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  ک ڕوونکردنه وه یه
------------------  

 دایه ، تزی ڕه خنه یه آی زانستیانه ه وه ی له دوو توی ئه م نامیلكه یهئ
  .ی مارآسیستانه یه، له تزی ئایدیالیستانه ی ئیكۆنۆمیسته آان

 په یوه سته به ڕه خنه گرتن له فكری ئه م ڕه خنه یه، زیاتر و زیاتر
ئه و  منسوری حیكمه ت ده ربی سه رخه تی کهآۆمۆنیزمی آركاری،

 نامیلكه یه ی منسوری فكره ئیكۆنۆمیسته یه، ئه م ڕه خنه یه زیاتر له و
سیاسه تی ڕكخستنمان له نو ( دوت  آه له ژر ناونیشانی دهحیكمه ت  

  .یه) آركاراندا
     وه ی سیمینارك آه بۆ ئه و نامیلكه یه ی منسوری وه بوآردنه 

حیكمه ت گیرابوو له الیه ن منسور خۆیه وه ئه ویش له ژر ناونیشانی 
 .بوآردبووه وه) ده ر باره ی سیاسه تی ڕیكخستنی آركاریمان ( 
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  ئیكۆنۆمیسته آان نونه ری زانستی بۆرژوازین
  

  آی آورت پشه آییه
-------------  

ئه و مه فھوومه ی قسه و باسك آه له سه ر خه باتی ئابووری هه بت، ئمه له گه ڵ ناوبردن

 چینی آركاردا ته نھا ئه وه مان دته به ر چاو آه به مادییه ت بینینی له ژیانی ڕۆژانه ی

  .آشمه آشی نوان پۆلیتاریا و خاوه ن آاره

ئه و آاره آه خه . ۆرمك به ده ست دتبه سه ر آه وتن گه یشتنی ئه و خه باته، ته نھا ڕیف

پیاده باتی ئابووری تیادا ده آرت به میحوه ری سه ره آی خه بات ته نھا له نه قابه یه آدا 

  .ده آرت

ئه گه ر ئمه جونه وه یه آی ماددی مه وجوود له آۆمه گای ئه وروپادا ببینین و المان ڕۆشن 

 ئه وروپادا ته نھا  یه آتی یه آركاری یه آان لهبت، آه سه ندیكا آركاری یه آان یان

بۆ آركاران آه خاك آه به ده ستی یه وه بده ن بۆ چینی آركار ئه ویش ڕیفۆرمكی بچووآه 

ئه مه ش له چاو پشكه وتنی ته آنه لۆجیای پیشه سازی له ئه وروپا و له زۆرك له 

هه ر ئه م سه ندیكا و یه آتی یه آركاریانه  وه ك به  .ووتانی تری جیھاندا هیچی وانی یه

یه بۆ ر به ستك ڕگرن له به رده م ڕه وتی دژایه تی چینایه تی و به رینی ئه و دژایه تی 

  .چینی آركار له  به رامبه ر خاوه ن آار و ده وه تدا بچووك و به رته سك ده آه نه وه

به آورتی ئاو ده آه ن به سه ر ئه و ئاگره ی آه له نوان چینی آركار و بۆرژوازی دا په ره ده 

ی و ستن، ئه و ئاگره ی آه بۆ یه ك البوونه وه ی جگیربوونی باری ئه خالقی و فه لسه ف

  . به یه ك دیویدا ئه خاتاو آۆمه ڵ تین ئه سه نت وئایدیۆلۆژی آۆمه یه تی چینه آانی ن

ناآرت و .  هه روه ها خه باتی ئابووری به و شوه یه ی آه له الی ئیكۆنۆمیسته آان هه یه

  .نابت به هه موو ئه ساسكی جوونه وه ی چینایه تی چینی آركار
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) پۆلیتاریا و سه رمایه دار ( ت بوونی دوو چینه آه ی ناو آۆمه ڵ هه ر له سه ره تای دروس

خه باتی ئابووری بۆ چینی آركار  به چاره سه ری ته واوه تی دژایه تی چینایه تی چینی 

  .آركار و سه رمایه دار نه گه یشتووه

 ی آۆتایی واته بۆ البردنی په یوه ندی آار و سه رمایه له سه ر شانی پۆلیتاریا به نه تیجه

هه روه ها گۆڕانی آۆمه یه تی مژووی به شه ریه ت له سه رده می سه رمایه . نه گه یشتووه

  .داری دا به خه باتی ئابووری به ده ست نایه ت

هه روه ها بۆ گۆڕانی نیزامی سه رمایه داری پویست به آاری سیاسی و شۆڕش گی 

ه پویست به ووشیارآردنه وه ی پۆلیتاریا پۆلیتاریا ده آات، بۆ ئه م آاره شۆڕش گی ی

ده آات، بۆ ئه وه ی بتوانت خۆی له و آایه آۆمه یه تی یه دا بناسنت و آاره آانی به 

  .باشی ج به ج بكات

****************************************************************************************  

  ئیكۆنۆمیزم و سیاسه ت

------------------------  

ئیكۆنۆمیزم خاسیه تی بیرآردنه وه ی ئابووری یه آانه، واته ئابووری زانه بۆرژوازیی یه آان 

بۆ پیرۆز ڕاگرتنی نیزامی سه رمایه داری، ئابووری زانه آان به به رده وامی له هه وی ئه وه 

 داری دا په یوه ست بت به دان آه هه موو ژیانی پۆلیتاریا له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه

خه باتی ئابووری یه وه، ئه ویش وه ك آارآردی هاوبه شی  آاری سه رمایه داری بۆ ئه وه ی 

بچوآترین جونه وه ی شۆڕشگی پۆلیتاریا له هیچ ناوچه یه ك له ناوچه آانی دنیادا سه 

بمنت ب ئه وه ی رهه نه دات و آشه ی نوان پۆلیتاریا و سه رمایه داران وه ك خۆی 

  .دژایه تیه آه تووندوتیژ بكرته وه

واته به مانایه آی تر ئیكۆنۆمیسته آان به به رده وامی هه وڵ ئه ده ن آه پۆلیتاریا دووربكه 

وته وه له سیاسی بوونی خۆی وه ك سیاسی یه آی سه رده م، بۆ ئه وه ی گیانی ڕووبه ڕوو 
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ه رده می سه رمایه داری دا له جموجۆدا نه بت و خه بوونه وه ی آۆمه یه تی گه وره له س

  .فه بكرت

 ته نھا یتاریا الی ئیكۆنۆمیستك ئه بت آه واته خاسیه تی بیرآردنه وه و جونه وه ی پۆل

و ته نھا هه ر په یوه ست بوون بت به خه باتی ئابووری یه وه آه بۆ خۆی ئه م خه باتی 

 خاوه ن آاره و نه آه ری آشه یه آی بچووآی پۆلیتاریا وئابووری یه ته نھا ده ستنیشان 

بووه ته آشه ی گه وره ی آۆمه یه تی پۆلیتاریا و سه رمایه دار، وه ك نیزام و آۆمه 

  .گایه ك

 آشه ی آۆمۆنیسته آان له گه ڵ خودی نیزامی سه رمایه داری دا آشه یه آی مژوویی گه 

ی به ده ست هنانی په یوه ندیه آی  آۆمه یه تی نووه ن، وره یه آه آۆمۆنیسته آان به دوا

آه ئه م آشه یه له سه رده می نیزامی سه رمایه داری دا وه ك جوونه وه یه آی سیاسی 

  .پۆلیتاریا آشه یه آی سه روه ڕ قووتر و گرنگتره

له نووسینه بالره وه بینه سه ر ئه و ده ربینانه ی آه منسوری حیكمه ت له نووسینك 

 ئه آات و ئه ا باس له خه باتی پۆلیتاریامنسور له الیه آدا ئاو" آانی دا ده ریبیوون

 حه یاتی خه باتی چینایه  آۆه آه یه آی سه ره آی وخه باتی ئابووری چینی آركار(( ت

 به رینی چینی آركاره له سیمای  ئاگاداربوونی آۆمه نیتی یه و زه مینه ی سه ره آی

   ))"سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا "٤ل. ینایه تی خۆیانچ

ئه گه ر به ئاگایی یه وه سه رنج له دنیا بده ین، ئه بینین آه دنیا وه ك دنیایه آی واقعی و 

ماددی، آشمه آشی هه موو ڕۆژه ی پۆلیتاریا و سه رمایه داران آشه ی بچووك و جوزئی 

  . ده آه وت، آه ئه ویش خه باتی ئابووری پۆلیتاریایه رخه باتی چینایه تی تیادا ده

ئه م آشه یه به نیسبه ت آۆمه گای سه رمایه داری یه وه آشه یه آی زۆر بچووآتره له و 

چوونكه داواآاری پۆلیتاریا له خه باتی ئابووری دا   .آشه گه وره مژوویی یه ی آه هه یه

خ ڕۆبچته خواره وه بۆ جه سته ی سه رمایه داران و ناچته سه ر داواآاریه آان آه تا مۆ

  .نیزامه آه یان
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ئه م داواآاریانه له ڕیفۆرمكی بچووك واوه تر ناچت، ئه م داواآاریانه هه ر له سه ره تای 

دروستبوونی ئه م دوو چینه وه توانین ئه بینین آه داواآاریه آان له مژووی جوونه وه ی 

 جیاوازی یه آی بچووك و گه وره له نوانیاندانیه له مژوویه آه وه آركارانی جیھاندا هیچ

آه ئه م داواآاریانه هه یه مژووی سه رهه دانی ئه م دوو چینه یه آه واته هه تا جوونه وه 

 چ جوونه وه یه آی ئابووری آركاران ده ستی بۆ له  یه ك سه روه ڕ سیاسی نه بت

   ؟ناوبردنی آاری به آرێ بردووه

خه باتی ئابووری آۆه آه ی  حه یاتی خه باتی چینایه آه واته جوونه وه ی آركاران وه ك 

  .خه باتی ئابووری جوزئی خه باتی چینایه تی چینی پۆلیتاریایه   .تی پۆلیتاریا نی یه

ه له به ر ئه وه ی آشه ی خه باتی ئابووری له نوان پۆلیتاریا و سه رمایه داران دا، آشه ی

آی زۆر بچووآتره له و آشه یه آه پۆلیتاریا بووه ته هه گری په یامه آه ی له مژووی به 

  .شه ریه تدا

ئه گه ر به ووردی بوانین له خه باتی ئابووری آركاران، له جونه وه ی ئه و خه باته دا هه 

ا ناسیۆنالیست و موو مه یلوو بۆچوونه آانی ناو آركاران هه ر له سه ندیكالیسته آانه وه ت

مه زهه بی یه آان هه ر هه موویان وه ك یه ك هاوآار و هاوخه باتی ئابوورین، ب ئه وه ی 

آه ئه ویان به ویان بزانت آه ئه مه وه ك جوون وه ك بۆچوون چه نده آوشنده یه له ڕگا 

  .ی دائاگاداربوون له واقعی آۆمه یه تی خۆیان له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه دار

واته خه باتی ئابووری بۆ پۆلیتاریا نابته سیمای ئاگاداربوونی ته واوه تی له په یوه 

  .آۆمه یه تی سه رمایه دار و پۆلیتاریا له نیزامی سه رمایه داری دا... ندی 

ئه گه ر پۆلیتاریا له خه باتی ئابووریی یه وه ئاگاداری سیمای چینایه تی خۆی ببوایه، ئه 

ایه له سه رده مانكی زۆر زووه وه ب بوونی آۆمۆنیسته آان له سه رتاسه ری دنیادا وا ئه بو

چونكه هه ر ئاگاداربوونكی آۆمۆنیستانه ی پۆلیتاریا، له ژیان و  .شۆڕش به رقه رار بوایه

گوزه رانی له نیزامی سه رمایه داری دا، ئیتر پۆلیتاریا ئه وه پ ده زانت آه گۆڕانی ته واوه 
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 یه، له چوارچوه ی نیزامیله ژیانی دا، له به رپابوونی شۆڕشی سۆشیالیستی زانستی داتی 

  .سه رمایه داری دا

به  ئه م جیاوازیانه ی له نوان ئیكۆنۆمیستك و آۆمۆنیستك دا جیاوازیی یه له به 

ید آه تجر .سیاسی آردنی  پۆلیتاریا و تجرید آردنی گیانی  سیاسیانه  له پۆلیتاریا دا

  .آردنی گیانی سیاسیانه له پۆلیتاریا خاسیه تی مه نھه ج و آاری، ئیكۆنۆمیسته آانه

خه باتی ه ندی ئابووری بنه مایه له په یو: مارآس له آاری به آرێ و سه رمایه دا ئه ت

  .چینایه تی چینی آركاردا

 واته په یوه ندیی  په یوه ندی ئابووری بریتی یه له ژرخانی آۆمه یه تی سه رمایه داری،

  .آار و سه رمایه له نیزامی سه رمایه داری دا ده ست نیشانی خه باتی چینایه تی ئه آات

  .واته خه باتی چینایه تی پۆلیتاریا له سه رده می نیزامی سه رمایه داریدا مه وجووده

ه ویش  ئش بۆخۆی جگای لكۆینه وه یه،ئیتر ئه م په یوه ندیی یه چۆن ئه گۆڕت  ئه مه 

  .گۆڕانكاری جه وهه ری یه له آۆمه گای سه رمایه داری دا

ئابووری  په یوه ندی: مارآس نات خه باتی ئابووری آۆه آه ی حه یاتی یه، به كو ئه ت

  .بنه مای خه باتی چینایه تی یه

  .خه باتی ئابووری و په یوه ندی ئابووری دوو باری جیاوازن له توانین و له واقع دا

 باتی  ئابووری جوونه وه یه آی عه فه وی آركارانه له گه ڵ سه رمایه داراندا، په یوه خه

  .ندی ئابووری په یوه ندی پۆلیتاریا له نیزامی سه رمایه داری یه وه ده ست نیشان ده آات

مه نسوری حیكمه ت آه ده ت خه باتی ئابووری آۆه آه ی حه یاتی خه باتی   چینایه تی 

ه وت وه ك وورده بۆرژوازی یه ك گیانی سیاسی بوون له پۆلیتاریادا بمرنت، آه یه ئه ی

  .خه باتی سیاسی آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تی یه

ئه م جۆره له بیرآردنه وه و دروست آردنی ئه و گیانه له جوونه وه ی پۆلیتاریادا قازانجی 

آه ئه مه ش بۆ به پراآتیك آردنی  هه وستی . یهگه وره ی بۆ بۆرژوازی و نیزامه آه ی تدا

  .پۆلیتاریا له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا سه روه ڕ توانینكی بۆرژوازی یانه یه
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هه روه ها ڕیزگرتنكی زۆر به به هایانه له جوونه وه ی عه فه ویانه ی پۆلیتاریا و آه م 

نه ی ئینسانه ووشیاره آۆمۆنیسته آان له ناو آردنه وه ی ده وروو آاری گه ری سیاسیا

پۆلیتاریادا گرنگی یه آی آه می نی یه بۆ به هزبوونی ئیتۆریته ی ئایدیۆلۆژیه تی بۆرژوازی 

  .له نوان آركاراندا یان له سه ر آركاران

هه روه ها یه آك له و تكه ڵ و پكه ی یه ی آه ئیكۆنۆمیسته آان به ده ستی ئه نقه ست 

ت ئه یكه نبئه وه یه آه خه باتی ئابووری ئه آه نه ئه وه ی آه . ت یان به زانیاری یه وه ب

  .ووجوودی سیاسی پۆلیتاری تیا نیشان ئه درت

آه ئه مه ش بۆ خۆی گه مژه یی یه آی زۆر ب په رده یه آه خه باتی ئابووری به خه باتی 

وری ته نھا آشه ی نوان آركاران و سه خه باتی ئابو. سیاسی پۆلیتاریا له قه ه م بدرت

آه ئه مه ش آشه یه آی بچووآی آشه آۆمه یه تی یه آان واوه ). خاوه ن آار ( رمایه داره 

به م آشه ی سیاسی پۆلیتاریا، آشه یه له     گه ڵ هه موو نیزامی سه رمایه . ترناچت

ناو سه عات آاركی آه م و آرێ یه آی وه داواآاری له خه باتی ئابووری دا له پ. داری دا

له وه به والوه ناچت آه له ڕیفۆرمك زیاتربت ئه مه ش هه ر له سانی زۆر له وه و . زیاتر

پشه وه ئه م آاره آۆتایی پ هاتووه آه ئیتر ڕیفۆرم بۆ آركاران ئه وه نی یه بجگه له 

  . ئه قه یه آی به تاداوڕانه وه نه بت لهسو

 ئمه ڕه ووتی به ره و پش چوونی آۆمه یش ببینین ئه و داواآاریانه نه چوونه ته ئه ئه گه ر

به م ووجوودی . و ئاسته ی آه پۆلیتاریا له ڕیفۆرمكدا گۆڕانكاری یه ك به ده ست بھنت

  .سیاسی پۆلیتاریا به دوای ئه وه وه یه یان ستراتیجی بریتی یه له نه مانی آاری به آرێ

ا شه ڕی بنه ڕه تی پۆلیتاری ووشیار  دابه زینی آرێ نی یه به كو له ناوبردنی هه روه ه

نیزامی آاری به آرێ یه ئیتر له نوان دوو جۆر له پۆلیتاریادا آه یه آكیان خه باتی 

ت و ئه ویتریان په آه ی حه یاتی ئه زانلیتاریای ووشیار به بیری ۆئابووری به آۆ

آه واته . آه ئه ویش له الی سه ره وه ڕوونم آردوه ته وه. یه آاندایهمارآسیزم، له داواآاری 

  .خه باتی ئابووری بریتی نی یه له ووجوودی سیاسی پۆلیتاریا
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 خه باتی ئابووری : ((مه نسوری حیكمه ت له سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا ده ت

ركار و بنه ڕه تی ترین و هه میشه بریتی یه له نه فسی موجوودییه تی سه ربه خۆی چینی آ

یی ترین شكه آانی خۆنواندنی ئه و چینه و نیشاندانی ووجوودی سیاسی ئه و چینه یه به 

  )). ٤ ل-"سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا ."رامبه ر به بۆرژوازی و سه رمایه

ركار آه داوای آری خه باتی ئابووری نابته ووجوودی سه ربه خۆی چینی آركار چونكه آ 

 سه رنه وی آه ره بۆ له زۆر زۆر حاه تی دا. زیاد ده آات، یان سه عات آاری آه م ده آات

سیاسه تی بۆرژوازی یان له ژر ڕآفی سیاسه تی بۆرژوازی دا آار ده آات هه روه ك چۆن خه 

ه آاندا ئه چته باتی ئابووری له میانه ی نه قابه آان و سه ندیكاآان و یه آتی آركاریی ی

  .ڕوه یان عه فه ویانه به رپاده آرت

 ئه مه ش ئه  سه ره آی بۆ پۆلیتاریا،هه روه ها آاتك ئه م جۆری آارآردنه ئه آرته آاری

داتی ده ستی بۆرژوازیی یه و ده وری آاریگه ریشی له جۆری آار و دامه زراندنی دا هه یه و، 

 سته ده آاته وه له آارآردنی سیاسیانه ی پۆلیتاریا له داباندنی پۆلیتاریای تیادا به ر جه

 .. چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا

واته خه باتی ئابووری نه فسی موجوودییه تی سه ربه خۆیی پۆلیتاریا نی یه له آۆت و به 

  .ندی سیاسه تی بۆرژوازی

 سه ربه ۆلیتاریا بوونیده بت پ .تآه واته به رامبه ر آارك آه بۆرژوازی آارآه ری ب

خۆیی خۆی بپارزت آه آۆت و به ندی سیاسه تی بۆرژوازی له ڕچكه آاری بۆرژوازیانه بۆ 

ئه وه ی بتوانت ئه رآه بنه ڕه تی یه آانی خۆی له گه ڵ سه رمایه داری و نیزامه آه ی دا ڕوو 

 هه موو حاه تكدا، آه ئه ویش چه آداربوونه، به بیروبوای مارآسیزم له. به ڕوو بكاته وه

بۆ له به یین بردنی هه موو دیدو بۆچوونكی غه یره واقعی و مه زهه بی و ناسیۆنالیستی و 

خه باتی ئابووری به به رده وامی ووجوودی   .ڕاسیستی و فاشیستی له دیدو آرده وه آانی دا

 داواآاری سیاسی یه به م ئه وه ی آه به شكك ته واو آامل نی یه،. هه یه له نو آركاراندا

له الیه ن پۆلیتاریاوه بته وت و نه ته وت به به رده وامی له ناو آركاراندا داواآاری 
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به م آاتك آه آۆمۆنیسته آان به شداری ئه آه ن له ناو، ئه و خه . ڕیفۆرم بوونی هه یه

اتی چینایه تیان، نابت خه باتی ئابووری بیكه نه آۆه آه ی خه ب) خه باتی ئابووری(باته دا

به كو ئه بت آاری سیاسی به بوای مارآسیزم له نویاندا په خش بكه ن بۆ ئه وه ی هه 

رچی زووتر و زیاتر ڕوو له گه شه ی سیاسی بكه ن و داواآاریی یه آانیان زۆر له وه به والوه 

  .بچت آه بۆرژوازی زۆر ناآۆك نی یه له گه یدا

كار بۆ له خه باتی ئابووری دا به شداری آرد ئیتر بۆ ئه و وه هه روه ها ئه وه ی آه آر

به م به پچه وانه وه . ئینسانانه ناتوانیت بیت آۆمۆنیسته هه تا ڕووترین آركاریش بت

ووشیاری آۆمۆنیستی هه بوو ئه وا ئه م داواآاریانه ی  له خه باتی ئابووری دا له الیه ن ئه 

  .ه آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تیوآركاره ووشیارانه وه، ناآرت

مه نسوری حیكمه ت زۆر ئیكۆنۆمیستانه ئه ڕوانته ئه و هه سووڕانه و وه داواآاریی یه 

آانیان هه ر له و ئاسته به ر ته سكه دا ئه هته وه آه بۆرژوازی و سه رمایه داران پیان 

  .ناخۆش نی یه

 به شی ۆه آه ی خه باتی چینایه تی وابووری آ خه باتی ئ: ((مه نسوری حیكمه ت ده ت

جیانه بووه وه ی خه باتی آۆمۆنیستی یه حووزوری هه سوڕاوانه و، له م مه یدانه دا به 

شكه له ته عریف و پناسه ی ئمه وه ك آركار و آۆمۆنیست بجگه له ده وره شۆڕشگه 

  ))."آركاران داسیاسه تی ڕكخستنمان له نو " ل ) ئه ودیو  ( ٤ ل-.آان

به م نابت به چك بۆ مه نھه جی . خۆزگه جارك ئه م آۆه آه یه ببوایه به چك

له به ر ئه وه ی هه ر ده ست بردنكی پۆلیتاریا بۆ ده سه تی سیاسی به . ئیكۆنۆمیسته آان

  .رژه وه ندی ئه مانیشی تدا ده آه وته مه ترسی له ناوچوونه وه

اری ئیكۆنۆمیسته آان ته نھا ئه وه یه له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری له به ر ئه وه آ

دا، پۆلیتاریا چه واشه بكه ن له شۆڕشی خۆی  وه آارك بكرت آه خه باتی ئابووری به س 

بت بۆ پۆلیتاریا زه مینه ی شۆڕش خۆش نه بت بۆ له ناوچوونی سیسته می سه رمایه 

  .داری
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 ته نھا له ته نھا آارك آه سیاسی بت بهوری حیكمه ت بت ئه بت به و ووته یه ی مه نس

به م بۆ آۆمۆنیسته آان ئه م جۆره آارآردنه مایه ی شه . سه رده مه شۆڕشگه آاندا بكرت

چونكه پوویسته به به رده وامی آۆمۆنیسته آان ووشیاری له باره ی ژیان و . رمه زاریی یه

  ئه ویش    ته نھا شۆڕشه و به سن پیان، آه تاقه ڕگا چاره گوزه رانی پۆلیتاریا به خش

به وه ی آه بتوانن له ئه ساسه وه بینای شۆڕش دروست بكه ن به و ئوسوڵ آاره، تایبه تی 

  .یه ی خۆیان

آه آاتكیش آۆمۆنیسته آان له گه ڵ پۆلیتاریا هاوآار ده بن هه ر به خاتری ئه وه یه آه 

نه وه ك له خه باتی ئابووری دا ئیتر ڕابگه . آرده وه ی بكه نه وهئاینده ی شۆڕش نزیك به 

  .یه نرت ئه مه آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تی پۆلیتاریایه

 له به شی هه ره زۆری ژیانی : ((له به شكی تری قسه آانیدا مه نسوری حیكمه ت ده ت

ت آارانه ی آركاران بۆ خۆی ته چینی آركاردا خه باتی ئابووری زیاترین ووزه ی خه با

وه . رخان ده آات له نو دی ئه م خه باته دا ڕابه رانی شۆڕشگی آركاران په روه رده ده بن

زی خۆی ئاگادار ده بكار له سیما و مه وجوودییه تی سه ربه خۆو له ه٤ل. چینی آر " 

ی له م به شه ی سه ره وه ئه گه ر به وورد  ))."سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا

بوانین ئه وا ئه بت جۆری ئاگاداربوونی آركاران له حاڵ و وه زع و گوزه رانی ژیانی خۆی 

  له میانه ی خه باتی ئابووریی یه وه ئه بت چی بت؟

ب گومان بجگه له و ئاگاداربوونه وه یه نه بت آه آركاران آشه ی ڕۆژانه ی هه یه له گه ڵ 

اران دا بۆ به ده ست هنانی نانكی زیاده  آه نانی زیاده نی یه له  سیسته می سه سه رمایه د

  .رمایه و آاری به آرێ دا

هیچ ئاگاداربوونك نی یه له خه باتی ئابووری دا، به رامبه ر به و ئاگاداربوونه ی آه 

آه  نیه وهپۆلیتاریایه آی ووشیار هه یه تی  له باری ژیان و گوزه رانی خۆی و هاوچینه آا

لره دا پۆلیتاریا به آاركی سیاسی، یان زیاتر و ڕۆشنتر بین به خه باتی سیاسیه وه په 

  .یوه ست ئه بت و دامه زراندنی په یوه ندی سۆسیالیستی به رهه م هنان ستراتیژی ئه بت
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انی ئه  له ڕووی به ده ست هنئه م ئاگاداربوونه له گه ڵ ئه و ئاگاداربوونه ی تر جیاوازه،

آه آركاران آاری خۆیانی . رناتیفی له آۆمه گای سه رمایه داری دا له هه ردوو باره آه داته 

  .له گه دا ده آه ن

وه هزی پۆلیتاریا له خه باتی ئابووری دا هزكی گه وره ی ئه وتۆ پیشان نادات وه ك ئه و 

 ست هنانی ڕیفۆرمكه و هیچی تر، هزه ی پۆلیتاریا له خه باتی ئابووری دا ته نھا بۆ به ده

  .یان داواآاریی یه آی ئیسحیانه یه و هیچی تر

به م وه ك داواآاری سیاسی پۆلیتاریا و آاری سیاسی پۆلیتاریا به ده ست هنانی ده سه 

  .تی سیاسی پۆلیتاریایه بۆ بنه بآردنی چه وساندنه وه یه له سه ر پۆلیتاریا

زۆر له یه آتره وه جیاوازن ئه وه ی آه پۆلیتاریا ئیسحكی بچووآی بۆ ئه م دوو ناوه ڕۆآه 

 یه وه و ئه ئه آرت له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا له سایه ی خه باتی ئابووریی

پۆلیتاریا خۆی سه رچاوه آانی به رهه م هنان به ده سته وه ده گرت له آایه ی وه ی آه 

 یه تی ده سه تی خۆی داآۆمه.  

وه له بۆته ی خه باتی ئابووری دا ڕابه رانی شۆڕشگیان به واتایه آی تر آركارانی 

آۆمۆنیست له خۆوه و ب آارآه ر دروست نابن هه تا آارآه ری بیری سۆسیالیزمی زانستی وه 

واته آارآه ری بیری سۆسیالیزمی زانستی وه  .ك ووشیاریی یه آی سیاسی له سه ریان نه بت

  . گه زكی فه عال بۆ دروستكردنی ئه م ڕابه ره شۆڕشگه ده ورگی سه ره آی یهڕه

له زۆر آاتی دا خه باتی ئابووری جوونه وه یه آی عه فه وی ده رده آه وت، به م له هه 

سروشتی پكه وه ژیانی دوو جه مسه ره ) خه باتی ئابووری(موو آاتكدا ئه م جوونه وه یه

  .یه تی یه آه ی آۆمه گای سه رمایه داری یهجیاوازه آۆمه 

هه روه ها  ڕه گه زی به ئاگای آۆمۆنیست له ژیانی آۆمه یه تی پۆلیتاریادا له ناوه ندی 

وه زیاترین ووزه ی خه بات . خه باتی ئابووری دا ڕابه رانی آۆمۆنیست په روه رده ده آات

ا، خه باتی سیاسی یه نه ك ئابووری به مانا آارانه ی پۆلیتاریا له نیزامی سه رمایه داری د

  .گشتی و به خاسیه ته تایبه تی یه آانی یه وه
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ئه و آایه آۆمه یه تی یه . خه باتی ئابووری له گه ڵ ژیانی پۆلیتاریا و سه رمایه دار دایه

ی، ئه م آاره ی تدایه نیزامی سه رمایه داری یه آه به به رده وام خه باتی ئابووری 

به م ووزه یه ك به مانا آۆمه یه تی و سیاسی یه آه ی ووزه یه آی . تاریا هه یهپۆلی

  .بچووآه خه باتی ئابووری له به رامبه ر خه باتی سیاسی دا

چونكه خه باتی سیاسی پۆلیتاریا هاوبه شی خه باتی ئابووری ده آات، به م نایكاته آۆه 

رین ووزه ی خه باتكارانه ی آركارانی آۆمۆنیست آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تی، وه زۆرت

له و ناوه نده دا به دوای خه باتی ئابووریی یه وه ناڕوات، چونكه آركارانی آۆمۆنیست 

زۆرترین ووزه ی خه باتكارانه ی خۆیان ده خه نه پناو جوونه وه یه آی سیاسی سه ربه 

 خۆیان، زۆرترین ووزه ی خه خۆی خۆیان، وه بۆ به ده ست هنانی ده سه تی سیاسی

  .باتكارانه ی خۆیانی بۆ سه رف ده آه ن

ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ته یفكی ته واو سیاسی یان به واتایه آی تر هه وست گیری 

  .سیاسی ڕۆشنی ڕۆژانه ی خۆیان هه یه له به رامبه ر نیزامی سه رمایه داری دا

كی ته واو سیاسی نه بن ئه وا ده بت ئه م ته یفه ئه گه ر ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ته یف

نه قابیه ك یان ئیكۆنۆمیستك یان تریدیۆنیستك یان سه ندیكالیستك له آار و .. وه ك

  .آرداری ڕۆژانه یاندا هه وست بگرن

  .ته یفی آركارانی آۆمۆنیست و هه موو ته یفه آانی تر وه ك یه ك بن له تیۆر و پراآتیكیاندا

 كارانن بۆ زیاتر گه  بهكارانی آۆمۆنیست عونسوری ووشیار و به ئاگای ناو آرم ته یفی آر

هه روه ها بۆ زیاتر ڕوون آردنه وه ی . شه دارآردنی جوونه وه ی سیاسی له ناو آركاراندا

ته واوه تی ئه م باره جیاوازیانه له ناو ته یفه جیاوازه آاندا ئه بت بزانین آه ته یفی 

نی تریدیۆنیست ته یفكی ئیسح خوازن، به م آاری سیاسی ناآه ن و ڕه فزیشیان نی آركارا

  . یه
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سیاسه تی تریدیۆنی بۆ چینی آركار به ووردترین شوه (( : آه واته هه ر وه ك لینین ده ت

ص . بۆ چینی آركار. ه)ته ئكید هی لینین."  سیاسه تی بۆرژوازیه تبریتی یه له 

 )).ارتقدمد. ماالعمل"١١٢

به م سیاسه تی ته یفی آركارانی آۆمۆنیست سیاسه تی داواآردنی به ده ست هنانی یه ك 

سه رده می مژوویی یه بۆ آۆمه گای مرۆڤایه تی ئه ویش سۆسیالیزم و آۆمۆنیزمه آه 

 هه روه ها بۆ هه موو ته یفه ردنی ئه و سه رده مه یهدیكتاتۆریه تی پۆلیتاریا فه راهه م آ

  ..انی تریآ

وورده بۆرژواز و ڕیفۆرمیست و ئیكۆنۆمیسته آان و باه آانی تری بۆرژوازی و ته یفی 

  .آركارانی آۆمۆنیست جیاوازیی یه آه ی سه ره وه ڕاستن

بۆ زیاتر بینینی توانینی ئیكۆنۆمیستانه ی مه نسوری حیكمه ت ئه وا به شك له ووته آانی 

به آرده " ته یفی آركارانی آۆمۆنیست " ده ب ئه م ته یفه : ((ده خه مه به ر چاو آه ده ت

ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ناتوان و ناب وه . وه له شك و شوه ی دیاریكراودا ڕكبخرێ

ك آه ته نیا سیاسی بوه یا به زۆری بیبینیته وه پشت به سونه ت و نه ریتی له -ك ڕه ووت 

" ه آی ناوخۆیی به ڕكه وت و آاتی و ئاماتووری ببه ستخۆوه دامه زراو و جۆره یه آگرتووی

ئه مه ی آه له به ر چاودایه له    )).١١ل" سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا

بیروبۆچوونی بۆرژوازیانه ناچت به والوه آه داخوازی هشتنه وه ی گیانی پۆلیتاریایه به 

  .ركاراندا ئه بینرتوگیانه ئیسحیانه ی آه له ژیانی ڕۆژانه ی آ

ئه وا ده . به م آاتك آه ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ناول ئه نین و به آرده وه ده یبینین

گه ینه ئه و ڕاستی یه آه ئه م ته یفه پ چه آه به بۆچوونی مارآسیزم و جیھان بینی قووی 

  .له باره ی ژیان و گووزه رانی پۆلیتاریاوه هه یه

ئه م .  هه یه هه سه نگاندنی وورد و واقعیه ی آه پۆلیتاریای پ گه یشتووهبه پی ئه وسات

ته یفه یه ك ستراتیژ له به رده می دا هه یه آه ئه ویش ده سته ڕاگه یشتنی مرۆڤایه تی یه به 
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ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ئه وه ی ال ڕۆشنه آه آشه ی سه روه ڕ له گه ڵ یه . آۆمۆنیزم 

  . یه تی دا هه یه آه نیزامی سه رمایه داری یهك نیزامی آۆمه

هه روه ها ته یفی آركارانی آۆمۆنیست، ئه وه ی ال ڕۆشنه آه آۆتایی هنان به م چه وسانه 

وه و نا عه داله تی یه ته نھا به له ناوچوونی نیزامی سه رمایه داری یه و، به ده ست هنانی 

به م بۆ ئه . آۆتی چه وساندنه وه ڕزگاری ده بتسۆسیالیزم و آۆمۆنیزمه آه مرۆڤایه تی له 

م آاره یان ئه م په یوه ندی یه آۆمه یه تی یه پویست ده آات، آه پۆلیتاریا سه روه ڕ 

  . به رجه سته و آارگوزار بكاتان و به رین له هه موو جیھانداجوونه وه یه آی سیاسی پ

كارانی آۆمۆنیست و هه موو پۆلیتاریا ڕاده آه واته ئه م آاره آه له سه ر شانی ته یفی آر

به م .  به زه رووریه ت ته یفی آركارانی آۆمۆنیست ته یفكی سیاسی ده بنرئیت. وه ستت

ئه وه ی آه آركارانی آۆمۆنیست آرداری ووشیاربوونه وه ی پۆلیتاریا له هه موو ناوه نده 

ه آات، ته نھا به خاتری زیاتر و زووتر آاندا ئه بات به ڕوه و آاری لباوانه ی تدا د

  .سیاسی بوونه وه ی پۆلیتاریایه

آاتك، ته یفك آاركی سیاسی له سه ر شانی ده بت و آرداری سیاسی ئه نون ئیتر چۆن 

  .ئه بت ئه م ته یفه سه روه ڕ سیاسی نه بت

 یه و به م   هه موو وه لره وه ده گه ینه ئه و بوایه ی آه هه موو آركارك آۆمۆنیست نی

به م   ).مه به ستم آۆمۆنیسته واقعی یه آانه( آۆمۆنیستك آركاركی ته واو ووشیاره 

ووشیاری سیاسی له ناو خه باتی ئابووری دا دروست نابت، به كو له ده ره وه ی خه باتی 

وان آركار و له ده ره وه ی بازنه ی په یوه ندی یه آانی ن. ئابووری یه وه دروست ده بت

  .خاوه ن آاردا دروست ده بت

آه واته ئه بت بگه ینه ئه و به ر ئه نجامه ی آه هه موو آۆمۆنیستك سیاسه ت آاركی سه 

وه ئه و آاته ی آه ته یفی آركارانی آۆمۆنیست به ته . رده می بۆرژوازی و سه رمایه داری یه

 هه موو آاركی عه فه وی آركاری به ابینرت یان ئه یانه وت آهیفكی ته واو سیاسی ن

ئه مه ش بجگه له خزمه ت آردنی گه . آاركی ووشیارانه و آۆمۆنیستانه له قه ه م  بده ن
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وره به بۆرژوازی هیچ آاركی تری تدا نامنته وه هه روه ها به تیۆر و پراآتیكیش 

  .بۆرژوازیانه یه

می سه رمایه داری دا به تیۆر و پراآتیكی آه واته آاری ئیكۆنۆمیسته آان له میانه ی نیزا

داباندنی پۆلیتاریایه له آاری سیاسی و هه ودان بۆ دوورخسته وه ی پۆلیتاریا له آاری 

ووشیاری سیاسی له نو خۆیانداو خۆش باوه ڕآردنی پۆلیتاریا به آۆمه ك ڕیفۆرمی 

 باتی ئابووری له الی بچووك و به آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تی دانانی خه

  .پۆلیتاریا

دان نان به وه ی آه آاركی . ئه مه وه ك ڕۆن دانی پۆلیتاریا له سمی پۆلیتاریا خۆی

  . خرخوایانه ی بۆ پۆلیتاریا آردووه

وه هه .   سه روه ڕ ئه م آاره خزمه تی گه وره یه به سه رمایه داران و نیزامه به آرێ آه ی

ه وره یه بۆ پۆلیتاریا آه آاری شۆڕشگی بخه یته پاڵ آاری پیشه روه ها هه ه یه آی گ

  .یی

****************************************************************************************  

  حیزب و ڕكخستن

-----------------  

 ده سه ت گه حیزب وه سیله ی ڕكخستنی پته وو یه ك بوای پۆلیتاریایه، وه سیله ی به

هه روه ها حیزب ڕابه رایه . یشتنی پۆلیتاریایه، وه سیله ی ووشیاری سیاسی پۆلیتاریایه

تی جوونه وه ی عه فه ویانه ی آركاران ده آات و شوه ی ڕكخستنكی  به دیسپلینی پ ده 

ه هه موو حیزب آار ل. دات و ئاسۆی ڕۆشن ئه خاته به رده م په رچه می ئه م جوونه وه یه

ناوه نده آاندا ئه بت بكات بۆ ئه وه ی ستراتیژی خۆی به رجه سته بكاته و عه مه لی بكاته 

وه، حیزب ڕكخستنی سیاسیانه ی پۆلیتاریایه آه داواآاری سیاسی تیادا به رز ئه بته وه و 

  .به یه ك جه سته و یه ك ده نگ و یه ك بوا به ڕووی آۆمه یدا ئه آاته وه
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یزب ئه بته حیزبكی آۆمۆنیستی بۆ پۆلیتاریا آه هه گری ستراتیژو ئامانجی آاتك ح

یان زیاتر آارآردن بۆ به ده ست هنانی ئه و په یامه مژوویی یه آه . مژوویی پۆلیتاریا بت

ئه ویش به ده ست هنانی ده وری . پۆلیتاریا له سه رشانی یه تی به نه تیجه ی بگه یه نت

مه نسوری حیكمه ت  له سه ر به آركاربوونی  .تاریایه له آۆتی آرێ گرته ییجیھانی پۆلی

  ,حیزب ئاوا باس ل ده آات

 ئمه ئه م سونه ته ی خه باتی دژی آۆمۆنیستی ڕه ت ده آه ینه وه، وه     ئه وه : (( ده ت

شانده ری ئه و آه ئه و ته یفه به ئیكۆنۆمیزم تاوانبارمان ده آه ن به گه یه ك ده زانین آه نی

سیاسه ."ڕاستییه یه آه حیزبی آۆمۆنیستی ئران ڕووی چینی آركاره و   سه ر به و چینه یه

ئه گه ر سه ندیكایه ك ببینین له ڕووی ئه ندامیتی   )). ٤ل" تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا

به .  نناو آۆمهیه وه زۆرینی ئه ندامانی ئه و   سه ندیكایانه آركارانی ڕشته جیاجیاآانی 

آه واته  هه ربه ئه ندام .  سه ربه ڕه ووت و ئایدیۆلۆژیه تی بۆرژوازینم ئه م سه ندیكایانه

هه . بوونی آركار له حیزبدا نابته ئه وه ی آه حیزب ڕووی واقعی خۆی له نو آركاراندایه

و له جیھاندا روه ها نموونه له سه ر ئه حزابه جیاجیاآانی بۆرژوازی بھنینه وه لره 

له گه . زۆرانك له آركاران ئه ندام گیری حیزبه آانن آاری هه سووڕاوانه شی تدا ده آه ن

هه ر له . ڵ ئه وه شدا ئه م آارانه آاری دژ به حه قیقه تی سیاسی بوونی خۆیه وه یه تی

ه م جۆره بۆچوونه آانی مه نسوره وه پلیمك بكه ین ئه وا ده گه ینه ئه و نه تیجه یه ی آه ئ

به كو حیزبی ، ,سیاسی آۆمۆنیستی پۆلیتاریانینحیزبانه ی به ناوه ڕۆك سه ندیكان حیزبی 

ئه و بۆچوونه ی مه نسوری حیكمه ت له پۆلیتاریالیزمكی درۆزنانه به والوه . بۆرژوازین

آه واته هه ربه ئه ندام بوون له و جۆره حیزبه ی آه ئه بته حیزبی   .هیچی ترنی یه

ت آاری مه نھه جی بۆرژوازی یهئیسۆلیتاریا مه وجوودبك آه تیایدا بۆ پسه . حات، آار

. ندیكایه آیش سه ر به چینی آركاره، به م داواآاری بۆرژوازیانه ی تیادا ده برت به ڕوه

آه حیزب سه ربه و چینه ده بت یان نابت، مه نھه جی سیاسی و به رنامه ی و پراآتیكی ئه 
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 میحوه ری سه ره آاتك آه حیزب. نه آانی ده آات ده ست نیشانی واقعی سه ربه چیو حیزبه

  .آی هه سووڕانی خه باتی ئابووری ئه بت ئیتر حیزب ئه بت به حیزب له پناو ڕیفۆرمدا

ئه و جه ره یانه ی وا ئیدیعای : (( مه نسوری حیكمه ت له به شكی نووسینه آانی دا ئه ت

 ئه گه ر نه توان له نو دی خه باتی ئابووری دا جگای خۆی بكاته وه ئه .آۆمۆنیزم ده آات

و جه ره یانه ی نه توان پشه وانی خه باتی آركاران بگرته به ر ئه و جه ره یانه ی نه 

توان له م مه یدانه ی خه باتدا ڕگا آه ره وه و ڕكخه رو   ڕابه رب هه رگیز ناتوان جه ره 

آۆمۆنیزمی آركاری له ئران و حیزبی آۆمۆنیست به تایبه ت ده ب خه . ری بیانكی آركا

سیاسه تی ڕكخستنمان ."باتی ئابووری بكه ن به میحوه ركی سه ره آی ی هه سوڕانی خۆیان

   )).٤ل" له نو آركاراندا

هه له م به شه ی سه ره وه دا بۆمان ده رده آه وت آه مه نسوری حیكمه ت هه موو آارو 

سوڕانی حیزبی آۆمۆنیست و حیزبی آۆمۆنیستی آركاری آه ئستا بوونی هه یه  هه موو جه 

ده ل و پلیمكه آانی حیزب آه هه ب سه روه ڕ یه آش و قه باره ی  دیدكی ئیكۆنۆمیستی به 

دا آه " برنشتین" ئه مه ش ته واو هاوتایه له گه ڵ ئه و بۆچوونه ی . والوه هیچی تر نه بت

یویست حیزب بگۆڕت  له حیزبك بۆ شۆڕشی آۆمه یه تی بۆ حیزبكی دیموآراتی بۆ ئه 

دا زۆر به باشی  و به ووردی  لی دواوه و " ماالعمل " ڕیفۆرمی آۆمه یه تی آه لینین له 

خستوویه تی یه ژر میكرۆسكۆبی بیروبۆچوونه آانیه وه لره دا ئه وه ده رده آه وت ئه و 

نامۆنابت به بۆرژوازی و .  نسوری حیكمه ت داوای ده آات و آاری تدا ده آاتحیزبه ی آه مه

چونكه حیزب خه باتی ئابووری پۆلیتاریا ناتونته وه له بۆته ی حیزبی . سه رمایه داران

آۆمۆنیستدا، به كو حیزبی آۆمۆنیست له بۆته ی خه باتی ئابووری پۆلیتاریادا ئه تونته 

آاری ڕابه رایه تی حیزبی آۆمۆنیست الی مه نسوری حیكمه ت و ڕچكه و ئه مه ش وه ك . وه

ڕبازی سیاسیانه ی حیزب وه ك تیۆر و میتیۆد ئه آاته آاری ڕۆژانه ی پۆلیتاریا له به رامبه 

نابت حیزبی آۆمۆنیست دابه زت بۆ آاری پیشه یی به كو ئه بت . ر خه باتی ئابووری دا

ئه بت حیزب هه .  بۆ ئاستی آاری حیزبی و سیاسی پۆلیتاریاآاری پیشه یی سه رآه وت
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واته ئه و سیاسه ته . ست به آاری سیاسی زیندوو ئه ویش به هاندانی سیاسی زیندوو

سائیده ی آه له آۆمه دا هه یه به پی ظرفیه ته آه ی له به رامبه ری دا آاری سیاسی 

  ...آۆمۆنیستی بكرت

 له وه ده آات آه ئه بت حیزب پشه وانی خه باتی ئابووری  هه روه ها آه مه نسور باس

آركاران بگرته به رو له هه مان آاتیشدا خه باتی ئابووری ئه آاته میحوه ری سه ره آی هه 

 مه نسوری حیكمه ت حیزب ده آه ئیتر به ته واوه تی ئه وه ده رده آه وت  . سوڕانی حیزب

به م .  نه زه ری تدا ئه برته ڕوهدیكایه ك آار ویان وه ك سه نآاته سه ندیكایه ك 

حیزبی آۆمۆنیست آاتك پشه وانی خه باتی ئابووری آركاران ئه گرته به ر یه آه م آار، 

 ده زگا فیكریه ی آه ڕابه رایه تی آاروآرداری ده آات هه یزب ئه وه یه آه ئه بت ئه وبۆ ح

انه یان ڕیفۆرمیستانه بۆ دیدكی ڕه ووشتی واقعی و بوه شنته وه له بۆچوونی ئیكۆنۆمیست

ئمه ده مانه وت ته یفی آركارانی آۆمۆنیست به مانا . آرداركی ئسووی آۆمۆنیستی

نه ك ته یفی آركارانی آۆمۆنیست بۆ ئاستی ئینسانی پیشه یی . آۆمۆنیستیه آه ی زۆربت

حاه تكی دا جمووجۆی حیزبی له هه موو . دابه زنین آه وه ك نه قابه یه آی لبت

آه وه ك مه . آۆمۆنیست نه بووه ته ڕكخه رو ڕابه رو ڕگاآه ره وه له خه باتی ئابووری دا

مۆدلكی آۆنی حیزبی بۆرژوازی یه و له سه رده مكی تازه . نسوری حیكمه ت باسی لده آات

 و داواآانی له خواست ئه گه ر حیزب حیزبی آۆمۆنیست بت و خواست. دا سه رهه ده ئه دات

  .و داوا مژوویی یه آه ی پۆلیتاریا جیاوازنه بت

حیزب ده بت له ناوخۆو ده ره وه ی حیزبدا ئه و ڕچكه و ڕگایانه تك بشكنت آه له 

خه باتی ئابووریش آه آرا . خواستكی بۆرژوازی به والوه هیچی تری تدانی یه بۆ پۆلیتاریا

ه سوڕانی حیزب ئه بته یه آك له و ڕچكه بۆرژوازیانه ی آه له به میحوه ری سه ره آی ه

ئه توانیت بیت ئه و ڕكخراوانه یان حیزبانه آه ئه م . حیزبدا ڕچكه به ستوو ده آرت

بۆچوونانه ی تدابت بیت جه ره یانكی آركاری بۆرژوازی یه، هه روه آو چۆن آۆمۆنیزمی 

واته یه ك جوونه وه و یه .  روه ڕ ئیكۆنۆمیزمی آركاری یهآركاری له ئران و عراقدا سه
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ك دیدی وورده بۆرژوازی دیموآرات خوازه وه باشترین و به هزترین ڕكخستن بۆ پۆلیتاریا 

چونكه پۆلیتاریا شه ڕی . ڕكخستنی حیزبی یه وه یان ڕكخستنی سیاسیانه ی پۆلیتاریایه

وه نكار ئه باته یه ك ئاستی به رین و مژوویی جوونه ووردو بچووآی نوان پۆلیتاریا و خا

آشه ی سیاسیانه ی حیزب آشه یه آی . وه ی پۆلیتاریا له سه رده می سه رمایه داری دا

حیزبكی  به ته ئكید مه به ستم. ( قووه بۆ پۆلیتاریا له گه ڵ سه رمایه دار و نیزامه آه یدا

  . آۆمۆنیستنه ك به ناونیشان) ته واو آۆمۆنیسته

لره دا به شك له و فۆڕمۆه ئیكۆنۆمیستانه ی مه نسوری حیكمه ت ئه خه مه ڕوو آه ده 

 خه بات بۆ یه آگرتوو آردنی چینی آركارو لك هه پكانی آركاران به   هه ر شك و : ((ت

وه یه ك ئیمكانی هه بنه. شكه له و شككخراوبوونی حیزبی ته نیا یه آكی به . آه ڕش

مه رجكی حه یاتی یه له ڕكخستنی آۆمۆنیستی . جیانه بووه وه ی آاری آۆمۆنیستی یه

آركاراندا له الیه ن حیزبه وه، دابانكی قه تعی یه له سكتاریزمی سووننه تی چه پی وورده 

ئه بت یه   )).٥-٤ل" سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا " بۆرژوازی له ئران

ی ته واوه تی و لك دانه باوی پۆلیتاریا له چ جۆره ڕكخستنكدابت؟ ب گومان آگرتووآردن

ته نھا ڕكخستنی حیزبی سیاسی پۆلیتاریا به هزترین یه آگرتن دروست ده آات له نوان 

چونكه حیزب آه ئاسۆی ڕۆشنی آۆمۆنیستی هه گرتبت ئیتر له الی پۆلیتاریا . پۆلیتاریادا

جه ورو سته می نیزامی سه رمایه داری یه له سه ر  هنان به آۆتی شنه آه آۆتاییڕۆ

  .ته نھا به له ناوچوونی نیزامی سه رمایه داری به ده ست دت. پۆلیتاریا

به م ڕكخراوبوون له سه ندیكا یان له نه قابه دا یان یه آتی یه آركاریی یه آاندا 

 ڕكخراوه و به ئاسۆی ڕشته آه ی خۆی آه هه ر. ڕكخستنكی پیشه یی له ڕشته جیاجیاآاندا

ئه و سه ندیكایه یان نه قابه یان یه آتی یه آركاریی یه ی تدا دروست بووه واته ئاسۆآه ی 

وه پۆلیتاریا له میانه ی ئه م جۆره ڕكخراوه پیشه ییانه دا . آاتی و لك پچاوه

. راو ده بت یان یه آگرتوو ده بتڕكخستنكی آاتی و به پی داواآاریی یه آاتی یه آان ڕكخ

هه روه ها له ناوه ندی ئه م ڕكخراوانه دا چه ند جۆری بواوبۆچوونی جیاوازی تدایه، هه 



 21

آاتك ئه م هه . ربۆیه آاره آان له گه ڵ یه آتریدا به یه آگرتنكی آاتی و پچ پچو ب هزه

بین آه آركاران ڕكخستنی پیشه یی  به رداری ئه وه نابت ده ست. انه ئاوا ڕۆشن بتموو شت

به ڕكخستنی سیاسی حیزبی له قه ه م بده ن، یان بیكه نه آاری هه میشه یی و ڕۆژانه ی 

  .آاری سیاسی خۆیان

خۆیان ئه ده نه ده ستی آاره پیشه یی یه بوه آانه " هه ل په رسته آان و شۆڕشگه آان" ((

ستی و هه ست به ئه همیه تی آرداری یه آه می ئمه وه و بوایان نی یه ڕزگاریان بت له ده 

آه ئه " آه توانای دواخستنی نیه" واته آۆمۆنیسته آان له حیزبی آۆمۆنیستدا و" یان نی یه

ویش پكھنانی ڕكخراوی شۆڕشگانه آه توانای خه باتی سیاسی به هزو نه گۆڕو به رده 

وه له مژووی نیزامی سه رمایه داریدا پش    ))."١٣٨ ص- دارالتقدم-ماالعمل لینین." وام بت

ئیتر یه آه م آاری . ڕكخراوی پیشه یی آركاران هه بووه. ئه وه ی آه حیزب هه بووبت

ئه گه ر حیزب یه آك بت . آۆمۆنیستی بۆ پۆلیتاریا دامه زراندنی حیزبی سیاسی خۆی بووه

مه زراندنی حیزب بۆخۆی آارك ده له و ڕكخستنانه و هه مان آاروآرداری هه بت، ئیتر دا

وه به پچه وانه وه آاتك ئه و ڕكخراوه . بت دوور له ئسوڵ آاری آۆمۆنیستی ده بت

ووجوودی ده بت و حیزب داده مه زرت ئیتر گه ڕانه وه بۆی و دروست آردنیان دوور ده بت 

اوه پیشه ییانه بن ده به كو حیزب آه دامه زرنراوی ئه و ڕكخر. له ئسوڵ آاری آۆمۆنیستی

 ناوه  ئه و ڕكخراوانه وه، وه لهبت حیزبی آۆمۆنیست نفوسی آۆمۆنیستی خۆی بباته ناو

نده دا به پی مه نھه ج و ستراتیژی خۆی آاره آانی خۆی به رجه سته ده آاته وه، وه 

 وه هه سكتاریزمی حیزبی  آه ئه بته جیاآردنه وه ی به رژه وه ندی پۆلیتاریا و حیزب  به

ده وه شته وه آه آاری سیاسی حیزبی تا چه ند آاری بۆ په یامه مژوویی یه آه ی 

سكتاریزم به وه هه ناوه شته وه آه ڕكخراوی پیشه یی بۆ پۆلیتاریا . پۆلیتاریا آردووه

دابمه زرت به هه موو ناوه ڕۆآكی بۆرژوازی خۆیه وه، یان شیعارات و بالت فۆڕمی و 

سكتاریزم ئه و توانینه یه آه آۆمۆنیزمی آركاری مه .  وورده بۆرژوازی یه وهپالآارتانی

  .نسوری حیكمه ت ده ری ده بت و آاری پ ده آات
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 ناوه ڕۆآی ئه م. ب له قه ه م ده داتحیزب ده آاته سه ندیكایه ك و سه ندیكایه ك به حیز

وازی دیموآرات خوازه آه  حیزبی یه ی مه نسوری حیكمه ت یه ك ناوه ڕۆآی وورده بۆرژ

چونكه ناوه ندی داواآاری وورده بۆرژوازی یه به ناوی   .سكتاریزمی تیادا به رجه سته یه

بۆ وورده بۆرژوازی ڕیفۆرم آاآه ی داواآاری یه آانی پۆلیتاریایه له . داواآاری پۆلیتاریاوه

 پۆلیتاریایه له گه ڵ آه ئه مه ش جیاوازبوونی به رژه وه ندی .نیزامی سه رمایه داری دا

ئیتر دروست آردنی . ئه م آاره سكتاریزم دروست ده آات له ناوه ندی حیزبدا .حیزبدا

آه وه ك مه  .ڕكخراوی پیشه یی نابته شكاندنی به سته ه آی سكتاریزم له نوه ندی حیزبدا

بۆرژوازی یه نسوری حیكمه ت آاری بۆ ده آات، به كو به به رگاآردنی گیانی داخوازی وورده 

به گیان و آرداری پۆلیتاریادا به رته سك آردنه وه ی داخوازی یه گه وره و مژوویی یه آه ی 

  . دروستكه ری گیانی سیكتاریزم له حیزبداداخوازی ڕیفۆرمیستی، ئه مانه نپۆلیتاریایه بۆ 

عه مه لی ی  آركاری، به كو ڕابه رایه تحیزب نابت بدرته ده ست ڕابه رایه تی عه مه لی

له به ر ئه وه ی آه دیدی ڕابه رانی عه مه . آركاری ئه بت حیزب ڕنونی ته واوه تیان بكات

آارك له ڕیفۆرم زیاتر . لی له زۆر حاه تی دا دیدكی تریدیۆنیسته آه تریدیۆنیستك بیكات

ه تی عه مه آه واته نابت حیزب ته بدیل بت به حیزبی ڕابه رای  .هیچی تری ل هه ناآت

لی، به كو ئه بت حیزب حیزبی ڕابه رانی عه مه لی آۆمۆنیستی بت له ناو جه رگه ی 

  .آركاراندا

دیدی مه نسوری حیكمه ت به سه ندیكا آردنی حیزبه له ڕگه ی ئه و جۆره په یوه ست بوونه 

ئمه له  هه سووڕان و حه ساسیه تی : ((مه نسوری حیكمه ت ئه ت. ی حیزب به آركاران

زۆر له مه زیاتربب ه . زه مینه ی خه باتی ئابووری دا، ده بك له خائه م الیه نه  یه آ

ئه " الوازه سه ره آی یه آانه له آاری تا ئستاماندا بووه دیسانیش نه ك به مانای ئه وه آه

ئه وه آه مه سه له ده رك نه آراب و ته ئكیدی له سه رنه آراب، به كو به مانای " همیه تی

ئه م مه یدانی هه ) ته ئكید هی مه نسوره ( حه یاتی و چاره نوس سازیده ورو جگا و شونی 

سوڕانه له آركاری بوونه وه ی حیزبدا و له ته بدیل بوونی حیزب به حیزبی ڕابه رانی عه مه 
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 به شداری په ره پدانی ده خاله ت و. لی آركاراندا، به ڕاده ی آافی   زه ق نه آراوه ته وه

حیزب له خه باتی ئابووری دا وه هه روه ها توندوتیژآردنه وه ی حه ساسیه تی گشتی و 

هووشیاری هه موو حیزب به گشتی ده رهه ق به مه سه له آانی ئه م مه یدانه ی خه بات، یه 

آكه له میحوه ره سه ره آی یه آانی سیاسه تی ڕكخستنی آركاریمان له ده وره ی 

  )). ٨ل"  سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا."داهاتوودا

ئه بت له و دیده زیاتر آه گیانی ستراتیژی حیزبی بگۆڕت به . ئه مه به شكی دیدی مه نسوره

  ؟..گیانی ستراتیژی سه ندیكایه ك هیچی تری تیادا به رجه سته بووبته وه

  .ی به ده ست بھنتبۆ ئه وه ی آه حیزب بتوانت زۆرترین نفوسی آركاران بۆ خۆ

هه روه ها ئه م دیده له باری تاآتیكی یه وه ناتوانت ) مه به ست آركارانی آۆمۆنیسته (

هه روه ها آه حیزب هه موو آارو ستراتیژی، به خه .  آارك بۆ ستراتیژی آۆمۆنیستی بكات

وو ئه و ئیتر حیزب ده رآشه ری هه م. باتی ئابووری یه وه په یوه ست آرد یان جووت آرد

له الی . نھنیانه نی یه بۆ پۆلیتاریا له په یوه ندی آۆمه یه تی له نیزامی سه رمایه داریدا

حه یاتی و چاره نووس سازی حیزب له  مه نسوری حیكمه ت آاتك آه ده ورو جگاو شونی

چت آه له و هه ه ب مانایه ی مارتینۆف واوه تر نا .مه یدانی خه باتی ئابووری دا ده بینت

ئه وه ی دا به ده سته وه آه بره ودان به شوه ی سیاسی له سه رخه  مارتینۆف له آاتی خۆیدا

ئه م ده سته واژه یه ی مارتینۆف به تاه و زۆریش ب ناوه ڕۆآه جگه له . باتی ئابووری خۆی

 لره مه نسوری حیكمه ت. وه نه بت آه هه موو آاروآرداری حیزب له پناوی ڕیفۆرمدا نه بت

  .آه مك به ترش و خووه. دا هه مان ڕاو بۆچوونی له گه ڵ مارتینۆف هه یه

چ مانایه ك بدات به ده سته وه بجگه له و آاره ئیئتیالفی یه نه بت آه ) اتحات عمل ( ئه بت 

هه ر یه آه له الیه نه آان پارزگاری به بوونی ڕاوو بۆچوونه آانی خۆیانه وه بكه ن ئه م 

آه واته نابت آاری . ه جگه له آاری بۆرژوازییانه هیچ مانایه آی تری نی یهاتحادعمل

به كو داڕشتنی نفوسی مه عنه وی بت له نوه . حیزبكی ته واو آۆمۆنیستی اتیحادعمل بت
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ئه ویش به و جۆره ی آه بتوانت ڕبازی سیاسیانه ی حیزب بكاته . ندی آركاراندا

  .یرآردنه وه ی آركاران به ستراتیژی حیزبه وه په یوه ست بكاتآاروآرداری ڕۆژانه و ئاستی ب

كی بۆرژوازیانه نه بت هیچی تر به یان ناآات آه وه ك " اتحادعمل" مه نسوری حیكمه ت 

 مه ل،به ده آركارانی آۆمۆنیست ده ب بزانن خه القیه ت و ئیبتیكاری عه: (( لره دا ئه ت

و ڕیزآردن و هاوفكری و هاوآاری " تووند و پته و" یوه ندیسته وه بگرن بۆ پك هنانی په 

آردن و اتحادعمل له گه ڵ باقی جه ره یاناتی تكۆشه ری نو چینی آركار به تایبه ت جه ره 

هاوآاری آردن بۆ   )).١١ل" سیاسه تی ڕكخستنمان له نو آركاراندا." یانی سه ندیكالیستی

و ناوه ندانه ی آه آركاری تدابت حیزبی آۆمۆنیست حیزبی آۆمۆنیست چی بت؟ ئه بت ئه 

هاوآاری نه آات له گه ڵ جه ره یاناته آاندا، به كو ده بت آاری خۆی به رجه سته و 

ئه گه ر هاوآاری آردن له گه ڵ جه ره یاناتی سه ندیكالیستی و جه ره یاناتی . پراآتیك بكات

.  مان ناوه ڕۆآی ئه و جه ره یاناتانه بتتری ناو بزووتنه وه ی آركاری هشتنه وه ی هه

ئیتر حیزب نابته ئه وه ی آه ده ووری آاریگه ری هه بت له سه ر پۆلیتاریا بۆ 

واته . ووشیارآردنه وه ی ته واوه تی پۆلیتاریا به ستراتیژی سیاسی حیزبكی آۆمۆنیستی

 بكه ین به وه ی آه نابت هاوآاری بكرت به كو ده بت ئمه نفوسی سیاسی خۆمان زاڵ

به م آاتك مه نسوری حیكمه ت . پۆلیتاریا ئاگاداری بارو گوزه رانی آۆمه یه تی بكه ین

هاوآاری ده آات یان ئه یه وت حیزبكی آۆمۆنیستی هاوآاری له گه ڵ ئه و جه ره یاناتانه 

ان نه زانت یه بكات، هیچی ترنیه جگه له ئه وه ی آه حیزبك ب ئه وه ی به خۆی بزانت ی

ك پراآتیكی بۆرژوازیانه ی تیۆریزه و پیاده آردووه آه بۆرژوازی ڕۆژانه به دوای ته 

واته بۆ آۆمۆنیسته آان هاوآاری آردن نی . جسیدآردنی ئه و پراآتیكه یه له ناو پۆلیتاریادا

 بۆ ئه یه، به كو بردنه پشه وه ی بۆچوونی زانستی آۆمۆنیستی خۆیان له ناو پۆلیتاریادا

وه ی نفوسی هه موو سه ندیكالیسته آان تك بشكنت، نه ك بیھته وه و نفووسی سه 

هه روه ها ڕیزآردنیش آه یه ك ڕیزآردنی سیاسیانه ی پۆلیتاریا . ندیكالیسته آان زیاد بكات

نه بت ئه وا سه روه ڕ ڕیزآردنكی ناجۆر و جیاجیایه له ناو پۆلیتاریادا، آه هه روه آو 
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ستا ئه م جۆره ڕیزآردنانه له سه ر ده ستی بۆرژوازی و سه رمایه داران ووجوودی هه یهئ .

ڕیزآردنی آۆمۆنیستی پۆلیتاریا ڕیزآردنی سیاسیانه یه له نوه ندی حیزبكدا آه ئه ویش 

ئه بینینه وه آركاران به زه : هه ر وه ك ئه نگس ده ت. حیزبی سه ربه خۆی خۆیان بت

 دار تقدم ص -نظام العمل الماجور" اوبوونی خۆیان له حیزبكی سه ربه خۆدارووری ڕكخر

٤٤.   

. له به ر ئه وه ڕیزبوونی آركاران له حیزبی خۆیاندا زه رووره نه ك ڕیزبوونكی جۆراوجۆر

آه . له به ر ئه وه ی ئه م جۆره ڕیزبوونانه خۆش خه یای جۆراوجۆری بۆ پۆلیتاریا تدایه

هه روه ها ئه بت . ه یاتانه هه مووی آارآردی بۆرژوازی یه له سه ریانزۆرانك له و خ

ئمه فكری سیاسی خۆمان وه ك آۆمۆنیستك په خش بكه ین و آركارانیش به ڕاو بۆچوونه 

آانمان ووشیار بكه ین بۆ ئه وه ی آركارانیش به ووشیاریی یه وه آارو هه سووڕانی خۆیان 

 چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا، یان له و ناوه نده ی آه و ستراتیژی خۆیان بزانن له

  .آاری تدا ده آات

ئمه ده بت هاوفكری آۆمۆنیستی بۆ خۆمان زیاد بكه ین نه ك ببینه هاوفكری سه 

. ندیكالیستك یان ڕیفۆرمیستك، به كو ئه بت ئه وان له گه ڵ ئمه یه ك آاربن و هاوفكربن

ته یه ك حیزبی سیاسی بۆ پۆلیتاریا آه ده ست به هه موو خه باته حیزبی آۆمۆنیست ئه ب

حیزب نابته یه ك ڕووی دیاری آراو، به كو حیزب یه ك جۆر . آانی پۆلیتاریاوه ده گرت

ڕكخستنی سیاسیانه ی پۆلیتاریایه آه ئه یه وت نفووسی آۆمۆنیستی خۆی یان ستراتیژی 

انی خه باتی ڕۆژانه ی پۆلیتاریادا له گیانی هه آۆمۆنیستی خۆی له هه موو شوازه آ

خاكی : (( مه نسوری حیكمه ت ئه ت. سوڕانه ی پۆلیتاریادا به رجه سته و ته جسید بكات

. له نو دی ئه م خه باته به رده وام و زیندووه دا تر آه ده بت باس بكرت، جگای حیزبه

 یه آك له شوه دیاری آراوه آانی ئه م خه حیزب و حیزبایه تی یه ك ڕووی دیاری آراو و

به الی چه " دوا ئه قه ی آامل بوونی ئه م خه باته" باته به رفراوانه آۆمه یه تیه یه نه ك

پی سوونه تی یه وه حیزب دواپله ی په یژه یه آی به رزه له م حقله وه بۆ نه قابه و ڕكخراوی 
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  )).١٦ل " یاسه تی ڕكخستنی آركاریمان ده رباره ی س." ڕشته یی و دواتریش بۆ حیزب

 ئه ت وری یه وه، یان وه ك مه نسورناتوانرت حیزبایه تی بخرته ئاستی خه باتی ئابو

هاوتایه له گه ڵ حیزبایه تی دا، یان آاری حیزبك و نه قابه یه ك یان ڕكخراوكی آركاری 

ه آه پاساودانی آاركی بۆرژوازیانه ئه م دیدوبۆچوونه سه روم دیدك. ئیسحی به رامبه ره

بۆ پۆلیتاریا ئه آات، به وه ی آه نه قابه وه ك حیزب وایه یان سه ندیكا به رز آه ره وه ی 

به م ئه م حیزبایه تی یه ی آه مه نسور تیۆریزه ی ئه آات له وه به . ستراتیژی حیزبكه

وازی بانگه وازی دروستكردنی سه والوه ناچت آه ئینسانكی بۆرژوازی له سه ر ده ستی بۆرژ

  .ندیكایه ك ئه آات

ئه بت حیزبی آۆمۆنیست ده رخه ری به رزترین ستراتیژی پۆلیتاریا بت له مژووی مرۆڤایه 

حیزبی آۆمۆنیست وه سیله ی ووشیارآردنه وه ی پۆلیتاریایه به هه موو داخوازی یه . تی دا

تی پۆلیتاریایه به وه ی آه بتوانت آارك له آانی ڕنونی آه ری هه موو جۆره آانی خه با

هه روه ها حیزب وه سیله ی به ده سه ت گه . گه ڵ ستراتیژی حیزبدا به نه تیجه بگه یه نت

دامه زراندنی حیزب په یوه ست نیه به مه رجی بوونی مه حفه ل و نه . یشتنی پۆلیتاریایه

ب و حیزبایه تی پۆسیسكه بۆ به رجه سته حیز. قابه و سه ندیكا و ڕكخراوی پیشه یی یه وه

  . آردنه وه ی داخوازی سیاسی پۆلیتاریا

هه روه ها ئه گه ر ئه و ڕكخراوه پیشه یی و ڕشته ییانه ش نه بوو، وه ئاستی پۆلیتاریا گه 

یشتبووه ئه وه ی آه ئه توانت ڕابه رایه تی حیزبكی سیاسی بۆ بكرت ئه وا دروست آردنی 

  . ل ومه رجكدا بت پویستهله هه ر هه

حیزبایه تی ڕوویه آه له یه ك خه بات و له : (( مه نسوری حیكمه ت له شونكی تریدا ئه ت

واقعیه تك آه ڕووه آانی تری بریتین له مه حفه له آركاریی . یه ك واقعیه تی چه ند الیه نه

ل " ه تی ڕكخستنی آركاریمانده رباره ی سیاس." هتد....یه آان و نه قابه آان و شوراآان و

١٧.((   
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له م ووته یه ی مه نسوردا ئه وه ده رده آه وت په ره نسیپی حیزبكی آۆمۆنیستی له گه ڵ په 

ره نسیپی نه قابه یه ك لك جیاناآاته وه چونكه په ره نسیپی حیزب په ره نسیپكی فراوان و 

  .به شداری آه ره له هه موو الیه نه آانی خه باتدا

 م په ره نسیپی ڕكخراوه یه آی پیشه یی په ره نسیپكی به رته سكه و په یوه سته به به

له به ر ئه وه حیزبایه تی نابته ڕوویه آی خه بات له یه . آاری پیشه یی ئه و ڕكخراوه وه

ئه گه ر به م بۆچوونه ی مه نسور بت آه ئه ت ڕوویه آه له . ك واقعیه تی چه ند الیه ندا

خه بات و له یه ك واقعیه تی چه ند الیه نه ئه وا حیزب ده بت په ره نسیپی خۆی نه یه ك 

ئه وا . باته ناو ڕكخراوكی پیشه یی یه وه، چونكه ئه م خه باته چه ند ڕوویه آی هه یه

حیزب به ته نھا ده توانت، یه ك ڕووی به ده ست بنت آه ئه م ڕووه ی وه ك ڕووی 

  .... .ن وابتچوارگۆشه یه آسانه آا

واته حیزبایه تی یه آسانه به آاری نه قابه یی، له گه ڵ ئه وه شدا آه خه باتی ئابووری به 

شكی خه باتی پۆلیتاریا پیشان ئه دات وه خه باتی حیزبایه تی هه موو خه باتی 

ده آه ئه م حیزبایه تی یه ده ست بۆ هه موو خه باتی پۆلیتاریا . پۆلیتاریا، پیشان ده دات

 : مه نسوری حیكمه ت له به شكی تریدا ئه ت   .بات و آاری آارامه ی ده ب تدا بكات

 ئه م حیزبه نونه ر و ڕكخه ری هه سووڕانی هه میشه یی و آاری به رده وامه بۆ مه سه ((

له ی شۆڕشی آۆمه یه تی و هه موو جۆره آانی تری خه بات له چوارچوه ی ئه م خه باته 

به م پ یه ئه م حیزبایه تی یه هه . ه دا بۆ شۆڕشی آۆمه یه تی لك هه ده پكتگشتی ی

رگیز ئه لته رناتیف و به دیلك نی یه له به رامبه ر باقی شوه آانی تری هه سووڕانی چینی 

ئمه ئه گه ر سه یری خه   )). ١٧ل". ده رباره ی سیاسه تی ڕكخستنی آركاریمان." آركاردا

بووری پۆلیتاریا بكه ین ئه وا ده بینین خه باتی ئابووری به شكی خه باتی باتی ئا

آه واته گشت خه باتی چینایه تی نیه یان آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه . پۆلیتاریایه

به م حیزب ده بت، ده ست به رته ناو ئه و خه باته وه یان به شوه یه آی تر ده . تی نیه

یان آاتك . اری ڕۆژانه ی پۆلیتاریا بۆ ڕیفۆرم به شكی داواآاریه آانی بتبت حیزب داواآ
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آه ئیسحك به ده ست دت نابت حیزب بیكاته آاآه ی آاروآرداری ڕۆژانه ی خۆی وه ئه گه 

ر هاتوو ئه و داواآاریه ڕۆژانه یه آركاران به ناڕۆشنی به یانیان آردبوو یان سوودكی 

 تدابوو ده بت حیزب و آۆمۆنیسته آان به ئاسۆیه آی ته واو ڕۆشنه وه زیاتری بۆ بۆرژوازی

ڕگای ئسوویان پ پیشان بده ن آه نه ك وه ك مانگرتنی . ئه و داواآاریانه به یان بكه ن

ملیۆن آركاریان  } ٦{ ی آری % ٩٠ ز دا ڕووی دا آه ١٩٩٣آركارانی ئه مانیا آه له سای 

ملیۆن زیاتر له ئه ندامانی ئه  } ٧٥{ ه مانیا نرخی آه لووپه لیزیادآردوو، ده وه تی ئ

  .مانیا به رزآرده وه

حیزبی آۆمۆنیست آاتك به دیله بۆ باقی ڕكخراوه آانی تر آه بتوانت ئاینده ی شۆڕشی 

  .آۆمه یه تی پۆلیتاریا نزیك بكاته وه له ساتی ته قینه وه ی شۆڕش

ه تی حیزب آاری سیاسی له ناو آركاراندا به رجه سته آات  هه روه ها به شوه یه آی تایب

. یان هاندانی ئابووری و آاری خه باتی ئابووری آاری تایبه تی ئه م ڕكخراوه پیشه ییانه یه

  . به م الی مه نسوری حیكمه ت حیزب حیزبی ئیسحاته و به س

 آه مه نسوری حیكمه ه یهئه و حیزبوه خه باتی ئابووری میحوه ری سه ره آی هه سووڕانی 

به م ئه م حیزبه ی آه مه نسور باسی . ت به حیزبی آۆمۆنیستی آركاری له قه ه می ئه دات

 وه ك برنشتین هه مان سوری حیكمه ت ئه یه وتمه ن. لوه ئه آات یه آسانه به سه ندیكا

دیموآراته  -یالپویسته سۆش{ : آار و بۆچوون به رجه سته بكاته وه، آه برنشتین ئه یووت

بگۆڕین له حیزبك " دیموآراتانه ی له آاتی نوسینی ووتاره آه ی داواته ئه و سۆشیال " آان

به م لینین ئه م .بۆ شۆڕشی آۆمه یه تی بۆ حیزبكی دیموآراتی بۆ ڕیفۆرمی آۆمه یه تی

یه سیاسی یه آه ئه مه ئه و داواآاری : (( توانینه ی برنشتین ئاوا باس ل ده آات و ده ت

هه روه ها نكۆی له . برنشتین به آۆمه ك له سه لماندن و ده سته واژه ی تازه ی داده نا

توانای پشتگیری آردنی سۆشیالیزمی به شوه یه آی زانستی و توانای سه لماندن له سه ر 

. آردپویست بوون و حه تمی بوونی له دیدگای تگه یشتنی ماتریالیزمی مژوویی یه وه ده 

نكوی له ڕاستی زیادبوونی ناڕه حه تی و ئازاری پۆلیتاریا و تیژبوونه وه ی ناآۆآی یه آانی 
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خۆی له ) الھدف نھائی ( یاند آه تگه یشتنی مه به ستی آۆتایی  سه رمایه داری ده آرد، ڕایگه

ه رچدانه خۆیدا به تاه و،     به رپه رچی بیروباوه ڕی دیكتاتۆرییه تی پۆلیتاریاری به رپ

نكۆی له دژایه تی بیروباوه ڕی به ینی لیبرایه آان و . ته واو ی ئه دایه وهوه یه آی 

ئه یفه رموو له سه . سۆشیالیسته آانی ئه آرد و نكۆی له تیۆری خه باتی چینایه تی آردووه

 -ملماالع... "ر آۆمه ڵ دیموآراتیه تی ته واو آات زۆربه ده وری هه بت ئه بته جینایه ت

ئه م ڕوونكردنه وه یه ی لینین به رامبه ر به و حیزبه آۆمۆنیسته  )). ٩-٨صدارتقدم ". لینین

آركاریه ی، آه مه نسور باسی ل ده آات ته واو ڕاسته ئه م دیده ی برنشتین آه له دیدی مه 

آان آه واته آاری آۆمۆنیسته . نسوردا به رجه سته یه آه به ڕووپۆشكی تره وه ده ری بیوون

به م به  .ڕیسواآردنی ئه و حیزبه آۆمۆنیسته آركاریی یه آه به ناو حیزبی آۆمۆنیسته

  .ڕاستی سه ندیكایه آه

 به ته واوه تی دوورخستنه وه ی پۆلیتاریا له و جۆره حیزبانه له گه یدا په یوه ستن،  

 جۆره حیزبه ی آاری سه رشانی آۆمۆنیسته آان بۆ ڕۆشن آردنه وه ی زیاتری ماهیه تی ئه و

ئه گینا با ئه و جۆره حیزبانه هه ر پیرۆزی وورده بۆرژوازی . آه مه نسور له بیروآاریدایه

  .بت

****************************************************************************************  

  ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیست و شوه ی ڕكخستنیان
---------------------------------------------------  

. ده هننو ئه قانه ی آه زنجیری حیزب پک ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیست بریتی یه له 

واته په یوه ندی سیاسی و فكری و آرداری ته واو په یوه ندیدار به یه آه وه پك ده هنن آه 

ه آی به رین و به پانتایی یه آی له ڕگه ی ئه م ئه قانه وه ئه توانرت حیزب به شوه ی

زیاتره وه آاروآرداری سیاسی و فكری خۆی له و ناوه ندانه ی آه خودی ئه و ئه قانه ی تدا 

  . ئه ژین و آارامه ن، به رجه سته بكاته وه
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ته واو  یه ك ناوه ڕۆك و یه ك دیسپلینی واته ئه بت ئه و ستراتیژه ی ئه قه آان هه یانه

وه ك یه ك . آه حیزب پك ده هنن واته ئه و ئه قانه ی. ه وه یان هه بتگردراو به یه آ

قانه ه آانی ناو ئه و ڕووته خته بریتی ڕووته خت وایه حیزب و هه موو خا ت له و ئهده ب

واته زانستیانه . مه به ستم حیزبكی ته واو آۆمۆنیسته" ی آه په یوه ستن  به حیزبه وه

  ".آۆمۆنیست

ده خه مه ڕوو  ند مه به ستكی ئیكۆنۆمیستانه بۆ ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیستلره دا چه 

قاب و قه " اتحادیه" ئه گه ر له ئه وروپا: (( آه مه نسوری حیكمه ت به یانی آردوون ئه ت

له ئران . واره یه آی ئاسایی بۆ ئه وه ی آركاری ئه ورووپایی تدا آۆببته وه و خه بات بكا

سیاسه تی ڕكخستنمان ." ن و ووشه به ئه قه یی یه آان، ئه و قاب و قه واره یه نئه قه آا

  )). ١١ل " له نو آركاراندا

به ووردی سه رنج بده نه ئه و ڕسته یه ی سه ره وه آه به یانی چ جۆره ئه قه یه آی 

لره .  حیزبنآركاری ئه آات و چۆن یه آسان ده آرت به و ئه قانه ی آه ئه قه ی پكھاتنی

ه ی ئه ورووپا یه آسان دا مه نسوری حیكمه ت آه باس له ئه ورووپا ئه آات و ئه و یه آتیان

ڕكخستنانه ی ئه قه ی حیزب ئه آات ئه بت چ دیدك به یان و به رجه سته به و جۆره 

  بكات؟ 

اتر آه آاری ئه گه ر به ته واوی بوانینه یه آتی یه آانی ئه ورووپا له و یه آتیانه زی

تریدیۆنیستی تدایه و سه رچاوه ی بیری یه آتی له بۆرژوازی یه وه سه رچاوه ی گرتووه و 

وه آاری ڕیفۆرمی تدا ده برت به ڕوه سه . آراوه به به دیلی حیزبی سیاسی پۆلیتاریا

یه ت واته وه ك له پشه وه باسمان آردن آه تریدیۆن. رچاوه ی بیروآاری ئه و یه آتیانه یه

  .له سیاسه تكی بۆرژوازیانه زیاتر هیچی تر نابت بۆ آركاران

واته ئه و ئه قانه ی مه نسوری حیكمه ت باسی ل ئه آات و یه آسانی ئه آات به یه آتی یه 

آانی ئه ورووپا، له ئه قه یه آی پیاده آه ری سیاسه تی بۆرژوازی هیچی تری ل ڕه چاو 

لره وه ئه آه . قه ی آركارانی آۆمۆنیستی له قه ه م ئه داتوه مه نسور به ئه . ناآرت
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وینه شون ئه و آاره ی آه مه نسوری حیكمه ت به دواوه یه تی، ئه یه وت چ جۆره په یوه 

ندیه ك بۆ ئه قه آان و حیزب بھته وه؟  به ته ئكید له و په یوه ندیه ئیكۆنۆمیستی یه 

  .ه خۆیه وه ناهته وهزیاتر هیچ په یوه ندیی یه آی تر ب

ئه گه ر ئمه چه ند بگه یه آی به شی پشوو بھنینه وه یان آه له سه ر حیزب و په یوه 

ندیی یه آانی هناویه تی یه وه، آه ئه و حیزبه ی مه نسوری حیكمه ت نه خشه داڕژه بۆی، 

اندا ببه سترت چ چ جۆره حیزبكه و ئه و په یوه ندیی یه ی آه ئه یه وت له گه ڵ ئه قه آ

  جۆره په یوه ندیی یه ك بت؟

حیزب حیزبكی به پراآتیك و تیۆر ڕیفۆرمیست بوو، ئه وا بوآردنه وه ی ستراتیژی حیزبی و 

. گه یاندنی به ئه قه آان له و په ره نسیپه زیاتر هیچی تر نابت آه له حیزبدا بوونی ئه بت

انیان نی یه یان   سه ره آی هه سووڕ میحوه ریادا آاری سیاسییه آتی یه آان له ئه ورووپ

به جۆركی تر ئه گه ر آاری سیاسی یان به رنامه ی سیاسیشیان هه بت له به رنامه یه آی 

مه به ست " واته ئه و په ره نسیپه ی آه حیزب هه گریه تی. سیاسی ئیسحی به والوه ناچت

زۆر زۆر به ر فراوانترو سیاسی تر ئه بت په ره نسیپكی " حیزبكی به زانستی آۆمۆنیست بت

 .له و یه آتی یه ی آه ئه گه ر به رنامه یه آی سیاسیش بت

ئه و بۆ چوونانه ی آه له ناو یه آتیه آاندا هه یه ئه وه یه آه سه رمایه داری ڕه فز نی یه و 

  !واته بانكه و دوو هه وا. سۆشیالیزمیشی پ خراپ نی یه

بجگه له حیزبكی وورده . زبكی آۆمۆنیست بانك و دوو هه وا نی یهبۆ په ره سه ندنی حی

واته یه آتی یه ك آاری به ئیسح آردنی دژایه تی ڕۆژانه ی نوان . بۆرژوازی نه بت

ئیتر ئه قه آانیش آه ئه چنه پای ئه و آارو . آركاران و خاوه ن آار بت یان ده وه ت

له وه وه بۆمان ده ر ئه آه وت آه ئه م ئه قانه ی آه .  یانهآردارانه ی آه یه آتی یه آان هه

پك هاتی حیزبی پك ده هنن له گه ڵ حیزبه آه شیاندا له آاری ئیتحادییه ك آه آاركی 

واته ئمه له پك هنانی ئه قه آانی ده وری . تریدیۆنیست پیاده ئه آات به والوه ناچت

 ی آه ئه و ئه قانه ی آه په یوه ستن به ناوه ندی بۆ ئه وه. حیزبدا هیچمان نه آردووه
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آارآردنه وه واته به پۆلیتاریاوه آه بتوانت ته جاوزی ئه و آارانه بكات و آاری سیاسی 

سۆشیالیزمی په خشنه ری بیروبوای بتوانت زیندوو به یان بكات له ناو آركاراندا و وه 

  .زانستی و آۆمۆنیزمی زانستی بت

ده ب :(( كمه ت له به شكی ڕاوبۆچوونه آانی له باره ی ئه قه آانه وه ئه تمه نسوری حی

ئه وه له به رچاو بگیرت آه له الی ئمه وه پكھنانی ئه قه آركاریی یه آان ناب به و مه 

سیاسه تی ."رجه وه ببه سترته وه آه ئه و ئه قانه به شوه ی ڕه سمی الیه نی حیزب بگرن

ئه م بۆچوونه ی مه نسور ئه وه ده رده خات آه ئه و  )). ١١ل " له نو آركارانداڕكخستنمان 

په یوه ندیی یه ڕكخراوه یی یه ی آه ئه قه آان به حیزبه وه هه یانه بخاته پای په یوه 

ندیی یه آی زۆر ب سه ره و به ره وه آه ئه ویش په یوه ندی آرداری لك ده پچێ و ئه قه 

 ست له دید و ستراتیژی حیزب آاری خۆیان له نو آركاراندا به ره و پش ده آان به سه ربه

قانه به ڕه سمی الیه نی  آۆمۆنیست هه بت ده بت ئه م ئه به ن، ئه گه ر حیزبكی زانستیانه

ئه گینا بۆ ئه م ئه قانه ی آه په یوه ست نابن به حیزبكه وه له دیدی ئه م ئه . حیزب بگرن

ب حیزبكی بۆرژوازی ده بت، ئه وا له هه مان آاتدا ئه بت ئه م ئه قانه په قانه وه حیز

یوه ندیی یه آی ئسووی و آارامه بۆ په یوه ندی دروست آردن له گه ڵ یه آتریدا بدۆزنه وه و 

هه روه ها بتوانن آاری سیاسی زیندوو له ناو . بتوانن هاوآاری باشی یه آتری بكه ن

كاراندا ببه نه پینه آركۆكاران له بیری مارآسیزم ئاگادار بكه ن و وه لشه وه و بتوانن آر

وه ی ساته وه ختی ژیانی خۆیانی تیادا هه بت و هه سوڕانی سیاسی ئستایان به باشی له 

  . ناودا ته جسید بكه ن

ه یی به وه ئاشناببن آه ئه بت بۆ پكھنانی ئه قه یه ك دیسپلینی ڕكخراوروه ها ئه بت هه 

وه ئه گه ر ئه ندامكی حیزب هه وی دروست . ڕه چاو بكرت و آاری جدی له گه دا بكرت

آردنی ئه قه یه آی آركاری آۆمۆنیستی دا  ئه بت ئه و ئه قه یه په یوه ندی دارو پكھنه 

ئه وه ی . ری به شكی حیزب بت بۆ به یان آردن و بوآردنه وه ی په ره نسیپه آانی حیزب

آه مه نسور ئه ت نابت به و مه رجه وه ببه سترته وه آه ئه و ئه قانه به شوه ی ڕه 
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سمی الیه نی حیزب بگرن له ووته یه آی بۆرژوازیانه زیاتر بۆ لك دابان و ب سه ره و به ره 

مه نسوری حیكمه ت له به شكی  .یی دروست آردن له آاری ئه قه و حیزبدا هیچی تر نی یه

له پكھنانی ئه م ئه قانه دا تا ڕاده یه آی زۆر ده ب پشت : (( آانیدا ئاوا ئه فه رموتووته 

بۆ پك هنانی ئه . آركارانی پشه ودا هه ننو و نه ریتانه ببه سترت آه لهبه و سوونه ت 

تی سیاسه ." م ئه قانه پالتفۆڕم و په یه وی ناوخۆی له پشه وه دیاریكراو و پویست نی یه

  )). ١٢ل" ڕكخستنمان له نو آركاراندا

لره دا ده بت تیشكك بخه ینه سه ر ئه و بواوبۆچوونه جیاوازانه ی آه له نو آركاراندا 

هه ر له مه .  هه یهله نو آركاراندا له هه موو جۆره قووماشكی بواوبۆچوونه آان. هه یه

ۆرمیستی و تردیۆنیستی و ڕاسیستی و دیدی ناسیۆنالیستی و سه ندیكالیستی و ڕیفزهه بی و  

آه ئه مانه بۆ خۆی هه رهه مووی دیدكی بۆرژوازیانه ی نیزامی سه ...  . هه مه جۆری تر

رمایه داری یه و له ئه شكالی جۆراوجۆردا خۆی نواندووه، آه هه ر هه مووی له 

  . ئایدیۆلۆژیای بۆرژوازییه وه سه رچاوه یان گرتووه

ه ی آركاران آه له خه باتی ئابووری ڕۆژانه ی آركاراندا بوونیان هه یه وه ئه و ڕابه ران

ناتوانرت به ته واوی آاری ئه قه یه آی آركارانی آۆمۆنیستی پ بسپردرتوو بتوانت 

ئیتر له آووه ئه توانرت پشت به و نه . ڕنونی ته واو آۆمۆنیستانه ی ئه و ئه قانه بكه ن

آاتك آه آۆمۆنیسته آان به دوای دامه زراندنی . ه له ناو ڕابه راندا هه یهریتانه ببه سترت آ

پشت به و نه ریته ئسوویانه ده به ستین . ئه قه یه آی تووند و تۆی آۆمۆنیستی یه وه بن

چوونكه آۆمۆنیسته آان جیھان . آه ته واو به قازانجی آاری آۆمۆنیستیانه ی پۆلیتاریاوه ن

ك آه پۆلیتاریایه آی آات.  هه یه بۆ سوود گه یاندنی زیاتر به پۆلیتاریابینی فراوان تریان

 ئه بته ڕابه ری آرداری بزووتنه وه ی آركاری ئه ویش له وانه یه له زۆر آاتیدا له ناووشیار

چونكه داواآاری ئه و ڕابه ره هه موو آركاران پی . ڕگه ی چاو نه ترسی خۆیه وه بت

آه واته آام آار به قازانجیانه؟ آام سوونه ت . وی چه سپیوه له نوانیاندائاشنان و به ته وا

به قازانجه بۆچوونه پشه وه ی بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی، ئمه ده بت ئه و آاره بكه ین نه 
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ك سۆزكی آورانه به ری چاومان بگرت و ده زگای بیرمان آۆنترۆڵ بكات، آارك به قازانجی 

به م زۆر جار له آاروبیری ئه و مرۆڤانه ی آه ئاشناشن به . كه ینسه رمایه داران بی

بیه . مارآسیزم آه آاركی زه ره رمه ند به بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی به رجه سته ئه آه ن

هه روه ها له . وت و نه یه وت آاركه سه روه ڕ به قازانجی سه رمایه داران و بۆرژوازیی یه

آه مه نسوری حیكمه ت  مه به . ه و جۆره ئه قانه بوونیان نی یهبزووتنه وه ی آركاریدا ئ

به م ئه م ئه قانه ئه وه . ستیه تی به ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیست له قه ه میان بدات

  .یان آه مه آه بتوانن آاركی ئه قه یی آركارانی آۆمۆنیست به رنه پشه وه

نیسته آانه بۆ دروستكردنی ئه و ئه قانه واته ئه وه ی لره دا جی آارآردنی آۆمۆ

  .دروستكردنی ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیسته به دید و آارآردن آۆمۆنیست

 وه به په یوه ستبوونكی حه یاتی یه وه به حیزبكی ته واو آۆمۆنیسته وه آه آاری تدا ئه 

 آارك بكات له ئه ئه بت چ شتك ده ستنیشانی جه وهه ری. آه ن یان جگه ی مه به ستیانه

. قه یه آدا آه ئه م ئه قه یه به تیۆر و پراآتیك ئه قه یه آی آركارانی آۆمۆنیست بت

بگومان په یه وی ناوخۆ آه ئه م ئه قانه له سه ره تای دامه زراندنیانه وه قسه و باسی 

یه آی آركاری جدی له سه ر ده آرت بۆ ئه وه ی جگا و شونی ئه و ئه قانه وه ك ئه قه 

آۆمۆنیستی ڕه چاو بكرت بتوانت ڕووانگه ی آاره آانی ساتی دامه زراندنی و ساته آانی 

  .دواتری له به رچاو بت

ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیست به ر جه سته ی آاری سیاسی حیزبكی آۆمۆنیسته له 

حیزب و آاری حیزب، واته به هه موو ئه قه آانی پكھنه ری . چوارچوه یه آی بچووآتردا

لره دا پرسیارك دته به رده ممان آه، ئه . پانتایی یه آی آاری حیزبی به خۆیه وه ده گرت

بت چ په یه وییه آی ناوخۆیی له ناو ئه قه ی آركارانی آۆمۆنیستدا بت؟ بگومان ئه بت 

  .ئه و ئه قانه په یه وی ناوخۆیی ئه و ئه قانه ش بت

 ی آه ئه و آاره ی هه موو حیزب ده یكات ئه بت به رجه سته بت له   هه موو له به ر ئه وه

هه روه ها آاری ئه قه آان په یوه ندی به په ره نسیپی حیزبه وه هه . ئه قه آانی حیزبدا



 35

 چونكه آاری .بت وه هه روه ها پالتفۆڕمی حیزبیش پالتفۆڕمی ئه م ئه قانه ش ئه بت

ركارانی آۆمۆنیستی حیزب یه ك آاروآردارو یه ك سیسته می فكری آ حیزبی آاری ئه قه ی

هاوتایه هه روه ها ئه بت ئه و ئه قانه به پی ئه و ناوه ندانه ی آه تیدا آارده آات 

بتوانت آاری ستراتیژی خۆی تدا بباته پشه وه ئه ویش به ڕه چاوآردنی هه لومه رجی مه 

ه دا هه لومه رجه آا ن چه نده له یه آتریش جیاوازبن به م لر. وجوودی ئه و ناوچه یه

نابت ئه و ستراتیژه و ئه و په یه ویی ناوخۆیی یه آه حیزب و ئه قه ی آركارانی 

  .آۆمۆنیست هه یانه لك نه چوو جیاواز بت

وه هه روه ها بوونی په یه وی ناوخۆی جیاواز ده ست نیشانی لك جیاوازی ستراتیژو 

له به ر ئه وه ده ستنیشان . ری ئه و ئه قانه ده آات آه پراآتیكیش ده آرتسیسته می فك

آردنی پالتفۆڕم و په یه وی ناوخۆ پویسته بۆ دروستكردنی ئه و ئه قانه ی آركارانی 

  .آۆمۆنیست

****************************************************************************************  
  

  یابوونی واقعی ژیانی پۆلیتارباش 
---------------------------------------  

ئه گه ر تۆزك به ووردی  له آۆمه گای سه رمایه داری ووردبینه وه و هه موو ئه و دیارده و 

آشانه ی آه تیدایه، هه ر هه مووی له جیاوازی دوو ووزه ی جیاوازی ئابووری دوو چینه آه 

واته هه ر چینه و یه ك سه رچاوه . ایه داری یه وه سه رچاوه ی گرتووهی آۆمه گای سه رم

یه آكیان آه سه رمایه داره سه . ی ئابووری خۆی هه یه له آۆمه گای سه رمایه داری دا

رچاوه ی ئابووری خۆی له هزی آاری آركاره وه ده ست ده آه وت و ئه بته  آه ه آه آه 

ئه ویش  له ڕگه ی به آارهنانی هۆی . ی سوود و قازانج بۆیری سه رمایه آه ی و زیادآردن

به رهه مھنان آه سه رمایه داران خاوه نه آه یه تی و گۆڕینی ئه و مادده خامانه ی آه ئه بنه 

وه چینه آه ی تریشیان آه . آای به رهه م هنراو و فرۆشتنیان له بازاڕی سه رمایه داریدا

رهنانی  هزی آاری خۆی به شكی زۆر آه می له آرێ حه قیقی پۆلیتاریایه  له سه ر به آا
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یه آه ی خۆی ده ست ده آه وت و ژیانكی خراپی مه مره و مه ژیی یه ی خۆی پ مسۆگه ر ده 

ئه م دوو چینه له به هره مه ندبوون له هه موو توانا مادییه آانی ژیانی واقعی خۆیان . آات

  . جیاوازیی یه ئاسمان و ڕسمانیان فه رقهجیاوازی گه وره یان هه یه آه ئه و

  آه واته بۆ باش بوونی واقعی ژیانی پۆلیتاریا ئایا ڕیفۆرمك به ده ستی ده هنت؟

چونكه باش بوونی واقعی ژیانی پۆلیتاریا به هره مه ندبوونه له هه موو . بگومان نه خر

سه ره تای دروستبوونی ئه م دوو ئه گه ر ئمه له . توانا به ده ست هاتووه آانی مرۆڤایه تی

چینه و له پكھنانی آۆمه گای سه رمایه داری یه وه تبوانین ده بینین گۆڕانكاری بچووك و 

واته . تاك و ته را گۆڕانی ڕیشه یی هه بووه، آه ئه ویش ماوه یه آی آه می به سه ر بردووه

، له چاو ئه و سه رده مه ی آه ڕیفۆرمك آه له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داریدا آرابت

بووه، بۆ ڕیفۆرمیسته آان آاركی زۆر به نرخ و رك اپۆلیتاریا له و ساته دا تیدا ژیاوه آ

به م بۆ پۆلیتاریا هیچ شتك نه بووه آه ببته جگای خۆشحای و گۆڕانكاری واقعی . بووه

  .واته شتك بووه له هیچ باشتربووه. ژیانی پۆلیتاریا

تاریا له الیه ك خه باتی ئابووری ده آات و داوای آری زیاد ده آات و سه عات آاری آه پۆلی

ده آرت چه ندانی تر  وه چه ندان ملیۆن آركار بكار وه له الیه آی ترییه. م ده هنته ئاراوه

 ڕه وانه ی تیاترۆخانه آان ده آرت و چه ندانی تری له سه ر جاده آان ڕۆژ ده آه نه وه و هه

  .هتد.... ندكیان منداه آانیان ده فرۆشن و

له زۆرك له ووته آانی جیھاندا و به تایبه ت له ئیتایادا هه ندك خزان وه ك، آارگه یه 

ك خۆیان به آار ده هنن بۆ ئه وه ی بتوانن سانه مندایان ببت و ئه م منداه یان وه ك به 

اڕی سه رمایه دارانی گه وره ی ووته آه یان تا رهه می آارگه ی خزانی خۆیان بخه نه باز

آه باشترین . بتوانن به م به رهه مه گۆشتینیه ی خۆیان بژوی ژیانی خۆیان دابین بكه ن

 ١٩٨٧نموونه ن ئه و خزانه ئیتایانه ی آه حكومه تی ئیتایا هرشی آرده سه ریان له سانی

ووری پۆلیتاریایه بۆ به ده ست هنانی ژیانی ز دا وه باشترین نموونه ی آرده ی خه باتی ئاب

  .واقعی خۆی آه ئه م ژیانه ته نھا ژیانی غۆرالیه آه له سه رده مكی نوێ دا
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ئه گه ر ئمه به راووردی آارامه یی به آارهنانی ئه لكترۆن بكه ین له به آارهنانی له آارگه 

 ر ده ستی سه رمایه داران و ده وه ته ئه وا ده یبینین آه آركاران له سه. و شه ریكاته آاندا

  .آه یاندا سوود له ئه لكترۆن آردنی پیشه سازی وه رناگرن

وه به ده ست هنانی ئه م داهنانه گه وره یه ی مرۆڤایه تی، پۆلیتاریا زیاتر و خراپتر 

ئه م به ده ست هنانه ی مرۆڤایه تی بۆ نیزامی سه . ژیانی ناخۆشی خۆی به سه ر ئه بات

  .ایه داری ئاوه هایه، آه پۆلیتاریا به هره مه ند نه بت لیانرم

به م له په یوه ندی آۆمه یه تی آۆمۆنیزم دا هه موو مرۆڤایه تی له داهنانه آان به هره مه 

به م ئه م داهنانه له نیزامی سه رمایه داریدا ته نھا بۆ سه رمایه داران سوودمه ند . ند ده بن

  .ئه بت

ئه مۆ هه تا یاری مندانیش یاری ئه .  ده ست هنانی زیاتری قازانج بۆ سه رمایه دارانبۆ به

آه بۆ مندانی پۆلیتاریا قه ده غه یه و بڤه یه، بۆ مندانیسه رمایه داری هه . لكترۆنی یه

  ! موو شتك له خزمه تیاندایه

ه ده ست هنان و به هره مه آه واته به ده ست هنانی ژیانی واقعی شیاو بۆ پۆلیتاریا، ب

  .ندبوونی پۆلیتاریایه له هه موو ئه و داهنانه ی آه مرۆڤایه تی پی گه یشتووه

ی هه قده ) %٩٠(ملیۆن آركار هه قده ستی خۆیان زیادآرد به ڕژه ی له ) ٦(له ئه مانیادا 

كاراندا به ده ست ئه م زیادآردنه نه بووه ئه وه ی باشبوونی واقعی له ژیانی آر. سته آانیان

هه روه ها . چونكه هیچ خزانكی آركار ناتوانت سای یه ك ژه م باینجان بخوات. بھنت

ئه مه . ئه وه بوو ده وه تی ئه مانیا ڕژه ی نرخی آه لوپه لی له بازاڕی ئه مانیادا زیادآرد

 ده ست هنانی زیادی ش بووه هۆی ئه وه ی آه ئه و آركارانه ی آه به هره مه ند بوون له به

ی آركه ی هیچ گۆڕانكی بچووك و ئه وتۆی له ژیانی دا نه ) %٩٠(آركه ی به ڕژه ی له 

هه روه ها هه ر له دوای ئه و داواآاریی یه ی آركاران له ئه مانیادا نرخی آه لوپه . آردووه

باش بوونی واقعی ژیانی وه  . ملیۆن ئینسان له ئه مانیادا به رزبووه وه١٠٠له آان له بازاڕ بۆ

ونه یه ك : (( پۆلیتاریا له الی ڕیفۆرمیسته آان وه ك ئه و بۆچوونه ی مه نسوره آه ئه ت
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له آۆمه گا ده ده ن به ده سته وه آه تیایدا به هۆی هاتنه سه رآاری ئه م سۆشیالیسته 

و ده چبه شییه له ن رخوایانه وه، ئه م نه داری و بم له هه. خ مان آاتیشدا به به 

" ئاشكرا یان به ئیشاره تدان وا لك ئه درته وه آه تا ئه م خۆی نه یه ته سه رآار یان تا

ده رباره ."نه آرت، باش بوونی واقعی له ژیانی جه ماوه ردا نابت چاوه ڕێ بكرت" شۆڕش

ڕیفۆرمك هه روه آو له وه و پش باسم ل آرد  )).١٤ل" ی سیاسه تی ڕكخستنی آركاریمان

. له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داریدا نابته ئه وه ی آه آاری به آرێ هه بووه شته وه

ئه ب چۆن ژیانی واقعی بۆ پۆلیتاریا به ده ست بھنت؟ لره دا ئه وه دته به رچاومان آه 

 مه نسوری حیكمه ت ئه یه وت به ڕیفۆرمك له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا

ئه مه بۆ ئه و آه سه . آركاران ڕازی بكات به وه ی آه ژیانی واقعی پۆلیتاریا به ده ستدت

به م بۆ ئه و آه سه ی آه . ی سه رمایه دارانه ڕك و ڕوون ڕاسته) وراثه( ی آه بۆماوه

پۆلیتاریا وه ك آائینكی آارامه و آارآه ر له سه ر هه موو به رهه مه آۆمه یه تی یه آان 

ده بینت ڕازی نابت پی، آه ڕیفۆرمك له هه قده ستی دا بكرت به باش بوونی واقعی ژیانی 

 .آۆمه یه تی پۆلیتاریای له قه ه م بدات

ئه بت چی له وه قزه وون و شه رم هن تر بت آه ئه ت ڕیفۆرمك ئه بته هۆی باش 

شیالیستكی خرخوایانه یه آه هه روه ها ئه وه ش سۆ. بوونی واقعی ژیانی پۆلیتاریا

  . ڕیفۆرمك ئه آاته ئه وه ی آه ژیانی واقعی پۆلیتاریای تیا به ده ستدت

به م لره . یه ئه م دیدوبۆچوونه ی هه یه) بۆرژوازی( دیموآراته-هه روه ها ئه و سۆشیال

ه ت خه دا، مه نسوری حیكمه ت ئه یه وت ئه و عیباره ته به ته واوی پراآتیك بكات آه ئ

  . باتی ئابووری آۆه آه ی حه یاتی خه باتی چینایه تی پۆلیتاریایه

ئه ویش به هنان و بردنی آۆمه ك عیباراتی له وه ب ناوه ڕۆك تر، وه یان به هه ر شوه 

  .یه ك بت بتوانت آارك بۆ ئاغاآانی بكات، ئه گه ر پی بزانت یان نه زانت

ۆ آۆمۆنیسته آان آه آاتك ئیسح به ده ستدت له سه ر ده ئه بت ئه وه ش ڕوون بت ب

ستی پۆلیتاریا یان بۆرژوازی، آه ئه یكات ئه وه بزانت آه باش بوونی ژیانی واقعی له 
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ئه گه ر به ده ست هاتووه ئه بت ئه وه سۆشیالیزم . ژیانی پۆلیتاریادا به ده ست نه هاتووه

  !بت، نه وه آو نیزامی سه رمایه داری

به م مه نسوری حیكمه ت ئه یه وت ناوه ڕۆآی سۆشیالیزم وه ك په یوه ندیی یه آی 

سۆشیالیستانه ی به رهه م هنان بۆ پۆلیتاریا یه آسان بكات به په یوه ندی سه رمایه داری 

  .به هه ندك وورده ده ستكاریی ئه مالو ئه والی آه م بایه خ

بت آه سۆشیالیزم ئه و په یوه ندیی یه آۆمه یه تیه ئه بت ئه وه بۆ آۆمۆنیسته آان ڕۆشن 

ئه گه ر ئه م په یوه ندیی یه . یه آه باش بوونی واقعی ژیانی پۆلیتاریای تدا به ده ستدت

له ڕگه ی شۆڕشه وه نه بت ئه بت له ڕگه ی چی یه وه به ده ست بت؟ بگومان له ڕگه ی 

 -به م، سۆشیال. ۆشیالیستانه ی پۆلیتاریایهشۆڕشه وه به ده ستدت ئه ویش شۆڕشی س

دیموآرات ئه ت ئمه له ڕگه ی ڕیفۆرمه وه سۆشیالیزم یان ئاینده ی سۆشیالیزم به ده ست 

دنین آه ئه ویش فریودانی پۆلیتاریایه به دوای ڕچكه ی بۆرژوازیانه ی خۆیاندا بۆ ئه وه ی 

  .ه نه وهته مه نی ده سه تی سه رمایه داری درژ بك

آه واته شۆڕشی سۆشیالیستی پۆلیتاریا مسته لزه ماتی یه آه می به ده ست هنانی باش 

 دیموآرات آه -ووتی سود یه آكه له ووتانی سۆشیال. بوونی واقعی ژیانی پۆلیتاریایه

ت آه هه ر یه آه یان جۆری به ڕۆشنی تیادا ده بینر ژوو چینه جیاوازه آانی ناو آۆمهك تو

له ژیان به سه رئه به ن ئه وه ی بیمه ی بكاری هه یه له پۆلیتاریای سه رآار خراپتر ئه ژی 

و ئه وی دوآانداریشه یان وورده بۆرژوازی یه باشتر له پۆلیتاریا ده ژی و ئه وی سه رمایه 

ئه مه یه خاسیه تی . داری گه وره شه له وورده بۆرژوازی و پۆلیتاریا زۆر باشتر ئه ژی

ئه م سۆشیالیزمه .  دیموآرات-وتانی به ناو سۆشیالیست، یان ووتانی سۆشیالو

  .سۆشیالیزمی خرخوایانه یه

 
**************************************************************************************** 
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  مارآسیزم و شۆڕشی آركاران
---------------------------  

 ك تیۆری پۆلیتاریای ووشیار بۆ ده ستنیشان آردنی ئستا و داهاتووی تیۆركی مارآسیزم وه

تیۆری مارآسیزم آه بنیادی فه لسه فه ی خۆی له سه ر ته وه ری بیری . زانستی یه

ماتریالیزمی دیالكتیكی  داڕشتووه و ماددییه تی مژوویی آۆمه گای مرۆڤایه تی به چه ند 

ان آردووه و لكۆینه وه ی له سه ر هه موو په یوه ندیی یه قۆناغكی ڕابردوو ده ستنیش

ده ره به .. جیاوازی داراو نه دار و آۆیله و آۆیله دار و . جیاجیاآانی ئه و سه رده مه هه بووه

به پی بارو زرووفی بابه تی یه آانی ئه و سه رده مه . گ و جووتیار و آركار و سه رمایه دار

 وه تیۆری مارآسیزم له هه مووی گرنگیتر ئه وه یه آه گۆڕانی آۆمه .و ئستا لك داوه ته وه

آه واته  ) واته سه رده می سه رمایه داری( یه تیشی بۆ ئه م سه رده مه ده ستنیشان آردووه

  .سۆشیالیزم و ڕۆشتن بۆ آۆمۆنیزمه. ئه ته رناتیڤی مارآسیزم بۆ سه رده می سه رمایه داری

 ست دت؟ بگومان الی مارآسیزم گۆڕانی بنه ڕه تی په یوه ندی واته سۆشیالیزم چۆن به ده

لره دا ئه وه . ه شیئابووری آۆمه یه تی سه رمایه داری یه،به په یوه ندی ئابووری هاوب

پرسیارك خۆی قوت ده آاته وه له به رده مماندا چۆن ئه م په یوه ندیی یه دته گۆڕێ و 

گۆڕت به په یوه ندی ئابووری هاوبه شی؟ بگومان به هه ئابووریی یه سه رمایه داریی یه ئه 

، وگآردنی نیزامی سه رمایه داری ئه ویش له ڕگه ی شۆڕشی سۆشیالیستی آركارانه وه

پۆلیتاریا و ڕگه خۆش آردنی ته واوه تی بۆ دامه زراندی په به دامه زراندنی دیكتاتۆریه تی 

  .یزم دایوه ندی آۆمۆنیستی له سه رده می آۆمۆن

آه واته آه ڕیفۆرمك له ساتكدا ده آرت ئه م ڕیفۆرمه خای سه ره آی ده ستپ آردنی آاری 

ئه وه ی آه مه نسوری حیكمه ت . به م به شكی بچووآی آاره آانیه تی. آۆمۆنیستك نی یه

  .مه به ستیه تی داباندنی پۆلیتاریایه له خۆ سازدانی بۆ شۆڕشی آۆمه یه تی خۆی

 نسوری حیكمه ت بیر له خۆی و ده ورووپشته آه ی ئه آاته وه بیر له نه وه یه آی دواتر مه

 : مه نسوری حیكمه ت له به شكی نوسینه آه یدا ئاوا باسی ل ده آات ئه ت. ناآاته وه
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بیرۆآه ی شۆڕش و تیئۆری مارآسیانه ی شۆڕشی آركاری بۆ ئه م ڕه ووتانه ده بت  ((

زدان به سه ر خه بات له پناو چاآردنی خرای باروودۆخی چینی آركار و بیانوویه ك بۆ با

حه واه آردنی آركار به داهاتوو و به سووك دانانی خه باتی آركار له پناو ڕیفۆرمه 

به . ئابووری و آۆمه یه تیه آاندا به وه ی آه گوایه نیشانه ی الدانه له مه سه له ی شۆڕش

به م هه زار . یدگایه دا آركار بۆ سه ندنی حه قی خۆی  هان ده درتگه نه ویسته آه له م د

بكرته وه و له م " سه ره آی" جار ئه و تبینیه دووپات ده آرته وه آه ئه م خه باته نابت

چونكه خوودی . جۆره شتانه بۆ چینی آركار و مارآسیزم ئه مه له بنه ڕه ته وه ب مانایه

ۆمه گادا به ستراوه به خه بات و آشمه آشی هه موو ڕۆژه له گه ڵ  بوونی چینی آركار له آ

ده رباره ی سیاسه تی ڕكخستنی ." بۆرژوازی دا بۆ باش آردنی باروودۆخی آركاران

بۆ آه سك آه آۆمۆنیست بت بازهه دان به سه ر ئه وه ی آه آركاران  )).١٤ل". آركاریمان

ه گه ڵ سه رمایه داراندا بۆ به ده ستھنانی ڕیفۆرمك ئه له آشمه آشی ڕۆژانه ی خۆیاندا ل

وه ئه گه یه نت آه له آۆمه گای سه رمایه داری تنه گه یشتووه آه ئه م آۆمه گایه به 

  .راعی هه یهصبوونی دوو چینی جیاواز تیایدا سیمایه آی 

ئه مه ش بۆ اتی یه  آه آاری سه ره آی و حه یبه م به وه ی آه به و جۆره خه ست بكرته وه

چونكه به ده ستھنانی ڕیفۆرمك آه وه ك مه . خۆی  آه ووتنه داوی ڕیفۆرمیستیه وه یه

  .نسوری حیكمه ت آردوویه تی به هه مووشتك به و خه ستیه نیه

واته لره دا ئه بت ده ست ڕابكشین ئایا بۆ به ده ستھنان و نزیك بوونه وه مان له شۆڕش 

به ته وعیه و ته وحیدی : له چی یه وه ده ست پ ده آات بگومان وه ك ئه نگس ده ت

ینه به رچاوی بگومان آه مژووی سه رمایه داری بن. ئه م آاره به آردار ده آرت. پۆلیتاریا

له چوارچوه ی ئه م نیزامه دا، ب ئه وه ی . ستھنانی زۆرك له ڕیفۆرمن په له به ده خۆما

هیچ له نگی و ناهاوسه نگی یه آی بۆ به ڕوه بردنی ئیداراتی ئابووری سه رمایه داری 

آه واته ووشیاری بۆ پۆلیتاریا ده ستنیشان آه ریشه  بۆ یه آگرتنی آرداری . دروستكردبت

بۆ سه لماندنی ئه م بۆچوونه ئمه .  به ده ستھنانی دیكتاتۆریه تی پۆلیتاریابۆ. آركاران
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نزیكترین نموونه مان ئه ورووپایه، آه ئه ورووپا مژوویه آی درژتری هه یه له گه شه آردنی 

هه روه ها ئه وه ش به ئاشكرا ده بینین له ناڕه . سه رمایه داری تیایدا له چاو ڕۆژهه تدا

 ند ملیۆنی آركارنی ووته جیاجیاآان و چه ند جار دووباره بوونه وه و ده باره زایه تی چه

ڕیفۆرمیش به ده ۆمان وه هه روه ها له زۆرجاریشدا بوونه وه یان ڕوون و ئاشكرایه ب

به م له ئه ورووپای ته یاری نه ته وه یی و جوونه وه ی دینی و هه روه ها . ستھاتووه

یی و ڕۆژهه تی و ڕاسیستی و جیاآردنه وه ی مرۆڤی ئه ورووپانیوونازیسم و فاشیسم 

دروستكردنی جیاوازی قژ ڕه ش و قژ زه رد و سوورپست و سپی پست و ڕه ش پست و چاو و

هه روه ها دروستكردنی تاوان بۆ ئه و آۆچكردوانه ی آه له ووتانی شه .  چاو شینڕه ش و

ه چه ند ووتكی تری ئه ورووپا، آردنیان به هۆی رقه وه یان هه ر له ئه ورووپاوه چوونه ت

واته له ئه ورووپای گه . سه ره آی بۆ ده ردوو ناخۆشیه آانی باری ژیانی پۆلیتاریا له ودا

به م هه تا ئستا . شه آردووی سه نعه تیدا هه موو شتك له باره ی ڕیفۆرمه وه هه یه

  .سۆشیالیزم به ده ست نه هاتووه

  یانه به چ ڤایرۆسك تووشی نه خۆشی آرابت و له په لوپۆ خرابت؟ئه ب ئه م گ

ئه ب خه باتی ئابووری سه ره آی بكرته : بگومان ئه وه یه آه مه نسوری حیكمه ت ئه ت

  .وه و داواآاری ڕیفۆرمیش یه آك بت له آاره هه ره سه ره آی یه آانی خه باتی پۆلیتاریا

بۆ ئه وه ی به رچاوی .  سۆشیالیزمی زانستی یه له پۆلیتاریادا وه ئه مه داباندنی ووشیاری

وه چاره سه ری نه خۆشی سه ره آی خۆی نه زانت آه چ ده رمانك . خۆی به واقعی نه بینت

واته ده رمان بۆ چاره سه رآردنی ئه م نه خۆشیه آوشنده یه . چاره سه ری ده آات

وزه رانی تایبه تی خۆی وه به ده ستنیشان ووشیاربوونه وه ی پۆلیتاریا یه به حاڵ و گ

 .آردنی په یوه ندیی یه آۆمه یه تی یه آانی خۆی له نیزامی سه رمایه داری دا

ئه وه بۆ مارآسیزم شه رمه آه آاری سه ره آی خه بات بت له پناو ڕیفۆرمدا یان ڕیفۆرم هه 

  .كو ئیكۆنۆمیزمهئه وه مارآسیزم نی یه به . ره آاری سه ره آی پۆلیتاریا بت
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 آارك آه بۆ مارآس و ئه نگس زۆر به آاركی جدی و سه ره آیش له قه ه م ده درت ئه 

ووشیاری بۆ پۆلیتاریا ئه و : ده ت" خزانی پیرۆزدا" ویش ئه و به یان آردنه یه آه له 

است و ووشیارییه یه آه حه قیقه تی خۆی وه ك ئینسان له سه رده می سه رمایه داری دا بن

پی بزانت و جۆری په یوه ندیی و ئه ساسنامه ی په یوه ندی پۆلیتاریا و بۆرژوازی و، سه 

رمایه داری بناست و له سه ر چ  ئه ساسك له آۆمه گای چینایه تیدا په یوه ندیان به یه 

  .له خۆی" خۆ په رستی" وه داماینی ئه نانیه ت. آه وه هه یه

 ئاشكرایه آه آشمه آشی هه موو ڕۆژه ی پۆلیتاریا له گه ڵ سه هه روه ها ئه وه ش ڕوون و

رمایه داراندا ئه و آشه بچووآه یه آه به شكه له هه موو آشه آۆمه یه تی یه آانی تری 

چونكه ئه م باره ی خه بات بۆ پۆلیتاریا چاره سه ری بنه ڕه تی . پۆلیتاریا و سه رمایه دار

  .نی یه

م خه باته به خه باتی سه ره آی یان سه ره آی آردنه وه ی ئه م خه باته آه واته نابت ئه 

چونكه آارك آه له سه رشانی پۆلیتاریای شۆڕش گه . بخرته به رده م، پۆلیتاریا

آه واته آه له الی مارآس . گۆڕانی آۆمه یه تی یه له په یوه ندی آۆمه یه تی حازردا

خه باتی ئابووری هه موو ڕۆژه ی پۆلیتاریا . ه آی شۆڕشگپۆلیتاریا ده بته آه سایه تی

ته نھا ئه وه نه بت آه ڕیفۆرمك به ده ست . ئه م شۆڕشگیی یه به پۆلیتاریا نابه خشت

پۆلیتاریا نابت ئه م آاره ی هه موو ڕۆژه ی خۆی به آاركی شۆڕشگی له قه ه م . دنت

یسته آانه وه به آاركی سه ره آی و حه یاتی له قه ه م بدات یان ئه گه ر له الیه ن ڕیفۆرم

وه آاری سه ر . درا، نابت پۆلیتاریا دوای ڕچكه ی بۆرژوازیانه ی  ڕیفۆرمیسته آان بكه وت

شانی آركارانی آۆمۆنیست ووشیارآردنه وه ی پۆلیتاریایه به به رژه وه ندی یه سه ره آی 

  . یه آانی خۆی

وه ڕوونكردنه وه ی آاری بۆرژوازیانه ی . گاری آۆتایی یه بۆ پۆلیتاریاده ستنیشان آردنی ڕز

ئیكۆنۆمیسته آانه بۆ پۆلیتاریا آه چ هه وستكیان هه یه له به رامبه ر نیزامی سه رمایه 

داری و پۆلیتاریادا، ئه ویش هه وستی خاف گیرانه ی بۆرژوازیانه یه و سه روه ڕ سوودگه 
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خه باتی ئابووری به رده وامی هه یه له نوان پۆلیتاریا و . ه رمایه دارییاندنه به نیزامی س

آه واته ئه م خه باته ده ستی توه رده یت و تی وه رنه ده ی ئه م آشمه . سه رمایه داردا

  .آشه و خه باته هه یه

 ری آه واته ئه وه ی آه مه نسوری حیكمه ت ته ئكیدی له سه رئه آاته وه و ئه یكاته میحوه

ان، ئه و آاته خۆی له خۆیدا ئیتر هه وستگیریی یه آی  سه ره آی بۆ هه سووڕ

آه واته ئه وه ی آه پۆلیتاریا پی گه یشتووه له سه رده می سه رمایه . ئیكۆنۆمیستانه یه

ئه مه ش بۆچوونكی تری ئیكۆنۆمیستی مه نسوری  .داریدا ئه و ووشیاریی یه تریدیۆنیه یه

مه سه له آه به و جۆره نی یه آه وایه آركار سه رپشكه له وه ی خه : (( تحیكمه ت آه ئه 

آركار نه ك بۆ باشكردنی . باتی ئابووری بكات یان نا، ئه م خه باته تووندبكاته وه یان نا

باروودۆخی خۆی به كو بۆ ڕگرتن له دابه زینی ئاستی ئستای ژیانی خۆی بۆ پاراستنی 

به ناچاری و به رده وام ده ب ده .  له آۆمه گای سه رمایه داری داحورمه تی ئینسانی خۆی 

ست بداته خه بات بۆ وه ده ستھنانی ڕیفۆرمه ئابووری و آۆمه یه تی یه آان به م پ یه 

كی تایبه تی وه " هه وست" چینی آركار بیار نی یه آه له به رامبه ر خه باتی ئابووری دا

ئه م به . ی یانی چینی آركار و چینی آركار یانی خه باتی ئابووریخه باتی ئابوور. ربگرت

هه روه آو چۆن ماسی ناتوانت . شكه له پناسه و تایبه تمه ندیه آانی بوونی چینی آركار

ئاشكراشه آه پشه وی له م . مه له نه آات، آركاریش ناتوانت خه باتی ئابووری نه آات

ده رباره ی سیاسه تی ڕكخستنی ." ه وو ئاسانتر ده آاتخه باته دا شۆڕشی آركاری پت

   )).١٥−١٤ل" آركاریمان

 ووشه ئه وه یه وت به تكه ولكه آۆمه ك ئه " ئاغای ئیكۆنۆمیست" مه نسوری حیكمه ت

بسه لمنت آه آركاران له نیزامی  سه رمایه داری دا خه باتی ئابووری  سه ره آی ترین خه 

به م ئه و ئه رآه مژوویی یه ی آه سپردراوه به پۆلیتاریا لی ئه سه . هباتی چینایه تیان

ندرته وه له ڕگه ی ئه و جۆره بۆچوونانه ی آه مه نسوری حیكمه ت خه باتی ئابووری تدا 
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واته آارك  به قازانجی بۆرژوازی ئه آرت ئه بته . ئه آاته میحوه ری سه ره آی هه سووڕان

  ی پۆلیتاریا الی مه نسوری حیكمه ت چی بت؟حورمه تی ئینسان

بگومان بۆ به ده ستھنانی ئه م حورمه ته ئینسانی یه الی مه نسوری حیكمه ت ته نھا خه 

بگومان بۆ آۆمۆنیسته آان  خه باتی ئابووری به ده ستھنه ری حورمه تی . باتی ئابووری یه

ه ی آاری به آرێ یه آه حورمه تی چونكه ئه و آۆت و به ند. ئینسانی پۆلیتاریا نی یه

  .ئینسانی خستۆته ژر فشاره وه و ڕه وانه ی زراب و له ش فرۆشی ده آات

حورمه تی ئینسانی بۆ پۆلیتاریا به ده ستھنانی . به خه باتی ئابووری آۆتایی نایه ت

 له نیزامه دیكتاتۆریه تی پۆلیتاریایه، بۆ ئه وه ی ئه و آاره ناڕه وایه ی آه سه رمایه داران

  .آه یاندا به رامبه ر به پۆلیتاریای ده آه ن بن بی بكه ن

  .خه باتی ئابووری و ڕیفۆرمك نابته میحوه ری سه ره آی بنه بآردنی چه وساندنه وه

نه وه . آۆمۆنیسته آان ئه وه یان له به رچاوه آه دنیایه آی ب چه وساندنه وه دابمه زرنن

ه ر به آۆمه ك چاره سه ری ڕووآه شی یه وه آه هیچی چاره سه آو هه مان نیزامی چه وسن

  .ریش نی یه بۆ به ده ستھنانی حورمه تی ئینسانی پۆلیتاریا

سه ندیكا آان له ئه و رووپا خه باتی ئابووری ده آه ن وه یان ئه و سه ندیكایانه ی آه مه 

ئابووری ده آه ن، به م نسوری حیكمه ت به سه ندیكای شۆڕشگ ناویان ده بات خه باتی 

به وه ی آه ڕۆژانه بازاڕی ئازاد نرخی آه لوپه . حورمه تی ئینسانی آركاری تدا نه پارزراوه

ئه بته هۆی . له آانی به ره و سه ر ده چت، یان له ئه نجامی ته آنیك له به رهه مھناندا

  . ڕه ق بوونه وه یانله سه ر شه قام نوستن و . زیادآردنی ڕژه ی بكاری له جیھاندا

 خه باتی ئابووری ده به زه رووریه تهه روه ها له آۆمه گای سه رمایه داری دا پۆلیتاریا 

  . نه ك ناچاربت آه وه ك مه نسور ئه ت به ناچاری ده ست ئه داته خه باتی ئابووری. آات

ردنیانه وه ،  وه ك آشه یه آی مژوویی له سه ره تای ده ستپكآشه ی ئه م دوو چینه 

پۆلیتاریا له هه وی به ده ستھنانی آرێ یه آی باشتردایه و له الیه آی تره وه بۆرژوازی 

  . یان سه رمایه داران  له هه وی قازانجكی زیاتردایه به ده ستی بھنت
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بۆرژوازی آه ئه و خۆی  (: ده ت" فه لسه فه دا) آۆی( هه ژاری" هه روه ك چۆن مارآس له 

اوه یه آه له پۆلیتاریای چاخی فیئۆدالی له گه ڵ پۆلیتاریادا، ده ستپده آات و گه شه پاشم

سه ندنی بۆرژوازی به پویستی، له ڕه ووتی گه شه سه ندنی مژووییدا سیما آشمه آشم 

آاره آه ی آه له سه ره تادا نزیكه ی له ژر په رده وه ده ب و ته نیا له حای شاراوه دا مه 

ه و هه ر چه ند بۆرژوازی گه شه ده سه ن، پۆلیتاریا یه آی نوێ، له ناو جه رگی یه وجوود

بكه ن و . وه گه شه ده سه ن ش ئه وه ی هیچ الیه آیان هه ستی  پیه آه پ ئه و ملمالن

پوه ری بكه ن و تی بگه ن و ئاوا ه ی آه نه وه و بیخه نه ڕوو به ئاواه یی ملمالن یه آی 

وه له الآه ی تره وه ئه گه ر ئه .  و الوه آی آارهایه آی تك شكنه رانه پك ده هنمۆقه ت

ندامانی بۆرژوازی یه نوێ یه آه هه مان به رژه وه ندیان هه بوو، وا ئه وان چینك له دژی 

ئه و له به . چینك پك ده هنن و، ڕووه و ڕوو له به رده م چینه آه ی تردا ده وه ستنه وه

ر یه ك وه ستاندنه وه یه له به رژه وه ندی دا له هه لومه رجی ئابووری ژیانی رامبه 

ئه و په یوه ندی یه به . بۆرژوازیانه وه هه ده هنجرێ و ڕۆژ له ڕۆژ زیاتر ڕوون ده بته وه

رهه مھنه رانه یه ی آه بۆرژوازی  تیایدا ده جووته وه خاوه ن، سیمایه آی ئاسان و یه ك 

ئه وه ش له په یوه ندیی یه آان خۆیدا . ه كو خاوه ن سیمایه آی جووت الیه نه یهالیه نه و ب

آه سه روه ت وه به رهه م دن، هه روه ها هه ژاریش وه به رهه م دن، ئه وه ش له په یوه 

ندیی یه آان خۆیدا آه تیایدا جوونه وه ی هزه به رهه مھنه ره آان مه وجووده  هه روه ها 

زك هه یه سه رآوت وه به رهه م دن، له ڕگه ی به رده وام بوونی داماینی سه تیایدا ه

روه تی ئه ندامانی تاآه آه سی ئه و چینه و له ڕگای وه به رهنانی چینكی پۆلیتاری نه ش 

  .ونماآاره وه

 ری ه وه ئیكۆنۆمیستانك آه نونهوه هه رچه ند سیمای ملمالن آه زیاتر و زیاتر ڕوون بووی

زانستیانه ی به رهه مھنانی بۆرژوازین خۆیان له ملمالندا ده بیننه وه له گه ڵ تیئۆره تایبه 

 -١١٦ل " هه ژاری فه لسه فه"  .تیه آه یان وه قوتابخانه هایه آی جیاواز سه ر هه ده ده ن

١١٧.(  
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اتی ئابووری هه روه ها ده مه وت بمه سه ر باسكردنی ئه وه ی آه پۆلیتاریا ناچاره خه ب

  بكات یان به زه رووریه ت خه باتی ئابووری ده آات؟

بگومان آه له آایه یه آی آۆمه یه تی دا آه دوو جه مسه ری جیاواز بوونیان هه بت 

نیزامی سه رمایه داری وه ك خاسیه تی آۆمه یه تی . بگومان پكدادان و دژایه تیش هه یه

دوو چینی  جیاواز درووستبووه و بنیادنراوه به دوو به خۆی له سه ر بناغه ی درووستبوونی 

  .رژه وه ندی جیاوازه وه

ئه م به رژه وه ندیانه له هه رالیه آی یه وه به ڕگه یه ك له گه ڵ یه آتریدا له دژایه تی 

واته پۆلیتاریا له ڕگه ی ئه وه وه آه بتوانت آركه ی زیادبكات و بۆرژوازیش ئه یه . دان 

آه واته ئه م دوو .  آه ه آه ی سه رمایه بكات و زده بایی زیاتری ده ست بكه وتوت زیاتر

واته آه به زه رووریه ت . جه مسه ره ب یه آتری ناتوانن ناوه ندی سه رمایه داری پك بھنن

قۆناغی مژوویی مرۆڤایه تی گه یشتووه ته ئاستی نیزامی سه رمایه داری و آشه آانی 

  . نه هاتووهئینسان آۆتایشی 

خه . واته ئه و جووه ماددیی یه مژوویی یه ی آه به رده وام آار و آاردانه وه ی خۆی تدایه

باتی ئابووری یه آكه له و دیارده سروشتیانه ی دژایه تی نوان پۆلیتاریا و سه رمایه داران 

ریه ت ووجوودی واته خه باتی ئابووری به زه روو. له چوارچوه ی نیزامی سه رمایه داری دا

نه ك آه مه نسور . هه یه له آۆمه گای سه رمایه دایدا له نوان آركاران و سه رمایه داران دا

واباسی ل ئه آات و بیه وت ئه وه بكات به آارك آه والكی بداته وه آه گوایه مه نسوری 

ه ر بت ئه و په حیكمه ت په یامی له ئاسمانه وه بۆ دابه زیبت و ئه و بیه وت ئیمامی ڕاب

خه باتی . آه خه باتی ئابووری ئه بت پۆلیتاریا بیكات. یامه به آركاران بگه یه نت

ئابووری ئه بت له نیزامی سه رمایه داریدا بوونی نه بت له نوان آركاران و سه رمایه داران 

ستای ژیانی ئه گینا مه نسوری حیكمه ت نه یئه ووت بۆ ڕگرتن له دابه زینی ئاستی ئ. دا

خۆی بۆ پاراستنی حورمه تی ئینسانی خۆی  له آۆمه گای سه رمایه داریدا به ناچاری و به 



 48

رده وام ده ب ده ست بداته خه بات بۆ وه ده ستھنانی ڕیفۆرمه ئابووری و آۆمه یه تی یه 

  . آان

ری و زه رووریه ئه مه له بنه ڕه ته وه نه فی آردنه وه ی بیری ماتریالیزمی مژوویی یه ناچا

ت له بیری ماتریالیزمی مژوویی مارآسیزم دا بۆ گۆڕانكاری یه آانی مرۆڤایه تی جیاوازیه آی 

واتا ناچار ئه وه یه آه آارك  له الیه ن آه سكی تره وه پ سپردرابت . بنه ڕه تیان هه یه

 نه بت ئه م به زه ستك هه بت یان و ئه ب بیكات، وه زه رووریه تیش ئه وه یه آه هه ر ده

  .رووریه ت ڕچكه ی تایبه تی خۆی ئه گرت

واتا . آه واته پۆلیتاریا به زه رووریه ت خه باتی ئابووری ئه آات له به رامبه ر بۆرژوازی دا

ئه وه نی یه آه ناچاربت ئه م خه باته بكات یان ئینسانكی وه آو مه نسوری حیكمه ت بیه 

ا بكات و بیكاته گه وره ترین داهنان بۆ خۆی و بیكاته پشه وایه وت ئه م آاره به پۆلیتاری

ئه و بۆچوونه ی مه نسوری حیكمه ت له دیدك . تیه آی گه وره بۆ چوونه پشه وه ی شۆڕش

  .زیاتر آه ئینكاری له زه رووریه تی گه شه ی مژوویی مرۆڤایه تی بكات هیچی تر نی یه

ده سته واژه یه آی یه آی ته واو ب مانا و ناوه ڕۆك و هه روه ها ئه وه ی آه ده سته واژه 

  .بۆرژوازیانه زیاتر نه بت هیچی تر نی یه

وه مه نسوری حیكمه ت ئه یه وت ئه وه ش تجریدبكات له آركاراندا آه وه ك خاسیه ته 

  . شۆڕشگیی یه آه ی ئه بت ده ورببینت له نیزامی سه رمایه داری دا

خه باتی  خه باتی ئابووری یانی چینی آركار چینی آركار یانی"ه تئه ویش به وه ی آه ئ

ئمه ئه وه ده زانین آه مارآسیزم ده ستنیشانی پۆلیتاریا ده آات به وه ی آه ده  . "ئابووری

چونكه پۆلیتاریا له نیزامی . وری شۆڕشگی خۆی له نیزامی سه رمایه داریدا ده بت ببینت

آه ده توانت گۆڕانكاریه آۆمه یه تی و سیاسی و .  چینی شۆڕشگهسه رمایه داریدا تاقه

  .ئابووریه آان به ده ست بھنت

ئه و ده سته واژه یه ی مه نسوری حیكمه ت له وه زیاتر هیچی تر نی یه آه ئه یه وت 

  . پۆلیتاریا بكاته دیلی خه باتی ئابووری و دوابخرت له شۆڕشی آۆمه یه تی خۆی
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 ش وه ك خاسیه تی ئیكۆنۆمیسته آان آه خزمه تكاری دسۆزی بۆرژوازین، وه به وه ئه مه

  .رگری آارن له نیزامی سه رمایه داری

واته ئمه آه بزانین پۆلیتاریا ئه رآی شۆڕشگی له سه ر شانه له چوارچوه ی نیزامی سه 

زگا حیزبی یه آان بۆ رمایه داریدا، ئیتر هه  ر هه موو آاروآرداری ڕۆژانه و نوسینه آان ده 

واته ئمه ده گه ینه ئه و ده سته واژه یه ی . شۆڕشی سۆشیالیستی پۆلیتاریا ده خرته آار

آه خاسیه تی تایبه تی آركار ده ستنیشان ده آات له نیزامی سه رمایه داریدا ئه ویش ئه وه 

. سۆشیالیستیشۆڕشی سۆشیالیستی مانای چینی آركار و چینی آركار مانای شۆڕشی یه آه 

ئه مه ئه و ده سته واژه یه یه  آه خاسیه تی سیاسی و آۆمه یه تی یه آانی پۆلیتاریا ده 

رده خات، به جیاواز له و خاسیه ته ی آه ئیكۆنۆمیسته آان ئه یده نه پاڵ پۆلیتاریا له 

  .نیزامی سه رمایه داری دا

ه خۆی به بای ئه سی بۆ بردنه هه ه یه ك آه چه پی سوونه تی ئران ئه یكات و باك آ

پشه وه ی بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی له قه ه م ئه دات به هه ه یه آی تر هه ه ی پشووی 

آه واته مه نسوری حیكمه ت ڕه خنه له بای چه پی سوونه . ڕاست ده آاته وه مانای وایه هیچ

تی ئران گه یاندینیه ئه م به تیئۆریی یه آانی چه پی سوونه : (( تی ئران ده گرت و ئه ت

ده بن وه یان ئه وه ی آه هه " گه نده ڵ" ره نجامه ی آه آركاران به پله یه ك خۆشگوزه رانی

ده " ژاری و فشاری ئابووری ده بنه هۆی  شۆڕش ئه مه توانینكی پووچ و دژی آركاری یه

   )).١٥ل" رباره ی سیاسه تی ڕكخستنی آركاریمان

دا باری زیاتری هه ژاری نه بووه ته شۆڕشی ته واو آركاری یان نه بووه ته له هیچ شونك

شۆڕشی سۆشیالیستی آركاران چونكه هه ژاری باری ووشیاری زیاتر نادات به پۆلیتاریا له 

واته ووشیاری پۆلیتاریا ده توانت ده ستنیشانی چوونه پشه وه ی . زۆرك له باره آانیاندا

  . نه وه ك هه ژاریشۆڕشی آركاری بكات

باشترین و نزیكترین نموونه ئه و آاره ساته ی سۆماڵ بوو آه چه ند ملیۆن ئینسان له 

برساندا مردن و ب ئه وه ی بچووآترین جوونه وه ی شۆڕشگتی پۆلیتاریای تیادا ده رآه 
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اخی وت، به كو چه ندین ته یاری آۆنه په رستی و بۆرژوازی ده ستی آشاوه به سه ر ن

  !دژایه تی چینایه تی له سۆماڵ دا

ئه ویش ده گه ڕته وه بۆ نه بوونی یان آه می ڕه گه زی  به ئاگای آۆمۆنیستی یه له سۆمادا 

  .آه نه یتوانیوه ڕچكه ی حه قیقی ڕزگاربوون پیشانی پۆلیتاریا بدات له سۆمال دا

ه تی خۆی ڕكخراو حیزبی خۆی  واته پۆلیتاریا له سۆمادا ووشیار ببوایه به ووشیاری چینای

ئه گه ر برستی به و شوه دزوه هه بوایه یان نه . هه بوایه ئه وا ڕزگاری به ده ست ده هات

آه واته ئه وه ی آه چه پی ئرانی و دیدی مه نسوری حیكمه ت ئه یكات به چاره سه ری . بوایه

ه نه وه به به رژه وه ندیی یه بۆ به ده ستھنانی شۆڕش ئه وه یه آه پۆلیتاریا ووشیار نه آ

: هه روه ها مه نسوری حیكمه ت له به دیلی هه ه ی خۆیدا ئه ت. مژوویی یه آانی خۆی

ئه وه هه ژاری یه آه خه باتی آركاری ڕووه و تكشكان و بنبه ست  و گه نده ڵ بوون ده (( 

 ده رباره ی سیاسه ."نه ك خۆشگوزه رانی و چاك بوونی باروودۆخی ئابووری چینه آه. بات

   )).١٥ل" تی ڕكخستنی آركاریمان

. ئه م هه ه یه ی مه نسوری حیكمه ت آه هه ه ی پشووی چه پی ئرانی پ ڕاستكردۆته وه

له وه زیاتر ناڕوات آه ئه یه وت بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی له ئراندا له و ئاسته دا بھته 

ونكه ئه م بۆچوونه سه روه ڕ به رگری آردنی ته واوه چ. وه آه بزووتنه وه ی آركاری تدایه

تی یه له وه ی آه هه رده بت خه باتی ئابووری میحوه ری سه ره آی خه باتی پۆلیتاریا 

ئه مه ش ئه وه یه آه مه نسوری حیكمه ت دژایه تی له گه ڵ سه . بت بۆ آۆمۆنیسته آان

 ئه مه ش بۆ آۆمۆنیسته آان آاركی شه رم )دژایه تی یه له پناو مانه وه دا( رمایه داراندا

دژایه تی بكات له چونكه جوونه وه ی آۆمۆنیستی سه ڕوه ڕ به دوای ئه وه وه یه آه . هنه

   .پناو گۆڕانكاری بنه ڕه تی دا

هه روه آو له پشه وه باسم لكرد خه باتی ئابووری نابته ئه وه ی آه ) ته ئكید هی خۆمه(

  .وهشۆڕش بھنته پشه 
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باشترین نموونه شمان ئه ورووپایه آه غه رقی خه باتی ئابووری بوون ب ئه وه ی 

  .گۆڕانكاریش له ژیانی ئابووریاندا به ده ست بھنن

آه واته ووشیاری بۆ پۆلیتاریا واته ووشیاری سیاسی آۆمۆنیستی به ده ست هنی زووترو 

انه یه ی وانینه سه روه ڕ بۆرژوازینه وه ك ئه و دوو جۆره ت. باشتری شۆڕشی پۆلیتاریایه

  .مه نسوری حیكمه ت و چه پی ئرانی و عراقی بۆته میحوه ری آار و هه سووڕانیان

****************************************************************************************  
 

  ڕكخستنی سیاسی و شونه آان له جیھان دا
-------------------------------------------------  

بیری مارآسیزم بۆ ڕكخستنی بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی له جیھاندا یان له شونه 

مه به ست له جیاواز نه بوون به و . جیاجیاآاندا بیری لك جیاواز و قۆناغ به قۆناغ نی یه

 ست بھنین ئه گه ر شوه یه یه آه ده بت ئمه ڕكخستنی آۆمۆنیستانه ی پۆلیتاریا به ده

چونكه . ئاستی آۆمه گای سه رمایه داری له ئاستكی پیشه سازی له سه ره وه شدا نه بت

ئمه ده زانین آه ئه م نیزامه گه شه ده آات به هۆآاری سه ره آی چونكه سه ره وه ی گه شه 

  . ی سه رمایه و ته آنیك و زیادبوونی هزی آاره

ك بۆ جكی بۆرژوازیانه یهآه واته هه ردواخرانكخستنه آارآردنی ئه و جۆره ڕ به ج  .  

آاری : هه روه ك ئه نگس له مه سئه له ی جووتیاران له فه ره نسا و ئه مانیادا ده ت

آۆمۆنیستی ئمه نه به ستراوه ته وه به وه ی آه ئه م آۆمه گایه چه ند گه شه ی آردووه یان 

  .وهنه یكردووه له باری چینایه تی یه 

آه واته آه آاتك هه لومه رجك ده هنرته به رچاو بۆ وورده بۆرژوازی خۆ دزینه وه یه له 

یچ نه بت دواخستنكی آه وه ی آه آاركی سیاسی له و ناوه نده دا به ج بھنرت، یان ه

  .بۆرژوازی و وورده بۆرژوازی آاركی باش به قازانجیان ده گه ڕته وهمیش بت 

باروودۆخی تایبه تی ئران ته ئكید له : (( مه ت ئاوا ئه ڕوانته ئران ئه تمه نسوری حیك

له ووته . سه ر زه رووریه تی ئاماده بوونی آۆمۆنیزم ده آات له دی خه باتی ئابووری دا
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آانی تردا، له وانه یه آه لنی آۆمۆنیسته آان یان چه په آان به گشتی له گه ڵ خه باتی 

به م له . ئه م آه لنه هه رده بت پبكرته وه. ی ئران قووڵ نه بتئابووری به ڕاده 

ئرانكدا آه چه پ هه ر له بنه ڕه ته وه له بای چه پی ناسیۆنالیزمی چینه غه یره آركاریه 

آانه وه شكی گرتووه و سوونه ته آانی ده گه ڕته وه بۆ دآتۆر مصدق، و سه ربه ستی 

 ئاسۆی خه باته آه ی بریتی بووه له ئه نجامدانی ڕیفۆرمی خوازی ئابووری چه پك آه

آركاری وه ك هزی زه خیره ی خه باتی " نیشتیمانی خۆدا" سیاسی و آۆمه یه تی له 

له ووتكدا آه خه باتی ئابووری . بۆرژوازیانه و ڕیفۆرمیستانه ی خۆی سه یر آردووه

ك سه یرآراوه و آراوه به به شك له خه آركاری به رده وام، له الیه ن چه په وه به سوو

آۆمۆنیستكی آركاری ده ب به ڕاده یه آی زۆرتر . له ووتكی ئاوادا. باتی دژی ئیستیبدادی

  ڕوو له خه باتی ئابووری بكات 

ده رباره ی "  .ئه مه نیشانه یه آی بنه ڕه تی لك جیایی پۆلیتاریی یه آان و بۆرژوازیه آانه

ئمه ئران به راوورد بكه ین له چاو ئه ورووپادا   )).١٨ل " نی آركاریمانسیاسه تی ڕكخست

هه . بگومان ئران له ئاستی پیشه سازیدا له چاو ئه ورووپا آه م تا زۆرك دواآه وتووتره

ئه مه ش . روه ها به گشتی زۆرك له ووتانی ڕۆژهه ت له چاو ئه ورووپادا دواآه وتووترن

ه آه له ئه ورووپادا آارك آراوه وه ك آاری سیاسی پۆلیتاری، به م له به و مانایه نی ی

یان آۆمۆنیسته آان له ئه ورووپادا آه م تا زۆرك آشه آانیان آه . ڕۆژهه ت ئه مه نه آراوه

لره دا آشه آان له سه ر ئه وه ڕاوه ستاون تا چه ند تووانراوه سیاسه تی . م بووه ته وه

  . ڕچكه ی سیاسیانه ی زۆرك له پۆلیتاریا له ئه ورووپاداآۆمۆنیستی ببته

ئمه ده بت به هه ر شوه یه ك بووه و تچوونه آه شی چه ندی بوت ئمه په یوه ست بین 

واته ده بت آاره آانمان له ناوه ندی پۆلیتاریادا بۆ ووشیارآردنه وه یان . به پۆلیتاریاوه

هه روه ك له به شه آانی . بین ڕاسته وخۆ پیانه وهج به ج بكه ین و وه په یوه ست

پشووتردا باسم ل آردووه آه پۆلیتاریا له ئه ورووپادا ئاستی ووشیاری آۆمه یه تی و 

  .سیاسی له و ئاسته دایه آه بۆرژوازی پ باشه و سۆشیالیزمیشی پ خراپ نی یه
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ئه وه ووشیاریی یه بۆ پۆلیتاریا آه به كو . واته ئه مه ووشیاریی یه ك نی یه بۆ پۆلیتاریا

ئه م آاره له ئه ورووپادا آه م تا زۆر . ڕچكه ی خه باتی سیاسیانه ی خۆی ده ستنیشان بكات

آه مینه یه آی زۆر آه مه بیرآردنه وه ی آۆمۆنیستیانه ی هه بت ئه مه ش . به ر بو نی یه

  . دنیادا.. له ئه ورووپا و ڕۆژهه ت ویه آكه له آه لنه هه ره گه وره آانی آۆمۆنیسته آان 

ئاماده بوونی آۆمۆنیزم له خه باتی ئابووری دا، ئه وه یه آه ووشیاری ته واو به پۆلیتاریا 

بدات آه ڕگاچاره ی سه ره آی به ده ستھنانی دیكتاتۆریه تی پۆلیتاریا و به ده ستھنانی 

  . آۆمۆنیزمه

ت آه لنی آۆمۆنیسته آان یان چه په آان به گشتی ئه و دیده ی مه نسوری حیكمه ت آه ئه 

ته نھا ئه وه یه آه     ده یه وت  . له گه ڵ خه باتی ئابووری به ڕاده ی ئران قووڵ نه بت

خه باتی پۆلیتاریا آه له ئه ورووپا چۆن میحوه ری سه ره آی هه سووڕانیان خه باتی 

 باتی ئابووری له نیزامی سه رمایه داری دا خه. هه روه ها له ئرانیش ئاوابت. ئابووریه

خۆی بوونی هه یه ئیتر آه لنك له آووه دروستده آات آه ئه مه نه آرت به میحوه ری سه 

به كو آه لنی سه ره آی له ئه ورووپادا نه بوونی بزووتنه وه ی سیاسی . ره آی هه سووڕان

  . به هزی آۆمۆنیستی پۆلیتاریایه

وه . له الیه ن بۆرژوازیه وه، آراوه ته سه نگی مه حه ك بۆ خه باتی پۆلیتاریاآه ئاپۆلیتیزم 

به هه مان ده ستوور مه نسوری حیكمه ت ده یه وت ئاپۆلیتیزم بخاته   ده ستووری 

یۆنالیزمی پۆلیتاریای ئرانه وه، آه ئه مه ش آه مترنی یه له و آارانه ی آه بای چه پ ناس

مصدقیه آان و سه ربه ستی خوازی ئابووریه آان، ڕیفۆرمیسته آان و غه یره آركاریه آان و

  .سه ندیكالیسته آان آه ده رحه ق به پۆلیتاریا و شۆڕشه آه ی ئه یكه ن

وه نیشانه ی بنه ڕه تی لك جیایی پۆلیتاره آان و بۆرژوازی یه آان ئه وه یه آه تا چه ند 

سیاسی خۆی ده بات و تا چه ند خه باتی پۆلیتاریا ده ست بۆ دامه زراندنی په یكه ری 

. سیاسی خۆی تووند و تۆڵ ده آاته وه به وه ی آه ئیتر آارك به قازانجی بۆرژوازی نه آات
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چونكه . نه وه آو به ڕاده یه ك آاری سه ره آی وه ك ئیكۆنۆمیستك بكاته خه باتی ئابووری

  .ئیكۆنۆمیسته آان نونه ری زانستی چینی بۆرژوازین

ئه و پشبینیه ی آه . مۆنیسته آان نونه ری تیئۆر و پراآتیكی چینی پۆلیتاریان وه آۆ

مارآس بۆ ئه ورووپای ده آرد آه ئه بته ناوه ندی شۆڕشی آركاران له جیھاندا هۆی چی بوو 

به م له ڕووسیایه آی دواآه وتووی . هه تاوه آو ئستاش ئه م شۆڕشه به رجه سته نه بووه

ئه ویش ئه وه بوو آه ئه ورووپا جوونه وه ی . ڕش به ئه نجام گه یشتپیشه سازیدا شۆ

هه روه ها له ڕووسیادا له سه ر ده ستی به لشه فیكه آان و تحریفی . سیاسی تیادا ب هزبوو

آه واته . سیاسیانه و ووشیارآردنه وه ی پۆلیتاریا له ڕووسیادا شۆڕشی به ئه نجام گه یاند

ه ورووپادا ئه م آه لنه به سیاسی نه بوونی پۆلیتاریایه، آه هه ر هه روه آو ئستاش له ئ

موجووده و بۆرژوازی بۆ به رگرتن به خه باتی پۆلیتاریا له ئه ورووپادا زیاتر و باشتر آاره 

  . آانی بۆ چووه ته پشه وه

ا به ئه بت بۆ آۆمۆنیسته آان ئه وه به ته واوه تی ڕۆشن بت آارآردن له هه ر ناوه ندكد

یانكردنی دیدوبۆچوونی زانستیانه ی سۆشیالیزمه له ناو آركاراندا، هه روه ها شانه ی 

حیزبی آه له ناوچه آه دا دروستده آرت پویستی دروستكردنی له وه دایه آه ووشیاری 

واته هه . سۆشیالیزمی زانستی بكاته ئه و ناوه نده و به و ڕچكه یه آار بۆ ئاینده بكرت

آان له نیزامی سه رمایه داریدا شتی سه ره تاین و نابنه ڕگر له به رده م ئه م لوومه رجه 

هه رچه ند ئیستبدادیش زۆر بت ئه بت ئه م آاره به ئه نجام بگه یه . جۆره آارآردنانه دا

به م داڕشتنی شوه ی آارآردن به فرمانكی ساده بۆ هنانه سه ر ڕگای پۆلیتاریا به . نرت

نیستانه آاركی حه یاتی یه بۆ چوونه پشه وه ی بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی له و بیری آۆمۆ

ئیتر ئاستی آۆمه یه تی سه رمایه داری له ئاستكی له پشدا بت یان له پشدا . ناوچه یه دا

  .نه بت

مه نسوری حیكمه ت له باره ی شانه یه آی حیزبی و دروستكردنی له ناوچه یه آدا ئاوا باسی 

ئه گه ر آه س داوام ل بكات شانه یه آی حیزبی له ناوچه یه ك و : (( ه آات و ئه تل د



 55

شاركدا دروست بكه م پرسیاری یه آه می من ئه وه یه باروودۆخ له و ناوچه یه دا چۆنه، 

پشینه ی خه باتی آركاری له ناوچه آه دا چیه؟ آام گرایشه له ناو آركارانی ئه م ناوچه یه 

كاری ئه و ناوچه یه دا چ دا به هبازی ڕادیكاڵ له ناو ڕابه رانی آرزتره و سۆشیالیزم و ڕ

نفوسكی هه یه؟ ئه گه ر ئه و وه مانه ی آه له م پرسیارانه وه ده ستم ده آه ون گونجاو بن 

. ئه و آاته پشبینی ئاسۆیه آی گونجاو ده آه م بۆ پكھنانی ناوه ندوو شانه حیزبی یه آان

ر واش نه بت ئه وا به حوآمی ئه م ئه نجامانه به دنیاییه وه آاره آه م له ئاستكی ئه گه 

گه شه ی حیزبی آۆمۆنیست هاو یه آه له گه ڵ فراوانی ئه و ڕه ووته . تردا ده ستپ ده آه م

ده رباره ی سیاسه تی ." آۆمه یه تیه ی آه     به رامبه رتی له نو چینی آركاردا

كخستنی آرگومان گه شه ی حیزبی آۆمۆنیست هاویه آه له گه ڵ    )).٢٢−٢١ل " كاریمانڕب

واته . گه شه ی تیئۆریاتی حیزب و چوونه نانه وه ی ئه و ناوه ندانه ی آه پۆلیتاریای تدایه

ووشیاربوونه وه ی پۆلیتاریایه به آشه ی ستبوونی آاری ڕكخراوه یی حیزب و په یوه 

هه روه ها پشینه ی خه باتی آركاری له . خۆی له گه ڵ بۆرژوازی داآارآردنی سیاسیانه ی 

پویستی دروستكردنی ئه و شانه حیزبیانه و په یوه . پشه وه بت یان له پشه وه نه بت

هه روه ها . ستبوون پیانه وه ئه وه ده هنته وه به رده ممان آه ده بت دروستی بكه ین

و ئاشكرایه آه به رامبه ر به هه موو ڕباز و هه ر جۆركی سیاسه تی آۆمۆنیسته آان ڕوون 

آه واته گرایشی سۆشیالیستی ئه گه ر هه بت ده بت . ڕابه ری آردنی بزووتنه وه ی آركاری

ئمه زیاتر و باشتر به هزیان بكه ین به دید و بۆچوونی مارآسیزم بۆ سۆشیالیزم، هه روه 

ئمه ده ستنیشان ناآات به كو دروستبوونی توانینی ها نفوسبوون یان نه بوون آاره آانی 

ئمه، واته واقعی بوونی توانینی ئمه ده بته ئه وه ی آه ئه بت ئمه زۆرترین نفوسی 

  . آركارانی شۆڕشگ له ده وری خۆمان آۆبكه ینه وه

 بت ئه وه هه تا ئه گه ر آركارانك آه له سه ر ته وه ره ی بواو بۆچوونه بۆرژوازیه آان

یان بۆ ڕۆشن بكرته وه آه ئه م ته وه ره یه ی ئه وان گرتوویانه ته وه ره یه آه دژ به به رژه 

وه ندی چینایه تیانه، هه روه ها هنانه ڕیزی خۆمانه وه یه، هه تا ئه گه ر باروودۆخیش له 
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نه به ر هه م و شونانه دا له ژر ئیستبدادی پۆلیس یشدابت، ئه وا ده بت ڕگایه ك بگری

  .آاری سیاسی خۆشمان بكه ین و هه م گورزی گه وره ی خۆشمان  بوه شنین

ئیستبدات خاسیه تی نیزامی سه رمایه داری یه به رامبه ر هه ر حیزبكی واقعه ن آۆمۆنیست و 

پۆلیتاری، له به ر ئه وه ناآرت آه ئیستبدادیش هه بوو ئمه آاره آه مان دوابخه ین، به 

ت ڕگه ی ووریایانه و آۆمۆنیستانه بدۆزینه وه بۆ گه شه آردنی نفوسی خۆمان وه كو ده ب

به  گه شه ی حیزبكی آۆمۆنیست هاویه آه له گه ڵ ئه . له ناو آركاراندا" آۆمۆنیست" ك 

و په یوه ستبوون و آارآردنه دروستانه یه له ناو پۆلیتاریادا وه گه شه ی حیزب وه ك مه 

باسی ل ده آات به شوه میتافیزیكیه آه ی آه ئه ت گه شه ی حیزبی نسوری حیكمه ت 

آۆمۆنیست هاویه آه له گه ڵ فراوانی ئه و ڕه ووته آۆمه یه تیه ی آه به رامبه ریه تی له 

  .نو چینی آركاردا

چوونكه ڕه ووتی آۆمه یه تی له . ئه مه سه روه ڕ بۆچوونكه له بنه ڕه ته وه ب مانایه

آه . وه ی نیزامی سه رمایه داریدا ئه نواع و ئه شكاڵ جۆراو جۆری له خۆیه وه گرتووهچوارچ

هه رهه موویان یه ك ڕه ووتی بۆرژوازین بجگه له تاك و ته رای ڕكخراوه و گرووپ و هه 

ندك الیه نی آۆمۆنیستی نه بت ئیتر ئه وه زۆر ب مانایه آه هاویه ك بوونی  حیزبی 

  . فراوان بوونی ڕه ووتی آۆمه یه تیدا ببینینه وهآۆمۆنیست له گه ڵ

بجگه له و بۆ چوونه نه بت آه مه نسوری حیكمه ت له سه ری ته وه ره ی گرتووه آه 

به كو . ئه م آاره ناده نه ده ست قه زا و قه ده ر و ڕكه وت. بۆچوونی ئیكۆنۆمیستانه یه

 ر فشاره وهآۆمۆنیسته آان آاری بۆ ده آه ن و ڕه ووتی آۆمهیه تی بۆرژوازی ده خه نه ژ.  

  

****************************************************************************************  
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  آۆمۆنیزم یان ئیكۆنۆمیزم
--------------------------  

مه یه تی وه آۆمۆنیزم به توانینی مارآسیزم ئاووگۆڕكی بنه ڕه تی یه  له په یوه ندی آۆ

واته لك . گۆڕانی په یوه ندی به رهه م هنانی آۆن به په یوه ندی به رهه مھنانی تازه

آه . پچاندنی په یوه ندی آار و سه رمایه وه ك په یوه ندی بۆرژوازیانه ی ئه م په یوه ندیه

 هنی ئه واته آۆمۆنیزم به ڕیفۆرمك به ده ست نایه ت بجگه له شۆڕش نه بت آه به ده ست

وه ئیكۆنۆمیزم . م په یوه ندی ئابووری آۆمه یه تی یه تازه یه یه آه پی ئه وترت آۆمۆنیزم

توانینی بۆرژوازیانه یه، گۆڕانكی جوزئی ئابووریه ب ده ست آاری آردنی ناوه ڕۆآی په 

  .یوه ندیه آۆمه یه تی یه آه ی

اسی آارنامه ی ئیكۆنۆمیست خه باتی واته ئه س. واته ڕیفۆرمك به مانا گشتی یه آه ی

واته ئیكۆنۆمیسته آان، . خه باتی ئابووریش  بچووآتر له شۆڕشی آۆمه یه تی یه. ئابووریه

به م . به ده ستكاریه آی ڕووآه شی یه وه. هه ره وه ی هه مان نیزامی آۆمه یه تین

زگاربوونی ته واوه تی له آۆت واته ڕ"  شه رتی ڕزگاری پۆلیتاریایه "آۆمۆنیزم الی ئه نگس

لره دا به شك له و بۆچوونه ئه خه مه ڕوو آه مه نسوری حیكمه . و به ندی سه رمایه داری

باسی سیاسه تی ڕكخستنمان هه : (( ت به یانی ئیكۆنۆمیستانه ی خۆی تدا ئه آات و ئه ت

 آه ئامرازك  بت نجانكه له باسی آۆمۆنیزمی آركاری ئه م سیاسه ته بۆ ئه وه بوو

توانامان بدات تا ته آانكی آۆمه یه تی گرینگ له ئراندا شك پ بده ین، ته آانكی 

آۆمۆنیزم له آلكایه تی مژوویی ئۆپۆزسیۆنی بۆرژوازی و ناڕه زایه تی میلی ڕیفۆرمیستیه وه 

 ناڕه زایه تی بۆ مژووی ناڕه زایه تی آركاری و گۆڕینی آۆمۆنیزم به ئامرازك و هه گری

آركاری، ناڕه زایه تیه ك آه هه میشه هاوڕك و هاوآات له گه ڵ بزووتنه وه ی میلی 

ئه م . گۆڕانی آۆمۆنیزم به ئای ئه م به شه ی آۆمه گه .ڕیفۆرمیستی دا له ئارادا بووه

سیاسه ته شوه و نوسخه یه آه بۆ شون آه وتنی ئه م ئامانجه له مه یدانی ڕكخستن و 

كاریمان. " كخراو دروست آردن داڕكخستنی آر٢٩ل " ده رباره ی سیاسه تی ڕ.((  
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ئه وه ی له م به شه ی سه ره وه ی توانینه آه ی مه نسوری حیكمه ت دا ده رده آه وت ئه 

وه یه آه مه نسوری حیكمه ت ئه یه وت هاوشان له گه ڵ سه رمایه داری دا آاربكات بۆ 

ڕه زایه تی ه ستھنانی آۆمۆنیزم ئه ویش به وه ی آه ئه یه وت ناشواندنی ڕچكه ی به د

واته . به حسابی خۆی گوایا داهنانی له مارآسیزم دا آردبت. ناوبباتآركاران به آۆمۆنیزم 

ئه و داهنانه ی آه آۆمۆنیزم به ڕیوایه تی بۆرژوازی به یان ئه آات و سه روه ڕ له خزمه تی 

هه روه آو له وه و پش به یانی آۆمۆنیزم به توانینی .  باتبۆرژوازیدا به آاریان ئه

آۆمۆنیزم شۆڕشه، گۆڕانكاری بنه ڕه تیه ، ژره و ژوورآردنی نیزامی سه . مارآسیانه آرا

له بنه وه ده رهنانی ڕه گ و ڕیشه ی په یوه ندی سیاسی و آۆمه یه تی و . رمایه داری یه

زایه تی  ستك، آۆمۆنیزم یه آسانه به ناڕهدی ئیكۆنۆمیبه م به دی. ئابووری بۆرژوازی یه

واته آه ئمه ناڕه زایه تی آركاران . آه ئه مه سه روه ڕ بۆچوونكی بۆرژوازیانه یه. آركاران

بھنینه به رچاوی خۆمان هه ر له سه ره تای دروستبوونی آۆمه گای سه رمایه داریه وه هه 

 ز دا و خوناوی ١٨٨٦نی آركارانی شیكاغۆ له سای مانگرت. تاوه آو ئه م آاته ی ئستا

ئه م هه موو ناڕه زایه . آردنی ئه و مانگرتنه له الیه ن سه رمایه داران و ده وه ته آه یانه وه

ملیۆن آركاری ) ٧(هه روه ها مانگرتنی . تی یانه نه بووه هۆی به رجه سته بوونی آۆمۆنیزم

 ز دا وه چه ندان مانگرتنی ١٩٩٣كاری ئه مانیا له سای ملیۆن آر) ٦(ئیسپانیا، و مانگرتنی 

ئه م هه موو ناڕه زایه تی . آه هه ر هه موویان به ئیسح گه یشتن له گه ڵ بۆرژوازی دا. تر

واته ئمه آه ناڕه زایه تی آركاران به . یه آه ی بووه ته آۆمۆنیزم یان چۆن ئه بته آۆمۆنیزم

 و آشه یه یه آه له نوان پۆلیتاریا و خاوه ن آار و ده وه ووردی شیبكه ینه وه  هه ر ئه

واته ته نھا آشه یه  .ئه ویش آشه ی سه عات آاری آه م و هه قده ستی زیاده یه. تدا هه یه

 .آی جوزئی ئه گرته وه له نوان پۆلیتاریا و سه رمایه داردا

ڕیشه دارتر ئه خوقن له نوان  آشه یه آی فراوانتر و قووتر و ه کان به م آۆمۆنیست

واته آشه آه هه ر هه موو نیزامی سه رمایه داری ئه . پۆلیتاریا و نیزامی سه رمایه داری دا

گرته وه نه ك ئه م به ش و ئه و به شی ڕشته یه ك یان آارگه یه ك یان سه ندیكایه ك و یه 
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وه یه آی ناڕه زایه تی یه له هه روه ها بزووتنه وه ی میلی بۆخۆی بزووتنه . ك ده وه ت

آه واته . هه روه ها به هه مان ناڕه زایه تی آركاران له سه رمایه داران هاوتایه. آۆمه گادا

آاتك آه آۆمۆنیزم له گۆڕانكاری یه آی بنه ڕه تی یه وه ئه بت به گۆڕانی جوزئی یان به 

 ڕ یه ك توانینی ئیكۆنۆمیستانه ئه مه سه روه. ناڕه زایه تی نوان آركاران و سه رمایه دار

آه واته بۆ آۆمۆنیسته آان ئیكۆنۆمیسته . یه و آارآردنی ته واوه تی یه له گه ڵ بۆرژوای دا

چونكه ناڕه زایه تی آركاران نابته هۆی به ده ست . آان ده بنه نونه ری ڕه سمی بۆرژوازی

به ده ستھنانی دیكتاتۆریه تی به م شۆڕشی  پۆلیتاریا ده بته هۆی . هنانی آۆمۆنیزم

آه واته نابت آۆمۆنیسته آان دڵ به وه خۆش بكه ن . پۆلیتاریا و به ده ستھنانی آۆمۆنیزم

آه ناڕه زایه تی هه بوو ئیتر بین بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی هه یه، یان خۆش باوه ڕ بین به 

آۆمۆنیستیش نه بت له نیزامی چونكه ئه گه ر بزووتنه وه ی . وه ی ناڕه زایه تی آۆمۆنیزمه

آه واته ئه وه ی له . سه رمایه داری دا، بزووتنه وه ی آركاری بوونی به زه رووریه ت هه یه

سه رشانی آۆمۆنیسته آانه دروستكردنی یان جووندنی بزووتنه وه ی آۆمۆنیستی یه له ناو 

  .آركاراندا

ه دات و ئه یكاته سیاسه ت و له مه یدانی ئه وه ی آه ناڕه زایه تی به آۆمۆنیزم له قه ه م ئ

ڕكخستن و ڕكخراو دروستكردندا به رجه سته ده آاته وه سه روه ڕ آاری ئیكۆنۆمیسته آانه و 

ئیتر هه ر لره شه وه یه آه بیری   .پارزه رانی سه روه ت و سامان و نیزامی سه رمایه دارانه

  .به ئیكۆنۆمیزمی آركاریآۆمۆنیزمی آركاری مه نسوری حیكمه ت یه آسانه 

 
**************************************************************************************** 
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 پاشکۆیه ك
----------- 

 
.به ڕز هاوڕێ جه مال بۆ هاوڕی   

ی ده ده ستی هاوڕیه تیت به گه رم.  به ئومدی سه رآه وتن و سه رفرازیتانمئه م آاته ت شاد

گوشم، هیوادارم هاوڕێ یه تیتان، سه ره تایه آی سه رآه وتووانه بت بۆ هاوخه باتی خه 

دووباره هاوڕیه تیت بۆ من مایه ی .  بزووتنه وه آهباتكی آۆمۆنیستیانه ی زانستی

                                                                     .خۆشحایه آی گه وره و ب پایانه

          .دا نووسیبووت ١٩٩٨ ⁄  ٩ ⁄ ٢٨هاوڕی به ڕز نامه آه تم به ده ست گه یشت، آه له  

آه بگومان ئاگاداری هه . به ڕاستی نامه آه ت ده رگای له سه ر زۆر الیه نی تر ل آردمه وه

وه و، هه وه بۆ ئه وه ی آه باست، له سه ر حیزب و ئه وانه ی آه ئیستیقاله یان دا. موویانم

آه تا حه دك له چوارچوه ی  . روه ها تا حه دك شتكیان له سه ر ووتراوه له الیه ن تۆوه

 بگومان بۆ هه موو ئه و شتانه ش زیاتر. مه فھوومی ئیستیقاله آه یان گه یشتوویت

ی آه ئستا له چوارچوه ی چه پی  بگومان ئه م نزعه یه. پویستیان به ڕوونكردنه وه هه یه

شون " به ڕاستی نزعه یه آی تازه ی. ۆمۆنیزمی آركاری و وورده بۆرژوازی بوونیان هه یهآ

وه ن آه له خوارخۆیانه وه گوێ یان ل ئه مانه به دوای شون و به دوای ئه وه ". داخوازه

بگرن، یان ئه یانه وت ناویان له سه ر له وحه ی ڕۆژنامه آه یان و پالتفۆڕمه آه یان، به ئه 

ئه مانه هه رهه موویان بجگه له . ی مه آته بی سیاسی یان سكرتری گشتی ده ربكه وتندام

له ئاستی آۆمه گاداو، . وه ی آه وورده بۆرژوازی ده یه وت به و مكاناته وه ده ربكه وت

له ئابووری بۆرژوازی و سه رمایه داری گه وره دا، ده ست بكه چۆن ده یانه وت آه به شیان 

      . به و ئاسته ش له حیزبه آه ی، خۆیاندا ده یانه وت ئاوا به شكیان هه بتوت، هه ر

له ده ورانی پشووتردا، جیابوونه وه و، )  ڕه ووتی به لشه فیك (بگومان به له وه ی آه 

وه ئستاش گۆڤارك به ناوی .  هه موو یان ، هه مان نزعه یان هه بووهه ر. ئیستیقاله یان دا

وه ده رده آه ن، هه تا آاتی نوسینی ئه م نامه یه دوو ژماره یان ل ده ر آردووه آه ) بسه ( 
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خۆشیان نازانن چۆن و به چ ڕگایه ك مامه ه له گه ڵ هه سه نگاندنه آانی خۆیان له باره 

بگومان به له وه ی ، آه . ی واقعی عه ینی و هه لوومه رجی مه وجوود باس و خواست بكه ن

ئه مثالی وه آو ئه وانیش، هه ر هه موویان  هه مان  و بدو مه د معین و نزار عه، ئه حئستا

پم خۆشه له ووه ده ست پبكه م آه ئایا : هاوڕی ئازیز. ڕاوبۆچوونیان هه بووه و هه یه

جیاوازی له آووه سه رچاوه ده گرت؟ یان چ شتك جیاوازی آۆمه یه تی و سیاسی پك ده 

             ت چ شتك هه بت بۆ ئه وه ی جیاوازی لوه ده ستنیشان بكرت؟هنت؟ یان ده ب

                                                   

ئه مانه هه موویان آۆمه ك پرسیارن، آه پویستیان به وه مكی ماددییانه ی دیاله 

جیاوازیم له گه ڵ ( من له . نجنینآتیكیانه هه یه تا بتوانین وه می زانستیان لوه هه بھ

آه ئه ساسی بنیاتی جیاوازی ده گه . دا باسم له جیاواز بوون آردووه) جیاوازیه آانی ئمه

 سیاسی آۆمه یه تی، بگومان بن له وه ی آه جیاوازیه ڕته وه، بۆ ئه ساسی جیاوازی فكری

به م به .  یه تی یه وه ده بتآان له باری فكریه وه هه بوو، ئه وا له باری سیاسی و آۆمه

پچه وانه وه ڕاست نی یه آه بین جیاوازی سیاسی و آۆمه یه تیمان هه یه و به م 

وه آو ئه حمه د معین له چاوپكه وتنكی دا آه له گۆڤاركی تازه . جیاوازی فكریمان نی یه

ته له ژماره یه آیاندا ئه حمه د ه وه ، وا) په یامی آۆمۆنیزم( یاندا آه ده ری ده آه ن به ناوی

گوایه ئه م ده سته جیاوازی سیاسی و آۆمه یه تیان هه یه به ( معین وا وه م ده داته وه آه 

واته ئه مه ی ئه حمه د ) . م جیاوازی فكری و میتۆدلۆژیان به آۆمۆنیزمی آركاری نی یه

 آرت و ده یانه وت، آه ده وروو  هاوده سته آانیان له گه وجتیانه وه ئیستنتاج دهمعین و

. پشتك آه هه یانه به دوای خۆیاندا به سیاسه تكی دیماگۆجیانه، ساویلكه ئاسا ڕایان آشن  

ئه مه میتافیزیكه.  واته ئه مان به هیچ میعیارك و هیچ پوه ركی زانستی ناتوانن جیاوازی 

بگومان، هه ر . و ب تواناخۆیان ڕابگه یه نن، به آۆمه ك قسه و باسی ب بایه خ 

بجگه . نوسراوكیان له باره ی جیاییانه وه ده رآه وتووه و هه ر هه موویانم خوندووه ته وه

آار بكه ن ) أ . ع. ك. ك. ح( له وه ی آه ئه م آۆمه ه ، ده یانه وت  فریووآارانه وه ك 
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زبی خۆیان داوا له مه نسوری ئه وان بۆ دامه زراندنی حی. هیچی تریان تیادا ده رنه آه وتووه

حیكمه ت ده آه ن آه مۆری ته ئید و ده ستخۆش و هاوآاریان بكات له دروستكردنی حیزبی 

 بجگه له وه ی هه روه آو خۆت باست لوه آردووه. به ڕاستی یاریه آی مندانه یه. خۆیاندا

                                                   . ب لیاقه ده بیننه وهآه ڕابه رایه تی یه آه یان به

ۆیان ده یانه وت چونكه خ.  پكھاتنی حیزبه آه ش نی یهئه گینا قسه یان له سه ر چۆنتی 

حیزبی خۆیان پك بھنن و چونكه ئه مانیش هه روه آو له پشووتریاندا، به هه مان ڕگه 

ك هنا واته ئه وان حیزبیان پ. ئیلھامیان له مه نسوری حیكمه ته وه بۆ دابه زیه خواره وه و

بجگه له وه ی آه قسه هه ر له ). مۆدلكی تازه یه(زراندنی حیزب بگومان ب آۆنگره ی دامه 

، تا هه موو ده وورووپشت بزانت ماهیه تی ئه و حیزبه ی آه پك سه ر به رنامه ش نه بوو

نوان خۆشیان، له نوان سه ئه وان جدلی . دت چ ماهیه تكی چینایه تی آۆمه یه تی یه

                                   .چرآه آۆتایی پھاتبه یه ك . ه ووت و یه آتی خه باترنج و ڕ

ی ڕه ووت دووباره و س باره ) پۆلیتاریا( آه ناوه ڕۆآی جدله آانیان بجگه له وه ی آه 

 له سه رو و ب بایه خآردنه وه ی بۆچوونه آانی برنشتاین و بۆچوونی زۆر الوه آی 

دوای ئه وه ی آه ئه م حیزبه . دروستبوونی حیزب تدابوو، هیچی تریان لوه هه ڵ نه ده آا

پك هات ئه وانیش به شكی ڕابه رایه تی یه آه ی بوون، بۆ نه یان توانی له ئاستی پویستی 

نینه ئاراوه و تا بزووتنه وه و جیاوازی یه آانی خۆیاندا هه سوڕانكی جدی و حه یاتی بھ

، به ئاڕاسته ی ڕابه رایه تی یه آی شیاو دروست دا بتوانن ئاڕاسته ی ڕابه رایه تی یه آه یان

                                                                                                      .به رن

 به ج نه ده بوون، چونكه پكھاته ی حیزب واته ئه مانه هیچی بۆ ئه وان و بۆ ئه مانیش ج

و ئه ندامانی ڕابه رایه تی یه آانیان، پك هاتكی فكری و سیاسی و آۆمه یه تی وورده 

له به ر ئه وه ی هه موو شتك به وه ده یان بیه وه، آه مه نسوری . بۆرژوازیان هه بوو

 نه مانه وت ئه وه ی آه له ئاستی بمانه وت و. حیكمه ت له فن نامه ی دا، وای فه رمووه

 جه ماوه ردا، هه ر هه مووی ڕه ڕابه رایه تی دا و، گونجاندن و هه سووڕانیان له نوان
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ئیتر ئه میان ئه ت، ئه وان دسۆزنین بۆ آۆمۆنیزمی . نگدانه وه ی باوبۆچوونه آانیان بوو

بگومان هه مووی سیاسه تی . نآركاری و ئه مان ئه توانن ئه و آاره به ئه نجام بگه یه ن

هه روه آو وه ختی . ئه گینا جیاوازیه آانیان له آووه یه. فریوآارانه ی وورده بۆرژوازی یه

. ك. ح(مارآسیزمی شۆڕشگی فراآسیۆنی آۆمۆنیزمی آركاری له خۆی جیابوونه وه ی به ناو

ئه گینا آوا قسه ی ڕۆشنی . ه ئستایاندا تپه ڕیوهه ر به هه مان تاودان و ئاڕاسته ی باوی) أ

ئه مه ئه و گیانه یه آه ئستا له گیانی . فكری و سیاسی و فه لسه فی ئه م باه له ناو حیزبدا

هه ر هه ) أ. ك. ح(بگومانبه له وه ی آه سیاسه تی ئه و آاته و ئستای. ئه واندابوونی هه یه

 ئه وان له و آاته دا ڕووبه چونكه. مان سیاسه ت بووه آه آۆمۆنیزمی آركاری هه ی بوون

ڕووی ئه زمه ی فكری و سیاسی خۆیان بوو بوون به و ئاڕاسته یه ی آه گرتیانه به رو 

. وویستیان تاودانی سیاسه تی وورده بۆرژوازی خۆیان بۆ آاتكی تر و ساتكی تر تاوبده ن

انیوه، له  وورده بۆرژوازی یه ی آه هه یه، نه یان توواته هه ر ئستاش، ئه م آۆمه ه

ئاستكی نه زه ری و فكری و سیاسی و میتۆدی قووه وه جیاوازی خۆیان به ئه نجام بگه یه 

بگومان به له وه ی آه جیاوازیه آان له جیاوازی سیاسی و میتۆدی و فه لسه فی قووه . نن

ت نه وه ئه توانت جیاوازی آۆمه یه تی و سیاسی و بزووتنه وه ی ئه و جیاوازیانه، ده ربخا

وه آو به پچه وانه وه واته باره جیاوازه آۆمه یه تی یه آان و سیاسیه آان ناتوانن پوه 

بۆ نموونه ئه و جیاوازی یه ی . ربن بۆ باری جیاوازی فكری و سیاسی و چینایه تی قووڵ

له لكدانه ) پارتی و یه آتی و ڕه ووتی ناسیۆنالیست و حیزبی شویعی آوردستان و عراق( آه

نه یتوانیوه له ئاستی فكری و سیاسیاندا و له ئاستی آۆمه یه تیاندا آه . ه آانیاندا هه یهو

چونكه هه ر هه موویان ئاوی سه رچاوه آه یان، سیاسه تی . نای گه وره بخاته نوانیانه وه

سه رمایه داری و بۆرژوازی و وورده بۆرژوازی یه. واته ئه گه ر تۆ سیاسه ت و آۆمه یه تی 

جیاواز ده بت ده بت بنه مایه آی فكری و چینایه تی جیاوازت هه بت، آه جیاوازی سیاسی 

و آۆمه یه تی تۆ ده ستنیشان بكات. چونكه بۆ هه ر جیاوازیه آی سیاسی و آۆمه یه تی، 

                         .تیئۆرك و فكر و فه لسه فه یه ك جیاوازی یه آه یان بۆ دروست ده آات
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کدانه وه و ده  بۆجیاوازی بوون ئه و جۆره لهچونکه لکدانه وه کانی ماددییه تی دیاله کتیک 

 میتافیزیک ، مامه ه بکرت و به ترۆپکی ماددییه تی دیاله کتیک ربینه ی هه یه، نه وه ک

واته نه جیاوازیان هه یه و نه ده توانن ئه مان خای دره خشانی وه رچه . به یان بکرت

                                                                               . کان له ئه ستۆبگرنرخانه

 کی فریوکارانه و فژه که ی خۆیدا به سیاسه تت له خوودی توکه و ده یه وژ گه لتو

به ئه نواع و ئه گینا ئه ندام مه کته بی سیاسی یه کانیان . بازانه ی خۆیان په ڕووباڵ نه کرن

ئه شکای حه مله ی شه خسی بۆ سه ر یه کتری هه وی به ده ستھنانی پۆسته که یان ئه ده 

ن له مه کته بی سیاسی دا. واته ئه مانه نزعه ی تازه ی بۆگه ن بووی وورده بۆرژوازی شون 

 داخوازه.                                                                                                    

که ئه ویش ب توانایی و، به ) ع.ك. ك. ح( من لره وه ده چمه سه ر کۆنگره ی یه که می

             !بگومان، بۆ هه موو کۆنگره یه ک. ڕاستی هه ڕه مه کی ده ستدانه گرتنی کۆنگره یه

کردبت که به ته واوی ئاستی ده بت ڕاپۆرتکی حازر) ك. ح( هه ر حیزبک وه به تایبه تی

 یه تی تیادا هه ت و به ته واوی، لهئابووری و سیاسی و کۆمهنرابهه موو الیه نه سه نگ 

 کۆمه گادا کانی بزووتنه وه که و ئاستی که م و کوڕیی یه کان و ئه و ئاسته ی که له ناوچه ی

وه که و ڕه وه ندی ئابووری بزووتنه وه که ی، پ گه یشتووه و ئه و ئاسته ی که بزووتنه 

محه ل به جیھانه وه و، جگه و پگه ی کۆمه یه تی و سیاسی ئه و چینه له کۆمه گاو 

جیھاندا به کوێ گه شتووه ئه مانه ئه بنه ئه وه ی که کۆنگره به شۆڕ و شه وقکی تره وه هه 

ره وه ده مه وت ئه وه ل. ن ڕوویانه دا له کۆنگره که یاندابگومان ئه مانه هیچیا. بسووڕت

که هه . شه خسی هه یانده سووڕنت کو سیاسه تکی بم که من گله ییم لیان نی یه، به

موو سیاسه ت و لکدانه وه کانی ئه مانه، له ساته وه ختی شیره که یاندا شیرکی ترشاو ده 

                                                                                                         .بت

. ه ی که کردووته له سه ر ئه وان باسهاوڕی به ڕز ده مه وت بچمه سه ر ئه و

به ڕاستی پم خۆشه که مالحضه و ) ئیکۆنۆمیسته کان نونه ری زانستی بۆرژوازین( نوسراوی
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 ئه وه ی که هه موومان به بۆ. پشنیاری وا بکرت و یان لکدانه وه یه کی له سه ر بکرت

بگومان که تۆ له وه وه ده ستت . باشی و به چست و چاالکانه تر کاری له سه ر بکه ین

 خه باتی ئابووری کۆه که ی خه باتی چینی کرکاره و :پکردووه و ده یت ئه وان ئه ن

 ئیکۆنۆمیسته زۆرتر ته رکیزی خستۆته سه ر، بگومان ماهیه تی......) ئیکۆنۆمیسته کان( 

 به و ماهیه ته دته به رچاومان که ته رکیزی بنه ڕه تیان له خه باتدا ده خه نه سه ر خه کان

کردار هه موو شتکه و ئه نجام : ( واتا به قه ولی برنشتاین که ده ت. باتی ئابووری و به س

مه یه تی خه باتی ئابووری له پرۆسه یه کی زه روری په یوه ندی کۆ  )هیچ شتک نی یه

چینایه تی ئه و دوو چینه دا، پرۆسه یه کی به ووجوودهاتووی په یوه ندی ئابووری سیاسی 

واتا به زه روریه ت ئه م پرۆسه یه، ده گات به و ئه نجامه ی که کرکاران به . کۆمه گایه

                               .ڕووی خاوه ن کاراندا بھنته سه ر داوای ئابووری ڕۆژانه ی خۆیان

به م ئه مه به و مانایه نی یه که کۆمۆنیسته کان به کۆه که ی حه یاتی خه باتی چینایه تی 

دا ....) ئیکۆنۆمیسته کان( به م هه روه کو خۆت ئه یت و ئمه ش له . چینی کرکاری دابنن

ردی بگه کایه به ووت( به و جۆره باسمان کردووه که چکه له خه باتی چینایه تی چینی کرکار

            .به م نابته کۆه که ی حه یاتی خه باتی چینی کرکار) !ڕنه وه سه ر نوسراوه که

چونکه کۆه که ی حه یاتی، یان شاده ماری خه باتی چینایه تی، خه باتی ئابووری بت، که 

نین و خوودی پویستی له بنه ڕه تدا زۆر پچه وانه ی لکدانه وه کانی مارکس و ئه نگس و لی

بزووتنه وه که و، خه باتی شۆڕشگانه ی مژووی چینی کرکار و واقعی عه ینی په یوه ندیه 

     .کانی کار و سه رمایه و چه وسانه وه و چه وساوه و چه وسنه ر وه ک خۆی ده هته وه

 کۆه که ی چینی کرکار ده توانت خه باتی سیاسی خۆی به ووجوودی سیاسی خۆی، بکاته

حه یاتی، خه باتی چینایه تی، چونکه ئه م خه باته ی چینی کرکار خه باتکی هه مه الیه نه 

، به ئاگاهانه و به دیسپلینی خه باتی چینایه تی یه بۆ ئامانجی مژوویی خه باتی چینایه و

. کانتی و گۆڕانکاری مژوویی یه ک سه رده می مژوویی بۆ په یوه ندی ب چینی ئینسانه 

چونکه خوودی ئه م خه باته ئاسۆیه کی به ووشیارانه ی خه باتی له خۆیدا به رجه سته و 
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ئه وه ی که ئه وان باسی لده که ن و له وانه شه پیان . واقع کردووه ته وه و ده یکاته وه

                            .وابت که ئه توانت له م ڕگه یه وه چینی کرکار شۆڕش به رپا بکات

ئه م ده ربینانه ی ئه وان ته نھا بۆ ئه وه یه، که چینی کرکار ب ئاگا بکه ن له حاڵ و وه 

 چینی کرکاره له خه پ کووته یچونکه خه باتی ئابووری . زعی خۆیان و ئاینده ی خه بات

            .باتی مژوویی و گۆڕانکاری مژوویی که له سه ر شانی ئه م چینه ج به ج ده بت

ڕاستی و دروستی ئه م حاه تانه، هه موویان له عراق و کوردستان و جیھانیشدا، به ڕۆشنی 

ده رکه وتووه و به رجه سته یه، هشتا نه یانتوانیوه، ئه وه به ده ست بھنن که وه کو تۆ 

باسی لوه ده که یت و ئه وانیش کردوویانه به تۆپکی زۆر پته وو به هز له خه باتی چینی 

کرکاردا که له ئه ساسیشدا، میزه نکی زۆر گه وره یه و به بچوکترین به رکه وتن قه باره ی 

                   . خۆی له ده ستده دات) قه باره ی هه وا تکراوی(ڕاستی و دروستی خۆی، واتا

، ئه و داواکاریانه و ئه و ڕکخراوانه ی که بوونیان هه بوو، هیچ ماککی شۆڕشگانه و

واتا ئه وان ئه یانبژا، له و ڕگه . داواکاری شۆڕشگانه ی له خۆیدا به رجه سته نه کردبۆوه

                                      .یه وه زیاتر کرکاران ده سته مۆ و ڕامی سه رمایه داران نابت

                                .ده سته مۆ و ڕام بوونی کرکارانهم به پچه وانه وه ته نھا بۆ به 

دا و هه روه ها مارکس  دا و زۆر نوسراوی تری) دووتاکتیکی سۆشیال دیموکراته کان( لینین له 

و ئه نگس یش زۆر زۆر سه رسه ختانه جه نگاون دژی ئه م سیاسه ت و بۆچوونه ی 

ی سۆسیال اکتیکدووت( لره دا یه ک توانینی لینین ده هنمه وه که له . ئیکۆنۆمیسته کان

دا باسی لوه کردووه و ده ) ف ئه سه سه رد:  وه رگانی...دیموکراسی له شۆڕشی دیموکراتیدا

سه عاتی ) ٨(له جیاتی ئه وه ی داوابکرت به شوه یه کی شۆڕشگانه ڕۆژی کاری : ( ت

ده " نی زلی بیارکی تایبه تی به ناونیشا) ئه وه بۆ ئه و کاتی نوسینه که ڕاسته( بته دی، 

په " ده رده کرت که ته نھا دروشمی کۆنی هاندان به مه به ستی " رباره ی خه باتی ئابووری 

له دوای به ( دووپات ده کاته وه "  سه عاتی به شوه یه کی یاسایی ٨سه ندکردنی ڕۆژی کاری 

 که مه سه ئه و پایه گرنگه ی" کارهنانی واتای که ش وفشی و یه کجار نابه ج ده رباره ی 
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که م و کوڕی دواکه وتنی ئه م " ) له ی کرکار له ژیانی کۆمه یه تی ڕوسیادا هه یه تی

 کردنه دروشمه له م ڕۆژگاره دا، به ئه ندازه یه ک ڕوون و ئاشکرایه که هیچ پویست به ساغ

ر له هه سه عات کا ) ٣٥( واتا به پی ئه م په ره گرافه ی سه ره وه ی لینین بۆ   ). وه ناکات

هه ر هه مان . فته داو دابین کردنی پداویستی خزانکی پنج نه فه ری به الیه نی که مه وه

واتا ئه وه ی ئه و . سات و سه ودای ئیکۆنۆمیسته کانه له ئستای مژووی سه رمایه داری دا

 هه ر هه کاته ی که له ڕوسیا و جیھاندا ئه گوزه را و ئستاش به ئه شکاڵ و به ئه نواعیه وه 

موویان ، یه ک ناوه ڕۆکی وورده بۆرژوازی و پکوته کردن به خه باتی پۆلیتاریا ده هننه وه 

 به ئمه ش  نموونه یه کی زۆر باشهلینین و ئه م قسه کورته ی  نموونه یه ی وواتا ئه . ئارا

                                                                                .رامبه ر ئیکۆنۆمیسته کان

واتا نه کۆه که ی حه یاتی یه و نه بووه ته ئه وه ی که زۆرترین که نای خه باتیش بخه یته 

. ك. ك. ح( ئه وان بۆ سه لماندنی ئه م بۆچوونه ی خۆیان واتا . ژر ڕکفی ئه و خه باته وه

ته ی چینایه تیانه رکاران و پکھاخوودی کت بۆچوونکی تر ده هننه وه که ده یانه و ) أ و ع

چینی کرکار یانی : ( ی و ده ووری مژوویی ئه م چینه  پابه ند بکه ن به ڕیفۆرمه وه و ده ن

ئه مه له مه قوله یه کی میتافیزیکی ) کرکار خه باتی ئابووری و خه باتی ئابووری یانی چینی

به مژوو، سیسته می ئستای سه رمایه بۆ لکدانه وه ی په یوه ندی چینایه تی چینی کرکار 

واتا ئه م ده سته واژه یه له و ده سته واژه یه ی . داری یه وه هیچ لکدانه وه یه کی ترنیه

هه موو شتکی ڕاست واقعی یه و : ( ه و ده تیکهیگ وه پرۆسیس کراوه که   غه رقی میتافیز

 له بۆچوونکی ته سلیم کار و به واتا ئه م بۆچوونه ی هیگ) هه موو شتکی واقعی ڕاسته 

چونکه، . بگومان زۆر هه زیل و ب ناوه ڕۆکه. سیسته می چینایه تیدایه شان و باڵ هه دانی

به پی ئه م بۆچوونه ئه بت ئمه واقعی کۆمه یه تی سیاسی چینایه تی سه رمایه داریمان 

به م له الی ئمه . تا واقعهله ال ڕاست بت، چونکه ئستا کۆمه گای سه رمایه داری ئس

ت نی یه و به شه ر نابت له ڕگه ی واقع بوونی یه وه ده ست به رداری واقعکی ڕاست و دروس

له گه .    سه رمایه داریگۆڕانکاری نه بت له بنه ڕه تی ئه م په یوه ندی یه چه وسنه ره ی
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ه له م ڕووه یانه وه ناتوانرت ڵ ئه وه شدا یه ک سه رده مه له سه رده مه مژوویی یه کان ک

واتا ئه و ده سته واژه یه ی کۆمۆنیزمی کرکاری هه مان واتا و هه مان ناوه . نکۆی لبکرت

ئه و هه موو بوبیانوانه ی . ڕۆکی  فه لسه فی و چینایه تی و سیاسی و کۆمه یه تی هه یه

دی بزووتنه وه ی سیاسی چینی که هنراونه ته وه، هه ر هه موویان له به ر ئه وه ن که خوو

کرکار له دوو توی سیاسه تی به ڕیفۆرم کردندا غه رق بکه ن و به و سیاسه ته ش په رده 

پۆشیان بکه ن و له ڕاسته ڕگه ی واقعی و خه باتی چینایه تی بۆ به ده ستھنانی ڕزگاری 

        .کرکار البده ن، خه باتی واقعی و عه مه لی و زانستی چینی  و مرۆڤایه تیچینی کرکار

چونکه ئه م ووتانه ی ئه وان ته نھا له ئه بستراکت وه بۆ لکدانه وه ی خه بات و مژوویی به 

لکدانه وه یه کی میتافیزیکیانه ی خۆیان ده یانه وت سه رمایه داری له سه ر پی خۆی 

رژوازی دا خای دره واتا ئه مانه له مه هام و به های ڕکخراوه و حیزبی وورده بۆ. ڕابگرن

لره دا ئمه ده بت له به رامبه ر میتافیزیکدا هه . خشانی بۆچوون و پایه ی فکری یانه

ۆمان جوابیان بده ینه وه و وسته یه ك بکه ین و به وه می ماددییانه ی دیاله کتیکیانه ی خ

 ئه .نی کرکارچینی کرکار واتا شۆڕشی سۆشیالیستی و شۆڕشی سۆشیالیستی واتا چی: بین

مه لۆژیکی کارکردنی ماددییانه ی دیاله کتیکیانه ی ئمه و په یوه ندی و هه خاندنی چینی 

به م پ یه له چوارچوه ی ئه م خه . کرکاره، له مژووی خه بات و مژووی مرۆڤایه تی دا

ریش به خه باتی ئابوو. باته ی که ئمه ده یخه ینه ده ستووری چینه که مان و خۆمانه وه

بگومان هه . نه وه ك شاده ماری خه باتمان بت. ی خه باته که مان ده بت) جزء( شکی یان 

موو ئه و دیدگایانه ی که به رجه سته یه له نه زه رو بۆچوونه کانیاندا هه ر هه مووی  هه 

                                                                   .ڕیفۆرمیزم و ئیکۆنۆمیزمهھنجراوی 

دا ئه وه ده کات به مه هامی کۆمۆنیسته زانستی یه کان که ....) دووتاکتیک( لینین له 

کۆمۆنیسته : ( پۆلیتاریا به دووربگرن له خه باتی ئیکۆنۆمیستی ئیکۆنۆمیسته کان و ده ت

ت تۆش وه کو  شۆڕشه که مان شۆڕشکی گشت الیی یه بۆیه ئه ب)به پۆلیتاریا ده ت (کان 

پشه و ترین چینی تاکه چینی تا سه ر شۆڕشگ هه وڵ و ته قه الی خۆت بخه یته گه ڕ بۆ 
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ئه وه ی نه ك ته نھا به کاریگه رترین شوه به شداری تدا بکه یت  به کو بۆ ئه وه ی سه 

رکردایه تی کردنیشی بگریته ئه ستۆ. بۆیه ناب به چوارچوه ی خه باتی چینایه تی به مانا 

ته سکه که ی و به تایبه تی به مانای جونه وه یه کی پیشه یی، ( هی تأکید هی خۆمه) 

خۆت ببه ستیته وه به کو به پچه وانه وه ئه ب تبکۆش بۆ ئه وه ی سنورو ناوه ڕۆکی خه 

باتی چینایه تی خۆت به ڕاده یه ك فراوان ب (تأکید هی لینین)ه که نه ک ته نھا هه موو ئه 

رکه کانی شۆڕشی دیموکراتی و گشت الی ئه مۆی ڕوسیا، به کو ئه رکه کانی شۆڕشی 

بۆیه به ب ئه وه ی بزووتنه وه ی . ه)تأکید هی لینین( داهاتووش بگرته وه سۆسیالیستی

پیشه یی نه گریته به رچاو به ب ئه وه ی له که ك وه رگرتن له بچووکترین مه یدانی چاالکی 

هه نه گرێ، ئه ب له ڕۆژگاری شۆڕش دا ئه رکه کانی ڕاپه ڕینی چه کدارانه ، ئاشکرا ده ست 

پکه وه نانی سوپایه کی شۆڕشگ و حکومه تکی شۆڕشگ وه کو تاکه ڕگای هنانه دی سه 

رکه وتنی یه کجاره کی به سه ر تزاریزم و هنانه کایه ی کۆمارکی دیموکرات و ئازادی سیاسی 

 ڕآسته قینه له پله ی یه که می گرنگی دابن ی. (تأکید هی خۆمه).                                  

نه وه کو ئه ، ئمه ش به هه مان ڕگه و به هه مان ئاست له گه ڵ خه باتی چینی کرکارداین 

وه ی که خه باتی ئابووری به کۆه که ی حه یاتی سه یربکرت و بخرته پله ی یه که می هه 

                                                                    .نه گرنگه کانی خه باته وهموو الیه 

ده ین ئه م په یوه ندی یه که خه . واتا هیچ کاتک پمان وانی یه که ڕه فزی ته واوی بکه ین

تی و کۆمه باتی ئابووری هه یه تی به چینی کرکاره وه به زه روریه تی په یوه ندیه چینایه 

یه تی و سیاسی یه که ی به کۆمه گاوه هاتووه ته ئاراوه، واتا نه بۆ ئمه ده بته مایه ی 

چونکه دنیای ئه مۆ به پی پشینه یه ك، که . ڕه فزو نه ده شبته کۆه که ی حه یاتی

سیسته می سه رمایه داری هه یه تی ئه وه ی سه لماندووه که خه باتی ئابووری به هیچ 

ۆرك پله ی یه که می نی یه، بۆ چینی کرکار، چونکه ئه و هه موو خه باته ی که کراوه له ج

پناو سه عات کاری که م و کرێ ی زیاد دا، نه یتوانیوه ئاستی سیاسی و کۆمه یه تی و 

ئه گه ر . ئابووری چینی کرکار بباته ئاستی شۆڕش و پگه یاندنی سیاسی ئه و چینه وه
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ه وتنه کان، هه ر له به ئه له کترۆن کردنی پیشه سازی و تا ده گات به وه ی که بوانینه پشک

ڕۆبۆت زۆر به رهه م به چاکی و به زۆری و به دیقه ته وه به رهه م ده هنت، بجگه له وه 

ت،ی، که ئه نته رنستاش ئه نترانشتا ئاستی گوزه رانی ئه م چینه ت و ئت هبه کار ده بر 

ئاستی ئه و پشکه وتنه ی که به ده ست هاتووه و ده توانت له ڕگه ی ئه و نه چوونه ته 

پشکه وتنه وه، په یوه ندیه کان به چاکی و به باشی و به پی ئه و سه رده مه داواکاری یه 

کان بۆ کرکاران به ئه نجام گه یه نرابت و تیایدا به هره مه ند بووبن له زۆرترین داهنانه 

 ئه مان به ئه نجام که به شی سه ره کی ئه م داهنانانه له هزوبازوی. ایه تینوێ کانی مرۆڤ

                                                                                            . ئه گه یه نرت

امه دا، به به م پ یه له هه موو حاه ته کانی خه باتی ئابووری دا، له هیچ ساتکی ئه م نیز

ده ست هاتووه کانی خه باتی ئابووری به ئاستی پشکه وتنی کۆمه ڵ و پگه ی کۆمه گا له 

له توژگه لی هه تا ئستاش نیزامی سه رمایه داری و بژه ره کانیان . زانسته کان نه بووه

ه همیه وورده بۆرژوازی ئه وه ی له گیانی کرکاراندا به رجه سته کردووه و ده یکات، که ب ئ

ئه . ت سه یری گۆڕانی سیاسی کۆمه گا بکه ن، واتا گۆڕانی چینایه تی و مژوویی کۆمه گا

هه مان . مانیش له ڕگه ی فه لسه فه که یانه وه، که به کۆمۆنیزمی کرکاری به یان ده کرت

                                                                             .کار به ئه نجام ده گه یه نن

که هاوڕی نزیکیان بووه و ئه ) ستیڤان بورن (  دا قسه ی له سه ر ١٨٩٥ی سائه نگس له 

ندامی یه کتی کۆمۆنیسته کان بوو له بروکسل و پاریس و ئه ندامکی چاالکیش بووه، وه پی 

ئه م کۆمه ه کۆمه واتا . که واتای یه کجار نه رم و پ پچ و په نای به کار هنا: ده ت

وه ئه . ١٨٥٠زۆر په ره یان سه ند تا سای " برایه تی کرکاران" ان دروستکرد به ناوی کی

 به م له :(ده ت  ه)واتا مه به ستی له ستیڤان بورن: ( نگس له سه ری ده ڕوات و ده ت

کی چاالکی خۆیدا وه کو کابرایه کی سیاسی زیاتر له پویست په له ی کردسه ره تای ده ستپ .

ته " ئه و له گه ڵ مشتک ناگونجاوترین چه قۆکش و سه رسه ری په یمانی برایه تی به ست

ئه و به هیچ جۆرک له و که سانه . نھا بۆ ئه وه ی که سانک له ده وری خۆیدا کۆبکاته وه
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ووناکی بننه  یه کبوون و له تاریکی ڕ-نه بوو که ده توانن له وازه له گه ڵ یه ک ناکۆکه کان

بۆیه له بوکراوه ڕه سمیه کانی کۆمه ی برایه تی ئه ودا هه میشه شواویی یه کی . کایه وه

ئه ندشه یی ده بینین و بۆچوونه کانی " مانیفستی کۆمۆنیست " له گه ڵ بیره وه ری و ئاره 

زووی پیشه یی و چه ند په ره گرافکی لویس پالن و برودون و داکۆکی کردن له شوه پاراستنی 

به کورتی ئه و که سانه ده یانوویست . سه رمایه ی ناوخۆ و شتی تر تکه ڵ و پکه ڵ کراوه

                                                                                  . نه ڕه نجنندی که س

ئه وان به زۆری خه ریکی به رپاکردنی مانگرتن، ڕکخستنی یه کتی یه پیشه یی یه کان و 

کۆمه ه هه ره وه زی یه به رهه م هنه ره کان بوون و ئه وه یان فه رامۆش کردبوو که ئه رکی 

ئه وان پش هه موو شتک بریتی بووه له وه ی که له سه ره تادا له ڕگای سه رکه وتنی 

سیاسی یه وه شانۆیه ک بۆ هه سووڕانی خۆیان وه ده ست بھنن شانۆیه ک که ته نھا تیایدا 

. ده توانرێ ئه م جۆره کارانه به شوه یه کی بنه ڕه تی و ئومد به خشانه ئه نجام بده ین

                                                                                     . )ه) تأکید هی لینین( 

ن له م نامه یه دا و پیان بین به ڕاستی وابزانم ئه وه نده به سه که له سه ر ئه وان بدوی

سیاسه تکی ئیکۆنۆمیستانه یان گرتووه ته به ر و جگای ڕه خنه و سه رزه نشتکی گه وره ن 

                                                               .له الیه ن کۆمۆنیسته زانستی یه کانه وه

ته وه له الیه ن ئه وانه وه، هه تا به ده ست هنانه ره کراوه خه باتی ئابووری ئه وه نده گه و

                                                      .وه ی که رامه تی ئینسان ده به نه وه بۆ ڕیفۆرم

ئه م . واته له الی ئه وان ڕیفۆرم به ده ستھنه ره وه ی که رامه تی ئینسانی کرکاره

 تر و، فه لسه فیانه تر ده سته مۆی کرکارانیان پ ده که ن بۆ سه دیدوبۆچوونه جارکی

چونکه ئه مان ده یانه وت دنیای سه رمایه داری نه گۆڕت و یان که رامه تی . رمایه داران

ئینسانی کرکار له گۆڕانی دنیای سه رمایه داری یه وه نابیننه وه بۆ دنیایه کی ب چین و 

 رعیه ت پدانی ئه م نیزامه یه به بوبیانووی خۆیانه وه و به که له بنه ڕه تدا شه. توژ

                                   .بوبیانووی ئه وه ی که ئۆکسجین له کرکاران قه ده غه ده که ن
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نی یه که سه رمایه داری بتوانت ئه و کاره ئه نجام بدات له ڕگه ی  به بۆچوونی من پم وا

واته بۆ ئه وه ی ئینسان که رامه تی ئینسانی خۆی .  بۆرژوازی یه وهڕیفۆرم خوازی وورده

بپارزت و یان له ده ستی نه دات و ئه و ب که رامه ت سه یرکردنه ی که ئستا هه یه 

                                                                                                     .بگۆڕت

ه وه ی په یوه ندی سیاسی و کۆمه یه تی و ئابووری چینی کرکار نی یه له هه مان هشتن

به کو سه رکه وتنه . چوارچوه داو به کرێ دان و گرتنی بت له الیه ن سه رمایه دارانه وه

      . که رامه تی ئینسانی بتشۆڕشگانه کانی ئه م چینه ئه توانت زامنی به ده ست هنانی

ۆڕشی پۆلیتاریا، یه که ی په یوه ندی یه ئابووری یه کان له به ر یه ک هه ده وه چونکه ش

شنته وه و، په یوه ندی چینی کرکار به کۆمه گاوه وه ک ئینسانک که له ڕگه ی به کرێ 

دانی هزی کاره که یه وه بتوانت ژیانکی مه مره و مه ژی بۆخۆی دابین بکات و هشتا پشی 

واتا کۆمه گای ب چین که . نرت که له به ڕوه بردنی کۆمه گادا به شداری بکاتڕه وا نابی

له سه ر بنه ڕه تی په یوه ندی ئینسان به کۆمه گاوه په یوه ندی یه ک دروست ده کات، که 

هه ر که س به پی توانا و هه رکه س به پی پویست، په یوه ندی خۆی و سروشت و خۆی و 

گا ڕاده گر تکۆمه.                                                                                       

ئه و هه موو فوفیشانه ی که ئه وان ده یکه ن ته نھا بۆ ئه وه یه که شه رعیه ت به تیئۆری 

خه باتی که ئیکۆنۆمیستانه ی خۆیان بده ن و بتوانن ئه وه له الی خۆیان دروستبکه ن 

بووری ببته کۆه که ی حه یاتی خه باتی چینایه تیان و زیاتر بوبیانووی خۆیان بۆ ئا

ساویلکه یی ده وروپشتیان بھننه وه و سوود و قازانجی سه رمایه دارانیش زامن و به رجه سته 

                                                           .و له سه رپی خۆی ڕآگیرو توندوتۆڵ بکه ن

بۆ مه سه له ی خه باتی سیاسی و شۆڕش، که گوایه له کۆنگره ی یه که می حیزبیاندا، 

              .باسیان لوه کردووه و گوایه ئه مان به هه وی به ئامانج گه یاندنی شۆڕشه وه ن

ان ئه مه یان زیاتر له ووه ڕه نگی داوه ته وه که ئمه قسه و باسمان له سه ر کردوون و پشم

له م کاری گه ریوه یه ئه م ده سته واژه یه یان . ووتوون که ڕیفۆرمیست و ئیکۆنۆمیستن
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هشتا نه تی خۆیاندا ووجوودی هه بت، ه و هه تا،ئه م کاره ش له ماهیههناوه ته ئاراو

شگی چینی کرکار ئاڕاسته بکه نبه خزمه تی بزووتنه وه ی شۆڕیتوانیوه تاکتیک و ستراتیژ   

قسه یان له سه ر ئه وه کردووه ) موءید ئه حمه د و ڕبوار ئه حمه د( ه م کۆنگره یه دا هه تا ل

کۆمه ك ڕۆشنبیری کۆمۆنیست هه ن که ڕه خنه مان ل ( زۆر به کورتی و ووتوویانه گوایه 

وونه ته ناو ته نھا ئه وه نده یان درکاندووه و نه چ) ده گرن و پمان ده ن ڕیفۆرمیست

                                                                                       .سه که وهفراوانی با

ئه وان ناتوانن له ژر کاریگه ری ئه و ڕه خنانه ی ئمه دا، به ته واوی ده ربچن و باس و 

 به ر خواستی جدی خۆیان له سه ر ئمه بکه ن چونکه هه رکارک ئه وان به شیاوی بزانن بۆ

، به جدل و په رچ دانه وه ی بۆچوون و کاره کته ره کانی که کاری گه ریان له سه رداناون 

بحثی سیاسیش بت ، ئیتر ئه وان زیاتر ده ستی له ناو ده ستکشیان به باشی و به ڕوونی ده 

ه  هه ناوی ئه واندا، له وانه یک بورکانک که خۆی مه س داوه لهوه له الیه . رده که وت

ترسیان له وه هه بت که ئه م بورکانی ناڕه زایه تی یه، نه و ه کو گه یشتبته نزیکترین 

ئه و سیاسه ته دیماگۆجیانه ی که ئه وان گرتوویانه .  نه وه یشونی سه ر ده رهنان و ته قی

ته به ر، ناتوانت یه ک تۆسقاڵ له ڕاستی و دروستی واقعی بۆچوونه کانمان کاڵ ڕه نگ 

                                                                                                    .وهبکاته 

ئه وان به رنامه که یان یان مشروعی به رنامه یی ڕۆژانه یان به ته نھا به یاننامه یه کی 

 بۆ کیان چونکه هیچ کار. حیزبه کوردی یه کان له ڕه گ و ڕیشه وه هه ده وه شته وه

بجگه له وه ی سیاسه تی ئه و . هووشیارکردنه وه ی ئه ندامان و ده وروپشتیان نه کردووه 

                     .فکره ی ئه وان کاری به و جۆره ی هه تا ئستا هه یانه ده گرته ئه ستۆیان

یھان و ناوچه کامه بحثیان بحثی زانستی و واقعی بووه و کام هه سه نگاندنه یان به ئاستی ج

که دا هه سه نگاندنکی ڕاست بووه تا نه خشه کرداریان ، کار و په رچه کرداری هه بت له 

کام کاریان کاریگه ربووه بۆ سه ر جوغرافیای سیاسی . سه ر سیاسه ت و ڕوه نده کانی جیھان

 سه ر  کام ئه نجام گیریان لهیان. له ناوچه که و له و شونه ی که کاری له سه رده که ن
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سیاسه تی ئه مریکا و شه ڕی ناوخۆ و پیرۆزکردنی ڕه وه نده ئیسالمیه کان، به ئه نجامی 

تیئۆری و سیاسی دروستدا ڕۆشتووه تا بتوانن هه موو الیه نه کانی ئه م سیسته مه بخه نه 

ژر کاریگه ری بواو بۆچوونه کانیان و له جیھاندا له سه رده ستی ئه مان دوای شکستی ڕه 

دی سه رمایه ی ده وه تی ئه مان به ناوی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمه وه کاریگه ریان هه وه ن

                                                                                                         .بت

ۆمه یه تی و سیاسی بۆ هه موو ئه م الیه نانه نه یانتوانیوه له وه بگه ن که کاریگه ری یه ک

و ئابووری یه کان چ ده ورکیان له دروستبوونه وه ی ڕه وه ندی کۆنه په رستی قه ڕنه کانی 

                                                            ه، هه بت، ئه مان لکیان دابته وپشوودا

              .ن به ئه نجام گه یاندبتشکاندنیاخۆیان بۆ تکتوانن ده وور و نه خشی پراکتیکی ب

 ده وور و پشتیان و ئه ندامانیان ذهن یان ڕۆشن کردبته وه و بتوانن ئه وانیش ده ووری 

کاریگه ریان هه بت له سه ر ڕه وه نده کانی سیاسی و کۆمه یه تی و ئابووری جیھان و 

 سیاسی خۆیان به ئه نجام گه که ی توانیویانه شه ڕی ده سته و یه خه ی فکری و. ناوچه که

                                                                                                    .یاندبت

ڕبوار ئه حمه د و هه موو ئه ندامانی ڕابه رایه تیان، له لیستک قسه وباسی زۆر ئاست نزم 

یه کیان له سه ر ڕه وه ندی ئستای سه رمایه داری و کاڵ و کرچ نه بت هیچ ئه نجام گیری 

 سه رهه دانه وه ی ڕه سه و باسکردنیان له سه ر دین وهه تا ق. به ئه نجام نه گه یاندووه

. درک نه کردووهبه قسه و باسی واقعی و هۆی سه رهه دانه وه یان. وته مه زهه بی یه کان  

 سیاسی و کۆمه یه تی بۆ نه کرت ناتوانین به من پم وایه هه تا لکدانه وه یه کی ئابووری

و ئه نجامه بگه ین که چۆنتی سه رهه دانه وه و جارکی تر دووباره بوونه وه ی مژوو به 

له به رامبه ریشیدا په رچه کرداری واقعی خۆت به ئه . ڕوویه کی مه هزه له ئامز درک بکه یت

                      . و جگایه کی تر هه ده گرتهه به ت ئه مه بحثکی تر. نجام بگه یه نیت

بجگه له مانه به تاڵ کردنه وه ی دین، په یوه ندی به به تاڵ کردنه وه ی فکری دینی هه یه، 

ئه م به تاڵ کردنه وه یه ش به ڕچکه ی ماددییه تی دیاله کتیکی ده بت، نه ک کۆمه ک 



 75

قسه کردن له سه ر مه الیه ک بووترت سیاسه قسه ی هه رزه ی سیاسی و هه جوو ئامز و 

 ئه و ڕچکه یه ی ئه وان بوون که له مه ئه مانه. تکه ده ستی داوه ته به تاڵ کردنه وه ی دین

وه پیان ده ووترا، به یان نامه یه ک ئه توانت ئیحساسی نه ) أ . ك. ك. ح( کته بی سیاسی 

ئه مه شیان بجگه له خۆدزینه وه . ده ربکشتته وه یی و مه زهه بی له جه سته ی کۆمه گا 

له بحثی سیاسی و کۆمه یه تی و ئابووری کردن له سه ر ئه م جۆره جیاوازانه ی ڕه وه ندی 

واتا برنشتاین ئاسا کار به ئه   .کۆمه گای سه رمایه دار هیچ ئاکامکی ل به ئه نجام ناگات

واتا ئه مه  ) ئه نجام هیچ شتک نی یهکردار هه موو شتکه، ( نجام ده گه یه نن که 

ئیتر چ کاریگه ریه کیان له سه ر هه ستانه وه ی بزووتنه وه ی . کاروکرداری ئه وان بت

بگومان فکر و بۆچوونیان هه ھنجاوی . کۆمۆنیستی هه یه له ئاستی ناوچه که و جیھاندا

 ئمه چۆن بوامان وایه، که سیاسه ت و په یوه ندی کۆمه یه تی وورده بۆرژوازی بت، ئیتر

وورده بۆرژوازی به . ئه مان بتوانن ئه و کاریگه ره یان له سه ر ناوچه که و جیھان هه بت

هه ستانه وه ی ئه م بزووتنه هیچ جۆرک ناتوانت له ده ورانه شۆڕشگیه کان و ده ورانی 

به . ه له ئه ستۆبگرنده وور بگن و کاراکته ری ئه و ده ورانان. کۆمۆنیستی یه داوه ی 

بۆچوونی بجگه له وه ی که    هه موو شته کان به به رژه وه ندی خۆیان ئاوه ژوو ده که نه 

 زیاتر به سه رمایه داران ده گه یه نن هیچ کارکی تر بۆ پۆلیتاریا و وه و سوود و قازانجی

ه موو ئه و کاراکته رانه ی ه) ئه لته رناتیڤ ( بۆ به دیلی . بزووتنه وه کانیان ئه نجام ناده ن

هووشیاری ئیراده : ( من به یه ک ووته ی مارکس ده ست پده که م که ده ت. ی شۆڕشگتی

شۆڕشیش ئیراده ی ئینسان  ) دروست ده کات، نه وه کو ئیراده هووشیاری دروست بکات

ش هه دروستی ده کات، واتا هووشیاریه کاریگه ری جدی و حه یاتی له سه ر پشخستنی شۆڕ

بگومان، هه موو ئه و شۆڕشانه و گۆڕانکاری یه مژوویانه که ڕوویانداوه و به نه تیجه  .یه

، ئیراده ی ئینسان تیایدا ڕاڤه کراوه و ئه ی جدی و حه یاتی و مژوویی خۆیان گه یشتوون

ویش هووشیاری یه که ی ئه و ئیراده ی گۆڕانه ی تیادا دروست کردووه و به نه تیجه ی 

اری گه یاندووه، وه ئه وه ی پبه خشیوه مانه وه ی کۆمه گایه ک، به و جۆره ی گۆڕانک
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واتا بۆ . بوونی ده بت هیچ ناگه یه نت بۆ که سی هووشیار ته نھا گۆڕانکاریه که ی نه بت

شۆڕشی سۆسیالیستی، که ئه توانت وه می جدی و حه یاتی به هه موو ئاسته کانی پگه 

ۆمه یه تی ب چین بداته وه، ته نھا هووشیاری سیاسی پۆلیتاریایه، یشتنی په یوه ندی ک

          .ئه توانت ئه و په یوه ندی یه به په یوه ندیه کی سه رکه وتوو به ئه نجام بگه یه نت

چونکه ئه و هووشیاریه ی که تۆ پی گه یشتوویت هه وستی دروست و ڕاست و ڕه وان و به 

 موو ڕه وه نده جیاجیاکاندا، بۆ ئمه و هه ردویت، له به رامبه ر ههئیراده ی بۆ دروست ک

واتا ئه م نموونه یه باشترین و ووردترین نموونه ی ئه وه یه که ئه . مووشمان هه ر وه هایه

رکی ئمه هووشیارکردنه وه ی کرکاران و سیاسی بوونیانه له سه ر ئاستی سیاسه تی جیھانی 

                                               .سیزم و کۆمۆنیزمی زانستیو به بوا و بۆچوونی مارک

ئۆردووگابوونی کوردستان، په یوه ندی داره به سیاسه تک که تیایدا خه که که ی، به کاربه 

بجگه له هه ندک به رهه م هنانی ( و دووره له هه موو به رهه م هنانکه وه) مستھلك ( ره 

                                                                                      ).ه بتب کاریگه ر ن

بگومان .  ئه مه ته نھا هه موو عراقی داگرتووه ته وه نه وه ک به س ته نھا کوردستان بت

یه حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری له وه نه گه یشتوون یان له هیچ به گه نامه و بوکراوه 

به کو ئه وه .  دروستکردووه بحث نه کردووهکه چ سیاسه تك ئه م هه لوومه رجه ی. کیاندا

ئۆردووگایه، چونکه کوردستان سه ر به هیچ ووتك نی یه و به ناوی له الی ئه وان بۆیه 

                                                    .هیچ ووتکه وه ئیداره ی خۆی و ئای خۆی نیه

ئه مانه هه مووی لکدانه وه یه کی ب به ها و زۆر پووچن، چونکه، نه بردنه وه ی ئه م 

سیاسه ته بۆ سیاسه ت و هه وه کانی ئیمپریالیزمی جیھانی و سه رمایه داری، له ناوه ڕۆکی 

ه هه روه ها ئه م جۆره ش له په یوه ندی. خۆیدا دیفاع کردنه له م سیاسه ته ی ئیمپریالیزم

هناویه ته سه ر ئه وه ی که باس له جیابوونه وه ی کوردستان و ڕیفراندۆم بکه ن بۆ 

                                                                                               .جیابوونه وه
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 خۆش باوه ڕی مه سه له ی نه ته وایه تی و( که له . بگومان بۆگه ن ترین بواو بۆچوونه

چونکه خوودی ئه م دابآنه که له .  باسی زۆرمان له سه ری کردووهیه که دا) وورده بۆرژوازی

بنه ڕه تیدا دابان نیه و پکه وه گردراوی یه ک سیاسه ته که له ده ست به سه راگرتنی ڕاپه 

                                                                  .ڕین و تکۆشانی کرکارانه له عراقدا

 ئه و کاته ی که نه ده وران ده ست له ڕژمی به عس وه ربده ن و نه شده وران دروستی واتا

چونکه سیاسه تی ئیمپریالیزمی جیھان و سه رمایه داری ناوچه که ڕووبه ڕووی . بکه نه وه

راقه وه، به رامبه ر به وان ناڕه زایه تیه کی گه وره ده بوونه وه له الیه ن جه ماوه ری ع

 گه مارۆی فینی هه وایی له داخوازیه کانی خۆیان، له به ر ئه وه ی ئه و کاته که ده یانووت

سه ره هه ر ئه و کاته ی که زرووفی عراق خه ریك بوو له ده ست سیاسه تی ئه مریکا و 

اقعه ش له ڕابردوودا به بگومان ئه م و. ئیمپریالیزمی جیھانی له ده ست بچت له ناوچه که دا

 په یوه ندی کرکار ره نجامی ڕه وه ندی سیاسه تی ئابووری و له عراقدا و ده ووری ئه زمه و

 ل و مه رجی ڕاپه ڕینی هنایه ئاراوه له به خاوه ن کاره و به ژیانی ڕۆژانه یه وه، هه

داخوازیه کانی عراقدا، بجگه له وه ی که جه نگی که نداو که لنکی باشی بۆ برکانی 

کاتک که بزووتنه وه ی مه زهه بی له ناوه ڕاست و . کرکاران و زه حمه تکشان کرده وه

خوارودا و هه روه ها بزووتنه وه ی شورایی له کوردستاندا، ببوه جگای نیگه رانی سیاسه تی 

د وه رگرتن ئیمپریالیزمی جیھان و ئه و دابه ش کردنه ی هه کان له عراقدا و له ڕگه ی سوو

ی به مۆته که ی سه ر خه سی نه ته وه یی له کوردستانداو کردنی حیزبه کانی کورد له ئیحسا

          .که وه و دانانیان له جگاو ڕگای گونجاو و سه رکوتگه ری بزووتنه وه ی ناوچه که 

 و ب هه روه ها له الیه کیش ب دیسپلینی بزووتنه وه ی شورایی و ب نفوس و نامونسجم

پالن و توانینی شۆڕشگانه و به ره نگاربوونه وه ی هه موو هرشکی دژ به ئاڕاسته ی 

که بتوانن پارزگاری له ده ستکه وته کانی ئه . بزووتنه وه ی شۆڕشگانه وه میان بدرته وه

 نه بوونی حیزبی کۆمۆنیستی زانستی، له ساتی ڕاپه ڕین و پش و چینه بکات و هه روه ها

ڕاپه ڕیندا تا بتوانت ئاڕاسته ی ڕاپه ڕین به ئاڕاسته ی ڕاستی مژوویی دا به رت ئه مانه 
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 سیاسه تی ئیمپریالیزم و ناوه بوونه هۆیه ك که نه یان ئه توانی له مپه ڕك له به رده م

ڕۆکی ئه و سیاسه ته ی که پكھنه ری باترین ئاستی سه رمایه داریه، که سیاسه تی 

و شه ڕی ئه م مۆنۆپۆالنه له سه ر مۆنۆپۆل کردنی سه ر چاوه ئابووریه کانی مۆنۆپۆلی 

ر ئه م دابه شکردنه گه وره یان هه بوو له سه  که کاریگه رییه کی. عراق له ئستاو ئاینده دا

به ره نجامیشیان ئه وه یه که . که زۆرک له کرکارانی پ خۆشباوه ڕ کراوه همیانه یه 

 کردووه به وه ی که جارک یه ککیان تووشی شکست و ئه ویتریان ڕووبه یحیزبه کوردیه کان

                                                                          .رووی پیا هه دان ده کاته وه 

ئه مانه کاری سیاسی سیاسه تکن که ده یه وت بۆ درژ ماوه نه خش و کاریگه ریه کانی 

ئه مانه سیاسه تی مۆنۆپۆلی جیھانه و، که کشه و . ه ر ئه م ناوچانه بھته وهخۆی له س

مل مالنیان هه یه له سه ر ئه م ناوچانه و هه رده م به جۆرک کاره کانی خۆی به ئه نواع و 

                                                     .ئه شکاڵ چاالکی کۆنه په رستیان ئه بات به ڕوه

           .......... جدی بوونه ته وه) صدام ( جارك به ناوی ئه وه ی که ده ست درژیه کانی 

. ئه نواع و ئه شکاڵ بووبیانووی تر باس له کۆمه گاو په یوه ندیه کانی به شه ر ده که ن

ر و واتا ئستا هه موو دنیای عراق و زۆر ووتانی تری خاوه ن ئاو ناونیشان و ده ستوو

یاسای سه رمایه داری ئۆردووگای مرۆڤن و ژیانی ئابووری و سیاسی و کۆمه یه تی به ڕوه 

                                                                                                     .ده به ن

 

ن ر شاد و سه رکه وتووبن هاوڕیائیتر هه  
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