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قەیرانە ئابوورییەکان     

)economic crises(

قەیرانــدا،  تیۆرەکانــی  باســی  لــە 

نێــوان  لــە  بکەیــن  جیــاکاری  دەبێــت 

پابەنــدن  کــە  گشــتییەکان،  قەیرانــە 

بەرینــی  لەبەریەکهەڵوەشــانەوەی  بــە 

سیاســییەکانی  و  ئابــووری  پێوەندییــە 

ــی  ــە پاژەک ــەڵ قەیران ــەوە، لەگ بەرهەمهێنان

ــی  ــە تایبەمتەندی ــەکان، ک ــە بازرگانیی و خول

لــە  ســەرمایەداریین.  مێــژووی  بــاوی 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداریدا ئــارەزووی 

ــی  ــە شــێوەیەکی بازنەی ــج ب ــۆ قازان ــی ب تاک

ــکردنی  ــی دابەش ــتیی بابەتی ــەڵ پێویس لەگ

کاری کۆمەاڵیەتیــدا بــەر یــەک دەکــەون. 

قەیرانــە پاژەکییــەکان و خولــە بازرگانییەکان 

ــۆ  ــتمن ب ــی سیس ــۆدی جەوهەری ــا میت تەنی

ــەی  ــەو کات ــە. ئ ــەم دوان ــتنەوەی ئ یەکخس

سیســتم تەندروســتە، بەخێرایــی بەپشــێوییە 

دەبێتــەوە،  چــاک  جەوهەرییەکانــی 

بــەاڵم بــە هــەر ڕادەیــەک ناتەندروســترت 

درێژتــر  چاکبوونەوەکــەی  خولــی  بێــت، 

چاکبوونــەوەی  خولەکانــی  دەبێتــەوە، 

ــی  ــەوە و ئەگــەری چوون کەمخوێنــرت دەبن

بــۆ نــاو قۆناغــی دوورودرێــژی دابەزیــن 

واڵتــە  لــە  منوونــە،  بــۆ  دەبێــت،  زیاتــر 

گەرچــی  ئەمەریــکادا،  یەکگرتوەکانــی 

لــە درێــژەی 150 ســاڵ لــە 1834 تاکــوو 

و  ئابــووری  خولــی  ســیوپێنج  ئەمــڕۆ 

ــە  ــان_ دابەزین ــا دوانی ــران هەبــوە، تەنی قەی

تــا   1929 و   1893 تــا   1873 گەورەکانــی 

دادەنرێــن.  گشــتی  قەیرانــی  بــە   _1941

ئــەو پرســیارەی کــە هەنووکــە ڕووبــەڕووی 

ئەمەیــە،  بــوەوە  ســەرمایەداری  جیهانــی 

ئایــا دابەزینــی گــەورەی دەیــەی 1980یــش 

زیــاد  لیســتەکە  بــە  ڕۆژان  لــە  ڕۆژێــک 

دەبێــت یــان نــا )مێندێــل 1972، برێنــز 

.)1969

سیســتمی  شــیکردنەوەی  بــۆ  مارکــس 

بــە  ئامــاژە  بــەردەوام  ســەرمایەداری 

بــۆ  دەکات.  جووڵە«ەکــەی  »یاســاکانی 

ــتی  ــتەی ئاس ــە ئاڕاس ــە ل ــەو قس ــە، ئ منوون

ــاوکات  ــەاڵم ه ــج دەکات، ب ــی قازان داگەڕان

بــە  جۆراوجــۆرەکان  بەتاڵکــەرە  ئاڕاســتە 

»بەدواهاتــەکان  کــە  دەدات  دەســتەوە 

ڕەت  گشــتی  یاســای  کاریگەرییەکانــی  و 

ــیارە  ــەم پرس ــنە، ئ ــەم چەش ــەوە.« ب دەکەن

دێتــە ئــاراوە: چلــۆن لــە ئاڕاســتە و دژە 

ــۆ  ــدەدات؟ ب ــا« ســەر هەڵ ــتەدا، »یاس ئاڕاس

وەاڵمدانــەوەی ئەمــە، دوو شــێوەی بنەڕەتی 

ئاڕاســتە  ئەوەیــە،  ئەگەرێــک  هەیــە، 

جۆراوجــۆرەکان وەک کۆمەڵێــک کاروبــار 

وێنــا بکەیــن کــە لــە ســەر بنەمایەکــی 

دەجووڵێــن.  و  دەکــەن  کار  یەکســان 

هــۆکاری  دەبێتــە  ســەرمایەداریی 

پەیدابوونــی کۆمەڵێــک ئاڕاســتەی لێکــدژ و 

ئــەو کات هاوســەنگیی هێــزە ئامــادەکان لــە 

ــدا  ــی تایبەت ــەک«ی مێژووی ــە جێگەی »حەق

دوا هێڵــی سیســتم دیــاری دەکات. لــەم 

ڕوانگەیــەدا، وا دەردەکەوێــت کــە ڕیفۆڕمــی 

دەوڵەتــی  دەســتتێوەردانی  و  بنچینەیــی 

شــاراوەی  ئەگــەری  هەندێــک  خــاوەن 

ــە بــاردا  گــەورەن، چونکــە لــە بارودۆخــی ل

ــەم  ــن هاوســەنگییەکە بشــێوێنن و ل دەتوان

ڕوەوە بەڕاســتی دەرەنجامەکــەی تەنزیــم 

ــەر وەک  ــتییە، ه ــە گش ــەم ڕوانگ ــەن. ئ بک

تیۆرەکانــی  نوێرتیــن  بنەمــای  دەیبینیــن، 

ــت و  ــک دەهێنێ ــتی پێ ــی مارکسیس قەیران

ــیی  ــی سیاس ــی پاڵەکی ــاوەن چەمکگەلێک خ

گرینگــە.

لــە الیەکــی تــرەوە، مارکــس بۆچوونێکــی 

کــەم تــا زۆر جیــاوازی ســەبارەت بــەم 

بابەتــە هەبــوە. بــۆ ئــەو، زۆر گرینگــە 

ــتە  ــتەی زاڵ و ئاڕاس ــوان ئاڕاس ــە نێ ــە ل ک

جیــاوازی  خوارینــەکان  نەرمکــەرەوە 

دابنێیــن، چونکــە ئــەم دوەمەیــان لــە 

کۆمەڵێــک ســنووردا کار دەکات کــە بــوار 

بــۆ یەکەمیــان خــۆش دەکات. لەوێــوە 

کــە ئاڕاســتە زاڵــەکان ســەرچاوەکەیان لــە 

ــرن  ــەوە وەردەگ ــتم خۆی ــتی سیس رسوش

دەدەن،  پــێ  بەهێــزی  خێرایییەکــی  و 

شــێوەیەکی  بــە  خوارینــەکان  ئاڕاســتە 

بزۆزەکانــدا  ســنوورە  لــە  کاریگــەر 

ــۆ هێڵێکــی  ــەک ب ــە مانای ــن و ب دەجووڵێ

)لــەم  دەکرێــن.  ئاڕاســتە  دیاریکــراو 

خوارینــەکان  ئاڕاســتە  ســنوورانەدا 

وەک  تەنیــا  باشــی  بــە  دەتوانــن 

لــە  ملمالنێکــەر  ئاڕاســتەی  کۆمەڵێــک 

ــەن و  ــان کار بک ــی یەکس ــەر بنەمایەک س

بجووڵێــن.( لــەم ڕوانگــەوە، ئــەو ڕیفۆڕمە 

بونیادییانــە، دەســتتێوەردانی دەوڵەتــی و 

تەنانــەت ئــەو خەباتــە چینایەتییانــەی 

ــتم وەک  ــی سیس ــتی بنچینەیی ــە رسوش ک

ــک  ــی کۆمەڵێ ــەوە، خاوەن ــۆی دەهێڵن خ
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ــەو ڕوەوە  ــک ل ــەری ســنووردارن، ڕێ ئەگ

کــە بــە خوارینەبوونــی لــە پێوەندیــدا 

بزۆزیــی جەوهەریــی سیســتمەوە  بــە 

کارەکەیــان کۆتایــی پــێ دێــت.

هەنووکــە دەتوانیــن دوو تیپــی گــەورەی 

دوو  پێــی  بــە  قەیــران،  تیۆرەکانــی 

بــۆ  جیــاواز  مێتۆدۆلۆژیــی  بۆچوونــی 

مێــژووی ســەرمایەداری بناســینەوە: تیــۆری 

ــا وەک  ــی یاس ــی چەمک ــە پێ ــە ب ــەر، ک ئەگ

بەرەنجامــی ئاڕاســتە پێکناکۆکەکانــە کــە 

دەدەن،  ڕوو  گشــتییەکان  قەیرانــە  تێیــدا 

بەردەوامیــی  کاتــەی  ئــەو  و  ئەگــەر 

ــەکان  ــەرە مێژوویی ــوان فاکت ــراوی نێ دیاریک

دەســتەبەر ببێــت و تیۆرەکانــی حەمتیــەت/ 

پێویســتی کــە بــە پێــی چەمکــی یاســا وەک 

مەزهــەری ئاڕاســتەی زاڵــی جەوهەرییــە 

ملکــەچ  نەرمکــەرەوەکان  ئاڕاســتە  کــە 

بازنەیــی  ڕوودانــی  تێیــدا  و  دەکات 

قەیرانــە گشــتییەکان ناچارەکــی و حەمتییــە 

و  تایبــەت  فۆڕمــی  )گەرچــی، هەڵبــەت، 

ــەرە  ــاو ســنوورەکان، فاکت ــە ن ــداری ل زەمەن

مێژوویــی و ناونشــینەکان دیــاری دەکــەن(. 

مارکسیســتییە  تیــۆرە  کــە  دەردەکەوێــت 

نوێــکان لەمــەڕ قەیــران دەرخــەری ئــەم 

بۆچوونەیــە. دوو 

تیۆرەکانی قەیران
گــەورە  گروپــی  دوو  دەتوانیــن  لێــرەدا   

دیــاری بکەیــن: تیۆرەکانــی کەممەرسەفــی/ 

بچووکبوونــەوەی  تیــۆری  و  دابەزیــن، 

حەقدەســت.

)ئا( تیۆرەکانی کەممەسرەفی/ 

دابەزین
)Underconsumption/ 
Stagnation Theories(

ــای  ــەرمایەدارییەکاندا بەه ــگا س ــە کۆمەڵ ل

تایبــەت، یەکســانە  پارەیــی بەرهەمێکــی 

حەقدەســتانەی  ئــەو  کــۆی  لەگــەڵ 

لەگــەڵ  دەدرێــت،  کرێــکاران  بــە  کــە 

هیــی  دەبێتــە  کــە  قازانجانــەی  ئــەو 

ــکاران  ــە کرێ ــە ب ــوە ک ــەرمایەداران. لەوێ س

کەمــرت لــە بەهــای کــۆی بەرهەمــە ڕووتەکــە 

حەقدەســت دەدرێــت، مەرسەفــی کرێکاران 

نــاکات:  کڕینەکــەی  بەشــی  کات  هیــچ 

داواکاری«  »درزی  کرێــکاران  مەرسەفــی 

ڕادەیــەک  هــەر  بــە  و  دەکات  دروســت 

بــەراورد  بــە  قازانجــەکان  پشــکی  کــە 

لەگــەڵ حەقدەســتەکان لــە زیادەبەهــادا 

زیاتــر بێــت، ئــەم درزەی داواکارییــە زیاتــر 

دەبێــت. هەڵبــەت ســەرمایەداران بەشــێکی 

ــە  ــەن و ئەم ــەرسەف دەک ــان م قازانجەکانی

ــەم درزە  ــی ئ ــەوەی بڕێک ــی پڕکردن یارمەتی

دەکات. ســەرباری ئەمــە، بەشــە ســەرەکیی 

مــەرسەف  دەبێتــەوە،  کــۆ  داهاتــەکان 

کەینــزی  شــێوەیەکی  بــە  و  ناکرێــن 

»لێوڕێژ«ێــک  بــە  کۆکــراوە  ]بــڕە[  ئــەم 

ــە دوا  ــن ک ــە داواکاری دادەنرێ )leakage( ل

ــەر داهــات  ــە س ــەی وەک پێشــوو ل بنەماک

جەمــاوەرەکان  ســنوورداری  مەرسەفــی  و 

دەوەســتێت. ئەگــەر ئــەم بەشــەی درزی 

ــراوەی  ــڕی[ کۆک ــە ]ب ــە ڕووی ل داواکاری ک

بەشــێکی  نەبێتــەوە،  پــڕ  ســەرمایەدارانە 

ــەم  ــی ک ــان الن ــت، ی ــە نافرۆرشێ بەرهەمەک

ــە  ــت، ب ــایی نافرۆرشێ ــی ئاس ــە نرخگەلێک ب

ــی  ــتمەکە تووش ــۆی سیس ــە ک ــنێک ک چەش

بچووکبوونــەوە دەبێــت، تاکــوو قازانجــەکان 

ــەرمایەداران  ــە س ــت ک ــدە دادەبەزێ ئەوەن

داهاتەکەیــان  کــۆی  دەبــن  ناچــار 

مــەرسەف بکــەن_ ئــەو کات چیــرت هیــچ 

و  )بێگــەرد(  ڕووت  ســەرمایەگوزارییەکی 

ئــارادا  لــە  گەشــەیەک  هیــچ  هەروەهــا 

ــی  ــە لۆژیک ــت ک ــرەوە، دەگوترێ ــت. لێ نابێ

ــەرەو  ــەرمایەداری ب ــی س ــی ئابووری ناوەکی

دەیتلێنێــت. دابەزیــن 

نــەک  داواکاری  درزی  هەڵبــەت 

داواکاریــی  بەڵکــوو  مــەرسەف،  بەتەنیــا 

ســەرمایەگوزاری )داواکاری بــۆ کارخانــەکان 

و کەرەســتەکان(یش ناتوانــن پــڕی بکەنەوە. 

ــە  ــەم داواکاریی ــە ئ ــەک ک ــەر ڕادەی ــە ه ب

و  بەرهەمهێنــان  ئاســتی  و  بێــت  زیاتــر 

ــوو  ــە هەم ــتمەدا ل ــەم سیس ــی[ کار ل ]هەل

خێراتریــش  بێــت،  زیاتــر  کاتەکانــدا 

گەشــە دەکات. بــەم پێیــە، لــە کۆتاییــدا، 

کــردار  پێــی  بــە  سیســتم  جووڵــەی  دوا 

ڕوەو  ئاڕاســتەی  نێــوان  پەرچەکــرداری  و 

پالنەکانــی  هــۆی  بــە  کــە  دابەزیــن، 

ــەر  ــەرمایەدارەکان س ــراوەی س ــڕی[ کۆک ]ب

نەرمکــەرەوە  ئاڕاســتەی  و  هەڵــدەدات 

کــە  گەشــەیە،  و  پەرەســەندن  لــە  ڕووی 

ســەرمایەگوزاری  پالنەکانــی  هــۆی  بــە 

]بــڕە  ســەرمایەداران  هەڵــدەدەن.  ســەر 

ــە وەک  ــەوە، چونک ــۆ دەکەن ــان[ ک پارەکەی

هــەوڵ  دەبێــت  تــاک  ســەرمایەدارانی 
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بــدەن گەشــە بکــەن بــۆ ئــەوەی بژیــن 

هــەوڵ  دەبێــت  تــاک  ســەرمایەدارانی  و 

ــن و  ــەوەی بژی ــۆ ئ ــەن ب ــە بک ــدەن گەش ب

ــن  ــە دەتوان ــا ئەوکات ــەاڵم تەنی ــەوە، ب مبێنن

ئەگــەرە  کــە  بکــەن  ســەرمایەگوزاری 

بابەتییــەکان بوونیــان هەبێــت و ئەمــە وەک 

خــۆی پابەنــدە بــە دوو فاکتــۆرەوە. ئەگــەر 

ــی  ــەی بازرگان ــن، بنچین ــە بکەی ــر قس وردت

ــە  ــت ک ــاز دەبێ ــە س ــەو کات ــە ئ و موعامەل

ســەرمایەداریی  واڵتێکــی  بااڵدەســتیی 

تایبــەت )بریتانیــا لــە ســەدەی نۆزدەهــەم و 

واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا لــە ســەدەی 

دەدات  پــێ  ئەگــەرەی  ئــەو  بیســتەمدا( 

ئابووریــی  و  سیاســی  ســەقامگیریی  کــە 

پتــەوی  و  بخــات  ڕێــک  نێونەتەوەیــی 

بــکات. ]بڕیــار و[ پاڵنەری ســەرمایەگوزاریی 

بەربــاو ئــەو کاتــە دەســتەبەر دەبێــت، کــە 

کۆمەڵێــک بەرهەمــی زۆر و نــوێ، بــازاڕە 

نوێیــەکان، تەکنۆلۆژیــا نوێیــەکان هەموویان 

ئــەو کاتــەی کــە  هاوتەریــب دەبنــەوە. 

ژیانێکــی  دەکەونــە  پاڵنــەر  و  بنچینــە 

بەرینخوازانــەکان  فاکتــەرە  هاوبەشــەوە، 

بااڵدەســت دەبــن. لــە الیەکــی تــرەوە، هــەر 

ــی  ــە کۆتای ــەر دەگات ــە پاڵن ــێوەی ک ــەو ش ب

ســەرمایەداریی  نێــوان_  ڕکابەریــی  و 

دەکات،  سســت  بنچینەکــە  دەســتبەجێ 

ــۆی  ــی خ ــەرە ناکۆکەکان ــدا، فاکت ــە خاڵێک ل

ــی  ــە فەرمان ــن دەبێت ــەردەخەن و دابەزی س

ــی  ــە نەزمێک ــەوەی ک ــا ئ ــەت ت ڕۆژ_ هەڵب

لــە  ڕەنگــە  )کــە  نــوێ  هێژێمۆنیکيــی 

ــەوە ســاز ببێــت(  ڕێگــەی جەنگــی جیهانیی

و تەقینەوەیەکــی نوێــی کەشــەکان، دیســان 

پــێ  تــری گەشــە دەســت  ســەردەمێکی 

دەکات.

پرســی  بنــەوەڕا  لــە  لەمانــە  کام  هیــچ 

دەســەاڵتی پاوانکــراو ناگــۆڕن، دەگوترێــت 

کــە لــە ســەرمایەداریی مۆدێرنــدا هەندێــک 

دامــەزراوەی بەهێــز بــە ســەر پیشەســازییدا 

ســنووردارکردنەوەی  بــە  و  بااڵدەســن 

نرخــەکان  زیادکردنــی  و  بەرەنجــام 

بەرژەوەندیــی  لــە  داهــات  دەتوانــن 

و  کرێــکاران  بەهــای  بــە  و  خۆیــان 

دامــەزراوە ســەرمایەدارییە بچووکــرتەکان 

لەوێــوە  بکەنــەوە.  دابــەش  ســەرلەنوێ 

کــە ســەرمایەدارانی گەورەتــر ڕێژەیەکــی 

کــۆی  دەکەنــەوە،  کــۆ  داهــات  زیاتــری 

الیەکــی  لــە  دەکات؛  زیــاد  کۆکــراوەکان 

بەرزڕاگرتنــی  مەبەســتی  بــە  تــرەوە، 

دامــەزراوە  قازانجــەکان،  و  نرخــەکان 

ســەرمایەگوزاری  پانایــی  گەورەتــرەکان 

ــنووردار  لــە پیشەســازییەکانی خۆیانــدا س

دەربازگەکانــی  لێــرەوە  و  دەکەنــەوە 

ســنووردار  بەردەســت  ســەرمایەگوزاریی 

دەکەنــەوە. مۆنۆپۆلییــەکان، لــە ڕێگــەی 

ــەوەی درزی داواکاری و هــاوکات  قووڵکردن

الوازکردنــی دەرفەتەکانــی ســەرمایەگوزاری، 

لــە ڕووی تیۆرییــەوە، کردارانــە دابەزیــن 

حەمتــی و ناچارەکــی دەکەنــەوە. هەڵبــەت، 

لــە کــرداردا، »ســەرمایەداریی مۆنۆپۆلــی«ی 

پــاش جەنــگ تا ئــەم دوایییانە »گەشــەیەکی 

ــە  ــدا ل ــە زۆر بابەت ــوە... ل ــی هەب بەردەوام

ــووی خۆیــدا  ــژووی پێش هــەر شــتێکی مێ

لە کۆمەڵگا 
سەرمایەدارییەکاندا 

بەهای پارەیی 
بەرهەمێکی تایبەت، 
یەکسانە لەگەڵ کۆی 

ئەو حەقدەستانەی 
کە بە کرێکاران 
دەدرێت، لەگەڵ 
ئەو قازانجانەی 
کە دەبێتە هیی 

سەرمایەداران
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تێپەڕێــوە« )ســویزی(. بــەم جــۆرە، جارێکــی 

تــر نەبوونــی دابەزیــن لەبــەر ئامادەیــی 

فاکتــۆرە نەرمکــەرەوە بەهێــزە نابــاوەکان 

ڕوو دەکرێتــەوە: بااڵدەســتیی پــاش جەنگــی 

ــک  ــکا، کۆمەڵێ ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان واڵت

بەرهەمــی نــوێ و جۆرەکانــی تەکنۆلۆژیــا و 

ســەربازییەکان. تێچــوە 

کــە  ڕوونــە  چوارچێوەیەکــدا،  وەهــا  لــە 

ــووری  هــەر چەشــنە دەســتتێوەردانێکی ئاب

کــە فاکتۆریــی بەرینخوازانــە پشــتیوان و 

ــادا زاڵ  ــە بنەم ــکات دەتوانێــت ل ئاڕاســتە ب

ــۆ  ــدا. ب ــە ســەر هەڕەشــەی دابەزین ــت ب بێ

بانگەشــەی  کەینــزی  ئابووریــی  منوونــە، 

ڕێگــەی  لــە  ئــەوە دەکات، دەوڵــەت، چ 

ڕێگــەی  لــە  چ  و  خۆیــەوە  تێچوەکانــی 

دنەدانــی تێچــوە تایبەتەکانــەوە، دەتوانێــت 

کۆمەاڵیەتییــە  ڕووبــەرە  بــە  دەســتی 

بــگات  ڕا  کار  و  بەرەنجــام  دڵخوازەکانــی 

شــیکردنەوەدا  دوا  لــە  جــۆرە،  بــەم  و 

یاســاکانی جووڵــەی ئابووریی ســەرمایەداری 

ــس(.  ــز و مارک ــە کەین ــکات )بڕوان ــاری ب دی

ئەگــەرە ڕەت  ئــەم  کەممەرسەفیگــەراکان 

بانگەشــەی  تەنیــا  ئــەوان  ناکەنــەوە. 

ئــەم کارە هەنووکــە  ئــەوە دەکــەن کــە 

ــەرەوەی  ــی جیاک ــە الیەن ــە، چونک نەکردەی

مۆنۆپۆلــە  مۆدێــرن  ســەرمایەداریی 

ئاراســتەی  مۆنۆپۆلــی  ڕکابــەری:  نــەک 

ســەرمایەداریی بــەرەو دابەزیــن دەتلێنێــت؛ 

ــت  ــەم دابەزینــە دەس ــەی کــە ئ ــەو کات ئ

دنەدانــی  بــە  دەوڵــەت  دەکات،  پــێ 

ــەوە،  ــەڕووی دەبێت ــی گشــتی ڕووب داواکاری

بریــی  لــە  مۆنۆپۆلــکاران  پاشــان  بــەاڵم 

بەرینکردنــەوەی بەرهەمهێنــان و کار )وەک 

دامــەزراوە ڕکابەرییــەکان(، دژکردەوەیــان 

دەبێــت بەرانبــەر زیادکردنــی نرخــەکان. 

ــوان دەســەاڵتی  ــەم چەشــنە، بنبەســتی نێ ب

مۆنۆپۆلیــی  دەســەاڵتی  و  دەوڵەتــی 

لــێ  هەاڵوســانی  لەگــەڵ  دابەزیــن 

هەاڵوســانی«  »دابەزینــی  دەکەوێتــەوە: 

)ســویزی، هارمــەن 1980، شــەیخ 1978(. 

ــێتەوە  ــێ بکش ــە ملمالن ــەت ل ــەر دەوڵ ئەگ

کات  ئــەو  بگرێــت،  پێــوە  دەســت  و 

لــەم  ڕووبەڕوویــن.  دابەزینــدا  لەگــەڵ 

لەبــەر  قەیــران،  پەیدابوونــی  ڕوانگــەوە، 

پەرژانەســەر  بــە  دەوڵــەت  بێئارەزوویــی 

سیستەمی سەرمایەداری هەرگیز لە قەیران دەربازی نابێت
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ــی  ــدا ڕووداوێک ــە بنەڕەت ــەکان، ل مۆنۆپۆلیی

سیاســییە. تیــۆری کەینــزی بانگەشــەی ئــەوە 

ئابووریــی  توانــای  دەوڵــەت  کــە  دەکات 

ســەرمایەداریی  سیســتمی  بەڕێوەبردنــی 

ــووڵ  ــەم پێشــەکییە قب ــە و هــەر کــە ئ هەی

بکرێــت، هــەم بوونــی قەیــران و هــەم 

ــران  ــە[ قەی ــوون ل ــەوە ]و دەربازب چاکبوون

کۆمەڵێــک پرســن پێوەندیــدارن بــە ئامانجــە 

لــەو  توانایــە  ئــەم  کــە  سیاســییەکانەوە 

وەردەگرێــت.  لــێ  کەڵکــی  ئاڕاســتەیەدا 

ئەنجامەکــەی  کەرەکــە  چەشــنە،  بــەم 

سیاســیی  بەرنامــەی  کــە  ئەمەیــە 

لــە  مۆنۆپۆلییــەکان  ســنووردارکردنەوەی  

ڕێگــەی کۆنتڕۆڵــی نرخەکانــەوە، دانانــی 

یاســاکان و پالندانــی ئابووریــی بەهێــزی 

تێکدەشــکێنێت  هەاڵوســان  پشــتەوەی 

گەشــەکەرەکانی  تێچــوە  هــاوکات  و 

خۆشــگوزەرانیی کۆمەاڵیەتــی و تەنانــەت 

حەقدەســتە زۆرەکان نــەک چینــی کرێــکاری 

ــەوەی  ــە کەمکردن ــوو )ب ــرد، بەڵک ــێ ک وا ل

کــۆی  قازانجــی  لــە  داواکاری(  درزی 

ــەم  ــت. ب ــەرمایەدارییش دەبێ ــتمی س سیس

ــتمی  ــی سیس ــە ئابوورییەکان ــە، ناکۆکیی پێی

ســەرمایەداری دەتوانــن لــە چوارچێــوەی 

چارەســەر  و  البربێــن  سیاســی  پانتایــی 

ــاری  ــن گوش ــەی بتوانی ــەو مەرج ــن، ب بکرێ

پێویســت بهێرنێــت، تــا کاریگەریــی هەبێــت 

لــە ســەر دەوڵــەت.

ســویزی هۆشــیارانە خــۆی لــە ئەنجامگیرییە 

بەڵگاندنەکــەی  شــاراوەکانی  سیاســییە 

دەبوێرێــت، هــەر چەنــد هۆشــداری دەدات 

کــە ســەرمایەداران بــۆ خۆیــان دەتوانــن 

شــێوازگەلێکی نــوێ بــۆ ئیدارەدانــی سیســتم 

ــی  ــو، خول ــی ڕێڤی ــەوە )1979، مۆنتل بدۆزن

31، ژمــارەی 3 ل 12 تــا 13(. بــەاڵم ئەوانــی 

تــر زۆر کەمــرت تــوودار و قایمکــن. )بــۆ 

منوونــە بڕوانــە هەرینگتــۆن 1972، چ 12 

جۆراوجۆرەکانــی  ژمــارە   ،29 ل   ،1979 و 

باڤۆکــی Dollars and Senses بەتایبــەت 

ئۆکتۆبــەری 1979 و ژووییــە_ ئووتــی 1981 

ــا  ــر 1982 ل 589 ت ــی ت ــۆردۆن و ئەوان و گ

.)591

)با( تیۆری بچووکبوونەوەی کرێ

)Wage Squeeze Theories(

تیۆرەکانــی بچووکبوونــەوەی حەقدەســت 

گــرێ  گشــتییەکان  قەیرانــە  تێدەکۆشــن، 

ــتی  ــی ئاس ــی بەردەوامی ــە داگەڕان ــدەن ب ب

داگەڕانــی  ئاســتی  )بڕوانــە  قازانجــەوە 

ــە  ــە ک ــینی ئەمەی ــتپێک، ناس ــج(. دەس قازان

ــە  ــەی ک ــەو کات ــاندا_ ئ ــاری یەکس ــە ب _ ل

ــەن،  ــاد دەک ــتەقینەکان زی ــتە ڕاس حەقدەس

یاخــود مــاوە یــان توندیــی ڕۆژگار کــەم 

ــەم  ــج ک ــی قازان ــەوە، ئاســتی هێزەکی دەبێت

ــە دەربڕێنێکــی مارکسیســتی_  ــەوە. ب دەبێت

لــە بــاری یەکســاندا_ داگەڕانــی ئاســتی 

لــە  دەخوڵقێنێــت  داگــەڕاو  زیادەبەهــا، 

ســەرباری  قازانجــدا.  گشــتیی  ئاســتی 

هەمــوو ئەمانــە، ئەمــە بــەو مانایــە کــە 

حەقدەســتە  لــە  زیادبوونێــک   بڵێیــن 

و  مــاوە  ڕووی  لــە  )کــە  ڕاســتەقینەکاندا 

ــم دەکرێــت( ئاســتی  ــی کارەوە تەنزی توندی

قازانــج بــە پێــی ڕەوتەکــەی دادەبەزێنێــت. 

ئەگــەر ئاســتی قازانــج جیــا لــەم ڕەوتــە 

کات  ئــەو  بــکات،  داگــەڕان  لــە  ڕوو 

ڕاســتەقینەکان  حەقدەســتە  زیادبوونــی 

ــوختی  ــی پێش ــا داگەڕان ــراو( تەنی )تەنزیمک

ــەو  ــەر ب ــەوە. ه ــن دەکات ــج ت ــتی قازان ئاس

ــن،  ــدا دەبینی ــە بەشــی دوایی ــە ل جــۆرەی ک

بــەاڵم  مارکســە،  بەڵگاندنەکــەی  ئەمــە 

گــەر ئاســتی قازانــج بــە شــێوازێکی تــر 

ــا  ــەو کات تەنی ــکات، ئ ــوون ب ــە زیادب ڕوو ل

زیادبوونــی تەواوەتیــی خێــرای حەقدەســتە 

هــۆکاری  دەتوانێــت  ڕاســتەقینەکان 

داگەڕانــی ئاســتی قازانــج ڕوون بکاتــەوە. 

ئەمــە بانگەشــەیەکە کــە بــە شــێوەیەکی 

جۆرەکــی تیۆریســێنەکانی بچووکبوونــەوەی 

پێیــان  و  ئــاراوە  دەیهێننــە  حەقدەســت 

ئاڵوگــۆڕ  کۆمەڵێــک  غیابــی  لــە  وایــە 

گۆڕانــی  ڕاســتەقینەدا،  حەقدەســتی  لــە 

تەکنیکــی بــەرەو زیادبوونــی ئاســتی قازانــج 

و زیادبوونــی بــەراوردی قازانجــەکان لەگەڵ 

دەڕوات. حەقدەســتەکان 

تیــۆرەدا،  ئــەم  گێڕانەوەیەکــی  لــە 

گەشــەکەرە  قازانجــی  ئاســتی  ئــەم 

ڕەونەقــی  و  گەشــە  ڕاســتەوخۆ  پاشــان 

لــە  دەکاتــەوە،  قــووڵ  ســەرمایەگوزاری 

ڕاســتیدا  لــە  کــە  تــردا،  گێڕانەوەیەکــی 

بەرینکردنــەوەی  و  پــەرەدان  جۆرێــک 

تیۆریــی کەممەرسەفی/دابەزینــە، ڕێــژە و 

بــەراوردی قازانج-حەقدەســتی گەشــەکەر و 

ــوون،  ــە زیادب ــی ڕوو ل دەســەاڵتی مۆنۆپۆلی

درزی داواکاری و پاشــان ئاڕاســتەی سیســتم 
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بــەرەو دابەزیــن تونــد دەکاتــەوە، بــەاڵم 

دەوڵــەت دەتوانێــت نــەرم و قەرەبــووی 

بکاتــەوە و بــەم چەشــنە گەشــە و ڕەونــەق 

لــە هــەر دووکیانــدا،  بــکات.  بــەردەوام 

ئەگــەر گەشــە بــۆ بــازاڕی کار ئەوەنــدە 

ســنووردار  زێــدە  بــازاڕ  کــە  بخایەنێــت 

ورەیەکــی  وەهــا  کرێــکاران  و  ببێتــەوە 

ــدا بکــەن کــە داواکاریــی  ــە پەی جەنگاوەران

حەقدەســتەکەیان داگەڕانێکــی بــەردەوام 

ــە  ــکات، ل ــت ب ــدا دروس ــتی قازانج ــە ئاس ل

ئــەو کات قەیــران ڕوو دەدات.  کۆتاییــدا 

وەک هەمیشــە، تیــۆری بچووکبوونــەوەی 

خێراتــری  زیادبوونــی  حەقدەســت، 

چــاو  لــە  ڕاســتەقینەکان  حەقدەســتە 

ــە کارە  ــەک ک ــە بەڵگەی ــان دەکات وەبەرهێن

ئامادەیــە. قەیرانــەوە  پشــتەوەی  لــە 

مەمتاتیــکاڵ/  تێگەیشــتنی  منوونــە،  بــۆ 

دەڵێــن  وەک  لــە  نەریتــی  بیرکاریــی 

هەڵبژاردنــی تەکنیــک دەاللەتــە لــە ئاســتی 

ئــەوەی  مەگــەر  گەشــەکەر،  قازانجــی 

ــی حەقدەســتە ڕاســتەقینەکان  زیادبوونەکان

)شــەیخ بکاتــەوە  ئــاوەژوو  ڕەوتەکــەی 

مۆدێرنرتیــن   .)247 تــا   242 ل   ،a 1978

بچووککردنــەوەی  تیــۆری  الیەنگرانــی 

ــز  ــر )1979(، بۆلێ حەقدەســت، وەک ڕوومێ

)1981(، و ئارمســرتانگ و گلەیــن )1980( 

ئەوانــی  کــردوە.  خاڵەیــان  ئــەم  باســی 

هاجســۆن  وەک  کەســی  هەندێــک  تــر، 

)1975، ل 75 تــا 76( تەنیــا ســەقامگیریی 

ــە  ــان ب ــەی ئۆرگانیکیی ــی پێکهات ئەزموونەک

مۆدێــرن  ســەرمایەداریی  تایبەمتەندیــی 

لــە کۆتاییــدا کالێســکی )1971(  دانــاوە. 

بــاس  بەڵگاندنــە  ئــەم  ســەرچاوە  وەک 

دەوڵــەت  دەســتتێوەردانی  کــە  دەکــەن 

دەکاتــە  کەممەرسەفــی  ئاڕاســتەی 

دەبێــت  حەقدەســت.  بچووککردنــەوەی 

ــوەی  ــە چوارچێ ــەت ل ــت، تەنان ــان بێ بیرم

پێوەندیــدرەکان  نووســینە  و  ســەرچاوە 

نەریتییــەوە،  تەکنیکــی  هەڵبژاردنــی  بــە 

ڕاســتەقینەی  حەقدەســتی  زیادکردنــی 

ــتی  ــازدانی ئاس ــۆ س ــان ب ــیاوی وەبەرهێن ش

داگەڕانــی قازانــج نــە پێویســتە و نــە تــەواو. 

ئــەم خاڵــە بەئاســانی لــە دیاگرامەکانــی 

دراوە  پیشــان  236(دا  ل   ،a1978( شــەیخ 

حەقدەســت  ئاســتی  زۆرتریــن  تێیــدا،  و 

ــی  ــی پەتی ــەرەتایە( بەرهەم ــت س )مەبەس

کرێکارێکــە. هەمــوو 

گرینگــە  باســکردنەکەی  لێــرەدا  ئــەوەی 

ئەمەیــە کــە چــۆن قەیــران تەنیــا ئــەو کاتــە 

ڕوو دەدات کــە زیادبوونــی حەقدەســتی 

 )excessive( »کرێــکاران »لــە ڕادەبــەدەر

جێگەیەکــی  تیــۆرەدا  لــەم  دەبێتــەوە، 

ســەبارەت  ڕوانگەیــەک  بــۆ  فــراوان 

کــە  هەیــە  بوونــی  ســەرمایەداری  بــە 

دەتوانێــت هــەم حەقدەســتە ڕاســتەقینە 

گەشــەکەرەکان بداتــە کرێــکاران و هــەم 

ئاســتی قازانــج بــە ســەرمایەداران. لــەم 

ــە بنەمــادا دەتوانێــت  ــەت ل ــدەوە، دەوڵ دی

چاککردنــەوە گەاڵڵــە بــکات و بەڕێــوەی 

کرێــکاران  هــەم  مەرجــەی  بــەو  ببــات 

و  سازشــگەل  ســەرمایەداران  هــەم  و 

ڕێکەوتنگەلێکــی گونجــاو بکــەن، هەروەهــا 

هەر قەیرانێکی 
گشتی تەقینەوەی 
بەرباڵوی سەرمایە 
الوازەکان خێرا 
دەکاتەوە و هێرش 
بۆ سەر کار 
توند دەکاتەوە، 
کە یارمەتیی 
بووژاندنەوەی 
کەڵەکەکردن دەدات 
لە ڕێگەی چڕبوونەوە 
و کەڵەکبوونەوە
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ــوەن  ــەی بەڕێ ــەو قەیرانان ــش ب ــن پێ دەتوان

ال  دوو  هــەر  مەرجــەی  بــەو  بگرێــت 

بڕێــک نەرمــی بنوێنــن. ئەمــە بەگشــتی 

خاڵــی جیاکــەرەوەی تیۆرەکانــی ئەگــەرە 

کــە چلــۆن لــە کۆتاییــدا دەوڵــەت دەکەنــە 

یاســا  دیاریکردنــی  دەســەاڵتی  خاوەنــی 

ســەرمایەداری،  جووڵــەی  بنەڕەتییەکانــی 

هــەم هیــواکان و مــژدەی بەرگریکارانی قایم 

پــاڵ بــەم بۆچوونــەوە دەدات، کــە تەنانــەت 

ســەرمایەدارییدا،  دەســەاڵتدارێتیی  لــە 

سیاســەت دەتوانێــت جڵــەوی فەرماندەریــی 

سیســتم بــە دەســتەوە بگرێــت. ئەگــەر ئــەم 

ــی  ــەو کات، الن ــت ئ ــن بێ ــەکییە درۆیی پێش

کــەم، تاکتیکــەکان و ســرتاتیژیی دەوروبەری 

هەڕەشــەیەکی  بــەردەم  دەکەوێتــە 

شــتەیە،  ئــەو  ڕێــک  ئەمــە  جیدییــەوە. 

کــە هــەر وەک دواتــر دەیبینیــن، زادەی 

قەیرانــە. پێویســتیی  تیۆرەکانــی 

تیۆری پێویستی

)Necessity Theories(

تیــۆری پێویســتیی بنچینەیــی مۆدێــرن ڕێــک 

تیــۆری ئاســتی داگەڕانــی قازانجــی مارکســە. 

لــە  هەندێــک  تەنانــەت  ڕابــردوودا،  لــە 

ــی )وەک  ــۆری کەممەرسەف ــی تی ڤێرژێنەکان

تیۆرەکانــی  لوکزامبــۆرگ(  ڕۆزا  تیــۆری 

پێویســتی بــوون، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی 

ــەی  ــە پل ــە ســەملاوە کــە ب ــەم خاڵ گشــتی ئ

یەکــەم ئەمــە لەبــەر تێگەییشــتنی هەڵــەی 

لۆژیکیــی بەڵگاندنەکانی خۆیان ڕووی داوە. 

یاســای ئاســتی داگەڕانــی قازانــج هــەوڵ 

ــی  ــەرمایەداریی تووش ــۆن س ــە چ دەدات ک

گەشــەی  درێژمــاوەی  خولــی  کۆمەڵێــک 

خێــرا دەبێــت کــە لــە ڕووی پێویســتی و 

هاوشــێوەی  خولگەلێکــی  ناچارەکییــەوە 

دوایییەکانــی  قەیرانــە  و  خــاو  گەشــەی 

تیــۆری  لــە  شــتەی  ئــەو  دواوەیــە.  بــە 

کەممەرسەفــی لــە ڕێگــەی وەک دەرکەوێت 

تەقینــەوەی  وەک  دەرکییەکانــی  فاکتــۆرە 

کەشــفەکانەوە ڕوون دەکەنــەوە، مارکــس 

دەرەکییەکانــی  فاکتــەرە  ڕێگــەی  لــە 

جووڵەکانــی ئاســتی داگەڕانــی هێزەکییــەوە 

دەکاتــەوە. ڕوون 

چاالکیــی  کــۆی  بزوێنــەری  هێــزی 

زیادەبەهــا  و  قازانجــە  ســەرمایەداری 

مەبەســتی  بــە  شــاراوەکەیەتی.  بنەمــا 

ــا،  ــری زیادەبەه ــی زیات ــی هەرچ هەڵێنجان

یاخــود  کات  دەبێــت  ســەرمایەداران 

بکــەن  زیــاد  ڕۆژکار  تونــدی  و  کــرژی 

زیــاد  کار  وەبەرهێنانــی  بەتایبــەت  و 

ــەر  ــی کاریگ ــتی ڕکابەری ــە مەبەس ــەن. ب بک

دەبێــت  ســەرمایەدارن،  باقیــی  بەرانبــەر 

بــە  دەســتیان  هــاوکات  شــێوەیەکی  بــە 

ــر  ــی خوارت ــی بەرهەمهێنان ــوە یەکەکان تێچ

ڕا بــگات. زیادبوونــی ســەرمایەی نەگــۆڕ 

کێشــەکە.  هــەردوو  بــۆ  ڕێگەچارەیەکــە 

بەکورتــی، گەشــەی ســەرمایەی نەگــۆڕی 

)ماشــێنیکردنەوەی  کار  لەگــەڵ  گونجــاو 

ســەرەکیی  کەرەســتەی  بەرهەمهێنــان(دا 

یەکــەی  تێچوەکانــی  کەمکردنــەوەی 

ئەمانــە،  ســەرباری  بەرهەمهێنانــە. 

گەشــەی  کــە  دەریبخەیــن  دەتوانیــن 

مێتــۆدە  لــە  نەگۆڕیــش  ســەرمایەی 

پێشــکەوتوەکانی بەرهەمهێنــان ڕووی لــە 

ــە  هێنانەخــوارەوەی ئاســتی قازانجــە )بڕوان

ئــەو ســەرچاوانەی کــە لــە ئاســتی داگەڕانــی 

ــەرمایەدارە  ــەو س ــۆ ئ ــوە(. ب ــدا هات قازانج

تاکانــەی کــە ســەرەتا ئــەم میتــۆدە ئاوەاڵتــر 

تێچــوە  هەڵدەبژێــرن،  ســەرمایەخۆرترە  و 

لــێ  وایــان  یەکەکەیــان  خوارترەکانــی 

ــەوە  ــەم بکەن ــە نرخــەکان ک ــو ل دەکات تاک

و لــە ڕێگــەی ]خســتنی[ ڕکابەرانیانــەوە 

ــە  ــۆرە ل ــەم ج ــدەن و ب ــەرە ب ــان پ کارەکەی

ــازاڕ،  ــە ب ــرەوە ل ــکێکی گەورەت ــەی پش ڕێگ

ئاســتی قازانجــی کەمــرت قەرەبــوو بکەنــەوە. 

ــە  ــتم، ئەم ــۆ سیس ــێوەیەکی ب ــە ش ــەاڵم ب ب

دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە مامناوەنــدی 

ئاســتی قازانــج ڕوولــە کەمبوونــەوە بــکات. 

گەرچــی هۆکارگەلێکــی جۆراوجــۆر دەتوانن 

کاتــی ئــەم ئاڕاســتە پووچــەڵ بکاتــەوە، 

ــنوورە  ــوەی س ــە چوارچێ ــە ل ــەم فاکتەران ئ

دەجووڵێــن،  و  دەکات  کار  وردەکانــدا 

بــە چەشــنێک کــە داگەڕانــی بــەردەوام 

لــە ئاســتی قازانجــدا وەک ئاڕاســتەیەکی 

هەڵــدەدات. ســەر  بااڵدەســت 

ــدا،  ــژی زەمەنی ــی درێ ــژەی خولێک ــە درێ  ل

ئاڕاســتەی  ئــەم  کاریگەرییەکانــی 

ســەر  لــە  قازانجــە  ئاســتی  داگەڕانــی 

گــەورە«  »شــەپۆلێکی  ســەرمایەگوزاری 

قازانجــی  کــۆی  لــە  دەهێنێــت  دی  بــە 

ــەوە  ــرژی دەکات ــەرەتا ک ــە س ــدا، ک هێزەکی

تووشــی  و  دەکاتــەوە  خــاوی  پاشــان  و 

دواییــدا  قۆناغــی  لــە  دەکات.  دابەزینــی 
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داواکاریــی ســەرمایەگوزاری کــەم دەبێتــەوە 

دەســتێنێت،  پــەرە  زیــادە  توانســتی  و 

کــە کەوتنــی ســەرمایەگوزاریی  هــاوکات 

ــەوە،  ــان خاودەکات ــوێ گەشــە و وەبەرهێن ن

بــە جۆرێــک کــە حەقدەســتە ڕاســتەقینەکان 

ــدا  ــەڵ وەبەرهێنان ــەک لەگ ــت هاوت دەتوانێ

ــاد بــکات. بــە گوتەیەکــی  بــۆ ماوەیــەک زی

تــر، هــەم دیــاردەی کەممەرسەفــی و هــەم 

حەقدەســت  بچوکبوونــەوەی  دیــاردەی 

قەیرانــی  دواهاتەکانــی  بــە  وەک 

ــەم  ــەاڵم ئ ــەون. ب ــار دەک ــی دی قازانجدارێت

گشــتییەکان  قەیرانــە  هــۆکاری  دیاردانــە 

مێکانیزمــی  کۆمەڵێــک  چونکــە  نیــن، 

ــەرمایەدا  ــی س ــە کەڵەکەکردن ــەری ل جەوه

هەیــە کــە توانســت لەگــەڵ داواکاریــی 

ــگ دەکات  ــم و هاوئاهەن ــەردا تەنزی کاریگ

نــاو  لــە  حەقدەســتەکان  زیادکردنــی  و 

وەبەرهێنانــدا  زیادکردنــی  ســنوورەکانی 

ڕادەگرێــت )ســەرمایە، ب 1، چ 25، ب 1، 

.)1978 گاریگنانــی 

تەقینــەوەی  گشــتی  قەیرانێکــی  هــەر 

بەرباوی ســەرمایە الوازەکان خێرا دەکاتەوە 

و هێــرش بــۆ ســەر کار تونــد دەکاتــەوە، کــە 

یارمەتیــی بووژاندنــەوەی کەڵەکەکــردن لــە 

ڕێگــەی چڕبوونــەوە و کەڵەکبــوون و لــە 

ــەوە  ــۆی وەبەرهێنان ــی ک ــەی زیادکردن ڕێگ

مێکانیزمەکانــی  ئەمانــە  دەکات. 

سیســتمن،  »رسوشــتی«ی  چاککردنــەوەی 

ــەر داگاڕانــی بەردەوامــی ئاســتی  بــەاڵم لەب

قازانــج، الیەنــی جیاکــەرەوەی هــەر بــازدان 

ــاوەی ســەرکەوتوانە  و هەڵکشــانێکی درێژم

ئەمەیــە کــە ئاســتەکانی قازانــج و گەشــەی 

درێژمــاوە/ بــەردەوام بەگشــتی کەمــرت و 

لــە خوارترەوەیــە، بــە جۆرێــک کــە لــە 

ــەیەدا  ــەرمایەداریی بەس ــە س ــدا ک جیهانێک

و  دابەزیــن  کێشــەکانی  بااڵدەســتە 

لە هەر کەس بە پێی تواناکەی، بۆ هەر کەس بە پێی بڕی کاری ئەنجامدراو
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ــژەدا  ــە درێ ــر ل ــی گشــتی و عالەمگی بێکاری

ئــەم  کــە  لەوێــوە  دەبێتــەوە.  قووڵــرت 

ــۆ  ــەوە ب ــەرچاوەکەیان دەگەڕێت ــانە س کێش

کەڵەکردنــی ســەرمایەداریی خــۆی نــەک 

ــە  ــان حەقدەســتە ل ڕکابەریــی ناپێویســت ی

ئــەم  تەنیــا  ناتوانرێــت  ڕادەبــەدەرەکان، 

دەوڵــەت،  دەســتێوەردانی  بــە  کێشــانە 

ــا چ  ــدا ت ــی خۆی ــە نیەت ــە ل ــەوەی ک ــا ل جی

ــەر«  ــت، »چارەس ــکەوتوو بێ ــەک پێش ڕادەی

ــە  ــان ب ــت فەرم ــەت ناتوانێ ــت. سیاس بکرێ

ســەر سیســتمدا بــکات و ئەمــە نــاکات 

مەگــەر بیەوێــت دان بــەوە دابنێــت کــە 

قەیــران  بــۆ  ســەرمایەدارانە  ڕێگەچــارەی 

پێویســتی بــە هێرشــە بــۆ ســەر چینــی 

ڕێگەچــارەی  کــە  ئەمــەی  و  کرێــکار 

پێویســتی  خــۆی  وەک  سۆسیالیســتیش 

ــەر  ــۆی. ه ــتم خ ــەر سیس ــە بۆس ــە هێرش ب

باســی  یافــی )1976(  بــەو جــۆرەی کــە 

دەکات، پشتبەســتنی تایبەتــی تیۆرەکانــی 

دەوڵــەت  دەســەاڵتی  ســەر  لــە  ئەگــەر 

دەتوانێــت تەوەهومێکــی ترســناک بێــت. 

)هەروەهــا بڕوانــە قەیــران لــە کۆمەڵــگا 

ســەرمایەدارییەکاندا(.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە ئارمســرتانگ، پی، 

ــز، ئێــس 1981،  و گلەیــن ئــەی. 1980، بۆلێ

بورنــز، ئــەی. ئێــف. 1969، گاریگنانــی، پــی 

1979، هارمــەن، ســی 1980، هیلفێردینــگ، 

ڕۆدۆڵــف 1910، هاجســۆن، جــەی 1975، 

ئێــم  کالســکی،   ،1975 ڕاســێل  جاکوبــی، 

1934 )1971(، مەندێــل، ئــی 1972 )1975(، 

ڕومێــر، جــەی. ئــی. 1979، شــەیخ، ئــەی 

a1978 ،1978، ســویزی، پــۆل 1979_ 1982، 

ڕێڤیــو  مۆنتڵــی  بەرجەســتەکانی  وتــارە 

خولــی 31 )ژمارەکانــی 6، 3(، خولــی 32 

ــی 7، 5(،  ــی 33 )ژمارەکان ــارەی 5(، خول )ژم

ــی، دی 1976. ــارەی 2(، یاف ــی 34 )ژم خول

ئەنوەر شەیخ

)equality( بەرابەری

ــی دوو قۆناغــی  ــە پێ ــۆری مارکسیســتی ب تی

ــگای پۆســت شۆڕشــگێڕانە دوو جــۆر  کۆمەڵ

ــەم  ــە یەک ــان دەکات. ل ــەری دەستنیش بەراب

قۆناغــدا بنەمــای »لــە هــەر کــەس بــە پێــی 

ــڕی  ــی ب ــە پێ ــەس ب ــەر ک ــۆ ه ــەی، ب تواناک

دەبێــت.  بااڵدەســت  ئەنجامــدراو«  کاری 

ــەی  ــکردنە_ بەپێچەوان ــای دابەش ــەم بنەم ئ

کۆمەڵــگای  بەرگریکارانــی  بانگەشــەکانی 

ســەرەتا  هەنووکەیــی_  ســەرمایەداریی 

پۆســت  کۆمەڵــگای  لــە  تەنیــا  دەبێــت 

شــوێنەی  ئــەو  دی،  بێتــە  شۆڕشــگێڕانەدا 

ــە  ــەو پێی ــە ب ــەی ک ــەو پێوەران ــی ئ ــە باقی ک

دابەشــکاریی بەڕێــوە چــوە وەک کۆمەڵێــک 

ڕەت  نادادپەروەرانــە  و  نــاڕەوا  پێوەریــی 

دەکرێتــەوە.  ســەرباری ئەمانــە، لەوێــوە 

ــدا  ــە دەســتکەوتی تاکی ــەکان ل کــە جیاوازیی

النــی کــەم لەبــەر جیاوازیــی لــە بەهــرە 

و تواناییدایــە کــە یــان جەوهەریــن یــان 

ــە  ــوە ک ــان و لەوێ بەرهەمــی بارودۆخــی ژی

ژیانــی  بنەماڵەیــی  بــاری  و  شــوێنگەکان 

جیــاوازن  گەلێــک  جۆراوجــۆرەکان  تاکــە 

و  جەســتەیی  جیاوازییەکانــی  لــە  )هــەر 

ــواردن  ــاک و خ ــتییەکانی وەک پۆش پێداویس

تــا ئــەو بــارە جیاوازانــەی کــە بــە هــۆی 

جیاوازیــی ئەنــدازەی بنەماڵــە دەســەپێرنێت 

و لــەو منوونانــە(، ئــەم بنەمای دابەشــکارییە 

هێشــتا بــە مانــای بەرابەریــی مونســفانە 

ــە  ــادام ک ــە. م ــەر( نیی )هەڵســوکەوتی بەراب

ســەبارەت بــە کــۆی تاکــەکان بە شــێوەیەکی 

ڕووکەشــە پێوەرێــک بــە کار دەهێرنێــت کــە 

لــە »دیــدی ئەبســرتاکتەوە مونســفانە«یە، لە 

ــوکەوتێک  ــەڵ هەڵس ــەکان لەگ ــتیدا تاک ڕاس

ــەر«دا  ــەوە نابەراب ــەی مادیی ــە ڕوانگ ــە »ل ک

ڕووبــەڕوو دەبنــەوە.

پێــی  بــە  کــەس  هــەر  »لــە  بنەمــای 

پێــی  بــە  کــەس  هــەر  بــە  تواناییەکــەی، 

قۆناغــی  لەگــەڵ  پێداویســتییەکانی« 

کۆمۆنیســتیی واوەتــری کۆمەڵــگای پۆســت 

شۆڕشــگێڕدا دێتــەوە. تەنیــا لــە کۆمۆنیزمدایــە 

بــە  نابەرابــەرەکان  مرۆڤــە  لەگــەڵ  کــە 

نابەرابەرەکانیانــەوە  پێداویســتییە  کــۆی 

هەڵســوکەوتی بەرابــەر و یەکســان دەکرێــت. 

بــۆ منوونــە، ژەنیارێــک ئامێرێــک وەردەگرێــت 

کــە پێویســتی پێیەتــی، تەنانــەت ]ئەگــەر[ 

لــەم  و  نەیژەنێــت  گشــتیدا  شــوێنێکی  لــە 

منوونانــە. هەڵبــەت لێــرەدا پێشــگریامنەکە 

ــی  ــە بژێوی ــدا ک ــە کۆمەڵگایەک ــە ل ــە ک ئەمەی

ــن دەکات  ــوان زام ــۆ هەم ــی پێویســت ب مادی

و تێیــدا چیــرت جێگــەی بــۆ زنجیرەپلەکانــی 

ــە  ــە، هەوڵ ــی نیی ــەاڵت و  باوەڕپێکراوەی دەس

چــی  هــەر  کۆکردنــەوەی  بــۆ  گشــتییەکان 

ــاو دەچێــت.  ــە ن ــۆ خــۆی ل ــری رسوەت ب زیات

لــە وەاڵمدانــەوە بــەم ڕەخنــە بەربــاوەدا کــە 

ئــەم ڕوانگــە »یۆتۆپیایــی«ە، دەتوانیــن ئامــاژە 
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ــت  ــا پۆس ــۆی »بەه ــی خۆبەخ ــە پەیدابوون ب

زێــدە  کۆمەڵــگا  لــە  بکرێــت  مادییــەکان« 

پیشەســازییەکاندا. ئــەو کاتــەی هــەر کەســێک 

دڵخــوازەکان  چاالکییــە  لــە  ببێتــەوە  دڵنیــا 

ئــەم  فرەچەشــنکردنەوەی  ئەگــەری  )و 

چاالکییانــە( و پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان 

و  بــکات  بــەردەوام  چاالکییانــە  ئــەم 

ــەوە  ــۆ ئ ــدن ب ــن بەڵگان ــت، دەتوانی دەریببڕێ

ــاڵ  ــتهێنانی م ــۆ وەدەس ــەر ب ــە پاڵن ــن ک بکەی

ــاو  ــە ن ــدی ل ــدی هێ ــە هێ و رسوەت دڵخوازان

دەچێــت و چەشــنێک »میانەڕەویــی عەقانی« 

دروســت دەبێــت. بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە 

.1976 ئەگنێــش  هێلێــر، 

ئەیرینگ فێسچێر

)slavery( کۆیلەیی

کار لــە ژێــر چەشــنێک زۆرەملێــی ئابووریــدا 

ڕێســای بااڵدەســترتی مێــژوو بــوە و هێشــتا 

دووبارەیــە  و[  ]بــەردەوام  دیاردەیەکــی 

بــەردە  کــە  لەوێــوە  )کلوســتۆبێر(. 

منوونــەی  بەرچاوتریــن  و  بەناوبانگرتیــن 

ــوە  ــرەوی هەب ــاوەڕە ب ــەم ب ــرت ئ ــە پ کۆیلەی

کــە بــەردە هەروەهــا گشــتیرتین منوونــە 

بــوە؛ لێرەوەیە کاربــردی خوازەیــی »بەردە«، 

ــتێنی  ــە بەس ــا« ل ــەردەداری«، »بەردەئاس »ب

ــە  ــدا ل ــە ڕۆژاواییەکان ــە زمان ــە کار ل ــا ل جی

ســەرباری  الوە.  بــەم  کەونینــە  یونانــی 

ــە  ــە ل ــە ک ــتی ئەوەی ــە، ڕاس ــوو ئەمان هەم

بەگشــتی مێــژووی جیهانــدا، ژمــارەی منوونە 

)گەرچــی  نائــازادی  گشــتییەکانی  کەمــرت 

ژمــارەی وردی ئــەم منوونــە کەمــرت لــە بــەر 

بــەردەکان.  بــوە  زیاتــر  زۆر  دەســتدایە( 

بــەردە بــۆ خــۆی کااڵیەکــی تایبەتــی بــوە کە 

ــی  ــە خاوەندارێتی ــوە ل ــەری ب ــەد بێب ــا ئەب ت

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان، بێبــەری بــوو 

ــۆی  ــتیی کاری خ ــری و سەربەس ــە چاودێ ل

یاخــود بەرهەمەکانــی کاری خــۆی و بــە 

ســەر بەرهەمهێنانــەوەی خۆیــدا. ئــەم خاڵــە 

ســەبارەت بــە ســێرف )بڕوانــە ســێرفداری(، 

ــا زۆر  بــەردەی قــەرزدار، جووتیــاری کــەم ت

ــگای ئاســیایی، نۆکــەرە  ــە کۆمەڵ وابەســتە ل

ســپارتییەکان و باقیــی جۆرەکانــی کۆیلــەکان 

تــاک  کۆیلــەداری  ناگەڕێــت.  وەڕاســت 

بــەردەوام دەتوانێــت هەندێــک ئیمتیــاز بــە 

کۆیلەکانــی بــدات و تــا ئازادکــردن و پێدانی 

کۆیلەکان تا کۆتایییەکانی سەدەکانی ناڤین بەردەوام درێژەیان بە ژیانی خۆیان دا
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ئــازادی پــەرەی بداتــێ، بــەاڵم ئــەم کارە 

ــڕان  ــان داب ــاکات ی ــدار ن ــەکە خەوش پێناس

ــدا،  ــە سیســتمی کۆیلەیی ــاکات ل دروســت ن

لــە  سەرچەشــنێک  وەک  چەنــدە  هــەر 

ــە  ــەو پێی ــی ب ــە کۆیالیەت ــێوازێکی ورد ک ش

لــە کۆمەڵگایەکــی دیاریکــراودا کارکــردی 

هەیــە خــاوەن گرینگییــە_ بــە ئاشــکراترین 

ــە بەرانبەریــی نێــوان فرەچەشــنیی  شــێوە ل

ئازادکردنــی کۆیلــەکان لــە ڕۆمــای کەونینــە 

و خەســتییەکەی لــە واڵتــە یەکگرتوەکانــدا.

نییــە  ڕاســتییە  ئــەم  ســەر  لــە  قســە 

جیــاوازن  ڕادەیــەک  تــا  کۆیلــەکان  کــە 

ــا  ــە ئای ــارەوە ک ــەم ب ــەاڵم ل ــر، ب ــی ت لەوان

ــە  ــەم جیاوازیی ــەر ئ ــە س ــەوە ل جەختکردن

ــی  ــە ســەر ڕۆشــتێک و جەختکردنەوەیەک ل

ڕووتــە، ڕاوبۆچوونــی قــووڵ بوونــی هەیــە. 

بەگشــتی، بــژاردەی نێــوان ئــەم دوو فاقەیــە 

کــە ئایــا دەبێــت کۆیلەیــی بــە جۆرێــک لــە 

چەشــنی »کاری وابەســتە )یــان زۆرەملــێ(« 

چەشــن  بــە  کۆیلەیــی  یــان  دابنێیــن 

ــتنی  ــۆر. پاراس ــە ج ــەی ب ــن و باقییەک بزانی

جیاوازیــی بــەردە/ ســێرف تەنانــەت لــە 

الیــەن ئــەو کەســانەی کــە جیاکاریــی زیاتــر 

ــەوە  ــۆ واڵمدان ــە ب ــەوە کلیلێک ڕەت دەکەن

بــە دەســتەوە دەدات کــە لــە ڕوانگــەی 

شــێوازی  چەمکــی  لــە  مارکسیســتییەوە، 

شــێوەبەندیی  چەمکــی  و  بەرهەمهێنــان 

فۆڕمــی  ســێرفەکان  کۆمەاڵیەتیدایــە. 

گونجــاوی کار بــوون لــە فیۆدالیــزم )بڕوانــە 

بــەردەکان  و  فیۆداڵــی(دا  کۆمەڵــگای 

توخمێکــی  کەونینــەدا،  کۆمەڵــگای  لــە 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  پێوەندییــە  گرینگــی 

بەرهەمهێنــان بــوون لەگــەڵ خاوەندارێتیــی 

کااڵییــدا. بەرهەمهێنانــی  و  تایبەتــی 

ئاڵۆزییــەکان دەســت  کــە  ئەمانەیــە  دوای 

ــی  ــی گریک ــە جیهان ــەرەتا، ل ــەن. س ــێ دەک پ

ڕۆمایــی، نــەک کۆیلەیــی لــە ناوچەکانی بەری 

خۆرهــەاڵت، کــە ســەردەمانێک بــە بەشــێکی 

ئێمپراتۆریایــی ئێــران دادەنــرا، گرینــگ نییــە، 

بەڵکــوو وا دەردەکەوێــت لــە زۆربــەی پارێزگا 

باکــووری و خۆرئاواییەکانــی ئیمپراتۆریایــی 

ڕۆمــدا شــتێکی ئەوتۆیــش نەبــوە )بڕوانــە 

کۆمەڵــگای کەونینــە(. لێــرەدا هێــزی کاری 

دەرەجەگەلێکــی  ملکەچــی  دراوە  گــرێ 

جۆراوجــۆر، بــەاڵم کەمــرت، نائازادییــە، بــۆ 

منوونــە، ئــەم هێزانــە بــە کااڵ دانەدەنــران 

ئامڕازەکانــی  خاوەنــی  کــەم  النــی  پــرت  و 

بەرهەمهێنانــی خۆیــان بــوون )فینلــی 1981، 

pt 2(. بــە گوتەیەکــی تــر، کاری گرێــدراو لــەو 

کۆمەڵگایانــەدا بــوون و کارکــردی هەبــوو کــە 

ــەی  ــی بەرهەمهێنەران ــاوەن پێوەندیگەلێک خ

ئــەم  )چ  بــوون  جۆراوجــۆر  کۆمەاڵیەتیــی 

کۆمەڵگایانــە هەندێــک بەشــی یەکەیەکــی 

ئێمپراتۆریــای  بەتایبــەت  تاکانــە،  سیاســیی 

ڕۆم بووبایــەن و چ نەبووبایــەن(. کەواتــە، 

کۆمەڵێــک  بــە  و  چارەســەرنەکراو،  پرســی 

ئەمەیــە  گرینگــەوە،  تیۆریــی  لێکەوتــەی 

بەرهەمهێنــەرەکان  پێوەندییــە  ئایــا  کــە 

ــن  ــوون کــە بەربەســت ب ــاواز ب ــدە جی ئەوەن

ــە شــێوەبەندیی  ــک ل ــۆ وەهــا کۆمەڵگاگەلێ ب

شــێوازی  تێیــدا  کــە  یەکــە  کۆمەاڵیەتیــی 

بەرهەمهێنانــی کۆیلەیــی بااڵدەســت بــوو.

کۆیلەکان لە 
سەرانسەری مێژووی 

مرۆڤدا بوونیان 
هەبوە، بەاڵم 

وەک هێزی کاری 
بااڵدەست، تەنیا لە 

خۆرئاوا لە چەند 
خول و ناوچەدا 
بوونیان هەبوە
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ئــەم  زۆر  تــا  کــەم  هۆگریــی  بــە  دوەم، 

دوایییانــە بــە کۆیلەیــی لــە کۆمەڵگا ســاکارە 

کۆمەڵێــک  ئاســیایییەکاندا  و  ئەفریقــی 

وا  پێشــەوە.  گرفتــی هاوشــێوە هاتوەتــە 

ــاو  ــە ن ــی زاڵ ل ــە بۆچوون ــت ک دەردەکەوێ

ــی  ــە وەالنان ــە، کــە ب مرۆڤناســەکاندا ئەمەی

پێناســەی  لــە  خاوەندارێتــی  الیەنــی 

کۆیلەیــی و چۆنێتیــی »نامــۆ«ی بــێ خــزم و 

کــەس و کار وەک تایبەمتەندیــی کۆیلــە، بــە 

ــدا ســەر بکــەون. ســەرباری  ســەر گرفتەکان

هەمــوو ئەمانــە، مرۆڤناســە مارکسیســتەکان 

دەبێــت چنگنانەچنــگ بــن لەهەڵ شــێوازی 

مرۆڤناســی(.  )بڕوانــە  بەرهەمهێنانیشــدا 

بــەم چەشــنە مــی یاســۆ )1975( گلەیــی 

گشــتی  »تیۆرێکــی  هیــچ  کــە  دەکات 

ــێ  ــان پ ــەری ئەوەم ــە ئەگ ــە ک ــی نیی بوون

ــە  ــەی ک ــین« و ئەم ــی بناس ــدات کۆیلەی ب

»ڕاســتییەکەی ڕوون نییــە کــە کۆیلەیــی 

»بەرهەمهێنــان«ە«.  پێوەندییەکــی  تەنیــا 

1980دا(  واتســۆن  )لــە  بلــوخ   موریــس 

دەڵێــت کــە »دەبێــت کــۆی ئــەم مافــە 

بپارێزیــن کــە بــۆ ئــەو مەبەســتانەی لــە بەر 

ــەی  ــێوەگەلێکی بەرهەمهێنەران ــە ش چاومان

ــن«. ــک بخەی ــەم ڕێ ــان ک ــۆر ی جۆراوج

ئاڵۆزیــی ســێیەم ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە 

بــۆ بوونــی ئاشــکرای کۆمەڵــگا کۆیلەیییەکانی 

ئەمریــکای  بەتایبــەت  نــوێ«  »جیانــی 

بڕازیــل  و  کاراییــب  ناوچــەی  باشــوور، 

)پێــدگاگ 1976(. هــەر بــەو جــۆرەی مارکــس 

ــوەن، ل 513( ــی پەنگ ــە )چاپ ــە گرۆندریس ل

ــە  ــە هەنووک ــتییەی ک ــەم ڕاس دا نووســی: »ئ

نــەک خاوەندارانــی کێڵگــە لــە ئەمریــکادا 

ئەوانــە  بەڵکــوو  ســەرمایەدار،  ناونانێیــن 

ســەرمایەدارن، لــە ســەر بوونــی ناباویــان 

ــە بــازاڕی جیهانیدایــە کــە بنەماکــەی کاری  ل

ئــازادە«. ئــەم دۆخــە نابــاوە بێگومــان کلیلــی 

کــە  جیاوازییــەی  بــەم  دەستڕاگەیشــتنە 

ــەوە،  ــاڵ دەبێت ــوێ بەت ــی ن ــی جیهان کۆیلەی

بەتــاڵ  کەونینــە  کۆیلەیــی  حاڵیکــدا  لــە 

ــەی  ــە ڕێگ ــی ل ــی ئەمریک ــەوە. کۆیلەی نابێت

موتەممەمێــک لــە یاســای بنەڕەتیــی 1865دا 

یەکجارەکــی کۆتایــی پــێ هــات و جێگەکــەی 

ــی  ــی ڕۆم ــی یۆنان ــازاد، کۆیلەی ــە کاری ئ دای

ســەدەییدا  درێــژەی خولێکــی چەنــد  لــە 

جێگەکــەی نــەک نەدایــە کاری ئــازاد، بەڵکوو 

دایــە جۆرێــک کاری گرێــدراو کــە لــە کۆتاییدا 

لــە درێــژەی پرۆســەیەکدا و بــە ئاوازێــک کــە 

هێشــتا بەتونــدی جێگــەی موناقەشــەیە )بــۆ 

منوونــە دوکێــس 1979( پێگەیشــت بــەرەو 

ســێرفداری و هیچــکات بەتــەواوی شــانی 

لــە بــەر نەترازانــد: کۆیلــەکان لــە ڕێژەیەکــی 

ــدا  ــەدەکانی ناڤین ــی س ــا کۆتایییەکان زۆردا ت

خۆیــان  ژیانــی  بــە  درێژەیــان  بــەردەوام 

دا، گەرچــی چیــرت فۆرمــی بااڵدەســتی کار 

نەبــوون )ڤەرلیندێــن 77_ 1955(.

وەهــا »مانــەوە« )survival(یــەک بەشــێکی 

شــێوەبەندیی  چەمکــی  جەهەریــی 

ــەری  ــە سەرانس ــەکان ل ــە. کۆیل کۆمەاڵیەتیی

مێــژووی مرۆڤــدا بوونیــان هەبــوە، بــەاڵم 

لــە  تەنیــا  بااڵدەســت،  کاری  هێــزی  وەک 

خۆرئــاوا لــە چەنــد خــول و ناوچــەدا بوونیان 

ژمــارەی  چەشــنە،  بــەم  هــەر  هەبــوە. 

قەیرانە 
ئابوورییەکانی 
کۆماری وایمار 
کاریگەریی لە سەر 
برێشت دانا و لە 
1928دا ئەنجامەکەی 
بڕیارێک بوو 
لە ئاڕاستەی 
گەاڵڵەکردن و 
داڕشتنی »شانۆی بۆ 
سەردەمی زانست«
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لــە ســەر زەویــی  کــە  ئــازاد  وەرزێرانــی 

پیشــەوەرانی  و  دەکــرد  کاریــان  خۆیــان 

ســەربەخۆی ئــازاد لــە شــارەکان لــە کۆمەڵــگا 

کۆیلەدارییەکانــدا زۆر مانــەوە، بەتایبــەت 

لــە جیهانــی کەونینــە کــە تێیــدا بوونــی ئــەم 

کەســانە بــۆ ئۆپێراســیۆنی ســەرکەوتوانەی 

جــاران  زۆر  کۆیلەیــی  بەرهەمهێنانــی 

ــوەری  ــی 1980(. پێ ــوو )گارێنس ــی ب بنەڕەت

ــێوازی  ــوڵتەی ش ــی س ــی چۆناوچۆنی تاقیکاری

ــە ژمــارەی  ــەک ل ــی ن ــی کۆیلەی بەرهەمهێنان

ــە  ــدا، وات ــە پێگەکەیان ــدا بەڵکــوو ل کۆیلەکان

لــە ڕووبەرەدایــە کــە نوخبــەکان بــۆ رسوەتــی 

خۆیــان پێــی وابەســتەن و گــرێ دراویــن.

ئۆمپۆلــۆ،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

دوکێــس   ،1982 جــەی.  پوچــی،  و  ســی 

1979، فینلــی، پــی. 1979، فینلــی، ئێــم. 

 ،1982 وای.  گارلێــن،   ،1982  ،1980 ئــای. 

کلۆســتێربور،   ،1980 پــی.  گارێنســی، 

دەبڵیــوو. 1960، مــی یاســو، ســی. 1975، 

پادگــوگ، ئــاڕ. ئــەی. 1976، ڤێرلیندێــن، ســی 

77_ 1955، واتســۆن، جــەی. ئێــڵ. 1985، 

)هەروەهــا لیســت بــۆ زانیاریــی زیاتــری 

کۆمەڵــگای کەونینــە و بــۆ کتێبنامەیەکــی 

.)1980 فینلــی،  بەربــاو،  ئێدیتکــراوی 

موزێز فینلی

برێشت، بێرتۆلت
)Brecht, Bertolt(

 1898 فێڤریــەی  10ی  لەدایکبــووی 

 1956 کۆچکــردووی  ئۆکســبۆرگ،  لــە 

شــانۆنامەنووس،  برێشــت  بێرلیــن.  لــە 

نووســەریی  کاری  تیۆریســت،  و  شــاعیر 

شــادمان  نەفرەتلێکــراوی  شــاعیری  وەک 

ــە  ــق ب ــە عەش ــەر و ب ــحاڵ و تازەگ و خۆش

چشــتە ئەمریکییەکانــەوە دەســت پــێ کــرد 

)»دەربــارەی بــی. بیــی هــەژار« بەعــل، لــە 

جەنگەڵــی شــاران(، و هەروەهــا هەوڵــی دا 

مناییشــی ئەڵامنیــا هــەم لــە کۆتوبەنــدی 

هــەم  و  هەســتەکییەکان  توندڕەوییــە 

ڕزگار  ئێکپێرسیۆنیســتیەکان  توندڕەوییــە 

بــکات.

قەیرانــە ئابوورییەکانــی کۆمــاری وایــامر 

ــە  ــا و ل ــت دان ــەر برێش ــە س ــی ل کاریگەری

1928دا ئەنجامەکــەی بڕیارێــک بــوو لــە 

ئاڕاســتەی گەاڵڵەکــردن و داڕشــتنی »شــانۆی 

شــانۆنامەکان،  زانســت«.  ســەردەمی  بــۆ 

دێکــۆرەکان، یارییــەکان و دەرهێنانــی ســارد، 

ســەرقاڵکەر و ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــە 

ــە دەرخــەری دووڕیانگەلــی  پەردەوردەکاران

کــە  مۆدێرنــن،  کۆمەڵــگای  ناخۆشــیی 

ــی  ــاوەرە )ناواخن ــار و ی ــێ ی ــدا ب ــاک تێی ت

کــە  ئەمەیــە  مرۆڤــە«  »مــرۆڤ  شــانۆی 

تاقــە  نییــە«( و  »مرۆڤێــک هیــچ کــەس 

ڕێکخســن  بیرکردنــەوە،  تازەکانــی  ڕێگــە 

مــرۆڤ  کاتــەی  »ئــەو  وەبەرهێنانــەوە  و 

)ناواخنــی  دەکات«  مــرۆڤ  یارمەتیــی 

شــانۆی بادێــن ئەکتەریــامن فێــر دەکات( 

Bertolt Brecht
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ئینســانی  ژیــان  دیســانەوە  دەتوانێــت 

بکاتــەوە کــە خۆویســتی و قازانجپەرەســتیی 

کوێرکوێرانــەی ســەرمایەداریی وەحشــیانەی 

کردوەتــەوە.

ــەم  ــەت ئ ــە فەزیل ــکار و ب ــتی گومان برێش

ڕوانگــە ئەخالقییــەی لەگــەڵ خوێندنــەوەی 

ــا  ــس، و ت ــی مارک ــەیی بەرهەمەکان هەمیش

ڕادەیــەک لینیــن کامــڵ و تــەواو کــرد. ئــەو 

کاتــەی کــە برێشــت ســەرقاڵی خوێندنــەوە 

شــانۆنامەی  بــۆ  بــوو  ســەرەتایییەکان 

کتێبــی  کوشــتارگەکان  پیــرۆزی  یوهانــای 

بــە  ئــەو  کــرد.  کەشــف  ســەرمایەی 

لــە هــاوکارە  )یەکێــک  ئــی. هاوپتامنــی 

جۆراوجۆرەکانــی( گــوت کــە »مــن دەبێــت 

ــەری  ــەم« )ئەکتۆب ــێ بگ ــان ت ــە هەمووی ل

1926(. بیســت ســاڵ دواتــر مانیفێســتی 

حیزبــی کۆمۆنیســتی کــرد بــە »شــیعری 

لوکرێتیــووس،  بەناوبانگــی  گەلێــک 

دەربــارەی رسوشــتی چشــتەکان، دەربــارەی 

ــی  ــی دۆخ ــتی بوون ــتێک وەک نارسوش چش

)ڤۆلکێــر 1975، ل 47، 134(. بۆرژوایــی« 

مارکســیزمی برێشــت تــا ڕادەیەک بانگەشــە 

کۆمۆنیســتی  حیزبــی  زانســتییەکانی 

مامۆســتایان  ڕادەیەکیــش  تــا  و  ئەڵامنیــا 

و ئــەو مۆرشــێدانە هەوێنــی بــوون کــە 

ــەو وەک هــاوڕێ و لــف و لنگــەی خــۆی  ئ

ــن  ــە دەتوانی ــۆ منوون ــوون، ب ــی بژاردب هەڵ

لــە دیارترینەکانیــان فریتــس شــرتینبێرگ، 

کــۆرش و بێنیامیــن نــاو ببەیــن. برێشــت 

ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــۆی لەب دیالێکتیکــی ئادۆرن

پــڕ )ماتریالیســتی( نەبــوو ڕەت دەکردەوە و 

گاڵتــەی بــە گروپــی قوتابخانــەی فرانکفۆرت 

خانەدانــی  و  دەربــار  ڕۆشــنبیرانی  وەک 

)ڕۆمانــی  دەکــرد  بۆرژوایــی  ســەردەمی 

توورانــدۆت   ،)Tui-Roman( دراو  دوو 

)Turandot((. برێشــت تیــۆری ڕیالیزمــی 

نادیالێکتیکــی  تیۆرێکــی  وەک  ئەدەبیــی 

و ڕوو لــە ســەرکوتی خەیــاڵ و بزۆزیــی 

ــی  ــی و جۆراوجۆری ــردەوە )»پانای ڕەت دەک

شــێوازی ڕیالیســتیی نووســین«(، و بێزاریــی 

خــۆی لــەو دەســەاڵتە ئەدەبــی_ سیاســییەی 

کــە لــۆکاچ لــە مۆســکۆدا هەیبــوو دەربــڕی.

لــە  بــوو  بێبــەری  خــۆی  بــۆ  برێشــت 

یەکێتیــی  لــە  دەســەاڵت  و  کاریگــەری 

بیرمەندانــی  هونەرمەنــدان-  ســۆڤیەتدا. 

خزمــی، کۆمەڵێــک کەســی وەک هاوڕێکەی 

ــان ڤــی. مایەرهۆلــت  ســێرگی تێرتیاکــۆڤ ی

ــێ دراو  ــرای س ــا ئۆپێ ــران و تەنی ــاو ب ــە ن ل

)Threepenny Opera( لــە کاتــی ژیانــی 

برێشــتدا چــوە ســەر ســەحنە و بەڕێــوە 

ــە دەســەاڵت  ــە ڕۆژی ب ــرا. برێشــت کــە ل ب

لــە  خــۆی  کەوتــە  هیتلێــردا  گەییشــتنی 

بــوو  هیــوادار  خرایــەوە،  دوور  ئەڵامنیــا 

ــە ســەر ســەحنەی  ــدا بتوانێــت ل ــە کۆتایی ل

ــەرکەوتن  ــرادۆی س ــی ب ــانۆ بازرگانییەکان ش

بــە دەســت بهێنێــت؛ بــەاڵم نــە توانیــی 

جێگــەی خــۆی لە دڵــی ســەرمایەگوزارەکاندا 

بکاتــەوە و نــە چەپــی ئەمریــکا بووروژێنێت 

کــە خوانێکــی بەرچــاوی لــە باخەڵدایــە 

ــە  ــە ل ــااڵنەی ک ــەو س ــکات. ئ پێشکەشــی ب

ســانتامونیکا و نیۆیۆرکــدا بــوو )47_ 1941( 

هەلپەرســتانە  دابەزێنێکــی  دابــە  بــواری 

برێشت دەیویست 
ببێتە مارکسی 
شانۆی پۆست 
سەرمایەداری 
و پۆست 
سووبژێکتیڤیست. 
ئەو دەستوورەی کە 
بۆ ڕوونکردنەوەی 
پڕاکتیکی خۆی بە 
دەستییەوە دەدا، 
هەموویان کۆمەڵێک 
تێگەییشتنی 
پێویستن لە 
ئێستاتیکای 
مۆدێرندا
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لــە شــێوازی کارەکەیــدا، هــاوکات کــە ئــەم 

ســااڵنە تەنیــا بــە شــێوەیەکی پەراوێــزی 

پانتایــی دەستڕاگەییشــن بــە بەرهەمەکانــی 

ــا  ــەوە ئەورووپ ــاد کــەس. برێشــت گەڕای زی

خــۆی  مێتۆدەکانــی  و  شــانۆنامەکان  تــا 

بێرلیــن  گروپەکــەی  یارمەتیــی  بــە 

ــتەی  ــەو دەس ــات )ئ ــوە بب ــێمبل، بەڕێ ئانس

ئەســتۆی  لــە  بەڕێوەبردنەکــەی  کــە 

ــانۆ،  ــەورەی ش ــەری گ ــەرەکەی، ئەکت هاوس

ــەم  ــوو(؛ ســەفەرەکانی ئ ــل ب ــێ وایگێ هێلێن

دەســتە شــانۆییە شــێوازی کــردەی شــانۆیی 

فەرانســا،  لــە  1950ی  دەیــەی  یەکالیــی 

بریتانیــای کەبیــر، ئیتالیــا و پۆلەنــدی دیــاری 

ــرد. ک

مارکســی  ببێتــە  دەیویســت  برێشــت 

شــانۆی پۆســت ســەرمایەداری و پۆســت 

دەســتوورەی  ئــەو  سووبژێکتیڤیســت. 

پڕاکتیکــی  ڕوونکردنــەوەی  بــۆ  کــە 

چەمکــی  دەدا_  دەســتییەوە  بــە  خــۆی 

)و  ]حەماســی[  »ئێپیــک«  شــانۆی 

تەکنیکەکانــی  و  »دیالێکتیکــی«(،  پاشــرت 

»مەودا«دانــان لــە ئەکتــەری، دەرهێنــەری و 

نووســەریدا_ پاکیان کۆمەڵێک تێگەییشــتنی 

ــدا، بــەاڵم  ــە ئێســتاتیکای مۆدێرن پێویســن ل

ــە  ــتوورانە ل ــەم دەس ــە ئ ــن ک ــت بزانی دەبێ

کــرداردا چــۆن دەردەچــن و لــە کڵ دەردێــن 

و شــانۆنامەگەلێکی وەک دایــک، یووهانــای 

پیــرۆزی کوشــارگەکان، کاری کــراوە، نەنکــە 

دالوەر )Mother Coourage(، ســەرکەوتنی 

 The Resistible( ــی ــوورۆ ئۆی ــی ئارت حەمتی

Rise(، بازنــەی گەچیــی قەفقــازی و گالیلــۆ 

گالیلێیەکــە هــەم خــاوەن ئــەو بزۆزییــە 

ــی  ــی دیالێکتیک ــە بابەتێتی ــەن ک جەوهەریی

بەردەنــگ  هــەم  و  دەکات  پــەروەردە 

ڕادەکێشــێت و ســەری قــاڵ دەکات.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە بێنتلــی، ئێریــک 

 ،1964  ،1961 بێرتۆلــت  برێشــت،   ،1981

 ،1976 فرێدریــک  ئیوێــن،   ،1976  ،1971

ئێریــکا  مۆنــک،   ،1972 جــۆن  فیوجــی، 

ــر.  ــچ. 1977، ڤۆلکێ ــۆپس، کارل ئێ 1972، ش

.1968 جــۆن  ویلــت،   ،1975 کالوس 

لی بەکسەندال

بێرنال، جۆن دیزمۆند

)Bernal, John Desmond(

قــەزای   ،1901 مــای  10ی  لەدایکبــووی 

ئیرلەنــد؛  تیپێراریــی  ناحیــەی  نێنــاگ 

 1971 ســێپتەمبەری  15ی  کۆچکــردووی 

لــە لەنــدەن. ستاییشــکەران و هاوڕێیانــی 

ــی  ــی زانســت و قووڵ ــەر بەرباوی ــال لەب بێرن

و  رسوشــتی  دیــاردە  ناســینی  پانتایــی  و 

کۆمەاڵیەتییــەکان، پێیــان دەگــوت »زانــا«. 

یەکێــک لــە هاوڕێکانــی نــاوی نــا »مزبلەیــی 

ئامــادەی هەمــوو شــوێنێک«. بێگومــان ئــەو 

بەناوبانگرتیــن زانســڤانی نــاو »زانســتڤانە 

ســوورەکان«ی دەیــەی 1930 دادەنــرا کــە 

کاریگــەری و دەســەاڵتەکەی بــۆ چەمکــی 

ئۆرتۆدۆکــس  مارکســیزمی  کــە  زانســت 

بەتایبــەت لــە بریتانیــا و یەکێتیــی ســۆڤیەتدا 

کارێکــی  زانســتڤان  وەک  بــوو.  گرینــگ 

گرینگــی لــە بلوورناســیی ئەشــەعەی ئیکســدا 

کــرد کــە یارمەتیــدەر بــوو تاکــو بنچینەکانــی 

دەوری  دابڕێــژن.  مۆلۆکولــی  بایۆلۆژیــای 

کەشــفەکانی  بەقــەد  ورووژێنەریشــی 

قوتابییەکانــی  لــە  دوان  بــوو.  گرینــگ 

دۆرۆتــی حاجکیــن و ماکــس پێرووتــز لــە 

بێرنــال  نۆبێلــن.  بەناوبانگەکانــی خەاڵتــی 

بــوو بــە ئەندامــی  ئەنجومەنــی ســەڵتەنەتیی 

بیربرکــی  کالێجــی  مامۆســتای  و   )FRS(

لەنــدەن و هــەم بــراوەی خەاڵتی ســتالین )کە 

دواتــر نازککارانــە و بــەوردی ناوەکــەی گــۆڕا 

بــە خەاڵتــی لینیــن( و هــەم میدالیای ئــازادی 

ــی  ــە یەکگرتوەکان ــا واڵت ــی خورم ــە دەرخت ب

ــەوە  ــرت ل ــی پ ــە وزەی خەیاڵ ــکا. ڕەنگ ئەمری

بێقــەرار بــوو کــە بتوانێــت ماوەیەکــی درێــژ 

و بــەو جــۆرەی کــە دەشــێت بــە ڕامــان 

لــە ســەر پرســێکی تایبــەت چــڕ ببێتــەوە 

ــە ڕووی  ــە ل ــە جــۆرەی ک ــەی ب ــوو کارەک تاک

ــەی  ــت ئەنجامەک ــەوە وا دەردەکەوێ نەریتیی

بێــت.  زانســتییەکان  دەســکەوتە  بانرتیــن 

بۆچوونەکــەی ســەبارەت بــە چارەســەریی 

بــە  یارمەتیدانــی  لــە  ئاڵــۆزەکان،  پرســە 

جەنگــی  هەوڵەکانــی  زانســتیی  الیەنــی 

ــە ئۆپێراســیۆنی  ــەت ل ــی دوەم، بەتایب جیهانی

 )D- Day( ــی دی دی ــە پالندانان ــن ل ڕێکەوت

)= ڕۆژی 6ی ژوەنــی 1944، ڕۆژی هێــرش 

هاوپەیامنــان  ئەرتەشــی  دامەزرانــی  و 

لــە فەرانســا(، واتــە گەورەتریــن هێرشــی 

دەریایــی مێــژوو، بوارێکــی شایســتەی پەیــدا 

ــرد. ک

 1920 دەیــەی  ســەرەتاکانی  لــە  بێرنــال 

لــە کێمربیجــدا بووبــە کۆمۆنیســت و لــە 

ــەوەی ئەندێشــە مارکسیســتییەکان  باوکردن
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لــە نــاو زانســتڤاناندا گەلێــک چــاالک بــوو. 

ئــەو بەتونــدی کەوتــە ژێــر کاریگەریــی 

ئامادەیــی لیژنــەی نوێنەرایەتیــی ســۆڤیەت 

نێونەتەوەیــی  »کۆنگــرەی  لــە   1931 لــە 

لــە  تەکنۆلۆژیــا«  و  زانســت  مێــژووی 

و  بوخاریــن  پاڵیــدا  لــە  کــە  لەندەنــدا 

باقییەکەیــان بــە زمانێکــی ڕەســا و ڕوون 

بەڵگاندنیــان کــرد کــە بەپێچەوانــەی بــاوەڕە 

نەریتییــەکان بــە خەســڵەتی ســەربەخۆی 

زانســت، دەبێــت زانســت لــە پێوەندیــدا 

بــە پێگەیشــتنی بەرهەمهێنانــەوە ڕەچــاو 

ــەوە  ــوو ڕوویەک ــە هەم ــال ل ــت. بێرن بکرێ

نوێنــەری  ئەفســووناویرتین  و  بەتینرتیــن 

بــە  زانســت  کــە  بــوو  ڕوانگەیــە  ئــەم 

ئابــووری  تــەواوەوە پێگەیشــتنی  وردیــی 

لەمــە  گرینگــرت  ڕەنگــە  و  دەنوێنێتــەوە 

دەبێــت زانســت بــە ڕێنوێنی سیاســەتدانانی 

و  وتــار  بزانیــن. کۆمەڵیــک  کۆمەاڵیەتــی 

ــان  ــە کاریگەرترینی ــی ک ــی زۆری نووس کتێب

کارکــردی کۆمەاڵیەتیــی زانســت )1939(، و 

زانســت لــە مێــژوودا )1954( یــە کــە بــوون 

بــە بەرهەمگەلێکــی بــاوی مارکسیســتیی 

بەرباســەکانی  بابەتــە  لــە  ئۆرتۆدۆکــس 

پــێ  بــاوەڕ  بەردەوامیــش  و  خۆیانــدا 

ــە کــە ئەگــەر  ــە مانای کــراون. »بێرنالیــزم« ب

نواندنــەوە  ئــەو  و  الدانــەکان  بتوانرێــت 

باقیــی  و  ســەرمایەداری  کــە  چەوتانــەی 

ئابوورییــە  کۆمەاڵیەتــی_  شــێوەبەندییە 

نــاو  لــە  خســتیانەوە  ناسۆسیالیســتیەکان 

ــژەی  ــە درێ ــت ل ــگا دەتوانێ ــن، کۆمەڵ بەری

عەقانیەتــی  کــە  بجووڵێــت  هێڵێکــدا 

زانســتی حوکــم و داوای دەکات. زانســت 

هــەم ئــەو چــرا ڕێنوێنەیــە کــە ڕێــگای 

گەییشــن بــە کۆمۆنیــزم ڕوونــاک دەکاتــەوە 

پێشــکەوتنە؛  بزوێنــەری  هێــزی  هــەم  و 

واڵتانــی  لــە  دەکــردەوە  بێــری  بێرنــال 

لــە  بنچینەیــی  »گۆڕانــی  سۆسیالیســتیدا 

زانســتدا دەســتەبەر بــوو، ئــەو گۆڕانــەی 

ــە ڕووی هەمــوو  ــی زانســت ب کــە دەرگاکان

خەڵکــدا دەکاتــەوە... ]و ئەمــە[ دەبێــت 

ــەی  ــەو واڵتان ــۆ ئ ــەورەی ب ــەاڵتێکی گ دەس

ــت«  ــوە بهێنێ ــدا کەوت ــان تێ ــەم ڕووداوەی ئ

)1954، ل 900، 901(. ڕوانگەکانــی بێرنــال 

هــەم لــە بریتانیــا و هــەم لــە یەکێتیــی 

ســۆڤیەتدا کاریگەریــی هەبــوو و هەروەهــا 

لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتدا کاریگەرییەکــەی 

درێــژەی هەبــوو، ســەرباری هەمــوو ئەمانــە 

ڕیســوایی  و  جەنــگ  کێشــەی  تووشــی 

لیســینکۆیزم لــە ســۆڤیەتدا بــوو. بێرنــال 

مۆدێلــی  بــە  وەفــاداری  نێــوان  ئاشــتیی 

ســۆڤیەتی پێشــکەوتن لەگــەڵ ســتالینیزم 

توێژینــەوەی  ترســناکی  لەناوچوونــی  و 

زانســتی، بەتایبــەت لە بــواری بەرمەبەســتی 

خۆیــدا ]واتــە[ بایۆلۆژیــای بــە ئەســتەم 

زانــی. ئــەو کــە لــە دەوڵەتی ســۆڤیەت وەک 

شــەریکەی کــۆگای تەواوەتــی الینگریــی 

پێچەوانــەی  بیــری  وردە  وردە  دەکــرد، 

هیچــکات  ئــەو  کــرد.  پەیــدا  ئەمــەی 

ئۆرتۆدۆکــس  کۆمۆنیزمــی  دژی  بەزەقــی 

نــەدوا، ســەرباری ئەمــە هــەر بــەو جــۆرەی 

لــە  بیرکردنــەوە  شــێوازەکانی  باقــی  کــە 

زانســت  کۆمەاڵیەتییەکانــی  پێوەندییــە 

بابــەت  لــە  کــە  بــوون  پەیــدا  وردەوردە 

دەوری عەقانیەتــی زانســتی و تەکنۆلۆژیک 

ســەرمایەداری  کۆمەڵــگای  لــە  هــەم 

دەڵێــن  وەک  کۆمەڵــگا  لــە  هــەم  و 

ڕوانگــەی  خــاوەن  سۆسیالیســتییەکاندا 

ئــەو  کاریگەریــی  بــوون،  ڕەخنەگرانــە 

ــال  ــرد. بێرن ــزی ک ــە ک ــە دەم ڕووی ل دەم ب

پشــکێکی بنەڕەتیــی هەیــە لە ســەقامگیریی 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  پێوەندییــە  بابەتــی 

زانســت لــە »ئەنجومەنــی بریتانیایــی«دا 

ــەکانی  ــە »کۆنفرانس ــا ل ــوو و هەروەه هەب

پووگــواش« چــاالک بــوو، ســەرباری ئەمانــە 

لــە 1949 لەبــەر کۆمەڵێــک هــۆکار کــە 

لــە  ســارد  جەنگــی  بــۆ  دەگەڕێنــەوە 

وەال  بریتانیایــی«  ئەنجومەنــی  »شــوورای 

پێشخســتنی  لــە  هەروەهــا  ئــەو  نــرا. 

ــوو و  ــی زانســتیدا چــاالک ب ــی گەرای یەکێتی

ــی  ــی بریتانیای ــی ئەنجومەن ــە دامەزراندن ل

بەرپرســارێتیی کۆمەاڵیەتــی لــە زانســتدا 

هەبــوو. گرینگــی  کاریگەرییەکــی 

بێرنــال لــە بۆچوونــی مارکســیزمی ســەدەی 

هێزێکــی  وەک  زانســت  بــۆ  بیســتەم 

ئاشــکرای پێشــڕەو دەوری گرینگــی هەبــوو، 

پاشــرت  مارکسیســتەکان  زۆربــەی  بــەاڵم 

ســەبارەت بە دەوری پســپۆڕان و ســەمەرەی 

توێژینەوەکانیــان گەلێــک بەگومانــرت بــوون. 

سۆسیالیســتەکان  دواییانەیــش  ئــەم  تــا 

بــە  ڕادەیــەک  تــا  زانســتیان  بەگشــتی 

بــێ گرفــت دادەنــا، بــەاڵم ڕەخنەگرانــی 

مارکسیســتی  ئۆرتۆدۆکســیی  و  بێرنالیــزم 

ــان کــردوە کــە  ــی ئەوەی وردەوردە بەڵگاندن
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ــەکان  ــی و بەهادانەران ــە سیاس ــەر پرس ئەگ

ــێوەیەکی  ــە ش ــەت ب ــان تەنان ــن ی وەال برنێ

بەکارهێنانــی  گەڕێــن،  لێــی  پاڵەکــی 

ــراوی  ــە ڕێکخ ــەبارەت ب ــۆی س ــت خ زانس

ــەوە.  ــا وەک بەهیخۆکردن ــی تەنی کۆمەاڵیەت

کۆمەاڵیەتــی،  بەهــای  پرســەکانی 

دەبێــت  وەاڵمدانــەوە  و  ئەولەویەتــەکان 

بــە پێــوەرە تایبەتەکانــی خۆیــان لــە بــواری 

ــەی  ــەک ئەم ــاراوە ن ــە ئ ــووردا بهێرنێن کەلت

ڕادەســتی  یاخــود  نوێــکان  ئێلیتــە  کــە 

کۆمەڵێــک پســپۆڕ بکرێــت.

ــال، جــەی.  ــە بێرن ــر بڕوان ــی زیات ــۆ زانیاری ب

 ،)1969(  1954  ،)1967(  1939 دی. 

 1931 ئەوانیــدی  و  نیکــۆالی  بوخاریــن، 

 ،1980 موریــس  ســمیت،  گۆڵــد   ،)1971(

گۆڵــد ســمیت، موریــس مەکلــی، ئــەی. ئێڵ. 

ــاڵ،  ــن، درۆتــی 1980، ڕۆزێنت 1966، حاجکی

وێرســکی،   ،1982 ئەوانیــدی  و  جاناتــان 

ــم. 1980. ــرت ئێ ــگ، ڕابێ ــەری 1978، یان گ

ڕابێرت ئێم. یانگ

پالندانانی ئابووری

)economic planning(

نوزدەهەمــی  ســەدەی  دامەزرێنەرانــی 

ــەبارەت  ــەم س ــتی زۆر ک ــۆری سۆسیالیس تی

و  مارکــس  دواون.  ئابــووری  پالنــی  بــە 

ئەنگلــس بــە ئەنقەســت خۆیــان بــواردوە لە 

باســی دوور و درێــژ لــە بابــەت ڕێکخــراوی 

بــە  چونکــە  داهاتــوو،  کۆمەاڵیەتیــی 

یۆتۆپیاییــان دەزانــی. لــە بەرانبــەردا خۆیــان 

ــی  ــک بۆچوون ــۆ کۆمەڵێ ــردەوە ب ــورت ک ک

گشــتیی کاتیــی، وەک ئامــاژەی ئەنگڵــس بــە 

بەرهەمهێنانــی  ئانارشــیی  »جێگرتنــەوەی 

تەنزیمــی  لەگــەڵ  کۆمەاڵیەتــی 

کۆمەاڵیەتــی  پالندانــی  بەرهەمهێنانــی 

ــگا  ــی پێداویســتییەکانی کۆمەڵ ــە پێ هــەم ب

هەمــوو  پێداویســتیی  هــەم  و  بەگشــتی 

)ئانتــی دۆرینــگ، ق 3، چ 2(. تاکێــک« 

ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، لــە ســەرەتاکانی 

تیــۆری  ڕەخنــەی  بیســتەمدا  ســەدەی 

ــە  ــەم گریامنەی ــی ئ ــە پێ ــیالیزم ب ــە سۆس ل

ــی گشــتیی  ــە خاوەندارێتی ــرت ک بێچمــی گ

لەبــەر  بەرهەمهێنــان  کەرەســتەکانی 

پێویســتی پابەنــدە بــە پالندانانــی ئابووریــی 

بــە  بــوو  ئەمــە  ئەنجامــی  ســەنتڕاڵەوە. 

سۆسیالیســتی«  بــەراوردی  »موناقەشــەی 

1930دا  دەیــەی  لــە  کــە  بەناوبانــگ 

گەیشــتە لوتکــەی خــۆی و تێیــدا میزێــس و 

هایێــک بەڵگاندنیــان دەکــرد کــە لــە وەهــا 

سیســتمێکدا بــەراوردی ئابووریــی عەقانــی 

بەتایبــەت،  النگــێ،  ئۆســکار  و  مەحاڵــە 

بەپێچەوانــەی ئــەم بەڵگاندنــی دەکــرد.

موناقەشــەکە لــە ســەر ئــەم خاڵــە بــوو، 

ــەرچاوەکان  ــی س ــی کارامەی ــا دابینکردن ئای

بــە شــێوەی پارێتــۆ )پێوەرێکــی ئایدیــال 

لــە  نیۆکالســیک  ئابووریزانانــی  کــە 

کاریــان  بــە  خۆشــگوزەرانیدا  بــەراوردی 

دەهێنــا( دەتوانێــت لــە غیابــی بــازاڕەکان و 

نرخەکانــدا بــۆ کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان 

دەســتەبەر ببێــت. رشۆڤــەی ســوننەتیی ئەم 

موناقەشــەیە ئەمەیــە کە میزێــس پێی وابوە 

ئەمــە لــە ڕووی تیۆرییــەوە مەحاڵــە و ئــەو 

مارکسیستەکان 
پاکیان ڕێگەچارەی 

)النگێ(یان 
ڕەتکردەوە؛ واتە 

هەوڵدان بۆ 
پشتبەستن بە 

ئامڕازەکانی بازاڕ 
و سەڵماندنی 

ئەمەی کە ئابووریی 
خاوەندارێتیی 

گشتیی 
کەرەستەکانی 
بەرهەمهێنان 

دەتوانێت بگاتە 
تەرخانکردنی 

کۆمەڵێک سەرچاوە
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ــەوە،  ــەی ڕەت کرای ــە بەڵگاندنەک ــەی ک کات

هایێــک بەڵگاندنــی کــرد، کــە گەرچــی ئەمــە 

لــە ڕووی تیۆرییــەوە ئەگــەردارە، لــە کــرداردا 

نەکردەیــە. پــرت هایێــک بــەم شــێوە تەفســیر 

ــە  ــەوە کــە بنەمــای بەڵگاندنەکــەی ل دەکەن

ســەر نەکردەیــی گردوکۆکردنــی زانیارییــە 

ــەی  ــڕی کارام ــی چ ــۆ پالنێک ــتەکان ب پێویس

ــت  ــت. وا دەردەکەوێ ــەرچاوەکان دادەنێ س

ئــەو بەڵگانــدن دەکات کــە لــە کــرداردا 

ــا  ــی ســەرچاوەکان تەنی ــی کارامەی دابینکردن

هێزەکانــی  ئۆپێراســیۆنی  لــە  دەتوانێــت 

لــە  دەگێــڕن  گرینــگ  دەورێکــی  بــازاڕدا 

گواســتنەوەی زانیارییــەکان بــە بڕیاردەرانــی 

ــاودا. ــێنتڕاڵ و ب دیس

ــوەوە و  ــە ب ــەم گرفت ــەڕووی ئ ــێ ڕووب النگ

دەری خســت کــە لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی 

ــەردارە  ــەوە ئەگ ــی خەزانەداری«ی »نرخەکان

ــتەکانی  ــتیی کەرەس ــی گش ــە خاوەندارێتی ک

بەرهەمهێنــان لەگــەڵ بڕیاردانی دیســێنتڕاڵدا 

لێژنــەی  نرخانــە  ئــەم  بکرێــت.  تێکــەڵ 

ــەک  ــی دەکات ن ــدی دیاری ــی ناوەن پالندانان

بــازاڕ و تــا ئــەو کاتــەی کــە پێشکەشــکردن و 

داواکاریــی پالنــدار بەرابــەر بــن، دەگۆڕێــت. 

گشــتیی  هاوســەنگیی  ئەنجامەکــەی 

کارامەیــی پارێتۆییــە کــە لفــی ئــەو شــتەیە 

ــی  ــتیی بەتەواوی ــەنگیی گش ــە هاوس ــە ل ک

ڕکابەریــی ئابووریــی نیۆکالســیکدا بوونــی 

هەیــە. بــە پێــی ئــەم تەفســیرە، النگــێ لــە 

موناقەشــەکەدا بااڵدەســت و زاڵ بــوو، بــەاڵم 

ڕەخنەگرانــی ئۆتریشــی لــەم دوایییانــەدا 

ئــەم تەفســیرە  بەڵگاندنیــان کــردوە کــە 

ــە  ــەن ک ــەوە دەک ــەی ئ ــە و بانگەش هەڵەی

هایێــک کاری بــە ســەر بــاری پێویســت 

ســەرچاوە  کارامەیــی  دابینکردنــی  بــۆ 

ئــەوان  نەبــوو.  نەگۆڕەکانــەوە  پارێتۆییــە 

ــەی  ــە کەڵکەڵ ــەوە ک ــەوە دەکەن ــت ل جەخ

کــراوەی  پڕۆســەی  لــە  ڕووی  هایێــک 

کــە  ئــەو ســەرچاوەکانەیە  تەرخانکردنــی 

بەردەوامەکانــی  پرچەکــردارە  بەرەنجامــی 

زانیارییــە  بــە  دێســێنتڕاڵ  بڕیاردەرانــی 

هــەردەم بگۆڕەکانــی بەردەســتییانە لەگــەڵ 

ــازاڕەوە  ــەن ب ــە الی ــراوەکان ل ــە دیاریک نرخ

بڕیــارە  هاوئاهەنگردنــەوەی  دەوری  کــە 

هەبــوو. ســەربەخۆکانیانی 

ڕێگەچــارەی  پاکیــان  مارکسیســتەکان 

)النگێ(یــان ڕەتکــردەوە؛ واتــە هەوڵــدان 

بــازاڕ  ئامڕازەکانــی  بــە  پشتبەســن  بــۆ 

ئابووریــی  کــە  ئەمــەی  ســەڵامندنی  و 

کەرەســتەکانی  گشــتیی  خاوەندارێتیــی 

بگاتــە  دەتوانێــت  بەرهەمهێنــان 

ســەرچاوە،  کۆمەڵێــک  تەرخانکردنــی 

تایبەمتەندیانــەی  ئــەو  هەمــان  لەگــەڵ 

کارامەیــی ئابــووری خاوەندارێتیــی تایبەتــی، 

قبــووڵ نەکــرد. بەتایبــەت موریــس دۆب 

ــووری  ــی ئاب ــە پالندانان ــدن دەکات ک بەڵگان

ــک  ــە هەندێ ــارە ک ــە ب ــەو ڕوەوە ل ــک ل ڕێ

ئەنجــام ئەگــەردار دەکات کــە لەگــەڵ ئــەو 

ئەنجامانــەی  ئۆپێراســیۆنی هێزەکانــی بــازاڕ 

بــە دی دەهێنــن جیاوازیــی هەیــە. لــەم 

ڕوانگــەوە، جەوهــەری پالندانــان ئەمەیــە 

و  وابەســتە  بڕیــارە  هاوئاهەنگیــی  کــە 

لێکهەڵپێکــراوەکان، پێــش ئــەوەی جێبەجــێ 

لە سێ دەیەی پاش 
جەنگی جیهانیی 
دوەم، زۆربەی واڵتانی 
سەرمایەداریی 
پێشکەوتوو، هەندێک 
ڕا و تەگبیری 
دەستێوەردانی 
دەوڵەتی، لە 
پالندانانی 
ڕێنوێنیکارانەوە 
تا سیاسەتی 
پیشەسازی بۆ 
پێشخستنی 
بووژاندنەوە 
و ڕکابەریی 
نێونەتەوەییان 
قبووڵ کرد
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ــە،  بکرێــن، ئەگــەردار دەکات. ئــەم ڕوانگەی

وشــیارانەی  و  پالنــدار  هاوئاهەنگیــی 

ــارە پێشــوەختەکان دەکاتــە جێگــرەوەی  بڕی

مێکانیزمەکانــی بــازاڕی بڕیاردانــی بێپالنیــی 

ــتیی  ــرداری ئەتۆمیس ــەکی وەک پڕچەک پاش

ــازاڕ و  ــی ب ــە بگۆڕەکان ــە نرخ ــاردەران ب بڕی

قازانجــربدن. دەرفەتەکانــی 

گرێدراویــی چەنــد الیەنــە لــە چاالکیــی 

ئابــووری لــە پێوەنــدی بــە ســەرمایەگوزاریی 

گــەورەدا گەلێــک بەرچــاوە. دۆب جەختــی 

ــوان  ــە نێ ــاکاری ل ــە جی ــردەوە ک ــەوە دەک ل

نەبوونــی دڵنیایــی ناچارەکــی و نەبوونــی 

ــی ناســینی  ــی ناچاری ــەر کەوتن ــی لەب دڵنیای

ــەت کــردەی  ــە باب ــزە ل ــی ئەتۆمی بڕیاردەران

پالندانــان  بــۆ  ڕکابــەران،  بەرمەبەســتی 

ــە  ــەرمایەگوزاری ل ــی س ــە. بڕیارەکان گرینگ

پێــی  بــە  ئابوورییــە ســەرمایەدارییەکاندا 

ــت.  ــی دەدرێ ــی قازانجدارێت چاوەڕوانییەکان

ڕادەیــەک  تــا  داهاتــوو  قازانجدارێتیــی 

لێکەوتــەی  و  کاریگــەری  بــە  پابەنــدە 

لێکــدراوی کــۆی ئــەو پالنانەیــە کــە بــە 

شــێوەیەکی هــاوکات دەیگرنــە ئەســتۆ.

بڕیاردانــی  لــە  ئەمانــە،  ســەرباری 

پێــی  بــە  و  ئەتۆمیســتی  پارچەپارچــە، 

ــی  ــەرمایەگوزاریی تاک ــی س ــازاڕ، بڕیارەکان ب

ــردا  ــی ت ــە کــردەی ئەوان ــە ناهۆشــیاریی ل ل

دەدرێــن. لــەم ڕوەوە، ئــەو چاوەڕوانییانــەی 

ناتوانرێــت  بەگشــتی  پشــتیانەوەیە  لــە 

بکرێــن. بــەراوردە  و  دی  بهێرنێنــە 

ــەرە دەدات  ــەو ئەگ ــووری ئ ــی ئاب پالندانان

کــە ئــەم گرێدراوییــە چەنــد الیەنــە ڕەچــاو 

ــۆ  ــەرمایەگوزاری، ب ــی س ــت. بڕیارەکان بکرێ

ــی  ــە پێ ــت ب ــن، دەبێ ــی ب ــەوەی عەقان ئ

چاوەڕوانکــراوی  داهاتــووی  سەرچەشــنی 

نــەک  بێــت  نرخــەکان  و  تێچــوەکان 

سەرچەشــنی هەبــوو. نەبوونــی دڵنیایــی لــە 

کردەکانــی ئەوانــی تــر، بــەر بــە بڕیاردەرانی 

بــۆ هەڵســەنگاندنی داهاتــوو  ئەتۆمیــزە 

پالنــداردا  ئابووریــی  لــە  کــە  دەگرێــت 

ــۆگەر  ــن مس ــێوەی مومکی ــرتین ش ــە باش ب

پالنــداردا،  ئابووریــی  لــە  ئەگــەردارە.  و 

کۆمەڵێــک ســەرمایەگوزاریی گــەورە کــە 

نایەکالکەرەوەیــان  گۆڕانــی  هەندێــک 

ــالن  ــەوە پ ــن پێک ــەوە دەتوان ــێ دەکەوێت ل

ئــەوەی  پێــش  پێشــوەخت  و  دابنێــن 

ســەرچاوەکان تەرخــان بکرێــن هاوئاهەنــگ 

ــن. ب

ــار  ــک ج ــە هەندێ ــە ناچارەکیان ــەم واقیع ئ

ــێوەگەلێکی  ــی ش ــان هەڵبژاردن ئەنجامەکەی

واڵتانــی  لــە  ئابوورییــە  پالندانانــی 

واڵتانــی  و  پێشــکەوتوو  ســەرمایەداریی 

ــە  ــەم پەرەســەندوودا. ئەمــە ســەبارەت ب ک

بریتانیــا لــە درێــژەی جەنگــی جیهانیــی 

دوەمــدا گەلێــک بەرچــاو بــوو، لــەم کاتــەدا 

پالندانــان بــە مەبەســتی ڕێکخســتنی کــۆی 

ــە  ــەکان هات ــە جەنگیی ــۆ هەوڵ ــی ب ئابووری

ئــاراوە. ئــەو کات بەگشــتی پەســەندکراو 

ــان  ــەورە ی ــتی گ ــک ڕێکخس ــە کاتێ ــوو ک ب

ــە  ــەرچاوەکان ل ــارەی س ــی دووب بەکارهێنان

ــی  ــی تەرخانکردن ــان مێکانیزم ــارە، پالندان ب

هاوشــێوەکان،  بەڵگاندنــە  بااڵدەســتییە. 

پەســەند و قبووڵکردنــی بەربــاوی پالنــە 

ئابوورییەکانــی لــە واڵتانــی ڕوو لــە گەشــەی 

ــد  ــەوە، هــەر چەن خســتە ژێــر کاریگەریی

کــە لەبــەر کۆمەڵێــک هــۆکاری جۆراوجــۆر 

ئــەم گەاڵاڵنــە پــرت لــە ســەر کاغــەز مانــەوە 

کرداریــان  دواهاتــی  بــە  هەندێــک  و 

بــە دواوە بــوو. لــە ســێ دەیــەی پــاش 

ــی  ــەی واڵتان ــی دوەم، زۆرب جەنگــی جیهانی

ســەرمایەداریی پێشــکەوتوو، هەندێــک ڕا 

ــە  ــی، ل ــتێوەردانی دەوڵەت ــری دەس و تەگبی

ــەتی  ــا سیاس ــەوە ت ــی ڕێنوێنیکاران پالندانان

پیشەســازی بــۆ پێشخســتنی بووژاندنــەوە و 

ڕکابەریــی نێونەتەوەییــان پەســەند و قبــووڵ 

ــی  ــی نیۆلیبێڕاڵی ــاش گرفت ــەت پ ــرد. تەنان ک

ــەردەوام  ــە ب ــی 1980 و 1990، ئەم دەیەکان

وەک خــۆی ماوەتــەوە کــە لــە هیــچ کام 

ــە واڵتانــی ســەرمایەدارییدا تەرخانکردنــی  ل

ســەرچاوەکان بەتــەواوی ناخرێتــە ئەســتۆی 

ئۆپێراســیۆنی هێزەکانــی بــازاڕەوە.

Ernst-Bloch
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ســەرباری ئەمانــە، پالندانانــی ئابــووری بــە 

ــۆڤیەت  ــی س ــەڵ یەکێتی ــەم لەگ ــەی یەک پل

ئەورووپــای  بــە  پێوەندیــی  پانــی  بــە  و 

خۆرهەاڵتــەوە هەبــوە. سیســتمی پالندانانی 

ــەی  ــژەی دەی ــە درێ ــۆڤیەت ل ــی س ناوەندی

ــی«  ــەم پالن ــەری »یەک ــاش گرتنەب 1930دا پ

پێنــج ســاڵە لــە 1929دا بێچمــی گــرت و 60 

ــێ  ــەی دەســتی پ ــر هەڵپێچەنەک ــاڵ دوات س

ــی  ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــە ی ــرد. ئامانج ک

ــۆ  ــن ب ــرا، ڕێکخس ــازیکردنەوەی خێ پیشەس

»جەنگــی گــەورەی نیشــتامنی« لــە هەمبەر 

بووژاندنــەوەی  نــازی،  داگیرکەرانــی 

پــاش جەنــگ و بەردەوامەتیــی جەنگــی 

ــتمەی  ــەم سیس ــییە ئ ــی بەخش ــارد فۆڕم س

پالندانــان. ئــەم سیســتمی پالندانانــە بــە 

و  خێــرا  ئابووریــی  گەشــەی  کەرەســتەی 

پەرەســەندنی ناوچەیــی دادەنــرا، کارکردنــی 

تــەواو و ئاســتەکانی هەاڵوســانی کەمــی 

لەگــەڵ  بــوو  هاوتەریــب  و  ڕادەگــرت 

زیادبوونــی ئاســتی بژێــوی و پشــکووتنی 

کەلتووریــدا. سیســتمی پالندانانــی ناوەنــدی 

لەگــەڵ ســەرکوت و پێشــێلکردنی ترســناکی 

ئازادییــە تاکییەکانــدا دەژیا و کەرەســتەیەک 

ــی و  ــی دڵخــواز، ناکارامەی ــۆ بڕیاردان ــوو ب ب

هــەدەردان، پیشــە و لەناوچوونــی ژینگەیــی 

نەڕەزاییــی  و  بــاو  کەمایەســیی  بەربــاو، 

ــۆر. بەرخ

سیســتمی  ســۆڤیەت  سەرچەشــنی 

ــوو  ــڕ ب ــک چ ــی گەلێ ــتووری و ئیداری دەس

ــە پێــی کۆمەڵێــک پالنــی ســااڵنە کــە  کــە ب

پێکهاتبــوو لــە هەندێــک ئامانجــی پێویســت 

و  بــڕەکان  و  دامــەزراوەکان  بــۆ هەمــوو 

ئەنجامــە بەروبوومــدارەکان و کار بــرد و 

ســەرچاوەکانی فاکتۆرەکانــی بەرهەمهێنانــی 

ســەرەکییەی  مێتــۆدە  ئــەو  دەگرتــەوە. 

پــالن  تەنزیمــی  و  ئامــادەکاری  بــۆ  کــە 

»هاوســەنگیی  میتــۆدی  دەهێــرنا  بــەکار 

مەتریــال« بــوو. ئەمــە پابەنــد بــوو بــە 

لــە کاربــردەکان و ســەرچاوە  ڕاپۆرتێکــی 

بــۆ  پێشکەشــكردن  پالنبۆداڕێژراوەکانــی 

لەگــەڵ  گــەورە،  بەرهەمێکــی  هەمــوو 

نێــوان  ســەرەتاییەکانی  پێکناکۆکییــە 

بــوو  وابەســتەیە  هاوســەنگییە  ئــەو 

چەندجــار  یــان  یــەک  ڕێگــەی  لــە  کــە 

پێداچوونــەوەی بەردەوامــەوە پشــکنینی بــۆ 

دەکــرا. ئــەو زانیارییانــەی کــە بــۆ بونیــادی 

پالنــی بــەر مەبەســتامن بەکاردەهێــرنان لــە 

الیــەن دامەزراوەکانــەوە دابیــن دەکــرا و 

لەوێــوە کە سیســتمی خەاڵتکــردن تێکەڵێک 

ــۆ مەبەســتێک  ــەو پاداشــتانەی کــە ب ــوو ل ب

بــۆ  پاڵنەرێکیــان  دامــەزراوەکان  بــوون، 

ــوو،  ــتەدار هەب ــی ئاڕاس ــی زانیاری دابینکردن

تاکــوو لێــرەوە بگەنــە ئامانجــە ئاســانەکان.

الوازییەکــی  تووشــی  سەرچەشــنە  ئــەم 

هەمەگیــر بــوو کــە پێوەندیــی بــە زانیــاری 

مادامێــک  کــە  هەبــوو  پاڵنەرییــەوە  و 

پالندانانــی بــە پێــی ئەولەویــەت بااڵدەســت 

بــوو بــەری پــێ دەگیــرا و ســەرچاوەکان 

ســنووردارانە لــە هەندێــک بەشــدا چــڕ 

بێبــەری  پانتاییگەلێکــی  لــە  و  دەبــوەوە 

کااڵ  بەشــی  بەتایبــەت  ئەولەویــەت،  لــە 

دادەنــران.  بەرمــاوە  بــە  مەرسەفییــەکان، 

ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، لــە میانــەی 

ســۆڤیەت  ئابووریــی  1970دا  دەیــەی 

ڕووی لــە کــزی کــرد و ئاســتی بژێــوی و 

دابینکردنــی خــۆراک ڕووی لــە خراپــی کــرد. 

هاتنــی ســەردەمی گۆرباچــۆڤ لــە 1985دا، 

پڕۆســەیەکی درێــژی ڕیفۆڕمــی ناکامــی بــە 

ئەنجامەکــەی  کــە هەنووکــە  بــوو  دواوە 

ــەدا،  ــاڵ ئەم ــە پ ــارە. ل ــک نادی هێشــتا گەلێ

زۆربــەی واڵتــان ئەورووپــای خۆرهــەاڵت 

خۆیانیــان  کۆمۆنیســتییەکانی  ڕژێمــە 

ڕووخانــد و بەتــەواوی بــە هێڵێکــدا دەڕۆن 

کــە ئەنجامەکــەی برەودانــی ئابوورییــە کــە 

ــازاڕە،  ــی ب ــی هێزەکان ــە پێ ــک ب ــە لەونێ ب

ــە  ــەی ل ــە فۆڕمەک ــە ک ــدە لەوانەی هەرچەن

ــت. ــاواز دەربچێ ــۆردا جی ــی جۆراوج واڵتان

هاوشــێوەیش  گۆڕانــی  کۆمەڵێــک 

بیرمەندانــی  ئەندێشــەکانی  لــە 

ڕووی  خۆرئــاوادا  لــە  سۆسیالیســت 

مێژوویــی  ڕووبەڕووبوونــەوەی  داوە. 

بەگشــتی  بــازاڕ  و  پالندانــان  نێــوان 

سۆســیالیزمی  لــە  فۆڕمێــک  و  نــرا  وەال 

ئابووریــی  سەرچەشــنی  وەک  بــازاڕ 

ئابووریزانانــی  پەســەندکراوی  ســەرەکیی 

هەڵــداوە.  ســەری  سۆسیالیســت 

ــای  ــی ئەورووپ ــە، ئەزموون ســەرباری ئەمان

ئەزموونــی  بەتایبــەت  ڕۆژەەاڵت، 

لــە  کــە  نــوێ«  ئابووریــی  »مێکانیزمــی 

پەیــدا  بــرەوی  هەنگاریــادا  لــە   1968

کــرد، ئەنجامەکــەی گومانــی گەشــەکەر 

ــتێکی  ــەر ش ــەری ه ــەت ئەگ ــە باب ــوو ل ب

مارکسیســتییە  چەمکــە  هاوشــێوەی 
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پێشــوەکان لەمــەڕ پالندانانــی ئابــووری. 

ــۆ  ــە ب ــە ک ــە ئەمەی ــە بنەڕەتییەک بەڵگاندن

ــت  ــان هەبێ ــەزراوە پاڵنەرێکی ــەوەی دام ئ

تاکــوو کەڵکــی کارامــە لــە ســەرچاوەکان و 

ناســینە لۆکاڵەکانــی بەردەســتیان وەرگــرن، 

ــەم  ــن. ئ ــەواوی سەربەســت ب ــت بەت دەبێ

دامەزراوانــە تەنیــا بــەو مەرجــە بەتــەواوی 

بڕیارەکانیــان،  کــە  دەبــن  سەربەســت 

بــۆ منوونــە بڕیــارە پێوەندیــدارەکان بــە 

ســەرمایەگوزارییەوە، بــۆ خۆیــان بیــدەن 

ســەرکەوتوون  کــە  ئــەوەی  پێــی  بــە  و 

هەبێــت  قازانجیــان  ناســەرکەوتوو  یــان 

ــازاڕی  ــە ب ــت. ئەم ــان بەربکەوێ ــان زیانی ی

دەکاتــەوە،  پێویســت  ســەرمایە  و  کار 

ســەرمایەگوزاری  بڕیارەکانــی  هاوشــانی 

کــە هاوئاهەنــگ دەبــن و ســەرچاوەکان 

ئۆپێراســیۆنی  ڕێگــەی  لــە  ســەرلەنوێ 

ــن ]و  ــان دەکرێ ــازاڕەوە تەرخ ــی ب هێزەکان

دەبنــەوە[. دابــەش 

سەرچەشــنەکانی  لــە  هەندێــک  لــە 

دامــەزراوەکان  بــازاڕدا،  سۆســیالیزمی 

ــی  ــە هەندێک ــن و ل ــی تایبەتی خاوەندارێتی

کۆپێراتیڤەکانــی  خاوەندارێتیــی  تریانــدا 

ــدا  ــە هیچیان ــن، ل )cooperatives( کرێکاران

دامــەزراوەکان هیــی ســەرمایەدارەکان نیــن 

و بــەم واتایــە خاوەندارێتیــی تایبەتیی کەس 

نیــن. ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، ئەگەرچــی 

ئــەم دامەزراوانــە بەتــەواوی خۆســەرن و 

ــان ســزا  ــی ســەرکەوتنیان پاداشــت ی ــە پێ ب

ــر خاوەندارێتیــی  ــە مانایەکــی ت ــن، ب دەدرێ

پەرتــەوازە  بڕیاردانــی  بوونــی  تایبەتیــن؛ 

ئەتۆمیزکانــەوە  دامــەزراوە  ڕێگــەی  لــە 

ــت  ــە بتوانێ ــەو شــتەی ک ــری ئ ــە ڕێگ دەبێت

بــە  ڕێگــە  گونجــاو  شــێوەیەکی  بــە 

ــەم  ــدات. ل ــووری ب ــی ئاب ــرەی پالندانان فیک

ــاو  ــگ ڕەچ ــکێکی گرین ــنانەدا پش سەرچەش

دەرێــت بــۆ سیاســەتە دارایــی و پارەییــەکان 

سیاســەتگوزاریی  بــۆ  هەروەهــا  و 

پیشەســازی و هەندێــک جــار تەنانــەت بــۆ 

پالندانانــی ڕێنوێنیکارانــە. ســەرباری هەموو 

هۆشــیارانەی  هاوئاهەنگیــی  ئەمانــە، 

پێشــوختی بڕیــارە ســەرمایەگوزارییە گــەورە 

وابەســتە و لێکهەڵپێکــراوەکان، کــە دۆب بــە 

ــا،  ــی دادەن ــی ئابووری ــەری پالندانان جەوه

یەکجارەکــی وەال نــراوە.

ئەوڕۆکــە تەنیــا کەمینەیەکــی ئابووریزانانــی 

ڕەت  بــازاڕ  سۆســیالیزمی  مارکسیســت 

دەکەنــەوە. ئەوانــەی سۆســیالیزمی بــازاڕ 

ڕەت دەکەنــەوە لــە قازانجــی فۆڕمێکــی 

بەڵگانــدن دەکــەن  پالندانانــی هاوبــەش 

کــە نــەک گەڕاندنەوەیــەک لــە دەوڵــەت 

دێفاکتــۆ  تایبەتیــی  خاوەندارێتیــی  بــۆ 

بەڵکــوو پێشــڕەوی بــەرەو خاوەندارێتیــی 

کۆمەاڵیەتیــی لــە بــەر چــاوە.

بــڕووس،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

 ،1989 کازمیــرز  الســکی،  و  ولۆدیزمیــرز 

پــەت  دیوایــن،   ،1985 ئالێــن  بیوکنــەن، 

1977، دۆب، موریــس 1955، 1960، 1974، 

هۆرڤــات، برانکــۆ 1982، الڤــۆی، دۆن 1985، 

ئەلێــک 1983. نــۆڤ، 

پەت دیڤاین

بێرنشتاین، ئێدوارد

)Bernstein, Eduard(

لــە   1850 ژانڤیــەی  9ی  دایکبــووی  لــە 

بێرلیــن؛ کۆچکــردووی 18ی دێســەمبەری 

1932 لــە بێرلیــن. بێرنشــتاین کــە کــوڕی 

تــا   1866 لــە  بــوو  جــوو  شــۆفێرێکی 

1878دا لــە بانکێکــدا ســەرقاڵی کارکــردن 

بــوو. لــە 1871دا بــە حیزبــی کرێکارانــی 

)Eisenachers( ئەڵامنیــا  سۆسیالیســتی 

ــی  ــر کاریگەری ــە ژێ ــوو و ل وە پەیوەســت ب

ــەر  ــە ه ــس، ک ــەت ئەنگڵ ــس و بەتایب مارک

دوویانــی لــە 1880دا بینیبــوو، بــوو بــە 

مارکسیســت. بێرنشــتاین لــە 1881ت 1809 

باڤۆکــی  سەرنووســەریی  بەرپرســیارێتیی 

سۆســیال دیموکــرات ئۆرگانــی حیزبــی )کــە 

بە پێی یاســای دژە سۆسیالیســتیی بیســامرک 

نایاســایی ڕاگەیەنرابــوو( ســەرەتا لــە زوریــخ 

ــەو  ــتۆ، ئ ــە ئەس ــدەن گرت ــە لەن ــان ل و پاش

شــارەی کــە لــە 1888 تــا گەڕاندنــەوەی بــۆ 
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ئەڵامنیــا لــە 1901 تێیــدا ژیــا. لــە لەندەنــدا 

نزیکــی  دۆســتانی  بازنــەی  نێــو  چــوە 

ــری  ــردە میراتگ ــی ک ــەوە و ئەنگڵس ئەنگڵس

ئەدەبیــی خــۆی. لــە هەمــان کاتــدا لەگــەڵ 

فابیەنەکانیشــدا پێوەندیــی گــرت و چــوە 

ژێــر کاریگەرییانــەوە.

ــا 1898 زنجیرەیــەک  ــە 1896 ت بێرنشــتاین ل

ــاو  ــدا ب ــی نوێ ــی زەمەن ــە باڤۆک ــاری ل وت

ــەوەی  ــدا ئ ــا تێی ــێ دەکۆش ــە ت ــردەوە ک ک

کۆنکەوتــە،  توخمگەلــی  بــە  خــۆی  بــۆ 

دۆگامتیــک، نازانســتی یــان لــە مارکســیزمدا 

بــە لێڵــی دەزانــی پیایــدا بچێتــەوە، هــاوکات 

ڕەتــی دەکــردەوە کــە کاکڵــی بنەڕەتیــی 

1899دا  لــە  دەکاتــەوە.  ڕەت  مارکســیزم 

شــێوەیەکی  بــە  خــۆی  ئەندێشــەکانی 

پێشــمەرجەکانی  لــە  کامــڵ  و  تــەواو 

گرینگــی  کتێبــی  واتــە  سۆســیالیزم، 

ــدا  ــی و تێی ــیکی نووس ــی کالس ڕێڤیزیۆنیزم

ســەبارەت  مارکسیســیتەکانی  پێشــبینییە 

ــەکەر  ــازیی گەش ــەوەی پیشەس ــە چڕبوون ب

خســتە  چینایەتیــی  جەمســەربەندیی  و 

بەڵگاندنــی  و  گومانــەوە  و  پرســیار  ژێــر 

کــرد کــە چینــی مامناوەنــد نــەک خەریــک 

ــە  ــەم ل ــوو ه ــت، بەڵک ــاو بچێ ــە ن ــە ل نیی

ــەوە ڕووی  ــەم ئاڵۆزیی ــارەوە و ه ڕووی قەب

لــە زیادبوونــە. ئــەو بانگەشــەی ئــەوەی 

دەری  مێژوویــی  پێگەیشــتنی  کــە  کــرد 

خســتوە کــە قەیرانــە ئابووریییــەکان لــە 

کەمــرت  ببنــەوە  توندتــر  ئــەوەی  بریــی 

بوونەتــەوە و تیــۆری زیادبوونــی هــەژاری و 

داماویــی چینــی کرێــکاری بێبــاوەڕ و بەتــاڵ 

کردوەتــەوە. »پەرچەکــرداری کۆمەاڵیەتــی... 

ــەرمایە  ــێنەرانەکانی س ــتە چەوس دژی ئاڕاس

چــی  هــەر  بەشــگەلێکی  بــەردەوام 

ــر  ــتوەتە ژێ ــی خس ــی ئابووری ــری ژیان زیات

خۆیــەوە.«  کاریگەریــی  و  دەســەاڵت 

ــە  ــۆگەیەک ل ــی ئاس ــە قازانج ــتاین ل بێرنش

ــی  ــەن چین ــە الی ــەردەوام« ل ــڕەویی ب »پێش

»ڕووبەڕووبوونــەوەی  دژی  کرێــکارەوە 

کارەســاتبار« بەڵگاندنــی دەکــرد. دەبێــت 

تــێ بکۆشــین کۆمەڵێــک ڕێکەوتــن لەگــەڵ 

چینــی مامناوەنــدی لێبــڕاڵ و جووتیــاران 

برۆکراتیــک،  تۆتالیتێــری  دەوڵەتــی  دژی 

ســاز  گــەورە  بازرگانیــی  و  یونکێــرەکان 

بدەیــن. گرتنــی دەســەاڵتی سیاســی بــە 

دەســتی چینــی کرێــکار بەرینبوونــەوەی 

ئــەم  ئابوورییەکانــی  و  سیاســی  مافــە 

ــە وردە وردە  ــت ک ــە دواوە دەبێ ــەی ب چین

دیموکراســیدا  ئاڕاســتەی  لــە  »دەوڵەتــی 

ــاوکات هــەم  ــت.« دیموکراســی »ه دەگۆڕێ

بێرنشــتاین  ئامانجــە«  هــەم  و  کەرەســتە 

 )forcible( ناچــاری  شۆڕشــی  ئایدیــای 

دیکتاتۆریــی پرۆلیتاریــای ڕەت دەکــردەوە 

دیموکراســی  سۆســیال  دەســتەوداوێنی  و 

دەبــوو کــە »پێدەچــوو لــە ڕاســتیدا هەمــان 

ئــەو شــتەیە کــە هەنووکــە هەیــە، واتــە 

سۆسیالیســتیی  و  دیموکراتیــک  حیزبــی 

ــورگ  ــکی و ڕۆزا لۆکزامب ــازی« کاوتس چاکس

دەرەوە،  لــە  پلێخانــۆڤ  و  ئەڵامنیــا  لــە 

کــە گرێــدراوی بەرگــری لــە کەلەپــووری 

بەتونــدی  بــوو،  کالســیک  مارکسیســتیی 

ــەوە.  ــتایندا چوون ــی بێرنش ــژ ڕوانگەکان بەگ

گەرچــی کۆنگــرە یــەک لــە دوای یەکەکانــی 

حیــزب ڕوانگەکانــی بێرنشــتاینیان مەحکــوم 

کــرد، ئــەو لــە 1902 تــا 1906، لــە 1912 

تــا 1918 و لــە 1920 تــا 1928 نوێنــەری 

لــە  ئەڵامنیــا  دیموکراســیی  سۆســیال 

مەجلســی نەتەوەیــی ئەڵامنیــا، ڕایشســتاگ، 

بــوو. ئــەو لــە نووســینەکان و ئاخافتنــە 

Alophe Auguste Blanqui
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ســەر  پەرژایــە  خۆیــدا  دوایییەکانــی 

پــەرەدان و بەرینکردنــەوەی ڕەخنەکانــی 

و  مارکــس  ڕوانگەکانــی  لــە  خــۆی 

هەڵوێســتی نیۆکانتیــی وەرگــرت )بڕوانــە 

گۆشــە  لــەو  و  نیۆکانتیــزم(  و  کانتیــزم 

ــە قازانجــی  ــرد ل ــی دەک ــەوە بەڵگاندن نیگای

سۆســیالیزمێکدا بەپێــی کۆمەڵێــک بەســتێنی 

ئەخالقــی.

ــی  ــژەی جەنگــی جیهانی ــە درێ بێرنشــتاین ل

ئاشــتی  پەیامنــی  خوازیــاری  یەکەمــدا 

دژی  1915دا  دێســەمبەری  لــە  و  بــوو 

پــاش  دا.  دەنگــی  جەنگیــەکان  ســەرفە 

دیموکــرات  سۆســیال  حیزبــی  وەالنانــی 

ــوو  ــت ب ــە 1917دا پەیوەس ــا[ ل ]ی ئەڵامنی

ــی  ــرتی سۆســیال دیموکرات ــی چەپ ــە حیزب ب

پــی دی(یــەوە.  ئێــس  )یــو  ســەربەخۆی 

ــوو  ــت ب ــانەوە پەیوەس ــگ دیس دوای جەن

و  دیموکراتــەوە  سۆســیال  حیزبــی  بــە 

لــە مــەودای نێــوان ســاڵەکانی 1920 تــا 

ــی  ــە گەاڵڵەکردن ــرد ل ــداریی ک 1921دا بەش

حیزبــەدا.  ئــەم  بەرنامــەی  ڕەشنووســی 

ڕێزگرتــن لــە بێرنشــتاین نــەک تەنیــا لــە 

کــۆڕ و کۆمەڵەکانــی سۆســیال دیموکراســیی 

وەبەرهاتــەوە،  نوێــی  گیانێکــی  ئەڵامنیــا 

الوە  بــەم   1989 لــە  هەروەهــا  بەڵکــوو 

هەندێــک لــە ئایدیۆلۆژیســتە گرینگەکانــی 

ســۆڤیەتیش کــە بانگەشــەی بینینی گەشــەی 

بونیادەکان و پێوەندییە سۆسیالیســتییەکانی 

هاوچەرخیــان  ســەرمایەداریی  کۆمەڵــگا 

ئۆلێــگ  و  کراســین  )یــوری  هەبــوو 

ــرد و  ــیان ک ــکرا باس ــە ئاش ــۆڤ( ب بۆگۆمۆل

هیوایــان خواســت کــە »ڕێــز بگەڕێرنێتــەوە 

بــۆ ئــەم حوکمــەی ئێــدوارد بێرنشــتاین کــە 

لــەم ســەردەمەی ئێمــەدا لــە دژی حوکمــی 

تەکفیریــی دەرکــراوە؛ »ئامانجــی کۆتایــی 

هیــچ نیــە، بزووتنــەوە هەمــوو شــتێکە« 

ــە  ــا بڕوان ــۆڤ(. )هەروەه ــگ بۆلۆمۆل )ئۆلێ

دیموکراســی(. سۆســیال  ڕێڤیزیۆنیــزم، 

بێرنشــتاین،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

 ،)1961(  1899  ،)1980(  1895 ئێــدوارد 

کــول، جــەی. دی. ئێــچ. 1956، کولێتــی، 

لوچــۆ 1969 )1972(، گــەی، پیتێــر 1952، 

کاوتســکی، کارل 1899، لۆکســمبۆرگ، ڕۆزا 

ــم. 1946،  ــۆل ئێ ــویزی، پ 1899 )1970(، س

تیــۆدۆر، ئێــچ وتیــۆدۆر، جــەی. ئێــم 1988.

مۆنتی جۆنستۆن

)Blanquism( بالنکیزم

سیاســیی  دۆکرتینــی  بــۆ  نــاوە  ئــەم 

میحوەریــی گــەورە شۆڕشــگێڕی فەرەنســی 

لویــی ئاگۆســت بالنکــی )81_ 1805( بــەکار 

دەهێرنێــت. ئامانجــی بالنکــی، لــە ناوکۆیــی 

نەریتــی پیالنگێڕانــەی بابــۆف و بوونارۆتــی، 

ڕێخســتنی کۆمەڵێــک نوخبــەی تــا ڕادەیەک 

بچــووک، ڕێکخــراو و زنجیرەپلەیییــە کــە 

دەگەیەنێــت  ئەنجــام  بــە  ڕاپەڕێنێــک 

ــی شۆڕشــگێڕانەی  ــرەوە دیکتاتۆری تاکــوو لێ

ــی  ــەاڵتی دەوڵەت ــە جێگــەی دەس ــۆی ل خ

لــەو  چونکــە  دابنێــت،  ســەرمایەداری 

دێــر  لــە  فەرمانــربدن  بــوو  بــاوەڕەدا 

زەمانــەوە کۆمەڵــگای چینایەتــی و دیــن 

گرتــوە  خەڵــک  زۆرینــەی  بــە  پێشــی 

ئامانجی بالنکی، 
لە ناوکۆیی نەریتی 

پیالنگێڕانەی 
بابۆف و بوونارۆتی، 
ڕێخستنی کۆمەڵێک 
نوخبەی تا ڕادەیەک 
بچووک، ڕێکخراو و 
زنجیرەپلەیییە کە 

ڕاپەڕێنێک بە ئەنجام 
دەگەیەنێت تاکوو 
لێرەوە دیکتاتۆریی 

شۆڕشگێڕانەی 
خۆی لە جێگەی 

دەسەاڵتی دەوڵەتی 
سەرمایەداری 

دابنێت
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بەرژەوەندییــە  ناســینی  بــە  ســەبارەت 

ڕاســتەقینەکانی خــۆی، تــا ئــەو کاتــەی کــە 

خەڵــک خولێکــی درێــژی فێربــوون لــە نــاو 

ــان لــە پاریســدا تێپــەڕ  ئــەم دیکتاتۆرییەی

ــتی  ــی گش ــی دەنگدان ــت دژی ماف نەکردبێ

بــوو. لــە کۆتاییــدا، لــە دەســەاڵتدارێتیی 

دەســەاڵتدارێتی«  »نەمانــی  کۆمۆنیزمــدا 

بێرنشــتاین  )گوتــەی  دەســتەبەر دەبێــت 

.)312 ل   .1971

وەک  بالنیکیــان  ئەنگڵــس  و  مارکــس 

ســتاییش  دلێــر  شۆڕشــگێڕی  ڕێبــەری 

کــورت  ماوەیەکــی  دوانــە  ئــەم  دەکــرد. 

 1850 لــە  بانــی  الیەنگرانــی  لەگــەڵ 

دوای   1871 لــە  و   )1928 )ریازانــۆڤ 

یەکیــان  پاریــس  کۆمۆنــی  ڕوودانــی 

مارکــس هەوڵێکــی  ئــەوە،  پێــش  گــرت، 

شکشــتخواردووی دابــوو تاکــوو بالنکــی بــۆ 

نــاو ئەنتەرناســیۆناڵ ڕابکێشــێت. ســەرباری 

ئەنگڵــس  و  مارکــس  ئەمانــە،  هەمــوو 

»کیمیاناســانی  پیالنگێڕانــەی  بۆچوونــی 

شــێوەیەکی  بــە  کــە  ڕاپەڕیــن«ی 

ســاختە هەوڵیــان دەدا »پێــش پڕۆســەی 

پێگەییشــتنی شۆڕشــگێڕانە بکــەون« ڕەت 

 ،4 ژمــارەی   NRZ Rrvue  ( دەکــردەوە 

1850(. مارکــس و ئەنگڵــس بــە پێچەوانــەی 

بالنکــی بزووتنــەوەی پرۆلیتاریایییــان بــە 

»بزووتنــەوەی خۆهۆشــیارانەی سەربەســتی 

زۆرینــەی گــەورە« دەزانــی )مانیفێســتی 

حیزبــی کۆمۆنیســت ب 1( و »بەتــەواوی 

ــی  ــی فیکری ــە بااڵکردن ــوو ب ــان هەب باوەڕی

ــی  ــان دەرەنجام ــە بێگوم ــکار ک ــی کرێ چین

گفتوگــۆی  و  بــاس  و  هاوبــەش  کــرداری 

بێرنشــتاین  )ئەنگڵــس(.  بــوو.«  بەرانبــەر 

ــی  ــەڵ یەکێتی ــێک لەگ ــر »باس ــی ت و ئەوان

ئەنگڵــس  و  مارکــس  کۆمۆنیســتەکان«ی 

)مارســی 1850( یــان بــە خیتابێکــی گەلێــک 

هەمــوو  ســەرباری  دادەنــا.  بالنکیســتی 

ئەمانــە، ئــەم خیتابــە بەڵگاندنــی بــۆ ئــەوە 

دەکــرد کــە قۆناغــی تــری ڕاپەڕیــن لــە 

ئەڵامنیــا پابەندە بــە یارمەتیدانــی دیموکراتە 

وەدەســتهێنانی  بــۆ  بــۆرژواکان  وردە 

کرێکارانــی  کــە  هــاوکات  دەســەاڵت، 

ئەڵامنــی زیــاد لــەوەی کــە بــۆ خۆیــان 

ــە  ــە دەســت پێویســتیانە ک دەســەاڵت بگرن

»پێگەییشــتنێکی شۆڕشــگێڕانەی درێژمــاوە« 

تێپەڕێنــن.

ئــەم بــاوەڕە بــاوە کــە زاراوەی دیکتاتۆریــی 

دەگەڕێتــەوە  ســەرچاوەکەی  پرۆلیتاریــا 

بــۆ بالنکــی و مارکــس ئــەم زاراوەی لــەو 

بنەمایــە.  بــێ  وێناکردنێکــی  وەرگرتــوە 

و   )171 ل   1957( دۆمانگێــت  نــەک 

ــان دان  ــپیتزێر )1957 ل 176( هەردووکی س

بــەوەدا دەنێــن کــە بالنکــی هیــچ کات 

ــوو  ــا ، بەڵک ــەکار نەهێن ــرەی ب ــەم تەحبی ئ

ئەنگڵــس بــە وردی و هەوڵدانــەوە زۆری 

ــا تاکــوو جەخــت لــە جیاوازیــی  بــەکار هێن

و  مارکســی  چەمکــی  نێــوان  بنچینەیــی 

دیکتاتۆریــی شۆڕشــگێڕانەی بەرمەبەســتی 

مارکــس بکاتــەوە. ئەنگڵــس دەنووســێت: 

»لــە تێگەییشــتنەکەی بالنکــی لــە هــەر 

ڕاپەڕێنێــك وەک شــەبیخوونی کەمینەیەکــی 

بچووکــی شۆڕشــگێڕ، وەک خــۆی پێویســتیی 

دیکتاتۆریــی پاش ســەرکەوتنی شــەبیخوونی 

نــەک  هەڵبــەت  دەبێــت:  دواوە  بــە 

ــە  ــی شۆڕشــگێڕ، وات ــی کــۆی چین دیکتاتۆری

پرۆلیتاریــا، بەڵکــوو دیکتاتۆریــی ژمارەیەکــی 

بــە  شــەبیخوونەکەیان  ئەوانــەی  کەمــی 

ئەنجــام گەیانــدوە و بــۆ خۆیــان پێشــوخت 

ــد  ــود چەن ــەک یاخ ــی ی ــر دکتاتۆری ــە ژێ ل

)بەرنامــەی  خــراون.«  ڕێــک  کەســدا 

پەنابەرانــی بالنکیســتی کۆمــۆن«، 1874(.

پلێخانــۆڤ(  )بەتایبــەت  مەنشــەڤیکەکان 

و  لینیــن  دژی  بالنکیســتیان  تۆمەتــی 

پــاش  هــەم  و  پێــش  هــەم  بەلشــەڤیزم، 

ــک  ــا. هەندێ ــەکار هێن ــەری 1917 ب ئۆکتۆب

پێیــان  دوایییانــە  ئــەم  نووســەرانی  لــە 

وایــە کــە »ڕێنوێنیــی کــردەی لینیــن لــە 

ــە نەریتــی بالنکیزمــی ژاکوبەنــی  بنــەوەڕا ل

)پۆپۆلیســتی  تێکاچــۆڤ  کــە  وەرگیــراوە 

ســەدەی نۆزدەهــەم( بــە ڕەنگــی ڕووســیایی 

ل   ،1970 )فیشــمەن  نەخشــاندبووی« 

170(. ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، لینیــن 

لــەو  بالنکیزمــی  1917دا  ئاپریلــی  لــە 

ڕوەوە مەحکــوم کــرد کــە »تــێ دەکۆشــا 

ــەاڵتی  ــەوە دەس ــتیوانیی کەمینەیەک ــە پش ب

سیاســی بگرێتــە دەســت. ســەبارەت بــە 

بابەتەکــەی ئێمــە بەتەواوەتیــی جیــاوازە. 

بــە  دەرک  و  کەمینەیــن  هێشــتا  ئێمــە 

زۆرینــە  وەدەســتهێنانی  پێویســتیی 

ــە پێگــەی  ــۆرت ســەبارەت ب ــن )»ڕاپ دەکەی

حکوومەتــی  بــۆ  ڕوانیــن  و  هەنووکەیــی 

بانگەشــەی  بەلشــەڤیکەکان  کاتــی«(. 

ئەوەیــان دەکــرد کــە ئــەم پشــتیوانییەی 
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ــەری  ــە ئۆکتۆب ــیان ل ــە شۆڕش ــان ل زۆرینەی

گەرچــی  هێنــاوە.  دەســت  بــە   1917

ــەم  ــان ل ــەڤیکەکان گومانی ــی بەلش دژبەران

ــی  ــی جەماوەری ــردوە، پێکدادان ــە ک بانگەش

لــە  ســەربازان  و  جووتیــاران  کرێــکاران، 

ڕێگــەی شــووراکانەوە بێگومــان شۆڕشــی 

ــە  ــەوە ل ــا دەکات ــدی جی بەلشــەڤیکی بەتون

بالنکیســتییەکەی. سەرچەشــنە 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە ئاگۆلــۆن، ئێــم و 

ئەوانیدی 1986، بێرنشــتاین، ســاموێل 1970 

ــت 1977،  ــی ئاگۆس ــی، لووی )1971(، بالنک

کــۆل، جــەی. دی. ئێــچ 1956 دۆمنگێــت، 

 ،1986 هــاڵ  دریپێــر،   ،1957 موریــس 

فیشــمەن، ویلیــان جــەی 1970، جۆنســتۆن، 

ــۆڤیچ  ــد باریس ــۆڤ، دێڤی ــم 1983، ڕیازان ئێ

ــی. 1957. ــن ب ــپیتزێر، ئالێ 1928، س

مۆنتی جۆنستۆن

)Bloch, Ernst( بلۆخ، ئێرنست

لــە   1885 ژوییــەی  8ی  دایکبــووی  لــە 

لۆدڤیــگ شــافێن؛ کۆچکــردووی 3ی ئووتــی 

1977 لــە ئێشــتووتگارت. بلۆخیــش وەک 

بێنیامیــن  و  لــۆکاچ  ]واتــە[  هاوڕێکانــی 

ــی  ــی جیهانی ــەتەکانی جەنگ ــەر وەحش لەب

کــە  ڕاکێــرا  مارکســیزم  بــەرەو  یەکــەم 

ــگ،  ــی دژی جەن ــی دەبین ــدا بەرگرییەک تێی

ــی  ــی مرۆڤایەت ــەی دەیتوان ــەو چارەنووس ئ

هەڵبلووشــێت. بلــۆخ لــە خولــی نازییەکانــدا 

پاشــان  پەنابــەر؛  بــە  بــوو  ئەمریــکا  لــە 

ــازە  ــاری ت ــە کۆم ــی دا شــوێنگەیەک ل هەوڵ

ــدا  ــدا پەی ــای خۆرهەاڵت ــەزراوی ئەڵامنی دام

بــکات، بــەاڵم مارکســیزمە نائۆرتۆدکســەکەی 

هەندێــک هاودڵی و پشــتیوانی لــەوێ پەیدا 

کــرد و لــە 1961دا ئەڵامنیــای ڕۆژەەاڵتــی 

ــۆی  ــی خ ــی تەمەن ــت و باق ــێ هێش ــە ج ب

ــەوە  ــەو کات ــەر. ل ــردە س ــدا ب ــە تووبینگێن ل

گەورەکــەی  دەســەاڵتی  و  کاریگــەری 

ــیزم. ــە مارکس ــوو ل ــرت ب ــک بان گەلێ

ناسیســتامتیکی  و  واتــری  مارکســیزمی 

پــرت  حاڵەتــدا(  باشــرتین  )لــە  ئــەو 

لــە  شــیکارانە.  تاکــوو  موعجیزەئاســایە 

مێســیانیزمێکی  پەروەردەکەیــدا  کاکڵــی 

ســێکۆالریزە بوونــی هەیــە، ئــەم دۆکرتینــە 

لــە  بــەردەوام  ڕزگاری  کــە  جووییــە 

ســەردەمی ئێمــەدا و هــەر لــەم جیهانــەدا 

مەیســەرە. بــاوەڕی وابــوو کــە ئەگەرچــی 

لــە  ناچارەکــی  بــوو«  »ڕزگار  جیهانــی 

ــەم  ــە_ و ب ــەم جیهان ــاوازە ل ــەوەڕا جی بن

واتایــە »یۆتۆپیا«یەکــە_ ســەرباری هەمــوو 

ئەمانــە، بــە بــێ تەســلیم و ڕازیبــوون 

مــەرگ  مەســیحیی  ئاخرەتباوەڕیــی  بــە 

دیســان  دووبــارە،  لەدایکبوونــەوەی  و 

مەیســەرە. ئــەم ناواخنــە کــە ســەرەتا لــە 

ــرنا،  ــەکار هێ ــا )1918( دا ب ــی یۆتۆپی ڕۆح

لــە بنەمــای هیــوا )1959(داا بەتــەواوی 

پشــکووت. لێــرەدا بلــۆخ دەپەرژێتــە ســەر 

ئاریســتۆیی  فاقیــی  دوو  خوێندنــەوەی 

Ernst Bloch
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هێــز )مــادە( و کــردە )عەقــڵ( بەپێــی 

هاتنەدیــی پێشــڕەوی هێــز لــە جیهانێکــدا 

کــە بەتــەواوی بــە هێــزی عەقــڵ ڕوونــاک 

ــە  ــەم دکۆترین ــنە، ئ ــەم چەش ــەوە. ب بوەت

ئەزەلــی  مــدەی  کــە  سکۆالســتیکییە 

هــۆکاری ســەرەتایی جیهانــە لــە مێــژووی 

ئێمــەدا پــرت بــە شــێوەیەکی ســتوونی، 

دوورەدەســت،  بەهەشــتێکی  پێــی  بــە 

تەفســیر دەکرێــت، تاکــوو بــە شــێوەیەکی 

ــێکە  ــۆی بەش ــۆ خ ــیزم ب ــۆیی. مارکس ئاس

)figuration(ی  »پەیکەربەنــدی«  لــەم 

مێژوویــی ئــەم پڕۆســەیە؛ بــۆ منوونــە، 

بلــۆخ لــە کتێبەکەیــدا لەمــەڕ تومــاس 

ــتیی  ــی ئاناباپتیس ــێر )1921( شۆڕش مونس

پێــش  وەک  شــازدەهەمی  ســەدەی 

پەیکــەری ئــەو شــتە دادەنــا کــە تــازە 

بەلشــەڤیکیدا  شۆڕشــی  لــە  هەنووکــە 

ــت  ــۆخ دەڵێ ــت. بل ــە دی دێ ــەواوی ب بەت

لــە  کــە  مانایــەی  بــەو  مێــژوو،  کــە 

فەلســەفەی  ]دەربــارەی  »تێــزەکان« 

مێــژوو[ی واڵتێــر بێنیامیــن لــە 1940یشــدا 

ــەردەوام  ــەو چشــتە ب ــەوە، »ئ ڕەنگــی دای

ــە  ــری خەبات ــە ئاگ ــارەت«یە ک ــی ئیش جێ

دادەگیرســێنێت. هەنووکەیییــەکان 

بێنیامیــن،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

ــە  ــت 1967 )ک ــۆخ، ئێرنس ــر 1940، بل واڵتێ

 ،1918 دەگرێتــەوە(؛  خــوارەوە  ئەمانــەی 

وایــن  هودســێن،   ،1917  ،1959  ،1921

.1982

جولیەن ڕابێرتس

)Bonapartism( بۆناپارتیزم

ئەنگڵســدا  و  مارکــس  نووســینەکانی  لــە 

ــە  ــۆ شــێوەیەک ل ــە ب ــە ئاماژەی ــەم زاراوەی ئ

ــەرمایەداری  ــگای س ــە کۆمەڵ ــەت ل حکووم

ــە  ــەت، ل ــی دەوڵ ــدا بەشــی کارگێڕی ــە تێی ک

ژێــر دەســەاڵتی یــەک کــەس، بــە ســەر 

بەســەر  و  دەوڵــەت  بەشــەکانی  باقیــی 

ــە  ــە ب ــەاڵتێکی دیکتاتۆران ــگادا دەس کۆمەڵ

دەســت بهێنێــت. بــەم چەشــنە، بۆناپارتیــزم 

ــەو  ــەی ئ ــی توندڕەوان شــوێنگەی دیارکەوتن

شــتەیە کــە لــە نووســینە مارکسیســتییەکانی 

ــە »خۆســەریی  ــەت ب ــەڕ دەوڵ ــدا لەم دوایی

)بــۆ  کــراوە  ناودێــر  دەوڵــەت  ڕێژەیــی« 

ــەی  ــزاس 1973دا(. منوون ــە پوالنت ــە ل منوون

ــە  ــەت ل ــە حکووم ــە ل ــەم فۆڕم ــی ئ گرینگ

کاتــی ژیانــی مارکســدا حکوومەتــی لوویــی 

بۆناپــارت بــرازای ناپلیۆنــی یەکەمــە کــە 

ــەمبەری 1851دا  ــای 2ی دێس ــاش کوودەت پ

بــوو بــە ناپلیۆنــی ســێیەم. ئــەم ڕووداوە بوو 

بــە ئیلهامبەخشــی یەکێــک لــە گەورەتریــن 

مێژووییــەکان  نووســینە  شــکۆدارترین  و 

ــر. ئەنگڵســیش  ]واتــە[ هەژدەهەمــی برۆمێ

ســەرنجێکی  خــۆی  حاڵــی  بــە  بــەش 

بەرچــاوی دایــە دەســەاڵتدارێتیی بیســامرک 

لــە ئەڵامنیــادا و ڕژێمــی بیســامرکیی لــە زۆر 

ڕوەوە وەک بۆناپارتیــزم دەچــوو.

ئەنگڵــس  و  مارکــس  بــۆ  بۆناپارتیــزم 

چینــی  تێیــدا  کــە  بارێکــە  بەرهەمــی 

ــگای ســەرمایەدارییدا  ــە کۆمەڵ بااڵدەســت ل

خــۆی  دەســەاڵتدارێتیی  ناتوانێــت  چیــرت 

و  یاســامەند  کەرەســتە  ڕێگــەی  لــە 

بــەاڵم  بپارێزێــت؛  پەرلەمانییەکانــەوە 

ناتوانێــت  کرێکاریــش  چینــی  هــاوکات 

مارکــس،  بســەملێنێت.  خــۆی  پێشــڕەویی 

دوای ئــەوەی کــە ئێمپراتۆریایــی دوەمــی 

ــاری شکســت  ــر ب ــە ژێ ــێیەم ل ــی س بۆناپارت

لــە  پڕووســدا  فەرەنســا_  جەنگــی  لــە 

لــە خەباتــی  یــەک هەڵوەشــایەوە،  بــەر 

چینایەتــی ]لــە فەرەنســا[دا دەڵێــت کــە 

ئەگــەرداری  فۆڕمــی  »تاقــە  بۆناپارتیــزم 

حکوومــەت لــە کاتێکــدا بــوو کــە بــۆرژوازی 

دەســەاڵتدارێتیی لەدەســتچوو بــوو و چینــی 

کرێــکار هێشــتا هێــزی دەســەاڵتدارێتیی بــە 

)چ  نەکردبــوو«  ســەر واڵتــدا دەســتەبەر 

ــەرچاوەی  ــە س ــس ل ــۆرە، ئەنگڵ ــەم ج 3( ب

خێزانــدا دەڵێــت کــە دەوڵــەت بەگشــتی 

»ســەرباری  کرێــکارە  چینــی  دەوڵەتــی 

کــە  دەدەن  ڕوو  خەڵگەلێــک  ئەمانــە، 

لــە  ملمالنێــکارەکان  چینــە  تێیانــدا 

لەگــەڵ  چنگنانەچنــگ  هاوســەنگییەکی 

ــی، وەک  ــەاڵتی دەوڵەت ــە دەس ــرتدان ک یەک

ــدا  ــە چرکەیەک ــی، ل ــی ڕووکەش نێوەنجییەک

سەربەســتی  دیاریکــراوی  دەرچەیەکــی 

دەکەوێــت«  دەســت  هەردووکیانــی  لــە 

)چ 9(. ئــەم ڕێســامەندییانە جەخــت لــە 

دەوڵەتــی  سەربەســتیی  زۆری  بڕێکــی 

بۆناپارتیســتی دەکەنــەوە؛ بــەاڵم خەســڵەتە 

ڕادەیــە  بــەم  هــەر  دیکتاتۆرانەکەیشــی 

ســەربەخۆیی  جەختکردنەوەیــە.  شــیاوی 

دەورەکــەی  و  بۆناپارتیســتی  دەوڵەتــی 

ــوان  ــی«ی نێ ــی ڕووکەش وەک »نێوەنجییەک

ئــەو چینانــەی لــە ملمالنێــدان، مارکــس 
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گوتەنــی، لێــی ناگەڕیــن »هەڵەپەســێرراو 

ــەوە. مارکــس هەروەهــا  ــە هــەوا«دا مبێنن ل

ــی  ــارت جووتیاران ــی بۆناپ دەڵێــت کــە لووی

وردە، ئــەم زۆرتریــن چینــەی »نوێنەرایەتیی 

دەکــرد« لــە فەرەنســادا و مەبەســتەکەی 

لــە بەکارهێنانــی ئەمــە. دەشــێت ئەمــە 

بێــت کــە لوویــی بۆناپــارت بانگەشــەی 

ــە  ــەم چین ــی ئ ــە قازانج ــرد ل ــەوەی دەک ئ

دەدوێــت و پشــتیوانیی لــێ دەکات. مارکس 

هەمــوو  ســەرباری  دەڵێــت،  هەروەهــا 

بانگەشــەی  بۆناپــارت  لوویــی  ئەمانــە، 

باقیــی  قازانجــی  لــە  دەکات،  ئــەوە 

چینەکانــی تــری کۆمەڵگایــش دەدوێــت. 

ــتەقینەی  ــی ڕاس ــارە ئەرک ــتیدا، بڕی ــە ڕاس ل

ــاییش  ــی ئاس ــتی زامن ــی بۆناپارتیس دەوڵەت

بۆرژوایــی  کۆمەڵــگای  ســەقامگیریی  و 

و  پەرەســەندن  ڕێــگای  تەختکردنــی  و 

ســەرمایەداری  خێرایــی  بەرینکردنــەوەی 

بێــت.

مارکــس و ئەنگڵــس لــە نووســینەکانیاندا 

بۆناپارتیســتی،  دەوڵەتــی  بــە  ســەبارەت 

لــە  گرینگیــان  چەمکێکــی  هەروەهــا 

ــەک  ــە ڕادەی ــە دەســتەوەدا، وات ــەت ب دەوڵ

نوێنەرایەتیــی  پێیــە  بــەو  دەوڵــەت  کــە 

دەکات  کــەس  کۆمەڵێــک  بەرژەوەندیــی 

کــە لــە ڕاســتیدا بەڕێــوەی دەبــەن. مارکــس 

ــەم  ــی »ئ ــردا باس ــی برۆمێ ــە هەژدەهەم ل

ڕێکخــراو  بــەو  کارگێڕییــە  دەســەاڵتە 

برۆکراتیــک و ســەربازییە زەبەالحــەی، بــەو 

ماشــینە دەوڵەتییــە بەریــن و دەســتکردەی، 

بــەو کۆمەڵــە فەرمانبەرانــەی کــە نزیــک 

نیــو ملیــۆن کەســن، ســەرباری ئەرتەشــێکی 

نیــو ملیــۆن کەســی، ئــەو کۆمەڵــە گەنەخوە 

کۆمەڵــگای  پەیکــەری  کــە  ترســناکە 

جەنینــی  پەچەیەکــی  وەک  فەرەنســای 

فەرجەکانــی  و  کــون  کــۆی  و  داگرتــوە 

دەئاخنێــت...« )چ 7( دەدوێــت. ]بــەاڵم[ 

بــەو جــۆرەی کــە مارکــس لــە خەباتــی 

ڕاســتیدا  لــە  دەکات،  باســی  چینایەتیــدا 

و  کــون  کــۆی  بۆناپارتیســتی  دەوڵەتــی 

فەرەجەکانــی فەرەنســا نائاخنێــت؛ چونکــە، 

ئــەو جــۆرەی کــە ئــەوکات نووســی، لــە ژێــر 

دەســەاڵتی دەوڵەتــی بۆناپارتیســتیدایە کــە 

»کۆمەڵــگای بۆرژوایــی، جیــا لــە نیگەرانییــە 

سیاســییەکان پێشــڤەچوونێکی بــە خۆیــەوە 

دی کــە تەنانــەت بــۆ خۆشــی چاوەڕێــی 

هەمــوو  ســەرباری   .)3 )چ  نەدەکــرد« 

ئەمانــە، ئەمــە لــە گرینگیــی ئــەم خاڵــە 

کــەم ناکاتــەوە کــە دەوڵەتــی بۆناپارتیســتی 

هــەوڵ دەدات خزمــەت بــە بەرژەوەندییــە 

تایبەتــەکان و هەروەهــا بەرژەوەندییەکانــی 

ســەرمایە بــکات.

ــاڵ  ــر، ه ــە دریپێ ــر بڕوان ــی زیات ــۆ زانیاری ب

ــڵ،  ــووس 1973، ڕۆب ــزاس، نیک 1977، پوالنت

ــان 1960. ــی میلی ماکس

ڕاڵف میلیبەند

بێنیامین، واڵتێر

)Benjamin, Walter(

ــە  ــی 1892 ل ــووی 15ی حوزەیران ــە دایکب ل

بێرلیــن؛ کۆچکــردووی 27ی ســێپتەمبەری 

1940 لــە پــۆرت بــۆی ســپانیا. بێنیامیــن 

بەرهەمە 
سەرەتایییەکانی 

بێنیامین 
سەرچاوەکەیان 
دەگەڕێتەوە بۆ 

چەشنێک گرێدراوی 
و ئینتیمای ئاڵۆز 

بۆ تیۆلۆژیا. یەکەم 
وتاری بنەڕەتییەکەی 

دەربارەی ڕۆمانی 
خزمایەتییە 

هەڵبژاردنییەکانی 
)گۆتێ( بوو
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ــە  ــن تیۆریســتی کەلتووریی ڕەنگــە گرینگرتی

لــە نەریتــی مارکسیســتیدا. ئــەو کــە لــە 

ــە  کــۆی ژیانیــدا ئەوەنــدە نــارساو نەبــوو، ل

ــک  ــەم الوە گەلێ ــی دوەم ب جەنگــی جیهانی

ــە،  ــوو ئەمان ــوە. ســەرباری هەم ــەر ب کاریگ

ــا نهێنییــە وردەکانــی بەرهەمەکانــی لــە  مان

نێــوان دوو دەســتە بــەردەوام هــەر جێگــەی 

بــاس و موناقەشــەن: کۆمەڵێــک کــەس کــە 

ئــەو بــە ســیامیەکی ئــەو جیهانــی و کــەم تــا 

زۆر تراژیــک دەبینــن کــە خاوەنــی نیعمەتی 

بەهــرە تــا ڕادەیــەک ڕازاوییــەکان بــوە و 

ــیزمە  ــەر مارکس ــان لەب ــە ئەوی ــەی ک ئەوان

ــەن. ــتاییش دەک ــەختانەکەی س سەرس

بێنیامیــن  ســەرەتایییەکانی  بەرهەمــە 

ســەرچاوەکەیان دەگەڕێتــەوە بــۆ چەشــنێک 

ــا.  گرێــدراوی و ئینتیــامی ئاڵــۆز بــۆ تیۆلۆژی

یەکــەم وتــاری بنەڕەتییەکــەی دەربــارەی 

هەڵبژاردنییــەکان  خزمایەتییــە  ڕۆمانــی 

بــۆ  هەوڵێکــە  )گۆتــێ(  نووســینی 

ســەمبۆلیزمی  ڕووبەڕووکردنــەوەی 

کەلتووریــی  تیــۆری  نائەخالقگــەرای 

لەگــەڵ  بیســتەم  ســەدەی  ســەرەتاکانی 

ئەخالقــی تــا ڕادەیــەک پیۆریتێنیــی خۆیــدا. 

ئــەم ڕوانگەیــە لــە نامــەی دۆکتۆراکەیــدا لــە 

ــی تراژیکــی  ــاوی »ســەرچاوەی درامی ــر ن ژێ

ئەڵامنیــا« بــوو بــە ڕەخنەیەکــی تەواوەتیــی 

»کەلبیگەریــی« ناسیاســیی ژیانی ڕۆشــنبیری 

لووتێــری ســەدەی  لــە هەمبــەر درامــی 

حەڤدەهــەم. ئــەم بەرهەمــە کــە لەکاتێکــدا 

تــەواو و کامــڵ بــوو، کــە بێنیامیــن سیوســێ 

ــە  ــی تیۆریی ــن دەربڕین ــوو، کامڵرتی ــاڵی ب س

کــە ئــەو بــە دیــی هێنــاوە. بــەاڵم ئــەم 

ــی  ــۆی باس ــۆ خ ــۆرەی ب ــەو ج ــە، ب بەرهەم

دەکات، وەک »کۆتایــی دووری ئەدەبیاتــی 

ئەڵامنیــی منــە«. لــە میانــەی دەیــەی 1920 

بــەم الوە، بێنیامیــن کــەم تــا زۆر بەتــەواوی 

ــە  ــگەلێک ک ــۆ پرس ــرد ب ــان ک ــۆی تەرخ خ

کەلتــوور  لــە  مارکسیســتی  تێگەییشــتنی 

دەیــان هێنایــە ئــاراوە، و لــەو دیــدگاوە 

زانکۆیــی  ئەدەبیــی  مێــژووی  ڕێســاکانی 

پەراوێزییــان  ڕۆڵێکــی  دەیانتوانــی  تەنیــا 

دەرەکییــش  هۆکارێکــی  هەبێــت. 

ــۆی  ــەدا؛ زانک ــەم گۆڕان ــا ل ــی دان کاریگەری

ــەی  ــن بەرهەمەک ــە بێنیامی ــۆرت، ک فرانکف

ــان  ــوو، بەرهەمەکەی ــەوان کردب ڕادەســتی ئ

ــان  ــنە هیواکانی ــەم چەش ــردەوە و ب ڕەت ک

ــەڵ  ــی پووچ ــد و کاری زانکۆی ــۆ دامەزران ب

کــردەوە.

Johann Wolfgang von Goethe
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1935دا  تــا   1925 ســااڵنی  نێــوان  لــە 

نووســینی  ڕێگــەی  لــە  پــرت  بێنیامیــن 

ژێــدەرەوە بــۆ ڕۆژنامــەکان دەژیــا و لــە 

چەپــی  ڕۆشــنبیرانی  باقیــی  و  برێشــت 

ــی  ــوەوە. گەرچ ــک ب ــۆی نزی ــەردەمی خ س

خــۆی بــوارد لــە پەیوەســتبوونی بــە حیزبــی 

ــەاڵم[ ســەردانی مۆســکۆ  کۆمۆنیســتەوە، ]ب

بــە  هۆگریــی  1926/7دا  زســتانی  لــە 

ــەو  ــی ســۆڤیەتی پت ــی نوێ ــی کەلتووری ژیان

ــن  ــارە بەتی ــە وت ــە ل ــردەوە. ئەم ــووڵ ک و ق

و پۆلێمیکییــەکان )و پــرت ئــەو ڕەخنانــە(

خولــەدا  لــەم  کــە  دایــەوە  ڕەنگــی  دا 

گەییشــتنی  دەســەاڵت  بــە  دەینووســی. 

ــن  ــرد بێرلی ــار ک ــی ناچ ــەکان بێنیامین نازیی

بــە جــێ بهێڵێــت و ئــەوی پــرت بێبــەری کــرد 

ــەوە،  ــەی ڕۆژنامەوانیی ــە ڕێگ ــی ل ــە بژێوی ل

بــەاڵم دەیتوانــی هەندێــک حەقدەســت 

ــی  ــەوەی کۆمەاڵیەتی ــەزراوە توێژین ــە دام ل

ئەمــە،  هــەر  و  وەربگرێــت  فرانکفــۆرت 

داهاتــی  ســەرچاوەکانی  باقیــی  لەگــەڵ 

کەمــدا وای کــرد تاکــوو دیســانەوە کاری 

پــێ  دەســت  پاریســدا  لــە  نووســین 

ســااڵنەدا  ئــەم  هەمــوو  لــە  بکاتــەوە. 

ــە  ــی گرینگــی ل ــک نووســینی تیۆری کۆمەڵێ

بکاتــەوە.  بــاو  دامەزراوەکــەدا  گۆڤــاری 

کۆمەاڵیەتیــی  »شــوێنگەی  ســەرەتا، 

هەنووکەیــی نووســەری فەرەنســی« کــە 

دەپەرژایــە ســەر شــیکاریی پێشــەکەوتنی 

بێنیامیــن  وەک  بــۆرژوا_  ڕۆشــنبیرانی 

ــی  ــڕەویی ڕووت ــوێنگەی پێش ــە ش ــۆی_ ل خ

سیاســیی  ملمالنێــی  بــۆ  کەلتوورییــەوە 

ڕێکخــراو. زۆربــەی بەرهەمەکانــی تــری بــۆ 

ناوەندەکــە بــوو بــە مێــژووی بەرمەبەســتی 

ســەبارەت بــە ئایدیۆلۆژیاکانــی ســەدەی 

کۆمەڵــەی  واتــە  فەرەنســا،  نۆزدەهەمــی 

 .)arcades( »ڕیزەتاقــەکان«  بەناوبانگــی 

»بەرهەمــی  هەروەهــا  گەاڵڵەیــە  ئــەم 

هونــەری لــە ســەردەمی بەرهەمهێنانــەوەی 

دەپەرژایــە  کــە  دەگرتــەوە  تەکنیکــی«ی 

چەمکــەی  ئــەم  ڕوونکردەنــەوەی  ســەر 

کــە »هونــەر« بەســتێنی تەکنۆلۆژیــک و 

چینــی کۆمەاڵیەتــی جیــا ناکرێتــەوە، تیــۆری 

ــە  ــارە و ل ــەم وت ــن ل ــە بێنیامی ــک ک تەکنی

وتارێــک دەربــارەی ئێــدوارد فۆکســدا پەرەی 

پــێ دا، بــۆ تێگەییشــن لــەم هەڵوێســتە 

و  ئەندێشــەکان  کــە  مارکسیســتییەی 

ســەربەخۆیان  مێژوویەکــی  کەلتــوور 

نییــە خــاوەن الیەنێکــی بنچینەیییــە. دوو 

تەنیــا  کــە  بوودلێــر_  لەمــەڕ  وتارەکــەی 

یەکیــان لەژێــر نــاوی »دەربــارەی هەندێــک 

ناواخنــی بــەردەوام الی بوودلێــر« ئــەوکات 

چــاپ کــرا_ تێگەیشــتنی بێنیامینــی لــە چین 

]ی کۆمەاڵیەتــی[، تەکنۆلۆژیــا و کەلتــوور 

ــیزم و  ــە فاش ــر ل ــی بەرباوت ــە ڕەخنەیەک ل

کۆنەپەرەســتانە  ئایدیۆلۆژیــای  بەگشــتی 

تێکــەڵ دەکات. بێنیامیــن بــۆ ئــەم نووســینە 

خولــی  دواییــن  بەرچاوانــەی  گەلێــک 

کارییەکــەی تاڕادەیەکــی زۆر کەڵکــی لــە 

ئانرتۆپۆلۆژیــای  بــە  ســەبارەت  و  فڕۆیــد 

فاشیســتی لــە لۆدڤیــگ کالگێــس وەرگــرت.

ئــەو  ســەر  پەرژاینــە  تەنیــا  ئێــرە  تــا 

خــۆی  بێنیامیــن  کــە  بەرهەمانــەی 

ئــەو  نووســیبوونی،  باوکردنــەوە  بــۆ 

بەرهەمانــەی کــە وێنەیەکــی هاوبەســتی 

پێگەییشــتنی  ڕەوتــی  لــە  گونجــاو 

دەدەن.  دەســتەوە  بــە  بیرکرنەوەکانــی 

کاتــی  لــە  ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری 

مەرگییــەوە گوشــارێکی زۆر لــە ئــارادا بــوە 

تاکــوو جیــای بکەنــەوە لــە هەڵوێســتی 

ڕاســتەوخۆتر  برێشــتی  و  مارکسیســتی 

کــە ئــەو گەلێــک بــەرەو الی ڕادەکێــرا. 

هەندێــک لــە هاوڕێیانــی بێنیامیــن وەک 

ئادۆرنــۆ و گرێشــۆم شــۆلێم بــە کەڵــک 

ــانۆی  ــەرچاوەی ش ــی »س ــە لێڵی ــن ل وەرگرت

تراژیکــی ئەڵــامن«، و کەڵکوەرگرتــن لــەو 

پارچــە باونەکراوانــەی خولــی ســەرەتایی 

بەرهەمەکانــی، هەوڵیــان دا وەک عارفێکــی 

جــووی ڕازاوی وێنــای بکــەن کــە سیاســەت 

ــەردەوام  ــەی ب ــیانیزمە یۆتۆپیاییەک ــۆ مێس ب

ــە  ــەر بەرهەم ــان ئەگ ــوە. بێگوم ــی ب الوەک

پێــوەر  بکەینــە  دوایــی  ســەرەکییەکانی 

ــەم تەفســیرە  ــری ل ــن بەرگ ئەســتەمە بتوانی

دوا  ئەمانــە،  ســەرباری هەمــوو  بکەیــن. 

نووســینی بێنیامیــن، »تێزگەلێــک دەربــەرەی 

ــی  ــک دژواری ــژوو« کۆمەڵێ ــەفەی مێ فەلس

جیــدی بۆ درک و تێگەییشــتنی مارکسیســتی 

ــاش  ــە پ ــارە ک ــەم وت ــەوە. ئ ــە پێش دەهێنێت

ڕێکەوتنــی  ترســناکی  و  تــاڵ  تەکانــی 

نــوورساوە،   )1939( ســۆڤیەت  نــازی_ 

ــارەی دەربەســتیی سیاســیی ڕێکخــراو  دەرب

ڕەشــبینانەی  بەتەواوەتیــی  ڕوانگەیەکــی 

هەیــە و چاالکیــی فیکــری بــە چەشــنێك 

بیرهێنانــەوەی جادوویــی و ڕاپەڕیــن بــە 
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وەســتانی یۆتۆپیایــی زەمــەن دەزانێــت و 

ــە،  ــوو ئەمان ــای دەکات. ســەرباری هەم وێن

پێویســت نــاکات کــە هــەر ناهاوبەســتی 

ــە  ــدا ل ــە کاری بێنیامین ــەک ل و نایەکگرتووی

شــیکاریی  بنچینەیییەکانــی  بنەمــا  ڕێــزی 

کەلتووریــی مارکسیســتییەکەی لــە دەقــە 

ســەرەکییەکانی خولــە پێگەیشــتوەکەی کــەم 

بکاتــەوە.

بێنیامیــن،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

واڵتێــر 1972، 1973، 1977، 1977، 1979، 

ڕۆبێرتــس، جولیەن 1982، شــۆلێم، گرێشــۆم 

1982، والێــن، ڕیچــارد 1982.

جولیەن ڕۆبێرتس

 

بوخارین، نیکۆالی ئیڤانۆڤیچ  

)Bukharin, Nikolai Ivanovich(

لــە   1888 ئۆکتۆبــەری  9ی  لەدایکبــووی 

ــی  ــە 15ی مارس ــێدارەدانی ل ــکۆ، لەس مۆس

ــی  ــە منداڵ ــن ک ــکۆ. بوخاری ــە مۆس 1938 ل

لــە  بــوو،  ڕاهێنــەر  دایکێکــی  و  بــاوک 

بەلشــەڤیکەکانەوە.  ڕیــزی  چــوە  1906دا 

مۆســکۆدا  لــە  جــار  ســێ  ئــەوەی  دوای 

ــۆ دەرەوە  ــە 1911دا ب ــرا، ل ــەر ک دەستبەس

ڕای کــرد، لــە ڤیەنــا نیشــتەجێ بــوو، لــەوێ 

ــە  ــەی )1919( ل ــی ڕەخنەگران توێژینەوەیەک

قوتابخانــەی ئابووریــی ئۆتریشــی لەبارێتیــی 

ــە  ــە ل ــەی ک ــەو کات ــام دا. ئ ــی ئەنج کۆتای

1914دا لــە ئۆتریــش دوور خرایــەوە بــۆ 

جەنگــی  دژە  کۆبوونــەوەی  لــە  ســویس، 

بەلشــەڤیکەکان لــە بێــرن لــە فێڤریــەی 

ــە  ــەدا کەوت ــەم خول ــوو. ل ــادە ب 1915دا ئام

پشــتیوانیی  بــە  ســەبارەت  ناکۆکییــەوە 

ــە مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی  لینیــن ل

ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری  نەتەوەیــی. 

ــی  ــەکییەکی ئەرێنی ــە 1915دا پێش ــن ل لینی

بــۆ کتێبــی ئیمپێریالیــزم و ئابووریــی جیهانی 

ــی  ــن بەڵگاندن ــدا بووخاری ــە تێی ــی ک نووس

ــی  ــی ناوەکی ــە ڕکابەری ــرد ک ــەوە دەک ــۆ ئ ب

ســەرمایەداری زیــاد لــە پێشــوو جێگــەی 

ــتە  ــوان »تراس ــی نێ ــە ملمالنێ ــۆی دەدات خ

ــن  ــەکان«. بوخاری ــەرمایەدارییە دەوڵەتیی س

ــە  ــاری نووســی ک ــک وت ــە 1916دا کۆمەڵێ ل

ئەگەرچــی دانــی بــە پێویســتیی دەوڵەتێکــی 

کاتیــی پرۆلیتارییــدا دەنــا، »لــە بنەمــادا 

دەوڵــەت«  لەگــەڵ  دژایەتــی  ســەر  لــە 

پێداگریــی دەکــرد و دەبێــت »دەوڵەتــی 

»لەبــەر  ئیمپێریالیســتی«  چەتــەی 

 )gesprengt( هەڵبوەشــێنینەوە«  یــەک 

ڕەخنــە  پــاش  دەزانــی.  مەحکــووم  بــە 

ئایدیایانــە،  لــەم  لینیــن  ســەرەتاییەکانی 

ســاڵی دواتــر هــەر ئــەم ئایدیایانــە لــە 

ــن دا ڕەنگــی  ــەت و ڕاپەڕی کتێبەکــەی دەوڵ

دایــەوە.

بوخاریــن پــاش ئــەو خوالنــەی کــە لــە 

یەکگرتوەکانــی  واڵتــە  و  ســکاندیناوی 

ــە  ــی فێڤری ــا، دوای شۆڕش ــکادا دەژی ئەمری

ــەو  ــەوە مۆســکۆ. ئ ــە مــەی 1917دا گەڕای ل

کــە ســێ مانــگ پێــش ڕاپەڕینــی ئۆکتۆبــەر 

ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئەندامــی  وەک 

 1934 ســاڵی  تــا  هەڵبژێــررا،  حیــزب 

ــا  ــە 1934 ت ــەوە، و ل ــدام مای ــەردەوام ئەن ب

ــن  ــوو. بوخاری ــی ب ــژاردەی ئەندامەت 1937ب

لە بۆرژوازیی 
نەتەوەییدا یەکێک 
لە تایبەتمەندییە 
سەرەتایییەکانی 
دواکەوتوویی ئەمەیە 
کە پێوەندییە 
کۆمەاڵیەتییە پێش 
سەرمایەدارییەکان 
لەگەڵ پێوەندییە 
بەرهەمهێنەرە 
سەرمایەدارییەکاندا 
دەژین و هەندێک 
جار لەوانەیە 
بەسەریاندا زاڵ ببن
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ــی 1929  ــا ئاپریل ــەمبەری 1917 ت ــە دێس ل

سەرنووســەری ڕۆژنامــەی حیــزب، پــراودای 

لــە 1918دا  بوخاریــن  بــوو.  ئەســتۆ  لــە 

»کۆمۆنیســتە  ڕێبەرانــی  زومــرەی  لــە 

پەیامنــی  واژۆی  دژبــەری  چەپــەکان«ی 

برێســت_ لیتۆڤســک لەگــەڵ ئەڵامنییەکان و 

الیەنگــری ڕاگەیاندنــی جەنگی شۆڕشــگێڕانە 

ــە ســەر  ــزب ل ــە موناقەشــەکانی حی ــوو. ل ب

لــە  کرێکارییــەکان  یەکێتییــە  دەوری 

تــا 21  نێــوان ســاڵەکانی 1920  مــەودای 

کرێکارییــەکان  یەکێتییــە  لــە  پشــتیوانیی 

کــرد لــە دەزگای دەوڵەتیــدا.

کۆمۆنیزمــی  بێــی  و  ئەلــف  کتێبــی 

ــکی  ــرێ ئابراژێنس ــەڵ پ ــە لەگ ــن ک بوخاری

ــی  ــی خول ــوورساوە، و ئابووری ــە 1919دا ن ل

نــوورسا،  1920دا  لــە  کــە  گۆڕانــکاری 

چــەپ«ی  »کۆمۆنیزمــی  ماکــی  و  مــۆر 

ــۆ  ــر ب ــە دوات ــە ک ــە ک ــەی پێوەی ــەم خول ئ

ــا. کتێبــی ماتریالیزمــی  خــۆی وازی لــێ هێن

مێژوویــی: سیســتمێکی کۆمەڵناســییەکەی 

کــە ســاڵی دواتــر بــاو کرایــەوە، دەرخــەری 

ڕوونکردنــەوە  بــۆ  بنەڕەتییــە  هەوڵێکــی 

وەک  مارکســیزم  ئاســانکردنەوەی  و 

ــەڵ  ــن لەگ ــانە. بوخاری ــی کۆمەڵناس تیۆرێک

ئایدیاکانــی  سەرنجڕاکێشــی  ڕەخنەیەکــی 

وێبێــر و شــتاملێر، دەپەرژێتــە ســەر بــاس لە 

ــس  ــرت میکێل ــی ڕۆبێ ــەت بەڵگاندنەکان باب

»بێتوانایــی  و  »ئۆلیگارێشــی«  لەمــەڕ 

ــە  ــە ل ــە ک ــن پێیوای جەمــاوەرەکان«. بوخاری

کۆمەڵگایەکــی سۆسیالیســتییدا دەکــرێ زاڵ 

ــەدا،  ــی و الوازیی ــەم بێتوانای ــەر ئ ــن بەس بی

و بــۆ خــۆی لــە جوملــەی ئــەو کەســانە بــوو 

کــە بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی کۆلتووریــی 

ــوێ وەک  ــی ن ــتی پرۆلیتاری ــی بااڵدەس چین

و  لەناوچــوون  مەترســیی  دژەژەهــری 

دادەنــا.  زۆری  گرینگییەکــی  گەندەڵــی 

لــۆکاچ  و   )419 ل72_   ،1977( گرامشــی 

ــەڵ  ــد لەگ ــە پێوەن )b 1972 ل 42_ 134( ل

مارکســیزم  کۆمەڵناســانەی  تێگەیشــتنی 

بوخاریــن  مێژوویــی  ماتریالیزمــی  لــە 

و  هەبــوو  ڕەخنەگرانەیــان  ڕوانگــەی 

هەڵوێســتە  لــە  ڕەخنەیــان  هەروەهــا 

ــن  ــرت. لینی ــی گ ــی و دیالێکتیکییەکان حەمت

لــە »وەســیەتنامە«کەی لــە دێســەمبەری 

»تیۆریســتێکی  بــە  بوخاریــن  1922دا، 

دەزانێــت  بەرجەســتە  و  بەڕێــز  گەلێــک 

گلێنــەی  دروســت  بــە  »هەروەهــا  کــە 

چــاوی هەمــوو حیزبــە.« ســەرباری هەمــوو 

ڕادەیــەک  تــا  شــێوەیەکی  بــە  ئەمانــە، 

لینیــن دەڵێــت کــە «دەتوانیــن  ناکــۆک، 

ڕوانگــە تیۆرییەکانــی تەنیــا بــەو پــەڕی 

دەســپارێزییەوە بەتــەواوی بــە مارکسیســتی 

سکۆالســتیکی  شــتێکی  چونکــە  بزانیــن، 

ــچ  ــەو هی ــە )ئ ــی هەی ــە بوون ــەبارەت ب س

دیالێکتیکــدا  لــە  توێژینەوەیەکــی  کات 

نەکــردوە و، الم وایــە، هیــچ کات بەتــەواوی 

ــەکان، ب  ــۆ بەرهەم ــی نەگەیشــتوە(« )ک تێ

.)595 ل   ،36

نوێــی  سیاســەتی  گرتنەبــەری  پــاش 

ئابووریــی ]چــەپ[ لــە 1921 کــە بازرگانیــی 

ئــازاد لــە ڕووســیای ســۆڤیەت بــە موجــاز و 

ڕێگەپێــدراو دەزانــی، بوخاریــن ســەرلەنوێ 

ــوەوە.  ــدا چ ــە ئایدیاکانی ــی ب ــە تەواوەت و ب

لــە  الیەنگریــی  1922دا  کۆتایــی  لــە 

ســەبارەت  قۆناغباوەڕانــە  ســرتاتیژیژیەکی 

بــە ڕووســیا بــۆ »گەییشــن بــە سۆســیالیزم« 

»سۆســیالیزم  تیــۆری  بوخاریــن  کــرد. 

جــار  یەکــەم  کــە  واڵت«  یــەک  لــە 

باســی   1924 دێســەمبەری  لــە  ســتالین 

دابــوو  ئاگاداریــی  پێشــوەخت  لێکــرد، 

بەرگریــکاری  بەرجەســتەترین  بــوە  و 

ئایدیۆلۆژیکــی. بوخاریــن کــە قــووڵ لــە 

ژێــر کاریگەریــی دواییــن وتارەکانــی لینیــن 

لــە 1923دا بــوو )کــۆ بەرهەمــەکان، ب 33، 

ل 462 تــا 502( لــە قازانجــی بەردەوامێتیــی 

 )NEP( ئابووریــی بــازاڕ و تێکەڵــی نێــپ

ــتییەکانی  ــە سۆسیالیس ــی توخم و پتەوکردن

نــاوی بەڵگاندنــی دەکــرد. بــۆ گەییشــن 

بــەم ئامانجــە الیەنگریــی لــە پەرەســەندنی 

پیشەســازییە  هەنــگاوی  بــە  هەنــگاو 

دەوڵەتییــەکان، بــە ســەرنجدانی تایبــەت بــە 

پیشەســازییە ســووکەکانی بەرهەمهێنانــی 

کااڵ مەرسەفییــەکان، هاوشــانی برەودانــی 

وەرژێرانــەکان  خۆویســتانە  تەعاونییــە 

ــکار و  ــی کرێ ــوان چین ــی نێ ــرد. یەکێتی دەک

وەرزێــران دەبــێ بــە پێــی دانوســتاندنی 

ڕوو لــە گەشــە و ڕێکــی نێــوان پیشەســازیی 

و کشــت و کاڵ پتــەو و دابیــن بکرێــت. 

بوخاریــن لــە 1925 تــا 1927 لــە هەوڵــدان 

بــۆ مســۆگەرکردنی بــەم سیاســەت و لــە 

دژایەتــی لەگەڵ پێشــنیارە ترۆتسکیســتەکان 

کــە پشــتیوانییان لــەم هێڵــە دەکــرد کــە 

پیشەســازیکردنەوەی خێــرا و کــرژ تەنیــا لــە 
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ڕێگــەی »لێــدان« )pumping( لە ســەرچاوە 

وەرزێــری و جووتیارییەکانــدا مەیســەرە، بــە 

هاوپەیامنــی نزیکــی ســتالین دادەنــرا. ئــەو 

دژی پــرێ ئابراژێنســکی بەڵگاندنــی دەکــرد 

ســەرەتایییە  کەڵەکەکردنــی  »یاســای  کــە 

ئــەم  سۆسیالیســتی«یەکەی هەوڵــی دەدا 

ــکات. ــەو ب ــە پت ــە دوایی هێڵ

مــەودای ســاڵەکانی 1928  لــە  بوخاریــن 

کــە  ســتالین،  دژبــەری  بووبــە  29دا  تــا 

ــەرەو  ــوو ب ــاکاوی کردب ــی لەن وەرچەرخانێک

لــە  کــە  تــەواوی  پیشەســازیکردنەوەی 

 )tribute( »غەرامــەی«  ئــەو  ڕێگــەی 

دەســەندداراییەکەی  وەرزێرانــی  لــە  کــە 

ــە بەرنامــەی  ــرا، و پشــتیوانیی ل ــن دەک دابی

ــاش  ــرد. پ ــیکردنەوە دەک ــەی هاوبەش تۆکم

ــە 1929 وەک ڕێڤیزیۆنیســت  ــەوەی کــە ل ئ

و ڕاســتێک بــە ئاشــکرا هێرشــی کرایەســەر، 

لــە سەرنووســەریی پــراودا و لــە کار لــە 

»ئەنتەرناســیۆنالی کۆمۆنیســتی« کــە لــە 

ــدا  ــە کۆتایی ــوو و ل ــتەی کردب 1926دا ئاڕاس

لــە مەکتەبــی سیاســی وەال نــرا.

بوخاریــن لــە 1934 تــا 1937 سەرنووســەری 

دەورێکــی  1935دا  لــە  بــوو.  ئیزڤێســتیا 

ئامادەکردنــی  کۆمســیۆنی  لــە  گرینگــی 

نوێــی  بنەڕەتیــی  یاســای  ڕەشنووســی 

ــەند  ــە 1936دا پەس ــە ل ــڕا )ک ــۆڤیەتدا گێ س

دەرکــرا.  حیــزب  لــە  1937دا  لــە  کــرا(. 

دادگای  ســێیەمین  لــە  دواتــر  ســاڵێک 

گــەورەی مۆســکۆدا محاکەمــە کــرا و بــە 

مــەرگ  بــە  ناپاکــی و ســیخوڕی  تاوانــی 

ــی  ــەو و باقی ــەرەنجام ل ــرا. س ــووم ک مەحک

تۆمەتبــاران لــە ڕووی تاوانــە لــە دیوانــی 

ــە  ــەی 1988 و ل ــە فێڤری ــااڵی ســۆڤیەت ل ب

ڕووی سیاســییەوە لــە حیزبــی کۆمۆنیســتدا 

ڕێزیــان بــۆ گەڕایــەوە و پێنــج مانــگ دواتــر 

ــی  ــی حیزب ــت ئەندامەتی ــی کۆمۆنیس حیزب

پێدانــەوە.

ــە  ــەت ل ــتالیندا، بەتایب ــاش س ــی پ ــە خول ل

یووگۆســالڤیا  لــە  سۆسیالیســتی  واڵتانــی 

ــی  ــری و نزیکییەک ــەرنج، هۆگ ــن، س ــا چی ت

وەک  بوخاریــن  بــە  ســەبارەت  زۆر 

هیومانیســت  سۆســیالیزمێکی  نوێنــەری 

و ناجەبــری و ئابوورییەکــی تێکەڵــی ڕوو 

 1988 لــە  ورووژێــرنا.  بەرخۆریــکاری  لــە 

لــە  نووســینەکانی  چاپکردنــەوەی  بــە 

باوکردنــەوەی  و  نوســخە  هــەزار  ســەد 

وەرگێڕانیــی  )بەتایبــەت  ژیاننامــەکان 

ڕووســیی توێژینــەوەی ڕچەشــکێنی ســتیوێن 

کوێــن(، وتــارەکان، بەڕێوەبردنــی کۆمەڵێــک 

ــان  ــە دەپەرژێنەســەر ژی ــۆڕ و پیشــانگا ک ک

و بەرهەمەکانــی ڕێنێسانســێک ســەبارت بــە 

ــەری  ــۆڤیەتدا س ــی س ــە یەکێتی ــن ل بوخاری

هەڵــداوە. بوخاریــن لــە ســۆڤیەتدا زیــاد 

لــە جــاران وەک کەســێک دەناســێرنا کــە 

سۆسیالیســتی  ئەڵتەرناتیڤــی  گرینگرتیــن 

دڕندانــەی  بەڕێوەبردنــی  هەمبــەر  لــە 

سیاســەتی هاوبەشــیکردنەوەی زۆرەملێــی 

لــە  ســتالینی  تێگەییشــتنی  و  ســتالین 

سۆســیالیزم وەک ئابوورییەکــی دەســتووریی 

ئۆتۆریتاریــەن  و  ناوەنــددار  گەلێــک 

هەمــوو  ســەرباری  ئــاراوە.  دەهێنێتــە 

ــەم  ــە، موناقەشــە و دیبەیتێکــی زۆر ل ئەمان

بــارەوە لــە نــاو مێژوونووســانی ســۆڤیەت و 

هەروەهــا لــە خۆرئــاوادا هەیە کــە بوخارین 

و  واقیعبینانــە  ئەڵتەرناتیڤێکــی  کــوێ  تــا 

هاوبەســتی بــە ســۆڤیەت، لــە ناوکۆیــی 

نێونەتەوەیــی  و  نەتەوەیــی  تایبەتــی 

ــن،  ــە لینی ــا بڕوان ــدا، داوە. )هەروەه ئەوکات

ــۆڤیەت،  ــیزمی س ــکی، مارکس ــر ئابراژێنس پێ

ســتالینیزم(.

ــی.  ــامن، ت ــە بێرگ ــر بڕوان ــی زیات ــۆ زانیاری ب

و شــافێر، جــەی 1990، بوخاریــن، نیکــۆالی 

 ،1919  ،)191  /2(  1917  _18 ئیڤانۆڤیــچ 

)لەگــەڵ پــرێ ئابراژێنســکی(1919 )1968(، 

1920، 1921 )1925(، 1982، کوێــن، ســتیون 

ئێــف. 1974، هاردینــگ، نیــل 1981، هیــت 

مــەن، ســیدنی 1969، مووشــێ لێــون 1975.

مۆنتی جۆنستۆن

)bourgeoisie(  بۆرژوازی

ــۆرژوازی  ــی ب ــێوەیە باس ــەم ش ــس ب ئەنگڵ

گــەورە  ســەرمایەدارانی  »چینــی  دەکات: 

کــە لــە هەمــوو واڵتانــی پەرەســەندوودا 

کــۆی  ڕادەیــەک  تــا  هەنووکــە 

کەرەســتەکانی بەرخــۆری و مەتریالــەکان 

)ماشــێنەکان،  پێویســتەکانی  ئامــڕازە  و 

ــتە«  ــە دەس ــی ب ــەکان( بەرهەمهێنان کارخان

و   ،)1847 کۆمۆنیــزم،  )پرەنســیپەکانی 

مۆدێــرن،  ســەرمایەدارانی  »چینــی  وەک 

خاوەندارانــی کەرەســتەکانی بەرهەمهێنانــی 

ــرێ  ــی کاری ک ــە خاوەنکاران ــی ل کۆمەاڵیەت

گرتــەن« )یاداشــتێک بــۆ ئێدیتــی ئینگلیزیــی 

ــی کۆمۆنیســت(.  1888ی مانیفێســتی حیزب
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ــەیەدا  ــەم پێناس ــۆرەی ل ــەو ج ــۆرژوازی، ب ب

ڕووی  لــە  کــە  چینێــک  واتــە  هاتــوە، 

هەروەهــا  کــە  بااڵدەســتە  ئابوورییــەوە 

بەرهەمهێنانــی  و  دەوڵــەت  دەزگای 

ــە  ــت و چاودێریدای ــە بندەس ــی ل کەلتووری

دەکەوێتــە  بااڵدەســت(  چینــی  )بڕوانــە 

لەگــەڵ  کێشمەکێشــەوە  و  بەرانبەرکــێ 

چینــی کرێــکاردا، بــەاڵم لــە نێوان ئــەم »دوو 

مۆدێرنــدا،  کۆمەڵــگای  گــەورە«ی  چینــە 

»توێژگەلێنــی نێوەنجــی و میانــی« ئامــادەن 

چینــی  وەک  هەروەهــا  مارکــس  کــە 

دەکات. پــێ  ئاماژەیــان  مامناوەنــد 

لەمــەڕ  مارکسیســتییەکان  توێژینــەوە 

ســەدەی  درێــژەی  لــە  بــۆرژوازی 

چــڕ  بابــەت  دوو  ســەر  لــە  ڕابــردوودا 

دەرەجــەی  بــە  کــە  یەکیــان   بوەتــەوە. 

ــکار  ــی کرێ ــۆرژوازی و چین ــوان ب ــی نێ جیای

توندبوونــەوەی  و  )جەمســەرگیری(، 

لــە  بەتایبــەت  نێوانیــان،  ملمالنێــی 

بارودۆخــی گەشــەی چەندێتیــی بەردەوامــی 

لێــرەدا  ڕووبــەڕوە.  مامناوەنــددا  چینــی 

نێــوان  لــە  کردوەتــەوە  دەمــی  درزێــک 

ئەوانــەی کــە گرینگایەتیــی کۆمەاڵیەتــی 

ــدی  ــی مامناوەن ــۆ چین ــدە ب ــیی زێ و سیاس

ــی ڕوو  ــتی بژێوی ــۆ ئاس ــا ب ــوێ، هەروەه ن

ــن  ــی دادەنێ ــی سیاس ــە و ڕیفۆڕم ــە گەش ل

)بــۆ منوونــە بێرنشــتاین 1899، ڕێنێــر 1953( 

»پرۆلیتاریایــی  لــە  جەخــت  ئەوانــەی  و 

ــەوە  ــد دەکەن ــی مامناوەن ــەوە«ی چین کردن

ــە  ــاوەڕەدان ک ــەو ب ــەن 1974( و ل )براڤێرم

ــە خەســلەتی خەباتــە  گۆڕانێکــی بچــووک ل

سیاســییەکاندا ڕوویــداوە. بابەتــی گرینگــی 

لــە  بــۆرژوازی  دەوری  و  دوەم رسوشــت 

بەتایبــەت  و  پێشــکەوتوەکان،  کۆمەڵــگا 

ڕێگەیــەوە،  لــە  کــە  پانتایییەیــە  ئــەو 

بەربەرینــی  و  گــەورە  پەرەســەندنی  بــە 

کۆمپانیاکانــی پشــکی گشــتی لــە الیــەک 

و دەســتتێوەردانی دەوڵەتــی لــە الیەکــی 

الیەنگرانــی  بانگەشــەی  بەپێــی  تــرەوە، 

ــەران  ــی«، بەڕێوەب »شۆڕشــی بەڕێوەبەرایەت

ــان  ــەرز ی ــی ئاســت ب ــی دەوڵەتی و پلەداران

لەگــەڵ »ســەرمایەدارانی گــەورە«دا تێکــەڵ 

کــراون یــان لــە جێگــەی ئــەوان دانیشــتوون 

گروپگەلــی  یاخــود  گــروپ  بوونەتــە  و 

مارکسیســتییەکان  شــیکارییە  بااڵدەســت. 

ســەبارەت بــەم بــارە تــا ڕادەیەکــی زۆر 

بابەتــی  دوو  نێوانــەدا  لــەم  و  جیــاوازە 

هەڵــداوە. ســەری  ســەرەکی 

ــە  ــەی خــۆی ب ــزاس )1975( کارەک پووالنت

پێناســەی بــۆرژوازی نــەک بەپێــی وتــەزای 

ســامان«  »خاوەندارێتیــی  مافەکیــی 

بەڵکــوو بەپێــی »خاوەندارێتیــی ئابووری« 

)واتــە زاڵێتــی و چاودێریــی ئابووریــی 

ڕاســتەقینەی کەرەســتەکانی بەرهەمهێنان 

و بەرهەمــەکان( و »ملکییــەت« )واتــە 

توانســتی وەگەڕخســتنی کەرەســتەکانی 

دەکات.  پــێ  دەســت  بەرهەمهێنــان( 

بــە پێــی ئــەم پێوەرانــە بەڕێوەبــەران، 

لەوێــوە کــە ئەرکــەکان و کارکردەکانــی 
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بــە  ئەنجــام،  دەگەیەننــە  ســەرمایە 

کــە  ئەمــەی  لەبەرچاوگرتنــی  بــێ 

بــن  ســەرمایە  مافەکیــی  خاوەندارانــی 

ــی  ــن. گرفت ــەربە بۆرژوازی ــن، س ــان نەب ی

ئــەم چەشــنە شــیکارییانە ئەمەیــە کــە 

بــۆ  بەڵگانــدن  ئاســانی  بــە  دەشــێت 

ئــەوە بکەیــن کــە گروپــی بااڵدەســتی 

حیزبیــی  پلەدارانــی  و  بەڕیوەبــەران 

بــە  هەبــووش  سۆسیالیســتیی  واڵتانــی 

ئــەم  چونکــە  دادەنرێــن،  بــۆرژوازی 

دۆخــە بــە ئاوەڵنــاوی »خاوەندارێتیــی 

پێناســە  »مڵکیــەت«  و  ئابــووری« 

زاراوەیــە  ئــەم  لێــرەوە  و  دەکرێــت، 

چەشــنە  هــەر  لــە  دەبێتــەوە  بەتــاڵ 

مانایەکــی مێژوویــی یــان کۆمەڵناســیی 

پلەبــەرز  پلەدارانــی  پووالنتــزاس  ورد. 

پلەدارانــی  بــە شــێوەیەکی گشــتیرت  )و 

ــە  ــت ک ــەک دەزانێ ــە وتەزای ــی( ب دەوڵەت

بــە پێــی پێوەندییــەک کــە لەگــەڵ دەزگای 

ــە  ــن، ب ــە پێناســە دەکرێ ــدا هەیان دەوڵەت

ــان  ــەرنجێکی ئەوتۆی ــە س ــەوەی ک ــێ ئ ب

دابێتــە دەوری گەشــەکەری دەوڵــەت لــە 

ــدا کــە کارکــردەکان و دەورە  بەرهەمهێنان

پلــەداران  لــە  هەندێــک  تایبەتەکانــی 

بکاتــە کۆمەڵێــک کارکــرد و دەورگەلــی 

ئابــووری. بەڕێوەبەریــی  تایبەتــی 

بەتایبــەت  مارکسیســتەکان_  باقیــی 

هیلفێردینــگ لــە توێژینەوەکانــی خۆیــدا 

ئــەم  ڕێکخــراو_  ســەرمایەداریی  لەمــەڕ 

ســەرتاپا  شــێوەیەکی  بــە  دیاردانــەی 

گەشــەی  و  کردوەتــەوە،  شــی  جیــاواز 

گــەورەی  بەرینبوونــەوەی  و  کۆمپانیــاکان 

چاالکییــە ئابوورییــە دەوڵەتییەکانیــان بــە 

گۆڕانکارییەکــی گــەورە لــە ســەرمایەدارییدا 

زانیــوە کــە پــرت لــە جــاران لــە ڕاســتەهێڵی 

سۆســیالیزمدا پێــش دەخات. بــەاڵم لە دیدی 

هیلفێردینگــەوە ئــەم کۆمەاڵیەتیبوونــەوە 

دەتوانێــت  تەنیــا  ئابوورییــە  گەشــەکەرە 

بــەم شــێوەیە کامــڵ ببێــت کــە دەســەاڵتی 

ــەو  ــۆرژوازی بســێرنێتەوە و ئ ــە ب سیاســی ل

ئابوورییــەی کــە لــە بندەســتی شــەریکە 

ببێتــە  پالنداردایــە  و  ڕێکخــراو  گــەورە 

ــک  ــی دیموکراتی ــە دەوڵەتێک ــەک ک ئابووری

ــە  ــی ب ــری و زاڵبوون ــالن و چاودێ ــی پ ئەرک

ســەردا لــە ئەســتۆ بێــت. هەندێــک لــە 

توێژینەوەکانــی ئــەم دوایییانــە لــە بنــەورەڕا 

کەوتوونەتــەوە،  دوور  تێگەییشــتنە  لــەم 

و ئوفــێ )1972( پێــی وایــە کــە »فۆڕمــە 

ــرت  ــی چی ــی کۆمەاڵیەت ــی نابەرابەری تازەکان

ئــەو  بــۆ  ناکرێنــەوە  کــورت  ڕاســتەوخۆ 

ــە دیــدگای  پێوەندییــە چینایەتییانــەی کــە ل

ــەی  ــن« و ئەم ــە دەکرێ ــەوە پێناس ئابووریی

کۆنــی  گەڕانــەوەی  »چوارچێــوەی  کــە 

بەرژەوەندییــەکان لــە ڕووی بونیادییــەوە 

بــااڵی چینــی بااڵدەســت« دەبــێ جێگاکــەی 

بداتــە کۆمەڵێــک پێــوەری نــوێ کــە »بوەتــە 

بەرژەوەندییــە  کــە  بابەتــی  بڕیارێکــی 
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»تیۆریســتە  تێدەپەڕێنــێ.«  تایبەتــەکان 

ــی  ــەی فرانکفۆرت ــەکان«ی قوتابخان ڕەخنەیی

دواییــش بۆچوونەکــی وەک ئــەم ڕوانگەیــان 

هەڵبــژاردوە و لــە بریــی ســوڵتەی ئابــووری، 

بــۆرژوازی  سیاســیی  و  کۆمەاڵیەتــی 

برۆکراتیــک_  زاڵێتییــە  لــە  چڕبوونەتــەوە 

تەکنۆلۆژیکەکــەی.

لــە  جیــاواز  گەلێــک  شــیکارییەکەی 

پەرەســەندنی دوایــی ســەرمایەداری ئــەو 

ــە  ــتەوە ک ــە دەس ــە ب ــتانە داویان مارکسیس

جەخــت لــە ســەر گرینگیــی بنەڕەتــی و 

مافەکیــی  خاوەندارێتیــی  بەردەوامــی 

دەکەنــەوە.  بەرهەمهێنــان  ئامڕازەکانــی 

 )1975( مێندێــل  کــە  لێرەوەیــە 

چڕبوونــەوەی نێونەتەوەیــی ســەرمایەداریی 

لــە ڕێگــەی شــەریکە چەنــد نەتەوەییــەکان 

و بانکــەکان )بڕوانــە ســەرمایەی دارایــی( 

ئــەو  گوتــەی  بــە  کــە  دەکات  شــیکاری 

دەتوانێــت هــاوڕێ بــێ لەگــەڵ پەیدابوونــی 

بــان  بۆرژوایــی  دەوڵەتیــی  دەســەاڵتێکی 

نەتەوەیــی. لــە درێــژەی باســەکەدا، مێندێــل 

لــە جــۆرە ئەگەردارەکانــی پێوەندیــی نێــوان 

دەوڵەتانــی  و  نێونەتەوەیــی  ســەرمایەی 

منوونــە  بــۆ  کــە  ڕادەمێنێــت  نەتەوەیــی 

ئیمپێریالیســتیی  دەوڵەتیكــی  پێکهێنانــی 

بــان نەتەوەیــی لــە ئەورووپــای خۆرئاوایــی 

دەگرێتــەوە کــە لە ئێســتاوە لــە چوارچێوەی 

ئــی  ئــی  ئەورووپــا  هاوبەشــی  بــازاڕی 

ــەم  ــە. ل ســی )EEC( خەریکــی بێچــم گرتن

تایبەمتەندییەکانــی  ڕوانگــەوە گرینگرتیــن 

 1945 پــاش  ســەرمایەداری  پەرەســەندنی 

ــە  ــە. ل ــی نێونەتەوەیی ــکڵگرتنی بۆرژوازی ش

بــۆ  بەڵگانــدن  گشــتیرتەوە،  ڕوانگەیەکــی 

ــەریکە  ــە ش ــی ل ــە ئەگەرچ ــراوە ک ــەوە ک ئ

گەورەکانــدا جودایــی هەندەکیــی نێــوان 

ــی  ــی ئابووری ــی و مڵکیەت ــی مافەک مڵکیەت

ئەمانــە،  ســەرباری  بــوە،  دەســتەبەر 

بەگشــتی  فەرمــی  مافەکیــی  »مڵکیەتیــی 

مەرجێکــی پێویســتە بــۆ مڵکیەتــی ئابووری« 

)ڕایــت 1978(، یــان، بــە گوتەیەکــی تــر، لــە 

ــڕۆڵ«  ــە کۆنت ــەت ل ــی مڵکی ــی »جیای پانتای

چینــی  »و  کــراوە،  زێدەڕۆیــی  زیــادە 

ــە  ــدا زاڵ ســاماندار« هێشــتا بەســەر ئابووری

.)1979 )ســکات 

ــۆم  ــۆر، ت ــە بۆتۆم ــر بڕوان ــی زیات ــۆ زانیاری ب

و بریــم، ڕابێــرت جــەی. 1989، مێندێــل، 

 ،1972 کالوس  ئوفــێ،   ،1975 ئێرنێســت 

ــزاس، نیکــوس 1975، ســکات، جــۆن  پووالنت

1979، ڕایــت، ئێریــک ئۆلیــن 1978.

تۆم بۆتۆمۆر

بۆرژوازیی نەتەوەیی

)national bourgeoisie(

بــواری  لــە  بەتایبەتــی  زاراوەیــە  ئــەم 

واڵتانــی دواکەوتــوو یــان پەرەنەســەندوودا 

بــەکار دەهێــرنێ. یەکێــک لــە تایبەمتەندییە 

ئەمەیــە  دواکەوتوویــی  ســەرەتایییەکانی 

پێــش  کۆمەاڵیەتییــە  پێوەندییــە  کــە 

پێوەندییــە  لەگــەڵ  ســەرمایەدارییەکان 

بەرهەمهێنــەرە ســەرمایەدارییەکاندا دەژین 

ــە ســەریاندا  ــە ب ــک جــار لەوانەی و هەندێ

ســەرمایەداریی  واڵتــی  لــە  بــن.  زاڵ 

خەباتــی  دەتوانیــن  پێشــکەوتوودا، 

ــوان  ــی نێ ــی پێکەوەژیان ــە پێ ــی ب چینایەت

پرۆلیتاریــا و بــۆرژوازی شــی بکرێتــەوە، 

دواکەوتــەدا  واڵتانــی  لــە  حاڵێکــدا  لــە 

پێویســتە هەڵوەســتە بکەیــن لــە ســەر 

النیکــەم  نێــوان  بەرانبەریــی  کــرداری 

بــاو،  نــوێ  پرۆلیتاریــای  چینــدا:  چــوار 

ــێنەری  ــی چەوس ــەرمایەدار، چین ــی س چین

پێــش ســەرمایەداری و بەرهەمهێنەرانــی 

ڕاســتەوخۆی شــێوازی بەرهەمهێنانــی پێــش 

ــوودا  ــی دواکەوت ــە واڵتان ســەرمایەداریدا. ل

لەبــەر  بەتایبــەت  چینایەتــی  خەباتــی 

دوو هــۆکار ئاڵــۆز دەبێــت. یەکــەم، لــە 

ڕوانگــەی مارکسیســتیی کالســیکەوە، ڕەنگە 

ئانتاگۆنیســتیی  بەرانبــەری  کرادارێکــی 

نێــوان دوو چینــی چەوســێنەر ڕوو بــدات، 

جــۆرەی  بــەو  هــەر  ئــەوەی  لەبــەر 

پەرەدەســتێنێ  ســەرمایەداری  کــە 

ئاڕاســتەیەک بــەرەو سســتکردنی پایەکانــی 

کۆمەڵــگای ســەرمایەداری پەیــدا دەکات 

لەگــەڵ  هــاوکات  ئانتاگۆنیزمــە  ئــەم  و 

نێــوان  پێکهاتنــی  ڕوەو  کێشمەکێشــی 

کار و ســەرمایە پێــش دەکەوێــت. دوەم، 

ســوڵتەی ئیمپێریالیســتی بــە ســەر واڵتانــی 

دواکەوتــوو دەتوانێت ســتەمی تــا ڕادەیەک 

بــە دواوە بــێ بــۆ کــۆی حەشــیمەتەکە، 

جــار  هەنــدێ  لەوانەیــە  هەرچەنــدە 

ــش  ــتەکانی پێ ــە بااڵدەس ــتیوانیی توخم پش

)بڕوانــە  بــێ  پێویســت  ســەرمایەداری 

پۆســت  و  کۆلۆنیالییــەکان  کۆمەڵــگا 

کۆلۆنیالییــەکان، ئیمپێریالیزم، ناســیۆنالیزم(. 
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ئــەم تایبەمتەندییــە جیاکەرەوانــەی واڵتانــی 

دواکەوتــوو پۆلێمیــک و موناقەشــەیەکی 

تونــدی لــێ کەتوەتــەوە لــە ســەر ســرتاتیژی 

ــی شۆڕشــگێڕانە، و  ــۆ گۆڕانکاری دروســت ب

پرســی بنچینەیــی لــەم دیبەیتــەدا ئەمەیــە 

کــە ئایا بــۆرژوازی لــە واڵتانــی دواکەوتوودا 

لــە  دەورێــک  چەشــنە  هیــچ  دەتوانــێ 

ببینــێ. شۆڕشــگێڕانەدا  خەباتــی 

بــوە  بــواردەدا هاوبــەش  لــەم  ئــەوەی 

بۆرژوازیــی  زاراوەی  لــە  کەڵکوەرگرتنــە 

نەتەوەیــی بــۆ ئامــاژەدان بــە بەشــێک 

واڵتانــی  لــە  ســەرمایەدار  چینــی  لــە 

پەرەنەســەندوو کــە دژە ئیمپێریالیســتە. 

ــە  ــە ل ــەم بەش ــە ئ ــە ک ــت ئەوەی مەبەس

ــی  ــی چین ــی هێزەکی ــۆرژوازی هاوپەیامن ب

کرێــکارە لە خەباتــی دژە ئیمپێریالیســتیدا، 

خەباتێــک کــە بــە شــێوەیەکی دیاریکــراو 

وردە بــۆرژوازی و وەرزێران پشــتیوانیەتی. 

بــە  پــرت  زاراوەیــە  ئــەم  کــە  لێرەوەیــە 

لەبەرچاوگرتنــی بەشــێک لــە بــۆرژوازی 

ــت.  ــە بکرێ ــییدا پێناس ــی سیاس ــە پانتای ل

ســەرباری هەمــوو ئەمانــە، ئــەم شــێوازەی 

نەتەوەیــی  بۆرژوازیــی  پێناســەکردنی 

چونکــە  ناپەســەندە،  زۆر  و  کــەم 

کۆمەڵیــک ناکۆکــی لەنێــوان بەشــگەلێکی 

ئیمپێریالیــزم  و  لۆکاڵــی  بۆرژوازیــی 

»بۆرژوازیــی  زاراوەی  پێشــگریامنەیەتی. 

بەشــێکی  بــە  ســەبارەت  کۆمپــرادۆر« 

ــە  ــرنێ ک ــەکار دەهێ ــی ب ــی لۆکاڵ بۆرژوازی

مەیلــەو یەکێتییــە لەگــەڵ ئیمپێریالیزمــدا. 

تێدەکۆشــن  نووســەران  لــە  هەندێــک 

بــۆرژوازی  بەشــەی  ئــەم دوو  نــاو  لــە 

لــە واڵتانــی دواکەوتــوودا بــە حوکمــی 

پێوەندییەکەیــان لەگــەڵ کەرەســتەکانی 

ــن )دوورێ  ــی دابنێ ــان جیاوازی بەرهەمهێن

و ویکــس 1977(، و دەوری سیاســیی ئــەم 

ــە.  ــەم پێوەندیی ــن ل ــە هەڵێنجێن دوو بەش

بۆرژوازیــی  مێتــۆدە  ئــەم  پێــی  بــە 

چینــی  لــە  بەشــێک  وەک  کۆمپــرادۆر 

ســەرمایەداریی لۆکاڵــی پێناســە دەکرێ کە 

ــی،  ــە )بازرگان ــە گەڕاندای ــەرماییەکەی ل س

ــە  ــەم بەش ــە(. ئ ــەم منوونان ــداری و ل بانک

ــی  ــە بەتەواوی ــی ک ــی لۆکاڵ ــە بۆرژوازی ل

بــە  کااڵدا،  گەڕانــی  لەگــەڵ  دەرگیــرە 

ســەرمایەی  هاوپەیامنــی  دیاریکــراوی 

بەتایبــەت  ئیمپێریالیســتی،  واڵتانــی 

الیەکــی  لــە  بازرگانییــە.  ســەرمایەی 

ــی  ــی نەتەوەی ــن بۆرژوازی ــرەوە، دەتوانی ت

پێناســە  لــۆکاڵ  بۆرژوازییەکــی  وەک 

بکەیــن کــە ســەرمایەکەی لــە پانتایــی 

بەرهەمهێنــان و لــە چوارچێــوەی ســنوورە 

دواکەوتــوە.  واڵتــدا  نەتەوەیییەکانــی 

ڕکابــەری جەوهــەری ســەرمایەدارییە، و 

ــی  ــەرمایەی نەتەوەی ــوان س ــی نێ ڕکابەری

و ئیمپێریــال دەرفەتێــک دەڕەخســێنێت 

بتوانێــت  نەتەوەیــی  بۆرژوازیــی  کــە 

بگێــڕێ.  ئیمپێریالیســتی  دژە  دەوری 

زیاتــری  پەرەســەندنی  هــۆی  بــە 

واڵتانــی  بەرهەمهێنەرەکانــی  هێــزە 

نەتەوەیــی  ســەرمایەی  ئیمپێریالیســتی، 

ــی  ــۆ خەبات ــی پەرەنەســەندوو ب ــە واڵتان ل

ــال  ــەرمایەی ئیمپێری ــەڵ س ــە لەگ ڕکابەران

ــادا  ــە بنەم ــارە. ل ــی نالەب ــی دۆخێک تووش

ــۆ ڕزگاری  ــات ب ــە خەب ــێ ل ــە دەتوان ئەم

بۆرژوازیــی  ئیمپێریالیــزم،  ســوڵتەی  لــە 

نەتەوەیــی بکاتــە هاوپەیــامن. زێــدە بــاری 

ئەمــە، هەروەهــا دەتوانێــت دەرەنجامــی 

پێچەوانەیشــی هەبــێ. دۆخــی نالەباریــی 

بەشــەکانی  دەتوانێــت  ڕکابــەری 

ناچــار  لۆکاڵــی  ســەرمایەداریی  چینــی 

بــکات بــە یەکێتــی لەگــەڵ ســەرمایەی 

یاخــود  ئامــادەکاران  وەک  ئیمپێریــال 

ــەریکە  ــی ش ــی ملکەچ ــەو دامەزراوەکان ئ

ــا  ــە ئای ــەی ک ــەکان. ئەم ــد نەتەوەیی چەن

ــرداردا هــەر  ــە ک ــی ل ــی نەتەوەی بۆرژوازی

بەســرتاوە  بــێ  »ناسیۆنالیســت«  دەم 

بــەو بارودۆخــە دیاریکــراوەوە کــە لــە 

تایبەتــدا  کۆمەاڵیەتیــی  شــێوەبەندیی 

بااڵدەســتە.

ئــەم ئەگــەرەی کــە بــۆرژوازی لــە یەکێتیی 

بــکات  بەشــداری  ئیمپێریالیســتیدا  دژە 

بــۆ  ناگەڕێتــەوە  تەنیــا  ســەرچاوەکەی 

ــەکان.  ــکە ئابووریی ــە بەرتەس بەرژەوەندیی

بەســەر  ســتەمە  مەیلــەو  ئیمپێریالیــزم 

ــەک  ــدا، و ن ــە دواکەوتوەکان ــوو چین هەم

لــە پانتاییــی ئابــووری، بەڵکــوو هەروەهــا 

و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی،  ڕووی  لــە 

ســتەمەیە  ئــەم  هــەر  کۆلتوورییــەوە. 

دەڕەخســێنێت  دەرفەتــە  ئــەم  کــە 

بتوانێــت  نەتەوەیــی  بۆرژوازیــی  کــە 

دەورێکــی پێشــڕەو و پێشــکەوتوانە لــە 

ــڕێ  ــدا بگێ ــە دیاریکراوەکان ــە مێژوویی بڕگ

بچێتــە  پرۆلیتاریــا  لەگــەڵ  بتوانــێ  و 
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یــان  کاتییەکانــەوە،  هاوپەیامنییــە  نێــو 

ــکار  ــدات پشــتیوانیی چینــی کرێ هــەوڵ ب

ئیمپێریالیــزم. دژی  بورووژێنــێ 

هاوپەیامنییەکــی  چەشــنە  هــەر  بــەاڵم 

نێــوان پرۆلیتاریــا و بۆرژوازیــی نەتەوەیــی 

ــی  ــتەکەی هاوپەیامنییەک ــی رسوش ــە پێ ب

ڕێگــەی  لــە  بــۆرژوازی  لەرزۆکــە. 

کرێــکارەوە  چینــی  چەوســاندنەوەی 

ــەرمایەیە.  ــەری س ــە و مەزه ــی هەی بوون

بــۆرژوازی  ئەوڕۆکــە  ئەمــە،  زێدەبــاری 

ــەرە  ــی پ ــە واڵتان ــە ل ــە ک ــەو چینەی ــرت ئ پ

دەوڵەتــی  دەســەاڵتی  نەســەندوودا 

کــە  چینێکــە  کەواتــە  و  دەســتە،  بــە 

بــە  ببــا.  نــاوی  لــە  دەبــێ  پرۆلیتاریــا 

پێچەوانــەی ئــەم ئانتاگۆنیزمــە بنەڕەتییــە، 

ڕێبەرانــی  و  تیۆریســتەکان  زۆربــەی 

پێیــان وایــە کــە پرۆلیتاریــا  شۆڕشــگێڕ 

دەبــێ لــە بڕگــە مێژووییــە تایبەتــەکان 

ــۆ  ــگێڕانەدا ب ــی شۆڕش ــی خەبات ــە ڕەوت ل

و  دەوڵەتــی  دەســەاڵتی  بەدەســتهێنانی 

بۆرژوازیــدا  لەگــەڵ  کۆمەڵــگا  گۆڕانــی 

یــەک بگــرێ. لینیــن )1920( نووســی کــە 

بــۆ پێشــڕەوی پرۆلیتاریــا پێویســتە کــە 

»لــە هــەر چەشــنە درزێــک، تەنانــەت 

نــاو  لــە  درزەکانیــش  بچووکرتیــن 

دوژمنــان...« یــان لــە نــاو بۆرژوازییــدا 

»کەڵــک وەربگــرێ« و »هــەر چەشــنە 

دەرفــەت، تەنانــەت بچووکرتیــن دەرفــەت 

یەکێتییەکــی  دەســتەبەرکردنی  بــۆ 

جەمــاوەری، تەنانــەت گــەر ئــەم یەکێتییــە 

کاتــی، لــەرزۆک، ناســەقامگیر، تــورت بــێ، 

کەڵکــدارە«. زۆربــەی ڕێبەرانــی شۆڕشــگێڕ 

ــە.  ــان هەی بنەمایەکــی هاوشــێوەی ئەمەی

لەمــەڕ  نووســینەکانیدا  لــە  ســتالین 

شۆڕشــی چیــن )1927_ 1925( یەکێتــی 

ــام  ــنیار دەکا، چ ــدا پێش ــەڵ بۆرژوازیی لەگ

ــی هەڵوێســتێکی  ــە گرتن ــە ب ــاگای لەوەی ئ

ــەن  ــە الی ــەدا ل ــەم یەکێتیی ــتانە ل ژێردەس

وەرزێرانەکانــەوە  و  پرۆلیتــاری  هێــزە 

تێســێ  مــاو  چونکــە  بــدا،  هۆشــداری 

تۆنــگ بــە پــڕی پەرژایەســەر یەکێتیــی 

هەمــوان  ســتالین،  پێشــنیارکراوی 

ئەویــان بــە الیەنگــری یەکێتــی لەگــەڵ 

بــۆرژوازی دادەنێــن. ســەرباری ئەمانــە، 

خوێندنــەوەی وردی بەرهەمەکانــی مــاو 

ئــەو  کــە  ئــەم خاڵــە ڕوون دەکاتــەوە 

ــۆرژوازی  ــە یەکێتیــی لەگــەڵ ب پێــی وا نیی

ســرتاتیژی گشــتییە بــۆ ڕاپەڕیــن کــە دەبــێ 

پەرەنەســەندوودا  واڵتانــی  لــە هەمــوو 

بخرێتــە کار. بەپێچەوانــەوە، ئــەو جەخــت 

چەشــنە  هــەر  کــە  دەکاتــەوە  لــەوە 

شــوێنگەی  دەرەنجامــی  یەکێتییــەک 

بەریەککەوتنێکــی مێژوویی تایبەتە و دژی 

هەڵبژاردنــی ڕێســا نەگــۆڕەکان هۆشــداری 

دەدا کــە بــە شــێوەیەکی هەاڵوێردیانــە لــە 

هەمــوو شــوێناندا کاریــان پــێ دەکــرێ 

)1937(. مــاو تســێ تۆنــگ بــۆ پشــتیوانی 

لــە یەکێتــی لەگــەڵ بۆرژوازیــی نەتەوەیــی 

وریــا بــوو و بــەو ئەنجامــە گەییشــت 

ــت  ــزم دەس ــەی ئیمپێریالی ــەو کات ــە »ئ ک

ــە دژی  ــی داگیراکاران ــە جەنگێک دەکات ب

واڵتێــک )نیمچــە کۆلۆنیــال(، کــۆی چینــە 

ــاک،  ــک ناپ ــە هەندێ جۆراوجــۆرەکان، جگ

ــی  ــی نەتەوەی ــە خەبات ــی ل ــن کاتی دەتوان

بگــرن...  یــەک  ئیمپێریالیــزم  دژی 

بــەاڵم... ئــەو کاتــەی کــە ئیمپێریالیــزم 

ــوو  ــگ، بەڵک ــە جەن ــەک ب ــتەمەکەی ن س

ــام دەدات...  ــەکان ئەنج ــڕازە نەرم ــە ئام ب

نیمچــە  واڵتانــی  بااڵدەســتەکانی  چینــە 

ــن،  ــزم دەب ــال تەســلیمی ئیمپێریالی کۆلۆنی

و هــەر دوویــان یەکێتییــەک بــۆ ســتەم و 

ســەرکوتی هاوبــەش بــە ســەر جەمــاوەری 

خەڵکــەوەر پێــک دەهێنــن« )هەمــان(. 

ــی دیبەیتێکــی  ــەم پرســەش بابەتی هــەر ئ

ــە  ــددا )بڕوان ــە هێن ــوە ل ــن ب ــان و بەری پ

ڕۆی(.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە دۆر، ئێلیزابیــت 

ڤــەی.  لینیــن،  و ویکــس، جــۆن 1977، 

ــگ   ــێ تۆن ــاو تس ــای.  1920 )1966(، م ئ

.)1975(  1937

ئێلیزابێت دۆر

)intrest( بەهرە

بڕوانە: سەرمایەی دارایی و بەهرە

)rent( ڕانت

و  عــەرزی  خاوەندارێتیــی  بڕوانــە: 

خاوەندارانــە بەهــرەی 


