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ت
مێژوو و وشیاریی چینایەتی

History and Class Consciousness

لێکهەڵپێکــراوەی  گوتــارە  کۆمەڵــە  ئــەم 

گیــۆرگ لــۆکاچ، کــە یەکــەم جــار لــە 1923 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــوەوە، ب ــاو ب ــدا ب ــە بێرلین ل

تیۆرییەکانــی  بەرهەمــە  کاریگەرتریــن 

و  مێــژوو  دادەنرێــت.  بیســتەم  ســەدەی 

ــوان 1919  ــە نێ ــە ل ــی ک ــیاریی چینایەت وش

کۆمــاری  لــە  لــۆکاچ  کــە  کاتــەی  -ئــەو 

ــەی  ــادا پل ــی هەنگاری ــوورایی کەمتەمەن ش

کۆمیســاریای گــەل لــە کاروبــاری پــەروەردە 

و  هەبــوو_  کەلتــووری  و  ڕاهێنــان  و 

تــا ئێســتا  کریسمەســی 1922دا نــوورسا، 

ــە ســەر باســە  ــاوە ل ــی دان ــووڵ کاریگەری ق

کۆمەڵناســییەکان، سیاســەت و فەلســەفە.

بــاس  کتێبــە  ئــەم  گوتارەکانــی  پانتایــی 

چینایەتــی«،  »وشــیاریی  دەربــارەی 

لۆکزامبــۆرگ«  ڕۆزا  »مارکســیزمی 

ماتریالیزمــی  بگــۆڕی  »کارکــردی  و 

مێژوویــی« تــا هەڵســەنگاندنی رسوشــتی 

و  مارکســیزم«  لــە  »ئۆرتۆدۆکســی 

ــوان »یاســامەندی و نەبوونــی  پێوەندیــی نێ

یاســامەندی« دەگرێتــە خــۆی، هــاوکات کــە 

گەاڵڵەیــەک لــە گشــتیەتیی »مێتۆدۆلۆژیــای 

دەســتەوە  بــە  ڕێکخراوە«یــش  پرســی 

ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری  دەدات. 

وشــیاریی  و  مێــژوو  گوتــاری  گرینگرتیــن 

ــوەی کــۆی  ــەک نی ــا ڕادەی ــی، کــە ت چینایەت

»بەشــتبوون  هێنــاوە،  پێــک  کتێبەکــەی 

لــە  یەکێــک  پرۆلیتاریا«یــە.  وشــیاریی  و 

ــە  ــەوە گرینگ ــەم توێژین ــکەوتەکانی ئ دەس

دیدێکــی  بــە  کــە  ئەمەیــە،  بنچینەییــە 

دە  مارکســی  نامۆیــی  تیــۆری  قووڵــەوە 

دەسنووســە  باوبوونــەوەی  پێــش  ســاڵ 

ــک و  ــەفییەکانی 1844 پێ ــووری و فەلس ئاب

ــەم  ــەوەی ئ ــا ئ ــەوە، چ ــەری دەهێنێت وەب

ــەوە  ــگ و لەحنێکــی هێگڵیی ــە دەن کارەی ب

دەکات. زێدەبــاری ئەمــە، ئــەم توێژینــەوە، 

گوتــاردا،  هەمــان  تــری  بەشــێکی  لــە 

ــی  ــە »ئانتینۆمییەکان ــز ل ــی بەهێ ڕەخنەیەک

بیرکردنــەوەی بورژوایــی«، لەگــەڵ تەفســیر 

بــە  ئەرێنییەکەیــان،  هاوتــا  پەرەدانــی  و 

ژێــر  لــە  لــۆکاچ  کــە  دەدات  دەســتەوە 

نــاوی »دیــدگای گشــتیەتی«دا گــرد و کــۆی 

دەکات.

ــدا  ــیاریی چینایەتی ــژوو و وش ــە[ مێ ــاک ]ل ت

پێــوەری  ببێتــە  ناتوانێــت  کات  هیــچ 

ئاراستەبەخشــی فەلســەفە، یــان لــە ڕاســتیدا 

ببێتــە پێــوەری کــرداری ڕزگاریــدەر، چونکــە 

لەگــەڵ  پێویســتییەوە  ڕووی  لــە  تــاک 

ئوبــژە  لێکهەڵپێکــراوی  »کۆمەڵەیەکــی 

ئامــادە و نەگــۆڕەکان«دا ڕووبــەڕووە کــە 

پەرچەکــردارە  بــە  ئــەو  ئەگــەری  تەنیــا 

چینــە  تەنیــا  ئــەوە  دەدەن.  زەینییــەکان 

ــە شــێوەی شۆڕشــگێڕانەی  کــە دەتوانێــت ب

جــۆش  واقیعــدا  کــۆی  لەگــەڵ  کردەیــی 

بخــوات« )1971، ل 193(، بــەو مەرجــەی 

هێــزی  لــە  بــکات  ڕزگار  ئەندامەکانــی 

بەشــتکراو«.  »بابەتیەتیــی  ئیفلیجکــەری 

ــت  ــا دەتوانێ ــەم کارە تەنی ــۆکاچ ئ ــە ڕای ل ب

ســەرکەوتوانە  ڕێکخســتنی  ڕێگــەی  لــە 

گشــتیەتی  پڕۆلیتاریایــی  ڕوانگــەی  بــە 

ئەخالقیــی  ناوەکیــی  فۆرمێکــی  لــە 

شاییســتەدا ئەنجــام بدرێــت. بــەم پێیــە، 

نووســەری مێــژوو و وشــیاریی چینایەتــی 

بکەریەتیــی کۆیــی گۆڕانــی شۆڕشــگێڕانە 

»وشــیاریی  یــان  »دانــراو«  پێــوەری  بــە 

و  دەکات  دیــاری  پێوەنددراو«]ئەگــەردار[ 

ــەر  ــە بەرامب ــددراو  دەخات ــیاریی پێوەن وش

»وشــیاریی دەروونناســانە«ی پڕۆلیتاریــای 

هەبــوەوە کــە لــە ژێــر ســوڵتەی بابەتیەتیــی 

ســەرمایەداریدایە.  سیســتمی  بەشــتبووی 

هــاوکات، جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە 

وشــیاریی چینایەتــی هەروەهــا ئەخالقــی 

بــە  حیزبەکــەی  ناکرێــت  و  پڕۆلیتاریایــە 

ــا و[ جیســانی ڕێکخــراوی وشــیاریی  »]وێن

کــە  ئــەوەی  مگــەر  دانــا،  چینایەتــی«ی 

خــۆی  مێژوویــی  دەوری  بەتەواوەتــی 

پڕۆلیتاریــای  ئەخالقــی  »جیســانی  وەک 

لێــرەوە،   .)42 )ل  بگێڕێــت  خەباتــکار« 

لــۆکاچ چەمکێکــی ئایدیالــی لــە حیــزب 

برۆکراتیکــی  بەرامبــەری  خاڵــی  کــردە 

ــتی و وا  ــەوەی کۆمۆنیس ــەوەی بزووتن بوون

ــر  ــە ژێ ــە دەکات ل ــک ڕەخن گۆڕانکاریگەلێ

ــەکان«  ــە چەشــن کۆن ــزی »حیزب ــاوی ڕەم ن

لــەم   .)the parties of the old type(

ــەر  ــە ب ــدی دەکەوێت ــە بەتوون ــە ک ڕوەوەی

هێرشــی ســیا پایــە بەرزەکانــی مپمینتێــرن، 

بــۆ منوونــە زینۆنــۆڤ و تەنیــا لــە 1967 دایە 

ــۆ  ــە پێشــەکییە تێروتەســەلەکەیدایە ب کــە ل
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ئێدتــی نوێــی مێــژوو و وشــیاریی چینایەتــی 

بەئاشــکرا بەرگــری لــە دەســکەوتەکانی ئــەم 

ــە هــۆی فەلســەفییەوە_  ــە دەکات و ب کتێب

ــی  ــی_ بەپێ ــە هێگڵییەکان ــەر بەش ــرت لەب پ

کتێبــی  لــە  سیســتاتیکەکەی  ڕوانگــە 

ئۆنتۆلۆژیــای بوونــی کۆمەاڵیەتــی لــە مێژوو 

ــەوە.  ــی دوور دەکەوێت ــیاریی چینایەت و وش

وشــیاریی  و  مێــژوو  چاالکــی  ڕوانگــەی 

گرینگیــی  لــە  جەخــت  کــە  چینایەتــی، 

دەکاتــەوە،  ئایدیۆلۆژیــا  دیاریکــەری 

ســەرکەوتنی  ڕەمــزی  بــە  بــەردەوام 

ئــەم کتێبــە دانــراوە. ئــەم کتێبــە نــەک 

و  کــۆرش  گرامشــی،  ســەر  لــە  هــەر 

هەندێکــی تــر لــە ســیا ســەرەکییەکانی 

منوونــە  )بــۆ  فرۆنکفــۆرت  قوتابخانــەی 

بێنیامیــن و مارکــوزێ( لــە دەیــەی 1920 

هەبــوو،  کاریگەریــی  1930دا  دەیــەی  و 

1950دا  دەیــەی  لــە  تەنانــەت  بەڵکــوو 

کاریگەرییەکــی بەرچــاوی لــە فەرانســا )لــە 

ــە  ــەم کتێب ــەوە ل ــی مێرلۆپۆنتیی بەرزنرخاندن

ــی  ــیزمی خۆرئاوای ــەری مارکس وەک خولقێن

تــا ئــەو ڕۆشــنبیرانەی کــە لــە دەورتــی 

گۆڤــاری ئارگومێنتســدا کــۆ ببوونــەوە(، و 

لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی 60دا لــە ســەر 

بزووتنــەوەی خوێنــدکاری، بەتایبــەت لــە 

ئەڵانیــادا هەبــوو. ســەرباری ئەمانــە، ئــەم 

ئەکتیڤیزمــە ئایدیۆلۆژیــا تــەوەرە یەکێکــە لە 

پــرس ورووژێنرتیــن تایبەمتەندییەکانــی ئــەم 

کتێبەیشــە، چونکــە نووســەر دەســەاڵتی 

ماددیــی ســەرمایەی پەڕگیــر گەلێــک بــە 

کــەم دادەنێــت و بــە تایبەمتەندییــە ئاشــتی 

وشــیاریی  »تەســلیمبوونی  نەگرەکانــی 

هەمبــەر  لــە  بــورژوازی  چینایەتیــی 

وشــیاریی چینایەتیــی پڕۆلیتاریــا« هەژمــاری 

دەکات )ل 67(. لــەم کــەش و هەوایــەدا، 

لــۆکاچ الی وایــە هــۆکاری لەبــەر یــەک 

هەڵنەوەشــانەوەی ســەرمایەداری تــا ئێســتا 

گەلێــک  بابەتــی  »پێگــەی  کــە  ئەمەیــە 

کۆمەڵــگای  ناســەقامگیری  و  لــەرزۆک 

ــاوەن  ــدا خ ــی کرێکاران ــە زەین ــی ل بورژوای

)ل  پێشــوە«  بەردەوامیــی  و  ســەقامگیری 

هۆکارگەلــی  لەبــەر  کــە  لێرەوەیــە   .)31

مێتۆدۆلۆژیــک پێشــبینی دەکات، »بێگومــان 

ــان«)ل  ــە نەم ــە ب ــەرمایەداری مەحکووم س

کــە  دەکاتــەوە  لــەوە  جەخــت  و   )43

ســەرکەوتن »تەنیــا دەتوانێــت لــە ڕووی 

مێتۆدۆلۆژیکاڵــەوە_ بــە یارمەتیــی مێتــۆدی 

)هەمــان  بکرێــت«  زامــن  دیالێکتیکــی_ 

ســەرچاوە(. لــۆکاچ پێــی وا بــوو کــە پرســی 

ئایدیۆلۆژیکــی«ی  »قەیرانــی  ڕاســتەقینە، 

ــۆری  ــواری تی ــە ب ــا )ل 67( هــەم ل پڕۆلیتاری

ــە و بــەو  ــواری ڕێکخراوەییدای ــە ب و هــەم ل

»دوا  دەرەنجامــی  کــە  دەگات  ئەنجامــە 

ــەوەی درزی  خەبــات پابەنــدە بــە پێکهاتن

ــیاریی  ــی و وش ــیاریی دەرووناس ــوان وش نێ

»هەمانیــی  قبووڵــی   .)74 )ل  ئەگــەردار« 

وەســفکردنی  لــە  لــە  ئۆبــژە«  ســووژە_ 

لــە  کــە  نــوێ_  مێژوویــی  بکەریەتیــی 

ــیاریی  ــژوو و وش ــۆ مێ ــەکیی 1967دا ب پێش

چینایەتــی بــە دروســتی وەک هەوڵێــک بــۆ 

»تێپەڕاندنــی هیــگڵ« پێناســە دەکرێــت_ و 

ئــەو دەورەی دەدرێتــە پــاڵ مێتۆدۆلۆژیــا 

ــەی  ــێ ڕوانگ ــان پێشــەکیدا بەب ــە هەم )و ل

ــک  ــەوە( گەلێ ــات دەبێت ــە دووپ ڕەخنەگران

ڕوانگــە  ئــەم  لەگــەڵ  هاوئاهەنگــە 

و  ئایدیۆلۆژیــا  لــە  ڕووتــە  ئیرادەگــەرا 

ــە  ــەم کتێب ــە ئ ــیاری«ە ک ــۆ وش ــات ب »خەب

.)86 )ل  دەکات  لــێ  پشــتیوانیی 

چرۆتــی،  بڕواننــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

فووریــۆ و ئەوانــی تــر 971، لــۆکاچ، گیــۆرگ 

1923 )1971(، مێلۆپۆنتــی، موریــس 1955 

{.1971 ئیســتوان  مێــزارووش،   ،)1973(

ستیڤان میزارۆش

مێژووگەرایی 

)historicism(

»مێژووگەرایــی«  زاراوەی  کاربردەکانــی 

هــەر  مارکسیســتیدا  بیرکردنــەوەی  لــە 

کــە  ناســەقامگیرە  و  بگــۆڕ  ئەوەنــدە 

ئەندیشــەی  لــە  ســەرەکییەکانی  مانــا 

پێــش هیگڵــدا.  ئەڵانیــای  کۆمەاڵیەتیــی 

ئارادایــە: لــە  گشــتی  مانــای  دوو 

یەکــەم، چەشــنێک مێژووگەرایــی هەیــە کــە 

ــە.  ــرەوە هەی ــە کاری کارل پۆپێ ــی ب پێوەندی

ــەت  ــس لــە باب ــگڵ و مارک ــر، هی ــۆ پۆپێ ب

ــەقەتەوە  ــەکارانە و س ــە چەواش ــەم ڕوانگ ئ

تاوانبــارن کــە مێــژوو خــاوەن سەرچەشــن و 

ــێ بکرێــت  مانایەکــە کــە ئەگــەر دەرکــی پ

هەنووکــە دەتوانێــت بــە کار بهێرنێــت تاکوو 

ــێ  ــی پ ــکات و بێچم ــبینی ب ــوو پێش داهات

ــر  ــە مەبەســتی پۆپێ ــی ب ــە ڤێرژێن ــدات. ل ب

لــە مێژووگەراییــدا ڕەنگــە لێکهەڵپێکانــی 
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ــی  ــدا بوون ــە هیگڵ ــژوو ل ــک و مێ مێتافیزی

هەبێــت، بــەاڵم تایبەمتەندیــی جیاکــەرەوەی 

نییــە.  مارکــس  کاری  ســەرەکی  ناوکــی 

ڕای مارکــس ئەمــە بــوو کــە مێــژوو بــە 

نییــە  مانایەکــی  خۆبەخــۆ  شــێوەیەکی 

قۆناغــە  لــە  مرۆڤــەکان  ئــەوەی  جگــە 

ئامــاژەی  پێگەییشــتندا  جۆراوجۆرەکانــی 

دەگەڕێنــەوە.  بــۆی  و  دەکــەن  پــێ  

ڤێرژێنــە  کــە  ئاشــکرایە  هەروەهــا 

ــە  ــوون ک ــە ئاراداب ــی مارکســیزم ل دواییەکان

ــری بانگەشــەکارانەی  ــدا، ناســینی وااڵت تێیان

»یاســاکانی مێــژوو« خزمەتــی بــە پاســاودان 

سیاســەتە  ئــەو  بەردەوامکردنــی  و 

ــە  ــر ئەوان تۆتالیتاریســتیانە کــردوە کــە پۆپێ

گــرێ دەدات بــە مێژووگەراییــەوە. هــەر 

ــەوەی کــە  ــە ســەر ئــەم ســیاقە، پرســیار ل ل

ئایــا دەبێــت ئەندیشــەی مارکــس خــۆی 

بــە مێژووگەرایانــە دابنێیــن پابەنــدە بــە 

ــتییەکەی،  ــڵەتە زانس ــە خەس ــیارکردن ل پرس

پێگــەی  و  یۆتۆپیانیــزم  ڕخنەکردنــی 

پێشــبینییەکانی.

دوەم مانــای بــاوی ]ئــەم[ زاراوەیــە _کــە لــە 

زۆر ڕوەوە گەلێــک دژی مانــای ســەرەوەیە_ 

»گەڕانــەوە  مێژوویــی  ڕێژەگەرایــی  لــە 

بــۆ هیــگڵ« لــە بەرهەمەکانــی لۆکاچــی 

گەنــج، کــۆرش و تــا ڕادەیــەک لــە گرامشــیدا 

ئاماژەیەکــی  لــە  کــۆرش،  دەدەزرێتــەوە. 

ــەوە  ــگڵ، بانگەشــەی ئ ــە هی ڕاشــکاوانەدا ب

بدەیــن  هــەوڵ  »دەبێــت  کــە  دەکات 

وەرچەرخانــەکان  گۆڕانکارییــەکان،  کــۆی 

لــە  مارکسیســتی،  تیۆریــی  ڤێرژێنــی  و 

لــە  کاتــی پەیدابوونــە ســەرەکییەکەیەوە 

وەک  ئەڵانیــا،  کالســیکی  فەلســەفەی 

ســەردەمەکەمان  پێویســتی  بەرهەمــی 

ــە  ــی، ل ــە، گرامش ــەم واتای ــن«. ب ــێ بگەی پ

دەتوانێــت  بووخاریــن  لــە  ڕەخنەکەیــدا 

ــی  ــیزم وەک »مێژووگەرای ــە مارکس ــاژە ب ئام

ســەرەکیی  ڕەخنەگــری  بــکات.  ڕەهــا« 

ئاڵتوســێرە  مارکســیزم  لــە  ڤێرژێنــە  ئــەم 
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ــەوەی  ــی »خوێندن ــی پێنجەم ــە بەش ــە ل ک

لەگــەڵ  مێژووگەرایــی  ســەرمایە«دا، 

ســەرەکیی  بابەتــی  دەکاتــە  هیومانیــزم 

هێرشــەکەی خــۆی. جارێکــی تــر، بــە پلــەی 

ــتە  ــەدا بەرمەبەس ــەم باس ــەوەی ل ــەم ئ یەک

مارکــس و هەروەهــا  زانســتی  رسوشــتی 

ــی مارکســە لەگــەڵ  ــۆزی پێوەندی پرســی ئاڵ

مارکــس،  و  هیــگڵ  )بڕواننــە  هیگڵــدا. 

مارکســیزم،  مێژوویــی،  ماتریالیزمــی 

پێشــکەوتن(. پێگەییشــن، 

ئاڵتووســێر،  بڕوانــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

گرامشــی،   ،1970 ئــی.  بالیبــار،  و  لویــی 

ئانتۆنیــۆ 35_ 1929 )1971(، کــۆرش، کارل 

 1923 گیــۆرگ  لــۆکاچ،   ،)1970(  1923

.1957 ئــار.  کارل  پۆپێــر،   ،)1971(

دێڤید مەکلێالن

مێژوونووسی

)historiography(

ئایدیۆلۆژیای ئەڵانی )pt. I, sect. 1A( ڕای 

دەگەیەنێــت کــە ئەڵانییــەکان بــە کەوتنــی 

دەوڵــەت و مێــژووی نەتەوەیــی ناتوانــن 

وەک فەرەنســییەکان یــان ئینگلیزییــەکان 

ــە شــێوەیەکی ڕیالیســتی  ــردوو ب لەمــەڕ ڕاب

کــە  پێیانوایــە  بەڵکــوو  بکەنــەوە،  بیــر 

ــس  ــە. مارک ــژوو ئایین ــەری مێ ــزی بزوێن هێ

بەناوبانگرتیــن  بــە  ســەبارەت  تەنانــەت 

ڕانکــێ،  وەک  ئەڵانیــا،  مێژوونووســانی 

ــە  ــەرەوەی هەی ــی بچووکک ــەردەوام ڕایەک ب

و بــە »گۆڕهەڵکەنــەی بچووکــی ســەربزێو« 

ــەت  ــۆ » حیکای ــژوو ب ــە مێ ــرد ک ــاوی دەب ن

خوانیــی ســکار و هاســان و گەڕانــەوەی 

ــۆکارە ورد  ــۆ ه ــەورەکان ب ــۆی ڕووداوە گ ک

و لــووت و گــوێ بڕیــوەکان« دادەبەزێنێــت 

)نامــە بــۆ ئەنگڵــس، 7 ســێپتەمبەری 1864(. 

لــە نــاو نائەڵانییەکانــدا، گیــزۆ یەکێکــە 

لــەو کەســانەی کــە بــە توێژینەوەیــەک لــە 

شۆڕشــی ئینگلیــز و ناســینی هاوپێچیەکانــی 

]فەرانســا[   1789 ]شۆڕشــی[  لەگــەڵ 

ژێــر  خســتبوە  مارکســی  ســەرەتادا  لــە 

ــە مارکــس  ــدە ک ــەوە، هــەر چەن کاریگەریی

لــە دۆزینــەوەی بۆشــاییەکانی گیــزۆ لــە 

پشــکنینی ئــەم باســەدا، بەتایبــەت ڕوانگــە 

بەرتەســکە سیاســییەکەی دوودڵ نەبــوو.

مێژوونووســرت  هاوڕێکــەی  لــە  ئەنگڵــس 

مێــژوو  نووســینی  بــەرەو  هــەم  بــوو، 

ــە  ــە ک ــەم تیۆریی ــەرەو ئ ــەم ب ــرا و ه ڕاکێ

بنوورسێتــەوە.  چلــۆن  دەبێــت  مێــژوو 

مێژوویــی  پرۆســەی  لــە  تێنەگەییشــن 

ــە  ــوو ک ــە ب ــییە جۆراوجۆران ــەو کەمایەس ل

ــی.  ــگ هەیەت ــن دۆرین ــوو یووگی ــی وا ب پێ

ئەنگڵــس ئــەوی بــەوە تاوانبــار دەکــرد کــە 

ــی،  ــە نەزان ــی ل ــا پێشــینەیەکی نەفرەتی تەنی

وەحشــیگەری و تووندوتیــژی دەبینێــت و 

ئــەو دوا پێگەییشــتنەی کــە »لــە پشــتەوەی 

ئــەم ڕەوتــەوە هەیــە نابینێــت« )ئانتــی 

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

ــەوە  ــەو بەرهەمــەدا، ئەنگڵــس جەخــت ل ل

ــی سیاســی  ــت ئابووری ــە دەبێ ــەوە ک دەکات

بــە »زانســتێکی ئابــووری« بزانیــن، چونکــە 

ســەروکاری لەگــەڵ ئــەو مەتریاالنــەدا هەیە 

 pt.( کــە بــەردەوام لــە حاڵــی گۆڕانــدان

ch. 1 ,2 (. هەندێــک لــە مێژوونووســان، 

بــۆ منوونــە لــە ئینگلیــز، هێــدی هێــدی 

وشــیار بوونــەوە لــە عادەتــی نابەجێــان 

لــە وردکردنــی مێــژوو بــۆ مێــژووی ئایینــی، 

مافەکــی، سیاســی و هتــد، چــا ئــەوەی 

ــەم  ــەر ئ ــان_ و ه ــە بەشــگەلێکی جی ئەمان

ــدا  ــە نامەیەک ــس ل ــە ئەنگڵ ــوو ک ــە ب عادەت

بــۆ مێرینــگ )14ی ژوویــەی 1983( گلەیــی 

ــوو. ــی هەب ــدەی لێ و گازن

خۆیشــی  ئەنگڵــس  لــە  ڕەخنەیــە  ئــەم 

کتێبــی  نووســینی  لــە  کــە  گیــراوە 

دەربــارەی جەنگــی جووتیارانــی ســاالنی 

1524 تــا 1525 لــە ئەڵانیــا، لــە ڕێگــەی 

ــن  ــۆ گەییش ــەنەوە ب ــی ڕەس توێژینەوەیەک

ــوو  ــەدراوە، بەڵک ــام ن ــەت ئەنج ــە حەقیق ب

تێزێکــی  کــە  شــتانەی  ئــەو  هەمــوو 

پەســەندی دەکات  بیرلێکــراوە  پێشــوخت 

پێشــوەکان  بەرهەمــە  و  کتێبــەکان  لــە 

دواتــر  هەرحــاڵ،  بــە  دەگرێــت.  وەری 

ــە گەلێــک  ــە مەترســیی ڕەوت ــی ب بەتەواوەت

ســادەکراوەکانی زانــی و لــە کۆتاییەکانــی 

ــەوەی  ــی پێداچوون ــە هەوڵ ــدا کەوت تەمەنی

جووتیارانەکــەی  جەنگــی  تەواوەتیــی 

گەنجــی  قوتابییەکــی  ئــەو  خۆیــەوە. 

ــە  ــس ل ــە ئەنگڵ ــوو ک ــکی هەب وەک کاوتس

ســەرەتادا هەســتی دەکــرد ئــەرک وایــە 

و  سەرســەری  کارە  شــێوە  لەبابــەت  کــە 

لــێ  ڕەخنــەی  بــەردەوام  شــیواوەکەی 

ــە  ــەی ک ــێواویی و ناوردیی ــەو ش ــت، ئ بگرێ

ئۆتریشــییەکەیەوە،  خوێندنــە  هــۆی  بــە 
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کاری  ســەرەتاکانی  ئامادەکاریــی  کــە 

ئەنگڵــس  کردبــوو.  زیــادی  نەدەکــرد، 

بێبێــل  بــۆ  1885دا  ژووییــەی  24ی  لــە 

»هیــچ  کاوتســکی  کــە  دەنووســێت 

وێنایەکــی لــەو شــتەی لــە ڕاســتیدا بــە 

کاری زانســتی هەژمــار دەکرێــت نییــە«. 

کاوتســکی کەڵکــی لــەم ڕێناییــە وەرگــرت 

و گوتارگەلێکــی گرینگــی بــاو کــردەوە و 

جەختــی لــە کاریگەریــی زانســتی گــەورەی 

ناســینی مێژوویــی لــە ســەر ڕووداوەکان، 

بەتایبــەت ڕووداوە ســەربازییەکان کــردەوە. 

ســەبارەت بــە شــێوازی نامارکسیســتەکان 

و  تەفســیر  مێــژوودا،  نووســینی  لــە 

بــە  زیرەکانــەی  گەلێــک  رشۆڤەگەلێکــی 

دەســتەوە دا. کاوتســکی نیشــانی دا کــە 

لــە  مۆمزێــن  ستاییشــکارانەی  وێنــەی 

ــد  ــە 1854_ چەن ــار ل ــەم ج ــەر، یەک قەیس

ــی  ــاش 1848 و شۆڕشــی کرێکاران ســاڵێک پ

کــە  باوکرایــەوە  کاتێکــدا  لــە  پاریــس_ 

ــێیەمیان،  ــی س ــەکان ناپلیۆن ــەی لێبێڕاڵ زۆرب

ڕزگارکــەر  وەک  ئەڵانیــا،  لــە  بەتایبــەت 

ســتاییش دەکــرد و ناپلیۆنــی ســێهەم خــۆی 

یارمەتیــی تــاوی پەرەســتنی ژوولیوســی دەدا 

.)168 ل   ،1908(

وەک  سۆسیالیســتگەلێکی  ڕووســیا،  لــە 

لێنیــن لەمــە کەمــرت مێژوویــان بــە جیــددی 

ــەی  ــک گوت ــن کۆمەڵێ ــی. بووخاری نەدەزان

دەربــارەی  هەبــوو  جیددیــی  گەلێــک 

مێژوونووســی  کــە  بیڵێــت  ئایدیالیــزم 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  زانســتە  باقیــی  و 

ــی  ــە باوەڕبوون ــە بوســوێوە ب ــەوە: ل گرتوەت

ڕابــردوو  چەســپاندنی  و  نووســین  بــە 

خواهانــەی  ڕێنوێنیــی  ســیای  وەک 

مــرۆڤ تــا لێســینگ، فیشــتێ، شــێلینگ، 

شــت  هەمــوو  تەماویکردنــی  و  هیــگڵ 

بــە »ڕازاوی کردنــەوەی ڕاســت و ڕێکــی، 

ل   ،1921( تــرەوە«  گەمژەییەکــی  یــان 

59(. پــاش شۆڕشــی 1917 دەبــوو کەڵــک 

لــە هەمــوو مێژوونووســێکی بەردەســت، 

لقــە  کــۆی  کارناســانی  لــە  چــۆن  وەک 

زانســتگاییەکانی تــر وەر دەگــرت، بــەاڵم 

ــا بــەرەو ڕوانگەیەکــی  ــان داب دەبــوو هەوڵی

لــە  بکــەن.  ئاراســتەیان  مارکسیســتی 

مێژوونووســانی  »ئەنجومەنــی  1925دا 

تێیــدا  کــە  دامــەزرا  مارکسیســت« 

پوکرۆڤســکی، مێژوونــووس و بۆلشــێڤیکی 

ــژەران  ــری توێ ــۆن، وەک نێوەنجــی و ناوگ ک

گــەورەی  پشــکێکی  کاربەدەســتان  و 

هەبــوو. ئێنتیــن )1978( نیشــانی دەدات 

کــە پۆکرۆڤســکی کەرەکــە بــە هەوڵــدان 

بــۆ کەمکردنــەوەی گورزێــک کــە ڕووی لــە 

ــوو  ــتوپەنای ب ــێ پش ــی ب ــەی کۆن قوتابخان

دەســت پــێ دەکات و بــە پێکەوەژیــان و 

هاوژیانیــی ئاشــتییانەی نێــوان قوتابخانــەی 

ــتی  ــەی نامارکسیس ــتی و قوتابخان مارکسیس

ئــەم  1928دا  لــە  بــەاڵم  دەدات،  بــوار 

1931دا  لــە  و  بوویــەوە  ئەســتەم  کارە 

ســتالین،  ســتەمکارانەی  دەســتێوەردانی 

دویچێــر گوتەنــی، بەاڵیــەک بــە ســەر گەاڵڵە 

بەرزەفڕانــە و بەتــاوەکان کــە مێژوونووســی 

ــد و  ــوو، باران ــێ کردب ــتی پ ــۆڤیەت دەس س

ــت  ــێڤیکی پشتبەس ــی بۆلش ــژووی حیزب مێ

بــە ســتالین، »ئــەم گــورشاوە سەیروســەمەرە 

وەک  ســتالینییانە«،  پاڵەوانــە  قەبــەی  و 

دویچێــر  کرانــەوە.  قــوت  سەرچەشــن 

خۆرئاوایــی  »مێژوونووســی  کــە  دەڵێــت 

ــاختەکاری و درۆی  ــەت س ــە باب ــدە ل ئەوەن

لــە  بــەاڵم  نەبــوە،  تاوانبــار  بەربــاوەوە 

ڕووی شــاردنەوەی ڕاســتییەکانەوە تاوانــکار 

ــچ. کار،  ــەی. ئێ ــە ئ ــز ل ــر ڕێ ــوە«. دویچێ ب

باوەڕپێکــراوی  مێژووزانــی  »یەکــەم  وەک 

ڕژیمــی ســۆڤیەت« دەگرێــت، هــەر چەنــدە 

مێژوونووســی  یەکــەم  پلــەی  »بــە  ئــەو 

و  سیاســەتەکان«ە  و  دامــەزراوەکان 

مارکسیســتێکدا  لەگــەڵ  بــەراوەرد  بــە 

ئینتیایەکــی کەمــرتی هەیــە بــە بنچینــە 

 _5 الپەڕەکانــی   ،1955( کۆمەاڵیەتییــەکان 

.)91

نەبــوو  ســۆڤیەتدا  یەکیەتیــی  لــە  تەنیــا 

چەواشــەکارییە  ڕووبــەڕووی  مێــژوو  کــە 

منوونــە  بــۆ  بــوەوە.  پڕوپاگانداییــەکان 

ئــەو پرســە گەورانــەی کــە گرامشــی لــە 

زیندانــدا لــە خــۆی کــردن، شــیکردنەوە 

بــوو  ئاراســتانە  ئــەو  هەڵســەنگاندنی  و 

گــەورە  مێژوویــی  بەرهەمــی  دوو  کــە 

دەربــارەی ئەورووپــا و ئیتالیــای ســەدەی 

هاواڵتییەکــەی.  نووســینی  نۆزدەیــەم 

گرامشــی  کردبــوو.  ئاشــکرایان  کرۆچــێ، 

ــەم  ــە ئ ــەی کرۆچەی ــە هەڵ ــوو ک ــی وا ب پێ

مێژوانــە لــە 1815 و 1871 دەســت پــێ 

دەکات و لێــرەوە خەباتەکانــی ســەردەمی 

ــۆر  ــۆن و ڕیس ــگێڕ و ناپلی ــای شۆڕش فەڕانس

نادیدەیــان  ]و  دەخــات  دا  جیمێنتــۆ 
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ــە  ــە ل ــک دەاللەت ــت[: وەهــا بژاردنێ دەگرێ

پەلکێشــکردنی خوێنــەران بــەرەو ئایدیــا نــا 

ــەم  ــە ل ــتا، ک ــەڕ ئێس ــگێڕانەکان لەم شۆڕش

ــەرەو  ــکردنیانە ب ــای پەلکێش ــە وات ــارەدا ب ب

.)118  _19 الپەڕەکانــی   ،1971( فاشــیزم 

ئــەو کاتــەی کــە لــە ســااڵنی جەنگی ســارددا 

بابەتیەتییــەک کــە توێژەرانــی خۆرئاوایــی 

ئــەو هەمــوە بــە شــانوباڵیدا هەڵیــان دەدا، 

ــا  ــە ئەورووپ ــکا و ل ــە ئەمەری ــدی ل بەتوون

بــە ڕادەیەکــی کەمرت، بــەرەو ڕیســوایی ڕۆی 

و هێــدی هێــدی چــاک بــوەوە و هێشــتایش 

پەیــدا  خــۆی  تەندروســتیی  بەتەواوەتــی 

نەکردوەتــەوە، بــۆ گوتەبێژانــی ســۆڤیەت 

گــران نەبــوو کــە بەخەســتی وەاڵمــی ڕەخنە 

لــەم  یەکێــک  بدەنــەوە.  خۆرئاواییــەکان 

ــینەکان و  ــەر نووس ــە هەمب ــانە ل دژە هێرش

کتێبــە ڕوو لــە زیادبوونــەکان لــە ئەمەریــکا 

ــەر  ــۆڤیەت بەرامب ــەتی س ــارەی سیاس دەرب

ــەوە  ــینانە ب ــەم نووس ــوو. ئ ــدا ب نەتەوەکان

تاوانبــار کــران کــە هاوتەریبــی پڕوپاگانــدای 

ئۆکراینــی  ناسیۆناڵیســتی  کۆچبەرانــی 

وێنەیەکــی  و  ناوەڕاســتدا  ئاســیای  و 

کار  لــە  دەدەن  دەســتەوە  بــە  ناڕاســت 

بەرهەمــی  چنینــەوەی  وەک  بارێکــی  و 

قەزاقســتان  دانەوێڵــەی  بەرهەمهێنانــی 

ــت  ــاو ئاس ــەوەی«، ه ــی کردن وەک »کۆلۆن

لەگــەڵ خۆرئــاوای ئەمەریــکا بــە نرخــی 

ــا  ــووش کین ــەی )زێن ــتوانە خۆجێییەک دانیش

1975، الپەڕەکانــی 9، 284(. یەکێــک لــەو 

نووســەرانەی کــە ئــەم تۆمەتانــەی دەدایــە 

پــاڵ ]نووســەران[ قبووڵــی کــرد کــە لــە 

نووســینەکانی ســۆڤیەت  تــرەوە  الیەکــی 

دەیــەی  ســااڵنی  بشــێویی  درێــژەی  لــە 

ــژووی  ــوە: »مێ ــە ب ــرت ناڕەخنەگران 1920دا پ

ــە خولــی  ســۆڤیەت وەک زانســت هێشــتا ل

پێنەگەییشــتوویی )in-fancy( خۆیــدا بــوو« 

)هەمــان، الپەڕەکانــی 15_ 14(.

نووســەری  گشــتیرتەوە،  ڕوانگەیەکــی  لــە 

1960دا  لــە  کان  ئێــس.  ســۆڤیەتئەی. 

خۆرئاوایــی  مێژوونووســانی  ســەرکۆنەی 

بــە  تەســلیمبوون  بــە  ســەبارەت  دەکات 

کۆنەپەرەســتانە،  ئایینــی  بیرکردنــەوەی 

ــەفەی  ــە فەلس ــن ک ــە ژاک ماریتێ ــۆ منوون ب

کــە  بوژانــدەوە  مەســیحیی  مێــژووی 

 the( بەرزەجــێ  کاریگەریــی  ژێــر  لــە 

منوونــەی  یاخــود  transcendental(دایــە، 

بێردیاێــڤ بــە بچووکگرتنی ڕەشــبینانەی ئەم 

جیهانــە و کاروبارەکــەی لــە بــەراوەرد لەگەڵ 

ئەبەدیەتــدا. کان دەڵێــت کــە لــە خۆرئــاوادا 

لــە  پێگەییشــتوانە  ڕوانگەیەکــی  هەمــوو 

بریــی چەمکــی »بازنــە فــرەکان، ســەربەخۆ، 

)شــپێنگلێر(،  »کەلتــوورەکان«  خۆبــزۆز، 

یــان  بــی(،  )تویــن  »شارســتانییەتەکان« 

ڕێســاکێر گوتەنی، »شــیوازەکانی ژیــان« وەال 

ــرا،  ــی الن ــی ڕێژەگەرای ــە قازانج ــان ل ــرا، ی ن

ــە  ــەو پێی ــە ب ــرد، ک ــی. بێ ــەی س وەک منوون

ــە  ــی ب ــەک ماف ــووس و بەرەی ــەر مێژوون ه

ســەر وێنــەی شەخســی لــە ڕابــردوەوە هەیە 

)کان 1960(. گلێزێرمــان، ڕەخنەگرێکــی تــری 

ســۆڤیەت، کــە چــوە نێــو بــاس و موناقەشــە 

مارکسیســتەکان  نێــوان  )controversy(ی 

لــە  ڕەخنــە  ئــەم  ڤێبێرییەکانــەوە،  و 

کارل مارکس دژی 
ئەزموونگەرایی 
بوو، بەاڵم دژە 
ئەزموون نەبوو. 
تا ئەو شوێنەی 
کە ئەم جیاکارییە 
بەرمەبەستە 
مارکسیزم دەتوانێت 
جارێکی تر لە بریی 
ئەوەی سیستمێکی 
بیرکردنەوەی داخراو 
بێت، ئەم بژاردەیە 
هەڵببژێرێت کە 
ببێتە نەریتێکی 
تووێژەرانەی 
ئەزموونەکی 
ئاڕاستەدار
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ــزم  ــە فیۆدالی ــە ل ــت ک ــەکان دەگرێ ڤێبێریی

ــە  ــە چەمک ــتێک جگ ــەرمایەداری ش ــان س ی

ئەبســرتاکتەکان و بونیادبەندییــە زەینییــەکان 

ــە  ــی ل ــن ب ــەی توی ــەو گەاڵڵ ــەو ئ ــن. ئ نابین

ــت  ــەک دەزانێ ــە گەاڵڵەی ــان ب ــژووی جیه مێ

گەاڵڵەکــەی  لەگــەڵ  ملمالنــێ  بــۆ  کــە 

ــان  ــژووی جیه ــە دابەشــکردنی مێ مارکــس ل

ــاندانی  ــەرەکان و نیش ــێوازە بەرهەمهێن بەش

»ژیــار«ە جیاجیــاکان لــە بریی شــێوەبەندییە 

ــراوە.  ــە ک ــەکان گەاڵڵ کۆمەاڵیەتی_ئابووریی

ــتدۆز  ــۆن زانس ــە چل ــات ک ــەو دەری دەخ ئ

ــی،  ــی کەینوون ــی بوورژوای )scholarship(ی

هــەر بــەو جــۆرەی کــە بــۆ منوونــە لــە 

ــێیەم«  ــی س ــیی جیهان ــرەی کۆمەڵناس »کۆنگ

هــەر  دەکەوێــت،  دەر  1956دا  لــە 

ــان  ــکەوتن ی ــی پێش ــنە بیرکردنەوەیەک چەش

پێگەییشــتوویی مێژوویــی وەالدەنێــت و لــە 

جیاتیــی ئــەوە ماکــی بەتاڵــی »گۆڕانــکاری« 

دادەنێــت )گلێزێرمــان 1960، الپەڕەکانــی 
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قوتابخانــەی  )بڕواننــە  ئانــاڵ  گۆڤــاری 

ئاراســتە  کــۆی  هەمبــەر  لــە  ئانــاڵ( 

 ،)inertia( نەگــۆڕ  یــان  کۆنەپەرەســت 

ئــەم  دەرخســت،  بەهێــز  ڕەوتێکــی  دژە 

ڕەوتــە گەلێــک تێکۆشــا تاکــوو لــە نێــو 

بخاتــە  فەڕانســا  مێژوونووســدا  واڵتانــی 

کــە  قوتابخانەیــە  ئــەم  پێشــەوە.  ڕیــزی 

ــەی  ــە بیرۆک ــدا ب ــوان جەنگ ــااڵنی نێ ــە س ل

نوێــی مــارک بلــوخ و لووســیەن فێڤــر و بــە 

ــان  ــتەی وەک فێرن ــی بەرجەس جێگرەوەیەک

دەیەکانــی  لــە  گــرت،  بێچمــی  برۆدێــل 

بێوێنــەی  شــوێنگەیەکی  1960دا  و   1950

ــە  ــە ب ــەم قوتابخانەی ــا. ئ ــت هێن ــە دەس ب

هەمــوو  دژی  خەباتکارانــە  شــێوەیەکی 

شــێوازەکانی بیرکردنــەوەی دۆگاتیســتیی 

کوێرکوێرانــە یــان بەرتەســک وەســتانەوە 

و بــە ڕوانگەیەکــی بەرینــەوە بــۆ مێــژوو 

وەک زانســتی کۆمەاڵیەتیــی کەینوونــی و 

هێــای ڕێنوێــن بــۆ باقیــی زانســتەکان، 

ــە  ــەم ڕەوت ــوەوە. ئ ــەڕوو ب ــان ڕووب لەگەڵی

ــەوە،  ــۆ توێژین ــز ب ــی بەهێ ــاڵ هاندان ــە پ ل

نــوێ  بیرکردنــەوەی  چەشــنەکانی  کــۆی 

ــە  ــا، ک ــاڵ دەن ــی پ ــۆدی ئەزموون ــاو و مێت ب

تێیانــدا مارکســیزم توانــی کاریگەرییەکــی 

جیــاواز دابنێــت و هــاوکات بــە ڕزگارکردنــی 

ــۆڤیەت  ــەکانی س ــە کڵێش ــۆی ل ــی خ بەرۆک

ســەربزێویەکی ڕســکاو دەســتە بــەر بــکات. 

ــر  ــی ت ــی گۆڤارێک ــە ڕێکەوتن ــا ب ــە بریتانی ل

ــە  ــەکان ب ــا مێژوویی ــژوو و ئایدی ــەڕ مێ لەم

نــاوی ڕابــردوو و هەنووکــە لــە 1952دا، 

ڕێگەیەکــی نوێــی هاوشــێوە بــە شــیوەیەکی 

ئــەم  گەرچــی  کردوەتــەوە.  ســەربەخۆ 

ڕێیــان  کۆمۆنیســت  گرووپێکــی  گۆڤــارە 

ــی  ــی ئۆرگانێک ــە تەواوەت ــەاڵم ل ــت، ب خس

مارکسیســتی نەبــوو، بەڵکــوو دوور بــوو 

ــەر  ــە س ــکی ل ــرژی و کەللەوش ــە دەمارگ ل

لــە  و  پێشــڕەو  و  عەقانــی  بنەمایەکــی 

ــی  ــاکانی جەنگ ــە لەمپەرئاس ــش داوەریی پێ

ســارد دابــڕا بــوو. ئــەم گۆڤــارە یەکــەم 

ســاڵەکانی تەمەنــی بــۆ شــتێک گەشــەی 

ــر  ــە گشــتی دیســانەوە ئازادانەت ــە ب ــرد ک ک

بــوو، لــە جیهانــی ئینگلیــزی زمانــدا پێگــە و 

باوەڕپێکراوەیــی تایبەتــی بــە دەســت هێنــا، 

بــەردەوام وەک گۆڤارێــک  کــە  هــاوکات 

مایــەوە کــە تەفســیرە مارکسیســتییەکان، 

خۆیــان ]لــەو گۆڤــارەدا[ بە نزیــک و مورتاح 

ــاو  ــە بەرب ــری باس ــر و بێ ــە خێ ــی. ل دەزان

نێــوان  درزی  فیکرییــەکان،  دانوســتانە  و 

ئەندیشــەی مارکسیســتی و ئەندیشــەی تــر 

لــە مێژوونووســیی خۆرئاوایــی تــا ڕادەیەکــی 

ئەندیشــەی  ئەمــڕۆ  و  بــوەوە  کــەم  زۆر 

مارکسیســتی بەرمەبەســتە، هــەر چەنــدە کە 

ــەرەو  ــە ب ــەم دواییان ــرتی[ ئ ئەندیشــە ]کانی

کۆمەڵێــک بۆچوونــی نوێــی وەک »بیــۆ_ 

»دەروون_  یــان   )bio-history( مێــژوو« 

ڕاکێــراوە   )psycho-history( مێــژوو« 

مێتۆدۆلۆژیــای  لەگــەڵ  ئەســتەمە  کــە 

مارکسیســتیدا ئاشــت بکرێتــەوە. دەبێــت 

دەیــەی  لــە  کــە  بکەیــن  زیــاد  ئــەوە 

کۆڕوکۆمەڵــە  لــە  هەندێــک  ڕابــردوودا 

خۆرئاواییەکانــدا هێاگەلێــک دیــار کەوتــوە 

کــە دەاللەتــە لــە مەیلــی ئاوەژووکردنــەوەی 

دەســەاڵتی فیکریــی گەشــەکەری مارکســیزم 

لــە ڕێگــەی بــە بچــووک دانانــی مێتــۆدەکان 

دەســکەوتەکانیەوە. و 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە بووخاریــن، 

ئێــن. ئــای. 1921 )1925(، دویچێــر، ئیــزاک 

ئێــم.  جــۆرج  ئەنتیــن،   ،)1969(  1955

1978، گلێزێرمــان، جــەی. 1960، گرامشــی، 

ئــای.  کان،   ،)1971(  1929  _35 ئانتۆنیــۆ 

ئێــس. 1960 )1967(، لــۆکاچ، گیــۆرگ 1937 

)1962(، زێنــووش کینــا، ئێــڵ. 1975. 

ڤەی. جەی. کیێرنان



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 200
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

ئەزموونگەرایی

)empiricism(

لەگــەڵ  بەگشــتی  مارکسیســتی،  نەریتــی 

نــاودا،  لــە  کــەم  النــی  ئەزموونگەرایــی، 

دوژمنایەتیــی کــردوە، بــەاڵم نــە بابەتــی ئەم 

دوژمنایەتییــە و نــە بەســتێن و هۆکارەکانــی 

هەمیشــە ڕوون نەبــوە. ئەمــە تــا ڕادەیــەک 

ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەمــەی کــە 

لــە بەرامبــەر )و تــا ڕادەیــەک لــە ئەنجامــی( 

ڕەخنــەی پێشــووتری مارکــس لــە ئایدیالیــزم، 

هیــچ  ئەزموونگەرایــی  لــە  ڕەخنەکــەی 

وەک  سیســتاتیک  شــێوەیەکی  بــە  کات 

ــتمێکی  ــان سیس ــۆژە ی ــە ئام ــەک ل ڕەخنەی

پــرت  بەڵکــوو  نەکــرا،  بــاس  فەلســەفی 

شــێوەیەکی بنەڕەتیــی ڕەخنــە لــە ئابووریــی 

هــەم  پاشــان  خــۆی.  گرتــە  ڕەشــۆکیی 

ــەم  ــان ئ ــس تێکۆش ــەم ئەنگڵ ــس و ه مارک

لــە  فەلســەفی_  ئاســتی  لــە  بۆشــاییە 

پێکهێنــەری  بەشــی  کەوتنــی  بەرامبــەر 

مەعریفەناســیی  لــە  ئەزموونگەرایــی  دژە 

»دیالێکتیــک«ەوە،  ڕێگــەی  لــە  خۆیــدا_ 

تەنانــەت بــە شــێوەیەکی جیــاواز چارەســەر 

ــەن. بک

گەرچــی هیــچ کات پێیان لــە ئەزموونگەرایی 

گەنــج،  ئەنگڵســی  و  مارکــس  نەنــا، 

ــوان 1844  ــی نێ ــە بەرهەمەکان ــەت ل بەتایب

ــک  ــە هەندێ ــرد ل ــتیوانییان ک ــا 1847، پش ت

ئەزموونگەرایانــە:  دیاریکــراوی  ناواخنــی 

پێشــینیگەرایی  بەئاشــکرا  ئــەوان 

)apriorism( و هــەر چەشــنە ئامۆژەیەکــی 

ڕەت  )innate(یــەکان  ناخەکــی  ئایدیــا 

شــێوەیەکی  بــە  ناســینیان  و  کــردەوە 

ــە  ــنووردار( ب ــەت س ــرناو )و تەنان دانەبەزێ

ــای  ــە مان ــرتاکتیان ب ــا، ئەبس ــی دان ئەزموون

وردی وشــەکە مەحکــووم کــرد و بــەرەو 

بیکێنــی   )inductivism( ئێســتێقراگەرایی 

ــە  ــە، ل ــۆڕی. ســەرباری ئەمان ــان گ هێڵەکەی

کاتــی نووســینی بەرگــی یەکەمــی ســەرمایە 

دەربەســتیی مێتۆدۆلۆژیکاڵــی مارکــس بــەو 

شــتەی بــە »ڕیالیزمــی زانســتی« بەناوبانگــە 

ڕای  ئــەو  دەگرێــت.  بێچــم  بەتەواوەتــی 

لــە  ڕەشــۆکی  »ئابووریــی  دەگەیەنێــت 

ــەوە  ــە دیارکەوتنەکان ــوێنێکدا ب ــوو ش هەم

ــەم  ــە ئ ــەر یاســادا ک ــە هەمب دەنووســێت ل

دیارکەوتنانــە ڕێســادار و ڕوونــی دەکاتەوە« 

نخــوون  ســەرەو   ،)pt. Ill, ch. II(

ڕووی  لــە  »ئەگــەر  ئاوەژوەکــەی،  یــان 

کــە  بکەیــن،  داوەری  ڕۆژانــە  ئەزموونــی 

ــتەکان  ــودەری چش ــا دیارکەوتنــی فری تەنی

ــەردەوام  ــتی ب ــی زانس ــدەگات، حەقیقەت تێ

ناکــۆک و پاڕادۆکســیکاڵە.« )بەهــا، نــرخ 

و قازانــج، ب 6(. ئەزموونگەرایــی جیهــان 

بڕگــە  دیارکەوتنــە  کۆمەڵەیەکــی  بــە 

ــە  ــۆری ل ــت و دوری تی ــەکان دەزانێ بڕگەیی

ڕێکخســتنەوەی  و  چاالکانــە  ڕێکخســتنی 

ــە وەهــا  ــەی ک ــەو پێدراوان ــەی ئ ڕەخنەگران

دیارکەوتنگەلێــک دەســتەبەر  دەکەن ڕەچاو 

نــاکات و الوازە لــە ناســینەوەی کارکــردی 

نواندنــەوەی  بــۆ  تیــۆری وەک هەوڵێــک 

ــەم  ــی ئ ــە ئافرێنەرەکان ــە بنچینەیی پێوەندیی

یاســاکان  ئەندیشــەدا.  لــە  دیارکەوتنانــە 

ــە ڕووی  ــە ئــەو بونیادانــەی کــە ل بریتیــن ل

بوونناســییەوە، بــەو ڕووداوانــەی بــە دییــان 

لەگــەڵ  پــرت  و  دانابەزێندرێــن  دەهێنــن، 

ئــەم ڕووداوانــەدا نایەنــەوە و ناســینی ئــەم 

ــە وەک  ــێوەیەکی چاالکان ــە ش ــە ب ڕووداوان

مێژوویــی  و  کۆمەاڵیەتــی  بەرهەمێکــی 

بەرهــەم دەهێرنێــت. لێــرەوە، لــە بەرامبــەر 

ــەی واقیعــەکان  بەشــتبوونی ئەزموونگەرایان

ــدە  ــس پابەن ــتەکان مارک ــیەتیی چش و کەس

)ڕاگوێســتنی  پرۆســەی  لێکجیایــی  بــە 

و  ناســین  پێویســتیی(  یــا   )transitive(

ــان  ــتنی )intransitive( ی ــع )ڕانەگوێس واقی

چشــتەکان. ناپێویســتی( 

هــەم نەریتــی ماتریالیســتی دیالێکتیکــی 

و هــەم نەریتــی مارکســیتیی خۆرئاوایــی 

دژی ئەزموونگەرایــی بــاس و پۆلێمیکیــان 

بەڵگانــدن  دەتوانیــن  بــەاڵم  کــردوە، 

تیۆریــی  لەبــەر  یەکەمیــان  کــە  بکەیــن 

»نواندنەوەخــواز« )reflectionist(ی خــۆی 

لــە ناســین ڕەهەنــدی ڕاگوێســتنیی نادیــدە 

بیردۆزانــە  شــێوەیەکی  بــۆ  و  دەگرێــت 

»ئەزموونگەرایــی  لــە   )contemplative(

ســووژە  ڕێــک  و  دەگەڕێتــەوە  بابەتــی« 

لــە  دادەبەزێنێــت.  ناســین  ئۆبــژەی  بــۆ 

مارکســیزمی خۆرئاواییــدا بــاس و پۆلێمیکــی 

وەک  جــاران  زۆر  ئەزموونگەرایــی  دژە 

بەشــێک لــەو هەوڵــە کەڵکــدارە، هــەم دژی 

ماتریالیزمــی دیالێکتیکی و هەم ئەندیشــەی 

بوورژوایــی، بــۆ پاراســتنی ئــەو چەمکانــەی 

کــە پــێ دەچێــت بــۆ مارکســیزمی ڕەســەن 

بــۆ  بنچینەییــە:  گرینگییەکــی  خــاوەن 

لــۆکاچ،  )totality(ی  گشــتیەتی  منوونــە، 
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یــان  ئاڵتووســێر  )structure(ی  بونیــاد 

)determinate change( گۆڕانی دیاریکــراو

ئەمانــە،  ســەرباری هەمــوو  مارکــۆزە.  ی 

پێشــینیگەرایی  هاوتەریبــی  پــرت  نەریــت 

ڕەخنــە  هــەم  و  گۆڕیــوە  ئاراســتەکەی 

ســەرەتاییەکەی مارکــس لــە عەقڵگەرایــی و 

هــەم ژێرخانــی ئەزموونەکیــی پــڕ بارســتایی 

پێگەییشــتوویی  خولــی  زانســتیی  کاری 

ــە  ــا ب ــت. هەروەه ــدە بگرێ مارکســی نادەی

ــی  ــەی یەکەمین ــی ڕەخن ــە هێڵ ــڕەوی ل پەی

مارکــس لــە هیــگڵ )بەتایبــەت لــە ڕەخنــەی 

ــن  ــگڵ(، دەتوانی ــی هی ــەفەی دەوڵەت فەلس

ئــەم  کــە  بکەیــن  ئــەوە  بــۆ  بەڵگانــدن 

ئەنقەســتی  نادیدەگرتنــی  بــە  نەریتــە 

ڕەهەنــدی ڕاگوێســتنی یاخــود پێویســت 

ــزم دەڕوات  ــە ئایدیالی ــێوەیەک ل ــەرەوە ش ب

کــە بــە شــێوەیەکی پاڵەکــی ئۆبــژە لەگــەڵ 

ســووژە بــە یەکســان و چونیــەک دەزانێــت.

بــوو،  کارل مارکــس دژی ئەزموونگەرایــی 

ئــەو  تــا  نەبــوو.  ئەزمــوون  دژە  بــەاڵم 

شــوێنەی کــە ئــەم جیاکارییــە بەرمەبەســتە 

مارکســیزم دەتوانێــت جارێکــی تــر لــە بریی 

ئــەوەی سیســتمێکی بیرکردنــەوەی داخــراو 

بێــت، ئــەم بژاردەیــە هەڵببژێرێــت کــە 

ببێتــە نەریتێکــی تووێژەرانــەی ئەزموونەکی 

مێژووییــەوە  ڕووی  لــە  ئاڕراســتەدار، 

پێگەییشــتوو و زانســت تــەوەر.

تیــۆری،  ناســین،  بڕواننــە  )هەروەهــا 

ڕیالیــزم.( ماتریالیــزم، 

ــی.  ــۆ، ت ــە ئادۆرن ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1966، دێالڤێلپــێ، جــی. 1950 )1980(.

ڕۆی پاهاسکار

 

بە ڕای مارکس مێژوو خۆبەخۆ مانایەکی نییە جگە ئەوەی مرۆڤەکان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی پێگەییشتندا ئاماژەی پێ دەکەن
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ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

پێکهاتەی بەهایی سەرمایە

)value composition of capital(

بڕواننە: پێکهاتەی ئۆرگانیکی سەرمایە

پێکهاتەی ئۆرگانیکی سەرمایە

)organic composition of kapital(

ماشــینەکان  پەرەســەندنی  بــە 

ماشــینی  بەرهەمهێنانــی  و   )machinery(

بــۆ  کار  پرۆســەی   ،)machinofaktur(

ــی  ــان زێدەبای ــادە ی ــای زی ــی بەه زیادکردن

ــە  ــت )بڕوانن ــەردەوام دەگۆڕدرێ ــی ب ڕێژەی

زیــادە(.  بەهــای  زێدەبایــی_  ســەرمایە، 

بەرهەمهێنــان  بوونــەوەی  ماشــینی 

لــە  زیاتــر  مەرسەفیــی  بەهاگەلێکــی 

خولێکــی دیاریکــراو بــە دەســتی کرێــکاران 

مومکیــن و ئەگــەردار دەکات و دەاللەتــە 

بەهایەکــی  هــەر  بەهــای  کــە  لەمــە 

و  دەشــکێت  بەرهەمهێــرناو  مەرسەفــی 

ــی،  ــای مەرسەف ــە بەه ــت )بڕوانن دادەبەزێ

بەهــا(، بــەاڵم بەرهەمهێنانــی مەرسەفــی 

دەتوانێــت  حاڵێکــدا  لــە  تەنیــا  زیاتــر 

کاتێکــی  لــە  کرێکارێــک  کــە  ڕووبــدات 

ئەمــە  و  بەرهــەم  دەیکاتــە  دیاریکــراودا 

بــۆ خــۆی دەاللەتــە لــە کەمایەســییەک لــە 

ژمــارەی کرێکارانــی پێویســت بــۆ هــەر 

یەکەیەکــی کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان بۆ 

بەرهەمهێنانــی بەرهەمێکــی دیاریکــراو. لــە 

ــداری،  ــی بەرهەم ــەرمایەداریدا، زیادبوون س

لــە  کەمایەســییەک  وەک  بــەردەوام 

پێوەندیدایــە  لــە  کرێــکاران  ژمــارەی 

کــە  بەرهەمهێنەرانــەوە  کەرەســتە  بــەو 

ــڕی  ــژەی ب ــەن. ڕێ ــێ دەک ــکاران کاری پ کرێ

بــەو کارەی  کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان 

کەرەســتانە  ئــەم  بەکارهێنانــی  بــۆ  کــە 

»پێکهاتــەی  دەگوتــرێ  پێــی  پێویســتە 

تەکنیکیــی ســەرمایە« )TCC(، و بریتییــە 

ــی  ــەو ســەرمایەی کــە بەپێ ــەی ئ ــە پێکهات ل

بەهــای مەرسەفــی درک دەکرێــت. لەوێــوە 

کــە ڕێگەیــەک بوونــی نییــە کــە بــەو پێیــە 

بتوانرێــت قەبــارە یــان ئەنــدازەی کەرەســتە 

کاری  و  ناهاوچەشــنەکان  بەرهەمهێنــەرە 

دیاریکــراو بگرێــت ) TCC یــان پێکهاتــەی 

ڕێژەیەکــی  تەنیــا  ســەرمایە(  تەکنیکیــی 

ــە  ــانە ب ــەی یەکس ــە زیادکردنەک ــە ک تیۆریی

بەرهەمدارییەکــەی. زیادکردنــی 

هەڵبــەت دەتوانیــن پێکهاتــەی ســەرمایە 

بــەاڵم  بگریــن،  ئەنــدازە  بەهــا  بەپێــی 

ڕوویەکــەوە  هیــچ  لــە  دەرەنجامەکــەی 

چەمکێکــی ســادە و ســاکار نییــە و پــرت 

خــراپ تێــی دەگــەن. گــەر بەهــاکان بەهــا 

مەرسەفییــەکان بــێ گرفــت دەنوانــدەوە، 

ئــەو کات هــەر بــەو جــۆرەی کــە ڕێــژە 

بەرهەمهێنــان  کەرەســتەکانی  )ratio(ی 

بــۆ کار زیــادی دەکــرد، بــە شــێوەیەکی 

بەرامبــەر ئــەم ڕێژەیــە بەپێــی بەهــا، واتــە 

ــەرمایەی  ــە س ــۆڕ ب ــەرمایەی نەگ ــژەی س ڕێ

بگۆڕیــش زیــادی دەکــرد، بــەاڵم چونکــە 

ــەم  ــا ک ــە بەه ــداری ل ــی بەرهەم زیادکردن

ڕوون  ڕوویەکــەوە  هیــچ  لــە  دەکاتــەوە 

بەســەر  چــی  بەهــا  بەپێــی  کــە  نییــە 

پێکهاتــەی ســەرمایەدا دێــت، بۆمنوونــە، بــە 

بــڕی کەرەســتەکانی  لــە زیادکردنــی  ڕوو 

ــان و داگەڕانــی بەهــای یەکــەی  بەرهەمهێن

بەرهەمــی  بەرهەمهێنــان،  کەرەســتەکانی 

ئــەم دوانــە تێکــڕا_ ســەرمایەی نەگــۆڕ_ 

ژمــارە  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  دەتوانێــت، 

بــکات، کــەم  تایبەتــە هەبــوەکان، زیــاد 

ــەوە.  ــۆڕ مبێنێت ــان وەک خــۆی نەگ ــکات ی ب

بەڵگانــدن   ئەوانــەی  چوارچێــوەدا،  لــەم 

دەکــەن کــە پێکهاتــەی ســەرمایە بەپێــی 

ــاد دەکات  ــە ڕووی پێویســتییەوە زی بەهــا ل

ناتوانێــت  کــە  دادەبەزێــن  کاتــەدا  لــەو 

ــراو  ــی گومانلێک ــی مێتافیزیکێک ــە بەپێ جگ

ــەڕ جەوهــەری ســەرمایە بســەملێرنێت. لەم

ــە،  ــە گرینگ ــەم بابەت ــە، ئ ــەرباقیی ئەمان س

پێکهاتــەی ســەرمایە  چونکــە دینامیزمــی 

بەپێــی بەهــا بــۆ شــیکارییەکەی مارکــس 

جووڵەکانــی  پیشەســازی،  بازنــەی  لــە 

ئاســتی  و  بێــکاری  حەقدەســت، 

)بڕواننــە  گرینگــە  و  میحــوەری  قازانــج 

کەڵەکەکــردن، ئاســتی داگەڕانــی قازانــج، 

حەقدەســت(.  کار،  زەخیــرەی  ئەرتەشــی 

بەپێــی  لێکــرا  باســی  تەفســیرەی  ئــەو 

ــس )1979،  ــن و هەری ــە فای ــە ک ــەو مانای ئ

1976( پێشــنیاری  دەکــەن کــە بەبــێ لێڵــی 

شــیکارییەکەی  لەگــەڵ  هاوئاهەنگــە  و 

 ،3 ب   ،23 چ   ،1 ب  )ســەرمایە،  مارکســدا 

ئۆرگانیکــی  »پێکهاتــەی  مارکــس   .)8 ب 

بەپێــی   )TCC( وەک )OCC( »ســەرمایە

 )Inputs( بەهــا پێناســە دەکات. تێچــوەکان

هێــزی  و  بەرهەمهێنــان  )کەرەســتەکانی 

ــادار  ــی بەه ــا »کۆن«ەکان ــی بەه کار( بەپی
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گۆڕانکاریــی  لــە  جیکاریــی  و  دەبــن 

ئەنجامــی  کــە  ڕوودەدات  بەهاکانــدا 

لــە  گــۆڕان  بەرهەمدارییــە.  زیادکردنــی 

تەنیــا  ســەرمایەدا  ئۆرگانیکــی  پێکهاتــەی 

بریتییــە لــە بەهــای گۆڕانێــک لــە پێکهاتــەی 

ــەم جــۆرە  ــی ســەرمایەدا و هــەر ب تەکنیکی

ــەرمایە  ــی س ــی ئۆرگانیک ــە پێکهات ــۆڕان ل گ

ــی  ــە گۆڕانەکان ــە ل ــەک و جووت ــک هاوت ڕێ

ســەرمایە.  تەکنیکیــی  پێکهاتــەی  نــاو 

بەهــاداری  »پێکهاتــەی  پێچەوانــە،  بــە 

رسمایــە« بریتییــە لــە پێکهاتــەی تەکنیکیــی 

شــوێنەی  ئــەو  بەهــا،  بەپێــی  ســەرمایە 

بــاوەکان  بەهــا  بەپێــی  تێچــوەکان  کــە 

ــن و  ــادار دەب ــی خــۆی بەه ــان »نوێ«کان ی

جیاوازییەکانــی نێــوان پێکهاتــەی بەهــاداری 

ســەرمایە و پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایە 

ــە  ــەدا ک ــەو بەهایان ــۆڕان ل ــە گ ــە ل دەاللەت

بەرهەمدارییــە.  زیادکردنــی  دەرەنجامــی 

ــەت  ــە تەفســیرێکی تایب ــە ل )ئەمــە دەاللەت

 _6 الپەڕەکانــی   ،1977( ســتیدمەن  کــە 

132( دوای کەوتــوە(. لێــرەوە، زیادکردنێــک 

ســەرمایەدا  تەکنیکیــی  پێکهاتــەی  لــە 

ــەوە  ــێ دەکەوێت ــی ل ــەردەوام زیادکردنێک ب

لــە پێکهاتــەی ئۆرگانیکــی ســەرمایەدا، بــەاڵم 

دەرەنجامــی گشــتی تەنیــا لــە پێکهاتــەی 

بەهــاداری ســەرمایەدا دەســتەبەر دەبێــت، 

کــە دەتوانێــت ڕوو لــە زیادبــوون بــکات 

یــان دەتوانێــت نەیــکات.

کاریــان  وتەزایانــە چلــۆن  ئــەم  کەواتــە، 

نزیکبوونــەوە  بــە  مارکــس  پێدەکرێــت؟ 

دیــدی  لــە  کەڵەکەکــردن  شــیکاریی  لــە 

کــۆی  هاوبەشــی  خاڵــی  شــتەی  ئــەو 

ســەرمایەکانە_ توانایــی ســەرمایەکان بــۆ 

کــە  دەخــات  دەری  خۆیــان_  زێدەبایــی 

ماشــینەکان  موتوربەکردنــی  بــە  چلــۆن 

ســەرمایەی  تەکنیکیــی  )پێکهاتــەی 

هێــزە  بــەردەوام  کــە  گەشــە(  ڕوولــە 

دەدات،  پــەرە  بەرهەمهێنــەرەکان 

ڕێژەیــی  زێدەبایــی  یــان  زیــادە  بەهــای 

دەســتەبەر دەبێــت )بڕواننــە هێــزەکان و 

ــا  ــان(: هەروەه ــی بەرهەمهێن پێوەندییەکان

ــتێنێت  ــەرە دەس ــان پ ــڕی بەرهەمهێن ــە ب ک

بەهــا تێچــوەکان کەڵەکــە دەبــن و لەگەڵیــدا 

ماتریالگەلێکــی  ســەر  لــە  کرێــکاران 

زیاتــر کار  دەکــەن و ماشــینگەلی زیاتــر 

بــەکار دەهێنــن. لەگــەڵ ئەمــەدا، لەبــەر 

زیادبوونــی بەرهەمــداری، بەهــا یەکەکانــی 

دادەگەڕێــت.  و  دادەبــەزێ  تێچــوەکان 

ــۆن  ــە چل ــەم بەهایان ــک ئ ــە ڕێ ــەی ک ئەم

ئــەو  کــە  بەمــەی  پابەنــدە  دادەبەزێــن 

ــکڵ  ــدا ش ــە بەرهەمهێنان ــە ل ــەی ک بەهایان

ــەدی.  ــتاندندا دێن ــە دانوس ــۆن ل ــرن چ دەگ

کــە  لەوێــوە  بــەاڵم  )بڕواننــە ڕکابــەری(، 

کاتــی دەوێــت،  تەنزیــم  کەمکردنــەوە و 

بــەو  تێچــوەکان،  بەهاکانــی  نــاو  لــە 

جــۆرەی کــە ئەنجامــی پرۆســە پێشــوەکانن 

و  ســەرمایە(،  ئۆرگانیکــی  )پێکهاتــەی 

هەروەهــا تێچــوەکان، بــەو جــۆرەی کــە 

بەپێــی کۆمەڵێــک بەهــا هەڵدەســەنگێدرێن 

بەرهەمهێنانــی  پرۆســەگەلی  لــە  کــە 

بــاوەوە )پێکهاتــەی بەهــاداری ســەرمایە( 

گرفتــی  کۆمەڵێــک  ســەرهەڵدەدەن، 

لێدەکەوێتــەوە. وا گرفتگەلێــک بەتایبــەت 

گــەورەی  گرووپگەلــی  بــۆ  دەتوانێــت 

ســەرمایە زۆر زەق بێــت. بەهــا »کــۆن«ەکان 

بەهــا  ئاســتی  تــا  پنتێکــدا  لــە  دەبێــت 

بــاوەکان نــەرم ببێتــەوە و داببەزێدرێــت 

)لــە بەهاکــەی کــەم کــەم بکاتــەوە(، و 

بەرچــاو  بەتایبەتــی  گرفتــەکان  ئەگــەر 

دابڕانێکــی  دەتوانێــت  ئەمــە  زەقــن،  و 

ــە دواوە بێــت  ــدا ب ــە کەڵکەکردن ــدی ل توون

ــە،  ــەکان(. کەوات ــە ئابووریی ــە قەیران )بڕوانن

لــە  مارکــس  جۆراوجۆرەکانــی  چەمکــە 

پێکهاتــەی ســەرمایە نــەک بــە فان گەشــەی 

هاوســەنگ و دوور لــە کات، بەڵکــوو لەگەڵ 

ــددارە کــە  ــدا پێوەن پرۆســەیەکی دیالێکتیکی

پێوەندییەکانــی  جەوهــەری  هۆیــە  بــەو 

بەهــا )زێدەبایــی لــە ڕێگــەی پەرەســەندنی 

هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان( بــەردەوام لەگەڵ 

ــی  ــە هەبوەکان ــتی فۆرم ــەرە و بەربەس تەگ

ئــەم پێوەندییانــەدا )وەک زۆربــەی ئــەو 

ــدان(  ــەری و کێبەرکێ ــە ڕکاب ــەرمایانەی ل س

یــان  نــەرم  دەبێتــەوە،  ڕووبــەڕوو 

کەمکردنــەوە دەتوانێــت بــە شــیوەیەکی 

بێــت. بڕگەبڕگــە  نابــەردەوام  تــەواو 

ئــەم رشۆڤەیــە هەروەهــا دەاللەتــە لەمــەی 

کــە بــۆ زۆربــەی مارکسیســتەکان کێشــەیان 

جۆراوجــۆری  پێکهاتــەی  لەگــەڵ  هەیــە 

ســەرمایەدا: پرۆســەی زێدەبایــی گەڕانــی 

ــەم  ــەوە و ه ــەرمایە دەگرێت ــی س تەواوەتی

خــۆ  لــە  گــەڕان  هــەم  و  بەرهەمهێنــان 

و  دیارکەوتــن  بەبــێ  گــەڕان  دەگرێــت. 

بــەاڵم  نییــە،  بەرهەمهێنــان  پەیدابــوون 
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دانابەزێنــدرێ  گشــتی  بــە  ســەرمایەیش 

ــان  ــەر ی ــەرمایەکانی بەرامب ــەی س ــۆ زۆرب ب

ڕکابــەر. لــە دەرەنجامــدا، ڕســکانی بەهــاکان 

لــە بەرهەمهێنــان و مســۆگەربوونی ئــەم 

دەتوانێــت  ڕکابەریــدا  لــە  بەهایانــە 

دواوە  بــە  ناکۆکیــی  دەرەنجامگەلــی 

ــەرمایە  ــی س ــە جۆراوجۆرەکان ــت، پێکهات بێ

لــەم  تێگەییشــن  بــۆ  کــە  وتەزاگەلێکــن 

ناکۆکییــە ڕاســتەوینانە ڕەچــاو کــراون. )بــۆ 

ــن و  ــە فای ــە بڕوانن ــەم دواییان ــەکانی ئ باس

ئەوانیــدی  و  ســتیدمەن   ،1976 هەریــس 

ناکۆکــی،  بڕواننــە  هەروەهــا   .1981

دیالێکتیــک(.

ــۆن و  ــن، ب ــە فای ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

هەریــس، الرێنــس 1976، 1979، ســتیدمەن، 

یــان و ئەوانــی تــر 1981.

سایمۆن مون

ترۆتسکی، لیۆن

)Trotsky, Leon(

)26ی  نۆڤەمبــەری  7ی  لەدایکبــووی 

 ،1870 کــۆن(  ڕۆژژمێــری  ئۆکتۆبــەری 

20ی  کۆچکــردووی  ئۆکرایــن.  یانۆڤــکا، 

ــف  ــک. لێ ــە مێکزی ــواکان ل ــی 1940کۆی ئوت

داڤیدۆڤیــچ برۆنشــتاین بــە نــاوی خــوازراوی 

»ترۆتســکی«، ئەندامــی »حیزبــی کرێــکاری 

ــیای  ــیا«، س ــی ڕووس ــیال دێمۆکراتیک سۆس

ــی  ــی 1905 و شۆڕش ــە شۆڕش ــتە ل بەرجەس

ئۆکتۆبــەری 1917، کۆمیســێری گــەل بــۆ 

پاشــان  و   1918 لــە  دەرەکــی  کاروبــاری 

 1925 تــا   1918 ســااڵنی  مــەودای  لــە 

ــەربازی  ــاری س ــۆ کاروب ــەل ب ــێری گ کۆمیس

و هێــزی دەریایــی بــوو. ئــەو لــە ســاڵی 

1923دا بزووتنەوەکانــی دژ بــە »ناپاکــی«ی 

شۆڕشــی  بــە  ســۆڤیەت  بروکراســیی 

ــتالین  ــە س ــکی ک ــرد. ترۆتس ــی ک ڕێبەرایەت

ــتەوە،  ــیا دووری خس ــە ڕووس ــە 1929دا ل ل

)بڕواننــە  چوارەمــی  ناســیۆناڵی  ئەنتــەر 

ــد  ــە دەرەوە دامەزران ــیۆناڵەکان( ل ئەنرتناس

بوەســتێتەوە.  ســتالینیزم  دژی  تاکــوو 

ئــەو ڕەخنــەی لــە سیاســەتی کۆمینتێــرن 

ــیال دیمۆکراســی  ــەر فاشــیزم و سۆس بەرامب

گــرت و بــە دەســتی یەکێــک لــە دەســت و 

پێوەندەکانــی ســتالین تێــرۆر کــرا.

هاریکاریــی فیکریــی گرینگــی ترۆتســکی 

تیــۆری  مارکسیســتی  ئەندیشــەی  بــە 

نایەکســان«  و  ئاوێتــە  »پەرەســەندنی 

یــان  شــۆڕش  وەرگیــراوی  دۆکرتینــی  و 

»ڕاپەڕینــی بــەردەوام«ە. واڵتــی دواکەوتــوو 

ــە  ــەک ل ــدا ن ــی خۆیان ــەر دواکەوتووی بەس

کــە  قۆناغگەلێــک  تێپەڕاندنــی  ڕێگــەی 

پەڕانــدوە،  تێیــان  پێشــکەوتوو  واڵتانــی 

بەڵکــوو بــە گووشــاندن یــان کەمکردنــەوەی 

بــازدان  تەنانــەت  یــان  قۆناغانــە  ئــەم 

و  ســەردەکەوێت  قۆناغانــە  لــەم 

لــە  پێکهاتەیەکــە  ئەنجامەکــەی  ئەمــە 

لەگــەڵ  دواکەوتوویــی  تایبەمتەندیگەلــی 

پێشــکەوتووی  قۆناغــی  تایبەمتەندیگەلــی 

ــن  ــە بانرتی ــاران ل ــە زۆر ج ــەندنە ک پەرەس

پرۆســەیە  ئــەم  دەســتە.  لەبــەر  ئاســتدا 

تیپیکاڵــی  و  جۆرەکــی  منوونــەی  بــە 

واڵتانــی دەرەوەی کاکڵــی ســەرمایەداریی 

هاریکاریی فیکریی 
گرینگی ترۆتسکی 
بە ئەندیشەی 
مارکسیستی تیۆری 
»پەرەسەندنی 
ئاوێتە و نایەکسان« 
و دۆکترینی 
وەرگیراوی شۆڕش 
یان »ڕاپەڕینی 
بەردەوام«ـە
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و  بۆرژاوایــی  ئەورووپــای  پێشــکەوتووی 

ئەمەریــکای باکــوور دادەنرێــت. لێکەوتــەی 

ــۆن زۆر  ــە چ ــە ک ــی ئەمەی ــیی کردەی سیاس

پیشەســازیی  پەیداکردنــی  بــرەو  جــاران، 

کۆلۆنیالــی  شــێوەیەکی  بــە  پێشــکەوتوو 

یــان نیمچــە کۆلۆنیالــی بــە ڕێــوە دەچێــت 

ژێــر  واڵتــی  لــە  کۆلۆنیالیــزم(،  )بڕواننــە 

کاریگەریــی ئــەم پرۆســەدان پرۆلیتاریایەکی 

ــتەبەر  ــی دەس ــوورژوازی خۆجێ ــزی ب بەهێ

دەبێــت. لەوێــوە کــە بوورژوازیــی خۆجێــی 

الواز یــان پەشــۆکاو لــە هەوڵــدان بــۆ کردنی 

شۆڕشــی بورژواییــە ئــەم ئەرکــە دەکەوێتــە 

چینەکانــی  کــە  پڕۆلیتاریــاوە  ئەســتۆی 

ســەرمایەداری  پێــش  بەشــی  خــوارەوەی 

ــاش  ــە پ ــکات ک ــەری ب ــێکدا ڕێب ــە شۆڕش ل

هەڵپێچانــی بەرمــاوە فیۆداڵییــەکان )بڕواننە 

کۆمەڵــگای فیۆداڵــی( ڕێــک هەنگاوگەلێــک 

هەڵدەهێنێــت لــە ئاراســتەی سۆســیالیزمدا. 

لــە  بــەردەوام«  »شۆڕشــی  تەعبیــری 

»ڕاگەیاندنــی شــوورای گشــتی بــۆ یەکیەتیی 

ــە 1850  ــە ل ــراوە ک ــتەکان« وەرگی کۆمۆنیس

مارکــس و ئەنگڵــس ڕایــان گەیانــد.

تــێ  دەبێــت  ســەرکەوتوو  پڕۆلیتاریــای 

باقیــی  لــە  شــۆڕش  تاکــوو  بکۆشــێت 

پێشــکەوتوو  واڵتانــی  بەتایبــەت  واڵتــان 

ــەرەوە  ــە پێشــکەوتن ب ــش بخــات، چونک پێ

واڵتێکــی  ســنوورەکانی  لــە  سۆســیالیزم 

یەکــە ئەوەنــدە ناتوانێــت دوور بکەوێتــەوە 

بەتایبــەت لــە واڵتێکــی )وەک ڕووســیا( کــە 

دەبێــت بــە ســەر توخمــە سیاســییەکانی 

پێوەندییــە پێــش ســەرمایەدارییەکەی ســەر 

کــەوت. هەمــان هــەل و مەرج کــە ڕوودانی 

شــۆڕش لــە وەهــا واڵتێکدا هاســان دەکاتەوە 

و پێشــی  دەخــات هەروەهــا لەمپــەری 

سۆسیالیســتییەکەیەتی.  پەرەســەندنە 

»شۆڕشــی بــەردەوام« بــە گــژ ڕوانگەیەکــدا 

ــی  ــاش شۆڕش ــە پ ــی وای ــە پێ ــەوە ک دەچێت

بەردەوامــی  خولێکــی  دەبێــت  فیۆداڵــی 

دوادا  بــە  ســەرمایەداریی  پیشەســازیی 

بــورژوازی  درێژەیــدا  لــە  کــە  بێــت 

دەســەاڵتداریەتی دەکات، یــان تێکەڵەیــەک 

لــە هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان )بــۆ منوونــە 

ــی شۆڕشــگێڕانە_ دێمۆکراتیکــی  »دیکتاتۆری

ــرەوە  ــاران«( وەک جێگ ــا و جووتی پڕۆلیتاری

لێنینیــزم(.  لێنیــن،  )بڕواننــە  دەکات  کار 

ئــەوە   بانگەشــەی  ترۆتسکیســتەکان 

دەکــەن کــە لێنیــن لــە ئاپریلتــی 1917دا 

هەڵێنجانەکــەی ترۆتســکی قەبــووڵ کــرد و 

لــە شۆڕشــی ئۆکتۆبــەردا بــە کاری هێنــا.

ئــەو کاتــەی کــە ســتالین ئامــۆژەی یــان 

ــەک واڵت«ی  ــە ی ــیالیزم ل ــی »سۆس دۆکرتین

هۆشــداریی  ترۆتســکی  ئــاراوە  هێنایــە 

ئەنجامەکــەی  دۆکرتینــە  ئــەم  کــە  دا 

نــاو  لــە  کارەســتاباری  ڕووداوگەلــی 

ســۆڤیەتە )هاوبەشــیکردنەوەی زووڕەســی 

»ئەنتەرناســیۆناڵی  کردنــی  و  کشــتوکاڵ( 

ڕووتــی  ئامــرازی  بــە  کۆمۆنیســتی« 

ناشۆڕشــگێڕانەی  دەرەکیــی  سیاســەتی 

ئەگەرچــی ڕووســیای  ســۆڤیەت دەبێــت. 

پــەرە  پیشەســازی  دەبێــت  ســۆڤیەت 

مۆدێــرن  کۆمەڵــگا  گشــتی  بــە  و  بــدات 

بکاتــەوە، نابێــت دەســتەکەوتگەلێکی وەهــا 

بکەیــن  یەکســان  سۆســیالیزمدا  لەگــەڵ 

بــە یــەک. سۆســیالیزم نابێــت تەنیــا بــە 

ــرت  ــی چاک پیشەســازیکردنەوە و ئاســتی ژیان

بزانیــن، بەڵکــوو دەبێــت بــە کۆمەڵکایەکــی 

ــرتەوە  ــی کاری باش ــە بەرهەمداری ــن ب بزانی

ئاســتی  بەرهەمدارییــە،  ئــەم  بەپێــی  و 

ــگای ســەرمایەداری  ــە کۆمەڵ ژیانــی باشــرت ل

لــە پێشــکەوتووترین قۆناغەکانیــدا. ئەمــە 

پابەنــدە بــەوەی کــە پرۆلیتاریــا دەســت 

»لووتکەکانــی  لــە  دەســەاڵت  بەســەر 

جیهانیــدا  ئابووریــی  فەرمانــدەری«ی 

ــی  ــی کۆمەاڵیەتی ــکی نەزم ــت. ترۆتس بگرێ

ســتالیندا  دەســەاڵتی  ژێــر  لــە  ڕووســیا 

تەنیــا بــە ]قۆناغێکــی[ »تێپــەڕ«ی نێــوان 

کــە  دادەنــا  سۆســیالیزم  و  ســەرمایەداری 

قەدەرەکــەی ئەوەیــە یــان بەرەو سۆســیالیزم 

ــگەلێک  ــەدا شۆڕش ــەو حاڵەت ــە ل ــڕوات )ک ب

پێشــکەوتوو  ســەرمایەداریی  واڵتانــی  لــە 

لــە  تەواوەکــەر  سیاســیی  شۆڕشــێکی  و 

ڕووســیادا پێویســت و ناچارەکــی دەکاتــەوە( 

یــان گەڕانەوە و کشــانەوە بۆ ســەرمایەداری. 

بروکراســیی بااڵدەســت بــە »چینێکــی نــوێ« 

دانانرێــت، بەڵکــوو زیادەیەکــی ئەنگەلییە و 

کۆمەڵــگای ســۆڤیەت نــەک »ســەرمایەداریی 

ــی  ــی کرێکاری ــوو »دەوڵەت ــی«، بەڵک دەوڵەت

ــە  ــوو ئەمان ــە ســەرباری هەم نەخــۆش«ە ک

بنچینەیــی  دەســکەوتی  هەندێــک  تێیــدا 

شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر ماوەتــەوە، بــە جۆرێــک 

کــە لــە حاڵەتــی ڕوودانــی جەنگــدا، دەبێــت 

شۆڕشــگێڕان لــە هەمــوو شــوێنێک بەرگــری 

لــە USSR بکــەن.
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الیەنــی جیاکــەرەوەی ئەندیشــەی ترۆتســکی 

ــە  ــە ک ــەو بانگەشــە درۆیینانەی ــەوەی ئ ڕەتکردن

ــتی  ــتمێکی گش ــە سیس ــیزم ب ــت مارکس دەیەوێ

بناســێنێت کــە کلیلــی کــۆی پرســەکانی لــە 

ــەربازی«دا  ــت س ــای »زانس ــە پانت ــەو ل ــە. ئ الی

سۆســیالیزمدا  بەرگــی  لــە  تەڵەکــەکاری  دژی 

ــۆ بندەســتکردنی  ــدان ب ــە هەوڵ وەســتایەوە و ب

هونــەر  و  ئەدەبیــات  زانســتی،  توێژینــەوەی 

لــە ژێــر نــاوی مارکســیزمدا خەباتــی کــرد و 

ــری«  ــووری پڕۆلیتێ ــی »کەلت ــە چەمک ــەی ب گاڵت

ــە  ــەر دەوری توخم ــە س ــی ل ــەو جەخت ــرد. ئ ک

ــە  ــردەوە: » ل ــەتدا ک ــە سیاس ــەکان ل ناعەقانیی

سیاســەتدا نابــێ لــە چوارچێــوەی عەقانیــدا 

ــە هەمــوو شــوێنێک کەمــرت  ــەوە و ل ــر بکەیت بی

ــی  ــە [ باســی پرســی نەتەوەی ــەو شــوێنەی ک ]ئ

لــە ئارادایــە«. ترۆتســکی کــە مارکسیســتێکی 

شارســتانی لــە نەریتــی مارکــس و ئەنگڵســدا 

ــاو هەندێــک خەڵکــدا نەیارگەلێکــی  ــە ن بــوو، ل

ــە  ــیزمەکەیان، ک ــە مارکس ــی ک ــۆی داتاش ــۆ خ ب

پێــک هاتبــوو لــە کەللەوشــکی و نەزانیــی مەیلە 

و هێنانەئــارای بانگەشــەگەلی وەهــاوی، لــە 

ــوو کــە مارکســی  ــەو مارکســیزمانە ب زومــرەی ئ

ــم«. ــت نی ــن »مارکسیس ــێ م ــد بڵ ورووژان

پارچەپارچەبوونــی  بــە  ســەرنجدان  بــە 

ــی  ــەو بونیات ــە ئ ــەوەی ک ــەو بزووتن ــادەی ئ زی

نــا و دەتوانیــن بڵێیــن کــە تێیــدا هەندێــک 

وەر  ئەویــان  نــاوی  هــۆ  بەبــێ  گــرووپ 

ــەر  ــن ئەگ ــن بڵێی ــەوە دەتوانی ــوە، بەدڵنیایی گرت

ترۆتســکی ئەمــڕۆ زینــدوو بووبــا دەیگــوت 

ــوو  ــەرباری هەم ــم«. س ــت نی ــن »ترۆتسکیس م

ئــەو  الوە،  بــەم   1960 دەیــەی  لــە  ئەمانــە،  لە کۆمەڵگەی سەرمایەدارییدا، کەس لە بواری توانای خۆیدا کارناکات
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ڕێکخراوانــەی کــە خۆیــان بــە ترۆتسکیســت 

دەزانــی لــە چەنــد واڵتیــدا دەســەاڵتیان 

پەیــدا کــردوە و نووســینەکانی ترۆتســکی 

پەیــدا  زیاتریــان  گەلێــک  ژمارەگەلێکــی 

خۆیــدا  ژیانــی  کاتــی  لــە  وەک  کــردوە 

)بڕواننــە ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لــێ کــرا، 

ترۆتســکیزم(.

لــە 1985، لەبــەر گۆرباچێــڤ و گالســت 

دا   USSR لــە  ئەگــەرە  ئــەم  نۆســتەوە 

پەیــدا بــوە کــە بکرێــت نــاو لــە ترۆتســکی 

بــەرز  قســەی  ئــەوەی  بەبــێ  بهێرنێــت 

و  بگوترێــت  پــێ  الپچــڕاوی  و  نــزم  و 

شــێوەیەکی  بــە  )ئەگەرچــی  تەنانــەت 

ــەو هەمیشــە  ــن کــە دەوری ئ شــاراوە( بڵێی

نەرێنــی و نێگەتیــڤ نەبــوە. هەندێــک لــە 

ــۆ  نووســینە کەمــرت جــێ موناقەشــەکانی )ب

منووونــە لــە ستایشــی لێنیــن(دا لــە گۆڤــارە 

پێشــکەوتوەکاندا بــاو بوەتــەوە. ســەرباری 

کۆمەڵیــک  بــەردەوام  ئەمانــە،  هەمــوو 

بەرهــەم بــاو دەکرێنــەوە کــە تێیاندا باســی 

ــەش  ــی ئەرت ــی و پێکهێنان ــی ناوخۆی جەنگ

ســوور دەگوترێتــەوە بەبــێ ئــەوەی کــە 

ــن. ــەو بهێن ــاوی ئ ــدە ن ئەوەن

ئەگەرچــی هەنووکــە ئامــاژە بــەوە دەکرێت 

دەیــەی  لــە  کــە  کۆمۆنیســتانەی  ئــەو 

لەوایــە  وەســتانەوە  ســتالین  دژی   1920

دڵخــوازی  ئاراســتەی  گوتبێــت،  ڕاســتیان 

کــە  بووخارینــە  ڕاســت  ئۆپۆزیســیۆنی 

بــە دژبەرانــی ئایدیۆلۆژیکیــی ترۆتســکی 

ــەی کــە پرســیارکەرانی  ــەو کات ــن. ئ دادەنرێ

بیانــی گوتەبێژانــی فەرمــی ناچــار  دەکــەن 

ــەم  ــن، ئ ــارەی ترۆتســکی بدوێ ــوو دەرب تاک

گوتەبێژانــە و پــرت حەزیــان لەوەیــە پــاڵ بــە 

ــەوە  ــەی 1820ت ــزی دەی ــکیی زڵ هێ ترۆتس

بــدەن و ئــەو بــە »خراپــرت لــە ســتالین« 

لــە قەڵــەم بــدەن تاکــوو لــە ســەر ئــەو 

الیەنگــرە دواییــەی دیمۆکراســیی زیاتــر.

بەشــی هــەرە زۆری ڕەخنەکــەی ترۆتســکی 

ــاش  ــی پ ــە خول ــۆڤیەت ل ــگای س ــە کۆمەڵ ل

لێنینــدا، تــا ئــەو شــوێنەی کــە ئــەم ڕەخنــە 

بــۆ خەڵکــی ســۆڤیەت نــارساوە، دەبێــت 

وەک پێشــبینیی ڕەخنەیــەک ڕەچــاو بکرێــت 

کــە هەنووکــە گۆرباچێــڤ خــۆی دەیهێنێتــە 

ــەوەی ترۆتســکی  ــەاڵم جەختکردن ــاراوە، ب ئ

گۆڕانکارییــە  کــە  ئــەوەی  ســەر  لــە 

پێویســتەکان دەبێــت تەنیــا لــە ڕێگــەی ئــەو 

شــتەی ئــەو نــاوی دەنێــت شۆڕشــی سیاســی 

)و بەراوەردگەلێــک لەگــەڵ 1830 و 1848 

لــە فەرانســادا دەیــکات(، و نەک لــە ڕێگەی 

دۆکرتینەکــەی  بروکراســی،  خۆچاکســازیی 

ئــەو دەکاتــە قەبــووڵ نەکــراو لــە نــاو کــۆڕ 

زێدەبــاری  ڕێبەرایەتیــدا.  کۆمەڵەکانــی  و 

ئەمــە، جەختکردنەوەیەکــی تــری ئــەوە لــە 

ــە  ــەرکردنی کێش ــە چارەس ــەوەی ک ــەر ئ س

ڕووســیا  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  ئابــووری 

دەبێــت پشتبەســت بێــت بــە »شۆڕشــی 

جیهانی«یــەوە بــەو هێڵــە ئاشــتەواییەی کــە 

ــدا دوای  ــە سیاســەتی دەرەکی ــڤ ل گۆرباچێ

ــەوە. ــە و نایەت ــوە ناتەبای کەوت

ــەر.  ــێ، پی ــە برۆئ ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1988، دی، ڕیچــارد بــی. 1973، دویچێــر، 

گــوری،   ،1963  ،1959  ،1954 ئیــزاک 

ــارووخ 1978،  ــاز، ب ــەی_ پ ــف 1982، کن ئێ

ــۆن  ــس. 1972، ترۆتســکی، لی ــینکلێر، لوی س

.1963  ،1962  ،1937  ،1932  _3

برایان پیرێس

ترۆتسکیزم

)Trotskyism(

هەمــوو  وەک  ترۆتســکیزمیش 

قوتابخانەیەکــی تــر تەفســیری جۆراوجــۆری 

لــە  ئــەوەدا  لەگــەڵ  و  کــراوە  لــێ 

جۆراوجــۆردا  مێژوویــی  هەلومەرجــی 

کۆمەڵێــک الیەنــی جیــاوازی بەرجەســتە 

ترۆتســکیزم  بناغــەی  بــەردی  دەبێتــەوە. 

و  بــوە  بــەردەوام  شۆڕشــی  تیۆریــی 

بنەمــادا  لــە  کــە  هەیــە  بەردەوامیــش 

لــە  ترۆتســکی  و  هێنــا  پێکــی  مارکــس 

ــتەوە،  ــکی دای ڕش ــەرلەنوێ ترۆتس 1906 س

ســەبارەت بــە ڕووســیا بــەکاری هێنــا و 

پاشــان لــە 1928دا پــەرەی زیاتــری پــێ 

بــۆ  تێپەڕبــوون  و  گــوزەر  ترۆتســکی  دا. 

ڕاســانی  زنجیرەیــەک  بــە  سۆســیالیزمی 

کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و ئابووریــی لێکهــااڵو 

و لێکهەڵپێکــراو دەزانــی کــە لــە ئاســتە 

کۆمەاڵیەتییــە  بونیــادە  و  جیــاوازەکان 

جۆراوجــۆرەکان_ فیۆداڵــی، پەرەنەســەندوو، 

پێــش پیشەســازی و ســەرمایەداری_دا پێــش 

ــدا  ــە مێژووییەکان ــە مەیدان ــت و ل دەکەوێ

لێکــدراو  »پەرەســەندە  ئــەم  ڕوودەدات. 

بورژواییــە دژە  قۆناغــە  لــە  ناڕێــک«ە،  و 

فیۆداڵیەکەیــەوە تــا قۆناغــی سۆسیالیســتییە 
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بــارودۆخ  ســەرمایەدارییەکەی،  دژە 

ئــەم  دەخــات،  پێــش   بزۆزیەکــەی  و 

ــی  ــنوورە جوگرافییەکاان ــە س ــەندنە ل پەرەس

ــە  ــت و ل ــەکان تێدەپەڕێ ــتکردی مرۆڤ دەس

قۆناغــی  بــۆ  نەتەوەییەکەیــەوە  قۆناغــە 

بــەرەو  و  دەپەڕێــت  تــێ  نێونەتەوەیــی 

بــێ  و  چیــن  بــێ  کۆمەڵــگای  ســازدانی 

پێــش  جیهانیــدا  ئاســتی  لــە  دەوڵــەت 

دەبێــت  شــۆڕش  ئەگەرچــی  دەکەوێــت. 

بەپێــی بنەمایەکــی نەتەوەیــی دەســت پــێ 

بــکات )و تەنانــەت دەتوانیــن دەوڵەتــی 

ــی  ــی التەریک ــە خولێک ــار ب ــگێڕ ناچ شۆڕش

ــە حوکمــی  ــا ل ــەم شۆڕشــە تەنی ــن(، ئ بکەی

یەکــەم پــەردەی درامایەکــە کــە بــە دوایــدا 

پەردەیەکــی تــر دێــت کــە لــە بەشــێکی 

ڕێــوە  بــە  نێونەتەوەییــدا  ســەکۆی  تــر 

ئەنتەرناســیۆناڵیزم_  لێــرەوە،  دەچێــت. 

ــە  ــۆڕش_ ب ــژەی ش ــی درێ ــی دووهەم الیەن

الیەنــی دیاریکــەری بزرنەبــووی ترۆتســکیزم 

دادەنرێــت.

دەســپێکەوە  واڵتــی  لــە  تیۆرییــە  ئــەم 

یــەک  لــە  سۆســیالیزم  تیۆریــی  لەگــەڵ 

واڵتــی یەکــەی ســتالین، کــە لــە دیــدی 

دژوارتریــن  ناکۆکییــە،  ترۆتســکیزمەوە 

ئــەدگاری پەیــدا کــرد و وەک بزوێنــەری 

کــۆی دەســتپێکەکان، لــەو بەشــەی جیهــان 

ســۆڤیەتی  سۆســیالیزمی  مۆدێلــی  کــە 

بااڵدەســت بــوو، دوور خرایــەوە. لێــرەوە، 

لــە دەرەوەی ئــەو بەســتێنە زینــدوو مایــەوە 

ــەی  ــە گەش ــە ب ــوە ک ــار ب ــی ناچ و ئەگەرچ

ــی  ــە جەوهــەردا دژمنیەت ناســیۆناڵیزم کــە ل

ــەی 1960  ــە دەی ــەت ل ــتێتەوە، بەتایب بوەس

پێکهێنــەری  بەشــی  بوەتــە  الوە  بــەم 

گرینگــی وشــیاریی سۆسیالیســتی گەشــاوە.

)بڕواننــە  چــوارەم  ئەنتەرناســیۆناڵی 

ئەنتەرناســیۆناڵەکان(، کــە ترۆتســکی لــە 

1938دا دایمەزرانــد، وەک ئامرازێــک بــۆ 

لەبابــەت  پەڕگیــر  باســێکی  پێشخســتنی 

بنەمــا باوەڕییــە بنەڕەتییەکانــی ترۆتســکیزم 

ــاری  ــێ ئەژم ــی ب ــازدانی گرووپگەل ــۆ س و ب

بــۆ  دەدا  هەوڵیــان  کــە  ترۆتسکیســتی 

شۆڕشــگێڕانەی  ســرتاتیژی  دۆزینــەوەی 

دروســت بۆ ســەدەمی هەنووکەیــی، دەوری 

گرینگــی هەبــوو. بنبەســت لــە خەباتــی 

چینایەتــی )بڕواننــە لێکدژیــی چینایەتــی 

لــە  دەتوانیــن   ))CLASS CONFLICT(

خۆرئــاوای پێشــکەوتوو و بێداریی وشــیاریی 

نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی لــە نــاو خەڵکانــی 

پەســەندی  وەک  ئەفەریقــا  و  ئاســیا 

بەردەوامیەتیــی شــۆڕش تەفســیر و مانــا 

ڕزگاریدەرەکانــی  بزووتنــەوە  بکەینــەوە. 

پرســەیان  ئــەم  »دواکەوتــوو«  واڵتانــی 

دەبێــت  کــە  ئــاراوە  هێنایــە  دیســانەوە 

ــەری  ــەرەکی و دیاریک ــۆکاری س ــە ه ــە ب ک

بــەو  هــەر  پرۆلیتاریــا،  بزانیــن:  شــۆڕش 

)و  کالســیک  مارکســیزمی  کــە  جــۆرەی 

ترۆتکســیزم( بــە بنەمــای دادەنێــن، یــان 

ــە 9_ 1948  ــەو جــۆرەی ک ــە ب ــران ک وەرزێ

لــە چینــدا بیــرنا، شۆڕشــی لــە گوندەکانــەوە 

ــگ(. ــاو تســێ تۆن ــە م ــە شــار )بڕوانن هێنای

ســازدانی  ترۆتســکیزمەوە  دیــدی  لــە 

سۆسیالیســتی  چینــی  بــێ  کۆمەڵــگای 

دابڕانــی  ڕێگــەی  لــە  جگــە  ناتوانێــت 

شۆڕشــگێڕانە لــە نەزمــی هەبــوو دەســتەبەر 

پەرلەمانیــی  ڕێــگای  ترۆتســکیزم  ببێــت. 

دەنگــدان  ســندووقی  پێگەییشــتوانەی 

ــەوە،  ــی ڕەت دەکات ــەک وەهم وەک ڕێگەی

ــاوە  ــی چەوس ــە چین ــە ک ــکیزم دڵنیای ترۆتس

دەســت  بگرێتــە  دەســەاڵت  ناتوانێــت 

مەگــەر ئــەوەی لــە خەبــات بــە دژی چینــە 

ــوڵتەی  ــە س ــی ل ــە بەرگری ــدارەکان ک خاوەن

ئابووریــی خۆیــان  دەکــەن. لــە تەرحــی 

ترۆتسکیســتی لە کاروبارەکاندا، سەرکەوتنی 

چینایەتییــەدا  خەباتــە  لــەم  پرۆلیتاریــا 

ــی  ــی »دیکتاتۆری ــە بەرقەرارکردن ــت ب دەبێ

چەمکــە،  ئــەم  بپارێزرێــت.  پرۆلیتاریــا« 

کــە بــە ئەزموونــی ڕژیمــە تۆتالیتێــرەکان 

کۆمەڵێــک  بــە  تۆتالیتاریــزم(  )بڕواننــە 

بێزارکــەرەوە  هاوپێچــی  و  پەیوەســت 

بۆچوونــی  بــە  ســەندوە،  تەشــەنەی 

ترۆتســکی )وەک مارکــس و ئەنگڵــس( نــەک 

ــە ســەر شــێوەیەکی حکوومــەت، بەڵکــوو  ل

کۆمەاڵیەتــی_  ســوڵتەی  لــە  دەاللەتــە 

کــە  لێرەوەیــە  چیــن.  یــەک  سیاســیی 

ترۆتســکی دیمۆکراســییە خۆرئاواییــەکان بــە 

دیکتاتۆرییــە بورژواییــەکان ناودێــر دەکات، 

ــە  ــوڵتەی چین ــە س ــەی ک ــەو ڕژیان ــە ئ وات

دەکــەن. زامــن   دەوڵەمەنــدەکان 

ڕێگــەی  لــە  پرۆلیتاریــا  دیکتاتۆریــی 

داگیرکردنــی دەســەاڵت بــە دەســتی حیزبــی 

کــە  دێــت  پێــک  پرۆلیتاریــا  سیاســیی 

ترۆتســکی دەوری ســەرەکی  دەخاتــە ســەر 

لــە شۆڕشــدا. ســەرباری هەمــوو  شــانی 
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ئەمانــە، ترۆتســکی هۆشــداری 

دەدات کــە وا حیزبێــک دەبێــت 

وریــا بێــت کــە نەچێتــە جێگــەی 

ــە  ــەوەی ک ــا هــەر ئ ــا ی پرۆلیتاری

ــە  ــام دا نەیکات ــەی ئەنج ئەرکەک

بندەســتی خــۆی. لــە حاکمیەتیــی 

پرۆلیتاریــادا،  دیکتاتۆریــی 

چاودێریــی کاریگــەر بــە ســەر 

دەســتەبەر   حکوومەتــەوە 

دەکــەن، ئــەو ســوویتانەی کــە 

نوێنەرانــی  لــە  پێــک هاتــوون 

حیزبــە یاســاییەکانی ســوویت کە 

هەمــوو زەحمەتکێشــان ئازادانــە 

حیزبــە  بــژاردوون.  هەڵیــان 

ســوویتییەکان، بۆمنوونــە توخمــە 

لــە  بــوورژوازی،  الیەنگرەکانــی 

زومــرەی ئــەو حیزبانــەن کــە ڕێــز 

ــی  ــی دەوڵەت ــای بنەڕەتی ــە یاس ل

کرێــکاران دەگــرن کــە بنەماکــەی 

سۆسیالیســتیی  ڕێکخســتنی 

بەشــدار  و  دابەشــکردنە  و  بەرهەمهێنــان 

لەناوبردنــی.  بــۆ  هەوڵــدان  لــە  نابــن 

پرۆلیتاریــا  ئەمــە، حاکمیەتــی  زێدەبــاری 

لــە ڕێگــەی دانانــی پیشەســازی لــە ژێــر 

کرێــکاران  بەڕێوەبەرایەتیــی  و  چاودێــری 

ڕێگــەی  لــە  بەرهەمهێنــان  خاڵــی  لــە 

کومیتەکانــی کارخانەکانــەوە دەپارێزرێــن. 

بــە  بەرهەهێنەرانــە  کۆمەڵــەی  ئــەم 

کۆمەڵــی بەرخــۆران کامــڵ و تــەواو دەبێــت 

ــی کااڵ  ــی دابەشــکردن و نرخدانان کــە بەرای

بەدەســتە. مەرسەفییەکانــی  و  بەرخــۆری 

حیزبــی  لــە  ترۆتســکی  هەڵێنجانــی 

لــە  و  نەبــوو  دەســت  یــەک  شۆڕشــگێڕ 

قۆناغگەلــی مێژوویــی جۆراوجــۆردا تووشــی 

گۆڕانــکاری هــات. لــە نــاو ترۆتسکیســتە 

گــرووپ  هەندێــک  هەنووکەییەکانــدا 

ــی گەنجیەتیــی ترۆتســکی  ڕەخنەکانــی خول

)پێــش 1917(یــان لــە ســەرەتا وشــک و 

ناوەندگەراکانــی لێنیــن بەتەواوەتــی ڕاســت  

ڕێکخســتنی  بــە  حیــزب  و  دەکەنــەوە 

تــر،  ئەوانــی  دەزانــن.  ئــازاد  و  بەریــن 

ناوەندگەرایــی  بەتەواوەتــی  ئەگەرچــی 

لێنیــن ڕەت ناکەنــەوە، جەختێکــی زیاتــر 

لــە ســەر شــێوەی دێمۆکراتیکــی 

حیــزب  دەکەنــەوە و ئامــاژە بــە 

لــە  و   1923 پــاش  نووســینەکانی 

ئــەو  دوایــی  خەباتــی  درێــژەی 

ــی  ــی بروکراتیک ــە دژی دیکتاتۆری ب

ســۆڤیەت   ســتالینیزەی  حیزبــی 

ئەوانــی  دیســانەوە  دەکــەن. 

ڕێــک  کەمینەیــەک،  بــەاڵم  تــر، 

ناوەندگەرایــی  لــە  پشــتیوانی 

ــە  ــاژە ب ــەن و ئام ــتی  دەک لێنینیس

ناوەندگــەرای  گەلێــک  قۆناغــی 

ترۆتســکی   1923ی  تــا   1917

دەکــەن.

سۆســیالیزمی  پرەسنســیپی 

بــە  بــاوەڕ  و  فرەچەشــنخواز 

الیەنــی  کرێــکاران  چاودێریــی 

ئــەو  زۆربــەی  هاوبەشــی 

بانگەشــەی  کــە  گرووپانەیــە 

ترۆتســکیزم   بــە  ئەمەکــداری 

ــەوەی  ــا ڕەتکردن ــەن، هەروەه دەک

کۆمەڵــگای  وەک  ســۆڤیەت  یەکیەتیــی 

سۆسیالیســتی. ســەرباری ئەمانــە، ئــەوان 

ــی  ــی یەکیەتی ــە چییەتی ــەکەیان ل ــە پێناس ل

دوو  دەبنــەوە.  جــوودا  لێــک  ســۆڤیەت 

ڕەوتــی گــەورەی ئەندیشــە بەرجەســتە و 

ــی  ــە یەکیەتی ــە ک ــی وای ــان پێ ــارن: یەکی دی

کرێکارانــە  دەوڵەتــی  هێشــتا  ســۆڤیەت 

ــکی  ــۆرەی ترۆتس ــەو ج ــەر ب ــی ه ئەگەرچ

گوتوویەتــی، تووشــی پرۆســەی لەناوچوونە، 

ئــەوی تــر ئەوەیــە کــە شــتێک لــە دەوڵەتــی 

ســۆڤیەتدا  یەکیەتیــی  لــە  کرێــکاران 

نەریتی مارکسیستی، بەگشتی لەگەڵ 
ئەزموونگەرای دوژمنایەتیی کردوە
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ڕژیمێکــی  ڕژیمەکــەی  و  نەماوەتــەوە 

ســێیەمیان،  دەوڵەتییــە.  ســەرمایەداریی 

ــە، بلۆکــی ســۆڤیەت  ــاو نیی ــد بەرب ــە هێ ک

ــە  ــت ل ــە دەزانێ ــێوەبەندییەکی تاقان ــە ش ب

چەشــنێکی نــوێ. ئــەم هەڵێنجانــە تیۆرییانە 

تــا ڕادەیەکــی زۆر خەســڵەتی دژایەتیــی 

ترۆتسکیســتی لەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەت 

دیــاری دەکات. لێــرەدا پرســیارێک دێتــە 

جــێ  ســۆڤیەت  یەکیەتیــی  ئایــا  ئــاراوە: 

و  فــڕێ دەدات  مــاوە، ستالینیســتییەکەی 

لــە ڕێگــەی ڕێفــۆرم و چاکســازیی شــێنەیی 

ڕێــگای  نێــو  دەکەوێتــە  ســەرەوە  لــە 

چاکســازییانەی  ئــەو  سۆســیالیزمەوە؛ 

خــوارەوە  لــە  دەســتەبەرکردنی  بــۆ  کــە 

هەڵچوونێکــی  یــان  دێتەســەر،  گوشــاری 

توونــداژۆی لــە خــوارەوە پێویســتە ئــەو 

لێنیــن،  کــە  بکەوێتــەوە  لــێ  شــتەی 

ــە  ــە 1917 ب ــێڤیکەکان ل ــکی و بۆلش ترۆتس

ــەوە  ــەم پرســیارە دوای ئ ــا؟ ئ دەســتیان هێن

ئێــس.  ئێــم.  کــە  کــرد  پەیــدا  گرینگیــی 

دەســەاڵتی  نــوێ،  ڕێبــەری  گۆرباچێــڤ، 

و  دەســت  گرتــە  1985دا  فێڤریــەی  لــە 

دەســتی کــرد بــە زنجیرەیــەک ڕێفۆرمــی 

بنەڕەتــی کــە ئامانجەکــەی لێبێڕاڵیکــردن 

ــم  ــی ڕژی ــەوەی بنچینەی و دێمۆکراتیزەکردن

بــوو. لــەم چوارچێــوەدا سانســوور هەڵپێچرا، 

نووســینەکانی ترۆتســکی لــە لیســتی کتێبــە 

کەوتــە  و  دەبرێــت  ال  چەواشــەکارانەکان 

خوێندکارانــەوە. دەســتی  بــەر 

ئــەو  کــۆی  ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرباری 

نــاو  لــە  دەیتوانــی  کــە  هیوایانــەی 

ترۆتسکیســتە خۆرئاواییەکانــدا بورووژێرنێت 

ئایدیاکانــی  لــە  پاڵپشــتی  ڕەنگــە  کــە 

دەر  نەخایانــد.  زۆری  بــکات،  ترۆتســکی 

نــوێ  ڕێبەریــی  ئامانجــی  کــە  کــەوت 

»دەستڕاگەییشــن نییــە بــەو شــتەی کــە 

بۆلشــێڤیکەکان  و  ترۆتســکی  لێنیــن، 

دەســتی  بــە  1917دا  لــە  دا  هەوڵیــان 

ــە دەســتووری کار،  ــوو ب ــەوەی ب ــن«. ئ بهێن

بــە پێچەوانــەی ئــەو شــتەی ترۆتســکی 

مەبەســتی بــوو، نــە ئەنتەرناســیۆنالیزمی 

ــتیوانی  ــە پش ــوو، ن ــەردەوام« ب ــی ب »شۆڕش

نــە  و  ڕزگاریــدەرەکان  بزووتنــەوە  لــە 

»دیمۆکراســیی  بــە  دەستڕاگەییشــن 

پڕۆلێتێــری« لــە ناوخــۆدا. لە کۆتایــی دەیەی 

ــرت  ــوێ پ ــی ن ــە گرووپ ــەوت ک 1980دا دەرک

چــاوی لــە ڕۆژاوای بوورژوایــە؛ ئیلهامــی 

ــازاڕ  ــی ب ــە هێزەکان ــەوێ وەر دەگــرت و ل ل

ــوو  ــاو ب ــازی لەبەرچ ــۆ چاکس ــی ب مۆدێلێک

ــتانی  ــە وەس ــیا ل ــی ڕووس ــۆ دەرهێنان ــە ب ک

ئابــووری و دواکەوتوویــی تەکنۆلۆژیــکاڵ 

ــو  ــوو و ڕووســیای دەخســتە نێ ــە کراب گەاڵڵ

یەکەمــەوە.  و  بیســت  ســەدەی  جــادەی 

هەندێــک لــە ترۆتسکیســتەکان لــە خۆرئــاوا 

)و نــەک هــەر ئــەوان( ڕەنگــە هۆشــداریی 

پێناســەی  بێتــەوە:  بیــر  بــە  ترۆتســکیان 

»تێپەڕیــن«  وەک  ســۆڤیەت  ڕژیمــی 

)transitional( لــە ســەرمایەداری بــەرەو 

سۆســیالیزم ناتــەواو دەر چــوە: لــە ڕاســتیدا 

ــەردار و  ــەرمەیەداری ئەگ ــۆ س ــەوە ب گەڕان

مومکینــە )ئــەو شۆڕشــەی ناپاکیــی لــێ کــرا، 

.)241 ل 

 )openness( »سیاســەتی نوێــی »ئاشــکرایی

ئــەو ئەگــەرەی دا بــە چاودێرانــی دەرەکــی 

لــە  ترۆتســکیزم«  »دۆخــی  لــە  تاکــوو 

ناوخــۆوە یەکیەتیــی ســۆڤیەت بناســن. ئــەو 

جــۆرەی دەبــوو پێشــبینی کرابــا لــە نــاو 

جەمــاوەری خەڵکــدا بــەزۆری وشــیارییەکی 

دەورەکــەی  و  ترۆتســکی  لــە  کــەم  زۆر 

بوونــی هەبــوو. جێگــەی سەرســووڕمانە 

کــە بــە پلــەی یەکــەم دوژمانیەتیــی گەلێــک 

ــەڵ  ــتالین لەگ ــەی س ــە و بێبەزییان پەیگیران

بــەرەو  هیوایەتــی[  ]و  ســۆز  ترۆتســکی 

ــەران  ــە نووس ــک ل ــا. هەندێ ــەو ڕادەکێش ئ

ئازادانــە کەڵکیــان لــە جوێنەکانی ترۆتســکی 

ــۆ  ــەکانی ب ــەت هێرش ــتالین و تەنان دژی س

ســەر بروکراســی وەر دەگــرت، بــەاڵم هیــچ 

ئاشــنایەتییەکیان پیشــان نــەدەدا لەگــەڵ 

ــتالینیزم. ــە س ــیکارییەکەی ل ش

لــە  ترۆتســکی  خوێندنــەوەی  گەرچــی 

ئاکادیمییــەکان  و  زانکۆیــی  ناوەنــدە 

پێشــنیار نەدەکــرا، وردەوردە ڕۆشــنبیران و 

مێژوونووســان کردنــەوەی ئەرشــیڤەکانیان 

بــۆ خوێندنــەوەی ڕابــردوو بــە غەنیمــەت 

کــۆی  ســەرباری  زانــی.  دەرفــەت  و 

ڕواوەدوونــان  دەیــە  چەنــد  ئەمانــە، 

خــۆی  کاریگەریــی  جوێــن  و  ئــازار  و 

ــەردەوام  ــێ ب ــی بێج ــوو: دژایەتییەک داناب

لــە نــاو توێژەرانــدا هەیــە کــە کارەکەیــان 

پەنجــە  ترۆتســکی  بــە  ســەبارەت 

ــەت  ــە و تەنان ــەو بڕگان ــەر ئ ــە س دەخەن

تێانــدا  کــە  وەردەگــرن  لــێ  کەڵکــی 

ــیپلینگەری و  ــەڕی دیس ــەو پ ــکی ل ترۆتس
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دەســەاڵتدا بــوو. ئــەوان ئەمــە بــەو پــەڕی 

تامەزرۆییــەوە  دەکــەن، چونکــە هەســت  

شۆڕشــگێڕی  کەســایەتیی  کــە  دەکــەن 

ــی  ــەفەی سیاس ــەڵ فەلس ــکی لەگ ترۆتس

و کۆمەاڵیەتیــی زنجیــرە پلــەی بااڵدەســتی 

نایەتــەوە. دۆخــی هەنووکەییــدا 

بچووکــی  ژمارەیەکــی  نــاو  لــە  ئەگــەر 

و  سیاســی  چاالکانــی  خوێنــدکاران، 

نزیکایەتییــەک  بشــێت  کرێکارانــدا 

لەگــەڵ ترۆتســکیدا ببینیــن، ئەمــە پــرت 

لەبــەر گەڕانــە فیکرییــە سەربەســتەکانیانە 

تاکــوو دەســەاڵتی ڕاســتەوخۆی ترۆتســکی 

و  ڕێکخــراوە  هیــچ  تیۆرەکانــی.  و 

دەســتەگەرییەک بوونــی نییــە کە بەئاشــکرا 

بــە  خــۆی  وەفاداریــی  مــەرج  بەبــێ  و 

ڕابگەیەنێــت. »ترۆتســکیزم« 

و   1920 دەیەکانــی  لــە  کــە  ترۆتســکی 

1930دا تەکفیــر کــرا، بێڕێزیــی پــێ کــرا، 

لــە واڵتــی خــۆی دوور خرایــەوە، هەنووکــە 

 USSR ــەن ــە الی ــدا ل ــی سەدەیش ــە کۆتای ل

بــە  نەکــراوە،  لــێ  فەرمیــی  پێشــوازیی 

شۆڕشــگێڕی  قوربانیانــی  پێچەوانــەی 

شــکۆ«  »گەڕانــەوەی  ئــەو  بــۆ  ســتالین 

ــە  ــان ب ــەدراوە، دانی ــام ن ــز[ ئەنج ــان ڕێ ]ی

و  شــکۆ  بــەاڵن  نــاوە  گیانبەختکردنیــدا 

نەگەڕاندوەتــەوە. شــەرەفیان 

ــی.  ــف، ت ــە کلی ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1974، دویچێــر، ئــای 1954، 1959، 1963، 

لــۆوی، ئێــم. 1981، مێندێــل، ئــی 1979، 

ــڵ. 3_ 1932، 1937 )1972(،  ــکی، ئێ ترۆتس

.1973  ،1962

تامارا دویچێر

ڕێکەوت و پێویستی

)chance and necessity(

بڕوانە: حەتمیەتگەرایی/ دێتێرمینیزم، 

ماتریالیزمی مێژوویی

ناکۆکی

)contradiction(

ئەگەرچــی دەتونایــن ئــەم چەمکــە وەک 

چەشــنە  هــەر  بــۆ   )metaphor( خــوازە 

ــان کێشمەکێشــێکە  ناهاودەنگــی، گوشــار ی

بــە کار بهێرنێــت، بــۆ یەکــەم جــار ناکۆکــی 

ســەبارەت بــە کــردەی مرۆیــی )یــان گشــتی 

بــە کــردەی ئامانجــدار( واتایەکــی جیــاوازی 

ــە  ــە ب ــە ڕێگ ــەو شــوێنەی ک ــە خــۆی، ئ گرت

ناکۆکــی دەدات و ئەگــەری ئــەوە دەدات 

Paul Baran                                                                                                                     Paul Sweezy



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 212
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

ئامانجێــک تەنیــا لەبــەر ئامانجێکــی تــر 

 a( بــەراورد ببێــت، واتــە داخــراو یــان ڕێگــر

bind or constraint(. کەواتــە، ناکۆکیــی 

ناوەکــی داخراوێکــی دەبــڵ یــان خۆڕێگــرە، 

لــە شــوێنێکدا کــە سیســتم، هــۆکار یــان 

ــی کارێــک  ــە کردن ــاوی S ل ــە ن بونیادێــک ب

 R نــاوی بــە  بــە ڕێســای سیســتمێکەوە 

ــای  ــە ڕێس ــە ب ــت، چونک ــێ دەگیرێ ــی ل ڕێ

ســیتمێکی تــر بــە نــاوی R کارەکــە دەکات، 

ئــەو  ڕەوتــی  کــە  شــوێنەدا  لــەو  یــان 

کردەیــەی دوای کەوتــوون، T، ناکۆکێــک، 

ڕیگرێــک، الوازکەرێــک یــان هــەر ڕەوتێکــی 

کــردەی دژبــەر، لــێ دەکەوێتــەوە. ناکۆکیــی 

لۆژیکیــی شــێوەیی )Formal( چەشــنێک 

ــۆ  ــەی ب ــە لێکەوتەک ــە ک ــی ناوەکیی ناکۆکی

 « بەهاناســانەیە:  دیارینەکــراو  بابەتێکــی 

ــاوەڕ( الواز  ــان ب A و A_« ڕەوتــی کــردە )ی

دەکات.

ناکۆکییــە  مارکسیســتیدا  نەریتــی  لــە 

بــە  بەرامبــەر  هــەم  دیالێکتیکییــەکان 

یــان   )oppositions( بەرامبــەرەکان   )A

»ڕاســتەقینە«  یــان  تایبەتــەکان  لێکــدژە 

و  بــاس  کانــت(  ڕاســتەقینەی  )ناکۆکیــی 

یــان  ســنوور  چونکــە  کــراون،  وەســف 

گریــان   بــە  یەکــرت  جەمســەرەکانیان 

ــی  ــە بەرامبەرییەک ــک ک ــە جۆرێ ــەن، ب دەک

 )B هــەم  و  دەهێنــن  پێــک  گشــتگیر 

شــێوەییەکان،  لۆژیکییــە  بەرامبەرییــە 

چونکــە پێوەندییــە دەخیلــەکان وابەســتەی 

واتــا )یاخــود نــاوەرۆک(ن و نــەک تەنیــا 

شــێوەیی یــان فۆڕمــاڵ بــە جۆرێــک کــە 

نەفیــی A ئەنجامەکــەی بتانــی ئەبســرتاکت 

و دەرهەســتی بێــت، بەڵکــوو ئەنجامەکــەی 

و  بااڵتــر  نــوێ،  ناوەرۆکێکــی  ســازدانی 

گشــتگیرتر دەبێــت. ئــەو شــتەی پێوەندیــی 

هەیــە،  یەکەمــەوە  بەرامبەریــی  بــە 

ناکۆکییــەکان«ە  »یەکیەتیــی  ناواخنــی 

کــۆی  جیاکــەرەوەی  تایبەمتەندیــی  کــە 

مارکسیســتییە  بوونناســانەی  دیالێکتیکــی 

ــەو  ــگ. ئ ــێ تۆن ــا ماوتس ــەوە ت ــە ئەنگڵس ل

شــتەی پێوەندیــی بــە دووهەمیانــەوە هەیــە 

ناواخنەکانــی »نەفیــی دیاریکــراو«، ڕەخنەی 

بــە  ناونیشــین و کشــتی کەرەوەیــە کــە 

دیالێکتیکــی  جیاکــەرەوەی  تایبەمتەندیــی 

پێوەندیانــە یــان پەیوەنددارانــە دادەنرێــت 

لــە لۆکاچــەوە تــا ســاتر. لــە هــەر دوویانــدا 

ــە شــێوەیەکی  ــەکان ب ــە دیالێکتیکیی ناکۆکیی

هەســتپێکراون. و  بەرهەســت  دیاریکــراو 

خولــی  ئابوورییەکانــی  نووســینە  لــە 

پێگەییشــتوویی مارکســدا، چەمکــی ناکۆکــی 

بــە کار دەبرێــت تاکــوو بــۆ منوونــە دیــاری 

لۆژیکییــەکان  نابەردەوامییــە   )a بــکات: 

نێــو  تیۆرییەکانــی  ناهاوبەســتییە  یــان 

دەرە  بەرامبەرییــە   )b بەڵگاندنێــک، 

ــەی  ــەو بەرامبەران ــان ئ ــەکان ]ی بەڵگاندنیی

ــە دان  ــۆ منوون ــن[، ب ــە دەرەوەی بەڵگاندن ل

هێــزەکان  کــە  شــێوەی  بــەو  داواکاری  و 

ــە  ــە پێویســت ک ــەو ئاراســتانە دەکات ــان ئ ی

ــا  ــەرچاوەگەلی )ت ــەرەتاکان و س ــاوەن س خ

ــەڵ  ــا لەگ ــە وەه ــن ک ــەک( سەربەس ڕادەی

الیەنــەن  دوو  کــردەی  خــاوەن  یەکــدی 

لــە  لێکەوتەکانیــان_  و  کاریگــەری  کــە 

 )temporal( چرکەئاســا  هاوســەنگییەکی 

بــەرەو  بــەردەوام_  نیمچــە  یــان 

 )c دەچــن،  یەکــرت  پووچەڵکردنــەوەی 

ناکۆکییــە دیالێکتیکییــە مێژووییــەکان )یــان 

دیالێکتیکییــە  ناکۆکییــە   )d و  دار(،  کات 

سیســتاتیک(. )یاخــود  بونیادییــەکان 

کۆمەڵێــک  بــەوەی  پابەنــدە   )c( جــۆری 

ناســەربەخۆ  ســەرچاوەگەلی  بــە  هێــز 

بەنــاوی  کــە هێزێــک  بکــەن  کار  وەهــا 

چ  و  بێــت  بەرهەمهێنــان  و  مەیلــە  چ   f

بــۆ خــۆی بەرهەمــی بارێــک بێــت کــە 

پاشــرت،  یــان  هــاوکات  شــێوەیەکی  بــە 

ــە  ــاوی f, ب ــر ن ــە ژێ ــەر ل ــی بەرامب هێزێک

بەتاڵکردنــەوە،  بــەرەو  کــە  بهێنێــت  دی 

ــی  ــان گۆڕاندن ــەوەی ی ــان، ئاوەژووکردن بت

ناکۆکیگەلێــک  وا  منوونــەی  بــڕوات.   f

ناکۆکییەکانــی نێــوان پێوەندییــەکان و هێــزە 

و  ســەرمایە  نێــوان  و  بەرهەمهێنــەرەکان 

ــەم  ــکارە. ئ ــی کرێ ــی ڕیکخــراوی چین خەبات

ــان  ــە بنەماکەی ــە مێژووییان چەشــنە ناکۆکیی

ســەرمایەدارییە  بونیادییەکانــی  کاکۆکییــە 

)d(، کــە هــەر لــە ســەرەتاوە بــاری فۆڕمــاڵ 

و  دەســتەبەر  ئەگەردارییــان  شــێوەیی  و 

فەراهــەم دەکات. بــۆ مارکــس گرینگرتینــی 

نێــوان  ناکۆکییەکانــی  ناکۆکیانــە،  ئــەو 

و  ســوودبەخەکان  دیاریکــراوە  الیەنــە 

کار  ئابســرتاکتەکانی  کۆمەاڵیەتــی  الیەنــە 

بەهــای  و  بەرخــۆری  بەهــای  نێــوان  و 

ــی  ــە جیاوازی ــک ل ــە ڕێ ــتاندنییە_ ک دانوس

نێــوان شــێوەکانی بەهــای ڕێژەیــی و هاوتدا 

ــوان  ــی نێ ــە ناکۆکی ــات و ل ــۆی دەر دەخ خ
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کااڵ و پــارە و کاری کــرێ گرتــە و ســەرمایەدا 

جیســانی دەرەکــی پەیــدا دەکات ]یــان 

دەبینێتــەوە[. خــۆی 

»دیالێکتیکــی«ن،  ناکۆکیانــە  ئــەم  کــۆی 

گشــتگیرە  بەرامبــەرە  چونکــە   )a( هــەم 

ــەو  ــەر ب ــن، ه ــک دەهێن ــتەقینەکان پێ ڕاس

ڕووی  لــە  ســنوورەکانیان  کــە  جــۆرەی 

وجــوودی/ بوونــەوە یەکــرت گریــان  دەکەن 

ــێوەیەکی  ــە ش ــان ب ــە ی ــەم )B( چونک و ه

ــان  ــاوەوە پێوەندیی ــە ن ــان ل ــتاتیک ی سیس

)mystifying(ی  ڕازاوی  شــێوەیەکی  بــە 

هەیــە. )appeance(ەوە  دیارکەوتــن 

ناکۆکییــە دیالێکتیکییەکانــی جــۆری )c( و 

)d( لــە مارکســدا هــەم تایبــەت بــە بابــەت 

ســەرباری  ئەزموونــن.  بەپێــی  هــەم  و 

ــە  ــی ڕەخن ــتە هێڵێک ــە، ڕاس ــوو ئەمان هەم

و  مارکسیســتی  ئەندیشــەی  لــە  هــەم 

ــە  ــتی )ل ــەی نامارکسیس ــە ئەندیش ــەم ل ه

بێرنشــتاینەوە تــا کولیەتــی( هەیــە، کــە پێــی 

ــەکان  ــە دیالێکتیکیی ــی ناکۆکیی ــە چەمک وای

ــە )یــەک( لۆژیکــی شــێوەیی  ــە واقیعــدا ب ل

)دوو(  یــان  هاوبەســت  بەڵگاندنــی  و 

ماتریالیزمــدا  و  زانســتی  پراکتیکێکــی 

ــەرە  ــە بەرامب ــە، چونک ــا نیی ــە. وەه ناتەبای

ــوون  ــو ب ــە نێ ــتگیرەکان، چ ل ــتی و گش گش

چ  و   ))a( لەگــەڵ  ســەنگێنن  )هەڵــی 

لــە لەنێــوان بــوون و ئەندیشــە )هەڵــی 

ســەنگێنن لەگــەڵ )B(( هــەم دەکرێــت بــە 

ــە  ــف و پێناس ــت وەس ــێوەیەکی هاوبەس ش

ــە ڕوانگــەی زانســتییەوە  ــت و هــەم ل بکرێ

کــە  ئــەوەی  مەگــەر  بکرێتــەوە.  ڕوون 

ناکۆکییــەکان بیگرنــە ئەســتۆ کــە )بــە جیایی 

لــە وەســفکراو( الدانێــک ڕووی داوە لــە 

 principle of( پرەنســیپی مەنعــی ناکۆکــی

مەرجێــک  بــە  و  non-contradiction(دا 

توێــدار  واقیعێکــی  لــە  ئەندیشــە  کــە 

 ))no thypostatized( نــەک جیســانکراو(

بەشــتبوون  خەســڵەتی  بگونجێرنێــت، 

تــر  گوتەیەکــی  بــە  یــان   )fetishistic(

)mystifying( ڕازاوی  ڕووتــە  خەســڵەتە 

یەکــەی هیــچ چەشــنە بێاناییەکــی زانســتی 

بڕواننــە  )هەروەهــا  پێویســت.  ناکاتــە 

ناســین، تیۆریــی(.

ــکار، ڕۆی  ــە پاس ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1986، کولیەتــی لووچــۆ b1975 گودلیــێ، 

ــەی. 1923  ــۆکاچ، ج ــم. 1966 )1972(، ل ئێ

.)1971(

ڕۆی باسکار

دابەشکردنی کار

)division of labour(

مارکــس دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتــی 

ناهاوجۆرەکانــی  شــێوە  »گشــتیەتیی  بــە 

نــەزم،  ڕووی  لــە  کــە  کەڵکــدار،  کاری 

جۆراوجۆرییــەوە  و  چەشــن  جنــس، 

جیــاوازن لــە یەکــرت« )ســەرمایە ب 1، چ 

ــە  ــت ک ــەو کات دەڵی ــە دەکات. ئ 1( پێناس

ــەم دابەشــکردنی کارە مەرجــی پێویســتی  ئ

بەبــێ  چونکــە  کااڵییــە،  بەرهەمهێنانــی 

جیــا  کــە  وابەســتەکان  بەرامبــەرە  کارە 

لــە یەکــرت دەکرێــن کااڵیــەک لــە ئــارادا 

کاکڵی سەرەکیی 
شیکاریی مارکس 

لە سەرمایەداری 
سەلماندنی ئەمەیە 

کە بەرهەمەکانی 
کاری مرۆڤ چلۆن 

و بۆچی بە سەر 
بەرهەمهێنەران 
خۆیاندا زاڵ و 
بااڵدەست دەبن
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نییــە کــە لــە بــازاڕدا دانوســتاندنیان پــێ 

ــت  ــە ڕاس ــەی ئەم ــەاڵم پێچەوان ــت، ب بکرێ

مەرجــی  کااڵیــی  بەرهەمهێنانــی  نییــە، 

کاری  دابەشــکردنی  بوونــی  پێویســتی 

کۆمەاڵیەتــی نییــە، کۆمەڵــگا ســەرەتاییەکان 

بــەاڵم  بــوون،  کار  دابەشــکردنی  خــاوەن 

ــرەوە و  ــە کااڵ. لێ ــان نەدەبوون بەرهەمەکانی

ــە  ــک ل ــکردنی کارێ ــرت، دابەش ــە گرینگ لەم

کارخانــە ئەنجامــی کاری ئــەو کرێکارانــە 

دانوســتاندنی  داپەرژێنەســەر  کــە  نییــە 

بەرهەمــە تاکییەکانــی خۆیــان. لێــرەوە دەر 

ــکردنی  ــت دوو دابەش ــە دەبێ ــت ک دەکەوێ

کاری بەتەواوەتــی جیــاواز بخەیەنــە بــەر 

یەکــەم،  بیخوێنینــەوە[.  ]یــان  باســەوە 

کــە  کۆمەاڵیەتییــە  کاری  دابەشــکردنی 

کــۆی  ئاڵــۆزی  سیســتمێکی  لــە  بریتییــە 

شــێوە ســوودمەند و جۆراوجۆرەکانــی کار 

ــتی  ــە دەس ــرت ب ــە یەک ــا ل ــت جی ــە دەبێ ک

بەرهەمهێنەرانــی تایبەتــی بکرێــت، واتــە 

دانوســتاندن،  لــە  کارێــک  دابەشــکردنی 

ســەربەخۆ  تــاک،  ســەرمایەدارانی  نێــوان 

و ڕکابــەر )ســەبارەت بــە ســەرمایەداری(. 

نــاو  لــە  کارە  دابەشــکردنی  دووهــەم، 

کرێکارانــدا، کــە هــەر یەکەیــان کارێکــی 

ئۆپێراســیۆنەکە  کــۆی  و  دەکات  پاژەکــی 

دەکرێــت،  هــاوکات  شــێوەیەکی  بــە 

پرۆســەی  دەهێرنێــت  بەرهــەم  ئــەوەی 

ئــەم  کۆمەاڵیەتیــی کرێــکاری جەمعییــە. 

ــە  ــدا، ل ــە بەرهەمهێنان ــکردنی کارە ل دابەش

نێــوان ســەرمایە و کار لــە نــاو پرۆســەی 

بەرهەمهێناندایــە و گەرچــی لــە بەرامبــەردا 

کارەوە  دابەشــکردنی  بــە  پێوەندیــی 

هەیــە لــە دانوســتاندندا، ســەرچاوەکان و 

دابەشــکردنە  ئــەم  پێگەییشــتنی  ڕێــگای 

ــەرمایە،  ــە س ــاوازن )بڕوانن ــی جی بەتەواوەت

بەهــا(. دانوســتاندن،  کااڵ، 

کۆمەاڵیەتیــی  کاری  دابەشــکردنی  بــە 

ئــەم  بگریــن.  لەبەرچــاو  یەکــەم 

دابەشــکردنی کارە لــە کــۆی جۆرەکانــی 

کۆمەڵــگادا بوونــی هەیــە و ســەرچاوەکەی 

کــە  جیاوازیگەلێــک  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

هەیــە،  مرۆییــدا  فیزیۆلۆژیــای  لــە 

بەکەڵکــن  بــۆی  جیاوازیانــەی  ئــەو 

پێــش  تایبەتانــە  ئامانجــە  ئــەو  تاکــوو 

بخــەن کــە پشتبەســن بــەو پێوەندییــە 

ــەوە کــە بااڵدەســن.  ــە تایبەتان کۆمەاڵیەتیی

زێدەبــاری ئەمــە، کۆمەڵــگا جیــاوازەکان 

کەرەســتەی  کۆمەڵێــک  بــە  دەســتیان 

کەرەســتەی  هەندێــک  و  بەرهەمهێنــان 

قــووت و گوزەرانــی جۆراوجــۆر ڕادەگات 

و ئــەم جیاوازییانــە، هــەر کــە کۆمەڵــگا 

دەکــەون،  یــەک  بــەر  جۆراوجــۆرەکان 

دەبێتــە هــۆی دانوســتاندنی بەرامبــەری 

بەرهەمــەکان. بــەم جــۆرە، دانوســتاندن لــە 

ــەکان  ــە کۆمەاڵیەتیی ــاو یەک ــە ن ــوان و ل نێ

)بنەماڵــە، خێــڵ، گونــد، کۆمــەڵ یــان هــەر 

ــکاری/  ــۆ تایبەت ــک ب ــر( پاڵنەرێ ــتێکی ت ش

)specialization(ی  تایبەتیکردنــەوە 

بەرهەمهێنــان و هەروەهــا دابەشــکردنی 

کار فەراهــەم دەکات. ســەرباری ئەمانە، بە 

پێگەییشــتنی ســەرمایەداری، بەرهەمــەکان 

وردەوردە دەبنــە کااڵ و دابەشــکردنی کار 

کــە  بەرهەمهێنانــدا،  پرۆســەی  نــاو  لــە 

ئافرێرناوێکــی بەتایبەتــی ســەرمایەدارانەیە، 

دابەشــکردنی  بــە  و  هەڵــدەدات  ســەر 

تــر  شــێوەکەی  بــە  کۆمەاڵیەتــی  کار 

پرچەکــردارەوە.  و  کــردار  دەکەوێتــە 

هەروەهــا  و  نرخدانــان  بــۆ  هەوڵــدان 

کەڵەکەکــردن(،  )بڕواننــە  زێدەبایــی 

بەرهەمهێنانــی پیشەســازییە دەســتییەکانی 

ــە  ــەوە ل ــەربەخۆیان دەتوێنێت ــووی س پێش

شــوێنداری  بەرهەمهێنانــی  پرۆســەیەکی 

بااڵدەســتیی  و  چاودێــری  ژێــر  یەکــەی 

ســەرمایە، بــەم شــێوەیە، دابەشــکردنی کار 

ــی  ــەی ]قوربان ــە ڕێگ ــدا ل ــە بەرهەمهێنان ل

کردنــی[ دابەشــکردنی کارەوە بــااڵ دەکات. 

هــاوکات، بەرهەمهێنــان لــە پرۆســەکانی 

ــە  ــەر توخم ــە س ــانکراودا ب کاری دەسنیش

ــەر  ــت و ه ــەش دەبێ ــدا داب پێکهێنەرەکانی

یەکــە دەبێتــە پرۆســەیەکی بەرهەمهێنانــی 

هێــزە  ئــەو  بــەاڵم  جیــاواز،  و  جــوودا 

پێیــان  ســەرمایە  کــە  بەرهەمهێنەرانــەی 

دەگەیەنێــت ئەوەنــدە گەشــە دەســتێنن 

کــە هــەر دوو دابەشــکردنی کارەکــە پــەرە 

هێانــەی  ئــەو  بــەردەوام  و  دەســتێنن 

ســنووردار   کێــراون  لەنێوانیانــدا  کــە 

دەکەنــەوە و پێیــدا دەچنــەوە. لێــرەوە، 

بونیــادی  کەڵەکەکردنــە  ناچاریــی 

ــە دی  ــەرمایەداری ب ــکردنی کاری س دابەش

ــازاڕ  ــە ب ــەو ســنوورانەی ک ــەک ئ ــت ن دێنێ

هــاوکاری،  )بڕواننــە  دەســەپێنێت.  دای  

کارگەیــی  بەرهەمهێنانــی  کار،  پرۆســەی 

)مانۆفاکتــۆر((.
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پەرچەکــردارە  و  کــردار  ئــەم  ســەرەڕای   

بەردەوامانــە، ئــەو تایبەتیکردنــەوەی کــە لــە 

ــوە  ــە ڕێ ــەرمایەداریدا ب ــی س ــر چاودێری ژێ

جیــاوازە  گەلێــک  چەشــنەکەی  دەچێــت 

نێــوان  دانوســتاندنی  لــە  شــتەی  لــەو 

ســەرمایە جیاوازەکانــدا ڕوو دەدات. یەکــەم، 

دابەشــکردنی کار لــە دانوســتاندندا تەنیــا 

پرۆســەکانی بەرهەمهێنانــی جیــاواز پێکــەوە 

جــۆش دەدات کــە تــا ئــەو شــوێنەی بوونیان 

بەرهــەم  کااڵ  پرۆســانە  ئــەم  کــە  هەیــە 

دەهێنــن، کارە جیــاوازەکان تەنیــا لــە ڕێگەی 

ــۆش  ــە کااڵدا ج ــەوە ل ــەو کاران ــی ئ بەرهەم

دەخــۆن، جۆشــخواردنێک کــە تەنیــا لــە 

چاالکییەکانــی کڕیــن و فرۆشــتندا دێتــە دی. 

ــە  ــکردنی کار ل ــە دابەش ــەوە، ل ــە پێچەوان ب

ــا  ــە تەنی ــک ب ــچ کرێکارێ ــدا هی بەرهەمهێنان

کااڵ بەرهــەم ناهێنێــت، هــەر کرێکارێــک 

تەنیــا بەشــێکی پێکهێنــەری کرێــکاری کۆیــی 

و کــۆی گشــتیی چاالکییــە تایبەتییەکانــە. 

ــە ڕوو  ــن و فرۆشــێک ک ــی کڕی ــە چاالکی تاق

دەدات کڕینەکانــی ســەرمایەدارە لــە هێــزی 

ــت. ــی پێویس ــە کرێکاران ــک ل کاری هەندێ

لــە کۆمەڵــگادا  کار  دابەشــکردنی  دووەم، 

بەربەرینــی  دابەشــکردنی  بــە  پێویســتی 

نــاو  لــە  بەرهەمهێنانــە  کەرەســتەکانی 

بەرهەمهێنانــی  فراوانــی  ژمارەیەکــی 

کار  دابەشــکردنی  بــەاڵم  ســەربەخۆدا، 

چڕبوونــەوەی  بەرهەمهێنانــدا،  لــە 

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان وەک ســامانی 

بــە  ســەرمایەدار  پاوانکــراوی  تایبەتیــی 

وەردەگرێــت. گریــان 

دوو  تێیــدا  کــە  شــێوازێک  ســێهەم، 

بــە  دەخرێــن  ڕێــک  کار  دابەشــکردنی 

بــە  ســەبارەت  جیــاوازە.  تەواوەتیــی 

ــەوەی  ــگادا، ئ ــە کۆمەڵ ــکردنی کار ل دابەس

ڕووداو  »یاریــی  پێیدەگــوت  مارکــس 

 )1 چ   ،1 ج  )ســەرمایە  هــەوەس«  و 

کاریگەریــی دەســەاڵتی خۆیــان هەیــە و 

بــە ڕواڵــەت  ئەنجامەکــەی دابەشــکاریی 

نێــوان  لــە  ســەرمایەکانە  سەربەســتانەی 

ــدا.  ــی کاری کۆمەاڵیەتی ــە جۆراوجۆرەکان لق

گەرچــی هەموو ســەرمایەدارێک پێویســتیی 

ســنوورداری  مەرسەفــی  بەرهەمهێنانــی 

تێبینەکانــی  کۆتاییــدا  لــە  و  دەکاتــەوە 

ــەم  ــەوە، ئ ــنوورداری دەکات ــداری س قازانج

ســنووردار کردنەوانــە تەنیــا لــە ڕێگــەی 

لــە  کاریگەریــی  نــرخ  نەوەســتانەکانی 

لێــرەوە،  دادەنێــن.  ســەرمایەدار  ســەر 

لــە  کۆمەاڵیەتــی،  کاری  دابەشــکردنی 

ڕێگــەی پرۆســەی ڕکابــەری، بــە شــێوەیەکی 

بــە  دەبێــت.  قایــم  و  پتــەو  پاشــەکی 

لــە  هــەوەس«  و  »ڕووداو  پێچەوانــەوە، 

هێــچ ڕوویەکــەوە کاریگەرییەکــی نییــە لــە 

پرۆســەی بەرهەمهێنانــدا، هــەر کرێکارێــک 

خــاوەن کارکردێکــی دیاریکــراوە کــە بــە 

باقیــی  لەگــەڵ  جۆراوجــۆر  ڕێژەگەلــی 

بەرهەمهێنانــدا  ئامرازەکانــی  و  کرێــکاران 

تێکــەڵ دەکرێت. ســەرمایەدار دابەشــکردنی 

ــم و  ــدار، تەنزی ــدا پالن ــە بەرهەمهێنان کار ل

چاودێریــی دەکات، چونکــە دابەشــکردنی 

ســەرمایەیە  هیــی  کــە  مێکانیزمێکــە  کار 

وەک ســامانە تایبەتییەکــەی، لێــرەوە، بــە 

شــێوەیەکی پێشــینی لــە ڕێگــەی هێــزی 

زۆرداری ســەرمایەوە پتــەو و قایــم دەبێــت. 

مارکــس بــەو ئەنجامــە دەگات کــە »لــە 

ــان  ــێوازی بەرهەمهێن ــە ش ــدا ک کۆمەڵگایەک

بااڵدەســت دەبێت، پشــێوی لە دابەشکردنی 

لــە  دیســپۆتیزم  و  کۆمەاڵیەتــی  کاری 

دابەشــکردنی کاری بەرهەمهێنەرانانــە بــە 

مەرجــدار   یەکــرت  بەرامبــەر  شــێوەیەکی 

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

دەســتی  بەرهەمهێنانــی  بــە  ســەبارەت 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــەبارەت ب ــرت س ــتە پ ڕاس

ماشــینی ڕاســتە، کــە تێیــدا ئــەو پرۆســەیەی 

ــی  ــت ملکەچ ــەوە کار دەبێ ــە ڕێگەی ــە ل ک

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان لــەو پــەڕی 

خۆیــدا دێتــە دی )بڕواننــە ماشــینەکان و 

ماشــینی(. بەرهەمهێنانــی 

نێــوان  ناتەباییــەی  ئــەم  کۆتاییــدا،  لــە 

»پشــێوی« و »دیســپۆتیزم« ئایدیۆلۆژیــای 

دەکات.  پشــتیوانیی  و  پتــەو  بورژوایــی 

لــە  ڕێکخــراو  کاری  دابەشــکردنی 

کــە  ڕێکخراوێــک  وەک  بەرهەمهێنانــدا 

ســەرمایە  بەرهەمهێنەرانــەی  هێــزی 

و  دەکرێــت  ســتاییش  دەکات  زیــاد 

تەمەنــی  هەمــوو  بەرتەســکبوونەوەی 

کرێــکاران لــە ئۆپێراســیۆنی حیزبــی، کــە 

کوێــر  توانســتەکانیان  و  توانــاکان  کــۆی 

دەکاتــەوە و ڕێگــە لــە گەشــەیان دەگرێــت، 

بــەاڵم  دەگیررێــت،  نادیــدە  بەئاســانی 

ــۆ ڕێکخســتنی  هــەر هەوڵێکــی وشــیارانە ب

دابەشــکردنی کاری کۆمەاڵیەتیــی شــێواو، 

ــۆ  ــە ســەریدا، ب ــوون ب ــری و زاڵب ــۆ چاودێ ب
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پالندارکردنــی بەپێــی پێــوەرە کۆمەاڵیەتییــە 

دەســتدرێژییەکی  وەک  هاوبەســتەکان، 

ئازادیــی  پانتــای  ســەر  بــۆ  مەترســیدار 

ــی  ــی تایبەت ــی خاوەنداریەتی تاکــی، مافەکان

کارداریــی  یــان  کردەکــی  داهێنانــی  و 

ســەرمایەداری تــاک ســەرکۆنە دەکرێــت. 

بوورژوایــی  ئایدیۆلۆژیــای  لێــرەوە، 

حــەزی لەوەیــە دابەشــکردنی کار بەپێــی 

ــەکان  ــەر پیش ــەکان بەس ــی تاک تەرخانکردن

)چ  کارامەییــەکان  و  لەپێشــبوون  بەپێــی 

ــەوە  ــی بکات ــراو( ش ــەری و چ وەرگی جەوه

و تایبەتیکردنــەوە وەک ســەرچاوەی گەشــە 

ســتاییش  گەشــەکەر  بەرهەمداریــی  و 

کار  دابەشــکردنی  گشــتی  بــە  و  بــکات 

ــووری و  ــە ئاب ــی پێوەندیی وەک بەرهەمداری

کۆمەاڵیەتییــە تایبەتــەکان نادیــدە بگرێــت. 

دامــەزراوە  و  وتــەزاکان  چەشــنە،  بــەم 

مێژووییــە تایبەتــەکان پــرت بــە کاروبارێکــی 

هەمیشــەیی دادەنرێــن تاکــوو کاروبارێکــی 

چرکەیــی، لەوێــوە کــە پێشخســتە تاکییــەکان 

ــەردەوام  ــەرەکان ب ــا بەرهەمهێن و تەکنۆلۆژی
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بوونیــان هەیــە، بــەردەوام خســتنە ژێــر 

پرســیاری ئــەم گوتانــەی مارکــس و ئەنگڵــس 

ــە  ــی بێهیواییان ــی یۆتۆپیای وەک هەڵێنجانێک

ــتی،  ــگای کۆمۆنیس ــە کۆمەڵ ــە: ل ــانە ک ئاس

پانتاییەکــی  خــاوەن  کــەس  تێیــدا  کــە 

ــوو  ــوو هەم ــە، بەڵک ــە خــۆی نیی ــەت ب تایب

ــە  ــدا ک ــە هــەر لقێک ــت ل کەســێک دەتوانێ

ــگا  ــت، کۆمەڵ ــە بێ ــت کارزان و کارام بیەوێ

بەرهەمهێنانــی گشــتی ڕێــک دەخــات و 

لێــرەوە بــۆ مــن ئــەم ئەگــەرە هەیــە ئــەوڕۆ 

کارێــک بکــەم و بەیانــی کارێکی تر، شــەوان 

بگــرم،  ماســی  نیــوەڕۆ  پــاش  بکــەم،  ڕاو 

ــە  ــداری بکــەم، شــەوان ڕەخن ــواران ئاژەڵ ئێ

بــێ  دڵخوازمــە_(  جــۆرەی  بــەو  بگــرم_ 

ــیگر،  ــی، ماس ــە ڕاوچ ــز ببم ــەوەی هەرگی ئ

)ئایدیۆلۆژیــای  ڕەخنەگــر.  یــان  شــوان 

.)IA1 ب   ،1 ب  ئەڵانــی، 

ڕەخنەگەلێــک  وەهــا  ئەمانــە،  ســەرباری 

بــە تــەواوی تووشــی بەهەڵــە تێگەییشــتنە. 

کاکڵــی ســەرەکیی شــیکاریی مارکــس لــە 

کــە  ئەمەیــە  ســەملاندنی  ســەرمایەداری 

و  چلــۆن  مــرۆڤ  کاری  بەرهەمەکانــی 

ــدا  ــەران خۆیان ــە ســەر بەرهەمهێن بۆچــی ب

زاڵ و بااڵدەســت دەبــن، کار بابەتییبــوەوەی 

ــەی  ــە ڕێگ ــۆن ل ــوو وەک ســەرمایە چل هەب

و  دان  بابەتییەکانــی  ڕواڵــەت  بــە  یاســا 

کاری  بەســەر  خــۆی  ســوڵتەی  داواکاری 

ــە  ــک ل ــەپێنێت. یەکێ ــدوودا دەس کاری زین

لێکەوتــە لۆژیکییەکانــی ئەمــە ئەوەیــە کــە 

ــەر  ــە س ــک ب ــکردنی کارێ ــگا دابەش کۆمەڵ

ــە خــودی  ــدا دەســەپێنێت ک ــک تاک کۆمەڵێ

ئــەو کۆمەڵگایــە بــە دی دەهێنــن. هەڵبــەت 

لــەو  بریتییــە  بــەردەوام  بەرهەمهێنــان 

چاالکییــەی کــە کار لــە بەرهەمــدا ]وێنــا 

ئەمــە  ســەربارسی  دەکات،  جیســان  و[ 

بــەو  کــە  پێوەندییــە چینایەتییــەی  ئــەو 

پێیــە وەهــا باتیبوونەوەیــەک ڕوو دەدات 

چارەنووسســازە  ئەمــە  دیاریکردنــی  بــۆ 

کــە: مادامێــک کــە کەلێنێــک لــە نێــوان 

بەرژەوەندییــە تایبەتــەکان و بەرژەوەندییــە 

پاشــان  و  هەیــە  بوونــی  گشــتییەکاندا 

خۆویســتانە  چاالکیــی  کــە  مادامێــک 

ــردەی  ــکراوە، کار و ک ــوو دابەش ــە، بەڵک نیی

پێــوەی  پێوەندیــدا  لــە  خــۆی  مــرۆڤ 

بریــی  لــە  کــە  نامــۆ  هێزێکــی  دەبێتــە 

و  چاودێــری  ژێــر  بکەوێتــە  ئــەوەی 

کۆیلــە...  دەیکاتــە  ئــەوەوە  بااڵدەســتیی 

ئــەم ســەقامگیریەی چاالکیــی کۆمەاڵیەتــی، 

ئــەم پتەوکردنــەی ئــەو شــتەی بــۆ خۆمــان 

بەرهەمــان هێنــاوە وەک هێزێکــی مادیــی 

ــە  ــک ل ــەوە یەکێ ــەری خۆمان ــەر س ــە س ب

پێگەییشــتنی  لــە  گەورەکانــە  فاکتــەرە 

)هەمــان  هەنووکــە.  تــا  مێژوویــدا 

ســەرچاوە(.

بەراوەژووییــە  لــە  یەکێــک  ئەمــە 

ــەو  ــە ب ــی ســەرمایەدارییە ک جەوهەرییەکان

پێیــە ئــەوەی ســووژەیە دەبێتــە ئۆبــژە، 

پێچەوانەکــەی. لــە دەرەنجامــدا، مارکــس 

ــکردنی کار  ــی دابەش ــس لەناوچوون و ئەنگڵ

ــی  ــن لەگــەڵ لەناوچوون ــە یەکســان دەزان ب

پێوەندییەکانــی خاوەنداریەتیــی تایبەتــی، 

ــە  ــن ک ــازاد دەب ــە ئ ــەو کات ــا ئ ــک تەنی خەڵ

ــان  ــە ســەر بەرهەمهێن ــن ب ــر و زاڵ ب چاودێ

دوو  ئــەم  وشــیارانە  و  دانووســتاندندا  و 

بەســتێنە پالنــدار بکــەن و بەرنامەڕێــژی بــۆ 

بکــەن. بــە لەناوچوونــی فۆرمی دانوســتاندن 

وەک  چیــرت  کار  تابەمتەندییەکانــی 

ــی  ــی بەرهەمەکان ــە بابەتییەکان تابەمتەندیی

کار، وەک پێوەندیــی کۆمەاڵیەتیــی نێــوان 

ئۆبــژەکان دیــار ناکەوێــت، کــە جووڵەکانــی 

بــە ســەر بەرهەمهێنــەران خۆیانــدا زاڵ و 

بااڵدەســت بێــت.، بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە، 

ئــەن بەراوەژووییــە ڕاســتەقینانە، لەگــەڵ 

لەناوچوونــی ئــەو دابەشــکردنی کارەی کــە 

ــە  ــە، ل ــی تایبەتیی ــەی خاوەنداریەتی بنەماک

ــن. ــاو دەچ ن

ڕوونــە کــە لەبــەر ئــەوەی کــە بــاری مادیــی 

ــژە  ــت درێ ــەردەوام بتوانێ ــرۆڤ ب ــی م ژیان

بەرهەمهێنانــەوە  و  بەرهەمهێنــان  بــە 

کار  دابەشــکردنی  چەشــنێک  بــدات، 

پێویســتە. ئازادیــی ڕاســتەقینە تەنیــا لــە 

دەرەوەی پانتــای بەرهەمهێنانــی ڕاســتەقینە 

ئــازادی:  بەرهەمهێنانــدا  لــە  ئەگــەردارە، 

مرۆڤــی  بنەماکــەی  دەتوانێــت  تەنیــا 

بەرهەمهێنــەرە  ئــەو  و  کۆمەاڵیەتیکــراو 

ــان  ــتانی خۆی ــە دانوس ــت ک ــە بێ یەکگرتوان

لەگــەڵ رسوشــت بــە شــێوەیەکی عەقانــی 

کــە  ئــەوەی  بریــی  لــە  و  ڕێکدەخــەن 

ــی  ــزە کوێرەکان ــتاڵی هێ ــە پۆس ــت ل رسوش

ــت، رسوشــت  رسوشــتدا بەســەریاندا زاڵ بێ

بااڵدەســتیی  و  زاڵیەتــی  ژێــر  بخەنــە 

بــەم  هاوبەشــی خۆیانــەوە و دەســتیاب 

ئامانجــە بــە کەمرتیــن تێچــووی تــوان و 
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ــەو  ــە ل ــگات ک ــدا ڕاب ــە بارودۆخێک وزە و ل

پــەڕی خۆیــدا تەبــا و گونجــاو بێــت لەگــەڵ 

ــەرمایە ب 3، چ  ــدا. )س ــەری مرۆییان جەوه

.)48

کــە  ئــەوەی  بریــی  لــە  جــۆرە،  بــەم 

دابەشــکردنی  بەرایــی  »دیســپۆتیزم« 

ئــەم  بگرێــت،  بەرهەمهێنانــدا  لــە  کار 

ــەران  ــە دەســتی بەرهەمهێن دابەشــکارییە ب

و  بااڵدەســتی  ژێــر  دەکەوێتــە  خۆیــان 

دێمۆکراتیکــەوە.  پالنــداری  چاودێریــی 

لەغــاوی  »بشــێوی«  ئــەوەی  بریــی  لــە 

بــە  کۆمەاڵیەتــی  کاری  دابەشــکردنی 

دەســتەوە بگرێــت، »کۆمەڵــگا... دەبێــت 

ئامانجــدار  شــێوەیەکی  بــە  کاتەکــەی 

تەوزیــع بــکات، بــەو مەبەســتەی بگاتــە 

بەرهەمهێنانێــک کــە بەشــی پێداویســتیە 

بەوجــۆرەی  هــەر  بــکات،  پێویســتەکانی 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەی ب ــت کات ــاک دەبێ ــە ت ک

بتوانێــت  تــا  بــکات  تەوزیــع  درووســت 

ناســین  شــیواوی  ڕەهەندگەلێکــی  بگاتــە 

ــە پێداویســتییە  ــتەی ک ــەم مەبەس یاخــود ب

جۆراوجۆرەکانــی چاالکییەکانــی مســۆگەر 

»چاپتــەری  )گرۆندریســێ،  بــکات. 

پــارە«(. دەربــارەی 

ئەگەرەکانی ڕوە و پەرەســەندنی ماشینەکان 

و بەتایبــەت ئۆتۆماســیۆن، لــە پێوەندییــە 

کۆمەاڵیەتیکراوەکانــدا،  بەرهەمهێنــەرە 

ــە  ــپێوەگرتنێک ل ــۆ دەس ــک ب ــا ئەگەرێ وەه

کات لــە بەرهەمهێنانــدا فەراهــەم دەکات 

ــای ڕاســتەقینەی  ــۆ یەکــەم جــار »پانت کــە ب

ئــازادی« لــە دەرەوەی بەرهەمهێنانــی مادی 

بــە دی دەهێنێــت کــە »ئــەو پشــکووتن 

لــە  ئامانجێکــە  کــە  مرۆییــە  توانســتە  و 

خۆیــدا« دەگرێتــەوە )ســەرمایە، ب 3، چ 

48(. ئــەو کات ســەروکارمان دەبێــت لەگەڵ: 

و  تاکایەتییــەکان  ئازادانــەی  پشــکووتنی 

پێویســت  کاری  دابەزاندنــی  بــە  نــەک 

ــادە  ــت بەهــای زی ــە بتوانێ ــەو جــۆرەی ک ب

ــی  ــە دابەزاندن ــکات، بەڵکــوو ب پێشــکەش ب

گشــتیی کاری پێویســتی کۆمەڵــکا بــۆ النــی 

کەمــی خــۆی، کــە لــەو حاڵەتــەدا تەبــا 

هونــەری،  پشــکووتنی  لەگــەڵ  دەبێــت 

زانســتی و... تاکــەکان لــە کاتــی ڕابــواردن و 

بــەو کەرەســتانەی کــە بــۆ هەمــوان بــە دی 

دێــت. )گرۆندریســێ، »چاپتــەری دەربــارەی 

ســەرمایە«(.

ــت.  ــاو دەچێ ــە ن ــا دابەشــکردنی کار ل وەه

ــزم(. ــە کۆمۆنی ــا بڕوانن )هەروەه

سایمۆم مون

چڕبوونەوە و وێکهاتنی سەرمایە

 centralization and

concentration of capital

ــای  ــاواز و لێکجی ــی جی ــەرمایە دوو الیەن س

بــە  پێوەندیــدا  لــە  ســەرمایە  هەیــە. 

ــڕی  ــی چ ــەی کارەوە وەک زۆرینەیەک پرۆس

کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان بوونــی هەیــە، 

ــکاران  ــێکی کرێ ــی ئەرتەش ــە فەرماندەری ک

دەکات و لــە پێوەندیــدا بــە ســەرمایەداریی 

ئــەو  دەرخــەری  ســەرمایە  تاکــەوە، 

بەشــەی ســامانی کۆمەاڵیەتییــە کــە لــە 

ســەر دەســتی ئــەو وەک ســەرمایە چــڕ 

لــە  کاریگەریــی  خــۆی  وەک  بوەتــەوە. 

دوو  ســەرمایەیش  الیەنانــەی  ئــەم  ســەر 

جیــاواز  شــێوەی  بــە  جیــاواز  پرۆســەی 

لــە  چڕبوونــەوە  پرۆســەی  دادەنێــن: 

ڕێگــەی کەڵەکەکردنــەوە کــە مارکــس نــاوی 

دەنێــت چڕبوونــەوەی ســەرمایە و پرۆســەی 

ڕێگــەی  لــە  چڕبوونــەوە  زیادکردنــی 

ڕکابــەری و کریدیتــەوە، کــە نــاوی دەنــا 

ســەرمایە. وێکهاتنــەوەی 

کەڵەکەکــردن بریتییــە لــە ســەرمایەگوزاریی 

دووبــارەی قازانــج بــە مێتۆدگەلــی نــوێ 

پابەنــدە  نوێــرت  مێتۆدگەلــی  بەهێزتــر.  و 

بــە النــی کەمــی بارســتایی گەشــەکەری 

گەشــەکەری  ڕێــژەی  و  ســەرمایەگوزاری 

ــەر  ــە ه ــەبارەت ب ــە س ــەرمایەی ک ــەو س ئ

دەکرێــت_  ســەرمایەگوزاری  کرێکارێــک 

ــرتی ســەرمایە  ــەوەی پ ــەم ڕوەوە چڕبوون ول

کارەوە.  پرۆســەی  بەرامبــەری  دەبێتــە 

ــە و  ــردن مەیل ــی کەڵەک ــاوکات، ئەگەرچ ه

زیادکردنــی بــڕی ســەرمایەی ســەرمایەداری 

نــاو  لــە  ســامان  دابەشــکردنی  تاکــە، 

جیابوونــەوەی  بنەماڵەیــەک،  ئەندامانــی 

ســەرمایە تــازەکان لــە ســەرمایەی کــۆن 

نوێیــەکان،  ســەرمایە  لەدایکبوونــی  و 

هەموویــان مەیلــە و زیادبوونــی ژمــارەی 

ســەرمایەداران خۆیــان و لــەم ڕوەوە مەیلەو 

کەمکردنــەوەی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتیــی 

یەکــە  هــەر  دەســتی  لــە  چڕەوەبــوون 

لــە ســەرمایەدارەکاندا. کەڵەکەکــردن لــە 

پێوەندیــدا بــەم فاکتــەرە دواییانــەوە تــا 
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ڕادەیــەک خــاو دەبێتــەوە و دوا کاریگەریــی 

لــە ســەر خاوەنداریەتــی بــەرەو چڕبوونەوە 

دەڕوات. بــەم پێیــە، بــە لەبەرچاوگرتنــی 

لــە  کەڵەکەکــردن  الیەنــەکان،  کــۆی 

پرۆســەی کاردا ســەرمایە چــڕ دەکاتــەوە، 

چڕبوونــەوەی  ســڕینەوەی  بــەرەو  بــەاڵم 

دەڕوات. خاوەنداریەتییەکــەی 

و  ڕکابــەری  تــرەوە،  الیەکــی  لــە 

دەکات  زیــاد  چڕبوونــەوە  کریدیــت 

ــەری  ــەنگەرەکەدا. ڕکاب ــەر دوو س ــە ه ل

هەیــە  قەبەکانــی  ســەرمایەگوزارییە 

چونکــە ئــەم چەشــنە ســەرمایانە پابەندن 

بــە تێچوەکانــی بەرهەمهێنانــی کەمــرتەوە 

لــە حاڵێکــدا کــە سیســتمی کریدیــت ئــەو 

دەدات  ســەرمایەدارەکان  بــە  ئەگــەرە 

تاکــوو ]بــڕە پــارە[ گــەورە پێویســتەکان بۆ 

ســەرمایەگوزاری کۆبکەنــەوە. بــەم جۆرە، 

پرۆســەی  لــە  ســەرمایە  چڕبوونــەوەی 

دەڕوات  لــەوە  خێراتــر  گەلێــک  کاردا 

ــا  ــە تەنی ــەرمایە ب ــی س ــە کەڵەکەکردن ک

ڕێگــە دەدات. لــە عەینــی حاڵــدا، لەوێــوە 

الوازتــر  ســەرمایەدارانی  ڕکابــەری  کــە 

ــت  ــتمی کریدی ــات و سیس ــاو دەب ــە ن ل

تاکــوو  دەکات  بەهێــز  بەهێــزەکان 

بەهێــزەکان  بــدەن،  قــووت  الوازەکان 

خاوەنداریەتیــی  کۆکردنــەوەی  بــەرەو 

پــرت  کــە  دەڕۆن  ســەرمایەنە  ئــەو 

و  قەرەبووکردنــەوە  ســەر  دەپەرژێنــە 

ســڕینەوەی  ئاراســتەکانی  ســازدانەوەی 

چڕبوونــەوە )decentralizing( کــە تەنیــا 

پێوەندییــان بــە کەڵەکردنــەوە هەیــە.

گشــتی،  شــێوەیەکی  بــە  پێیــە،  بــەم 

ســەرمایەداری هاوشــانی سەرمایەســازیی 

بەرهەمهێنــان و هەروەهــا وێکهاتنــەوەی 

ســەرمایەی  خاوەنداریەتیــی  زیاتــری 

 ،23 چ   ،1 ب  )ســەرمایە  کۆمەاڵیەتییــە 

ســەرمایە ب 3، چ 15، تیۆرییەکانی بەهای 

زیــادە، ب 3(. لــە شــیکاریی مارکســدا 

ســەرچاوەکەیان  دیاردەیــە  دوو  ئــەم 

و  ڕکابــەری  بــۆ خەباتــی  دەگەڕێتــەوە 

توونــد  بــۆ  کەڵکــن  بــە  خۆیــان  وەک 

ئەمانــە،  ســەرباری  کرژکردنەوەیــان.  و 

چەمکــی  بوورژواییــدا،  ئابووریــی  لــە 

»ڕووت«  یــان  »تەواوەتــی«  ڕکابەریــی 

هــەر  کــە  لەمــەی  دەاللەتــە  بەتەنیــا 

یــان وێکهاتنێــک  چەشــنە چڕبوونــەوە 

دژی ڕکابەرییــە. هــەر کــە کەســێک ئــەم 

تێگەییشــتنە بوورژواییــە لەگــەڵ واقیعــی 

ــەرەتایی  ــەرمایەداریی س ــە س ــەری ل ڕکاب

شــیکارییەکەی  لەگــەڵ  یاخــود   / و 

ــت، واقیعــی  ــە یەکســان بزانێ مارکســدا ب

وێکهاتنــی  و  چڕبوونــەوە  مێژوویــی 

تێکشــکانی  ئاشــکرای  بەڵگــەی  زیاتــر 

ڕکابەریــی  ســەرهەڵدانی  ڕکابــەری، 

چەنــد  پاوانــکاری  وەک  »ناتــەواو«، 

پاوانــکاری  و   )oligopoly( جەمســەری 

لــە  دەکەوێــت.  دەر   )monopoly(

نەریتــی  مارکسیســتیدا،  ئابووریــی 

ســەرچاوەکەی  زاڵ  و  بااڵدەســت 

و  هیلفێردینــگ  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

ســویزی  و  بــاران  ســتیندل،  کالیســکی، 

ــک  ــد، ڕێ ــان گەیان ــێ دا و پێی ــان پ پەرەی

دەپەرژێتــە ســەر ئــەم یەکســانکردنەوە 

)double identification( دووئەوەنــدە 

ئــەم  الیەنگرانــی  لــە  وای  ئەمــە  یــە. 

ــەن  ــدن بک ــوو بەڵگان ــرد تاک ــە ک ڕوانگەی

کــە ســەرمایەداریی مۆدێــرن لــە کۆتاییــدا 

لێکەوتەکانــی هاوســەنگیی هێــزی نێــوان 

دەوڵــەت  و  کرێــکاران  مۆنۆپۆلــکاران، 

تەنزیمــی )regulated( دەکات )بڕواننــە 

لــە ڕوانگــەی  ئابوورییــەکان(.  قەیرانــە 

و هەندێــک   )1948( ڤــارگا  دژبــەرەوە، 

بەڵگاندنیــان  دواتــر  نووســەرانی  لــە 

کــە  هێناوەتــەوە  بەڵگەیــان  و  کــردوە 

چڕبوونــەوە و پێکهاتــن لــە بریــی ئــەوەی 

ڕکابــەری نەفــی بکاتــەوە، لــە ڕاســتیدا 

ــەی  ــەوە و ئەم ــان کردوەت ــرژ و تووندی گ

کــە بەڵگــە ئەزموونەکییــە لــە بابــەت 

پاڵپشــتییەکە  ڕاســتییەکەی  قازانجــاری، 

بــۆ تیۆریــی ڕکابەریــی مارکــس )کلیفتــۆن 

ــری  ــە بی ــت ب 1977، شــەیخ 1982(. دەبێ

ــە  ــن ب ــەر دوو ال، لێنی ــە ه ــەوە ک بهێنین

ــەکەیان.  ــۆ بانگەش ــەوە ب ــە دەهێنن بەڵگ

پێویســت بــە گوتــن نــاکات کــە ئەم باســە 

گەلێــک  شــاراوەی  ماناگەلــی  خــاوەن 

بــۆ شــیکاریی ســەرمایەداریی  گرینگــە 

هەبــوەکان. قەیرانەکانــە  و  مۆدێــرن 

کلیفتــۆن،  بڕواننــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

جەیمــز 1977، شــەیخ، ئــەی. 1982، ڤــارگا، 

ئــی 1948.

ئەنوەر شەیخ
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)regulation(

 regulation( تەنزیــم«  »بۆچوونــی 

میانــەی  لــە  جــار  یەکــەم   )approach

لــە  هەندێــک  1970دا  دەیــەی 

ئابووریناســانی فەرەنســی بــە کۆمەڵێــک 

ــە  ــا ک ــان ن ــەی مارکسیســتییەوە ڕۆی ئاخێزگ

بریتیــن لــە میشــێل ئاگلیتــا، ڕوبێــر بوایــە و 

ئالێــن لــی پیتــز. ئێســتا، بۆچوونــی تەنزیــم 

ــتەگیریی  ــەر ئاراس ــە بەرامب دژە کردەوەیەک

ئاڵتوســێری  قوتابخانــەی  بونیادگــەرای 

بونیادگەرایــی(.  ئاڵتوســێر،  )بڕواننــە 

لــە  جەخــت  ئاڵتوســێری  ئاراســتەگیریی 

و  ئۆتۆماتیکــی  بەرهەمهێنانــەوەی  ســەر 

لــە  دەکات،  ســەرمایەداری  ناشەخســیی 

حاڵێکــدا ئــەم بۆچوونــە نوێیــە جەخــت لــە 

ــەرمایەداری،  ــی س ــڵەتی ناکۆکی ــەر خەس س

ناکۆکییەکانــی  چارەســەرکردنی  گرفتــی 

نێــوان چاوەڕوانییــەکان و پــرۆژەی بــەرەکان 

)agents( و پێویســتیی هەنــگاوی کۆمەڵــگا 

بــۆ ئامادەکاریــی سازشــێک بــۆ چارەســەری 

زەمەنیــی  خولێکــی  بــۆ  ناکۆکییەکانــی 

دەکاتــەوە. تایبــەت 

لێــرەوە، »تەنزیــم« دەاللەتــە لــە شــیوازێک 

کــە سیســتمێکی کۆمەاڵیەتــی ســەرەڕای 

ناکۆکییەکانــی و لە ڕێگــەی ناکۆکییەکانیەوە 

بەرهــەم دەهێنێتــەوە. شــیوازەکانی تەنزیــم 

ــەکان و  ــەی قەیران ــە ڕێگ ــدی )ل ــدی هێ هێ

ــەردەم  ــە ب ــەوە( ل ــە کۆمەاڵیەتییەکان خەبات

گۆڕانــدان. بــەم جۆرەیــە کــە ســەرمایەداری 

سەرچەشــنی  زنجیرەیــەک  لەگــەڵ 

)patterns of development( پەرەســەندن

دەبێــت  کــە  دەبێتــەوە  ڕووبــەڕوو  دا 

لــە ســێ گۆشــە نیــگای جیــاوازەوە شــی 

بکرێتــەوە:

پارادایــم(  )یــان  مۆدێــل  وەک   )1(

گشــتییە  پرەنســیپە  پیشەســازیکردنەوە: 

زاڵەکانــی پێگەییشــتنی ڕێکخــراوەی کار لــە 

ــدا. ــتبوونی مۆدێل ــی بااڵدەس ــژەی خول درێ

ــردن: پرەنســیپە  ــی کەڵەکەک )2( وەک ڕژیم

ماکــرۆ ئابوورییــەکان کــە دەپەرژێتــە ســەر 

وەســف و وێناکردنــی ســازگاری لــە درێــژەی 

گۆڕانکارییــەکان  بەردەوامــی  خولێکــی 

لــە دۆخــی بەرهەمهێنــان لــە جۆرەکانــی 

کەڵکوەرگرتــن لــە دەرەنجــام )output(ی 

کۆمەاڵیەتــی.

ئــەو  تەنزیــم:  مۆدێلــی  وەک   )3(

ــارە  ــەکان و ڕەفت ــە چاوەڕوانیی ــیوازەی ک ش

لەگــەڵ  تــاک  بکەرانــی  پێکناکۆکەکانــی 

ڕژیمــی  جەمعییەکانــی  پرەنســیپە 

دێنــەوە.  و  هاوتەکــن  کەڵەکەکردنــدا 

 forms( هاوتەکــی  فۆرمانــەی  ئــەم 

ڕەفتــارە  دەتوانێــت   )of adjustment

تایبەمتەندییــە  هەروەهــا  و  کەلتــووری 

وەک  )institutional(ی  ســەقامگیرەکان 

ــت. ــد بێ ــەکان و هت ــاکان، ڕێککەوتننام یاس

وەک  کەڵەکەکــردن  ڕژیمــی  پێیــە،  بــەم 

دەرەنجامــی گــەورەی ئابووریی کارکردەکانی 

کــە  دەکەوێــت  دیــار  تەنزیــم  شــێوازی 

بنەماکــەی مۆدێلــی پیشەســازیکردنەوەیە. 

تەنزیمگــەراکان بــە بەکارهێنانــی زاراوەیەک 

کــە یەکــەم جــار گرامشــی هێنابوویــە ئــاراوە 

سەرچەشــنی  لــە  »فۆردیزم«یــان  مــۆری 

پــاش  پەرەســەندنی  هێژێمۆنیکــی 

پارادایمــی  دووەمــدا.  جیهانیــی  جەنگــی 

پرەنســیپە  ڕوانگەیــە  ئــەم  پیشەســازیی 

عەقانیکردنــەوە  تەیلۆریســتییەکانی 

و  پالندانــان  نێــوان  جیایــی  ڕێگــەی  لــە 

کردنــەوەی  ماشــینی  و  کار  بەڕێوەبردنــی 

ــزم  ــرەوە، تەیلۆری ــەوە. لێ ــەردەوام دەگرێت ب

 real( »ــتەقینە ــی ڕاس ــە »ملکەچییەک دەگات

ســەرمایە  لــە  کار  subordination(ی 

تــا ئاســتێکی بێوێنــە. ســەرباری هەمــوو 

ئەمانــە، تەنزیمگــەراکان لــەو بــاوەڕەدان 

دا  فــۆردی«  پۆســت   « مۆدێلــی  لــە  کــە 

ــە  ــەی کار ل ــی پرۆس ــن ناکۆکییەکان دەتوانی

ــەو  ــداریی ئ ــتتێوەردان و بەش ــەی دەس ڕێگ

کرێکارانــەی کــە پــرت وتووێژیــان لەگــەڵ 

ســەرەڕای  بکرێــت.  چارەســەر  دەکرێــت 

دەســتکەوتگەلێکی  تەیلۆریــزم  ئەمانــە، 

بەرچــاوی لــە وەبەرهێنانــەوە چنییــەوە کــە 

قەیرانــی بەرهەمهێنانــی زیــادەی دەیــەی 

ــە  ــارە )وات ــە چ ــەوە. ڕێگ ــێ کەوت 1930ی ل

زیادکردنــی حەقدەســتەکان( ســەرەنجام لــە 

درێــژەی جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا ســەر 

نــوێ  ڕژیمێکــی  ئەنجامەکــەی  و  کــەوت 

کەڵەکەکــردن بــوو کــە لــە خــوارەوەدا باســی 

دەکەیــن:

بــە   )Mass( زۆر  بەرهەمهێنانــی   )a(

کارامەییــەکان،  جەمســەربەندیکردنەوەی 

ڕێــژەی  وەبەرهێنانــەوە،  زۆری  گەشــەی 

)لــە  دەرەنجــام  ســەرمایە_  گەشــەکەری 

بەهــادا(. لــە  نــەک  بــەاڵم  بارســتایی، 
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)b( دابەشــکاری و تەوزیعــی بەردەوامــی 

ــە  ــە ک ــی[، لێرەوەی ــادە ]زێدەبای بەهــای زی

ــانی  ــە هاوش ــتەقینەی کرێگرت ــی ڕاس داهات

ــوون دەکات. ــاد ب ــە زی ــان ڕوو ل وەبەرهێن

ــا  ــەم ت ــج ک ــتی قازان ــە ئاس ــە ک )c( لێرەوەی

ــەوە[،  ــۆڕە ] و وەک خــۆی دەمێنێت زۆر نەگ

توانســتی  تەواوەتیــی  کاری  لەگــەڵ 

کار. هێــزی  و  بەرهەمهێنەرانــە 

ــتی«  ــازانی فۆردیس ــر، »س ــی ت ــە گوتەیەک ب

بنەماکــەی هاوتەکیــی نێــوان بەرهەمهێنانی 

ــەاڵم  ــی زۆرە، ب ــەرسەف و بەرخۆری زۆر و م

کام هێــز دەتوانێــت لــە کۆتاییــدا کاردارە 

ــووڵ  ــازانە قب ــەم س ــەن ئ ــەکان ڕازی بک تاک

ــوان  ــی نێ ــەڵ بەرژەوەندی ــە لەگ ــەن، ک بک

ئەرکــی  ئەمــە  دێتــەوە؟  ئەوانــدا  کاتــی 

شــێوازی تەنزیمــی نوێیــە کــە لــە پانتاییەکی 

ــەن: ــرتدا ئەمان ــان کەم ــر ی زیات

بابــەت  لــە  کۆمەاڵیەتــی  تەنزیمــی   )a(

حەقدەســتەکان  کــەم  النــی  زیادکردنــی 

جەمعیــی  چەنەلێدانــی  میکانیزمــی  و 

ــت  ــۆی کاردارەکان دەبزوێنێ ــە ک ــز، ک بەهێ

ــتکەوتەکانی  ــەڵ دەس ــب لەگ ــە هاوتەری ک

زیادییــە  نەتەوەیــی  وەبەرهێنانــەوەی 

تەرخــان  حەقدەســتەکان  بــۆ  ســااڵنەکان 

بکــەن.

)b( سیســتمی خۆشــگوزەرانیی کۆمەاڵیەتیــی 

هەمــوو  ڕادەیــەک  تــا  پێشــکەوتوو 

ــۆرەوە،  ــەی بەرخ ــە پێگ ــیمەت  دەخات حەش

تەنانــەت ســەبارەت بــە الوازیــی کاتــی یــان 

درێژمــاوە بــۆ پارەپەیداکــردن لــە کاری خــۆی: 

نەخۆشــی، بێــکاری، خانەنشــینی و هتــد.

کــە  کریدیتــی  پــارەی  پاشــەکەوتی   )c(

ــەکان تەنزیمــی  دەکــەن و  بانکــە ناوەندیی

بانکــە تایبەتییــەکان بەپێــی پێویســتییەکانی 

لەگــەڵ  هاوتــەک  )نــەک  ئابــووری 

و  دابــەش  ئاڵتــوون(  زێــڕ/  پاشــەکەوتی 

دەکــەن. تەوزیعــی  

»فۆردیــزم«  دەیبینیــن،  جــۆرەی  بــەو 

سەرچەشــنێکی پەرەســەندنی نەتەوەییــە. 

»تەنزیمگــەراکان«  کــە  ئــەوەی  دوای 

ڕووی  )لــە  زێڕین«ەکەیــان  »ســەردەمە 

ــەوە(  ــووری و مێژوویی ــەنگاندنی ئاب هەڵس

ســەر  پەرژانــە  پشــکنیان،  و  خوێنــدەوە 

و  ئفــالس  هۆکارەکانــی  توێژینــەوەی 

تێکڕمانەکــەی. یەکــەم، پارادایمــی تەیلــۆری 

ناکۆکییــە تایبەتەکانــی خــۆی دەر دەخــات. 

شــێوازی  نێونەتەوەییکردنــەوە  دوەم، 

تەنگەالنــەوە. دەخاتــە  تەنزیمــی  

بــە  کارەکەیــان  تەنزیمگــەراکان  پاشــان، 

بــۆ  نێونەتەوەیــی، هەوڵــەکان  تەنزیمــی 

هتــد  و  نــوێ  سەرچەشــنگەلی  ســازدانی 

پــەرە پێــدا. مێتۆدۆلۆژیــای ئەوان پێشــوازیی 

توێژەرانــی  الیــەن  لــە  گەشــەکەری 

ــان،  ــەت جوگرافیزان ــان، بەتایب ــوو جیه هەم

ــە  ــرا ک ــێ ک کۆمەڵناســان و مێژوونووســان ل
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ئــەم ڕوانگەیــە بــۆ بەســتێنگەلی نــوێ و 

تــازە پــەرە پــێ دەدا. ســەرابری هەمــوو 

کۆمەڵێــک  ئەنجامەکــەی  ئەمــە  ئەمانــە، 

دەردەنجامــی  بــوو.  تێگەییشــن  خــراپ 

)»کەیســی  توێژینــەوە  یەکەمــی  بــەرەی 

ــەڵ  ــرت لەگ ــتی« )Fordist case(( پ فۆردیس

مێتۆدۆلۆژیــای بۆچوونــی تەنزیمــدا تێکــەڵ 

دەبێــت  کــە  ئــەم جەختــەی  دەکرێــت. 

جۆرێــک شــێوازی تەنزیــم هەبێــت )بــۆ 

سەرچەشــنێک لــە پەرەســەندن کــە بتوانێت 

ســەقامگیر بێــت( ئەنجامەکــەی ئــەم فیکــرە 

ــتییە  ــە پێویس ــم ل ــێوازی تەنزی ــە ش ــوو ک ب

کارکردییەکانــی ســەرمایەدارییە. لە ڕاســتیدا، 

شــێوازەکانی  کۆمەاڵیەتییــەکان  پرۆســە 

ــە  ــکان ل ــوێ و سەرچەشــنە نوێ تەنزیمــی ن

»دادەهێنــن«ەوە.  یەکــەدا  جووڵەیەکــی 

جەختکردنــەوەی تەنزیمگــەراکان لــە ســەر 

ــی  ــازانی کۆمەاڵیەت ــک س ــتیی جۆرێ پێویس

ئەوانــە  کــە  بــوە  ئەمــە  ئەنجامەکــەی 

هەڵوێســتە  ڕاســتیدا،  لــە  ڕێفۆرمیســن. 

سیاســییەکانی تەنزیمگــەراکان لــە سۆســیال 

تــا  تێدایــە  میانــەڕەوی  دیمۆکراســی 

ســەوزەکان. بزووتنــەوە 

کــە  دەکوێــت  دەر  وا  ئەمــە،  ســەرباری 

بۆچوونــی تەنزیــم، وەک مێتۆدۆلۆژیایــەک، 

بەرباوتــری  گەلێــک  بەکارهێنانێکــی 

تیۆریــی  لــە  تەنیــا  کــە  هەیــە  لــەوە 

ــت. لــە ڕاســتیدا،  مارکسیســتیدا بگونجێرنێ

کــە  گرینگــە  کاتــە  ئــەو  »تەنزیــم« 

و  گرینگــن  »دیالێکتیــک«  و  »ناکۆکــی« 

کــە  گەورەیــە  ڕاســتکردنەوەیەکی  ئــەم 

زیــاد  مارکســیزمی  بــە  بۆچوونــی  ئــەم 

کــردوە، بــەاڵم لــە دۆخێکــدا کــە مارکســیزم 

تووشــی ئاڵــۆزی و پشــێوییە، ئەمــە زۆربــەی 

تەنزیمگەراکانــی وا لــێ کــردوە کــە واز لــە 

مارکســیزم بهێنــن و بلکێــن بــە تەنزیمــەوە.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ئاگلیتــا، میشــێل 

ــی  ــرت 1986، ل ــە، ڕۆبێ 1973 )1979(، بوای

پیتــز، ئالێــن 1983، 1985.

ئالێن لی پیتز

تۆتالیتاریزم

)totalitarianism(

ئــەو زاراوەی مارکسیســتەکان زۆر کــەم بــە 

کاری دەهێنــن و یەکــەم جــار زانســتڤانانی 

زانســتە سیاســییەکان لــە دەیــەی 1920 لــە 

ــە  ــتی ل ــی فاشیس ــی ڕژیم وەس و وێناکردن

ئیتالیــادا بــە کاریــان هێنــا و دواتــر گشــتێرنا 

ــت  ــیۆناڵ سۆسیالیس ــای ناس ــوو ئەڵانی تاک

لــە  )بەتایبــەت  ســۆڤیەت  یەکیەتیــی  و 

ــتالینیزم(  ــە س ــتالینیدا، بڕوانن ــەردەمی س س

درێــژەی  لــە  زاراوەیــە  ئــەم  بگرێتــەوە. 

1950دا  دەیــەی  لــە  ســارد  جەنگــی 

سیاســییەکان  زانســتە  ئەدەبیاتــی  لــە 

هێــزەوە  پــەڕی  بــەو  ڕۆژنامەگەریــدا  و 

ــەکان  ــرتین پێناس ــە باش ــک ل ــپا. یەکێ چەس

لــەم زاراوەیــە )فرێدریــش 1969( شــەش 

ــی  ــە ڕژیمگەل ــز دەکات ک ــی ڕی تایبەمتەندی

تۆتالیتێــر جیــا دەکاتەوە لە ئۆتۆکراســییەکان 

ئایدیۆلۆژیایەکــی  دیمۆکراســییەکان:  و 

گشــتگیر )a totalist ideology(، حیزبــی 

ئایدیۆلۆژیایــە،  بــەم  یەکــەی دەربەســت 

ترۆتسکی چەمکی 
پەرەسەندنی ناڕێکی 
)کە مارکس و 
لێنین بە شیوەیەکی 
بەرفراوان بە کاریان 
هێنا( پەرە پێ دا 
تاکوو دیاردەگەلێکی 
ئاڵۆزتر بگرێتەوە 
ئەویش دیاردەی 
پەرەسەندنی ناڕیک 
و ئاوێتەیە
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ــێ  ــکەوتوو و س ــی زۆر پێش ــتی نهێنی پۆلیس

کۆنتڕۆڵــی  پاوانکارانــە_  کۆنرتۆلــی  جــۆر 

کۆنتڕۆڵــی  جەماوەرییــەکان،  پێوەندییــە 

کۆنتڕۆڵــی  و  ئۆپراســیۆنییەکان  چەکــە 

ڕێکخــراوە  لەوانــە  ڕێکخــراوەکان  کــۆی 

ئابوورییــەکان.

ســەرباری ئەمــە، دوان لــە مارکسیســتەکان 

چەمکــە  لــەم  وردیــان  و  زۆر  کەڵکــی 

ڕژیمــی   )1942( نۆیــان  گــرت.  وەر 

ــە  ــا ب ــتی ئەڵانی ــت سۆسیالیس ناسیۆناڵیس

تۆتالیتێــری«  پاوانکارانــەی  »ئابووریــی 

ــی  ــە فراوان ــە فاشــیزم(، ب ــت )بڕوانن دەزانێ

دۆکرتینــی  شــیکاریی  ســەر  پەرژایــە 

»دەوڵەتــی تۆتالیتێــر« وەک دەوڵەتێــک کە 

ــی  ــی ژیان ــۆی پانتاکان ــی »ک ــز گوتەن گوبێڵ

گشــتی دەگرێتــەوە«. هیلفێردینــگ دوو 

ــە دوا نووســینەکانی )1940، 1941( جــار ل

»ئابووریــی   )USSR( کــە وایــە  پێــی  دا 

وەســف  لــە  و  تۆتالیتێــر«ە_  دەوڵەتــی 

»ســەرمایەداریی  وەک  وێناکردنــی  و 

ــش  ــە ئەوی ــەی ک ــەو چەمک ــی« )ئ دەوڵەت

ــت  ــە ناتوانێ ــەو باوەڕەدای ــان ل وەک نۆی

بەرگــەی شــیکاریی ئابووریــی جیــددی( 

و  حاکمیــەت  سیســتمی  یــان  بگرێــت 

دەســەاڵتداریەتیی برۆکراتیــک )ترۆتســکی( 

کــە  وایــە  پێــی  و  دەبوێرێــت_  خــۆ 

دەوڵەتــی  »یەکــەم  بۆلشــێڤیکەکان 

ئــەم  داهێنانــی  پێــش  تۆتالیتێریــان 

زاراوەیــە دامەزرانــد«. پاشــان لــە درێــژەی 

باســەکەدا پێشــنیاری پێداچوونەوەیەکــی 

تیۆریــی  لــە  دەکات  کامڵــرت  و  تــەواو 

باگەشــەی  ئــەو  مارکســدا.  دەوڵەتــی 

مۆدێــرن،  دەوڵەتــی  کــە  دەکات  ئــەوە 

بوەتــەوە،  ســەربەخۆ  ئــەوەی  لەبــەر 

کۆمەاڵیەتییــەکان  گرووپــە  هەنووکــە 

مەبەســتەکانی.  ملکەچــی  دەکاتــە 

»مێــژوو، ئــەم »باشــرتینەی نــا هەمــوو 

کردوویــن  فێــری  مارکسیســتەکان« 

چاوەڕوانییەکانــی  پێچەوانــەی  بــە  کــە 

ئەنگڵســەوە »ئیدارەدانــی کاروبــارەکان« 

دەتوانێــت ببێتــە »ســووڵتە«ی بێســنوور 

لێــرەوە  و  ئینســانەکان«ەوە...«  »بەســەر 

ــت  ــووری بێ ــی ئاب ــەی »ملکەچی ئەنجامەک

ــی«.  ــەاڵتی دەوڵەت ــی دەس ــە خاوەنداران ل

وایــە  ڕای  هێلفێردینــگ  کۆتاییــدا،  لــە 

کــە »پێگەییشــتنی دەســەاڵتی دەوڵەتــی 

ــدا  ــی مۆدێرن ــەڵ پێگەییشــتنی ئابووری لەگ

پێویســتیی یەکــرتن«، دەوڵــەت تــا ئــەو 

کــە  تۆتالیتێــرە  دەوڵەتێکــی  شــوێنەی 

کۆمەاڵیەتییانــەی  پرۆســە  ئــەو  کــۆی 

لــە ڕووی مێژووییــەوە گرینگــن دەکاتــە 

ملکــەچ و فەرمانبــەری ئیــرادەی خــۆی. 

هیلفێردینــگ  و  نۆیــان  شــیکارییەکانی 

لــە  بەردەوامــن  گرینگییەکــی  خــاوەن 

بــواری باســە مارکسیســتییەکاندا ســەبارەت 

بــە گەشــە و بەرینبوونــەوەی دەوڵەتــی 

کۆمەڵــگا  کــۆی  لــە  دەســتتێوەردەر 

مۆدێرنەکانــدا.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە فرێدریــش، کارل 

جــەی. 1969، هیلفیردینــگ، ڕۆدۆڵــف 1940، 

1941، نۆیــان، فرانتــس 1942، )1944(.

تۆم بۆتۆمۆر

دابەشکاری / تەوزیع

)distribution(

بــۆ مارکــس بەپێــی تێگەییشــتنی جــەی. ئــی. 

میــل، پێوەندییەکانــی دابەشــکاری لــە نێــوان 

فۆرمێکــی کۆمەڵگا و فۆرمێکی تــر کۆمەڵگادا 

ســەرچاوەی  پێیوایــە  مارکــس  جیــاوازە. 

دەگەڕێتــەوە  دابەشــکاری  پێوەندییەکانــی 

ــە،  ــەرەکان: کەوات ــە بەرهەمهێن ــۆ پێوەندیی ب

دابەشــکاری  پێوەندییەکانــی  دەوتــرێ  وک 

تایبەتییــە  کۆمەاڵیەتییــە  فۆرمــە  لەگــەڵ 

پرۆســەی  دیاریکراوەکانــی  مێژووییــە 

ســەرچاوەکەی  و  دێتــەوە  بەرهەمهێنانــدا 

ــە  ــەک ک ــەوە... ڕوانگەی ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

بــە  دابەشــکاری  پێوەندییەکانــی  تەنیــا 

مێژوویــی دەزانێــت، بــەاڵم ســەبارەت بــە 

پێوەندییــە بەرهەمهێنــەرەکان وا نــاکات... 

ســەرەتایی،  ڕەخــەی  ڕوانگــەی  بەتەنهــا 

بــەاڵم دوا کەوتــوە لــە ئابووریــی بوورژوایــی. 

.)51 3، چ  )ســەرمایە، ب 

لەمــەڕ  مارکــس  تیۆریــی  چەقــی  لــە 

چینێــک  چەواســاندنەوەی  بەرهەمهێنانــدا، 

تــر بوونــی هەیــە.  بــە دەســتی چینێکــی 

لەگــەڵ ئەمــەدا، هەڵێنجانــی کاری زیــادەی 

نێــوان  دابەشــکارانەی  پێوەندییانــەی 

ئــەم  بــەاڵم  دەکەوێتــەوە،  لــێ  چینەکانــی 

ڕەهەنــدە  کــە  پێوەندییەکــە  پێوەندییــە 

چەنــدی و چۆنایەتییەکانــی تەنیــا دەتوانین بە 

گەڕانــەوە بــۆ پێوەندییــە بەرهەمهێنەرانــەکان 

تێبگەیــن. گەرچــی مارکــس لــە ڕەخنــە لــە 

پێوەندییەکانــی  لەمــەڕ  گۆتــادا  بەرنامــەی 

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

بکەینــەوە. ڕوون  ســەرمایەداریدا 

نێــوان  بنەمــای  دابەشــکارانە  پێوەندیــی 

ســەرمایە و کارە، کــە هــەر یەکــە لە شــێوەی 

ــج و حەقدەســتدا  ــە ڕێگــەی قازان داهــات ل

ــیکاریی  ــە، ش ــەم پێی ــات. ب ــۆی دەر دەخ خ

وەک  ســەرمایەداری  لەمــەڕ  دابەشــکارانە 

ــاو  ــاندنەوە ڕەچ ــۆ ســەر چەوس هێرشــێک ب

دەکرێــت کــە خــۆی وەک پێوەندییەکــی 

ــت  ــج و حەقدەس ــوان قازان ــەراوەژووی نێ ب

ــس،  ــۆ مارک ــە، ب ــەرباری ئەم ــت. س دەنوێنێ

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  قازانــج  ســەرچاوەی 

ــی  ــادە، ئەگەرچ ــای زی ــی بەه بەرهەمهێنان

ــی  ــە کات ــۆ کارکــردن ل ــکاران ب ناچاریــی کرێ

زیاتــر لــە کاتــی کار، بەرهەمهێنانــی کااڵ 

دەکاتــەوە.  پێویســت  حەقدەســتییەکان 

و  قازانجــەکان  دابەشــکردنی  کەواتــە، 

حەقدەســتەکان ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە 

بەرهەمهێنــەرەکان.  پێوەندییــە  بــۆ 

مەرجــی  پێــش  وەک  حەقدەســتەکان 

بەرهەمهێنــان زیــاد  دەکــەن و قازانجــەکان، 

لــە  زیــادە  بەهــای  شــێوەیەکی  وەک 

ــن  ــی بەرهەمهێنان ــتاندندا، دەرەنجام دانوس

نێــوان  ناکۆکیــی  خــۆی  بــۆ  ئەمــە  کــە 

ســەرمایە و کارە ســەبارەت بــە پرۆســەی کار. 

لــە دەرەنجامــدا، پێوەندییە دابەشــکارانەکان 

لــە ســەرمایەداریدا نابێــت بــە پلــەی یەکــەم، 

بــەو جــۆرەی کــە لــە قوتابخانــەی رسافایــی 

)conflict( لێکــدژی  بــاوە،  مارکســیزمدا 

ــکەکانی  ــەر پش ــە س ــن ل ــوان دوو چی ی نێ

بەرهــەم بــە ڕووت بزانیــن، بەڵکــوو دەبێــت 

بــە دەرەنجامــی لێکــدژی ســەبارەت بــە 

ــەکان  ــدا چین ــە تێی ــن ک ــان بزانی بەرهەمهێن

هاوتــەک  و  هاوســەنگ  شــیوەیەکی  بــە 

نەکردوەتــەوە. جێگــەی خۆیــان 

رسوشــتی  زیــادە  بەهــای  بەرهەمهێنانــی 

کار  و  ســەرمایە  نێــوان  دابەشــکارانەی 

بــۆ  زیــادە  بەهــای  بــەاڵم  دەخــات،  دەر 

خــۆی دەبێــت دابــەش بکرێــت. لــە نــاو 

ســەررمایەدارانی پیشەســازی و بــە لەبەرچــاو 

ڕێگــەی  لــە  ســەرمایە  جووڵــەی  گرتنــی 

ــە  ــتەیەک هەی ــت )credit(ەوە، ئاراس کریدی

بۆئەمــەی کــە بەهــای زیــادە بــەو ڕێژەیــەی 

قازانــج  وەک  دەکات  زیــاد  ســەرمایە  کــە 

دابــەش بکرێــت_ واتــە پێکهێنانــی نرخەکانی 

 )prices of production( بەرهەمهێنــان 

 transformation( گۆڕانــدن  پرســی  و 

problem(. بەهــای زیــادە هەروەهــا بــە 

ڕانــت  وەک  تــری  فۆرمگەلــی  و  شــێوە 

)rent(_ کــە لــەو بــارەوە پێوەندییەکانــی 

 )landed property( خاوەنداریەتیــی عــەرز

دیاریکــەرە_ و قازانــج )interest(دا دەســتی 

بــارەوە  لــەو  کــە  دەگیرێــت،  بەســەردا 

دەبێــت ســەرمایەی دارایــی شــی بکرێتــەوە. 

 )competition( ــەری ــاری ئەمــە، ڕکاب زێدەب

ناوگــری  بەرهەســترتین  و  ئاڵۆزتریــن 

دابەشــکارییە، کــە بــۆ منوونــە، ئەگــەری ئەوە 

دەدات کــە ئــەو کاتــەی بــازاڕەکان بــۆ هێــزی 

کار لەچــاو حەقدەســتەکان لەبــارە، هەندێک 

بەهــای  بەشــێکی  حەقدەســتەکان  جــار 

زیــادە بگرنــەوە.

بێن فاین






