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 پێشەکی چاپی دووەم

 

پرسی ووتەزاو و سیستەمی دیموکراسی ، ناوەڕۆکی پەیوەندی و پرۆسیس کردنی لەسیستەمە 
جیاوازەکانی ئێستای سەرمایەداریدا ، بەگرنگم زانی جارێکی تر ، بەدەستکاریەکی کەم لە چاککردنی 

 . ، دووبارە باڵویبکەمەوە هەندێک ووشەو زیادکردنی چەند ڕستەیەک 

زۆرتر لە نووسینی ئەم پەرتۆکە ، ڕووی نەشتەری ڕەخنەم ئاڕاستەی مەبەستی من لەکاتی خۆیدا ، 
. ناوەڕۆکی سیستەمی دیموکراسی بۆرژوازی و سەرمایەداری و ناوەڕۆکی لیبراڵیانەی بکەم 

راو بەلیبرالیزم ، بەکارهێنان و هێنانەوەی هەندێک لە تێڕوانینی چەپی ووردەبۆرژوازی مووتوربەک
 .سیستەمی لیبراڵی بکەم  ڕوویدووتوێکاری هەردوو ناونیشانەکەی نەو ڕەخکاتدا بۆئەوە بووە  لەیەک

 

 

 

 چاپی یەکەمپێشەکی 

ڕووی سەر بخەمە  .لە کاتێکی زۆر لەوەو پێشەوە دەمویست ئەو نووسینەی لەبەر دەستدایە     
بە هەر حاڵ ئێمە کاتمان بڕی و توانیمان،  بەاڵم کات خەریک بوو دەی بڕین ،. پەڕەکانی نووسراوێک 

 .فیکری ئێمەدا لە دایک ببێت منداڵدانی ئەم نووسراوەیە، لە 

بەاڵم هەر  خۆگرتووە و چەند سەرباسێکی هەیە ، ئەم نووسراوەی کە چەند موضوعی لە    
تەواوکەری دا دەکەن و لەگەڵ یەک یەک ناوەڕۆک دەدەن قسە لەگەڵ یەک واقعهەموویان لە دەرگای 

ی ڕەخنەی دیموکراسی کە دیموکراسی بۆرژوازی، دەخاتە ژێر نەشتەر. یەکن و یەک واتا دەگەیەنن 
وە بەکارهاتوون ، (دیموکراسی پرۆلیتاریا) بەکارهێنانەی کە بەناویبێ گومان ئەو پرۆلیتاریاوە ، 

خاسیەتی دەسەاڵتی چونکە دیموکراسی  (پرۆلیتاریادیکتاتۆریەتی )بۆئێمە یەک واتای هەیە لەگەڵ 
 .لە الی ئێمە بێ بەهاو ڕیاکارانەیە  ئیتر هەر پێناسێکی تری بۆ بکرێت ، .چیناییەتی یە 

نەمان و تیری خۆمانی تێ خنە کردووە، کە بووەتە جێگەی نیشائێمە تەنها دوو نوسراومان ڕە     
نارشیستانەیەی ووردە واتە لە الیەک لەگەڵ ئەو بۆچوونە ئا. دەگرینە سەرمایەداری و سیستەمەکەی 

یان، کە بە جۆرێکی نوێ و بە ئەداتێکی تر، دەیەوێت قسە لەگەڵ یانەبۆرژوازی و کردەی فێڵباز
لە الیەکی تریش هەموو . دیموکراسی پرۆلیتاریا و هاوتای دیموکراسی سەرمایەدارانی بکات 

 .سیستەمی سەرمایە داری یان خستووەتە ژێر ڕەخنەوە  الیەنەکانی

سەرمایە داری و  مانە لە( کل)سەرمایە داری جزئی ڕەخنەی  ئەم ڕەخنانە لە دیموکراسیهەموو     
فکری یەکانی  واتە قسەکردنمان لەگەڵ کۆمۆنیزمی کرێکاری و بزووتنەوە. بزووتنەوەی بێچووەکانی
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ئێمە ڕەخنەمان لە هەموو الیەنەکانی . تەنها کار و هەموو کارمان نی یە  ، تری ووردە بۆرژوازی
جیاجیاکانیشیان ، تەنها لە دیکتاتۆریەتی دەسەاڵتەو بزووتنەوە مایەداری هەیەو لەناوبردنی ئەو سەر

با هەموو بەشەکانی ترو باسی گرنگی تر هەڵبگرین بۆ ناو . بەرجەستە دەبێتەوە پرۆلیتاریادا 
 ...نووسراوەکە

 

 

 

 بەشی یەکەم

 ((موکراسیخەڵک چێتی و دی)) 

کەواتە خەڵک ،  ووشەکە، هەموو چین و توێژەکانی ناو کۆمەڵ ئەگرێتەوەخەڵک بە مانای تەواوی     
یەک گروپی مانایەکی فراوان و دەاللەتێکی گشتی ترو هەمەالیەن تری لە تەنها یەک چین ناگەیەنێت، ، 

هەروەها خەڵک پێکهاتەیەکی بەرینی کۆمەاڵیەتیەهەموو کۆمەڵگا بە خاس و . ناو کۆمەڵ دەگەیەنێت 
کە .  ، پێک دێت لە هەموو دیدگا و بۆچوونەکان و بزووتنەوە جیا جیاکانیش دەگرێتەوە ،خراپیەوە 

.  یەکانی خۆیانەوەن بەرژەوەندیبە دوای داواکاری و   تاکەکانی ، یەک بەیەکیهەروەها هەر گروپەو 
 یکە بزووتنەوەی دژی بزووتنەوەی چێن، یەکەی بزاوتی خەڵک بێجگە لە مانا گشتواتە بۆ ئێمە 

لەم قۆناغ و چێتی بیر و بزاوتی خەڵککەواتە .  لێ سەوز نابێتتری رێکار نەبێت هیچ شتێکی ک
بزاوتی و لێکدانەوەکانی  دیدو بۆچونکردن و دژایەتی  پەردەپۆش بۆێجگە لەوەی بسەردەمە ، 

هەروەها .  تر ناگەیەنێتهیچی نەبێت  ەسەردەمئەم قۆناغ و گێڕی شۆڕش پرۆلیتاریایچینایەتی 
بۆرژوازیە ، بەشێوەیەکی شاراوەو دیماگۆجیانە ،  یئاوەز،  چیەکاندیموکراسی لە الی خەڵکئاوەزی 

لە سەردەمە جیاجیاکانی پێش ، پەیڕەوی ئابوری ، کۆمەاڵیەتی سیستەمی سەرمایەداری 
لەوەی کە بێجگە خۆشی  دیموکراسی بۆرژوازی، .  ئەدەنو چاکتر لە قەڵەم  ترباشسەرمایەداری ،بە

 ئیش و کارەکانیئازادی وماف وچۆنێتی پرۆسیس کردنی ژیان و  سنوردارکردنیپڕە لە کارەسات و 
بزووتنەوەکەی و  ی نەفەسبڕینی  وتەسکی کارکردن  بەرچوارچێوەیەکی لە ، کرێکار  چینی

مەبەستم هەڵبەت .  ، بژی یان نەژی دیموکراتیکانە چینی کرێکار ئەتوانێت.  جوواڵنەوەی سەربەخۆیان
، دەستەبەری ، ئەو جۆرە ژیانە کولە مەرگیەیە کە لە ڕێگەی کرێیەکی کەمی کارەکەیەوە  لە ژیان
ی لە بەردەم ، دەرڤەت لە چوارچێوەی کارکردندا ڤی کرێکار بەدەر لەوەیمرۆ لەبەرئەوەی.  دەکات

و فکری  ئەوە ئەو بزووتنەوە.  اتکار بکتا بتوانێت لەگەڵ بزووتنەوەکەشی دا بە ئازادی  ڕاوە ،ب
دا هەڵ دەدات و لە چاو بە شان وباڵی دیموکراسی بۆرژوازی سیاسیەیە کە غەرقی بێ ئاسۆیی بووە و

ئەمە بێجگە لە جۆرێ .  دەزانێت پۆلیسی و عەسکەرتاریەتدا بە باش و گونجاوی لە دەوڵەتی،  هەندێک
دەرگا  لەو ڕێگەیەوە، تابتوانن ۆرژوازی ب کۆمەڵێک ئینسان نەبێت بە دیموکراسی خۆش بوونیڵد لە

دا بکەن و دەست لە مالنی گۆمی لیتەی ڕڤیژنیزم مەلە لە بکەنەوەوبۆ بۆگەناوی بیروبۆچوونەکانیان 
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، دژایەتی هەندێ لە بڕواو بۆچوونەکانی تری دەرەوەی مارکسیزم لەگەڵ ، ئامانجەکانی ئەو ڕەوتە بن 
غە پێبکەن ، بەهۆی پیادەکردنی خەبات وتێکۆشانی شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکاری لەم سەردەم قۆنا

پێم باشە . بنوێنن  بۆرژوازی و دەسەاڵتەکەی بۆ ی خۆیاندڵسۆزی نواندن ان ،یانەیبۆچوونی ڕیاکاری
بهێنمە بەر دید و بۆچوونی ئێوە و  ی چەپی ووردەبۆرژوازییانەرەوە بەشێک، لەو بۆچوونە ڕیاکاریلێ

جەستەی هزری ئەو توێژەی ئەڵقە لەگوێی و بنکۆڵی نەشتەری ڕەخنەی خۆمانی ئاڕاستە بکەین و 
  لێکۆڵینەوەو نوسین و دواندنی.  بکەین دیووی ئەودیوی سەرمایەداری و بیری بۆرژوازی

دەرخستنی ڕووی دزێوو . ئەجۆرەبیرکردنەوانە لەپێناوی کوتانی هەردوو دیوەکەی سەرمایەداریە 
وکیشیان هەوڵی لەناوبردن و بەهەردو. خزمەتکارانەی ووردەبۆرژوازییە بە سەرمایەداران 
 . یان گرتووەتە ئەستۆ سەرکوتکردنی خەبات و تێکۆشانی بزوتنەوەکرێکاریەکان

:  دیموکراسی) کە لە ژێرچاوپێکەوتنێکدا، ، لە لیبراڵ ئانارشیست لێرەوە دەست پێدەکەین ، تیایدا     
( ع .ک . ک . و باڵوکراوەی ح پ دەزگای چا)باڵوکراوەتەوە لە الیەن  (لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا 

دەیەوێت دیماگۆجیانە ، ناوەڕۆکی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ،بەدیمکراسی بۆرژوازی بچوێنێت  . وە
کاریگەریەکانی لەسەر کۆتایی هێنان بەسیستەمی سەرمایەداری بێ  ئەگەر هەرکاتێک پێوویستی کرد ،

بە هەر حاڵ دیموکراسی، بەو مانایەی )} ەڵێتدا ئ( یەکەم)لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری  .ات بەها بک
بەڵکو تەنها بە مانای  ، لەگەڵ تێزی زوڵم و سەرکوتیە ێن ئەمڕۆ سەرکەوتووە ، دژایەتی نیکە دەڵ

 ) سەرتاسەری نوێنەرانە لەسەر بنچینەی هەڵبژاردنێکی گشتی ، لە ئەنجوومەنیبوونی جۆرێک 
و پۆلیس  بێگومان لە حوکومەتی ئاشکرای سوپائەمە .  ( مەرجیش نی یە هەڵبژاردنێکی ئازاد بیت

ئازاد بوونی کۆمەڵ چ لە ڕووی سیاسی و چ لە ڕووی فکری یەوە  باشترە چونکە ئیدعای بۆرژووازی
.  تا ڕادەیەک ئازادی بۆ چینی کرێکار و توێژە ستەم دیدەکان و الیەنگرانی ئازادی فەراهەم دەکات

منصورحیکمەت ، )  ٣ل . تا ئەو ڕادەیە نی یە کە شایەنی سەماو هەڵپەڕکێ بێت بەاڵم ئەمە
،  لیبراڵ ئانارشیستەدا ە گرافەی  سەرەوەیلەم پەر.  {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا 

ئەم لە الیەک دیموکراسی ئیتر نازانرێت .  یەکی تێدایەبەدژجیاوازو دەڕبڕینی ئەوە دەبینرێت کە دوو 
،  لە الیەکی تریشەوە ،یە ، کە یەکسانە بە سەرکوت و زوڵم و زۆردیموکراسی یە، کام دیموکراسی

ناوەڕۆکی .  یەکەیفیکریهەندێک لە ئازادی فەراهەم دەکات بۆ چینی کرێکار و بزووتنەوە سیاسی و 
 . یەنیخراپیشەو خراپیش  ، وازیکراسی بۆرژبڵێت دیمو ، دەیەوێتدەگەیەنێت  ەوەئئەم تێڕوانینە 

بەپێی ناوەڕۆکی تێئوری و پراکتیکی دیموکراسی دەربڕینێکی هزریە بۆ پرۆسێسێکی دەسەاڵتی 
چینایەتی ، ئەمەش بەپێی ئەو چینەی لەدەسەاڵتدایە ، دیموکراسیەکەی هەڵگری ناوەڕۆک و خواست و 

 ،  ەزیدیموکراسی دەسەاڵتی بۆرژووا،  وازیدیموکراسی بۆرژ .وویست و بەرژەوەندی ئەو چینەیە 
دەیکات و کردویەتی بە هۆی پارێزگاری لە بەرژەوەندیە  ەر شێوەیەک بۆی بلوێ و بۆی بکرێت ،بە ه

ئەو . سەرکوتی چینی کرێکار و بزووتنەوەکەی پێ دەکات  و ئابووری کۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتەکەی 
پێدەکات و ئەو بە زەبری دارو شەالق پارێزگاری لە دەسەاڵتەکەی ،  لە ڕۆژهەاڵتدادیموکراسییەی 

، لە ڕێگەی ئەلکترۆنەوە، چاودێری چینی کرێکار هەیە  یەی کە لە ڕۆژئاوادادیموکراسی
پارێزگاری  سەرکوت کردن و ، لەەکتری جیاوازنین ، لە ی هیچ کام لەمانە ، دەکاتپێ  وبزووتنەوەکەی

هەر  زیەکانیانو داخوا هەر کاتێک چینی کرێکار لەپێناوی ماف. دن لە دەسەاڵتی سەرمایەداری کر
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 بۆنەیەکەوە بێت ،بە هەر  رێت یان لە ئەمریکای خوارو سەروو ،دەکڕێپێوانێک کە لە ئەورووپادا 
لەپێناوی  . ایەکاندچاودێری کردنیان لە الیەن پۆلیس و دەزگا جاسوسی یەکان و سیخوڕە ئەلکترۆنی

، لەچوارچێوەی  ڕێپێوانەکانتا بە چوار دەوریاندا خول دەخۆن ،  سنووردارکردنی هەر ناڕەزایەتیەک ،
، لە  واتە دەرنەبڕینی ئازادانەی کرێکاران.  کانی سەرمایەداران نەچێتە دەرەوەڕێسایاسا و 
، سیمای دیموکراسی سەرمایەداریە لە هەر سیستەمێکی دوواکەوتوو یان پێشکەوتوویدا  داڕێپێوانەکان

تەکانی دەووڵەتە  میلیشایی وملیتاریسدیموکراسییەی کە لە چ جیاوایەکی هەیە لەگەڵ ئەو . بێت 
پۆلیس باڵوەیان پێ دەکەن چەکی و دارو شەالق و بە زەبری توندو تیژی   ڕۆژهەاڵت و ئەفەریقا دا ،

 لێرەدا  . ڕێپێوانەکان بە جێ بگەیەنن ، یان هەر نایەڵن انەیڕێپێوانەک زڵگاینو نایەڵن بگەنە دوا مە
ە جیا لە وواڵتجیاوازی چییە لە نێوان ئەو دیموکراسییانە  ، ئەویش ئەوەیە دێتە پێشەوە ێکپرسیار
ە چونکە هەردووکیان ل جیاوازیەک نیە ،هیچ ، بەبڕوای من بێ گومان ، بۆ چینی کرێکار؟  جیاکاندا

. خۆیان بگەن نایەڵن داخوازی و پرنسیپی ڕێپێوانەکان بە ئامانجی  ەوەجیاواز ڕێگای دوو میکانیزمی
لەوانەیە ئەمە بۆ کەسێک ڕاست بێت کە بیەوێت دڵی خۆی و دەووروبەری پێ خۆس بکات و 

فەریقادا، دژی ئەوەی کە لە ئاسیا و ئەمریکای التین و ئەلەڕاستیدا .  بکاتلەنێواندا جیاوازیان 
ە ئەوروپای ەبێ لئ.  تەنگەبەر دەکرێتدەگیرێتەبەر و یەکان و هەڵسووڕانیان بزووتنەوە کرێکاری

سکۆالریستەکان و دیموکرات وپارێزگاران  ، یەکاندیموکرات مەسیحییەکان و ئەوروپای ڕاسیست چی
خراوەی کرێکاری کڕێگری نەشونماکردنی ڕێ و پارتی بەناو کرێکاران بەناوەڕۆک لیبراڵ ،لە وواڵتانی

هەڵبەت لە هەر  ؟! بێت جیاوازیان چیهەموو ئەو ناونیشانە جیاوازانەی دەوڵەتان ، ،  و کۆمۆنستی
دا، وواڵتەکان و دیموکراسی یەکەیان، بە هۆی جیاواز جیاواز بەرەنگاری شوێنێکی ئەم جیهانە

دەکەن و ناهێڵن درووست ببن و چاالکی ئەنجام  کرێکاری وکۆمۆنستییەکاننەشونماکردنی ڕێکخراوە 
ی دەتوانێت بە دڵخوازی ئەوان ڕێگە بە بزووتنەوەی فمینیستی ژنان دەدەن ، لەبەر ئەوە.  بدەن

، هاوکاری ژنان و پیاوان لە بزووتنەوەکانیاندا تێک بدەن و مەسەلەی  سەرمایەداری و نیزامەکەیان
اوانی بەرامبەریان لە قەڵەم بە تاوانی پیبێ مافی ژنان ویان هەر چەوسانەوەیەک کە هەبێت لەسەریان 

 .بەری بکەن وەبردنی سەرمایەداری لەم پرسانە بێبدەن ، سیستەمی بەڕێ

 عەسکەرتاریەتەتریان دیدگایەی کە دیموکراسی ئەم وواڵتەیان باشە و ئەو وواڵتەی هەروەها ئەو     
یانە ئەم دیموکراسی لەوەی  کێشەیبێجگە . یەکانەوە سەرچاوە دەگرێت چلە دیدگای خەڵک  ،

، لە ناوچە  یەوەەسەاڵت و فەرمان ڕەوایی بۆرژوازیڕاگرتنی دڕازاندنەوەو پەیوەندی هەیە بە 
 .، هیچ ئەرک و ئامانجێکی تری نیە   جیاجیاکاندا

لە ڕوانگەی ئەگەر} دەڵێت ( ٠)لە بەشێکی تری وەاڵمەکەیدا بۆ پرسیاریلیبراڵ ئانارشیست ،     
دیمکراسی بێت ، زۆرباشە ، کەوایە قەرارە ناوی ەو هەل ومەرجەی کە لە دنیادا بەردیموکراتەکانەوە ئ

 بەڵکو لەسەر ئازادی و یەکسانی بووە.  دیموکراسی یە  نەبووەئاشکرایە کەکێشەی خەڵکی لەسەرئەم 
دیموکراتەکان کە  ەوەیئ . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا ،   منصور حیکمەت) ٤-٣ل .

دنیا بە دیموکراسی ناودەبەن ، ئەوە بۆ ئەوان دەسەاڵت و فەرمانڕەوایی دەوڵەتانی جی هەلومەر
یەوە دەسەاڵت و پەیوەندی سەرمایەداری چوونەکانیان لەبۆواتە دیموکراتەکان . ڕاست و ڕەوانە 
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کە  خۆی هەیە ، ، تایبەتمەندی یەئەوانیش ئەم دەسەاڵت و دیموکراسیکەواتە بۆ .  سەرچاوەی گرتووە
نامەوێت .  سەرکوتی بزووتنەوەکانی کرێکارانی پێ دەکات،  ەرچاوەکەی لە استبدادەوە وەرگرتووەس

.  لەسەر دەکەین دواتردا، گفتوگۆی زیاتری ، چونکە لە بەشەکانی لێرەدا بە ووردی لەسەری بدوێم
ئەلتەرناتیڤی چینایەتی  خەڵک بێجگە لە  خەڵک و داواکارییەکەی بەکاردێت ،ووتەزای تێک کە بەاڵم کا

سیاسی خۆیانی پێ دادەڕێژن و دیموکراسی هێنن وچوار چێوەی فکری و کە پۆپۆلیستەکان بەکاری ئە
 زۆر لێک لێرەدا دووبۆچونی. شتێکی ترنییە هیچ ،  دیموکراسی ئەجوونبنێشتی ترین بە تام یەکەیان

، لەبەرئەوەی ناوەڕۆکی دەسەاڵتی چینایەتی و  یە بۆ خەڵکئەویش ئازادی و یەکسانیدەبینرێت ،  جیا
بڵێین ئەمە دیدگای  پێتوابێت و ئەوە بڕوواو بۆچوونێکی زۆر پوچە، کە .نیەخەسڵەتی دیموکراسی 

 . کۆمۆنیستەکانە

خەڵک کرد کە چ مانایەکی گشتی تری هەیە لە مانای ووتەزاو دەاللەتی وە لە پێشەوە باسم لەسەر     
مێژووییەکانی  و مافەێگومان ئێمە خۆمان بە هاوکار و داواکاری داخوازی ب.  چینێک یان توێژیک

هەروەها ئێمە لە .  یەکانیان دەکەینلە تەواوی داخوازیو هاوکاری و داکۆکی  چینی کرێکار دەزانین
ئازادی و یەکسانی بۆ بەدیهێنانی ، داواکاری  دابۆرژوازیدیموکراسی سیماو دەسەاڵتی  بەرامبەر
، بەڵکو لە نەمانی چینەکانەوە ئازادی و یەکسانی  چینەکانی ناو کۆمەڵی سەرمایەداری نینهەموو 

سەرمایەداری چینایەتی کۆمەڵی لە داواکاری ئازادی و یەکسانی ئەو دیدگایەی  .کۆمەاڵیەتی دەبینین 
هەروەها .  زمەوە سەرچاوە دەگرێتپۆپۆلی لە خواست و ویستی،  توێژوو چینەکانی دەکات بۆ

وردەبۆرژوازی لە پێناوی دانەڕمانی پێگەی ئابووری کۆمەاڵیەتی ، هەوڵ ئەدات بەشی لە سەرمایەی 
بزوتنەوەی جۆراوجۆر ، فشار  ، بۆئەمەش لەڕێگەی بەڕێخستنیسیستەمی سەرمایەداریدا هەبێت 

داوای ت و دروست دەکات ، بەمەبەستی لەناوچونی چینەکان هەوڵنادات ، بەم کردەوانەیان ، خزمە
نایەکی هیچ ما پێکەوە ژیانی ئەو دوو چینەی کۆمەڵگا ،.   پێکەوە ژیانی پرۆلیتاریا و بۆرژوازی دەکەن

چینی کرێکار دا یەکانی نیزامی سەرمایەداریلە پەیوەندیە ئابورییەی کە ئێستا نابێت بێجگە لەو پەیوەندی
.. وان چینی کرێکارو سەرمایەدارانننێ  خوازیاری سوڵح و ئاشتیئەمانە .  ان هەیانەو سەرمایەدار
 ، یەکسانە بە دیموکراسی ووردە بۆرژوازی یەکەیانئازادی و یەکسانی ، لەکاتێکدا بیری پۆپۆلیستەکانن

 یەنئەم جۆرە دیموکراسیی انکاربەرگری، داواکار و  بە ناوی چینی کرێکاریشەوەئەمانە لەبەرئەوەیە ، 
لە دیموکراسی  بەدەستەوەدانی وێنەیەکی ڕەنگاوڕەنگ ژوازی ، دروستکردن وڕاڕایی ووردە بۆر. 

ترش و خوێ کردنەکانی دیموکراسی .  خراپ وجارێک بە باشی باسی دەکاتبۆرژوازی جارێک بە 
، تۆزێک لە ئازادی بۆ  یەگوایە ئەم دیموکراسی خەڵکی بەئامانجی ئەوەی، لەالیەن ووردەبۆرژوازیەوە 

کۆمەڵێک ڕووکەشی وسەوزو  بۆ ردوو ،هەموو ئەوانەیان و بزووتنەوەکانیان فەراهەم کخراوەکڕێ
وری و یە ئابونیزامی سەرمایەداری و پەیوەندی کردنی ڕەنگ و ڕووخساری دیموکراسیسور

 . ێکی تری لێ سەوز نابێتهیچ نەمام کردووە ،یەکانی کۆمەاڵیەتی
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 بەشی دووەم

((دیموکراسی و ئازادی))   

((؟ ئازادیدا یەکسانەئایا دیموکراسی لەگەڵ ))    

اونیشان و ن .، بەسەر چینێکی تردا  دیموکراسی بریتی یە لە دەسەاڵتی چینایەتی چینیکسیستەمی     
پروسیسی دەسەاڵتی  دیموکراسیبەم پێودانگە .  دایەتۆکی پەیوەستە بەو چینەوە کە دەسەاڵناوەڕ

ی ئازادی بوون ، چینەکان بوونیان هەبوو،  ەکداکەواتە لە کۆمەڵگای.  کە لە چینەکانسیاسیانەی چینێ
لە دەست دەدات و  خوی وەک پروسیس کردنی لە ژیان و پەیوەندی نێوان تاکەکانی کۆمەڵ

،  کاتێک دیموکراسی فەرمان ڕەوا بوو.  پروسیس دەکرێت و ەتیخەسڵەتی  پەیوەندیەکانیدیموکراسی 
دیموکراسی پرولیتاری و دیموکراسی  ، ی چینەکانی کۆمەڵگا دیموکراسی دوو جۆرەکەواتە بە پێ

 .سەرمایەداران 

ئابوری و کۆمەاڵیەتی دارە بە دەسەاڵتی سیاسی وپەیوەندی، اسی بۆرژوازی دیموکر    
پارێزگاری لە مانەوەی دەسەاڵتی بۆ ،  یەوەو لە بەرامبەر چینی کرێکارو بزووتنەوەکەیدابۆرژوازی

هەر .  ەجەنگێتبە تووندترین شێوە د توێژەکانی ترداو لە بەرامبەر چین و دەکات بانگەشەی بۆ خۆی 
هاوکاری و هاوئاهەنگی  و دەردەکەوێتئەوە دەبینین  ، کاتێک ناوی دیموکراسی بۆرژوازی ئەبرێت

کەری کاری بە کرێ و بێ مافی ئینسانی کرێکار، ستبدادی سەرمایەداری و پارێزگاریبۆرژوازی و ئی
 یە ڕێگرە لە بەردەم م دیموکراسیدەرئەکەوێت کە ئە.  دەکرێتمافەکانیان پروسیس ژیان و ەگەڵ ل

 گەشەی کۆمەاڵیەتی و زانستی مرۆڤهەروەها کۆسپ دەخاتە بەردەم .  ڕەووتی مێژووی مرۆڤایەتیدا
گوێزەرەوەی یەوە، پێچەوانەی دیموکراسی سەرمایەداری، بە  پرۆلیتاریادیموکراسی پرۆسیسی بەاڵم . 

می ئازادی ویەکسانی بۆ سەردەیە سەرمایەداریو توندوتیژی  مرۆڤبێ مافی سەردەمی قۆناغ و 
بە  ایەتیبە تووندوو تیژی چینایەتی خۆی ئەم دەسکەوتە گەورەیە بۆ مرۆڤ ، تەواوی مرۆڤایەتی

یەکەی و دیموکراسی ، دەسەاڵتی پرۆلیتاریا یەوەلە بوونی سیستەمی سەرمایەدار.  دەست دەهێنێت
دان بۆ زیاتر بەرکەماڵ کردنی و و هەوڵلە گەشەی کۆمەڵ ڕوو ڕووتی .  سەرچاوە دەگرێت

لە ئەگەر سەردەم و قۆناغەکەی پێویستی کرد ،  ەزراندنی ئازادی ویەکسانی ئینسان ،دام
دەبێتە هۆی هەڵوەشانەوەی دەوڵەت بە هەموو وریەتی خۆیدا بەرجەستە ئەکاتەوە ، دیکتات

یەوە لە ناو ببات و ، چینەکان بە خۆشی ئەتوانێتچونکە تاقە چینی شۆڕشگێڕە کە .  ناوەڕۆکەکانیەوە
 دیموکراسیدەسەاڵتی .  لە ڕەگ و ڕیشەوە دەردەکێشێتواتە کاری بە کرێ .  هەڵبوەشێنێتەوە
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ڵێت ماڕادە ۆمەڵگای ئازاد و یەکسانی ئینسانکدامەزراندنی یەکانی بەردەم هەموو ڕێگری پرۆلیتاریایە ،
دا دیموکراسی کەواتە لە مارکسیزم.  خاش دەکاتردوانی سەرمایەداری ووکرەو هەموو ئاسەوا

ئەڵێت دووەمدا لە وەاڵمی پرسیاری لیبراڵ ئانارشیست بەاڵم  . یەپرۆلیتاری مەقولەکی بناغەی
دیموکراسی مەقولەیەکی بناغەیی نی یە لە سیستەمی فکری مندا وەک کەسێکی سوسیالیست و )}

 لەکاتێکدا.  {( دا نێوان دەڕبڕین و ڕاستیلە : دیموکراسی  منصور حیکمەت ،) ٤ل .سیستمارک
نەبێت لە یەکی بنەڕەتی پرۆلیتاری ، ئەگەر هەلومەرجی شۆڕش پێویستی کرد ، ووتەزادیموکراسی 

 بڕوانەبون یانواتە .  مێژوویی گرنگقۆناغێکی  پێ خشاندنە لە دا ،هەر کەسێکی کۆمۆنیستفکری 
کەواتە ئەم .  سیاسی کەسەکاندا، لە ستراتیج و مەهامی  پرۆلیتاریایەنەبوونی دیکتاتۆریەتی  یبناغەی

 ئانارشیستەکان دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا.  ئانارشیزمداو یەک دەست بوونە لەگەڵ ،  ڕابوون  بۆچوونە
 یو نابێتە جێگەی بناغەی دەزاننشۆڕشی پرۆلیتاریا بەکاری مەرحەلە کردن و کەرت کەرت بوونی  ،

،  او کارو کرداری مارکسیستەکاندالە دیدگ بەاڵم.  لە کاری سیاسی و ستراتیجیاندا انبوونی
واتە بناغەیی دەبێت .  تی بە دەست هێنانی سوسیالیزم و کۆمۆنیزمە، پێویس پرۆلیتاریادیکتاتۆریەتی 

وایە دیموکراسی ئێستا دیموکراسیەکی قسەیەی کە گهەروەها ئەو .  لە فیکرو میتودی مارکسیزمدا
جۆر و  ناونیشان وبە هەر  ، یەئیستبدادی بەڵێ دیموکراسی بورژوازی.  یەێزەوونی بورژوازیق

ێزگاری دەسەاڵتی ئابووری و سیاسی و دیموکراسی پار، بە هەر هۆیەکەوە بێت ،  بێت ەوەشێوەیەک
 . کۆمەاڵیەتی سەرمایەدارییە 

دانە بەسەر ساتێک لە مێژوودا باز ئەگەر پێویستی کرد ، ، بازدان بەسەر دیموکراسی پرۆلیتاریادا    
بازدانە .  دەست نیشان بکاتو ناتوانێت گۆڕانی مێژوویی پەیوەندی ئابووری کۆمەاڵیەتی مرۆڤایەتی 

بە دەست هێنانی  دان لە پێناویچینەکان و هەوڵبەسەر خەبات و تێکۆشانی کرێکاراندا بۆ لەناو بردنی 
مێژوویی لە بەهای   بە هەر شێوەیەکە وەاڵمدا دەیەوێت کارێک بکات ولە هەمان . دائازادی ویەکسانی

 قسە ئێمە)} لەو وەاڵمەدا دەڵێتلەبەرئەوەیە چەپی ئانارشیست .  دیموکراسی پرۆلیتاریا کەم بکاتەوە
نێوان لە : دیموکراسی منصور حیکمەت ،) ٤ل .(لە ئازادی دەکەین و ئەمە مەقولەیەکی بنەڕەتیە بۆ ئێمە

واتە ئازادی واتایەک و .  ئازادی بە بێ دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بە دەست نایەت. {( دەڕبڕین و ڕاستی دا
لە هەموو  ئازادی یەکانە بۆ مرۆڤگەڕانەوەی ئەویش نەمانی چینەکانەو  دەاللەتێکی تری هەیە ،

چینی بەرامبەری لەناو ، دەسەاڵتێک نەبێت کە خۆی و  ئەگەر دیکتاتوریەتی پرۆلیتاریا.  بوارەکاندا
واتە دیموکراسی پرۆلیتاریا دەسەاڵتی خۆی پێ .  ئەوا ئازادی و یەکسانی بە دەست نایەت،  ببات

دەسەاڵتی چینایەتی خۆیدا نەک وەک سەرمایەداران زیاتر لە هەوڵی سەقامگیربوونی  ، لەناو دەبات
ازادی و یەکسانی ئینسان بە ئ وکراسی پرۆلیتاریا نەبێت ، دەبێت چۆنئەگەر دیم.  بەکاری بهێنێت

. ع .ک.ک .ران وح ێئکۆمۆنیزمی کرێکاری و هەردوو حیزبەکەی کەواتە چی وا لە فکری  ت ؟دەست بێ
  .!؟نیتەوە نامەکانیان بڕازێ پالتفورم و بەیانحکومەتی کرێکاری دەکات ، دا 

دیماگۆجیانە دیموکراسی پرۆلیتاریا دەداتە دواوە ، ،  خۆی بەیان دەکاتئەو بۆچوونەی کەوا     
 ، کرێکارگێڕی بو چینی شۆڕشتێگەشتنی زیاتر و چاکتر لە بە دەست هێنانی وایە دەستی بردووە بۆ گ

تی پرۆلیتاریای کردووەو زۆر ، بێجگە لەوەی کە بەیانی بێ ئیعتباری دیکتاتوریە ئەم بۆچوونە
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ی ئەوەی کە گوایە بە ناو  . جتهادێکی نەکردووەداهێنان و ئیهیچ .  کارانە دەستی پێوە گرتووەفریو
، کە دەسەاڵتی  کە مامەڵەی دیکتاتوریەتی پرۆلیتاریا بەو شێوەیە ناکەنبێت لەوەی  خۆپارێزی ئەمان

،  تویژەکان لە چوارچێوەی ئەو دەسەاڵتەداهەموو چین و  . رێتتوندوو تیژی خۆی بە دەستەوە بگ
هەروەک  ەمە بۆچوونێکی پووچەو بێ بەهایە ،ئ ، خۆیان بکەنبزووتنەوەو ژیانی پرۆسیسی دەتوانیت 

باشتر کردنی یەکاندا هەوڵی دییە فەرپێناو ئازادیکە گوایە لە  نیزم ئەوە بەیان دەکەن ،ئۆرۆکۆمۆ  چۆن
لە زۆر بڵێن دەستیش بۆ دەسەاڵت نابەن ڕاستە ئەگەر بەاڵم .  ژیان و گوزەرانی کرێکاران ئەدەن

چین دەسەاڵتی لە کام  ؟!ەاڵم باس لە کام دەسەاڵت دەکرێتب.  لە دەسەاڵت دەکەینشوێن باس 
بەاڵم  }ئەڵێت ( دووەم)وەاڵمی هەمان پرسیاری  بۆسۆشیال لیبراڵی هزر ئانارشیست  ؟!دەست دابێت

لێکدانەوەیەکی چینایەتی تایبەت و تێگەیشتنێکی  ، دیموکراسی هەروەک پێشووتریش باسم کردووە
مەقولەیە کە لە بەشێکی دیاری  دیموکراسی.  ومی فراوانتری ئازادیمەفهمێژوویی دیاری کراوە لە 

دیموکراسی یەوە سەردەمێکی دیاری کراوی مێژوویی دا لە ڕێگای ئەم کراوی کۆمەڵگای بەشەری لە 
لە نێوان دەڕبڕین و : دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٤ل .مەفهومی فراوانتری ئازادی لە قاڵب داوە

، لە بڕواو بۆچوونەکانیدا ، بەیان  دەکاتمنصوری حیکمەت بەیانی  ئەو بەیان کردنەی. {( ڕاستی دا
لە هەردوو  سنووردارەبەڵێ دیموکراسی  . دیکتاتوریەتی پرۆلیتاریایە ی ڕەتکردنەوەیکردن

بۆ خۆی هەر چینە  ، یەوەبە دەسەاڵتی چینایەتی یەکەش پەیوەستەسنوردار بارەکەیاندا،
بەاڵم .  هاوکاری چین و توێژەکانیش بە باش و ڕێدراو بزانێتدەکات نەک   ی پراکتیکدیموکراسیەکە

تەنها ئەوە نەبێت کە .  یە بە هیچ چین وتوێژێکەوەهەیە و سنوردار نیئازادی مانایەکی فراوانتری 
دیموکراسی ،  هەروەها سنوربەندیەکانی.  دەست بهێنێت بۆ مرۆڤایەتیتوانیت ئازادی بە ەئ پرۆلیتاریا

لە بەین بردن و لە بۆ  سەاڵتی پرۆلیتاریا کەم بکاتەوە ،پێویستی دەیەکانی ناتوانێت لە بەهاو ڕاستی
دەسەاڵتی پرۆلیتاریا نەبێت واتاو  هەروەها .سەردەم  یرتوو دیموکراسی یەکانی مناوچوونی هە

ەو کراوی لەوکە پێی وایە لە مێژوویەکی دیاری ئەو بۆچوونەی.  بە دەست نایەت ئازادیش پەیوەندی
، شتێکی نادروست و ناڕەوایە ئیتر بۆ ئێستا و مارکسیستەکان  پێشدا باس لە دیموکراسی کراوە ،

ی ووردە بۆرژوازی لە میتۆدئەو بۆچوونانە دەیانەوێت سیاسەت و ناوەڕۆکی  . پێچەوانەی ڕاستیە
دانەوەی ها بە بیانووی ئەوەی کە ئەمە لێک، هەروە مارکسیست بووندا بەرنە پێشەوەژێر ناوی 

بۆرژوازیش لە قەڵەم  یە بکرێت و بە   دیموکراسیناکردەی ئەو دیموکراسبەیانی ، مێژوویەکی ترە 
لە  نیە پرۆلیتاریاو ئەرکەکانی  ردەکەوێت و بڕوای بەئاواتسیمای دە، سەرو ڕڤیژنییزم .بدرێت 
لەبەرئەوەی .  دا بڕوانەبوونە بە پرنسیپەکانی مارکسیزملەگەڵیش ، ی دەسەاڵتی خۆیداسەردەم

 کردنتا باس نەکردووە وتێی نەپەڕاندووە ،پرۆسیس سەردەمی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریای مرۆڤایەتی 
ی مانەوەی سەرمایەداریدا اتە لە سات، شتێکی جیاواز ونایەک بێت لەگەڵ لێکدانەوەکاندا، و لێیان

.  داوەبە بوونی سەرمایەداری یەوە گرێ پێوویستیەکەی پرۆلیتاریا دەسەاڵت و ئامانجی دیکتاتۆریەتی
گرنگ و جیانەکراوەی  ، بەشێکی ی پەرەنسیپەکانی مارکسیزم ، دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاربە پێهە

ەیەک کدانەوکەواتە هەر لێ.  دالە پێناو ئازادی و یەکسانی، بۆ خەبات  زمەیسو میتۆدی مارک گرنگ
ە تەواوی لەناوچوونی ب ، مەرجی کە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا گرنگ نەبینێت ، ئەوە بە پێوویستی و

 ئەوەی کە ڕڤیژنییزم دەیەوێت ،.  ئەوا تازەگەریەکەی بەرهەم هێنانەوەی ئانارشیزمە ، یەسەرمایەدار
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ناتوانیت لە ڕاستی و  ، شێوینندا بپرۆلیتاریایەکان لە بەردەم خەباتی بە بەرگی جۆراو جۆر ڕاستی
کەم بکاتەوە و ،  بەکارهێنانی دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی پرۆلیتاریا ، ڕەوابوونی دیموکراسی پرۆلیتاریا

هەروەها ئەوەی کە ئازادی سنوردار و .  لە مێژووی خەبات و شۆڕشی چینی کرێکاردا بیکاتە دەرەوە
سەنەکانی بۆرژوازین و تیوریئەوە  ، تەکانەوەکردووەتەوە و پەیوەستی کردووە بە دەسەاڵ قۆرغی

ازیانەیان ، دەیانەوێت ووردە بۆرژو بە جەدەل و پلیمکی . ەزیل وبێ ئیعتباریاننهخزمەت کارانی 
.  بڕەوێننەوە و مەترسیەکەی لەبەردەم بۆرژوازیدایەکان بشێوێنن و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ڕاستی

، سنوردار و دا دەسەاڵتی پرۆلیتاریاسەرمایەداری و  چێوەی دەسەاڵتیکەواتە ئازادی لە چوار
بەیانی پیرۆزی  ،  دەسەاڵتی ئازادی بۆ خەڵکدەسەاڵتی سەرمایەداری بەناوی  ،بێتەوە بەرتەسک ئە
بەاڵم دیموکراسی .  ەنە ئەداتلە مەنگئینسانیش  خۆی دەکات و ئازادی ڕاستەقینەیدەسەاڵتی 

 .  بەڵکو بۆ ئازادی ویەکسانی دروست بووە و دەبێت ، یەپرۆلیتاریا ئازادی تیادا نی

ئەوە ڕۆشنە کە ناوەڕۆکی دەسەاڵتی  مانا مێژووییەکەی هەر شتێک بیت ،دیموکراسی پرۆلیتاریا      
کە بێجگە لەوانەی  ، و لەکە داریش ناکرێت لە مێژوودانادات دیکتاتۆریانەی خۆی لە دەست 

،  دیموکراسی پرۆلیتاریا بەاڵم.  شیزمنرئاوێزانی ئانازوڕناژەنی سەرمایەداران و دەسەاڵتەکەیین و 
 . بە ئاسۆترو گەشتری دەکات رێکار، لە نیزامی سەرمایەداریدا ،بزووتنەوەو خەباتی چینی ک

، لە  کراوە، لە مەڕ دیموکراسی  انەی لە مێژوویەکی لەوەو پێشەوەئەو باس و خواست هەروەها    
 . خۆی لە دەست نەداوە بۆ ئێستاش بەهاو ناوەڕۆکی بابەتیانەی ، الیەن مارکس و مارکسیزمەوە

دامەزراندنی ، گەشترو پێویست تر ، داواکردن و  دابەڵکو لەگەڵ بوونی سیستەمی سەرمایەداری
رۆلیتاریایە دانی بەهای دیموکراسی پووردەبۆرژوازی لیبراڵ خەون بەلەدەستوە ئەوەی  .دەبینرێت 

ەمی ئێستا و پێشووتر جیاوازن و یەک ڕویان نیە ، ئاوکردنە بە ملی سەرد دەبینێت ، دەبێژێتوە 
و بهێننەوە لەسەر نەبوونی گرنگی بەاڵم ئێمە دەڵێن هەر بەڵگەیەک . ئاشی سیستەمی سەرمایەداریدا 

 ی دیموکراسی پرۆلیتاریا، هێشتا ناتوانن دەسەاڵتهەلومەرجی پرۆسیس کردنی دێموکراسی پرۆلیتاریا 
 جارێکی تر ووردەبۆرژوای ئانارشیست.  و بێ ناوەڕۆک بکریت بێ بەها(  دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا )

ندا ەک  واژەیەک لەم یان لەو کتێبی کۆو دیموکراسی نەک }دا دەڵێت ( دووەم)ەاڵمی پرسیاری لە و
، بەرئەنجامی  ڕووبەڕوو بوونەتەوەبەڵکو وەکو ڕاستیەک کە خەڵکی کۆمەڵگای هاوچەرخ لەگەڵیدا 

 ٥-٤ل. یە بۆ مەسەلەی ئازادیدیموکراسی تێڕوانینی بۆرژوازی.  یەسەرهەڵدانی سەرمایەداری
لە  ئەگەر ئێمە بۆ مێژوویەکی کۆنتر .{( ڕاستی دا و لە نێوان دەڕبڕین: دیموکراسی منصورحیکمەت ،)

ایەتی یان بدەینەوە کە کاتێک دەرەبەگەش لێک ئەوا ئەتوانین ئەو ، بگەڕێینەوە سەرمایەداری
زەوی و زارەکانی بەرهەم هێنانی کشتووکاڵی و ، یان هەموو  کۆیلەداریتی لە دەسەاڵتدا بوون

ئەو کات بە ئازادی کۆیلەکانیان ئەفرۆشت و  ولیان لەبەر دەستدا بوو ،پارەوو پکردنی هۆیەکانی پەیدا 
 یەکتریشیان دەکرد و هاوکار و هاوپشتی یەکتر بوونپرس و ڕای .  یان بە کۆیلەی تریان ئەگۆڕینەوە

پاراستنی قازانجی خاوەن کۆیلەکان سیاسی بۆ  دا، دەوڵەتیش وەکو ئۆرگانێکیلە دەوڵەتی کۆیلەداری. 
لە دژی کۆیلەکان پێک دەهاتن و بەرەنگاری کۆیلەکان دەبوونەوەو هاوکاری سەربازی یەکتریان  ،

،  ادواتە لە دەسەاڵتیان ،دژیان  دەکرد بۆ لەناو بردنی هەموو جۆرە بزووتنەوەیەکی کۆیلەکان
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مان بۆ دەوڵەتی فیودالیش بە هە . پرۆسیسیشیان دەکرد دیموکراسییەکیان بۆ خۆیان دامەزراندبوو ،
، دەوڵەت پارێزگاری لە بەرژەوەندی فیودالەکان دەرکردو جوتیارانیان زیاتر بۆ دەستەمۆ  شێوە

یان بۆ خۆیان پێک دەهێناو، لە بەرامبەر دەسەاڵتی خۆیاندا دیموکراسی یەکیئەمانیش لە .  دەکردن
 . ندا دەکردمامەڵەی سەرکووت کەرانەیان لەگەڵترین شێوە ، بە خراپ جووتیارانی هەژاردا

ئاوێزان بوون و ، بە هەمان شێوە لەگەڵ  رژوازی و سەرمایەداران لە دەوڵەتی سەرمایەداریدابۆ     
بە سیما و ڕوخساری جیاوازجیاوازەوە ، پرۆسیسی  ناونیشانی دیموکراسی ،دەسەاڵتی ردنی زاڵ ک

دەسەاڵت و کەواتە ساتی دروست بوونی . دەسەاڵتی چەوسێنەرانەی خۆیان کردووەو دەیکەن 
ە ب تایبەتدەسەاڵتدارانی بەڕێوبردنی دەسەاڵتێکی دیموکراسی  پەیڕەوکردن و دەوڵەتەکان ساتی

فرماسیۆنی  ئابووری و سیاسی وکۆمەاڵیەتی کە بنەمای  فرماسیۆنی کۆمەاڵیەتی خۆی بووە ،
 یناونیشان و فۆڕمی دیموکراسا دلە سەردەمی سەرمایەداری . دەست نیشان دەکرد سەردەمەکەی

ەوەی خۆی هەیە ، لە بزووتن ەمەکەی ی سەردئەوا بە پێ بینیبێ ،بینیوەو وە یەزیاتر گەشەی بە خۆ
ە سیستەمی ئابووری کۆمەاڵیەتی و سیاسی یەکانی خۆی ببە پێی پەیوەند پرۆلیتاریا بەرامبەریشدا
کردنی پرۆسیس دیموکراسی خۆی دەبێت و هەوڵیش بۆ  ، هەڵگری سیماو فۆڕمی یەوەسەرمایەداری

مبەر بزووتنەوەی دیموکراسی بەرا، لەدژ و  لە شۆڕش و بزووتنەوەکانی چینی کرێکاردا.  دەدات
ەی ، دەسەاڵتی دیموکراسیانخۆی دەخاتە گەڕ یکەبزووتنەوەهەوڵ و تەقەالی دا، بۆرژوازیخوازی 

واتە .  دیموکراسی زۆرینەی کۆمەڵ جێکەوتە دەکاتشێوە ، ترین پرۆلیتاریا بە باشترین و کامڵ
بێگومان .  ەوەو لە چینی کرێکاریش داببڕێتیدیموکراسی ناتوانرێت پەیوەست بکرێت بە سەرمایەدار

یەی ئەو ووتە. ناوەڕۆکی ئەو دوو دیموکراسییە و بەدەستەوەگرتنی زۆر لێک جیاوازن و دەبن 
یەو رژوازیبێگومان تێڕوانینی بۆ. منصور کە دەڵێت دیموکراسی تێڕوانینی بۆرژوازییە بۆ ئازادی 

ڕێکخراو و بەڕێکخستنی یەکسانیشی دەکات بە ئازادی و دەڵێت تۆ ئازادیت لە دروست کردنی 
دێری بەاڵم لە ژێر چاو.  بچنە سەر شەقامەکان و ڕێپێوانی خۆتان بکەنبزووتنەوەکانتان وئەتوانن 

ە سەر کە کاریش گەشت.  دا دەیبەن بەڕێوەرمایەدارییەکانی سەپۆلیس و سەگ و دەزگا جاسوسی
پۆلیس بەر دەبنە گیانت و لەت و ئەوا سەگ و  وند کرا بەرامبەر بە نیزامەکەیان ،ئەوەی کە قسەی تو

دا باس دەکرێت و بە لە پەرلەمان،  یەکتان هەبێتئەڵێن ئەوە نیە ئێوە هەر داواکار.  پەتی دەکەن
کەواتە ئەمانە .  هەیەئەگەر نا ئەوا وەاڵمی دان شکێنیشمان .  زۆرینەی دەنگەکان ڕەت دەکرێنەوە

زۆر  دایەکسانیو و داواکردنی ئازادی پرۆلیتاریا ئازادی بۆرژوازین و لەگەڵ ناوەڕۆکی دیموکراسی 
  .و دژبەیەکن  لێک جیاوازن

دەبێت بە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریاو نە بە  یشیەکسان تایبەت و نەواتە ئازادی نە     
 س و لینینیش هەروایە کەواتە ئازادی هاوتاینجلارکس و ئوە بڕوای م.  دەسەاڵتی سەرمایەداری

 . و تیایدا پەیڕەوناکرێت یە ە و دیموکراسیش هاوتای ئازادی نیدیموکراسی نی

کە  ن لەگەڵ ئەو لێکدانەوانەی زۆر لێک جیاواز، ئەوانەی لە سەرەوە باسمان کردن     
هەروەها  . کردوونیدیموکراسی ناوەڕۆک و پەیوەندی  لەسەرووردەبۆرژوازی و بۆرژوازی لیبراڵ 

دیموکراسی  بۆرژوازی بۆدەستەواژەی دیموکراسی و باس لە مێژووی  ناڕاستی و نادروست بە
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بە هیچ جۆرێک مەبەستم  ئەوە نی یە  }باسی دەکات  دا ئاوا( دووەم ) دەکات و لە وەاڵمی پرسیاری 
تێگەیشتن هەیە لە دیموکراسی و لە ڕووی مێژوویی یەوە تەنها بۆرژوازی  کە تەنها یەک جۆرە

ایی ژیانی بە درێژ بە تایبەت،  وە بەپێچەوانەوە.  وە یان لێکی داوەتەوە.  دیموکراسی بووە خوازیاری
تەکان بووە دا خواستی چین و توێژە ژێر دەسەی ڕابردوو، دیموکراسی لە زۆر حاڵەت( جیل)دوو نەوە 

ەتەوەو ێوەی جۆراو جۆر لێکدراوئەم چین و توێژانەوە بە شبزووتنەوەکانی  (خاوەن بیرو )  لە الیەن
بەڵکو بە پێچەوانەوە ، یە، اخات کە ئەم مەفهومە بۆرژوازی نیبەاڵم ئەوە  ئەمە دەرن. کراوەتەوە ڕوون

ڕزگاری دا بۆرژوازی بەسەر خەبات لە پێناوی ئازادی و  دەسەاڵتدارێتی ئایدۆیۆلۆژی و ترمینۆلۆجی
ئازادی و   جێگایدیموکراسی بخاتە توانیوێتی مەقولەی کۆمەڵگای بۆرژوازی .نیشان دەدات

شێوەی خوازانەی چینە ژێر دەستەکان و ئازادیئازادیخوازی و بەم جۆرە سنوری نهائی هێرشی 
دەڕبڕین لە نێوان : دیموکراسی منصورحیکمەت ،) ٥ل. ئەوان لە پێشدا دیاری بکات نهائی سەرکەوتنی

لە وو فرماسیۆنەکانی پێشوودا، ێشدا ئەوەمان ڕوون کردەوە لە هەمئێمە لە پ .{( و ڕاستی دا
دیموکراسی چ  داریشدا سەرمایە ڕابردوو ئێستای هەروەها لەدا کۆیلەدارێتی و دەرەبەرەگایەتی

ە لەم منصوری حیکمەت کبۆ لێکدانەوەی قسەو باسەکانی . مانایەکی هەیە و پەیڕەو لە چ دەکات 
ۆنە کۆمەاڵیەتی ئەوە نەبینراوە کە لە فرماسی لەالی ئەم توێژگەلە .هاتوونەتەوە پەرەگراڤەی سەرەوەدا 

دیفاع لە دەسەاڵتیاندا ، چینە ژێردەستەکانیان ، یە جیاجیاکاندا و لە بزووتنەوەی و ئابوری و سیاسی
فکری و سیاسی خۆیان دژی دیموکراسی و دەسەاڵتەکەیان بزووتنەوەی بەشێوەی بزووتنەوەی 

 رێت بە کۆیلەداری و سەرمایەداری ،ناکرێت فرماسیۆنی دەرەبەگایەتی بکهەر چۆن .  بەڕێکخستووە
هەروەها ناتوانرێت بزووتنەوەکانی ناو .  ئاواش ناتوانرێت بزووتنەوەکانیشیان بکرێت بە یەک

ێت منصوری حیکمەت بۆ ناکر. و هاوتای یەک بکرێت  یەکت و دژ بە دەسەاڵتیش بکرێت بە  دەسەاڵ
لەوێوە  دیموکراسی بۆرژوازی لە قەڵەم بدات و پاساوی قسەکانی خۆی دیموکراسی پرۆلیتاریا بە 

ئازادی بەکار بهێنێت لە بە کی مێژوویی ووەک ئانارشیستەکان باز بدات بەسەر قۆناغێێت بیهەو
دوو  زادی و چینایەتی ،ناوەڕۆکی فرماسیۆنی دەسەاڵت و کۆمەڵگای  ئا. دا دەسەاڵتی پرۆلیتاریا

  . ناوەڕۆکی لێک جوودان و دژ بە یەکن

واتە ناتوانریت بەو بەکارهێنانە، ڕاستیەکان وون بکات و دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بە جۆرێکی     
 . ی لێ بخشێنرێتستی ئەو دەسەاڵتە بۆ سەردەمێک پێبکات و لە ڕاستی و درو یووکارانە دژایەتیفر

جێ ، دەیەوێت ماف و داخوازی بزووتنەوەکانی پرۆلیتاریا جێبەیدا دەسەاڵتبۆرژوازی لە  کاتێک    
لە ڕێگەی  ، کانەئەوە کۆمۆنیستە.  یەکانیدا هەیەو بەرژەوەند پەیوەندی لەگەڵ دەسەاڵت ، بکات

دەگرن و  یان و بە تیۆری زانستیانەی خۆیان بەر بە هەر هێرشێکی سەرمایەدارانبزووتنەوەکانی
ڕاستەقینەی مرۆڤ بشێوێنن و لە بری دیموکراسیەکەیان  ئازادیلە  بەرگرینایەڵن تێگەشتن و 

دژایەتی هەموو ئەو بیروبڕوایانە دەکەن کە کەون و بۆرژوازی ناڕاکانی تێزو بیرودوای .  بهێننبەکاری
تاریا و خەبات چینایەتی پرۆلیگوایە شتێکیان بۆ خەباتی بەرەنگاری ڕەوتی گۆڕانی مێژوویی دەکەن ، 

لەگەڵ هەوڵ و کارێک کە ووردەبۆرژوازی کۆمۆنیستەکان  .  دا کردووەڕاستەقینە لە پێناوی ئازادی 
ئانارشیست ، بە ناوی تێڕوانینی نوێ بۆ هەلومەرجێکی نوێ بەهەمان ناوەڕۆکی کۆنەوە بە 
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هەموو جۆرەکانی دەتوانن لێکدانەوەی تەواو و دروست لەسەر دیموکراسی و .. دەستیەوەیە جیاوازە 
  .  ڕوون بکەنەوەبکەن و ناوەڕۆکەکەیان بۆ پرۆلیتاریا 

دووڕویی و ئازادی کەوتووەتە ناوەڕۆک و تێڕوانینی لەسەر ووردەبۆرژوازی ئانارشیست ،     
لە  .  خۆی بە ڕوون و ئاشکرا باس بکاتکە بۆچوونی ئەنتاگۆنیزمی بۆچوونەکانی  ەئەوەیخەریکی 

یە، دەوڵەت و ئایدۆلۆژی کۆمەڵگا چینایەتی کە ئەوەی لەبەر } دا ئەڵێت(نۆ) وەاڵمی پرسیاری
یەکان هەر پێناسەیەک ، ڕێبازە بۆرژوازی ن و هۆکاری فەرمانڕوای ئەوونبۆرژوازی  هی دەسەاڵتدار

لە مکانیسم و دام و دەزگای بەر تەسک کردنەوەی سەبارەت بە ئازادی بەدەستەوە بدەن بەشێکە 
سیاسی ناکرێت چینی دەسەالتدار هەبێت و ئازادی .  کاریگەر لە کۆمەڵگا دا ئازادی جەماوەری

 منصور حیکمەت ،) ٩٢ل. واقعیش هەبێت کۆمەڵگای چینایەتی ناتوانیت کۆمەڵگایەکی ئازاد بێت 
،  تێڕوانینێکبێجگە لە  یەی سەرەوە ،ئەم فۆرمەڵ بەندی. {( دەربڕین و ڕاستی دا نێوان لە: دیموکراسی

، کە  بەیان بکات شەو ئەو ەخاتەڕوووەاڵمەکانی تری نلێرەدا پێناسەی دیموکراسی وەک  ،   یەوێتدە
سیاسی  لە کۆمەڵگای  ئازادیکەواتە داواکردنی .  لەسەر دیموکراسی و ئازادی ئەم بۆچوونەی هەیە

.  نابێت هیچ بوونێکی ڕاستەقینەی بریقەدارو ڕەنگاو ڕەنگ نەبێت ،دا بێجگە لە شیعاری چینایەتی
ناکرێت یان نای کات بۆرژوازی خۆی لە دەسەاڵتدا بێت و ئازادی سیاسیش بۆ چینی  لەبەرئەوەی

  .دەسەاڵتی چینەکان ئازادی و یەکسانی تیادا نیە و دووسەرچاوەی دژ بەیەکن . کرێکار بسەلمێنێت 
ئینسان ئازادی زۆر لەوە فراوانترە کە ڕوویەک لە ڕووەکانی ژیانی ناوەڕۆکی  پێناس و واتا و

دەست ڕاگەیشتنی ڕاستەقینە ، بەڵکو ئازادی .  بێت لە ئازادی سیاسی ، یان تەنها دەربڕین بگرێتەوە
ئازادانە ژیانی و هەڵسوکەوتووی ەکانی یداویستیپێچاالکی و بە هەموو  نەی ئینسانە ،هەمە الیە

 . یانلێ ەبەهرەمەند بوون

واتە ئازادی و یەکسانی لەگەڵ حکومەتی  ، د نابێت، کۆمەڵگایەکی ئازا کەواتە کۆمەڵگای چینایەتی    
ئازادی، یەکسانی،  )بێجگە لەوەی کە ئەم دەستەواژەیەی، و هاویەک نابێت  کرێکاری دا، هاوتا

وە لەگەڵ ناوەڕۆکی  ،و لیبرالیانەیە ەستەواژەیەکی دژ بە یەک و ناجۆرن د،  (کرێکاریحکومەتی 
 لەم شیعارەدا کردووەتی ،هەڵپێکانەی ووردەبۆرژوازی ئەو  . پرۆلیتاریادا ناگونجیتدیکتاتۆریەتی 

سەرمایەدارانە کردن و داواکردنی پێکەوە ژیانی کرێکاران و دەست نیشان لەتێڕوانین وبێجگە 
هەروەها بۆ مارکسیستەکان .  بەیەکەوەو ئاشتیانە بردنە سەری ژیانیان هیچی تری لێ بەرهەم نایەت

ن ناکات و لەگەڵ خەباتی مێژوویی پرەنسیپەکانیا رە پووچ و بێ مانایە چونکە ئاماژەی ئەم شیعا
ناوەڕۆکی شۆڕشگێڕانەی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا  جیاواز و دژ بە یەکن وە ناتوانێتیاندا زۆر چینایەت

 . بەیان بکات

 خوشکیانبۆچوون و وەاڵمەکانی ووردەبۆرژوازی و ئانارشیستەکانی دەستە ەوەی لەئ     
یانەکەیان و بۆچوونە ووردە بۆرژوازیسەلماندنی بڕوا تەنها بۆ سەر لێشواندن و ئەدۆزرێتەوە ،

کە بیرو ڕاکانی مارکس و ناتوانێت خۆی لەوە بدزێتەوە دا، (نۆ)واتە لە وەاڵمی پرسیاری .  دەیکەن
می بەاڵم لە وەاڵ.. کردووە تیۆریزەیان دیموکراسی پرۆلیتاری و ئازادی  لەسەر ئنجلس و لینین ،

، هەمان  کە دیموکراسی پرۆلیتاریا ، ئەوە بسەلمێنیت دەیەوێت پرسیارەکانی یەکەم و دووەم دا ،
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بەپێچەوانەوە  .. بۆرژوازی ئازادی لە بری دیموکراسی بەکار دەهێنێت یە ودیموکراسی سەرمایەداری
بەیانی دیموکراسی بە ئازادی دەکات و واپیشاندەدات دیموکراسی واتای سەرمایەداری و بۆرژوازی 

سیستەمی سەرمایەداریدا ، بەاڵم بێ ئازادی هەیە ، هەمووان دەتوانن ئازادبن لە چوارچێوەی 
، ئازادی لەفرۆشتنی هێزی کارو چەوسانەوەی  دەستکاریکردنی ناوەڕۆکی پەیوەندی کار  وسەرمایە

ووردە بۆچوونانەی  ئەو. ن کردنی دیموکراسی لیبرالیزمە بە ئازادی بەردەوام ناوەڕۆکی بەیا
، هاوبەشی کردنی نێوان ووردەبۆرژوازی  لەسەر ئازادی و دیموکراسی پرۆلیتاری بۆرژوازی لیبراڵ 

 .دەسەاڵتی چینایەتی سەرمایەداری لیبرالیزمی و بۆرژوازییە بۆ پیرۆزکردن و هێشتنەوەی 

 

 

 

 بەشی سێیەم

 

  یەکان و ناوەڕۆکیاندیموکراس

 

 

ست ، بێجگە لە دەست نیشان کردنی خوا یەکانی سەردەمدیموکراسیناونیشان جیاوازی  ناوەڕۆکی    
واتە ئەو دیموکراسیانەی کە لە دەوڵەتەکانی .  ، هیچی تر ناگەیەنن و دەسەاڵتی سەرمایەداران

بێجگە لەوەی ، دا هەن و دیموکراسی خەڵکی مایەداری دەوڵەتی و بازاڕی ئازادسەرناونیشان جیاوازی 
 دیموکراسیهیچ مانایەکی دەسەاڵتی سەرمایەدارانە ، ناوەڕۆکی بەرهەمهێنانی کە بەرگی سیاسی 

سیاسی دەسەاڵتی  پرۆسێسی ، لە یانەئەم دیموکراسی.  چینی کرێکار ناگەیەنێت ڕاستەقینەی
لیبراڵی و  دیموکراسی.   بەکاردەهێنرێتبۆڕازاندنەوەو هەڵخەڵەتاندنی کۆمەڵگا دا سەرمایەداران
 دیموکراسیڕاستەوخۆ و  دیموکراسیپەرلەمانی یان نوێنەرایەتی  دیموکراسیخەڵک ،  دیموکراسی

، لەناونیشانیان جیاوازەو ، بەاڵم لە ناوەڕۆکی پرۆسەی بەرهەمهێنان و چەوسانەوەی ئاوا ڕۆژ
 . نی یە انهیچ جیاوازیەکی هێزیکاردا ،

ووردە  تەنها توێژەرەوە،  دەکرێتیانە دروست اوازی بۆ ناوەڕۆکی ئەم دیموکراسیکاتێک جی    
لەپێناوی مانەوەو زاڵکردنی دەسەاڵتی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا یەکان بۆرژوازی و بۆرژوازی

کۆمەاڵیەتی  ئابووری وناوەڕۆکی سیاسی وچونکە دیموکراسی بە . خۆیانی پێوە خەریک دەکەن 
ئابووری و سیاسی و  ەست نیشان دەکرێت ، لە هەموو هەلومەرج و قۆناغەچینیەکان ددەسەاڵتی 
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.  ڕەوا دەبێتکە چینێک تیایدا فەرمان ، ئەو دەسەاڵتە دەبێت دیموکراسی،  جیاوازەکاندا یەکۆمەاڵیەتی
 لە ڕێگەی چینی فەرمان ڕەواوە  . بدرێتەوەهەروەها دیموکراسی فراوانترە لەوەی کە سیاسیانە لێک

یە و ڕووە جیاوازەکانی چینایەتیدا ، ئەو پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیهەمو لە دەسەاڵتدا دەناسریتەوە ،
.  فەرمانڕەواوە دەناسرێتەوە ینی ، ناوەڕۆکەکەی لە ڕێگەی دەسەاڵتی چ دەگریتەوەچینایاتیانە 

اقاری بەئ بدوێت و دیموکراسیدەیەوێت لەسەر بزووتنەوەکانی ووردەبۆرژوازی چەپی لیبراڵ ، 
خزمەتکردن بەسیستەمی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بیرو هزری خۆی تاوبدات و بەشێک 

 }دا دەڵێت ( دوو)لە بەشێک لە وەاڵمەکانی پرسیاری  .لەسەرمایەی سەرمایەداران بپچڕێت 
یەکیشەوە مەدارە جیا جیاکان بە ئامانج و بەرژەوەندی جیاواز و جارو بار دژ بە بزووتنەوەو سیاسەت

هەل و مەرجی .  یەک شت نی یەشیان یدیموکراسی کردووەو دەکەن و بێگومان مەبەستقسەیان لە 
 دیموکراسی لە نێوان) ٥ل . نراوە دیموکراسی جیا جیا لە الیەن ڕەوتە جیا جیاکانەوە ناوسیاسی 

ئەو بزووتنەوانەی کە سیاسەت مەدارەکانیان هەڵگری سیاسەتی بۆرژوازین  .{(ڕاستی دا دەڕبڕین و
جۆریان بە باش بزانن و کامیان  هەبێت ، هەر دیموکراسیهەر تێڕوانینێک و لێکدانەوەیەکیان بۆ 

 . ێتدرنا ئەنجام بۆرژوازی دەکەن هیچی تر دیموکراسیبێجگە لەوەی کە بەیانی  ، خراپ سەیر بکەن
ئەم ناونیشانانە . تێکەڵ و یەک ماڵن دا ژیانیان یانە ، لەگەڵ سەرمایەداریدیموکراسیبزووتنەوەی ئەم 

هیچ  کاری بەکرێ بە پیرۆز ڕادەگرن ،بێجگە لەوەی کە تیایدا دەسەاڵتی سەرمایەداری ڕاڤە دەکەن و 
 ناوەڕۆکیێک قاڵکەواتە ئەو لێکدانەوانە ناتوانێت تۆز.  ناگەیەنێتبەرجەستەناکات و ناوەڕۆکێکی تر 

و لە پرۆسیسی دەسەاڵتدارێتی بداتە پاڵ یەکان لێک جیا بکاتەوە و هەر یەکەیان جۆرێک دیموکراسی
یەیان لە ناوەڕۆکدا نەرم و نیان و خۆش دیموکراسیئەم  بڵێن ەوێتانیان بی.  یەک کە لە یەکتر جیابن

دا ئاوێزان و لەگەڵ ڕیفرۆم فەراهەم دەکاتچینی کرێکار  ئەوی تریان باشتر ئازادییەکان بۆ ، مەشرەفە
، جگە لەوەی کە  بزووتنەوەکانی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ و ئامانجەکانیانهەرهەموو  .و لە بارە 

ە ئەزەلی و ئەبەدی لە قەڵەم بدات و بتوانێت درێژە بە تەمەنی ەوێت دەسەاڵتی سەرمایەداری باندەی
دەرگای پان و  ، ۆمۆنیست و ئامانجەکانیانی کبێجگە لە بزووتنەوەی پرۆلیتاریا .. و بهێڵێتەوە بدات

ڕێنوێنی ڕاست و دروستی  چوونە پێشەوەی بزووتنەوەی چینی کرێکار دەکاتەوە لەبەردەم بەرین
 اوەڕکردنیانە بەشێوەو ناوەڕۆکیهەموو بۆ هەڵخەڵەتاندنی پرۆلیتاریایەو خۆش ب ، ئەوانی تردەکات 

 هیچی تر ناگەیەنێتبەناوی ئازادییەوە درۆیەکی ڕووت بەیان کردنی لە زیاتر کە  ، یانانیەکدیموکیاسی
و پەیوەندی ئەو دەسەاڵتە ی ی بکەن و بە پێێک لە دەسەاڵت ڕاڤە مەرجەکان هەر جۆرهەروەها هەلو. 
مەرجی وهەل.  بڕی ویست و خواستەکانی ئەو چینە دەبێتیەکەشیان دەر، دیموکراسی کام چینەوەیەبە

لە  ایەداری و هەلومەرجی سیاسی و ئابووری پەرەسەندوو ،ری ئەزمەگرتووی سەرمسیاسی و ئابو
بۆرژوازی و . پرۆسیسیان لە پێناوی ئامانجی ئابووری و دەسەاڵتیاندایە  ، داسەرمایەداری سیستەمی

و بزووتنەوەکانیان چ شتێک لە بەردەم خۆیاندا دادەنێن بۆ  دیموکراسی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ،
واتە ئەوان کارەسات و ناعەدالەتی و سەرگەردانیەک  مەرجەکان ؟هەلوبەرەنگاری بوونەوەی 

ا دچینی کرێکار کە بتواێت تیایدا سەرکەوتن بەسەر بزووتنەوەی دەدەن ،درووست دەکەن و ڕوو
دا دەتوانن بڕیار ڕۆژێکئەوان لە چەند .  بهێنێت و ژیانی خۆی و سەرمایەکەیان بپارێزنبەدەست 

و خێزانەکانیان ڵیان بکەن ڵ و مانە و حاکرێکار بدەن و بێ الملیۆن کردنی چەند لەسەر بێکار
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یەکی یان بخەنە ژێر کارێکی گران و کرێڕووبەڕووی مەترسی برسێتی و مەرگ بکەنەوەو منااڵن
ناونیشان و بەناو جۆرەجیاوازەکانی ئەم کردارانەی سەرمایەداران لە چوارچێوەی کام .  کەمەوە

 نابێتەوەناکەنەوە ومەترسی مەرگەسات ڕوبەڕووی ژیانی کرێکار دا پرۆسیس ناکرێت و یاندیموکراسی
 ؟!

هەر لێکدانەوە دژی } ئەڵێتجارێکی تر چەپی لیبرال دوا بە دوای ئەو بەشەی وەاڵمەکەی پێشووی     
کۆمۆنیستی و جەنگی ساردی یەکانەوە، تا دەگات بە لێکدانەوە ئینسان دۆست و حەقخوازانەکان، 

ومەوزوعی لە پشتی ئەم هەموو لێکدانەوانەوە دەکرێ ناوەڕۆکی هاوبەش . ووجوودیان بووەو هەیە
لە سۆسیالیزم و خوازی کە ئەو بە هەموو شێوەکانی یەوە بۆ نموونە  دیموکراسیو  دیموکراسی

بەاڵم لە مەیدانی سیاسیدا .  بناسین و پێناسە بکەین ، ئازادی خوازی سۆسیالیستی جیا دەکاتەوە
ێک ناکات و هیچ کۆمەکهەر بەم شێوە گشتی یەی شتێکی ئەوتۆ بەیان ،  دیموکراسیخودی مەفهومی 

،  منصوری حیکمەت) ٥ل  .کۆمەاڵیەتی یەکەیان ناکاتبە جیاکردنەوەی بزووتنەوەو ڕەوتە 
، ئەوە ڕادەگەیەنن سۆشیال لیبرالەکان ئەم لێکدانەوانەی . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا

هاوتای بۆرژوازی بە  دیموکراسیپرۆلیتاری و بزووتنەوەی  دیموکراسیکە ناوەڕۆکی بزووتنەوەی 
 بێجگە لەوەی ،  دیموکراسییانە بۆ لێکدانەوەیەکی سیاسیکردنی تەنها بە . ئەداتیەک لە قەڵەم 

واتە بزووتنەوە . نیە هیچی تر یەو ناوەڕۆکێکی بۆرژوازی هەیەووردە بۆرژوازی ەکیدیدگای
بۆرژوازی  لەبەرئەوەی.  خۆیان هەیە جیاوازی دیموکراسی چینە جیاجیاکان، ناوەڕۆکی جیاجیاکانی 

لە بارەی  ەسیاسی و کۆمەاڵیەتی خۆی هەبوو دەرەبەگایەتیدا، لێکدانەوەو فۆرمیلە سەردەمی 
بۆ دەسەاڵتی هەبوو  انلێکدانەوەی خۆشی ، لەگەڵیشیدادەرەبەرەگایەتی ئابووری سیاسی دەسەاڵتی 
 ، هەمان شێوەیەدا بەمی سەرمایەداریاش لە ئێستەی سیستەهەروەها بۆ پرۆلیتاری. انەی دیموکراسی

 . داجیاوازە لەگەڵ سیستەمی سەرمایەداریوەو دەسەاڵتەکەی بەاڵم ناوەڕۆکی بزووتنە

، دەسەاڵتی دەرەبەگایەتیدا  لەڕابردووی سیستەمیبەهۆی بزوتنەوەکەیەوە  ریئێستا سەرمایەدا    
فەلسەفەی چینی کرێکار لە .  سەپاندووە بەسەر چینی کرێکارو کۆمەڵگاداسەرمایەداریانەی خۆی 

بەیان کردووەو  گۆڕانی کۆمەڵگای ئێستایبە  ەندخەباتی پەیوو  دیموکراسیدا بوون و بزووتنەوەکەی
 دیموکراسیگۆڕینی  مارکسیزم فەلسەفەی بیرو پراکتیکی.  خەباتی بەردەوامیش دایەبزاوتن و لە 

 .  پرۆلیتاری و پەیوەندی بە کۆمەڵگا و چینەکانەوە لێک داوەتەوە دیموکراسیبۆرژوازی بە 

ت ێنێبشوبهبۆرژوازی  دیموکراسیپرۆلیتاریا بە  دیموکراسی بۆرژوازی دەیەوێت ، کاتێک ووردە     
بەرەاڵیی و تەنها بۆ پارێزگاری کردن لە دەسەاڵتی سەرمایەداران و دروست کردنی گیانی  ،

پرۆلیتاریادا  دیموکراسیلە و تێئاخنینیان هەموو توێژوو چینەکانی کۆمەڵ ڕێگا بۆ کردنەوەی 
بۆشێواندن و فریودانی کۆمەڵگاو لەناوبردنی خواستی بزاوتی  دا( پرۆلیتاریا دیکتاتۆریەتی)

بزووتنەوەکانی  ، ووردەبۆرژوازی لیبراڵ دا هەر لە هەمان پرسیارو وەاڵم .دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریایە 
دەست و ئامانج اوەڕۆک نکاتەوەو ناوەڕۆکەکەیان بە یەک نی کرێکارو سەرمایەدار لێک جیا ناچی

لەبەر ئەمە ئەو سیفەت } ڵێتئە( دوو)دوای وەاڵمەکەی پێشووی بۆ پرسیاری  دوا بە.  نیشان دەکات
رانەی کە دەخرێتە پاڵ دیموکراسی ، ئینجا ڕێگە دەدات کە ئەم ووشەیە مانایەکی و پاشگرو پێشگ
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وەک دیموکراسی لیبراڵ ، دیموکراسی خەڵک ، دیموکراسی پەڕلەمانی یان  .دەقیق تر پەیدا بکات
ئەم عیبارەتە لە ڕووی . ترراسی ڕاستەوخۆ، دیموکراسی ڕۆژئاواو شتی نوێنەرایەتی دیموک

یەوە بە تەواوی مەفهومەوە دەکرێ پێناسە بکرێت و جیاوازی یەکانیان و لە زۆر حاڵەتدا سیاسی
هەروەها ئەو بزووتنەوەو هێزانەش کە الیەنگری هەر یەکێک . دژایەتی یەکانیان ڕوون بکرێتەوە

  ٢-٥ل. دیاری بکرێن و لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بە تەواوی دەکرێ لێک جیا بکرێتەوە رێکلەمانەن دە
بێژانەکانی سۆشیال ئەم بەشەی . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا،  حیکمەت منصوری)

پرسیاری بۆ وەاڵمی   ، دا پێچەوانەی وەاڵمەکانی پیشووتریەتی( دوو)لە وەاڵمی پرسیاری لیبرالەکان 
.  تێەکەشیان یەک ناوەڕۆک بنەوەکان لێک جیا بن و دیموکراسیناکرێت بزووت . دوو قسەی کردووە

ەستەواژانەی کە سیفەتی پاشگرو پێشگر دائەنرێت بۆ دەستەواژەیەک لەو د ترەوە کاتێکلە الیەکی 
پەیڕەوکردنی میتۆدی دیماگۆجیانەیە لە دەست ،   کردووەنیشان یەکەی پێ دەست سیفەتی دیموکراسی

.  ێت بێجگە لەسەر لێشێواندن نەبێتنهیچ ناگەیەبزووتنەوەکانیاندا و  نیشان کردنی دیموکراسییەکان و
ئەبێت کام کاری بە سەرمایەداری .  یەدەسەاڵتی سەرمایەداری، دیموکراسی  دیموکراسی لیبڕاڵی

 رەکانی تری ،لیبراڵ و هەموو جۆواتە  دیموکراسی .  سودو قازانجی چینی کرێکار پرۆسیس بکات
و دژ بە چینی کرێکار دروست خراوی جۆراو جۆرکهەزار و یەک ڕێبێجگە لەوەی کە ڕاسیزم و 

لەسەر ئاو  و یان باجیزیاد نەکردبێت  باجی لە بەرامبەریدازیاد کردووەو  ەکییکرێ چی دەکات ،
تن و ، بە ئاسن وئاگر وەاڵمی مانگر دیموکراسی خەڵکی هەروەها  ! خواردنەوەش دانەنابێت

دەکەن و لە ژێر خەڵک ئەداتەوەو گرتووخانەکانیان  پڕ ەکانیخۆپیشاندانەکان و داواکاری ماف
دیموکراسی سەرمایەدارییە  واتە . یەکەیاندا گیانیان لە دەست دەدەن دیموکراسی خەڵکیئەشکەنجەی 

ئەبێت  دیموکراسی  .ە دەسەاڵتی سەرمایەداران رێزەریپا  لە ژێر ناوی دیموکراسی خەڵکیدا ،
 چی بۆ کرێکاران بکەنە یاساو ڕێسا دەرچووەکانی لە کۆبوونەوەو دانیشتنەکانیاندا  پەرلەمانی

ینی کرێکارو بێجگە لەوەی کە زیاتر بە هەوڵی بەرگرتن لە خەبات و بزووتنەوەی چ.  پەرلەمانەکەیان
ی سەرمایەداران ، لەسەر پێ ەڵەکەی سەرمایەو خۆش گوزەرانک مژینی هێزی کاریان لەپێناوی

جەنگی ڕووی ڕوو بە  ، ئاسایشی نەتەوایەتیان ی پارێزگاری لەبە ناودەسەاڵت و هێزیان ڕاگرتنی 
و پارێزگاری  لە بەرژەوەندییەکانیان  کردوونەتەوە سووتاندنی گیانی کرێکاران کەرو ماڵ وێران
تەنها بڕیار تیایدا پارێزگاری  دەردەچێت ،یەوە دیموکراسی پەرلەمانی ئەوەی لە کەواتە  .پێدەکەن 
وا هەیە بڕیار  کاتی یە لە پێناوی ئەم پارێزگاری.  دەسەاڵتی سەرمایەداریبەرژەوەندی و کردنە لە 

 و کرێکاران لەگەڵ چەکەکانیان دەبنە ئامێریدەوڵەتان بەرپا کردنی جەنگ دەدەن لەگەڵ لەسەر 
.  یانی پێ گەرم ڕادەگرنجەنگەکانو دەیانکەنە سووتەمەنی و ئاگری  ەکان بەڕێوەبردنی جەنگ

ێک زۆر کردنی مافی پەنابەری دەدرێت بۆ پەنابەران ە الیەکی ترەوە بڕیار لەسەر سنوردارهەروەها ل
مانگانە یا سااڵنە  وەکو پیشەی بەردەوامی سیستەمی سەرمایەداری.  یان لێ دەسێنرێتەوەەکانماف لە

هۆی  بە ، بکەنبڕیار لەسەر ئەوە دەدەن کە چەند ملیۆن کرێکار بێ کار یا لەکاتی ئەزمەکاندا ، 
هەموویان بێجگه لە ئەمانە هەر .  ی و موفلیسەڕوو لە خوارو کزییان ئەوەی کە بودجەی نەتەوایەت

.  کرێکاران بەرهەم نەهێناوەهیچی تری بۆ هێرش کردنە سەر مافی کرێکاران و بزووتنەوەکەیان 
تەنها بەڵکو  ، یەدەردەچێت بڕیارێکی سیاسی ڕووت نیهەموو ئەو بڕیار و یاسایانەی کە لە پەرلەماندا 
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هەیە سەرمایەداریەوە بە نیزامی  انپەیوەندی ئەو الیەنانەیەی کە هەموو دەبنە هۆی ئەوبڕیارەکان 
 ئەو ناونیشانانەی ، لەبەرئەوەیلە یەکتری جیاوازنین یانە دیموکراسی ئەم واتە هەموو .  بگرنەوە

دەسەاڵتی  نیشانی جیاوازی و ناو بەڵکو ناو . سیستەمی جیاوازنیندەربڕین و پرۆسێسی دیموکراسی 
ێوەی تەنها لە چوارچووردەبۆرژوازی لیبراڵ ،  واتە پۆلێن کردنەکانی.  سەرمایەدارینبەرهەمهێنانی 

، کە  کرێکارانی پێ دەکەنچاووڕای دا دەسوڕێتەوەو خۆیبۆرژوازی سیاسەتی دیماگۆجیانەی ووردە
هەروەها لە .  تاو بدات وانێت تیایدا بزووتنەوەکەی خۆی تیاداگوایە یەکێکیان لەوی تریان باشترەو ئەت

دەبن و بەڕێوەبردنی سیستەمەکەیان دا ئەمانە قسەکەر و دەمڕاستی سەرمایەداری کانیهەموو دۆخە
 نەوەو بڕوبیانوو درۆدەلەسەی جۆراوجۆر بۆ دەرچوون لە هەلومەرجێکیک شیکردهەزارو یە

 . ئەدەن بە دەستەوە سەرمایەداری ناهەموواری ژیانی 

بە جۆریک لە  دا(پێنج)لە وەاڵمی پرسیاری ووردەبۆرژوازی لیبراڵ و چەپی بۆرژوازی     
.  کات بە دوو بەشەوەیەکەی ئەڕاست و دروست و فەلسەفکە مانا واقعی و دیموکراسی گەیشتووە ،

سۆشیال لیبراڵەکان بەاڵم .  ڕێساکانی سەرمایەدارینلەگەڵ ئەوەشدا هەردووکیان دەربڕی یاساو 
، تا ئەم  دەڵێم لەسەر کاغەز، چونکە لە واقعدا لە بەشی هەرە زۆری سەدەی بیستەمدا} دەڵێت

دواییەش ژیانی بەشی هەرە زۆری خەڵکی گۆی زەوی بە کردەوە لە ژێر کاریگەری دوو تێگەیشتنی 
ەڕای کە سەر(( دیموکراسی غەربی))ساردی تردا بوو لە دیموکراسی، یەکێکیان تێگەیشتنی جەنگی 

 ، وە دووەم انینبە هیچ جۆرێک نابێ نە هاوتای یەکیان بز خزمایەتی نزیکی لەگەڵ تێگەیشتنی لیبرالیدا
شتنەی کە لێکدانەوەی جەماوەری فراوانی یئەو تێگەواتە (( دیموکراسی خەڵک))تێگەیشتنی خەڵکی  ،

 مەفاهیمی ئەم. خەڵکی وواڵتانی ژێر دەستەو دوواکەوتوویی لە مەفهومی دیموکراسی پێک دەهێنا 
فەردی یەوە لەگەڵ یەکتردا زۆر ڕێبازانە لە بارەی دەسەاڵتی سیاسی و مافە مەدەنی یەکان و ئازادی 

ئەو . {(لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا :دیموکراسیسوری حیکمەت ، مەن ) ٠٣ل .یان هەیەجیاوازی
بێجگە هەروەها .  هەیە ناوەڕۆک و فەلسەفەو تێگەیشتنی لیبراڵیە دایەی کە لە ڕۆژئاوادیموکراسی

سەرمایەداری  سیستەمی پارێزەرو بەڕێوبەری لە ئەوروپای ڕۆژهەاڵتدا دیموکراسیەکەیانلەوەی 
یە دیموکراسینەیتوانیوە لەو .  ەوە پەیوەست بووە پێوەییێ گرتەییدەوڵەتی بووەو کرێکار بە کر

دا باس لەوە دەکرا کە خەرجیەکی زۆر یەدیموکراسیلەم  .  بووەربچێت کە داواکاری سەرمایەداران دە
و بتوابێت بکرێت  ی و کورەی ئەتۆمی پێ دروستی سەربازتەرخان بکرێت بۆ بەهێز کردنی هێز

ملمالنێ بکات و توانای بەسەر ناوچەیەکی فراوان و  دابەرامبەری دژ ولەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانانی 
زیاتربە توانای سیاسی گەشەو ڕەونەقی  بەرینی جیهاندا هەبێت و بتوانێت قۆرغی ئابووریان بکات ، 

کرێکاران دەبرد دەمی خێزانی نیان لەسەر حیسابی پارووی شەڕی ئەستێرەکا. بدات  و ئابوریان
 .  دەکرد بەڕێوەو مرۆڤەکانی  لەسەر زەوی پێ کۆنترۆڵ

ە یەکانەویزبە شوعیحهەر ئەو کاتەی کە دام و دەزگاکانی دەووڵەتیان لە بەرنامەو خواستی     
دەی خستە  ، دەکردمامەڵەی یەکان یەکان و مافە مەدەنییە تاکەکەسسەرچاوەی دەگرت و لەگەڵ ئازادی

 مافی مەدەنی و مافی تاکەکەسی لەم دام و دەزگایانەدا ،.  یەوەخزمەت دەسەاڵتی سەرمایەی دەوڵەتی
 . نەبووەهیچی بۆ کرێکاران تیا اڵیەتی بێجگە لە دروست کردنی دابڕان و لێکپچڕانی پەیوەندی کۆمە
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کرێکاران بە ناتوانن ڕێگە بۆ بزووتنەوەی واقعی چینی کرێکار خۆش بکەن و هەروەها ئەم مافانە     
اکان و لە لە یاس.  زانستی خۆیانکۆمۆنیستی حیزبی بەهرەمەندبن لە دروستکردنی خواستی خۆیان 

یەکانیان بۆ ئاشتی و ئازادیتێکەڵی ژیانی مەسیحیانە و دروست کردنی ڕەمزی ،   دابە جێ کردنیانجێ
بە ڕاست و  کرێ گرتە بوونی چینی کرێکارە ،بە ن مافیمافی مرۆڤ لەالیا.  دەبەنەوە مەسیحی ئاینی
واتە .  ایەتی بەیان کراوەکەوتەکانی مرۆڤیبەتی و دانانی بە یەکێک لە دەستبینینی سەرمایەی تا ڕەوا

یەکەیان دیموکراسی، ناوەڕۆکی مرۆڤ  ی سەرچاوەی چەوسانەوەیهەموو ئەوانەو گەلێک شتی تر
ی دیموکراسی  لە پیالن گێڕان و بەکارهێنانی کرێکاران بۆ بەرگری لەبێجگە .  نیشان دەکاتدەست 

چینی کرێکار لە هەڵگرتنی وەک ڕەمزی بزووتنەوەکەی خۆی و دوور خستنەوەی  بۆرژوازی ،
 . چینایەتی و مێژوویی خۆی واقعیڕاست و بزووتنەوەی 

اری و یەکانی سەرمایەددیموکراسی جۆریناوو ی وابێ پێچە کە ئەوە بۆچوونێکی پوو    
 .  نبزووتنەوەکانیان لێک جودا

و لێکدانەوەی لە جەماوەری فراوانی خەڵکەوە  دیموکراسی، یا گەل  خەڵکی دیموکراسیهەروەها     
 خزمەتکاری سەرمایەی نیشتمانی سەرمایەدارانیبۆرژوازی بەڵکو بزووتنەوەی ووردە.  وەرنەگرتووە

دانەوەیەکی خەڵک ئێمە لێکبۆ پێناسی بێ گومان .  دا بوونەکانو دوواکەوتوو یەموواڵتانی جیهانی سێ
یە لە وواڵتانی دیموکراسیئەو .  تری بۆ دەکەین کە لە یەکەم بەشی نوسینەکەدا باسم لێوە کردووە

ت بەدەستەگووڵی کایدەبەیان دەکرێت و یەوە ، لە الیەن ووردە بۆرژواز ژێر دەستەو دوواکەوتوودا
یەکی ەیی ئابووری و دەرکێشانی ئابووریبە ڕەمزی ڕزگاری لە وابەست امانجیان وسیاسەت وئ

.  بەهۆیەوە کرێکارانیان بۆ ئامانجە ئابووریەکانی خۆیان هەڵئەخەڵەتان سەربەخۆی نیشتمانیان
وواڵتانەیان بە دوای  ئەو یاندا جەماوەرێکی بەرینیەانلەم بزووتنەو ووردەبۆرژوازی نیشتمانی

 ئەوەی بتوانن لە ڕستی ئابووری نیشتمانیاندا بەشێک بە دەست بهێنن ، لە پێناوی خۆیاندا هەڵئەخڕاند
ئەوەی کە ئابووری وە یان کە دەسەاڵتیان بە دەستەوە دەگرت بێجگە لە ئیستبدادو بە ناوی . 

 اران و کەمترین کرێش وەربگرن ،لە جنیشتمانیان خراپ بووەو پێویستە کرێکاران زۆرتر کار بکەن 
و بزووتنەوەکەیان لە پێناوی بەرقەرارکردنی دەسەاڵتی  دیموکراسی هیچی تریان بەرهەم نەدەهێنا و 

 .  خۆ وواڵتی بوو لەو وواڵتانەدا یسەرمایەداران و چەوساندنەوەی هێزی کاری کرێکارانسەرمایەی 

خوازو بەشێکی زۆری  کۆماری عێراقییەکان و ەی لە دەوڵەتەکانی ئێران و مصەدەقیئەو    
.  یەوە هیچی تریان لێ بەدی نەهاتدیموکراسناوی ، بێجگە لە دەسەاڵتی سەرمایەداری بە ڕۆژهەاڵت

بە ئاسن و ئاگر وەاڵمی کرێکارانیان  یان تێک نەچێتناوی ئەوەی کە ئاسایشی نەتەوەیی بەئەمانە 
.  حوکمی لە سێدارەدانیان ئەدان یەکاندامەحکەمە سەربازگرتووخانەکان و لە ەوانەی ، ڕ ئەدایەوە

هەر یەکەیان بە شێوەیەک  کەیەکانی سەرمایەداران بوون دیموکراسیجۆری   و ئەوانەی تریش ئەمانە
 دیموکراسیهەیە لەگەڵ  انجیاوازی بنەڕەتیش .  یانەیان دەکاتپارێزگاری لە دەسەاڵتی سەرمایەدار

ەڕۆکی دوو ناو لەبەرئەوەی ، ئامانجەکانیان هێنانیلە پێناو بە دەست زووتنەوەکانیانپرۆلیتاریاو ب
 دا دوو بەرژەوەندی جیاوازیان هەیەو ئێستاش لە مێژوو هەیە ، هەروەهادا جیاواز لە بزووتنەوەکانیان

کمی ئەڕوانێتە حو ، ییانەدا زۆر سەرپێ( پێنج)می پرسیاری لە بەشێک لە وەاڵووردەبۆرژوازی لیبراڵ . 
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ئەوەی کە لە نێوان }  یەکانی سەرمایەداران و دەڵێتدیموکراسی و سەربەخۆ و ناوەڕۆکی هاوبەش
پێک دیموکراسی هەموویاندا هاوبەشەو هەروەک ووتم حوکمی سەربەخۆ و ناوەڕۆکی مەوزوعی 

یەکانی سەرمایەداری و دامەزراندنی میکانیزمی حقوقی بۆ بەشداری ، ئەوەیە کە پەیوەندی دەهێنێت
و ئاڵ و گۆڕ پێ کردنی دیاریکردن لە پرۆسەی  (پێناسەیەکەوە بیتبە هەر جا )کردنی خەڵکی 

، خودی دیموکراسییان بە حوکمەتی زۆر بە داناوە نەک بەرقەرار  دەوڵەتدا بە بنچینەی خۆی دەزانێت
تێهەڵکێشانی ئەم معیارە تایبەتانە لەگەڵ .  او قیم و مافی دیاریکراوکردنی کۆمەڵێ میعیارو بەه

ئەم کارە لیبراڵیزم ، .  ڕێباز و بزووتنەوە سیاسی یە جیاجیاکان بووەدا کاری مەفهومی دیموکراسی
 منصوری) ٠٣ل.  ئانارشیزم و ئەوانی تر هەموویان ئەنجامیان داوەسۆسیالیزم، کنسرواتیزم، 

سۆشیال لیبراڵەکان ئەم لێکدانەوەی . {( لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  حیکمەت
 بابەتی و ناوەڕۆکی خاڵی هاوبەش و دابڕاوو نادروستە لەگەڵ  لێکدانەوەیەکی مجردو

ناتوانێت خاڵی  بەتەنها هەڵبژاردندا ،خەڵک لە بەشداری کردنی  چونکە مافی.  یەکاندیموکراسی
جارێکی ترو  ، بۆرژوازی انەیدیموکراسیئەوەی پرۆسیسی هەڵبژاردنی  لەبەر.  هاوبەش بێت

 و هەڵبژاردنیش لە الی ئەم  یەهەڵبژاردنی سیستەمی سەرمایەداری ن وبڕوادا چەندبارەبوونەوەی
  سیاسی و ئابووری یانە لە پێناوی سەقامگیر بوون و جارێکی تری نوێ بوونەوەی ژیانیدیموکراسی

ئەم گونجاندنی ناوەڕۆکی بۆ پەرلەمان  یەکان،بزووتنەوە کرێکاری،  هەڵبژاردنەکانی. یە سەرمایەداری
 دەستورو یاساکانیناوەڕۆکی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری و بزووتنەوانەیە لەگەڵ 

ناتوانێت  چێوەی قانوونی سەرمایەداریدا هەیە ،چواریانەی کە لە ئەو بزووتنەوە کرێکاری..  پەرلەماندا
استەی قازانجی خۆیان ئاڕسوودو پرسیارەوەو بە دەستوورو یاساکانی پەرلەمان بخاتە ژێر 

 .پەرلەمان بکەن یاساکانی

بڕوایان وایە کە ۆجیای سەرمایەدارانەوە وەردەگرن ، لە ئایدۆل کە پەیام بزووتنەوانە ، ئەو جۆرە     
ساکانی پەرلەماندا ەی یاسا و ڕێن لە چوارچێوچینەکان و بیرو بۆچوونەکانیاپێویستە هەموو توێژوو 

نی، یەکادیموکراسیئەمانە دژ نین بە سیاسەتی سەرمایەداری و بزووتنەوە .  پێکەوە بژین و کۆبن
بەاڵم هەزارو یەک بوختان و  .بە کرێکاران ئەدەن ، دەنگ بە نوێنەری بۆرژوازی بدەن  ئەوانە ماف

کرێکاران و  ربەست پرس و کێشەکانیناوناتۆرە دەخەنە پاڵ ڕابەرێکی کرێکاری کە بە دە
واتە پرۆسیسی .  یەکانی کرێکاران نادەن لە پەرلەماندابە داواو پێویستی ماف. شۆڕشەکەیەوە بێت 

پالنە سیاسی و ئابوری و  ئەوشەرعیەت دانە بە هەموو ،  داەڵبژاردن لە سیستەمی سەرمایەداریه
خاڵی هاوبەش لە نێوان هەموو .  دەکرێت یەتیانەی کە لە پەرلەماندا یاساڕێژیکۆمەاڵ

چەپ .  یاساو ڕێساکانی سەرمایەداری و دەسەالتەکەی دەپارێزنگشت ئەوەیە کە  یەکاندا ،دیموکراسی
اریان پێ باشەو لە سەرمایەدیەوە مافی مرۆڤەکەی لە مەڕ ، بە سنگ فراوانی و ڕاستی ئەم بزووتنەوانە

ا بزووتنەوە سیاسی یە هەروەه.  جیاوازەوە کاری بۆ دەکەن جیاوازبە جۆر و ناوی  چوارچێوەشیدا
هەموویان  سیالیزم، ئانارشیزم و کنسرواتیزم ،وەک ئۆرۆکۆمۆنیزم و لیبرالیزم، سۆ جیاجیاکانی 

ئەمانەو .  لەسەر ئەوە ڕێک دەکەون کە پارێزگاری لە سیستەمی ئێستاو ئایندەی سەرمایەداری بکەن
ناتوانن ئەوە بەسیحرو جادوویان  ، ی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ و بۆرژوازی سەردەمترگەلێک بابەتی 

یتاریا ئەتوانێت پرۆل دیموکراسیکە  کان و کرێکارانی هۆشیار وون بکەن ،کۆمۆنیستەلەبەرچاوی 
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 تەوە ،یە بدانادادپەروەرو جدی خۆی بە هەموو ئەو بێ مافی و پراکتیکی ڕاست و دروست وەاڵمی 
پرۆلتاریا ئەتوانێت  دیموکراسی.  دا بەڕێوە دەچێتسەرمایەداری دیموکراسی دەسەاڵتیکە لە سایەی 

کەواتە کۆنە .  بۆ زۆرینەی کۆمەڵگا دابین بکات و بەهرەمەندیان بکات لە دەستەاڵتیاندا دیموکراسی
وەها سۆسیالیزمی هەر.  زۆرینەی خەڵک بگرێتەوەو یان دابینی بکات دیموکراسیپارێز چۆن ئەتوانێت 
 . ئەوەی لە دەست نایەت و ناشی کات ووردە بۆرژوازیش 

ی وایە لەگەڵ یبرالیزمی حکومەتەکان دەکات و پێ، گلەیی لە لووردەبۆرژوازی لیبراڵ جارێکی تر     
لیبرالیزم  } دەڵێتدا ( شەش)لە وەاڵمی بەشێک لە پرسیاری .   ناوەڕۆکی حکومەتەکان کار ناکات

وەک مەرجێکی جڵەو کەرو سنوردارکەری حکومەتی دیموکراتی کاردەکات نەک وەک ناوەڕۆکی ئەو 
ئاوەزی ی بە پێ. {( لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: یموکراسید،  منصوری حیکمەت) ٠١ل. حکومەتە

لەگەڵدا کە دەسەاڵتی سەرمایەداری وایە لیبرالیزم ئازادی خواز دەبێت  انیبێت ، پێسۆشیال لیبراڵەکان 
یاسادانانی ناو  لیبرالیزم ڕێبازی ،لیزم و سەرمایەداری ئازادی خوازن لیبراواتە  جووت بێت ،

حکومەتیش .   یاسادانەری حکومەتی سەرمایەدارین پەرلەمانە ، هزری سەرمایەداران و بۆرژوازی
بۆ  جڵە و دەکات ،سەرمایەداری واتە کاتێک کە حکومەتی .  ری ئەو یاسایانەیەالیەنی جێبەجێ کا

واتە ئەوەی کە لە  .ە سەرمایەو سەرکوت کردنی کرێکاران هەل ومەرجی گەشەیباشتر کردنی 
 پێشکەش کردنی ڕاپۆرتەکانی سەرۆک کۆماروەک  رلەمانەکانی ئەمریکادا ڕوو دەدات ،حکومەت و پە
و  ناو پەرلەمان لە الیەن کۆماریی پیران و دروست کردنی کێشە و ملمالنێ بە ئەنجومەنی

مایەداری و نیزامەکەی یە کە پەرلەمان لە ناوەندی خۆیاندا لەسەر سەربۆ ئەوەی نی،  دیموکراتەکانەوە
او بۆچوون ئەتوانێت زیاتر خزمەت بە وڕبکە کام  لە پێناوی ئەوەدایە ، بەڵکو ڕێک ناکەون ،

شیان بەهەموو توانای نتاگۆنیپ.  سەرمایەی نیشتمانی و دەسەاڵتی سەرمایەداران دەکات لە ئەمریکادا
الساری و  هەڵسوکەوتی سەر خستووەتەیاندا زانست و تەکنۆلۆجیەوە لە پێناوی ئاسایشی نەتەوەی

ان بە هەموو ئیمکانیکی بوونی .یان کردوون ، لەپێناوی پاراستنی سیستەم و سەرمایەکانیان پرچەک
کارەکانیان لە پەرلەمانەوە بۆ دیاری دەکرێت و  کە ئیش و ئەم دام ودەزگایانەی ، یانەوەتەکنەلۆجی

وا ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ، .  ئەوان دەبێتبە بڕیاری  جێ کردنیانایی و داڕشتن و جێبەەوی یاسجڵ
وانەبووایە لە الی سۆشیال  ەرئەگ. و حکومەتەکانیان لێک جیاوازن دیموکراسی لیبراڵیزم دەبینێت کە 

 یە ،ناوەڕۆکی سەرمایەداری بەم پێیەی لیبرالیزم  .دەبوون  انحکومەتێکی دڵخوازی ئەو لیبراڵەکان
 . ڕایەڵی سیاسەتی لیبراڵیزم دەبیتێت و گوێ، بۆرژوازی دەب دەستوری حکومەتەکەشی

کە لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری  انە کامانەن لە الی چەپی لیبراڵ ،با بزانین ئەو ئەحکام    
بەشێک لەم ئەحکامانە هەر ئەوانەن کە ئەمڕۆ وەک مافە سەلمێنراوەکانی  } دا دەڵێت(( هەشت))

ئازادی ئازادی بیروباوەڕو ڕادەربڕین ، .  مەدەنی یەکان باس دەکرێنئینسان و ئازادی یە 
خراوبوون و لیستێک لە ئازادی یە فەردی یەکان ئەو کۆمەڵە ئەحکامە ئەساسی یەی ککۆبوونەوەو ڕێ

. {( لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت)  ٩١ل.  لیبراڵیزمی کالسیکن
، لە سەردەمی  ای لیبراڵیزموڕبیە دەبینین کە بیرو بگەڕێینەوە، ئەوا ئەو ڕاستی ئەگەر تۆزێک بۆ مێژوو

 دەردەکردو بۆ خەڵک کۆمەڵێک بڕیاریان،  یەلە دژی ئەم فرماسیۆنە کۆمەاڵیەتی،  دادەرەبەگایەتی
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ە ڕووی ل.  ، بۆرژوازی مەزهەبەکان بوون، هەڵگرانی ئەم بڕیارو ڕاسپاردانە  دەست نیشان دەکرد
یان دەردەبڕی وە بە ناوی لیبراڵیزمی تاکبڕینی ئازادی و مافی مەدەنی و ەوە کۆمەڵێک لە دەرییسیاس

 . قسەیان لەسەر دەکرد( لیبرالیزمی کالسیک )ئەو کاتەوە 

ک .ح ./ .آ .ک .ک . ح) و هەردوو دا ، چەپی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ئەمڕۆلەڕابردوو ئەوە بوو کە     
 . دا بەیانی دەکەنو سیاسەتیان بەرنامە ڕۆژیانەو لە بڕیارو ڕاسپاردە وداخوازی شەوو ( ع .ک .

استی یەکەی خۆیان دەکەن بە باس و خوبە مانای خەڵکی( خەڵک)یەکانی هەروەها داواکاری مافە مەدەن
،  هەروەها هەوێنی ئازادی خوازی و شۆشگیڕی.  ی لەسەر دائەگرنئەمڕۆی کرێکاران و زۆریش پێ

ئەڵقە لە گوێی  بۆرژوازیکە ووردە  بێجگە لەوەی هیچ ناگەیەنێت . اری دەکەندیوە یەخۆیانی لێ
کرێکاراندا دەوری خراپەکاری و لە ڕێگە الدانی گیانی سەرمایەداری دەیەوێت لە بزووتنەوەی 

بۆ  نوێیە و ی لیبراڵیزمی کالسیک وکارو کرداربیرکردنەوەو ئەمانە هەموو .  شۆڕشگیڕییان ببینێت
یەکان کۆمۆنیستەکان، ئازادی یە فەردیچونکە لە الی .  چەپی لیبراڵیزم ئەو دەورە دەگێڕێت ئەمڕۆش

.  دا دەست لە مالن دەبێتبەرەاڵییو لەگەڵ  واقعی کۆمەڵ مانای نابێت ڕاست و دروست و بێ ئازادی
پێدەدەن ، ئازادی فەردی بۆیە برەوی سەرمایەداران لیبراڵیزم و میتۆدت هەروەک ئەوەی لە ئەورپادا 

 یەکەی لەتیوەندییە کۆمەاڵیەتلە پە مرۆڤ و بەتایبەت تر چینی کرێکار بتوانن وەکۆ کردووشیانە ، ، تا
واتە بەرنامەو سیاسەتی ئەم حیزبانە لەگەڵ سیاسەت و مەنهەجی حیزبەکانی .  لەت و دابڕراو بکەن

بەاڵم ئەوەی کە بۆ ئێمە  . بنەد و هاوڕائۆروکۆنیزم زۆر لێک نزیک بیرو پراکتیکی چوارچێوەی 
جیاوازن و ئایا  ئەم بڕیارو ڕاسپاردانە لەگەڵ لیبراڵیزم و دیموکراسییەکەیاندا لێک گرنگە ئەوەیە کە 

یە ئەم ئازادی.  بێگومان نەخێر !یەکی کۆمەاڵیەتی جیاواز بگۆڕێت بەرەو پەیوەندکۆمەڵگا ت دەتوانێ
سیستەمی سەرمایەداری بوونی بەهای سەرمایەدار، هیچ لە یانەی کە ڕووی سیاسی لیبراڵیزمن تاکایەت

خەنە سەر کاغەزو دەبێت بە بڕیارو دە ئازادییە مەدەنییەکان تەنها لەبەرئەوەی. کەم ناکاتەوە 
لە ژیانی ،  ێک ئەم مافانە بتوانیت پارێزگاریبە مەرج ، بەرنامەو سیاسەتیان ڕاسپاردەی

هەزارو بن ،  یشامانەدا ، ئەگەر زۆر ڕادیکاڵهەروەها لە پرۆسیسی ئەم ئەحک . سەرمایەداری بکات
خزمەت و یانە دەخرێتە چوارچێوەی ئەو ئازادیواتە هەموو .  یڕێگری دەخەنە بەردەمیەک 

هەروەها ئەو هەواڵنەی کە لیبراڵیزمی کۆن و .  یەوەیان و پەرەنسیپەکانی سەرمایەداریژبەرژەوەندی 
،  بێگومان خاسیەتی بازاڕی سەرمایەداری.  یەیدەن ، پاوان کردنی بازاڕی سەرمایەداریەنوێ د

ا ئەوە بە خۆی یشدڵ ئەوەشدا ئەم لەسەر ئاستی سیاسلەگە.  یە گەورەکانەملمالنێی هێزە ئابوری
یەکانیانەوە بۆ ئەوەی چاودێری و ڕێگا تیۆریە ئابوریومەرجی ئابوری بخەنە ژێر کە هەل ڕەوادەبینێت ،

لە چوارچێوەی  . ئەوی تردا بهێننسەرکەوتن بەسەر  ، انی بازاڕدایەکتوانن لە ڕێگەی پێکدادانە ئابوریب
لیبراڵیزم و دیموکراسی گۆشتیان تیایدا زەرەرمەند دەبن و ، کرێکاران بە ئێسک و  یەداملمالنیئەم 

 . دەبن ی یەکەمتیایدا سوود مەند  یەدیموکراسیدەسەاڵتی ئەم 

 دا ((هەشت))لەسەر لیبراڵیزم قسە دەکات و بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری جارێکی تر چەپی لیبراڵ ،    
ەراو دژی دەست تیوەردانی پەیوەند بە سەرمایەیەوە، خصوصی گ لیبراڵیزمی کالسیک لە } ئەڵێت

بەستە کردنی سەرمایەی تایبەتی و فەردی بۆرژوایە بۆ هەر جۆرە وا دژی .  دەوڵەتە لە ئابوری دا
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لە : دیموکراسی منصوری حیکمەت ، )٩٩ل . مەدارێکی سەروو قانوونەکانی بازاڕقانون و بڕیارو 
کە لە سەرەوە قسەمان  ، سۆشیاڵ لیبراڵەئەمە ئەو بۆچوونەی  .{( ڕاستی دا دەربڕین و نێوان

 نوێ ،ەیەنن کە لیبراڵیزمی کالسیک و دەستەواژانە ئەوە ناگئەو واتە هەموو .  لەسەری کردووە
ەوەشدا کەرتە تایبەتەکانی لەگەڵ ئ.  ەوەەرهەم هێنان و کەڵەکەی سەرمایدەست ناخاتە ناو ب

نموونەی ئەمریکا باشترین .  تۆڵیان بە لیبراڵیزم و پەرلەمانەوە هەیە، پەیوەندی توندوو هێنانبەرهەم
و  ەستەوەیەیەکانی سەرمایەداری ئەمریکایان بە دوە ئابوریئەوەن کە چەند خێزانێک سەرچانموونەی 

سەرمایەداری ئەمریکادا نەبێت ، ئەوا چێوەی خواست و وویستەکانی ئابوری هەر کارێک کە لە چوار
لە دەرەوەی خزمەتی ئەم نە پەرلەمان واتە .  رێنڕەخنە دەکبەرپەرچ دەدرێنەوەو بە توندترین شێوە 

 .  لیبراڵیزم دایە  و چەند ئابووریەدایە ، نە ئەم چەند ئابووریە لەدەرەوەی پەیوەندی پەرلەمان 

لە ڕوویەکی ترەوە لە }  دا دەڵێت(هەشت)بەشێکی پرسیاری لە وەاڵمی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ،     
فەردی کرێکارە بۆ ان و دژی وابەستەبوونی بەرامبەر کرێکاراندا، لیبراڵیزم دژی دەرکەوتنی بە کۆمەڵی

ی، من وتۆ لەوانەیە پێمان وابێ کە بوونی نەقابە ڕێگا خۆش نەقابە و ڕێکخراوەی کرێکارسیاسەتی 
، بەاڵم  لیبراڵیزمی  و مەدەنی یەکانی کرێکاران(( سروشتی ))بەدیهاتنی هەندێ لە مافە دەکات بۆ 

فەردی کرێکار دەزانێت لە شێوەی فرۆشتن و کەڵک کالسیک ئەمە بە ڕەت کردنەوەی ئازادی 
 ڕاستی دا دەربڕین و لە نێوان: دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٩٩ل . وەرگرتن لە هێزی کارەکەی

دەزگاو سەرچاوە لە بەردەم داموو  کخراوی نەقابەیی کرێکاران ،ی وایە کە ڕێپێ ئەم لیبراڵیستە. {(
دەبێت و لەو الشەوە خوازیاری مافی مەدەنی بیت بۆ  لەمپەر بورییەکانی دەسەاڵتی سەرمایەداریدائا

واتە هەردوو بینینەکە  .، وەردەگرن  ئەم تێڕووانینە دوو سەرچاوەی جیاوازی لێکدانەوە.  ئینسانەکان
ی کەوتبێتە ڵیزم لێکرێکاران نابینێت تا لیبرابۆ ەگێڕیئیتر ئەو دەورە شۆڕشچونکە نەقابە دژ بە یەکن 

ئەم لیبراڵیزمە  ، منصوری حیکمەت دەڵێت ، دا(هەشتەم)ەاڵمی هەمان پرسیاری وە لە و.  تەقە
 . یەکانی کۆمەڵنیاری بە دەست هێنانی مافە مەدەنییەکان و فەردیخواز

 ، بۆ ئەوەی کە جارێک بڵێت  چەپی لیبراڵدا  کەیەی لە تێڕوانین و بۆچوونەکانیئەم تێکەو لێ    
لە الی .  جارێکی تریش بە ڕوویەکی خراپ لە قەڵەمی بداتلیبراڵیزم ڕوویەکی باشی هەیەو 

 . ، دەربڕی سیستەمی کارو سەرمایەیە یەوەهەموو ڕووەکانیلیبراڵیزم بە  ، کۆمۆنیستە زانستیەکان
رێزەری ئەویش ئەوەیە کە پا، ی پێ ناو دەنرێت ڕاستی ڕۆشن هەیە کە لیبراڵیزمدتدگای واتە یەک 

لیبرالیزم لەالیەن ڕازاندنەوەی .  بزووتنەوەی چینایەتی چینی کرێکارەبە نیزامی سەرمایەداری و دژ 
هیچ  لە جارێکی تردا ،لە بیر و ئاوەزیاندا گەشە پێدانیان  لە جارێکیاندا و ەوەووردە بۆرژوازی

 . دڵی سەرمایەداری لێ نەڕەنجێت اگەیەنێت بێجگە لەوەی کە دەیەوێت ن

بە بڕوای }  دا دەڵێت (چواردە)لە وەاڵمی پرسیاری براڵ ، جارێکی تر ووردەبۆرژوازی لیهەروەها     
من لەم ڕووەوە ڕەخنەی ئێمە لە لیبراڵیزم و دیموکراسی وەکو رەخنەمان لە خودی شێوەی بەرهەم 

. {( دا لە نێوان دەڕبڕین وڕاستی: دیموکیاسی  منصوری حیکمەت ، )٣٢ل. هێنانی سەرمایەداری وایە
و یەوە خراوەتە پاڵ دیموکراسی بۆرژوازی دیموکراسی پرۆلیتاریا دەربڕینی،  لێرەدا ئەوە دەبینرێت

جیاوازەی دیموکراسی  بێگومان ناوەڕۆکی ئەو دوو بزووتنەوە . دەکرێت بەیەک بزووتنەوە بەراورد
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واتە .  نلە یەک جیاواززۆر ، لەناوەڕۆک و پراکتیکدا دوو چینی جیاوازی کۆمەڵن  هەڵگرانی
یەکانی بۆرژوازی و زۆر لێک جیاوازن لەگەڵ دیموکراسیو دەسەاڵتەکەی  پرۆلیتاریادیموکراسی 

تاتۆریەتی پرۆلیتاریاو ەیەوێت هیچ بەهایەک بۆ دیکچەپی لیبراڵ ، دلێرەدا .  دەسەاڵتەکەیان
 کانلەگەڵ هەمان هەڵوێستی ئانارشیستە ئەوتێڕوانینانە .یا کەم بکاتەوە  یەکەی دانەنێتدیموکراسی
ناوەڕۆکی  ژوویی پرۆلیتاریا دەکاتە قۆناغ و سەردەمیمێ کات و قۆناغێکی شۆڕشیوازی دە

ەشێک لە وەاڵمی پرسیاری لێرەدا جارێکی تر دەگەڕێینەوە بۆ ب.  دیموکراسی بۆرژوازی ەاڵتیدەس
ئەوە گومانی تێدا نی یە کە دیموکراسی، وەک نیزامێک کە تیایدا } ئەڵێت ، سۆشیال لیبراڵەکان( پێنج)
هەلێکی زیاتر اڵەتی فەردو توێژە کۆمەاڵیەتی یەکان لە کاروباری دەوڵەتدا بە ڕەوا لە قەڵەم دراوە، خەد

ە غەیریەکان دەڕەخسێنێ لە چاو شێوەکانی تری حکومەتە بزووتنەوە جۆراو جۆرە کۆمەاڵیەتیبۆ 
کە دەیانەوێ  بکۆشنوە بۆ ئاڵوگۆڕانە تێیەکاندا بۆ ئەوەی مۆری خۆیان بە کۆمەڵگاوە بنێن دیموکراتی

یە بەرئەنجامی نیمەرج .  ئەمە خۆی لە خۆیدا شەخسیەتی کۆمەڵ پێناسە ناکاتبەاڵم .  بەدی بهێنن
یان گشتی زیاتر، یەکسانی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی، پرۆسەی دیموکراتیک بە مانای ئازادی فەردی 
لە نێوان : یدیموکراس منصوری حیکمەت ،) ٤ل. پێشێل نەکردنی مافەکانی مرۆڤ شتی تر بێت

چ کردووە لەسەر ئەوەی کە دیموکراسی بۆرژوازی  مان باسزۆر. {(دەربڕین و ڕاستی دا
کە دیموکراسی  یەلەوەدا نگومان  . بەرهەم هێناوەبۆ کۆمەڵگاکان دا ناوەڕۆکێکی لە کارو کردەوەکانی

، تا بتوانێت  کرێکارو بزووتنەوەکەیان هەم نەکردووە بۆ چینیای فەریەکئازادی بۆرژوازی هیچ جۆرە
 .  دا بکاتدەخاڵەت لە دەسەاڵتی یاسا دانان

کە  دا بکات ،ە دیموکراسی و دەسەاڵتی بۆرژوازیدەتوانێت دەخاڵەت ل تاکێک لەکۆمەڵگاداکاتێک       
پەیڕەوی  کردن ودوور لە خزمەت ئەگەر  لە خزمەتی ئەو دەسەاڵتەدا بێت ، بیرو ئاوەزی و کرداری

دا ئازاد و سەربەست لە پێناوی گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی واتە تاک.  ببینێت خۆیان ساو ڕێساکانییا
یەوە بە دەست خزمەتکارانەی هەیە و ئازادیەکەشی لەو پەیوەندپەیوەندی  تاکواتە پەیوەندی .  نابێت

ێگومان لە دەسەاڵتی ب.  سیستەمی سەرمایەداریە یە کاکڵەو ناوەڕۆکی، واتە ئەم پەیوەندی دەهێنێت
، بۆ گۆڕانکاری بنەڕەتی لە سیستەمی  بێ دابڕانتاک لەپەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتیانەی بە پرۆلیتاریادا ،

لە خزمەت دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی  سەرمایەداری بۆ کۆمەڵگایەکی ئابووری کۆمەاڵیەتی بێچین ،
کۆنترۆڵکردنی  ، داهەیە لە کۆمەڵگای سەرمایەداریئەو چاودێری کردنەی لەسەر تاک .  پرۆلیتاریایە

دەخرێتە  ەلۆجیای بە دەست هاتووەوتەکنۆلە ڕێگەی لەکۆمەڵگا پێشکەوتووەکاندا ،  هەڵسوکەوتەکانی ،
لە کۆمەڵگای دەوڵەتە دواکەوتووەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست  هەروەها تاک.  ژێر چاوی ئەلکترۆنەوە

دەکرێت ڕێگری لە هەموو  اسن و ئاگرەوە چاوەدێریلە ڕێگەی ئ یکای التیندا ،و ئەفریقاو ئەمر
لە لە هەردوو الیاندا نایەڵن کرێکاران بە بێ خوێن ڕشتنیان دەست بۆ هیچ کام  . چاالکییەکی دەکرێت 

واتە دواکەوتن و پێش .  نببەیەکانی خۆیان و و کۆمەاڵیەتیئابووری  بزووتنەوەی ماف و داخوازیە
ەکاندا ، هەلومەرجی بەرژەوەندیەکانی وەاڵمی ماف و داخوازی، ناتوانێت لە کان کەوتنی کۆمەڵگا

پرۆسیسی لەبنەڕەتەوە .  الوەدیموکراسی سەرمایەداری بچن بەو، شتێک لە سەرمایەداران تێپەڕێنن 
و بێ مافی سەرچاوەی نادادپەروەری کردنی سەرمایەداری و دەوڵەتەکانیان بزووتنەوەی دیموکراتیک

رو سیستەمی کا .  بەرژەوەندی ئابوورییانەرێکارەو بەشێکی جیا نەکراوەی سیاسەت و ئینسانی ک
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کۆمەڵی سەرمایەداری و  ، دەربڕی کەسایەتی کەیانو دەووڵەت و سیاسەتە سەرمایە
بۆ  ، حکومەتی بەلۆکە کوژی مرۆڤو خوێن ڕێژو واتە حکومەتی توندوو تیژ .  یەکەیەتیدیموکراسی

رێکار، لە زووتنەوەی چینی کب تەوژمی کەسایەتیهەروەها  .چینی کرێکار هیچ جیاوازییەکی نیە 
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاری و بنیات  هەوڵ و کۆششە بۆ بەدەست هێنانی دا ،فرماسیێۆنی سەرمایەداری

 ییلە جیا ، کەواتە شەخسیەتی دەسەاڵتەکان.  ی زانستیەنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم
چەپی ئەوەی .  یەکانیاندیموکراسیۆکی جیاوازیش ئەدات بە دا دەردەکەوێت و ناوەڕبزووتنەوەکانیان

کرێکاران جیای  کەسایەتی داووردەبۆرژوازی لیبراڵ ، لە ناو فرماسیێۆنی کۆمەڵگای سەرمایەداری
 کەسایەتیە مەعنەوییەکەیە لەوێوە دەردەچێت کە یەکسان کردنی هەردوو.  بینێت ڕۆڵی نا ونانوێنێت 
 .سۆشیال لیبراڵەکانەوە  لە الیەن

ئەو تصورەی کە پێ ی وایە  } سۆشیال لیبرالەکان دەڵێندا (چواردە)سیاری لە وەاڵمی پر    
، لە  دیموکراسی دام بە دەستەوەبەرقەراری دیموکراسی، بەو تێگەشتنەی کە من لەم باسەدا لەسەر 

،  هەندێ کۆمەڵگای ئەمڕۆدا هێشتا دەتوانێت وەسیلەیەک بێت بۆ بەرین بوونەوەی ئازادی ئینسانەکان
بەو مانایە کە .  ەخنە گرانەانەیەو دوورە لە هەر ڕوانگەیەکی ڕتصورێکی ساویلک بڕوای منبە 

ئەمڕۆ ئیتر ( (. و)واتە لە کۆڵ خۆی دەکاتەوە )ئازادیخوازی لەم وواڵتانەدا دەداتە دەست خوا 
کۆمەڵە حوکمێک نی یە سەبارەت بە ئازادی چاپەمەنی و بیرو باوەڕوو مامەڵەی باش دیموکراسی 
بتوانرێ دڵخوازنە یە کە مۆدێلێک نی(. تەنانەت ئەگەر ڕۆژێک ئەمانەش بووبێت)ەتی یەکان لەگەڵ کەمای

.  ناونیشانێکە بۆ ڕژێمی سیاسی بۆرژوازی ئەم سەردەمەلە هەموو شوێنێک عەمەلی بکرێتەوە بەڵکو 
 پەرەگراڤەداەم ل ئەوەی کە. {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٣٣ل

ئەم  بوونەوەی ئازادی ئینسانەکان ،بەرین  کراسی نابێتە هۆکاری باشتریدیمو  ،دەکرێت  باس
دەڵێت هەندێ لە دەوڵەتە  .جیاوازن لەگەڵ هەندێ لە وەاڵمی پرسیارەکانی پێشوودا لێک بۆچونە 

لە چاو دەوڵەتی  یەکان بکەن ،یە فەردی و ئینسانی، ئەتوانن باشتر فەراهەمی ئازادی دیموکراسی یەکان
هاوبەشیان هەیەو لە پێناو یەک وە هەردوو دەوڵەتەکە یەک ناوەڕۆکی تەبنەڕەسوپاو پۆلیس کە لە 

مۆدیلەکانی یە کە هەروەها پێمان وانی. جیاوازدا دروست بوون  لە هەلومەرج و ناوچەی مەبەستیشدا
ی اۆدێلی سەرمایەداری بەمانیەکانی ئینسان بسووتێ بێگومان مایەداری یەک تۆز دڵیان بە ئازادسەرم

، تەنها بە  یەکەیەداری و دیموکراسیسەرمای ، بەڵکو هاوتاو پێناسەکاری سیستەمی دابڕاوی نا
سیاسی بەیانی دەکات بەڵکو ئەم مۆدێلە کە ڕژێمێکی .  ڕژێمێکی سیاسی نابێتبۆ ناونیشانی سیاسی 

ئەم مۆدێلە .  تەنها ناونیشانێکی سیاسی ناگرێتەوە ەندی ئابوری خۆیدا جووت دەبێت ،ڕەهو لەگەڵ 
بەیان دەکات و بەهای کۆمەاڵیەتی خۆی لە  و ئابوری و کۆمەاڵیەتی سیستەمێک سیاسی پرۆسیسی

بە کۆمەڵێک یاسا و ڕاسپاردە ئەم  لەگەڵ ئەوەشدا رو سەرمایەوە دەست نیشان دەکات ،پەیوەندی کا
 دەخاتە و بێ مافی کرێکاران سەرکووت و چەوسانەوەزگای کە هەموو دام ودە.  ڕادەگرێتیە پەیوەند

 لەسەر ۆمەڵگای سەرمایەداری و دیموکراسییەکانیان ،ک بڕیارو ڕاسپاردەکانی.  یەوەپێناو سیستەمەکە
بۆ ئەم خاسیەتەو پارێزگاری کردنی  سەرمایەدارییەوە بنیات نراوە ، خاسیەتی بەرهەم هێنانی

کە هەموویان لە پێناوی پارێزگاری  ئەحکامی دەسەاڵتەکانی خۆیان ،کاتە کۆمەڵێک دەستوورو یاسا دە
 . کردنی دەسەاڵتی سەرمایەداراندایە
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لە قسەکانی خۆی لە جیاوازی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ دا ( چواردە)لە هەمان وەاڵمی پرسیاری    
ئۆرگانێک و ناکرێ خوازیاری دیموکراسی بێت وەکو  } ڕاڤە دەکات و دەڵێت هەمان وەاڵمدا

،  منصوری حیکمەت)  ٣٣ل . خانێکی سیاسی پتەو و قایم بەاڵم حکومەتی بۆرژوازیت نەوێرسە
ودا جیاوازیان هەیە ئەم ڕستەیەی لەگەڵ ڕستەی پێشو. {(دا لە نێوان دەربڕین و ڕاستی: دیموکراسی

کراسی بۆرژوازی سەرخانێکی سیاسی هەیەو ولێرەدا دەچێتە سەر ئەوەی کە دیم.  دالەگەڵ یەکتری
ەرمایەداری بوو ئەوا واتە کە ئەحکامەکەی س. سەرخانەکەی دەبێتژێرخانەکەشی ڕەنگ دانەوەی 

رۆز لە پێناوی پی دەکات و دیموکراسی دەسەاڵتیشئابوری سەرمایەداریانە داڕشتنێکی  ژێرخانەکەشی
 .  دایەیەداریڕاگرتن و هێشتنەوەی پەیوەندییە ئابورییەکانی سەرما

، دوو خواستی  ئەوا دوو بزووتنەوەی جیاوازیشیان دەبێت ، نهەبوو کاتێک دووچین لە کۆمەڵگادا    
،  یەی دیموکراسی سەرمایەداریئەو.  بێتز لە مەڕ دیموکراسییەکانیان دەەربڕینی جیاواجیاواز دوو د

پرۆسەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و پرۆسیسی کارو سەرمایە و چەوساندنەوەی هێزی لەگەڵ 
یان بزووتنەوەی  ی کە دیموکراسی پرۆلیتاریایە ،ئەو.  کەڵەکەی سەرمایەدا خۆی دەنوێنێتکار و 

کتاتۆریانەی خۆی دەکات و بە پێش مەرجی لەناو چوونی تەواوەتی یپرۆلیتاریایە داوای دەسەاڵتی د
زانستی  سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی ، ئەگەر قۆناغ و سەردەمەکەی پێویستی کرد ،چینەکانی دەزانێت 

 .لەکۆمەڵگادا بەرجەستە دەکات 

 

 

 

 بەشی چوارەم

 

 دیموکراسی و دەسەاڵت

 
کۆمەڵ لە الیەن  کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوری لە پاوان کردنی کایەکانی یە دەسەاڵت بریت     

.  ی چینێکە بەسەر چینێکی تردائاکارو فەلسەفەی بوون سەپاندنیو حوکمڕانی  دەسەاڵت ،.  چینێکەوە
ناوەندی پارێزگاری و بردنە پێشەوەی بەرژەوەندی چینایەتی ئەو  ،  چینایەتی ناوەندی دەسەاڵتی

انێت الیەنی ئابوری و ، بۆ ئەوەیە کە بتو سیاسەتدا بەکار دەهێنرێتلە تە ئەو میتۆدەیوا.  چینەیە
بکات و باشتر بتوانێت پارێزگاری لە بەرژەوەندی یەکانی  یگەشەدار بسەپێنێت وخۆی کۆمەاڵیەتی 
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 بەرژەوەندیانە ولە دەووری چوونە پێشەوەی ئەو  چڕکردنەوەی کاروچاالکیەکانیەتی . بکات
شێوازو پرۆسەی واتە سیاسەتی باوو ڕاگەیەنەری .  بردنە ڕێوەیانباشترپارێزگاری لێ کردنیان و 

واتە شێوازو .  ئابوری باویش هەڵقواڵووی فکرو سیاسەتی باو دەبێت .ئابوری سیاسی باوو دەبێت
ەواتە ک.  یەکەیوریپەیوەندی ئابوپرۆسێسی لە دەسەاڵتی چینیکدا جیا نابێت لە ی سیاس هەلومەرجی

ئابووری و پرۆسیس و  هی چینێک نابێت و ژیر خانی ی هزرو فەلسەفەو ئاکار و لۆجیکسەرخان
یەک هەیە کە پەیوەندی بە بۆ هەر دەسەاڵتێک و چینێک دیموکراسی.  بێتهی چینیکی تر خواستی

واتە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی دەست  . دەسەاڵتدایەیە کە لەدەسەاڵتی ئەو چینەوە هە
تووە بەسەر سەرچاوەی ئابوری و ڕۆشنبیری و سیاسی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی و هونەری و ڕۆیش
کردن لە پارێزگاری خۆیان لە ڕۆڵی هەر هەموویان بە  .  داشتی تردا لە کۆمەڵی سەرمایەداری .......
،  کۆمەاڵیەتی سەرمایەدائابووری لە پرۆسیسی . هەڵدەسن  یەکانیرمایەداری و پەیوەندییە ئابوریسە

ەی بۆرژوازی خۆی و هەروەها هەموو ئەو کرداران ۆیلە کردنی کرێکار دەکاتە بڕیارو ڕاسپاردەیبە ک
کەواتە دیموکراسی .  هێشتنەوەی دەسەاڵتیانە بە خاتری زۆرترینی کاتی یەکەیان ،و دیموکراسی
.  هێنێدەو مەنەلۆجێک کۆتایی پێ دەسەاڵتی خۆی هەر جارەی بە گفتوگۆیەک، شانۆی  سەرمایەداری

 . ئامێزە پڕە لە تراژیدیا وگاڵتەجاڕیەی سەرمایەداری، شانۆگەریئەم 

جارێک لە ڕێگەی یەکانەوەو ک لە ڕێگەی هەڵبژاردنە پەرلەمانمەهزەلەی ئەم شانۆیە  ئەوەیە جارێ    
.  دەسەاڵتیانبەرژەوەندی و دەخەنەوە چوارچێوەی هەموو شتەکان  ، یانەوەکانیپەرستانەجەنگە کۆنە 

 ، کانی ئەفریقا و ئەمریکای التین و بەشێک لە ئاسیاداجەنگە ناوخۆیی یە کۆنە پەرستانەئەوەتا 
ئابوری دار بە دەسەاڵتی سیاسی و نە بە فیساری دڕدۆنگ و پەیوەندیگۆڕانی دەسەاڵتی فاڵ

  .الیزمی جیهان و دەوڵەتە زلهێزەکان ئیمپری

جارێک دەڵێن گوایە ئەم ژوڕنالیزمێکی گەورەو هەاڵکاری بۆ دەخەنەگەڕ ، ئەکرێ ئەمانەی  وهەمو    
غەربی بێت و یان  دەسەاڵتە دیکتاتۆریانەیە و پێویستە بگۆڕدڕێت بە دەسەاڵتێک کە دیموکراسی

خشتە بردنی پرۆلیتاریاو لە  یچاوخۆڵ کردنە بۆ ئەمانە هەموویان .  دیموکراسی لیبراڵی بێت
ناوەڕۆکی لەگەڵ  ، ڕەواهەر جارەی حیزبێک دەبێتە فەرمانلە ناو خۆی خۆشیاندا .  بزووتنەوەکانیانە

ئەوەی کە .  جیاوازیان نابێت تەنها لە ڕێگەی ناوەکانیانەوە نەبێتسیاسی هەمان حیزبی پێشوودا 
جۆراوجۆر بە بەڵێنی  ەڵبژاردنەکاندا هەزار ویەکه ، لە پڕوپاگەندەی انیاحیزبی کرێکارانی بەریت

، سیاسەتی  رێتخدادە کە کانی خەڵوزی بەرد، دەیگوت کاتێک ران ئەدات و جێبەجێی ناکات کرێکا
ی و ژیانو هەلو مەرجی کارەوە ، دژی دەوەستێن حیزبی پارێزگارانەو ئێمە بە هەموو جۆرێک

دەبێت لەو دەیان گوت ئێمە  کاتێکیش هاتە سەر تەختی دەسەاڵت ، ، کرێکاران بەرەو چاکتر دەبەین
چونکە الدان لێیان، دەسەاڵتی . گرتبوویانە بەرسیاسەت و ئامانجانە النەدەین کە حیزبی پارێزگاران 

یشتمانی ڕوو لە خوار دەبێت و قورسایی سیاسیمان مەترسییەوەو ئابوری ن یا دەخاتەانابوری بەریتئ
      .  لە جیهان و ناوچەکەدا لە دەست دەدەین

 هەڵبژاردنەکانەوەئەوەی کە لە ئەمریکا و هەموو وواڵتانی دنیادا ڕوو دەدەن لە مەڕ  هەروەها  
کە حیزبی هەروەها کاتێک .  یەسەرمایەداری شانۆگەری سیاسەتێکی مەهزەلەئامێزی هەموویانهەر
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خواست و مالنێ یستای سەرمایەداری شتێکی شازو ملهەڵبژێردراو لەگەڵ سیاسەت و سیستەمی ئ
ئەوەی لە تورکیا ڕووی داو .  دەگێڕنلەدژ ئەوا هەزارو یەک پیالنی  ،  سەرمایەداران بکاتوویستی 
ئیسالمی سەرکەوتنی لە هەڵبژارنەکاندا بە دەست هێناو سەرەڕوویی لە سیاسەت و  (ڕەفاء)حیزبی 

بەی ئەم حیز بز کردنەوەیان ، جۆڵی جەنەڕاڵەکان و چاوبە جمو. ئامانجەکانی ئەتاتورکی یەکان دەکرد
، لە تورکیادا دەبێت دەسەاڵتی عیلمانی  گوایە دەسەاڵت.  ڕاپێچ کرد دادگای سەربازیبەرەو  خۆشیان

الدەرو دەسەاڵتێکی  ، یەکان لە تورکیادانەبێت ئەم دەسەاڵتەی مەزهەبیئەوە .  سەرمایەداری بێت
دەسەاڵتەدا، ئیمزای ی ئەم لە سەردەمهەر . یەکانی سەرمایەداری دڕدۆنگ و دژ بێت لەگەڵ پەیوەندی

کەواتە ئەم هەموو .  ییانئیسرائیلییەکانی دووژمنی ئاینیانکی سەربازی کرد  لەگەڵ پرۆتوکۆلێ
یە بێجگە لەوەی کە بتوانن زیاتر درێژە بە ، هیچ نی حیوارانەی کە سەرمایەداری پیشانی دەدەن

یەداریانە و شێوازی بەرهەمهێنانی سەرماکرێکاران لە چوارچێوەی دەسەاڵتیان بدەن و 
یەکانی خۆیاندا سەرگەردان و بێ هیوا بکەن لە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریا و پەیوەندی

 . ی زانستیسۆسیالیزم و کۆمۆنیزم

بردنی ی پرۆلیتاریایە، دەسەاڵتی لە ناو، دەسەاڵتی دیکتاتۆریەت دیموکراسی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا    
مرۆڤ چەوسانەوەی بۆ لە ناو بردنی .  کرێ و سەرمایەیەبە، دەسەاڵتی لەناو بردنی کاری  چینەکانە

ئینسان کاریەکان و بێ مافی و جەنگە ماڵ ویرانکۆتایی بە هەمو،  ەوە دروست دەبێت لە الیەن مرۆڤ
 .  دێنێت

و  یەکانی سەرمایەداررستانەیپەبردنی هەموو بێ مافی و کۆنەواتە دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بۆ لەناو    
بردنی وبردنی خۆشی بەند دەکات بە لەناولە نا.  یەکەی لە کاردا دەبێتودەزگاو دیموکراسیدام هەموو

ئەم دەسەاڵتە بۆیە .  سەرمایەدارانەوەسیستەمی ئابووری کۆمەاڵیەتی بۆرژوازی و هزری 
.  دەربهینیتەوە نەتوانێت سەرو خۆی لەناوببات ودیموکراسی تیایدا بەرقەرار دەبێت تا بۆرژوازی 

، چونکە دەسەاڵتی یەک چینەو ئازادیش لە دەسەاڵتی ئەم چینەوە، بە  هاوتا نابێتدا لەگەڵ ئازادی
ا، ددیموکراسی سەرمایەداریدەسەاڵتی بەاڵم لە .  ، چونکە چینەکان لەناو دەبات دەست دێت

،  لەپێناوی کەڵەکەی سەرمایەچونکە لەسەر دەستی بۆرژوازی  دەسەاڵتێکی ئازادی خواز نابێت ،
بەاڵم دیموکراسی .  قایم و توند ڕایان دەگرێت ەوەکۆمەاڵیەتی خۆیانئابووری چینەکان بە پەیوەندی 

ی دەسەاڵت نەکان فەرهەم دەبێت و ئازادیش لە پرۆسیس کردنی نەمانی پرۆلیتاریا بۆ لە ناو بردنی چی
یەکسانی، وەک یەک ، گەیاندنی مانای ئازادی و  کۆمۆنیستەکانلە الی .  ەوە بە دەست دێتچینەکان

هینەر و انیان و بەشداری کردنیانە لە پێکیەکانی ژیوونی ئینسانە بە هەموو پێداویستیبەهرەمەند ب
اکان دروست ، جەنگ و کوشتارگ دەسەاڵتی سەرمایەداری.  کۆمۆنیستیداهێنەرەکانی کۆمەڵگای 

، لە  نیی کە هەڵی ئەئایسێئەو جەنگەبەاڵم پرۆلیتاریا .  هێشتنەوەی دەسەاڵتیان، لە پێناوی  دەکات
چینەکان و دەسەاڵتە چوارچێوەی تەواوەتی سیستەمی سەرمایەداران و بردنی  لەناو پێناوی

شیستەکان و رکردنی ئەم دەسەاڵتە لە الیەن ئانابێ بەها سەیر .پرۆلیتاریایە  یەکەیشۆڕشگێڕ
یتاریایە لە شۆڕشگێڕی پرۆلدیموکراسی پرۆلیتاریاو گیانی بێ بەها سەیر کردنی  ، سەرمایەدارانەوە

ێر پەردەو بە ئاشکرا،  دیموکراسی واتە هەموو ئەو بۆچوونانەی کە لە ژ.  داسەردەمی سەرمایەداری
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خزمەتی  ، پەردەی ئانارشیزمدا کار دەکەنلە ژێر  ، بێجگە لەوەی ەوە نەفی دەکەن  پرۆلیتاریا
 . گەورەش بە سەرمایەدرای و نیزامەکەی دەکەن

ڕابگەیەنێ کە ئەوە   ەیەوێت ئانارشیستەکانی بەناو کۆمۆنیست د،  ارەوەداراڤەی خولەم پەرە گ    
 ، وە دەڵێت ، هەڵ قوواڵوە ، دەسەاڵتێکە لە ناو جەرگەی خەڵکەوە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی

بەم جۆرە لە وەاڵمی .   یەکەی لە پرس و ڕای خەڵکەوە بووەدەوڵەتی و پەیوەندە عەمەلپێکهاتی 
ی حکومەت و (ترکیب)ئەم دوو مەیدانە هەردووکیان، واتە پێکهات  }دا دەڵێت (هەمسێ)پرسیاری 

چ ڕادەیەک ئەم دیموکراسی یە کە تا پەیوەندی عەمەلی خەڵکی لەگەڵ دەسەاڵتی دەوڵەتیداو، ئەوەی 
بوون و لە ئەنجامی ئەم  سیاسیدەگرێتەوە، مەیدانی سەرەکی خەباتی توێژە جیا جیاکانی خەڵک 

ڕادەیەکی زۆر خەباتەدا سیمای عەمەلی دیموکراسی لە خودی کۆمەڵگای ئەوروپاو ئەمریکادا تا 
. { (لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی منصوری حیکمەت،) ٣-٢ل  .ئاڵوگۆڕی بەسەردا هات

بۆرژوازی بۆ ئەوە بووە کە بتوانن هەیبەت و خەباتی سیاسیانەی بۆرژوازی یان ووردە  کێشەی
پێگەی و ، بە لێوە دەکەن باسی ەکان سۆشیال لیبراڵڕابگرن و لەگەڵ خەڵکەکەی کە  خۆیاندەسەاڵتی 

هەروەها ئەو بزووتنەوانە .  بژینبەردەوامی بەژیانیان بدەن و یانەوە خۆبەشی ئابووری کۆمەاڵیەتی 
هەر هۆیەکەوە بێت تا بتوانن بە سەرمایەداری نەبووە ،ەسەر سیستەمی ئەوەندە کاریگەرییان ل

ئەم بێجگە لەوەی )لە ناو دیموکراسی بۆرژوازیدا بە دەست بهێنن سیاسی کۆمەڵێک ڕیفۆرمی 
، هیچ ناگەیەنێت، تەنها هێشتنەوەی سەرمایەداری نەبێت  نەوەاۆرمە کە بکرێت لە الیەن سەرمایەدارفڕی
ئەم دەسەاڵتەی کە یانەی بۆرژوازی و پێش ە دەسەاڵتی دیموکراسیک ڕاستی ئەبینرێت ،لێرەدا یەک . (

سیاسی و یە کۆمەاڵیەتی و ، لە پەیوەندی باسی لێوە کردووەووردەبۆرژوازی ئانارشیست 
دی کە پەیوەن.  ناکاتنەکردوەو پەیوەندیانەدا دروست لە باری ئەم  ئابورییەکەیدا، هیچ گۆڕانکاریەک 

واتە دەست و نەخشی پرۆلیتاریا لەسەر .  تر پەیوەندیەکی ئابووریکارو سەرمایە بگۆڕێت بۆ 
لە ئەوروپاو ئەمریکادا دەگوزەرێ  ئەوەی کە.  دەسەاڵتی بۆرژوازی هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەهێناوە

یان  ناوەوەدا بگرێت ،دەرەوەی ئەم وواڵتە ، دەست بەسەر سیاسەتی ئەوەیە کە سیاسەتی  ،
باشی ئاڕاستەی خۆی بگرێت و زیاتر و چاکتر چەوساندنەوەی ی سیاسەتی ناوخۆ بە بەرڕوو

چینی کرێکار ئەتوانێت دەنگ .  یەکانیدانەوەیان لە چوار چێوەی پەیوەندییە سەرمایەداریکرێکارو هێشت
کرێکاری، یان دیموکرات بدەن  لیبراڵی، یان دیموکرات مەسیحی یان بە ناو ئەندامێکی یان حیزبێکیبە 
بەاڵم ناشتوانن گۆڕان لە دەستورو . پەرلەماندا ، لە ناو  ئەم حیزبانە زیاد بکەنکورسی پەرلەمانی  و

، بە قازانجی سەرمایەداران و  بێجگە لەوەی بڕیارەکانی ناو پەرلەمان.  یاساکانی ناو پەرلەماندا بکەن
 دان لەملیارێک ئینسان لە ژێر باری برسێتی ئەوان دەڵێن.  کۆت و بەند کردنی کرێکاران دەبێت

جیهانداو چەند هەزار منداڵ بێ خانە و النەن لە ئەمریکادا زیاتر لە دوانزە ملیۆن کرێکار لە ئەوروپادا 
ڕاخەریان دەبێت و  شەقامەکانی نیۆرک و شارەکانی تر چەند هەزار ئینسان لە ئەمریکادا. بێ کارن

سی و کام بزووتنەوەی سیا.  ئاسمان پۆشاکی شەویان دەبێتزووقم و سەرمای زستان و 
ئەو بۆچوونانەی  .سازی بکەن چەکوشکاری و چاکیموکراسی بۆرژوازی ، د ، توانیویانە خەباتەکەیان

لە داتاشینێک کە بۆ ڕازاندنەوەی دیموکراسی بۆرژوازی کردوویەتی ، بێجگە ووردەبۆرژوازی لیبراڵ
الیەن سەرهەڵدانەوەی لەیە لە ڕێگریش نیبەرهەم دێنن و  ونازیزمڕاسیزم و نی ئەوروپا.  نیەهیچی تر 
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گوایە  اسیاو ئەفریقا و ئەمریکای التین ،کردنی کۆچ کردوانی وواڵتانی ئخودی دەوڵەتەوەو تاوان بار
ردنەوەیەکی زیاتری مافی ک هەروەها سنوردار.  ئەماننی ەیەککاریئەنجامی زۆری بێبەرئەوانە 

 پێیگەشتووە ،واتە ئەو ئاستەی کە تەکنەلۆجیای . و گەلێک بابەتی تریش  بۆ پەنابەرەکان پەنابەرێتی
لەبەر ئەوەی تەکنەلۆجیا  . ژیانیان خراپ تر بووەو چاکتر نەبووە( هەل و مەرجی)کرێکاران زروفی 

دەسەاڵتی  دەکەن ،هەروەها کرێکاران لە جاران زیاتر بێ ماف .  ئێستا لە خزمەت سەرمایەداراندایە
سۆشیال لیبراڵەکان ئەو تێڕوانینانەی .  ێکی بەسەردا نەهاتووەدیموکراسی سەرمایەداری هیچ گۆڕان

 مایەداری، هیچ لە ئامانجی بە دەسەاڵتی دیموکراسی سەربێجگە لەوەی بەها دەدات ،  زۆر مایە پوچن
 . یەکانی سەرمایەداری ناخاتە ژێر پرسیارەوەپەیوەندی

دەردەکەوێت ، دا  (هەم سێ) پرسیاریلە بەشێک لە وەاڵمی ئامانجی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ     
.  هەڵبژاردنەی خەڵک لەسەرو کۆمەڵگاوە نی یەدەسەاڵتی بۆرژوازی دەگەڕینیتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم 

کی بەاڵم بە هەر حاڵ واقعیەتێ } دەڵێ.  ئەم هەڵبژاردنانە زۆر پاک و بێ فڕو فێڵندەیەوێت بڵێت 
یەیە کە ش ڕەتکردنەوەی ئەو دەسەاڵتداریتیئەویدا ووجودی هەیەو مەوزوعی لە مەفهومی دیموکراسی

.  هاتبێت کەس نەزانێت لە کوێوەسەرچاوەی دەسەاڵت بگەڕێتەوە بۆ سەرووی کۆمەڵگا وە یان تیایدا 
لە ڕوانگەی دیموکراسی و بیرکردنەوەی دیموکراتیکەوە نە تەنها زۆری شمشێرو بە میرات گرتنی 

وا لە باب و باپیرانەوە وەکو سەرچاوەی دەسەاڵتی  پێغەمبەرایەتی و ئیمامی و شتی خانەدانی و
، بەڵکو دەسەاڵتێکیش کە نەتوانرێ وەال بنرێ بە شێوەیەکی گشتی، تەنانەت  سیاسی شتیکی ناڕەوایە

بە . دەژمێرێتهەڵبژاردنەوە سەرچاوەی گرتبێت، بە ناو دیموکراتیک،  ئەگەر خۆشی لە سەرەتاوە لە 
دا بێت، دەسەاڵتی دیموکراتیک، لە هەر شێوەیەکیتیک و ڕژێمی واتایەکی تر بیرو باوەڕی دیموکرا

بداتەوەو بە هەر شێوەیەک بێت لە بە خەڵکی وەاڵم . دەوڵەتی بەوە دادەنێ کە لە خەڵکەوە هەڵقواڵبێت
ئەم ئیدعایە لەم یان لەو ڕێبازی جا ئەوەی کە .  توانادا بێت کە لە الیەن خەڵکەوە بگۆڕدڕێت

هەر جۆرە .  دەوڵەتدا چەندە پوچ وە یان واقعی یە، مەسەلەیەکی ترەلەو دیموکراسی داو لەم یان 
دیموکراسی بە هەر حاڵ خوازیاری جۆرێک لە پرس پێ کردنی ڕای خەڵکە لە لێکدانەوەیەکی 

لە نێوان دەربڕین و ڕاستی : دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٣ل .مەسەلەی دیاری کردنی دەوڵەتدا
یەی کە ئەم دیموکراسی،  نەتیجە گەشتووە، ئەوەیە دەکات و بە کۆتاکە باسی لێوە ئەمەی . {(دا

 بۆرژوازی ناوەندێکی دیموکراتیک و لە پرس و ڕای خەڵکەوە دەووڵەت بە ئەنجام گێڕی خۆی دەگات
و  لە ڕووی سیاسی ست بۆ هەر کارێکی دەوڵەتی دەبرێت ،واتە لە الی ئەوان هەر کاتێک کە دە. 

جێ پالنی بۆ دادەڕێژێت و جێبەدەکات و خەڵک دەست نیشانی یەوە کۆمەاڵیەتی و ئابوری و یاسای
لە پاساو دەربڕین بۆ دەسەاڵتی  ووردەبۆرژوای لیبراڵ ، بێجگەئەو تێڕوانینەی .  دەکرێت

و بەشداری تەواوەتی خەڵک لەدامەزراندنی حکومەتی دیموکراتیک سەرمایەداری و دانانی بە 
یە دیموکراسی، کرێکاران بە الی ئەم  هەروەها سەرنج ڕاکێشانی.  هیچی تر نیەزی بۆرژوا

 یە کۆنەجیهانی و ناوخۆییی وایە کە ئەو جەنگە پێ.  یەدا ڕاڤە دەکات و هەوڵی بۆ ئەداتبۆرژوازی
لە شارەکانی یابان و کیمیا باران   بۆمبای ئەتۆمیران و لێدانی پەرستانانە بە پرس و ڕای خەڵکی ک

پرس و ڕای بە  ، عێراق و ئەمریکا –کردنی شارەکانی تری وواڵتان و جەنگی ئێران و عێراق و 
، کە دژ  یان وەاڵمیان بە مانگرتنی کرێکارانی بەندەرەکانی ئیسپانیا و فەرەنسا نەدایەوە.  رانخەڵکی ک
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بۆ ئەمەش پرسیان  یەکانی ئەو وواڵتانە گرتجەنگلە بارکردنی پاپۆڕە بە جەنگی کەنداو، مانیان 
 ، یە، سیاسەتی دیماگۆجیانەی ووردە بۆرژوازی کۆمۆنیزمی کرێکاریئەو بۆ چوونانەی . بەخەڵک کرد 

ژوازی لە ناو جەرگەی سەرچاوەکەیان لە الی ووردە بۆر ، لەسەر دەسەاڵت و دیموکراسی بۆرژوازی
 . قوواڵوەخەڵکەوە هەڵ

و سندوقی دەنگدانەوە خۆش دانی خەڵک دڵی بە دەنگیە کە ئەو بۆچوونانە فریوودەرانەو ساویلکەی    
دەنگ دانی گشتی و بە  بۆرژوازی ، درۆزنانەکانی پشت پەردەی دانەوا بەیانی بکەن دەنگ.  بکات

وواڵتانە م یەکانی ئەوواڵتدا دەزگای سیخوڕی و جاسووسیکەواتە دەبێت لە کام .  ئاشکرای کرێکارانە
دانانە هەر شتێک بێت، بێگومان لە هەڵبژاردنی ئەم دەنگ ) ؟! وەرنەدابێتە دەنگ دانەکانەوەدەستیان 

 . (بۆرژوازی یانە زیاتر هیچی تر نی یە 

پرسی کام توێژو چینی .  وەرگرتنەوەی دەنگەکانەپوچەڵی و یەکان واتای دەزگا جاسووسیبوونی     
بێت لەوەی کە چی تا بە ئاشکرا خەڵک لە سیاسەتی دەرەوەو ناوەوەدا خۆی سەرپشک  تر کراوە ،

بە دەسەاڵتی اسی بۆرژوازی دیموکر،  واتە هەر ئەو کاتەی کە لە الی ووردە بۆرژوازی.  دەکات
 ، کە زۆر سەرمایەدارانەبۆرژوازی و دانەوەکانی ئەوە لێک، تەوە یەوە نەبەستراوەشمشێرو بە میراتگری

دەسەاڵتێکی سەرمایەداری کە خوی بە دیموکراتیک هەروەها هەر .  کارانە دەستیان داوەتیفریو
یە چەوساندنەوە ویقواڵیەو هەڵ، کە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی هیچ لەوە کەم ناکاتەوە،  بزانێت

 .  ، بێمافی بەرجەستەیە

ئەگەر هەلومەرج و سەردەمی بەاڵم .  یەدیموکراسی بۆرژوازی دەسەاڵتی خەڵک دەسەاڵتی     
دەسەاڵتی دیموکراسی شۆڕشی کرێکاری پێویستی دامەزراندنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریای کرد ، 

کرێکاران بە گشتی چەوساوەکان و خەلکی بەش مەینەت و شیارو هوپرۆلیتاریا تەنها کرێکارانی 
ەڵگا هەڵبژاردنی گشتی و بە زۆرینەی کۆم ،  دەنگ لەسەر دەسەاڵت و نوێنەری شوراکانیان ئەدەن

دەسەاڵتی خەڵک  . بەرژەوەندی کۆمەڵگادەدەن بە تێکڕای دەنگ بڕیار لەسەر .  ئاشکرا بەرپا دەکەن
جگە لەوەی دەسەاڵتی بێ ، لەبەرئەوەی لە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریاداهیچ مانایەکی نامێنێت 

 .  سەرمایەدارانە هیچ شتێکی تر نابەخشێت خەڵک دەسەاڵت و پرۆسیسی ئامانجی

ئەوە بڵێت کە گوایە دیموکراسی لە الیەک دەیەوێت  دا،( سێهەم)هەروەها لە وەاڵمی پرسیاری     
لەوەش }  ئەڵێتچەپی لیبراڵ . یەی ئێستا کۆمەاڵیەتی ئابوری و هەلومەرجەبارێکی باشتری هەیە لەم 

یەم دا منصوری حیکمەت سەرەوە کە لە وەاڵمی پرسیاری سێ ئەو بەشەیواتە هەر دوای )گرنگ تر 
اسی و دیموکراسی خوازی خۆی لە خۆیدا لە بەرامبەر پێکهات رئەوەیە کە دیموک(( ن). داویەتەوە

ئابوری  بە واتایەکی تر هەل و مەرجی.  ئابوری یەکان کوێرەی کۆمەاڵیەتی و پەیوەندی یە (بنیە)
دا نان و پەیوەندی یەکانی موڵکایەتیلە بەرهەم هێنی ئینسانەکان مەوجود، دەوری دەوڵەت، جێ و شوێ

یە و ئیداری چینە جیا جیاکان و شتی لەم بابەتە، دام و دەزگا سیاسیدابەش بوونی خەڵکی بۆ توێژو 
منصوری ) ٣ل .ئەوەیە کە لە ئارادایەمەوجودەکان، لە ڕوانگەی دیموکراسی دیموکراتیزمەوە هەر 

جەپی ووردەبۆرژوازی ئەوەی کە  {. (دەربڕین و ڕاستی دا لە نێواندیموکراسی  حیکمەت ،
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ئەوەیە کە ئەبێت دیموکراسی  ڕۆکی دیموکراسی دەدات بە دەستەوە ،تێگەیشتنی خۆی لە ناوە
 هەلوومەرجەکانی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی لەم ئاستەی ئێستا باشتر بکات بۆرژوازی بتوانێت،

یە ڕاستەوخۆیەی هەیە ئەو پەیوەندی ە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی ،ک واتە ئەوە وونە لە الی  .
ئاست واتە کوێر نیە لە .  هەموو پالن و پێکهاتەی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی سەردەمەوەبە 

. زیاتر ێنێ بۆ بە دەست هێنانی بەهای زیادەی سەرمایەیکە دەی خوڵقمەرجانەدا هەموو ئەو هەلو
ئابوری گرتووەتەوە،  ی پالنی(تخطیط)کە لە ئەوروپادا بەشێکی زۆر لە  باج و خەراجەی هەروەها ئەو
.  دیموکراسی یەکەی یە لە بەرامبەر دەسەاڵت ووری سەرمایەداری ئەوروپی کوێر نیسیاسەتی ئاب

ڕازاندنەوەی سەرمایەداری کردنانەی ووردە بۆرژوازی بۆ کلک و گوێ زە هەروەها ئەو تێوری
ڕکێفی کۆمەڵێک لە ڕێگەی دەوڵەتەوە سەرمایەو سەرچاوەی ئابوری ئەخاتە ژێر ، کە لە  ەدەوڵەتی

دا ت و کەرتی تێکەڵ و گشتی لە ئابوریتایبە لەگەڵ ئەوەی کەرتی.  سەرداران و  خاوەن دەسەاڵت
سەرچاوەی ئابوری وواڵتێکیان لە دەست دایەو سەردارن و  ێکهەیەو لە الیەکی ترەوە چەند خێزان

  .  شیان لە پەرلەمانەکان و دەوڵەتیاندا هەیەی ڕاستەوخۆبەشدار

یان نیەو هەمووشیان دەربڕی ناوەڕۆکێکی جیاوازیهەموو ئەم مۆدیالنەی سەرمایەداری، هیچ     
ک جەنگێک لە ڕووی کاتێ.  ئابوری سەرمایەداری و دیموکراسی دەسەاڵتەکەیاننپەیوەندی سیاسی و 

ەتێکی گەورەی ئابوری جیهان و لەسەر دابەش لە نێوان چەند دەوڵە پەیدا دەبێت یەوسیاسی و ئابوری
جۆرە پالن و هەڵسوکەوتێکیان بۆ دەست دەدەنە هەموو ، بوونی جیهان بۆ ناوچەی مۆنۆپۆلی جیاجیا 

 بەرژەوەندی یەکانیان یەکەی کوێر نین لەئاستو دیموکراسیواتە سەرمایەداری  .بەڕەوادەبینن خۆیان 
رژوازی گلەییمان لە دیموکراسی بۆئێمە .  سەرمایەی زیادەی بە دەست هێنانی کوێر نین بۆ چۆنیت ،

کاری  سیاسی ئەم دەسەاڵتە لەسەر دەڵێین پێکهاتەی دیموکراسی و نیە و بەکوێریشی نازانین ،
داواکاری هەڵوەشاندنەوەی سیاسەتی بۆرژوازی بۆ  . چەوساندنەوە ڕاگیراوەکرێ و سەرمایەو بە

نەقابەکان  لەبەرئەوەی.  دەیەوێت نەک گلەیی کردن لە دەسەاڵتیانشۆڕشگێڕانەی وەاڵمی  ، کرێکاران
سوڵح و ئاشتی نێوان کرێکاران و  ۆرمیستەکان ، دەکەنە ناوەندی ناوەندگیریکرێکارییە ڕیفو یەکێتیە

دا ش لە پەیوەندی سەرمایەداریانەیانخاوەن کارو کرێکاریپەیوەندی ئەم ڕێکخراوانە  . سەرمایەداران
ئێمە .   کۆمەڵداسەرمایەداری دەسەاڵتێکی بیروکراتی کەمینەی کۆمەڵن بەسەر زۆرینەی  .  دەهیڵێتەوە

ستیانە لەگەڵ سیکزێکی ماریاسی و کۆمەالیەتی و چینایەتیمان ، بە تێس دەبێت بە هێزێ ڕێکخراوو
 . خۆمانەوە بکەین وبیخەینە ژێر ڕەخنە و هێزو فشاری دا مامەڵەنیزامی سەرمایەداری

چ لە ڕووی  }دەڵێت ، ماکیاج کارانی سەرمایەداری دا (یەمسێ)پرسیاری  لە بەشێک لە وەاڵمی    
 بە مانای داواکردنییەوە، داواکردنی دیموکراسی ەو چ لە ڕووی واقعی یەتی مێژوویی تیۆری یەو

( ڕاستی دالە نێوان دەربڕین و : دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ١ل . ە((سەرمایەداری دیموکراتیک))
.  دەکات کە ئەم دەستەواژەیە بدات بە دەستەوەوردەبۆرژوازی بیری بۆگەناوی وچی وا لە . {

و  ، بۆ مێژوو  ر هەیەلە تێئو ری ئەوەیە کە دوو جۆرتێئو ێتەوە بۆ پرسیئەوەی دەگەڕبێگومان 
 دەیەوێت دەسەاڵتی سەرمایەداری ری بۆرژوازی هەیە ،لە الیەک تێئو.  و نە گۆڕانی ەکانیگۆڕان کاری

یەی وە ئەو تێئوری.  ، ڕەونەقترو باشتر پیشان بدات و پەیوەندیەکانی لە ئاستێکی زیندوودا بهێڵێتەوە

file:///C:/Users/Goran/Desktop/Downloads/www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 34 
 

، چینی لەئێستادا  یەیگۆڕانکارییە مێژووبۆ ئەو  ، رێتبە گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی یەوە دەگکە پەیوەندی 
 ، چونکە کرێکارانی کۆمۆنیست.  دەبینێت ەبنەڕەتیەکان اریگۆڕانک رێکاری بە تاقە چینی شۆڕشگیری ک

 بەرجەستە دەکەن ،گۆڕانکاری پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و ئابوری بە دەست دەهێنن و بیرو میتۆدی
مانا و هەموو  سەرهەڵئەخڕێنن و گۆڕان بە شۆڕشی ئابووری کۆمەاڵیەتیهێزی چینی کرێکاری بۆ

.  یە دەسەاڵتێک هەبێتپێویستە بۆ ئەم گۆڕانکاری.  نکەدەدا بەهاکەی سەرمایەداری و سیستەمەکەی
دەبێت لە مێژووێ خۆیاندا  ی ووشیاررێکارانتی کرێکاران کە دەسەاڵتی شۆڕشگێڕی کبێگومان دەسەاڵ

چونکە ناکرێت دەسەاڵتی .  دیموکراسی خۆی دەبێتئەم دەسەاڵتەش هەڵگری تێگەشتن و پرۆسێسی  ،
نەی پێویستمان بە دەسەاڵتی دیکتاتۆریا ت ، بۆ لەناوچونی ،سەرمایەداری هەبێدیکتاتۆریانەی 

دەسەاڵتە ئیمکانی ئەم  جگەبێ ەموو ئاسەوارەکانی سەرمایەداری بردنی هلە بەین. پرۆلیتاریا نەبێت 
 اریا بێت ،داواکاری دیموکراسی پرۆلیت ئەوە دیدو هزرەی.  بە جێ کردنی زۆر کەم شانس دەبێتجێ

هزرە و بڕواو ئەو هیچ ناگەیەنێت بێجگە لە هاوتا بوونی  رێت ،بە دیموکراسی بۆرژوازی لە قەڵەم بد
ئەو .  دیموکراسی پرۆلیتاریا ێزی ئانارشیستەکان لەمەڕ پرسیکۆمۆنیزمی کرێکاری لەگەڵ تچوونی بۆ

لەسەر دیموکراسی دا  (خەباتی پرۆلیتاریا)بەیان کردنانەی کە گروپی خەباتی پرۆلیتاریا لە گۆڤاری 
داویانە بە دەستەوەو هەردوو جۆرە جیاکەی چینە جیاوازەکان بە دیموکراسی سەرمایەداری و 

کە لەگەڵ ئانارشیزمدا هاوتا و لە کانیاوی بێجگە لەوەی ، دەسەاڵتی سەرمایەداری لە قەڵەم دانیان 
 . انحیکمەتدا هاوڕلەگەڵ بۆچوونی منصوری یزمەوە سەرچاوەیان هەڵگرتووەو نۆدباکۆنیزم و برۆ

بڕیارەکان و دیموکراسی و دەسەاڵتی جیاکردنەوەیەی کە دەکرێت لە نێوان ناوەڕۆکی  ئەو    
دەکاتەوە لەو ناوەندەی کە تیایدا جیا دیموکراسی هەڵبژاردنسەرمایەداری ئەوە دەگەیەنێت کە 

دیموکراسی  } دا دەڵێت(چوارەم)لە وەاڵمی پرسیاری  ووردەبۆرژوازی وواڵتانی سێیەم . هەڵبژیراوە
 و معیارێک بۆ ناوەڕۆکی خودی بڕیارەکان( نمط)قاڵبێکی حقوقی یە بۆ پرۆسەی بڕیاردان، نەک شێوە 

حقوقی بوونی ئەو .  {( دەربڕین و ڕاستی دانێوان  لە: دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٠٣ل. 
رێت کە لە ناوەندی حیزبێکی بتوانێت ئەو نوێنەرە هەڵبژێ لەو دیموکراسییەدا ئەوەیە،  بڕیارانە

بە هەر  ە ،بۆ هەڵخرێنراو ی هەڵبژاردووەو کەمپینێکی پڕوپاگەندەییخۆ دەسەاڵتدار یان ئۆپۆزسیۆن
یە اردن و هەڵبژاردن، فۆرمێکی حقوقیدیموکراسەیەتی هەڵبژ ئەو کاتە دەکات ، ی بۆچوار پەل سەما

ئەو .  ، واتە لە یەکتر جیا نین یەکەیەتیرەکانیش دەربڕی خواستی دیموکراسیناوەڕۆکی بڕیا.  لەگەڵیدا
هەڵێنجاوی دیدێکی ، تەنها  وایە شکڵی و ناوەوەی هەر قانون و قەرارێک لێک جیایەتێڕوانینەی کە پێی

 مافی و دژ بە ئازادی خوازی بێت ، مرۆڤکردنی  هەر چۆنێک دەست بەرێت، بۆ بێ ماف.  کەمیتافیزی
بە جەماوەری ( کاری)ئیشی پێویستی و واتە ئەوەندە .  ، دژ بە هەموو ئەو مافانە یە اسییەکەیدیموکر

سەرۆک حیزب یان ئەو سەرۆک خێڵ بدەن و لەو الشەوە تەختی بەم دەنگ  ،  تەنها  خەڵک هەیە
 و نوێژیان بۆ بکات تا بتوانێت ن و پاپایەک بۆیان تێ بکەوێت بەڕێز ڕاگر، پیرۆزو  پاشایەتی

نی بێجگە لە فرت و فێڵەکانی سەرمایەداری نەبێت بۆ داگیر کرد . ئاشتیەکی جیهانی دروست بکات
یەکانی ڕەحم و بەزەی داخوازییەکانیان لە چوارچێوەیکردنی  قەتیس و فیکری ئینسان و ئاوەز

هیچ نین ،  بەبەزەیینیەکەیان دڵیان نەرم و کە پەرلەمانتارەکان و دیموکراسی ، وا بگەیەنێتیەزداندا 
 . شۆڕشگێڕانەیانمێژوویی و کردنی کرێکاران و الدانیان لە ڕەووتی بێجگە لە دەستەمۆ
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ەی اتە دەرەوهێنانەکانی ئازادی و یەکسانی دەخ بە دەستبۆرژوازی و ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ،     
ەڵ ە لەگکپڕوپاگەندەییە کەواتە ئەو سیاسەتە .  پرۆلیتاریایانەی چوارچێوەی دەسەاڵتی دیموکراسی

، تەواوکەری بەگەڕدەخرێت  و نوێنەرەکانیان هەڵژاردنەکانبۆ  دایەکانی سەرمایەداریبەرژوەندی
 .  و لێک جیاواز نینیەکترین 

، مەرجی  بە تێڕوانینی من } دەبێژندا (نۆ)لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری  سۆشیال لیبراڵەکان ،   
چینایەتی و چەوساندنەوەی چینایەتی، کۆمەڵگای ر دەستەی ، شۆڕش کردنە دژی ژێ پێویستی ئازادی

ەم دێنێتەوە، یفەتێکی بنەڕەتی خۆی هەمیشە بەرهکۆمەڵگایەک کە نایەکسانی وەک س . نایەکسان
ی و ڕژێمی پەرلەمانی، بە هەر دیموکراتی لیبراڵ .ئیرادەی ئینسان بێت ناتوانێت جێگەی ئازادی و 

 و سی یە بۆ ڕێکخستنی ئەم کۆمەڵگایەێت، نیزامێکی سیاومێکی ئازادیشەوە کە پاڵ پشتی فیکری بمەفه
دەربڕین نێوان  لە: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٩٣ل  . بۆ هەاڵواردنێک کە بنەماکەی پێک دێنێت

و  بۆچوونەی سەرەوە ئەوە ڕادەگەیەنێت کە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریائەم . {( و ڕاستی دا
ئاڕاستەی  ئەیەوێت لەو ڕێگەیەوە دژی ، یەکسان دەبندەسەاڵتی بۆرژوازی دیموکراسی 

ت کۆمەڵگای نا یکە دەڵێ.  ەوەبکاتهەڵوێست بگرێت و ئەو ئاڕاستەیە پوچەڵ دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا 
نایەکسانی وەک سیفەتێکی بنەڕەتی خۆی هەمیشە بەرهەم پەیوەندی ، کۆمەڵگایەک کە  یەکسان
واتە لە ڕێگەی ئەم دەستەواژەیەوە .  بێت ئیرادەی مرۆڤەکانازادی و ، ناتوانێت جێگەی ئ دێنێتەوە

ۆسیالیزم و کۆمۆنیزم دەیەوێت بڵێت کە شۆڕش دەبێت ڕاستەوخۆ کۆمەڵگای سەرمایەداری بۆ س
واتە ناکرێت سۆسیالیزم و .  لە بنەڕەتەوە ئەم بۆچوونە بۆچوونی ئانارشیستەکانە .بگوێزرێتەوە 

 ۆلیتاریا دەسەاڵتی خۆی کە پێویستی کرد ، پراکتیکیتی پرکۆمۆنیزم بە دەست بێت و دیکاتۆریە
بەتەنها ناتوانێت  و کردەکانی زۆرترین کات لە شوێنە جیاوازەکان ، شۆڕش کردن.  کاتنە

لەبەرئەوەی . پرۆلیتاریا دەسەاڵتی بەدەستەوەنەگرێت  ئەگەر سەرمایەداری لە ناوببات ،
بۆ خۆیان  و ڕێگابەرکەلە نەهاتووە ، کون وسەرمایەداران دوای شۆڕشیش کۆتایی تەواوەتیان 

جەماوەرێک بەدوای خۆیاندا هەڵدەخڕێنن کە بەرژەوەندیان بەیەکەوە هەیە ،  ن ودەدۆزنەوەو دەردەچ
 . کۆسپ لە بەردەم دامەزراندنی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمدا دروست دەکەن بۆیان بکرێت

دیکتاتۆریەتی چونکە ،  هەیە گۆڕینی دەموچاو لە ڕیفۆرم و شۆڕش مانایەکی فراوانتری    
دەست بە اوکەری ناوەڕۆکی شۆڕش و گۆڕانی بنەڕەتی سیستەمی سەرمایەداریە ،ایە تەوپرۆلیتاری

 باس بکرێت و لەو ڕێگەوە نەوەک بە دابڕاوی. مێژوویی مرۆڤایەتیە هێنەری ئامانجی دووری 
و یەکسان بکرێت بە  ەوەبکرێت گۆجیانە ڕەتبخرێتە ژێر لێوەوەو دیما دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا

 .  دەسەاڵتی دیموکراسی سەرمایەداری

چەپی بەشێکی قسەو باسەکانی ەوڵەتی سەرمایەداری ، جیاکردنەوەی ناوەڕۆکی دیموکراسی و د    
پەیوەندە بە  دیموکراسی مەفهومێکە } دا دەڵێن(یازدە)ە وەاڵمی پرسیاری گرتووەەتەوەو للیبراڵی 

بە جێگیر بوون وە یان دیاری کردنی شەخسیەتی سیاسی شەرعیەت پێدانی دەوڵەتەوە، نەک 
دانی دەوڵەتەوە، دەوڵەتی دیموکراتیک دەوڵەتێکە کە مەشروعییەت و قانونی یەتەکەی لە دەنگ 

بە  ، ئەو بەرژەوەندی یانەی کەبەاڵم خودی ووجودی دەوڵەت دەسەاڵتەکەی،  خەڵکەوە وەردەگرێت
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دیاری  پەرلەمانەوەدەنگ دان و  شوێنیانەوەیەو ئەو چینەی کە دەوڵەتی لە دەست دایە لە ڕێگەی
ەرەوەی پرۆسەی دیموکراتیک و لە ناکرێت و لە ڕێگەی پەرلەمانەوە نا پارێزرێن ئەمانە ئیتر لە د

منصوری ) ٣١ل. گەی خەباتی چینایەتی بەرین ترو بە وەسائلی جیاوازەوە ئەنجام دەدرێنجەر
ئەم لێکدانەوەیە لە لێکدانەوەکانی ووردە . {( نێوان دەربڕین و ڕاستی دالە : دیموکراسی حیکمەت ،

ی لێک دوو شت ەسەاڵت و دیموکراسی سەرمایەداران ،ات لە دتێدەگوا واتە .  یەوە هەڵئەینجێزیبۆرژوا
واتە  چینایەتی خۆیەتی ، وکراسیهەر دەسەاڵتێک دەربڕی دیم .جیان و لەگەڵ یەکدا ناکۆکن 

، وە  دارانەوە بۆ دەوڵەت دیاری دەکرێتدەسەاڵت ەڵگای ئێستا لە تێگەشتن و هزریشەخسیەتی کۆم
 واتە نە دەسەاڵتی . یەکەی خۆیدانی دەوڵەتە بە دیموکراسی، شەرعیەت سیاسی دەوڵەت کەسایەتی

یەی کە واتە ئەو ناوەندیتی . یو نە دیموکراسییەکەشی جیایە لێ سەرمایەداری تێگەشتن و دیدێکە
،  یە دیاری دەکاتندی، هەمان ئەو پەیوە ەکانیاندا هەیانە، لە پەرلەمان و لیژن بۆرژوازی سەرمایەداران

هەروەها .  دا هەیەتییەکەی دەسەاڵتیوارچێوەی پەیوەندییە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسیچکە لە 
، یان خەڵک  خەڵکەوە وەردەگرێتدانی و قانوونییەتەکەی کە لە دەنگ کە شەرعیەتئەو دەوڵەتانەی 

رژوازی پارێزگاری لە چەوساندنەوەی اتە ئەوەی کە دەوڵەتی دیموکراتیکی بۆناگ ، دەنگ نادات
ڕاستەوخۆی یەداری سەرچاوەی پێشێل کردنی بەڵکو هەموو دەسەاڵتدارێتی سەرما.  کرێکاران ناکات

یکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کە پێویستی مێژوویی خۆی هەیەو دەسەاڵتەکەی لە بەاڵم د.  کرێکارانە مافی
، ئەو دەسەاڵتە لە  کرێکارانی هۆشیارو کۆمۆنیستبۆ  . دیموکراسی پرۆلیتاریاوە سەرچاوەی گرتووە

اوی شورایی و دەسەاڵتی درژێری هەڵبدبەڵکو ناوەن.  نابینێتەوەچوارچێوەی پەرلەمانەکاندا خۆی 
سەرچاوەی دەسەاڵتی  یەکەیکەواتە خەڵک بە مانا گشتی. نی کرێکار پەیڕەوی لێدەکات کە چی شوراییە

ناوەندی دیموکراتی ئەو دەسەاڵتە  بەهرەمەندە ولەم دەسەاڵتە بەڵکو چینی کرێکار  ، شورایی نابن
ئەم دەسەاڵتە دەست  کرێکاران ، کەسایەتیهەڵبژاردنی گشتی و ئاشکرای  شوراکان .  دەگەیەنێت

ێنن و لە پێناو ئازادی زۆرینەی کۆمەڵگا پێک دەه چونکە .  ترین دەسەاڵتەدەکات کە دیموکراتیکان نیش
 . دروستی دەکەنهەوڵ دەدەن و دا و یەکسانی

ێ بە زمانی ەوهبمانئەگەریش  } لە وەاڵمی پرسیارێکی دا دەڵێتدەروێشەکانی بۆرژوازی     
پێوانەی دیموکراسی قسە بکەین دەبێ بڵێین بە پێچەوانەی ڕوانگەی فەلسەفەی  دیموکراسی و بە 

 ٤٥-٤٤ل.  ترین کارەکە دەتوانێ سەربگرێ(( دیموکراتیک))لیبرالیزم، شۆڕش و ڕاپەڕین سیاسی 
اوەتێ ئەوەی کە ووردە بۆرژوازی دەستی د. {(سۆشیالیزم و پەرلەمەنتاریزم عبداللەی مهتدی ،)

کە جارێک پێوانە بە دیموکراسی  و فکری ئەواندا دێت تەنها بە ئاوەز سەرەوەدا ،لەشی کردنەوەکانی 
یەکان یەکن بڵێت هەموو دیموکراسیدا دەیەوێت ێکیلە ڕووی.  بکرێت و جارێکی تر ڕەخنەی لێ بگیرێت

هەروەک چۆن لە پێشەوە .  زۆر دژ بە یەکن بڵێت دیموکراسی لە لیبرالیزم جیایەوو جارێکی تریش 
یەکان بێجگە لە هەموو دیموکراسی.  دەکرد دیدو بۆچونی پرۆسیسحیکمەتیش هەمان  منصوری

کردنی  ک کە لە پۆلێنیەلێکەوتێکە.  ، یەک مانای سەرمایەداری دەگەیەنن دیموکراسی پرۆلیتاریا
دەخرێنە ڕوو و  یەکانی بۆرژوازی لە الیەن منصوری حیکمەت و عبداللەی مهتدی یەوەدیموکراتی

 ...دەردەبڕێن
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ن کردارەو نە تری، نە شۆڕش و ڕاپەرین دیموکراتیک بورژوازیالی بۆرژوازی و دیموکراسی لە     
لە  .رێکاران، ئاژاوە گێڕو تێکدەرن بەڵکو لە الی سەرمایەداران، ک.  گێڕ دەبێتچینی کرێکاریش شۆڕش

نیش شۆڕش گێڕبوو سیفەت و ناونیشانی.  سەردەمی سەرمایەداراندا بۆرژوازی شۆڕش گێڕ نیە
شۆڕشگێڕترین  لە ئێستای سیستەمی سەرمایەداریدا ،.  ۆکەبۆیان شتێکی زۆر بێ مانا و بێ ناوەڕ

گۆڕانی کۆمەاڵیەتی لە پەیوەندی  ها لە ئەستۆی کرێکاراندایەو هەر ئەوانن دەتواننتەن و چین کار
هەموو ئەو .  ئازادو یەکسان پێک بێتو دنیای  دا بە دەست بهێنناریکۆمەاڵیەتی و ئابوری سەرمایەد

رمایەداری کریکارانەو هێشتنەوەی دەسەاڵتی سە وێنە کردنانەی ووردە بۆرژوازی بۆ سەر لێتێکدانی
 .  یە بە ناوی دیموکراتیکترین هەلومەرج

لە پەرلەمانەکانی بۆرژوازی  بەرگری کارانی بۆرژوازی و سیستەمەکانیان پێشڕەفتانەی کەئەو     
ەکانی پەرلەمان و دەسەاڵتەکەیان دەخاتە ژێر پەردەی یخراپ ، دەکات ێت و دڵی پێ خۆشدەیبین

هیچ گومان لەوەدا نی یە  } دەڵێتدا ن لێ دەکات و لە وەاڵمی پرسیارێکسیاسی و دیماگۆجیانە باسیا
کە دیموکراسی بۆرژوازی بە پەرلەمانەکەیەوە پێشڕەفتێکی گەورەیە لە چاو ستەمکاری و سەرەڕۆیی 

تەوەقوع و چاوەڕوانی بەشەرو ئەڵقەی داخوازەکانی بەرینتر دەکاتەوە، سەدەکانی ناوەڕاست، 
غا فەرمایی کە تێیدا ئینسانەکان خۆیان بە ڕەعیەت و پیاوی حکومەت و سیستەمی باب مەزنی و ئا

، لەناو  دابەش کراوە دەسەاڵتداران دەزانن و هیچ شتێک بە مافی خۆیان نازانن و کۆمەڵ بەم پێ یە
کەسێکە لە باری قانونی یەوەو بە ڕواڵەتیش بێ ئەوە هاوواڵتی دیتە کایەوە کە دەچێ و بە جێگای 

بۆرژوازی ووردە . {(پەرلەمەنتاریزم سۆسیالیزم و،  عبداللەی مهتدی) ٥٠ل.  خاوەنی مافی بەرابەرە
یەک لە ناو چووەو دەسەاڵتی یەکسان و سەرەڕۆیییەی سەرمایەداری خۆشەو چ دڵی بە کام پێشڕەفتی

تاقیگەکانیان دایە کە ، لە  پێشڕەفتەکانی ئەم سەردەمەی سەرمایەداری.. هاتووەکئینسان پێئازادی 
ەریقاوە و ڕووی خەتەرناکی ، ڤایرۆسی ئیبۆال ئەخەنە گیانی گوند نیشینەکانی ئەف ەی حقنەدەمانچبە

ت ئەم ڤایرۆسە لەسەر گیانی ئەم ئینسانانە تاقی دەکرێتەوەو توانای کوژەری ئەم ڤایرۆسە دەس
لە بەرەاڵکردنی  ی دەدەن، کە دەست بەسەراگرتن و وە پێشانی ئینسانی سەر زەو ، نیشان دەکەن

 .  دەستی ئەواندا دەبێت و دەیکەنە سەرچاوەی داهاتی کارگەکانی دەرمان لەوواڵتەکانی خۆیان

واتە . مرۆڤ  دەبێتە هۆی لە ناوبردنی بەتووش بوونی  هەروەها نەخۆشی ئەنفلۆنزای باڵندە و    
بە  لە ڕێگەی پیتاندنیان لە تاقیگەکانیاندا دروستی دەکەن و یە وئەم نەخۆشییانەی هی سروشت نی

سەرمایەداری، ستەمی کاری  کەیهەروەها ستەمی ئەمڕۆ.  دیاری بۆ ئینسانی سەر زەوی دەهێنن
 دا باسیلە پێشەوە .  یە بۆ ئینسانی کرێکارو بێ ماف کردنیانە لە ژیانێکی شایستەی ئینسانبەکرێ

کۆنە ن کە لە دوو جەنگی جیهانی و جەنگە ستەمانە گەورەترکام ستەم لەو .  زۆرمان لەسەر کردووە
 کەڵەکە بوونی سەرمایەیان بۆ سیستەمەوبووەتە سووتەمەنی ئەم  یان بە ملیۆنەها مرۆفپەرستانەکان
قوربانی ڕووی داو زیاتر لە سێ سەد هەزار ئینسان بوونە کەنداودا ئەوەی کە لە جەنگی  .ئەخوڵقێنن 

مالنێییەکانی نێوان خۆیان لەسەر مل وواڵتانە ،یەکانی ئەو زیە سەربالۆجتاقی کردنەوەی توانا تەکنە
یانەی کە لەم یئەو سەرەڕۆ واتە. ەوە دەکەنو یەکالیی  جێ سابی گۆشت و ئیسقانی کرێکاران جێبەحی

الری و کۆیلەداری و سەردەمی باب سالە یانەی یە لەو سەرەڕۆییترنیەمت هیچی کسەردەمەدا دەکرێ
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، بگرە زۆر خراپتر و تووندوتیژترە لە سەردەم و فرماسیێۆنە کۆمەاڵیەتیەکانی  دا کراوندەرەبەگایەتی
شێوازی  ، هاوتای برسێتی و بێ خانەو النەیی بەشێکی زۆری ئینسان لە جیهاندا. تری ڕابردوو 
 . کاری بە کرێ و سەرمایەیە بەرهەمهێنانی

حورمەتی مرۆڤانەیان و بەکااڵکردنیان کار کردن و نەبوونی مافی ژنان و ئیهانە بە ژیان و واتە بێ    
کان خاوەنی ئینسانەئەم سیستەمەدا ،  لە کام جێگای .سیمای ناسینەوەی سیستەمی سەرمایەداریە 

ەم پەرەگراڤەدا باسی عبداللەی مهتدی لوەکو  هەوادارانی بۆرژوازیئەوەی  ؟!مافی یەکسان و ئازادن 
یە بە دانی تەواوەتیبە هەزارو یەک بەهانەی ووردە بۆرژوازییانەوە شەرعیەت لێوە کردووە ،

ەرچاوی کرێکاران ڕووسورو بە دەسەاڵتی سەرمایەداری لەب.  یەکەیسەرمایەداری و دیموکراسی
بۆ کۆمۆنیستەکان بێ ئیعتبار  . لەگەڵ سەردەمەکانی پێشوودا باسی لێوە بکات دیموکراتیکترین کردار

هەروەها پێشڕەفتی لە الی .  سەرمایەداری ئەرکیانە  دیموکراسیکردنی ئەم تێڕوانینانەو دەسەاڵتی 
ریایە لە پێناو ئازادی و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتا هێنان و جێبەجێ کردنی    ، بە دەست  کۆمۆنیستەکان

 مەزنی و ئاغا فەرمایی دەکرێن و تیایدا مرۆڤەکانئەو لێکدانەوانەی کە لە سەردەمی باب .  داسانییەک
ڕەعیەت و پیاوی حکومەت و دەسەاڵتداران دەزانن و لە بەرامبەردا دیموکراسی خۆیان بە 

لە الیەن ووردە بۆرژوازییەوە  . دوور لە سەرەڕۆیی دەزانرێتجیاواز و سەرمایەداراندا بە 
بەبۆچونی هەروەها . ان و پووچە بۆ باشتر ڕاگرتنی دەسەاڵتی سەرمایەدارانێکی زۆر بێ مانداوپاسا

 .  گەورەیە وواڵتی بوونی ئینسانەکان پێشڕەفتێکیعبداللەی مهتدی بەها هەوادارانی بۆرژوازی وەکو
 بزووتنەوەلە شۆڕش و کرێکارانە دا وون کردنی ناونیشانی واڵتی لە نیزامی سەرمایەداریهاو

واتە . و پابەندو پەیوەستکردنیانە بەچوارچێوەیەکی جوگرافی سیاسی دیاریکراوەوە  کانیانداجیهانیە
عێراقدا ، لەسەر بە دەیەی هەشتاکانی سەدەی بیست لە لە کاتێک بڕیاری سەرۆکایەتی 

بوو لە  بۆ سڕینەوەی ناوی کرێکار دا ،جەنگی ئێران عێراقدەدرێت لە  کردنی کرێکارانبەرفەرمان
کران بە گەرووی  ێک لە ئیمتیازو عالوەیان لێ بڕاوخەبات و شۆڕشیانداو بێجگە لەوەی کە هەند

ئەو چینەیە لەشۆڕشی ، لەهەمان کاتدا لێسەندنەوەی ڕۆڵی شۆڕشگێڕی  جەنگ و سەرمایەداراندا
 کێشەو ملمالنێیزهەبی شیعەو سونی دەکرێتە جیاوازی مە دایلە ئێرانی ئیسالم . چینایەتی مێژوویاندا

لە دا مەزهەبە مەزهەن و ئەو رێکاران وەک چین و بزووتنەوەکەیان لە چوارچێوەی ئەمکرێکاران و ک
شتەکان جیا دەکەنەوەو  شتەکان لە کرۆکی بابەتیانەیوازی ڕووکاری ووردە بۆرژ.  مەنگەنە ئەدەن

 . لێکدانەوەیەکی ڕیاکارانە بۆ سەرمایەداران دەدەن بە دەستەوە

 

 

 

 

file:///C:/Users/Goran/Desktop/Downloads/www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 39 
 

 بەشی پێنجەم

 دیموکراسی و بزووتنەوەکان

 
 ەانواتە هەموو ئەو بزووتنەو.  جیاکاننبزووتنەوەی داواکارییە جیا، بزووتنەوە جیاجیاکانی کۆمەڵ     

 نە ڕێوەەچێوەی بەرژەوەندی و فەلسەفەی ووجودی بزووتنەوەکەیدا ئیش و کارەکانیان دەب، لە چوار
 کۆمەاڵیەتییەکەیدائابووری یە مەاڵیەتی و لەسەر ئاستی پەیوەندیچێوەی کۆهەر بزووتنەوەو لە چوار. 

، سەندیکالیست وهەروەها  لە بزووتنەوەکانی ەکئەوەی .  ، داواکاری و بەرژەوەندی خۆی هەیە
و ووردە و نەتەوایەتی لەسەر دەستی بۆرژوازی  بزووتنەوەی ووردە بۆرژوازی و بزووتنەوەی ژنانە

.  چینی کرێکار خراوە چەپەکان و هەروەها بزووتنەوەی کۆمۆنیستی زانستیک، یان ڕێ بۆرژوازی
ی سیستەمیکی دیموکراتی و یان ، داواکار هەریەکە لەمانە ناوەندێکی تایبەت و دیموکراتی خۆیان هەیە

ی تایبەتی کە بۆچوون بە بڕواو مەرجی کارکردن و ژیانی کۆمەاڵیەتی چینەکانن باشکردنی هەلوو
 . یانەدەربڕی ڕاستەڕووی کۆمەاڵیەتی و سیاسی

 ن ،دەسەاڵتداراندەربڕی بەرژەوەندی ، ناوەندی ئەو ناوەندەی هزرو دیدی ناو سەندیکاکان     
چونکە ناوەندی .  سەرمایەدار ئەکەنپارێزگاری لە پەیوەندی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چینی کرێکارو 

 ەانئاشتی نێوان چینی کرێکارو سەرمایەدار بزووتنەوەی ڕێکەوتن و دانوستانیدیکالیزم ناوەندی نسە
کاران داواکاری کری لەگەڵ دەوڵەت و خاوەن کارەکاندا ، ئەم بزووتنەوانە لە چوار چێوەی دانیشت .

. ، بەوویستی بەرژەوەندیان ڕێکدەکەون  داەوەندییەکانیان لەگەڵ سەرمایەداراندەکەنە قوربانی بەرژ
یا بۆ ماوەیەکی درێژتر سوودی  . شە بە داخوازی کرێکاران دەکەن لە بەرامبەر سەرمایەدارانداپاشەک

 .زیاتر لە هێزی کرێکاران وەردەگرن بەرژەوەندیەکانی سەرانی سەندیکای پێدەبەنە پێشەوە 

افە ، کاتێک کە ئەم م دا، لە داوای مافی نەتەوەیی داتنەوەی دیموکراسی ووردە بۆرژوازیلە بزوو    
خۆوواڵتیان بە دەست بهێنن ، بتوانن بەشێک لە ئابوری  ، و بە دەوریدا دەسوڕێنەوە بەرز دەکەنەوە

ووتەی  ئاوەزو دیدویان بە ،ەیاندا ئەوە بۆ خۆیان دابین بکەن دەیانەوێت لە ناوەندی بزووتنەوەک
جیهانی گەورەی سەرمایەدارانی نیشتمانیان لە ژێر چەپۆکەی بۆرژوازی مۆنۆپۆڵی خۆیان بۆرژوازی 

و یان  جار ئەمانیش دەست تێکەڵ دەکەن لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاراندازۆر.  ڕزگار بکەن
ئەوەی کە لە حیزبەکاندا .  ی شیعارو ئامانجەکانی خۆیاندا ڕیز دەکەناوبزووتنەوەی کرێکاران بە د

یە کە لە بنکەدا نی بۆرژوازی ، بۆ کەسێک یان ئەندامێکیان دەگوزەرێت، لە حیزبی ووردە بۆرژوازی و 
ناوەندێتی دیموکراسی و پەیڕەوکردنی لە حیزبەکانیاندا درۆیەکی بێ  . بێت و بەرەو لوتکە هەڵکشێ

یان بۆ دیموکراسی  بزووتنەوەی دیموکراسی بۆرژوازین ، ئەمانە هەر هەموویان هەڵقواڵوی. پەردەیە 
 . دانیبۆرژوازی لە خزمەت
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 ، بڕواو بۆچوونەکانیانە مەشخەڵی  یزمسمارک ەکاندا ،کرێکاریوەی کۆمۆنیستی و لە بزووتنە     
 . لە بزاوتن و هەوڵدان یەکانیانیە مێژوویکرێکارەو بۆ داخوازی یەکانیان دیموکراسی چینیدیموکراسی

بزووتنەوەی خۆیان دژ بەو بزووتنەوانەی ووردە بۆرژوازی و بۆرژوازییانە دەخەنە گەڕ کە هەندێک 
کاری و بێجگە لەوەی کە گیانی سازش.  سەرمایەدارانخوڕی و جاسوسی بۆ جار دەبنە دەزگای سی

کەواتە  . کرێکارانەوە ناو بزووتنەوەو دەستورکاریدا دەخەنە سەرمایەداری دادان لە بەردەمچۆک
یە هەیە لەگەڵ بزووتنەوەی دیموکراسییان جیاوازی ڕیشەی ، بزووتنەوەی دیموکراسی پرۆلیتاریا

 . یەکانبۆرژوازیو ووردە بۆرژوازی 

چەپە لیبراڵەکان بەشێوازی جیاواز لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستە زانستیەکان بیردەکەنەوەو کاردەکەن     
لە ڕووی عەمەلی یەوە، دیموکراسی ئەو عیبارەتەیە کە  } دا دەڵێن(سێ)، ئەوان لە وەاڵمی پرسیاری 

یان دوو الیەنەی خۆی لە مافی ئیعتراز بکات بە مەحروم بوونی قانونی وە  توێژێک وەختێ بیەوێ
بە ڕای من سیفەتی .  بەشداری کردن لە پرۆسەی بڕیارداندا، بزووتنەوەکەی خۆی پێ ناو  دەبات

دیموکراسی خۆ بە خۆ هەل و مەرجێک یان .  هاوبەش و گشتی دیموکراسی لەمە زیاتر نی یە
، بەڵکو  سێک نی یە، وە یان تایبەت بە کە ڕژێمێکی سیاسی و دەستوریکی دیاری کراو نی یە

بۆ بە دەست هێنانی ئەو مافانەی کە ئەوانی بزووتنەوەیەکی هەمیشەیی توێژە پشت گوێ خراوەکانە 
لە نێوان : دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٢-١ل.  تر هەیانە لە بەرامبەر دەسەاڵتی سیاسی دا

ۆری لەگەڵ جیاوازیەکی زنەی لەسەرەوە کردمان ی ئەو ڕوون کردنەوابە پێ. {(دەربڕین و ڕاستی دا
و کۆمۆنیزمی کرێکاری و ئەوانە لە پێش ئەویشدا چەپی ووردەبۆرژوازی ئەم بۆچوونانەی 

بە بێ بەشی و  واتە کاتێک توێژێک دەنگی ناڕەزایەتی .  ناوەڕۆک کردووەهەمان بەلێکدانەوەکانیان 
،  افەکانی هەڵبژاردنەوە بێتی مافە سەرەتایی و ملە ڕووچ  ، لە کۆمەڵگادا ، بێ مافی خۆی هەڵدەبڕێت

 یەکانیان ، بەن و ڕەوا بوونی داخوازییەکا، ئەوا ناوەڕۆکی داواکاری بۆرژوازی بێتتوێژگەلێکی ووردە 
پەیوەندییەکیان ، کە چ  یەوە دەست نیشان دەکرێتەکەکۆمەاڵیەتی ئابووری پەیوەندی بەرژەوەندی 

ی یەکانیاندا قەرارلە کام شوێنی پەیوەندیسەرمایەداری و  هەیە سیستەم و شێوازی بەرهەمهێنانی
، لە نیزامی  ی بەردەوامی سەرمایەداریئەڵقە لە گوێ ناکرێت ووردە بۆرژوازی . گرتووە

، ناوەندی  خوازی ئەم توێژەوە دیموکراسی هەروەها لە ڕووی ، دا داوای ڕەوای هەبێتسەرمایەداری
پەیوەندی توند و تۆڵی بە بەرژەوەندی و سیستەمی سەرمایەدارییەوە  دیموکراسی خوازییەکەی ،

 ، دا هەیەەلێکی ووردە بۆرژوازی و بۆرژوازیواتە ئەو داخوازیانەی کە لە بزووتنەوەی توێژ گ.  ەبێته
هەیە ان و جیاوازی بنەڕەتی و ڕیشەیی داسیستەمی سەرمایەداریداخوازی  ڕەوای کرێکاران نابن لە 

بوونی واتە ڕەوا.  تەمەداسم سییەکانی لەندییەکانی چینی کرێکارو داوا ڕەوا مێژوویلەگەڵ بەرژەوە
بەڵکو .  یە کە ئاراستەی ڕەووتی مێژوو ئەوەستێنێ و کۆنە پەرستی بەرهەم ئەهێنێتەوەنداواکان ئەوە

 لە کاتێک کە پرۆلیتاریا.  یە ڕەواکانی بباتەکەی بە تاودانێکی خێراو ڕەوا بەرەوو پەیوەندیاستئاڕ
 ، هێنانی دیکتاتۆریەتی خۆیەتیبە دەست بزووتنەوە کۆمۆنیستی و شۆڕشگێڕییەکەیدا ئااڵ هەڵگری

 لەبەرئەوەی. چینەیە ڕەواترین داوای ئەم سەرمایەداریدا ،  لە نیزامی گۆڕانی بنەڕەتی
دەکات و خۆی  یەکانیپارێزگاری لە بەرژەوەندی،  یدایەکان، لە چوارچێوەی داواکاری بۆرژوازیووردە

نی بەشێک لە ئابووری هێنارێزێ و بزووتنەوەکانی بۆ بەدەستسیستەمی سەرمایەداریش دەپا
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سەرمایەداری لە ناو  واتە ئەمان نایانەوێت پەیوەندی ئابووری کۆمەاڵیەتی.  یە بۆ خۆیانسەرمایەداری
یئۆر، داخوازی کام قانون و کام ت.  دەکەن داخۆیانی بە بەرۆک، بەڵکو ئەی ڕازێننەوەو گۆڵی  بچێت

ناکرێت لەبەر  ؟! ئەم دوو چینە دەکات بە یەک داخوازی و هەردووکیان بە ڕەوا لە قەلەم ئەدات
کردووە و دیموکراسی پرۆلیتاریش لە بزووتنەوەی ئەوەی کە دیموکراسی بۆرژوازی بۆگەنی 

تیئۆرەی کە لە  ئەو.  داۆر سەیر بکەین لەگەڵ سەرمایەداریداخوازی یەکانیانیاندا بێ بایەخ و یەک ج
ئەو .  یەدای ئانارشیزم و کۆمۆنیزمی کرێکاریئەوە تەنها لە بۆچوونەکان،  یەکتریان جیا ناکاتەوە

ران و الوان و م و مافی ژنان و مافەکانی بێکارۆانەی کە بە داخوازی ڕۆژانە و ڕیفیداخوازی
ووردەبۆرژوازی و  ێرانئ و. ع.ک.ک.لە شیعارو ئیش و کاری ڕۆژانەیاندا هەردوو ح ...کارمەندان و 

 کیێدیدو بۆچوون ،  نەتەوایەتی ڕێگە چارەکانیشیان بۆ پرسی ، (منصوری حیکمەت)لیبراڵ 
لە .  کێشەی نەتەوایەتی ناداتەوە هەموو پرسەکان و وەاڵم بە ،  وەبۆرژوازییانەیان تیایدا بەیان کرد

چوارچێوەیەکی تر بە خۆیانەوە دا نەبێت هیچ دیموکراتیکیبۆرژوا اکانی بزووتنەوەیەکی خواست و داو
.  گوێ خراوەکان دەستە خوشکن، لەگەڵ توێژگەلە پشت ئەمان انەیکواتە داخوازی دیموکراتی.  ناگرن

بۆ ناو هەڵبژاردنەکان وپەرلەمان ، لە پێش و لە ئێستادا هیچ  داواکاری چوونە ناوەوەی ئەم حیزبانە
یانەی خۆیان کی بزووتنەوەی ووردە بۆرژوازکرۆیانەوێت بە بێجگە لەوە نەبێت کە ئە.  گەیەنێتنا

و پلیمەکانیان لە چوارچێوەی  بەشداریکردن لە  توێژینەوە.  خزمەت بە سەرمایەداری  بکەن
 . ەوەیدا ئەسوڕادەسەاڵتی سەرمایەداران

لە ڕژێمێکی سیاسی و ئابوری و دەربڕینێکە تنەوەی دیموکراسی خوازی بۆرژوازی، وبزو    
داخوازی  دا هەبوونئەو بزووتنەوانەی کە لە سەردەمی پێش سەرمایەداری واتە.  کۆمەاڵیەتی

واتە .  دیموکراسی لیبڕاڵی بۆرژوازی بوون سیستەمی سەرمایەداریان ئەڕازاندەوەو بزووتنەوەی
ناوەڕۆکی ئەو .  و کۆمەاڵیەتی دەکاتسیستەمێکی سیاسی لە  هەموو بزووتنەوەیەک گوزارشت

 .  یەکەیەوە دەست نیشان دەکرێتیە کۆمەاڵیەتیپەیوەندیناوەڕۆکی لە سیستەمەش 

یەکی تر دەڵێت ڕژێمێکی سیاسی و لە ال دیموکراسی ووردەبۆرژوازی لیبراڵ لە الیەک دەڵێن    
، لە  ئەم بۆچوونەی کە لە هەمان وەاڵمدا بە جیاوازی دەربڕینەوە دەردەبڕێت.  یەڕژێمێکی سیاسی نی
ناسە بکات و اسی پرۆلیتاریاو سەرمایەداران بەیەک ناوەڕۆک پێبتوانێت دیموکر پێناو ئەوەدایە کە

یەکەیدا یە زانستیەوە واقعی و کۆمۆنیستیکە پرۆلیتاریا لە بزووتن یەیبڵێت ئەم دیموکراسی خواز
ها بۆ سەر لێ ە تەنئەمان.  خراوەکان لە قەڵەم بداتبزووتنەوەی توێژە پشتگوێبە ،  کاتەوەبەرزیدە
ووتنەوەکانی دیموکراسی خوازی ئێمە دەڵێین بز.  باڵ هەڵدانی سەرمایەداریەن و بە شان وشێواند

 کاتێک پرویسترۆیکا داوای گەڕانەوەی.  ئاوا یەک ماناو یەک بەرژەوەندی دەگەیەننڕۆژهەاڵت و ڕۆژ
لەم ڕێگەیەوە دەیەوێت جارێکی تر  ، سەرمایەی بازاڕی ئازادسەرمایەی دەوڵەتی دەکات بۆ 

لە  ئازاددەوڵەتی بگۆڕێت بە دەسەاڵتی سەرمایەداری بازاڕی  تی دیموکراسی بۆرژوازیدەسەاڵ
وواڵتە  وان لە ئەفریقای خوارو بزووتنەوەی داخوازی ڕەش پێستەک. ، هەروەکو ڕویدا  ڕووسیادا

،  بە دەرەجەیەک حیساب کردنیان لەگەڵ سپی پێستەکان یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ، هەوڵیان لەپێناوی
دەکرێت لە سورەکان  ندەهی پێستەکان و پیەی کە لە نێوان ڕەش پێستەکان و سیان ئەو جیاوازی
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ەڵ بزووتنەوەی دا لەگنەوەکانیان لە نیزامی سەرمایەداریوە دانانی جیاوازی بزووت ، ئەمریکادا
هیچ ناگەیەنێت بێجگە لەوەی کە لەم بۆ ووردەبۆرژوازی لیبراڵ  دیموکراسی سەرمایەداری ،

یەکانی ناو ۆر وبزووتنەوەکەی خۆی بە داخوازییە واقعیێگایانەوە ووردە بۆرژوازی دەیەوێت تیئڕ
خۆی لەناوچون بپارێزێت و  لە ڕێگەی سیاسەتی دیماگۆجیانەوە حساب بکات وهەڵواسێ و کۆمەڵ 

دیموکراسی  } دا دەڵێت (سێ)لە وەاڵمی پرسیاری چەپی لیبڕاڵ .  کەنخزمەت بە  سەرمایەداری ب
.  جنوبیش خوازیاری مافی بەشداری کردنی یەکسانە لە هەڵبژاردندای ئەفریقای تسازی، ڕەش پێخو

یەکانی ئەم دوو بزوتنەوەیە لەگەڵ کۆمەاڵیەتیبەاڵم ئاسۆو ئامانجە .  ئەویش دیموکراسی دەوێت
 .{( لە نێوان ڕادەربرین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت. )٢ل . یەکتردا زۆر جیاوازن

وکراسی خوازی ڕۆژئاوا و بزووتنەوەی دیممەبەست لەم بزووتنەوە جیاوازەی ڕەش پێستەکان و 
 یەکبەبۆچوونانە دوو لێکدانەوەی دژ ئەم  .دەکات  دڵسۆزانی سەرمایەداری پۆلێنیڕۆژهەاڵتدا ، 

دیموکراسی بزووتنەوەی ناگەنە ئاستی لەبزووتنەوەکانی تر یان کام چونکە هیچ. بەرجەستە دەکەن 
واتە  ، دای کردنن لە دەسەاڵتی سەرمایەداریگومان ڕەش پێستەکان خوازیاری بەشداربێ.  پرۆلیتاریا

واتە دیموکراسی . پێستیدارانی خۆکی باشتردا بۆ سەرمایەخوازیاری بە کرێ گرتەی خۆیانن لە ئاستێ
ی و  تیرەیی و دینی و ەزتەفرەقەیەکی جنسی و ڕەگ هەاڵواردن و پرۆلیتاریا خوازیاری نەمانی هەموو

لە مرۆڤێک دا کاری بە کرێ و سەرمایە لەسەر هەموو و لەگەڵیشیان دانەتەوایەتیە لە نیوان ئینسانەکان
 .  ادەگرنڕ کانیدەسەاڵتە پەیوەندی کارو سەرمایە و بەاڵم بزووتنەوەکانی تر پیرۆزی .  ناو دەبات

ۆرژوازی لە سەردەمی بسەلمێنێت، کە بزووتنەوەی بدەیەوێت ئەوە  خزمەتکارانی سەرمایەداری    
کۆمەڵێک گۆڕانکاری  ، دژ بەو سیستەمەو لە دوای و لە دەسەاڵتی سەرمایەداریداو  دادەرەبەگایەتی

 }پرسیارێکی دا دەڵێت وە لە وەاڵمی .. ناوەندی هەڵبژاردن و بەشداری هەلبژاردندا هێناوەبەسەر 
بنکەیەکی بەشەری بە گشتی وە یی سەری هەڵداوە، نەک وەک چلۆن وەک بنکەیەکی تایبەتی بۆرژواز

بووەو هەر لەبەر ئەم الیەنە (( ەتمالکیی))تەنیا ڕەنگدانەوەی (( ماف)) یەچلۆن هەر بەم پێ
ژیانی خۆی و   یە بە درێژایی، ئەوە کە ئەو بنکە بۆرژوازی دیموکراتیکەی زۆر بەر تەسک و لەرزۆکە

هەندێک ئاڵ و گۆڕی بەسەردا هاتووەو یەک لەوانە مەرجی  دووداوورسەدەی ڕاببە تایبەت لە 
.  ، هەڵبەت واقعیەتێکە مالکیەتی لەسەر ڕێگای دەنگدان البردوەو مافی دەنگدانی گشتی سەلماندووە

لە  ئەو کاتەی کە شەرەفی دەنگدان .{(یزمتارسۆسیالیزم و پەرلەمان،  عبداللەی مهتدی .)٠٠ل
رجی دان مە، لەگەڵ ئەم سەردەمەی کە دەنگ بە مالکیەتەوە بووە هەڵبژاردنەکانی دەرەبەگایەتیدا

دان بۆ هەڵبژاردنی چەوسێنەرانە لە چونکە دەنگ.  یەهەڵبژاردنی بە مالکیەتەوە نییە ، جیاوازیان نی
بوون بە ئەندام پەیوەندی  هەروەها لە ئێستای ئەنجومەنەکانی ئەمەریکادا ،.  داەهەردوو سیستەمەک

، لەالیەکی تر هەڵبژاردن و  هەبێتکەمتری نابێ لە پەنجا ملیۆن دۆالر کە ئەندام  هەیە بەوەوە 
شێوازێکی پشتاوپشتی خێزانی هەیە و دەبێت دەوڵەمەندی بەئەندام بوون لەئەنجومەنی پیران 

دان و داوە لەسەر دەنگڕابردوو، ڕوویکە لە پەرلەمانەکانی واتە ئەوەی .  وویالیەتەکەی خۆی بێت
سەرمایەدارێک دەبێت کە نابێت بڕی سەرمایەکەی لەو بڕەی بۆ هەڵبژاردنی   اتسئێئەوەی کە 

دڵی پێ  ئەو گۆڕانانەی کە خزمەتکارانی سەرمایەداریواتە .  کە باسمان کردبێت سەرەوە کەمتر 
واتە .  لە شکڵی دەنگدانەکاندایە تەنها،  دەزانێتدەکات و بە پێشڕەفتی دیموکراسی سەرمایەداری خۆش
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کە ئەم دەسەاڵتە  ، ناکاتە ئەوەش ، هیچ لە مانای دەسەاڵتی سەرمایەداران نەگۆڕیوە دەسەاڵتەئەم 
ری ناوەندی یەکی لەو بزووتنەوانە هەبێت کە داوای دیموکراسی کردنی زیاتترس و نیگەرانی

، دیموکراسی ڕابردوو بە  یان ئەوەی کە ئەم بزووتنەوەیە.  دەکەن هەڵبژاردن و پەرلەمانەکانیان
دەبێت لە الی ئەمانە چ توندو تۆڵیەک بە دەست هاتبێت لە  ، دەزاننو سنووردار ەرزۆک و تەسک ل

ی بۆ جاڕتی دیموکراسی خۆیاندا دەرەوەی دەسەاڵئەو کاتەی کە لە  ؟! دیموکراسی سەرمایەداری
تەنها ئەم هەڵوێستانە بۆ پێشووتر، ساتانەی دیموکراسی هەڵبژاردن زۆر فراوانترە لەو  ، گوایە دەدەن

اسەتی کوێر سی بەهۆی . دابۆرژوازییە بە سیستەمی هەڵبژاردنردن و پیاهەڵدانی ووردەخۆش کدڵ
لەگەڵیدا  ، دا ڕابکێشنبە الی ئەم سیستەمەو کرداری پرۆلیتاریا  کوێرانەیانەوە دەیانەوێت ئاوەز

لەگەڵ ، هەڵبژاردن و هەڵبژیراو  بەالم هەر کاتێک.  نەوەدەڵێبۆ هەزارو یەک بەیت و بالۆرەشی 
ەخۆ سەرببەو  لەگەڵ ویستی ئەواندا و یان مالنێکەوتنە مل بە هەمان پالن ، داسیستەمی سەرمایەداری

تەنگەبەر   یەکانی ئیمپریالیزمی جیهانیمۆنۆپۆلی و ڕێگا لە کۆمپانیاجێگا یاندا ،کردنی ئابوری نەتەوایەتی
بە خوێن مافی  ئەوا مافی دەنگدانی گشتی بۆ هەمان بۆرژوازی (بە مانای لەناو چوون ناواتا ) بکات

 ، بە هەموو ڕەنگ و ئااڵو وااڵیەکیانەوە واتە ئەو بزووتنەوانە.  یەیان لێ دەسەننەوەئەو دەنگدانە گشتی
رۆکراتیەتی دەسەاڵتی بیدیموکراسی بۆرژوازی  لەو ڕاستیە وون بکەن کە قاڵێکتۆز، ناتوانن 

 . کەمینەی کۆمەڵە

سەرمایەداری تۆڵی ئێستای دڵیان بە دیموکراسی توندو،  ئەوە کۆمۆنیستەکان و چینی کرێکار نین    
دیموکراسی خۆش بێت و دیموکراسی لەرزۆکی کۆن ڕەت بکەنەوە وە یان بەوەی لە قەڵەم بدەن کە 

واتە هەر  . یەوە وەرنەگرتووەاوەی لە پۆلیس و قانوونی سەربازیسەرچبۆرژوازی ئێستای 
دەنگ بە هەر جۆرێکی  یەکان ، لەهەڵبژاردنەکانی بۆرژوازی ،وەیەک لە الی کۆمۆنیستە زانستینەبزووت

خوازی  ئەوا دەیەوێت ڕێگری لە بەردەم چوونە پێشەوەی دیموکراسی دیموکراسی بۆرژوازی بدات ،
 . پرۆلیتاریا بگرێت و درێژە بەدەسەاڵتی بۆرژوازی و سەرمایەداران بدات

لەسەر خەباتی  کە لە وەاڵمی پرسیارێکدا کۆمۆنیستە بۆرژوازیەکاننا واقعی بوونی تێڕوانینی     
هیچ کرێکارێکی تێکۆشەر نی یە کە لە  } یەکان لە ئەوروپا تێدەڕوانێت و دەڵێتبزووتنەوە کرێکاری

پەرلەمان ئەو کرێکارانە پێ یان وایە .  وواڵتانی ئەوروپایی بڕوای بەوە هەبێ پەرلەمان لە خۆیەتی
ن لەگەڵ کرێکاری و مانگرتن و خەبات و تێک هەڵچوبەاڵم ڕێکخراوی (( ئەوان))تەرخان کراوە بۆ 

ژیانی خەباتکارانەی ئەمە ئەزموونی  .یە((ئێمە))پۆلیس و خۆپیشاندان و هەروەها شۆڕش، هی 
پەرلەمان و دەزگا نامۆ بوون و بێگانە بوونی کرێکاران لەگەڵ .  کرێکارانە لە وواڵتانی سەرمایەداری

هەزار ئەوەندە حاسڵی ،  ئەوەندەی حاسڵی تەبلیغات و ڕوشنگەری سۆسیالیستەکانە.  یەکانبۆرژوازی
، یەکێکە لە دیاردەو ئەم نامۆیی یە . ئەزموونی قوڵ و سەر سەختی ژیانی ڕۆژانەی خۆیانە

وواڵتانی ڕۆژئاواو یەکێکە لە تایبەت مەندی یە دیمەنەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە 
کاتێک  {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم،  عبداللەی مهتدی) ٩٠-٩١ل . کۆمەڵگایانەپایەدارەکانی ئەو 

 .  ئەو چینە دەنگ بە پەرلەمان نەدات بە پەرلەمان نامۆیە کە چینی کرێکار
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بەاڵم هەتا ئێستاش چینی .  ئەزموونی زۆری هەیەلە ئەوروپاو جیهانیشدا ڕاستە چینی کرێکار       
بەشداری هەڵبژاردن نەکات و دەنگ بە ە هەڵنەگرتووە ، لە بزووتنەوەکانیدا، کرێکار دەستی لەو

لەو  بدرێت ،واتە شتێک کە لە واقیعدا نەبێت و بە واقعیش لە قەڵەم .  نوینەری سەرمایەداری نەدات
خەونی جۆراو جۆر   لیزمی خۆیداناڕاسیۆدا ئاوێزان دەبێت و لەگەڵ خەیاڵ و لەگەڵ نا ڕاستیکاتەدا 

 بێ ئیعتبار کردنی ئەزمونەکانی چینی کریکارداهیچ جۆرێک لەگەڵ ئیمە بە .  دەگێڕێتەوەدەبینێت و 
و پەردە پۆشی  ناشوێنین، کە ڕاستی یەکان  بەاڵم ئەوەش هەیە.  کار ناکەین نین و بەو ئاقارەش

دەبێت چینی کرێکار ئێمە دەڵێین .  کەیناکەین و لەگەڵ ئەوەشدا کاری بۆ نەمانی پێ نئەرکێکی خۆ
بگرن ، تا بتوانن هەنگاوی جدی وکردەی نی لەوەو پێشیان و ئێستا وەرڕۆشن لە ئەزموونەکا وانەی

 . و زانستیانە بۆ پێشەوە بنێن دروست

، دەنگ بۆ سیاسەتە  ئەندامیان و هەواداریاننیۆن کرێکار چەند مل داحیزبانەی کە لە ئەوروپا وئە    
قانوونێکی کرێکاران و هیچ .  یەکانی سەرمایەداری دەدەنیەکان و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیئابوری

 بەخۆپەسەندی کەواتە ناکرێت.  یەکانی پەرلەمان و دەوڵەتەکەیەوەنە ناو بەندە قانوونیخۆشیان ناخە
 ، بۆچوونەکانمانشتمان بکەینەوەو بە بەڵگەی بکەین بۆ ڕاستی بڕواو پ وروبیر لە دیاردەکانی دە

پەردەوە سیاسەتی خۆی پرۆسیس کە ووردە بۆرژوازی لە ئێستادا ئەیەوێت لە ژێر  وەکو ئەوەی
 کارانی بە زۆربەی دەنگ دەنگیان بۆێکر ەوە بڵێم کە کام وواڵت لە دنیادا ،لێرەدا دەمەوێت ئ.  بکات

کرێکاریانەی ئەوروپاو  خراوەکئەو ڕێواتە .  خستوویانەتە الوەراوەکەیان نەداوەو هەڵبژێردپەرلەمانە 
ا ئینج ت ،، کە سیاسەتی کۆمۆنیستی زاڵی سیاسەتەکانی تر بێ بەشێکی زۆر کەمیان نەبێتجیهانیش 

 واتە ئەو.  یەکانەوەکۆمۆنیستییە ئەگەر کارێک بکەن زۆر زۆر ناچنە ناو ناخی هەڵوێست گیری
لە بەین نەچوونی پەرلەمان و ی چوارچێوە یەکانیان دەخەنەکخراوانە ، هەموو داواکاری و داخوازیڕێ

بەاڵم کرێکارانی هۆشیارو .  بەرگری کردن لە سیاسەتەکانی پەرلەمان و حکومەتەکەیانەوە
و کردنەکانی پەرلەمان چارەسەر، بە  ، نابەستنەوە خۆیان ی، ئاوات وئامانجی مێژووی کۆمۆنیستەکان
دیموکراسی پرۆلیتاریاو  دەست هێنانی دەسەاڵتیچارەسەر لە الی ئەمانە بە، بەڵکو   سیاسەتەکانیان

یانەی چینی کرێکار جێگای ئومێدی ، ئەم بزووتنەوە زانستی ەتییانە دەست پێوە گرتنیبە زانستی
ژوازیش تیئۆری ئەندامیانە و سیاسەتی بۆر ارێکنەک ئەو بزووتنەوانەی کە چینی کر.  جینایەتیمانە

ونی ناواقعی بۆچو بە هەمان دیدو یشووردەبۆرژوای چەپ .خەبات و ڕابەریانە زاڵی 
، دیدو  یانەی خۆی لەسەر مەسەلەی بزووتنەوەکانی ناو سیستەمی سەرمایەداریبۆرژوازیووردە

 . ێناواقعی هەڵئەینجێن توێژینەوەی

مافی دەنگ دانی کرێکاران، ژنان، }  دا دەڵێت (چوارەم)می پرسیاریاڵلە وەووردەبۆرژوای لیبراڵ ،     
دا لە دیموکراسی پێک ناهێنن و لەگەڵیسورپێستەکان و کەسانی لەم بابەتە بەشێکی سەرەکی پێناسەی 

 ین و توێژە جیا جیاکان بوون لەو کۆمەڵگاحەقخوازانەی چدایک نەبوون، بەڵکو بەرەنجامی خەباتی 
ی فکری و سیاسی بزووتنەوەکانی خەباتانەی کە لە ژێر ئااڵئەو  . ەدا کە لە ئارادا بووەکدیموکراتی

دژی خوازانەی ژنان، بزووتنەوەی  یەکسانیبزووتنەوەی  تنەوەی سۆسیالیستی،تردا، وەک بزوو
نادیموکراتیک و گشتی بە شێوەیەکی  ەقەومی وشتی ترەوە بو (التفرقة العنصریة)هەاڵواردنی نەژادی
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خۆی بە مانای تایبەتی ووشەکە، ڕێک ،عیبارەتی دیموکراسی  دووەم . نا قانوونی چوونەتە پێشەوە
عەدالەتی و پەرەسەندنی ، مەرج نی یە هاوتا بێت لەگەڵ وەکو سەربەخۆیی و خود موختاری

ربەخۆیی و شتی لەم بابەتە ئەو کۆمەاڵیەتی ویەکسانی وە یان ئازادی فەردی زیاتردا، دیموکراسی سە
 )٠٣ل.  دیاریکراوانەن کە دەتوانن ناوەڕۆکی جیا جیا بگرنە خۆیانبە سیاسی و ئیداری یە قاڵ

خوازانەی چین و خەباتی حەق. {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی  منصوری حیکمەت ،
ە هەڵبژاردنی پەرلەمانە بۆرژوازییەکاندا ، مافی سورپێستەکان ل دان ، یاچێوەی دەنگتوێژەکان لە چوار

 . بە جێ بکرێتیان بۆ دیاری بکات و جێیەکسانی، مافی  ناتوانرێت

و هەموو واتە ئەو خەباتەی کە ئەتوانێت وەاڵمی دروست بە مافی یەکسانی سورپێستەکان     
واتە ووردە بۆرژوازی .  یەزانستی خەباتی چینی کرێکارو کۆمۆنیزمی بداتەوە ، مافەکانی مرۆڤایەتی

کە دەستیان  بەڵکو خوازیاری ئەوەن. ئاسۆ و ئامانجیان بێت پروسیس بکات ، ئەو خەباتە  ناتوانێت
لە تااڵن بردنی سەروەت وسامانی ئابووری کۆمەاڵیەتی کە مافی یەکسانیان هەبێت ات بەوەی ڕابگ

پەرلەمانیەکانیاندا ، ئەو  ن ، لە دەنگدان و هەڵبژاردنەواتە ئەما.  لەگەڵ بۆرژوازی گەورەداکۆمەڵگا 
بەاڵم  . دایەکسان لەگەڵ بۆرژوازیئابووری نانی مافی دەستیان بۆ بە دەست هێ ئامرازیەکەنە مافانە د

دیکتاتۆریەتی ، بە دەست هێنانی  یەکانتاریای هۆشیارو کۆمۆنیستە زانستیپرۆلیخەباتی حەقخوازانەی 
ی کۆمۆنیزمهێنانی سۆسیالیزم و دەبێتە ئامڕازی دەستیان و ئەتوانێت هۆی گرنگی بەدەستپرۆلیتاریا 

و هەروەها و نەتەوەیەک  ی پێستبە هەموو ڕەنگ ئەمەش ئەتوانێت مافی یەکسان.  بێت زانستی
بۆرژوازی و سەرمایەداران لە  .تیایدا زامن بکرێت  و بداتهەموو مرۆڤەکان لەکارکردندا 

هەڵبژاردنەکاندا دانەکان و ێکی مافی مەدەنی ژنان کە لە دەنگ، ئەوەیان کردووە بە خاڵ قانونەکانیاندا
، و کەلەبەر دەخەنە مافەکانیان ، کونبەاڵم بە هەزارو یەک شێوە .  مافی یەکسانی وەک پیاویان هەبێت

ناویشیان بە ناوی و کەسایەتیان و بەئامڕازکردنیان لە بۆنەو ڕیکالمەکان ،  هەر لە کرێی کەم
، ڕەش  ەتوانن دەنگ بدەنهەروەها سورپێستەکانیش د.  دەگرنەوەپیاوانەوە دەردەبڕن و جێی پێ

ڕەگەزی جیاوازی کە  ئەوەیان نییە بەاڵم هەر هەموویان مافی  ، هەڵبژاردنیان هەیە پێستەکان مافی
یزم ەسەر لەناو بردنی ڕاسیزم و نیونازلیان بتوانن دەنگ  پێ بکەن ،سووکایەتی هەڵبوەشێننەوەو 

جێبەجێی نەهێشتنی بکەن ، زۆر جار جیاوازی جەندەری و پلەیەک و پلەدوو لەنێوان  ، بدەن
هاوئاهەنگ  بوون و دەبنە کەلێنێک و ڕێگری لەبەردەم.  ندەوڵەتەکانیان برەو پێ دەری مرۆڤەکاندا ،
نی وواڵتانی ترو پەیوەندی کردوواتی چینی کرێکاری خۆ وواڵتی و کۆچەزایەکردنی ناڕ

چەوساندنەوەی یستی چینی کرێکاری پێ دەدەنە دواوەو سەرمایەدارانیش سیاسەتی لناۆیناسئەنتەر
کاری دەدەنە پاڵ کارکردن و بێپۆش دەکەن و نەهامەتی ژیانی و شوێن ئابوریانەی پێ پەردە

شێوازی پرۆسەی بەرهەمهێنانی چەوسێنەرانەی شانی خۆشیان لە کرێکارانی کۆچ کردووەوە 
واتە هەر .   ، خاڵی دەکەنەوە گوزەرانی کرێکارانەوەبە ژیان و  انو پەیوەندییەکەیان ئابور

نەتەوایەتی  جیاوازی و یدتائاپارسیاسەتی بزووتنەوەی یەکسانی خوازانەی ژنان و بزووتنەوەی دژی 
ئەوا  ، یەوە بووبە دەست سیاسەتی ووردە بۆرژواز و ڕزگاری و مافی چارەنوسی نەتەوەیی

دا یەکسان وهاوجووت یاسەتی سەرمایەدارییەکانی سەڵ بەرژەوەندیەو بزووتنەوەیە لەگئاستەی ڕئا
 . دەبندەکرێن و 
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ها لەبەر ئەوەیە نەیان ئەو بزووتنەوانە تەن، چەپی لیبراڵ و دیدی کۆمۆنیزمی بۆرژوازی بە بڕوای     
لە هەمان کاتیشدا  .  چوونەتە پێشەوە ا دیموکراتیک و ناقانوونین جێبەجێ بکەن ،کارەکانیان  توانیوە
 . ەنجامی خەباتی حەقخوازانەی چین و توێژە جیاجیاکان بووەئمافی دەنگدان و هەڵبژاردن بەر دەڵێن

ڵبازانەی سیاسەتی دوورن و پەردەپۆش کردنی فێ ازوئەم بۆچوونە دوو الیەنەیەو زۆر لە یەکتر جیاو
بە بزووتنەوەی ووردە نیانە بووخۆش و دڵ یە بەسوودی سەرمایەدارانیانەووردە بۆرژوازی

واتە ئەگەر .  دایاندا لە سیستەمی سەرمایەداریقانوونی بوونبۆرژوازی لە چوار چێوەی 
، ئەوا دیموکراتیک و ((واتە ووردە بۆرژوازی))،  بزووتنەوەیەکی حەقخوازانەی چین وتوێژەکانیش بێت

ئەو بزووتنەوانە واتە ناقانوونی و قانوونی چوونە پێشەوەی .  قانوونیش دەبن بۆ سەرمایەداران
چەند بە ئاڕاستەی یاسای کە تا  . مەبەستەگرنگ و بزووتنەوەکە بەڵکو ناوەڕۆکی  ، یەگرنگ نی

 هەروەها ناوەڕۆکە جیاجیاکانی.  چێوەیە کار دەکاتمێژووییدا دەڕوات و بۆ ئەو چوارماددیەتی 
لەگەڵ ئاڕاستەی ڕۆشتن بۆ عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و  ە دیموکراسی بۆرژوازی هاوتا نیی

کە بە ووردەبۆرژوازی بەئاڕاستەی خزمەتکردنی سەرمایەداران هەنگاو دەنێت ، واتە ئەوەی . ئازادی 
بێت لەگەڵ عەدالەتی  دیموکراسی هاوتا  دەری دەبڕێت و دەڵێت مەرج نییە دوو دڵی و ڕاڕاییشێوەی 

کە دەیەوێت لەو تولە ڕێگەیەوە . یانەیە ەربڕینی خواست و وویستی ووردە بۆرژوازید کۆمەاڵیەتی ،
،  یەکانلە الی کۆمۆنیستە زانستی... اندالە لێکدانەوەکانیات رشیزم بگبە ڕێگەی ئەسڵی ئانا بتوانێت

و یەکسانی و دیموکراسی هیچ کاتێک نابێت بە عەدالەتی کۆمەاڵتی سیستەم و پەیوەندی سیاسی 
بەدەستهێنانی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و کردەو قۆناغێکە بۆ بەاڵم دیموکراسی پرۆلیتاریا ،  . یئازاد

 .یەکسانی و ئازادی 

ئازادی یە سیاسی یەکان و عەدالەتی  }دا دەڵێت (پێنج)لە وەاڵمی پرسیاری چەپی ئانارشیست     
نی یە، بەڵکو بەرەنجامی ئەو بزووتنەوەو هێزە کۆمەاڵتی بەرەنجامی خودی پرۆسەی دیموکراتیک 

لە جەرگەی  چعەدالەت خوازانەیە کە بەدرێژایی مێژوو توانیویانە،کۆمەاڵیەتی یە ئازادی خوازو 
پرۆسەیەکی دیموکراتیک داو چ لە دەرەوەی ئەم پرۆسەیەدا، سەنگ و سووکی هێزە کۆمەاڵیەتی 

.  و بەشێک لەم ئامانجانە بکەن بە قانوون و عادەت یەکان بە قازانجی خۆیان و ئامانجەکانیان بگۆڕن
کە ئازادی ئەو کاتەی  .{ (لە نێوان ڕادەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٠٤ل

بەندی  ، قاڵب کانی ناو پەرلەمانداۆمەاڵیەتی و یەکسانی لە یاسا و بڕیارەسیاسی و عەدالەتی ک
داڕشتووە ، ئازادی مرۆڤ ئەوەی کە جارنامەی گەردوونیان بۆ مافی لەگەڵ سەرمایەداری  . دەکرێت

سیستەمی پەیوەندی کارو سەرمایە لەنێوان ، فرۆشتنی هێزی کار ، ناوەڕۆکی یاساو ڕێساکانیەتی 
گەڵ ئەوەشدا عەدالەتی لە.  یەەانپەیوەندی کۆمەاڵیەتی ئەو مرۆڤ مرۆڤەکاندا ، پیرۆزڕاگرتنی

 واتە خودی سیستەمی  ؟ یەکسانی لە نێوان کام چین و توێژەدا ؟!کۆمەاڵیەتی  کێ لەگەڵ چی 
و  یەو ناشتوانێت دادپەروەرنی یەکیهیچ عەدالەت خوازیبەتایبەتی سەرمایەداری  چینایەتی بەگشتی و 
رۆرو سەرکوت و تیکە سیاسەتی  پەرلەمان ،سیاسەتەکانی دەرەوەی هۆڵی .  یەکسان خواز بێت

کە لەگەڵ ئازادی خوازی واقعی  ، بڕیارەکانی ناو پەرلەمانەکانە و، سیاسەت و یاسا  یەڕەشەکوژ
 ...چینی کرێکار دژو ناتەبایە
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و لێکدانەوەی ووردە بۆرژوازی بە  وە بڕیاردان ، یا کردنی توێژینەوەو لە خۆ بێ بیرکردنەوە    
ران و عێراق ، ەی ئێان، ئەم چەپە ووردە بۆرژوازییهەروا لەخۆوەوە نیە  ناوی ڕادیکاڵی و کۆمۆنیستی

کۆک و ناتەبایە ئەوەندە نا ، ئەکات بۆرژوازی دایکی و ۆخیەکانی ئەوەندەی دیفاع لە بەرژوەندی
ئەوەندەش دوورە لە  ، یەکانی چینی کرێکارو بزووتنەوەی کۆمۆنیستی زانستیلەگەڵ بەرژەوەندی

ئەم چ دەوڵەتێکدا و لە چ شوێنێک .  مێژوودانئەودیوی مێژوو، لە دیوی ڕەوتی گۆڕانی ماددیانەی 
ە خودی ئەو بزووتنەوانەی وات ؟! دا نەبووبێتدیموکراتیک ەکیست هاتووەو لە پرۆسەییانە بە دەئازادی

سەردەمی عەدالەت خوازی ووردە .  ڵەکانی دەوری بۆرژوازین ناتوانن عەدالەت خوازبنکە توێژا
 لەبەرئەوەی.  دوواوە بگەڕێتەوەمێژووش  دەمی خۆی لە دەست داوەو ناتوانێت، سەر بۆرژوازی

.  خواز بێتووردە بۆرژوازی تیایدا عەدالەت بەپێی سەردەمەکەی سەردەمی ئێستا نە دەرەبەگایەتییە ،
 ییی و ئابورعەدالەتی  کۆمەاڵیەتی و سیاسهەمان ، داخوازی ووردەبۆرژوازی و دادپەروەریەکەی 

پیشەو بڕوای خوازی تەنها ەردادپەرو واتە بۆ سەردەمی سەرمایەداری ،.  بۆرژوازیە لەئێستادا
 . یەکانەهۆشیارو کۆمۆنیستە زانستیتاریای پرۆلی

جامی خودی عەدالەتی کۆمەالیەتی بەرەنیەکان و یە سیاسیلە الیەک دەڵێت ئازادیووردەبۆرژوازی     
بە ، وە لە الیەکیش دەڵێت لە جەرگەی پرۆسەیەکی دیموکراتیکدا توانیویانە پرۆسەی دیموکراتیک نیە 

 و چونکە ئازادی سیاسی.  کراون بەرەئەم لێکدانەوانە زۆر بێ سەرەو.. قازانجی خۆیان بیکەن
تیکی بۆرژوازییانەوە ەکی دیموکرا، لە بەرەنجامی پرۆسەی کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری دادپەروەری

، بە  ەخواستێکی دیموکراتیک بووبۆرژوازی هەڵگری  ، دالە سەردەمی دەرەبەگایەتی. دەست هاتووە بە
کەواتە لە جەرگەی پرۆسیس کردنی ئەم خواستە دیموکراتیکەو لە ڕێگەی .  یەکەیمانا بۆرژوازی

یەکەی خۆی بگرێ و ەتی دەست بە عەدالەتی کۆمەاڵیەتییەکەی خۆی و ئازادیبزووتنەوەکەیەوە توانیوی
کە ڕێگای  شۆڕشەبۆ پرۆلیتاریا تەنها .  (یەوەلە ڕووی بۆرژوازی)یموکراتیک بێت د یدەسەاڵتەکەش

هێنانی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و ئازادیە نەک دیموکراتیک کردنی سیستەمی بەدەست
اوی پرۆلیتاریایە کە لە الیەک دەوڵەت دیموکراسی نەبێت و ئەوە خۆڵ کردنە چ.  سەرمایەداری

پرۆسەیەکی یەکان بەرەنجامی خودی لە الیەکیش داواکاری،  پرۆسەیەکی دیموکراتیک پرۆسیس بکات
 . بە ڕێوە برێتدیموکراتیک نەبێت و لە جەرگەی پرۆسەکەشدا، ئەو داوایانە ب

سۆسیالیزم و دیموکراسی }دەڵێت چەپی لیبرالیست دا (چواردە)لە وەاڵمی بەشێک لە پرسیاری     
گەشەیان دوو فکرەن کە بە درێژایی مێژووی سەرمایەداری شان بە شانی یەکتر ووجودیان هەبووەو 

، دوو بزووتنەوە لە تەنیشت یەکداو نا تەبا لەگەڵ یەکترو بێگومان لە زۆر حاڵیشدا تێکەڵ بە  کردووە
دیموکراسی و بە دیلی سۆسیالیستی بۆ دیموکراسی بە بەم پێ یە ڕەخنەی سۆسیالیستی لە .  یەک

 ین ولە نێوان ڕادەربڕ: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٣٣ل.  ئەندازەی خودی دیموکراسی کۆنە
 نی خۆی لەسەر ئەوە، تێڕوانی زانستی سۆسیالیستیمیتۆد و هزری سۆسیالیزم وەک  .{ (ڕاستی دا

هەیە لە هەبووە و و نا بەرابەرییەک نادادپەروەری ، لەمێژووی چینایەتیدا ت و دروست دەبێوە بنیاتنا
 یەی ،وەاڵمە مێژوویئەو جێ کردنی جێبەبۆ .  ئەداتەوەپێمێژوویی گۆڕانی ماددی وەاڵمی  کۆمەڵگادا و

بە  ڕێگایەوەلەو ئەگەر پێوویستی کرد ، دەستی و ی کردووتە ئامڕازی(یەتی پرۆلیتاریاکتاتۆردی)
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دیموکراسی  ڕەخنەشیان لە  . تەوەتەواوی ئاسەواری ناعەدالەتی و نایەکسانی هەڵئەوەشێنێ
موو ئەو ماناو بە هەیەو دژ ڕەخنەی چینایەتیناوەڕۆکی  سقانەرمایەداری و نیزامەکەی تا سەر ئێس

واتە .  دا بەرجەستەیە، کە لە دەسەاڵتی سەرمایەداری یانەیەبۆرژوازیئابووری کۆمەاڵیەتی پراکسیسە 
سەرمایەداری بگرێت و دیموکراسیەکەشیت پێ ناکرێت ڕەخنە لە فرماسێۆنی کۆمەاڵیەتی ئابووری 

 .  ەسەاڵتی بۆرژوازی بکەیتمی دۆرداوای ڕیفیەکەی بدەیتە دواوەو ، یان  دیموکراسی قبووڵ بێت
کاتێک کە لەگەڵ باری چاکسازی نیزامی سەرمایەداری دەبێت و خۆشت بە سۆسیالیست و 

 دەبێت بۆرژوازی یان فیئوداڵیهزری سۆسیالیزمی ووردەهەڵگری ەوا بێ شک ئ ، کۆمۆنیست دەزانیت
دروست داوای  نیگارێک کە لە خەیاڵیاندا هەبوو بە نەخش و یەکانوباویهەروەها سۆسیالیستە ت. 

لە سۆسیالیزمی زانستی و کۆمۆنیزم لە دنیایەکی تر دەچوو بەاڵم .  کردنی دنیایەکی تریان دەکرد
لە  ووردە بۆرژوازیڕەخنەی ، سەرمایەداری یان سۆسیالیزمی زانستی  یسۆسیالیزمواتە .  نەدەچوو

لە  بەڵکو بە دوو کاکڵەی جیاوازەوە.  ئاوێزانی یەکتر نەدەبوون، هیچ کات تێکەڵ و  سەرمایەداری
دیموکراسی  ، لە بەرامبەر سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی زانستیئەلتەرناتیف لەالی .  دنیایان ئەڕوانی

دەزانن بۆ کرێکاران و بە دیموکراسی پرۆلیتاریا بە کامڵترین دیموکراسی دا، سەرمایەداری
 دا ژیان و کاراکتەر و ئەرک و ئامانجیریای دەزانن و لەوێقینەی پرۆلیتادەسەاڵتی ڕاستەترین دەسەاڵت

 . شۆڕش سووڕی خۆی تەواو دەکات

 

 

 

 

 بەشی شەشەم

 

 ووردە بۆرژوازی و داوای عادالنە 
 

ەکانی بەرژەوەندیر لە پارێزگاریکە وەک توێژی، ماهیەتی دیدو پێگەی کۆمەاڵیەتی بۆرژوازی وورد    
سی و سیاکۆمەاڵیەتی و ئابووری خۆی سەلماندووەو پێک هاتەی  بوونی مێژوویی ، سەرمایەداری

 .گەڕ خستووەبە بزووتنەوەکانی لەو پێناوەدا
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ئامانجی سەرمایەداری و سیستەمی یەکانی بە تام وچێژێکی ترەوە بەرژەوەندی،  ووردە بۆرژوازی   
مانا ، ڕێکارانەی بێستانەی ئابووری خۆپەریان سیاسەتێکی  ، ەباتە پێشەوەئابووری و سیاسەتەکانی د

دیماگۆجیانە سیاسەتی خۆی بەڕێ دەخات ، بنەڕەتدا لە .  داگەڕ دەخات لە بەردەم سەرمایەداریبە
لەگەڵ ئەوەشدا دەیەوێت . سیاسەتەکانیدا نی چینی کرێکار ئەدات بە دوای اندتهەوڵی هەڵخەڵە

بە ئارایشتێکی ترو جێگاو ڕێگای ئابووریان دیاربێت سیستەمی سەرمایەداری بمێنیتەوەو 
تێگەشتن و پەیامی ببیتە هەڵگری هەندێک  ێکجارجارنادەیەوێت .  تەوەبیڕازێنێکاریکاتۆریانە 

 . دەکات خۆی دروستجۆر بۆ ، هەڵوێست و کرداری بێبەهای جۆراو جۆراوجۆری بێناوەڕۆک
ی انهەڵگربەناوی نی چینی کرێکارو جارێک یەکاوی پارێزگاری کردن لە بەرژەوەندیجارێک بە نا

کە تەنها بۆ  ، مافی مرۆڤ کردن لەبەناوی پارێزگارانی بەرگریدیموکراسی و جارێک پەیامی 
داوای ،  بۆرژوازی و بزووتنەوەکەیچەپی ووردە. ی دادپەروەرانە بۆرژوازی دەبنە داوای ڕەواووردە

 و جێگایەک بۆ خۆیان بە دەست بهێنن تیایدا،  داک دەکات لە دەسەاڵتی سەرمایەداریڕیفۆرمێ
جارێک لە ژیر کاریگەری .  خۆیان بکەنبەرگری لەپێگەی کۆمەاڵیەتی دەیانەوێت  لەوڕێگەیەوە

وی سەرمایەداریدا ، بەردەم ئابوری ئەزمەگرتوجارێک لە و دا داریسەرمایەکەوتووی ئابووری پێش
حاڵیشدا بۆ ئەم کارانەی  بار و لەزۆر.  ۆی بکاتبەرژەوەندیەکانی خلە  بتوانێت بەرگری و پارێزگاری

،  واتە کاتێک لە مێژوودا بوونیان دەبێت. خۆی هەڵئەخەڵەتێنێ و چینی کرێکار بە قازانجی  پرۆلیتاریا ،
،  بەڵکو لە مێژوودا.  نابێت ی و بزوتنەوەی داخوازی ڕەواو دادپەروەرانەیان نیە و بوونیداخواز

.  ەوەبهێڵنخۆیان کرێکاران  لەسەر گیان و بەناوی بزووتنەوەیمشەخۆر مێروویەکی وەک  دەیانەوێت
دەیەوێت هەر جارەی ڕووی زووڕناکەی بکاتە ، توێژێکە ،  یەگێڕ نیئەم توێژە توێژێکی شۆڕش

بیان خاتە شۆڕشگێڕیەکەیەوە ، دەتوانێت  پرۆلیتاریا بە کردارە. شوێنێک و شاباشێکی پێ وەربگرێت 
و بلوێت رێت بۆیان بک داە هەر کاتێکل.  ، بە خەباتی چینی کرێکارانەوە نژێر باری پەیوەست بوو

 . چینی کرێکار ببن ی کۆڵی خەبات و بزووتنەوەکانیدەیانەوێت سوار

یەتی چینابۆرژوازی سوارکۆڵی خەباتی ، جارێکی تر، خەریکە ووردە دای ئێستالەم سەردەمە     
و چینە بزانیت کە تاقە چینی شۆڕشگێڕی بزووتنەوەڕاستی ئەو دەبێت و دەیەوێت خۆی بە دەم

داوای ، هەوادارانی سەرمایەداری و ووردەبۆرژوازی لیبراڵ ئەوەی کە .  سەردەمەکەیەتی
هەیە لە الیان  ، بە ناوی کۆمۆنیزمی هاو گرنگیان وازی بەڕەوا لە قەڵەم ئەدەن و بەبۆرژووردە

ەبێت کە ووردە ، ئەوە ن هیچ ناگەیەنێت ، و مارکسیزمی شۆڕشگێڕەوە دەریانبڕیوەکرێکاری 
، لە ژێر پەردە و بە ناوی عەدالەت  سوڕی ژیانی دەیەوێتلەسەردەمی بەسەر چوونی  بۆرژوازی 

درێژە بە تەمەنیان لە ئابووری سەرمایەداری بەهرەمەندبن و ،  خوازی و لێکدانەوەی فێاڵویانەیان
 . بدەن

گەلێک ستەم کاری و بێ مافی }  دا دەڵێت(یەکەم) پرسیاریوەاڵمی لە هەوادارێکی سەرمایەداری     
انی توێژە جۆراو و بێ عەدالەتی هەیە کە دەبنە سەرچاوەی ڕەخنە و ناڕەزایەتی یە کۆمەاڵیەتی یەک

بەر بە سەرمایەداری ئەم توێژانە لەوانەیە ئوتوپیای ئەوەیان لەسەردایە جۆرە زۆر لێکراوەکان بەران
، حازرنین یان جێگاو شوێنیان وەک  ئەوەی سەرمایەداری بڕووخێ کە ئەم وەزعە بگۆڕێ بەبێ
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رێ دراون ئیماکانی ئەوەیان پێ نادا کە ڕاستەوخۆ ک کە بە جۆرێک بە مالکیەتی چکۆلەوە گکەسانێ
مالکیەتی خۆسووسی دابڕێت  بێنە ناو بزووتنەوەی سۆسیالیستی کرێکاری و بە تەواوی لەسەرمایە و

باری  ووردە بۆرژوازی لە. {(تارێزمسۆسیالیزم و پەرلەمان،  عبداللە مهتدی) ٣-٩ل. ەوەو لێی جیا بن
ەکانیەوە ، بێجگە لە داخوازییە کۆمەاڵیەتیەکانییەوە ، بێجگە لە یە کۆمەاڵیەتیداخوازیماددی عەینی 

،  ووردە بۆرژوازیواتە کاتێک .  خۆ نەگرتووەدیەکانی خۆیان هیچ بارێکی تری لەیە بەرژەوەنداخوازی
واتە نا جۆر و .  یەوەبچێتە ناو بزووتنەوەی سۆسیالیستی ، چکۆلەکەی ڕێیی پێ ناداتب ەرێتیخاوەندا

، ئەگەر لەناو کریکاریشدا بن، ئەوا ڕەووتی  کرێکاردابەرژەوەندیەکانیان لەگەڵ چینی  یلێک جوودای
سەرمایەداری  ێک کات.  استە دەکەنکرێکاری، بە ئاڕاستەی بەرژەوەندییەکانی خۆیان ئاڕبزووتنەوەی 

ەکەی ئابوری ، جۆرێک، ستەمی خۆی ئەخاتە سەر خاوەندارێتی چکۆلە و دەیەوێت بە هیچ  گەورە
یە لە بەرامبەر ئەمە بۆ ئیمە ستەمی بۆرژوازی نی . ئاسەواری نەمێنێ و بچێتە ڕیزی پرۆلیتاریاوە

پەیوەندی و  ووردەبۆرژوازیەانەی نێوان سەرمایەدار و ریوئابو ی مالنێ، بەڵکو مل پرۆلیتاریادا
تە ، دەبێ بۆرژوازیئەوە بۆ ووردە . وری بازاڕی سەرمایەداری و شێوازی بەرهەمهێنانیەوە هەیەئابو

بکات بە بۆرژوازی پارێزگاری لە خۆی کە ووردەلێرەوەیە .  ستەمی سەرمایەداری لەو توێژە
ێ و نەچێتە ئاستی نەگەوز نەی ئەوەیە کە ووردە بۆرژوازی، ڕەخ ڕەخنەکانیش لە سەرمایەداری

دا ناکۆک و ئەوە نییە ، لەگەڵ نیزامی سەرمایەداریواتە داواکاریەکانی بۆ .  ری چینی کرێکاروئابو
ەکەی ەی مێژووی خۆی لە ئاستی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسیناتەبا بێت و ڕەخن

، یان  یەکەی بپارێزێتتەوەو ئابورییەدا بمێنێپەیوەندیبەڵکو دەیەوێت لە چوار چێوەی ئەو .  بگرێت
ەخنەکان، واتە ڕ.  ەورە بگاتیەکی گئابوریدەستی بەرە و هەڵکشێ بۆ ئاستی سەرمایەداری گەو

بگێڕێت لە ناڕەزایەتی و ڕۆڵیش کاتێک .  ڕیفۆرمستانەیە و باشتر کردنی ژیانی خۆیەتی
کەواتە ئەم .  نێتەوەازێ، ئەڕ سەرمایەداریکردنی بەرگی ، ئەوا بە بالتفۆرمی باشتر بزووتنەوەکاندا

 وەک ڕکابەریبەرجەستەی دەکات و زوڵم و زۆرە قانونی سەرمایەداری لە پەیوەندیەکانی خۆیدا 
وری بەرژەوەندی ئابوڕکابەری نێوان بنەڕەتەوە بەاڵم لە .  یەکتری دەیان هێنیتە پێشەوە

اڕەوای دەکات لەسەر داوای ڕەواو نایەداری هەوادارانی سەرمئەو لێکدانەوانەی کە .  یەسەرمایەداری
دابڕان لەگەڵ سەرمایەداری ، بە لێک کانی پێ دەڕازێنێتەوەو ئەو ئەگەر و نەگەرانەی کە دەستەواژە

ەدا سۆسیالیست لەم کات.  گێڕو سۆسیالیستووردە بۆرژوازی ببنە توێژی شۆڕش بچکۆلەی
واتە ئەگەرو  . دەبێتهەوادارەکەی سەرمایەداری بۆرژوازی دەبێت و بە دڵی بوونەکانیان ووردە

،  ، بیەوێت لەو ڕێگایەوە یەئەم ووردە بۆرژوازیئاوەزو هزری  ، بۆ ئەوە دیتە ئاراوە لە نەگەرەکان
لەالی کۆمۆنیستە .  دەبێت لە کۆمەڵگاداعەینی ماددی داواکاری و داوای ڕەوای ،  ئەوە بسەلمێنێت

دا هەڵبدەن و داواکانیان بە داوای بە شان و باڵی ووردەبۆرژوازی کە ، شەرم و لەنگییە یەکانزانستی
ەگەر ئەم بڕواو بۆچوونانەی ، ئ ەیەکانئەرکی کۆمۆنیستە زانستی. ڕەوا ببینن و پارێزگاری لێ بکەن

دەبێت .  انەوەەخنەی کاریگەریتیئۆری خۆیان بخەنە ژێر پرسیارو ڕپراکتیک و ، بە  بۆرژوازیووردە
 . کرێکاران پوچ و بە تاڵ بکەنەوە ، لەسەر ئاوەز و پراکتیکی ەم بزووتنەوانەخواست و وویستی ئ

 } پێداوەتەوە دەڵێتی (یەکەم)وەاڵمی پرسیاری  ەگراڤەی ووردەبۆرژوازیرپە لە دوای ئەو    
لەوانەیە دیفاع لە تیئۆریەکی غەیرە زانستی و بێ (( نوسەر)مەبەست لە ووردە بۆرژوازی یە)ئەمانە
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ۆسیالیزم دەکەن کە لە باشترین حاڵەتدا جاری وایە تەبلیغاتێکی ئاڵۆز لەسەر س ، پایە بکەن
کە لە باری .  م سەرەڕای ئەوەش ئەوانە داخوازی عادیالنەیان هەیەبەاڵیە ووردەبۆرژوازیی و خەیاڵی

ئەو شتە .  یەکانی سەرمایەو حکومەتەکانیەتی لەگەڵ ئیمپریالیزم و مل هوڕییەوە دەکەوێتە دژایعەینی
یەکان و مافە لە بەرین بوونەوەی ئازادییە سیاسی ەیتییبردەکەن داوای  شێوەی عەینیکە ئەوانە بە 

،  زیاتر بوونی بەشداری جەماوەر لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆیاندا.  دیموکراتیکەکانی هاوواڵتیان
نە تری کردنی عادالتەنگەبەر کردنەوەی مەیدانی ملهوڕی و سەرەڕۆیی لە دەولەتەکان و دابەش

بێگومان ووردەبۆرژوازی . {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم عبداللەی مهتدی ،) ٣ل...سامانی کۆمەاڵیەتی و
کەواتە هیچ تیئۆریەکی نازانستی .  ەکەنی بۆرژوازی دیەکی نا زانستی و بێ پایەپارێزگاری لە تیئۆری

رە  جووت و بێ هیچ ناگەیەنێت بێجگە لەوە نەبێت کە ئەم تیئۆ ، بۆ ئەم سەردەمە ، و بێ پایە
ڕەواکانی کرێکاران تیئۆری دەربڕی داوا  هەروەها ناشتوانێت .  داناکۆکییە لەگەڵ تیئۆری بۆرژوازی

 . ری خەباتی چینایەتی چینی کرێکار بێتت ڕێنماییکابێت و ناتوانێ

اخ نشەرمانە دیموکراسی بۆرژوازی پۆشتە و پۆشیەی ووردە بۆرژوازی ئەوەندە بێ ئەم تیئۆری    
ئەم .  کردووەسیاسیشی قۆرخ ئازادی  نە سیاسەتی دژی کرێکاری هەیەو نە دەکات کە ئەڵێی

،  دیموکراسی بۆرژوازی ،  یەی ووردە بۆرژوازی دەیەوێت لە ڕێگەی ئەوەوەسۆسیالیزمە خەیاڵی
ەکان کاریسەاڵت بکرێت و لەوێوە گۆڕانت و کۆمەڵێک ڕیفۆرم بۆ دەبکا و جوانتر ڕەنگ ڕێژباشتر
،  ، بە بێ خەباتی چینایەتی بێ شۆڕش، بە یەکانباویێگومان ئەم گۆڕانکاریانە لە الی تۆب.  ببینێت
 پرۆلیتاریادانەمەزراندنی دیموکراسی بەکردار  وە دیموکراسی بۆرژوازی دژ ب ، بەووتن کرێکارچینی 

لە خەوبینێنێکدا بە دەست  واتە سۆسیالیزمەکەیان.  یەکانیەبنە سەرچاوەی گۆڕانکارییە مێژوو، د
بە خۆوە دەبینن و نە مافە  ە ئازادییە سیاسییەکان فراوانیتە نە لەسەر دەستی ئەمانکەوا دەهێنن ،

یە، کە ووردە ان لەسەر ئەوە نیکێشەک کەواتە .بەر دەبن بۆ هاوواڵتیەکان کەکانیان دەستەکراتیدیمو
چونکە چینی کرێکار .  نبزووتنەوەکانی خۆیان ئاڕاستە بکەئاوا داواکاری و  ، بۆرژوازی چۆن بیەوێت

ئەگەر پێوویستی مێژوویی دەگێڕێت کە ویستی خۆی هەیەو یەک ڕۆڵیو وبەرژەوەندی  لە مێژوودا ،
لەم سەردەمەدا  واتە.  بکاتیەکەی خۆی پرۆسیس دیموکراسی ، ئەتوانیت و ئەبێت کرد ،

نە ، لە بزووتنەوەی ڕەوای چینی کرێکاردا،  هەیە ڕەواو دادپەروەرانەیووردەبۆرژوازی نە داوای 
 خەباتی ەوێت لە ڕێگەی ناوزەندکردنیاندەی.  عادالنەی مێژوو دەبنداواکانیشی داوای 

 . دەکاتبەرژەوەندیەکانیان کانە پارێزگاری لە بەم قسەو قسەڵۆ بۆرژوازی  بە داوای عادیالنە ،ووردە
ک ووردە بۆرژوازی کاتێ هیچ واتە.  یانە ڕزگاریان بکاتنی سەرمایەداریدەیەوێت لە ئاشی هاڕی

چ شتێک دژایەتی لەگەڵ ئیتر بە  سەرمایەداری نابێت و نەبووە ، خوازیاری لەناوچوونی سیستەمی
 بێگومان هەموو سەماکردنێکی.  دەکات دایەکانی سەرمایەداریبەرژەوەندییەکانی ئیمپریالیزم و ملهوڕی

لەم وواڵتانەدا لەگەڵ دژایەتی ووردەبۆرژوازی . لە پێناوی مانەوەی خۆیدایە ووردە بۆرژوازی 
، هیچ جێگایەکی باشی  گەورەکانیە مۆنۆپۆلییە سەرمایەداریکە کۆمپانیا  ە، لەسەر ئەوەی ئیمپرالیزم

فەراهەم  داوای جووڵەکانیان لەسەر.  یەکەی نەهێشتووەتەوەئابوریبۆ لەسیستەمی بەرهەمهێناندا 
بۆرژوازی خۆی بە شۆڕشگێڕ بەڵێ ووردە .  یەنییەکان و داوا ڕەواکانی پرۆلیتاریا بوونی ئازادی

یەوە ەداری بە هەموو ملهوڕی و سەرەڕۆییەکانیسەرمایسیستەمی لەگەڵ ئەوەشدا ئەڵێن با  دەزانێت ،
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هەموو مافە  لەالیان.  دا هەبێتێگایەکیان لە ئابوری سەرمایەداریج بەمەرجی ، بمێنێت
 واڵتیان دەخرێتە الوەو چارەسەرکردن و داوا کردنەکەشی هیچ مانایەکیان نابێتدیموکراتیکەکانی هاو

ەکانیان و پارێزگاری لێ یی بەرژەوەندیندەخرێنن بۆ بە دەست هێناهاوواڵتیان هەڵ بەهۆی ئەوەی. 
کار بووە کان و یان داکۆکینەتەوەبۆرژوازی هەڵگری مافی یەکسانی دا ووردەکەی و لە کوێ .کردنیان 

ۆی لە سەروو هەموو پەرستی خەحمەت کێشان بێجگە لەوەی کە سوودە چارەنووسی کرێکاران و زل
هەوڵی بۆرژوازی ، ووردەبێت کێشەی نەتەوایەتی هەبوو؟ کام شوێن لە جیهاندا ، !ووە ئەمانەوە ب
ت و خەباتیشی لە یاری کردبێتوانیبێتی ڕێگا چارەی واقعی و مافی یەکسانی نەتەوەکانی ددابێت و 

جیاکاندا هەڵگری بیری مافی یەکسانی نەتەوەکان و لە وواڵتە جیا ێژە ؟ کاتێک ئەم تو!پێناودا کرد بێت 
ەریان بە دەوری سیاسەت و ئامانجی ئابووری خۆیان دا جەماولەگەڵ ئیمپریالیزمبە ناوی دژایەتی 

چەپی .  بووە و گەشەی پارێزگاری کردناندنێکیان لە پێناوی خڕهەموو هەڵ گرێداوە ،
،  مان پێڕابگەیەنێتدا دەیەوێت ئەوەلەم تێڕوانینەیووردەبۆرژوازی و هەوادارانی سەرمایەداری ، 

بە بۆرژوازی و نازناوی شۆڕشگێڕی و وودا بدات بە ووردە ژی پرۆلیتاریا لە مێدەیەوێت ڕۆڵ
بیکاتە باشترین بزووتنەوەی  بدات و سەردەمی سەرمایەداری لە قەڵەمقافڵەی شۆڕشگێڕیەتی سەر

تیئوری .  سەرمایەداری و ئیمپریالیزم گێڕانی دژ بە فرماسێۆنی کۆمەاڵیەتی ئابووریشۆڕش
ئەوە  لە داواکانیاندا  گێڕو کۆمۆنیزمی کرێکاری ،زمی شۆڕشمارکسی یانەیداڕێژەرانی ووردەبۆرژواز

فەری بۆ خەڵک و دابینی بژێوی النی کەمی خێزانێکی پێنج نە  دەکەن کە سەرمایەداریبەرجەستە 
ژمارە جیاوازی  یە بۆدابەشکردنێکی ڕەواو دادپەروەرانە نی هیچبنەڕەتدا ئەمە لە   . تخێزانەکانیان بکا

 خێزانێکی دوو کەسی و خوار پێنجبەنیسبەت  یپێنج کەس بژێوی خێزانێکیچونکە .  خێزانەکان
واتە نە ئەتوانێت .  بە نیسبەت خێزانێکی سەرو پێنج کەسیشەوە کەمە هەروەها کەسییەوە زۆرە ،

 بنیش بە یەکسانی لێیان بەهرەمەند  دەئینسانەکاننە  بژێوی تەواو و شایستەی ئینسان دابین بکات و
واتە کە .  یەسەرمایەداریجیاوازی ئابووری کۆمەاڵیەتی کە بەرهەم هێنانەوەی تەنها ئەوە نەبێت . 

هێزی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و  لەالی هەرسێ ، عاری داواکاری یەکانیان بێتو شی ئەمە خواست
 ، تەنها خواست و وویستی ووردە بۆرژوازی تیایدا بەرهەم دەهێنرێت( ع.ک.ک.ح)و ( آ.ک.ک.ح)

بەم پێیە ، ووردە بۆرژوازی داوای .  خواستەکانی کرێکاراندا جووت بن ماف ونەوەکو لەگەڵ 
کۆمەاڵیەتی ئابووری بەڵکوو داوای بەشی  انەی سامانی کۆمەاڵیەتی ناکات ،ەروەردابەشکردنی دادپ

 . سەرمایەداری و ئیمپریالیزمسیستەمی لە سامانی کۆمەاڵیەتی ،  خۆی دەکات

بووم و سامانی کۆمەاڵیەتی  ەوێت لەگەڵ سەرمایەداراندا وەک دەستە خوشک بەروواندەی    
 کە رالیزمیشمپیلیبرالیزمی ئ هەروەها .  بکەنبەش سەردەمی سەرمایەداری لەنێوان خۆیان

ئابوری سەرمایەداری خۆی  ەشەکانیکە تا بتوانێت گ خۆی بۆ ئەوە بەکار هێناوە ،یەکەی دیموکراسی
 .  کیسەو گیرفانەکانی پڕ بکاتبانک و و هەموو  ەیەنێتبە ئاستێک بگ

داویەتی یە پاڵ ووردە بۆرژوازی و چەپی ئێرانی ڕادێکاڵیزە کردنەی کە لە الیەکی ترەوە، ئەو     
کە وەالمی کۆمۆنیستیک بێت بۆ دیموکراسی بۆرژوازی  پرسیارەکەی ئەوەندە دوورە لەوەی وەاڵمی

دا (یەکەم)لە وەاڵمی پرسیاری  . و ئەوەندەشی بۆ دەبێژێت، کە هیچ جیاوازیەک ناکرێت لە نێوانیاندا
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و قڕی و گەلێک دیاردەی تری لەم چەشنە، دەست درێژی و ملهوڕی ئیمپریالیستی، قاتی  }دەڵێت 
سەرمایەدرایش لە الی توێژە زەحمەت کێش و ئەمانە دەتوانن، جگە لە ڕەخنەی پرۆلیتری، ڕەخنە لە 

ڕادیکاڵیزەی دەست کورتەکان و هەندێک بەشی ووردە بۆرژوازی و ڕوناکبیران پەرە پێ بداو 
ی جەند پێک هاتن. مپریالیستەکان دەیانەوێئە –بکاتەوەو لەو سنوورەی بترازێنێ کە لیبڕاڵ 

تەنانەت لە ئاستی تاکە وواڵتدا سۆسیالیستی لە ئاستی جیهانداو  -جەمسەری قودرەتمەندی کرێکاری
لەم . {(و پەرلەمانتاریزمسۆسیالیزم ،  عبداللەی مهتدی) ٥ل.  دەری ئەم ڕێبازە بێدەتوانێ یارمەتی

واتە ئەزمە ، و نەبوونی دا دەردەکەوێت کە تەنها قات و قڕی خزمەتکاری سەرمایەداریبۆچوونەی 
 بەاڵم لە کاتێکی تری.  بۆرژوازیووردە بێتە هۆی ناڕەزایەتی و دەنگ بەرزبوونەوەو هاتووهاواریدە

ووردە بۆرژوازی دەکەوێتە لە هەردوو کاتەکەدا  داری و بەرهەمهینان ،سەرمایەی سەرمایە گەشەی
واتە لە ئاستی سەرمایە .  کاتدەیەوێت لەت و کوتی دەەی گەورەو نەشتەری سەرمایڕەحمی ژێر 

پریالیزمیش هاوکاتە لەگەڵ و ملهوڕیەکانی ئیمهەروەها دەست درێژی .  یهێڵێتەوەبچووکەکەشیدا نا
، لەبەرئەوەی تاکە هۆی  دەداتەوەبە بیروکراتیەتی خۆی وەاڵمی پێ ، یەکانو قاتوقڕیئەزمە 

، کە حکومەتەکان  بۆ ئەوە ئەجەنگێتواتە ووردە بۆرژوازی .  خۆی کردنە لە دەسەاڵتیپارێزگاری
ڕادیکالیزە .  سەرمایەداراندا ریالیزم و دەسەاڵتی، نەوەک دژ وەستان بێت لە بەرامبەر ئیمپ نەیان هاڕن

سازی بەرگی یەنێت ، کە بە دوای ڕیفۆرم و چاکتەنها یەک واتا دەگە،  بۆرژوازیووردە بوونی 
خنەی توندو قایم نییە ، لە سیستەم و بۆرژوازی ڕەواتە ڕادیکالیزمی ووردە.  یەسەرمایەداریسیاسی 
، ئاڕاستەی  نابێتە ڕێگا ڕۆشن کەرەوەی شۆڕشی کرێکاران.  یەکانی سەرمایەداریپەیوەندی
، ڕێگروو  زۆرترین جاریان ئامانجی.  شیان بە ئاڕاستەی تاودانی مێژوودا ناڕواتسیاسی

بوونی کالیزدا ڕادیلە ئێستا.  نە بووە لە ڕێگای خەباتی چینایەتی کرێکارانداهەڵخەڵەتێنەرا
،  ڕوودێت ، کە توێژێکی دوو بۆرژوازی، بەمانای واتاو ناوەڕۆکی چەپی ووردە بۆرژوازیووردە

دڵی هەوادارانی کۆمۆنیزمی بۆرژوازی ، لەگەڵ ئەمانەشدا .. خەیاڵی بووە لە ئاست شۆڕشی کرێکاراندا
، ڕەخنەی توندو قایم دەگرێ لە  سۆسیالیستی –کرێکاری بەوە خۆش دەکات کە چەند جەمسەری 

ێک کات ، لە درۆیەکی ڕووت بەوالوە هیچی تری لێ سەوزنابێت.  سەرمایەداران و ئیمپریالیزم
یاتر یئتالفانە لەوە زئواتای ئەو  یئتالفێک دەکەن ،ئ،  ەند جەمسەریڕێخراوێک یان چەند ڕێخراوێکی چ

 ییەو نابێتە ڕێچکەی ئۆرجیناڵین ناگەیەنێت کە سیاسەتی کۆمۆنیستی زانستی زاڵ و قودرەت مەند
 یەتالفیان نیئیئکۆمۆنیستەکان بەرەی هاوکاری و یان بەرەی  . بزووتنەوەی ئەو چەند ڕێکخراوییە

رژەوەندی توێژو یەکیان لەگەڵ بەنەزەریو هاووە هیچ هاوبەشی .  لەگەڵ هیچ توێژو چینێکی تردا
 بزووتنەوەی سەربەخۆیی خۆیان هەیە ،بەڵکو سیاسەتی سەربەخۆیی خۆیان و .  یەچینەکانی تردا نی

و یەکانیان کۆبوونەتەوەی تر لە دەووری ئامانج و داخوازیکە بە جیاواز لە هەموو تویژو چینەکان
بە سیاسەت و ێت بببۆرژوازی زاڵی سیاسەتی  کخراویکی کرێکاری ،نەوەکو هەر ڕێ.  دەبنەوە

گرتووتە بەرو بدەین کە سیاسەتی دژی ئیمپریالیزمیان  یانلە قەلەم بۆرژوازی ، واووردە ئامانجی 
مێژوو  گۆڕان و هاتنە کایەی سەردەمێکی نوێی جەنگێک ڕەوایە کە بۆ تەنها.  لەگەڵیدا دەجەنگن

واتە .  ، لە جموجۆڵیدایە کە بە هاوخەباتی کرێکارانی کۆمۆنیست ، ێت لە الیەن کرێکارانەوەدەگێڕ
نەی ەوسێنەراچەتێکدا دەستی ڵناتوانێت لە ئاستی جیهان و چوارچێوەی دەوووردە بۆرژوازی 
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کردنی کەرایەتی واتە تەنها نۆ.  کەم و سوک بکەن و کۆتایی پێ بهێنن سەرمایەداران لەسەر کرێکاران
کە  کە بڕوای وا بێت ، ەکاتوا لە کەسێک د بۆ ئیمپریالیزم و سەرمایەداری ،یە بۆرژوازیووردە

بارێکی باشتردا سیاسەتی ئیمپریالیزم بە دژی دە بۆرژوازی لە سیاسەت و ئامانجیدا دەتوانێت وور
، بەشێوازی داوای دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بکات بۆرژوازی ناتوانێت واتە ووردە.  وەرچەرخێنێ

بەڵکو .  سەرمایەداراندا هەیەنە دژایەتیشی لەگەڵ دیموکراسی  جۆراوجۆر دژایەتی دەکات ،
ووردە بۆرژوازی .  ، بۆ سەرمایەداران دەڕازێنێتەوە دالە قاڵبێکی فەلسەفیدیموکراسی بۆرژوازی 

واتە .  لەناو کرێکاراندا کارو فرمانی زهنی و سیاسی خۆی دەباتە پێشەوە  دەبێتە ڕێگرو فریووکارانە
دنی بەهای تیئۆری ووردە بۆرژوازییە کر ئەرزش، بێ  یەکانکێک لەسەر شانی کۆمۆنیستە زانستیئەر

ە بۆ ئەوەی دەست لە سیاسەتی ویانەگێڕانەفشاری شۆڕشخرانە ژێر  لەناو کرێکاراندا و
،  کە کرێکارانی کۆمۆنیست داوای دەکەن پرۆلیتاری دیموکراسی هەروەها .  کارانەیان هەڵبگرنفریو

یەکانی انەی کە ناکۆکن لەگەڵ بەرژەوەندیچینیە بە هەموو ئەو توێژو یتاقە وەاڵمی دروست و مێژوو
 . چینی کرێکاردا

 

 

 

 

 

 

 بەشی حەوتەم

 کراسی و هەڵبژاردندیمو
 

، دەنگ  دان بە هەر حیزبێکواتە دەنگ.  دان بە حکومەت و دەسەاڵتەدەنگهەڵبژاردن پرۆسیسی     
دانەکان دەنگ.  حکومەت بکاتهەتا ڕابەری  ، دانە بە دەسەاڵت و سیاسەت و مەنهەجی ئەو حیزبە

لە سیستەمی .  یەکانی داهاتوو دەکەنوارچێوەی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیدەست نیشانی چ
یان بووێت و وەست دەبێت کە حیزبە گەورەکان چیدا، دیموکراسی هەلبژاردن بەوەوە پەیسەرمایەداری

 . دەکەنەوە ، لەو چوارچێوەیەدا، دەنگدان سنووردار نەوێت
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ی سیاسەت و دان و هەڵبژاردندیموکراسییەتی دەنگ ، یەتی سەرمایەداریکەواتە دیموکراسی    
،  یەدانێکی گشتی ئاشکرادا نیەنگ، لە چوارچێوەی د دانەکەیانئەوان دەنگ.  یەمەنهەجی سەرمایەدار

یە نامۆ ەوە ،(دژایەتی)سیاسەتی سەرمایەداری خستە  دانێکهەر دەنگ. دانی پشت پەردەیە بەڵکو دەنگ
سیاسەتی چینایەتی دژ بە  سیاسەتەکە یە کەلێرەدا مەبەست لەوە نی. و ڕێگای پێنادرێت 

ونی هەبوو ئەوا هەزارو یەک ە بو(دژایەتی)ئەم  ، بەڵکو لەناو خۆشیاندا ، سەرمایەداران بێت
ڕەفاهی  بۆ نموونە ئەوەی کە لە تورکیادا ڕووی داو حیزبی.  لە بەرامبەر یەکتردا پیالنگێڕی دەکەن

دژ بە بەڕێخرا گێڕی سەرمایەداری ئیسالمی زۆرترین دەنگیان هێنا  بەاڵم بە  هەزارو یەک پیالن
تە ، سەرۆکەکەی و حیزبەکەشیان خس( پشتەوەیەەتیکی تری لە یاسکەس)سەرمایەی مۆدێلی ئیسالمی 

قبووڵ  ستیان هێنا ،ەکان لە جەزائیر بە دەیان ئەو دەنگە زۆرەی ئیسالمی.  بەردەم دادگایی ئەو وواڵتە
ئەمانە و ڕووداوەکانی تری .  داکردن لە دەسەاڵت ن سەرمایەداران خۆیانەوەو ڕێگرینەکردنی لە الیە

و سیاسەتی زاڵیش ن کە سیاسەتی ئەمڕۆکەی جیهان دەگەیەنئەوە پێش و دوای ، هەر هەموویان 
و  یە کۆمەاڵیەتیوەندی، پەی سەرمایەداری کە مۆدێلێکی تری بەرگ و ڕوکاری ڕێگە بەوە نادات 

ڕۆکی جیاوازو هەمان ناوەڕێچکەی  ، بە هەمان بەرگ و مۆدێلی ئیسالمیەکان ییەکانسیاسی
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم حیزبانەو .  ێکی سیاسی و ئابووری بکرێتسەرمایەداری و ئاڕاستەی جەمسەر

ئابوری  پەیوەندی توندو تۆڵیشیان بە ڕاگرتنی پەیوەندی هەموو حیزبەکانی تری سەرمایەداری ،
لەبەر ئەوە دژ بەم  ، سەرمایەی شارنشین و گەشەکردوو.  یەوە هەیەوکۆمەاڵیەتی سەرمایەداری

و علمانیەت  وانیش شارستانیەتڕەووتانە ناجوڵێتەوە کە گوایە ئەم ڕەووتانە کۆنە پەرستن و ئە
یە ، لەبەرئەوە بوون نقووم دا ی کۆنەپەرستیو بۆگەناو ی لە لیتەبە تەواو بەڵکو خۆشییان ڕێبازیانە ،

 ،لەبەرئەوە دەجەنگن دا لە بەرامبەر ئەم ڕەووتانە..  ەرستی خۆی زیندوو دەکاتەوەپجارێکی تر کۆنە
بەرامبەر بە  جیاوازو جەمسەرگیری درووست بکەن ،ئەم ڕەووتانە سیاسەتی ترسی ئەوەیان هەیە 

ملمالنێی ناوچەیی بکەن لەگەڵیاندا ، ی بەڕێ بخەن و نۆپۆلسەرمایەداری جیهانی مۆ
گۆڕانی پەیوەندی  یئەمەش بە شێواز.  بخەنە ژێر هەڕەشەی لەناو چوونەوە بەرژەوەندیەکانیان
بەڵکو ملمالنێی سیاسییە لە بەدەستهێنانە .  یەی نیاز بە پەیوەندی سەرمایەدارکۆمەاڵیەتی جیاو

بەڵکو ئەمەریکای  ، یەئەوروپا نیبەشێکی ەنها بۆ ئەفریقاو ئاسیاو ئەمە ت.  یەکانی جهیاندائابووری
بەرژەوەندی  ، شەڕی سیاسەتی یانپەرستانەکۆنە یەئەم شەڕە ناوخۆی . یشی گرتووتەوەالتینی

سیاسی و ئابوری  دەست بەسەرداگرتنی دەسەاڵتی مۆنۆپۆڵی جیهانییە ، لەپێناوی سنووردارکردن و
بە دەست هێنانی زیاتری بازاڕەکان و قازانجی زیاترو  . داجیهانجیاکانی جیا یەکتریە لە ناوچە

ئەو سەرۆک خێڵ و  و گەورەترین سەرمایە دەخەنە خزمەتی ئەم سەرۆک حیزبە نیان ،دەستکەوتەکا
راتیەت ناوزەند کردنیان و داوای کار بە دەسەاڵتی عەسکەرتاریەت و بیروکلەسەر دەسەاڵتی

دا هەبێت و ناونیشانی درۆ زی دەکەن و کە چەندێتی حیزبی تیابۆرژوادەسەاڵتی دیموکراسی 
ئەم پرۆسەیە لەپێناوی شدا لەگەڵ ئەوە.  تی گۆڤارو ڕۆژنامەکانیان دەبێتمانشێ ان وگەورەکانی

چاوەکان و ناوی حیزبەکان و سەرۆک خێڵەکان هەمان دەسەاڵت دەبێت و سەرووبەرگری لە
ی لە پێناو پرۆسیس کردنو هەڵبژاردنی سەرمایەداران  انەدا ،لەم هەلوومەرج و سەردەم.  دەگۆڕێت

گرتنی بەاڵم دیموکراسی پرۆلیتاریا ، بە دەستەوە . کردنەوەی دەسەاڵتی خۆیانەزیندوو کردنەوەو تازە
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داوای  دەدەن ، بە ئاشکرازۆرینەی کرێکاران دەنگی پێ تی ،و دەسەاڵتی خۆیە کوتەکی شۆڕشگێڕی
 .، لە پێناو سەقامگیر بوونی کۆمەڵگادا  وەک چین بوونیان هەبێت لەناوبردنی خۆشیان ئەکەن

 (آ.ک. ح) و ( آ .ک.ک.ح)و ( ع .ک.ک.ح) لیبراڵی ئەو تێڕوانیانەی کە ووردە بۆرژوازی ڕابەری     
 . یەهەڵقواڵوی دێدگای ووردە بۆرژوازیڕیاکارانەیەو تێڕوانینێکی زۆر  هەیانە لەسەر هەڵبژاردنەکان

تەنانەت یاساکانی هەڵبژاردن باسی ئەوە هەر ناکەم کە  }دا دەڵێت( سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم)لە     
وواڵتی جیهان ئێستاش گەلێک الیەنی غەیرە دیموکراتیکی تێدایەو بە جۆرێک داڕێژراوە کە لە زۆر 
، کە نوێنەری بەشێکی بەرچاوی خەڵکی  کۆلەکان و کەمایەتی یەکانی ناو پرۆسەی هەڵبژاردنحیزبە چ

مانەکان وەال ، بە گشتی لە پەرلە کۆمەڵن بەاڵم ناتوانن زیاتر لە نیوەی دەنگەکان بە دەست بینن
 سۆسیالیزم و،  عبداللەی مهتدی) ٠٩ل.  یەدەنرێن وە یا بە پێی دەنگەکانیان نوێنەریان نی

لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن و دیاری بەرگری کاری سەرمایەداری ، لێکدانەوەی  ئەم. {(پەرلەمانتاریزم
بوون و نەبوونی کان و لەوێوە دەست نیشان کردنی دیموکراتیک ڕێژەی دەنگدەرەکردنی 

ی نوێنەرایەتی کە دەیەوێت بڵێت هەڵبژاردنەکان بە پێبێجگە لەوە  هەلبژاردنەکان ، هیچ ناگەیەنێت ،
چونکە .  ئەم پرۆسەیەی هەڵبژاردن پرۆسەیەکی دیموکراتیک دەبێت ئەوا، بازنەیی نەبوو بوو  ڕێژەیی
بە تەنها بەشدار .  گیر دەبێتە یان وەزارەتێکیان دەستیەکانی پەرلەمان و، کورسی چکۆلەکانیش حیزبە

.  ناگەیەنێت ، پرۆسیسی دیموکراتیک بوونی هەڵبژاردنەکانی سەرمایەداری بوونی حیزبە چکۆلەکانیش
( بازنەیی)کە لە هەڵبژاردندا جۆری هەڵبژاردنەکە دائیری  یە ،سەر ئەوە نیلەێشەکان کە لە بنەڕەتدا ک

یەک ناگەیەنن کە شایەنی پیا ، چونکە هەر بارێکیان لە هەڵبژاردن هیچ جیاوازی دەبێت یان نیسبی
دەسەاڵتی سەرمایەداران و بۆرژوازییە ، وو کردنەوەی جارێکی تری دتەنها لە زین.  هەڵدان بێت

ە بازنەی بە تاڵی هەڵبژاردنی نوێدا نەبێت بوونیان لێکاران و خۆش باوەڕڕوان هێشتنەوەی کرچاوە
هەر ئەو کاتەی کە هەڵبژاردنەکان نیسبی دەبێت و حیزبە چکۆلەکانیش کورسی . یە هیچی تر نی

ناتوانن بڕوای زۆرینەی خەڵک بن لە  ت لە پەرلەمان و حکومەتەکانیاندا ،پەرلەمانیان بە نسیب دەبێ
تا  ، کومەت هەبێتناو پەرلەمان و ح لەسەر سیاسەت و یاساکانی پەرلەمانداو دەوری کاریگەریان

حیزبەکانی چەپ و  . ببنەوەبەرەنگاریان  و  ەنلەمەنگەنە بد بتوانن سیاسەتی حیزبە گەورەکان
.   ی حیزبێکی شۆڕشگێڕی پرۆلیتاریا نابێتهیچیان لە ئاست بۆرژوازی بەهەمووناونیشانەکانیانەوە ،

بێجگە لەوە نەبێت کە  ، ناگەیەنێتهیچ  ، ناو پەرلەمانەوە داواکردنی  حیزبە بچووکەکانیش بۆ چوونە
داکۆکی لە  تیایدا و ووردە بۆرژوازی دەیەوێت سەهمی خۆی بباتە ناو پەرلەمان و حکوومەتەوە

کان دەبێت بچنە چوارچێوەی ئیئتالفێکەوە کاتدا حیزبە گچکەلە زۆرترین .  یەکانیان بکەنبەرژەوەندی
دەبنە گوێ ڕایەڵی  .کەن تا بتوانن لەو ڕێگەیەوە پارێزگاری لە خۆیان ب ، ەکانلەگەڵ حیزبە گەور

سیاسەتی حیزبی ئەجێندای ، واتە  کاندەنگیان دەبێت بە دەنگی گەورە ، سیاسەتی حیزبی گەورە
اتوانن دەنگیان سەربەخۆیی خۆیان لە دەست دەدەن و ن دایانم بارەشلە.  گەورە دەبێت بە سیاسەتیان

دەکەونە دەرەوەی  دا ،(دائیری)ەڵبژاردنی بازنەیی دا یان لە ه بێت ، ی هەڵبژاردنەکاندەنگی دەرچوو
یە ئەوتۆی نابێت یان کاریگەریان نیدەنگیان بوونی  لە هەردوو بارەکەیاندا ،.  پەرلەمان و حکومەت
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، هەموویان بەگەورە و گچکەکانیانەوە ، ڕووەکانی یەک  سیاسەتی حیزبە گەورەکانئەجێنداو لەسەر 
 .  دراون

، چەپی ی سەرمایەداری مەتوحکدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و لەسەر مەسەلەی دەنگ    
پێموانیە کەس بتوانێ  ، لە بابەت وسەرچاوەی ئاڵ و گۆڕەکان} لە هەمان چاوپێکەوتندا دەڵێت لیبراڵ 

مافی هاوواڵتیاندا پێک هاتوون و وە دەست هاتنی حاشا لەوە بکا کە ئەو ئاڵ و گۆڕانەی لە زەمینەی 
مافی دەنگ دانی گشتی، سەرەڕای موقاوەمەتی بۆرژوازی و حکومەتەکانی و دیارە سەرەڕای 

،  مەاڵیەتی کرێکارانکۆ تییەکان و خەباریکاریە کشهێزی شۆڕناڕەزایەتی پەرلەمانەکانیش، بە 
، یانی بەهێزی خەباتێکی بەدەر لە پەرلەمان لە الیەن موخالیفانی پەرلەمانەوە ...بزووتنەوەی ژنان و 

ئەمجار پەرلەمانەکان و حکومەتەکانی بۆرژوازی دی هاتوون و وەلە پلەی یەکەمدا بە هێزی کرێکاران 
. {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم عبداللەی مهتدی ،) ٠٣-٠٩ل.  ناچار بوون ئەم ئاڵ و گۆڕانە بسەلمێنن
کردن لە دیموکراتیک بوونی بێجگە لە بەرگری دەستی داوەتێ ، ئەم خۆش باوەڕییەی ووردەبۆرژوازی

هەڵبژاردنی مێژووی پرۆسیس کردنی  . ایەداری ، بەکەڵکی هیچی تر نایەتهەڵبژاردنەکانی سەرم
ەداری لە مێژووەکەیدا دەدەن کە خودی سەرمایسەرهەڵمێژووانەوە ، لەو  داەکانگشتی لە پەرلەمان

ەو ترس ل. لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگاکانیاندا ، بەتایبەت لە ئەوروپا و ئەمریکادا  ژە بووەتووشی تەنگ
چارەنووس سازە بۆ کردەیەکی ،  مێژووەوە یەک بەسەر ئەمتمیەتە مێژووییەی کە بووەتە تارماییەح

 رێت و درێژە بە تەمەنی بۆگەن بوویێت لە بەرامبەریدا خۆی ڕابگسەرمایەداری دەیەو. ! کۆمەڵگا
ی و جارێک جەنگی ناوخۆیی یەکانجەنگە جیهانی یەکان و کاول کاری واتە جاریک لە ڕێگەی.  بدات

الیەکی ئەستێرەو لە کۆنەپەرستی قێزەوون و جارێکیش جەنگی دژەشۆڕشی دەگۆڕێت بۆ جەنگێکی 
یەوە دەسەاڵتی خۆی دەنگدانی گشتی بەهۆی بلۆک و لەئەمالشەوەردی نێوان دوو ترەوە جەنگی سا

شۆڕشەکەیان دەستیان لە ، کرێکاران  دیاردانە دەیەوێت ڕووداو  سەقامگیر دەکاتەوەو بە هەموو ئەو
مێژووی خۆیاندا لە سەرەتای ئەوان .  گێڕانەیان لەناو بەرنهەوڵی شۆڕش کردە و وبەرببێ 

بێ گومان ئازادی ) یەەیەک باسیان لە ئازادی دەکرد ، بەاڵم کام ئازادیتنەووەک بزوو، دا سەرهەڵدانیان
کارە لە الیەن کاردا لەالی کرێکاران و ئازادی بۆ کڕینی ئەم هێزەی  لە فرۆشتنی هێزی

گەریانە  ، م ئەم کاریبەاڵ.  سەر پەرلەمان ستە کاریگەری لە دەرەوە هەبوو، لەڕا (.سەرمایەدارانەوە
 . بزووتنەوەکان ت ، نەبوونەتە پێشڕەفتی ئەگەر ڕێگر نەبووبێ

پشووی ڕەسمی  ی مارس بە ڕەسمی هێشتا ناناسرێت و١، ڕۆژی  لە زۆرێک لە وواڵتانی دنیادا      
، وەک هەیە  کەواتە زۆرێک لەو یادو بیرەوەریانەی کە پەیوەندە بە شۆڕش و چینی کرێکارەوە.. یەنی

یان بە مێژووی ی دیارکە پەیوەند ئەم دوو شۆڕشە شۆڕشی کۆمۆنەی پاریس و شۆڕشی ئۆکتۆبەر،
دا تشریع کراوە و بە پشووی ، لە کام پەرلەمان و حکومەتەکانیان خەباتی چینی کرێکارەوە هەیە

باسی  ئەوەی وانە بێژانی سەرمایەداریکەواتە .  ڕەسمی دەناسرێت و ڕێگەی لە یاد کردنەوەی ناگرن
 لەمان و حکومەتەکانی سەرمایەداری ،کردووە بۆ سەر پەر لە هێزو تواناکانی خەباتی چینی کرێکار

، هیچ نییە، بێجگە لە خۆش  داسەرمایەداریسیستەمی هەڵبژاردنی گشتی لە  سیس کردنیپرۆ

file:///C:/Users/Goran/Desktop/Downloads/www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 58 
 

بیرو هۆش کردنی پەرلەمان و حکومەتی سەرمایەداری و دروست بۆرژوازی بە باوەڕبوونی ووردە
 . و هەڵبژاردنی گشتی ئەم دەسەاڵتە بە پەرلەمانو پەیوەست بوونی گیانی کرێکاران و

ین چینایەتی چینی کرێکار بکە ەوە سەیری کاریگەری خەباتیگۆشەنیگای کەواتە ئێمە ئەبێت لەو    
 پێویستی ژیانی خەبات و تێکۆشان و خواستی شۆڕشیدڵخوازو  لەسەر پەرلەمانەکان کە یاسای

 ، ڕێگەی پێ نادرێت داپەرلەمانەکانی سەرمایەداریێک لە ئەم حاڵەتە بە هیچ جۆر .  کرێکارانی تێدا بێت
لە کە ووردە بۆرژوازی داوای هەرچ جۆرێک لە ژیانی ڕیفاهی دەکات ) مارکس ووتەنی  . 

کەواتە ( یە ێژ بوونەوەی ژیانی سەرمایەداریداواکاری در.  داچوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداری
وکراتیکی بکەین کە واعیزە خوێنانی اتیک و نا دیمسەیری پەرلەمان و دیموکر لەو گۆشەنیگایەوەنابێت 

 دەبێتە..... کە لە ناو پەرلەماندا  بەڵکو ئەو تەشریعانەی.  و دەکاتباسی لێوە کردووە سەرمایەداری
لێرەوە دەتوانین دەست نیشانی  ، نیاساکانی پەرلەماجێ کردنی پەیڕەوی کۆمەڵگاو دەسەاڵتی جێبە

پەیوەندی  وفریوودەدەن یەو کرێکارانی پێ دیموکراسی بۆرژوازی، کە  دیموکراسی یەکەیان بکەین
 .  کاری بە کرێ درێژە پێدەدەن

ی ناوکگۆڕینی ناوەڕۆک و ئاڵوگۆڕەکان لەسەر  لە بڕواو دیدی کۆمۆنیستە زانستیەکاندا ،    
 رانلەسەر ڕووکارەکانی دەرەوەی پەرلەمانی سەرمایەدا وکوە، نە یەیاساکانی کۆمەڵگای سەرمایەداری

دەڕوانێت پێی لە دەرەوەی سیاسەتەکانی پەرلەمان گوێ لەمستی سەرمایەداری ئەو بۆ چونانەی کە . 
هەروەها ئەوەندە لە  ، دێنێت و سیاسەتی دیماگۆجیانە پەیڕەو دەکاتتەنها خۆش باوەڕی بەرهەم ، 

درێژکردنەوەی  ، هەوڵی لەپێناوی ستراتیژی دەخرێتە پێناویەوە ، کە پرسی دا دەتوێتەوەناو ڕیفۆرم
ەرلەمان ن کە لە ڕووکاری دەرەوەدا پئەم بارەش بەوە دەبین. سیستەمی چەوسێنەرانەی سەرمایەداریە

داواکاری ڕیفۆرمیستانەی کرێکارانەوە هەیە  کەی پەیوەندی بە ڕیفۆرم وەگۆڕانکاری کردووە و کێش
.  ارانی پێ لە مەنگەنە بدەنهەر چۆنێک بێت ئەم ڕیفۆرمانە بە پێشڕەفتێک دابنێن و بزووتنەوەی کرێک

دیموکراتیک  وەکواتە ڕیفۆرمی گەورەی  .هەیە  انەیێکی شۆڕشگێڕیرم ڕۆڵۆڕیفواتە لە الی ئەوان 
یفۆرم مانای بەاڵم ڕ. لە کارە هەرە گەورەکانیانە  ،( بە ووتەی خۆیان)ەکانی پەرلەمان بوونی هەڵبژارد

 هێشتنەوەی هەمان پەیوەندی پێشوو دەگەیەنێتەوتەو جێکبەڵکو مانای  ئاڵوگۆڕ پێک ناهێنێت ،
 کردووە ،انە هزرڕۆشنیان لەسەربۆرژوازیووردەهەروەها ئەوەی کە ئەم . بەماکیاجێکی شێواوەوە 

ئەو واتایانەی .  ڕەفتێک دانانرێتناگۆڕێت و لەگەڵ ئەوەشدا بە پێش ناوەڕۆکی بۆرژوازیانەی پەرلەمان
، ئەوە دەگەیەنێت کە  دا هەیەازی و سەرمایەداریگوێ لەمستانی بۆرژوکە لە بۆچوونەکانی 

اخوازی و ئاواتەکانی بخاتە چوارچێوەی د،  خەباتی چینایەتی کرێکاران و بزووتنەوەکان و ناڕەزایەتی
 بڕازێنێتەوە  انەووردە بۆرژوازیدیدو بۆچونی یەوە و ئارایشتی سەرمایەداری بە خشڵی سەرمایەداری

بزووتنەوەی  فێڵێک بەکار بهێنن و دروستی بکەن تا بتوانن ئاڕاستەیوچ درۆو فڕ ئەوانە دەنازانن . 
دا بەشێک ببەن و لە چوارچێوەی سەرمایەداریدا ی کرێکار بە ئاڕاستەی ڕیفۆرمیستیگێڕی چینشۆڕش

شڵەژانێک بخەنە بەردەم ڕەوتی خەباتی  ، لە داهاتی کۆمەاڵیەتی بۆ خۆیان بە دەست بهێنن
 . کرێکارانەوە
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 و درایەتی باس دەکاتدوو شتی زۆر لێک جیا ، گوێ لەمستانی لیبراڵیزم ،  پرسیارێکدا لە وەاڵمی    
وە کە خۆیان بە هۆی اعترازات و سەرە ئەو پێش ڕەفتانەی }یەوە و دەڵێندەخاتە ناو بۆچوونەکانی

چ گۆڕانێکی کەم و زۆریان لە ا سەپێنراون، هیەر بۆرژوازیدوتنەوەکان و شۆڕشەکان بەسبز
 )٠٣ل.  ناوەڕۆکی بۆرژوازی پەرلەمانەکان دا پێک نەهێناوەو ناشتوانێ ئەمە بکەن چێوە وچوار

، ڕیفۆرمی دەرەوەی  ەکانتمەبەستی پێشڕەف. {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم،  عبداللەی مهتدی
کەواتە ئەم پەرەگراڤە دوو ناوەڕۆکی لێک جیا .  دالیبرالیست هەڵبژاردنەکانە لە پەرلەمانی بۆرژوازی

 ، دا سەپێنراونکە بەسەر بۆرژوازی ی کرێکارانەبێت بزوتنەوەکان و شۆڕشەکانئ .  بەیان دەکەن
 لە شێوەی دەرەوەی بتوانێتبکات و درووست دا و ڕێسای سەرمایەداریلە یاسا  گۆڕانکاری

و نە ەوئەگینا نە بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە بو.  دەرەوەی سیاسەتەکانی سەرمایەداری واوەتر بچێت
ووردەبۆرژوازی خزمەتکارانی لیبراڵیزم یان  . داسەپێنراو بووە بەسەر سەرمایەداریکی زایەتیەناڕە

 ەماندا ، لەالیەکی ترەوەیەک کراوە لە پەرلکە پێشڕەفتی ێت ،دەیەوێت ئەوە ڕابگەیەن
لەوەدا تەنها ڕەفتەکان پێش.  داوە بە ڕیفۆرم لە دەرەوەی هەڵبژاردنەکاندابزووتنەوەکانیشیانی گرێ

،  ئەم دیدگایە.  یەوەستراوەتەوە بە مەرجی خاوەندارێتیەبینێتەوە کە هەڵبژاردنەکان نەبەد
ووردە بۆرژوازی دەیەوێت .  سەرمایەداریڕازاندنەوەی بۆ  پاساوهێنانەوەو چەکوشکاری کردنە

کۆمۆنیستە لە الی .  ، بە جوانترین شێوە نیشان بدات سەرمایەداریشێواوی نەخش و نیگاری 
هێنانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و پرۆسیس کردنی دەستبەپێشڕەفتیەکان بەندە بە زانستیەکان ، 

 .تێپەڕیکردووە و دەرکەووتوە  لەوەسەرمایەداری  لەبەرئەوەی فرماسیێۆنی. دیموکراسیەکەی 
ئابوری بە ، پەیکەری سیاسی و  بیانووەوەو  پینەوپەڕۆیەوێت بە هەزارو یەک بۆرژوازی دەووردە

لەالیەکی ترەوە ، ووردەبۆرژوازی هەروەها  . داو بۆچوونی ئینسانی ڵێتەوە لە ئاوەززیندوویی بهێ
ینێتەوە کە شۆڕشە مافی هاوواڵتی بوون و بەشداری کردنیش لە هەڵبژاردنەکاندا بەوە دەبلیبراڵ ، 
ە ناکرێتەوە کە ەاڵم بیر لەوب، هێناوە بزوتنەوەکانیان ئەمانەیان بەدەستو کان یەکرێکاری

و ، زیندوهێشتنەوەی پەیوەندی کارسازی سەرمایەداری بووە کەوتەکانی تەنها لە پێناوی چاکدەست
بە پێچەوانەی }  دەڵێن ئیلهام بەخشانی سەرمایەداری .لە ناو پرۆسەی بەرهەمهێناندا سەرمایە بووە 

کرێکاران وەک یانی ،  پەرلەمانی کۆن، ئەوە نیە کە کۆیلەکان مافی ئەوەیان نەبێت کە بچنە یونان
، بە هۆی خەباتی کرێکاری  یەئەو بێ مافی.  یەکۆسپێکی قانونی لەسەر ڕێگایان نیچینێکی کۆمەاڵیەتی 

لە ناو  ەو بێ مافییەی پێک هێنا بوو ،کە ئیمکانی لەناو چوونی ئلە هەل و مەرجێکی دیاری کراودا و 
، بۆرژوازی ئامادە نەبووە ئەوە  یەکانبزووتنەوە کرێکاریۆی شۆڕشەکان و سەر ئەنجام بە ه.  چووە

 )٠٢-٠٥ل. هەموو دانیشتوان دەگرێتەوە نەک تەنها خاوەنانی مالکیەت (( هاوواڵتی))بسەلمێنێ کە 
یان هەیە لە سیستەمی دانگکرێکاران مافی دەن . {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم،  عبداللە مهتدی

ڵ بدەن ئەوا ی کۆمەئابوری و سیاسی کۆمەاڵیەتی و دەنگ لەسەر گۆڕان بەاڵم ئەگەر.  داسەرمایەداری
دا هەڵنەکشاوە و دەسەاڵتی ، لە خوێن کام شۆڕش.  ەگرنەوەبە ئاگر و ئاسن وەاڵم وەرد

لە چوارچێوەی بۆ نوێنەرانی خۆیان نیە بژاردنەکانی کرێکاران واتە هەڵ. ناوچوبێ سەرمایەداران لە
ان و دهەروەها کۆیلەکان لە کاتی خۆیدا مافی دەنگ.  دایەمایەداریدەسەاڵتی هەڵبژێردراوی سەر

هەروەها  . ۆر نەبووەبەشداری کردنیان لە دەسەاڵتدا نەبووە ، شۆڕشەکەشیان بێ خوێن ڕشتنێکی ز
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 (٣٩)گیراندا چۆڵ نەکردوو کۆمۆنەی پاریس ، سەرمایەداری بەدڵی خۆی دەسەاڵتی لە بەردەم شۆڕش
.  گێڕی و هێرشەکانی سەرمایەداری نەبووەپیالن، بە بێ  ڕۆژیش لە تەمەنی ئەو دەسەاڵتە

کەن و لە سیستەمی ئەتوانی بەشداری هەڵبژاردن بیەکان لەوەدایە کە کۆیلەکان نەیان جیاوازی
کرێکاران مافی دەنگ دانیان هەیە وە دەست بردنیش بۆ دەسەاڵت و پەرلەمانی  سەرمایەداریدا

لە هەڵبژاردن و دەنگدان لەوێدا بێ ماف کردنی کۆیلەکان .  اران وەاڵمی ئاگرو ئاسنی دەبێتسەرمایەد
ی کرێکاران بۆ هەڵبژاردن و دانلێرەدا مافی دەنگ.  تدەنگ بۆ خاوەن کۆیلەکان دەبێ، دەسەاڵت و

 . بەیعەت دانە بە سەرمایەداران 

 اڵتیو، هاو دایەداری لە مانیفیستی خۆیمی سەرماسیستە . دان دایەبێ مافییە کە لە مافی دەنگ     
، مانای  اڵتی بونی کرێکارانوم هاو، بەاڵ هەموو چین و توێژەکان دەگرێتەوە بوونی بەیان کردووە ،

، لە خەبات و کاریگەری و ڕۆڵی  چینی کریکارە ت دان و توانەوە و لە بەین بردنیلە دەس
تی ورو دەسەاڵوەی سنوخۆی ناخاتە چوارچێ جیهانیدا پرۆلیتاریا پەیوەندی لەبنەڕەت. گێڕی شۆڕش
 انەیچینایەتیبوونی پۆشی پەردە  یان هاو نیشتمانی و هاوواڵتی ، اڵتەوە تا بە هاوشاریویەک و

                    .وواڵتە جیاجیاکنیش بێت ، ئەگەر نیشتەجێی  مێژوویەکەی الببرێت بکرێت و لە ڕۆڵە 

پەرلەمان، لە هەندێک  } دا دەڵێتلە وەاڵمی پرسیارێکیووردەبۆرژوازی گوێ لەمستی بۆرژوازی     
، هەرگیز مەیل و وویستی ڕاستەقینەی جەماوەر  دا نەبێت(( استثنایی))وسات و سەردەمی هەڵکەوت 

 مجمع))، بەڵکو لە باشترین حاڵەتدا وویست و مەیلی جەماوەر بە شێوەیەکی تەحریف کراو لە  نانوێنێ
سۆسیالیزم و  عبداللەی مهتدی ،) ٠١ -٠٣ل.  دا دەنوێنێ(( ی قانونی بەرهەڵست کارانی جەماوەر

سەرمایەداری نوێنەرایەتی هزری بۆرژوازی و بەرژەوەندی کاتێک کە پەرلەمان . {(پەرلەمانتیزم
ندی بەرژەوەبە مانای .  جەماوەر نانوێنێهەموو دا وویستی ڕاستەقینەی ، لە هیچ کاتێک دەکات

کە ئەم  بێت ،( یاستثنای)ئەبێت کام حاڵەتی  تەواوی داخوازی و بۆ پێویستییەکانی جەماوەر ،
 ، ئەمەش پەرلەمان نوێنەری کام داخوازی بووە و دەبێت ؟ ! باسی لێوە دەکات حەریفەی بۆرژوازی

 . لە درۆیەکی ڕووت بەو الوە هیچی تر نیە

باج دەخەنە سەر  یاد دەکەن ، لە بەرامبەریدا سەرمایەدارانرێکەیان زکرێکارانی ئەڵمانیا ک     
سەرمایە دەگێڕنەوە قازانج و ،  یانبە چوار قاتی زیاد کردنی کرێکان و شتومەکە بەکارهێنەرەکان

تی بۆرژوازیە ڕازی نیە لە دەسەاڵوردەلە الیەک ئەم و.  کۆمپانیا و بانکەکان و بودجەی دەوڵەتبۆ
چەپی بۆرژوازی دڵی  ، هەیە ناوازەجۆراوجۆرو  هەندێک باری ی وایەپەرلەمان و لە الیەکیش پێ

دید و سەیر نیە کە ئەم . ڕازی دەکات و پەرلەمان و وویستی ڕاستەقینەی جەماوەر ڕاڤە دەکات 
دڵی چەوسێنەرانی پێ ڕازی دەکەن و بەیانی نوێنەری ڕاستەقینەی  بۆرژوازی ،بۆچوونانەی ووردە

هەڵبژاردنەکان  داران لە نوێکردنەوەی دەسەاڵتیان ،سەرمایە.  ەنری دەدگوێی سەرمایەداجەماوەر بە 
لەوالوەشەوە پەرلەمان .  دا چەند ملیۆن خەرج دەکەنێکی زۆر دەڕازێننەوە و لە پێناویبە پارە و پول

بێت ، دەبنە  شوێنێکدەسەاڵتەکەی لە هەر ئەو ، کات دەکەن پەرلەمان ئەمانە کۆنترۆڵ ناکۆنترۆڵ 
بەخەیاڵی مژدەبەخشانی .  قسەکەری تەواوی جەماوەر و بەرژەوەندیەکانیانڕاست و دەم

یستی ڕاستەقینەی مەیل وو ەک بکەن ،، خاڵ بەندی ر و یاساکانی پەرلەمانداولە دەستوسەرمایەداری ، 
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ڕاگرتنی هەڵبژاردنەکان و دەسەاڵتی پەرلەمانی بۆ پارێزگاری و زیندو جەوهەری  .جەماوەر بنوێنێت 
یەکان باس بکەن و الدانی تیادا واتە ناکرێت بەرژەوەندی.  ی بۆرژوازی و سەرمایەدارانەبەرژەوەند

 و ێنە تراز ی هەسارەی سەرمایە درووست کردووە ،بەڵکو ئەو خولگەیەی کە بۆ ڕەوت.  بکەن
بۆ ئەوەی چینی کرێکار بە مەیل و وویستی بەرژەوەندییەکانی   ، کاریگەری گەورەی لەسەر نەبێت

 . یان دوورتر بخرێتەوە ت ،خۆی نەگا

دەمڕاستی ئەو پرسیارەدا کە بەشێک لە وەاڵمەکەیم لەسەرەوە هێناوەتەوە  وەاڵمیهەمان لە     
کاردا کە وێ لە کێشەی نێوان کرێکارو خاوەنبۆچی جارێک لە جاران هەڵناکە } دەڵێتسەرمایەداری 

، پەرلەمانەکان الیەنی کرێکاران بگرن و بڕیار بدەن کە دەوڵەت پۆلیس بنێرێ هەتا  وواڵتێک دادەگرێ
نەک بە زەبری باتووم و گۆپاڵ و سەگ تێ بەردان ئەو  –خاوەن کارەکان بە پێ ی حوکمی قانوون 

،  عبداللەی مهتدی) ٠٢لپاشە کشە پێ بکەن ؟  –جۆرە کە لەگەڵ کرێکارەکان دەجووڵێنەوە 
دا جیاواز دەڕوانێتە پەرلەمان و دەسەاڵتەکەی و لەم پەرەگراڤەی. {(پەرلەمانتیزم سۆسیالیزم و

تێڕوانین و ڕەخنەی خۆمان ،  دا هەیە(حەڤدە)جیاوازیشی هەیە لەگەڵ ئەو تێڕوانینەی کە لە الپەڕە 
یاسای ، نەک  دانە بەسەر کرێکاراندایاسای بڕیار ، قانوون قانوونی سەرمایەدارانە.  ئاڕاستە کردووە

یانە لە و یاسائەو قانوون هەروەها دەسەاڵتیش بە پۆلیس وسەگەوە بۆ .  سەرمایەداران بێتدادگای 
دادگایی سەرمایەداری قانونێکە ئەتوانێت  یاساکانی رێوا بزان یە کەئەوپەڕی گەمژەی.  خزمەتدان

ەکو ئەوەی لە ێگومان وب ەڵ کرێکاراندا زەبروو زەنگی هەیە ،کە چۆن لەگ ، بکات سەرمایەداران
 . بەشداری دەکەن و دەنگی بۆ دەدەن هەڵبژاردنەکاندا ،

کەواتە  ، زەبرو زەنگی سەرمایەداران دەدەن ، لە بەرامبەر بە چینی کرێکاردا ، دەنگ بە یاسای    
کردن و نەبوونی جێگەی بێکار ارێزگاری کردنە لە یاسای ، بۆ پ یاساکانیان زەبروو زەنگەکان و
یاسای سەرمایەدارانە و پارێزگاری سەرمایەی  سەرمایەدارانیش یاسای بۆ..... نیشتەجێ بوون و 

بێ  ؟! کام دەسەاڵت لە پێناو دادگایی کردنی خۆیەتی یاسای.  مەرجی کارەتوندوتیژ کردنەوەی هەلو
وای کردووە کە کارێکی چەپی لیبراڵ ئۆپۆرتۆنیستی .  ناهێنێ گەگومان هیچ دەسەاڵتێک ئەوە بە جێ

.  نەدانلە دەنگدان و دەنگ، ، کە هۆشیاری کرێکارانە  زۆر گرنگپرسێکی ات لە ئاست چاوی داخ
یا گۆڕانی  دەنگ بۆ نوێ بوونەوەی دەسەاڵتی بۆرژوازی دەدەنەوە ؟ کرێکاران کام هۆشیاریان هەیە

. بنەڕەتی سیستەمی کاری بەکرێ و سەرمایە بەپێشمەرجی هەوڵ و شۆڕشەکەی دەزانێت 
ئەوەندە  داو لە الپەڕەکانی پێش و پاشیشدا ،(ربیست و چوا)لە الپەڕەی اڵیزم ، کارانی لیبربەرگری

کانی دەسەاڵتی ئامرازە شێوازی بەرهەمهێنان و دەسەاڵتی زاڵی ئابوری وسەر لە پێداگری
لە بەرامبەر ( دەکات) یانکرێکارانی بێ توانا کردووە  خۆیانی بێ هیواو سەرمایەداری دەکەن ،

نەکردنی هەڵبژاردنە  پەرلەمان و یان بەشداریبردنی بۆ لەناو دەسەاڵتەکەیان ،اران و سەرمایەد
، کرێکارانیان لە  ەکانیڕیفۆرمیستڕێکخراو یەکێتیە ئەگەر حیزبە ڕیفۆرمیستەکان و .  یەکانپەرلەمان

 ، دەدەن یپەرلەمان دەنگ بە سیاسەت و ئامانجیدەوری خۆیان و سیاسەتەکەیان کۆ کردووەتەوەو 
جۆڵەکانیان جمو ی واقعی ئێستایە ،ەانیادروستی کرێکارخودی سیاسەت و هۆشیاریەکی ن

تی کرێکارانی کۆمۆنیست و بوونی سیاسە . دا دەدۆزنەوەکخراوانەچوارچێوەی ئەو ڕێلە
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بەها و  وە ئەتوانن هەموو ئەو دام و دەزگایانە بێ ، دەنگ بە پەرلەمان نادەن ،  یەکەیانەهۆشیاری
بە  بە کاری خود واتە پێش گرتن بەم سیاسەتانە ، .  سەرمایەداراندایە یلە خزمەت بکەن کە ڕسوا

چونکە خۆشباوەڕبوونی کرێکاران و دەنگدان بە پەرلەمان و  ێتخودی بێ پرنسیپ و دیسپلین ناکر
دەسەاڵتەکەی لە نەبوونی هۆشیاریییەوە دەبێت ، هەروەها هۆیەکی گرنگی هێشتنەوەی سیاسەت 

ی پێویستی بە هۆشیاریەککرێکاران بێگومان . .رلەمان و حکومەتەکەیەتی ودەسەاڵتی  پە
یەکانی تەواوەتی دەسەاڵت و بەرژەوەندیڕاستی و ەربڕی بتوانێت دکۆمۆنیستانەی زانستیانە هەیە ، 

 . بەهۆیەوە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی زانستی دامەزرێنێت  چینەکان لەناوببات و ، پرۆلیتاریا بێت

 

 

 بەشی هەشتەم

 دیموکراسی و سەردەمەکان 
 

بۆ بە دەست هێنانی .  هێنانی زەبروو زەنگ بووەکارمێژووی بە مێژووی گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵ ،    
 واتە بۆ بە دەست هێنانی دەسەاڵت و فەرمان ڕەوایی خۆی سیستەمێکی نوێی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی ،

،  ئابووری نوێ یەکی کۆمەاڵیەتیپەیوەندیجۆرە هیچ .  اوەی بەکار هێن، هەموو جۆرە زەبرووزەنگێک
ش لە یەکیکۆمەڵگاهەر.  بە دەست نەهاتووە و بێ بەشداری کۆمەڵ و چینەکانلە خۆیەوە

یلەکان بە کەواتە کاتێک کۆ.  هێناوەار، ئەم پرۆسەیەی بە شێوەی تایبەتی خۆی بەک یەکانیداپەیوەندی
پەیوەندی کۆمەاڵیەتی کۆیلەداریان دەکرد ، ڕاپەڕین و داوای هەڵوەشانەوەی  ڕووی خاوەن کۆیلەکاندا

یەکانی وەندییە کۆمەاڵیەتیکە خاوەنانی زەوی و زارە گەورەکان و گەشەی پەیلەگەڵ ئەوەی 
گۆڕان بەاڵم ئەم .  یەکان دانا بوو، کاریگەری لەسەر گۆڕانکاری کۆیلەداریدا، لەناو  دەرەبەگایەتی
ترین شێوە و بە خوێن ڕشتنێکی زۆر بە هەتا کۆیلەکان بە توند ست نە دەهاتن ،کاریانە بە دە

زەنگانە ئەو زەبرو  بەگایەتی چۆڵ نەدەکرد ،یان بۆ دەرەخاوەن کۆیلەکان ڕێگا .  دەستیان نەهێنایە
بەشێکە لەپێناوی گۆڕانکاری زەنگ واتە زەبرو.  لە گەڵیاندا بەکارهاتووەالیەن کۆیلەکانەوە لە  نەبووایە

مسۆگەربکەن و ۆیان خ ێ بەکارهێنانی زەبروزەنگ ناتوانن سەرکەوتنیب، شۆڕشەکانیش بە شۆڕشلە 
 . بە دەست بهێنن

ئەم زەبرو زەنگانە دەبنە دەسەاڵت و چینێک ڕابەری ئەو دەسەاڵتە دەبێت و چینەکانی تر     
 . خۆیان بکەن ویمای خۆیان بە دڵ و ئارەزوتەوەو ڕێگەی ئەوە نادات کە نەشوننێدەچەوسێ
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پێویستیان بە  بردنی پەیوەندی کۆمەالیەتی خۆیان ،، بۆ بەڕێوە شداکانیلە ناوەندی ئەم دەسەاڵتە    
خۆیان دەست نیشان بەناوەندی دیموکراسی تایبەتی  بەمەش ، بەشێک لە هاوکاری خۆیان هەیە

 . یەکانیان بکەندەبن کە پارێزگاری بەرژەوەندی ککۆواتە ئەوان لەسەر ئەوە .  دەکات

بوو، دایەکانی خۆی لە دەستێکی کۆن کۆتایی پێهات و هەموو پایە کۆمەاڵیەتیکاتێک کە فرماسیێۆن    
زەبرو زەنگە  و سەاڵتی ڕابردوو، دە ناکرێت ئێمە بە هەمان شێوەو بە هەمان دەستوری کۆن

، تا  پێویست بێت کەواتە ئەبێت بۆ سەردەمی سەرمایەداری چیمان.  گێڕانەکەی ڕاڤە بکەینشۆڕش
بێگومان پرۆلیتاریا پێویستی بە زەبرو زەنگی  ؟!الیزم و کۆمۆنیزم بە دەست بهێنین بتوانین سۆسی

و ڕیشەوە بۆرژوازی و سەرمایەداران لە ڕەگ تا بتوانێت دەسەاڵتی شۆڕشگێڕانەی خۆی هەیە ،
 دەسەاڵت ڕاگوێزی دەستیلە خۆوە هەرواو ،  بۆرژوازی و سەرمایەداران لەبەرئەوەی.  دەربهێنێت

ی جێرن کە پرۆلیتاریا جێبەڕێگە لەو حەتمیەتە دەگ هەرچیەکیان بۆ بکرێت ،ئەوان .  پرۆلیتاریا ناکەن
ردنی سەرمایەداران و توناکشۆڕش و تەفروەتە پرۆلیتاریا لە ڕێگەی بەاڵم ئەم حەتمی.  دەکات
دێتە پێشەوە کە  ریا دەسەاڵتێکلە مێژووی ئەم شۆڕشەی پرۆلیتا.  مەکەی بە دەستی دەهێننسیستە

تاریا بێ گومان کاتێک پرۆلی.  دەست هێنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمیە بۆ بەپێویستی مێژووی
واتە .  دەداتبوونی خۆی لە دەستبەمانای فراوانی ووشەکە ، ئازادی ، دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرێت 

سەرمایەداران و  لەکاتێکدا،  ەلمێنێتهێشتا ناتوانێ بوونی کرداری خۆی بسلەوساتانەدا ، ئازادی 
ستراتیژی دەسەاڵتی  بەم پێیە. هەڵنەوەشابێتەوە  تەواوەتیپێکهاتەی چینایەتیان بە بۆرژوازی 

وەک چینی بەرامبەر ئەتوانێت خۆشی  ، بردنی سەرمایەداران و بۆرژوازیناو، بە لە پرۆلیتاریا
.  بنیات بنێت ی زانستیسۆسیالیزم و کۆمۆنیزم لەناوببات و دامەزراوەی کۆمەاڵیەتی ئابووری

واتە دەسەاڵتی دیموکراسیانەی پرۆلیتاریا .  لەوێدا دەستیان بە ئازادی و یەکسانی ڕادەگاتمرۆڤەکان 
ی ئیش و کارەکانیاندا جیاوازی بنەرەتی و گرنگ ستراتیژ و هەوڵ و ، لە(دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا)

 پرۆلیتاریا دەیەوێت دەسەاڵتی بەهۆکاری ئەوەی.  مایەدارانلەگەڵ دیموکراسی سەر خۆی هەیە ،
.  یان کەمینەی کۆمەڵ نەمێنێت یەوە لە ناو ببات و دەسەاڵتی زۆرینەچینایەتی بە هەموو ناوەڕۆکەکانی

 لە پێناو پارێزگاری و هێشتنەوەی دەسەاڵتیاندا بەکاری دەهێنن اڵم لە دیموکراسی سەرمایەداراندا ،بە
. 

 خۆی ناهێڵێت ،بوونی و ماناو کاریگەری ێکدا دیموکراسی پرۆلیتاریا ، دیموکراسییەکەی لە چ کات    
 ی زانستیکاتێک سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم، ئۆری خۆی لە دەست دەدات و تیپراکتیکی یان واتای 

کردن لەسەر نەمان و لە ئەوە لە ئێستادا قسەلەبەر. کۆمەڵگا بێت  هاتەی پەیوەندی کۆمەاڵیەتیپێک
سان کردنی بە دیموکراسی و یەک چوونی بەهای تیئۆری و کرداری دیموکراسی پرۆلیتاریابەین

، سیاسەتی  ستیشووردە بۆرژوازی ئانار، لەوێوە سەرچاوە دەگرێت ڕەگوڕیشەی بۆرژوازی ، 
هەموو  ناوچوو ، کاتێک سیستەمی سەرمایەداری لەهەر.  داکات لەگەڵ سەرمایەداریخۆی جووت دە

 یەکانی تر هەر هەموویان لە گەڵیدا لە ناو دەچن ویەوە ، ناوەڕۆکی دیموکراسیاهەڵوەشبەشەکانی 
لە هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا دەگاتە پەیوەندی ئازاد  هەڵدەوەشنەوە ، بەوهۆیەوە مرۆڤەکان

               .و یەکسان 
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 یان ،جیاوازییەکانناوەڕۆک و دەربڕینی وەک یەکی ئازادی و دیموکراسی پرسی فۆنەتیکی    
لە وەاڵمی پرسیاری ۆشیال لیبراڵ بە بیرێکی ئانارشیستانەی س دەربڕینێکی پوچ و بێ بەهایە  کاتێک

یە لەگەڵ بەکارهێنانی ووشەی ێکی فۆنەتیکیم نیمن مخالەفەت } دا قسەی لەسەر کردووەو دەڵێت(پازدە)
یە ناسراوەکاندا، ، بەرقەراری مافە مەدەنی دیموکڕاسی، لە زۆر باردا خەڵک لە جیاتی مەفهومی ئازادی

وە یان تەنانەت لە جیاتی بوونی تەحەمولی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە بەرامبەر بیرو ڕاو ڕەسم و 
ئەوەی کە من .  ەدا لەو عیبارەتانە کەڵک وەردەگرنانعادەتە جۆراو جۆرەکان و شتی لەم بابەت

ایەدا کە وەکو ئایدیالێکی سیاسی بەکار دەبرێت و بە دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە کە ئەم مەفهومە، لەو جێگ
تایبەتی لەو جێگایەدا کە چەپ دەچێتە سەر ناساندن و پیاهەڵدانی، مەفهومێکی سەرلێ تێکدەرە و لە 

 باسەکەی من ئەوەیە کە دیموکراسی .لە خەبات بۆ ئازادی واقعی دەداتزیان  یەوەڕووی سیاسی
چ . {( لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی حیکمەت ،منصوری ) ٣١ل.  هاوتای ئازادی نی یە

دی و دیموکراسی دوو ناوەڕۆکی بێ گومان ئازا بێت ؟دەکاتێک دیموکراسی هاوتای ئازادی 
بەناوی سۆسیالیزمەوە  نەتەنها لیبراڵەکا . دوو سەردەمی جیاوازن جوودان و دوو تێگەشتنیلێک

دا دەبێت و ، لە کۆمەڵگای بێ چینی و یەکسانی ئازادی .پێکەوە دەبەستنەوە موکراسی ئازادی و دی
بەاڵم دیموکراسی، تایبەت مەندی دەسەاڵتی .  پەیوەندی سۆسیالیزم وکۆمۆنیزمی زانستیەتایبەتمەندی 

واتە ئازادی .  هەیە لە دیموکراسی و دەسەاڵت دەکرێت والی هەر چینەو پەیڕەوی لە.  چینەکان دەبێت
، پێشێل کردنی  ناوەڕۆکی ئەم دەسەاڵتە ، داەسەاڵتی سەرمایەداراندپرۆسیسی نابێت لە بوونی 

،  داپرۆلیتاریا بەاڵم لە دەسەاڵتی . چین و توێژەکانی تری دەرەوەی خۆیەتی هەموو مافەکانی 
تی سەرمایەداران و هەموو لە ناوبردنی تەواوەتی دەسەاڵ یلە پێناو بەهرەمەند بوونی ئەو چینەیە 

دا ئازادی بوونی نابێت ، باس و خواست کردن لێیان تێڕوانین و یانلە هیچ بارێک واتە.  دەسەاڵتێکی تر
،  بۆ ناساندنەوەی دەسەاڵتی چینایەتی چینەکان . پوچ و بێ مانا دەبێت دیدێکی بێ ناوەڕۆک و

، ناچێتە ئاستی  یەوەبەکارهێنانەکانیش، لە ڕووی فۆنەتیکی فۆنۆتێکی نین و یان یانیەکانیشجیاوازی
 . هێنانێکی دروست و ڕاستەوەبەکار 

لەگەڵ ئەوەشدا هەر الیەنێک و هەر .  قسە لەسەر ئەوە ناکەم کە چەپ چی دەڵێت و چ ناڵێت     
شترین پێناسەی دەسەاڵتی بڕوای بەوە نەبێت کە دیموکراسی با، هەر بۆچوونێک ،  ڕێخراوێک

بەرژەوەندی واقعیە و لەلە لێکدانەوەکانیاندا، ڕاستگۆ نین و بەیان کردنێکی نالۆجیکی و نا چینایەتییە ،
گرووپەکانی  ە ئازادیدیموکراسی ڕێگا بلەبەرئەوە .  دەکاتسەرمایەداران کاربۆرژوازی و دەسەاڵتی 

 دێت ،، کاتێک بەرهەم  کانزانستیەهەروەها ئازادی لە الی کۆمۆنیستە.  دەسەاڵت ناداتدەرەوەی 
ئازادی هاوتایی  سۆشیال لیبراڵەکان دەڵێن هەروەها کاتێک .  چوو بێت تی چینایەتی لەناودەسەاڵ

ناکرێت . ؟! یان نەبێت، مخالەفەتێکی فۆنەتیکی ئەی چۆن دەبێت دیموکراسی و ئازادی ! دیموکراسی نیە
 ەکمان نییە ،نیشیدا هیچ کێشهێنا یە و لە بەکارفۆنەتیکییان نیین سەرمایەدارو پرۆلیتاریا، جیاوازی بڵێ

تاریا بڵێین سەرمایەدارو ڕۆڵ و کاریگەریەکانیان و بە سەرمایەدار بڵێین پرۆلیتاریا و بە پرۆلی
بێ گومان ئەوەی .  فۆنەتیکیشمان نەبێتجیاوازی بکەین و یەکانیان وەک یەک سەیرداخوازی

دەبێت .  ژێر پەردەدا بگێڕێت ، لە ئانارشیستەکان فێڵبازانەڕۆڵی دەیەوێت کۆمۆنیزمی بۆرژوازی 
ن ، کە پێش مەرجی بە ڕاستییە بگەلەو کۆمۆنیستەزانستیەکان ئەوەیان لەال دیار و ڕوون بێت و 
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 ،   دەست هێنانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاوەبە ڕۆڵی کاریگەر و بەستراوەتەوە بە  هێنانی ئازادیدەست
، ڕۆژێک یان ساڵێک و هەر چەندێک کرد  ئەگەر سەردەم و قۆناغەکە پێویستی دیکتاتۆریەتەئەو 

.  بەرکەماڵ دەبێت بۆ پرۆلیتاریا وتەواوواتە دیموکراسی ئەم دەسەاڵتە دیموکراسی .  بخایەنێت
، لە خۆیەوەو هەروا ئەو  کە مرۆڤ تاریا زەرەرمەند دەبێت بۆ ئازادی ،کاتێکیش دیموکراسی پرۆلی

پێویست بوو قۆناغێکی کاتێک .  یەوە نەبێتهێنانی ئازادیهیچ پەیوەندییەکی بە دەست دابنێت و قۆناغە 
.  دالە بەردەم بە دەست هێنانی ئازادیلێشێوان دروست دەکات و نە ڕێگڕیشی دەبێت نە سەر ئەوا

دەست نیشانی  بێگومان بەدەست هێنان و بەکارهێنانی بەشێوەیەکی ڕاست و دروستی سەردەمەکەی ،
 . ئازادی دەکات

لەسەردەمی  ،گوێ لەمستانی سەرمایەداری دەستیان داوەتێ کانەی ئەم قسەو قسەڵۆ    
.  تۆز لە گرنگی و بەهای دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کەم بکەنەوەسەرمایەداریدا ، نابنە ئەوەی یەک 

کارو سیاسەتی ئانارشیستەکان بەڕێوە بەها دەدات بە ئانارشیزم و  انبێجگە لەوەی کە تێڕوانینەکانی
 وێت دەیانە مارکسیزمدا ،لە ژێر ناوی اجتهاد لە کۆمۆنیزمی بۆرژوازی قسانەی  وهەموو ئە.  دەبات

 . ڕابکێشێتیانەی ئانارشیستەکاندا ن بە الی سیاسەتی ووردە بۆرژوازیزۆرێک لە ئینسانەکائاوەزی 

دیکتاتۆریەتی شۆڕشگێڕی بۆ  . "دا دەڵێت(شۆڕشی پرۆلیتاریا و هەڵگەڕانەوەی کاوتسکی)لینین لە    
بەکارهێنانی ، بە  لەو دەسەاڵتەی بە دەستی هێناوەو وە پارێزگاری لێ دەکاتیە پرۆلیتاریا بریتی

هەروەها  ". سنووری بۆ ناکێشێت وە هەروەها ئەو دەسەاڵتە یاسا.  تیژی لەسەر بۆرژوازیتوندو
هەمان ماناو  دیکتاتۆریەتی پرۆلتیاریا ،بوو دا کە پێی والە وەاڵمی کاوتسکیلەسەر ئەو دیکتاتۆریەتەو 

راتیەت بۆ چەوساوەکان و وە پێویستە دیموک"  لینین دەڵێت . ناوەڕۆکی دەسەاڵتی سەرمایەداری هەیە
لەناو بردنی ئەو چینە مانای نەبوونی  ، ەدادۆخلەو ( تەئکید هی لینینە. ) بردن بۆ چەوسێنەرانلەناو

کەواتە  ."کورت دەبێتەوە یەتدا لە دیموکراتیهەروەها ،  چەوساوەدا ، لەگەڵ چینی یەکسانی ئەو چینەیە
بەرجەستەی   دەتوانێت ،لێکدانەوەی کۆمۆنیستەزانستیەکان داواکاری و  پرۆلیتاریا ،یەتی دیموکراسی

 . بکات لە دەسەاڵتی خۆیدا

یە پراکتیکێکی سیاسیو زنجیرە فکرەو دیموکراسی شکڵێکی حکومەتی  } سۆشیال لیبراڵەکان دەڵێن    
کە لەگەڵ ووجودی کۆمەاڵیەتی سەرمایەو ئەو بێ مافی یە سیاسی یانەدا، دەگونجێت کە لێوەی 

رین بوونەوەی ەب پەیوەندی یەکی بە کە بە تایبەتی لە سەردەمی ئێمەدا هیچ .  سەرچاوە دەگرن
ئاڕمێکە بۆ ی ڕەمزی سیاسی و دیموکراسی، ناوێک.  مافەکانی جەماوەری خەڵکەوە نەماوە

 ٣١ل.  پەرستانە کە پیرۆزی بازاڕ میحوەری ئەسڵی یەتیئابوری کۆنەدۆخێکی سیاسی و بارو
ئەم ووردەبۆرژوازی ەی ئەو. {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت)

ناکاتە ئەوەی کە هاو جووت بەاڵم .  ، بۆ دیموکراسی سەرمایەداری ڕاستە باسی لێوە دەکاتلیبراڵە 
دا بێت و وەی کە لە دیموکراسی سەرمایەداریواتە ئە.  دالەگەڵ ناوەڕۆکی دیموکراسی پرۆلیتاریابێت 
چونکە هەر .  ، لێکدانەوەیەکی پووچوو ئانارشیستانەیە کیش بێت بۆ دیموکراسی پرۆلیتاریاوێنەێ

هەڵدەگرێت و بۆچی ئامانجێک چ  هەیە ،خۆی کی بزووتنەوەکەی ەڕۆدیموکراسیەو پەیوەندی بە ناو
مارکس و برۆدۆن لە یەک شتدا بە یەک دەگەن  "دەڵێت دا (دەوڵەت و شۆڕش)لینین لە .  کار دەکات
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ەمەدا ل( واتە سەرمایەداری)ەوڵەتی تازە یزمی دمیکان(( هەڵوەشاندنەوەی )) دەڵێن کە هەردووکیان 
نامانەوێت ئەوە .  (برۆدۆن و باکونین، لە گەڵیاندا) مارکسیزم و ئانارشیزم( دەچن لە یەک)  چوونیەکن

رنەوە لەم دەگەکان لەبەر ئەوەی یەکوە نە کاوتسکی (ئۆپۆرتۆنیستەکان) انتهازییەکانوا ببینێن کە 
 پرسیمارکس لەگەڵ برۆدۆن و هەروەها لەگەڵ باکۆنیندا وە جیاوازی  خاڵەدا لەگەڵ مارکسیزمدا ،

لە بڕواو  یەکێتی بیروبڕوا (پرۆلیتاریابێجگە لە دیکتاتۆریەتی )کردن  وی پراکتیکلەسەر ڕو ەیەکێتی
هەروەها مارکس لەو کەسانە بوو کە بڕوای . دەرەچێت  ەوەبۆچوونی ئانارشیزمی ووردە بۆرژوازی

( ناوەندێتی)مرکزیەت  بۆگەڕانەوە ئەبینرێت هەیە هەروەها لە حکومەکانیاندا ( مرکز)بە ناوەندێتی 
بە ( بڕوابوون)داوە لە حەشارگەی ئەو کەسانەی کە سەری خۆیان حەشارروەها هە.  یەبوونی ن
ەتی کەر، ئەتوانێت ئەوە ببینێت بۆ لە ناوبردنی میکانیزمی دەوڵجوڵو جووڵە ( رافی کوێروخ)دەوڵەتی 

 ناوەندێتی دەسەاڵتی کەواتە مارکس دەیەوێت (."ناوەندێتی)ە تیەبردنی مەرکەزی، لەناو بۆرژوازی
 دەسەاڵت و تواناکانی سەرمایەداریناوەندێتی بۆ لە ناو بردنی یەتی پرۆلیتاریا بەکار بهێنێت دیکتاتۆر

دەسەاڵتی سەرمایەداری  یەکدەگرنەوە ، ئەویشدا مارکسیزملەگەڵ ئانارشیزمەکان  لەگەڵ ئەوەشدا ،. 
چوونی  لەناواوەندێتی پرۆلیتاریا بەکاردەبات ، بۆ لینین دەڵێت مارکس ن.  دەبێت لەناو بچێت

سەربازی و و تی بۆرژوازی دێنمارکس بەرەنگاری ناوە .بەکاریدەهێنێت  ناوەندێتی بۆرژوازی
 دیموکراتیەتەکەی ناوەندێتی پرۆلیتاریای هۆشیارو ، ەتی سەرمایەداری دەبێتەوەبیرۆکراتی

کان خودی چینەکەواتە دیموکراتی پرۆلیتاریا کاتێک بەهای خۆی لە دەست دەدات کە . بەکاردەهێنێت 
، باس کردن لە دیموکراتیەت شتێکی  دالە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی زانستی.  بە خۆشیانەوە نەمێنێت

لە یەتەکانی ، سنوری دیموکراسی و یەکسانی چونکە ئازادی.  و مایە پووچ دەبێتزۆر بێ بایەخ 
 .ە و ناوەڕۆکی پەیوەندیەکانی هەڵوەشاندووەتەوەو لەناوبردو هەموو ڕوویەکەوە بەزاندووە

.  یەتاکتیکیپرسێکی دەبینرێت کە  دا دیموکراسی پرۆلیتاریا وا(پازدە)لە وەاڵمی پرسیاری     
گشتی لە ئەدەبیاتی  دیموکراسی بەووشەی  ئەوە ڕاستە کە تائێستا } دەڵێتووردەبۆرژوازی لیبراڵ 

الیەنێکی ئیجابی هەبووەو وەکو ووشەیەکی بنچینەیی لە خەباتی سیاسی داو لە  کۆمۆنیستی دا ،
بەاڵم ئەمە ئیتر بە بڕوای من دەبێ ئاڵ و گۆڕی بەسەردا بێت، .  مەسەلەی تاکتیکدا حساب کراوە

بۆ چونکە بارودۆخی مەوزوعی و مانای عەمەلی دیموکراسی و هەروەها تێڕوانینی کۆمەڵگای ئەمڕۆ 
لە نێوان دەربڕین  :اسیدیموک،  منصوری حیکمەت) ٣١ل . ئاڵ و گۆڕی بەسەردا هاتووەدیموکراسی 
تەنها بە شێوەیەکی  باسی لێوە کردووە ،گوێ لەمستی بۆرژوازی ئەوەی لێرەدا  . {(و ڕاستی دا

و چەواشەی خەباتی  کارانە دەیەوێت و زۆر زەلیالنە هەڵوێستی ئانارشیستانەی گرتووەتە بەرفریوو
 اریا تاکتیکی نیە ، بەڵکو بەشێک لە میتۆدیکراسی پرۆلیتودیم چونکە پرسی.  کرێکار دەکاتچینی 

. زانستی بۆ بەدەستهێنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی  ، ستراتیجی فکری و فەلسەفی مارکسیزمە
می چەک و هۆی لەناوبردنی تەواوەتی سیستەپرۆلیتاریا ، کاریگەرترین دیکتاتۆریەتی  لەبەرئەوەی
خۆیدا لەگەڵ  یکەناوەڕۆکە ، کە ئەو تێگەشتن و زانیاریە کەواتە کاتێک دەبێتە تاکتیک.  یەسەرمایەداری

تی زامن و بە کە تاقە دەسەاڵکی ستراتیژیشە چونبۆیە پرسێ.  هەڵگرێت و قسەی ڕۆژ بێت
ار گوێ بخرێت و بەککەواتە ناتوانرێت هیچ کاتێک پشت . هێنەری ئازادی و یەکسانی ئینسانەدەست

،  بکەویندوا چەند لە بەدەست هێنانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا "لس ئەڵێت ئنگ.  نەبرێت لە شۆڕشدا
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،  بوونی هەبووی دەسەاڵتێکی دژ چونکە .." کۆمۆنیزم دوا دەکەوین هەر بەو ئاستە لە سۆسیالیزم و
تی چینایەتی خۆی خواسناوی ببات و لە دەسەاڵتێکی تری جیاواز لە ناوەڕۆکی چینایەتیدا ئەتوانێت 

، مارکس واتەنی  هەروەها یەکێک لە شکستەکانی کۆمۆنەی پاریس.  فەرز بکات بەسەر کۆمەڵگادا
سەقام گیر نەبوونی دیکتاتۆریەتی چینی واتە .  باش ڕاڤە نەکردنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بوو

بار بێت ، ئەوا لە هەموو نوێ یان بۆگەنی کرد، یان تازەو کەواتە سەردەمەکە کۆن بێت.  کرێکار بوو
یان بگاتە ئەوەی کە  تای دروست بوونی سەرمایەداری بێت ،، واتە سەردەم سەرە داکاتەکانو 

 ، یانەی هێزە گەورەکانی جیهانو سیاسەتی ئابوری و ئیمپریالیزمیپەیوەندی دەسەاڵتی سەرمایەداری 
چوونی ئەو ، لەناو( سی پرۆلیتاریادەسەاڵتی دیموکرا)پرۆلیتاریا هێنانی دیکتاتۆریەتی بەکاربە بێ 

بەاڵم ئەوەی کە .  خەونە ڕەنگاو ڕەنگەکانی ووردە بۆرژوازیبینینی دەسەاڵتە خەونەو یەکێکە لە 
و مافی مرۆڤ و ئازادییەکەی بۆرژوازی ، ناتوانێت ئەو ڕاستییە ئەمڕۆ کە دیموکراسی خوازی 

.  ، پێویستی مێژوویی خۆی هەیە رۆلیتاریایە بسڕێتەوە کە لە بەرامبەر ئەمانەدا دیموکراسی پمێژووی
، هەمان دیموکراسی و  ێتەوەێنشێوەیەک خۆی بڕازدیموکراسی بۆرژوازی بە هەر شکڵ و 

، کە لە وواڵتانی ئەوروپاو ئاسیاو ئەفریقا و ئەمریکای التین و ئەمریکای سەروودا  تییەدەسەاڵتەکە
 . هەیە

 داەتی بۆرژوازی لە هەموو ڕەنگەکانیەکانی دەوڵهەموو شێو"دا دەڵێت (دەوڵەت و شۆڕش)نین لە لی    
بە لە کۆتاییدا   دەوڵەتانەدا بەم شێوە و بەو شێوەی تر ،ئەم لە هەموو بەاڵم ،  ، هەموویان یەکن

.  یەلە شکڵەکانیاندا نییەکان واتە جیاوازی. " ( تەئکید هی لینینە).  یەدیکتاتۆریەتی بۆرژوازی دڵنیاییەوە
 مافی مرۆڤ و هەندێک ئازادی ، قسەی ووردەبۆرژوازی ڕوانیتە دیموکراسی بۆرژوازیوا بنابێت 

گۆڕی بە کۆمەڵ دروست دەکرێت بۆ ئینسانەکان و ئەوە نابینرێت کە بەاڵم .  ئاوەاڵ کردووە
لە خانوی بە کارتۆن دروست کراودا ژیان  ڕۆژ لەسەر شەقامەکان دەمێننەوە ، شەو وهەژارەکان 

ئەمڕۆ ،  واتە بارودۆخی بابەتی. یە هەزارو یەک دیاردەی دزێوی تری ئەم کۆمەڵگادەبەنە سەرو 
ئەو دەسەاڵتەیە کە لە  واتە ئەڵقەکانی زنجیری.  دۆخی دەسەاڵتی سەرمایەداری کۆنەهەمان بارو

بە بارێکی  دەسەاڵتی دیموکراسییانەی پرۆلیتاریا ، مانای پراکتیکیناشتوانرێت وە .. کۆنەوە هاتووە
ناوەڕۆکی دەسەاڵتی چینایەتی  لەبەرئەوەی .گۆڕیان پێ بکرێت نینەکان ئاڵوتیڕواتردا بگۆڕێت و 

، وەک پێویستی و  ، لە بەرامبەریشیدا دەسەاڵتی پرۆلیتاریاری گۆڕانی بەسەردا نەهاتووە داسەرمایە
ەست نیشانی جۆری ەکان دواتە لێرەدا سەردەم.. کاری هەڵناگرێگۆڕان خۆی تێگەشتن و ناوەڕۆکی

یانەی کە بەسەر هەندێ لە گۆڕە شکڵیچەپی بۆرژوازی دەیەوێت بەو ئاڵو.  یەکان دەکەندیموکراسی
وا بەیان بکات کە دیموکراسی سەرمایەداری گۆڕانی بەسەردا  ، ڕوخساری پەرلەمانەکاندا هاتووە
ۆلیتاریاش بە دەست بێت و تێڕوانینی مارکسیانە بۆ دەسەاڵتی پرهاتووە و دەبێت گۆڕان بەسەر 

وونی ئانارشیستانەی ، پەردەپۆشی بڕواو بۆچ دەیەوێت لەم ڕێگایانەوە.  کۆنەکەی نەمێنێت ناوەڕۆکە 
 .  پێ بکاتدژ بەخەبات و شۆڕشی کرێکارانی بۆرژوازی خۆیی و ووردە

ی کاردا، هەر چۆنێک بێت لە سەرەتا }دا دەڵێت (پانزە)لە وەاڵمی پرسیاری ئاغای چەپی ئێران     
ئامانج و ناوەڕۆکی عەمەلی سەرکەوتنی مارکس و انجڵز تا ڕادەیەک سۆسیالیزمیان تەنانەت وەکو 
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،  منصوری حیکمەت) ٤١-٣٢ل.  ، باسی لێ کردووە ، وەکو بەدیهاتنی دیموکراسی واقعی دیموکراسی
 ەوەلسو ئنگۆیەکی ڕووتە بە ناوی مارکس ئەمە در. {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی

لس نە دیموکراسی بە سۆسیالیزم لە قەڵەم ئەدەن و نە سۆسیالیزمیش نگمارکس و ئ . دەکرێت 
، بێ ناوەڕۆک  وە تێکەڵ کردنی سۆسیالیزم و دیموکراسی ، نوەڕۆکێکی دیموکراسی دەبێت لە الیانا

مارکس ڕەخنە لە هیگڵ دەگرێت لەسەر دیموکراسی .  کردنی سۆسیالیزم و دیموکراسی پرۆلیتاریایە
دیموکراتی بریتی یە لە ناوەڕۆکی "دا دەڵێت  ( هاوبەشی ڕەخنەی فەلسەفەی حق لە الی هیگڵ )و لە 

واتە لێکدانەوەکانی مارکس لە کۆندا لەسەر  ".هەموو سیستەمێکی دەوڵەت .  سیستەمی دەوڵەتی
.. یەوە بمێنێتهەتا دەوڵەت بە هەموو شێوازەکانی ە ،ایی و، پێبەم تێزەیە  سۆسیالیزم و دیموکراسی

دا نێوان پەیوەندیەکانی مرۆڤ، لە  واتە ئازادی و یەکسانی، نایەت ئەوا سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بەدی 
، نەک بە دیموکراسی  ئازادی و یەکسانی بەندە بە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمەوە بەم پێیە.  پێک نایەت
بشأن ) دا لە گووتاری( ز٠١٣٣) ساڵیلس لە نگێنێکی تردا ئوە لە شو.  یەوەو بۆرژوازی پرۆلیتاریا

یە لە ، شۆڕش بریتی یە لە دەسەاڵتی دوای دەسەاڵتشۆڕش بە بێگومان بریتی" دا دەڵێت   ( السلطة
، یان بە  (مدافع)تۆپ کاری سەپێنراوی بەشێک لە دانیشتوان بەسەر بەشێکی تردا بە چەک و قەمە و 

دا لەسەر خیانەتی ئەوانە لە هەمان گووتار هەروەها  ." داری نەبێت ئەو دەسەاڵتەهۆییەک دەسەاڵت
. دەکەن یاری و یان ئەیزانن و خیانەتی پێزان بێدا هەڵدەدەن بە قسە دەکات کە بە شان و باڵی شتێک

لەم جارەیاندا .  هەڵ دەدەن یشیدا، نازانن و بە شان و باڵ یان ئەوەتا ئەوەی دژی دەسەاڵتە" دەڵێت 
، وە  دەکەن، یان ئەوەتا ئەیزانن و هەستی پێ(ژاوەژاو) تشویشبێجگە لە دروست کردنی هیچ ناکەن 

وە لە هەردوو جارەکەدا هیچ خزمەتێک ناکەن .  لەم بارەیاندا خیانەت بە مەسەلەی پرۆلیتاریا دەکەن
ۆسیالیزم دەکات کە سکۆنە پەرستی دروست دائێستاش ەها لەهەرو ". بێجگە لە کۆنە پەرستێتی نەبێت
لێرەوە دەردەکەوێت چەپی ئانارشیست و ئاغای لیبراڵی ئێران .  تبە دیموکراسی یەکسان بکەی

دا فکری مارکسیزم تێزو لە( ژاوەژاوێک ) تشویشێکدەکات بە ناوی مارکسیزمەوە دەیەوێت درۆ
 .  بدات بە دەستەوەدروستبکات و 

ۆڕانی بارو دۆخەکانی لەوەدایە کە بە ناوی نوێ خوازی و گئاغای چەپی لیبراڵ کۆنە پەرستی     
و  و بیشێوێنێ لە میتۆدی مارکسیزم بدات، بەقازانجی بیری بۆرژوازی لیبراڵ ، یەوە سەرمایەداری

( ٠١٣٥)ئازاری ساڵی  ٩١لە س لە نامەیەکیدا بۆ بیبل لئنگ.  پاساوی قسەو قسەڵۆکەکانی بداتەوە
( (ن)دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا )هەیە بە دەوڵەت  پێویستیلەبەرئەوەی پرۆلیتاریا  " و دەڵێتنوسیویەتی 

، هەروەها  ، بەڵکو لە پێناوی سەرکوتی بەرهەڵستکارەکەیەتی داپێویستی بەوە نییە لە پێناوی ئازادی
دەوڵەت ( وصف)گەڵیدا دەوڵەت بە مانای پیاهەڵدانی کە لە ، قسە لەسەر ئازادی بکەین کاتێک ئەتوانین
لس و لینینیش ڕاستی ئەوە دەسەلمێنن نگئنوسینەکانی مارکس و ئەمانە و زۆری تری  ".هەڵوەشێتەوە

لە نوسین و  نین و بەو شێوەیەش باس نەکراوە کە دیموکراسی و سۆسیالیزم یەکسان 
 . ەوەبە ناویان ئانارشیستەکانی دەستەخوشکیان درۆ دەکەنچەپی لیبراڵ و کە .  فەلسەفەکەیاندا

لینین حکومەتی کرێکاری، بۆ ئەوە بەکار نەهێناوە، کە ببێتە هۆی زیاتری ڕەخنە گرتنی لەگەڵ     
بووە کە دیکتاتۆریەتی بەڵکو لینین بڕوای تەواوەتی بەوە هە.  شیزمەکانریەکان و ئانااوتسکیک

file:///C:/Users/Goran/Desktop/Downloads/www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 69 
 

گۆڕی ئاڵوو زیاتر ریا تا بتوانێت لەو ڕێگەوە ،بۆ پرۆلیتاپێویستی دامەزراندنی هەیە  پرۆلیتاریا ،
هەروەها .  سیستمی سەرمایەداری و گوێزانەوەی بۆ سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بەرجەستە بکاتەوە

ووردە بۆرژوازی و دا باسی لێوە کردووە و ڕەخنەکانی ئاڕاستەی  (دەوڵەت و شۆڕش)ئەوەی کە لە 
کردووە  کرێکاری ئۆپۆرتۆنیستەکان و هەروەها الینگری تزاری و هەموو باڵەکانی تری دژی شۆڕشی

لینین  لەبەرئەوەی.  دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کردووەدامەزراندنی لە  و زۆر سەر سەختانە بەرگری 
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریایان بە پێش مەرجی دامەزراندنی  ،  ووبلس باش گەیشتنگلە مارکس و ئ
هەندێک لە  زۆرێک لە ناوەڕۆکی نوسینی دەوڵەت و شۆڕش بە وە . کۆمۆنیزم دەزانیسۆسیالیزم و 

بەڵگەی دامەزراندنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و  نگلس شرۆڤەی کردووەنووسینەکانی مارکس و ئ
 . هێناوەتەوە

سیمای بەاڵم دەرکەوتنی  } دا دەڵێت(پانزە)پرسیاری  بەشێک لە لە وەاڵمیچەپی ئێرانی لیبراڵ      
کرێکاری وەکو دیموکراسی کرێکاری بۆ لینین زیاتر لە الیەنێکی دیفاعی هەیەو لە بنەڕەتدا حکومەتی 

یەکان و نیزامی ئاراوە کە لە هەڵوێستی پێشداوەرییە لیبڕاڵیمێک لەگەڵ کەسانێکدا دەهاتە یپل
 ٤١ل.  پرسیارەوەدا دەخستە ژێر سی لە ژێر سایەی حکومەتی کرێکارییەوە ئازادی سیامانیپەرلە

لە الی لینین حکومەتی کرێکاری و . {(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا لە: دیموکراسی ،منصوری حیکمەت )
گفتوگۆو بدرێتەوە کە تەنها لە پێناوی ئەوە بووە لە لێک بەوشێوەیە تاهەیالیزم یەک مانای نەبوە سۆس

ەڵ نەیارانی جەدەلێکی تووندو تۆڵی فکری کردووە لەگ ڕاستە لینین ،.  دا بیباتەوەمناقەشەکان
بەاڵم لە پێناوی ئەوەدا نەبووە کە تەنها جەدەلێک بێت و .  مارکسیزم و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا

دا ەوڵەتێک لە ناو دەبات و لە دواییدسۆسیالیزم هەموو "لینین دەڵێت  . پراکسیس نەکرێت لە واقعدا
لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانین  ، یەکانهەڵوەشاندنەوەی هەموو دیموکراسدەبێتە .  هەڵی ئەوەشێنێتەوە

کە دەبێتە هۆی  . ڕۆشتن بە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاداین بێجگەلە لە پیاسۆسیالیزم بنیات بنێ
گەشە  ، وە دژی کەمایەتی دانیشتوان بەکاری دەهێنێت و تیژی دژی بۆرژوازیکۆکردنەوەی تووندو

ئەو کەواتە ". (تەئکید هی لینینە ).  و کەمال تەواوگەشەیەکی بۆ یە کردنێکی تەواوی دیموکراتی
بەرامبەر بە هەموو ئەو باس کردنە  ، وەاڵمەی لینین بەسە بۆ ئەوەی کە وەاڵمی خۆمانی پێ بدەینەوە

لەگەڵ ئەوەشدا لینین لە دوای شۆڕشی .  باسی لەسەر کردووەچەپی لیبراڵ پێچەوانانەی کە 
، خاڵێکە لە خاڵەکانی میتۆدی  ریائۆکتۆبەر، لەسەر ئەوە سوور بوو کە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتا

لەسەر پرۆسیس کردن و چۆنیەتی ئەو کردارە  یقسە یزم کە بە گرنگەوە سەیری کراوە ومارکس
و تا دەگاتە بە گووتار  (یکو هەڵگەڕانەوەی کاوتسپرۆلیتاریادیکتاتۆریەتی )هەر لە نوسینی .  کراوە

مەیل و نەک وەک . ووە کرد پرۆسە و پرسەی ە گرنگەوە سەیری ئەوبزۆر   نووسینەکانی دواتری ،
باس وخواستی  ، پرۆلیتاری و جیاواز لە سۆسیالیزمی زانستی دژەو بزووتنەوەیەکی بۆچونێک 

، دیموکراسی  دانووسینەکانی لینینلە کام شوێن لە  ، پێمان ناڵێتئاغای لیبراڵی ئێران .  لەسەر کردبێت
 .؟! کرێکاری زانیوە دژی ا بە مەیل و بۆچون و بزووتنەوەیپرۆلیتاری

خۆی بابەتیانەی ، ناوەڕۆکی  لینین لەوە گەشتبوو، کە ناوەڕۆکی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا    
،  لینین.  بێتیان هەا بۆرژوازی و سەرمایەداران بوونیلە دەست نادات هەتلەسەردەمی سەرمایەداری 

file:///C:/Users/Goran/Desktop/Downloads/www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 71 
 

بوونەوەی ناوەڕۆکی باڵدەکرد بۆ ، باس وخواستی زۆری  دابەردەوامی لە ئەنترناسیۆنالی سێیەم بە
پرۆلیتاریا لە پێناو لەناو دەسەاڵتی گرتنی لەسەر بە دەستەوە ، دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریابابەتیانەی 

 . بردنی سەرمایەداران و چەوسێنەران

دەیخاتە پاڵ لینین و لە وەاڵمی پرسیاری  سۆشیال لیبراڵی ئێرانبێناوەڕۆکە ئەوە درۆیەکی     
 بە واتایەکی تر دیموکراسی لە شێوە مامەڵەی لینین دا ڕەسەنایەتی و حەقانیەتی خۆی لە } دا(پانزە)

ئەو دەهێنن و ر دەورەیەکدا پایەو بناغەیەک پێکیانەوە بە دەست دێنێ کە لە هەووتووێژە کۆمەاڵیەتی
یەکانی بەڕێوە چوونی ئیدارەی سیاسی توێژە ێ کە ڕێگریە دیموکراتیک دەژمێردربارو دۆخەشی ب

لە نێوان ڕادەبڕین و : دیموکراسی منصوری حیکمەت ،) ٤٠ل . دەست تەنگەکان تیایدا لە نێوچوو بێت
ی دەسەاڵتی ینین و بەڵشەفیکەکان شۆڕشیان کرد ، لینین داواکاری دەست بەجێکاتێک ل. {(دا ڕاستی

دەیگوت  .، بەرز کردەو  جووتیارانی دەست تەنگ و بە ڕابەرایەتی پرۆلیتاریاپرۆلیتاریا بە هاوکاری 
 پرۆسێس کردنی ، کە پرۆلیتاریا بتوانێت لە ڕێگەی دامەزراندنی ئەم دیکتاتۆریەتە بۆ ئەوەیە

داری و حکومەتەکانی تزاری و هەموو ئاسەوارەکانی کۆمەڵگای سەرمایە یموکراسییەکەیەوە ،د
کە هەر  وا بۆیدەچوو.  دەستوورو یاساکانیان لە ڕەگ و ڕیشەوە دەربهێنێت یەکەی کرنیسکی وکاتی

یە لە الیەن ئانارشیستەکان و مەنشەفیەکان و کردنی ئەم دیموکراسی لە پراکتیک ەک دەکرێتڕێگری
بەمەش ڕێگەی لە .  شێوە وەاڵمی خۆیان وەربگرنەوەترین دەبێت بە تووند.... ادێتەکانەوەوک

ووردە  لەکاتێکدا ئەگەر .  ی پرۆلیتاریاداتدەسەاڵ بۆرژوازی دەگرت لە بەشداریکردنی ووردە
 بەم بۆچوونەبێت.  و لەو پێناوەدا کار نەکات نەیەتە ژێر ڕکێفی دیموکراسی پرۆلیتاریا یبۆرژوازی

ڕایەڵی تەواوی ەوەندی جیاواز بەیان نەکەن و گوێبەرژ  توانن ئەو کارە لە ئەستۆ بگرن ،کاتێکیش دە
یەی لە ڕێگای لینین ئەو دیموکراسی.  کردنەوەیانداپراکتیک بن لە ئامانجەکانی پرۆلیتاریا  داخوازی و

ڕابەرایەتی پرۆلیتاریا ، بە  کە کرێکاران و جووتیارانی هەژار، شوراکانەوە دەیوویست برەو پێ بدات 
 . دیموکراتی بۆ چەوساوەکان و سەرکوتیش بۆ چەوسێنەران دەیگوت.  ەوە بگرنبە دەست

، کە کات و شوێنەکەی نەگونجاو دەبێت  دیموکراسی پرۆلیتاریا وا چاو لێ بکەینناکرێت ئێمە     
گوایە  ەبەڵگەی ئەوەیب.  لەناو کرێکاراندا ، تێڕوانینی کۆمۆنیزمی زانستی و لەگەڵ سۆسیالیزم

یەکێتی یەکانی وەک چین و لە سەردەمەکانی گەلییەم و لە دەوڵەتە لە جیهانی سێدیموکراسی خەڵکی 
ئەوانە دیموکراسی .  یەکانی ئەورووپاوە چاوی لێبکەین و ببینرێتان و دیموکراس لیبراڵیسۆڤیەتی جار

دیموکراسی  تێگەشتن و دیدانەی لەمەڕ واتە هەموو ئەو.  سەرمایەی دەوڵەتی و بازاڕی ئازاد بوون
 ، تا کەم بکاتەوە پرۆلیتاریالە ڕەوا بوون و زیندوو مانەوەی دیموکراسی  یشناتوانێت یەک تۆز

 . بابەتیە  دیموکراسی پرۆلیتاریا ڕەواو، داواکردنی  سەرمایەداری مابێت سیستەمی

لە هەر کۆمەڵگەیەکدا داخوازی جیاوازی خۆی .  هاتنی کۆمەڵگاوەپەیوەندیدارن بە پێکەکان داخوازی    
کرێکاری لەسەر بۆچوونەی کۆمۆنیزمی ئەو .  و هۆی خۆی هەیە گۆڕینیشی ئامڕازهەیەو بۆ 
 . ئانارشیستانەیە بۆچوونێکی،  دیموکراسی
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بە  } دەڵێتگوێ لەمستی بۆرژوازی و سەرمایەداران  دا(پانزە)لە بەشیک لە وەاڵمی پرسیاری     
دا ئیتر دەورانی شان ر چوونی مەقولەی دیموکراسی خەڵکیبڕوای من لەگەڵ پەیدا بوون دواتر بەسە

 )٤٣ل . ڕەسمی تەواو دەبێسۆسیالیزم لەگەڵ مەقولەی دیموکراسی دا بە بە شان ڕۆشتنی کرێکارو 
ئەوە گەمژەیی ووردە  .{(بڕین و ڕاستی دارلە نێوان ڕادە: دیموکراسی منصوری حیکمەت ،

پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕو داواکارییە  وە یان خیانەتە بە سیاسەت و ستراتیژی،  یەبۆرژوازی
نابێت کە و بێ ناوەڕۆک  راسی پرۆلیتاری لەوێوە ڕوسوواودیموک لەبەرئەوەی.  یەکەیمێژووی

لە  ئەوەی دیموکراسی پرۆلیتاری ،ەرلەب.  بووەڕوسووا( دیموکراسی بۆرژوازی)دیموکراسی خەڵکی 
ناوەکانی تری بۆرژوازیدا دەجەنگن و بۆ زیاتر  بەر دیموکراسی خەڵکی و هەموو جۆروبەرام

خۆیدا دیموکراسی خەڵکی لە کاتی ی وایە کە پێووردەبۆرژوازی لیبراڵ .  لە خەباتدایە ڕوسواکردنیان
دیموکراسی ، لەالیان لەگەڵ ئانارشیستەکان  لەبەر هاوبۆچونییان. دیموکراسی پرۆلیتاریا بووە 

هەموو .  دیموکراسی بۆرژوازی دەگەیەنێت و و دیموکراسی خەڵکی یەک مانایان دەبێت پرۆلیتاریا
نموونەی نادروست و بێ لیبراڵ و ئانارشیستەکانی دەستەخوشکیان ، چەپی ئەو بۆچوونانەی 

وەیەکی ، لێکدانە بۆرژوازیکردنی بە دیموکراسی پرۆلیتاریا و یەکسانناوەڕۆکن لەسەر دیموکراسی 
واقعی  دەیەوێت لەم ڕێگایەوە بەها بە .ی خزمەتکارانی سەرمایەداریە بۆرژوازیرۆزنانەی ووردەد

و لێکدانەوەکانیان  بێجگە لە بە دەستەوەدانی سیاسەتی ئانارشیستانە ت ،بوونی بۆچوونەکانی بدا
 .  هیچی تری لێ بەرهەم نەهاتووە

دا ئەوە ڕابگەیەنێت  (پانزە)دەیەوێت جارێکی تر لە وەاڵمی پرسیاریچەپی سۆشیال لیبراڵ ،     
دانی دیموکراسی هۆی لێکدانەوەو ال ناساندنی سەرمایەداری ببێتەنەمر دەورانی بازاڕی ئازادو 

کە دەورەی نوێ ی خوشەویست بوونی ئەم واقعیەتەی  }بەشەدا دەڵێت  پرۆلیتاریا وەکو ئەوەی لەم
بە پیرۆز دانانی بازاڕو بە نەمر ، بە ڕەسمی لە جەرگەی  ساالنە دا بینیومانەدیموکراسی کە لەم 

دەورانی ڕادیکالیزە کردن و تر ناساندنی کەپیتالیزم دا شکڵ دەگرێت، خۆی شایەدی ئەوەیە کە ئی
 رێکاری کردنی مەقولەی دیموکراسی لە الیەن سۆسیالیستەکانەوە بەسەر چووەکردن و ک(( ڕەسەن))
یەداری دەیەوێت بە سەرما .{(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٤٣ل. 

 .ت و نەتوانێت بگاتە ئامانجەکانی خۆی پرۆلیتاریا ببڕێ بتوانێت ڕێگە لەدەسەاڵتی  هەر شێوەیەک بێت 
و ، هەر لە دیموکراسی و مافی مروڤ و ئازادی  دا دەدەنەو جاڕەی کە ئەمڕۆ بە گوێی مرۆڤیئ

چەوسێنەرانەی ئابووری هیچ ناگەیەنێت بێجگە لە پێناسەو بەهای پەیوەندی  کۆمەڵگای مەدەنییەوە ،
لە ڕێگەی پاپاو قەشەکان و  سەرمایەداریە  کارەکتەرەکانی.  سەرمایەداریچینایەتی کۆمەاڵیەتی 

ێت ئەوە بە گوێی دەیانەو،  نەکەیانەوەمەدارەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆمامەبەسەرەکان و سیاسەتعە
ئەو هەموو دەهۆڵ کوتینەی .  یە، ئەزەلی و ئەبەدی کە پەیوەندی کارو سەرمایە کرێکاراندا بدەن ،

.  واز لە دیموکراسی پرۆلیتاریا بینن  یەکانکۆمۆنیستیە زانستی نکەب ئەوە  توانن، نا سەرمایەداران
کردنی دیموکراسی پرۆلیتاریا ، زیاتر هێنانی و پرۆسیس پێکبەڵکو زیاتر ئەوە دەخاتە بەردەمیان کە 
 .  فکرو ئاوەزو پراکتیکیانداگەشەدارترو بەرجەستەتری بکاتەوە لە 
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. دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بەها بوونی ناکاتە بێ ،  یاندادیموکراسییەکانپیاهەڵدانی بۆرژوازی بە     
لە ڕووی پێکهاتەی  هەبێت لەگەڵ سەردەمی جەنگی ساردا ،، جیاوازی چی  واتە دەبێت نەزمی نوێ

 ئێمە گۆڕانکاریش بکەین لە تێگەیشتن و تێڕوانین لەهەتا  ! ری یەوەوو ئابو سیاسیکۆمەاڵیەتی و 
ڕۆژهەاڵتی و بلۆکی هەردوو هاتووەو جیهانی ؟ ئەوەی لە ئێستادا بەرهەم دیموکراسی پرۆلیتاریادا

تەنها ئەوە بووە لە  . ی کۆتایی پێ هاتووەسیاسسەربازی و  ڕۆژئاوایی بە مانای دوو هاوپەیمانی
پەردە  و درۆزنان بە ناوی کۆمۆنیستی و سۆسیالیستییەوە ، بەرگێگ هەبوو جیهانی کۆن و نوێ دا ،

سەر  وەکەوتووەتەهەڵماڵراوە و ئەم دەمامکەی سەرمایەداری .  پۆشی سەرمایەداری دەوڵەتی بووە
حیلفی وارشو لە حیلفی ناتودا تواوەتەوەو ئەو هێزەی کە لە دەورانێکی .  خۆی دەمووچاوی بنەڕەتی

جیاجیاکان ەی ئومێدی شۆڕشی ناوچە کۆندا کرێکارانی لە خشتە دەبردوو بۆ زۆرێک ببونە جێگ
   .  مالنێ یەکی سەرمایەدارانە نەبێتتەنها مل ، هیچ نەبوو ،لەجیهاندا 

ی ئابوریەکانلەکان بەشی خۆیان خستووەتە ناوچە کارتێ ئێستادا جارێکی ترو بە جۆرێکی تر ،لە      
 ئابوری و سیاسیان لە جیهاندا بەسەرداتووانای ڕۆژهەاڵت و تروستەکانیان بە پێی هێزی سیاسی و 

فرەجەمسەری درووست بووە لە شێوەو پێکهاتەی جیاوازی ئابووری و سەربازی و .  دابەش بووە
لەکان بەشێکیان هی سەرمایەی دەوڵەتی بوون و دا بەشی کارتێلە ڕابردو. زانست و تەکنۆلۆجی دا 
 نهی سەرمایەی بازاڕی ئازادهەموویان بەاڵم ئێستا .  بازاڕی ئازاد بوون بەشێکیان هی سەرمایەی

کە یەک تۆز  ی جیهانیە ،نوێ ەمە هەموو ئەو گۆڕانەی سیستەمیئ. بەجەمسەربەندی جیاوازجیاوازەوە 
هەتا .  بچێت بەو الوە ئیمپریالیزم و دیموکراسیەکەیان ،نەیتوانیوە لە پەیوەندییەکانی سەرمایەداری و 

چونەکانی خۆی بۆی اشە کارییەوە ، ڕاست و دروستبیەوێت لە ڕێگەی ئەو چەوچەپی سەرمایەداری 
ی بگەیەنێت کە لێکدانەوەی نوێیوە ڕاپرۆلیتاریا بدات بە دەستەوە و لەو ڕێگەیەلەسەر دیموکراسی 

بتوانێت هەنگاو و .  شتەکەی بۆ الی خۆی ڕابکێشێتمارکیسیزم کردووە و سەرنجی دەوروپلەسەر 
مارکس سەردەمی  ڕاستە سەردەم.  بداتتی ئانارشیستانەی ووردە بۆرژوازییانەی خۆی تاوسیاسە

، هەتا ئێمە لەم دیکتاتوریەتەدا قسە لەسەر  یەتاتۆریەتی پرۆلیتاریاریاش نی، بەاڵم سەردەمی دیک یەنی
ۆک و ناوەڕ ، بەهای و کۆششەکانمان بۆ ئەوە بخەینە گەڕتەقەال ڵ ئەوە بکەین و هەموو هەو

 .تە بێت لە کۆمەڵگادا بەرجەس دەسەاڵتی خۆی لە دەست بدات ، ئازادی و یەکسانی بۆ مرۆڤایەتی
مایەداری و سەر لەسەر ئابوری سیاسی دا بووە و لێکدانەوەکانیشیمارکس لە سەردەمی سەرمایەداری

ئەو کاتە و ئێستاش بەهای سەرمایەداری بەند . دەربڕیوە و کردووە یەکانی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتی
هەوڵەکان بۆ هەر لەو کاتەشدا .  کار و سەرمایەوەشێوازی بەرهەمهێنان و پەیوەندی بووە بە بەهای 

سەردەم سەردەمی مارکس نییە لەڕێگەی ئەوەی گوایە ەوێت بی ئیتر، لەناوبردنی کارو سەرمایە بووە 
یە دەبێت گۆڕانکاری لە ناوەڕۆکی ی سیستەمی سەرمایەداریە ، لەبەرئەوەو یان سەردەمی نوێ

شیستەکان هاوتایە لەگەڵ سیاسەتی ئانار ،رێت لەسەر دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بکفەلسەفی مارکسیزم 
دیماگۆجیانەی لە سیاسەتی  ، بێجگە هیچ ناگەیەنێت.  ێتکانی دادەنەواهی ڕاستی بۆچوونەو بە گ

   . کارووردە بۆرژوازی فریو
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 دەیەوێت جارێکی تر.  دەڵێت سەردەمی لینین و یەکەم شۆڕشی کرێکاری نیەچەپی لیبراڵ کاتێک     
دیموکراسی پرسی چونەکانی بکاتەوە و وەالنانی بۆ لەم ڕێگایەوە دەالقەیەک بۆ قوڕوچڵپاو بۆگەناوی

ان بە رێکاراندا ئەگەر پەیوەندی سیاسیشیلە ناو ک بۆچونەکانی جێکەوتە بکاتپرۆلیتاریا و 
هەتا .  بەرجەستە نەبووە لە جیهانداوە کەماڵەو شۆڕشی کرێکاری بە تەواوی  . کرێکارانەوە هەبێت

ڕۆڵی  نەیتوانی هەموو ئاستەکانی شۆڕشی کرێکاری ببڕێت و بتوانێت شۆڕشی ئۆکتۆبەریش
کورت ماوە  تەمەنی شۆڕش  . جێ بکاتسۆسیالیزم جێبەداری بۆ ایەلە ڕاگوێزانی سەرم بەکردەوەی

 ... بوو

تەواوی خۆی  کاتێک کە سەرمایەداری بۆگەنی کردووە و لەگەڵیشیدا شۆڕشی کرێکاریش گەشەی    
دەبێت بۆ کۆمۆنیستە زانستیەکان دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا خواست و وویستی  .نەکردووە لە جیهاندا 

 راسی سەرمایەداری و نیزامەکەیەتی ،ی دیموکیبۆگەن کردوو . ستراتیجی و  شۆڕشگێڕانەی ئێمە بێت
اتە بۆگەن کردنی و.  تر دەبێتگەشەدارکە ڕاستی و دروستی مێژووی دیموکراسی پرۆلیتاریا 

.  سیستەمی سەرمایەداری و دیموکراسیەکەی نابێتە هۆی بۆگەن کردنی دیموکراسی پرۆلیتاریا
هەر کەس سەر پشکە  ، بڵێین  ناکرێت ئێمە وەک چەپی لیبراڵ و ئانارشیستەکانی دەستەخوشکیان

اللەت و چونکە ناکرێت دە . لەوەی هەر ووشەیەک بەکار بهێنێ کە مەبەستەکەی ڕوون بکاتەوە
کە .  دیموکراسی دەبێت و دیموکراسی مانای ئازادی دەگەیەنێت ووشەی ئازادی لە جیاتی ووتەزای

ئەو .  یەتی سەربەخۆیی خۆیان دیاری دەکانکۆمەاڵئابووری هەردوو بارەکەی پەیوەندی لە
ئازادی و دیموکراسی  وە دیموکراسی پرۆلیتاریا ل لێکدانەوانەی ئانارشیستەکان و سۆشیال لیبراڵ ،

و شێوەی تازەی لێکدانەوەی ووردە بۆرژوازی و  ات و بێ بەها سەیری دەیبینێتکیبۆرژوازی دە
 . بەیان دەکات ان، سیاسەتی ئانارشیستی خۆی زانەباکۆمۆنیزمی کرێکاریە و فێڵ

دوو ووشەیە بە بڕوای من دەبێت ئەم  }دەڵێت  سۆشیال لیبراڵەکە دا(پانزە)لە وەاڵمی پرسیاری     
دا یەی دوا دوای سەدەی بیستەمیە مندااڵنە، لەم شانۆگەر وەال بنێین و هەرچەندە نا بەدڵیش بێت

وەالنان و . {(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا لە: دیموکراسی،  منصوری حیکمەت) ٤٣ل.  بەشداری نەکەین
کە تیایدا ێژوویی خۆییەوە ، دەمێکی مپرۆلیتاریا پەیوەندی هەیە بەسەر دیموکراسینەنانی وەال

ئەو کاتانەی چونکە .  بێتواوی سەرمایەداری و بۆرژوازی کردپرۆلیتاریا سەرکوتی تە دیکتاتۆریەتی
واتە . دەدات ، پرۆلیتاریاش بوونی خۆی لە دەست دەداترمایەداری وەک چین بوونی لە دەستکە سە

 ەکانەوە دەگۆڕێت بۆ دەسەاڵتی ، ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت و لە دەسەاڵتی چین یەکانپەیوەندی
یەکی نامێنێت و و ملمالنێهیچ دژایەتیەک  مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤدابەسەر سرووشتدا ، ئەوکاتە  مرۆڤەکان

 .و نامێنن  چەوساوەو چەوسێنەر پەیوەندیان لە دەست دەدەن مرۆڤی

تەنها  . یەکسانی دەبێتو  پەیوەندیەکی ئازادانە ، ت لەو کاتانەدا پەیوەندی مرۆڤەکانکەواتە دەبێ    
یەی لەو شانۆگەری انبەوە  خۆیچەپی لیبراڵ .  ئازادی و یەکسانی دەبێتە ناوەڕۆک بۆ پەیوەندیەکانیان
دیموکراسی وەال بنرێت و ، کە گوایە ووشەی  جیهانی سەرمایەداری جیا دەکەنەوە و بەشداری ناکەن

یان ئەو کۆمۆنیستانەی .  ینایەتی چینەکاندالە جیاتی ئازادی و یەکسانی بەکار بهێنرێت لە دەسەاڵتی چ
ئەو  واتە هەموو.  خواز لە قەلەم بدرێت، بە دیموکراسی  کە داوای دیموکراسی پرۆلیتاریایان کرد
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و کۆمۆنیزمی کرێکاری و بۆچوونەکانی تری ناو بزووتنەوەی کرێکاری  بۆچوونانەی کە چەپی لیبراڵ
هیچ نابێت ،  خواز نەبنیموکراتدبۆئەوەی وایە گ ،دەبڕن ئانارشیستەکان و ئۆپۆرتۆنیستەکان  دەریو 

بە ناوی دیموکراسی سەرمایەداری و شتی لەو بابەتە لە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بێجگە لەوەی کە 
هەموو ئەو ناونیشانانەی دیووی ئەودیووی بۆرژوازی و سەرمایەداری ، لەسەر .  قەڵەم دەدەن

، کە لەم  ینەی سەرمایەداریئەکتەرێکی فاشلی شانۆگەریە منااڵنەی شانۆی سەرمایەداری کارەکتەر و
پرۆلیتاریا  ، دیکتاتۆریەتی لە فەلسەفەی چینی کرێکاردا.  دا پیشان دەدرێدوا دواییەی سەدەی بیستەم
کە لێرەوە تیایدا .  گیری کرێکارانی هەیەو پێویستی بزووتنەوەی شۆڕش جێگەیەکی تایبەتی و بابەتی

ە هاوبەشی ل)مارکس لە پێشەکی بۆ .  تەی ئینسانەکانی شایسەکسانیبە ئازادی و ی ەندەگمرۆڤەکان 
، وە  فەلسەفەیەی ئەو ڕزگاری یە  (مێشک)سەری " دا دەڵێت ( لڕەخنەی فەلسەفەی حەق لە الی هیگ

،  پرۆلیتاریادا بەبێ لەناو بردنی فەلسەفەیە، بنیات بنێین لە واقیعئەو وە ناتوانین .  دڵیشی پرۆلیتاریایە
تەئکید هی . ) ، بەبێ بنیاد نانی ئەو فەلسەفەیە لە واقعدا وە ناتوانێت پرۆلیتاریا خۆی لە ناو ببات

 .........."(.مارکسە 

                                                                 

 ٠٢١١مانگی نیسانی                                                                   

 عبداللە. ف.ن                                                                        
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