــس .کان لــە 1960دا

بەتوونــدی لــە ئەمەریــکا و لــە ئەورووپــا

ســەرکۆنەی مێژوونووســانی خۆرئاوایــی

بــە ڕادەیەکــی کەمرت ،بــەرەو ڕیســوایی ڕۆی

دەکات ســەبارەت بــە تەســلیمبوون بــە

و هێــدی هێــدی چــاک بــوەوە و هێشــتایش

بیرکردنــەوەی ئایینــی کۆنەپەرەســتانە،

بەتەواوەتــی تەندروســتیی خــۆی پەیــدا

بــۆ منوونــە ژاک ماریتێــن کــە فەلســەفەی

نەکردوەتــەوە ،بــۆ گوتەبێژانــی ســۆڤیەت

مێــژووی مەســیحیی بوژانــدەوە کــە

گـران نەبــوو کــە بەخەســتی وەاڵمــی ڕەخنە

لــە ژێــر کاریگەریــی بەرزەجــێ (the

خۆرئاواییــەکان بدەنــەوە .یەکێــک لــەم

)transcendentalدایــە ،یاخــود منوونــەی

دژە هێرشــانە لــە هەمبــەر نووســینەکان و

بێردیاێــڤ بــە بچووکگرتنی ڕەشــبینانەی ئەم

کتێبــە ڕوو لــە زیادبوونــەکان لــە ئەمەریــکا

جیهانــە و کاروبارەکــەی لــە بــەراوەرد لەگەڵ

دەربــارەی سیاســەتی ســۆڤیەت بەرامبــەر

ئەبەدیەتــدا .کان دەڵێــت کــە لــە خۆرئــاوادا

نەتەوەکانــدا بــوو .ئــەم نووســینانە بــەوە

هەمــوو ڕوانگەیەکــی پێگەییشــتوانە لــە

تاوانبــار کـران کــە هاوتەریبــی پڕوپاگانــدای

بریــی چەمکــی «بازنــە فــرەکان ،ســەربەخۆ،

کۆچبەرانــی ناسیۆناڵیســتی ئۆکراینــی

خۆبــزۆز« ،کەلتــوورەکان» (شــپێنگلێر)،

و ئاســیای ناوەڕاســتدا و وێنەیەکــی

«شارســتانییەتەکان» (تویــن بــی) ،یــان

ناڕاســت بــە دەســتەوە دەدەن لــە کار

ڕێســاکێر گوتەنی« ،شــیوازەکانی ژیــان» وەال

و بارێکــی وەک چنینــەوەی بەرهەمــی

نــرا ،یــان لــە قازانجــی ڕێژەگەرایــی النــرا،

بەرهەمهێنانــی دانەوێڵــەی قەزاقســتان

وەک منوونــەی ســی .بێــرد ،کــە بــەو پێیــە

وەک «کۆلۆنــی کردنــەوەی» ،هــاو ئاســت

هــەر مێژوونــووس و بەرەیــەک مافــی بــە

لەگــەڵ خۆرئــاوای ئەمەریــکا بــە نرخــی

ســەر وێنــەی شەخســی لــە ڕابــردوەوە هەیە

دانیشــتوانە خۆجێییەکــەی (زێنــووش کینــا

(کان  .)1960گلێزێرمــان ،ڕەخنەگرێکــی تــری

 ،1975الپەڕەکانــی  .)284 ،9یەکێــک لــەو

ســۆڤیەت ،کــە چــوە نێــو بــاس و موناقەشــە

نووســەرانەی کــە ئــەم تۆمەتانــەی دەدایــە

()controversyی نێــوان مارکسیســتەکان

پــاڵ [نووســەران] قبووڵــی کــرد کــە لــە

و ڤێبێرییەکانــەوە ،ئــەم ڕەخنــە لــە

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

ڤێبێرییــەکان دەگرێــت کــە لــە فیۆدالیــزم

 1950و 1960دا شــوێنگەیەکی بێوێنــەی

باوەڕپێکراوەیــی تایبەتــی بــە دەســت هێنــا،

یــان ســەرمایەداری شــتێک جگــە چەمکــە

بــە دەســت هێنــا .ئــەم قوتابخانەیــە بــە

هــاوکات کــە بــەردەوام وەک گۆڤارێــک

ئەبســراکتەکان و بونیادبەندییــە زەینییــەکان

شــێوەیەکی خەباتکارانــە دژی هەمــوو

مایــەوە کــە تەفســیرە مارکسیســتییەکان،

نابینــن .ئــەو ئــەو گەاڵڵــەی تویــن بــی لــە

شــێوازەکانی بیرکردنــەوەی دۆگامتیســتیی

خۆیــان [لــەو گۆڤــارەدا] بە نزیــک و مورتاح

مێــژووی جیهــان بــە گەاڵڵەیــەک دەزانێــت

کوێرکوێرانــە یــان بەرتەســک وەســتانەوە

دەزانــی .لــە خێــر و بێــری باســە بەربــاو

کــە بــۆ ملمالنــێ لەگــەڵ گەاڵڵەکــەی

و بــە ڕوانگەیەکــی بەرینــەوە بــۆ مێــژوو

و دانوســتانە فیکرییــەکان ،درزی نێــوان

مارکــس لــە دابەشــکردنی مێــژووی جیهــان

وەک زانســتی کۆمەاڵیەتیــی کەینوونــی و

ئەندیشــەی مارکسیســتی و ئەندیشــەی تــر

بەشــێوازە بەرهەمهێنــەرەکان و نیشــاندانی

هێــای ڕێنوێــن بــۆ باقیــی زانســتەکان،

لــە مێژوونووســیی خۆرئاوایــی تــا ڕادەیەکــی

«ژیــار»ە جیاجیــاکان لــە بریی شــێوەبەندییە

لەگەڵیــان ڕووبــەڕوو بــوەوە .ئــەم ڕەوتــە

زۆر کــەم بــوەوە و ئەمــڕۆ ئەندیشــەی

کۆمەاڵیەتی_ئابوورییــەکان گەاڵڵــە کــراوە.

لــە پــاڵ هاندانــی بەهێــز بــۆ توێژینــەوە،

مارکسیســتی بەرمەبەســتە ،هــەر چەنــدە کە

ئــەو دەری دەخــات کــە چلــۆن زانســتدۆز

کــۆی چەشــنەکانی بیرکردنــەوەی نــوێ

ئەندیشــە [کانیــری] ئــەم دواییانــە بــەرەو

()scholarshipیــی بوورژوایــی کەینوونــی،

بــاو و مێتــۆدی ئەزموونــی پــاڵ دەنــا ،کــە

کۆمەڵێــک بۆچوونــی نوێــی وەک «بیــۆ_

هــەر بــەو جــۆرەی کــە بــۆ منوونــە لــە

تێیانــدا مارکســیزم توانــی کاریگەرییەکــی

مێــژوو» ( )bio-historyیــان «دەروون_

«کۆنگــرەی کۆمەڵناســیی جیهانــی ســێیەم»

جیــاواز دابنێــت و هــاوکات بــە ڕزگارکردنــی

مێــژوو» ( )psycho-historyڕاکێــراوە

لــە 1956دا دەر دەکەوێــت ،هــەر

بەرۆکــی خــۆی لــە کڵێشــەکانی ســۆڤیەت

کــە ئەســتەمە لەگــەڵ مێتۆدۆلۆژیــای

چەشــنە بیرکردنەوەیەکــی پێشــکەوتن یــان

ســەربزێویەکی ڕســکاو دەســتە بــەر بــکات.

مارکسیســتیدا ئاشــت بکرێتــەوە .دەبێــت

پێگەییشــتوویی مێژوویــی وەالدەنێــت و لــە

لــە بریتانیــا بــە ڕێکەوتنــی گۆڤارێکــی تــر

ئــەوە زیــاد بکەیــن کــە لــە دەیــەی

جیاتیــی ئــەوە ماکــی بەتاڵــی «گۆڕانــکاری»

لەمــەڕ مێــژوو و ئایدیــا مێژووییــەکان بــە

ڕابــردوودا هەندێــک لــە کۆڕوکۆمەڵــە

دادەنێــت (گلێزێرمــان  ،1960الپەڕەکانــی

نــاوی ڕابــردوو و هەنووکــە لــە 1952دا،

خۆرئاواییەکانــدا هێامگەلێــک دیــار کەوتــوە

.)183 _4 ،179

ڕێگەیەکــی نوێــی هاوشــێوە بــە شــیوەیەکی

کــە دەاللەتــە لــە مەیلــی ئاوەژووکردنــەوەی

گۆڤــاری ئانــاڵ (بڕواننــە قوتابخانــەی

ســەربەخۆ کردوەتــەوە .گەرچــی ئــەم

دەســەاڵتی فیکریــی گەشــەکەری مارکســیزم

ئانــاڵ) لــە هەمبــەر کــۆی ئاراســتە

گۆڤــارە گرووپێکــی کۆمۆنیســت ڕێیــان

لــە ڕێگــەی بــە بچــووک دانانــی مێتــۆدەکان

کۆنەپەرەســت یــان نەگــۆڕ (،)inertia

خســت ،بــەاڵم لــە تەواوەتــی ئۆرگانێکــی

و دەســکەوتەکانیەوە.

دژە ڕەوتێکــی بەهێــز دەرخســت ،ئــەم

مارکسیســتی نەبــوو ،بەڵکــوو دوور بــوو

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە بووخاریــن،

ڕەوتــە گەلێــک تێکۆشــا تاکــوو لــە نێــو

لــە دەمارگــرژی و کەللەوشــکی لــە ســەر

ئێــن .ئــای ،)1925( 1921 .دویچێــر ،ئی ـزاک

واڵتانــی مێژوونووســدا فەڕانســا بخاتــە

بنەمایەکــی عەقاڵنــی و پێشــڕەو و لــە

 ،)1969( 1955ئەنتیــن ،جــۆرج ئێــم.

ڕیــزی پێشــەوە .ئــەم قوتابخانەیــە کــە

پێــش داوەرییــە لەمپەرئاســاکانی جەنگــی

 ،1978گلێزێرمــان ،جــەی ،1960 .گرامشــی،

لــە ســااڵنی نێــوان جەنگــدا بــە بیرۆکــەی

ســارد دابــڕا بــوو .ئــەم گۆڤــارە یەکــەم

ئانتۆنیــۆ  ،)1971( 1929 _35کان ،ئــای.

نوێــی مــارک بلــوخ و لووســیەن فێڤــر و بــە

ســاڵەکانی تەمەنــی بــۆ شــتێک گەشــەی

ئێــس ،)1967( 1960 .لــۆکاچ ،گیــۆرگ 1937

جێگرەوەیەکــی بەرجەســتەی وەک فێرنــان

کــرد کــە بــە گشــتی دیســانەوە ئازادانەتــر

( ،)1962زێنــووش کینــا ،ئێــڵ.1975 .

برۆدێــل بێچمــی گــرت ،لــە دەیەکانــی

بــوو ،لــە جیهانــی ئینگلیــزی زمانــدا پێگــە و

ڤەی .جەی .کیێرنان
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ئەزموونگەرایی

کــردەوە و ناســینیان بــە شــێوەیەکی

بوونناســییەوە ،بــەو ڕووداوانــەی بــە دییــان

()empiricism

دانەبەزێــراو (و تەنانــەت ســنووردار) بــە

دەهێنــن ،دانابەزێندرێــن و پــر لەگــەڵ

نەریتــی مارکسیســتی ،بەگشــتی لەگــەڵ

ئەزموونــی دانــا ،ئەبســراکتیان بــە مانــای

ئــەم ڕووداوانــەدا نایەنــەوە و ناســینی ئــەم

ئەزموونگەرایــی ،النــی کــەم لــە نــاودا،

وردی وشــەکە مەحکــووم کــرد و بــەرەو

ڕووداوانــە بــە شــێوەیەکی چاالکانــە وەک

دوژمنایەتیــی کــردوە ،بــەاڵم نــە بابەتــی ئەم

ئێســتێقراگەرایی ( )inductivismبیکێنــی

بەرهەمێکــی کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی

دوژمنایەتییــە و نــە بەســتێن و هۆکارەکانــی

هێڵەکەیــان گــۆڕی .ســەرباری ئەمانــە ،لــە

بەرهــەم دەهێرنێــت .لێــرەوە ،لــە بەرامبــەر

هەمیشــە ڕوون نەبــوە .ئەمــە تــا ڕادەیــەک

کاتــی نووســینی بەرگــی یەکەمــی ســەرمایە

بەشــتبوونی ئەزموونگەرایانــەی واقیعــەکان

ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەمــەی کــە

دەربەســتیی مێتۆدۆلۆژیکاڵــی مارکــس بــەو

و کەســیەتیی چشــتەکان مارکــس پابەنــدە

لــە بەرامبــەر (و تــا ڕادەیــەک لــە ئەنجامــی)

شــتەی بــە «ڕیالیزمــی زانســتی» بەناوبانگــە

بــە لێکجیایــی پرۆســەی (ڕاگوێســتنی

ڕەخنــەی پێشــووتری مارکــس لــە ئایدیالیــزم،

بەتەواوەتــی بێچــم دەگرێــت .ئــەو ڕای

( )transitiveیــا پێویســتیی) ناســین و

ڕەخنەکــەی لــە ئەزموونگەرایــی هیــچ

دەگەیەنێــت «ئابووریــی ڕەشــۆکی لــە

واقیــع (ڕانەگوێســتنی ( )intransitiveیــان

کات بــە شــێوەیەکی سیســتامتیک وەک

هەمــوو شــوێنێکدا بــە دیارکەوتنەکانــەوە

ناپێویســتی) چشــتەکان.

ڕەخنەیــەک لــە ئامــۆژە یــان سیســتمێکی

دەنووســێت لــە هەمبــەر یاســادا کــە ئــەم

هــەم نەریتــی ماتریالیســتی دیالێکتیکــی

فەلســەفی بــاس نەکــرا ،بەڵکــوو پــر

دیارکەوتنانــە ڕێســادار و ڕوونــی دەکاتەوە»

و هــەم نەریتــی مارکســیتیی خۆرئاوایــی

شــێوەیەکی بنەڕەتیــی ڕەخنــە لــە ئابووریــی

( ،)pt. Ill, ch. IIســەرەو نخــوون

دژی ئەزموونگەرایــی بــاس و پۆلێمیکیــان

ڕەشــۆکیی گرتــە خــۆی .پاشــان هــەم

یــان ئاوەژوەکــەی« ،ئەگــەر لــە ڕووی

کــردوە ،بــەاڵم دەتوانیــن بەڵگانــدن

مارکــس و هــەم ئەنگڵــس تێکۆشــان ئــەم

ئەزموونــی ڕۆژانــە داوەری بکەیــن ،کــە

بکەیــن کــە یەکەمیــان لەبــەر تیۆریــی

بۆشــاییە لــە ئاســتی فەلســەفی_ لــە

تەنیــا دیارکەوتنــی فریــودەری چشــتەکان

«نواندنەوەخــواز» ()reflectionistی خــۆی

بەرامبــەر کەوتنــی بەشــی پێکهێنــەری

تێــدەگات ،حەقیقەتــی زانســتی بــەردەوام

لــە ناســین ڕەهەنــدی ڕاگوێســتنیی نادیــدە

دژە ئەزموونگەرایــی لــە مەعریفەناســیی

ناکــۆک و پاڕادۆکســیکاڵە( ».بەهــا ،نــرخ

دەگرێــت و بــۆ شــێوەیەکی بیردۆزانــە

خۆیــدا_ لــە ڕێگــەی «دیالێکتیــک»ەوە،

و قازانــج ،ب  .)6ئەزموونگەرایــی جیهــان

( )contemplativeلــە «ئەزموونگەرایــی

تەنانــەت بــە شــێوەیەکی جیــاواز چارەســەر

بــە کۆمەڵەیەکــی دیارکەوتنــە بڕگــە

بابەتــی» دەگەڕێتــەوە و ڕێــک ســووژە

بکــەن.

بڕگەییــەکان دەزانێــت و دوری تیــۆری لــە

بــۆ ئۆبــژەی ناســین دادەبەزێنێــت .لــە

گەرچــی هیــچ کات پێیان لــە ئەزموونگەرایی

ڕێکخســتنی چاالکانــە و ڕێکخســتنەوەی

مارکســیزمی خۆرئاواییــدا بــاس و پۆلێمیکــی

نەنــا ،مارکــس و ئەنگڵســی گەنــج،

ڕەخنەگرانــەی ئــەو پێدراوانــەی کــە وەهــا

دژە ئەزموونگەرایــی زۆر جــاران وەک

بەتایبــەت لــە بەرهەمەکانــی نێــوان 1844

دیارکەوتنگەلێــک دەســتەبەر دەکەن ڕەچاو

بەشــێک لــەو هەوڵــە کەڵکــدارە ،هــەم دژی

تــا  ،1847پشــتیوانییان کــرد لــە هەندێــک

نــاکات و الوازە لــە ناســینەوەی کارکــردی

ماتریالیزمــی دیالێکتیکی و هەم ئەندیشــەی

ناواخنــی دیاریکــراوی ئەزموونگەرایانــە:

تیــۆری وەک هەوڵێــک بــۆ نواندنــەوەی

بوورژوایــی ،بــۆ پاراســتنی ئــەو چەمکانــەی

پێشــینیگەرایی

پێوەندییــە بنچینەییــە ئافرێنەرەکانــی ئــەم

کــە پــێ دەچێــت بــۆ مارکســیزمی ڕەســەن

( )apriorismو هــەر چەشــنە ئامۆژەیەکــی

دیارکەوتنانــە لــە ئەندیشــەدا .یاســاکان

خــاوەن گرینگییەکــی بنچینەییــە :بــۆ

ئایدیــا ناخەکــی ()innateیــەکان ڕەت

بریتیــن لــە ئــەو بونیادانــەی کــە لــە ڕووی

منوونــە ،گشــتیەتی ()totalityی لــۆکاچ،

ئــەوان
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بەئاشــکرا

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

بە ڕای مارکس مێژوو خۆبەخۆ مانایەکی نییە جگە ئەوەی مرۆڤەکان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی پێگەییشتندا ئاماژەی پێ دەکەن
بونیــاد ()structureی ئاڵتووســێر یــان

فەلســەفەی دەوڵەتــی هیــگڵ) ،دەتوانیــن

ئــەوەی سیســتمێکی بیرکردنــەوەی داخ ـراو

گۆڕانی دیاریکـراو ()determinate change

بەڵگانــدن بــۆ ئــەوە بکەیــن کــە ئــەم

بێــت ،ئــەم بژاردەیــە هەڵببژێرێــت کــە

ی مارکــۆزە .ســەرباری هەمــوو ئەمانــە،

نەریتــە بــە نادیدەگرتنــی ئەنقەســتی

ببێتــە نەریتێکــی تووێژەرانــەی ئەزموونەکی

نەریــت پــر هاوتەریبــی پێشــینیگەرایی

ڕەهەنــدی ڕاگوێســتنی یاخــود پێویســت

ئاڕراســتەدار ،لــە ڕووی مێژووییــەوە

ئاراســتەکەی گۆڕیــوە و هــەم ڕەخنــە

بــەرەوە شــێوەیەک لــە ئایدیالیــزم دەڕوات

پێگەییشــتوو و زانســت تــەوەر.

ســەرەتاییەکەی مارکــس لــە عەقڵگەرایــی و

کــە بــە شــێوەیەکی پاڵەکــی ئۆبــژە لەگــەڵ

(هەروەهــا بڕواننــە ناســین ،تیــۆری،

هــەم ژێرخانــی ئەزموونەکیــی پــڕ بارســتایی

ســووژە بــە یەکســان و چونیــەک دەزانێــت.

ماتریالیــزم ،ڕیالیــزم).

کاری زانســتیی خولــی پێگەییشــتوویی

کارل مارکــس دژی ئەزموونگەرایــی بــوو،

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ئادۆرنــۆ ،تــی.

مارکســی نادەیــدە بگرێــت .هەروەهــا بــە

بــەاڵم دژە ئەزمــوون نەبــوو .تــا ئــەو

 ،1966دێالڤێلپــێ ،جــی.)1980( 1950 .

پەیــڕەوی لــە هێڵــی ڕەخنــەی یەکەمینــی

شــوێنەی کــە ئــەم جیاکارییــە بەرمەبەســتە

مارکــس لــە هیــگڵ (بەتایبــەت لــە ڕەخنــەی

مارکســیزم دەتوانێــت جارێکــی تــر لــە بریی
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پێکهاتەی بەهایی سەرمایە

بــەو کەرەســتە بەرهەمهێنەرانــەوە کــە

ڕوو لــە زیادکردنــی بــڕی کەرەســتەکانی

()value composition of capital

کرێــکاران کاری پــێ دەکــەن .ڕێــژەی بــڕی

بەرهەمهێنــان و داگەڕانــی بەهــای یەکــەی

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان بــەو کارەی

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان ،بەرهەمــی

کــە بــۆ بەکارهێنانــی ئــەم کەرەســتانە

ئــەم دوانــە تێکــڕا_ ســەرمایەی نەگــۆڕ_

پێویســتە پێــی دەگوتــرێ «پێکهاتــەی

دەتوانێــت ،بــە لەبەرچاوگرتنــی ژمــارە

پێکهاتەی ئۆرگانیکی سەرمایە

تەکنیکیــی ســەرمایە» ( ،)TCCو بریتییــە

تایبەتــە هەبــوەکان ،زیــاد بــکات ،کــەم

()organic composition of kapital

لــە پێکهاتــەی ئــەو ســەرمایەی کــە بەپێــی

بــکات یــان وەک خــۆی نەگــۆڕ مبێنێتــەوە.

ماشــینەکان

بەهــای مەرسەفــی درک دەکرێــت .لەوێــوە

لــەم چوارچێــوەدا ،ئەوانــەی بەڵگانــدن

( )machineryو بەرهەمهێنانــی ماشــینی

کــە ڕێگەیــەک بوونــی نییــە کــە بــەو پێیــە

دەکــەن کــە پێکهاتــەی ســەرمایە بەپێــی

( ،)machinofakturپرۆســەی کار بــۆ

بتوانرێــت قەبــارە یــان ئەنــدازەی کەرەســتە

بەهــا لــە ڕووی پێویســتییەوە زیــاد دەکات

زیادکردنــی بەهــای زیــادە یــان زێدەبایــی

بەرهەمهێنــەرە ناهاوچەشــنەکان و کاری

لــەو کاتــەدا دادەبەزێــن کــە ناتوانێــت

ڕێژەیــی بــەردەوام دەگۆڕدرێــت (بڕواننــە

دیاریک ـراو بگرێــت (  TCCیــان پێکهاتــەی

جگــە بەپێــی مێتافیزیکێکــی گومانلێکــراو

ســەرمایە ،زێدەبایــی_ بەهــای زیــادە).

تەکنیکیــی ســەرمایە) تەنیــا ڕێژەیەکــی

لەمــەڕ جەوهــەری ســەرمایە بســەملێرنێت.

بەرهەمهێنــان

تیۆرییــە کــە زیادکردنەکــەی یەکســانە بــە

ســەرباقیی ئەمانــە ،ئــەم بابەتــە گرینگــە،

بەهاگەلێکــی مەرسەفیــی زیاتــر لــە

زیادکردنــی بەرهەمدارییەکــەی.

چونکــە دینامیزمــی پێکهاتــەی ســەرمایە

خولێکــی دیاریک ـراو بــە دەســتی کرێــکاران

هەڵبــەت دەتوانیــن پێکهاتــەی ســەرمایە

بەپێــی بەهــا بــۆ شــیکارییەکەی مارکــس

مومکیــن و ئەگــەردار دەکات و دەاللەتــە

بەپێــی بەهــا ئەنــدازە بگریــن ،بــەاڵم

لــە بازنــەی پیشەســازی ،جووڵەکانــی

لەمــە کــە بەهــای هــەر بەهایەکــی

دەرەنجامەکــەی لــە هیــچ ڕوویەکــەوە

حەقدەســت،

ئاســتی

مەرسەفــی بەرهەمهێــراو دەشــکێت و

چەمکێکــی ســادە و ســاکار نییــە و پــر

قازانــج میحــوەری و گرینگــە (بڕواننــە

دادەبەزێــت (بڕواننــە بەهــای مەرسەفــی،

خ ـراپ تێــی دەگــەن .گــەر بەهــاکان بەهــا

کەڵەکەکــردن ،ئاســتی داگەڕانــی قازانــج،

بەهــا) ،بــەاڵم بەرهەمهێنانــی مەرسەفــی

مەرسەفییــەکان بــێ گرفــت دەنوانــدەوە،

ئەرتەشــی زەخیــرەی کار ،حەقدەســت).

زیاتــر تەنیــا لــە حاڵێکــدا دەتوانێــت

ئــەو کات هــەر بــەو جــۆرەی کــە ڕێــژە

ئــەو تەفســیرەی باســی لێکــرا بەپێــی

ڕووبــدات کــە کرێکارێــک لــە کاتێکــی

()ratioی کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان

ئــەو مانایــە کــە فایــن و هەریــس (،1979

دیاریکــراودا دەیکاتــە بەرهــەم و ئەمــە

بــۆ کار زیــادی دەکــرد ،بــە شــێوەیەکی

 )1976پێشــنیاری دەکــەن کــە بەبــێ لێڵــی

بــۆ خــۆی دەاللەتــە لــە کەمایەســییەک لــە

بەرامبــەر ئــەم ڕێژەیــە بەپێــی بەهــا ،واتــە

و هاوئاهەنگــە لەگــەڵ شــیکارییەکەی

ژمــارەی کرێکارانــی پێویســت بــۆ هــەر

ڕێــژەی ســەرمایەی نەگــۆڕ بــە ســەرمایەی

مارکســدا (ســەرمایە ،ب  ،1چ  ،23ب ،3

یەکەیەکــی کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان بۆ

بگۆڕیــش زیــادی دەکــرد ،بــەاڵم چونکــە

ب  .)8مارکــس «پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی

بەرهەمهێنانــی بەرهەمێکــی دیاریکـراو .لــە

زیادکردنــی بەرهەمــداری لــە بەهــا کــەم

ســەرمایە» ( )OCCوەک ( )TCCبەپێــی

ســەرمایەداریدا ،زیادبوونــی بەرهەمــداری،

دەکاتــەوە لــە هیــچ ڕوویەکــەوە ڕوون

بەهــا پێناســە دەکات .تێچــوەکان ()Inputs

بــەردەوام وەک کەمایەســییەک لــە

نییــە کــە بەپێــی بەهــا چــی بەســەر

(کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان و هێــزی

ژمــارەی کرێــکاران لــە پێوەندیدایــە

پێکهاتــەی ســەرمایەدا دێــت ،بۆمنوونــە ،بــە

کار) بەپیــی بەهــا «کۆن»ەکانــی بەهــادار

بڕواننە :پێکهاتەی ئۆرگانیکی سەرمایە

بــە

ماشــینی
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بێــکاری

و

دەبــن و جیکاریــی لــە گۆڕانکاریــی

ئــەو شــتەی خاڵــی هاوبەشــی کــۆی

لێدەکەوێتــەوە .وا گرفتگەلێــک بەتایبــەت

بەهاکانــدا ڕوودەدات کــە ئەنجامــی

ســەرمایەکانە_ توانایــی ســەرمایەکان بــۆ

دەتوانێــت بــۆ گرووپگەلــی گــەورەی

زیادکردنــی بەرهەمدارییــە .گــۆڕان لــە

زێدەبایــی خۆیــان_ دەری دەخــات کــە

ســەرمایە زۆر زەق بێــت .بەهــا «کــۆن»ەکان

پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایەدا تەنیــا

چلــۆن بــە موتوربەکردنــی ماشــینەکان

دەبێــت لــە پنتێکــدا تــا ئاســتی بەهــا

بریتییــە لــە بەهــای گۆڕانێــک لــە پێکهاتــەی

(پێکهاتــەی

ســەرمایەی

بــاوەکان نــەرم ببێتــەوە و داببەزێدرێــت

تەکنیکیــی ســەرمایەدا و هــەر بــەم جــۆرە

ڕوولــە گەشــە) کــە بــەردەوام هێــزە

(لــە بەهاکــەی کــەم کــەم بکاتــەوە) ،و

گــۆڕان لــە پێکهاتــی ئۆرگانیکــی ســەرمایە

بەرهەمهێنــەرەکان

دەدات،

ئەگــەر گرفتــەکان بەتایبەتــی بەرچــاو

ڕێــک هاوتــەک و جووتــە لــە گۆڕانەکانــی

بەهــای زیــادە یــان زێدەبایــی ڕێژەیــی

و زەقــن ،ئەمــە دەتوانێــت دابڕانێکــی

نــاو پێکهاتــەی تەکنیکیــی ســەرمایە.

دەســتەبەر دەبێــت (بڕواننــە هێــزەکان و

توونــدی لــە کەڵکەکردنــدا بــە دواوە بێــت

بــە پێچەوانــە« ،پێکهاتــەی بەهــاداری

پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنــان) :هەروەهــا

(بڕواننــە قەیرانــە ئابوورییــەکان) .کەواتــە،

رسمایــە» بریتییــە لــە پێکهاتــەی تەکنیکیــی

کــە بــڕی بەرهەمهێنــان پــەرە دەســتێنێت

چەمکــە جۆراوجۆرەکانــی مارکــس لــە

ســەرمایە بەپێــی بەهــا ،ئــەو شــوێنەی

بەهــا تێچــوەکان کەڵەکــە دەبــن و لەگەڵیــدا

پێکهاتــەی ســەرمایە نــەک بــە فاڵن گەشــەی

کــە تێچــوەکان بەپێــی بەهــا بــاوەکان

کرێــکاران لــە ســەر ماتریالگەلێکــی

هاوســەنگ و دوور لــە کات ،بەڵکــوو لەگەڵ

یــان «نوێ»کانــی خــۆی بەهــادار دەبــن و

زیاتــر کار دەکــەن و ماشــینگەلی زیاتــر

پرۆســەیەکی دیالێکتیکیــدا پێوەنــددارە کــە

جیاوازییەکانــی نێــوان پێکهاتــەی بەهــاداری

بــەکار دەهێنــن .لەگــەڵ ئەمــەدا ،لەبــەر

بــەو هۆیــە جەوهــەری پێوەندییەکانــی

ســەرمایە و پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایە

زیادبوونــی بەرهەمــداری ،بەهــا یەکەکانــی

بەهــا (زێدەبایــی لــە ڕێگــەی پەرەســەندنی

دەاللەتــە لــە گــۆڕان لــەو بەهایانــەدا کــە

تێچــوەکان دادەبــەزێ و دادەگەڕێــت.

هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان) بــەردەوام لەگەڵ

دەرەنجامــی زیادکردنــی بەرهەمدارییــە.

ئەمــەی کــە ڕێــک ئــەم بەهایانــە چلــۆن

تەگــەرە و بەربەســتی فۆرمــە هەبوەکانــی

(ئەمــە دەاللەتــە لــە تەفســیرێکی تایبــەت

دادەبەزێــن پابەنــدە بەمــەی کــە ئــەو

ئــەم پێوەندییانــەدا (وەک زۆربــەی ئــەو

کــە ســتیدمەن ( ،1977الپەڕەکانــی _6

بەهایانــەی کــە لــە بەرهەمهێنانــدا شــکڵ

ســەرمایانەی لــە ڕکابــەری و کێبەرکێــدان)

 )132دوای کەوتــوە) .لێــرەوە ،زیادکردنێــک

دەگــرن چــۆن لــە دانوســتاندندا دێنــەدی.

ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە ،نــەرم یــان

لــە پێکهاتــەی تەکنیکیــی ســەرمایەدا

(بڕواننــە ڕکابــەری) ،بــەاڵم لەوێــوە کــە

کەمکردنــەوە دەتوانێــت بــە شــیوەیەکی

بــەردەوام زیادکردنێکــی لــێ دەکەوێتــەوە

کەمکردنــەوە و تەنزیــم کاتــی دەوێــت،

تــەواو نابــەردەوام بڕگەبڕگــە بێــت.

لــە پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایەدا ،بــەاڵم

لــە نــاو بەهاکانــی تێچــوەکان ،بــەو

ئــەم رشۆڤەیــە هەروەهــا دەاللەتــە لەمــەی

دەرەنجامــی گشــتی تەنیــا لــە پێکهاتــەی

جــۆرەی کــە ئەنجامــی پرۆســە پێشــوەکانن

کــە بــۆ زۆربــەی مارکسیســتەکان کێشــەیان

بەهــاداری ســەرمایەدا دەســتەبەر دەبێــت،

(پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایە) ،و

هەیــە لەگــەڵ پێکهاتــەی جۆراوجــۆری

کــە دەتوانێــت ڕوو لــە زیادبــوون بــکات

هەروەهــا تێچــوەکان ،بــەو جــۆرەی کــە

ســەرمایەدا :پرۆســەی زێدەبایــی گەڕانــی

یــان دەتوانێــت نەیــکات.

بەپێــی کۆمەڵێــک بەهــا هەڵدەســەنگێدرێن

تەواوەتیــی ســەرمایە دەگرێتــەوە و هــەم

کەواتــە ،ئــەم وتەزایانــە چلــۆن کاریــان

کــە لــە پرۆســەگەلی بەرهەمهێنانــی

بەرهەمهێنــان و هــەم گــەڕان لــە خــۆ

پێدەکرێــت؟ مارکــس بــە نزیکبوونــەوە

بــاوەوە (پێکهاتــەی بەهــاداری ســەرمایە)

دەگرێــت .گــەڕان بەبــێ دیارکەوتــن و

لــە شــیکاریی کەڵەکەکــردن لــە دیــدی

ســەرهەڵدەدەن ،کۆمەڵێــک گرفتــی

پەیدابــوون بەرهەمهێنــان نییــە ،بــەاڵم

تەکنیکیــی
پــەرە
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ســەرمایەیش بــە گشــتی دانابەزێنــدرێ

کۆمیســێری گــەل بــۆ کاروبــاری ســەربازی

بــۆ زۆربــەی ســەرمایەکانی بەرامبــەر یــان

و هێــزی دەریایــی بــوو .ئــەو لــە ســاڵی

ڕکابــەر .لــە دەرەنجامــدا ،ڕســکانی بەهــاکان

1923دا بزووتنەوەکانــی دژ بــە «ناپاکــی»ی

لــە بەرهەمهێنــان و مســۆگەربوونی ئــەم

بروکراســیی ســۆڤیەت بــە شۆڕشــی

بەهایانــە لــە ڕکابەریــدا دەتوانێــت

ڕێبەرایەتــی کــرد .ترۆتســکی کــە ســتالین

دەرەنجامگەلــی ناکۆکیــی بــە دواوە

لــە 1929دا لــە ڕووســیا دووری خســتەوە،

بێــت ،پێکهاتــە جۆراوجۆرەکانــی ســەرمایە

ئەنتــەر ناســیۆناڵی چوارەمــی (بڕواننــە

وتەزاگەلێکــن کــە بــۆ تێگەییشــن لــەم

ئەنرتناســیۆناڵەکان) لــە دەرەوە دامەزرانــد

ناکۆکییــە ڕاســتەوینانە ڕەچــاو ک ـراون( .بــۆ

تاکــوو دژی ســتالینیزم بوەســتێتەوە.

باســەکانی ئــەم دواییانــە بڕواننــە فایــن و

ئــەو ڕەخنــەی لــە سیاســەتی کۆمینتێــرن

هەریــس  ،1976ســتیدمەن و ئەوانیــدی

بەرامبــەر فاشــیزم و سۆســیال دیمۆکراســی

 .1981هەروەهــا بڕواننــە ناکۆکــی،

گــرت و بــە دەســتی یەکێــک لــە دەســت و

دیالێکتیــک).

پێوەندەکانــی ســتالین تێــرۆر کــرا.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە فایــن ،بــۆن و

هاریکاریــی فیکریــی گرینگــی ترۆتســکی

هەریــس ،الرێنــس  ،1979 ،1976ســتیدمەن،

بــە ئەندیشــەی مارکسیســتی تیــۆری

یــان و ئەوانــی تــر .1981

«پەرەســەندنی ئاوێتــە و نایەکســان»
سایمۆن مون

و دۆکرتینــی وەرگیــراوی شــۆڕش یــان
«ڕاپەڕینــی بــەردەوام»ە .واڵتــی دواکەوتــوو

ترۆتسکی ،لیۆن

بەســەر دواکەوتوویــی خۆیانــدا نــەک لــە

()Trotsky, Leon

ڕێگــەی تێپەڕاندنــی قۆناغگەلێــک کــە

لەدایکبــووی 7ی نۆڤەمبــەری (26ی

واڵتانــی پێشــکەوتوو تێیــان پەڕانــدوە،

ئۆکتۆبــەری ڕۆژژمێــری کــۆن) ،1870

بەڵکــوو بــە گووشــاندن یــان کەمکردنــەوەی

یانۆڤــکا ،ئۆکرایــن .کۆچکــردووی 20ی

ئــەم قۆناغانــە یــان تەنانــەت بــازدان

ئوتــی 1940کۆیــواکان لــە مێکزیــک .لێــف

لــەم

و

داڤیدۆڤیــچ برۆنشــتاین بــە نــاوی خــوازراوی

ئەمــە ئەنجامەکــەی پێکهاتەیەکــە لــە

«ترۆتســکی» ،ئەندامــی «حیزبــی کرێــکاری

تایبەمتەندیگەلــی دواکەوتوویــی لەگــەڵ

سۆســیال دێمۆکراتیکــی ڕووســیا» ،ســیامی

تایبەمتەندیگەلــی قۆناغــی پێشــکەوتووی

بەرجەســتە لــە شۆڕشــی  1905و شۆڕشــی

پەرەســەندنە کــە زۆر جــاران لــە بانرتیــن

ئۆکتۆبــەری  ،1917کۆمیســێری گــەل بــۆ

ئاســتدا لەبــەر دەســتە .ئــەم پرۆســەیە

کاروبــاری دەرەکــی لــە  1918و پاشــان

بــە منوونــەی جۆرەکــی و تیپیکاڵــی

لــە مــەودای ســااڵنی  1918تــا 1925

واڵتانــی دەرەوەی کاکڵــی ســەرمایەداریی

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

قۆناغانــە

ســەردەکەوێت

پێشــکەوتووی ئەورووپــای بۆرژاوایــی و

کــەوت .هەمــان هــەل و مەرج کــە ڕوودانی

لەگــەڵ سۆســیالیزمدا یەکســان بکەیــن

ئەمەریــکای باکــوور دادەنرێــت .لێکەوتــەی

شــۆڕش لــە وەهــا واڵتێکدا هاســان دەکاتەوە

بــە یــەک .سۆســیالیزم نابێــت تەنیــا بــە

سیاســیی کردەیــی ئەمەیــە کــە چــۆن زۆر

و پێشــی دەخــات هەروەهــا لەمپــەری

پیشەســازیکردنەوە و ئاســتی ژیانــی چاکــر

جــاران ،بــرەو پەیداکردنــی پیشەســازیی

پەرەســەندنە

سۆسیالیســتییەکەیەتی.

بزانیــن ،بەڵکــوو دەبێــت بــە کۆمەڵکایەکــی

پێشــکەوتوو بــە شــێوەیەکی کۆلۆنیالــی

«شۆڕشــی بــەردەوام» بــە گــژ ڕوانگەیەکــدا

بزانیــن بــە بەرهەمداریــی کاری باشــرەوە

یــان نیمچــە کۆلۆنیالــی بــە ڕێــوە دەچێــت

دەچێتــەوە کــە پێــی وایــە پــاش شۆڕشــی

و بەپێــی ئــەم بەرهەمدارییــە ،ئاســتی

(بڕواننــە کۆلۆنیالیــزم) ،لــە واڵتــی ژێــر

فیۆداڵــی دەبێــت خولێکــی بەردەوامــی

ژیانــی باشــر لــە کۆمەڵــگای ســەرمایەداری

کاریگەریــی ئــەم پرۆســەدان پرۆلیتاریایەکی

پیشەســازیی ســەرمایەداریی بــە دوادا

لــە پێشــکەوتووترین قۆناغەکانیــدا .ئەمــە

بەهێــزی بــوورژوازی خۆجێــی دەســتەبەر

بێــت کــە لــە درێژەیــدا بــورژوازی

پابەنــدە بــەوەی کــە پرۆلیتاریــا دەســت

دەبێــت .لەوێــوە کــە بوورژوازیــی خۆجێــی

دەســەاڵتداریەتی دەکات ،یــان تێکەڵەیــەک

بەســەر دەســەاڵت لــە «لووتکەکانــی

الواز یــان پەشــۆکاو لــە هەوڵــدان بــۆ کردنی

لــە هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان (بــۆ منوونــە

فەرمانــدەری»ی ئابووریــی جیهانیــدا

شۆڕشــی بورژواییــە ئــەم ئەرکــە دەکەوێتــە

«دیکتاتۆریــی شۆڕشــگێڕانە_ دێمۆکراتیکــی

بگرێــت .ترۆتســکی نەزمــی کۆمەاڵیەتیــی

ئەســتۆی پڕۆلیتاریــاوە کــە چینەکانــی

پڕۆلیتاریــا و جووتیــاران») وەک جێگــرەوە

ڕووســیا لــە ژێــر دەســەاڵتی ســتالیندا

خــوارەوەی بەشــی پێــش ســەرمایەداری

کار دەکات (بڕواننــە لێنیــن ،لێنینیــزم).

تەنیــا بــە [قۆناغێکــی] «تێپــەڕ»ی نێــوان

لــە شۆڕشــێکدا ڕێبــەری بــکات کــە پــاش

ترۆتسکیســتەکان بانگەشــەی ئــەوە

ســەرمایەداری و سۆســیالیزم دادەنــا کــە

هەڵپێچانــی بەرمــاوە فیۆداڵییــەکان (بڕواننە

دەکــەن کــە لێنیــن لــە ئاپریلتــی 1917دا

قەدەرەکــەی ئەوەیــە یــان بەرەو سۆســیالیزم

کۆمەڵــگای فیۆداڵــی) ڕێــک هەنگاوگەلێــک

هەڵێنجانەکــەی ترۆتســکی قەبــووڵ کــرد و

بــڕوات (کــە لــەو حاڵەتــەدا شۆڕشــگەلێک

هەڵدەهێنێــت لــە ئاراســتەی سۆســیالیزمدا.

لــە شۆڕشــی ئۆکتۆبــەردا بــە کاری هێنــا.

لــە واڵتانــی ســەرمایەداریی پێشــکەوتوو

تەعبیــری «شۆڕشــی بــەردەوام» لــە

ئــەو کاتــەی کــە ســتالین ئامــۆژەی یــان

و شۆڕشــێکی سیاســیی تەواوەکــەر لــە

«ڕاگەیاندنــی شــوورای گشــتی بــۆ یەکیەتیی

دۆکرتینــی «سۆســیالیزم لــە یــەک واڵت»ی

ڕووســیادا پێویســت و ناچارەکــی دەکاتــەوە)

کۆمۆنیســتەکان» وەرگیــراوە کــە لــە 1850

هێنایــە ئــاراوە ترۆتســکی هۆشــداریی

یــان گەڕانەوە و کشــانەوە بۆ ســەرمایەداری.

مارکــس و ئەنگڵــس ڕایــان گەیانــد.

دا کــە ئــەم دۆکرتینــە ئەنجامەکــەی

بروکراســیی بااڵدەســت بــە «چینێکــی نــوێ»

پڕۆلیتاریــای ســەرکەوتوو دەبێــت تــێ

ڕووداوگەلــی کارەســتاباری لــە نــاو

دانانرێــت ،بەڵکــوو زیادەیەکــی ئەنگەلییە و

بکۆشــێت تاکــوو شــۆڕش لــە باقیــی

ســۆڤیەتە (هاوبەشــیکردنەوەی زووڕەســی

کۆمەڵــگای ســۆڤیەت نــەک «ســەرمایەداریی

واڵتــان بەتایبــەت واڵتانــی پێشــکەوتوو

کشــتوکاڵ) و کردنــی «ئەنتەرناســیۆناڵی

دەوڵەتــی» ،بەڵکــوو «دەوڵەتــی کرێکاریــی

پێــش بخــات ،چونکــە پێشــکەوتن بــەرەوە

کۆمۆنیســتی» بــە ئامــرازی ڕووتــی

نەخــۆش»ە کــە ســەرباری هەمــوو ئەمانــە

سۆســیالیزم لــە ســنوورەکانی واڵتێکــی

سیاســەتی دەرەکیــی ناشۆڕشــگێڕانەی

تێیــدا هەندێــک دەســکەوتی بنچینەیــی

یەکــە ئەوەنــدە ناتوانێــت دوور بکەوێتــەوە

ســۆڤیەت دەبێــت .ئەگەرچــی ڕووســیای

شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر ماوەتــەوە ،بــە جۆرێــک

بەتایبــەت لــە واڵتێکــی (وەک ڕووســیا) کــە

ســۆڤیەت دەبێــت پیشەســازی پــەرە

کــە لــە حاڵەتــی ڕوودانــی جەنگــدا ،دەبێــت

دەبێــت بــە ســەر توخمــە سیاســییەکانی

بــدات و بــە گشــتی کۆمەڵــگا مۆدێــرن

شۆڕشــگێڕان لــە هەمــوو شــوێنێک بەرگــری

پێوەندییــە پێــش ســەرمایەدارییەکەی ســەر

بکاتــەوە ،نابێــت دەســتەکەوتگەلێکی وەهــا

لــە  USSRبکــەن.
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الیەنــی جیاکــەرەوەی ئەندیشــەی ترۆتســکی
ڕەتکردنــەوەی ئــەو بانگەشــە درۆیینانەیــە کــە
دەیەوێــت مارکســیزم بــە سیســتمێکی گشــتی
بناســێنێت کــە کلیلــی کــۆی پرســەکانی لــە
الیــە .ئــەو لــە پانتــای «زانســت ســەربازی»دا
دژی تەڵەکــەکاری لــە بەرگــی سۆســیالیزمدا
وەســتایەوە و بــە هەوڵــدان بــۆ بندەســتکردنی
توێژینــەوەی زانســتی ،ئەدەبیــات و هونــەر
لــە ژێــر نــاوی مارکســیزمدا خەباتــی کــرد و
گاڵتــەی بــە چەمکــی «کەلتــووری پڕۆلیتێــری»
کــرد .ئــەو جەختــی لــە ســەر دەوری توخمــە
ناعەقاڵنییــەکان لــە سیاســەتدا کــردەوە « :لــە
سیاســەتدا نابــێ لــە چوارچێــوەی عەقاڵنیــدا
بیــر بکەیتــەوە و لــە هەمــوو شــوێنێک کەمــر
[ئــەو شــوێنەی کــە ] باســی پرســی نەتەوەیــی
لــە ئارادایــە» .ترۆتســکی کــە مارکسیســتێکی
شارســتانی لــە نەریتــی مارکــس و ئەنگڵســدا
بــوو ،لــە نــاو هەندێــک خەڵکــدا نەیارگەلێکــی
بــۆ خــۆی داتاشــی کــە مارکســیزمەکەیان ،کــە
پێــک هاتبــوو لــە کەللەوشــکی و نەزانیــی مەیلە
و هێنانەئــارای بانگەشــەگەلی وەهــاوی ،لــە
زومــرەی ئــەو مارکســیزمانە بــوو کــە مارکســی
ورووژانــد بڵــێ مــن «مارکسیســت نیــم».
بــە ســەرنجدان بــە پارچەپارچەبوونــی
زیــادەی ئــەو بزووتنــەوەی کــە ئــەو بونیاتــی
نــا و دەتوانیــن بڵێیــن کــە تێیــدا هەندێــک
گــرووپ بەبــێ هــۆ نــاوی ئەویــان وەر
گرتــوە ،بەدڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن ئەگــەر
ترۆتســکی ئەمــڕۆ زینــدوو بووبــا دەیگــوت
لە کۆمەڵگەی سەرمایەدارییدا ،کەس لە بواری توانای خۆیدا کارناکات
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مــن «ترۆتسکیســت نیــم» .ســەرباری هەمــوو
ئەمانــە ،لــە دەیــەی  1960بــەم الوە ،ئــەو

ڕێکخراوانــەی کــە خۆیــان بــە ترۆتسکیســت

تاکــوو دەربــارەی ترۆتســکی بدوێــن ،ئــەم

ئێــف  ،1982کنــەی_ پــاز ،بــارووخ ،1978

دەزانــی لــە چەنــد واڵتیــدا دەســەاڵتیان

گوتەبێژانــە و پــر حەزیــان لەوەیــە پــاڵ بــە

ســینکلێر ،لویــس ،1972 .ترۆتســکی ،لیــۆن

پەیــدا کــردوە و نووســینەکانی ترۆتســکی

ترۆتســکیی زڵ هێــزی دەیــەی 1820تــەوە

.1963 ،1962 ،1937 ،1932 _3

ژمارەگەلێکــی گەلێــک زیاتریــان پەیــدا

بــدەن و ئــەو بــە «خراپــر لــە ســتالین»

کــردوە وەک لــە کاتــی ژیانــی خۆیــدا

لــە قەڵــەم بــدەن تاکــوو لــە ســەر ئــەو

(بڕواننــە ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لــێ ک ـرا،

الیەنگــرە دواییــەی دیمۆکراســیی زیاتــر.

ترۆتســکیزم).

بەشــی هــەرە زۆری ڕەخنەکــەی ترۆتســکی

لــە  ،1985لەبــەر گۆرباچێــڤ و گالســت

لــە کۆمەڵــگای ســۆڤیەت لــە خولــی پــاش

نۆســتەوە ئــەم ئەگــەرە لــە  USSRدا

لێنینــدا ،تــا ئــەو شــوێنەی کــە ئــەم ڕەخنــە

پەیــدا بــوە کــە بکرێــت نــاو لــە ترۆتســکی

بــۆ خەڵکــی ســۆڤیەت نــارساوە ،دەبێــت

بهێرنێــت بەبــێ ئــەوەی قســەی بــەرز

وەک پێشــبینیی ڕەخنەیــەک ڕەچــاو بکرێــت

و نــزم و الپچــڕاوی پــێ بگوترێــت و

کــە هەنووکــە گۆرباچێــڤ خــۆی دەیهێنێتــە

تەنانــەت (ئەگەرچــی بــە شــێوەیەکی

ئــاراوە ،بــەاڵم جەختکردنــەوەی ترۆتســکی

شــاراوە) بڵێیــن کــە دەوری ئــەو هەمیشــە

لــە ســەر ئــەوەی کــە گۆڕانکارییــە

نەرێنــی و نێگەتیــڤ نەبــوە .هەندێــک لــە

پێویســتەکان دەبێــت تەنیــا لــە ڕێگــەی ئــەو

نووســینە کەمــر جــێ موناقەشــەکانی (بــۆ

شــتەی ئــەو نــاوی دەنێــت شۆڕشــی سیاســی

منووونــە لــە ستایشــی لێنیــن)دا لــە گۆڤــارە

(و بەراوەردگەلێــک لەگــەڵ  1830و 1848

پێشــکەوتوەکاندا بــاو بوەتــەوە .ســەرباری

لــە فەرانســادا دەیــکات) ،و نەک لــە ڕێگەی

هەمــوو ئەمانــە ،بــەردەوام کۆمەڵیــک

خۆچاکســازیی بروکراســی ،دۆکرتینەکــەی

بەرهــەم بــاو دەکرێنــەوە کــە تێیاندا باســی

ئــەو دەکاتــە قەبــووڵ نەکـراو لــە نــاو کــۆڕ

جەنگــی ناوخۆیــی و پێکهێنانــی ئەرتــەش

و کۆمەڵەکانــی ڕێبەرایەتیــدا .زێدەبــاری

ســوور دەگوترێتــەوە بەبــێ ئــەوەی کــە

ئەمــە ،جەختکردنەوەیەکــی تــری ئــەوە لــە

ئەوەنــدە نــاوی ئــەو بهێنــن.

ســەر ئــەوەی کــە چارەســەرکردنی کێشــە

ئەگەرچــی هەنووکــە ئامــاژە بــەوە دەکرێت

ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕووســیا

ئــەو کۆمۆنیســتانەی کــە لــە دەیــەی

دەبێــت پشتبەســت بێــت بــە «شۆڕشــی

 1920دژی ســتالین وەســتانەوە لەوایــە

جیهانی»یــەوە بــەو هێڵــە ئاشــتەواییەی کــە

ڕاســتیان گوتبێــت ،ئاراســتەی دڵخــوازی

گۆرباچێــڤ لــە سیاســەتی دەرەکیــدا دوای

ئۆپۆزیســیۆنی ڕاســت بووخارینــە کــە

کەوتــوە ناتەبایــە و نایەتــەوە.

بــە دژبەرانــی ئایدیۆلۆژیکیــی ترۆتســکی

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە برۆئــێ ،پیــەر.

دادەنرێــن .ئــەو کاتــەی کــە پرســیارکەرانی

 ،1988دی ،ڕیچــارد بــی ،1973 .دویچێــر،

بیانــی گوتەبێژانــی فەرمــی ناچــار دەکــەن

ئیــزاک  ،1963 ،1959 ،1954گــوری،

برایان پیرێس
ترۆتسکیزم
()Trotskyism

ترۆتســکیزمیش

وەک

هەمــوو

قوتابخانەیەکــی تــر تەفســیری جۆراوجــۆری
لــێ کــراوە و لەگــەڵ ئــەوەدا لــە
هەلومەرجــی مێژوویــی جۆراوجــۆردا
کۆمەڵێــک الیەنــی جیــاوازی بەرجەســتە
دەبێتــەوە .بــەردی بناغــەی ترۆتســکیزم
تیۆریــی شۆڕشــی بــەردەوام بــوە و
بەردەوامیــش هەیــە کــە لــە بنەمــادا
مارکــس پێکــی هێنــا و ترۆتســکی لــە
 1906ســەرلەنوێ ترۆتســکی دای ڕشــتەوە،
ســەبارەت بــە ڕووســیا بــەکاری هێنــا و
پاشــان لــە 1928دا پــەرەی زیاتــری پــێ
دا .ترۆتســکی گــوزەر و تێپەڕبــوون بــۆ
سۆســیالیزمی بــە زنجیرەیــەک ڕاســانی
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ئابووریــی لێکهــااڵو
و لێکهەڵپێکــراو دەزانــی کــە لــە ئاســتە
جیــاوازەکان و بونیــادە کۆمەاڵیەتییــە
جۆراوجــۆرەکان_ فیۆداڵــی ،پەرەنەســەندوو،
پێــش پیشەســازی و ســەرمایەداری_دا پێــش
دەکەوێــت و لــە مەیدانــە مێژووییەکانــدا
ڕوودەدات .ئــەم «پەرەســەندە لێکــدراو
و ناڕێــک»ە ،لــە قۆناغــە بورژواییــە دژە
فیۆداڵیەکەیــەوە تــا قۆناغــی سۆسیالیســتییە
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بــارودۆخ

بوەســتێتەوە ،بەتایبــەت لــە دەیــەی 1960

ناتوانێــت جگــە لــە ڕێگــەی دابڕانــی

دژە

و بزۆزیەکــەی پێــش دەخــات ،ئــەم

بــەم الوە بوەتــە بەشــی پێکهێنــەری

شۆڕشــگێڕانە لــە نەزمــی هەبــوو دەســتەبەر

پەرەســەندنە لــە ســنوورە جوگرافییەکاانــی

گرینگــی وشــیاریی سۆسیالیســتی گەشــاوە.

ببێــت .ترۆتســکیزم ڕێــگای پەرلەمانیــی

دەســتکردی مرۆڤــەکان تێدەپەڕێــت و لــە

ئەنتەرناســیۆناڵی

(بڕواننــە

پێگەییشــتوانەی ســندووقی دەنگــدان

قۆناغــە نەتەوەییەکەیــەوە بــۆ قۆناغــی

ئەنتەرناســیۆناڵەکان) ،کــە ترۆتســکی لــە

وەک ڕێگەیــەک وەهمــی ڕەت دەکاتــەوە،

نێونەتەوەیــی تــێ دەپەڕێــت و بــەرەو

1938دا دایمەزرانــد ،وەک ئامرازێــک بــۆ

ترۆتســکیزم دڵنیایــە کــە چینــی چەوســاوە

ســازدانی کۆمەڵــگای بــێ چیــن و بــێ

پێشخســتنی باســێکی پەڕگیــر لەبابــەت

ناتوانێــت دەســەاڵت بگرێتــە دەســت

دەوڵــەت لــە ئاســتی جیهانیــدا پێــش

بنەمــا باوەڕییــە بنەڕەتییەکانــی ترۆتســکیزم

مەگــەر ئــەوەی لــە خەبــات بــە دژی چینــە

دەکەوێــت .ئەگەرچــی شــۆڕش دەبێــت

و بــۆ ســازدانی گرووپگەلــی بــێ ئەژمــاری

خاوەنــدارەکان کــە بەرگریــی لــە ســوڵتەی

بەپێــی بنەمایەکــی نەتەوەیــی دەســت پــێ

ترۆتسکیســتی کــە هەوڵیــان دەدا بــۆ

ئابووریــی خۆیــان دەکــەن .لــە تەرحــی

بــکات (و تەنانــەت دەتوانیــن دەوڵەتــی

دۆزینــەوەی ســراتیژی شۆڕشــگێڕانەی

ترۆتسکیســتی لە کاروبارەکاندا ،سەرکەوتنی

شۆڕشــگێڕ ناچــار بــە خولێکــی التەریکــی

دروســت بۆ ســەدەمی هەنووکەیــی ،دەوری

پرۆلیتاریــا لــەم خەباتــە چینایەتییــەدا

بکەیــن) ،ئــەم شۆڕشــە تەنیــا لــە حوکمــی

گرینگــی هەبــوو .بنبەســت لــە خەباتــی

دەبێــت بــە بەرقەرارکردنــی «دیکتاتۆریــی

یەکــەم پــەردەی درامایەکــە کــە بــە دوایــدا

چینایەتــی (بڕواننــە لێکدژیــی چینایەتــی

پرۆلیتاریــا» بپارێزرێــت .ئــەم چەمکــە،

پەردەیەکــی تــر دێــت کــە لــە بەشــێکی

( ))CLASS CONFLICTدەتوانیــن لــە

کــە بــە ئەزموونــی ڕژیمــە تۆتالیتێــرەکان

تــر ســەکۆی نێونەتەوەییــدا بــە ڕێــوە

خۆرئــاوای پێشــکەوتوو و بێداریی وشــیاریی

(بڕواننــە تۆتالیتاریــزم) بــە کۆمەڵێــک

دەچێــت .لێــرەوە ،ئەنتەرناســیۆناڵیزم_

نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی لــە نــاو خەڵکانــی

پەیوەســت و هاوپێچــی بێزارکــەرەوە

الیەنــی دووهەمــی درێــژەی شــۆڕش_ بــە

ئاســیا و ئەفەریقــا وەک پەســەندی

تەشــەنەی ســەندوە ،بــە بۆچوونــی

الیەنــی دیاریکــەری بزرنەبــووی ترۆتســکیزم

بەردەوامیەتیــی شــۆڕش تەفســیر و مانــا

ترۆتســکی (وەک مارکــس و ئەنگڵــس) نــەک

دادەنرێــت.

بکەینــەوە .بزووتنــەوە ڕزگاریدەرەکانــی

لــە ســەر شــێوەیەکی حکوومــەت ،بەڵکــوو

ئــەم تیۆرییــە لــە واڵتــی دەســپێکەوە

واڵتانــی «دواکەوتــوو» ئــەم پرســەیان

دەاللەتــە لــە ســوڵتەی کۆمەاڵیەتــی_

لەگــەڵ تیۆریــی سۆســیالیزم لــە یــەک

دیســانەوە هێنایــە ئــاراوە کــە دەبێــت

سیاســیی یــەک چیــن .لێرەوەیــە کــە

واڵتــی یەکــەی ســتالین ،کــە لــە دیــدی

کــە بــە هــۆکاری ســەرەکی و دیاریکــەری

ترۆتســکی دیمۆکراســییە خۆرئاواییــەکان بــە

ترۆتســکیزمەوە ناکۆکییــە ،دژوارتریــن

شــۆڕش بزانیــن :پرۆلیتاریــا ،هــەر بــەو

دیکتاتۆرییــە بورژواییــەکان ناودێــر دەکات،

ئــەدگاری پەیــدا کــرد و وەک بزوێنــەری

جــۆرەی کــە مارکســیزمی کالســیک (و

واتــە ئــەو ڕژیامنــەی کــە ســوڵتەی چینــە

کــۆی دەســتپێکەکان ،لــەو بەشــەی جیهــان

ترۆتکســیزم) بــە بنەمــای دادەنێــن ،یــان

دەوڵەمەنــدەکان زامــن دەکــەن.

کــە مۆدێلــی سۆســیالیزمی ســۆڤیەتی

وەرزێ ـران کــە بــەو جــۆرەی کــە 1948 _9

دیکتاتۆریــی پرۆلیتاریــا لــە ڕێگــەی

بااڵدەســت بــوو ،دوور خرایــەوە .لێــرەوە،

لــە چینــدا بیـرا ،شۆڕشــی لــە گوندەکانــەوە

داگیرکردنــی دەســەاڵت بــە دەســتی حیزبــی

لــە دەرەوەی ئــەو بەســتێنە زینــدوو مایــەوە

هێنایــە شــار (بڕواننــە مــاو تســێ تۆنــگ).

سیاســیی پرۆلیتاریــا پێــک دێــت کــە

و ئەگەرچــی ناچــار بــوە کــە بــە گەشــەی

لــە دیــدی ترۆتســکیزمەوە ســازدانی

ترۆتســکی دەوری ســەرەکی دەخاتــە ســەر

ناســیۆناڵیزم کــە لــە جەوهــەردا دژمنیەتــی

کۆمەڵــگای بــێ چینــی سۆسیالیســتی

شــانی لــە شۆڕشــدا .ســەرباری هەمــوو
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ســەرمایەدارییەکەی،

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

چــوارەم

ئەمانــە ،ترۆتســکی هۆشــداری
دەدات کــە وا حیزبێــک دەبێــت
وریــا بێــت کــە نەچێتــە جێگــەی

نەریتی مارکسیستی ،بەگشتی لەگەڵ
ئەزموونگەرای دوژمنایەتیی کردوە

لــە ســەر شــێوەی دێمۆکراتیکــی
حیــزب دەکەنــەوە و ئامــاژە بــە
نووســینەکانی پــاش  1923و لــە

پرۆلیتاریــا یــا هــەر ئــەوەی کــە

درێــژەی خەباتــی دوایــی ئــەو

ئەرکەکــەی ئەنجــام دا نەیکاتــە

بــە دژی دیکتاتۆریــی بروکراتیکــی

بندەســتی خــۆی .لــە حاکمیەتیــی

حیزبــی ســتالینیزەی ســۆڤیەت

پرۆلیتاریــادا،

دەکــەن .دیســانەوە ئەوانــی

چاودێریــی کاریگــەر بــە ســەر

تــر ،بــەاڵم کەمینەیــەک ،ڕێــک

دەســتەبەر

پشــتیوانی لــە ناوەندگەرایــی

دەکــەن ،ئــەو ســوویتانەی کــە

لێنینیســتی دەکــەن و ئامــاژە بــە

پێــک هاتــوون لــە نوێنەرانــی

قۆناغــی گەلێــک ناوەندگــەرای

حیزبــە یاســاییەکانی ســوویت کە

 1917تــا 1923ی ترۆتســکی

هەمــوو زەحمەتکێشــان ئازادانــە

دەکــەن.

هەڵیــان بــژاردوون .حیزبــە

پرەسنســیپی

ســوویتییەکان ،بۆمنوونــە توخمــە

فرەچەشــنخواز و بــاوەڕ بــە

الیەنگرەکانــی بــوورژوازی ،لــە

چاودێریــی کرێــکاران الیەنــی

زومــرەی ئــەو حیزبانــەن کــە ڕێــز

هاوبەشــی

ئــەو

لــە یاســای بنەڕەتیــی دەوڵەتــی

گرووپانەیــە کــە بانگەشــەی

دیکتاتۆریــی
حکوومەتــەوە

کرێــکاران دەگــرن کــە بنەماکــەی
ڕێکخســتنی

سۆسیالیســتیی

بەرهەمهێنــان و دابەشــکردنە و بەشــدار
نابــن لــە هەوڵــدان بــۆ لەناوبردنــی.
زێدەبــاری ئەمــە ،حاکمیەتــی پرۆلیتاریــا
لــە ڕێگــەی دانانــی پیشەســازی لــە ژێــر
چاودێــری و بەڕێوەبەرایەتیــی کرێــکاران
لــە خاڵــی بەرهەمهێنــان لــە ڕێگــەی
کومیتەکانــی کارخانەکانــەوە دەپارێزرێــن.
ئــەم کۆمەڵــەی بەرهەهێنەرانــە بــە
کۆمەڵــی بەرخــۆران کامــڵ و تــەواو دەبێــت
کــە بەرایــی دابەشــکردن و نرخدانانــی کااڵ
بەرخــۆری و مەرسەفییەکانــی بەدەســتە.

هەڵێنجانــی ترۆتســکی لــە حیزبــی
شۆڕشــگێڕ یــەک دەســت نەبــوو و لــە
قۆناغگەلــی مێژوویــی جۆراوجــۆردا تووشــی
گۆڕانــکاری هــات .لــە نــاو ترۆتسکیســتە
هەنووکەییەکانــدا هەندێــک گــرووپ
ڕەخنەکانــی خولــی گەنجیەتیــی ترۆتســکی
(پێــش )1917یــان لــە ســەرەتا وشــک و
ناوەندگەراکانــی لێنیــن بەتەواوەتــی ڕاســت
دەکەنــەوە و حیــزب بــە ڕێکخســتنی
بەریــن و ئــازاد دەزانــن .ئەوانــی تــر،
ئەگەرچــی بەتەواوەتــی ناوەندگەرایــی
لێنیــن ڕەت ناکەنــەوە ،جەختێکــی زیاتــر

سۆســیالیزمی

زۆربــەی

ئەمەکــداری بــە ترۆتســکیزم
دەکــەن ،هەروەهــا ڕەتکردنــەوەی
یەکیەتیــی ســۆڤیەت وەک کۆمەڵــگای
سۆسیالیســتی .ســەرباری ئەمانــە ،ئــەوان
لــە پێناســەکەیان لــە چییەتیــی یەکیەتیــی
ســۆڤیەت لێــک جــوودا دەبنــەوە .دوو
ڕەوتــی گــەورەی ئەندیشــە بەرجەســتە و
دیــارن :یەکیــان پێــی وایــە کــە یەکیەتیــی
ســۆڤیەت هێشــتا دەوڵەتــی کرێکارانــە
ئەگەرچــی هــەر بــەو جــۆرەی ترۆتســکی
گوتوویەتــی ،تووشــی پرۆســەی لەناوچوونە،
ئــەوی تــر ئەوەیــە کــە شــتێک لــە دەوڵەتــی
کرێــکاران لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتدا
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نەماوەتــەوە و ڕژیمەکــەی ڕژیمێکــی

ترۆتسکیســتە خۆرئاواییەکانــدا بورووژێرنێت

سیاســەتی نوێــی «ئاشــکرایی» ()openness

ســەرمایەداریی دەوڵەتییــە .ســێیەمیان،

کــە ڕەنگــە پاڵپشــتی لــە ئایدیاکانــی

ئــەو ئەگــەرەی دا بــە چاودێرانــی دەرەکــی

کــە هێــد بەربــاو نییــە ،بلۆکــی ســۆڤیەت

ترۆتســکی بــکات ،زۆری نەخایانــد .دەر

تاکــوو لــە «دۆخــی ترۆتســکیزم» لــە

بــە شــێوەبەندییەکی تاقانــە دەزانێــت لــە

کــەوت کــە ئامانجــی ڕێبەریــی نــوێ

ناوخــۆوە یەکیەتیــی ســۆڤیەت بناســن .ئــەو

چەشــنێکی نــوێ .ئــەم هەڵێنجانــە تیۆرییانە

«دەستڕاگەییشــن نییــە بــەو شــتەی کــە

جــۆرەی دەبــوو پێشــبینی کرابــا لــە نــاو

تــا ڕادەیەکــی زۆر خەســڵەتی دژایەتیــی

لێنیــن ،ترۆتســکی و بۆلشــێڤیکەکان

جەمــاوەری خەڵکــدا بــەزۆری وشــیارییەکی

ترۆتسکیســتی لەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەت

هەوڵیــان دا لــە 1917دا بــە دەســتی

زۆر کــەم لــە ترۆتســکی و دەورەکــەی

دیــاری دەکات .لێــرەدا پرســیارێک دێتــە

بهێنــن» .ئــەوەی بــوو بــە دەســتووری کار،

بوونــی هەبــوو .جێگــەی سەرســووڕمانە

ئــاراوە :ئایــا یەکیەتیــی ســۆڤیەت جــێ

بــە پێچەوانــەی ئــەو شــتەی ترۆتســکی

کــە بــە پلــەی یەکــەم دوژمانیەتیــی گەلێــک

مــاوە ،ستالینیســتییەکەی فــڕێ دەدات و

مەبەســتی بــوو ،نــە ئەنتەرناســیۆنالیزمی

پەیگیرانــە و بێبەزییانــەی ســتالین لەگــەڵ

لــە ڕێگــەی ڕێفــۆرم و چاکســازیی شــێنەیی

«شۆڕشــی بــەردەوام» بــوو ،نــە پشــتیوانی

ترۆتســکی ســۆز [و هیوایەتــی] بــەرەو

لــە ســەرەوە دەکەوێتــە نێــو ڕێــگای

لــە بزووتنــەوە ڕزگاریــدەرەکان و نــە

ئــەو ڕادەکێشــا .هەندێــک لــە نووســەران

سۆســیالیزمەوە؛ ئــەو چاکســازییانەی

دەستڕاگەییشــن

«دیمۆکراســیی

ئازادانــە کەڵکیــان لــە جوێنەکانی ترۆتســکی

کــە بــۆ دەســتەبەرکردنی لــە خــوارەوە

پڕۆلێتێــری» لــە ناوخــۆدا .لە کۆتایــی دەیەی

دژی ســتالین و تەنانــەت هێرشــەکانی بــۆ

گوشــاری دێتەســەر ،یــان هەڵچوونێکــی

1980دا دەرکــەوت کــە گرووپــی نــوێ پــر

ســەر بروکراســی وەر دەگــرت ،بــەاڵم هیــچ

توونــداژۆی لــە خــوارەوە پێویســتە ئــەو

چــاوی لــە ڕۆژاوای بوورژوایــە؛ ئیلهامــی

ئاشــنایەتییەکیان پیشــان نــەدەدا لەگــەڵ

شــتەی لــێ بکەوێتــەوە کــە لێنیــن،

لــەوێ وەر دەگــرت و لــە هێزەکانــی بــازاڕ

شــیکارییەکەی لــە ســتالینیزم.

ترۆتســکی و بۆلشــێڤیکەکان لــە  1917بــە

مۆدێلێکــی بــۆ چاکســازی لەبەرچــاو بــوو

گەرچــی خوێندنــەوەی ترۆتســکی لــە

دەســتیان هێنــا؟ ئــەم پرســیارە دوای ئــەوە

کــە بــۆ دەرهێنانــی ڕووســیا لــە وەســتانی

ناوەنــدە زانکۆیــی و ئاکادیمییــەکان

گرینگیــی پەیــدا کــرد کــە ئێــم .ئێــس.

ئابــووری و دواکەوتوویــی تەکنۆلۆژیــکاڵ

پێشــنیار نەدەکـرا ،وردەوردە ڕۆشــنبیران و

گۆرباچێــڤ ،ڕێبــەری نــوێ ،دەســەاڵتی

گەاڵڵــە کرابــوو و ڕووســیای دەخســتە نێــو

مێژوونووســان کردنــەوەی ئەرشــیڤەکانیان

لــە فێڤریــەی 1985دا گرتــە دەســت و

جــادەی ســەدەی بیســت و یەکەمــەوە.

بــۆ خوێندنــەوەی ڕابــردوو بــە غەنیمــەت

دەســتی کــرد بــە زنجیرەیــەک ڕێفۆرمــی

هەندێــک لــە ترۆتسکیســتەکان لــە خۆرئــاوا

و دەرفــەت زانــی .ســەرباری کــۆی

بنەڕەتــی کــە ئامانجەکــەی لێبێڕاڵیکــردن

(و نــەک هــەر ئــەوان) ڕەنگــە هۆشــداریی

ئەمانــە ،چەنــد دەیــە ڕواوەدوونــان

و دێمۆکراتیزەکردنــەوەی بنچینەیــی ڕژیــم

ترۆتســکیان بــە بیــر بێتــەوە :پێناســەی

و ئــازار و جوێــن کاریگەریــی خــۆی

بــوو .لــەم چوارچێــوەدا سانســوور هەڵپێچرا،

ڕژیمــی ســۆڤیەت وەک «تێپەڕیــن»

دانابــوو :دژایەتییەکــی بێجــێ بــەردەوام

نووســینەکانی ترۆتســکی لــە لیســتی کتێبــە

( )transitionalلــە ســەرمایەداری بــەرەو

لــە نــاو توێژەرانــدا هەیــە کــە کارەکەیــان

چەواشــەکارانەکان ال دەبرێــت و کەوتــە

سۆســیالیزم ناتــەواو دەر چــوە :لــە ڕاســتیدا

ســەبارەت بــە ترۆتســکی پەنجــە

بــەر دەســتی خوێندکارانــەوە.

گەڕانــەوە بــۆ ســەرمەیەداری ئەگــەردار و

دەخەنــە ســەر ئــەو بڕگانــە و تەنانــەت

ســەرباری هەمــوو ئەمانــە ،کــۆی ئــەو

مومکینــە (ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لــێ کـرا،

کەڵکــی لــێ وەردەگــرن کــە تێانــدا

هیوایانــەی کــە دەیتوانــی لــە نــاو

ل .)241

ترۆتســکی لــەو پــەڕی دیســیپلینگەری و
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ژمارە ( )72 - 73ساڵی شانزەیەم

بــە

دەســەاڵتدا بــوو .ئــەوان ئەمــە بــەو پــەڕی

ترۆتســکی کــە لــە دەیەکانــی  1920و

ڕێکەوت و پێویستی

تامەزرۆییــەوە دەکــەن ،چونکــە هەســت

1930دا تەکفیــر کــرا ،بێڕێزیــی پــێ کــرا،

دەکــەن کــە کەســایەتیی شۆڕشــگێڕی

لــە واڵتــی خــۆی دوور خرایــەوە ،هەنووکــە

()chance and necessity

ترۆتســکی لەگــەڵ فەلســەفەی سیاســی

لــە کۆتایــی سەدەیشــدا لــە الیــەن USSR

و کۆمەاڵیەتیــی زنجیــرە پلــەی بااڵدەســتی

پێشــوازیی فەرمیــی لــێ نەکــراوە ،بــە

دۆخــی هەنووکەییــدا نایەتــەوە.

پێچەوانــەی قوربانیانــی شۆڕشــگێڕی

ئەگــەر لــە نــاو ژمارەیەکــی بچووکــی

ســتالین بــۆ ئــەو «گەڕانــەوەی شــکۆ»

ناکۆکی

خوێنــدکاران ،چاالکانــی سیاســی و

[یــان ڕێــز] ئەنجــام نــەدراوە ،دانیــان بــە

()contradiction

نزیکایەتییــەک

گیانبەختکردنیــدا نــاوە بــەاڵن شــکۆ و

ئەگەرچــی دەتونایــن ئــەم چەمکــە وەک

لەگــەڵ ترۆتســکیدا ببینیــن ،ئەمــە پــر

شــەرەفیان نەگەڕاندوەتــەوە.

خــوازە ( )metaphorبــۆ هــەر چەشــنە

لەبــەر گەڕانــە فیکرییــە سەربەســتەکانیانە

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە کلیــف ،تــی.

ناهاودەنگــی ،گوشــار یــان کێشمەکێشــێکە

تاکــوو دەســەاڵتی ڕاســتەوخۆی ترۆتســکی

 ،1974دویچێــر ،ئــای ،1963 ،1959 ،1954

بــە کار بهێرنێــت ،بــۆ یەکــەم جــار ناکۆکــی

و تیۆرەکانــی .هیــچ ڕێکخــراوە و

لــۆوی ،ئێــم ،1981 .مێندێــل ،ئــی ،1979

ســەبارەت بــە کــردەی مرۆیــی (یــان گشــتی

دەســتەگەرییەک بوونــی نییــە کە بەئاشــکرا

ترۆتســکی ،ئێــڵ،)1972( 1937 ،1932 _3 .

بــە کــردەی ئامانجــدار) واتایەکــی جیــاوازی

و بەبــێ مــەرج وەفاداریــی خــۆی بــە

.1973 ،1962

گرتــە خــۆی ،ئــەو شــوێنەی کــە ڕێگــە بــە

کرێکارانــدا

بشــێت

«ترۆتســکیزم» ڕابگەیەنێــت.

Paul Sweezy

تامارا دویچێر
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ئامانجێــک تەنیــا لەبــەر ئامانجێکــی تــر

نەفیــی  Aئەنجامەکــەی بتاڵنــی ئەبسـراکت

هاوســەنگییەکی چرکەئاســا ()temporal

بــەراورد ببێــت ،واتــە داخـراو یــان ڕێگــر (a

و دەرهەســتی بێــت ،بەڵکــوو ئەنجامەکــەی

یــان

بــەرەو

 .)bind or constraintکەواتــە ،ناکۆکیــی

ســازدانی ناوەرۆکێکــی نــوێ ،بااڵتــر و

پووچەڵکردنــەوەی یەکــر دەچــن)c ،

ناوەکــی داخراوێکــی دەبــڵ یــان خۆڕێگــرە،

گشــتگیرتر دەبێــت .ئــەو شــتەی پێوەندیــی

ناکۆکییــە دیالێکتیکییــە مێژووییــەکان (یــان

لــە شــوێنێکدا کــە سیســتم ،هــۆکار یــان

بــە بەرامبەریــی یەکەمــەوە هەیــە،

کات دار) ،و  )dناکۆکییــە دیالێکتیکییــە

بونیادێــک بــە نــاوی  Sلــە کردنــی کارێــک

ناواخنــی «یەکیەتیــی ناکۆکییــەکان»ە

بونیادییــەکان (یاخــود سیســتامتیک).

بــە ڕێســای سیســتمێکەوە بــە نــاوی R

کــە تایبەمتەندیــی جیاکــەرەوەی کــۆی

جــۆری ( )cپابەنــدە بــەوەی کۆمەڵێــک

ڕێــی لــێ دەگیرێــت ،چونکــە بــە ڕێســای

دیالێکتیکــی بوونناســانەی مارکسیســتییە

هێــز بــە ســەرچاوەگەلی ناســەربەخۆ

ســیتمێکی تــر بــە نــاوی  Rکارەکــە دەکات،

لــە ئەنگڵســەوە تــا ماوتســێ تۆنــگ .ئــەو

وەهــا کار بکــەن کــە هێزێــک بەنــاوی

یــان لــەو شــوێنەدا کــە ڕەوتــی ئــەو

شــتەی پێوەندیــی بــە دووهەمیانــەوە هەیــە

 fچ مەیلــە و بەرهەمهێنــان بێــت و چ

کردەیــەی دوای کەوتــوون ،T ،ناکۆکێــک،

ناواخنەکانــی «نەفیــی دیاریکـراو» ،ڕەخنەی

بــۆ خــۆی بەرهەمــی بارێــک بێــت کــە

ڕیگرێــک ،الوازکەرێــک یــان هــەر ڕەوتێکــی

ناونیشــین و کشــتی کەرەوەیــە کــە بــە

بــە شــێوەیەکی هــاوکات یــان پاشــر،

کــردەی دژبــەر ،لــێ دەکەوێتــەوە .ناکۆکیــی

تایبەمتەندیــی جیاکــەرەوەی دیالێکتیکــی

هێزێکــی بەرامبــەر لــە ژێــر نــاوی  ,fبــە

لۆژیکیــی شــێوەیی ( )Formalچەشــنێک

پێوەندیانــە یــان پەیوەنددارانــە دادەنرێــت

دی بهێنێــت کــە بــەرەو بەتاڵکردنــەوە،

ناکۆکیــی ناوەکییــە کــە لێکەوتەکــەی بــۆ

لــە لۆکاچــەوە تــا ســاتر .لــە هــەر دوویانــدا

بتــان ،ئاوەژووکردنــەوەی یــان گۆڕاندنــی

بابەتێکــی دیارینەکــراو بەهاناســانەیە« :

ناکۆکییــە دیالێکتیکییــەکان بــە شــێوەیەکی

 fبــڕوات .منوونــەی وا ناکۆکیگەلێــک

 Aو  »_Aڕەوتــی کــردە (یــان بــاوەڕ) الواز

دیاریکــراو بەرهەســت و هەســتپێکراون.

ناکۆکییەکانــی نێــوان پێوەندییــەکان و هێــزە

دەکات.

لــە نووســینە ئابوورییەکانــی خولــی

بەرهەمهێنــەرەکان و نێــوان ســەرمایە و

لــە نەریتــی مارکسیســتیدا ناکۆکییــە

پێگەییشــتوویی مارکســدا ،چەمکــی ناکۆکــی

خەباتــی ڕیکخ ـراوی چینــی کرێــکارە .ئــەم

دیالێکتیکییــەکان هــەم بەرامبــەر بــە

بــە کار دەبرێــت تاکــوو بــۆ منوونــە دیــاری

چەشــنە ناکۆکییــە مێژووییانــە بنەماکەیــان

 )Aبەرامبــەرەکان ( )oppositionsیــان

بــکات )a :نابەردەوامییــە لۆژیکییــەکان

کاکۆکییــە بونیادییەکانــی ســەرمایەدارییە

لێکــدژە تایبەتــەکان یــان «ڕاســتەقینە»

یــان ناهاوبەســتییە تیۆرییەکانــی نێــو

( ،)dکــە هــەر لــە ســەرەتاوە بــاری فۆڕمــاڵ

(ناکۆکیــی ڕاســتەقینەی کانــت) بــاس و

بەڵگاندنێــک )b ،بەرامبەرییــە دەرە

و شــێوەیی ئەگەردارییــان دەســتەبەر و

وەســف کــراون ،چونکــە ســنوور یــان

بەڵگاندنییــەکان [یــان ئــەو بەرامبەرانــەی

فەراهــەم دەکات .بــۆ مارکــس گرینگرتینــی

جەمســەرەکانیان یەکــر بــە گریــان

لــە دەرەوەی بەڵگاندنــن] ،بــۆ منوونــە دان

ئــەو ناکۆکیانــە ،ناکۆکییەکانــی نێــوان

دەکــەن ،بــە جۆرێــک کــە بەرامبەرییەکــی

و داواکاری بــەو شــێوەی کــە هێــزەکان

الیەنــە دیاریکــراوە ســوودبەخەکان و

گشــتگیر پێــک دەهێنــن و هــەم )B

یــان ئــەو ئاراســتانە دەکاتــە پێویســت کــە

الیەنــە کۆمەاڵیەتــی ئابســراکتەکانی کار

بەرامبەرییــە لۆژیکییــە شــێوەییەکان،

خــاوەن ســەرەتاکان و ســەرچاوەگەلی (تــا

و نێــوان بەهــای بەرخــۆری و بەهــای

چونکــە پێوەندییــە دەخیلــەکان وابەســتەی

ڕادەیــەک) سەربەســن کــە وەهــا لەگــەڵ

دانوســتاندنییە_ کــە ڕێــک لــە جیاوازیــی

واتــا (یاخــود نــاوەرۆک)ن و نــەک تەنیــا

یەکــدی خــاوەن کــردەی دوو الیەنــەن

نێــوان شــێوەکانی بەهــای ڕێژەیــی و هاوتدا

شــێوەیی یــان فۆڕمــاڵ بــە جۆرێــک کــە

کــە کاریگــەری و لێکەوتەکانیــان_ لــە

خــۆی دەر دەخــات و لــە ناکۆکیــی نێــوان
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نیمچــە

بــەردەوام_

کااڵ و پــارە و کاری کــرێ گرتــە و ســەرمایەدا

ناکۆکییــەکان بیگرنــە ئەســتۆ کــە (بــە جیایی

جیســانی دەرەکــی پەیــدا دەکات [یــان

لــە وەســفکراو) الدانێــک ڕووی داوە لــە

خــۆی دەبینێتــەوە].

پرەنســیپی مەنعــی ناکۆکــی (principle of

کــۆی ئــەم ناکۆکیانــە «دیالێکتیکــی»ن،

)non-contradictionدا و بــە مەرجێــک

هــەم ( )aچونکــە بەرامبــەرە گشــتگیرە

کــە ئەندیشــە لــە واقیعێکــی توێــدار

ڕاســتەقینەکان پێــک دەهێنــن ،هــەر بــەو

(نــەک جیســانکراو ())no thypostatized

جــۆرەی کــە ســنوورەکانیان لــە ڕووی

بگونجێرنێــت ،خەســڵەتی بەشــتبوون

وجــوودی /بوونــەوە یەکــر گریــان دەکەن

( )fetishisticیــان بــە گوتەیەکــی تــر

و هــەم ( )Bچونکــە یــان بــە شــێوەیەکی

خەســڵەتە ڕووتــە ڕازاوی ()mystifying

سیســتامتیک یــان لــە نــاوەوە پێوەندییــان

یەکــەی هیــچ چەشــنە بێامناییەکــی زانســتی

بــە شــێوەیەکی ڕازاوی ()mystifyingی

ناکاتــە پێویســت( .هەروەهــا بڕواننــە

دیارکەوتــن ()appeanceەوە هەیــە.

ناســین ،تیۆریــی).

ناکۆکییــە دیالێکتیکییەکانــی جــۆری ( )cو

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە پاســکار ،ڕۆی

( )dلــە مارکســدا هــەم تایبــەت بــە بابــەت

 ،1986کولیەتــی لووچــۆ  b1975گودلیــێ،

و هــەم بەپێــی ئەزموونــن .ســەرباری

ئێــم ،)1972( 1966 .لــۆکاچ ،جــەی1923 .

هەمــوو ئەمانــە ،ڕاســتە هێڵێکــی ڕەخنــە

(.)1971

هــەم لــە ئەندیشــەی مارکسیســتی و

ڕۆی باسکار

هــەم لــە ئەندیشــەی نامارکسیســتی (لــە
بێرنشــتاینەوە تــا کولیەتــی) هەیــە ،کــە پێــی
وایــە چەمکــی ناکۆکییــە دیالێکتیکییــەکان

دابەشکردنی کار

لــە واقیعــدا بــە (یــەک) لۆژیکــی شــێوەیی

()division of labour

و بەڵگاندنــی هاوبەســت یــان (دوو)

مارکــس دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتــی

پراکتیکێکــی زانســتی و ماتریالیزمــدا

بــە «گشــتیەتیی شــێوە ناهاوجۆرەکانــی

ناتەبایــە .وەهــا نییــە ،چونکــە بەرامبــەرە

کاری کەڵکــدار ،کــە لــە ڕووی نــەزم،

گشــتی و گشــتگیرەکان ،چ لــە نێــو بــوون

جنــس ،چەشــن و جۆراوجۆرییــەوە

(هەڵــی ســەنگێنن لەگــەڵ ( ))aو چ

جیــاوازن لــە یەکــر» (ســەرمایە ب  ،1چ

لــە لەنێــوان بــوون و ئەندیشــە (هەڵــی

 )1پێناســە دەکات .ئــەو کات دەڵیــت کــە

ســەنگێنن لەگــەڵ ( ))Bهــەم دەکرێــت بــە

ئــەم دابەشــکردنی کارە مەرجــی پێویســتی

شــێوەیەکی هاوبەســت وەســف و پێناســە

بەرهەمهێنانــی کااڵییــە ،چونکــە بەبــێ

بکرێــت و هــەم لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە

کارە بەرامبــەرە وابەســتەکان کــە جیــا

ڕوون بکرێتــەوە .مەگــەر ئــەوەی کــە

لــە یەکــر دەکرێــن کااڵیــەک لــە ئــارادا

کاکڵی سەرەکیی
شیکاریی مارکس
لە سەرمایەداری
سەلماندنی ئەمەیە
کە بەرهەمەکانی
کاری مرۆڤ چلۆن
و بۆچی بە سەر
بەرهەمهێنەران
خۆیاندا زاڵ و
بااڵدەست دەبن
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نییــە کــە لــە بــازاڕدا دانوســتاندنیان پــێ

پێوەندیــی بــە دابەشــکردنی کارەوە

لــە نــاو پرۆســەی بەرهەمهێنانــدا ،کــە

بکرێــت ،بــەاڵم پێچەوانــەی ئەمــە ڕاســت

هەیــە لــە دانوســتاندندا ،ســەرچاوەکان و

ئافرێرناوێکــی بەتایبەتــی ســەرمایەدارانەیە،

نییــە ،بەرهەمهێنانــی کااڵیــی مەرجــی

ڕێــگای پێگەییشــتنی ئــەم دابەشــکردنە

ســەر هەڵــدەدات و بــە دابەشــکردنی

پێویســتی بوونــی دابەشــکردنی کاری

بەتەواوەتــی جیــاوازن (بڕواننــە ســەرمایە،

کار کۆمەاڵیەتــی بــە شــێوەکەی تــر

کۆمەاڵیەتــی نییــە ،کۆمەڵــگا ســەرەتاییەکان

کااڵ ،دانوســتاندن ،بەهــا).

دەکەوێتــە کــردار و پرچەکــردارەوە.

خــاوەن دابەشــکردنی کار بــوون ،بــەاڵم

بــە دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتیــی

هەوڵــدان بــۆ نرخدانــان و هەروەهــا

بەرهەمەکانیــان نەدەبوونــە کااڵ .لێــرەوە و

یەکــەم لەبەرچــاو بگریــن .ئــەم

زێدەبایــی (بڕواننــە کەڵەکەکــردن)،

لەمــە گرینگــر ،دابەشــکردنی کارێــک لــە

دابەشــکردنی کارە لــە کــۆی جۆرەکانــی

بەرهەمهێنانــی پیشەســازییە دەســتییەکانی

کارخانــە ئەنجامــی کاری ئــەو کرێکارانــە

کۆمەڵــگادا بوونــی هەیــە و ســەرچاوەکەی

پێشــووی ســەربەخۆیان دەتوێنێتــەوە لــە

نییــە کــە داپەرژێنەســەر دانوســتاندنی

دەگەڕێتــەوە بــۆ جیاوازیگەلێــک کــە

پرۆســەیەکی بەرهەمهێنانــی شــوێنداری

بەرهەمــە تاکییەکانــی خۆیــان .لێــرەوە دەر

لــە فیزیۆلۆژیــای مرۆییــدا هەیــە،

یەکــەی ژێــر چاودێــری و بااڵدەســتیی

دەکەوێــت کــە دەبێــت دوو دابەشــکردنی

ئــەو جیاوازیانــەی بــۆی بەکەڵکــن

ســەرمایە ،بــەم شــێوەیە ،دابەشــکردنی کار

کاری بەتەواوەتــی جیــاواز بخەیەنــە بــەر

تاکــوو ئــەو ئامانجــە تایبەتانــە پێــش

لــە بەرهەمهێنانــدا لــە ڕێگــەی [قوربانــی

باســەوە [یــان بیخوێنینــەوە] .یەکــەم،

بخــەن کــە پشتبەســن بــەو پێوەندییــە

کردنــی] دابەشــکردنی کارەوە بــااڵ دەکات.

دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتییــە کــە

کۆمەاڵیەتییــە تایبەتانــەوە کــە بااڵدەســن.

هــاوکات ،بەرهەمهێنــان لــە پرۆســەکانی

بریتییــە لــە سیســتمێکی ئاڵــۆزی کــۆی

زێدەبــاری ئەمــە ،کۆمەڵــگا جیــاوازەکان

کاری دەسنیشــانکراودا بــە ســەر توخمــە

شــێوە ســوودمەند و جۆراوجۆرەکانــی کار

دەســتیان بــە کۆمەڵێــک کەرەســتەی

پێکهێنەرەکانیــدا دابــەش دەبێــت و هــەر

کــە دەبێــت جیــا لــە یەکــر بــە دەســتی

بەرهەمهێنــان و هەندێــک کەرەســتەی

یەکــە دەبێتــە پرۆســەیەکی بەرهەمهێنانــی

بەرهەمهێنەرانــی تایبەتــی بکرێــت ،واتــە

قــووت و گوزەرانــی جۆراوجــۆر ڕادەگات

جــوودا و جیــاواز ،بــەاڵم ئــەو هێــزە

دابەشــکردنی کارێــک لــە دانوســتاندن،

و ئــەم جیاوازییانــە ،هــەر کــە کۆمەڵــگا

بەرهەمهێنەرانــەی کــە ســەرمایە پێیــان

نێــوان ســەرمایەدارانی تــاک ،ســەربەخۆ

جۆراوجــۆرەکان بــەر یــەک دەکــەون،

دەگەیەنێــت ئەوەنــدە گەشــە دەســتێنن

و ڕکابــەر (ســەبارەت بــە ســەرمایەداری).

دەبێتــە هــۆی دانوســتاندنی بەرامبــەری

کــە هــەر دوو دابەشــکردنی کارەکــە پــەرە

دووهــەم ،دابەشــکردنی کارە لــە نــاو

بەرهەمــەکان .بــەم جــۆرە ،دانوســتاندن لــە

دەســتێنن و بــەردەوام ئــەو هێاڵنــەی

کرێکارانــدا ،کــە هــەر یەکەیــان کارێکــی

نێــوان و لــە نــاو یەکــە کۆمەاڵیەتییــەکان

کــە لەنێوانیانــدا کێــراون ســنووردار

پاژەکــی دەکات و کــۆی ئۆپێراســیۆنەکە

(بنەماڵــە ،خێــڵ ،گونــد ،کۆمــەڵ یــان هــەر

دەکەنــەوە و پێیــدا دەچنــەوە .لێــرەوە،

بــە شــێوەیەکی هــاوکات دەکرێــت،

شــتێکی تــر) پاڵنەرێــک بــۆ تایبەتــکاری/

بونیــادی

ئــەوەی بەرهــەم دەهێرنێــت پرۆســەی

تایبەتیکردنــەوە

()specializationی

دابەشــکردنی کاری ســەرمایەداری بــە دی

کۆمەاڵیەتیــی کرێــکاری جەمعییــە .ئــەم

بەرهەمهێنــان و هەروەهــا دابەشــکردنی

دێنێــت نــەک ئــەو ســنوورانەی کــە بــازاڕ

دابەشــکردنی کارە لــە بەرهەمهێنانــدا ،لــە

کار فەراهــەم دەکات .ســەرباری ئەمانە ،بە

دای دەســەپێنێت( .بڕواننــە هــاوکاری،

نێــوان ســەرمایە و کار لــە نــاو پرۆســەی

پێگەییشــتنی ســەرمایەداری ،بەرهەمــەکان

پرۆســەی کار ،بەرهەمهێنانــی کارگەیــی

بەرهەمهێناندایــە و گەرچــی لــە بەرامبــەردا

وردەوردە دەبنــە کااڵ و دابەشــکردنی کار

(مانۆفاکتــۆر)).
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ناچاریــی

کەڵەکەکردنــە

ســەرەڕای ئــەم کــردار و پەرچەکــردارە

ســێهەم ،شــێوازێک کــە تێیــدا دوو

شــێوەیەکی پێشــینی لــە ڕێگــەی هێــزی

بەردەوامانــە ،ئــەو تایبەتیکردنــەوەی کــە لــە

دابەشــکردنی کار ڕێــک دەخرێــن بــە

زۆرداری ســەرمایەوە پتــەو و قایــم دەبێــت.

ژێــر چاودێریــی ســەرمایەداریدا بــە ڕێــوە

تەواوەتیــی جیــاوازە .ســەبارەت بــە

مارکــس بــەو ئەنجامــە دەگات کــە «لــە

دەچێــت چەشــنەکەی گەلێــک جیــاوازە

دابەســکردنی کار لــە کۆمەڵــگادا ،ئــەوەی

کۆمەڵگایەکــدا کــە شــێوازی بەرهەمهێنــان

لــەو شــتەی لــە دانوســتاندنی نێــوان

مارکــس پێیدەگــوت «یاریــی ڕووداو

بااڵدەســت دەبێت ،پشــێوی لە دابەشکردنی

ســەرمایە جیاوازەکانــدا ڕوو دەدات .یەکــەم،

و هــەوەس» (ســەرمایە ج  ،1چ )1

کاری کۆمەاڵیەتــی و دیســپۆتیزم لــە

دابەشــکردنی کار لــە دانوســتاندندا تەنیــا

کاریگەریــی دەســەاڵتی خۆیــان هەیــە و

دابەشــکردنی کاری بەرهەمهێنەرانانــە بــە

پرۆســەکانی بەرهەمهێنانــی جیــاواز پێکــەوە

ئەنجامەکــەی دابەشــکاریی بــە ڕواڵــەت

شــێوەیەکی بەرامبــەر یەکــر مەرجــدار

جــۆش دەدات کــە تــا ئــەو شــوێنەی بوونیان

سەربەســتانەی ســەرمایەکانە لــە نێــوان

دەکەنــەوە» (ســەرمایە ب  ،1چ  .)14ئەوەی

هەیــە کــە ئــەم پرۆســانە کااڵ بەرهــەم

لقــە جۆراوجۆرەکانــی کاری کۆمەاڵیەتیــدا.

ســەبارەت بــە بەرهەمهێنانــی دەســتی

دەهێنــن ،کارە جیــاوازەکان تەنیــا لــە ڕێگەی

گەرچــی هەموو ســەرمایەدارێک پێویســتیی

ڕاســتە پــر ســەبارەت بــە بەرهەمهێنانــی

بەرهەمــی ئــەو کارانــەوە لــە کااڵدا جــۆش

بەرهەمهێنانــی مەرسەفــی ســنوورداری

ماشــینی ڕاســتە ،کــە تێیــدا ئــەو پرۆســەیەی

دەخــۆن ،جۆشــخواردنێک کــە تەنیــا لــە

دەکاتــەوە و لــە کۆتاییــدا تێبینەکانــی

کــە لــە ڕێگەیــەوە کار دەبێــت ملکەچــی

چاالکییەکانــی کڕیــن و فرۆشــتندا دێتــە دی.

قازانجــداری ســنوورداری دەکاتــەوە ،ئــەم

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان لــەو پــەڕی

بــە پێچەوانــەوە ،لــە دابەشــکردنی کار لــە

ســنووردار کردنەوانــە تەنیــا لــە ڕێگــەی

خۆیــدا دێتــە دی (بڕواننــە ماشــینەکان و

بەرهەمهێنانــدا هیــچ کرێکارێــک بــە تەنیــا

نەوەســتانەکانی نــرخ کاریگەریــی لــە

بەرهەمهێنانــی ماشــینی).

کااڵ بەرهــەم ناهێنێــت ،هــەر کرێکارێــک

ســەر ســەرمایەدار دادەنێــن .لێــرەوە،

لــە کۆتاییــدا ،ئــەم ناتەباییــەی نێــوان

تەنیــا بەشــێکی پێکهێنــەری کرێــکاری کۆیــی

دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتــی ،لــە

«پشــێوی» و «دیســپۆتیزم» ئایدیۆلۆژیــای

و کــۆی گشــتیی چاالکییــە تایبەتییەکانــە.

ڕێگــەی پرۆســەی ڕکابــەری ،بــە شــێوەیەکی

بورژوایــی پتــەو و پشــتیوانیی دەکات.

تاقــە چاالکیــی کڕیــن و فرۆشــێک کــە ڕوو

پاشــەکی پتــەو و قایــم دەبێــت .بــە

دابەشــکردنی کاری ڕێکخــراو لــە

دەدات کڕینەکانــی ســەرمایەدارە لــە هێــزی

پێچەوانــەوە« ،ڕووداو و هــەوەس» لــە

بەرهەمهێنانــدا وەک ڕێکخراوێــک کــە

کاری هەندێــک لــە کرێکارانــی پێویســت.

هێــچ ڕوویەکــەوە کاریگەرییەکــی نییــە لــە

هێــزی بەرهەمهێنەرانــەی ســەرمایە

دووەم ،دابەشــکردنی کار لــە کۆمەڵــگادا

پرۆســەی بەرهەمهێنانــدا ،هــەر کرێکارێــک

زیــاد دەکات ســتاییش دەکرێــت و

پێویســتی بــە دابەشــکردنی بەربەرینــی

خــاوەن کارکردێکــی دیاریکــراوە کــە بــە

بەرتەســکبوونەوەی هەمــوو تەمەنــی

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنانــە لــە نــاو

ڕێژەگەلــی جۆراوجــۆر لەگــەڵ باقیــی

کرێــکاران لــە ئۆپێراســیۆنی حیزبــی ،کــە

ژمارەیەکــی فراوانــی بەرهەمهێنانــی

کرێــکاران و ئامرازەکانــی بەرهەمهێنانــدا

کــۆی توانــاکان و توانســتەکانیان کوێــر

ســەربەخۆدا ،بــەاڵم دابەشــکردنی کار

تێکــەڵ دەکرێت .ســەرمایەدار دابەشــکردنی

دەکاتــەوە و ڕێگــە لــە گەشــەیان دەگرێــت،

چڕبوونــەوەی

کار لــە بەرهەمهێنانــدا پالنــدار ،تەنزیــم و

بەئاســانی نادیــدە دەگیررێــت ،بــەاڵم

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان وەک ســامانی

چاودێریــی دەکات ،چونکــە دابەشــکردنی

هــەر هەوڵێکــی وشــیارانە بــۆ ڕێکخســتنی

تایبەتیــی پاوانکــراوی ســەرمایەدار بــە

کار مێکانیزمێکــە کــە هیــی ســەرمایەیە

دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتیــی شــێواو،

گریــان وەردەگرێــت.

وەک ســامانە تایبەتییەکــەی ،لێــرەوە ،بــە

بــۆ چاودێــری و زاڵبــوون بــە ســەریدا ،بــۆ

لــە

بەرهەمهێنانــدا،
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پالندارکردنــی بەپێــی پێــوەرە کۆمەاڵیەتییــە

حــەزی لەوەیــە دابەشــکردنی کار بەپێــی

وەک بەرهەمداریــی پێوەندییــە ئابــووری و

هاوبەســتەکان ،وەک دەســتدرێژییەکی

تەرخانکردنــی تاکــەکان بەســەر پیشــەکان

کۆمەاڵیەتییــە تایبەتــەکان نادیــدە بگرێــت.

مەترســیدار بــۆ ســەر پانتــای ئازادیــی

بەپێــی لەپێشــبوون و کارامەییــەکان (چ

بــەم چەشــنە ،وتــەزاکان و دامــەزراوە

تاکــی ،مافەکانــی خاوەنداریەتیــی تایبەتــی

جەوهــەری و چ وەرگیــراو) شــی بکاتــەوە

مێژووییــە تایبەتــەکان پــر بــە کاروبارێکــی

و داهێنانــی کردەکــی یــان کارداریــی

و تایبەتیکردنــەوە وەک ســەرچاوەی گەشــە

هەمیشــەیی دادەنرێــن تاکــوو کاروبارێکــی

ســەرمایەداری تــاک ســەرکۆنە دەکرێــت.

و بەرهەمداریــی گەشــەکەر ســتاییش

چرکەیــی ،لەوێــوە کــە پێشخســتە تاکییــەکان

بوورژوایــی

بــکات و بــە گشــتی دابەشــکردنی کار

و تەکنۆلۆژیــا بەرهەمهێنــەرەکان بــەردەوام

لێــرەوە،
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بوونیــان هەیــە ،بــەردەوام خســتنە ژێــر

ئــەو کۆمەڵگایــە بــە دی دەهێنــن .هەڵبــەت

چاودێــر و زاڵ بــن بــە ســەر بەرهەمهێنــان

پرســیاری ئــەم گوتانــەی مارکــس و ئەنگڵــس

بەرهەمهێنــان بــەردەوام بریتییــە لــەو

و دانووســتاندندا و وشــیارانە ئــەم دوو

وەک هەڵێنجانێکــی یۆتۆپیایــی بێهیواییانــە

چاالکییــەی کــە کار لــە بەرهەمــدا [وێنــا

بەســتێنە پالنــدار بکــەن و بەرنامەڕێــژی بــۆ

ئاســانە کــە :لــە کۆمەڵــگای کۆمۆنیســتی،

و] جیســان دەکات ،ســەربارسی ئەمــە

بکــەن .بــە لەناوچوونــی فۆرمی دانوســتاندن

کــە تێیــدا کــەس خــاوەن پانتاییەکــی

ئــەو پێوەندییــە چینایەتییــەی کــە بــەو

تابەمتەندییەکانــی کار چیــر وەک

تایبــەت بــە خــۆی نییــە ،بەڵکــوو هەمــوو

پێیــە وەهــا باتیبوونەوەیــەک ڕوو دەدات

تابەمتەندییــە بابەتییەکانــی بەرهەمەکانــی

کەســێک دەتوانێــت لــە هــەر لقێکــدا کــە

بــۆ دیاریکردنــی ئەمــە چارەنووسســازە

کار ،وەک پێوەندیــی کۆمەاڵیەتیــی نێــوان

بیەوێــت کارزان و کارامــە بێــت ،کۆمەڵــگا

کــە :مادامێــک کــە کەلێنێــک لــە نێــوان

ئۆبــژەکان دیــار ناکەوێــت ،کــە جووڵەکانــی

بەرهەمهێنانــی گشــتی ڕێــک دەخــات و

بەرژەوەندییــە تایبەتــەکان و بەرژەوەندییــە

بــە ســەر بەرهەمهێنــەران خۆیانــدا زاڵ و

لێــرەوە بــۆ مــن ئــەم ئەگــەرە هەیــە ئــەوڕۆ

گشــتییەکاندا بوونــی هەیــە و پاشــان

بااڵدەســت بێــت ،.بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە،

کارێــک بکــەم و بەیانــی کارێکی تر ،شــەوان

مادامێــک کــە چاالکیــی خۆویســتانە

ئــەن بەراوەژووییــە ڕاســتەقینانە ،لەگــەڵ

ڕاو بکــەم ،پــاش نیــوەڕۆ ماســی بگــرم،

نییــە ،بەڵکــوو دابەشــکراوە ،کار و کــردەی

لەناوچوونــی ئــەو دابەشــکردنی کارەی کــە

ئێــواران ئاژەڵــداری بکــەم ،شــەوان ڕەخنــە

مــرۆڤ خــۆی لــە پێوەندیــدا پێــوەی

بنەماکــەی خاوەنداریەتیــی تایبەتییــە ،لــە

بگــرم_ بــەو جــۆرەی دڵخوازمــە_) بــێ

دەبێتــە هێزێکــی نامــۆ کــە لــە بریــی

نــاو دەچــن.

ئــەوەی هەرگیــز ببمــە ڕاوچــی ،ماســیگر،

ئــەوەی بکەوێتــە ژێــر چاودێــری و

ڕوونــە کــە لەبــەر ئــەوەی کــە بــاری مادیــی

شــوان یــان ڕەخنەگــر( .ئایدیۆلۆژیــای

بااڵدەســتیی ئــەوەوە دەیکاتــە کۆیلــە...

ژیانــی مــرۆڤ بــەردەوام بتوانێــت درێــژە

ئەڵامنــی ،ب  ،1ب .)IA1

ئــەم ســەقامگیریەی چاالکیــی کۆمەاڵیەتــی،

بــە بەرهەمهێنــان و بەرهەمهێنانــەوە

ســەرباری ئەمانــە ،وەهــا ڕەخنەگەلێــک

ئــەم پتەوکردنــەی ئــەو شــتەی بــۆ خۆمــان

بــدات ،چەشــنێک دابەشــکردنی کار

بــە تــەواوی تووشــی بەهەڵــە تێگەییشــتنە.

بەرهەمــان هێنــاوە وەک هێزێکــی مادیــی

پێویســتە .ئازادیــی ڕاســتەقینە تەنیــا لــە

کاکڵــی ســەرەکیی شــیکاریی مارکــس لــە

بــە ســەر ســەری خۆمانــەوە یەکێــک لــە

دەرەوەی پانتــای بەرهەمهێنانــی ڕاســتەقینە

ســەرمایەداری ســەملاندنی ئەمەیــە کــە

فاکتــەرە گەورەکانــە لــە پێگەییشــتنی

ئەگــەردارە ،لــە بەرهەمهێنانــدا ئــازادی:

بەرهەمەکانــی کاری مــرۆڤ چلــۆن و

مێژوویــدا تــا هەنووکــە( .هەمــان

تەنیــا دەتوانێــت بنەماکــەی مرۆڤــی

بۆچــی بــە ســەر بەرهەمهێنــەران خۆیانــدا

ســەرچاوە).

کۆمەاڵیەتیکــراو و ئــەو بەرهەمهێنــەرە

زاڵ و بااڵدەســت دەبــن ،کار بابەتییبــوەوەی

ئەمــە یەکێــک لــە بەراوەژووییــە

یەکگرتوانــە بێــت کــە دانوســتانی خۆیــان

هەبــوو وەک ســەرمایە چلــۆن لــە ڕێگــەی

جەوهەرییەکانــی ســەرمایەدارییە کــە بــەو

لەگــەڵ رسوشــت بــە شــێوەیەکی عەقاڵنــی

یاســا بــە ڕواڵــەت بابەتییەکانــی دان و

پێیــە ئــەوەی ســووژەیە دەبێتــە ئۆبــژە،

ڕێکدەخــەن و لــە بریــی ئــەوەی کــە

داواکاری ســوڵتەی خــۆی بەســەر کاری

پێچەوانەکــەی .لــە دەرەنجامــدا ،مارکــس

رسوشــت لــە پۆســتاڵی هێــزە کوێرەکانــی

کاری زینــدوودا دەســەپێنێت .یەکێــک لــە

و ئەنگڵــس لەناوچوونــی دابەشــکردنی کار

رسوشــتدا بەســەریاندا زاڵ بێــت ،رسوشــت

لێکەوتــە لۆژیکییەکانــی ئەمــە ئەوەیــە کــە

بــە یەکســان دەزانــن لەگــەڵ لەناوچوونــی

بخەنــە ژێــر زاڵیەتــی و بااڵدەســتیی

کۆمەڵــگا دابەشــکردنی کارێــک بــە ســەر

پێوەندییەکانــی خاوەنداریەتیــی تایبەتــی،

هاوبەشــی خۆیانــەوە و دەســتیاب بــەم

کۆمەڵێــک تاکــدا دەســەپێنێت کــە خــودی

خەڵــک تەنیــا ئــەو کاتــە ئــازاد دەبــن کــە

ئامانجــە بــە کەمرتیــن تێچــووی تــوان و
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وزە و لــە بارودۆخێکــدا ڕابــگات کــە لــەو

بــە دی دەهێنێــت کــە «ئــەو پشــکووتن

ســەر دەســتی ئــەو وەک ســەرمایە چــڕ

پــەڕی خۆیــدا تەبــا و گونجــاو بێــت لەگــەڵ

و توانســتە مرۆییــە کــە ئامانجێکــە لــە

بوەتــەوە .وەک خــۆی کاریگەریــی لــە

جەوهــەری مرۆییانــدا( .ســەرمایە ب  ،3چ

خۆیــدا» دەگرێتــەوە (ســەرمایە ،ب  ،3چ

ســەر ئــەم الیەنانــەی ســەرمایەیش دوو

.)48

 .)48ئــەو کات ســەروکارمان دەبێــت لەگەڵ:

پرۆســەی جیــاواز بــە شــێوەی جیــاواز

بــەم جــۆرە ،لــە بریــی ئــەوەی کــە

پشــکووتنی ئازادانــەی تاکایەتییــەکان و

دادەنێــن :پرۆســەی چڕبوونــەوە لــە

«دیســپۆتیزم» بەرایــی دابەشــکردنی

نــەک بــە دابەزاندنــی کاری پێویســت

ڕێگــەی کەڵەکەکردنــەوە کــە مارکــس نــاوی

کار لــە بەرهەمهێنانــدا بگرێــت ،ئــەم

بــەو جــۆرەی کــە بتوانێــت بەهــای زیــادە

دەنێــت چڕبوونــەوەی ســەرمایە و پرۆســەی

دابەشــکارییە بــە دەســتی بەرهەمهێنــەران

پێشــکەش بــکات ،بەڵکــوو بــە دابەزاندنــی

زیادکردنــی چڕبوونــەوە لــە ڕێگــەی

خۆیــان دەکەوێتــە ژێــر بااڵدەســتی و

گشــتیی کاری پێویســتی کۆمەڵــکا بــۆ النــی

ڕکابــەری و کریدیتــەوە ،کــە نــاوی دەنــا

چاودێریــی پالنــداری دێمۆکراتیکــەوە.

کەمــی خــۆی ،کــە لــەو حاڵەتــەدا تەبــا

وێکهاتنــەوەی ســەرمایە.

لــە بریــی ئــەوەی «بشــێوی» لەغــاوی

دەبێــت لەگــەڵ پشــکووتنی هونــەری،

کەڵەکەکــردن بریتییــە لــە ســەرمایەگوزاریی

دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتــی بــە

زانســتی و ...تاکــەکان لــە کاتــی ڕابــواردن و

دووبــارەی قازانــج بــە مێتۆدگەلــی نــوێ

دەســتەوە بگرێــت« ،کۆمەڵــگا ...دەبێــت

بــەو کەرەســتانەی کــە بــۆ هەمــوان بــە دی

و بەهێزتــر .مێتۆدگەلــی نوێــر پابەنــدە

کاتەکــەی بــە شــێوەیەکی ئامانجــدار

دێــت( .گرۆندریســێ« ،چاپتــەری دەربــارەی

بــە النــی کەمــی بارســتایی گەشــەکەری

تەوزیــع بــکات ،بــەو مەبەســتەی بگاتــە

ســەرمایە»).

ســەرمایەگوزاری و ڕێــژەی گەشــەکەری

بەرهەمهێنانێــک کــە بەشــی پێداویســتیە

وەهــا دابەشــکردنی کار لــە نــاو دەچێــت.

ئــەو ســەرمایەی کــە ســەبارەت بــە هــەر

پێویســتەکانی بــکات ،هــەر بەوجــۆرەی

(هەروەهــا بڕواننــە کۆمۆنیــزم).

کرێکارێــک ســەرمایەگوزاری دەکرێــت_

کــە تــاک دەبێــت کاتــەی بــە شــێوەیەکی

سایمۆم مون

درووســت تەوزیــع بــکات تــا بتوانێــت
بگاتــە ڕەهەندگەلێکــی شــیواوی ناســین
یاخــود بــەم مەبەســتەی کــە پێداویســتییە
جۆراوجۆرەکانــی چاالکییەکانــی مســۆگەر
بــکات.

(گرۆندریســێ،

«چاپتــەری

دەربــارەی پــارە»).
ئەگەرەکانی ڕوە و پەرەســەندنی ماشینەکان
و بەتایبــەت ئۆتۆماســیۆن ،لــە پێوەندییــە
بەرهەمهێنــەرە

کۆمەاڵیەتیکراوەکانــدا،

وەهــا ئەگەرێــک بــۆ دەســپێوەگرتنێک لــە
کات لــە بەرهەمهێنانــدا فەراهــەم دەکات
کــە بــۆ یەکــەم جــار «پانتــای ڕاســتەقینەی
ئــازادی» لــە دەرەوەی بەرهەمهێنانــی مادی
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ســەرمایە دوو الیەنــی جیــاواز و لێکجیــای
هەیــە .ســەرمایە لــە پێوەندیــدا بــە
پرۆســەی کارەوە وەک زۆرینەیەکــی چــڕی
کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان بوونــی هەیــە،
کــە فەرماندەریــی ئەرتەشــێکی کرێــکاران
دەکات و لــە پێوەندیــدا بــە ســەرمایەداریی
تاکــەوە ،ســەرمایە دەرخــەری ئــەو
بەشــەی ســامانی کۆمەاڵیەتییــە کــە لــە

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

ولــەم ڕوەوە چڕبوونــەوەی پــری ســەرمایە
دەبێتــە بەرامبــەری پرۆســەی کارەوە.
هــاوکات ،ئەگەرچــی کەڵەکــردن مەیلــە و
زیادکردنــی بــڕی ســەرمایەی ســەرمایەداری
تاکــە ،دابەشــکردنی ســامان لــە نــاو
ئەندامانــی بنەماڵەیــەک ،جیابوونــەوەی
ســەرمایە تــازەکان لــە ســەرمایەی کــۆن
و لەدایکبوونــی ســەرمایە نوێیــەکان،
هەموویــان مەیلــە و زیادبوونــی ژمــارەی
ســەرمایەداران خۆیــان و لــەم ڕوەوە مەیلەو
کەمکردنــەوەی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتیــی
چڕەوەبــوون لــە دەســتی هــەر یەکــە
لــە ســەرمایەدارەکاندا .کەڵەکەکــردن لــە
پێوەندیــدا بــەم فاکتــەرە دواییانــەوە تــا

ڕادەیــەک خــاو دەبێتــەوە و دوا کاریگەریــی

بــەم پێیــە ،بــە شــێوەیەکی گشــتی،

دەپەرژێتــە ســەر ئــەم یەکســانکردنەوە

لــە ســەر خاوەنداریەتــی بــەرەو چڕبوونەوە

ســەرمایەداری هاوشــانی سەرمایەســازیی

دووئەوەنــدە ()double identification

دەڕوات .بــەم پێیــە ،بــە لەبەرچاوگرتنــی

بەرهەمهێنــان و هەروەهــا وێکهاتنــەوەی

یــە .ئەمــە وای لــە الیەنگرانــی ئــەم

کــۆی الیەنــەکان ،کەڵەکەکــردن لــە

زیاتــری خاوەنداریەتیــی ســەرمایەی

ڕوانگەیــە کــرد تاکــوو بەڵگانــدن بکــەن

پرۆســەی کاردا ســەرمایە چــڕ دەکاتــەوە،

کۆمەاڵیەتییــە (ســەرمایە ب  ،1چ ،23

کــە ســەرمایەداریی مۆدێــرن لــە کۆتاییــدا

بــەاڵم بــەرەو ســڕینەوەی چڕبوونــەوەی

ســەرمایە ب  ،3چ  ،15تیۆرییەکانی بەهای

لێکەوتەکانــی هاوســەنگیی هێــزی نێــوان

خاوەنداریەتییەکــەی دەڕوات.

زیــادە ،ب  .)3لــە شــیکاریی مارکســدا

مۆنۆپۆلــکاران ،کرێــکاران و دەوڵــەت

لــە الیەکــی تــرەوە ،ڕکابــەری و

ئــەم دوو دیاردەیــە ســەرچاوەکەیان

تەنزیمــی ( )regulatedدەکات (بڕواننــە

کریدیــت چڕبوونــەوە زیــاد دەکات

دەگەڕێتــەوە بــۆ خەباتــی ڕکابــەری و

قەیرانــە ئابوورییــەکان) .لــە ڕوانگــەی

لــە هــەر دوو ســەنگەرەکەدا .ڕکابــەری

وەک خۆیــان بــە کەڵکــن بــۆ توونــد

دژبــەرەوە ،ڤــارگا ( )1948و هەندێــک

ســەرمایەگوزارییە قەبەکانــی هەیــە

و کرژکردنەوەیــان .ســەرباری ئەمانــە،

لــە نووســەرانی دواتــر بەڵگاندنیــان

چونکــە ئــەم چەشــنە ســەرمایانە پابەندن

لــە ئابووریــی بوورژواییــدا ،چەمکــی

کــردوە و بەڵگەیــان هێناوەتــەوە کــە

بــە تێچوەکانــی بەرهەمهێنانــی کەمــرەوە

ڕکابەریــی «تەواوەتــی» یــان «ڕووت»

چڕبوونــەوە و پێکهاتــن لــە بریــی ئــەوەی

لــە حاڵێکــدا کــە سیســتمی کریدیــت ئــەو

بەتەنیــا دەاللەتــە لەمــەی کــە هــەر

ڕکابــەری نەفــی بکاتــەوە ،لــە ڕاســتیدا

ئەگــەرە بــە ســەرمایەدارەکان دەدات

چەشــنە چڕبوونــەوە یــان وێکهاتنێــک

گــرژ و تووندیــان کردوەتــەوە و ئەمــەی

تاکــوو [بــڕە پــارە] گــەورە پێویســتەکان بۆ

دژی ڕکابەرییــە .هــەر کــە کەســێک ئــەم

کــە بەڵگــە ئەزموونەکییــە لــە بابــەت

ســەرمایەگوزاری کۆبکەنــەوە .بــەم جۆرە،

تێگەییشــتنە بوورژواییــە لەگــەڵ واقیعــی

قازانجــاری ،ڕاســتییەکەی پاڵپشــتییەکە

چڕبوونــەوەی ســەرمایە لــە پرۆســەی

ڕکابــەری لــە ســەرمایەداریی ســەرەتایی

بــۆ تیۆریــی ڕکابەریــی مارکــس (کلیفتــۆن

کاردا گەلێــک خێراتــر لــەوە دەڕوات

و  /یاخــود لەگــەڵ شــیکارییەکەی

 ،1977شــەیخ  .)1982دەبێــت بــە بیــری

کــە کەڵەکەکردنــی ســەرمایە بــە تەنیــا

مارکســدا بــە یەکســان بزانێــت ،واقیعــی

بهێنینــەوە کــە هــەر دوو ال ،لێنیــن بــە

ڕێگــە دەدات .لــە عەینــی حاڵــدا ،لەوێــوە

مێژوویــی چڕبوونــەوە و وێکهاتنــی

بەڵگــە دەهێننــەوە بــۆ بانگەشــەکەیان.

کــە ڕکابــەری ســەرمایەدارانی الوازتــر

زیاتــر بەڵگــەی ئاشــکرای تێکشــکانی

پێویســت بــە گوتــن نــاکات کــە ئەم باســە

لــە نــاو دەبــات و سیســتمی کریدیــت

ڕکابــەری ،ســەرهەڵدانی ڕکابەریــی

خــاوەن ماناگەلــی شــاراوەی گەلێــک

بەهێــزەکان بەهێــز دەکات تاکــوو

«ناتــەواو» ،وەک پاوانــکاری چەنــد

گرینگــە بــۆ شــیکاریی ســەرمایەداریی

الوازەکان قــووت بــدەن ،بەهێــزەکان

جەمســەری ( )oligopolyو پاوانــکاری

مۆدێــرن و قەیرانەکانــە هەبــوەکان.

بــەرەو کۆکردنــەوەی خاوەنداریەتیــی

( )monopolyدەر دەکەوێــت .لــە

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە کلیفتــۆن،

ئــەو ســەرمایەنە دەڕۆن کــە پــر

ئابووریــی مارکسیســتیدا ،نەریتــی

جەیمــز  ،1977شــەیخ ،ئــەی ،1982 .ڤــارگا،

دەپەرژێنــە ســەر قەرەبووکردنــەوە و

بااڵدەســت و زاڵ ســەرچاوەکەی

ئــی .1948

ســازدانەوەی ئاراســتەکانی ســڕینەوەی

دەگەڕێتــەوە بــۆ هیلفێردینــگ و

چڕبوونــەوە ( )decentralizingکــە تەنیــا

کالیســکی ،ســتیندل ،بــاران و ســویزی

پێوەندییــان بــە کەڵەکردنــەوە هەیــە.

پەرەیــان پــێ دا و پێیــان گەیانــد ،ڕێــک
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«بۆچوونــی

تەنزیم

پەرەســەندن ()patterns of development

مــۆری «فۆردیزم»یــان لــە سەرچەشــنی

()regulation

دا ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە کــە دەبێــت

هێژێمۆنیکــی

پــاش

لــە ســێ گۆشــە نیــگای جیــاوازەوە شــی

جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا .پارادایمــی

بکرێتــەوە:

پیشەســازیی ئــەم ڕوانگەیــە پرەنســیپە

تەنزیــم»

(regulation

 )approachیەکــەم جــار لــە میانــەی

پەرەســەندنی

لــە

( )1وەک مۆدێــل (یــان پارادایــم)

تەیلۆریســتییەکانی

ئابووریناســانی فەرەنســی بــە کۆمەڵێــک

پیشەســازیکردنەوە :پرەنســیپە گشــتییە

لــە ڕێگــەی جیایــی نێــوان پالندانــان و

ئاخێزگــەی مارکسیســتییەوە ڕۆیــان نــا کــە

زاڵەکانــی پێگەییشــتنی ڕێکخـراوەی کار لــە

بەڕێوەبردنــی کار و ماشــینی کردنــەوەی

بریتیــن لــە میشــێل ئاگلیتــا ،ڕوبێــر بوایــە و

درێــژەی خولــی بااڵدەســتبوونی مۆدێلــدا.

بــەردەوام دەگرێتــەوە .لێــرەوە ،تەیلۆریــزم

ئالێــن لــی پیتــز .ئێســتا ،بۆچوونــی تەنزیــم

( )2وەک ڕژیمــی کەڵەکەکــردن :پرەنســیپە

دەگاتــە «ملکەچییەکــی ڕاســتەقینە» (real

دژە کردەوەیەکــە بەرامبــەر ئاراســتەگیریی

ماکــرۆ ئابوورییــەکان کــە دەپەرژێتــە ســەر

)subordinationی کار لــە ســەرمایە

بونیادگــەرای قوتابخانــەی ئاڵتوســێری

وەســف و وێناکردنــی ســازگاری لــە درێــژەی

تــا ئاســتێکی بێوێنــە .ســەرباری هەمــوو

بونیادگەرایــی).

خولێکــی بەردەوامــی گۆڕانکارییــەکان

ئەمانــە ،تەنزیمگــەراکان لــەو بــاوەڕەدان

ئاراســتەگیریی ئاڵتوســێری جەخــت لــە

لــە دۆخــی بەرهەمهێنــان لــە جۆرەکانــی

کــە لــە مۆدێلــی « پۆســت فــۆردی» دا

ســەر بەرهەمهێنانــەوەی ئۆتۆماتیکــی و

کەڵکوەرگرتــن لــە دەرەنجــام ()outputی

دەتوانیــن ناکۆکییەکانــی پرۆســەی کار لــە

ناشەخســیی ســەرمایەداری دەکات ،لــە

کۆمەاڵیەتــی.

ڕێگــەی دەســتتێوەردان و بەشــداریی ئــەو

حاڵێکــدا ئــەم بۆچوونــە نوێیــە جەخــت لــە

( )3وەک مۆدێلــی تەنزیــم :ئــەو

کرێکارانــەی کــە پــر وتووێژیــان لەگــەڵ

ســەر خەســڵەتی ناکۆکیــی ســەرمایەداری،

شــیوازەی کــە چاوەڕوانییــەکان و ڕەفتــارە

دەکرێــت چارەســەر بکرێــت .ســەرەڕای

گرفتــی چارەســەرکردنی ناکۆکییەکانــی

پێکناکۆکەکانــی بکەرانــی تــاک لەگــەڵ

ئەمانــە ،تەیلۆریــزم دەســتکەوتگەلێکی

نێــوان چاوەڕوانییــەکان و پــرۆژەی بــەرەکان

پرەنســیپە

ڕژیمــی

بەرچــاوی لــە وەبەرهێنانــەوە چنییــەوە کــە

( )agentsو پێویســتیی هەنــگاوی کۆمەڵــگا

کەڵەکەکردنــدا هاوتەکــن و دێنــەوە.

قەیرانــی بەرهەمهێنانــی زیــادەی دەیــەی

بــۆ ئامادەکاریــی سازشــێک بــۆ چارەســەری

ئــەم فۆرمانــەی هاوتەکــی (forms

1930ی لــێ کەوتــەوە .ڕێگــە چــارە (واتــە

ناکۆکییەکانــی بــۆ خولێکــی زەمەنیــی

 )of adjustmentدەتوانێــت ڕەفتــارە

زیادکردنــی حەقدەســتەکان) ســەرەنجام لــە

تایبــەت دەکاتــەوە.

کەلتــووری و هەروەهــا تایبەمتەندییــە

درێــژەی جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا ســەر

لێــرەوە« ،تەنزیــم» دەاللەتــە لــە شــیوازێک

ســەقامگیرەکان ()institutionalی وەک

کــەوت و ئەنجامەکــەی ڕژیمێکــی نــوێ

کــە سیســتمێکی کۆمەاڵیەتــی ســەرەڕای

یاســاکان ،ڕێککەوتننامــەکان و هتــد بێــت.

کەڵەکەکــردن بــوو کــە لــە خــوارەوەدا باســی

ناکۆکییەکانــی و لە ڕێگــەی ناکۆکییەکانیەوە

بــەم پێیــە ،ڕژیمــی کەڵەکەکــردن وەک

دەکەیــن:

بەرهــەم دەهێنێتــەوە .شــیوازەکانی تەنزیــم

دەرەنجامــی گــەورەی ئابووریی کارکردەکانی

( )aبەرهەمهێنانــی زۆر ( )Massبــە

هێــدی هێــدی (لــە ڕێگــەی قەیرانــەکان و

شــێوازی تەنزیــم دیــار دەکەوێــت کــە

جەمســەربەندیکردنەوەی کارامەییــەکان،

خەباتــە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە) لــە بــەردەم

بنەماکــەی مۆدێلــی پیشەســازیکردنەوەیە.

گەشــەی زۆری وەبەرهێنانــەوە ،ڕێــژەی

گۆڕانــدان .بــەم جۆرەیــە کــە ســەرمایەداری

تەنزیمگــەراکان بــە بەکارهێنانــی زاراوەیەک

گەشــەکەری ســەرمایە_ دەرەنجــام (لــە

سەرچەشــنی

کــە یەکــەم جــار گرامشــی هێنابوویــە ئــاراوە

بارســتایی ،بــەاڵم نــەک لــە بەهــادا).

دەیــەی

(بڕواننــە
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1970دا

هەندێــک

ئاڵتوســێر،

زنجیرەیــەک

جەمعییەکانــی

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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عەقاڵنیکردنــەوە

( )bدابەشــکاری و تەوزیعــی بەردەوامــی
بەهــای زیــادە [زێدەبایــی] ،لێرەوەیــە کــە
داهاتــی ڕاســتەقینەی کرێگرتــە هاوشــانی
وەبەرهێنــان ڕوو لــە زیــاد بــوون دەکات.
( )cلێرەوەیــە کــە ئاســتی قازانــج کــەم تــا
زۆر نەگــۆڕە [ و وەک خــۆی دەمێنێتــەوە]،
لەگــەڵ کاری تەواوەتیــی توانســتی
بەرهەمهێنەرانــە و هێــزی کار.
بــە گوتەیەکــی تــر« ،ســازانی فۆردیســتی»
بنەماکــەی هاوتەکیــی نێــوان بەرهەمهێنانی
زۆر و مــەرسەف و بەرخۆریــی زۆرە ،بــەاڵم
کام هێــز دەتوانێــت لــە کۆتاییــدا کاردارە
تاکــەکان ڕازی بکــەن ئــەم ســازانە قبــووڵ
بکــەن ،کــە لەگــەڵ بەرژەوەندیــی نێــوان
کاتــی ئەوانــدا دێتــەوە؟ ئەمــە ئەرکــی
Antonio Gramsci

شــێوازی تەنزیمــی نوێیــە کــە لــە پانتاییەکی
زیاتــر یــان کەمــردا ئەمانــەن:
( )aتەنزیمــی کۆمەاڵیەتــی لــە بابــەت
زیادکردنــی النــی کــەم حەقدەســتەکان
و میکانیزمــی چەنەلێدانــی جەمعیــی
بەهێــز ،کــە کــۆی کاردارەکان دەبزوێنێــت
کــە هاوتەریــب لەگــەڵ دەســتکەوتەکانی
وەبەرهێنانــەوەی نەتەوەیــی زیادییــە
ســااڵنەکان بــۆ حەقدەســتەکان تەرخــان
بکــەن.
( )bسیســتمی خۆشــگوزەرانیی کۆمەاڵیەتیــی
پێشــکەوتوو تــا ڕادەیــەک هەمــوو
حەشــیمەت دەخاتــە پێگــەی بەرخــۆرەوە،
تەنانــەت ســەبارەت بــە الوازیــی کاتــی یــان
درێژمــاوە بــۆ پارەپەیداکــردن لــە کاری خــۆی:
نەخۆشــی ،بێــکاری ،خانەنشــینی و هتــد.

( )cپاشــەکەوتی پــارەی کریدیتــی کــە

توێژینــەوەی هۆکارەکانــی ئفــاس و

بانکــە ناوەندییــەکان تەنزیمــی دەکــەن و

تێکڕمانەکــەی .یەکــەم ،پارادایمــی تەیلــۆری

بانکــە تایبەتییــەکان بەپێــی پێویســتییەکانی

ناکۆکییــە تایبەتەکانــی خــۆی دەر دەخــات.

ئابــووری (نــەک هاوتــەک لەگــەڵ

دوەم ،نێونەتەوەییکردنــەوە شــێوازی

پاشــەکەوتی زێــڕ /ئاڵتــوون) دابــەش و

تەنزیمــی دەخاتــە تەنگەالنــەوە.

تەوزیعــی دەکــەن.

پاشــان ،تەنزیمگــەراکان کارەکەیــان بــە

بــەو جــۆرەی دەیبینیــن« ،فۆردیــزم»

تەنزیمــی نێونەتەوەیــی ،هەوڵــەکان بــۆ

سەرچەشــنێکی پەرەســەندنی نەتەوەییــە.

ســازدانی سەرچەشــنگەلی نــوێ و هتــد

دوای ئــەوەی کــە «تەنزیمگــەراکان»

پــەرە پێــدا .مێتۆدۆلۆژیــای ئەوان پێشــوازیی

«ســەردەمە زێڕین»ەکەیــان (لــە ڕووی

گەشــەکەری لــە الیــەن توێژەرانــی

هەڵســەنگاندنی ئابــووری و مێژووییــەوە)

هەمــوو جیهــان ،بەتایبــەت جوگرافیزانــان،

خوێنــدەوە و پشــکنیان ،پەرژانــە ســەر

کۆمەڵناســان و مێژوونووســان لــێ ک ـرا کــە
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ئــەم ڕوانگەیــە بــۆ بەســتێنگەلی نــوێ و

ئــەم بۆچوونــی بــە مارکســیزمی زیــاد

تــازە پــەرە پــێ دەدا .ســەرابری هەمــوو

کــردوە ،بــەاڵم لــە دۆخێکــدا کــە مارکســیزم

ئەمانــە ،ئەمــە ئەنجامەکــەی کۆمەڵێــک

تووشــی ئاڵــۆزی و پشــێوییە ،ئەمــە زۆربــەی

خــراپ تێگەییشــن بــوو .دەردەنجامــی

تەنزیمگەراکانــی وا لــێ کــردوە کــە واز لــە

بــەرەی یەکەمــی توێژینــەوە («کەیســی

مارکســیزم بهێنــن و بلکێــن بــە تەنزیمــەوە.

فۆردیســتی» ( ))Fordist caseپــر لەگــەڵ

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ئاگلیتــا ،میشــێل

مێتۆدۆلۆژیــای بۆچوونــی تەنزیمــدا تێکــەڵ

 ،)1979( 1973بوایــە ،ڕۆبێــرت  ،1986لــی

دەکرێــت .ئــەم جەختــەی کــە دەبێــت

پیتــز ،ئالێــن .1985 ،1983

جۆرێــک شــێوازی تەنزیــم هەبێــت (بــۆ

ئالێن لی پیتز

سەرچەشــنێک لــە پەرەســەندن کــە بتوانێت

ترۆتسکی چەمکی
پەرەسەندنی ناڕێکی
(کە مارکس و
لێنین بە شیوەیەکی
بەرفراوان بە کاریان
هێنا) پەرە پێ دا
تاکوو دیاردەگەلێکی
ئاڵۆزتر بگرێتەوە
ئەویش دیاردەی
پەرەسەندنی ناڕیک
و ئاوێتەیە

ســەقامگیر بێــت) ئەنجامەکــەی ئــەم فیکــرە

تۆتالیتاریزم

بــوو کــە شــێوازی تەنزیــم لــە پێویســتییە

()totalitarianism

کارکردییەکانــی ســەرمایەدارییە .لە ڕاســتیدا،
پرۆســە کۆمەاڵیەتییــەکان شــێوازەکانی
تەنزیمــی نــوێ و سەرچەشــنە نوێــکان لــە
جووڵەیەکــی یەکــەدا «دادەهێنــن»ەوە.
جەختکردنــەوەی تەنزیمگــەراکان لــە ســەر
پێویســتیی جۆرێــک ســازانی کۆمەاڵیەتــی
ئەنجامەکــەی ئەمــە بــوە کــە ئەوانــە
ڕێفۆرمیســن .لــە ڕاســتیدا ،هەڵوێســتە
سیاســییەکانی تەنزیمگــەراکان لــە سۆســیال
دیمۆکراســی میانــەڕەوی تێدایــە تــا
بزووتنــەوە ســەوزەکان.
ســەرباری ئەمــە ،وا دەر دەکوێــت کــە
بۆچوونــی تەنزیــم ،وەک مێتۆدۆلۆژیایــەک،
بەکارهێنانێکــی گەلێــک بەرباڵوتــری
لــەوە هەیــە کــە تەنیــا لــە تیۆریــی
مارکسیســتیدا بگونجێرنێــت .لــە ڕاســتیدا،
«تەنزیــم» ئــەو کاتــە گرینگــە کــە
«ناکۆکــی» و «دیالێکتیــک» گرینگــن و
ئــەم ڕاســتکردنەوەیەکی گەورەیــە کــە
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ئــەو زاراوەی مارکسیســتەکان زۆر کــەم بــە
کاری دەهێنــن و یەکــەم جــار زانســتڤانانی
زانســتە سیاســییەکان لــە دەیــەی  1920لــە
وەس و وێناکردنــی ڕژیمــی فاشیســتی لــە
ئیتالیــادا بــە کاریــان هێنــا و دواتــر گشــتێرنا
تاکــوو ئەڵامنیــای ناســیۆناڵ سۆسیالیســت
و یەکیەتیــی ســۆڤیەت (بەتایبــەت لــە
ســەردەمی ســتالینیدا ،بڕواننــە ســتالینیزم)
بگرێتــەوە .ئــەم زاراوەیــە لــە درێــژەی
جەنگــی ســارد لــە دەیــەی 1950دا
لــە ئەدەبیاتــی زانســتە سیاســییەکان
و ڕۆژنامەگەریــدا بــەو پــەڕی هێــزەوە
چەســپا .یەکێــک لــە باشــرین پێناســەکان
لــەم زاراوەیــە (فرێدریــش  )1969شــەش
تایبەمتەندیــی ڕیــز دەکات کــە ڕژیمگەلــی
تۆتالیتێــر جیــا دەکاتەوە لە ئۆتۆکراســییەکان
و دیمۆکراســییەکان :ئایدیۆلۆژیایەکــی
گشــتگیر ( ،)a totalist ideologyحیزبــی
یەکــەی دەربەســت بــەم ئایدیۆلۆژیایــە،

پۆلیســتی نهێنیــی زۆر پێشــکەوتوو و ســێ

دەوڵەتــی مارکســدا .ئــەو باگەشــەی

دابەشکاری  /تەوزیع

جــۆر کۆنرتۆلــی پاوانکارانــە_ کۆنتڕۆڵــی

ئــەوە دەکات کــە دەوڵەتــی مۆدێــرن،

()distribution

پێوەندییــە جەماوەرییــەکان ،کۆنتڕۆڵــی

لەبــەر ئــەوەی ســەربەخۆ بوەتــەوە،

بــۆ مارکــس بەپێــی تێگەییشــتنی جــەی .ئــی.

چەکــە ئۆپراســیۆنییەکان و کۆنتڕۆڵــی

هەنووکــە گرووپــە کۆمەاڵیەتییــەکان

میــل ،پێوەندییەکانــی دابەشــکاری لــە نێــوان

کــۆی ڕێکخــراوەکان لەوانــە ڕێکخــراوە

دەکاتــە

مەبەســتەکانی.

فۆرمێکــی کۆمەڵگا و فۆرمێکی تــر کۆمەڵگادا

ئابوورییــەکان.

«مێــژوو ،ئــەم «باشــرینەی نــا هەمــوو

جیــاوازە .مارکــس پێیوایــە ســەرچاوەی

ســەرباری ئەمــە ،دوان لــە مارکسیســتەکان

مارکسیســتەکان»

کردوویــن

پێوەندییەکانــی دابەشــکاری دەگەڕێتــەوە

کەڵکــی زۆر و وردیــان لــەم چەمکــە

کــە بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانییەکانــی

بــۆ پێوەندییــە بەرهەمهێنــەرەکان :کەواتــە،

وەر گــرت .نۆیــان ( )1942ڕژیمــی

ئەنگڵســەوە «ئیدارەدانــی کاروبــارەکان»

وک دەوتــرێ پێوەندییەکانــی دابەشــکاری

ناسیۆناڵیســت سۆسیالیســتی ئەڵامنیــا بــە

دەتوانێــت ببێتــە «ســووڵتە»ی بێســنوور

لەگــەڵ فۆرمــە کۆمەاڵیەتییــە تایبەتییــە

«ئابووریــی پاوانکارانــەی تۆتالیتێــری»

«بەســەر ئینســانەکان»ەوە »...و لێــرەوە

مێژووییــە دیاریکراوەکانــی پرۆســەی

دەزانێــت (بڕواننــە فاشــیزم) ،بــە فراوانــی

ئەنجامەکــەی «ملکەچیــی ئابــووری بێــت

بەرهەمهێنانــدا دێتــەوە و ســەرچاوەکەی

پەرژایــە ســەر شــیکاریی دۆکرتینــی

لــە خاوەندارانــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی».

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوە ...ڕوانگەیــەک کــە

«دەوڵەتــی تۆتالیتێــر» وەک دەوڵەتێــک کە

لــە کۆتاییــدا ،هێلفێردینــگ ڕای وایــە

تەنیــا پێوەندییەکانــی دابەشــکاری بــە

گوبێڵــز گوتەنــی «کــۆی پانتاکانــی ژیانــی

کــە «پێگەییشــتنی دەســەاڵتی دەوڵەتــی

مێژوویــی دەزانێــت ،بــەاڵم ســەبارەت بــە

گشــتی دەگرێتــەوە» .هیلفێردینــگ دوو

لەگــەڵ پێگەییشــتنی ئابووریــی مۆدێرنــدا

پێوەندییــە بەرهەمهێنــەرەکان وا نــاکات...

جــار لــە دوا نووســینەکانی ()1941 ،1940

پێویســتیی یەکــرن» ،دەوڵــەت تــا ئــەو

بەتەنهــا ڕوانگــەی ڕەخــەی ســەرەتایی،

دا پێــی وایــە کــە (« )USSRئابووریــی

شــوێنەی دەوڵەتێکــی تۆتالیتێــرە کــە

بــەاڵم دوا کەوتــوە لــە ئابووریــی بوورژوایــی.

دەوڵەتــی تۆتالیتێــر»ە_ و لــە وەســف

کــۆی ئــەو پرۆســە کۆمەاڵیەتییانــەی

(ســەرمایە ،ب  ،3چ .)51

و وێناکردنــی وەک «ســەرمایەداریی

لــە ڕووی مێژووییــەوە گرینگــن دەکاتــە

لــە چەقــی تیۆریــی مارکــس لەمــەڕ

دەوڵەتــی» (ئــەو چەمکــەی کــە ئەویــش

ملکــەچ و فەرمانبــەری ئیــرادەی خــۆی.

بەرهەمهێنانــدا ،چەواســاندنەوەی چینێــک

وەک نۆیــان لــەو باوەڕەدایــە ناتوانێــت

شــیکارییەکانی نۆیــان و هیلفێردینــگ

بــە دەســتی چینێکــی تــر بوونــی هەیــە.

بەرگــەی شــیکاریی ئابووریــی جیــددی)

خــاوەن گرینگییەکــی بەردەوامــن لــە

لەگــەڵ ئەمــەدا ،هەڵێنجانــی کاری زیــادەی

بگرێــت یــان سیســتمی حاکمیــەت و

بــواری باســە مارکسیســتییەکاندا ســەبارەت

پێوەندییانــەی

نێــوان

دەســەاڵتداریەتیی برۆکراتیــک (ترۆتســکی)

بــە گەشــە و بەرینبوونــەوەی دەوڵەتــی

چینەکانــی لــێ دەکەوێتــەوە ،بــەاڵم ئــەم

خــۆ دەبوێرێــت_ و پێــی وایــە کــە

دەســتتێوەردەر لــە کــۆی کۆمەڵــگا

پێوەندییــە پێوەندییەکــە کــە ڕەهەنــدە

بۆلشــێڤیکەکان «یەکــەم دەوڵەتــی

مۆدێرنەکانــدا.

چەنــدی و چۆنایەتییەکانــی تەنیــا دەتوانین بە

تۆتالیتێریــان پێــش داهێنانــی ئــەم

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە فرێدریــش ،کارل

گەڕانــەوە بــۆ پێوەندییــە بەرهەمهێنەرانــەکان

زاراوەیــە دامەزرانــد» .پاشــان لــە درێــژەی

جــەی ،1969 .هیلفیردینــگ ،ڕۆدۆڵــف ،1940

تێبگەیــن .گەرچــی مارکــس لــە ڕەخنــە لــە

باســەکەدا پێشــنیاری پێداچوونەوەیەکــی

 ،1941نۆیــان ،فرانتــس .)1944( ،1942

بەرنامــەی گۆتــادا لەمــەڕ پێوەندییەکانــی

تــەواو و کامڵــر دەکات لــە تیۆریــی

ملکەچــی

فێــری

تۆم بۆتۆمۆر

دابەشــکارانەی

دابەشــکاری لــە کۆمۆنیــزم قســەی زۆری
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پێیــە بیــکات ،بــا ئــەم خاڵــە لــە ناوکۆیــی

بــە دەرەنجامــی لێکــدژی ســەبارەت بــە

ســەرمایەداریدا ڕوون بکەینــەوە.

بەرهەمهێنــان بزانیــن کــە تێیــدا چینــەکان

پێوەندیــی دابەشــکارانە بنەمــای نێــوان

بــە شــیوەیەکی هاوســەنگ و هاوتــەک

ســەرمایە و کارە ،کــە هــەر یەکــە لە شــێوەی

جێگــەی خۆیــان نەکردوەتــەوە.

داهــات لــە ڕێگــەی قازانــج و حەقدەســتدا

بەرهەمهێنانــی بەهــای زیــادە رسوشــتی

خــۆی دەر دەخــات .بــەم پێیــە ،شــیکاریی

دابەشــکارانەی نێــوان ســەرمایە و کار

دابەشــکارانە لەمــەڕ ســەرمایەداری وەک

دەر دەخــات ،بــەاڵم بەهــای زیــادە بــۆ

هێرشــێک بــۆ ســەر چەوســاندنەوە ڕەچــاو

خــۆی دەبێــت دابــەش بکرێــت .لــە نــاو

دەکرێــت کــە خــۆی وەک پێوەندییەکــی

ســەررمایەدارانی پیشەســازی و بــە لەبەرچــاو

بــەراوەژووی نێــوان قازانــج و حەقدەســت

گرتنــی جووڵــەی ســەرمایە لــە ڕێگــەی

دەنوێنێــت .ســەرباری ئەمــە ،بــۆ مارکــس،

کریدیــت ()creditەوە ،ئاراســتەیەک هەیــە

ســەرچاوەی قازانــج دەگەڕێتــەوە بــۆ

بۆئەمــەی کــە بەهــای زیــادە بــەو ڕێژەیــەی

بەرهەمهێنانــی بەهــای زیــادە ،ئەگەرچــی

کــە ســەرمایە زیــاد دەکات وەک قازانــج

ناچاریــی کرێــکاران بــۆ کارکــردن لــە کاتــی

دابــەش بکرێــت_ واتــە پێکهێنانــی نرخەکانی

زیاتــر لــە کاتــی کار ،بەرهەمهێنانــی کااڵ

بەرهەمهێنــان ()prices of production

حەقدەســتییەکان پێویســت دەکاتــەوە.

و پرســی گۆڕانــدن (transformation

کەواتــە ،دابەشــکردنی قازانجــەکان و

 .)problemبەهــای زیــادە هەروەهــا بــە

حەقدەســتەکان ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە

شــێوە و فۆرمگەلــی تــری وەک ڕانــت

بەرهەمهێنــەرەکان.

( _)rentکــە لــەو بــارەوە پێوەندییەکانــی

حەقدەســتەکان وەک پێــش مەرجــی

خاوەنداریەتیــی عــەرز ()landed property

بەرهەمهێنــان زیــاد دەکــەن و قازانجــەکان،

دیاریکــەرە_ و قازانــج ()interestدا دەســتی

وەک شــێوەیەکی بەهــای زیــادە لــە

بەســەردا دەگیرێــت ،کــە لــەو بــارەوە

دانوســتاندندا ،دەرەنجامــی بەرهەمهێنانــن

دەبێــت ســەرمایەی دارایــی شــی بکرێتــەوە.

کــە ئەمــە بــۆ خــۆی ناکۆکیــی نێــوان

زێدەبــاری ئەمــە ،ڕکابــەری ()competition

ســەرمایە و کارە ســەبارەت بــە پرۆســەی کار.

ئاڵۆزتریــن و بەرهەســترتین ناوگــری

لــە دەرەنجامــدا ،پێوەندییە دابەشــکارانەکان

دابەشــکارییە ،کــە بــۆ منوونــە ،ئەگــەری ئەوە

لــە ســەرمایەداریدا نابێــت بــە پلــەی یەکــەم،

دەدات کــە ئــەو کاتــەی بــازاڕەکان بــۆ هێــزی

بــەو جــۆرەی کــە لــە قوتابخانــەی رسافایــی

کار لەچــاو حەقدەســتەکان لەبــارە ،هەندێک

مارکســیزمدا بــاوە ،لێکــدژی ()conflict

جــار حەقدەســتەکان بەشــێکی بەهــای

ی نێــوان دوو چیــن لــە ســەر پشــکەکانی

زیــادە بگرنــەوە.

بــۆ

پێوەندییــە

بەرهــەم بــە ڕووت بزانیــن ،بەڵکــوو دەبێــت
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