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 پێشەکی

 
یەک بە دوای    یمبەشەکانزۆربەی    ە.وێک نوسینیکتێبە بەرهەمی کاری ساڵ و نئەم   

سود بەخش بو بۆ من،   وازی نوسین و باڵوکردنەوەیەێەم ش ئاڵو دەکردەوە. یەکدا ب
 لە  .نەوەی هەر بەشێک فشاری لەسەر دادەنام تا بەشێکی تر بنوسموباڵوب چونکە

کە  پێ دەدامفرسەتی  کاردانەوەکان لەسەری چیە؟  ئەمەش دەمزانی هەمان کاتدا
 .  لێکۆڵینەوەکەم ببم زیندووتر خەریکی پرۆسەی

ی یەکەمدا باسم کردوە  لەبەش  کەدەستم پێکرد  ەلەو نەخشە سەرەتاییەوۆیە هەرب 
دواتر لە کاتی نوسینەکەدا بۆم دەرکەوت پێویستە  کە بۆچی ئەم کتێبەم نوسیوە و

باسی تەجروبەی سیاسی سێ دەیەی ڕابردووی کۆمۆنیزمی کرێکاریش بکەم، کە خۆم 
 بەشداریم تێدا هەبووە.  

کم مەوە ئەوە بوو کە من خەرینوسینەدا قورس بوو بەالئەوەی لە تەجروبەی ئەم  
و لێرەشەوە هەستم بە  کار و بیروڕای زیاتر لە سێ دەیەی خۆم دەدەمە بەر ڕەخنە

هەمان قورسایی ئەو هاوڕێ کۆمۆنیستانەم دەکرد کە هەمان دۆخی منیان هەیە و  
یە بەوە قبوڵکردنی ئەم ڕەخنە و لێکدانەوانەم ئاسان نابێ بۆیان. من ئەم سەخت

بکەمە نوستالژیا و سڵەمینەوە لە  تێپەڕکرد کە ڕوبکەمە فاکت و زانست و پشت
ڕاستیەکان و لە مانەش گرنگتر گەیشتن بە ڕاستیەک کە بتوانێ بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی لەم قەیران و بنبەستەی ئێستای دەرباز بکا و ئاسۆ و بەرنامەیەک بۆ  

 ژیانمان بۆ تەرخانکردوە.  پراتیکی چینایەتی و کۆمۆنیستی بکاتەوە کە
هاندا بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوەبوو کە دەمێک بوو من ڕەخنەم لە ئەو شتەی منی  

ڕەخنە لە الوازی و  .پاسیڤیزمی بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیزمی کرێکاری هەبووە 
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بەاڵم    پەراوێزی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لەناو کۆمۆنیزمی کرێکاریدا هەمیشە هەبووە،
و بە بن بەست گەیشتی   چارەسەرکردنی ئەم کێشانەهەوڵی جۆراوجۆری    لە ئەنجامی
بڕیارم  نەیگەیاندبوومە ئەو شوێنەی کە سەرچاوەی ئەم کێشەیە بدۆزمەوە.  هەوڵەکان  

لەو قاڵبەی کە بۆ دۆزینەوەی چارەسەر تەنیا پشت بە تاک سەرچاوە، کە دەرچم    دا
کە  ڕێممیراتە فکریەدا بگەپێویست بوو کە بەو  . مەنسوور حیکمەت بوو، ببەستم

ساڵی ڕابردوودا پێشکەشی کردووە و سوودم  ٢٠٠یستی ئێمە لە بزوتنەوەی کۆمۆن
لێرەوە بۆم دەرکەوت کە دیدگا و تێگەیشتنی  لێوەرگرت بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیەم.

کۆمۆنیزمی کرێکاری خۆی بەشێکە لە کێشەکە نەک چارەسەر بێ و هەر بۆیە 
 دی کۆمۆنیزمی کرێکاریش بگرێتەوە. پێویستە لێکۆڵینەوەکانم خو

ێبە دەیەوێ لە هۆکارەکانی ئەو خۆالدانی کۆمۆنیستەکان بکۆڵێتەوە لەو ئەم کت  
دروشمی سەرەکی   ،کە لە نزیک دوو سەدە لەمەوبەرەوە  ،سەرەکی و ڕۆشنەیئەرکە  

بە هێنان کۆتایی وە بە سادەیی بریتی بووە لە  ،ئێمە بووەبزوتنەوەی کۆمۆنیستی 
و یەکگرتوو کردنی ئەم چینە سەرەڕای جیاوازیە   وی نێو کرێکارانو پەرژوباڵناکۆکی  

بۆ گۆڕینی دۆخی دنیای سەرمایەداری و بەرپا  فکری و سیاسی و ڕیکخراوەییەکان 
 دنیایەکی باشتری سۆشیالسیتی. کردنی شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی بۆ بە دیهێنانی 

دی کۆمۆنیستەکان توو بوونی خوبە بێ یەکگر  ناکرێ  ئەم کارەبێگومان ئاشکرایە کە   
وە ئەوەی ئێمە لەم دوو سەدەیەدا و یەکگرتووبونیان لەگەڵ جەماوەری کرێکاراندا .  

 تاقیمان کردۆتەوە ئەوە بووە کە ئەم کارە لە ڕێگەی حزبەوە دەکرێ. 
ئەو قەیرانە سیاسی و  هەر بۆیە گەیشتم بەو ڕاستیەی کە ئەگەر بمانەوێ ڕیشەی  

دەست نیشان بکەین کە ئەو پەرژ و باڵوی و ی ەردەمیزمی س کۆمۆن یلۆژیەئایدیۆ
دابەش بوونەی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاریدا دروست کردووە، پێویستە لە 

 خودی حزب بکۆڵینەوە تا بزانین کێشەکە لە کوێدایە؟



 کۆمۆنیزمی نوێ 

6 
 

ین  گەڕا پرسیارەدابە شوێن ئەو سەرەتا لێرەوە دەریایەک پرسیار ڕژا بەسەرماندا.  
، ڕۆڵی حزبە کەئێمە کاری پێ دەکەین لە خەباتی چینایەتیدا  زەیئامڕائەو  کە

چیە؟ بۆچی حزب لە جیاتی ئەوەی ئامڕازی یەکگرتنی کۆمۆنیستەکان و کرێکاران  
ە و بزوتنەوەکەی بە ناوی بەرنامەی  بێ گۆڕاوە بۆ دیواری چین کە هێزی ئەم چین

هەمیشە وەک دیاردە  بجیاواز و حزب و گروپی جیاوازەوە دابەش دەکا؟ بۆچی حز
و پرسیاری لەسەر درووست نەبووە لە بزوتنەوەی  و مۆدێلێکی نەگۆڕ وەرگیڕاوە

ئەم مۆدێلەی حزبمان لە بەلشەفیەکانەوە وەرگرتووە بەاڵم   ؟کۆمۆنیزمی کرێکاری دا
دا ئەوان لە بنیات نانی سۆشیالیزمدا شکستیان هێنا، ئایا ئەمە هیچ لە کاتێک

امڕازە دروست ناکا کە ئەوان لە ڕێگەیەوە دەیانویست  پرسیارێک لەسەر ئەو ئ
م پرسیارەش بردینی بۆ گەڕان بە دوای ئەو کۆمەڵگەیەکی جیاواز بهێننە ئارا؟ ئە

ان کرد بە  هەربۆیە دەستم مێژووەدا کە ئەم مۆدێلەی دروست کردووە.
سیونالی یەکەمی کرێکاران و  انتەرنیلێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی لە مۆدێلەکانی ئ

دواتر چوینە سەر کێشەکانی کۆمۆنیزمی  شیال دیموکراتی و بەلشەفیزم.سۆ
و گەڕان بەدوای ئەو پەیوەندیەی کە لەگەڵ ئەو مێژووەدا هەمان  سەردەمی ئێستا

سەر کۆمۆنیزمی دەستمان کرد بە درێژەدان بەم لێکۆڵینەوەیە لە  بووە. لەم پێناوەدا
 کرێکاری. 

لە خەباتی چینی کرێکاردا و ئەو  ئەم لێکۆڵینەوە تایبەتە بە جێگای حزب 
لە خەباتی کرێکاراندا لە دوو  گۆڕانەی بەسەر ئەم ئامڕازە سیاسیەدا هاتوە ئاڵو

سەدەی ڕابردوودا. باسی ئەو مۆدێالنەیە لە حزبی کرێکاری و کۆمۆنیستی کە لە 
مەیدانی سیاسی، لە خەباتی ئابووری، لە شۆڕشەکان و لە دەسەاڵتدارێتی و دەوڵەتدا 

ن هەبووە، وە هاوکات باسی مۆدێلی گروپە ڕۆشنبیریە کۆمۆنیستیەکانە لەم ڕۆڵیا
 . سەردەمەدا
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نوێ  بیرۆکەی ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە ئەنجامگیریەک بدەین بەدەستەوە کە 
وەاڵمێک بدەینەوە بەو  تا  ڕوو ەینەبخو ڕێکخراوبوونی کرێکاری سەبارەت بە حزب 

و کۆمۆنیستی بوونەتەوە لە سەدەی بیست   کێشانەی ڕوو بەڕووی بزوتنەوەی کرێکاری
 و یەکدا.  

میتۆدی  باسیلەم لێکۆڵینەوەیەدا دا، ٤تا ٢بەشەکانی انە، لە ئەم باس سەرەتای  
ڕیشەی   ینەوە گرتووە تا بزانمانبە دەست ی دەکەین کەلێکۆڵینەوەیی مێژووی

ە چ لێرەدا بە دوای وەاڵمی ئەو پرسیارەوەین کماتریالیستی ئەم قەیرانە چیە؟ 
ی کۆمەڵگەدا ک کە پاسیڤانە لە پەراوێزتێگەیشتنێک لە حزب، ئێمەی کردۆتە بتێ

قەرارمان گرتووە؟ بۆ ئەمە پێویست بوو حزب لەو بتە چەق بەستووە لە تێگەیشتنی 
خۆماندا ڕزگار بکەین و پەیوەندی نێوان کۆمۆنیزم و چینی کرێکار و خەباتی 

نی حزب، وەک "ستراکتۆری چینی چینایەتی و حزب و پرۆسەی مێژوویی شکڵ گرت
لەگەڵ لێکدانەوە  انجیاوازی بۆچوونەکانم  هەر بۆیە لە سەرەتاوەکرێکار" بناسین.
تا بزانین کۆمۆنیزم    داوە.نیشان  سەبارەت بە کۆمۆنیزمی جۆراوجۆر  میتافیزیکیەکان  

کۆمۆنیزم    ەکان،خۆی چیە؟ مێژووی کۆمۆنیزم کامەیە؟ ئایا لە دەرەوەی مێژووی حزب
بەشانەدا لەسەر جیاوازی هاوکات لەم    ار مێژوویەکی تری هەیە؟باتی چینی کرێکو خە

نێوان زانستی نێوان حزب لە الی هەردوو چینی بورژوازی و کرێکاری باسمان کردوە 
و بنەماکانی حزبی کرێکاری و پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتی کرێکاری و کۆمەڵگەی 

کە لە تێگەیشتنی باوی کۆمۆنیستی کۆمۆنیستیدا خراوەتە بەر تیشکی ئەو ڕەخنانە  
 کۆمۆنیستی لە ئارادان.  لە حزب و ڕیکخراوی

لەم لێکۆڵینەوەدا سەرچاوەی زۆرم بە کار هێناوە تا وەک فاکت ئەو پرۆسە مێژوویی  
  .و سیاسی و ئابوری و حزبیانەی باسم کردوە بخەمە ڕوو
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شیالیستی داوە دا، گرنگیمان بە سەرەتاکانی بزوتنەوەی سۆ ٦و  ٥بەشەکانی لە  
  ئینتەر ناسیونالی یەکەمی کرێکاران نمونەکانی    هەڵداوە.کە بیرۆکەی حزب تیایدا سەری 

ی دروستبونی حزب الی چینی ەکانوەک یەکەم هەنگاو ،سۆشیال دیموکراتی دواتر   و
چەمکەکانی شی دەکەینەوە. هاوکات ئەو پرۆسەیە باس دەکەین کە چۆن ، کرێکار

ن سۆشیال دیموکراتی سیونالیزم گۆڕانی بەسەر هات لە الیەکۆمۆنیزم لەوانە ئینتەرنا
یەوە و ئەم گۆڕانکاریانە چی بەسەر بزوتنەوەی ئینتەرناسیونالی دووەمدا هێنا؟ 

، وە کاریگەریەکانی دیموکراسی پەرلەمانی و  دوالیزمی شۆڕش و ریفۆرم لەسەر 
اسی ەین و ب قسە دەکنەوەی کرێکاری و سۆشیالیستی لە سەر بزوت پەرلەمانتاریزم 

جیاوازیەکانی نێو بزوتنەوەی سۆشیالیستی جیهانی دەکەین لەسەر مەسەلەی 
 شۆڕشی کرێکاری و دەوڵەت دەکەین. 

ئەم لێکۆڵینەوە بێگومان بە بێ باسی مۆدێلی بەلشەفی و دەوڵەتی سۆڤیەت ناتوانین   
ی بگەیەنین بە ئەنجام، لە بەرئەوەی ئەم مۆدێلە نەک تەنیا سەرتاپای سەدەی بیست

داپۆشی بەڵکو تا ئێستا بزوتنەوەی کۆمۆنیستی پەیڕەوی لێ دەکا. هەر بۆیە ئێمە 
 ئەم تەجروبەیە تەرخان کردوە.  ئەم لێکۆڵینەوەیەمان بۆبەشێکی زۆری 

حزب وەک گرامشی دەڵێ "ڕۆحی دەوڵەتە" کەواتە ئەگەر کێشە لەم مۆدێلەدا هەبێ، 
رۆکی حکومەتی کرێکاری و لە سبەینێی دەسەاڵتدا هەمان کێشە لە شکڵ و ناوە

سیاسەت و ئابووری ئەو کۆمەڵگەی کۆمۆنیستیەدا ڕوو دەدا کە ئێمە بە نیازین 
 مایەداری پێ بگرینەوە. جێگای سیستمی سەر

ئێمە لە باسی مەسەلەی بەلشەفیزم و   ئەم تێزە پێویستی بە سەلماندن هەبوو. 
 دەوڵەتی سۆڤیەتدا ئەم تێزە دەسەلمێنین.

بەش بە شێوەیەکی چڕ و بەرفراوان لەو   ١١واتە  ،١٨ اکو ت  ٧ بەشەکانیلە  
گۆڕانکاریانە دەدوێ کە بەلشەفیزم بەسەر بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و بنەماکانی حزب، 
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دا ئابوری سۆشیالیستی و کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی دەوڵەت و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا،
یزمی سەردەم  نی کۆمۆێشەکانکئەم باسانە بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارەیە کە؛ ئایا هێنای. 

چ مۆدێلێک لە بەلشەفیزم و سۆڤیەتەوە  وە چ پەیوەندیەکی بە کۆمۆنیزمی ڕوسیەوە هەیە؟ 
 ؟ ەوکردو ڕەواجی پەیدا لە سەدەی بیستدا و تا ئێستا 

جێگای ، باسی ڕەوتی بەلشەفی و جیاوازیەکانی لە سۆشیال دیموکراتیسەرتا 
ە نی سەرەتای سەدەی بیستەوە شۆڕشی ڕوسیا و شۆڕشەکال مێژوویی بەلشەفیزم

 دەکەین. 
لە حزب و   مۆدێلی سۆشیالیزمی بەلشەفی دەست دەکەین بە شرۆڤەی پاشان  

نێوان   پەیوەندی بیدۆزینەوەئەوەی ئێمە دەمانەوێ لەم لێکۆڵینەوەیەدا دەوڵەتدا. 
لێکدانەوە . بەلشەفیەکانە مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی سەرمایەداری دەوڵەتی و

ەاڵتی سیاسی، مۆدیلی ئابوری، بەرنامەی  ر ئەم  مۆدێلە  لە دەس دەکەین لەسە
کۆمۆنیزمی جەنگی و دواتر سەرمایەداری دەوڵەتیی لە دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەری 

 .نقسە دەکەی یدوالیزمی بیرۆکراتی و سەرمایەداری دەوڵەتی . لەسەر ١٩١٧
اسی مەنسور حیکمەت لەسەر مۆدیلی سیبۆچوونەکانی ترۆتسکی و تۆنی کلێف و 

دەکەین. لێرەدا ئارگومێنت لەسەر ڕای زۆربەی  باسو دەوڵەتی بەلشەفی  حزب
ئەو سیستمە سیاسیە بەلشەفیە بە دەوڵەتێکی ئایا کۆمۆنیستانەکان دەکەین، کە 

 بووە یان نا؟ کرێکاری 
وان حزبی پەیوەندی نێکە  ،ئەوەی ئێمە لەم لێکۆڵینەوەدا بەدوایەوەین ئەوەیە

ەت و موڵکایەتی و پەیوەندی چینی ڵسیاسی و ئابوریەی دەو  بەلشەفی و ئەم مۆدیلە
کرێکار بە بەرهەمهێنان و هۆیەکانی بەرهەمهێنانەوە چیە؟ ئایا ئەم مۆدیلە 

 ؟دروست کردسۆشیالیستیە چ گۆڕانێکی لە بنەماکانی کۆمۆنیستیدا 
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ناکۆکیەکانی نێوان چەمکی تا لە  ،دەکەین مۆدێلی بەلشەفی حزبئەناتۆمی دواتر 
، وەک مۆدێلێک کە لە هەموو  بکۆڵێنەوە رێکاری یان حزبی کۆمۆنیستەکانی کحزب

پەیوەندی مۆدێلی حزبی  لێرەوە لەو تا ئێستاش پەیڕەوی لێدەکرێ.  ٢٠سەدەی 
ی بەرەو بیرۆکراتی چوون و گەڕانەوەی دەسەاڵتی ەکانهۆکار بەلشەفی لەگەڵ

 دەکۆڵینەوە.لە ڕوسیادا ی سەرمایەدار
بۆچی ئەم مۆدێلە ئیمکانی هەیە حزبی کرێکاری بگۆڕێ بۆ کە باسی ئەوە دەکەین 

شۆڕش و گرتنە دەستی  حزبێکی بورژوازی و بیرۆکراتی لە کاتی سەرکەوتنی
بۆچی حزبێکی شۆڕشگێڕی کرێکاری لە جیاتی کۆکردنەوەی سەرجەم  دەسەاڵتدا؟

لەبەشێکی زۆری ئەو هێزەی شۆڕشی  دەچێ خۆجیاکردنەوە بەرەوهێزی چینەکە 
 ؟ووەتکرددروس 

کە ئایا ئەم  ،مۆدیلی دەسەاڵتی بەلشەفیزم شیکاری  ئەم باسەش دەمانباتە سەر 
دیکتاتۆریەتی حزب و هەموو دەسەاڵت بۆ ناکۆکی نێوان  ئایاچیە؟مۆدێلە سیاسیە 

جێنشینی حزب  لە  لینین لەمەڕ  تێزی چیە؟ پەیوەندی ئەم مۆدێلە لەگەڵ شوراکان
دا دەخەینە  دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا لە  ننیلی یتێگەیشتنو  جێگای چینی کرێکار 

 ڕوو. 
 لە دیکتاتۆری چوون لەسەر پرۆسەی  ئەم باسە درێژە پێ دەدەین تاکو بزانین 

چی دەگەیەنێ بۆ حزبی کرێکاری و دەوڵەتی  حزبیەوە بۆ دیکتاتۆری ناو حزب
هەڵوێست بە  لەسەر کێشەکانی ناو حزبی بەلشەفی و کرێکاری؟ فاکتەکان 

بخەینە ڕوو تا و پاکتاوکردنی حزب  ڕیزەکانی حزبدا کان و ئازادی لە ناو فراکسیۆنە 
بەسەر چی وە ئەم گۆڕانکاریانە بۆچی ڕوودەدەن و  سەرچاوەکەی چیە؟  بزانین

 ؟بەلشەفیدا دێنێحزبێکی شۆڕشگێڕی کرێکاری شۆڕشی سۆشیالیستی و 
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دەدەین    نیشانیدەکەین و     مۆدیلی ئابوری بەلشەفیشرۆڤەی  لە بەشە کۆتاییەکاندا   
کە جێگای چینی کرێکار لە بواری ئابوری و ئیداری دەوڵەتی بەلشەفیدا چی بووە؟ 
وەاڵمی ئەو پرسیارە دەدەینەوە کە ئایا بوونی بەرنامە و پالنی ئابوری و دابەشکردنی 

نەخشە و لەالیەن دەوڵەتەوە، وەک نمونەی بەلشەفی، لە  سەرمایە و بەرهەم بەپێی
ی سەرمایەداری و ئاژاوە و ئەزمەی بازاڕ و دابەزینی مهێناندەست شێوازی بەرهە

 خاڵە هاوبەشەکانی ئایا  توانای کڕین و ئاستی گوزەرانی کرێکاران ڕزگارمان دەکا؟
مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی لە ئاستی ئابوری و سیاسیدا لەگەڵ سەرمایەداری 

ئایا   ؟دا چیەدەوڵەتی و حکومەتی بیرۆکراتی سۆڤیەت و مۆدیلی حزبی بەلشەفی 
بەلشەفیەکان چۆن ویستویانە لە ڕێگەی گەشەی سەرمایەداریەوە سۆشیالیزم 
دامەزرێنن؟ وە ئەم لێکۆڵینەوەیەمان بۆئەوەیە بزانین بەلشەفیزم چ مۆدێلێکی 

ئەم پەیوەندی  لەم پرۆسەیەدا چ گۆڕانکاریەک بەسەر    وە  دامەزراندوە؟سۆشیالیستی  
کاتێک دەسەاڵتی  ەوهاتواردا کرێکی لەگەڵ سەرجەم چینحزبە کرێکاریەدا 

 ؟ ەوگرتوبەدەستەوە 
 
بوەوە و  ٢١و  ٢٠ئەمانە ئەو پرسیارانەن کە ڕووبەڕوی سۆشیالیزمی سەدەی  

ی   ٢٠کە الیەک لە دنیای سەدەی  بەلشەفیزم و مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی
گرتەوە و ئێستاش چین و کوبا و بەرنامەی زۆرێک لە حزبە کۆمۆنیستەکانی  

تۆتەوە، تەنیا مۆدێلێک بووە کە زیاتر لەسەدەیەکە بە کردەیی بینیومانە و هێشتا  گر
الیست و کۆمۆنیستەکاندا ڕەواجی هەیە. هەربۆیە  لەناو مۆدیلی چەپ و سۆشی

جروبەیەی مۆدیلی سۆشیالیستی بەلشەفی و بەرنامە ئابوریەکەی لێکدانەوە لەم تە
وی جیاوازەکانی مۆدێلێکی نوێی گرنگیەکی زۆر و چارەنووسازی هەیە لە خستنەڕو

 کۆمۆنیزم کە جیاوازبێ لەم مۆدێلەی سۆشیالیزمی دەوڵەتیی. 
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  سەرمایەداری دەوڵەتی مۆدێلە ئابوریەی ناکۆکیەکانی نێوان ئەم  دواتر دێینە سەر 

لە   " NEP"نیپ "سیاسەتی ئابوری نوێ  .کۆنترۆڵی کرێکاریدا  لەگەڵ بەلشەفیەکان
ەمهێنان و مۆدێلی ئابوری کۆنترۆڵی کرێکارانەوە بۆ بەره  پەیوەند بە چۆنیەتی دەور و

دەخەینە بەر ڕەخنە و جێگای "نیپ" لە شکستی شۆڕشی سۆشیالیستیدا باس 
  دەکەین.

  
کەوتە بەر ڕەخنەی جۆراوجۆر و بێگومان ئەم مۆدێلە بیرۆکراسیە لە سۆڤیەتدا  

لە دەورانی دەوڵەتی رێک لە بیرۆکراتیزمی ستالینی،  وەک ڕەخنەگ  ،ترۆتسکیزم لێرەدا  
هەڵوێست و سیاسەتی ترۆتسکیزم دەخەینەڕوو، لە ڕێگای هەڵسەنگاندنی  بەلشەفیدا  

سەبارەت بە  دیکتاتۆریەتی حزب و سەرمایەداری دەوڵەتی و سیاسەتی نیپ و 
 ئۆپۆزسیۆنی چەپ.دەوری 

 
  کۆمۆنیزمی کرێکاری و کێشەی حزب باسی    دا؛  تا بیست و سێ  نۆزدەلە بەشەکانی   

کرێکاری وەک نمونەیەک  و کارەکتەری کۆمۆنیزمی    باسی تێگەیشتن  لێرەوە  ین.دەکە
سەرەڕای کە  ،کۆتایی سەدەی بیستدا دەکەین لە گروپ و حزبە کۆمۆنیستەکانی 

مۆدێلی سەرمایەداری دەوڵەتی چین و  و  لە کۆمۆنیزمی سۆڤیەت    انڕەخنەیجیاوازی و  
ئایا جەخت  ؟زبی دروست بکەنبەاڵم بۆچی نەیانتوانیوە مۆدێلێکی نوێی ح، هەیە

خۆجیاکردنەوە لە چەپ و پرۆسەی دانانی بەرنامە و  کردنەوەی حیکمەتیزم لەسەر 
چ کاریگەریەکی   مۆدێلی حزبی نوێنەری چینی کرێکار و نوخبە بوونی لیدەرشیپی

 دەرگیریەتی؟ هەیە لەو کێشە و جیابوونەوانەی کە کۆمۆنیزمی کرێکاری
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ڕەخنە   بەو    اری لە ئێران و عێراقووی کۆمۆنیزمی کرێکلێکۆڵینەوە لە مێژ  بە  ئێمە 
ڕەوتە بەرنامە وبنەماکانی دیدگا و تێگەیشتنێکی سیاسی و ئابووری ئەم  لەگرتن 

ئەم گروپ و حزبە  کێشەکانی  کۆمۆنیستیە دەچینە سەر دەست نیشان کردنی
ۆمۆنیزم  پەیوەندی ئەم جۆرە لە ک  ەو  ،چینایەتی کرێکاراندالە خەباتی    کۆمۆنیستیانە

ئەوەی بۆچی کۆمۆنیستەکان   ەوەی کۆمۆنیستیەوە دەناسێنین.بە مێژووی بزوتن
بەسەر گروپی جیاجیای فکری و سیاسی و ڕیکخراوەییدا دابەش بوون و هەر کامیان 

یاکردۆتەوە سنوری بەرنامە و حزب و گروپەکەی بە دیواری چین لەو گروپانەی تر ج
پرسیارێکە کە بە لێکۆڵینەوە لە  ؟ان هەیەکە هەمان بانگەواز و دیدگا و ئامانجی

نمونەی کۆمۆنیزمی کرێکاری بە شوێن وەاڵمدانەوەی دەبین و هۆکار و خەسڵەت و 
شێوازی سیاسەت و کارکردنی ئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی چینی کرێکارمان ڕون  

هۆکارەکانی دابڕانی ئەم گروپانەمان لە چینی کرێکار و  کردۆتەوە. لێرەدا باسی 
کردووە و نیشانمان داوە کە چ مێژوویەک و دیدگا و تێگەیشتنێک   چینایەتی خەباتی  

لە پشت ئەم دابڕانەوە یە و جێگای واقعی ئەم گروپانە لە نێو خەباتی چینایەتی و 
ئایا سەرچاوەی ناکۆکی لە نێوان پراکتیکی بزوتنەوەی شورایی و کۆمەڵگەدا چیە؟ 

 ی دا چیە؟ی کرێکاردیدگایەکی پاسیڤیستی سیاسی لە نێو کۆمۆنیزم
 
هێنانەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەم لێکۆڵینەوەدا بە هۆی ئەوەوە بووە کە مێژووی  

سێ دەیەی ڕابردووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە کوردستانی عێراق و لە بەشێکی 
ئێرانیشدا داگیرکردووە و ئێمەش وەک هەڵسوڕاوی ئەو بزوتنەوەیە لە ووردەکاریەکانی  

ئێستامانە. بەاڵم ئەمە تەنیا نمونەیەکە لەو بزوتنەوەی تی کاری ئاگادارین و بابە
ڕۆشنبیرانی چینی کرێکار کە بەسەر دەیان گروپی هاوشێوەدا دابەش بووە و ئەم  
کێشانەی کۆمۆنیزمی کرێکاری کێشەی هەموو گروپە ڕۆشنبیریە کۆمۆنیستەکانی  



 کۆمۆنیزمی نوێ 

14 
 

و   گروپەکانسەردەمی ئێستامانە و ئەم لێکۆڵینەوە و ڕەخنانە شمولی هەموو 
  بزوتنەوەکە دەگرێتەوە، نەک تەنیا کۆمۆنیزمی کرێکاری.

 
دەرس و پێوەری زانستی سیاسی و  پشتی بە ستووە بەلێکۆڵینەوەکان  بێگومان 

لە بەشی تەجروبەی سیاسی بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی و ئەنجامگیریەکانیش  
ێکار و پێویستیەکانی  وەک لۆژیک و ناسینی بەرژەوەندیەکانی چینی کرکۆتاییدا 

سەبارەت بە  یانەی  نوێ    و بیرۆکەی   تێز ئەو     ئەمڕۆی خەباتی چینایەتی ناسێنراون.
دەوڵەت و کۆمەڵگەی   سەبارەت بە  ە هاوکات و بەشێوەیەکی سەرەکی ، حزب 

قەیرانە   ئەووەاڵمی خستومانەتە ڕوو بە شێوەیەکی گشتی کۆمۆنیستی و ئینسانی 
نەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی ئەم کە بزوتداتەوە دە سیاسی و ئایدیۆلۆژیە

  تێی کەوتووە. سەردەمەمان
کۆمۆنیستی و ناساندنی  ئەم کتێبە بە لێکدانەوەی مێژووی بزوتنەوەی کرێکاری و  

دەرس و تەجروبەکانی و ڕەخنە لەو دیدگا و سیاسەتانەی ئێستا زاڵن بەسەر ئەم  
ر لە حزب بسەلمێنێ کە  بزوتنەوەیەدا، دەیەوێ بیرۆکەی پێویست بوونی جۆرێکی ت 

جیاوازە لە نمونەکانی تا ئێستای لە چەشنی سۆشیال دیموکراتی، بەلشەفی و  
 کانی تر. کۆمۆنیزمی کرێکاری و گروپە 

 
بێگومان پێویستمان بە هەوڵی تیۆری و پراکتیکیە هەموو هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی  

اری و کرێکاری و کۆمۆنیستیە بۆ ئەوەی بتوانین حزبێکی جەماوەری کرێک
بزوتنەوەیەکی کۆمۆنیستی کاریگەر لە کۆمەڵگەی کوردستان و لە جیهانی ئەمڕۆدا  

٪ بورژوازی ١٪ کۆمەڵگەی کرێکاری دژ بە٩٩بخەینە ڕێ، وە لەم ڕیگەیەوە بتوانین 
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دەسەاڵتدار، ڕیکخراو و ئامادە بکەین لە ناڕەزایەتی و ڕاپەڕین و شۆڕشەکانی سەدەی 
   . بیست و یەکدا دژی سەرمایەداری

هیوادارم ئەم کتێبە وەک بەشێک لەو هەوڵە سەیر بکرێ و دەرگای گفتوگۆ و ڕەخنە   
امانجە کە پێکهێنانی حزبی جەماوەری  و پێشنیارەکان بکاتەوە بۆ گەیشتن بەو ئ 

 کرێکاری یە. 
لە کۆتاییدا زۆر سوپاسی هاوڕێ "جمال شریف" دەکەم بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەی  

 و سەالم مارف" هاوڕێیان "سەالح فەتحواڵسوپاسی  اهەروەه نووسینی ئەم کتێبە و
بە شداری تێبەکە. بێگومان سوپاس گوزاری دەکەم بۆ دیزاینی بەرگ و ناوەوەی ک

کردووە، وە پێ باسەکان پێکەوە گفتوگۆمان لەسەر کە  م "گۆنا سعید " ژینمهاو
، وەک زاهیر باهیر، ئەنوەر نەجمەدین،  دەردەبڕم بۆ هاوڕێیانی تریشزانینی خۆم 

جمال کۆشش و زۆرێک لە هاوڕێیانی تر کە لە فەیسبووک بە سەرنج و ڕەخنە و 
 بەشداریان لەم باسانەدا کردووە. کۆمێنتەکانیان 
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 ١   

 

 ی باسەکە دەسپێک 
 

ئایدیۆلۆژیە شی بکاتەوە کە کۆمۆنیزمی  دەیەوێ ڕیشەی ئەو قەیرانە سیاسی و  کتێبەئەم  
سەردەم، واتە کۆمۆنیزمی دوای ڕوخانی سۆڤیەت و دەورەی کۆتایی دوو قوتبی ڕۆژهەاڵتی  

وە. کۆمۆنیزم بزوتنەوەیەکە  وکەوتی ی، تێبەناو سۆشیالیستی و ڕۆژئاوای لیبراڵ دیموکرات
کات زیاتر پێویستی    دوو سەدەی لە تیۆری و پراتیک پشت سەرناوە، بەاڵم ئەمڕۆ لە هەموو

بارە خۆپێناسەکردنەوەیەکی تیۆری و پراتیکی سەردەمی خۆیەتی. لەبەرئەوەی هیچ  وبەدو
 .ەوک نەبو کات بە هێندەی ئێستا کۆمۆنیزم پەرژوباڵو و بێ دەستپێشکەری و بچو 

هێندەی مێژووی ئێستا دابەشبونی چینایەتی پێگەیشتوو و کامڵ  لەکاتێکدا هیچ کات بە 
٪ی چینی سەرمایەدار  ١ە، کە ڕێژەی ومان لەالیەن چەند کەسێک کەڵەکە نەبووە و ساونەب

ئەم  زیاتر و بەردەوامی چڕ بوونەوەی  .1٪ سەرزەوی لەژێردەستدایە ٤٥سامان و داهاتی 
داهاتی کۆمەڵگەی   ٢/ ٣٪ بورژوازی دەکاتە خاوەنی ١دا ئەم ٢٠٣٠یەیە لە کەڵەکەی سەرما

 2مرۆڤایەتی.  
وەی شۆڕش و تەقینەوە جەماوەریەکان  ێچینایەتیەکانیش لە زۆربەی شوێنەکان بەشناکۆکیە  

دەبینرێ، وەک بەهاری عەرەبی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکوری ئەفریقا ، یان بەشێوەی  
ی دارایی وەک لە یۆنان و ئیسپانیا ، یان لە شێوەی شۆڕشی شەقامی  وەستانەوە دژ بە قەیران

هتد..شەڕی کرێکاران و چینە کەمدەرامەتەکان لەگەڵ حکومەتە    هێلەک زەردەکانی فەرەنسا و 
 .دیکتاتۆری و نیولیبرال و بانکی جیهانی و یەکێتی ئەوروپا 

 
 

1.inequality/-https://inequality.org/facts/global: Inequality.orgGlobal Inequality,” “ 

 2-pingtip-inequality-8/apr/07/globalhttps://www.theguardian.com/business/201 
2030-point 

https://inequality.org/facts/global-inequality/
https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
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کە شێوازی ژیان   ،ەوی کرێکاری گلۆباڵی دروستکردوێک قۆناغی گەشەی سەرمایەداری چین 
 .و خەباتی هاوچەشنە دژ بە سیستەمێکی گلۆباڵی سەرمایە 

کۆمۆنیزم ئەگەر بەشی ڕۆشنبیری چینی کرێکار بێت، ئەوا دەبێ بەپێی ئەو واقعیەتانەی   
سەرەوە ئێستا هێزێکی گلۆباڵ و زۆرینە و دەستپێشکەر و ڕیکخەری ئەو خەباتە چینایەتیە  

ەاڵم لەواقیعدا کۆمۆنیزمی ئەم سەردەمەمان لەم خەسڵەتانە  ب  بێت کە لە دنیادا دەچێتە پێش. 
بێ بەشە و هەربۆیە لەڕیزی پێشەوەی ئەم خەباتە چینایتیەدا نیە و گیرۆدەی ئەو کێشانەیە  

نەک بە پێداوستیەکانی سەردەم. هەروەک   ،ە هەیەوکە زیاتر پەیوەندیان بەمێژووی ڕابوردو 
جۆراوجۆری مارکسی، مارکسی لینینی،  ی نی کۆمۆنیزم بە سەر ڕەوت و حزبودابەشبو

ترۆتسکییستی، ستالینی ، ماویستی و ئەنتی کاپیتالیست و حیکمەتیستی،سۆشیال  
دیموکراتی و سەندیکالیستی و هتد.. کە هەریەک لەمانەش دەیان گروپ و دەستەی تری لێ  

  نی جیابۆتەوە وەک کەنیسەکانی کاسۆلیک و پرۆتستانتەکان و شیعەو سونەکان. ڕیزی چی
کخراوە  ێکرێکار بەهەمان شێوە پەرژوباڵوە و سەندیکا و یەکێتیە کرێکاریەکان و ڕ 

جەماوەریەکانی کرێکاران هەرچەند چاالکن بەاڵم لە سەنگەری خۆپاراستندان و لە  
زۆرشوێنیش یان قەدەغەدەکرێن یان دانەمەزراون. ئەم خەباتە ” خۆبەخۆیە”ی شۆڕشی  

کخراوەییی کارا و چاالکی بەخۆیەوە  ێا شکڵێکی ڕشتشەقام و تەقینەوە جەماوەریەکان هێ
کخراو بێت چ لە ئاستی لۆکاڵ  ێە کە بتوانێ لە ئاستی بەدیلی دەسەاڵتی بورژوازی ڕونەگرتو

 .و دەوڵەتەکاندا و چ لە ئاستی جیهانیدا 
ئەم قەیرانە بەرهەمی دوو دیاردەی لێکهەڵپێراوە. یەکەمیان؛شکستی مۆدێل و بەدیلێکی   

ە لە شۆڕشی ئۆکتۆبەرەوە هاتە ئارا و نەبونی ڕەخنەیەکی تیۆری و سیاسی  ک  سۆشیالیستیە
لە تەجروبەی شکست هێنانە، کە وەک وانەیەکیش بێت لە تەجروبەی شۆڕشەکانی پێشووی  

ونی بەدیلێکی کۆمۆنیستی ڕۆشنە بۆ شێوەی ڕێکخستنی حزبی  وچینی کرێکار. دووەمیان؛ نەب
کەپشتی بە گۆڕانکاریەکانی سەرمایە لە سەدەی    ریو جەماوەری و بەرنامەی سیاسی و ئابو

وەیەکی بەرجەستە و  ێبیست و یەک بەستبێ. بەدیلێک کە کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی بە ش
 .مومکین بکاتە دروشم و بەرنامەیەکی پراتیکی لە بزوتنەوەی کرێکاریدا
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ازی و  ولەم شیکردنەوەیەدا دوو چەمک و ئامڕاز گرنگترین بەشن کە دەتوانێ هۆکارەکانی ال 
ەمیان دەوڵەتە. ئەم دوو ئامڕازە  وقەیرانی کۆمۆنیزمی پێ لێکبدرێتەوە. یەکەمیان حزب و دو

سیاسیە دەوری یەکالکەرەوەیان هەیە لە شۆڕش و گۆڕانکاریەک کە چینی کرێکار بەهۆیانەوە 
دەتوانێ کۆمەڵگەی سەرمایەداری بە شێوەیەکی شۆڕشگێڕانە بگۆڕێ.ئایا تێگەیشتنی باو  

  و دەوڵەتی کۆمۆنیستی چ دەورێکی لەسەر قەیرانی کۆمۆنیزم هەیە؟ بۆچی وانە   زب لەسەر ح
مۆدێلی باوی حزب و دەوڵەت   زاڵ بوونیوەرگرتن لە تەجروبەکانی پێشوو پەیوەندی لەگەڵ  

هەیە؟ حزب و دەوڵەت چ جێگایەکیان لە جیهانبینی کۆمۆنیستی و خستنەڕووی پایەکانی  
؟ ئایا حزبی کۆمۆنیستی حزبی نوخبەیەکی دابڕاوە و  یەکۆمەڵگەی ئایندەی ئینسانیدا هە

“ڕابەرە” کە بەرنامەیەک سنوری ڕێکخراوەکە دیاری دەکا ، یان حزبێکی جەماوەری کرێکارە  
کخستنی جۆراوجۆردا دەردەکەوێ؟ ئایا دەوڵەتی  ێکە لە مەیدانی جۆراوجۆر و لە شیوازی ڕ

کە لە سۆڤیەت و بلۆکی   ،سیاسیە ی نی ئازاد وی هەمان دەوڵەتی تاک حزبی و نەبویکرێکار
  ی و پابەند بە ئازادی   ی و کاتی  ی یا خود دەوڵەتێکی جەماوەری  ، وەبەناو سۆشیالستیدا هەبوە 

دوای نەمانی ترسی   وە ،کە هەنگاوەکانی هەڵوەشانەوەی خۆی ناسنامەکەیەتی ،سیاسیە
کانی  یەگەڕانەوەی بورژوازی بۆ دەسەاڵت بەرەبەرە دەزگا سەروو خەڵکی و بیرۆکرات

 هەڵدەوەشێنێتەوە ؟ 
ئەمانە و دەیان پرسیاری تر کە ئەمڕۆ دەبێ کۆمۆنیزمی سەردەم وەاڵمی پێ بداتەوە تا   

کە   ، بتوانێ سیمای سیاسی و ئایدیۆلۆژی خۆی وەک بەشێکی ڕۆشنبیری چینی کرێکار
ەمە  دەتوانێ هەژمونی ئەم چینە لە نێوخۆیدا و لە کۆمەڵگەدا بەرامبەر بە بورژوازی و سیست
 سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکەی نیشان بدا و جیاوازیەکانی خۆی لەوان بخاتەڕوو.  
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هەروەها ڕاشکاوانە ڕەخنە لەهەموو کەموکوڕیەکانی مێژووی ڕابردووی بگرێت تا وەک مارکس   
من وا دەدات بە زەویدا تا هێزی زیاتری بکاتەوە بەبەردا و دیسانەوە بچێتەوە ”دوژ دەڵێ

 .3گی یەکجاری لەگەڵیدا”  مەیدانی جەن
لەم ووتارەدا دەچینە سەر لێکدانەوەی مێژووی دروستبونی ئەم ئامڕاز و چەمکانە و کێشە   

لەو تێگەیشتن  و جەدەلەکانی ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لەسەرحزب و دەوڵەت. دواتر ڕەخنە  
تنەوەی  نەتە مایەی قەیران و بەربەستی بەردەم گەشەی بزووو قاڵبانەی لە ئێستادا بو

کرێکاران و دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی ئینسانی  چینایەتی کرێکاران و بەدەسەاڵت گەیشتنی 
 .بێ چین و چەوسانەوە

تی،حزب وەک  لەسەر؛ حزب و پەیوەندی بە چینی کرێکار و کۆمەڵگەی کۆمۆنیس  الیەکلە  
حزب و ڕێکخراوەی   ، یحزب و شۆڕشی کرێکاری کاتی،  ینمونەی دەوڵەتی کرێکاری

جێگا و چەمکی   ، توخمی وشیاری و خۆبەخۆیی و چەمکی نوخبە و جەماوەر،یاوەریجەم
  رابەری و جەماوەری حزب ، حزبی کرێکاری و کێشەی سێکتاریزم و بیرۆکراتیزم ، 

 .میکانیزمی بڕیاردان و هتد قسە دەکەین  سەنترالیزمی دیموکراتی و ناوەند و
  دەسەاڵتی حزبی و دەسەاڵتی شورایی،   و  باسەکانمان لەسەر : دەوڵەت  الیەکی تریشەوەلە   

  ئازادی سیاسی و سیستەمی حوکمڕانی،  دیکتاتۆری حزبی و دیکتاتۆری چینی کرێکار، 
نیستی و دەوڵەت  ئابوری کۆمۆ   ناکۆکی نێوان دامەزراندن و هەڵوەشانەوەی دەزگای دەوڵەت، 

دەوڵەت و  پەرلەمان و شورا وهەڵبژاردن و دیاریکردنی موچەی فەرمانبەرانی دەوڵەت، ،
 پایەکانی هەڵوەشانەوەی دەوڵەت، خۆبەڕیوەبەری و دەزگای دەوڵەتی، بیرۆکراتی،

 .کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی و ئایدیۆلۆژیای کۆمۆنیستی و کۆمەڵگەی ئینسانی، و هتد دەبێت
 

 
 

 برۆمێر لویس بوناپارت ١٨مارکس،  3

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1852/18-brumaire.pdf 
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٢   
 

 چ تێگەیشتنێکمان لە مێژووی کۆمۆنیزم هەیە؟ 
 
 

و تیۆریەکان لەسەر حزب و دەوڵەت، پێش ئەوەی بچینە ناو مێژووی لێکدانەوەکان   
  ە و ،تێگەیشتنێکی ماتریالیستیانەمان هەبێ بۆ خودی مێژووی کۆمۆنیزمپێویستە 

کە لەم   ،بناسینوە دەتوانین ئەو تیۆر و هەواڵنە لە بواری حیزب و دەوڵەتدا  شەلێرە
 ن. ومێژووەدا دەرکەوتو

 ،زکیەوە پێچراوەتەوەسەرەتا مێژووی ئەم کۆمۆنیزمە خۆی لە تێگەیشتنێکی میتافی 
ئەم مێژووە کراوەتە مێژووی گروپ و دەستە کۆمۆنیستەکان و ڕەوتە سیاسی و  ەو

کە بنەمای  ، مێژووی خەباتی چینایەتی کرێکاران ەو ،ڕیکخراوەییە جیاجیاکان
لەبیربراوەتەوە و هەر گروپە مێژوی خۆی بە مێژووی کۆمۆنیزم لەقەڵەم   ،یزمەکۆمۆن

ەکان وان ببێ و بڵێ لە بەر دارێرێک ناهەقی نیه توشی سەرلێشدەدا.هەربۆیە هەر بینە
  نابینرێ.  ئەم دارستانە

سیستمی وەی چینی بورژوازی لە ێبەهەمان ش  چینی کرێکار لە سەرمایەداریدا، 
بۆ  خەباتێکی چینایەتی دەکا دژ بەو کۆیالیەتیەی کە کاری بەکرێ دەرەبەگایەتیدا،

هەوڵە بەردەوامەیدا بۆ البردنی ئەو  ینە لەم ە. ئەم چوبەسەریدا سەپاندو سەرمایە
ڕێگریانەی لەبەردەمیدایە بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت و کۆتایی هێنان بە سیستەمی 

ەش کۆمۆنیزمی تاقی تیۆر و تاکتیک و شۆڕشی جۆراوجۆر و لەوان ،سەرمایەداری
کردۆتەوە. بەاڵم ئەوە کۆمۆنیزم و سیاسەتی کۆمۆنیستی نیە کە ئەم مێژووە و 

ەکان دروست دەکا، بەڵکو ئەوە قۆناغی گەشەی سەرمایەداری و گەشەی شۆڕش 
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وڵە کۆمۆنیستی و سۆشیالیستیەکان دەخاتە  خەباتی چینایەتی کرێکارانە کە هە
"ئەگەر لەو چوارچێوە   ئەم هەواڵنەی مارکس،  بەپێی دیدگا  قاڵبێکی مێژووییەوە، کە

ند بێ دەسەاڵتە لەگەیشتن  مێژووییەی گەشەی چینی کرێکاردا نەبێت ئەوا دەبینین چە
نەهاتووە، ئەگەر لەو چوارچێوە بە ئامانجی کۆتایی، بە پێچەوانەشەوە چۆن لە شکان  

 4مێژووییەی بزووتنەوەی چینی کرێکاردا بێت". 

  ون دەکاتەوە؛ڕولیستیە دوو شتمان بۆ ئەم تێگەیشتنە ماتریا 

بەڵکو ناوی    ن ناگر هەوڵە سیاسیە جۆراوجۆرەکان ناوی چینێک وەرهەرچەند  یەکەم:   
سەردەم و کەسایەتیەکان و حزبەکان و ڕەوتە سیاسیەکان وەردەگرن، بەاڵم ئەمانە 
لەڕاستیدا خۆیان ئەنجام و پاشکۆی گەشەی مێژوویی چینی کرێکارن. هەربۆیە لە 

ناو و مێژووی مارکس و لینین و مانیفیست و کۆمۆنە و ئۆکتۆبەر و حزبە   پشت
دەبێ ئەو گەشە مێژووییە ببینی کە چینی کرێکار  ،جۆراوجۆرە کۆمۆنیستیەکانەوە

گەیشتوە و هەوڵە سۆشیالیستەکان یلەو قۆناغە جیاوازانەی گەشەی سەرمایەداریدا پێ
ناغەدا شکڵیان گرتوە. ئێمە بە بەپێی پیداویستیەکانی خەباتی چینایەتی لەو قۆ

ەیە . ناتوانین  وەی ئەو قۆناغە توانای تێگەیشتمان لەو هەواڵنە هێلێکدانەوەی چوارچ
قۆناغەکان بکەینە قاڵبێک وپێوەر و دۆگمێکی  ئەم هەوڵە کۆمۆنیستیانە بۆ هەموو

چەقبەستوو و نەگۆڕ، وە بزوتنەوەی کرێکاری بەپێی ئەو قاڵبە مێژوویانە بەش بەش  
ەین بەناوی مارکسیەکان ، بەلشەفیەکان ، کۆمۆنارەکان و ترۆتسکیەکان و بک

 شیال دیموکراتەکان و هتد.. کۆمۆنیتسە کرێکاریەکان و سۆ

 
ئەم جۆرە تێگەیشتنە نامێژووییە کە کۆمۆنیزم و کۆمۆنیستەکان دەخاتە جێگای  

چینەکە، تێگەیشتنێکی خەباتی چینایەتی کرێکاران و ئەوان دەکاتە نوێنەری مێژوو و  
رکەوتنەوەی بەشێکی زۆر لە وباوە کە خۆی بەرئەنجامی پرۆسەی دابڕان و دو 
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باتی چینایەتی و سیەکانی چینی کرێکارە لە خودی چینەکە و خەڕۆشنبیران و سیا
 نی بە گروپی تەبلیغاتی یان حزبی نوێنەرانی چینەکانی تر.وبو

چەوانەی ئەو ێتەواو پ  خەباتی چینایەتی  بۆ  ەانماتریالیست  بەاڵم دیدگا و تێگەیشتنی 
رەکان و کە مێژووی کۆمۆنیزم وەک مێژووی گروپە جێگی ،تێگەیشتنە میتافیزیکیەیە

وازە لەو داتاشینی جیاوازیانەی ئێستای ناو  ڕوداوەکانیان دەبینێ، وە تەواو جیا
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کە قاڵبە مێژوویەکانی وەک مارکسیزم و بەلشەفیزم و  

یکالیزم و ئانارشیزمیان کردۆتە قاڵبی جێگیر و پیرۆز و بەپێی ئەوانە دنیای  سەند
 قاڵبە جێگیرانە   چینی کرێکار لێک دەدەنەوە. ئەمئێستا و خەباتی دژی سەرمایەداری  

وەک کاری ڕێگرەکانی سەدەی ناوەڕاست وایە کە بەپێی ئەندازەی تەختەی 
یە ڕێک دەبڕنەوە و ڕێکخراو و ئایدیۆلۆژی تایبەت بەخۆیان جەستەی ئەم بزوتنەوە

 حزبی جۆراوجۆری لێ دروست دەکەن. لە کاتێکدا مانیفیست هاواردەکا: 

بەر باقی حزبەكانی چینی كرێكار پێك میاواز بەراان، حزبێكی ج"كۆمۆنیستەك 
ناهێنن. ئەوان، هیچ بەرژەوەندییەكی تایبەتی و جیاواز لە بەرژوەندی كارگەرانیان  
نییە. ئەوان لە خۆوە هیچ چەشنە شێوازێكی گرووپی ناهێننە كایەوە كە بزووتنەوەی 

 5ی پێ بخەنە قاڵبەوە." یكارگەر

کۆمۆنیستیانە بەشێکن لە پرۆسەیەکی مێژوویی، کە هیچ ەوڵە دووەم:هەرکام لەم ه 
کات نابنە خاڵی دەستپێکردن و جیاکردنەوە و کۆتایی مێژووی خەباتی چینایەتی، 

کاریگەری خۆی لە پرۆسەیەکی مێژوییدا دەنوێنێ ،کە   و بەڵکو هەرکامەیان دەور
ڵەتی ت و هەستانەوەدایە. مارکس ئەمە بە خەس سبەردەوام لە گۆڕان و شک

ش ێدیالەکتیکی خەباتی چینایەتی کرێکاران دادەنێ کە پێچەوانەی چینەکانی پ
خۆیەتی. ئەو دەڵێ؛ چینی کرێکار "ناتوانێ دروشمەکانی لەڕابردوو وەرگرێ بەڵکو 
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تەنیا لە داهاتوو وەریدەگرێ. ئەو ناتوانێ ئەرکەکەی ئەنجام بدا ئەگەر هەموو 
ێنێ". شۆڕشەکانی پێشوو) ێ نەهکی ئەفساناوی ڕابردوو کۆتایی پێڕێزگرتن

بورژوایەکان( پێویستیان بە گێڕانەوەی یادەوەریەکانی ڕوداوە مێژوویەکانی جیهان 
 بوو تاکو خۆیان هەڵخەڵەتێنن سەبارەت بە ناوەرۆکی ڕاستەقینەی شۆڕشەکەیان.
بەاڵم شۆڕشی سەدەی نۆزدە)کرێکاریەکان(لەسەریەتی بۆئەوەی بۆخۆی ناوەرۆکی 

ن بکاتەوە دەبێ لێگەڕێ مردوەکان مردوەکانیان بنێژن..ئەم  ە ڕۆش تایبەتی شۆڕشەک
ئەوانە، بە پێچەوانەوە بەردەوام   شۆڕشە پرۆلیتاریانە وەک لە سەدەی نۆزدەدا ڕودەدا،

ندا بەشێوەیەکی بەردەوام وڕەخنە لە خۆیان دەگرن، وە لەکاتی بەرەوپیشەوەچو
ەو شوێنەی کە دەستیان بۆ ئ  خۆیان دەوەستێنن لە ڕۆشتن، وەجارێکی تر دەگەڕێنەوە

کرد بەوەی شتێک بەدەست بهێنن تاکو سەرلەنوێ دەست پێبکەنەوە، وە 
وەیەکی بێ ڕەحمانە گاڵتە بکەن بە کەموکوڕیە سەرەتاییەکانیان و وە خاڵە ێبەش 

ئەمە خەسڵەتی دیالەکتیکی خەباتی چینایەتی  6الوازەکانی وە هەموو پوچیەکانی." 
"بزاڤی کرێکاری ئەڵمانی وارسی فەلسەفەی   ێس دەڵهەربۆیە ئەنگل کرێکارانە.

  7کالسیکی ئەڵمانیە."

 

 ١٩کە پێویستە هەموو مێژووی سەدەی    بە پێچەوانەی ئەم میتۆدە دیالەکتیکیەوە، 
بەر ڕەخنەی بێ ڕەحمانە تاکو کەموکوڕیەکان و الوازیەکانی کۆمۆنە و  ەینەبد ٢٠و 

تە دەرس بۆ شۆڕشەکانی ئەم ئۆکتۆبەر و هۆیەکانی شکستی ئەم شۆڕشانە بکا
بەسەر بزوتنەوەی  ەهێشتا دیدی میتافیزیکی و نامێژوویی زاڵکە چی سەردەمە ، 
بە فکریەکان پەرت  نەک هەر چینی کرێکار بەپێی قاڵ . ئەم دیدگایە،کۆمۆنیستیدا

پەرت دەکا، بەڵکو کۆمۆنیزم خۆشی دەکاتە شتێکی جیاواز لە چینی کرێکار و ئەو  
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ی لە ئارادایە. بەم شێوەیە هیچ یۆ لە مەیدانەکانی ئازادڕی ئەمچینایەتیە خەباتە
کاتێ ئەو ناکۆکیەی لە فکری خۆیدا بۆ جیاکردنەوەی سنوری کۆمۆنیستی و 

اتوانێ چارەسەری کێشەی جیایی کۆمۆنیزمی لە ناکۆمۆنیستی دروستی کردوە، ن
ە تا بە کۆمۆنیزمێکی فکری خالسە و پوخت یویست ێکرێکار پێ بکا. پێی وایە پ

بداتەوە، وەک چۆن پەیڕەوانی ئاینەکان بۆ دەقەکان  بتوانێ ئەم دوانە پێکەوە گرێ 
 و ڕەفتاری پێغەمبەرەکانیان دەگەڕێنەوە بۆ ڕزگارکردنی دنیای ئێستا.

بۆ تێگەیشتنمان لە مێژووی چینی کرێکار و ئەو گۆڕانکاری و جیاوازیانەی لە ئێمـە   
ت دەبێ پێویستە سەیری مێژووی خەباتی فکری و سیاسی ئەم چینەدا دروس 

بورژوازی وەک چینێکی شۆڕشگێڕ دژ بە سیستەمی دەرەبەگایەتی بکەین. دەبینین 
لە سەردەمی گەشەی جێگە و ڕێگەی ئابوری بورژوازی  ۆڕانکاری وبەپێی گ

ڕینیسانسەوە هەوڵی فکری و سیاسی بەردەوامی چەند سەدەی خایاند تاکو  
امڵ کرد. لە لۆتەریزمەوە دەست بە شەڕ پێکهاتەکانی سیستمی سیاسی خۆی ک

وەک پێکهاتەیەکی سیستمی دەرەبەگایەتی،   لەگەڵ کەنیسەی کاسولیک دەکا،
بەگایەتی و کڵێسادا هەروەها لە میکاڤیللیەوە شۆڕش بەسەر فکری سیاسی دەرە

دەکا و زانستی سیاسەت لە دنیای واقعیدا دەهێنێتە ئارا و دواتر لەسەر دەستی هەر 
 ڕۆسۆ، مۆنتیسکۆ، تۆماس هۆبس، جۆن لۆک، بۆدان، ئاڵتۆسیۆس، کام لە جان

بنتام و ستیوارت میل و دەیان فەیلەسوف و یاساناس و سیاسی و بزوتنەوە  
ی، یری سەبارەت بە چەمکەکانی سەرەوەرۆیکاری فکری و ت سیاسیەکانیەوە،

دەسەاڵتی یاسا، فۆرمی حوکمڕانی، جیاکردنەوەی دەسەاڵتی دینی لە دەسەالتی 
وەبردن و دادوەری ودەوڵەت ێ سیاسی، جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکانی یاسادانان و بەڕ

و دەستور و مافەکان فۆرمۆڵەکران و جێکەوتن. ئەم پرۆسەیەی شکڵگرتنی دەوڵەت 
ەزگاکانی سیستەمی سەرمایەداری لە ئەنجامی چەند سەدە له ملمالنێی فکری و دامود

ی ڵای زاڕدا و دژ به فکر و بیروو سیاسی و سەربازی لە نێو چینی بورژوازی
 تی ڕویداوە.  ەگایەرەبەد
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ی ڕاگرتن و گەشەپێدانی دەسەالتی ئابوری چین لەگەڵ پێداویستیەکانی سەپاندن و 
قاڵبی حزب و حکومەت و  ی خەباتی چینایەتی بەسەریانەوە،یو کاریگەر بورژوازیدا

مانی و حکومەتی گۆڕانی بەسەرداهاتوە و شکڵی ئێستای پەرلە شدەوڵەتی بورژوازی
ری و سوپا و دەزگای ئاسایش و دەزگا نهێنیەکانی جێبەجێکردن و دەزگای دادوە

جۆراوجۆری  وبانکی جیهانی ودەزگای UNە و لە ئاستی جیهانی ووەرگرتو
 ە.ودروستکردو

حزب و دەوڵەت بۆ چینی کرێکاریش ڕەوتێکی ملمالنێی فکری و تیۆری و پراتیکی  
ەر دەورەیەکدا چینی کرێکار کۆمەڵێک هەنگاوی بەرەو  لەهە.  ودوو سەدەیەی تێپەڕاندو 

پێشەوە ناوە و لە خەبات و شۆڕشی بەردەوامیدا ڕاستی و دروستی تیۆریەکان و 
یکردۆتەوە و سەلماندونی، یاخود لە شکستەکانیدا ناڕۆشنی و سیاسەتەکانی تاق

 ە. وهەڵەکانی خۆی بۆ دەرکەوتو

یکا  ەدەدا لە شێوازی ئەنترناسیونال و سەندڕەوتێکی مێژوویی ئەم چینە کە لە دوو س  
و شورا و یەکێتیە کرێکاریەکان حزب و شۆڕش و مانگرتن و دەوڵەتدا خۆی نمایش  

یان هەوڵی جۆراوجۆری چینێکن کە لە پێناو کۆتایی هێنان وە. ئەمانە هەمووکردو
ە و لە پرۆسەیەکی مێژوویدایە بۆ وبردو بە کۆیالیەتی بۆ سەرمایەداری دەستی بۆ

ستەمە چەوسێنەرە. پێ بەپێی ئەوەی »چینی خۆ ئامادەکردن وەک بەدیلی ئەم سی
دەبێت، ڕێکخراو   کرێکار بەردەوام ژمارەی زیاد دەکات و بە دیسپلین دەبێت، یەکگرتوو

، له  8دەبێت، لە ڕێگای میکانیزمە زۆرەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری خۆیەوە"
زب، ئەنتەرناسیونال، دەوڵەت، شورا و خەباتی چینایەتیدا مەسەلەی نوێ وەک ح

  پێشەوە. هاتۆتەا و کەلتور و هتد سەندیک

بزوتنەوەیەکی  کۆمۆنیزم لەگەڵ شۆڕشە بورژوازیەکاندا دژی دەرەبەگایەتی وەک 
مەیدان و زۆر بەسادەیی خۆی لەبەرگی  ناڕازی کرێکارانی تازە پێگەیشتوو هاتە
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ژوازی چەند سەدەی لە خەباتی فکری و بەدیلی سەرمایەداریدا نیشاندا. هەرچۆن بور
ی فیۆدالی ڕزگاری بوو، بە هەمان  سیاسی و ئابوری ویست تاکو لە کۆتوبەندەکان

مێژوویی بەردەوامدان تا خۆیان وەک بەدیلی  چەشن کرێکارانیش لە هەوڵێکی
و لە کۆت و بەندە فکری و سیاسی و ئابوریەکانی   سەرمایەداری بسەلمێنن

 ن بێت. سەرمایەداری ڕزگاریا 

ئەم چینە بە چەندین شۆڕش لە سەدەی نۆزدە و بیستدا مۆری خۆی داوە لە  
ی  بانەی نیشان مێژووی تا ئێستای دنیای سەرمایەداری.ئەم کۆمۆنیزمە بەم تەجرو

ەتە یەکێک لەو بزوتنەوانەی  وداوە لە بواری فکری و سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا و بو
هەر هەیە.  وی سیستمی سەرمایەداریدا کاریگەری لەسەر پێکهاتەی ئاڵۆز و قەیرانا

قۆناغێکی ئەم هەوڵە فکری و سیاسیانە دەبێ وەک ڕەنگدانەوەی دۆخی سیاسی و 
ئابوری ئەو سەردەمە و پێداویستیەکانی خەباتی ئەو دەروەیە سەیربکرێن نەک وەک 
قاڵبێک و دۆگمێکی کە مێژووی تیاقەتیس بکرێ و لە ئێستادا دەبێ کۆمۆنیزم وەاڵمی 

ن و شەڕی وکخراوبوێکرێکار لە خەبات و ڕ ێشە و مەسەالنە بداتەوە کە چینیئەو ک
وە،  وبەڕوڕو لەگەڵ بزوتنەوە بورژوازیە نیولیبراڵ و پۆپۆلیست و ناسیونالیستەکاندا 

یاخود    ،ە، یان لینین لەگەڵ کاوتسکیونەک شەڕێک کە مارکس لەگەڵ باکۆنین هەیبو
قسەی بۆچونەکانی هۆبز یان ڕۆسۆ    ێناڵترۆتسکی لەگەڵ ستالین. هەرچۆن بورژوازی  

ئاخری دەوڵەت و دەستور و پەیمانی کۆمەاڵیەتیە. بێگومان چینە کۆمەاڵیەتیەکان  
لە شەڕی سیاسی دنیای واقعیدا بەناچاری یان بەپێی بەرژەوەندیەکانی چینەکەیان 
ئەم یاسا و دەزگایانە دەگۆڕن. هەربۆیە چینی کرێکاریش پێویستی بە بەردەوام 

 زەکانی خەبات هەیە. ڕوانین و ئامڕاێپێدانی گۆڕینی تگەشە

 

کە ئەم چینە لەگەڵ   ێ،تێگەیشتنی ماتریالیستی لە مێژووی چینی کرێکار پێمان دەڵ 
ئەم ە و ون و گەشەی چینی بورژوازی وشۆڕشی پیشەسازیدا دروست بوودروستبو

نێوان ئەم سیستمی سەرمایەداریان پێکهێناوە. ناکۆکی چینایەتی   پێکەوە  چینە  دوو
ی شەڕی کۆتایی هێنان بە پاشماوەکانی سیستمی دوو چینە لەناو جەرگە
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ەتەوە و گەیشتۆتە شەڕی نێوان ئەم دوو چینە و ودەرەبەگایەتیدا بەرەبەرە زەق بو
یەتی دژی سیستمی وبۆ دیموکراسی و ئازادی زیاتر کردوکە بورژوازی  لەهەر شەڕێکدا  

وهەوڵیداوە ئەو ە وکردو داریەش ب یشچینی کرێکار ،پاشایەتی و فیۆدالی
لێی بەهرەمەندبێت.   بەڵکو ئەویش ،دەستکەوتانە هەر تایبەت نەبن بە بورژوازی

نیسانس و ڕۆشنگەری، ئەویش ێچینی کرێکاریش هاوشێوەی بورژوازی سەدەکانی ڕ
ە و پرۆسەیەکی دانەبڕاوی لە خەبات و ودا کۆمەڵێک شۆڕشی کردو٢٠و١٩لە سەدەی  

گای ئابوری و ئاستی ێئەم چینەش بەپێی جێگەوڕە.  وەداری هەبوفشار دژ بە سەرمای
نی کرێکاران تیایدا ئایدیاکانی  و گەشەی سەرمایەداری و ئاستی وشیاری و ڕێکخراوبو

دنیای کۆمۆنیستی و یەکسان و ئازادی سەریهەڵداوە و توێژی ڕۆشنبیر و فەیلەسوف 
جانە  خواست و ئامان و بیریاران و هەڵسوڕاوانی سەر بەم چینەش تەعبیریان لەم

ە. کۆمۆنیزمیش وەک بەشێک لەم هەوڵە ڕۆشنبیری وسیاسیە، پێ بەپێی وکردو
تەجروبە سیاسی و پراتیکە شۆڕشگێڕانەکانی کرێکاران گەشەی دەکرد و لە  
کۆمۆنیزمێکی خەیاڵیەوە گەشتە ئاستی تیۆریەکی سیاسی و ئابوری و فەلسەفی و  

ی سەرمایەداری و ناکۆکی رسیستمانی لەسەکدانەوەکێدواتریش بەشێوەیەکی زانستی ل
 و قەیرانەکانی و ئامڕازەکانی گۆڕانی بە سیستمێکی کۆمۆنیستی خستەڕوو. 

 

لە مێژووی ئەم ملمالنێ سیاسی و  یو کۆمۆنیستی یچەمکی حزبی کرێکاری 
کخراوە ێهەڵدا. سەرەتا گروپە کۆمۆنیستیە نهێنیەکان و ڕ چینایەتیەدا سەری

کخستنی یەکپارچە و سەراسەری ێواتر گرنگی ڕپێکدەهاتن و د  جەماوەریە ئاشکراکان
ئەم چینە هاتە ئارا وئەنتەرناسیونالی یەکەم و حزبە سۆشیال دیموکراتی   یو جیهانی

 و کرێکاریەکان لە ئەوروپا وڕوسیاو ئەمریکادا سەریان هەڵدا.

یەکەمیان باسی حزب باسی ئەم چەمکە دوو خەسڵەتی سەرەکی هەبوو، کە  
مانای حزبێکی تایبەتی نەبوو لە ناو  نی سەرجەم چینی کرێکار بوو وە ڕێکخست

کرێکاراندا. هەربۆیە لەئەنتەرناسیونالی یەکەم و حزبی سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانیادا  
بازی سیاسی جیاجیا دەبینین و سەرەڕای ملمالنێی سیاسی و فکری ێن و ڕوبۆچو
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سیاسی ئەم مەیالنە پێکەوە ەک حزبێکی کۆمەاڵیەتی وهێزێکی نێوانیان بەاڵم و
ەکەن. مانیفیستی کۆمۆنیستی مارکس و ئەنگلس تەعبیر لەم قۆناغە دەکا کە  کارد

دەڵێ "کۆمۆنیستەکان حزبێکی جیا لە حزبەکانی چینی کرێکار نین و ئامانجیان  
ە هەموو کۆکردنەوەی هەموو چینەکە و خستنەڕووی ئامانجی کۆتایی چینەکەیە ل

ای تێگەیشتن لە چەمکی ئەو پێناسەیەیە بۆ حزب کە بنەمقۆناغەکانی خەباتیدا" 
 نیشان دەدا.  یو کۆمۆنیستی یحزبی کرێکاری

دووەمیان ؛ ئەم حزب و ڕیکخراوانە لەگەڵ شەڕی چینی کرێکار لەسەر دەسەاڵت  
گرتنی کرێکاران و شۆڕشی سۆشیالیستی بەسەر سەرمایەداریدا تێکەاڵون. وەک 

یس و پەیوەندی بەردەوام بە لەگەڵ کۆمۆنەی پار نترناسیونالی یەکەمیتێکەاڵوی ئ
خەباتی سیاسی و ئابوری کرێکارانی ئەوروپاوە، یان حزبە سۆشیال دیموکراتەکان و  

نی سەدان هەزار وخەباتی پەرلەمانی و مانگرتن و خۆپیشاندانە کرێکاریەکان و بو
نەکانی ری لە شۆڕشی ئۆکتۆبەر و ڕاپەڕیئەندامی کرێکاری لەم حزبانەدا و بەشدا

گرتنە سەراسەریەکانی ئیتالیا وبەریتانیا و نەرویج و واڵتانی  ئەڵمانیا و مەجەر و مان
 تر. 

وەک بزوتنەوەیەکی  یو کۆمۆنیستی یلەم ئاستە لە گەشەی بزوتنەوەی کرێکاری 
سیاسی وجەماوەری وبەتایبەت لە کۆمۆنەی پاریسەوە چەمکی دەوڵەتیش دەبێتە 

اتر لە شەڕی جیهانی یەکەمدا ئەم بزوتنەوەیە  بەشێکی سەرەکی لەم خەباتە. دو
رار دەکەوێتە بەردەم قۆناغێکی تەواو جیاوازەوە و لەبەردەم ئەرکێکی مێژووییدا قە

بۆ جیهانی مۆدێرن بەمانای ڕوخانی تەواوی پایەکانی  دەگرێت. ئەم شەڕە جیهانیه
ی ریدا شەپۆلێککە لەبەرامبە  دنیای لیبرالیزم و مافی مرۆڤ و ئازادیەکانی بورژوازیە،

خستە  یوکۆمۆنیستی یناڕەزایەتی شۆڕشگێڕانە سەریهەڵدا و بزوتنەوەی کرێکاری
وبەربەریەتەی  نەوەیەکی مێژوویی لەگەڵ ئەم شەڕە جیهانی و بوو بەڕو وبەردەم ڕو

 سەرمایەداری و نیشاندانی بەدیل و ڕیگاچارەی کۆمۆنیستی بۆ کۆمەڵگەی
دژ بە دەسەاڵتی  یشۆڕشی کرێکاریمرۆڤایەتی. هەربۆیە جارێکی تر مەسەلەی 
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دەبێتە   یبورژوازی وگرتنە دەستی دەسەاڵت و دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی
 پێویستیەکی ڕۆژ.

ین تەعبیر لەم قۆناغە گەشەکردوەی کۆمۆنیزم و چینی "دەوڵەت و شۆڕش" ی لین 
دەوڵەتێک   "ئامڕازەکانی دەوڵەتی بورژوازی دەبێ لەناوببرێ و  کرێکار دەکا کە دەڵێ

ی و نوێنەرانی ڕاستەوخۆی کرێکاران و دروست ببێ کە پشتی بە چەکدارکردنی گشت
 جوتیاران ببەستێ".

دەبین یەکەم؛ جیابونەوەیەک لە نێو لەم قۆناغەدا ئێمە لەگەڵ دوو مەسەلە دەرگیر   
بزوتنەوەی کرێکاریدا لەسەر بنەمای تاکتیک لە بەرامبەر شەڕی جیهانی و دەوڵەتی 

 یدا. بورژواز

ڕەوتێکی ناسیونالیستی لە نێو بزوتنەوەی کرێکاریدا پشتیوانی لە الیەکی شەڕ  
بەرامبەر دەکەن بەرامبەرالکەی تر و هاوکاتیش پشتیوانی لە ریفۆرمیزم دەکەن لە 

  گۆڕینی دەسەاڵت بەشێوەی شۆڕشگێڕانە.

ەدەی لە ڕوسیادا کە زەمینەکانی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی تیایدا لە سەرەتای س   دووەم؛ 
بزوتنەوەی شۆڕشی یەک لە دوای یەک ڕودەدەن و  ٣بیستەوە لەبار دەبێت و 

مۆدێلی بەلشەفی لە نمونەیەک لە شۆڕشی سۆشیالیستی و    یو کۆمۆنیستی  یکرێکاری
 نیشان دەدا.  یدەوڵەتی کرێکاری

ئەم دەورەیە دەورەیەکی ئاڵۆز و پڕ لە کێشەیە. هەردوو چەمکی حزب و دەوڵەت   
گۆڕانێکی  ەو یە، دەکەونە قۆناغی پراتیکێکی کۆمەاڵیەتیلەم دەورەیەدا 

دەگرێتەوە و کاریگەری خۆی  سەرتاپاگیری سیاسی و ئابوری کۆمەڵگەی ڕوسی
 بەلشەفیو دەوڵەتی    و تا ئێستاش مۆدیلی حزب  ٢٠بەسەر جیهاندا دادەنێ. سەدەی  

ەم وەک دوو مۆدیلی نەگۆڕ و پیرۆز سەیردەکرێن و هیچ ڕەخنەیەکی بنچینەیی ل
میتافیزیکی و  مۆدیالنە و نیشاندانی بەدیلی بەرامبەریان لە ئارادا نیە. ئەم دیدە 

ە حزب و دەوڵەت مەسەلەی سەرمێزی ئەم لێکۆڵینەوەیەیە. لێرەوە نامێژووییە ل
تێڕوانینی ماتریالیستی بۆ دەور و مێژووی چینی کرێکار گرنگی حەیاتی و بنەڕەتی 
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بۆ ئەم مێژووە و واقعی ئێستا   یدروست و زانستی  یه دەبێ لێکدانەوەیۆپەیدا دەکا، ب 
ێ کوێرە لە بەردەم چینی کرێکار بکا و وەاڵمی ئەو پرسیارانە بداتەوە کە بونەتە گر

و ئایندەی خەباتەکەیدا. تێڕوانین بۆ حزب و دەوڵەت ئەو دوو ئەڵقەیەیە کە ئێمە  
ی ی ڕۆشنکردنەوەبکاتەوە بەڕوو لەم لێکدانەوانەدا بەدەستیەوە دەگرین تاکو دەرگا

  گرفت و کێشەکاندا.

دەوڵەتدا هات بە  لێرەوە دەبێ ئەو ئاڵوگۆڕانەی بەسەر دوو چەمکی حزب و 
شیوەیەکی وردتر لێک بدەینەوە تا بزانین چ جیاوازیەکی لەگەڵ بنەما سەرەکی و 

 داهەیە؟ی ئێمە سادەکانی پێش ئەم دەورەیە و دنیای سەردەم
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 حزب و خەباتی چینایەتی 
 
خەباتی چینایەتی مێژوو دروست دەکا نەک  لەبەشی پێشوودا وتمان کە چینی کرێکار و  
ۆمۆنیزم. کۆمۆنیستەکان ئەو بەشە ڕوناکبیرەیە ،وەک گرامشی دەڵێ؛ خۆی "دەربڕی  ک

رگانی ئەو چینە  ۆئ  ی،کە وەک بەشی ڕوناکبیری 9ستراکتۆری چینی کرێکارە" بونیاد وگەشەی  
خستەڕوو کە   نە میتافیزکیە ولەوێدا ڕەخنەمان لەو بۆچودەکا. وە  دروست دەبێ و گەشە

کخراوە و ڕەوتە سیاسیەکان و  ێێژووی ئەم کۆمۆنیزمە دەکاتە مێژووی کەس و حزب و ڕم
کە   ، پێچەوانەی واقعیەتی دیالەکتیکی گەشەی چینی کرێکار و خەباتی چینایەتیەکەیەتی

 ۆمەڵگەی سەرمایەداریدا. لە ک  ە بنەمای دەرکەوتن و سەرکەوتن و شکستەکانی کۆمۆنیزم

مەش دەکەوینە  ێنی نیشان دەدا. هەربۆیە ئ وبدا بەڕوخۆی لە باسی حزئەم تێگەیشتنە  
شیکارێکی هەمەالیەنەی دیدی ئێستا سەبارەت بەم چەمکە و مێژووەکەی و ئەو گۆڕانکاریانەی  

لە ئەنجامدا جێگای واقعی حزب لە جیهانبینی کۆمۆنیستیدا   کوتا ،ەوبەسەریدا هاتو
 بخەینەڕوو. 

ەوە لەو کۆمۆنیزمە چینایەتیە و  وو دیاردەیەکی جیابوحزب وەک دەربڕینێکی موجەرەد 
ەتە ئامانج و پیرۆزکراوە. ئەم  وکە خودی خۆی لە ئامڕازێکەوە بو ە،وچینی کرێکاری لێهاتو

 
 

 بە زمانی ئینگلیزی  ،٥، ل گرامشی، دەفتەرەکانی زیندان، کێشەی مێژوو و کەلتوور 9
Gramsci, Prison Notebooks, Problems of History and Culture,P5  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217350669056804&set=pcb.10217350282807148&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDXPfI2nbsHa-K66KG4aNgtXSzEoe0k4h0V8ZXf5Kcbl5wlhuIIa2CW4oWcOH6HJnmqce3aFqPeEiaq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217350669056804&set=pcb.10217350282807148&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDXPfI2nbsHa-K66KG4aNgtXSzEoe0k4h0V8ZXf5Kcbl5wlhuIIa2CW4oWcOH6HJnmqce3aFqPeEiaq
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دیالەکتیکی  دابڕانی    ، لە ەوشت پەرستیە و فیتیشیزمە توشی کۆمۆنیزمی ئەم سەردەمە هاتو
 ازی گەیشتە کۆتایی مێژوو. کە بە گەیشتن بەدەوڵەت و مافی بورژو  دەچێ، هیگڵ

سیاسەت دەرکێشین و  یهەربۆیە سەرەتا دەبێ چەمکی حزب خۆی لەم دنیای موجەرەد 
دنیای شەڕی   چەمکێکی واقعی و لە  بتوانین وەک  تا ،بیخەینەوە ناو قاڵبی مێژوویی خۆی 

 نین. دوور لە بتپەرستیەکەی ببی ئەم ئامڕازە سیاسیە چینایەتیدا ڕۆڵی ڕاستەقینەی  

ی سەرمایەداریدا چینی دەسەاڵتدار لە پرۆسەیەکی مێژوویدا شێوازی ڕێکخستنی  یستملە س 
کە ڕەنگدانەوەی توێژە جیاجیاکانی    خۆی بە شێوەی حزبی سیاسی جیاجیا دەباتە پێشەوە،

زەکانە لە پەیوەندی لەگەڵ کێشە  اگرتنی قاڵبە فکری و سیاسیە جیاوسەرمایە و شکڵ
لە بەشێکی زۆری دنیای ئێستادا کە پەرلەمانتایزم   یدا. ناوخۆییەکانی سیستمی سەرمایەدار

ەتە شێوەی ئیدارەی سیاسی دەسەالتدارێتی بورژوازی، ئەم چینە لە دەوری بەرنامەی  وبو
بەاڵم لەسەر هەمان بنەمای پاراستنی سیستمی   ،سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی جیاواز

کێدان بۆ بەدەستەوەگرتنی پێشبڕ  کە لە  ، حزبی جیاجیا یان دژ بەیەکی هەیە  ، سەرمایەداری
کە   ،ئەمە خۆی بەشێک لە پرۆسەی دەوڵەت دروستکردنە ئیدارەی حکومەت و دەوڵەت.

ارە گەورەکان  کردنی ش بورژوازی بۆ سەنترالیزەکردنەوەی بازاڕ و ناوچەکان و دروست
ویستیەکانی گەشەی سەرمایە  ێبردن و سەرکوت و وەاڵمدانەوەی پ وە ێودامودەزگاکانی بەڕ

ی دەرەبەگایەتی پێ گرتەوە کە لەسەر بنەمای الدێ و  دەستی بۆبرد و جێگای سیستم
 ن. ودەسەاڵتە فیدرالە پەرژوباڵوەکان دامەزرابو

گای  ێپێی گەشەی ژمارە و جێگاو ڕ بە پێ  ، الی چینی کرێکاریش چەمک و دیاردەی حزب 
دنەوە شۆڕشگێڕیەکانی  هەروەها بەرئەنجامی تاقیکر  ەو   دا،   ری سەرمایەداری ا ئەم چینە لە ئابو

ە. سەرەتا بزوتنەوە "خۆڕسک" و ئامانجە خەیاڵیەکانی ئەم  ورێکار گەشەی کردوچینی ک
ارتیەکانی  چینە لە ئەوروپادا سەرهەڵدەدا. لە ژاکوبینەکانی شۆڕشی فەرەنسەوە تا چ 

کۆمۆنیزم وەک توخمێکی   بەریتانیا و شۆڕشەکانی ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە لە ئەوروپادا،
نەک وەک تیۆریەکی چەند کەسێکی چاکخوازی لە    ،ەدایی خەباتی چیانیەتی سەرهەڵدمێژوو
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چەشنی ئۆوین و پرودون و مارکس. لە نێو ئەو توخمە خۆڕسکانەی چینی کرێکاردا هەمیشە  
کە دەربڕینێکە لە بەرژەوەندیەکی مادی و چینایەتی. کۆمۆنیزم    ، نایەتی هەیە وشیاریەکی چی

ە و ئەو وشیاریە چیانیەتیەی  وکانەوە گەشەی کردولە هەناوی ئەو پرۆسە خۆڕس
ڕۆشنترکردۆتەوە و بەرگێکی زانستی خستۆتە جێگای خواستە خەیاڵیەکانی ئەو چینە. حزب  

ە کە ئەم چینە لە قۆناغی  وۆسە وشیارانە بونی کرێکاران بەرهەمی ئەو پروبو و ڕێکخراو 
ە. هەربۆیە حزب قاڵبێکە  ووجیاجیادا بەشێوەی جیاجیا خۆی وەک چینێک تیایدا نمایش کرد

نەک حزب چین و خەباتی چینایەتی دروست بکا. حزب قۆناغێکە   ،کە چین دروستی دەکا
ک وشیاریەک بێت  نەوەی چینێک لە خۆی نیشان دەدا، نەوبو  لە خەباتی ڕێکخراو کە وشیار

کە چینێک و خەباتی چینایەتی دروست بکا. کاتێ کە خواستی کۆلیکتیڤ و هاوبەشی  
ن گەیشتە ڕادەی شۆڕش دژی بورژوازی و سیستمی سەرمایەداری، ئەوکات کۆمۆنیزم  کرێکارا

ست  ێکرد. مانیف  ە تیۆریەکی شۆڕشگێڕانە کە تەعبیری لە پێویستی وچۆنیەتی ئەو گۆڕینە وبو
سیونالی یەکەم دەرخەری ئەو واقعیەتەن کە چینێک لە مەیدانی خەباتی سیاسیدایە  نتەرنایو ئ

"مێژوو ئەم   وەک گرامشی دەڵێ بەرجەستەی وەرگرتوە.کە فۆرمێکی کۆنکریت و 
زبی سیاسیە، کە تۆوی سەرەتای ئەو خواستە  یە، ئەمە حوئۆرگانیزمەی پێشکەش کردو

 . 10." ن دەچێون و گشتی بووهاوبەشە بەرەو جیهانی بو

زبە بۆ خەباتی چینایەتی.  ینی حوبو  لێرەدا دەبێت لەسەر خاڵێک ڕاوەستین ئەویش پاشکۆ  
بێت، کەواتە یاساکانی حوکم بەسەر   بەرهەمی گەشەی ئەو خەباتەی کرێکارانئەگەر حزب 

گەشە و مانەوە و ئایندەی حزبدا دەدەن هەمان یاساکانی خەباتی چینایەتیە. ئەم هاوکێشەیە  
ێزەدایە  کە لەژێرکاریگەری ئەو ه   ،پێمان دەڵێ کە حزب بەشێک لە پرۆسەیەکی کۆمەاڵیەتیە 

اڵو و بێ بەرنامە و  ەم هێزە ئەگەر سەرەتا بچوک و پەرژوبکە ئەم پرۆسەیە دەجوڵێنێ. ئ 
بەاڵم کاتێک بەشە ئۆرگانیکەکانی حزب   بێ تەجروبە بێت حزبیش بەهەمان شێوە دەبێ. 

 
 

 ، بە زمانی ئینگلیزی ٢٩١ل   مۆدێرنیندان، میری  گرامشی، دەفتەرەکانی ز 10
Gramsci, Prison Notebooks, The Modern Prince, P129  
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  یەکەم، جەماوەرێکی کرێکاری بە دیسپلین و ڕێکخراو و،  واتە سێ پێکهێنەرەکەی حزب؛
ئەو    ،یان هەیە و سێهەمەم هێزەکردنی ئ و  ی سیاسی کە توانای یەکگرتودووەم، ڕۆشنبیرانێک

بەشەی سەرەوە لێک هەڵدەپێکێ، ئەوا قۆناغی گواستنەوەی خەباتی    ئامڕازانەی کە ئەم دوو
  ئەم گەشە و کامڵ   بردن بۆ دەسەاڵت دەست پێ دەکا.  چینایەتی بۆ ئاستی بااڵ واتە دەست

کانی خەباتی  ێدەکا کە زەمینە مادی و کۆمەاڵیەتیە نە لە پرۆسەیەکی مێژوویدا دەست پوبو
دەیە لە خەباتی   بۆ نمونە لە فەرەنسە دوو مایەداری خەمڵیوە.چینی کرێکار لە دژی سەر 

ئاکامەکەی دەگاتە کۆمۆنەی   ١٨٧٠ەوەتا١٨٤٨چینایەتی و شەڕی چینایەتی لە شۆڕشی 
بەڵکو   ،ێکی دیاریکراونەک بەمانای حزب ،دروست دەبێ پاریس. لێرەدا وشیاری کۆمۆنیستی

ئامانجی خەباتی سیاسی و  کە سەبارەت بەوەی ی جەماوەری کرێکاران بەمانای کارێک
دەستی دەسەاڵتە. ئەمە یەکەم جارە کە کرێکاران هێزی سیاسی   چینایەتی کرێکاران گرتنە

خۆیان تا ئاستی هەژمونی بەسەر کۆمەڵگەدا بەرزدەکەنەوە و لێرەوە شەخسیەتی دەوڵەت 
. لێرەوە  ی ی داهاتوی حزبی کرێکاریتەرارەکو ک سیما بوو بەکۆمۆن  یەتی کرێکاریو حکوم

سەبارەت بە دەوڵەت    تیۆری یان جیهانبینی کۆمۆنیستی ، بەتایبەت الی مارکس و ئەنگلس، 
 و کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی ڕۆشنتر دەبێتەوە.

دەبێت وەک  کە  ، كاری ڕێکخراو بووێی کرێکمانای چینبە ستدا حزب ێئەگەر لە مانیف  
کردنەوەی کۆمۆنەوە حزب مانای چینێکە لە شۆڕشێکی  وای تاقیبخا، لەد  دەسەاڵت خۆی ڕێک

بەڵکو    ،نەک تەنیا بۆ جێگۆڕکێ لەگەڵ حزبی بورژوازیدا لەسەر کورسی دەسەاڵت  ، بەردەوامدا
بۆ لەناوبردنی هەموو دامودەزگای دەوڵەتی بورژوازی و خودی دەوڵەتیش. ئەمە مانای حزب  

ەباتی چینایەتی لە خەباتێکی ئابوری و  دەگۆڕێ و گەشەی پێدەدا و ئاسۆ و ڕوانگەی خ 
کخراو کە دەیەوێ شۆڕش  ێداواکاری دیموکراتی و ئابوریەوە دەبێتە خەباتێکی سیاسی ڕ

ی سەرمایەداریدا بکا. لێرەوە تیۆری مارکس دەبێتە دەربڕینێکی  سیستمهەموو بەسەر 
  و ئەوانی  کامڵتری کۆمۆنیزم لەچاو تیۆریە سۆشیالیستیەکانی پرۆدۆن و بالنکی و السال

تر.بەاڵم ئەوە تیۆری مارکس نیە کە ئایندەی خەباتی چینایەتی دیاریدەکا و وشیاری  
کە   ،و ملمالنێ سیاسی و ڕۆشنبیریەیە چینایەتی لەقاڵبی حزبیدا دەخاتەڕوو، بەڵکو ئە
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بڕیاردەدا لەسەر   ،لەئاستی چینی کرێکار و لە مەیدانەکانی خەباتی ڕۆژانە و هەمەالیەنەدایە
تنەکان لەسەر حزب و ئامڕازەکانی خەبات و  بەرنامە و تاکتیک و تێگەیشچۆنیەتی 
  ؟ بەرەو کوێ دەڕوا ، کەئایندەکەی

ەی حزب واتە هەموو چینی کرێکاری سیاسی و  پێداگری مارکس و ئەنگلس لەسەر ئەو 
لە   ینەک حزبی گروپێکی جیاواز و نەک تەنیا حزبی کۆمۆنیستەکان ، جیاوازی ، ڕێکخراو

حزبێک کە تەنیا کۆمۆنیستەکان دەگرێتەخۆ و جەخت لەسەر    ینین هەیە لەسەرتێگەیشتنی ل
و   یێکاریبەرنامە و تاکتیکی سیاسی وەک خاڵی جیاکەرەوە لە نێو بزوتنەوەی کر

ە لە ئاستی  وکۆمۆنیستیدا دەکاتەوە. ئەمە بەرهەمی مێژوویەک لە خەباتی چینایەتی بو
 ەکەینەوە. ڕۆژئاوا و ڕوسیادا، وەک لە خوارەوە ڕۆشنی د

دروستبونی    لەدوای کۆمۆنەوە کە ئێمە شاهیدی گۆڕانکاری گەورەین لە خەباتی چینایەتیدا، 
ێکاریەکانین لە ئەوروپا و ڕوسیا و ئەمریکا  ەم و گەشەی حزبە کرونتەرناسیونالی دویئ

پاشکۆی ئەو گۆڕانکاریانەن . لەم قۆناغەدا دوو مەسەلە خۆی بەسەر تێگەیشتنەکان و  
بۆئەوەی لەمەیدانی   یی ئەم کۆمۆنیزمەدا زاڵ دەکا. یەکەمیان حزبی کرێکاریبەرنامەکان

ێنانی مافەکانی چینی  کۆبکاتەوە و خەبات بۆ بەدەسته  ی سیاسیدا بتوانێ هێزێکی جەماوەری
پێویستە بەئاشکرا کاربکا و لە چوارچێوەی دیموکراسی پەرلەمانیدا هەوڵی   ، کرێکار بکا

هەلومەرجی   ی میان کە زیاتر لەژێرکاریگەریوەدو بەدەستهێنانی دەسەاڵت بدا.
یەکەمدا   یشۆڕشگێڕانەدایە کە لە ڕوسیادا هەیە و لەگەڵ دەستپێکردنی شەڕی جیهانی

بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵتی   ی ەر هەموو ئەوروپا دادەنێ، حزبی کرێکاریلەس یکاریگەری
وازی چەک  سیاسی لەڕێگای شۆڕشەوە پێویستە دەرس لە کۆمۆنەی پاریس وەرگرێ و بورژ

و    ی لەم تەجروبەی ڕوسیادا پێوەری حزبی کرێکاری  بکا و دەوڵەتی حزبی خۆی دروست بکا.
ن دیاری دەکرێ و حزب بە نوێنەری چینی  بەپێی ئەم ئامادەییەی بۆ شۆڕشکرد  یکۆمۆنیستی

کرێکار دادەنرێ و دیفاع لەوەدەکرێ کە دەسەالتی حزبی دەخرێتە جێگای دەسەاڵتی چینی 
 کرێکارەوە. 
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م ڕەوەندە لەئاکامدا دوو جۆر لە حزبی سیاسی دروست دەکا. حزبی سۆشیال  ە ئ 
و پیشەیی و   ی ەریکخستنی جەماوێدیموکراتەکان کە لەگەڵ یەکێتیە کرێکاریەکان شیوەی ڕ

دروست دەکەن و دەبنە بەشێک لە سیستمی سیاسی    ی بەرنامەی ریفۆرم و لیستی پەرلەمانی
ڕوسیش بەپێی هەلومەرجی سەرکوتی ڕوسیا   ەلشەفیحزبی ب دەوڵەتانی ئەوروپای ڕۆژئاوا. 

و   یشێوازی جۆراوجۆری ڕێکخستنی نهێنی حزبی پیشەیی و ئاشکرای سەندیکای جەماوەری
کە ڕەنگدانەوەی   ،دەبێ و خاوەن بەرنامە و مەیلێکی شۆڕشگێڕانەیە  ی مانیلیستی پەرلە

ێ و سوشیالیزم  دەیەوێ سیستمی سیاسی قەیسەری بگۆڕ   وە  ،دۆخی شۆڕشگێڕانەی ڕوسیایە 
لەئاکامدا حزبی بیرۆکراتی و دەسەاڵتی تاک  هەرچەند  اری دامەزرێنێ.  وەک بەدیلی سەرمایەد

 دەکەوێتەوە.لەم مۆدێلە  و قەدەغەکردنی فراکسیۆن و حزبی سیاسی جیاواز یحزبی

کە ناوەرۆکێکی    و جەماوەریدا،   یوازی سوشیال دیموکراتی ڕێکخستنی حزبیێلە بەرامبەر ش 
تیانە وەردەگرێ، ڕەخنەگریەکی شۆڕشگێڕانە و بەدیلی  تانە و قاڵبێکی بیرۆکراریفۆرمیس

زۆرێک لە کەسایەتیە    و  ەرهەڵدەدا و ڕۆزالوکسمبورگس  یدیموکراسی ڕاستەوخۆی جەماوەری
  ، ئارنست ماندل  11پێشڕەوەکانی تریش دەوری گرنگ دەبینن. کتێبی "دەربارەی بیرۆکراسی" 

کراتیزمە دەداتێ کە لەم لێکۆڵینەوەدا  مێژووی ئەم بیرۆ ونمان سەبارەت بەڕوتێگەیشتنێکی 
 بەکاری دێنین. 

یەکەمدا بەرامبەر بە سیاسەتی   ی جیهانیهاوکات ڕەوتێکی ڕەخنەگرانە لە شەڕی  
ەم دێتەدەنگ و لینین لە پێشڕەوانی  ونتەرناسیونالی دویناسیونالیستی حزبە سەرەکیەکانی ئ

کتیکیەش دەبێتە یەکێکی تر لە کێشە و ملمالنێ  ئەم ڕەوتە شۆڕشگێڕانەیە. ئەم مەسەلە تا
 نیستی. ناوخۆییەکانی بزوتنەوەی کۆمۆ

 
 

   ئارنست ماندل، دەربارەی بیرۆکراسی، فارسی. 11

com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htmhttps://marxists.catbull. 

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm
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دا خەباتی چینایەتی  ا ەوتنی شۆڕش دژی قەیسەریەت لە ڕوسیهەروەها لە ئەنجامی سەرک 
ڕۆژانەی خەباتی سیاسی و   لەسەر مەسەلەکانی ئەو یبە خێرایی گەشەدەکا و کاریگەری

ە ئاڵوگۆڕ لە حزبی سۆشیال  ێ. ئەم خەباتە چینایەتیدژی سەرمایەداری دادەن یشۆڕش
 شدا دروست دەکا.  ا دیموکراتەکانی ڕوسی

دوای کۆمۆنەوە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی دەکەوێتەوە بەردەم تاقیکردنەوەی  جارێکی تر لە  
پەیداکردنی هەژمونی خۆی بەسەر کۆمەڵگەدا و دەبێت وەک بەدیلی دەسەاڵتی سیاسی  

شان بدا. ئەمە دابڕانێک دروست دەکا لە چاو شێوازی سۆشیال  بورژوازی هێزی خۆی نی
وەی  ێتی پەرلەمانی و مانەوە لە چوارچ دیموکراتی باوی ئەو سەردەمە، کە لەڕێگەی خەبا
 سیستمی سەرمایەداریدا بە شوێن گۆڕانکاریەوەیە.  

چینی   یخواستی کۆلێکتیڤی سۆشیالیستی  ەو  ،حزبی بەلشەفی دەبێتە شەخسیەتی دەوڵەت 
دەسەاڵتدا شکڵ دەگرێ. بەاڵم لەناو حزبی بەلشەفی بۆ ەوری بەدیلی بەلشەفی ێکار بەدکر

و لەوانە کۆلۆنتای و لە دەرەوەی حزبیشدا لەالیەن    یۆزسیۆنی کرێکاریلەالیەن فراکسیۆنی ئۆپ
ڕۆزالوکسمبورگەوە ئەو هەڵوێست و سیاسەتانەی لینین دەکەوێتە بەر ڕەخنە کە حزب و  

ازی حزبی بیرۆکراتی و دەسەاڵتی تاک حزبی و قەدەغەکردنی  دەوڵەتی سۆڤێتی شیو
خسیەتی دەوڵەتی سۆڤیەتدا دەبێ  فراکسیۆن و حزبی سیاسی جیاواز دەگرێتەخۆ. لە شە

بەدوای تێگەیشتن و جیهانبینی لینیندا بگەڕێین لەسەر حزب و دەوری حزب لە کۆمەڵگەی  
 کۆمۆنیستیدا. 

ە و  رێکار لە تاقیکردنەوەی سەرەتایی خۆیدایئەگەر لە سەردەمی مارکسدا هێشتا چینی ک 
بۆ   دەبێ کرێکارانکە   وە دەکامانیفیستی کۆمۆنیست بەشێوەیەکی سەرەتایی باس لە

لە تەجروبەی کۆمۆنی   ئەوا، ەن کە کۆمەڵێک ریفۆرم دەکڕیکخراو ببن، چینێکی دەسەاڵتدار 
تا چ ڕادەیەک  پاریسدا دەردەکەوێ کە ئەم سیستم و جیهانە کۆمۆنیستیەی کرێکاران 

نە و چۆن ئامڕاز و هەنگاوی تر پێویستە بۆ بەدیهێنانی کۆمەڵگەی  وخواستێکی ناڕو
 کۆمۆنیستی؟ 
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کۆمۆنەی پاریس کار لەسەر دەوڵەتی   سەبارەت بە لینین بەپێی ڕاسپاردەکانی مارکس  
جێگای   دەبێ بورژوازی چەک بکرێ و چەکدارکردنی گشتی وەک ئەوەی ، دەکا ی کرێکاری

رێی نوێنەرانی دەوڵەت لە کرێکارێکی شارەزا زیاتر نەبێ و شوراکان لە جێگای  ک  و  بگرێتەوە
ئەم هەنگاوانە بەرەو پێشەوە چونن لە دید و ستراکتۆری حزبدا وەک   بگرنەوە. پەرلەمان 

ئامانج و هەنگاوەکانی   کە دوای سەدەیەک دەبینین ئێستا بەاڵم  شەخسیەتی دەوڵەت،
 ە و، بەلشەفیەکان چەندە ناکامڵ و ناڕۆشنن ک وەو کۆمۆنیستی  ی حزبێکی کرێکاری

چەند ناکۆکە لەگەڵ  دەسەاڵتدارێتی بەلشەفیەکان و دەوڵەتی سۆڤیەت ئاکامەکانی 
 پێویستیەکانی ڕزگاری سیاسی و ئابوری چینی کرێکار لەدەست سیستمی سەرمایەداری! 

وتە سۆشیال  بەلشەفیزم لە ڕە  جیابونەوەی و ڕەخنەگرتن ئایا ئەوەیە لێرەدا پرسیارەکە 
بۆچی بەرەو دروستکردنی مۆدێلی   یکراتیە ریفۆرمیستیەکانی ناو بزوتنەوەی کرێکاریدیمو

حزبێکی بیرۆکراتی و دەوڵەتی بیرۆکراتی هەنگاوی نا؟ ئایا ئەم مۆدێلە چ کاریگەریەکی  
ێی  لەسەر هەموو شیوازەکانی حزب هەبووە لەسەدەی بیستدا و چۆن دروستبونی حزب بەپ

دەوڵەتێک جێگای کۆنسێپتی یەکگرتوکردنی چینی کرێکاری   ە و الیەنگری لەهەمان بەرنام
ە لەسەر جیابونەوەی ڕۆشنبیرانی  ولە حزبێکدا گرتۆتەوە؟ ئەم پرۆسەیە دەوری چی بو

کۆمۆنیست و بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە کرێکاران؟ چۆن تێگەیشتن لەسەر خەباتی چینایەتی  
ار و نوخبەیەک کە لەجێگای  ێنەری چینی کرێک ڕاوە بە حزبی نوو حزبی چینی کرێکار گۆ

چینی کرێکار مێژوو بۆ چینی کرێکار دروست دەکەن؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە و  
  زۆری تریش دەبێ لێکۆڵینەوە لەم مۆدێلە حزبیە بکەین.

ڕشی  کۆمۆنەی پاریس لەسەر دەستی دوژمنانی چینی کرێکار توشی شکست هات ، بەاڵم شۆ 
ئەم  هەموو ی و کۆمۆنیستی توشی شکست هات. یکرێکار سەر دەستی حزبی ئۆکتۆبەر لە

شکستانە پێمان دەڵێن کە خەباتی چینایەتی کرێکاران لەم دەورانەدا ڕوبەڕوی کێشە و  
گرفتی وا بونەتەوە کە ئەم چینە هێشتا ئامادەیی فکری و سیاسی و ڕێکخراوەیی پێویستی  

ە  وتی پیرۆزکردنی ئەو ڕابردولێدەکا کە لەجیاا. ئەمەش وامان نەبوە بۆ زاڵ بون بەسەرید
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خەریکی لێکدانەوەی زانستی بین لەو کەموکوڕیانە و لەناو دڵی ئەو خەباتە چینایەتی و  
 ئامڕازەکانی ئەو خەباتەدا بەدوای هۆکارەکانی شکستی ئەم شۆڕشانەدا بگەڕێین. 

دیاردەن لەدوو    یاردەن، یان یەک وی یەک دوڕ  هەرچەندە کە مەسەلەی حزب و دەوڵەت دوو 
ئاستی جیاوازدا. بەاڵم بۆ ئەنجامدانی شیکاری دیاردەی کۆمۆنیزم دەبێ ئەم دوو ئۆرگانەی  

ەدا ئێمە جەخت لەسەر مەسەلەی حزب و مۆدیلی  اسئەم جەستەیە جیاجیا باس بکەین. لەم ب
ڕش هەیە  کە ئایا حزب چ کاریگەریەکی لەسەر سەرکەوتن و شکستی شۆ وە،دەکەینە حزب

ێک لە سیستمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری نیشان دەدا و  گرنگتر چ مۆدیل و لەمەش 
 ڕەنگدەداتەوە؟ ی لە سیاسەت و پراتیکی حزبدا چۆن دنیای ئازاد و هەرەوەزی ئینسانی

ئێمە دوای ئەم شیکردنەوەیە لەسەر پەیوەندی حزب و خەباتی چینایەتی و پرۆسە و  
سەر خودی حزب وەک بەشێکی اهاتودا دەچینە یزمدا، لەبەشی دمێژووی حزبیەت لە کۆمۆن

ئۆرگانی چین. تێگەیشتن لە کۆنسێپتی حزب و پەیوەندی لەگەڵ چین و دەوڵەت و بەرنامە  
 و سیاسەتدا. 
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٤ 

 
 بۆچی الی کرێکار حزب میتافۆرە؟ 

 
لە میتافۆرێکی ئەفسانەیی دەچێ بۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆی  ییحزبی کرێکار  

سەرمایەداری. چینی کرێکار دەیەوێ خۆی و کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی لە سیستەمێک 
سانەوەی چینایەتی دامەزراوە. بەاڵم ئەم چینە بۆ ڕزگاربکا کە لەسەر بنەمای چەو

ۆمەڵگەی ئەوەی ئەم کارەبکا دەبێ ئامڕازەکانی خەباتی لەسەر شێوەی دەزگاکانی ک
چینایەتی دروست بکا. دروستکردنی حزبی کرێکاران و دروستکردنی دەوڵەتی 

ن،  خۆیان پێچەوانەی ئامانجی سڕینەوەی کۆمەڵگە و دامودەزگای چینایەتی  ییکرێکار
ئامانجی کریکاران نین و  ییو حکومەتی کرێکار رییهەربۆیە لەڕاستیدا حزبی کرێکا

مانای واقعی خۆیان نابەخشن. حزب و دەوڵەتی ئەمانە پیرۆزیەکانی ئەم چینە نیە و  
مەجازی( لە حزب و دەوڵەتی بورژوازی ،کە مانا و ناوەرۆکی (میتافۆریکن ییکرێکار

اکبیری و کەلتوری کۆمەڵگەی بورژوازیدا ڕەواجی جیاوازیان هەیە لەوەی کە لە ڕون 
وازی و ان حزبی کرێکاری و حزبی بورژهەیە. لێرەدا هەوڵدەدەین جیاوازیەکانی نێو

 پەیوەندی حزب و چین لە ڕوانگەی چینی کرێکارەوە باس بکەین. 
ئێمە بۆ سادەکردنەوەی باسەکە لەسەرەتادا ئەم حزبە لە پرۆسە مێژوویەکەی   

لە خەباتی چینایەتیدا چ ئاڵوگۆڕیکی بەسەردێت و لەبەشی دواتردا  دەردەهێنین کە
یەکی گشتی دیدگا و  یانە دەکەین ، وە لێرەدا بەشیوەباسی ئەو نمونە مێژوو 

 جیهانبینی کۆمۆنیستی بۆ حزب دەخەینەڕوو.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217498447031161&set=a.1233641119251&type=3&eid=ARBKWrn0WNSDlnAn_J2wANrdxispZTrRUMuGutGZK0w4t3yaVwBbkhDpVr9i2HmLxCeiXCn5YeW4tJn9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217498447031161&set=a.1233641119251&type=3&eid=ARBKWrn0WNSDlnAn_J2wANrdxispZTrRUMuGutGZK0w4t3yaVwBbkhDpVr9i2HmLxCeiXCn5YeW4tJn9
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لەبەشەکانی پێشودا باسمان لەوەکرد کە کۆمۆنیزم و حزب پاشکۆی خەباتی  
ەندی نێوان حزب و چینی کرێکاریش لە نێودڵی ئەم چینایەتی کرێکارن. پەیو

ە ڕێگەی نیستی بۆ ئەم پەیوەندیە لخەباتەدا شکڵ دەگرێ. دیدگا و جیهانبینی کۆمۆ
بەشداری کۆمۆنیستەکان لە خەباتێکی ڕۆژانە و بەردەوامی ئەم چینەدا و هەوڵی بۆ 

بێتەوە شۆڕش و گرتنە دەستی دەسەاڵت و گۆڕینی سیستمی سەرمایەداریدا ساغ دە
 و هەژمونی پەیدادەکا.  

بەاڵم جیاوازی هەیە لەنێوان چۆنیەتی و ڕێگەی هەژمونی پەیداکردنی دیدگای  
کۆمۆنیستی و حزبێکی کۆمۆنیستی لە نێو چینی کرێکاردا لەچاو هەژمونی 
پەیداکردنی دیدگا و حزبێکی بورژوازی لە نێو چینی بورژوازی و لە کۆمەڵگەدا. 

و یاساکانی کاری حزبی بورژوازی جیاوازە لەو یاسا و   هەربۆیە زانست و سونەت
 کاری حزبی کۆمۆنیستدا کاردەکا.  ڕێسایانەی لە

چینی کریکار ڕادەوەستێ و سەرمایە  بەرهەمهێنانی سەرمایەداری لەسەربونی  شێوازی
لەسەر بەدەستهێنانی زێدەبایی لە هێزی کاری ئەوانەوە توانای مانەوەی هەیە.  

نی کۆمەاڵیەتی سەرمایە شێوازی ڕێکخراوێکی کۆمەاڵیەتی دەدا هەروەها بەرهەمهێنا
وە توانای شۆڕشی کۆمەاڵیەتیان  بەم چینە کە کرێکاران بەهۆی ئەم جێگاوڕێگایە 

هەیە. تایبەتمەندی ئەم شۆڕشەی کرێکارانیش لەوەدایە کە بۆ یەکەم جار لە مێژوودا 
وە ، بەپێچەوانەی چینێک کە زۆرینەی کۆمەڵگەیە موڵکایەتی هەرەوەزی دەکاتە

شۆڕشی چینە کەمایەتیەکانی تری وەک دەرەبەگ و بورژواکان کە موڵکایەتی 
تێکەوە دەدایە دەستەکەی تری کەمایەتیەکی کۆمەڵگە. ئەم دەس  تایبەتیان لە

موڵکایەتیە هەرەوەزیەی کرێکاران سەرجەم پەیوەندیە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکان و 
دەڵێ” بنەمایەک کە مارکس   مشی گرا  .خودی سروشتی مرۆڤیش دەگۆڕێت 

پێشکەشی زانستی سیاسی و زانستی مێژووی کردوە ئەوەیە کە نیشانی دەدا  



 کۆمۆنیزمی نوێ 

42 
 

ی مرۆڤ”ی دابڕاو و ئەبستراکت و جێگیر و نەگۆڕ نیە، بەڵکو سروشتی  “سروشت 
مرۆڤ خۆی گشتگیری ئەو چارەنوس و دیتێرمینە مێژووییەیە کە پەیوەندیە  

گەی گۆڕینی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانی  ێ کار لە ڕ کۆمەاڵتیەکان هەیانە”. چینی کرێ 
گەی کۆتایی هێنان بە موڵکایەتی تایبەتی  ێ بەرهەمهێنانی سەرمایەداریەوە واتە لە ڕ 

سەرمایەدارانەوە، سروشتی چینایەتی مرۆڤ دەگۆڕێ. ” ئەمە تێگەیشتنە لە” زانستی  
  سیاسەت، بە هەردوو شێوەی ناوەرۆکی کۆنکرێتی و فۆرمۆلەی لۆجیکی، 
جەختکردنەوەیە لەسەر ئەوەی سیاسەت دەبێ وەک گەشەیەکی ئۆرگانیکی  

 .” 12ببینرێ 
ۆرگانیکەی سیاسەت الی چینی کرێکار ،واتە دروست بوونی وشیاری ئەم گەشە ئ 

چینایەتی کرێکاران بەدەوری مێژوویی خۆیان، لە پرۆسەیەکی مێژوویی خەباتی 
ڕۆشنبیرانی چینی کرێکار دەچێتە چینایەتیدا دروست دەبێ و لەسەرەتادا الی گروپی  

اڵوەوە دەبێتە قاڵبی تیۆریەوە و دواتر لە خەباتی ڕۆژانە وئابوری پەرژوب
جواڵنەوەیەکی جەماوەری و ڕێکخراو و خواستی کۆلێکتیڤی سۆشیالیستی چینەکە 

 دروست دەبێ و لە حزبدا فۆرمێکی کۆنکرێت وەردەگرێ. 
ۆسەیەک لە خەباتی چینایەتی حزب الی چینی کرێکار وەک وتمان بەرهەمی پر 

ازەوەیە کە سەرجەم ەم چینە لە حزبدا بەدوای دروست کردنی ئەو ئامڕبووە. سەرەتا ئ
ەوە دروشمی "هێزی چینی ١٩هێزی ئەم چینە یەکگرتوو بکات . هەروەک لە سەدەی  

کرێکار لە ڕێکخرابونیدایە" بووەتە وشیاریەکی گشتی و بەرامبەر بە چینی بورژوازی 
لە دەزگای دەوڵەتی و سیاسی و ئابوری جیاوازدا ،کرێکارانیش خۆیان لە ڕێکخراو 

 
 

 مارکس و میکاڤیللی و حزبی سیاسی کرێکاری  12
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رێکاری و حزب و دەستەی جیاوازدا ڕێک خستوە. حزب لەم یەکێتی و سەندیکای ک
سەردەمەدا مانای ڕێکخراوێک کە چینێک ڕێک بخا نەک گروپێکی تایبەت و کەسانی 

ەکەم ئەم واقعیەتە نیشان  سەر بە بەرنامەیەکی تایبەت. نمونەی ئینتەرناسیونالی ی
 دەدا. 

ەرنامەیەک ، بریتی فەلسەفەی پشتی ئەوەی حزب بریتی نەبێ تەنیا لە بەشێک و ب 
بووە لەوەی کە شۆڕشی کۆمەاڵیەتی گروپێک نایکا بەڵکو بەرئەنجامی ئامادەیی 
چینێکە بۆ گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری بە سیستمی کۆمۆنیستی. حزب دەبێ 

رەوە بوبێتە ئەو ئامڕازە کە دەتوانێ ئەم کارەی پێ ئەنجام بدا،  لەالیەن چینی کرێکا
ەوڵەتەکەی لەسەر کارالبەرێت و موڵکایەتی لەسەرمایەداران  واتە بتوانێ بورژوازی و د

بسەنێتەوە و سیستمی موڵکایەتی هەرەوەزی و دەسەاڵتی شورایی، کە لە خوارەوە 
 کە لەسەرەوە سەپێنراوە.  دامەزراوە، بخاتە جێگای دەزگای بیرۆکراتی دەوڵەت،

ری لەپشت کەواتە حزب دەبێ نەک تاڕادەیەکی پێویست ڕەزامەندی چینی کرێکا 
سەر بێت، بەڵکو دەبێ بەشی چاالک و سیاسی ئەم چینەی یەکگرتوو کردبێ و لە  
حزبدا و لە ڕێکخراوە جەماوەریەکاندا ڕێکی خستبێ. هەر جۆرە سیکتاریزم و 

ن بەناوی کۆمۆنیستەکان ، سەندیکالیستەکان ، جیاکردنەوەیەکی ناو کرێکارا
ەیەکی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی ئانارکیستەکان و هتد دەبێ وەک ڕێگریەک و کێش

سەیربکرێ، کە دەبێ چارەسەربکرێ، نەک گروپێک لەمانە بەناوی چینی کرێکارەوە 
خۆیان بە نوێنەری چینی کرێکار و باقیەکەی بە دوژمنانی چینی کرێکار لەقەڵەم  

بەم شێوەیە ببنە مایەی تێکدانی ئامانجی سەرەکی، کە ڕێکخراوکردنی چینی   بدەن و 
نێ شۆڕش بکا و دەسەاڵت بگرێ و کۆمەڵگەیەکی نوێی بێ چین و کرێکارە، تا بتوا

 چەوسانەوە دروست بکا. 
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لێرەوە مانای ئەندامەتی لەحزبدا دەگۆڕێ و هەموو کرێکارێک دەتوانێ و پێویستە  
و ئازاد بێت. دیسپلینی حزبی بریتی نیە لە پابەندبونی   لە حزبی خۆیدا ڕێکخراو
ڕێکخراوەدا، بەڵکو بریتیە لە توانای خوارەوە بۆ گەیشتن خوارەوە بەسەرەوە لەم 

بەو ئاستەی کە بڕیارەکانی سەرەوە بە بڕیاری خۆی بزانێ و توانای گۆڕینی ئەم 
   بڕیارانەی هەبێ ئەگەر لەگەڵ خواستەکانی ئەم چینەدا نەهاتەوە.

سەنترالیزم لە بزوتنەوەی کرێکاریدا “مانای جێگیرکردنی بەردەوامیە لە  "   
ونی ئەو هێزەی خوارەوەیە  و خراوکردنی بزوتنەوە ڕاستەقینەکەدا ، وەک یەک ب کێ ڕ 

لەگەڵ بڕیارەکان کە لە سەرەوەیە، بەشداری بەردەوامی ئەو توخمانەیە کە لە خوار  
وەی  ێ خمانەی خوارەوەیە لە چوارچپلەدارەکانەوە دێن و بەرزکردنەوەی ئەم تو 

کوپێکی تەجروبەکان  ێ کردنەوەی ڕ دەزگای لیدەرشیپی کە زەمانەتی بەردەوامی و کۆ 
دەکا”. ئەمە نمونەی “ڕۆحی دەوڵەت”ی کاتی کرێکارانە کە لە حزبی کرێکاریدا خۆی  
وەکو ئەنتی تێزی حزبی بیرۆکراتی بورژوازی نیشان دەدا ، پێمان دەڵێ کە چۆن  

ار لە ئێستاوە لە قوتابخانەی حزبدا خۆی ڕادەهێنێ لەسەر دژایەتی  چینی کرێک 
ەرمانبەرانی دەوڵەت” و هەڵوەشانەوەی حزب ودەوڵەت و  بیرۆکراتی “ف 

 13". بیرۆکراتیەتەکەی 
درووستکردنی حزب و گرنگی حزب الی کرێکاران وەک بورژوازی بۆ درووستکردنی  

ەمای کەڵەکەی سەرمایە و . چینی بورژوازی لەسەر بندەسەاڵتی کەمایەتی نیە
اراستنی سیستمی سەرمایەداری پەیوەندیەکانی ناوخۆی چینەکە ڕێک دەخا.  پ

بێگومان ئەم پەیوەندیانە لە ناکۆکیەکی بەردەوامی نێوان توێژەکانی سەرمایەدایە،  
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نی کە پرۆسەی چڕ بوونەوەی سەرمایە لەدەستی کەمایەتیەکی چینەکەدا و تێکشکا
رەنووسی هەموو ملمالنێ فکری بچوکەکان وەک یاسایەک چا  بەرەبەرەی سەرمایەدارە

 و سیاسی و ئابوریەکانی نێو ئەم چینە دیاری دەکا. 
لە نێو چینی کرێکاردا یاسای کەڵەکەی سەرمایە و قازانج دەور ناگێڕێ لە ڕێکخستنی  

دی ناوخۆی ناوخۆیی ئەم چینەدا، بەڵکو بە پێچەوانەوە یاسایەک کە پەیوەن 
یە لە خەبات و هاوپشتی چینایەتی نێوان  ی کرێکار دیاری دەکا بریتکۆمەاڵیەتی چین

هەموو کرێکاران بۆ گۆڕینی سیستمی ملمالنێی سەرمایەداری. ئەمەش پێویستی بە 
یەکڕیزی و کاری هەرەوەزی و پێکەوەیی هەموو چینی کرێکارە. لێرەوە جیاوازی 

کا کە جیاوازە لە بی الی کرێکاران دروست دەبنەڕەتی لە شێوەی حزب و کاری حز
رژوازی. هیچ بەرژەوەندیەکی جیاوازی ئابوری و ملمالنێیەک لە نێو کرێکاراندا حزبی بو

نیە لەسەر چۆنیەتی دەستگرتن بەسەر کار و بەرهەم و سامانی کەسانی تردا تا  
ن پێویست بە پێشبڕکێ و شەڕی سیاسی و سەربازی بکا. بەپێچەوانەوە کرێکارا 

ێشتنی ناکۆکیەکاندایە کە ڕێگەیان ن لە یەکگرتوو بوون و نەهلەنێویەکدا بەرژەوەندیا
لێدەگرێ وەک هێزێک بتوانن چەوسێنەران لەدەسەاڵت بخەن. ئەمە باسی ڕزگار بوونی  
چینێکە بە هەموو پێکهاتە و بەشەکانی و دابەش بوونی بەسەر والت و نەتەوە  

ەک بۆ چین و ێ بۆ ئینسان دروست دەکا نجیاکاندا. چینێک کە کۆمەڵگەیەکی نو
اریکراو. لێرەدا هیچ باسێک لە ڕەوتێکی سیاسی و فکری نیە کە دەستەیەکی دی

بەهۆی ئایدیۆلۆژیەکەیەوە دەتوانێ کۆمەڵگە بگۆڕێ و یان ئیمتیازی درووستکردنی 
دەوڵەتی بدرێ بە کۆمۆنیستەکان لەبەرئەوەی لەباری تیۆریەوە دەربڕی هەلومەرجی 

کردنەوە لەسەر ئەم تی کۆمۆنیست" هەمووی جەختی چینی کرێکارن. "مانیفیسڕزگار
فەلسەفەیەیە کە کرێکاران خۆیان وەک چینێک بە هۆی جێگای لە کۆمەڵگەی 
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. ئەمە بنەمای و خۆیان ڕزگار بکەن سەرمایەداریدا دەتوانن ئەم سیستمە بگۆڕن
 ا پەیڕەوی لێکرد.دروستکردنی حزبە الی مارکس کە لە ئینتەرناسیونالی یەکەمد

 
اوێکدا حزب دەچێتە پێش و گەورە دەبێ و جەماوەری دەبێ دەسەاڵتی هەنگ  لەهەر 

نوخبەی سەرەوە کەمتر دەبێتەوە و پێویستی بە گۆڕینی شێوازەکانی ڕێکخستن و 
بەڕێوەبردن لە حزبدا دەبێتە پێویستیەک. ئەمە تەنیا بە هەڵبژاردنی پلەوپۆستەکان 

ێک کە بەڵکو حزب دەبێتە ئۆرگان  راتیک" بەرتەسک نابێتەوە.و " سەنترالیزمی دیموک
هەموو کرێکارێکی سادە دەتوانێ تیایدا بەشداری بڕیارەکان بکات و بڕیارەکان الی 
گروپێک کۆنابێتەوە کە ساڵی یان چەند ساڵ جارێک وەک سیستمی پەرلەمانی 

. دابەشکردنی کار هەڵدەبژێردرێن و تا ئەبەد لە پۆستە "ڕابەریەکانیاندا" دەمێننەوە
ئاسان دەکرێ تا هەر کرێکارێک بتوانێ هەر  ئۆرگانەکانی حزبدا سادە و لە ناو 

بەرپرسیاریەتیەک بگرێتەخۆ. ئەگەر بورژوازی حزب لەسەر بنەمای مەڵبەندەکانی  
دەنگدانی پەرلەمانی ڕێک دەخا ، کرێکاران ڕێکخستنەکانی لەسەر بنەمای شوێنی 

ی  ی بورژوازی. حزبی کرێکاریەی خەباتی هەمەالیەنەن دژژیان و کارەوە دەبێ، کە بنک
لە هەموو هەنگاوێکیدا بەربەستەکانی بەردەم سنوری بەرتەسکی حزبی و خەباتی 
جەماوەری الدەبا و بەم شێوەیە هەمیشە لە ڕێکخراوەیەکی تایبەتی پیشەییەوە بەرەو 

و سیاسەتێک   ڕێکخراوێکی جەماوەری هەموو چینەکە دەچێ و ڕێگە لە هەموو هەنگاو
رمانبەری بیرۆکرات کە ئیدارەی حزبێک بکاتە سێکت و کۆمەڵێک فە  دەگرێ کە حزب

بکەن کە خۆی بخاتە جێگای چینەکە. ئەمە ئەو جیاوازیە سەرەکیەیە کە حزبی 
 کرێکاریی لە حزبی بورژوازی هەیەتی.

حزبی کرێکاریی نابێ و ناتوانێ وەک حزبی نوخبە و کۆمۆنیستەکان بمێنێتەوە.  
ت دەبێ. هەربۆیە کار  مەڵگەی سیاسی ئایندە دروس حزب وەک ڕۆحی دەوڵەت و کۆ
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و بەرنامە و سیاسەتەکانی حزب و شێوازی کارکردن و پەیکەرەی ڕێکخستن تیایدا  
ڕۆحی هەنگاو و کارەکانی دەوڵەت و گۆڕانکاریەکانی کۆمەڵگەی نوێ و شێوازی 

ێک نیشان دەدا. بۆیە هەر حزب حکومەتکردن و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگەمان لە ئایندەدا
یەکی سیاسی و سیستمێکی ئابوری ئایندە نیشان دەدا.  وینەیەکمان لە کۆمەڵگە

حزبی کرێکاری ناتوانێ بەهەمان شێوازی حزبە بورژوازیەکان ڕێک بخرێ و سیاسەت 
بکا و بەرنامە بۆ دەوڵەت و ئابوری دابنێ. حزبی کرێکاریی ڕۆحی دەوڵەتێکی 

گە رێک نەهێڵێ و هەموو کۆمەڵسیاسەت وەک دابەشکردنی کاکرێکاریە کە دەیەوێ 
و هاواڵتیان بەشداری بکەن لە دیاریکردنی سیاسەت و ستراتیژی و بەرنامە و  
کارەکانی دەوڵەتدا. هەربۆیە حزب لە فەلسەفەی وجودی خۆیدا کاردەکا کە کۆمەڵگە 

ازی لەپێناو بگاتە ئاستێک پێویستی بە حزب نەمێنێ و دوای شکاندنی بەرگری بورژو
کۆمەڵگە بەبێ حزب بتوانێ بەڕێوە بچێ. سەاڵتدا بگاتە ئاستێک کە گێڕانەوەی دە

وەک گرامشی دەڵێ " کاتێ حزب بەتەواوەتی دروست دەبێ و کامڵ دەبێ کە ئیتر 
بوونی نامێنێ کە لەباری مێژووییەوە بەسەر دەچێ. هەر حزبێک ناونانی چینێکە، 

ەمەش کاتێک بەدەست ان بە جیاکاری چینەکانە ئئاشکرایە کە حزب کاری کۆتایی هێن
 14خۆی نامێنێ بەهۆی چینەکانەوە، وە تەعبیرەکەی نامێنێ."  دێت کە

جیهانبینی کۆمۆنیستی جێگای حزب الی چینی کرێکار وەک ئامڕازێکی کاتی سەیر   
دەکا کە بۆ کۆتایی هێنان بە دەسەاڵتدارێتی بورژوازی پێویستە و لەدوای ئەم 

وەک بەشێک لە ێکاری لە زوترین کاتدا و پێویستە حزب و دەوڵەتی کربەروارەوە 
مێژووی دەسەاڵتی کەمایەتی دەبێ جێگاچۆڵ بکا بۆ کۆمەڵگەیەکی ئازادی دوور لە 
دەسەاڵتی سیاسی و یاسایی و بیرۆکراتی. کۆمەڵگەیەک کە ئازادی دەبێتە ناسینی 

 
 

 ، بە زمانی ئینگلیزی ١٥١ل  مۆدێرن،گرامشی، دەفتەرەکانی زیندان، میری   14
Gramsci, Prison Notebooks, The Modern Prince, P151 
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ەمهێنانی پێویستیەکانی هەر تاکێک کە خۆبەخشانە بەشدارە لە بەره
ی ڕاستەوخۆ لە نیوان ئینسانەکاندا دروست م کۆمەڵگەیەدا پەیوەندیەککۆمەاڵیەتیدا.لە

دەبێ، کە پێویستی بەهیچ ناوەندێکی یاسایی و دەزگای چاودێری و لێپرسینەوە و 
لیدەری نابێ. ئەمە ئەو ڕەوتەیە کە تیایدا توانایی ئینسان تیایدا لەگەشەیەکی 

دامی اکی کرێکار کە دەبێتە ئەنژیان پێک دێنێ. هەربۆیە تبەردەوامدایە و فەلسەفەی  
حزبی کرێکاری نابێ بەناوی بەرنامە و بڕیارەکانی حزبەوە ئازادی ڕادەربڕین و 
هەڵسووڕانی سیاسی خۆی لەدەست بدا، بەڵکو دەبێ حزب چوارچێوەیەک بێت کە 

ۆ و ساغ هەموو بۆچونەکانی نێوکرێکاران و هەڵسورڕانی چینایەتی ئەوان بگرێتەخ
کان بەرئەنجامی پرۆسەیەکی بەشداری هەنگاوە عەمەلیە هاوبەشە بوونەوەی بڕیار و

هەر کات کرێکاران نەتوانن لە حزبدا چاالکانە   چاالکانەی هەموو ئەندامان بێت. 
کاربکەن ئەوا ئەندامان دەبنە کەسانی پاسیڤی ژێردەستی فەرمانبەرانێکی ئیدارەی 

 نیشانەی پڕبونی گروپی دەرکەوتنی بیروکراتی    "،بیرۆکراتیەحزب کە ئەمە نەخۆشی  
ونی هێزی ئۆپۆزسیۆن ولیدەرە کە دەبێتە هێزێکی محافەزەکار و داخراو کە لەدایک ب

دەخنکێنێ، هەرچەند ئەو هێزانە هاوئاهەنگیش بن لەگەڵ بەرژەوەندیە سەرەکیە 
 15  ”.زاڵەکانیشدا

 
پەیوەندی حزب و چین الی کرێکاران پەیوەندیەکی دیالەکتیکیە. لەالیەک چینی  

ێکار پێویستی  بە دروستکردنی ڕێکخراوێکی سیاسی هەیە تا بتوانێ لە خەباتی کر
انیەتیدا بەسەر دەزگای دەسەالتداری بورژوازیدا سەرکەوێ . بەاڵم لەهەمان کاتدا  چی

م حزبە وەک دەزگایەکی چینایەتی لە چینی کرێکار پیویستی بەوەیە کە خودی ئە
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 و ناسیاسی کخراوەیەکی ناچینایەتیکاتی گرتنە دەستی دەسەاڵتەوە بگۆڕێ بۆ ڕی
کە وەک سان سیمۆن دەڵێ "ئیدارەی شتەکانی کۆمەڵگەی پێ بکا ،نەک بیکاتە 
فەرمانڕەوا بەسەر ئینسانەکانەوە". ئەم کارە تەنیا لەوەدا کورت نابێتەوە کە دەزگای 

اتی بورژوازی و سوپاکەی هەڵوەشێنێتەوە، وەک کۆمۆنەی پاریس و ئۆکتۆبەر بیرۆکر
ن، وە تەنیا ئەوەندە بەس نیە کە فەرمانبەرانی حکومەتی کرێکاریی بە هێندەی کردیا

دەزگاکانی دەوڵەتی  کە، وە یاخود تەنیا ئەوەی رێکارێکی شارەزا موچە وەرگرن ک
لە جیاتی  ئەو  ،ڕێوەبەرنکریکاریی هەم یاسا دەرکەن و هەم یاساکان بە

دا هەیە، بەڵکو دەبێ ئەم دابەشکردنەی لە نێوان پەرلەمان و حکومەتی بورژوازی
یستمێک کە لەخوارەوەی کۆمەڵگەدا هەنگاوانە سەرەتایەک بن بۆ درووستکردنی س 

دەسەاڵتەکانی یاسادانان و جێبەجێکردن بکرێنە کارێکی سانا و ڕۆژانە کە هەموو 
اری تیایدا بکا، وەک لینین دەڵێ"هەموو چێشت لێنەرێک بتوانێ تاکێک بتوانێ بەشد
ا". لە سۆشیالیزمدا بەپێی گەشەی تەکنەلۆژی و کۆمینیکەیشن حوکمی دەوڵەت بک

یستی بە دەسەاڵتی سیاسی و سیستمی نوێنەرایەتی نامێنێ و سیستمی ئیداری پێو
خۆی هەموو بەرەبەرە دەسەاڵتی سیاسی دەبێ هەڵوەشینرێتەوە و بەشداری ڕاستە

حزبی کریکاریی  هاواڵتیان لە بڕیارەکاندا جێگای ئەم پلەبەندیە سیاسیە بگرێتەوە. 
ی سیاسی دەبێ ئامڕازی ئەم شۆڕشە سیاسی و کۆمەاڵیەتیە بێت بەسەر دەزگا

دەوڵەت و حزبدا کە مێژووی کۆمەڵگای چینایەتی دروستی کردوون و سیستمی 
ەی ئینسانی ئازاددا ئیتر ئاگاداربوونە  چینایەتی پێ دەپارێزێ. سیاسەت لە کۆمەڵگ

بوونە بەسەر ڕێکخراوەی کۆمەاڵیەتیدا و ئەو  لە پەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتی زاڵ و زاڵ
گەڵ یەکترکە کۆمەڵگەی ئینسانی بەرەو چاالکیە وشیارانەی مرۆڤەکانە لە

شارستانیەتی ڕاستەقینەی ئینسانی دەبا و لەهەموو پاشماوەکانی مێژووی کۆیالیەتی 
 چەوسانەوە و سەرکوت و نایەکسانی پێشوو پاکی دەکاتەوە. و 
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مێژووی حزبایەتی کرێکاریی لەگەڵ ئەم ێ بچینە بەراوردی لەم پێشەکیەوە دەب 

جیهانبینی و بنەمایانەی باوەڕی کۆمۆنیستیدا و بزانین ئەو مۆدیالنەی تا ئێستا 
هەژمونی مۆدیلی هەبوون چ جیاوازیەکی لەم دیدگایانە هەیە و چۆن ڕەنگدانەوە و 

هەبووە ، بەتایبەت   حزبی بورژوازی بەسەر حزبە کریکاریەکانی دوو سەدەی ڕابردوەوە
دواتریش دێینە سەر   لەسەر مۆدیلی سۆشیال دیموکراتی و بەلشەفیکی قسەدەکەین و 

مۆدیلی کۆمۆنیزمی کرێکاریی و مێژوویەک کە ئێمە تیایدا کاری حزبی کۆمۆنیستیمان  
 کردووە.  
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٥ 
 

نتەرناسیونالی  ی ئ   چۆن بنەماکانی  سۆشیال دیموکراتی 
 ؟ ی گۆڕی ی کرێکار 

 

ویستیەکانی خەبات بۆ ڕزگاری لە ێچینی کرێکار بۆ ئەوەی لە دەوری خۆی و پ 
ویستی بە ناسینی مێژووی قۆناغەکانی  ێدەست سیستمی سەرمایەداری تێبگا پ

سەرهەڵدان و شکست و سەرکەوتنەکان و یاساکانی گەشەی چینەکان و چینه که ی 
ە مێژوو و یاساکانی گەشەی خۆی هەیە. هەرچۆن داروین لە ناسینی ئینساندا پشتی ب

هەموو بونەوەراندا بەست تا توانی زانستی پەرەسەندن بچەسپێنێ. لەم لێکۆڵینەوەدا 
ە بەدوای ئەو ئاڵوگۆڕانەوەین کە بەسەر حزبی کرێکاریدا هاتوە و هۆکارەکانی ئێم

ئەم گۆڕانکاریانە باس دەکەین تاکو بتوانین لەم ڕێگەیەوە ئەزمەی ئێستای کۆمۆنیزم  
 ن بەسەریاندا بدۆزینەوە. وشەکانی بەردەم ئێستا و چۆنیەتی زاڵ بوو کێ

کتیکی و تێگەیشتنی ماتریالیستی" ئێمە لەبەشەکانی پێشودا باسی "میتۆدی دیالە 
مان کرد لەم لێکۆڵینەوەیەدا و لەم بەشەدا ئەم میتۆد و تێگەیشتنە بەسەر 

 دەکەین.  لێکدانەوەی مێژووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا پیادە

لێکدانەوە و ناسینی گەشەی حزب الی چینی کرێکار پێویستمان بە ناسینی بۆ  
وەک یەکەم هەنگاوی  ،تر سۆشیال دیموکراتیەنتەرناسیونالی یەکەم و دوایمێژووی ئ

ونەوە سەرەکیە دەکەین  ودروستبونی حزب الی چینی کرێکار. دواتر باس لەو جیاب
و باڵەکانی سۆشیال دیموکراتی و   کە لەم ڕەوتە حزبیەی کۆمۆنیزمدا دروست دەبێ

ەوە. لێرەشەوە لەسەرچاوەی هەموو بەلشەفی و کۆمۆنیستی لێک جیادەبن
وە لە ودەگەین کە بەسەر بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستیدا هاتتێ  دابەشبونانە

 دوو سەدەی ڕابردوودا. 
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 نتەرناسیونالی کرێکاران ی کۆمەڵەی ئ 

  
کرێکاران و کۆمۆنیستەکانی  ،لەئەوروپا١٩شۆڕشەکانی دەیەی چوارەمی سەدەی  

کرێکاران نابێ وەک پاشكۆی شۆڕشگێڕێتی وردە  ،لەو ڕاستیە تێدەگەیاند کە
بورژوازی لەمەیدانی سیاسیدا خەبات بکەن و پێویستیان بەڕیزی سەربەخۆی خۆیانە.  
ئەم ڕاستیەی مانیفیستی کۆمۆنیست بە شێوەیەکی تیۆری دەریبڕی، لەمەیدانی 

و گروپی جۆراوجۆری کۆمۆنیستی و ئەنارکیستی و ەندین دەستەپراتیکدا چ
سۆشیالیستی لە واڵتە جۆراوجۆرەکانی ئەوروپادا لێکەوتەوە. ئینگلتەرە کە پێشەنگی 
سەرمایەداری بوو ،جگە لە سۆشیالیستە خەیاڵیە ئۆوینیەکان ، بزوتنەوەیەکی  

  ئەو کاتەدا.بوو لە دنیای  ی هەبوو کە بێ وێنەیکخراوی چارتیستی کرێکارێڕ

نتەرناسیونالی یەکەم وەک یەکەم ڕێکخراوی سیاسی کرێکارانی ئەوروپا لە یئ 
 کخراوەیە بریتی بوون لە؛ێدامەزرا. بنەما سەرەکیەکانی ئەم ڕ١٨٦٤ئۆکتۆبەری 

 ڕزگاری چینی کرێکار دەبێ بەدەستی چینی کرێکار خۆی بێت. .1
بەڵکو نیە ئامانجی کرێکاران بەدەستهێنانی ئیمتیازاتی چینایەتی  .2

 هەڵوەشانەوەی کۆمەڵگەی چینایەتیە.
ی ئابوری کرێکارانە یئامانجی کۆتایی خەباتی سیاسی چینی کرێکار ڕزگار .3

 و هەموو بزوتنەوەیەکی سیاسی تەنیا دەبێ وەک وەسیلە چاوی لێ بکرێ.
 وبارە وی دینی پێشووی نێوبزوتنەوەی کرێکاروئەبێ هەڵەکانی دابەشبو .4

خێرای هەموو بەشە دابڕاوەکانی بزوتنەوەی تنی  نەکرێنەوە و داوای یەکگر
 کرێکاری بکرێ. 

نتەرناسیونال ڕێکخراوی هەموو کرێکارانە بەبێ گوێدانە نەتەوە و ڕەنگی یئ .5
 پێست و بیروباوەڕ. 
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نتەرناسیونالی  یهەرکەسێک بەرگری لەم بنەمایانە بکات دەتوانێ ببێتە ئەندامی ئ  
  16" کرێکاران.

ی و سەندیکا کرێکاریەکان و کۆمەڵە ەگەڵ یەکێتپەیوەندی لئەم ڕێکخراوە  
هەرەوەزیەکانی کرێکاران هەبوو وە کاری لەسەر دەکردن و هەروەک لە بڕیارنامەکانی  

 17نتەرناسیونالدا دەردەکەوێ. یئ

مارکس لە  ١٨٧١لە دوای شۆڕشی کۆمۆنەی پاریس لە سێپتەمبەری  
ستکردنی حزبە  ودروەبارەت بە نتەرناسیونالدا پێشنیاری بڕیارێک دەکا س یئ

سیاسیەکانی چینی کرێکار کە بەزۆرینەی دەنگ و چەند دەنگێکی ناڕازی 
 کراوە: ی لەسەر(دەبێتە بڕیار. لەم بڕیارەدا ئەم بنەمایانە تەئکید٥بەرامبەر بە ٢٩)

لەخەبات دژی دەسەاڵتی هاوبەشی چینە موڵکدارەکان)سەرمایەداران و  .1
ی بنوێنن تا خۆیان چینێک چاالک  ناتوانن وەک  انکرێکارخاوەن زەویەکان(  

  ک نەخەن.ێوەک حزبێکی جیاواز و دژ بە هەموو چینە موڵکدارەکان ڕ
گرنگی ئەم حزبە بۆ زەمانەتکردنی سەرکەوتنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و  .2

 ئامانجی کۆتاییەتی کە نەهێشتنی چینەکانە. 
ئابوریەیە کە کرێکاران خۆیان  کردنی ئەو خەباتە و حزب بۆ یەکگرتو .3

کردنی ئەم خەباتەیە دژی  کردوە و لەهەمان کاتدا بۆ بەهێزێ یان پدەست
  دەسەاڵتی سیاسی سەرمایەداران و خاوەن موڵکەکان. 

 
 

 ، بە زمانی ئینگلیزی ١٨٦٤ئینتەرناسیونالی کرێکاران، مارکس،  16

The International Workingmen’s Association 1864General Rules, October 1864 

https://www.marxists.org/…/in…/iwma/documents/1864/rules.htm 
 

 ، بە زمانی ئینگلیزی ٦١٨٦مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  17

The International Workingmen’s Association, 1866,Instructions for the Delegates of 
the Provisional General Council, The Different Questions 

https://www.marxists.org/…/…/documents/1866/instructions.htm 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fhistory%2Finternational%2Fiwma%2Fdocuments%2F1864%2Frules.htm%3Ffbclid%3DIwAR2rL7jDr-Lme-lGU71WiIcoq5Rmse5l8dpKGMFhgR19eT2ywAfOS70vhEQ&h=AT2bwW9k_e9EXNfebEck94PHjQWhauxagTioiwRld1bF4-AxTqzPVYMK9mWnriwZAK_q4JTkSBEkVuj1DlTr1l4urXIYz_1xNZgjLmBJkIxx8bCRyPR7u8oFLP5Ryx-gFmNFH30m-oRfSqHNNC-L_XerTFjD
https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instructions.htm?fbclid=IwAR01Ub1MHr4KLMEkjdm1bg2hgWgR3MlW1BHWYGIV-kTvVyajPhZ0-2QtF7U
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لەکاتێکدا سەرمایەداران دەسەاڵتی سیاسی بۆ کۆیلەکردنی کرێکاران  .4
دەبێتە داگرتنی ئەو دەسەاڵتە سیاسیە  بەسەر ئەوا دەست ،بەکاردێنن

 18" .ئەرکێکی گرنگی چینی کرێکار

ئەم هەنگاوە بۆ دامەزراندنی حزبە سیاسیەکانی چینی کرێکار وەک ئاستێک لە  
گەشەی سیاسی بزوتنەوەی کرێکاری دێتە ئارا، وەک بەرئەنجامی کاریگەری 

نەک تەنیا لە ئەوروپا بەڵکو لە  ،نتەرناسیونالی یەکەم لەسەر ئەم بزوتنەوەیەیئ
کاران ئامادە دەبێ. حزبی سۆشیال ڕوسیا و ئەمریکاشدا بنەماکانی حزبی سیاسی کرێ

نتەرناسیونالیش لە مەیداندا دەبێ، وەک یدیموکراتی ئەڵمانیا کە پێش ئەم بڕیارەی ئ
و مارکس و ئەنگلس بەردەوام و ڕۆژانە  ێدەگێڕ پێشەنگی حزبە کرێکاریەکان دەور

  کخراوەیی دەکەن.ێر لەسەر بەرەوپێشەوەچوونی سیاسی و ڕکا

ناسینی ئەو هەوڵە مێژوویانەی   گرنگیەکی زۆری هەیە بۆتێگەیشتن لەم دەورەیە  
ە و کاریگەری بەسەر مێژووی تا ئێستای وکە بنەماکانی کۆمۆنیزمی نەخشاندو

ینەوە لە بزوتنەوەکەوە هەیە، هەروەها بە بەکارهێنانی میتۆدی بەراورد و لێکۆڵ
رەکانی  گۆڕانکاریە سیاسی و ئابوریەکان دەتوانین جیاوازی و گۆڕانەکان لە دەو

  دواتردا بدۆزینەوە.

 
 نتەرناسیونالیزم و ناسیونالیزم ی ئ 

 
ئەم دەورەیەی ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە شۆڕشێکی کیشوەری لە ئاستی ئەوروپادا  

مایەی ئەوەی کە خەسڵەتی سەروو هاوکات لەچەندین واڵت ڕودەدا ئەمەش دەبێتە 
ستی. ئەنتەرناسیونالی میللی و سەروو دەوڵەتی بداتە بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنی

 
 

 بەزمانی ئینگلیزیمارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  18
https://www.marxists.org/…/hague-conference/resolutions.htm2 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Farchive%2Fmarx%2Fiwma%2Fdocuments%2F1872%2Fhague-conference%2Fresolutions.htm2%3Ffbclid%3DIwAR1UlzObNvnlVdDOFGPhkEBC6EIHv4OvweV1anYbCm9EdkBQPfyZezsbRY4&h=AT3uIqn947ZVWIb0mrpxu9wweXYEKxb-fvgGmj5au0aSlOfYpwsxPOkj9gq4sY0Q7jlJ4kkfuuF0VIp-Eq4ezAC6cIzkPgmeeNCjuWiG19xxPYnVAnCvAf9GSI0Tt_TmusRiesIv49hfMixNr8UpsyjWqM2a
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نتەرناسیونالی کرێکارانە و  یکرێکاران خۆی بەرهەمی ئەم دەورەیە لە خەباتی ئ
کۆبونەوەی ئەو هەموو گروپە جیاوازە فکری و سیاسیە، کۆمۆنیست ، بالنکیەکان،  

نی زەمینەی بزوتنەوەیەکی  وەکان، پرۆدۆنیستەکان و هتد..نیشانەی بوئەنارکیست
 ەبینیوە. تر ئەوروپا و جیهان شتی لەم بابەتەی بەخۆیەوە نچینایەتی نوێیە کە پێش

ویانە داگیرکردن و دروستکردنی وئەوەی چینە چەوسێنەرەکانی تر لە مێژوودا کرد 
میللەت و ناوچە جیاوازەکان لە    یدنکر  ە بۆ کۆکردنەوە و تێکەاڵووئیمپراتۆریەکان بو

زەمینەی خەباتێکی هاوبەش قاڵبێکی سیاسی و ئابوریدا، بەاڵم چینی کرێکار لەسەر  
کخرابونی سیاسی هێنایە ێجۆرێکی نوێی لە ڕ یدژی بورژوازی ئەوروپی وجیهانی

 کە هاوپشتی خەباتی کرێکارانی نەتەوە جیاوازەکان بوو لەگەڵ یەکتردا.   ،ئاراوە

رانی ئەڵمانیا لە بەرامبەر هەڕەشەکانی دەوڵەتی بروسیادا پشتیوانیان لە کرێکا 
ی فەرەنسا دەکرد دژی دەوڵەتی بیسمارکی بورژوازی و خاوەن کرێکاران و خەڵک

نتەرناسیونالی کرێکارانی ئەڵمانیا بۆ  یزەی ئموڵکەکانی بروسیا .ئەو بانگەوا
ئاشتی لەدژی داخوازی درێژەدانی شەڕ قبوڵکردنی پێشنیاری کرێکارانی فەرەنسا بۆ  

سۆشیال  لەالیەن دەوڵەتی بیسمارکی ئەڵمانیەوە، نیشانەی پیشڕەوی حزبی
دیموکراتی ئەڵمانیا بوو کە دەوری پێشەنگی دەگێڕا لەم ڕوحیەت و تێگەیشتن و 

 نتەرناسیونالیەدا. یهەڵوێستە ئ

ێکارانێک کە سەربە "بەناوی هەموو دیموکراسی ئەڵمانیا و بەتایبەتی بەناوی کر  
حزبی سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانیاین ڕایدەگەیەنین کە ئەم شەڕەی ئێستا هیچ نیە 
جگە لە شەڕی خانەوادە خاوەن موڵکدارەکان..وە ئێمە بەخۆشحاڵیەوە ئەو دەستە 

 وەئیمە،  ەرەنسا درێژیان کردوە بە گەرمی دەگوشین..دۆستانەی کرێکارانی ف
نتەرناسیونالی کرێکاران"کرێکارانی جیهان  یۆمەڵەی ئتێدەگەین لە مانای دروشمی ک
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کارانی هەموو واڵتەکان هاوڕێمانن  یەکگرن!" وە هیچ کات ئەوە لەبیرناکەین کە کرێ
 19وە ستەمکارانی هەموو واڵتەکان دوژمنمانن"  

ئەم ڕاستیە لە سەرکوتی کۆمۆنەی پاریسدا دەرکەوت. "کە سوپای  
نەوە بۆ  واردوو)فەرەنسا( پێکەوە کۆبوسەرکەوتو)ئەڵمانیا( و سوپای شکستخو

چیتر ناتوانێ بەرگی تێکشکاندنی خوێناوی پرۆلیتاریا)پاریس(..دەسەاڵتی چینایەتی  
  20  پرۆلیتاریا یەکدەستن!"نەتەوایەتی بپۆشێ؛حکومەتە ناسیونالیستەکان دژی 

نتەرناسیونالیزم بۆ چینی کرێکار تەنیا بانگەوازێک و هاوپشتی کردن لە یبەاڵم ئ  
کەوە بۆ ێمەسەلەیەکی ڕۆژ و تاکتیکێکدا نیە، بەڵکو ئەم بنەمایە پەیوەستە بە مۆدێل

ەک کە چیتر ئینسانەکان بەهۆی زمان و ەی مرۆڤایەتی. کۆمەڵگەیکۆمەڵگەی ئایند
ڕەگەز و ناوچەوە دابەش ناکرێن و جیاواز و هەاڵواردن لەنێوانیاندا پێک نایەت.  

ەت و هێزە بورژوازیەکانی واڵتانی جۆراوجۆر ڵهەروەها ناکرێنە قوربانی کێشەی دەو
نە  وا. هەرکاتێک کرێکاران بوکردنی بازاڕو یەکالکردنەوەی دەسەاڵتد لە پێناو پاوان

پاشکۆی ئەم پێشبڕکێیەی سەرمایەداران و دەوڵەتەکانیان ئیتر ئەو هێزە کۆمەاڵیەتیە 
خاوەنی."تەنیا هێزێکی لەدەست دەدەن کە بەهۆی ژمارەی زۆریانەوە دەتوانن ببنە 

بونەوە  و  کۆمەاڵیەتی کرێکار هەیبێ ژمارەکەیەتی. بەاڵم هێزی ژمارە بەهۆی نایەکگرتو
نەبونی کرێکاران بەهۆی پێشبڕکێی ناچاری نێوانیانەوە  و یەکگرتو ێکدەشکێ.ت

 21دروست دەبێ و درێژەی پێدەدرێ."

ن و  ووبوستدەکا کە ڕێکخراوخەبات و شۆڕشی کرێکاران ئەو وشیاریە درو  
ن لە بورژوازی دەبێتە هۆی ڕزگاری چینی کرێکار لەدەست ئەم وسەربەخۆبو

 
 

 مارکس، شەڕی ناوخۆی فەرەنسا  19

https://www.marxists.org/…/w…/1871/civil-war-france/ch01.htm 
 

 ،مارکس،انجلس،المختارات،دارالتقدم،موسکو،الجزء الثاني ٢٠١مارکس، الحرب االهلیة في فرنسا ل 20
 ٦١٨٦مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  21

https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instruc
tions.htm 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Farchive%2Fmarx%2Fworks%2F1871%2Fcivil-war-france%2Fch01.htm%3Ffbclid%3DIwAR2WfJDY62mxTvddZo7cOa3-ZIQmUKMNRuqiCRkHaYok2WmvazeD6oaSIec&h=AT24jh-cbaZAk9EcJPDy9NZ6gFtGqxX_zMS2YHfcJfe8f5jFMgX96pZEcu6jMUzYjQzXdyPvx00i_lrXk-yzrvqJYU_qDPSzHaGkQ8_lvHZFlAE19zJ2oj4ooqO3ihljnoVzQJQ5xuF132Vmm0j-lGdbVI_f
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هەر لەمەیدانی کاردا بەڵکو لە مەیدانی  کار نەککە کرێ ،سیستمەی سەرمایەداری
نەبڕاوەکانی ئەم خانەوادە سەاڵتدارانەدا دەکاتە قوربانی بەردەوام.   شەڕە

تانی اڵبوو کە هێشتا بورژوازی و نتەرناسیونالی یەکەمی کرێکاران لە کاتێکدایئ
ەی نە ئەو قۆناغەی کە پێشبڕکێ لە ئاستی جیهانیدا بە شێووجۆراوجۆر نەگەیشتبو
پێشەوە و هێشتا لەسەرەتای شەڕە ناوچەیی و کیشوەریەکاندا   شەڕی جیهانی ببنە

دەگرن یان لە پرۆسەی  ن. بەاڵم کاتێک دەوڵەتە بورژوازیە نەتەوەییەکان شکڵوبو
دان، وەک یەکگرتنی ئەڵمانیا و ئیتالیا، لەم قۆناغەدا ناسیونالیزم دەگاتە  نو بو کامڵ

ەوەیی و بازاڕی نەتەوەیی دەبنە ئایدیۆلۆژیا و قۆناغی پێگەیشتوو و دەوڵەتی نەت
کۆمۆنەی پاریسەوە  قاڵبی سیاسی و ئیداری کۆمەڵگە جیاجیاکان. بەتایبەت لەدوای  

کاری دەبێتەوە و وەک دوژمنی ژمارە نتەرناسیونالی کرێیبورژوازی جیهانی دژی ئ
 یەکی خۆی سەیری دەکا.  

ئەڵمانیادا  یبزوتنەوەی کرێکاری  هەربۆیە ڕەنگدانەوەی ئەم فشارە لەنێو ڕیزەکانی 
دا سەبارەت بە ١٨٧٥دەست پێدەکا و ئینگلس لەنامەیەکدا بۆ بیبڵ لە مارسی 

نتەرناسیونالی بزوتنەوەی ی" بنەمای ئ یەکگرتن لەگەڵ السالیەکان دەنوسێ؛
ی، بە کردەوە ، بنەمایەکی ڕەتکراوەیە لە ئیستادا، بنەمایەک کەسانێک یکرێکار

ک و لە قورسترین دۆخەکاندا، بە جوانترین  ە، بەدرێژایی سااڵنێئینکاری لێدەکەن ک
وە پەیڕەویان دەکرد. ئەوەی ئێستا کرێکارانی ئەڵمانیا لە پێشەنگی بزوتنەوەی ێش 

ی ئەوروپادا وەستاون پشتی بەستوە پێش هەموو شتێکی تر بە هەڵوێستی یکرێکار
 فەرەنسا(.  )شەڕی نێوان ئەڵمانیا و نتەرناسیونالیان لەکاتی شەڕدا.یئ

نتەرناسیونالەوە وەک ڕێکخراوێک قسەبکەین.  یویست ناکا بەناوی ئێئێستا پئەگەر    
  ( پاشەکشە 1869ساڵی  Eisenachبەاڵم نابێ النی کەم لەو بەرنامەیە )ئيزيناخ  

ویستە لەم بارەوە شتێکی وا بوترێ؛ سەرەڕای ئەوەی حزبی کرێکارانی ێبکرێ و پ
دەرکی  لەگەڵ ئەوەشدا، ،دەولەتێکدا کاردەکا ئەڵمانیا پێش هەرشتێک لە سنوری

تەواو بە هاوپشتی لەگەڵ کرێکارانی هەموو واڵتان دەکا و ئامادەیە ئەرکەکانی 
ئەم ئەرکانە  پەیوەست بەم هاوپشتیە جێبەجێ بکا ، هەروەک تا ئێستا کردویەتی.
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ڵێ من نتەرناسیونالێکە یان بیهەیە تەنانەت ئەگەر حزب ڕاشینەگەیەنێ کە ئەندامی ئ
کردنی  ەغکردنی پشتیوانی و قەدە وەم. ئەم ئەرکانە وەک پێشکەشسەربەو ڕێکخرا

نی لیژنەکانی و تێکشکانی مانگرتنەکان ،ڕیکخستنی کاروباری پێویست بۆ ئاگاداربو
حزبی کرێکارانی ئەڵمانیا لە دۆخی بزوتنەوەکە لەدەرەوەی واڵت، وە هاندان دژی 

ن بە هەمان و پابەندبودندەی دەدەن، وە  ئەو شەڕانەی کە پاشاکان دەیکەن یان
و  ١٨٧٠گرتن لەکاتی ئەم شەڕانەدا وەک هەڵوێستی کرێکارانی ئەڵمان لە  هەڵوێست

 22دا، کە نمونەی پێشەنگ بوون،هتد.." ١٨٧١

بێگومان ئەم ئاگادارکردنەوەیەی ئینگلس نەیتوانی بەر بەو ڕەوەندە بگرێ کە نەک   
بەڵکو   ،ەی کرێکاریەوە هەبووونالی بزوتنەوناسینتەریتەنیا کاریگەری بەسەر بنەمای ئ

سەرجەم بنەما و بوارەکانی تری خەباتی گرتەوە و گۆڕانکاری گەورەی بەسەر 
ی و کۆمۆنیستیدا هێنا. بورژوازی لەدوای کۆمۆنەی پاریس دەرسی یبزوتنەوەی کرێکار

لەو شکست و مەترسیە وەرگرت کە شۆڕشی کرێکاری بۆسەر سەرجەم سیستمی 
ۆیە بەگرتنە بەری سیاسەتی لیبراڵی و هەندێ سازش  ەداری هەیە و هەربسەرمای

توانی بزوتنەوەی کرێکاری لەقاڵبی دەزگا ڕەسمیەکانی بورژوازی وەک پەرلەمان و 
ونی بزوتنەوە و حزبە وب  سیستەمی سیاسی خۆیدا جێگابکاتەوە و ئەمەش لەپاڵ تازە
ن و جێگای بۆ سەرهەڵداسیاسیەکانی کرێکاراندا کاریگەری سلبی خۆی دانا و 

 گەشەی"ئۆپۆرتۆنیزم" و "ریفۆرمیزم" لە بزوتنەوەی کرێکاریدا کردەوە. 

ئێمە دواتر دەچینە سەر کاریگەری ئەم ڕەوەندانە لەسەر بنەماکانی تری بزوتنەوەی  
واتە  و چۆنیەتی گۆڕانی ئەم بزوتنەوەیە بە شیوەیەکی دیالەکتیکی، یکرێکاری

کاران زیادی کرد لەهەمان کاتدا  و ڕیکخراوەیی کرێ لەکاتێکدا کە گەشەی سیاسی
ڕادیکالی سیستمی سەرمایەداری جێگای خۆیدا بە   ئاسۆی گۆڕانی شۆڕشگێڕانە و

دەستکەوتە کاتی و مانەوە لە بازنەی ریفۆرمدا. ئەم ڕەوەندە ئۆپۆرتۆنیستی و 
 

 
22

 الة فریدریك انجلز إلى بیبل رس 

https://www.marxists.org/…/archive/marx/1875-cg/engels_to_b … 

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
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 نەوەی پێشبڕکێی جیهانی و ئەزمەی شەڕی جیهانیوریفۆرمیستیە لە کاتی توندبو
ەی سەرهەڵدانی پاتریۆتیزم و نیشتمانگەرایی لەنێو ڕیزەکانی ە مایویەکەمدا بو

 نتەرناسیونالی سۆشیالیستدا ڕێکخراو یسۆشیال دیموکراتی جیهانیدا کە ئەوکات لە ئ
 بوو. 

نتەرناسیونالی  ینتەرناسیونالی دووەم "ئیئ شەڕ دەستپێکردنی پێش هەرچەند 
ئینگلس هەلوێستی لەسەر شەڕ سەرەوەی    سۆشیالیست" بەپێی هەمان ڕاسپاردەکانی

هەموو هەوڵێک دەدا تا بەر بە  ڕایگەیاند"١٩١٢نیشاندا و لە کۆنگرەی باسل لە 
پێکرد ئەرکێتی کاربکا بۆ ڕاوەستانی   هەڵگیرسانی شەڕبگرێ" و "ئەگەر شەڕ دەستی

دەستبەجێی و هەموو تواناکانیان دەخەنەکار کە ئەزمەی سیاسی و ئابوری کە جەنگ 
تی اڵکردنی ڕوخانی دەسە راترێنن بۆ هاندانی خەڵک و خێبەکارب کردوە ستیدرو

 23چینایەتی سەرمایەداران." 

دا زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکانی حزبی سۆشیال دیموکراتی ١٩١٤ئابی ٣بەاڵم لە  
( دەنگیان بە پشتیوانی شەڕی جیهانی یەکەم دا. ئەمە ١٤بەرامبەر بە  ٩٦ئەڵمانیا )

دا.  ١٩١٢کورسیەکانی بەدەست هێنابوو لە    ٣٥م حزبە لە پەرلەماندا٪لە کاتێکدا کە ئە
"سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانی کردە   ەڵێئەم سیاسەتە وەک ڕۆزا لۆکسبۆرگ د

 24قەڵغانی پاراستنی ئیمپریالیزم لەم شەڕەدا"

ئەمە ئەو گۆڕانکاریە گەورەیەیە کە سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانی لە بنەمای  
دژ بەو   وە ، نتەرناسیونالی کرێکاران دا کردییکۆمەڵەی ئ نتەرناسیونالیستییئ

"پابەندبونی سۆشیال  ویستیێپئاگادارکردنەوەی ئەنگلس بوون کە باسی لە 
 

 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ١٩١٢سۆشیالیستی   ئینتەرناسیونالی 23

Social Democracy 1912, Manifesto of the International Socialist Congress at Basel 
https://www.marxists.org/…/social-…/1912/basel-manifesto.htm 

 ، بەزمانی ئینگلیزی ، ١٩١٥مبۆرگ، بنیات نانەوەی ئینتەرناسیونال، ڕۆزا لۆکس 24
 Rosa Luxemburg , Rebuilding the International (1915 ،)  
https://www.marxists.org/…/luxemburg/1915/xx/rebuild-int.htm 

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1912/basel-manifesto.htm?fbclid=IwAR13Mut-Zj-6T3ePeCXeickoY-4iwfRuPMD6gRSAdL-PsFAQGex8FSUHwRo
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/xx/rebuild-int.htm?fbclid=IwAR0Os4hJq5b5O_bpiT5i4Ef-y9-eX4q_jwDEhhrgkUijiPmZDdIv64NyijQ
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دیموکراتی دەکرد بە هەمان هەڵوێستگرتن لەکاتی ئەم شەڕانەدا وەک هەڵوێستی 
  دا، کە نمونەی پێشەنگ بوون".١٨٧١و  ١٨٧٠کرێکارانی ئەڵمان لە 

ۆشیال دیموکراتی فەرەنسی و حزبی کرێکارانی بەریتانیا هەمان  وانیش س دوای ئە 
ئاوازی ناسیونالیستیان خوێند و کرێکارانیان لە بەرەی شەڕدا دژ بەیەکتر ڕاگرت و  

وەیە بەرهەمی نیوسەدە خەباتی چینایەتی بەالڕێدا برا و "ئەو ڕاهێنانەی ێبەم ش 
یایان کرد تا ژەنراڵەکانی رۆلیتاربڵ بە پمارکس و ئەنگلس و السال و لیکنخت و بێ
ەم  ونتەرناسیونالی دوی. بەم شێوەیە ئ25سوپا وەک هایندینبێرگ پێشڕەویان بکا" 

نتەرناسیونالیستیەی کرێکاران کە نیوسەدە بوو یهەرەسی پێ هێنرا وئەم ڕیزە ئ
 لەگەشەکردندا بوو شەق کرا. 

 

و  ییی جیهانکرێکار بزوتنەوەی لە ناسیونالیزم شەپۆلەی بەم لەبەرامبەر 
ەونتەرناسیونالی دویئ و گروپی   26ەمدا، حزبی سۆشیال دیموکراتی ڕوسی

واڵتە  سپارتاکیستەکانی ئەڵمانیا و چەندین گروپی تری سۆشیال دیموکراتی لە
نتەرناسیونالی و دژ بە شەڕی یتی ئێسوڵجیاجیاکانەوە درێژەیان دا بەهەمان هە
ۆڕش و وەرگێڕانی لولەی ان بۆ ش ێکارانیئیمپریالیستی وەستان و بانگەوازی کر

چەکەکانیان کرد بەرەو ڕوی بورژوازی واڵتی خۆیان. لەدوای شۆڕشەکانی ئۆکتۆبەری 
نترناسیونالی یئ ١٩١٨و شۆڕشی ئەڵمانیا لە نۆڤەمبەری  ١٩١٧ڕوسیا لە ساڵی 

 دروستکرا. ١٩١٩لە مارسی  27کۆمۆنیستی
 

 
 هەمان سەرچاوە  25
 ، بەزمانی ئینگلیزی ، شیال دیموکراتی ڕوسیالینین، شەڕ و سۆ 26

Lenin The War and Russian Social-Democracy 
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/sep/28.htm 

 ستی، ، بەزمانی ئینگلیزی لینین، ئینتەرناسیونالی سێهەمی کۆمۆنی  27

Lenin,The Third, Communist International 
https://www.marxists.org/archi…/lenin/works/1919/mar/x04.htm 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/sep/28.htm?fbclid=IwAR03WRVrd5ixvwvRtWhbXkjDExj0oIGixSAXozICBGNhCSp_Ofcq-IBY5u8
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x04.htm?fbclid=IwAR2-8a47Fyd7tF07UPkgU4h_DkWRou4ZVS6O1xqG9sATGwr6tn3zAPi7uTM
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 ئەم تەجروبەیە چیمان فێردەکا؟  

 
 یەکەم لە شکستی کۆمۆنەی پاریس کاریگەری زیاتر ییهانیڕوداوەی شەڕی جئەم 

وە لەسەر بزوتنەوەی کرێکاری و ئایندەکەی. بۆ لێکدانەوەی ئەم دەورەیە هەر وب
یەک سەیربکەین کە پەیوەندی بەم  و ئەوەندە بەس نیە کە ئەمە وەک مێژوو و ڕابردو
وەم  و ناسیونالی دەرنتیی کرێکاری ئڕۆژگارەوە نیە و تەنیا بەوتنەوەی ئەوەی "ڕابەران

و هەڵگەڕانەوە لە سۆشیالیزم" ئەمە شتێکمان فێرناکا. ئێمە دەبێ  خیانەتیان کرد
 ی تێبگەین کە چ فاکتەرێک واییلە کاریگەری ناسیونالیزم لەسەر بزوتنەوەی کرێکار

ە کە بتوانێ خەباتی نیوسەدەی کرێکاران بەهەدەر بدا و بورژوازی بتوانێ وکردو
 بشکێنێ؟ کاران تێک ۆڕشگێڕانەی کرێیەت و توانای ش ڕۆح

کخراوەیی بەرچاوی لەو ێڕ و سیاسی گەشەی وێڕای  ئەوروپادا لە کرێکار چینی 
کخراوەیی بورژوازیدا  ێدەورەیەدا بەاڵم هێشتا لە ئاستی تەجروبە و توانایی سیاسی و ڕ

 ە.  ونەبو

انی و لەسەر ئاستی چاوەڕوی خۆی یلیبرالیزمی بورژوازی توانیویەتی کە کاریگەر 
ی دابنێ و لە چوارچێوەی ییال دیموکراتی و بزوتنەوەی کرێکاربەرنامەی سۆش 

ریفۆرمی سیاسی و ئابوری سەرمایەداریدا قەتیسی بکا و ئەم بزوتنەوەیە بکا بە 
بەشێک لەو دامودەزگا ڕەسمیانەی ڕێگاپێدراون. ئەم پرۆسەیە لەگەڵ پرۆسەی 

سەرمایەی و هاوکات پێشبڕکێی و بازاڕی ناوخۆیی  ی بونەوەی دەسەاڵتیمەرکەز
 مۆنۆپۆلی و ئیمپریالیستی چوەتە پێش و زەمینەی دروستکردنی توێژی 
"ئەرستۆکراتی" کرێکاری و گۆڕانی فۆرمی کاری سەندیکا کرێکاریەکان بە دەزگایەکی 

یان فاکتەربوون لەوەی ناسیونالیزم بتوانێ بزوتنەوەی وبیرۆکراتی، ئەمانە هەمو
ەوەیەکی "پارێزگاری لە نیشتمانی باوک" و  گۆڕێ بۆ بزوتنی کۆمۆنیستی بیێکارکر

 دروشمی "بەرگری لە نیشتمان" بخاتە جێگای خەباتی چینایەتی دژی بورژوازی. 
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ناسیونالیزمیدا  –ی لەسایەی سۆشیال یلەم دەورەیەی شەڕدا بزوتنەوەی کرێکار 
 یری خێزانیاری کردە یارمەتیدە مانگرتنەکانی هەڵپەسارد و بزوتنەوەی ژنانی کرێک

و دیکتاتۆریەتی  یبۆ بەرەکانی جەنگ و بێ دەنگی لە ئاست سانسۆری دەوڵەتی
وەیە  ێبەم ش  ە هاندان بۆ بەشداری شەڕ و هتد.. ودەوڵەت و کاری ڕۆژنامەگەری بو

و ئەو ڕەوەندە شۆڕشگێڕانەی   یگەی شەڕەوە توانی بزوتنەوەی کرێکاریێڕ  بورژوازی لە
یەکەمدا ترسی بۆ دروستکردبوو پاشەکشە پێ  یپێش شەڕی جیهانی لە نیوسەدەی

نتەرناسیونالیستیەی لە نێوکرێکاراندا ڕیشەی  یلەمانەش کاریگەرتر ئەو بنەما ئ بکا.
داکوتابوو لە ئەنجامی شۆڕشەکانی سەدەی نۆزدە توانی بگۆڕێ بە ناسیونالیزم و  

نالیەی نتەرنسایویبنەما ئ  نیشتمان پەرستی و دوبەرەکی نەتەوایەتی. تێکشکانی ئەم
و سەروونەتەوەیی    یباتی چینایەتی و ئایدیای دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی جیهانیخە

کاڵ کردەوە و حزبە کرێکاری و کۆمۆنیستیەکانی کردە حزبی لۆکال و نیشتمانی و 
 بیرۆکراتی.  

نتەرناسیونالی  یەم دروستیکرد بە ئونتەرناسیونالی دویئەم دابەشکردنەی هەرەسی ئ 
ڕیفۆرمیستی لە بزوتنەوەی ەبەرئەوەی ڕەوتی ناسیونالیستی و سێهەم نەسڕایەوە ل

 وە  و،جیهانیدا لەدوای شەڕی یەکەمی جیهانیشدا کاریگەری خۆی هەبو یکرێکاری
نتەرناسیونال ینی ئوکەرت بو و  نەوە و دووشەڕ تەنیا وەک تاکتیکێک و خاڵێکی جیابو

 .ی کاریڵەکانی ناکۆکی نێو بزوتنەوەی کرێبوو نەک هەموو سیاسەت و خا

نتەرناسیونالی کۆمۆنیستیش بنەمای دژایەتی ئەم ڕەوتە ریفۆرمیستیەی نێو یئ 
وە بەشێک لە ناسنامەکەی و ئەمەش لەسەر ئایندەی وب یبزوتنەوەی کرێکاری
و کۆمۆنیستی لە جیهاندا کاریگەری زیانباری دانا لە کاتێکدا  یبزوتنەوەی کرێکاری

وە قوتبێکی تری وب  ێهەم()ئەنتەرناسیونالی س یش ی کۆمێنترنکە خود
 ناسیونالیستی و ریفۆرمیستی لەسایەی بەرنامە و مۆدیلی سەرمایەداری دەوڵەتیدا. 

سۆشیال دیموکراتی و "ئایا چ خاڵێکی هاوبەش هەیە لە نێوان هەردوو مۆدێلەکەدا، 
کسیزم، لینینزم، ؟ ئایا دابەشکردنە جۆراوجۆرەکانی مار" داکۆمۆنیزمی ڕوسی



 کۆمۆنیزمی نوێ 

63 
 

گریەکی لەبەردەم ێمیراتی چ جۆرێک لە حزب و بزوتنەوەکانە و چ ڕ  ..ترۆتسکیزم، هتد
 و کۆمۆنیستی جیهانیداهەیە؟  یبزوتنەوەی کرێکاری

ئایا زەمینەکانی دنیای گلۆباڵی سەرمایەداری ئەمڕۆ چ ئاسۆیەکی لەبەردەم هاتنەوە  
و  یایا زەمینەکانی شۆڕشی جیهانینتەرناسیونالی کرێکاریدا هەیە؟ ئیمەیدانی ئ

شی بەردەوام لە دنیای ئەمڕۆدا لە هەموو کات لەبارترنیە؟ ئایا بۆسەرکەوتنی شۆڕ
شۆڕشی کۆمۆنیستی لەهەر واڵتێک و بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی ئازاد و یەکسانی  

گایەکی هەیە؟ ئەو بۆشاییەی ئەم ێڕ و نتەرناسیونالیزم چ جێگایجیهانی ئ
بە سیستمی جیهانی و "نەزمی نوێی  نتەرناسیونالە کرێکاریە چۆن لە وەاڵمدانەوە یئ

کێشەکانی یەکێتی ئەوروپا و برێکزت و پێشبڕكێی نیوان ئەمریکا و چین ئەمریکا" و  
نەوە و فراوانبونی ناڕەزایەتی وو ڕوسیاوە دەردەکەوێ؟ یاخود زەمینەی ڕادیکاڵ بو

ەی سۆشیال دیموکراتی نوێ لە ئەمریکا و چینایەتی ئایا جارێكی تر لەژێر سای
ۆناندا یاخود بزوتنەوە خۆبەخۆییەکانی  انیا وە پۆپۆلیزم لە ئیسپانیا و ئیتالیا و یبەریت

نتەرناسیونالی  یویستیان بە چ ڕیزبەندیەکی ئێران، پێفەرەنسا و تونس و جەزائیر و ئ
ی و کۆمۆنیستیدا کخستنی کرێکارێهەیە؟ چۆن ئەم بنەمایە لە بەرنامە و سیاسەت و ڕ

یدیا و مۆدێلەی دەوڵەتی کرێکاری و شۆڕشی بەشێکی جیانەکراوەیە لەو ئا 
 ۆنیستی؟کۆم

هەربۆیە بۆ لێکدانەوەی ئەم ئاڵوگۆڕانەی بەسەر بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستیدا  
دەوڵەت و کێشەکانی تری  هات پێویست دەکا بچینە سەر مەیدانەکانی تری حزب و

انی بنەماکانی تری و بەراوردکاری و لێکۆڵینەوەکانمان لەسەر گۆڕخەباتی چینایەتی  
نتەرناسیونالی یەکەمی کرێکاران درێژەپێبدەین تا هەموو چوارچێوەی تابلۆکە یئ

نتەرناسیونالیزم لەمڕۆدا چ جێگایەکی یببینین.دواتر دێینەوە سەر ئەوەی بنەمای ئ
ەدوای وەاڵمی ئەم پرسیارەدا هەیە؟ لێرەدا ب دایلە بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیست 

نتەرناسیونالی یەکەم  یزدانەوەی حزب و دەوڵەت لەسەر بنەماکانی ئدەگەڕێین کە؛ سا
ئایا دەتوانێ وەاڵمدەرەوەی ئەو کێشانە بێت کە بەهۆی گۆڕانی ئەم بنەمایانەوە 

 هاتونەتە ئارا؟
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٦ 
 

 دوالیزمی شۆڕش و ڕیفۆرم 
 

 

سۆشیال دیموکراتی کرێکاریدا هات لە دوای  یەکێک لە ئاڵوگۆڕە ڕیشەییەکانی بەسەر  
 .م بزوتنەوەیەداکۆمۆنەی پاریسەوە جێگای ریفۆرم و هەڵوێست سەبارەت بە دەوڵەت بوو لە

لە دەورانی شۆڕشەکانی ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا و لە خەباتی دیموکراتی بورژوازی دژی   
پێناو ئازادی و مافە  کرێکاران لە  ، دەرەبەگایەتی و خاوەن موڵکە ئەرستۆکراتەکان 

ئابوریەکانی خۆیاندا بەشداری ئەم شۆڕش و خەباتە سیاسیە بوون. بەاڵم بە سەقامگیری  
ونی ئیمتیازات و یاسا و باج و شێوازی  وب  گیرێتی پەرلەمانی بورژوازی، وەک ئاکامی ج اڵدەسە

ە  وبو ئیتر بورژوازی  بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و نەهێشتنی ئیمتیازاتی دەرەبەگایەتی،
کە سەرکوتی هەر خەباتێکی کرێکاری دەکرد کە دژ بە سیستمی   ، وەهێزی دەسەاڵتدار

. سەرەتا بورژوازی تازە دەسەاڵتدار ئەم خەباتەی کرێکارانی  سەرمایەداری دەوەستایەوە
و هەروەک لە ئەڵمانیا یاسای دژی سۆشیالیستەکانی سەپاند و    ،ڕاستەوخۆ سەرکوت دەکرد

کخراوە  ێیش هێرشی بەردەوامی دەکردە سەر یەکێتیە کرێکاریەکان و ڕلە هەموو واڵتانی تر
    .سۆشیالیستی و کۆمۆنیستیەکانی چینی کرێکار 

بەاڵم دواتر و بەتایبەت پاش کۆمۆنەی پاریس بورژوازی بە ناچاری و وەک ئەمری واقع دانی  
ئەم بزوتنەوەیەی    کخراوەکانیدا و هەر بۆیە ڕێگای لە قاڵبدانی ێنا بە دەوری چینی کرێکار و ڕ

گرتە بەر لە چوارچێوەی دەسەاڵت و دامەزراوەکانی بورژوازی خۆیدا و لە هەندێ لە واڵتەکانی  
گا بە کاری یەکێتیە کرێکاریەکان و ڕۆژنامە سۆشیالیستیەکان درا  ێەوروپای ڕۆژئاوادا ڕئ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218005926077820&set=a.1233641119251&type=3&eid=ARCIlaXYk3AHTJhNTRqZSGD1Xsb1mJZnHhHCk2KxxqQTKRl0meuYYX2IccmY-D4uYOyCuKAO9K9U0jxV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218005926077820&set=a.1233641119251&type=3&eid=ARCIlaXYk3AHTJhNTRqZSGD1Xsb1mJZnHhHCk2KxxqQTKRl0meuYYX2IccmY-D4uYOyCuKAO9K9U0jxV
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ان توانیان  وڕێگریەکانی بەردەم دەنگدانی گشتی کەمکرانەوە و نوێنەرانی سۆشیال دیموکراتەک
  .بەشداری هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکان بکەن و کورسی بەدەست بهێنن

ەڵگە و دۆخی خەباتی ریە سیاسی و ئابوریانەی لە کۆمئێمە لەسەر بنەمای ئەم گۆڕانکا 
چینایەتی نێوان کریکاران و بورژوازیدا ڕویداوە دەچینە سەر ئەو ئاڵوگۆڕانەی بەسەر سۆشیال  

ە لەو دەورانەی سەرەوەدا لە دوای کۆمۆنەی پاریسەوە تاکو  وهاتو کارانداێدیموکراتی کر 
 .ی یەکەمیجەنگی جیهان

   نتەرناسیونال و کۆمۆنەی دەورانی شۆڕشگێڕانەی ئ 
وان خەباتی ئابوری و خەباتی سیاسی کرێکاراندا لە  ێیەکێتیەکی ئۆرگانیک کە لەن 

نتەرناسیونال و سەبارەت ی"بنەماکانی ئنتەرناسیونالی یەکەم سەبارەت بە یبڕیارنامەکانی ئ
 .گۆڕدرا بە دوالیزمی شۆڕش و ریفۆرمکە دواتر هاتبوو، 28بە یەکێتیە کرێکاریەکان"  

 :داهاتوە کە ١٨٧٢و١٨٦٤نتەرناسیونالدا لەساڵی  یچوار خاڵەی بڕیارەکانی ئ لەو 

ی ئابوری کرێکارانە و یئامانجی کۆتایی خەباتی سیاسی چینی کرێکار ڕزگار .1
 .هەموو بزوتنەوەیەکی سیاسی تەنیا دەبێ وەک وەسیلە چاوی لێ بکرێ

ن دەستیان  حزب بۆ یەکگرتوکردنی ئەو خەباتە ئابوریەیە کە کرێکاران خۆیا .2
کردوە و لەهەمان کاتدا بۆ بەهێزکردنی ئەم خەباتەیە دژی دەسەاڵتی سیاسی ێپ

 . سەرمایەداران و خاوەن موڵکەکان

دنی سەرکەوتنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و ئامانجی گرنگی ئەم حزبە بۆ زەمانەتکر .3
 29کۆتاییەتی کە نەهێشتنی چینەکانە. " 

 
 

 ، بەزمانی ئینگلیزی ١٨٦٤مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  28
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"لە ساڵی  بردوو،ئێستا و ئایندە دواتریش لە بڕیاری یەکێتیە کرێکاریەکان ، ڕا .4
" ئەم 'سەندیکایانە' جگە لەمەبەستی سەرەکی، کە  ە کە:ودا هاتو١٨٦٦

کخراوی  ێوشیارانە وەک ڕ ویستە بەشێوەیەکی ێیەکگرتوکردنی چینەکەیانە ، پ
ناوەندی چینی کرێکار کاربکەن لەپێناو بەرژەوەندی سەرتاپاگیری هەموو چینەکە  

ئەوان دەبێ قەناعەت بە جەماوەری فراوانی چینی بۆ ڕزگاری تەواو و کامڵ. 
و ئامانجی کرێکار بهێنن کە ئەم خەباتەیان دوورە لە تەسکبینی و خۆپەرستی 

  30ە". ی ملێۆنەها چەوساوەییڕزگار 

نتەرناسیونالی یەکەم بۆ ئەوەیە کە چینی کرێکار ،بە هەموو  یهەموو ئەم هەواڵنەی ئ 
ۆیەوە ، بتوانێ خۆی سەربەخۆ بکات لە بورژوازی و  بەشەکانی و بیروڕا جیاوازیەکانی ناوخ 

کخراوێکی سیاسی کە بتوانێ هەم خەباتی ڕۆژانە بکا بۆ باشترکردنی ژیان  ێببێتە خاوەن ڕ
و ئامادەکردنی بۆ شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و کۆتایی هێنان بە دەسەاڵت و سیستمی  

هات. واتە هەم مەسەلەی    سەرمایەداری. بابزانین چۆن ئەم دوو بنەمایە گۆڕانکاریان بەسەردا 
دەزگاکانی و هەم پێکەوە بەستنی خەبات بۆ  سەربەخۆیی لە بورژوازی و دەوڵەت و دامو

  .ڕیفۆرم لەگەل ئامانجی کۆتایی هێنان بەدەسەاڵت و سیستمی سەرمایەداری 

پەیوەندی دیالەکتیکی نێوان خەبات بۆ باشترکردنی هەلومەرجی ئیستای ئابوری و سیاسی   
سەر  و پەیوەستکردنەوەی بە ئامانجی کۆتایی ڕزگاری ئابوری و شۆڕش بە چینی کرێکار

دەسەاڵت و سیستەمی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا، هەمیشە الی مارکس جێگای گرنگی  
تە مایەی مشتومڕ و جەدەلێکی زۆر لەگەڵ ئەو بەشە لە کرێکاران  ەووو ئەمەش ب  ەوبوپیدان  

ئەم پرۆسەیەی گەشەکردنی ڕێکخراوەیی و  و سۆشیالیستە ئەنارکیستەکان کە دەوری 
. مارکس خەباتی چینی کرێکاری بۆ  وونەبان بەالوە گرنگ تەجروبەی سیاسی کرێکارانی 

 
 

30
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٦١٨٦مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  

 
https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instruction

s.htm 

https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instructions.htm
https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instructions.htm
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ڕزگاری لە پرۆسەیەکدا دەبینی کە ئەم چینە ئامادەیی تەواوی هەیە و زەمینەی مادی لە  
ەیەکی  کۆمەڵگەدا ڕەخساوە بۆ گۆڕینی شۆڕشگێڕانەی کۆمەڵگە و بنیاتنانی کۆمەڵگ

 .هەرەوەزی بێ چین و چەوسانەوە

س ،چەند مانگێک پێش لە کۆمۆنەی پاریس، کرێکارانی پاریسی  هەر لەم تێگەیشتنەوە مارک 
لە نائامادەیی بۆ ڕوخانی حکومەتی بورژوازی ئاگادارکردەوە. ئەو و ئینگلس لە ڕوانگەی  

گرنگیان دەدا بە   ئامادەکاری زەمینە و پێویستیە کۆمەاڵیەتیەکانی شۆڕشی کرێکارانەوە
مدانەوە اڵبەشداری لە خەباتی ڕۆژانە و وەوە جەماوەری و سیاسیەکان و  کخراێڕ دروستکردنی  

بە کێشە سیاسیەکانی بەردەم خەباتی چینایەتی و بەشداری لە پەرلەمان و ڕاکێشانی  
  .جەماوەری کرێکار بۆ ناو گۆڕەپانی ملمالنێی سیاسی

و کرێکارانی   کەوتنە سەرزەنشتکردنی کۆمۆنارەکان بەاڵم ئەوان لە شۆڕشی کۆمۆنەدا نە  
بە پێچەوانەوە لەم پرۆسەی خەباتە چینایەتیەدا لە هەموو شت زیاتر  بەڵکو  ،فەرەنسا

گرنگیان بە تەجروبەی شۆڕشگێڕانەی کۆمۆنەی کرێکاران دا. کۆمۆنەی پاریس سەرەڕای هەر  
ساڵ  ی دەیان کۆمۆنیستکەموکوڕیەکی تیۆری کرێکاران سەبارەت بە کۆمەڵگەی ئایندەی 

نزیک خستەوە لەوەی چۆن ئەم چینە دەتوانێ بناغەی کۆمەڵگەیەکی   کرێکاریبزوتنەوەی 
سوپای   ، وەکتی بورژوازی ەڵونوێی ئینسانی دامەزرێنێ. هەڵوەشانەوەی دامودەزگای دە

گشتی و   نیوبو  ار کۆمۆنە و چەکد جێگیرکردنی ە هەروەهاو ،هەمیشەیی و بیرۆکراسیەت
د..ئەمانە هەڵوێستی چینی کرێکاری  وەبردن و هتێەڕکانی بی هەموو پلەوپۆستەهەڵبژاردن

کرد و کردیە بنەما وبناغەی تێگەیشتن و هەڵوێستی    ڕێژ   ڕەنگبەرامبەر بەدەوڵەتی بورژوازی  
 .تدارێتی بورژوازیاڵکۆمۆنیستی سەبارەت بە دەوڵەت و دامودەزگاکانی دەسە

  دروستکرد، کە نی کرێکار و کۆمۆنیزمدا کۆمۆنەی پاریس مێژوویەکی گرنگی لە چی 
ی  نوس ەرجەستەکردنی خەباتی نزیک بە نیوسەدەی کرێکاران بوو لە ڕاگەیاندنی ڕەشب

 . کۆمەڵگەی سۆشیالیستی داهاتوودا 
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چینی   ی یڕزگارەرناسیونالی یەکەم بوو لەوەی کە " نت یئبەرجەستەکردنی بڕیارەکانی ئەمە  
کرێکاران بەدەستهێنانی ئیمتیازاتی    .ئامانجیی بێتکرێکار دەبێ بەدەستی چینی کرێکار خۆ

هەڵوەشانەوەی کۆمەڵگەی چینایەتیە. لەکاتێکدا سەرمایەداران   بەڵکو  ، نیەچینایەتی 
ئەو   دەستبەسەرداگرتنیدەسەاڵتی سیاسی بۆ کۆیلەکردنی کرێکاران بەکاردێنن ئەوا 

ۆتایی خەباتی سیاسی  ێتە ئەرکێکی گرنگی چینی کرێکار. ئامانجی کدەسەاڵتە سیاسیە دەب
ئابوری کرێکارانە و هەموو بزوتنەوەیەکی سیاسی تەنیا دەبێ وەک   ی یڕزگارچینی کرێکار 

 31وەسیلە چاوی لێ بکرێ."  

ە لە  ک ،نیشاندا تی سیاسی کرێکاران اڵکۆمۆنە نمونەیەکی لە دەوڵەتی کرێکاری و دەسە 
انی. دەوڵەتێکی کاتی کە  ە لە دەوڵەتی بورژوازی و پەرلەمان و یاساکبنەڕەتەوە جیاواز

نەک وەک   ،کارگێڕیشن لەهەمان کاتدا نوێنەران   کە بەستوە،ی" زۆرینە پشتی بە "دیموکراس
قسەکەر بن و دەسەاڵتی جێبەجێکردن بەدەست کەسانی ترەوە بێ.   تەنیا  پەرلەمانتار 

 .لەمانتاریزمی بورژوازی بووهەربۆیە کۆمۆنەی کرێکاران ئەنتی تێزی پەر 

ر و جەدەل و جیابونەوەشی بەدوای خۆیدا هێنا. دوو مەسەلەی  کۆمۆنە پرسیابەاڵم شکستی   
ت  سێی حزبی سیاسی و هەڵوویستێپسەرەکی دوای کۆمۆنە بریتی بوون لە مەسەلەی 

رناسیونالی یەکەم دوای کۆمۆنە بڕیاری  نتەیئبەرامبەر بە دەوڵەتی بورژوازی و پەرلەمان. 
و حزبە سۆشیال دیموکراتەکان   پەسەند دەکا چینی کرێکار پێکهێنانی حزبە سیاسیەکانی

لە زۆرێک لە واڵتانی ئەوروپی پێک دێن . سەبارەت بە دەوڵەتیش مارکس لەسەر تەجروبەی  
خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و دەوڵەت" تێگەیشتنی    "بنچینەیکۆمۆنە و ئەنگلسیش لەسەر  

دوای کۆمۆنەدا  ە لە دەورەی  ئەم بنەمایانکۆمۆنیستی سەبارەت بە دەوڵەت دەخەنەڕوو. بەاڵم  
لە دڵی هەلومەرجێکی جیاواز لە دەورانی پێش کۆمۆنەدا پراکتیک دەکرێن و جیاوازی و  

 .کێشەکان لەسەر ئەم دوو تەوەرە شکڵ دەگرن

 
 

31
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٧٢١٨کس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  مار

 conference/parties.htm-https://www.marxists.org/…/1872/hague 

https://www.marxists.org/…/1872/hague-conference/parties.htm
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  دوالیزمی ئیڤۆلوشن
 

دەورەی دوای کۆمۆنە دەورەیەکی دوالیزمی ئیڤۆلۆشن و گۆڕانکاری بزوتنەوەی کرێکاریە.  
سەرەوە باسمانکرد گەشەی سۆشیال دیموکراتی و یەکێتیە کرێکاریەکان و  دیوێکی وەک لە

ئەمە تەنیا دیوێکی ڕوداوەکان و دۆخی دوای  بەاڵم . ەوەی خەباتی چینایەتیە نوبوجیهانی 
  .ی دژ بەیەک و ئاڵۆزکێڕکەی تری بریتیە لە چەند ئاڵوگۆ کۆمۆنەی پاریسە. دیوە

کی کۆمۆنەدا خەتەری ئەم چینەی لەسەر  بورژوازی ئەوروپا و جیهان لەبەرامبەر شۆ 
ەنی" خۆی بینی.  کڵکرد و بەدیل و "گۆڕهە دەرک پێ  ی کۆمەاڵیەتی سەرمایەداریتمسیس

  خراوانەی کە سەر بەو کێو ڕفشار لەسەر هەموو ئە توندکردنەوەی  هەربۆیە لەالیەک کەوتە 
تریان  ی ئەهوەن سیاسەتێک ە لە الیەکی ترەوەو ،رناسیونالی کرێکاران" بوونتەیئ  "کۆمەڵەی

 . بەو مەبەستەی کاریگەریان لەسەر دابنێن بەرامبەر یەکێتیە کرێکاریەکان گرتە بەر

لیبرالیزمی بورژوازی وەک بزوتنەوەیەکی سیاسی و ئابوری بااڵدەست بوو، وە لەسەر بنەمای   
دانا و توانی ئاستی   ی یکرێکارگەشەی جیهانی سەرمایە کاریگەری لەسەر بزوتنەوەی 

اران لە قاڵبی ریفورمیزم و پەرلەمانتاریزم بەرتەسک  ی و شێوازی کاری یەکیتیە کرێکچاوەڕوان
بکا. لە چەشنی   ییرێکارنێی بیروڕای شۆڕشگێڕانەی نێو بزوتنەوەی کبکاتەوە و ملمال

 .فەرەنسا "کانی فابیەکانی بەریتانیا و "ئیمکانگەرا

جیاواز بوو لە   کە ،بوەوەکۆمەڵێک کێشەی نوێ  یو بەڕووڕوچینی کرێکار لەم دەورەیەدا  
گەشەی   کێشەی دەورانی سەرکوتی دەوڵەت و برسێتی لەڕادەبەدەری جاران. لە کاتێکدا

سەرمایەداری بۆ دەورەیەک ڕەخسا بوو ، توێژێکی ئەرستوکراتی کرێکاری دروست بوبو کە  
   گرتبوو.پلە و پۆستی سەرەوەی سەندیکا و یەکیتیە کرێکاریەکانیان بەدەستەوە 

ا گەشەی سۆشیال دیموکراتی و سۆشیالیستەکان و یەکێتیە کرێکاریەکانیش  ن کاتدلەهەما 
تە بورژوازیەکان لەسەر کاری  ەڵتوانی زۆربەی فشارەکانی دەو کە ،بەرز گەیشتە ڕادەیەکی 
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سیاسی و جەماوەری البەرێ و ئەمەش زەمینەی کاری یاسایی و پەرلەمانی کردەوە و ئەم  
  .ی خەباتی سیاسیەوەچینە پێی نایە مەیدانێکی تازە

ی  کە دوای ئەو گەشە ئاسۆییە  ،ئەو پرسیارەی لەم دەورەیەدا دروست بوو ئەوە بوو  
؟ چییەراتیژی گەیشتنە دەسەاڵت  ست  ، ئایا کردیبزوتنەوەی کرێکاری و سۆشیال دیموکراتی  

  جیاوازوەاڵمەکانی نێو بزوتنەوەی کرێکاری و سۆشیال دیموکراتی بەم مەسەلە و دۆخە نوێیە  
  یە . ئەمە ئەو ئەزمەسەریهەڵدا و هەربۆیە کێشە و ناکۆکی لە نێوخۆی بزوتنەوەکەدا  بوون

بزوتنەوەی   سیوەنووچار هاتە ئارا ە کە یودوالیزمی ریفۆرم و شۆڕشی سۆشیال دیموکراتی
 .گۆڕی. لێرەدا باسی ئەو کێشە و گۆڕانکاریانە دەکەین  ی یکرێکار

 

  ستراتیژی حزبە جەماوەریەکان 
 

حزبە جەماوەریە   دروستکردنی نگلس ستراتیژی بزوتنەوەی کرێکاریان بەەئمارکس و 
کرێکاریەکان دانا. هەربۆیە سەرەڕای جیاوازیەکان لەگەڵ السالیەکانی ئەڵمانیا،  

بزوتنەوەی   یەکگرتوکردنیئیمکانگەراکانی فەرەنسە و فابیەکانی بەریتانیا تەئکیدیان لەسەر  
جیاوازیەکان و لێرەوە مارکس لە نامەیەکدا بۆ   ی سیاسی چینی کرێکار دەکردەوە سەرەڕا

هەنگاوێک کە بزوتنەوەی عەمەلی ئێستا دەینێ گرنگترە لە دەرزەنێک   " هەمووبراکە دەڵێ
 32.بەرنامە" 

لە دوای کۆمۆنەی پاریسەوە بۆ ئامادەکردنی چینی   و بوئەمە ستراتیژیەکی سەرکەوتو  
ی  تمیەتیدا بەسەر سیساڵی کۆمەشڕلە پێناو بەرپاکردنی شۆ کردنی کخراوێڕ کرێکار و 

سەرمایەداریدا. گەشەی مەزنی حزبە سۆشیالیستە جەماوەریەکان و بەشداریان لە پەرلەماندا  
 

 
 ١٨٧٥ئایاری  ٥نامەی مارکس بۆ براکە لە   32

https://www.marxists.org/…/…/works/1875/letters/75_05_05.htm 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Farchive%2Fmarx%2Fworks%2F1875%2Fletters%2F75_05_05.htm%3Ffbclid%3DIwAR3Gf22lAE9QGRH3oTcuhFdCos5PGbWIv9A5mnFQ7HVCh4gUHIJUVnb5l5k&h=AT2a6PeOww0b-AuPwm254ghHPipqwcy3kPVgkRL7ik3-pBJ5GjD_SjBwfZiMw5QbCgHy0h2PttnhK450LNoIzrPA5CllBN0hxTwXn94IxgkTa8_WwPM4CeSICmDQSugHA8m7xAE0aLkHzi2RYuCQS3TJSHcN
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حکومەت و  ؛  دا بڵێ١٨٩٥و دەنگ و کورسی هێنانی زۆر وا دەکا کە ئینگلس لە ساڵی 
کی ناقانونی،  کرێکاران زیاتر دەترسێ وەک چااللە خەباتی قانونی حزبی    "  ئەڵمانیبورژوازی  

 33ژاردن دەترسێ وەک لە یاخی بوون".  لە سەرکەوتنی هەڵب

لە شۆڕشی فەرنسە و شەڕی   وەک کردبوو،  تریش مارکس باسی نمونەی لەم بابەتەی شێپ 
ناوخۆی ئەمریکادا، کە خەباتی شۆڕشگێڕانە فۆرمی شەڕێک لە نێوان "حکومەتێکی شەرعی  

ئەو جەدەلەدا بوو لە ساڵەکانی   ژەیێدر لە. ئەمە 34ا دەگرێتەخۆ د  "یاخی و دژە شۆڕشی
ی دەستوری نیە بۆ  گرێکە لەواڵتانێکدا ڕ باسکردبووکە مارکس سەرخەتی ئەوەی  ،دا١٨٧٠

 35هەڵبژاردنی حکومەتی سۆشیالیستی." 

مارکس گەیشتۆتە ئەوەی کە   ێڵدە ئینگلس لە پێشەکی ئینگلیزی کتێبی سەرمایەشدا 
  بەتەواوی  ڕودەدا، هەر ئەو شۆڕشە کۆمەاڵیەتیەی کە  "بەریتانیا تەنیا واڵتێکە کە لەوانەیە

 36ئامڕازی ئاشتیخوازانە و یاسایی ئەنجام بدرێت". 

ئینگلس ڕوو بە حزبی سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانی ئەو پرسیارە دەکا کە "ئاکامی هەموو   
  لەکاتی بریاردا، نەزانێ چی بکا؟ لە کاتێکدا   کتوپڕ، ەنەبێ کە حزب  ئەمانە دەبی چی بێ؟ ئەو

ەی کە پێشتر  ن اڵڵە بڕێنەرەوەکان، ئەو خاکە ناڕۆشنی و نادڵنیایی هەبێ سەبارەت بە خا
 37لەسەرنەکراوە؟"   هیچ کات گفتوگۆیان

سەبارەت بەم ستراتیژیەی حزبە جەماوەریە   ەوهەبوکەواتە " ناڕۆشنی و نادڵنیایی"  
پەیوەندی   ل دیموکراتەکان بۆ گرتنی دەسەاڵت و کاراکتەری خەباتی چینایەتی وسۆشیا

 
 

 ی مارکس  'ائینگلس، پێشەکی بۆ کتێبی 'خەباتی چینایەتی لە فەرەنس  33
34conference/index.htm-https://www.marxists.org/…/…/1872/hague  
 هەمان سەرچاوە  35
ارکس، چاپی کوردی، عەبدواڵ  کارل م  . سەرمایە. ٩٩ەرمایە .ل  ئینگلس پێشەکی ئینگلیزی کتێبی س 36

 . c1/p6.htm-works/1867/https://www.marxists.org/archive/marxڕەسوڵی 
 .، هوبسباوم، بە زمانی ئینگلیزی٦٩یهان دەگۆڕین، مارکس و ئەنگلس و سیاسەت، ل چۆن ج 37

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fhistory%2Finternational%2Fiwma%2Fdocuments%2F1872%2Fhague-conference%2Findex.htm%3Ffbclid%3DIwAR03x-kg8EGza1kQtPpKBWJtw6mCoiZAciJZauZLrQAGMd1x6qPZOxJD14c&h=AT2tsNm8ZiQ3ZZ6xBr-hbspRdwBfHrPR21dYPIGy4Ir5zP30Glmnac8hAe9xcC6LWe7eV8yuAywsqKS5uV9hjPScu19G8fkQalQJAuUdj88XAEMv44zIEudRqWy9aIloZoD6PeFbOsvVeXdUDwTBF2EWt7Yw
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p6.htm?fbclid=IwAR3KCgmS8raAJM7tqlEepEm75hcwXLPvCKr1-7ANoUWYpeNHSSYwZJKcj48
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ەیشتن بە حکومەتی سۆشیالیستی  نێوان کرێکاران و بورژوازی لە کۆماری دیموکراتیدا و گ
 . ی هەڵبژاردنی پەرلەمانیەوەگەێڕلە

بەالم دوایی ڕۆشن بوەوە کێشەکە هەر "ناڕۆشنی و نادڵنیایی" نیە لەوەی سۆشیال   
دیموکراتە   دیموکراتی دەبێ چی بکا؟ بەڵکو، "دەرکەوت کە گەشەی حزبە سۆشیال

  نی وبوواڵەکێتبەڵکو فۆرمێکی  و، چوە نەبونەووبەڕووڕوجەماوەریەکان بەرەو شێوازێکی 
 38ەرمایەداری( لێ دروست بوو." )س ی مەوجودداتمبزوتنەوەکەی لەگەڵ سیس

بزوتنەوەکەدا   وێ ن  لە   کۆمۆنیستیەکان   بنەما  لە  الدانانە   ئەم  ئەنگلس   و  مارکس   الی   هەرچەند  
لە کاتێکدا کە بزوتنەوەی   ١٨٩٠بەاڵم بەتایبەت دوای    .لێگیراوە  ەیهەستی پێکراوە و ڕەخن
نەوەی کرێکاری  مەترسیەی کە بزوت ئەم ، ئیتری دەبێتەوەیجەماوەرسۆشیال دیموکراسی 
گەشە دەکا. ڕەخنەیەک لە ئینگلس هەبێ    زۆرزیاتر ی سەرمایەداری  تمببێتە بەشێک لە سیس

 .ەوکردوئەوەیە کە حسابی کەمی بۆئەم مەترسیە 

ی سەرمایەداریدا  مگۆڕان لە حزبێکەوە کە لە پێناو ئامادەکردنی کرێکاران بۆ گۆڕینی سیست 
بەرەو حزبێک کە خۆی ببێتە بەشێک لە دامودەزگای بورژوازی و هێشتنەوە و   ەوبودروست  

  کە   ، کتێبەیە  ی سەرمایەداری گۆڕانێکی ڕیشەییە. ئەمە خاڵی سەرەکی ئەمتمپاراستنی سیس
دەکا. ئەمە هەرچەند لە   ی یکرێکارۆسەی گۆڕانی حزبی هۆکارەکان و پرلێکدانەوە لە 

ەمینەکانی لە دنیای ئەمڕۆدا وەکو خۆی ماوە و سەرەتای  بەاڵم ز  ، ڕویداوە  ورداودڕابردویەکی  
گۆڕیوە . هەربۆیە جێگای گرنگی    ییکرێکارئەو گۆڕانکاریانەیە کە دواتر ڕێڕەوی بزوتنەوەی  

 .پیدانی ئەمڕۆمانە 

ڕیشەیی   انکاری ڕگۆم و شۆڕش خۆی ناونیشانێک و نیشانەیەکی الدان و ی ریفۆر دوالیزم 
. ئەم  کە لە ستراتیژ و ئامانجی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاریدا دروست بوو ،ترە

هەر بەتەنیا بە باسی ناکۆکی نێوان خەباتی ئابوری و ریفۆرم لەگەڵ خەباتی   مەسەلەیە
 

 
38
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  انە دانەوە لەو گۆڕانکاریە بنچینەییکێست بە لویێکو پ. بەڵنادرێتەوە  لێکسیاسی و شۆڕشدا  
تەجروبانەدایە کە  یە فکری و پراکتیکانە، و ئەو هەڵسەنگاندنی کەم و کورتئەو  ناسینی و

  .ەوخولقاندوئەم دوالیزمەیان 

 .باسی پرۆسەی ئەو گۆڕانکاریانەیە لە بزوتنەوەی کرێکاریدا دەکەین اهاتودا دلەبەشی  
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٧ 

 
 ەرانە هەڵخەڵەتێن دیموکراسی  

 
دا باسمانکرد یەکێک لە ئاڵوگۆڕە ڕیشەییەکانی بەسەر سۆشیال پێشوووەک لە بەشی  

دیموکراتی کرێکاریدا هات لە دوای کۆمۆنەی پاریسەوە جێگای ریفۆرم و هەڵوێست 
سەبارەت بە دەوڵەت بوو لەم بزوتنەوەیەدا. بورژوازی ڕوخسارێکی هەڵخەڵەتێنەرانەی 

نیشاندا . لەژێر ناوی دەزگای دەوڵەتی، دەزگای پەرلەمانی  بوونیلە دیموکراسی 
 چینەکانە و هەڵبژاردن و نوێنەرایەتی پەرلەمانی هەموو"پەرلەمان و حکومەت هی 

تی ەاڵهەموو چینەکانە بۆ گەیشتنە دەسەاڵت"، ڕووی ڕاستەقینە و دەس  ڕێگەی
 ڕاستەقینەی بورژوازی شاردەوە. 

اوە، وازی دراسیە هەڵخەتێنەرەی بورژی ئەم دیموکباجی گەورە  ێکارییبزوتنەوەی کر 
کۆتایی    کرێکارییتنەوەی سۆشیال دیموکراتی  وبز  بوونیگەورەترینیان باجی شەق  و  

ی سەرمایەداری ستمسەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیست بوو. بەاڵم ئەزمەی سی
بەناچاری وەک الفاو هەموو ڕوپۆشێک لەسەر ڕوخسارە هەڵخەتێنەرەکانی ئەم  

خەدا بزوتنەوەی ملێونی کرێکاران دەرک بە دۆ  دادەماڵێ. لەمە چەوسێنەرانە  تمیسس 
و  مدەکا لە چوارچێوەی سیست تێپەڕبوونپێوستی شۆڕش و بەرەنگاری و 

 دامودەزگای قەیرانگرتوی سەرمایەداری. 
سەبارەت بەم دۆخە خۆی لە بەرگی دوالیزمی   رییجیاوازیەکانی نێو بزوتنەوەی کرێکا  

لە ژێر  کارییدووەم و بزوتنەوەی کرێ ەرناسیونالیینتئ نیشاندا، و شۆڕشدا  ریفۆرم و
نکاریە ڕیشەییانە دەکەین  ۆڕائەم ناونیشانەدا بوو بە دوو بەشەوە. لێرەدا باس لەو گ 
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کە لە ستراتیژ و ئامانجی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاریدا دروست بوو. هەروەها 
ر بە لەو هەڵوێستانەدەکەین کە بەرامبە  لسباسی ڕەخنەی هەرکام لە مارکس و ئینگ

دەوڵەتی بورژوازی و مانەوە لە بازنەی ریفۆرم لەنێو سۆشیال دیموکراتیدا  
خراوەتەڕوو. دواتریش ڕەخنەکانی پانەکوک و لینین و ڕۆزالوکسبورگ لە ریڤیژینزم  

تاکو دیدێکی ڕۆشن لەو کێشمەکێش و ئاڵوگۆڕانەمان    ،و پەرلەمانتاریزم دەخەینەڕوو
و  کرێکاریبزانین چۆن ئەم بزوتنەوە  ڕویداوە، وەهەبێ کە لەم بزوتنەوەدا 

کۆمۆنیستیە بەپێی دۆخ و گۆڕانکاریە سیاسی و ئابوریەکان و مەسەلەکانی ناو 
 خەباتی چینایەتی گۆڕانی ڕیشەیی بەسەردا هاتوە؟ 

 

 نوقم بوون لە پەرلەمانتاریزمدا 
 
ن کرێکاران و دەوڵەتی بورژوازی دەبێتە لە دوای کۆمۆنەوە مەسەلەی پەیوەندی نێوا  
مارکس ڕەخنە لە السال دەگرێ ١٨٧٥ەکێک لە کێشەکان و جیاوازیەکان .  لە ساڵی  ی

و خەیاڵەکانیەوە، لەتوانایدایە کە  بوونتەنیا السال خۆی، بە لەخۆبایی دەڵێ "و 
کی ارمەتی وەرگرتن لە حکومەتەوە، کۆمەڵگەیەباوەڕ بەوەبکا کە مومکینە، بەهۆی ی

  39هێڵێکی تازەی ئاسن دروست دەکەی." نوێ دروست بکەی هەر بەو ئاسانیەی کە 
  گە کردنەوە "بۆ ڕێ  کە السال دەڵێ  دایە  گۆتە"ئەمە لەوەاڵمی ئەو بەندەی "بەرنامەی   

 بۆ چارەسەری مەسەلەی کۆمەاڵیەتی، حزبی کرێکارانی ئەڵمانیا داوادەکەن کە بە 
 40هینەرەکان دروست بکرێ."میارمەتیدانی دەوڵەت هەرەوەزیە بەرهە

 
 

 ،دارالتقدم ٢انجلز،جلد ،مختارات مارکس و ٢٣٣ڕەخنە لەبەرنامەی گۆتە، مارکس، ل 39
 ٢٣٢هەمان سەرچاوە،ل 40
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دەوڵەتی بورژوازی و لە تێگەیشتنی  دەدا سەبارەت بە یەمارکس درێژە بەم ڕەخنە 
کریکاران   دەڵێ "کاتێک و    ،چۆنیەتی گۆڕینی هەلومەرجی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری

هەوڵدەدەن بۆ بەدیهێنانی مەرجەکانی هەرەوەزیە بەرهەمهێنەرەکان لە ئاستی هەموو 
ا، ئەمە تەنیا بەمانای ئەوەیە کە کاردەکەن کە هەلومەرجی ئێستای کۆمەڵگەد

شۆڕشگێڕانە بکەن، ئەمە هیچ پەیوەندیەکی هاوبەشی نیە لەگەڵ بەرهەمهێنان 
ە بەرهەمهێنەرەکان بەیارمەتی دەوڵەت. ئەوەندەی سەبارەت دامەزراندنی هەرەوەزی

 ەیە کە دەستکردیبە کۆمەڵە هەرەوەزیەکانی ئیستاوە بێت ئەوەندە بایەخیان ه
سەربەخۆی کرێکارانە، وە چ لەالیەن حکومەتەکان و چ لەالیەن بورژوازیەوە 

  41ناپارێزرێن." 
ی مارکس لەالیەن ئەم جۆرە لە هاوکاری لەگەڵ حکومەتی بورژوازیدا، دوا 

ئینگلسیشەوە دراوەتە بەر ڕەخنە. ئەمە کاتێکە نوێنەرانی کرێکاران چوونەتە ناو  
دەنوسێ "ئەم   J.P. Beckerا و بەشداری دەکەن. لەنامەیەکدا بۆ  پەرلەمانی ئەڵمانی

نە لە پەرلەمان 'پێشنیاری پۆزەتیڤانە' بۆ حکومەتی ئێستا دەکەن کە چۆن  نوێنەرا
تد، وە کرێکاران کە بە کەسانی دەرەوەی لە شتە بچوکەکاندا کارەکان باشتر بکەن و ه

یاسا دانراون و بە دەست و پێی بەستراوەوە دراونەتە دەست ڕەفتاری مەزاجی 
ەتی کردنی خۆیان دابنێن! ئەوەی ۆلیس، چاوەڕوانیان لێدەکرێ ئەمە بە نوێنەرایپ

هەڵەی  تایبەتمەندی سەرنج ڕاکێشی بزوتنەوەی کرێکارانی ئەڵمانیایە ئەوەیە کە
 42جەماوەرەوە چاک دەکرێتەوە."  ەکان لەالیەنلیدەر

 
 

 لەبەرنامەی گۆتە، مارکس بە ئینگلیزی  ڕەخنە  41

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1875/gotha/ch03.htm 
42

نامەی ئینگلس بۆ بیکەر   

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/letters/80_04_01.htm 

https://www.marxists.org/glossary/people/b/e.htm#johann-becker
https://marxists/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/letters/80_04_01.htm
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لەفەرەنسا "ئیمکانگەراکان" و لە بەریتانیاش "فابیەکان" لە ناو بزوتنەوەی کرێکاریدا   
ی لیبرالی وونی بورژوازی وەرگرت و هەمان بۆچڵەتبەرامبەر بە دەوهەمان هەڵوێستیان  

کان  ناکۆکە چینایەتیەهەموو چینەکان و  دەیانوت "پەرلەمانکە    پەیڕەوکرد  بورژوازیان
 43مافی دەنگدان و مافی بەشداری لە حکومەتدا"  بەبێ جیاوازی، لەڕێگەی  ،لەناودەبا

، وەک پەرلەمان و دەنگدان و   ئەم تێڕوانینە سەبارەت بە دەوڵەت و دەزگاکانی 
دەستور و حکومەت وهتد..ئەو ئاڵوگۆڕە سەرەکیە بوو کە لە نێو سۆشیال دیموکراتی 

باڵێکی نێو بزوتنەوەی کرێکاری کە لە  بووەکاریدا سەریهەڵدا و و بزوتنەوەی کرێ
فەلسەفە و ئابوری و سیاسەتدا دواتر بەشێوەی مەکتەبێکی فکری و سیاسی و 

لە کۆمۆنیزم خۆی ساغکردەوە. ئیتر مەسەلەی سەرەکی ئەم باڵەی  ئابوری جیاواز
قەومیانەیان  نیو سۆشیال دیموکراتی چۆنیەتی بەشداری و پاراستنی ئەم دەوڵەتە

ئەنجامەکەی دەنگدان بە پڕۆژەکانی  بوو، کە  بوو. چۆنیەتی پاراستنی پەرلەمانتاریزم  
 جیهانیی نگدان بەشەڕی چینی بورژوازی بوو. دەنگدان بە پاراستنی گومرگی، دە

ئیمپریالیستی، هاوپەیمانی لەگەڵ حزبە بورژوازیەکان و بەشداری لە حکومەتە 
 بورژوازیەکاندا هتد.. 

دا لە ڕەخنە لەبەرنامەی ئیرفورتی سۆشیال دیموکراتی ١٨٩١ە ساڵی لس لئینگ 
لە  دەڵێ "ئەمەئەڵماندا ئاماژە بە مەترسی گەشەی ئەم "ئۆپۆرتۆنیزمە" دەکا و 

گەورەیە، مەبدەئەکان لەبەرامبەر بەرژەوەندیە کاتیەکانی ڕۆژدا   چوونەوەیەکیبیر
ەوتنی ساتە کاتیەکان بەبێ هەڵدەسەنگێندرێ، ئەم خەبات و هەوڵدانانە بۆ سەرک

گوێدانە ئەنجامەکانی دواتری، ئەمە قوربانیکردنی ئایندەی بزوتنەوەکەیە لە پێناو 
 

 
 ،دارالتقدم.بەعەرەبی. ٣،،المختارات ، جلد ٤٢١لینین، مارکسیزم و ریڤیژینیزم، ل  43
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بێ، بەاڵم ئەمە ئۆپۆرتۆنیزمە و هەروا  یدا، لەوانەیە مەبەست "ڕاستگۆیانە"ئێستا
  44دەمینێتەوە، وە ئۆپۆرتۆنیزمێکی "ڕاستگۆیانە" لەوانەیە ترسناکترینیان بێت."

سۆشیال  جدی، کەەیە ئەم مەترسیەی ئینگلس دەبێتە ئەزمەیەکی دوو ددوای  
پەرلەمانەوە خەبات بۆ  ڕێگەیکە ئایا لە  ،پرسیارەوە ژێر ئەودەخاتە  دیموکراتی

 سۆشیالیزم بە کوێ دەگا؟  
بۆ بورژوازی ئەو قازانجەی جارانی دەنوسێ "پەرلەمان  دا    ١٩٠٤ڕۆزا لۆکسمبۆرگ لە   

و ەتی بەکاری دەهێنا و پەرلەمانی ئێستا بۆ دانانی بودجە نیە کە دژی دەرەبەگای
و ناوچەکانی   شەڕ لە ئەفریقا ژەنراڵەکانیقەواڵەی سوپا، ئیعتباری نوێدان بە 

لەوە زیاتر بکا، لەوە    "ناتوانێبازرگانیە". ئەو پرسیارە دەکا کە سۆشیال دیموکراتی  
سۆشیالیزم دەچێ لە سەر دەچێ، بەرەو خۆ قوربانیکردن بچێ، بەرەو قوربانیکردنی  

دەبێ؟ هەڵوەشانەوەی مێزی پەرلەمانتاریزمی بورژوازی، ئایا ئاکامی ئەمە چی 
اڕۆشنی ئایدیاکان، الدانی ئەخالقی نوێنەرانی حزب. ئاکامی  ، ن کرێکارییبزوتنەوەی 

کی ێوەیەبەش  لە فەرەنسا)سۆشیالیست(  ’Jaurèsپڕاوپڕی تاکتیکی وەزارەتی 
پرۆلیتاریا، کە   جیهانیموو بزوتنەوەی گادارکردنەوەی هەخزمەت دەکا بە ئا ڕۆشن

 45ژوازی بگرێ." بەر بە داکشانی پەرلەمانتاریزمی بور انێنیە بتو ڕێگایەئەمە ئەو 
 

 
 

  زمانی ئینگلیزی، بە ئینگلس ڕەخنە لەبەرنامەی ئیرفورتی سۆشیال دیموکراتی ئەڵماندا 44

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm 
ڕۆزا لوکسبورگ، سۆشیال دیموکراتی و پەرلەمانتاریزم   45

com/archive/luxemburg/1904/06/05.htmhttps://marxists.catbull. 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/06/05.htm
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ئەم داکشانەی پەرلەمانتاریزمی بورژوازی ، نیشانەی سەرەتاکانی بنبەستی 
الیزم بە شۆڤێنیزم لیبرالیزمی بورژوازی و دەورانی ئەزمەی جیهانی و پێویستی ئیمپری

 و بە شەڕ بوو. 
دا باسی دەکا سەرەتای بنبەستی ١٩٠٤هاوکات ئەوەی ڕۆزا لۆکسبۆرگ لە ساڵی  

کۆمۆنەی پاریسەوە نەیتوانیوە شێوازێکی تر جگە  سۆشیال دیموکراتیە کە لەدوای
 پەرلەمانی بگرێتە بەر لە خەباتی چینایەتیدا!  ڕێگەیلە 
دەکا ولە دەیەی لیزم و پەرلەمانتاریزم دەستپێهەربۆیە کاتێکیش ئەزمەی لیبرا 

یەکەمی سەدەی بیستدا دەچینە ناو دەورانی توندبونەوەی ملمالنێی ئیمپریالیستی و 
شتی و دیموکراسی" لیبرالیزم، ئیتر ئەم سۆشیال دیموکراتیەش توشی داڕمانی "ئا

 ێ، کە ێندوئەزمە و جیابونەوەیەکی گەورە دەبێ. ئەو زەمینەیەی پەرلەمانتاریزمی 
 لەسەری گەشەی سیاسی دەکرد، دەگۆڕدرێ و بورژوازی  کرێکاریی بزوتنەوەی
دەسەاڵتی سیاسی شەڕ و سەرکوتی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کرێکارانەوە    لەڕێگەی

خۆی ڕادەگرێ. هەربۆیە ئیتر ئەوەی ئەنگلس لەسەر پەرلەمان دەیوت لەگەڵ دەورەی 
دەتوانێ  "کەسێک هاتەوە. ئەو دەیوت ئەزمەی سیاسی و سەربازی ئیمپریالیزم نەدە

ێنێتە پێش چاو کە لەوانەیە کۆمەڵگەی کۆن گەشە بکا بە شێوەیەکی ئاشتیانە بیه
تانەدا کە نوێنەرانی خەڵک هەموو دەسەاڵتێکیان بۆ کۆمەڵگەیەکی نوێ لەواڵ

لەدەستدایە، لەو شوێنەی، ئەگەر الیەنێک پشتیوانی زۆربەی خەڵکی لە پشت بێت، 
لە کۆماری   : وەکێ ئەوە بکا کە لەگەڵ ڕێگەی دەستوری بگونجێئەوە دەتوان

 46دیموکراتی وەک فەرەنسا و لە ئەمریکا و لە شانشینی بەریتانیا." 
 

 
 ، بە زمانی ئینگلیزی١٨٩١لە   ئەڵمانیادا ڕەخنە لەبەرنامەی ئیرفورتی سۆشیال دیموکراتی  ئینگلس، 46

891/06/29.htmhttps://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
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نوێیەی ئەزمەی لیبرالیزم و پەرلەمانتاریزم و سەرهەڵدانی شەپۆلی  لەم دەورە
و   شۆڕشگێڕانەی کرێکاراندا گۆڕانکاری بەسەرسۆشیال دیموکراتی کرێکاریدا دێت

گەیشتنە دەسەاڵت پێویست بوو لە دەرەوەی پەرلەمانتاریزمدا  دیموکراتی بۆ  سۆشیال  
 . بەدوای ستراتیژێکی تردا بگەڕێ

خنەکانی مارکس و هەوڵەکانی ئەنگلس لە خۆشباوەڕی بە بەاڵم سەرەڕای  ڕە 
لە  دیموکراتیسۆشیال  ئۆپۆرتۆنیزم،لە  دوورکەوتنەوە دەوڵەتی بورژوازی و

لە  سۆشیالیزم، وە ی سەرمایەداری بگۆڕێ بە تمسیس دەیویستوە کە بزوتنەوەیەکە 
نەوەیەک  ی کۆمۆنەوە دەزگای دەوڵەتی بورژوازی هەڵوەشاندەوە ، گۆڕدرا بە بزوتێگەڕ

کە زۆربەی ڕیزەکانی کەوتە ژێرکاریگەری ڕەوتی لیبرالیزم و ریفۆرمیزم و  
اساند، واتە وەک ڕەوتێک ئەم ڕەوتە سەرەتا خۆی وەکو ڕیڤیژینیزم ن  پەرلەمانتاریزم.

دنەوە و چاوخشاندنەوە بە بنەماکانی کۆمۆنیزمدا دەکرد، بەاڵم  کە بانگەشەی خوێن
یەکەمدا،   جیهانییلەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگی  ئەم دەورەیەدا، واتە دالەکۆتایی

 سۆشیال دیموکراتی ڕەنگی ئەم ڕیڤیژنیزمەی گرت. 
ین تا بزانین چ پەیوەندیەک لە هەربۆیە پێویستە ئەم پرۆسەیە زیاتر شرۆڤە بکە 

 و لیبرالیزم و پەرلەمانتاریزم و سۆشیال دیموکراتیدا هەیە؟  نێوان ریڤیژینزم
 

 پەتای ڕیڤیژینزم  
   

و سۆشیال دیموکراتی هاوکات   کرێکارییدیالەکتیکی گەشە و پەرەسەندنی بزوتنەوەی  
لینین  ەداریەکان.بوو لەگەڵ باڵوبونەوەی پەتای ریڤیژینزمدا لەهەموو واڵتە سەرمای

دا دەڵێ "چی ڕیڤیژینیزم دەکاتە کارێکی حەتمی کە دەبێ لە  ١٩٠٨لە ساڵی 
هەموو واڵتێکی سەرمایەداریدا،   لەبەرئەوەی، لەیدا ڕوبدا؟ کۆمەڵگەی سەرمایەدار
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بچوک پێشتر   هێنانی. بەرهەم لەپاڵ پرۆلیتاریادا، توێژێکی زۆری وردە بورژوازی هەیە
ڕیزێکی تەواو  . سەرمایەداریش  رمایەداری بەرهەم دەهێنێتەوەو ئێستاش بەردەوام سە

 ماڵدا،کارگە کارکردن لەناو  کارگە ،پاشکۆی دەکا ) لە "چینە ناوەندەکان" دروست 
بەرهەمهێنەرە بچوکە نوێیانە پاڵ  . ئەمبچوکەکان کە لە واڵتدا بەفراوانی هەن،..( 

رۆلیتاریا. هەربۆیە ئاساییە  پێوەدەنرێن، بەپێی دەورەکەیان، حەتمەن بۆ ڕیزەکانی پ
ە  ڕیزەکانی حزبە کرێکاریکە بیروبۆچونە وردەبورژوازیەکانیشیان بەردەوام بچێتە ناو 

 47بەرفراوانەکان." 
 

ئەمە تەواوی کێشەی سەرهەڵدانی بۆچوونی ناکۆک و لەوانە ریڤیژینزم لە  بێگومان 
ەری هاتنی چینی ناو سۆشیال دیموکراتیدا نیە. واتە ڕیڤیژینیزم بەتەنیا لە کاریگ

وردەبورژوازی و بۆچوون و جیهانبینیەکەیدا بەرتەسک نابێتەوە. هەربۆیە دواتر لینین 
و "ئەنجامگیریە  48دەکا  ئاماژە بە بۆچوونەکانی ئەنتۆن پانیکوک ١٠١٩لە ساڵی 

ئەو ڕوندەکاتەوە لەسەر هۆکارەکانی سەرهەڵدانی  نامیلکەیەکی "زانستیەکانی
 ەی سۆشیال دیموکراتی کرێکاری جیهانیدا. ریڤیژینزم لەناو بزوتنەو

ناکۆکیەکانی ناو  بوونیپانیکوک ئاماژە بە فاکتەرە جۆراوجۆرەکانی دروست 
و سۆشیال دیموکراتی دەکا. لێرەدا ئەوەی گرنگە لەم  کرێکاریبزوتنەوەی 

کوک دا ئەوەیە کە باسی چینی کرێکار خۆی دەکا کە بۆچی و چۆن لێکدانەوەی پانی
شانە دەبێ؟ باس لە ئاستی گەشەی سەرمایەداری و کاریگەری لەسەر توشی ئەم کێ

 
 

 ، دارالتقدم. ٣، المختارات ، جلد ٤٢٤مارکسیزم و ڕەوتی ڕیڤیژینیزم، ل   47

  Movement (Die taktischen The Tactical Differences in the Labourپانیکوک 48
, Hamburg, Erdmann Dubber, 1909), Differenzen in der Arbeiterbewegung

Anton Pannekoek 
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لە ئاستی گەشەی هێزی  . باسسۆشیالیستی چینی کرێکار دەکا تێگەیشتنی
ئاستی ژمارەکەی لە یەک ناوەندا و  بوونەوەی بەرهەمهێنەری کرێکار و ڕادەی چڕ 

  .ەکاو ئاستی هەژاری د مبە سیست بوون ی پابەندونوفێرببوونی و  خراوێکڕ
  ، ەکانی خەباتی چینایەتی کرێکاراندا دەکاێوهاوکات باسی ئەو گۆڕانکاریانە لە ش  

می تبزوتنەوەیە دەگۆڕێ و ترس دەخاتە دڵی سیس " ئەمبازدانبەشێوەی "کە 
وەک  کرێکارییسەرمایەوە. بەشێوەیەکی سەرەکی تەئکید لە بزوتنەوەی 

ێژوویی و ئابوری و ەرجێکی مەی هەلومچێوکە لە چوار ،بزوتنەوەیەکی زیندوو دەکا
سیاسی دیاریکراودا ڕەوت و دیدگای جیاجیای تێدا دروست دەبێ بۆ وەاڵمدانەوە بە 

 کێشەکانی خەباتی چینایەتی.  
اسی لیبرالیزمی بورژوازیمان کرد وەک یەکێک لە فاکتەرەکانی ئێمە لە سەرەوە ب 

وەی کرێکاریی لە کاریگەری لەسەر دروستبوونی ناکۆکی و الدانەکانی نێو بزوتنە
 ڕەوتی شۆڕشگێڕانە و دروستبوونی باڵی ریفۆرمیستی لە نێو چینی کرێکاردا.

وە لیبرالیستیە پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە کە بۆچی ئەم بۆچون و دیدگا و لێکدانە 
 کاریگەری لەسەر خەباتی کرێکاران دادەنێ؟

   
یەتیدایە و بەپێی وەاڵمەکەی ئەوەیە کە چینی کرێکار لەخەباتێکی زیندووی چینا

ەگا، کە چ ڕێگایەک ئەو لە دەست ئاستی گەشە و تەجروبەی خۆی بەو ڕاستیە د
ی ئاڵۆزو چەوسانەوە ڕزگاردەکا. ئەم ئەنجامگیریە سادەیە خۆی لەدڵی دۆخێک

دوالیزمی خەباتی ئابوری و سیاسیدا یەکالیی دەبێتەوە. هەرچەند کۆمەڵگەی 
ێنەری کرێکار گەشە بکا و تەجروبەکانی سەرمایەداری گەشە بکا و هێزی بەرهەمه

خەباتی ڕۆژانە و "بازدان" وشۆڕشەکانی زیاتر بێت ئەوەندە نزیکتر دەبێتەوە لەو 
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ستەمی سەرمایەداری تێپەڕێنێ و ئەم وشیاری سۆ و بەدیلەی کە دەتوانێ قاڵبی سیئا
 .  و تەجروبەیە ببێتە "خواستێکی گشتی و کۆلێکتیڤی" ملێۆنەها و ملیارەها کرێکار

ئەمە پرۆسەی واقعی خەباتی چینایەتیە، کە بەپێی ئاستی گەشە و توانایی سیاسی  
بەپێی و ڕێکخراوەیی چینی کرێکار مەسەلەی شۆڕش و دەسەاڵت مەترەح دەبێت نەک  

وەک مارکس   عەقڵی شۆڕشگێڕانەی گروپێکی کۆمۆنیستی یان حزبێکی کۆمۆنیستی.
" بۆ ئەوان ئەو ؛ دەڵێ دا ەکان"کۆمۆنیست"کۆمەڵەی  لە ڕەخنە لە گروپێکی ناو

 بوونی   بەڵکو بەتەنیا  ،هەلومەرجە ڕاستەقینەی کە هەیە، هێزی پاڵنەری شۆڕش نیە
ساڵ بە شەڕو خەباتی   ٥٠،٢٠،١٥پێویستە    خواستە. کاتێک ئێمە بە کرێکاران دەڵیین،

ناوخۆ)چینایەتی( دا تێپەڕن، نەک تەنیا بۆ گۆڕینی دۆخ، بەڵکو بۆ چاکردنی خۆتان 
بۆ ئەوەی نیشانی بدەن کە دەتوانن بااڵدەستی سیاسیتان هەبێت. هەروەک وە 

ەی پرۆلیتاریاتان وا  دیموکراتەکان کە وشەی خەڵکیان کردوە بە بت، ئێوەش وش 
زاراوەی شۆڕشتان خستۆتە شوێن  ە. هەروەک دیموکراتەکان، ئێوەشلێکردو

 49ئیڤولوشنی شۆڕشگێڕانە "
 ە و تەنیا زاراوەیەکیش نیە، بەڵکوئەم جۆرە ناسینەی شۆڕش کە بتێک نی 

دیالەکتیکی و یەکێتی دژەکانە خۆی کلیلی دەرک کردنی هەموو ئەو دیاردەیەکی 
مێژووەی خەباتی چینایەتی کرێکارانە کە پڕ لە هەوراز و نشێویە و سەرکەوتن و 
شکستە. دەرک کردنی ئەوەی بۆچی لەم دەورەیەدا کە چینی کرێکار لە باری سیاسی 

یبرالیزم و پەرلەمانتاریزم  ەییەوە گەشە دەکا، بەاڵم پەتای ریڤیژینیزم و لو ڕێکخراو
دایدەگرێ ؟ وەک بەدروستی لینین دەریدەبڕێ، کە "ئەم جیاوازیانە سەرچاوەکەی 

 
 

49
 Minutes of، بە زمانی ئینگلیزیەی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵەی کۆمۆنیستەکانمارکس، کۆبونەو

The Revolutions  Marx,Central Committee Meeting, 15 September 1850, in Karl 
 (Harmondsworth, 1978), p 341. of 1848 
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خۆی ئەو خەسڵەتە دیالەکتیکیەیە کە گەشەی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار هەیەتی کە 
 50ەیە دەچێتەپێش"ئەم ناکۆکیانەو لەدڵی ناکۆکیەکاندا و لەڕێگەی

و ەدا بەباشترین شێوە ڕێگاکانی گەشەی سیاسی سۆشیال دیموکراتی لەم دەورەی 
ڕێکخراوەیی کرێکاران لە مەیدانی کاری حزبی وسەندیکایی و پەرلەمانی و 

رناسیونالی دووەم و حزبە ەتینڕۆژنامەگەری دەناسێتەوە و کاری جدی دەکا. ئ
دا ژمارەی ١٩١٣تا    ١٩٠٥دەکا. لەم ماوەیەی     لەزۆربەی واڵتاندا دروست  کرێکاریەکان

ملێون و سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانی   ٦  ملێونەوە بووە  ٣ێکارانی سەندیکاکان لە  کر
ی دەنگیان هێنا لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکاندا. ٤٠بۆ٪٣٠، فینالند و سوید لە ٪

الیستە کۆمەڵەی فابینەکانی بەریتانیا کاریگەری گەورەیان لەسەر سۆشیهەروەها 
و، ئەم کەلتورە پەیوەندی پەیداکرد لەگەڵ ریفۆرمیستەکان و لەوانەش برنشتاین هەبو

 . 51ئەسکەندناڤیشدا.  هۆڵندا و
دروستبوونی دەوڵەت ومەرکەزی بوونەوەی دەسەاڵت و ئەمانە لەگەڵ پرۆسەی  

بازاڕی ناوخۆیی و هاوکات پێشبڕکێی سەرمایەی مۆنۆپۆلی و ئیمپریالیستی چووەتە 
ری و گۆڕانی فۆرمی زەمینەی دروستکردنی توێژی" ئەرستۆکراتی" کرێکاپێش و 

کاری حزبی و سەندیکا کرێکاریەکان بە دەزگایەکی بیرۆکراتی و نوخبەیی، 
بەرتەسککردنەوەی چاالکی سیاسی و ڕێکخراوەیی بەپێی یاسا و فشار و سەرکوتی 

تەربوون لە مانگرتن و چاالکی شۆڕشگێڕانەی کرێکاران. ئەمانە هەموویان فاک 
گەشەی سیاسی کرێکاران لەالیەک و کەوتنە  دروستبوونی ئەو دوالیزمەی لە نێوان

 
 

 ،دارالتقدم. ٣جلد،المختارات ، ٥١٧لینین، ناکۆکیەکانی نێو بزوتنەوەی کرێکارانی ئەوروپا، ل   50
 ، بەزمانی ئینگلیزی. ٢١٦، چۆن جیهان دەگۆڕین ل ١٩١٤تا   ١٨٨٠هۆبسباوم، نفوزی مارکسیزم لە  51
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ژێر هەژمونی فکری و سیاسی ناسیونالیزم و لیبرالیزم و پەرلەمنتاریزمی بورژوازی 
 لەالیەکی ترەوە. 

لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەزمەی سیاسی و سەربازی ئیمپریالیزم ئەم دوالیزمە بزوتنەوەی  
رەیەکی نوێ دەبێتەوە کە ریی شەق دەکا. سۆشیال دیموکراتی ڕووبەڕووی دەوکرێکا

دەبێ هەڵوێست بەرامبەر بە بورژوازی و دەوڵەتەکەی  و سیاسەتە ئیمپریالیستیەکانی  
دەرببڕێ و ڕووبەڕوویان بێتەوە. ئیتر ئەم کارە بە پەرلەمانتاریزم و لە چوارچیوەی 

ی کرێکار چیتر ناتوانێ لە قاڵبی کاری کاری ڕیگاپێدراوی یاساییدا ناکرێ. چین
یەکی پیشەییدا بمێنێتەوە کە تەنیا مەسەلەی کرێ و ریفۆرمی ئابوری سەندیکای

هەبێ، چونکە سەرجەم کۆمەڵگە و چینی کرێکار گیرۆدەی سیاسەتی شەڕ و 
تااڵنکاری و سەرکوتی بێ پەردەی بورژوازی و دەوڵەتەکەیەتی. هەربۆیە سۆشیال 

ت بە شۆڕش فکر و سیاسەتی کۆمۆنیستی نوێ دەبێ سەبارە  ی بەدیموکراتی پیویست
و دەوڵەت و گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی .ئەم کێشانە خۆیان لە چەند مەیدانی سیاسی 
و ئابوریدا نیشان دەدەن ، لەوانە چۆنیەتی هەڵوێست بەرامبەر بە دەوڵەتی بورژوازی، 

گرتنی ەری کرێکاران، مانزی ڕێکخستنی جەماوچۆنیەتی بەشداری لە پەرلەماندا، شێوا
 انی و هتد..گشتی و شۆڕش وشەڕی جیه

ریڤیژینزمیش سەرەتا لەالیەن برنشتاینەوە وەک سەیرکردنەوە و چاوخشانەوە بە   
  .بنەماکانی بیروباوەڕی مارکسدا هاتە کایەوە سەبارەت بە گەشە و ئەزمەی سەرمایە

رنگترە لە ئامانجی گرنگی دەستکەوتی کاتی و ریفۆرم گئەوەی کە؛ دواتر باسی 
یش  دواتر هاتە گۆڕێ. "بزوتنەوە هەموو شتێکەوە ئامانج هیچ" و گۆڕینی سیستەم

بووە چوارچێوەیەکی سیاسی و عەمەلی بۆ ئامانجی ریفۆرم و بوونە بەشێک  ئەمانە
لە خودی سیستمی زاڵی سەرمایەداری و پەرلەمان و حکومەتەکەی و وەرگرتنی 

ێکاران. هەر سەندیکایی کرستانی حزبی و حکومی و ئیمتیازاتێک بۆ توێژی کاربەدە
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ئەم بەرژەوەندیە مادی و بەرتەسکیە فکریانە بوون کە ئەم ڕەوتە ریفۆرمیستیەی لە 
نێو بزوتنەوەی کرێکاریدا زاڵ کرد. ئەم "گروپە کە نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکی  

  52جیاوازیان دەکرد گەشەی سەرمایەداریان بە گەشەی سۆشیالیزم دەزانی".
نێوان دەوڵەتە سەرمایەداریەکاندا ئەم ڕەوتە  لەکاتی ئەزمەی سیاسی و سەربازی 

ریفۆرمیستی و ئۆپۆرتۆنیستیەی نێو سۆشیال دیموکراتی تەواو ڕەنگی ئەم 
ریڤیژینزمەی لێ نیشت و ئامانجی کاتی مانەوە لە پەرلەماندا و مانەوە لە قاڵبی 

ی جی پیرۆزی"دیموکراسی". ئیتر کاوتسکدامەزراوە ڕەسمیەکانی دەوڵەتدا کرایە ئامان
وەک برنشتاین قسەکەری ڕەسمی ئەم "دیموکراسی بورژوازی"ە بوو. ئەمە تێکشکانی 

کرێکاریی بوو لەبەردەم بتی دەوڵەت و سیستمی سەرمایەداریدا. شکست بزوتنەوەی  
 بوو بەهۆی دیموکراسی هەڵخەڵەتێنەرانەی بورژوازیەوە.  

 
شاهیدی سەرهەڵدانەوەی شەپۆلی  ەزمەکانی سەرمایەدالەگەڵ قوڵبونەوەی ئبەاڵم  

هەربۆیە لە نێو بزوتنەوەی کرێکاری شۆڕشگێڕانەی بزوتنەوەی کرێکاران بوین. 
جیهانیدا پێویستی دەرک وستراتیژی تازەی هێنایە ئاراوە بۆ چۆنیەتی تێپەڕین لە 

لی دووەمی ئینتەرناسیونا  ک بۆێسەرمایەداریەوە بۆ سۆشیالیزم و دروستکردنی بەدیل
 ال دیموکراتی. سۆشی

لە سۆشیال دیموکراتیی جیهانیدا  یئەم دۆخە نوێیەی خەباتی چینایەتی ئاڵوگۆڕ 
سەبارەت بە گەشەی سەرمایەداری  یریەکانی ریڤیژنیزمۆپێی تی ژێر و کرددروست 

 .  کردو پیرۆزی دەوڵەتی بورژوازی ودیموکراسیە پەرلەمانیەکەی بۆش 
 

 
 ، بەزمانی ئینگلیزی٢١٥، چۆن جیهان دەگۆڕین ل ١٩١٤تا   ١٨٨٠نفوزی مارکسیزم لە هۆبسباوم،  52
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کە سۆشیال دیموکراتی ناتوانێ لە قاڵبی تاکتیک   ،پێکردوەک پێشتر ڕۆزا هەستی   
و ستراتیژی جارانیدا بمێنێتەوە و بەتایبەت  لەژێر کاریگەری دۆخی شۆڕشگێڕانەی 

کە جیاوازە لە خەباتی  ،نوێی شورایی و مانگرتنی جەماوەریی وازێکیێڕوسیادا ش
سەرەتای ئەم  دەردەکەوێ. ئەمە جارێکی تر ئەو حوکمە بنەڕەتیەی لە ،پەرلەمانی

کێشە و بنبەستی دا ئاماژەمان پێدا دەسەلمێنێتەوە، کە خەباتی چینایەتی بە  کتێبە  
سۆشیال دیموکراتیەوە قەتیس نابێتەوە و لەگەڵ دەورەیەکی نوێ لە ئەزمەی 
سەرمایەداری جیهانی و بنبەستی سیستمی سیاسی بورژوازی و پەرلەمانتاریزم و  

کرێکار پێویست بوو وەاڵمی شۆڕشگێڕانەی خۆی لیبرالیزمەکەی، جارێکی تر چینی 
ەرناتیڤی خۆی نیشان  بە دەوڵەتی بورژوازی بداتەوە و سیستمی سیاسیی ئەلت

 بداتەوە.  
کە دیسانەوە چینی   ،لێرەدا دەگەینە قۆناغێکی جیاواز و نوێ لە خەباتی چیانیەتیدا 

سیستمی ە رامبەر بی خۆی بە نەڕادیکااڵی بە وەاڵم ،کرێکار لەڕێگەی شۆڕشەوە
دەکا. هەربۆیە لەبەشی داهاتوودا نمونەی شۆڕشەکانی ڕوسیا   سەرمایەداری ئاشنامان

دەکەین و دواتر دەچینە سەر لێکدانەوەی ئاکامەکانی شۆڕش و خەباتی   شرۆڤە
 چینایەتی لە دەورەی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی سۆشیالیستی ئۆکتۆبەردا. 
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 " ؟ ێ بکر  ی چ   ێ ب ە "د  ێ ەڵ د   مان ێ پ   زم ی ف ە لش ە ب   ا ی ئا 
 

هەیە؟ چ مۆدێلێک  ێشەکانی کۆمۆنیزمی سەردەم چ پەیوەندیەکی بە کۆمۆنیزمی ڕوسیەوە  ک 
ەتە بەرنامەی حزبە کۆمۆنیستیەکان  وە و بووکردو لە بەلشەفیزم و سۆڤیەتەوە ڕەواجی پەیدا

  لەسەدەی بیستدا ؟ئایا تائێستاش دەکرێ لەهەمان تەجروبەوە بزانین "دەبێ چی بکرێ"؟ 
ئایا کرێکاران دەبێ پەیڕەولە چ مۆدیلێکی ئابوری و تەجروبەی سیاسی نوێ بکەن لەسەدەی  

 دا؟٢١
لەبەشەکانی پێشودا باسی چۆنیەتی گۆڕانی سۆشیال دیموکراتیمان کرد لە حزبی چینی   

کە لە   ،ست سیستمی سەرمایەداری بگۆڕێ بۆ مۆدێلێک لە حزبیکرێکارەوە کە دەیو
بەم پێ یە سۆشیال   دامەزرێنێ.ەتی ڵسۆشیالیزمی دەو ،ا وەی سەرمایەداریدێچوارچ 

ەتی بورژوازی و سنوری دیموکراسی  ڵدامودەزگای دەوە بەشێک لە  ب  ووخۆشی ببدیموکراسی  
 .پەڕانددەنە پەرلەمانی بورژوازی تێ 

لەم بەشەدا باسی ڕەوتێکی تر دەکەین کە بەلشەفیزمە. ئەم ڕەوتە کرێکاریە لەنێو   
لەژێرکاریگەری مێژووی نیوسەدە لەخەباتی چینی کرێکاری ئەوروپای    شۆڕشەکانی ڕوسیادا و
یدا شکڵی گرت. لەبنبەستی مانەوەی سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانیادا  ڕۆژئاوا و کۆمۆنیزمەکە

لە چوارچێوەی دیموکراسی بورژوازی و کەوتنە دوای بورژوازی خۆماڵی، بەلشەفیزم وەک  
کە تێپەڕینی لە سەرمایەداری کردە   ،بەدیلێکی شۆڕشگێڕانەی کرێکاران دەرکەوت

کریکاران دژ بە سەرتاپای سیستم  ە ڕەوتی درێژەدەری شۆڕشی  ومەسەلەیەکی پراتیکی و بو
بیستدا. لەم پراتیکە شۆڕشگێڕانەی کرێکارانی    و دامودەزگای بورژوازی لە سەرەتای سەدەی
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بااڵ لە خەباتی   ڕوسیادا ئێمە ئاشنادەبین بە جۆرێکی تر لە حزب و گەیشتن بە ئاستێکی
ویستیانەی  و شۆڕشی سۆشیالیستیە. ئەو پێ کرێکاری  چیانیەتی کە دروستکردنی دەوڵەتی

مارکس و ئەنگلس لەسەدەی نۆزدەدا باسیان دەکرد و کاریان بۆ دەکرد کە چینی کرێکار  
لە شۆڕشی دیموکراتی بورژوازیدا بپارێزێ و  بتوانێ ڕیزی سەربەخۆی چینایەتی خۆی 

کەی، لە  بەرپاکردنی شۆڕشی سۆشیالیستی دژی سەرمایەداری و دەوڵەتەهەنگاوبنێ بۆ 
 .نە ڕاستیەکی مێژوویی وبەلشەفیدا بۆ یەکەم جار بوپراتیکی لینین و حزبی 

"لۆژیکی پرۆسەی مێژوویی پێش لە لۆژیکی زاتی ئینسانەکانەوە   سبورگ دەڵێمڕۆزا لوک 
  53کە بەشداری لە پرۆسە میژوویەکەدا دەکەن."  ،دێت

تە دەبێ لۆژیکی زاتی و پراتیکی بەلشەفیەکان لە لۆژیکی پرۆسەیەکی مێژوویدا  واکە 
ە لە ڕاستیدا چی بوو؟  وسەیربکەین تا تێبگەین کە ئەم پرۆسە میژوویەی ناوی کۆمۆنیزم بو

وە بۆچی ئەم پرۆسەیە بەرەو سەرمایەداری دەگەڕێتەوە؟ ئەو گۆڕانکاریانەی لە بەلشەفیزم  
کتۆبەردا ڕویدا چی بوو؟ دەوڵەتی سۆڤیەت و سیستمی سیاسی  و شۆڕشی سۆشیالیستی ئۆ

 وە لە ڕاستیدا؟وبو ئابوریەکەی چ شتێک 
هەربۆیە دەبێ دیسانەوە بۆ هەمان تێگەیشتنی ماتریالسیتی مێژووی بەلشەفیزم و شۆڕشی  

کدانەوەی ئەو ناکۆکیانەی  ێڕوسیا بگەڕێنینەوە و هەمان میتۆدی دیالەکتیکی بەکاربینین لە ل
ی کەوت . ناکۆکی نێوان لۆژیکی پرۆسەی میژوویی  ەلشەفیزم و شۆڕشی ئۆکتۆبەر تێ کە ب

ن لەدەست سەرمایەداری و لۆژیکی زاتی توخمە کۆمۆنیستیەکەی بەشدار لەو  وبو زگار ڕ
پرۆسەیەدا بناسین. ئەم ڕێبازە تەنیا دەتوانێ ڕاستیەکی زانستیمان پێ ببەخشێ، تا لە  

ەتە خویەکی وبەلشەفیزم و ئۆکتۆبەر ڕزگارمان بکا ، کە بو میتافیزیکی پیرۆزکردنی لینین و  
ت کە فکر و پراتیکی کۆمۆنیستی کردۆتە توخمێکی بەبەرد بوو کە  زیانبەخش و ناتەندروس

 .سەرمایەداری سەدەی بیست ویەکەمی نیە  توانای تێگەیشتن و گۆڕینی دنیای 
 

 
53

 Rosa بەزمانی ئینگلیزی، پرسیارە ڕیکخراوەییەکانی سۆشیال دیموکرارت ڕوسیا، سبورگمڕۆزا لوک   

Luxemburg: Organizational Questions of the Russian Social Democracy 

rsd/ch01.htm-https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions 
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بزوتنەوەی کرێکاری   سۆڤیەت دەوڵەمەندترین و گەشەکردوترین ئاستیئەم تەجروبەیەی   
ی تیوری حزب و دەوڵەت و  ە لەڕووتا چینی کرێکار پێی گەیشتوو کۆمۆنیستیە کە تا ئیس

شۆڕشەوە. هەربۆیە لەم بەشەدا بەناچار لێکدانەوەی حزب و دەوڵەت تێکەاڵودەبن 
گرێدراوترن، دیاردەی خەباتی    لەبەرئەوەی ئەمانە دوو ئاستی یەک دیاردەی ئاڵۆزتر و پێکەوە

  تەقینەی خۆی، وەک دەوڵەتی ئایندە، وەردەگرێ. یەتی. لێرەدایە کە حزب مانای ڕاسچینا
هەروەها لەم تەجروبەدایە کە خەباتی چینایەتی تا ئاستی بااڵ و ئاڵۆزی خۆی دەچێ ، واتە  

 .ی سەرمایەداری مشۆڕشی کۆمەاڵیەتی دژی سەرتاپای سیست
ۆڕشی ئۆکتۆبەرەوە،  وازی لە دوای شکە هەرچی بورژ  ، کرێکاران و کۆمۆنیستەکان دەبێ بزانن 

ۆکتۆبەر و بەلشەفیزم دەیکا ناتوانێ ئەو  بۆ ماوەی سەدەیەک و تا ئێستاش، دژی شۆڕشی ئ 
نی چینایەتی و ئەو ئاستە لە گەشەکردنی زانستی سیاسی چینی وبو بەخۆ  ئاستە لە باوەڕ

سەرکەوتنی   کرێکار کەم بکاتەوە، کە بەهۆی تەجروبەی هەژمونی پەیداکردنی کۆمۆنیزم و
مودەزگای  حزبی سیاسی کرێکاران لە شۆڕشی ئۆکتۆبەردا و هەوڵدان بۆ گۆڕینی دا

ە. بەاڵم دەبێ ئەم هەنگاوانە بە  ودەسەالتدارێتی بورژوازی لە روسیادا، چینی ئێمە فێری بو
گربوە کە ئەم هەوڵ و تەجروبەیە تا  ێوەیەکی زانستی بناسین و بزانین کە چ شتێک ڕێش

قدیسکردنێکی  سەرجەم سیستمی سەرمایەداری هەنگاو نەنێ ؟ هەر تەئاستی گۆڕینی 
ەلشەفیزم و ئۆکتۆبەر خۆی بەمانای تێنەگەیشتنە لە جەوهەری ئەم  میتافیزیکانەی ب
نی ئاسۆ و بەدیلێکی ڕۆشن بۆ شۆڕشی کۆمۆنیستی و کرێکاری لەمڕۆدا.  وتەجروبەیە و نەبو

یک دیاردەی گشتگیر و بەرفراوان بەرەو  ئێمە لەم تەجروبەیەی شۆڕشی ڕوسیادا لەگەڵ کۆمەڵ
خەباتی ئەم چینە بۆ ڕزگاری نیشان دەدەن،   کە زانستی ناسینی چینی کرێکار و  ،ڕووین

دەوری  و شوراکان، شۆڕشی بورژوازی و  لەوانە؛حزبی کرێکاری ، بزوتنەوەی جەماوەری 
ی کرێکاری و  سەرمایەداران، دەوڵەت ینتەرناسیونالی و شەڕی جیهانییکرێکاران، خەباتی ئ

  یرهەمهێنان، دەوڵەتیتاک حزبی و پەرلەمان، سەندیکای کریکاران و کۆنترۆڵی بە دەسەاڵتی  
کردنی هۆیەکانی بەرهەمهێنان و سەرمایە و بانکەکان، بەرنامەی گەشەپێدانی ئابوری  
سەرمایەداری دەوڵەتی و هتد..بەکورتی ئێمە لەبەردەم بەدیلی سەرتاپاگیری سیاسی و  
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داری سەرمایەداریداین. هەربۆیە تەقدیسکردن یا ڕەتکردنەوەی ئایدیۆلۆژی ئەم  ئابوری و ئی 
اردە و سیاسەت و بەدیالنە ناتوانن هیچ دەستکەوتێکی نوێ بخەنە سەر ئەم ئاستە بااڵیە  دی

لە زانستی سیاسەت الی چینی کرێکار و هەر هەنگاوێک بۆ سەرخستنی خەباتێک کە چینی  
نستێکی سیاسی و ئابوریە کە ئیڤلۆشن  ا ئەمڕۆ پێویستی بە زا دژی سەرمایەداری دەیک   کرێکار

ۆسەیەدا دروست بکا. زانستێک کە پێمان بڵێ شکستەکانی ئۆکتۆبەر  و گەشەپیدان لەم پر
 و وەسیلەکانی سەرکەوتنی ئێستا چیە؟  ە ودەرسەکان وبو چیدا لە 
باسی تەجروبە و مێژووی سۆشیال دیموکراتی و   داوبەشەکانی پێشوئێمە لە  
خەباتی  ەممان کرد و مەسەلەکانی پەیوەست بە حزب و دەوڵەت و ونتەرناسیونالی دویئ

لێرەدا لەسەر   یەکەم باسکرد.   یچیانەیتیمان لەو مێژووەی دوای کۆمۆنەوە تا شەڕی جیهانی
مێژوو و تەجروبەی بەلشەفیزم و شۆڕشی ئۆکتۆبەر قسەدەکەین و خاڵە سەرەکیەکانی  

تەجروبەیە لە پرۆسەیەکی مێژوویی دیاریکراوی ڕوسیا و    هۆکاری سەرکەوتن و شکستی ئەم
تاکو لە کۆتاییدا دەرسەکانی ئێستای لێ هەڵهێنجین  ،کدەدەینەوەێا لهەلومەرجی جیهانید

لێرەدا دەمانەوێ وەاڵمی ئەو    سەبارەت بە حزب و دەوڵەت و شۆڕش لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا. 
بەلشەفیزم و مۆدیلی حزب و دەوڵەتی  یپرسیارە بدەینەوە کە ئایا میراتگری شۆڕشگێڕی

ی دروست دەکا؟ ئایا دەکرێ حزبی بەلشەفی  چ  ٢١سۆڤیەتی الی چینی کرێکاری سەدەی 
تدارێتی  اڵبەاڵم ئامانج و ئاکامی دەسە ،و سیاسەتەکانی لە شۆڕشی ئۆکتۆبەردا قبوڵ بکرێن

ناڕۆشنی  و مۆدیلی دەوڵەت و ئابوری سۆڤیەت ڕەتبکرێتەوە یان بەالڕیداچونی سیاسی و
شدا ئەو  ێە دەبێ لە پئابوری یاخود بە خیانەتی ستالینی بزانین؟ بۆ وەاڵمی ئەم پرسیار

ییەکە سەیربکەین تا بتوانین حوکم بدەین لەسەر لۆژیکی  ومێژووە و لۆژیکی پرۆسەی مێژو
 !بەلشەفی و لینین لەو مێژووەدا زاتی

 
 
 
 



 کۆمۆنیزمی نوێ 

92 
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 ؟ ۆڕی گ   ی کێ چ شت   زم ەڤی لش ە ب 
 

  لە  دەست پێشکەر بووەلینین  ”دەڵێ دا "شەکانی مارکسیزمگرامشی لە وتاری "کێ 
دا . کە ئەم " گەشەی سیاسی   54و فاکتی هەژمونی" ئایدیا گرنگی فەلسەفی  خستنەڕووی

دەرخەری پێشکەوتنێکی گەورەی فەلسەفی و هەروەها پراتیکی  خۆی فکرەی هەژمونیە 
بکا تا ببێتە چینی   . واتە دەرک کردن بەوەی کە "پرۆلیتاریا دەبێ خەبات 55سیاسیشە" 

"خەبات بۆ هەژمونی دەبێ پێش گەیشتن   هێزی ناوەوەیدا".ێل و شپۆتانتدار لە اڵدەسە
ئەمە ناوەرۆکی ئەو   56ئەودا، و لەدوای دەسەاڵتیشدا بێت."  کاتی  لە وە بەدەسەاڵت بێت،

کە لینین و بەلشەفیزم بەسەر کۆمۆنیزمی سەردەمی خۆیاندا، کۆمۆنیزمی   ەیەیگۆڕانکاری
 .ی بیستدا، هێنایان سەدە

 کان لە کۆمۆنیزمدا دروستیان کرد لە کوێوە سەرچاوەی گرت؟ئەم گۆڕانکاریەی بەلشەفیە 
  زانست، لە ئەوروپادا تا ئەوکات لە پرۆسەی گۆڕان لە یۆتۆپیاوە بەرەو    ییدیموکراتسۆشیال   

سی لە  لە بزوتنەوەی ئاڵوگۆڕی شێنەییدا بەرەو حزبی پانوبەرینی جەماوەری خاوەن کور  وە
تی اڵدژ بەدەسەم شۆڕشی دیموکراتی لە ڕوسیادا پەرلەمانی بورژوازیدا گەشەی دەکرد. بەاڵ

کۆمۆنیزم    دا تا  چینی کرێکار  فرسەتی بە  کە  ،ڕەهای قەیسەری زەمینەیەکی نوێی دروستکرد
ن لە قەیسەریەتی ئۆرکستۆکراتی فیودالی تاقی  ووەک ڕیگاچارەیەکی شۆڕشگێڕانە بۆ ڕزگاربو

 
 

 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٨١دەفتەرەکانی زیندان، کێشەکانی مارکسیزم، ل گرامشی، 54
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٣٣ل  ی زیندان، دراسەی فەلسەفی،گرامشی، دەفتەرەکان 55
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٢٥هۆبسباوم، چۆن جیهان دەگۆڕین، گرامشی، ل  56
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ەی بیستدا هاوشێوەی شۆڕشە  ئەمە تایبەتمەندی ڕوسیا بوو کە لەسەرەتای سەد بکاتەوە.
ە مەڵبەندی  وی ئەوروپا، ئەم واڵتە ببو ١٩دیموکراتیە بورژواییەکانی ناوەڕاستی سەدەی 

 .شۆڕش 
ئەم  دەکردەوە  ئەڵمانی جیائەوەی لینین و بەلشەفی لە مەنشەفی و سۆشیال دیموکراتی  

هەوڵیان    ١٩ا کۆتایی سەدەی  گلس لە سەردەمی مانیفیستەوە تخاڵە بوو، کە مارکس و ئەن
پاشکۆی حزب و ڕەوتە  بۆ دەدا، بەوەی کە چینی کرێکار لە شۆڕشی بورژوازیدا نابێ ببێتە 

بکاتەوە لەو شۆڕشەدا و بەشوێن   بورژوازیەکان، بەڵکو دەبێ ڕیزی سەربەخۆی خۆی جیا
 .تمی سەرمایەداری بێیەوە بێ و ئامانجی گۆڕینی سیسبەرژەوەندیەکانی خۆ

ئەم ڕەوتە شۆڕشگێڕانەیە لەناو چینی کرێکاردا بەرهەمی ئەو زەمینە شۆڕشگێڕانە بوو کە    
کە دەیوسیت پەیوەندیە دەرەبەگایەتی و دەسەاڵتە دیکتاتۆریە سەرەڕۆیە    ،لە ڕوسیادا هەبوو

نی  وم بودەسەاڵتی پەرلەمانی و فەراهە قەیسەریەکەی بگۆڕێ بە پەیوەندی سەرمایەداری و 
نی بزوتنەوەیەکی وئازادی سیاسی. بەپێی کاریگەری شۆڕشە کرێکاریەکانی ئەوروپا و بو

ەمدا خۆی نیشان دەدا و لە  ونتەرناسیونالی دویشۆڕشگێڕانەی سۆشیال دیموکراتی کە لە ئ
شگێڕانەی  نی بزوتنەوەیەکی شۆڕوڕوسیاشدا کاریگەری گەورەی هەبوو،وە هەروەها بو

ی چاوەڕوانی و گەشەی سیاسی کرێکارانی ڕوسیای لە  موویان ئاست، ئەمانە هەی جوتیاری
  ە هاوپەیمانی وەوە بردە سەر. بەتایبەت کە بورژوازی ڕوسیا دوای شۆڕش ببو   ١٩٠٥شۆڕشی  

قەیسەر و کرێکاران پێویست بوو خۆیان ببنە ڕابەری بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانە بۆ ڕوخاندنی  
کراسی  ەکانی دەرەبەگایەتی و ئۆرۆستۆسەر و کۆتایی هێنان بە پاشماودەسەاڵتی قەی

 .زەمینداران و بەدەستهێنانی ئازادیە سیاسیەکان 
سەرمایەداری   سیستمیئەم ئامانجانە شتێکیان سەبارەت بە سۆشیالیزم و گۆڕینی  

ۆتایی  تێدانەبوو، هەرچەند لە بەرنامەی سۆشیال دیموکراتیدا سۆشیالیزم ئامانج و خواستی ک
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 نییه كه  جێی ئێمه ستبهده ركیئه  “ ێش لینین دەڵ١٩١٧نی بوو. تەنانەت تاکو نیسا
 .57.‘‘سۆشیالیزم ’’پێشکەش بکەین

تەوەری   ەوببوبەاڵم هەڵوێست و تاکتیک سەبارەت بە خودی شۆڕش خۆی لەڕوسیادا " 
ناکۆکی ناو بزوتنەوەی کرێکاری و سۆشیال دیموکراتی. ئەمە لە کتێبی دوو تاکتیکی سۆشیال  

 ی لینیندا دەبینین.   58  ڕشی دیموکراتیک"دیموکراسی لە شۆ 
دەسەاڵت و دەوڵەتدا.    وئەوەی لێرەدا مەسەلەی سەرەکیە دەوری چینی کرێکارە لە شۆڕش  

چۆن چینی کرێکار و ژێردەستەکان بتوانن   گرامشی دەڵێ "کێشەی سەرەکی ئەوەیە کە
تدار وئەم  اڵباوەڕیان بەوە هەبێ کەتوانایان هەیە وەک چینی دەسە هەژمونی پەیدابکەن،

" ە لە  یالی لینین ئەمە مەسەلەی سەرەکی . 59ئیعتبارەیان الی چینەکانی تر هەبێ.
رێکاران و  شۆڕشەکانی ڕوسیادا، جا لە شکڵی "دیکتاتۆریەتی دیموکراتی شۆڕشگێڕانەی ک

  ١٩١٧ی نیسانی    "هەموو دەسەالتێک بۆ شوراکان"  یان لە  ١٩٠٥دا بێت وەک لە    جوتیاران"
 .دا١٩١٧ی ئۆکتۆبەری  ریەتی پرۆلیاتاریا""دیکتاتۆ یاخود لە  ، وەبێت

دەوری خەباتی جەماوەری لە شۆڕشی ڕوسیادا کاریگەری خۆشی لەسەر سۆشیال دیموکراتی   
کردنەوەی ئەم بزوتنەوەیە و سەرهەڵدانی شوراکانی   ڵدیکا جیهانی دانا بە ئاراستەی ڕا

دەرگای    ،١٩١٧ەم شورایانە لە  و دواتر گەشەکردنی ئ  ١٩٠٥کرێکاران و جوتیاران لە شۆڕشی  
کخراوی  ێون لە ئەزمەی بنبەستی پەرلەمانتاریزمدا کردەوە. ئەم شێوازە لە ڕ وبەڕووی دەرچ 

ی دەوری بەلشەفیەکان بە ئاراستەی  چینایەتی دەورێکی گەورەی گێڕا لەسەر سەرخستن
و   گەشەدان بەو ڕەوتە ڕادیکاڵەی داوای دەسەاڵتدارێتی ڕاستەوخۆی کریکارانی دەکرد

 .ی کردە بەدیلی حکومەت و پەرلەمانی بورژوازی  دروشمی " هەموو دەسەاڵت بۆ شوراکان"
 

 
،   تێزەکانی نیسان  لینین، 57

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm 
58

  لینین، دوتاکتیک،  

orks/1905/tactics/index.htmists.org/archive/lenin/whttps://www.marx 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٢٤هۆبسباوم، چۆن جیهان دەگۆڕین، گرامشی، ل  59

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/tactics/index.htm
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شەفیکی و  لە ئەزمەی دەسەاڵتدارێتی بورژوازی ڕوسیە و بنبەستی سۆشیال دیموکراتی مەن 
سۆشیال شۆڕشگێڕەکاندا بەمانەوە لە پەراوێزی حکومەتی کرنسکیدا ، کە دریژەی بەهەمان  

ریالیستی و دەسەالتدارێتی خاوەن زەویە گەورەکان و سەرمایەداران  سیاسەتی شەڕی ئیمپ
شوراکانی کرێکاران و سەربازان و جوتیارانەوە توانیان  گەی ێدەدا، بەلشەفیەکان لە ڕ 

ئۆرگانی لەنێوان حزبی شۆڕشگێڕ و جەماوەری بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەکە  پەیوەندیەکی 
ێڕانەی جەماوەرە  بە پراتیکی شۆڕشگنەی بەلشەفیەکان وبودروست بکەن. ئەم پەیوەست 

لە شوراکاندا و لەناڕەزایەتیەکاندا و خستنەڕووی ئاسۆیەک بۆ بەسەرئەنجام گەیاندنی خواستە  
  زەوی بۆ جوتیاران و دەوری سەندیکا  وەک مەسەلەی ئاشتی و ،شۆڕشگێڕیەکانی 

وتنەوەی کرێکاریەکان لە کارگەکاندا، توانی خواستی گشتی سۆشیالیزم بکاتە بەدیل و بز
لەخۆ نیشاندا کە   شۆڕشگێڕانەی بەدەوردا کۆبکاتەوە. بەلشەفیەکان بەم کارەیان ئەوەیان
رێکاران و جوتیاران  تەنیا دەسەاڵتی ئەوان دەتوانێ درێژە بەو دۆخە شۆڕشگێڕانە بدا کە ک

ئەم کارەی بەلشەفیەکان درێژەی ئەو ترادسێونە    و سەربازان بگەن بە خواستەکانی خۆیان.
کانی پاریس هەڵگری بوون،  یە بوو کە لە شۆڕشی فەرەنسا ژاکۆبینەکان و کۆمۆنارەکرێکار

کە گرتنە   ، ئەویش تێگەیشتن و وشیاریە سەبارەت بە خەباتی چینایەتی و ئامانجەکەی
 .تی دەسەاڵت و سەرکوتی بەرهەڵستکاری بورژوازیەدەس

بەم پێیە   ەو ، رتبووبەلشەفیەکان دەرسیان لە شکستی ژاکۆبینەکان و کۆمۆنارەکان وەرگ 
لە پرۆسەی دوو دەیەدا حزبێکی سیاسی و جەماوەری کرێکاریان دروست کردبوو. ئەمە  

لەدەسەاڵتدا و شکست پیدانی سوپای سپی  خاڵی سەرکەوتنی بەلشەفیەکان بوو لە مانەوە 
 .و هێزە بورژوازیە ڕوسی و جیهانیەکان بوو

وە.  وێکار تیایاندا چاالک بنی کرکە چی ئەم حزبە لە جەرگەی سێ شۆڕشدا دروست بوو، 
گر لەبەردەم گەیشتنی کرێکاران و جوتیاران بە  ێە ڕو وە کاتێ دەوڵەتی کاتی بورژوازی بو

ویستی بە حزبی کرێکاران هەبوو تاکو توانای شۆڕشگێڕانەی  ێخواستەکانیان و دۆخەکە پ
ەوە بەم دۆخە  شوراکان بکاتە دەسەاڵتێک بەرامبەر بە بورژوازی، بەلشەفیەکان بەوەاڵمدان

بونە بەدیلی دەسەاڵتی دەوڵەتی. ئەم پەیوەندیەی بەلشەفیەکان بە پراتیکی شۆڕشگێڕانەی  
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وتی شۆڕشگێڕانە بەدژی حزبە بورژوازیەکان  راستەکردنی ڕەکرێکاران لەم سێ شۆڕشەدا و ئا
ئایندەی   کاراکتەری دەوڵەتی و حکومەتەکەیان حزبی بەلشەفی کردە شەخسیەت و 

 بەلشەفیەکان.  
بەپێچەوانەی سۆشیال دیموکراتی ئەڵمانی و مەنشەفیەکانەوە، بەلشەفیەکان نەبونە   

دوای شۆڕشی شوباتی    یەکەم و لە  یبورژوازیەکان لە کاتی شەڕی جیهانیپاشکۆی حکومەتە  
بەڵکو لەڕیزی ئۆپۆزسیۆنی ئەم حکومەتانە و لەڕیزی پێشەوەی ناڕەزایەتی و   ،دا١٩١٧

بوون و دژ بە سیاسەتە ئیمپریالیستی و شۆڤینیستی و   شۆڕشی کرێکاران و جوتیاراندا
ە هۆی ئەوەی بەلشەفیەکان لە جەماوەری  وسەرکوتگەریەکانیان دەوەستانەوە. ئەمە بو

دانەبڕێن. ئەو پێداگریەی ئەم حزبە لەسەر "سەربەخۆیی کریکاران    ڕەوتی شۆڕش  کرێکاران و
 60ی فۆرمێکی نوێی دەوڵەت بوو"و گرنگی پەیداکردنی هەژمونیان بەسەر کۆمەڵگەدا نیشانە

 .کە بەلشەفیەکان لە خۆیان نیشاندا 
  بێ و بەرنامەکەی بانگەشەی  ی کرێکاریبەاڵم ئایا هەر حزبێک بەوەی پێکهاتەکەی   

سۆشیالیستیە دەتوانێ کۆمەڵگەی سەرمایەداری بگۆڕێ بە کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی و  
ماندا لەسەر تەجروبەی سۆڤیەت و کۆتایی بەدەسەاڵتی چینایەتی بهێنێ؟ لە لیکۆڵینەوە

بەلشەفی بێگومان وەاڵمی ئەم پرسیارە دەدەینەوە کە بۆچی حزبی بەلشەفی سەرەڕای  
ی هەموو ئەو تایبەتمەندیانە و پێشڕەویانەی سەرەوە  بوو ، وە سەرەڕا ی ئەوەی کرێکاری

ەبێ  باسمانکرد بۆ هێشتا نەیتوانی شۆڕشی سۆشیالیستی بەسەرکەوتن بگەیەنێ؟ بێگومان د
لەو خاالنەی سەرەوە و پراتیکی دەوڵەتی بەلشەفیەکان بکۆڵینەوە بزانین ئەو هۆکارە شاراوە  

 دەسەاڵت؟ اتێکدا گەیشتۆتە وە لەکوەوە بچین لە پشتی شکستی ئەم حزبە شۆڕشگێڕ
 
 
 

 
 

 ، بەزمانی ئینگلیزی٣٨٨گرامشی، دەفتەرەکانی زیندان، کێشەکانی مارکسیزم،ل 60
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١٠ 
 

 مافی شۆڕشکردن 
 
 
و سیاسی سیستمی زاڵی ئابوری مافی شۆڕشکردن وشیاری چینێکە بەوەی کە  

ایە. ئەم شۆڕش و خۆپیشاندان و ڕاپەڕینانەی دنیای ئەمڕۆی سەدەی ئێستا ناڕەو
ی گرتۆتەوە لە فەرەنسا و ئیسپانیا، بەرازیل و چیلی، جەزائیر و سودان ، لوبنان ٢١

و عیراق و زۆر شوێنی تری ئەوروپا و ئاسیا و ئەفریقا و ئەمریکا، نیشانەیەکن لە 
کان بەوەی ئەم سیستەمە و چینە کەم دەرامەتەچینایەتی کرێکاران  وشیاری

 نیولیبرالی و سەرمایەداریەی ئێستا ناڕەوایە و دەبێ شۆڕشی لەدژ بکرێ. 
شۆڕش بە ڕوداوەکانی چەند ڕۆژێک و چەند جارێک چوونە سەر شەقام دەست پێ  

ا هێزە کە تیاید ،بەاڵم ئەمە تەنیا سەرەتای پرۆسەیەکی درێژخایەنە ،دەکا
یکی سیاسی خۆیان نمایش دەکەن. شۆڕش هەژمونی فکری و پراتشۆڕشگێڕەکان 

ئەوکاتە دەست پێدەکا کە چینی کرێکار و چەوساوە بەو ڕاستیە دەگا کە مافی  
شۆڕشکردن مافێکی سەرەتایی و حاشاهەڵنەگرە. بەاڵم پەیداکردنی هەژمونی و 

ێبی ەم چینە خۆیان بەساحدەسەاڵتی شۆڕشی کرێکاری لەکاتێکدایە کە زۆرینەی ئ
بورژوازی و حکومەتەکەی بەڕێگری بەردەم  ەو ،نەک سەرمایەداران کۆمەڵگە دەزانن 

ژیان و گوزەرانی شایستەی ئینسانی دەزانن. هەربۆیە سەرەتا بە داوای البردنی 
سەرۆکێک و حوکەمەتێک  و چەند داواکاریەکی چاکسازی دەست پێ دەکا و لەم 
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سا و بەسەر بورژوازی و یاەوێ مافی شۆڕشکردنی ڕێگەیەوە ئەم چینە دەی
 دامودەزگاکانیدا بسەپێنێ. 

لە ئێستادا تارمایی شۆڕش بەسەر جیهانی سەرمایەدا جارێکی تر لەهاتوچۆدایە .   
ئەم هەموو ڕاپەڕین و خۆپیشاندانە گەورە و ملێونی و سەراسەریانە نیشانی دەدا کە  

  یدا بووەتە شۆڕشکردن بەسەر سیستمی سەرمایەداربەشێوەیەکی خۆبەخۆیی مافی 
وشیاریەکی گشتی و لێرەشەوە بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەکانی چینی کرێکار هەنگاو بۆ 
سەپاندنی هەژمونی شۆڕش بەسەر چینی دەسەاڵتداردا دەدا. دوای شکستی بەهاری 
عەرەبی هەستانەوەی بزوتنەوەی داگیرکردنی گۆڕەپانەکانی ئەوروپا و ئەمریکا 

بۆ پۆلی شۆڕش لە پاریسەوە بۆ چیلی و ەریهەڵدا و دوای چەند ساڵی تر  شەس 
ئێران و سودان و جەزائیر و عێراق و لوبنان گەڕایەوە. ئەمە نیشانی دەدا کە ئەم 
چینە جیهانیە ئەمڕۆ مافی شۆڕشکردنی خۆی وەک مافێکی سروشتی خۆی 

کردن بەسەر  سەیردەکا. لە یەکەم هەنگاودا جارێکی تر خەریکە مافی شۆڕش
ەوە کاری کرد بۆ  ١٧ش لە سەدەی دەسەپێنین. بورژوازی سیستمی سەرمایەداریدا

ئەوەی مافی شۆڕشکردن بەسەر دەسەاڵتی پاشایەتیدا بکاتە مافێکی دەستوری تا 
 مافەی سەپاند.  لە ڕێگەی شۆڕشەکانی بەریتانیا و فەرەنساوە ئەم

شۆڕشی دیموکراتی بورژواکاندا    کە لە  ،لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەوە  کرێکارچینی   
شداریکرد هەوڵی داوە ئەم مافی شۆڕشکردنە ەر پاشماوەکانی دەرەبەگایەتیدا بەبەس 

بکاتە مافێکی یاسایی و دەستوری . کرێکاران زۆر زوو فێربوون کە شۆڕش تەنیا 
بەسەر ڕابردوودا یەکسانی و مافی کرێکاران بەدەست ناهێنێ ، بەڵکو شۆڕشێکی 

ەڵگەیەکی ریش پێویستە تا بە کۆمسیستمی نوێی سەرمایەداادیکاڵ دژی  بەردەوام و ڕ
ئازاد و یەکسان بگەین . لێرەوە مافی شۆڕش کردن بووە تەوەرەیەکی بنەڕەتی لە 
فکری کۆمۆنیزم و کرێکاراندا. لە پرۆسەیەکدا ئەم چینە مافی شۆڕشکردنی لە ڕای 
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نی لە کۆمەڵگەدا. ئەم گشتیدا جێگیر کرد و شۆڕش بووە فکرەیەکی خاوەن هەژمو
و خۆبەخۆیی دەستی  یزیدا بەشێوەی غەر ١٨٧١ۆمۆنەی پاریس پرۆسەیە لەک

پێکرد.  کرێکارانی پاریس  مافی شۆڕشکردنیان بەسەر دەسەاڵتی بورژوازی 
فەرەنسیدا و دامەزراندنی دەسەاڵتی کرێکاریان بەڕەوا لەقەڵەمدا. دواتر حزبی 

ڕەوایەتیدا   ڕینێکی چەکدارانەوە لە ئۆکتۆبەردالەڕێگای ڕاپە  ١٩١٧بەلشەفی لە ساڵی  
سەر دەسەاڵتی حکومەتی سەرمایەداری کرنسکیدا و  بە مافی شۆڕشکردنی بە

حکومەتی حزبێکی کرێکاری خستە جێگای حکومەتی سەرمایەداران. بەمەش مافی  
 دا جێگیر بوو.هاوچەرخ شۆڕشکردنی کرێکاران لە خەیاڵدانی کۆمەڵگەی 

هەوڵدانە بۆ سەرکوت و ەوەی هەموو حکومەتە بورژوازیەکان لەسەرەتادا کاردان 
شاندەران بەاڵم ئەمەش سنوری هەیە. کاتێک دەزانن سەرکوت داد کوشتنی خۆپی

نادات ،لە کۆتاییدا ناچارن سازشێک بکەن لەگەڵ ناڕەزایەتیەکاندا تا کارنەگاتە  
لۆمەی بەڵێندان و فریودانی شۆڕشگێڕان ودواتریش   ڕێگایەکی هەموو شۆڕش.

عەت پێ هێنانەوەی تا ڕێگەیەک پەیدابکەنەوە بۆ قەنا  سەرکوتگەری خۆیان دەگرنەبەر
شەرعیەت وەرگرتنەوەی دامودەزگای پەرلەمان و پۆلیس و سوپا   دووبارەجەماوەر بە  

و دادگا و ئیدارەکانیان. بەاڵم کاتێک کە کرێکاران و جەماوەری ڕاپەڕیو دەزانن هیچ 
ان چارەسەر ناکا، ەی هەژاری و بێکاری و بێ مافی ئەوو ریفۆرمێک کێش ڕێگەچارە
خۆیان دەزانن کە شۆڕش بەسەر هەموو جۆرەکانی ئەوە بە مافی ئەوکات 

دەسەاڵتدارێتی کەمینەی سەرمایەداریدا بکەن و شۆڕش بەسەر هەموو حزب و 
 پەرلەمان و حکومەت و پۆلیس و ئیدارەی بورژوازیدا دەبێتە تەنیا ڕێگەچارە. 

وڕۆشنبیرەکانی بورژوازی و  ەدا هەموو هەوڵی فەیلەسوف و سیاسیلەم کات 
ەکانیان بۆ لێسەندنەوەی شەرعیەتی مافی شۆڕشکردنی چینی کرێکار و چین  حکومەت

و توێژە چەوساوەکانە. بەتایبەت نیولیبرالیزم هەرچی بنەماکانی شۆڕشگێڕێتی و 
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پوچی ئایدیا و   بانگەشەیئایدیای ئینسانی کۆلیکتیڤە گۆڕی بە تاکگەرایی و 
کرد تا بتوانێ انە و یەکسانی خوازی و کۆمۆنیستی ئایدیۆلۆژی شۆڕشگێڕ

 سەرمایەداری لەدەست شۆڕشی کرێکاران ڕزگاربکا.  
سەرمایەداری بۆ هەمیشە   سیستمیبەاڵم ئەم هەواڵنە ناتوانێ ناکۆکی و کێشەکانی ناو  

تەواوی مانگەکانی  داپۆشێ و کپ بکاتەوە. هەربۆیە دەبینین ئەم نیولیبرالیزمە و
لە حکومەتەکانی لە ئەمریکا و   هەسارەی نیولیبرالیزمەی بورژوازی،تری دەوری ئەم  

بانکی جیهانیەکەیەوە بگرە تا عێراق و پرۆژەکانی خسوسیکردنەوەی سەرمایە، ئێستا 
لە سایەی ناکۆکیەکانی دنیای سەرمایەدا ئیعتباری خۆی الی جەماوەری کرێکار و  

واتە    ،ساڵی تردا  ١٠مایە لە  ەرس   چڕبوونەوەی. لەدنیایەکدا کە  اوەلە دەستدچەوساوە  
هەموو داهاتی کۆمەڵگەی  ٢/٣بەشێوەیەکی سەرسوڕهێنەری لێ دێت کە  ٢٠٣٠لە 

و ڕێژەی هەژاری  61 ی چینی سەرمایەداردا کۆدەبێتەوە ١ئینسانی لەدەستی لە ٪
وبێکاری و جیاوازی چینایەتی دەگاتە ئەوپەڕ و سەرمایەداران لەسەر ترلێۆنەها  

ە خوێندەوار و ئەو هەموو ئامڕازەی دادەنیشن. ئەم هێزی کار کەڵەکە بوودۆالری 
بەرهەمهێنان کە دەتوانن بەهەشت لەسەر زەوی دروست بکەن بەاڵم لەالیەن 

. هەربۆیە ئەم چینە چیترناتوانێ ئەم پەراوێز دەخرێسەرمایەوە بێکاردەکرێ و 
و خەڵک دەبێ بەرەو شوێنێک بچێ. هەردو توڕەییەیقبوڵ بکا. ئەم  سیستمە

ێرەدا مومکینە. سیناریۆی وەرچەرخانی ڕاستڕەوانەی سیناریۆی چەپ و ڕاست ل
 ، فاشستیداکۆمەڵگە و توڕەیی و ناڕەزایەتی بەالی پۆپۆلیزمی قەومی و دینی و 

سەرمایەداریدا.   سیستمیوەرچەرخان بەرەو شۆڕشی سۆشیالیستی بەسەر  وەیان 
ئەوەیە کە توڕەیی و  کاری چەپ و کۆمۆنیستەکان و ڕۆشنبیرانی چینی کرێکار

 
 

61
-tipping-inequality-https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global 

2030-point 

https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
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ەزایەتیەکانی ئێستا بەرەو ڕادیکالیزمی چەپ و سۆشیالیستی بەرن. بەاڵم چەپ و ناڕ
کۆمۆنیستەکان بۆ ئەوەی بتوانن ئەم کارە بکەن پێویستە لە مێژووی کەموکوڕی و  
الوازیەکانی پێشووی خۆیان و چینی کرێکار تێبگەن تا بتوانن ڤێرژن ومۆدێل و 

زەکانی سەرکەوتنی شۆڕش و بنەخشێنن و بزانن ئامڕا ئاسۆیەکی نوێی شۆڕش
 بنیاتنانی کۆمەڵگەی نوێی بێ چین و چەوسانەوە چین؟

دەستیپێکرد، شۆڕشی ئۆکتۆبەر هەرچەند بەم ئومید و بانگەشە سۆشیالسیتیەوە  
سەرمایەداری و   سیستمینەیتوانی ئەم شۆڕشە بەرەو کۆتایی هێنان بە  بەاڵم

پرسیاری لەسەر ناوەرۆکی  ۆشیالسیتی بەرێت. ئەمەش بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی س 
. کە ئایا ئەو گۆڕانکاریەی شۆڕش درووستکردشۆڕشی سۆشیالیستی کرێکاران 

ئابوری و سیاسی سەرمایەداریدا بیکا چیە؟ کرێکاران چۆن  سیستمیدەیەوێ لە 
بەرهەمهێنان و موڵکایەتی  شێوازەکانیدەتوانن شۆڕشێکی سەرکەوتوانە بەسەر 

وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبێ ئێمە لەو نمونەی شۆڕشی ت و چینەکاندا بکەن؟ بۆ  ودەوڵە
ئۆکتۆبەری ڕوسیاوە دەستپێبکەینەوە تا بزانین کە هۆی شکستی ئەو جۆرە لە 
شۆڕشی سۆشیالیستی چی بوو؟ چۆن شۆڕشی ئێستا دەتوانێ تەنیا گواستنەوەی 

و کەمایەتیەکی تر  دەسەاڵت لە حزبێک ودەسەاڵتێکی کەمینەوە بۆ دەسەاڵتی حزب
شۆڕشی زۆرینەی کۆمەڵگەیە نەک هەر بۆ گۆڕینی ڕژێم و  کرێکارییشۆڕشی  نەبێ؟
ئابوری و سیاسیشدا لەسەر  سیستمیبەڵکو لە دامەزراندنی  سەرشەقام، چوونە

و  بەڕێوەبردندابنەمای پەیوەندی هاوبەشی هەموو کۆمەڵگە لە بەرهەمهێان و 
سەر شێوەی ژیان و  مە مانای واقعی شۆڕشە بەموڵکایەتی گشتی بنیات دەنرێ . ئە

ئیدارەی کۆمەڵگەدا. بۆئەوەی بتوانین متمانە و باوەڕ بۆ شۆڕشی سۆشیالیستی 
لەمڕۆ بگێڕینەوە و تێگەیشتنێکی نوێ بخەینەڕوو لە ڕەوایەتی و ئایندەی 
سۆشیالیستیانەی شۆڕش پێویستە شۆڕشی سۆشیالیستی وەک کاری هەموو چینەکە 
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دەسەاڵتی زۆرایەتی کۆمەڵگە نیشان   چینەکە و دروستکردنی مووهە ڕێکخستنیو 
بدەین و نمونەی حزبی سەرکردە و تاقانەی دەسەاڵت و دەسەاڵتی کەمایەتی 
بەجێبێڵین . لەجیاتی مۆدیلی شۆڕش لەسەرەوە و دامەزراندنی سۆشیالیزم لەالیەن  

،  یشەفبەلحزب و دەوڵەتێکی حزبیەوە واتە سۆشیالیزمی دەولەتی لە نمونەی 
یلی شۆڕش و سۆشیالیزم لە خوارەوە و لەالیەن هەموو هێزی ئەمڕۆ مۆد پێویستە

. مۆدێلێک بخەینە ڕووسیاسی و جەماوەریەکانی چینی کرێکار و خەڵکی چەوساوەوە  
لەو کارە هەرەوەزیانەی لە کاتی شۆڕش و ڕاپەڕین و خۆپیشاندانەکاندا سەرجەم  

م هێزە . ئەسیستمەۆ گۆڕینی ئەم هێزی ئەم چینەیە دێتە مەیدانی شەڕەوە ب
چینایەتیە بەرفراوان وڕەنگاوڕەنگە سیاسیە دەبێ دەسەاڵت و ئیدارە ببێتە بەدیلی 
حکومەتی کەمایەتی بورژوازی. پێویستە بەشی ڕۆشنبیر و کۆمۆنیست و پێشڕەوی 
ئەم چینە خۆی نەکاتە قاڵبێکی کەمایەتی و توانای شۆڕشگێڕانەی ئەم چینەی تێدا 

بیر و پێشڕەوە دەبێ هەموو چینەکە بۆ ئاستی ئەم بەشە ڕوناک  بەڵکوێ،  بکرقەتیس  
گەشەپێبدا. هەژمونی ئەم زۆربەی کۆمەڵگەیە   بەڕێوەبردنو    دەسەاڵتگرتنە دەستی  

بەسەر کەمایەتی چەوسێنەردا دەبێ نەک لە پێش شۆڕش بەڵکو لە کاتی شۆڕش و 
نەی شۆڕشی ە لە نمودیسانەو ،نا بێ، ئەگەرلەدوای شۆڕشدا بتوانێ بەردەوام 

کەمایەتی و دیکتاتۆریەتی حزبی و بیرۆکراسی و سەرمایەداریەکی دەوڵەتی تر پیادە 
سەرمایەداریەدا شکست دێنین. دەبێ لە  سیستمەدەکرێ و لە گۆڕینی ئەم 

قوتابخانەی شۆڕشدا فێری ئەم دەرس و نەخشانە بین و لە مەیدانی شۆڕشیدا لەالیەن 
 شگێڕەکانەوە ڕاستی و دروستیان بسەلمێنین. چینە شۆڕرێکار و  هەموو جەماوەری ک

 دەرس وەرگرین.  ٣لە تەجروبەی شۆڕشی بەلشەفیدا دەتوانین  
لینین لە فەلسەفەی ڕەوایەتی مافی شۆڕش و هەژمونی دەسەاڵتی کرێکاران    یەکەم؛  

”گەشەی سیاسی   گرامشی دەڵێ ئەم  هەروەکبەسەر سەرمایەداراندا پێشڕەوی کرد.  
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خەری پێشکەوتنێکی گەورەی فەلسەفی و هەروەها پراتیکی ونیە دەررەی هەژمفک
حزبی بەلشەفی نیشانیدا کە چینی . بە هەنگاوی شۆڕشی سۆشیالیستی سیاسیشە”

و دەتوانێ ئەم  کردووەکرێکار تائاستی گرتنە دەستی دەسەاڵتی سیاسی گەشەی 
 دەتوانێ ی کرێکارهێز و هەژمونیە بەرامبەر بە چینەکانی تر نیشان بدا. چین

بەشی بورژوازی کە حکومەت و دەوڵەتە لە دەسەاڵت بخات و لە ڕێگەی   ڕێکخراووترین
چەکەوە ئۆتۆریتە و دەسەاڵت و بەرنامەی خۆی بسەپێنێ. ئەمە مانای پڕاوپڕی 
حزبی سیاسی چینی کرێکارە ، حزبێک کە دەتوانێ شەڕ لەگەڵ بورژوازی چەکدار و 

کە بتوانێ ئەم کارە بکا   کرێکارییحزبێکی  سەرکەوێ.بکا و بەسەریدا  ڕێکخراودا
. دەوڵەت واتە چینێکی کردووەواتە چینی کرێکار تا ئاستی مۆدێلی دەوڵەت گەشەی  

مۆدیلی کە بەزۆری هێز و هەژمونی خۆی دەسەپینێ بەسەر کۆمەڵگەدا.  ڕێکخراو
و  زئەمەش خاڵی الوانە حزبی بەلشەفی نەک لەم بارەیەوە جێگای ڕەخنە نیە و 

بەپێچەوانەوە بەبێ تێگەیشتن لەم خاڵە بەهێزەی   ئۆکتۆبەرە، بەڵکوی  ری شکستهۆکا
بەلشەفیەکان ناتوانین لە گەشەی سیاسی و فکری چینی کرێکار تێبگەین لە چۆنیەتی 

سەرمایەداری و شۆڕشی سیاسی بەسەر دەسەاڵتی بورژوازیدا.  سیستمیگۆڕینی 
کۆمەڵگەی نوێ  ەسەاڵت وایندەی دبەاڵم ڕەوایەتی شۆڕش شتێک سەبارەت بە ئ

ناڵێت، ئەگەر شۆڕشێک بەسەر دەسەاڵتی کەمینە و خاوەندارێتی هۆیەکانی 
 بەرهەمهێنان و پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنانی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا نەهێنێ.

ئەوەیە کە لە  تێدا نواندووەتریش کە حزبی بەلشەفی پێشڕەوی  خاڵێکی دووەم؛ 
چەکداری بۆ گرتنی دەسەاڵتدا،  و شۆڕشی دەسەاڵت ساتەوەختی فرسەتی گرتنی

ناتوانێ بەپێی پێوەری زۆرینە و کەمینەی ڕای کۆمۆنیستەکان و چینی کرێکار دیاری 
لەتوانادایە دەسەاڵت لە دەست بورژوازی   ئەوەیە، ئایابکرێ ، بەڵکو پێوەری سەرەکی  

ی چینی ەموو هێزدەربهێنرێ لە کاتی گونجاودا ؟ وە ئایا بەم هەنگاوە دەتوانرێ ه
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رێکار بۆ بە ئەنجام گەیاندنی شۆڕشی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەسەر سەرمایەداریدا  ک
مەیدان؟  دیالەکتیکی گەشەی خەباتی چینایەتی و فراوانی   بیهێنێتەئامادەبکا و 

سیاسی و جەماوەری کرێکاران لەوانەیە چەندین حزب   ڕێکخراووبونیجۆر و شێوەی 
بریتیە لە   کرێکاریی، شۆڕشی  پەیداببێلێ    ییکارکرێو ڕێکخراو و ناوەندی جیاجیای  

کۆکراوەی سەرجەم ئەم هەوڵە چینایەتیە بەرفراوانە و سەرکەوتنی شۆڕشیش لە 
هێزە چینایەتیەیە بە هەموو  یەکگرتوو کردنیگرەوی ئەم کۆکردنەوە و 

 یەکگرتوو بونی و  ڕێکەوتناوازیەکانیەوە، بەاڵم مەرجی دەستبردن بۆ دەسەاڵت جی
و ئەم هێزانە نیە لە ساتەوەختی گرتنی دەسەاڵت و بە لوتکە وەی هەمولە پێشە

 گەیشتنی قەیرانی دەسەاڵتی بورژوازی. 
لەپاڵ ئەم دوو حوکمەدا دەبێ حوکمێکی لەمانە گرنگتریش بڵێین ئەویش  سێهەم؛  

ە ئەگەر ئەو کەمایەتیە لە چینی کرێکار و حزبێکی کرێکاری و کۆمۆنیستی ئەوەیە ک
، نەتوانێ سەرجەم هێزی چینی کرێکار دەگەیەنێدارانە بەسەرکەوتن  کە شۆڕشی چەک
و بخاتەگەڕ و ئەم  یەکگرتوو بکاو بەرنامەداڕشتن  بەڕێوەبردنبۆ دەسەاڵت و 

ئەوا شۆڕشی کۆمەاڵیەتی   ،نێتەوەکەمایەتیە نەگۆڕێ بە زۆرایەتی و لە کەمایەتیدا بمێ
بەرئەوەی اتەوە. لەشکست دەک ڕووبەڕویو بنیاتنانی کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی 

سەرکەوتنی شۆڕشی کرێکاری لە کۆتایی هێنان بە دەسەاڵتی ئابوری و سیاسی 
کەمینە و جێگرتنەوەیدایە بە بەشداری هەرەوەزیانەی هەموو هاواڵتیان لە 

. بەداخەوە ئەمە ئەو شکستەیە کە مۆدیلی حزبی بەڕێوەبردندا بەرهەمهێنان و 
نای و نەیتوانی ئەم شۆڕشە بەرەو بەلشەفی لە شۆڕشی کرێکاری ڕوسیادا هێ

سۆشیالسیتی و هەرەوەزی بەرێ . بێگومان بۆ   سیستمێکیدامەزراندنی 
ڕۆشنکردنەوەی ئەم ڕەخنەیە لە مۆدیلی سیاسی حزبی بەلشەفی پێویستە مێژووی 

ئۆکتۆبەر و لە کاتی شۆڕشی ئۆکتۆبەر و لە دوای دەسەاڵتدا باس ئەم حزبە لە پێش  
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ێ چ بکەین تا شۆڕشەکانی سەدەی بیست بەو ئامانجە بکەین، تا بزانین دەب
 سۆشیالیستیانەی خۆیان بگەن.  

بورژوازی هەوڵدەدا ئەم مێژووەی چینی ئێمە لە پێناو سەپاندنی مافی شۆڕشکردن  
ی کۆمەڵگەدا بسڕێتەوە، ئێمەش بە ناسینی ئەم بەسەر سەرمایەداریدا لە خەیاڵدان

تر ئااڵی مافی شۆڕشکردن لە  مێژووە خەباتکارانەی چینەکەمان جارێکی
 گۆڕەپانەکانی ئازادی و التحریر دەشەکێنینەوە. 
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١١ 
 

 مۆدیلی سۆشیالیزمی بەلشەفی چی بوو؟ 
 

یەکەم و هەم لەمەسەلەی دەسەاڵت  جیهانییبەلشەفیزم هەم لە مەسەلەی جەنگی  
ایا  بەاڵم ئ  گرتن لە ڕوسیادا لە مەنشەفیەکان و سۆشیال دیموکراتی جیاواز بوو.

لی سیاسی و ئابوری بەلشەفیزم چ جۆرێک لە سۆشیالیزم بوو؟ ئەم پرسیارە مۆدی
لە بەراورد لەگەڵ جیاوازی بەلشەفیزم لە سۆشیال دیموکراتی مەنشەفیزمدا  
دەرناکەوێ بەڵکو لە هەنگاوەکانی دەوڵەتی سۆڤیەت و ئاکامەکەیدا خۆی نیشان  

ینەوەکەمان بەرینە  بێ لیکۆڵلشەفی دەدەدا. هەربۆیە بۆ ناسینی سۆشیالیزمی بە
 سەرناسینی دەوڵەتی بەلشەفیەکانی ڕوسیا. 

یەکەمدا شەپۆلێکی بەهێزی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی  جیهانییلە کۆتایی جەنگی  
ئەوروپای گرتەوە و لە ڕوسیادا ئەم بزوتنەوەیە تێکەاڵوی شۆڕشی  کرێکاریی

ئاستی شۆڕشێکی وانی تا  یزمەوە تدیموکراتی دژی قەیسەریەت بوو وە بەهۆی بەلشەف
  سۆشیالیستی هەنگاو هەڵگرێ.

زەمینەی دەرکەوتنی جیاوازیەکانی بەلشەفیزم لە سۆشیال  بووەشۆڕشی ڕوسیا 
دیموکراتی و مەنشەفیزم. جیاوازی سیاسی بەلشەفیزم  درێژەی ئەو خەتە 

وو کە  شۆڕشگێڕانەی سۆشیال دیموکراتی بوو کە ڕەخنەگری ڕیڤیژنیزمی برنشتاین ب
 بووەیەکەمەوە  جیهانییلە جەنگی  کە ئۆپۆرتۆنیزم و ریفۆرمیزم بوو، کەاڵوێکیتی

 جیهانییخەتی ڕەسمی سۆشیال دیموکراتی ئەنتەرناسیونالی دووەم. لە کاتی جەنگی  
 چووە یەکەم و سەرهەڵدانی قەیرانی شۆڕشگێڕانە لە ئاستی ئەوروپادا ئەم جیاوازیە 
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سیاسی  سیستەمیمبەر بە ێست بەرالەی هەڵوئاستێکی سیاسی بااڵ و لە مەسە
. لینین بە کتێبی "دەوڵەت و  چڕ بووەوە سەرمایەداری و پەرلەمانتاریزم و دەوڵەتدا 

ئەو لە  بداتەوە.هەوڵیدا وەاڵمێکی تیۆری  بەم پێداویستی گۆڕانکاریە  62شۆڕش"
ڕوانگەی سیاسی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاریەوە مۆدیلی سیاسی دەوڵەتی 

ناوەرۆکی  بووەاتووی خستەڕوو. تێزی" دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا" اه د ێکارییکر
  ، پیا دەکردمۆدیلی سیاسی بەلشەفیەکان و لە شۆڕشی ئۆکتۆبەردا ئەم مۆدیلەیان 

دا کە دیکتاتۆری حزبیان بەهەمان دیکتاتۆری ی ڕیشەیی لەگەڵ گۆڕانکاریەکبەاڵم 
 چینی پرۆلیتاریا لەقەڵەم دا. 

وەی مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسی، لە دوای یەکالکردنە ئەم شۆڕشە لەڕوسیادا 
بەلشەفیەکان کردەوە. بەلشەفیەکان سەرەتا  ڕووبەڕوویمەسەلەی مۆدیلی ئابوری  

ان کردە مۆدیلی ئابوری یبەرنامەی کۆمۆنیزمی جەنگی و دواتر سەرمایەداری دەوڵەتی
 لە ڕوسیادا. 

سی کە ی مۆدیلی سیا، کە لە ئاستەفیەکانبەلشئەم مۆدیلە سۆشیالیستیەی  
دیکتاتۆری حزبی بوو، وە لە ئاستی ئابوریدا کە سەرمایەداری دەوڵەتی بوو، 

.  لەم مۆدێلەدا حزب ودەوڵەت  دروست کرد سۆشیالیزمی دەوڵەتیمۆدیلێکی لە 
نەخشە سۆشیالیزم پیادە دەکەن بەپێی بەرنامەیەکی سیاسی و ئابوری دیاریکراو و 

شە ئەوەیە کە سەرەڕای جیاوازی سیاسی ەرنج ڕاکێ. ئەوەی س لەسەرەوەو  داڕێژراو
بەلشەفیزم لە سۆشیال دیموکراتی، بەاڵم بەلشەفیزم هەمان تێروانینی سۆشیال 
دیموکراتی بۆ ئابوری سەرمایەداری دەوڵەتی هەیە . ئەوەی لە مەیدانی سیاسیدا 

 
 

 "دەوڵەت و شۆڕش" ،لینین  62
staterev/index.htmhttps://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/index.htm
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نی  پەرلەما سیستمیزی و دەیبینین کە گۆڕانکاری لە تێڕوانین بۆ دەوڵەتی بورژوا
   ، لەم مەیدانە ئابوریەدا نایبینین.بووەوازی دروست بورژ

پەیوەندی نێوان حزبی کە  ،ئەوەی ئێمە لەم لێکۆڵینەوەدا بەدوایەوەین ئەوەیە
ەت و موڵکایەتی و پەیوەندی چینی ڵبەلشەفی و ئەم مۆدیلە سیاسی و ئابوریەی دەو

ئایا ئەم مۆدیلە  بەرهەمهێنانەوە چیە؟کرێکار بە بەرهەمهێنان و هۆیەکانی 
؟ وە دروست کردشیالیستیە چ گۆڕانێکی لە بنەماکانی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا سۆ

بەلشەفیشدا هێنا ؟ هەروەها ئەم مۆدێلەی    کرێکارییئایا چۆن گۆڕانی بەسەر حزبی  
سۆشیالیزمی دەوڵەتی چۆن بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە چینی کرێکار و خەباتی بۆ 

  ؟دوورخستەوە یەداریسەرما سیستمیلە  رییڕزگا
لەم لێکۆڵینەوەدا گرنگیمان بەو هەواڵنەی کۆمۆنیستەکانی تر داوە وەک ترۆتسکی و 

بەاڵم جیاوازی   ،بەلشەفیداتۆنی کلێف و مەنسور حیکمەت لە شرۆڤەی ئەم مۆدیلەی  
 نەبوونیکە  کێشە تەنیا لە " ،ئەوەیەئەم باسەی ئێمە لەو باس و لێکۆڵینەوانە 

، یاخود مەسەلە 63وەک مەنسور حیکمەت دەڵێا نیە  ی" بەلشەفیەکاندبەرنامەی ئابور
 64ئەوەنیە کە "دوای لینین ستالینێک دەبێتە ڕابەری حزبی بەلشەفی، وەک ترۆتسکی

کێشەکە لە خودی مۆدیلی سیاسی و لێکدانەوەی بۆدەکەن. بەڵکو 65و تۆنی کلێف 
لە پەیوەندی حزبی ێشە  وە ک  .ئەویشدایەئابوری بەلشەفیەکان لە کاتی لینین و دوای  

 
 

  زموونی شۆڕشی کرێکاری لە ئە ی سۆسیالیستی لە خنەنی ڕه کاکییەرهسە هێڵە   ،تنسوور حیکمە مە  63

   سۆڤێت
archive.net/-http://hekmat.public 

 کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراو ترۆتسکی،   64
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm 

65
 تۆنی کلێف، سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا

https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d
-d8b1d988d8b3d98ad8a7-d981d98a-d8a7d984d8afd988d984d8a9-98ad8a9

pdf.pdf 

http://hekmat.public-archive.net/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
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بەلشەفی لە خەباتی چینایەتی بۆ گۆڕینی  و دەوریبەلشەفی بە چینی کرێکار 
   سەرمایداریدایە. 
 ، دواین دۆلۆژیە  میتۆ  جیاوازییەبە درێژی لەسەر ئەم    ی ئەم کتێبەدا٢و١ئێمە لە بەشی  

یاخود  کۆمۆنیزم کراوەتەوە لێکدانەوەی دەوری کەسایەتیەکان و بەتایبەت ستالین    کە
. هەربۆیە ئێمە لێرەشدا ئەو مێژووەداتەنیا دەوری حزبێک وەک بەلشەفی لەو 

میتۆدەی پشت بە لێکدانەوەی خەباتی چینایەتی و دەوری چینی کرێکار دەبەستێ 
کدانەوەکان لە تاکەکەس و حزبێکدا بەرتەسک بکەینەوە. بە بنەما وەردەگرین، نەک لێ

ایە دوورکەوینەوە کە مێژووی کگراوندە نۆستالجیپێدەدا کە لەو با  ڕێگەمانئەم میتۆدە  
بەشێک لە کەلتوری  بووەتەکۆمۆنیزمی سەدەی بیستی لەسەر بنیاتنراوە و 

یکال لە کۆمۆنیستەکان، کە لەگەڵ هەر دەست بردن بۆ ڕەخنەیەکی ڕیشەیی و ڕاد
تەجروبەی سۆڤیەت و لینین دا ئەم نوستالجیایە ڕێگردەبێ لەوەی کە بنەمای گرێ  

 کانی کۆمۆنیزمی سەردەم بدۆزینەوە. کوێرە
بۆناسینی مۆدیلی دەسەاڵتی سیاسی و ئابوری سۆشیالیستی بەلشەفیەکان دەبێ   

و شوبات و  ١٩٠٥شرۆڤەی مێژوو و بەرنامەی حزبی بەلشەفی لەشۆڕشەکانی 
لێکۆڵینەوە لە حکومەتی بەلشەفیەکان و هەنگاوە  وە ،دا١٩١٧تۆبەری ئۆک

 یەت بکەین. ئابوریەکانی دەوڵەتی سۆڤ
نێوان سەرمایەداری   پەیوەندی  بیدۆزینەوەئەوەی ئێمە دەمانەوێ لەم لێکۆڵینەوەیەدا   

دەمانەوێ   ڕێگەیەوە بەلشەفیەکانە. لەم مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدەوڵەتی و 
ئەوە بخەینە ڕوو کە لە ئەنجامی ئەم پرۆسەیەدا مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی لە 

دا خاڵە هاوبەشەکانی لەگەڵ سەرمایەداری دەوڵەتی و ئاستی ئابوری و سیاسی
 حکومەتی بیرۆکراتی سۆڤیەت و مۆدیلی حزبی بەلشەفیدا چیە؟ 
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دەداتێ لەوەی کە تائێستا فاکت و ڕاستیانە تێگەیشتنێکی تەواو جیاوازمان  ئەم 
لەالیەن ترۆتسکی و تۆنی کلێف و مەنسور حیکمەت و زۆرێک لە کۆمۆنیستەکانی تر 

، کە بەگشتی ئەم لێکدانەوانە گۆڕانی ئابوری و سیاسی ڕوسیا بە کاری ە ڕووخراونەت
دەزانن. من دواتر دەچمە سەر ڕەخنە لەم  دوای مەرگی لینین و سیاسەتی ستالینی

ڤانەی پێشووی سەبارەت بە مۆدیلی سۆشیالسیتی بەلشەفیەکان و و شرۆ بۆچوون
نکە پێویستە لە وچ ،لە ڕوسیاداهۆکارەکانی شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی 

مۆدیلی سیاسی و ئابوری بەلشەفی بناسێنین، تاکو  یتیگش چوارچێوەیسەرەتادا 
ەوێ بەرتەسکی و نادروستی ئەو تێگەیشتنانەی کۆمۆنیستەکانی پێشوومان بۆ دەرک

و هاوبیری  لە نەبینینی بەلشەفیزم وەک مۆدێلێک لە سۆشیالیزمی دەوڵەتی
 شیالیزمی دەوڵەتی بەلشەفیەکاندا. لێکدانەوانەکانیان لەگەڵ مۆدیلی سۆ
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٢١ 
 

 دوالیزمی بیرۆکراتی و سەرمایەداری دەوڵەتی 
 

ترۆتسکی و تۆنی کلێف و مەنسور حیکمەت لەگەڵ یەکتر هاوڕان  بۆچوونەکانی 
لەسەر ئەوەی کە مۆدیلی سیاسی حزب و دەوڵەتی بەلشەفی کاتی لینین کۆمۆنیستیە 

، وە دوای لینین ئەم بووەبەرقەرار  کرێکارییو حکومەتی و کێشەی بنەڕەتی نیە 
دایە لە ناساندنی سیاسیە گۆڕاوە. هەرچەند لێکدانەوەکانیان جیاوازی تێ سیستمە

ئەم کۆمۆنیستانە ئەو ، بەاڵم زۆربەی گۆڕانەکەهۆکاری گۆڕانکاریەکە و ئەنجامی 
ک هۆکاری سیاسیە بەلشەفیە بە دەوڵەتێکی کرێکاری دەزانن، نەک وە سیستمە

 و گەڕانەوەی دەسەاڵتی سەرمایەداری سەیری بکەن.  چوونبەرەو بیرۆکراتی 
رۆکراتیانەی دەوڵەتی" ستالینەوە، حزبی بەهۆی سیاسەتی "بی "ترۆتسکی "الی  

بە شۆڕشی سیاسیە بۆ  پێویستی کە داڕوخاوە"، کرێکارییبەلشەفی ودەوڵەتی 
، لەبەرئەوەی ئابوری تیاڵیەکۆمەنەک شۆڕشی  ،بیرۆکراتیزمەکەیڕاستکردنەوەی 
. وە تەنانەت 66مانای سۆشیالیستی هەیە. "دەوڵەتیو موڵکیەتی  بەرنامە داڕێژاو
 67نیە بەناوی سەرمایەداری دەوڵەتی.دەڵێ شتێک 

ە پێی وایە کە ترۆتسکی ئەو ڕاستیەی نەبینیوە کە  "تۆنی کلێف "هەرچی 
الی ئەمیش هەر ی بەاڵم هۆکارەکە ،سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیادا زاڵە
 

 
 ێبی شۆڕشی خیانەتلێکراو. ت چیە؟، کت، یەکێتی سۆڤیە٧ترۆتسکی، بەشی   66

rb/ch09.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 
 ، یەکێتی سۆڤیەت چیە؟ ٧، بەشی  هەمان سەرچاوە، بەشی سەرمایەداری دەوڵەتی 67

https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936-rb/ch09.htm
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و  69. ئەم دوو نوسەرە لە هەردوو کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراو"  68ستالینیزمە 
دا لێکۆڵینەوەیەکی ئابوری و سیاسی   70 "سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا"

، کە کۆمەک دەکا بە تێگەیشتنێکی کردووەتێروتەسەلیان لەسەر ڕوسیا پێشکەش 
بیرۆکراتیزم و سەرمایەداری  ەو ،یانداوەوڕفراوان لەو گۆڕانکاریانەی لەڕوسیادا 

 ؟دەسەاڵتداربوونو  دروستبووندەوڵەتی چۆن 
لەسەر ئەو گۆڕانکاریانەی لە سۆڤیەتدا   دەربڕیوەڕای خۆی  یش  "  ور حیکمەت مەنس "  

زموونی ئه له ی سۆسیالیستیخنهنی ڕهکاکییهرهسههێڵه "وتاری و لە  ڕویداوە
 ڕەخنە لە دەبێدا دەڵێ کە ڕەخنە لە سۆڤیەت  71 " سۆڤێت شۆڕشی کرێکاری له

ە پێی وایە کە بێ، و 72لەپاش شۆڕش""مەسەلەی گۆڕانی ئابوری کۆمەڵی ڕوسیا 
دا  ١٩٢٨-١٩٢٤لە قسەوباسە ئابوریەکانی ساڵەکانی  لینینزمبووە کە " کێشە ئەوە

  ئابوریەکانی "شۆڕشی کرێکاری لە بەرامبەر ئەرکە هەربۆیە  73." نوێنەرایەتی نەکرا 
 .74 خۆیدا شکستی خوارد"

 
 

 ١٧٤رمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا، ل تۆنی کلێف، سە  68

7d984d8a3d8b3d985d8ahttps://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d

-d8b1d988d8b3d98ad8a7-d981d98a-d8a7d984d8afd988d984d8a9-98ad8a9

pdf.pdf 
 ترۆتسکی،کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراو"  69

bet/index.htmhttps://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/rev 
 کتێبی سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا  70

https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1955/statecap/index.htm 
  سۆڤێت  زموونی شۆڕشی کرێکاری لە ئە  لە  سیالیستی ی سۆخنەنی ڕه کا کییەرهسە هێڵە  "،مەنسور حیکمەت 71

" 
archive.net-http://hekmat.public 

 ، ئامادەکردنی ساالر ڕەشید ٤١٠هەڵبژاردەیەک لە نوسراوەکانی مەنسور حیکمەت ، بەرگی یەکەم ، ل   72
 ٤٢١هەمان سەرچاوە، ل  73
 ٤٢٦هەمان سەرچاوە، ل  74

https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm
https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1955/statecap/index.htm
http://hekmat.public-archive.net/
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تێزی سەرەکی لەم لێکۆڵینەوەمدا ئەوەیە کە مۆدیلی   نووسەرانەوەبەپێچەوانەی ئەم   
. ئەم ڕوسیاداسیاسی بەلشەفی هۆکاری سەرەکی شکستی شۆڕشی سۆشیالیستیە لە  

مۆدیلە لە حزبی بەلشەفی مۆدێلێک لە دەوڵەتی تاک حزبی و دیکتاتۆری حزبی 
سەرجەم   بتوانێەی چینی کرێکار لەڕێگەی ئەم حزبەوە  ەول  ڕێگرە  دەکا، کەدروست  

سیاسی و ئابوری  سیستمیهێزی شۆڕشگێڕانەی خۆی بەگەڕ بخا بۆ گۆڕینی 
سەرمایەداری. بەرنامەی گەشەپیدانی ئابوری سەرمایەداری دەوڵەتی لەالیەن لینین 
و حزبی بەلشەفیەوە درێژە و تەواوکاری هەمان مۆدیلی سیاسی سۆشیالیزمی 

کەمایەتیەکەوە  دەیەوێ لەڕێگای حزب و بەرنامەی داڕیژراوی  یە، کەڵەتدەو
موڵکایەتی سۆشیالیستی دەوڵەت دامەزرێنێ. ئەمە هەمان مۆدێلە کە سۆشیال 

کە دەیویست لەڕێگەی  ٢٠و سەرەتای سەدەی ١٩دیموکراتی کۆتایی سەدەی 
یا جیاوازی ەنت   بگات،ئاڵوگۆڕی بەرەبەرەی دەوڵەتی سەرمایەداریەوە بە سۆشیالیزم  

ەی دەسەاڵتی حزبی کرێکارانەوە باوەڕیان  لەوەدایە کە لینین و بەلشەفیەکان لەڕێگ
بە جێبەجێکردنی ئەم مۆدێلە هەبوو بەاڵم سۆشیال دیموکراتی ڕێگای بەدەستهێنانی 

 زۆرینەی پەرلەمانی دەگرتەبەر.  
ۆکراتیزم  نێو کۆمۆنیزمی سەدەی بیست لە دوالیزمی دیاردەی بیر بۆچوونانەیئەم  

. هەر کام لەم لێکدانەوانە یەکێك ووەکردو بەرنامەی سەرمایەداری دەوڵەتی گیریان  
لەم دووانە بە هۆکار و سەرچاوەی شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی لەڕوسیادا دەزانێ.  
ترۆتسکی و ترۆتیسکیەکان بیرۆکراتیزمی ستالینی و حیکمەتیزمیش بەرنامەی ئابوری 

اڵم لە ڕاستیدا دوالیزمی بیرۆکراتیزم و سەرمایەداری و سەرمایەداری دەوڵەتی. بە
یەک دراو و دیاردەی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی  دووڕوویدەوڵەتی هەمان 

 بەلشەفیزمە. 
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هەموو چینە شۆڕشگێڕەکان کاتێک شۆڕشیان بەسەر چینە دەسەاڵتدارەکانی پێشودا  
نوێیەکە بوون،  مەسیستتا ماوەیەک دەرگیری ناڕۆشنی بەرنامەی ئابوری  کردووە

کە توانیویانە هێزی چینەکەی خۆیان بۆ  ئەوەیە بووە بڕێنەرەوەبەاڵم ئەوەی 
سەپاندنی گۆڕانکاریە سیاسیەکان ڕێک بخەن بەجۆرێک کە چیتر لە پەراوێزی 

بەرنامەی ئابوری" هۆکاری سەرەکی   نەبوونیدەسەاڵت و کۆمەڵگەدا نەبن. هەربۆیە "
ئەنجامی مۆدیلێکی  ئەم شکستە خۆی ، بەڵکوڕوسیادالە  نەبووەشکستی شۆڕش 

کە نەیتوانیوە هێزی سەرجەم چینەکە لە  ،بووە تی کەمینەدەسەاڵ سیاسی
سیاسی و ئابوری سەرمایەداریدا بخاتەگەڕ و  سیستمیشۆڕشکردن بەسەر سەرجەم 

کە سازگارە   ،بووەلە ئاکامدا پێویستی بەو مۆدێلە ئابوریەی سەرمایەداری دەوڵەتیە  
ا کە موڵکایەتی هۆیەکانی بەرهەمهێنانیان  ەسەاڵتی کەمایەتیەکدلەگەڵ د

 لەژێردەستدایە.  
هەربۆیە بۆ ڕۆشنکردنەوەی ئەم باسە پیویستە لە دەوری  سیاسەت وپراتیک و  

خەباتی چینایەتی کرێکاران بکۆڵینەوە و بەتایبەت لەدەورانی شۆڕشگێڕانەدا، تابزانین  
ژکراوەی ئەم پراتیکە کۆمەاڵیەتی و رێد خۆیان ئابوری یۆریو ت چۆن بەرنامە

گۆڕانکاریەکان  شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی وچینایەتیەیە، نەک سەرچاوەی 
 ،شەڕی پراتیکی چینەکانە شۆڕش،لەڕوسیای دوای شۆڕشدا. شەڕی چینایەتی و 

ە نەک تەنیا بەرنامەکانیان. ئەم پراتیکە سیاسیە کۆمەاڵیەتیەی چینی کرێکارە ک
یان وەک هۆبسبام لەزمانی گرامشیەوە   ەکا.  ن و کۆمەڵگە دیاری دئایندەی بەرنامەکا 

  بەڵکو ، سۆشیالیزم ” سیاسەت چەق و ناوەرۆکە نەک ستراتیژی سەرکەوتنی دەڵێ 
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سۆشیالیزم خۆیەتی. ناوەندی چاالکی ئینسانە، واتە تاکە وشیاریە کە چوەتە ناو  
 75". کانیدا کۆمەاڵیەتی و سروشتی لە هەموو فۆرمە پەیوەندگرتن بە دنیای  

سۆشیالیزم ئەم پراتیکە سیاسیە شۆڕشگێڕانەیە کە چینی کرێکار بڕیاری لەسەر  
گۆڕینی سیستەمی ئابوری و نەهێشتنی موڵکایەتی سەرمایەدارانەی دەوڵەت و  

بەڵکو حزب واتە  دابڕاونیە،تاکەکان دەدا. خودی حزبیش دیاردەیەکی 
وەک   چینایەتیە، وەیکە سیاسیە  یە لەم پراتئەو بەشە ڕوناکبیرەکە    ،کۆمۆنیستەکان

. دەوری 76 ری چینی کرێکارە"چەستراکپێکهات و گرامشی دەڵێ "دەربڕی گەشەی 
ئەم حزبە لەم پراکتیکە سیاسیەی چینی کرێکار بۆ گۆڕینی پەیوەندیە ئابوریەکانی  

 ، خاوەندارێتیپەیوەندی هەرەوەزیانەی بەرهەمهێنەران بەبێ ، واتە بەرهەمهێناندا
تنی بەرنامەیەکی ئابوری بۆ چۆنیەتی گەشەی هێزە نەک لە داڕش چارەنوسازە 

بەرهەمهێنەرەکان یان گۆڕینی موڵکایەتی تایبەتی سەرمایەداران بە موڵکایەتی 
یەی ئەم پراکتیکە سیاس  ڕێکخستنیدەوڵەت. شکستی ئۆکتۆبەر و بەلشەفیزم لە 

ەڵگە لەسەر چینی کرێکاردایە بۆ سازدانەوەی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی کۆم
"سۆشیالیزەکردن  دەڵێ  کارە بنەمای هەرەوەزی و سۆشیالیستیانە.  گرامشی  بەم

ئۆتۆماتیک و وشیارانە دەبێ، بە شیوەیەکی بەمانای کۆمەاڵیەتی  ەو ،لەسیاسەتدا
تی کە هەڵسوکەوتی ئینسانەکان دەکاتە  وەک دروستکردنی ئینسانی کۆلیکتیڤ و گش

دەرەوە و سەروو ئینسان ناهێڵێ تا نۆرمێک  ئۆتۆماتیک و پێویستیان بەدەزگای 
 77بسەپێنێ."

 
 

75
 گرامشی و حزبی سیاسی  

http://www.asokamal.com/index/?p=1592 
 بە زمانی ئینگلیزی  ،٥، ل گرامشی، دەفتەرەکانی زیندان، کێشەی مێژوو و کەلتوور 76

Gramsci, Prison Notebooks, Problems of History and  Culture,P5 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٤٢١سبام، چۆن جیهان دەگۆرین، بەشی گرامشی، لهۆب 77

http://www.asokamal.com/index/?p=1592
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سۆشیالیزم بە مانای ئازادی پراکتیکی سیاسی چینی کرێکار لە ڕوسیادا ڕێگری بۆ  
 ت کرد. و ئەمە ناکۆکی لە نێوان حزبی بەلشەفی و چینی کرێکاردا دروس   دروست کرا

تۆری حزبی لە بەلشەفیەکان بە خستنەبەری دیکتا یمۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی 
نەکە زۆربەی کرێکارانی لەم پرۆسەی سیاسیەی بڕیاردان لەسەر جیاتی دیکتاتۆری چی

و کردنیە ناسیاسی بەرامبەر بە مەسەلەی گشتی  دوورخستەوەکۆمەڵگە    چارەنووسی
دوالیزمی بیرۆکراتیزم و سەرمایەداری  کۆمەڵگە. ئەمە مۆدێلێکی سیاسیە کە 

وەی شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی بوو دەوڵەتی نمایشکرد و ئەمە سەرچا
 لەڕوسیادا.

کە حزبی  ،لەم لێکۆڵینەوەی تەجروبەی سۆڤیەتدا دەمانەوێ ئەوە بسەلمێنین  
بەلشەفی ڕۆحی دەوڵەت و کۆمەڵگەی سۆڤیەتی پێکهێنا و هەربۆیە لە لێکدانەوە لە 

لەو گۆڕانکاریە سیاسیانەوە دەست پێبکەین کە  پێویستە م تەجروبەیەدا شکستی ئە
دا هێنایە ئارا و لێرەوە بگەینە ۆدیلی بەلشەفی لە دۆخی سیاسی و چینایەتی ڕوسیام

 سەر ئەم مۆدێلە لە دەوڵەت و ئابوری ڕوسیا. 
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١٣ 
 

 بەلشەفیزم چ بنەمایەکی ئەنتەرناسیونالی گۆڕی؟ 
 حزبی کۆمۆنیستەکان حزبی کرێکاری یان  

 
 
ران بریتیە لە گۆڕینی پێناسی الدانی بەلشەفیزم لە بنەماکانی ئەنتەرناسیونالی کرێکا 

ە چینی کرێکار کە خەتێکی سیاسی و بەرنامەیەکی حزب وەک بەشێکی تایبەت ل
کە مارکس و ئەنگلس  ،حزبی هەموو چینی کرێکاروەک دیاریکراوی هەیە، نەک 

 .  ردبووپێناسەیان ک
 ؛چونکەرنگە لەم لێکۆڵینەوەیەدا ئەم الدانە گ لێکدانەوەی 
یش پەیڕەو لە مۆدیلی ٢١و٢٠کۆمۆنیستی سەدەی  ی حزبیمۆدیل زۆربەی یەکەم،  

بەلشەفی دەکەن و ئەمە بە مۆدیلی حزبی چینی کرێکار لەقەڵەم دەدرێ و ئەمە 
چینەکە و دەورگێڕانی بەشە ڕۆشنبیر و  یەکگرتوو بونیبەردەم  ڕێگری

یاخود یەکگرتوکەری چینەکە و  ڕێکخەرکۆمۆنیستەکەی چینی کرێکارە وەک 
 ز و سێکتی پاسیڤدا. پەراوێەتی لەمانەوەی
ناسینی ئەم الدانە ئەو خاڵە ڕۆشن دەکاتەوە کە بۆچی ئەم مۆدێلە لە حزبی   دووەم، 

کرێکاری ئیمکانی هەیە بگۆڕێ بۆ حزبێکی بورژوازی و بیرۆکراتی لە کاتی سەرکەوتنی 
 شۆڕش و گرتنە دەستی دەسەاڵتدا. 
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ی لە مۆدیلی سەرەک یاوازیبنەماکانی حزبی کرێکاری و ج ناسینی سێهەمیش،
بەلشەفی حزبە و بەم پێیەش ناسینی مۆدێلی نوێی کۆمۆنیزمە چ وەک حزب و چ 

 وەک دەسەاڵت و بەرنامەی ئابوری. 
بخەینەوە   ئینتەرناسیونالناو ئەم باسە پێویستە سەرەتا ئەو بنەمایانەی    چوونەبۆ   

و و پرۆسەی ڕوو کە پەیوەندی بە پێناسەی حزبی کرێکاریەوە هەیە و دواتر مێژو
 گۆڕانکاریەکان لە ناو حزبی بەلشەفیدا شی بکەینەوە.  

یەکەم وەک یەکەم ڕێکخراوی سیاسی کرێکارانی ئەوروپا لە  نتەرناسیونالییئ 
بریتی بوو   کخراوەیەێڕبنەما سەرەکیەکانی ئەم یەکێک لە دامەزرا.١٨٦٤ ئۆکتۆبەری

ەی کرێکاری ێوبزوتنەوپێشووی ن نیودابەشبوهەڵەکانی  ئەبێ .خاڵی چوارەم :"لە
و داوای یەکگرتنی خێرای هەموو بەشە دابڕاوەکانی بزوتنەوەی  نەکرێنەوە بارەودو

  78" .کرێکاری بکرێ
مارکس لە  ەوە١١٨٧لە دوای شۆڕشی کۆمۆنەی پاریس لە سێپتەمبەری  
پێشنیاری بڕیارێک دەکا سەبارەت بە دروستکردنی حزبە  نتەرناسیونالدایئ

زیادکردنی ئەم خااڵنەش تێدا   ١٨٧٢و دواتر لە ساڵی کار سیاسیەکانی چینی کرێ
و دەنگی کە بەزۆرینەی دەنگ و چەند دەنگێکی ناڕازی ، دەبێتە بڕیار
 (. ٨و  ٥بەرامبەر بە٢٩)هەڵپەساردوو

 :کراوەێتەئکید للەم بڕیارەدا ئەم بنەمایانە  
 

 
78

 ١٨٦٤مارکس، ئەنتەرناسیونالی کرێکاران،  

864/rules.htminternational/iwma/documents/1https://www.marxists.org/history/ 

https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1864/rules.htm
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لەخەبات دژی دەسەاڵتی هاوبەشی چینە موڵکدارەکان)سەرمایەداران و  •
ناتوانن وەک چینێک چاالکی بنوێنن تا خۆیان   انەن زەویەکان( کرێکارخاو

 . ک نەخەنێوەک حزبێکی جیاواز و دژ بە هەموو چینە موڵکدارەکان ڕ
کرێکاران خۆیان  کردنی ئەو خەباتە ئابوریەیە کە و حزب بۆ یەکگرتو •

کردوە و لەهەمان کاتدا بۆ بەهێزکردنی ئەم خەباتەیە دژی ێدەستیان پ
 79" سیاسی سەرمایەداران و خاوەن موڵکەکان. دەسەاڵتی 

کە هەمان بنەمایە کە مانیفیستی کۆمۆنیست ڕایگەیاندبوو  هاتووەئەوەی لێرەدا  
”کۆمۆنیستەکان حزبێکی جیاواز لەبەرامبەر حزبەکانی چینی کرێکار دروست ناکەن، 

اران  بنەمای سیکتاریستی تایبەت بە خۆیان دانانێن کە بزوتنەوەی کرێک  ک ێکۆمەڵیان  
 80 ”.لەو شکڵ و قاڵبە بدات

ئەم هەنگاوە بۆ دامەزراندنی حزبە سیاسیەکانی چینی کرێکار وەک ئاستێک لە  
ئارا، وەک بەرئەنجامی کاریگەری هاتە  یکرێکاریگەشەی سیاسی بزوتنەوەی 

بەڵکو لە  ،نەک تەنیا لە ئەوروپا ،یەکەم لەسەر ئەم بزوتنەوەیە نتەرناسیونالییئ
 دامەزرا. یانەبنەمائەم لەسەر  حزبی سیاسی کرێکاران ،اشداڕوسیا و ئەمریک

لە نێو سۆشیال دیموکراتیدا جیاوازی سەبارەت بە فۆرم و ناوەرۆکی کاری حزب  
یەکەم   ئینتەرناسیونالیهاتەئارا، کە هەرکامەیان بە جۆرێک الیان دا لەو بنەمایانەی  

 بوو .  نایحزبی سیاسی دا پێویستیبۆ کە 
 

 
مارکس، بڕیارنامەی ئەنتەرناسیونال ،   79

١٨٧٢-https://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague
conference/resolutions.htm2 

80
 مارکس و ئەنگلس، مانیفیستی کۆمۆنیست  

https://www.marxists.org/kurdi/marx/babetekan/marx_1848_manifesti_komonist.pdf 

https://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague-conference/resolutions.htm2
https://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague-conference/resolutions.htm2
https://www.marxists.org/kurdi/marx/babetekan/marx_1848_manifesti_komonist.pdf
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ری کە بەشدا  ،فراوانی جەماوەری سیاسی دەکرد  ڕێکخراوەیباسی لە  فۆرمی یەکەم   
کاری پەرلەمانی و ڕۆژنامەگەری و کاری جەماوەری سەندیکایی دەکرد، بەاڵم لەسەر 

سیاسی خۆی الدەدا. هەروەک ئەنگلس لە ڕەخنە  سیستمیشۆڕش و گۆڕینی 
کە لە قاڵبی  ،لەبەرنامەی ئیرفۆرتدا ئاماژەی بە مەترسی ئەم "ئۆپۆرتۆنیزم"ە کرد

نجی سیاسی بزوتنەوەکە بەرتەسک پەرلەمانتاریزمێکی بێ دەسەاڵتدا دەیەوێ ئاما 
 81بکاتەوە. 

باسمان کرد کە چۆن مەیلێکی ئۆپۆرتۆنیستی و  درێژیلە بەشەکانی پێشودا بە  
کرێکارانی گۆڕی سەبارەت بە ناوەرۆکی  ئینتەرناسیونالیبنەماکانی  ریفۆرمیستی

بەشێک لە مۆدێلی  بوونەۆن حزبە سۆشیال دیموکراتەکان کاری حزب و دواتر چ
چیتر بەرنامەی شۆڕشی  کە ،بورژوازیسەرمایەداری دەوڵەتی و پەرلەمانی 

سۆشیالیستیان لەدەستور و بەرنامەیاندا نەما. لەم بەشەدا باسی چۆنیەتی گۆڕینی 
   لە الیەن بەلشەفیزمەوە دەکەین. ئەم بنەمایانە

بریتیە لە پێناسی حزب وەک بەشێکی   ئینتەرناسیونالەماکانی  الدانی بەلشەفی لە بن 
کە خەتێکی سیاسی و بەرنامەیەکی دیاریکراوی هەیە، نەک   ،تایبەت لە چینی کرێکار

 حزبی هەموو چینی کرێکار. 
دیموکراتیدا.  چاو گۆڕانی سۆشیال    ئەم پرۆسەی گۆڕانە الی بەلشەفیزم ئاڵوزترە لە 

 ؛چونکە
ی دیموکراتی بورژوازی بوو و وە چینی کرێکار ەورانی شۆڕش لەڕوسیادا د یەکەم،   

اریە شۆڕشگێڕانە بوو و بەمەش زەمینەی دروستکرد بۆ بەشێک لە هێزی ئەو گۆڕانک
 

 
 ی ئینگلیزی ، بە زمانئەنگلس ، ڕەخنە لە بەرنامەی ئیرفۆرت 81
 https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm   

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
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ئەوەی بەلشەفیزم وەک باڵێکی شۆڕشگێڕ خۆی لە مەیلی ڕیفۆرمیستی سۆشیال 
 شۆڕش  ویستیداوەک پێ  جیاکردنەوەیەشدیموکراتی و مەنشەفیک جیابکاتەوە و ئەم  

 لەقەڵەم بدرێ.  
لەیەک کە چینی مەسە بووەیەکەم  جیهانییهەڵوێست بەرامبەر بە شەڕی  دووەم، 

  جیابوونەوەی کرێکار و بزوتنەوەی سۆشیال دیموکراتی شەق کرد و دیسانەوە 
 بەلشەفیزمی کردە واقعیەتێکی سیاسی.

ە نهێنی بەلشەفیزم تا کاتی گرتنی دەسەاڵت وەک حزبێکی نهێنی و نیمچ سێهەم،   
وکراتەکانی ناو دەسەاڵت کاری دەکرد کە هەموو کارەکتەرەکانی وەک سۆشیال دیم

 و پەرلەمان دەرنەکەوتبوو و وە هەمیشە لەبەرەی ئۆپۆزسیۆندا بوو.  
 82بەر ڕەخنەی ترۆتسکیسەرەڕای ئەم ئاڵۆزیەش بەاڵم مۆدێلی بەلشەفی زوو کەوتە   

و واز لە سۆشیال دیموکراتی وە، وەک فۆرمێکی حزبی جیا83و ڕۆزا لۆکمسبۆرگ
کۆمۆنیستی سەرەتای سەدەی بیست باسی لێوەکراوە. بەاڵم لە کاتی شۆڕشی 

جیاوازی سەرەکی  "،ڕۆحی دەوڵەتی بەلشەفی"ئەم  زیاتر حزب، وەک ئۆکتۆبەردا
کە لێرەدا دێینە   ،کەمی کرێکاریی نیشان دەداخۆی لە بنەماکانی ئینتەرناسیونالی یە

 سەر باسکردنی.
دا لە ڕەخنەی لەم مۆدیلەی حزبی بەلشەفیدا لە ١٩٠٤رۆتسکی لە ساڵی ن تلیۆ 

" ئەم شێوازە لە سیاسەتی ناوخۆی حزبدا کتێبی "ئەرکە سیاسیەکانی ئێمە"دا دەڵێ
بە دۆخێک کۆتایی دێت کە ڕابەری حزب جێگای حزب و دواتر کۆمیتەی ناوەندی  

 
 

82
   کتێبی "ئەرکە سیاسیەکانی ئێمە" ترۆتسکی ،  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1904/tasks/ch04.htm 

83
 ڕۆزا لۆکسمبۆرگ، پرسیارە ڕیکخراوەییەکان  

-g/1904/questionshttps://marxists.catbull.com/archive/luxembur
rsd/ch01.htm 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1904/tasks/ch04.htm
https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/ch01.htm
https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/ch01.htm
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کۆمیتەی ناوەندی دەگرێت  جێگای ڕابەری دەگرێ و سەرئەنجام یەک دیکتاتۆر جێگای  
و دۆخێک دروست دەبێ کە کۆمیتە حزبیەکان بەبێ بەشداری جەماوەری خەڵک 

  84ەکانی خۆیان دەگۆڕن." هەمیشە سیاسەت
ئەم سەنترالیزمە بە تێۆری جێنشینی حزب و نوێنەرایەتی چینی کرێکار دەگات کە   

ڕەخنەی  گمبۆر لۆکسلەخوارەوە باسی دەکەین.  بەاڵم هەر لەم دەورەیەدا ڕۆزا 
لەالیەنێکی تری بەلشەفیزم گرت کە پەیوەست بوو بە دیسپلینی ناو حزب .  

کاتە نوخبەیەکی ناو چینی کرێکار ئەوا پێویستی بە بەلشەفیزم کاتێک حزب دە
زاڵکردنی جۆرێک لە دیسپلینیش دەبێ کە جیاوازە لەو خۆدیسپلینەی کە چینی 

   کرێکار لە خەباتی چینایەتیدا نیشانی دەدا.
ەوە ڕەخنەی لەم مۆدیلە بەلشەفیە گرت کە  ١٩٠٤کە هەر لە ساڵی    لۆکسمبۆرگڕۆزا  

لە "دیسپلینی  کوێرانە و سەربازی بکا" . لە بەرامبەر حزبی کرێکاری دەبێ پەیڕەو 
ئەم تیۆریەی حزبی لینیدا لە کتێبی " چەند پرسیارێک سەبارەت بە ڕێکخستن لە 

سپلینەی لینین لە خەیاڵیدایە بەسەر ئەو دیدەڵێ "سۆشیال دیموکراسی ڕوسیا "دا 
ازی و بەڵکو لە ڕێگەی سەرب ،کرێکاراندا دەسەپێنرێ نەک لەالیەن کارگەوە

بیرۆکراتیەتی دەوڵەتی ئێستاوە لەالیەن هەموو میکانیزمی دەوڵەتی مەرکەزیی 
بۆرژوازیەوە. ئایا چ هاوبەشیەک هەیە لە نێوان گوێڕایەڵی ڕێکخراو لەسەر چینی 

ە و خود دیسپلینی  و ڕێکخستنی خەباتی چینایەتی بۆ ڕزگاری؟ خود چەوساو
وەی دەسەاڵتی فەرمانڕەوا  دیسپلینی سۆشیال دیموکراتی تەنیا جێگاگرتنە

بورژوازیەکان نیە بە دەسەاڵتی کۆمیتەی ناوەندی سۆشیالسیتی. چینی کرێکار 
 

 
84

   ئارنست ماندل، سەبارەت بە خۆڕیکخراوەیی چینی کرێکار و حزبی پێشڕەو، 

-sazmandehi-dhttps://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/kho
hezb.htm 

https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
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نەی بە دیسپلینی نوێ بەدەست دەهێنێ، خود دیسپلینێکی ئازادا کردن هەست
ێک لەالیەن دەوڵەتی سۆشیال دیموکراسی، نەک لە ئەنجامی سەپاندنی دیسپلین

گ هەڵکێشانی ئەم دیسپلینەی سەرمایەداری، ئەو سەرمایەداریەوە، بەڵکو بە لەڕە
  .85خووە کۆنەی کە بەگوێڕایەڵی و ملکەچ کردنەوە گرتوویەتی

ن کە تیۆری جێنشینی ئەم سەنترالیزم و دیسپلینە لەالی بەلشەفیزم کاتێک تێدەگەی 
 دەسەاڵتدا.  الی لینین بەکامڵی دەخرێتە ڕوو لەکاتی

کەسێک   دەڵێ "هەموولینین لە کتیبی "نەخۆشی چەپڕەوی منااڵنە لە کۆمۆمنیزمدا   
دەزانێ کە جەماوەر دابەش دەبێ بەسەر چینەکاندا، وە دژایەتی جەماوەر بە چینەکان 

 سیستمیەبێ، بەبێ دابەشکردنی بەپێی نامومکینە تەنیا بە دژایەتی زۆربەی زۆر ن
بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتی، بەو توێژانەی کە جێگایەکی تایبەت لە بەرهەمهێنانی 

ئاسایی، لەزۆربەی کاتەکاندا، النی  شێوەیەکی بەکان کۆمەاڵیەتیدا دەگرن، وە چینە
کەم لە واڵتە مۆدێرنە هاوچەرخەکاندا، حزبەکان پێشڕەویان دەکەن، وە حزبە  

گشتی، چەند گروپێکی تەقریبەن جێگیر لە کەسانی زۆر   شێوەیەکی، بە  نیەکاسیاس 
کان. ناسراو و بە نفوز و بە تەجروبەوە دەبرێنە پێش، کە پێیان دەڵێن سەرکردە

  86سەرەتا ئەبجەدیەکانە، ئەمانە زۆر سادە و ڕۆشنن." هەموویئەمانە 
دیکتاتۆریەتی  یان زبح "دیکتاتۆریەتی ؛لێرەوە لینین بەو ئەنجامگیریە دەگا کە 

دیکتاتۆریەتی حزبی جەماوەر؟ "  یانچینەکە؟ و دیکتاتۆریەتی حزبی سەرکردەکان 
 

 
 Rosa ، پرسیارە ڕیکخراوەییەکانی سۆشیال دیموکرارت ڕوسیا، بەزمانی ئینگلیزیسبورگمڕۆزا لوک 85
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" ئەمە ە بە جیاوازی دانان لە نێوان ئەمانەدا دەڵی؛ و ،هیچ جیاوازیەکی نیە
 87تێکەڵوپێکەڵی فکریە." 

وانینە لەوەاڵمی سپارتاکیستەکانی  ئەڵمانیا و ڕۆزا لۆکسمبورگدا کە ڕەخنە لەم تێڕ 
یەت هەڵبسێ دەگرن ، لینین دەڵێ "ئەم پرسیارە دێتە خەیاڵ : کێ دەبێ بە دیکتاتۆر

..ئایا دەبێ بەشێوەیەکی مەبدەئی کاربکەین ؛ حزبی کۆمۆنیست یان چینی کرێکار
  88بۆ دیکتاتۆریەتی حزبی کۆمۆنیست یان دیکتاتۆریەتی چینی کرێکار."

دابەش بووە بەسەر چینەکاندا و بەپێی تیورێەکەی سەرەوەی لینین کۆمەڵگە  
بەسەر حزبەکاندا و حزبەکانیش بەسەر گروپێکی سەرکردەی نەگۆڕدا.  چینەکانیش

هەربۆیە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا واتە دیکتاتۆریەتی حزب و دیکتاتۆریەتی کۆمیتەی 
دەری حزب. ئەمە تیۆری جێنشینی ناوەندی و دواتریش دیکتاتۆریەتی سکرتێر و لی

کارە. هەربۆیە دیکتاتۆریەت  زبی کۆمۆنیست جێنشین و نوێنەری چینی کرێلینینە، ح
و بڕیار وسیاسەتەکانی حزبی کۆمۆنیست واتە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و بەشداری 

 سیاسی و بڕیاری ئەو چینە.
ان لەگەڵ ئەم تیۆری جێ کرێکار ئینتەرناسیونالیلێرەوە جیاوازی نێوان بنەماکانی  

وو چینی کرێکاری شەفیدا ڕۆشن دەبێتەوە. ئیتر حزب نەک هەمنشینیەی حزبی بەل
دیکتاتۆریەتی ئەم بەشە  ەو ،بەڵکو جێگر و نوێنەری ئەوە ،نیە ڕێکخراو

 بریتیە لە کۆمۆنیستەش هەمان دیکتاتۆریەتی چینەکەیە. واتە مۆدیلی دەوڵەت
مۆدێلی دەوڵەتێکی تاک حزبی، کە لە جێگای چینی کرێکار حوکم دەکا و ئەم 

 
 

 هەمان سەرچاوە    87
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ەستەی حوکمڕانەش جێگیرن و بەپێی سەنترالیزمێک کاردەکەن کە دەسەاڵتی د
 سیاسی.  سیستمیە مۆدیلی حوکمڕانی و ە و تاکە کەسی سەرکردە دەکاتنوخب

 ،بۆ ئەوەی پێویستی سەرهەڵدانی ئەم جۆرە لە تیۆری حزبی سیاسی بناسین 
کارکردی ئەم  پێویستە بچینە سەر لێکدانەوە لە مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و

لێرەوە دەزانین بۆچی فۆرمی  .احزبە لەکاتی دەسەاڵتدا لە بواری سیاسی و ئابورید
بەرەو بیرۆکراتیزم و جێبەجێکردنی بەرنامەی سەرمایەداری دەوڵەتی چوو؟ بەلشەفی  

 بوونە ەکانی بەلشەفی چۆن ستییاربنەما و کارەکتەرە سێکتچۆن وە دەزانین کە 
بنەمای    ە بوون بەو  ،ەسیو دیکتاتۆری نوخبە و تاکەکڕۆحی دەوڵەتێکی تاک حزبی  

 یەداری دەوڵەتی؟پەیڕەوکردن لە بەرنامەی موڵکایەتی دەوڵەتی و سەرما
لینین لەسەر حزب بکەین و  بۆچوونەیبەآلم پێش ئەوە گرنگە شرۆڤەیەکی ئەم  

 بزانین ئەم بەلشەفیزمە چ جیاوازیەکی ڕیشەیی لەگەڵ حزبی کرێکاریدا هەیە. 
چیتر حزب بریتی نەبوو لە هەموو   کە  ،گۆڕی ئەوەبوو  بەلشەفیزمیەکەم کە    مایبنە 

چینی کرێکار و خەباتی سەرجەم ئەم چینەشی لەخۆدا ڕەنگ نەدەدایەوە، بەڵکو 
تەنیا ئەو مەیل و بەشەی لە کرێکاران نیشان دەدا کە بەدەوری بەرنامەیەکی حزبیدا 

دەکرد. ئەمە ستەیەک لە ڕابەران لەیەک ناوەند و دە پەیڕەویانو  کۆبوبوونەوە
کە  کە مانیفیستی کۆمۆنیست ڕایگەیاندبوو  بووپێچەوانەی ئەو بنەمایە  بەتەواوەتی

حزبێکی جیاواز لەبەرامبەر حزبەکانی چینی کرێکار دروست ناکەن،  ”کۆمۆنیستەکان
یان کۆمەڵیک بنەمای سیکتاریستی تایبەت بە خۆیان دانانێن کە بزوتنەوەی کرێکاران  

  ”.و شکڵ و قاڵبە بداتلە
یەکەمدا ناکۆک بوو کە لەسەرەوە   ئینتەرناسیونالیبەتایبەتیش لەگەڵ ئەو بنەمایەی   

پێشووی نێوبزوتنەوەی  نیودابەشبوهەڵەکانی  ئەبێدەڵێ "ئاماژەمان پێکرد و 
و داوای یەکگرتنی خێرای هەموو بەشە دابڕاوەکانی  نەکرێنەوە بارەو دوکرێکاری 
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بەوەی حزبی  دووبارە کردەوە" بەلشەفیزم ئەم هەڵەیەی .ری بکرێبزوتنەوەی کرێکا
تەنیا وەک بەشێک و گروپێکی دیاریکراو کە خاوەن بەرنامەیەکی دیاریکراوە  

  اریی کرێکمامەڵەی حزبی وەک یەکگرتنی هەموو بەشەکانی بزوتنەوەی    دەناساند، وە
" حزب بۆ کە   ئینتەرناسیونالی ١٨٧١بڕیارنامەکەی   بەپێچەوانەینەدەکرد. 

 یەکگرتوو کردنیو " بۆ  چینە موڵکدارەکان و سەرمایەدارانە"    هەموو   یەکگرتوو کردنی
 خەباتی ئابوری و سیاسی هەموو چینەکەیە دژی سەرمایەداران و حکومەتەکەیان."  

کرێکاران و مارکسدا   ئینتەرناسیونالیبابزانین ئەم جیاوازیانەی بەلشەفیزم لەگەڵ  
 ؟گرتووە وەیالە کوێوە سەرچ

ئەم لێکدانەوەی لینین لە حزب لە زانستێکەوە سەرچاوەی گرتووە کە بۆ   
ڕۆشنکردنەوەی پێویستی و چۆنیەتی کاری حزبی بورژوازی لە کۆمەڵگەی 

و   بوونکە فەلسەفە وبنەماکانی  ،بۆ حزبێکی کرێکاریسەرمایەداریدا ڕاستە، نەک 
ەم پێناسە لینینیە بۆ حزب کە کارکردنی پێچەوانەی حزبێکی بورژوازیە. بابزانین ئ

سەرکردە" ، یان  ئەوەی" چینەکە حزبە   –حزب    -چین  -اوەربریتیە لە پلەکانی "جەم
 یاوازە؟ ج "ئەلف و بایەکی"و حزبیش سەرکردەیە" ، بۆچی الی چینی کرێکار 

ی ئەم پێناسەیە  یدەتوان  ،کە نوێنەری توێژێکە لە چینی بورژوازی  ،بورژوازی  حزبی 
بڵێی  کە گروپێکی تەقریبەن جێگرن. چونکە حزبە جۆراوجۆرە ی ێپبکەی و  بۆ

بورژوازیەکان بەرئەنجامی ملمالنێی توێژەکانی سەرمایەن کە لە نێو ئەم چینەدا 
کەڵەکەی سەرمایەوە بەرژوەندی جیاواز و دژ بەیەکیان هەیە.   چڕ بوونەوەیبەهۆی 

سەرمایەداری   سیستمی  چینی بورژوازی لەسەر بنەمای کەڵەکەی سەرمایە و پاراستنی
پەیوەندیەکانی ناوخۆی چینەکە ڕێک دەخا. بێگومان ئەم پەیوەندیانە لە ناکۆکیەکی 

سەرمایە  ونەوەیوب چڕکە پرۆسەی  ،بەردەوامی نیوان توێژەکانی سەرمایەدایە
تێکشکانی بەرەبەرەی  ەو ،واتە سەرکردەکان ،لەدەستی کەمایەتیەکی چینەکەدا
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هەموو ملمالنێ فکری و سیاسی  سیوچارەنوک یاسایەک سەرمایەدارە بچوکەکان وە
   .و ئابوریەکانی نێو ئەم چینە دیاری دەکا

 سیستمیهەربۆیە ئەگەر چی بە گشتی هەموو ئەم حزبە بورژوازیانە پارێزەری  
سەرمایەداری و کۆیالیەتی هێزی کاری کرێکارانن، بەاڵم ئەم حزبانە لەنێوخۆیاندا  

  وماڵی لەگەڵ یەکتردا.هەندێ جار دەچنە شەڕی سەر
ڕێکخستنی   لەنیو چینی کرێکاردا یاسای کەڵەکەی سەرمایە و قازانج دەور ناگێڕێ لە 

ئەم چینەدا، بەڵکو بە پێچەوانەوە یاسایەک کە پەیوەندی ناوخۆی  ناوخۆیی
کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار دیاری دەکا بریتیە لە خەبات و هاوپشتی چینایەتی نێوان  

ملمالنێی سەرمایەداری. ئەمەش پێویستی بە  سیستمیبۆ گۆڕینی هەموو کرێکاران 
یەکڕیزی و کاری هەرەوەزی و پێکەوەیی هەموو چینی کرێکارە. لێرەوە جیاوازی 
بنەڕەتی لە شێوەی حزب و کاری حزبی الی کرێکاران دروست دەکا کە جیاوازە لە 

ندا ک لە نێو کرێکاراحزبی بورژوازی. هیچ بەرژەوەندیەکی جیاوازی ئابوری و ملمالنێیە
نیە لەسەر چۆنیەتی دەستگرتن بەسەر کار و بەرهەم و سامانی کەسانی تردا تا  

"حزب   دروستبوونیهەربۆیە  پێویست بە پێشبڕکێ و شەڕی سیاسی و سەربازی بکا.  
زاڵ بەسەر گەشەی سیاسی  نەگۆڕەکان" یاسایو سێکتە جێگیرەکان و سەرکردە 

 چینەکە " یەکی لەم جۆرە کە ،ە. هیچ ئەنجامگیرخەباتی چینایەتی کرێکاراندا نی
چەشنەی الی بورژوازی یاسایەکی سادەیە الی  ، بەوحزبە و حزبیش سەرکردەیە"

چینی کرێکار ناتوانێ سازگاربێ، مەگەر ئەوەی ئەم حزبە کرێکاریە ببێتە حزبێکی 
 نە. بیرۆکراتی و لەکاتی  بەدەسەاڵت گەیشتنیشیدا بگۆڕێ بۆ حزبێکی بورژوازی کەمی

و نەهێشتنی  بونو یەکگرتودا بەرژەوەندیان لە تر یەکاو بەپێچەوانەوە کرێکاران لەن  
لێدەگرێ وەک هێزێک بتوانن چەوسێنەران  گەیانێڕ لەبەرئەوەی ،ناکۆکیەکاندایە 

چینێکە بە هەموو پێکهاتە و بەشەکانی   نیوڕزگاربولەدەسەاڵت بخەن. ئەمە باسی 
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کاندا. چینێک کە کۆمەڵگەیەکی نوێ بۆ ەوە جیابەسەر والت و نەت نیو بوو دابەش 
ئینسان دروست دەکا نەک بۆ چین و دەستەیەکی دیاریکراو. لێرەدا هیچ باسێک لە 
ڕەوتێکی سیاسی و فکری نیە کە بەهۆی ئایدیۆلۆژیەکەیەوە دەتوانێ کۆمەڵگە بگۆڕێ 

باری و یان ئیمتیازی دروستکردنی دەوڵەتی بدرێ بە کۆمۆنیستەکان لەبەرئەوەی لە
   .چینی کرێکارن یڕزگاریۆریەوە دەربڕی هەلومەرجی تی
هەربۆیە بەپێچەوانەی فۆرم و میکانیزمەکانی کاری حزبە سیاسیە بورژوازیەکانەوە  

تەقریبەن جێگیر لە کەسانی زۆر گروپێکی "چەند حزبە کرێکاریەکان بریتی نین لە 
 دەڵێن سەرکردەکان."  ناسراو و بە نفوز و بە تەجروبەوە دەبرێنە پێش، کە پێیان 

بریتین لە کە حزب و یەکێتی کرێکاری  وندەکاتەوەوڕرامشی ئەمە زیاتر گ 
ەوێ دنیای  انخواستی کۆلێکتیڤ و هاوبەشی چینی کرێکار، کە دەی  کخراوکردنیێڕ

. ئەم خواستە هاوبەشە دروست نابێ ئەگەر جەماوەری ئەم سەرمایەداری بگۆڕێ
 ڕێک زب ئەو ئامڕازیە کە ئەم هاتنە مەیدانە چینە نەیەنە مەیدانی سیاسەتەوە. ح

و چاالکی دەکا و جەماوەر ڕوناکبیر دەکا و ریفۆرمی مۆراڵی تیادا پێک دێنێ.   دەخا
بەڵکو وەک چینێک کە  ،بەاڵم حزب نەک وەک توێژ و کاتیگۆریەکی کۆمەاڵیەتی

دەیەوێ دەوڵەتێک دروست بکا. چین حزب دروست دەکا ، وەحزبەکان شەخسیەتی 
ەت و حکومەت پێک دێنن. حزب “ڕۆحی دەوڵەتە”. ئایا پرۆسەی ئەم دەوڵ

 چۆنە؟ حزب ینەودروستبو
هەموو چینێک ڕۆشنبیرانی خۆی هەیە. ئەمانە دەربڕینێکن لە گەشەی ستراکتۆری  

کاتیگۆری و توێژی   ئەم  ێنەرایەتی بەردەوامبونێکی مێژوویی دەکەن.چینەکەیان و نو
ژێرکاریگەری  لە دەبن،ەکی مێژوویی دروست ڕۆشنبیرەی چینی کرێکار بە شێوەی

 چینەکەوە، ، ژیان و گەشەی نودروستبوگشتی لە کۆمەڵگەدا و بەپێی هەلومەرجی 
بەڵکو لە مەیدانی کۆمەاڵیەتی و  ،ئەرکی خۆیان نەک تەنیا لە بواری ئابوری تا
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سیاسیشدا جێبەجێ بکەن، بەتایبەت لەوەاڵمدانەوە بە مەسەلە ئاڵوزەکانی دەسەاڵت 
 .ەیداکردنی چینەکەپ
 دەڵێ؛گرامشی چۆن گروپە جیاوازەکان دروست دەبن ؟  باسەدا کەلەدرێژەی ئەم  

گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستیەکان لە ناو چینی کرێکاردا کێشەیەکی  ونیو”دروستب
ئاڵۆزە لە بەرئەوەی کە فۆرمی جۆراوجۆر وەردەگرن کە لە مێژووی ڕاستەقینەی 

 . ونوهاتجیاوازی ڕوناکبیرانی ئەم چینەوە شکڵگرتنی توێژ و کاتیگۆری 
خۆجیاکردنەوەی ئەم گروپانە وەک سێکتی جیاجیا بەمانای بەاڵم   
ئەم گروپانە ناتوانن حزبی سیاسی .  ”نەوبوناسیاسی  خۆی    ە کەیزم“سێکتارڵبوونیزا

چینی کرێکار دروست بکەن تالەم سێکتانە ڕزگاریان نەبێ. حزبی سیاسی کرێکاری 
ی بێت لە کۆکردنەوەی هەموو هەوڵ و گروپ و بەرنامە پراتیکیەکانی پێویستە بریت

و  شیاربونەوەووسەرمایەداری. حزب خۆی سەرتاسەری چینەکەی دژ بە دەسەاڵتی 
گەشەکردنی ئەم خواستە کۆلێکتیڤ و هاوبەشەیە لەناو ئەم چینە و توێژە 

لەسەر  ەوەیەک”لێکدانڕوناکبیرەیدا. ئەم حزبە کاتێ لە کۆمەڵگەدا دەردەکەوێ کە 
ستراکتۆری کۆمەاڵیەتی ئەو واڵتە هەبێ و نوێنەرانی هەوڵی خەبەرکردنەوەی ئەو 

هەبێ و لە شکستەکانی ڕابردووی بکۆڵێتەوە” . هەروەها “کاتێک  ەوبەش هاخواستە 
بۆ گەشەی    ، وئەم حزبە دەبیتە پێویستیەکی مێژوویی کە هەلومەرج بۆ “سەرکەوتن”

بێت. وە ئەم دۆخە   نداودروستبوالنی کەم لە پرۆسەی    بە دەسەاڵتی دەوڵەتی،  نیوبو
 ”.شکەوتنانە بەچاو ببینرێڕێگە بە گۆڕان وئیڤۆلوشنی ئایندەی بدا و ئەم پێ

تێگەیشتنی مارکس و ئەنگلس لەم تێگەیشتنە بەرتەسک و سیکتاریستیە جیاواز  
لینینزم،  مارکسیزم،کە تا ئێستا زاڵە بەسەر هەموو بەشانەی بەناوی  بووە

و تائێستاش هەرلەو قاڵبانەدان.  ٢٠ماویزم و حیکمەتیزم و هتد لەسەدەی    ترۆتسکیزم،
ئامانج و مەیلە گشتیەکانی چینی کرێکار لە ئەوان کۆمۆنیزمیان وا لێکداوەتەوە کە "
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دۆخی گشتی خۆیەوە سەرهەڵدەدا کە لەوێدا خۆی دەدۆزێتەوە. ئەم ئامانج و مەیالنە  
بزوتنەوەکەی فۆرمی زۆر جۆراوجۆر لە ، هەروەها لە هەموو چینەکەدا پەیدا دەبێ

سەریدا ڕەنگ دەداتەوە، کەم تا زۆر خەیاڵی یاخود کەم تا زۆر پەیوەندیدار بەو  
 89  ”.هەلومەرجەوە کە چینەکەی تێدایە

 ئەمە زانستی ئاناتۆمی سیاسی چینی کرێکار و خەباتە چینایەتیەکەیەتی .  
اکانی ڕای بەرنامە و ڕەوت و مەیلە جیاجیپێی ئەم زانستە حزبی کرێکاری سەرەبە   

نێو چینی کرێکار دەتوانێ هەموو ئەم بەرنامە و مەیل و ڕابەرانە جۆراوجۆرانە لەیەک  
قاڵبی حزبیدا کۆبکاتەوە ، چونکە بنەمای پێویستی حزبی کرێکاری  وەک 

کە دژی چینە  هەموو ردنییەکگرتوو ککرێکاری دەڵێ " بۆ  ئینتەرناسیونالی
خەباتی ئابوری و سیاسی  یەکگرتوو کردنیایەدارانە" و " بۆ ان و سەرمموڵکدارەک

هەموو چینەکەیە دژی سەرمایەداران و حکومەتەکەیان." کەواتە حزبی چینی کرێکار 
جەماوەریانەی کرێکاران لە گشتێکدا دژ   ڕێکخراوەدەبێ هەموو ئەو گروپە سیاسی و  

ئامانجی کۆتایی  " ئەوەی کەازی و حکومەتەکەی کۆبکاتەوە لەبەربە چینی بورژو
ئابوری کرێکارانە و هەموو بزوتنەوەیەکی   یڕزگاریخەباتی سیاسی چینی کرێکار 

 90"سیاسی تەنیا دەبێ وەک وەسیلە چاوی لێ بکرێ
حزبی کرێکاری وەک ئەم ئامڕازە سیاسیە خۆی لەسەر بنەمای ملمالنێی مەیلەکان   

ی نێو چینی کرێکار نیە، وەک لە و ئامانجی یەکالکردنەوەی ملمالنێ نەبووەدروست 
بی بورژوازیدا وایە. بەپێچەوانەوە حزب لێرەدا ئەرکی نەهێشتنی ئەو ناکۆکیانەی  حز

 
 

 ا سێکتاریزم و بیرۆکراتی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستید گرامشی ، پەڕاوەکانی زیندان،   89

http://www.asokamal.com/index/?p=1577 
  The International، بە زمانی ئینگلیزی١٨٦٤مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  90

Workingmen’s Association 1864General Rules, October 1864 

https://www.marxists.org/…/in…/iwma/documents/1864/rules.htm 

http://www.asokamal.com/index/?p=1577
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fhistory%2Finternational%2Fiwma%2Fdocuments%2F1864%2Frules.htm%3Ffbclid%3DIwAR2rL7jDr-Lme-lGU71WiIcoq5Rmse5l8dpKGMFhgR19eT2ywAfOS70vhEQ&h=AT2bwW9k_e9EXNfebEck94PHjQWhauxagTioiwRld1bF4-AxTqzPVYMK9mWnriwZAK_q4JTkSBEkVuj1DlTr1l4urXIYz_1xNZgjLmBJkIxx8bCRyPR7u8oFLP5Ryx-gFmNFH30m-oRfSqHNNC-L_XerTFjD


 کۆمۆنیزمی نوێ 

131 
 

رجەم چینەکەیە و دواتریش کۆتایی هێنان سە یەکگرتوو کردنینێو چینی کرێکار و 
  بە خودی پێویستی حزب و دەسەاڵتی سیاسی حزبە لە کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستیدا. 

کرێکاریدا لەوەشدایە کە   ئینتەرناسیونالیلشەفیزم لەگەڵ ئەم بنەمایانەی  ی بەکێشە 
ران ئەم فۆرمە بەلشەفیە لە حزب، تەنیا یەک بەش و زیاتریش نوخبەیەک لە ڕۆشنبی

بە خاوەنی حزب دەزانێ، کە بە بەرنامەیەک و هێڵێکی سیاسی خۆی لە باقی چینەکە 
هێشتنەوەی حزبە وەک کەمایەتیەک  و جیادەکاتەوە. ئەم جیابونەوەیە بە مانای 

لە   چڕ بوونەوەئەم سێکتەش دواتر لەناو خودی حزبیشدا بەردەوام ڕوو لە 
انی مانەوەی ئەم دەستەیە مسۆگەر دەستەیەکی هەڵبژێردراودا دەکا کە میکانیزمەک

دەکا. هەربۆیە الی لینین حزب لەکۆتاییدا بریتیە لە " گروپێکی تەقریبەن جێگیر لە 
زۆر ناسراو و بە نفوز و بە تەجروبەوە دەبرێنە پێش، کە پێیان دەڵێن کەسانی 

ڵگەیەکی دوور  سەرکردەکان" نەک لە هەموو چینی کرێکار کە دەیەوێ کۆمە
 اسی کەمایەتی و نوخبە دامەزرێنێ. لەدەسەاڵتی سی

هەربۆیە حزبی کەمایەتی بۆ حوکم کردن بەسەر چینی کرێکار و کۆمەڵگەدا بەناچاری   
 ی بیرۆکراتیش لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ . فۆرمێک

بیرۆکراتیزم حوکمی کەمایەتیە لە بنەڕەتدا و نیشانەی جیابونەوەی حزبە لە  
سەرجەم چینەکە. لە کاتێکدا حزب جێگای چینی کرێکار دەگرێتەوە و سەرکردەش 

گای حزب دەگرێتەوە، ئیتر حزب و سەرکردە وەک کەمایەتیەک حوکمی چینەکە جێ
وێنەرایەتیەوە، ئەمە لە کۆتاییدا دەوڵەتێکی بیرۆکراتی و دیکتاتۆری دەکەن بەناوی ن 

  هێنێ. فەردیش بەرهەم دە
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سۆڤیەتدا بەرهەمی ڕاستەوخۆی سیاسەتی ئابوری   دەوڵەتیهەربۆیە بیرۆکراتیزم لە   
،بەڵکو بەرهەمی مۆدیلی سیاسی 91 باسی دەکانسور حیکمەت ، وەک مەنەبوە

زم نوێنەرایەتی دەکا و لەسەرەتاوە لە هەناوی سۆشیالیزمی دەوڵەتی کە بەلشەفی
و دواتر کە ئەم ڕۆحی دەوڵەتە دەبێتە دەوڵەتی بەلشەفی یەکسەر   بووەحزبدا 

 نیشانەکانی دەبینین. 
هاوکات ئەم مۆدێلە لە حزبی کەمایەتی بە ناچاری سێکتاریستە و نوێنەری گروپێک  

لە بزوتنەوەی  ەتاریزمتوخمی سیکئەم مانەوەی و خەتێکە نەک هەموو چینەکە. 
ئەو وشیاریە  نیو نەبونیشانەی ڕەنگدانەوەی خۆی کرێکاری و کۆمۆنیستیدا 

  نی ونەبوبەمانای    ە هەروەهاو  ،چینایەتیەیە سەبارەت بە خواستی هاوبەشی کرێکاران
 مێژوویی.   ویستیێپ  یە کە حزب دەکاتەئەو فشارە  نیودروستنەبودۆخی سەرکەوتنە و  

لە ناو دەکا و لە ناوخۆی حزب و  گروپ چێتیحفەلیزم و ەمسێکتاریزم ڕوو لە  
توشی گۆڕانی هەلومەرجی دەرەوە بزوتنەوەکە کە  ،لەو قۆناغانەدا داچینی کرێکار

 گەیێڕدواتر لە    کوتا  ،بەشێوەی فراکسێۆنی دەورەی ڕاگوزەر تێپەڕێنێناتوانێ    ،دەبێ
کانی حزب و یەکێتی ئیرادە و سەنترالیزمێکی دیموکراتیەوە سەرجەم ئاستە

یەکپارچە کۆبکاتەوە. بەگشتی   بزوتنەوەی کرێکاری وەک بزوتنەوەیەکی سەراسەری و
سێکتاریستیانە دەبێ لە ناو چینێکدا پێویستە ئەو”بنەما و  نەوەوجیابوکاتێک ئەم 

و دەبنە هۆی سەرهەڵدانی ئەم  چاک بکرێ” کە زاڵن دیاریکراوەکانەمەبدەئە 
 .سێکتاریزمە

 
 

 سۆڤێت  زموونی شۆڕشی کرێکاری لە ئە  سۆسیالیستی لە ی خنەنی ڕه کاکییەره سەهێڵە   تنسوور حیکمە مە  91
archive.net/-ttp://hekmat.publich 

http://hekmat.public-archive.net/
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لەگەڵ دیسپلینی بیرۆکراتی  لۆکسمبۆرگڕۆزا ێوان خۆدیسپلینی لێرەوە جیاوازی ن 
 لینین تێدەگەین. 

خواستی کۆلێکتیڤ و هاوبەشی  کخراوکردنیێڕ ئەم حزبە سێکتاریستە نەک وەک " 
توێژ و " بەڵکو وەک چینی کرێکارە، کە دەیەوێ دنیای سەرمایەداری بگۆڕێ. 

خۆی هەیە و دیسپلینێکی کە سێکتێکی تایبەت بە  کاتیگۆریەکی کۆمەاڵیەتی
دیاریکراوی هەیە کاردەکا . خۆدیسپلینیەک کە کرێکار لە خەباتی چینایەتیەوە فێری 

بە ئامانجی کۆمەاڵیەتی گۆڕینی کۆمەڵگەی ئینسانی ، لەم دەبێ و پشت ئەستورە 
 حزبەدا جێگای نیە و لە جیاتی ئەو دیسپلینی کوێرانەی سەربازی جێگای دەگرێتەوە. 

دوانەن و تەواوکەری یەکترن. کاتێک  داەسێکتاریزمئەم ت لەگەڵ بیرۆکراتیە 
میکانیزمی کارکردنی ئەم حزب سێکتاریزم دەبێتە قاڵبی حزب و بزوتنەوەیەک ئەوا 

و گروپە بیرۆکراتیانە دەبێ. کێشانی ئەو سنورانەی کە حزب و گروپەکە خۆیان لە 
روپی ڕۆشنبیرانە لە یەکتری پێ جیادەکەنەوە دەبێتە شێوازی جیابونەوەی ئەم گ

چینەکەش. لەم حاڵەتەدا کە لیدەرەکان و جەماوەر هاوئاهەنگ نابن ئەوا “ڕابەرەکان” 
پەیوەندی ئۆرگانی لە نێوان  نیو نەبوەل دەبن و حاشیەیی دەبن. “لە توشی شەل

ڕوناکبیران و جەماوەری کرێکاراندا یان کورتکردنەوەی ئەم پەیوەندیە بۆ پەیوەندی 
ئەم ڕوناکبیر و ڕابەرانە دەبنە تاقم و  ئەندامانەوە”،ەری” بە “بیرۆکراتی “ڕاب

و خۆیان “بەدەوڵەت” دەزانن.    دەستەیەک کە خۆیان بە “سەربەخۆ” لە چین دەزانن
هەربۆیە توشی کاردۆنیزم دێن، واتە هەوڵنەدانی لیدەر بۆ قەناعەت پێکردنی ئەو 

دەکات بەبێ نیشاندانی  کەسانەی لیدەریان دەکا و داوای دیسپلین و ملکەچیان لێ
نەک    ،عەقالنیەت. لە کاتێکدا لە حزبی کرێکاریدا ئەبێ لە گروپی لیدەری بپرسرێتەوە

. ئەمە جیاوازی فەلسەفەی حزبی کرێکاریە لە حزبی بورژوازی کە تێبی ملکەچ
 .سەرەوە خزمەت دەکا نەک سەروەر بێت
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وکراتیک وەک سەنترالیزمی دیم باسی گرامشی،لە کتێبی “میری مۆدێرن”دا  
وانەی سەنترالیزمی بیرۆکراتیک دەکا. ئەو باسی پەیوەندی “ئۆرگانیکی” پێچە

نەک دابەشکردنی پۆستەکانی ڕابەری و ئەندام و ملکەچی  ،بەشەکانی حزب دەکا
خوارەوە بۆسەرەوە. سەنترالیزم لە بزوتنەوەی کرێکاریدا “مانای جێگیرکردنی 

ئەو هێزەی  نیوبووەک یەک  ڕاستەقینەکەدا،بزوتنەوە  وکردنیکخراێڕبەردەوامیە لە 
خوارەوەیە لەگەڵ بڕیارەکان کە لە سەرەوەیە، بەشداری بەردەوامی ئەو توخمانەیە  
کە لە خوار پلەدارەکانەوە دێن و بەرزکردنەوەی ئەم توخمانەی خوارەوەیە لە 

 کوپێکیێڕەوەی دەزگای لیدەرشیپی کە زەمانەتی بەردەوامی و کۆکردن وەیێچوارچ
بەکان دەکا”. ئەمە نمونەی “ڕۆحی دەوڵەت”ی کاتی کرێکارانە کە لە حزبی جروتە

کرێکاریدا خۆی وەکو ئەنتی تێزی حزبی بیرۆکراتی بورژوازی نیشان دەدا ، پێمان 
دەڵێ کە چۆن چینی کرێکار لە ئێستاوە لە قوتابخانەی حزبدا خۆی ڕادەهێنێ لەسەر 

دەوڵەت و  زب وو هەڵوەشانەوەی حنبەرانی دەوڵەت” دژایەتی بیرۆکراتی “فەرما 
 .بیرۆکراتیەتەکەی

دواتر لە پراتیکی حزبی بەلشەفی لەکاتی دەسەاڵتدا ئەم ڕاستیە دەبینین کە  
گروپی لیدەرە کە دەبێتە هێزێکی  نیوپڕبودەرکەوتنی بیروکراتی نیشانەی "

و هێزی ئۆپۆزسیۆن دەخنکێنێ، هەرچەند ئە  نیوبومحافەزەکار و داخراو کە لەدایک  
ەندیە سەرەکیە زاڵەکانیشدا.” هەربۆیە گرامشی  هێزانە هاوئاهەنگیش بن لەگەڵ بەرژەو

بیروکراتیەت وەک خەتەرترین پەیوەندی شاراوە باس دەکا و وەک هوبسبام دەڵێ 
لە خەتەری بیرۆکراتی و مەرکەزیەتی بیرۆکراتی و دژی گەشەی   ەوئاگاداربوشی  “گرام

. ئەمە وەوکرددروست  کێشەی لە زینداندا بۆلە سۆڤیەتدا و ئەمە  ەوبوستالینی 
کرێکار دەبێ   ”چینی دەڵێتهەمان ئەو هوشداریانەیە کە مارکس دەیدات کاتێک 

خۆی لە نوێنەرانەکانی و فەرمانبەرەکانی بپارێزێ” و فێرمان دەکا کە حزب و 
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سیاسەت ئامڕازن بەدەست چینی کرێکارەوە بۆ ئامانجی کۆتایی هێنان بە 
رمایەداری و جیاوازی چینایەتی و هەرکات ئەم ئامڕازانە پیرۆزکران چەوسانەوەی سە

 .ەوکەوتوئەوا بزانن کە ئامانجەکە لە پیرۆزی 
ئەم گۆڕانکاریانەی بەلشەفیزم بەسەر مۆدیلی حزبی کرێکاری  بوونەوەیبەڕۆشن  

یەکەمی کرێکاراندا هێنای ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ  ئینتەرناسیونالیجێگا مەبەستی 
وەک ترۆتسکی و تۆنی کلێف  نیە،تەنیا ستالین  ،شەی مۆدیلی بەلشەفیکە کێ

بەڵکو  ،بەرنامەی ئابوری نیە" وەک مەنسور حیکمەت دەڵێ نەبوونیان "دەڵێن، ی
یە کە خۆی لە حزب و دەوڵەت و ئابوریدا وەک دەوڵەتیە  مۆدیلی ئەو سۆشیالیزمە

بچینە سەر  ێویستە تمان پوپاکێجێک نیشان دەدا. هەربۆیە وەک لەسەرەتاوە و
ەفی لەکاتی لێکدانەوە لە مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و کارکردی ئەم مۆدێلی بەلش
سۆشیالیزمی دەسەاڵتدا لە بواری سیاسی و ئابوریدا و لێرەوە دەزانین بۆچی فۆرمی  

 بەلشەفی بەرەو بیرۆکراتیزم و جێبەجێکردنی بەرنامەی سەرمایەداری دەوڵەتی چوو.
اتودا درێژە بە شرۆڤەی مۆدیلی سیاسی و ئابوری بەلشەفی اهد کە لەبەشەکانی

 ئەم مۆدیلەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی.ڕەهەندەکانی  م  دەدەین بۆ تێگەیشتن لە سەرجە
نتەرناسیونالی یئەم بەشەیە گەڕانەوەیە بۆ ئەو بنەمایەی ئ ئەنجامگیرییئەوەی  

ک حزبی هەموو  حزبە کرێکاریەکان وە بوونی پیویستی یەکەمی کرێکاران لەسەر 
و کارکردنی ئەم حزبە بۆ یەکخستنی خەباتی سیاسی و ئابوری دژی  چینەکە

رمایەداران و گرتنە دەستی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن هەموو چینی کرێکارەوە سە
ئابوری و نەهێشتنی چینەکان و کۆمەڵگەی چینایەتی. ئەم  بە ڕزگارییبۆ گەیشتن 

می ئەو هەموو دابەشکردن و جیابونەوانە و  مۆدێلە لە حزبی کرێکاری دەتوانێ وەاڵ
بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستەکان   لەیەکتر دابڕانە بداتەوە کە ئێستا ڕیزەکانی
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دەرگیرین و خستونیەتە پەراوێزی ملمالنێی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و خەباتی 
 چینایەتی کرێکارانی الوازکردوە.  

 
ئەم  چارەنووسیی جیهانی ئەمڕۆدا بەتایبەت ئەم باسە لەم دەورانە شۆڕشگێڕانە 

بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەی ئێستای دژی نیولیبرالیزم و سەرمایەداری گلۆباڵ دیاری  
کۆمەاڵیەتی خاوەن  هێزێکیدەکا بەوەی بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی دەبنە 

هەژمونی سیاسی و حزبی کە وەک بەدیلی سەرمایەداری جارێکی تر هێزی چینایەتی 
ێژووی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بکەن یان هێشتا درێژە بە م خۆیان نمایش

و بەلشەفیزم دەدەین؟ ئەمە ئەو ڕەخنەیەیە کە دەبێ  ٢٠شکستخواردووی سەدەی 
)ئەشیل(  یزیلکتا بتوانین لەم پاژنەی ئەبەپراتیکی لە خۆمانی بگرین 

illes_heelAch  92 .سێکتاریزم ڕزگاربین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

92https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles%27_heel  

https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles%27_heel
https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles%27_heel
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١٤ 
 

 مۆدیلی سیاسی دەسەاڵتی بەلشەفیزم چیە؟ 
 

 ناکۆکی نێوان دیکتاتۆریەتی حزب و هەموو دەسەاڵت بۆ شوراکان 
 
 

کاتی دەسەاڵتدا مۆدیلی حزب لەبواری پراتیکی چینایەتی و کۆمەاڵیەتیدا لە  
کرێکار، کە لەالیەن  چینی  بەتەواوی دەردەکەوێ. تیۆری جێنشینی حزب  لە جێگای  

لینین هێنرایە ئارا، لە شۆڕشی ئۆکتۆبەردا کاتێ بەلشەفیەکان دەسەاڵتیان گرت  
ە ب ریە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بووۆبەتەواوەتی جێبەجێ کرا. بە پێی ئەم تی

دیکتاتۆریەتی حزب، چونکە بەالی لینینەوە، حزب و چینەکە دوو شتی جیاواز نین، 
دیکتاتۆری بەلشەفیەکان   ەو چینی کرێکار،حزب لە جێگای  هەربۆیە جێنشینی

 پرۆلیتاریا الی ئەو ڕەوایەتی هەیە.دیکتاتۆری لەجێگای 
لەم تێڕوانینە   نەلۆکسمبۆرگدا، کە ڕەخلەوەاڵمی سپارتاکیستەکانی  ئەڵمانیا و ڕۆزا   

ێ دەگرن ، لینین دەڵێ" ئەم پرسیارە دێتە خەیاڵ : کێ دەبێ بە دیکتاتۆریەت هەڵبس
..ئایا دەبێ بەشێوەیەکی مەبدەئی کاربکەین ؟؛ حزبی کۆمۆنیست یان چینی کرێکار

  93."؟بۆ دیکتاتۆریەتی حزبی کۆمۆنیست یان دیکتاتۆریەتی چینی کرێکار
 

 
93

 ، بە زمانی عەرەبی.  ، نەخۆشی چەپڕەوی منااڵنە لە کۆمۆنیزمدالینین  

lwc/05.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920 

 

https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920-lwc/05.htm
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بەاڵم نییە، لە تێکەڵوپێکەڵی فکری شتێکی تر  پرسیارە جگە بەڕای لینین ئەم 
بەلشەفیزم. بەپێی تیورێەکەی   لەڕاستیدا ئەمە بنەمای مۆدیلی سیاسی دەسەاڵتە الی

بەسەر چینەکاندا و چینەکانیش بەسەر  بووەەش سەرەوەی لینین کۆمەڵگە داب
ەتی دیکتاتۆری  هەربۆیە  حزبەکاندا و حزبەکانیش بەسەر گروپێکی سەرکردەی نەگۆڕدا.

پرۆلیتاریا واتە دیکتاتۆریەتی حزب و دیکتاتۆریەتی کۆمیتەی ناوەندی و دواتریش 
سکرتێر و لیدەری حزب. ئەمە تیۆری جێنشینی لینینە، حزبی  دیکتاتۆریەتی

رە. هەربۆیە دیکتاتۆریەت و بڕیار  کۆمۆنیست جێنشین و نوێنەری چینی کرێکا
پرۆلیتاریا و بەشداری سیاسی  وسیاسەتەکانی حزبی کۆمۆنیست واتە دیکتاتۆریەتی

 و بڕیاری ئەو چینە.
م بریتیە لە دیکتاتۆری حزبێک بەم پێیە مۆدیلی سیاسی دەسەاڵت الی بەلشەفیز 

یتاریاوە حوکم دەکا. واتە نەک حوکمی ڕاستەوخۆی چینێک بەڵکو کە بەناوی پرۆل
حوکمی ڕاستەوخۆی حزبێک. بەاڵم ئەگەر وایە دروشمی "هەموو دەسەاڵتێک بۆ 

نوێنەری   جێنشینی، حزبشوراکان" ی شۆڕشی ئۆکتۆبەر چی لێهات؟ بەپێی تیوری  
یەتی حزب چی لێ دێت ۆچی شوراکان پێویستە و دیکتاتۆر چینی کرێکارە کەواتە ب

ئەگەر شوراکان هەموو دەسەاڵتێک بن؟ ئایا ئەم دوو قوتبیەی دەسەاڵتدارێتی حزب 
 و شورا چۆن چارەسەر کرا لە سۆڤیەتدا؟ 

سیستەمێکی دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفیدا شوراکان لەڕێگەی  سیستمیلە  
رن کە ئەوان دەبن بە نوێنەری چینەکە لە هەڵبژاردنەوە نوێنەرانێک هەڵدەبژێ 

تەنیا حزبی نوێنەری چینی   ، کەحزب  سیستمەدالەهەمان کاتدا لەم    بەاڵم  اڵتدا.دەسە
کرێکارە و بەو پێیەش کە هیچ جیاوازیەکی لەگەڵ چینی کرێکاردا نیە، خۆی دەبێتە 

حزب ئیتر  ،ەگەر شوراش ببێتە نوێنەری چینەکەئ. لێرەدا نوێنەری ئەم چینە
تەنیا دەبێ  .ئەم دوو نوێنەرایەتیە نابێچونکە دەکەوێتە ناکۆکی لەگەڵ شورادا. 
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الیەک نوێنەر و دەسەاڵتداربێ. یاخود دەبێ لە شورادا جگە لە حزبی بەلشەفی هیچ 
دەسەاڵتی حزبدا نوێنەرێکی تر نەبێ. یاخود دەبێ لە کۆتاییدا نوێنەری شورا لەژێر 

تاکو بتوانرێ نوێنەرایەتی حزب و  ،ان نەبێبێ و نوێنەرە ناحزبیەکان دەسەاڵتی
 دیکتاتۆریەتی حزب ناکۆک نەبێ بە بن، وەدیکتاتۆریەتی حزب هەمان شت 

حزبی بەلشەفین یان ناکۆکن لەگەڵیدا.  بە نوێنەرانەی شورا کە دژدیکتاتۆریەتی 
نی حزب قبوڵ نەکران ئەوکاتە چی لە چونکە ئەگەر لە شوراکاندا نوێنەرا

نی کرێکار زب و تیۆری نوێنەرایەتی وجێنشینی حزب لە جێگای چیدیکتاتۆریەتی ح
 دێت؟ 

شورایی  سیستمیسیاسی بەلشەفیکی لەگەڵ  سیستمیئەمە ئەو کێشەیە بوو کە  
  بڕیار بوو و نوێنەرایەتی ڕاستەوخۆی کرێکاران و جوتیاران و سەربازاندا هەیبوو. 

وە و لە جێگای سیاسی سەرمایەداری هەڵوەشێنێتە سیستمیبەلشەفی  میسیست
تی کەمینە دەزگای ئیداری کۆمەڵگە بەشێوەیەک بێت کە هەموو دەزگای نوێنەرایە

بەشداربن تیایدا و کاروباری دەوڵەت ببێتە کارێکی ئیداری ناسیاسی کە هەموو 
حزبێکی سیاسی دیاریکراو نەک ببێتە ئیمتیازی    ،هاواڵتیەک بتوانێ بەشداری تێدابکا

 بەناوی نوێنەرایەتی چینەکەوە بسەپێنێ. کە دەسەاڵتی کەمایەتی خۆی
حزبی کرێکاری ئەو قوتابخانەیەیە کە کرێکاران تیایدا فێردەبن کە چۆن خۆیان   

چیتر هۆیەکانی بەرهەمهێنان بەدەست  تا ،ئیدارەی کۆمەڵگە بگرنە دەست
ی تایبەتی خۆی زۆربەی کۆمەڵگە بکاتە کە بۆ بەرژەوەند ،کەمایەتیەکەوە نەبێ

دەسەاڵتی سیاسیدا جیاوازی بنەڕەتی   دەستیئەم حزبە لەکاتی گرتنە    کۆیلەی کرێ.
خۆی لە بورژوازی وەک کەمینەیەک بەوە نیشان دەدا کە دەسەاڵت دەکاتە موڵکی 

بە پاوانکردنی دەسەاڵت نادات لەالیەن کەمینەیەکی حزبیەوە. لەم   ڕێگەگشتی و 
کرێکاریە   ڕێکخراوە ناوەشدا پێویستی بەفراوانکردنەوەی ڕیزەکانی حزب وپێ
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جەماوەریەکان و ئەو دامودەزگایانەیە کە جەماوەر لەڕێگەیەوە ئیدارەی ڕاستەوخۆی 
کەمایەتی و نوخبەیەکی سیاسی  بوونیبە  پێویستیانکۆمەڵگە دەگرنە دەست و 

یەتی ئەوانەوە حوکم بکا. ئەمە نامێنێ بۆ ئەوەی لە جێگای ئەوان و بەناوی نوێنەرا
وەرۆکی ۆری چینێک واتە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا. ئەمە ناپێی دەوترێت دیکتات
کە چینی کرێکار تیایدا دامودەزگاکانی نوێنەرایەتی    کۆمەاڵیەتیەشۆڕشێکی سیاسی و  

ناڕاستەوخۆی پێشوو هەڵدەوەشێنێتەوە و ئیدارەی ڕاستەخۆ و خۆبەڕێوەبەری  
 ەمەزرێنێ . ڕاستەوخۆ داد

ن کە زۆرایەتی بەلشەفیەکان بوون لە شۆڕشی ئۆکتۆبەردا کۆنگرەی شوراکا 
. پەسەند کرد ستنەوەی دەسەاڵتی بۆ شورای کرێکاران و سەربازان و جوتیاران گوا

سەرەتا حزبی بەلشەفیک و باڵی چەپی سۆشیال شۆڕشگێڕەکان حکومەتیان پێک 
بەاڵم دوای ئەمە  ناسی.نەی بەڕەسمی هێنا و دواتر کۆنگرەی شوراکان ئەم نوێنەرا

  بووە حکومەتی بەلشەفیەکان وەک دەسەاڵتی بااڵ تەواو بوو و کاری شوراکان 
کە تەنیا جیاوازیان لەوێدا بوو    ،جۆرێک لە پەرلەمان  بوونەدەسەاڵتی بااڵ و شوراکان  

شورایی بوو بە  سیستمی. ئیتر هەبوونکە لە خوارەوەش وەک ئۆرگانی لۆکاڵی 
دەسەاڵتداری  ستمییسهەڵبژاردنی نوێنەران و ئەم نوێنەرانەش لە  یستمیس هەمان 

حزبدا جێگەوڕێگەیان دیاری دەکرا و لەژێر فەرمانی حزبدا بوون و نەک لە ژێر 
 .  بژاردبوونفەرمانی ئەو کەسانەی هەڵیان 

دەزگایەکی شەرعیەتپێدانی  دەبوونەبەم پێیە نوێنەرانی شورا و شوراکان  
   وانی یتدەدەسەاڵتدارێتی حزب و حزبیش بەپێی ئەوەی خۆی نوێنەری چینەکەیە 

نەک نوێنەرانی شورا جێگەی حزب  ،جێگای ئەم نوێنەرانە لە دەسەاڵتدا دیاری بکا
لە دەسەاڵتدا دیاری بکەن. حزب وەک  جێگرەوەی شورا و چینەکە خۆی بڕیاری  

بەپێی ئەو شەرعیەتەی کە تیۆری "دیکتاتۆری حزب هەمان    لەسەر هەموو شتێک دەدا
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بەاڵم ئەم ئاڵوگۆڕە لە شۆڕشی چینێکەوە بەرەو دیکتاتۆری پرۆلیتاریایە" پێی دابوو.  
حزبێک، لە پرۆسەیەکدا جێبەجێکرا و کارێکی یەکسەر و کتوپڕ    تاکڕەوانەیدەسەاڵتی  

جوتیاری هەبوو و وە  نەبوو. گۆڕان لەوەی شورای چەکداری کرێکاری و سەربازی و
ەتی سەندیکا  کۆمیتەکانی کارگە و مانگرتنی کرێکاران و فراکسیۆنی ناو حزب و ناڕەزای

کرێکاریەکان بەدژی ئەم تیۆریەی کورتکردنەوەی دەسەاڵت لەدەستی نوخبەیەکی 
ا بە پرۆسەیەکی ملمالنێی سیاسی و فکری و سەرکوتی ئازادیەکاندا تێپەڕی. حزبید

ە لەم ملمالنێ و کێشمەکێشە لە سۆڤیەت و ناو حزبی بەلشەفیدا لێرەدا چەند نمون
 دێنینەوە.

تێۆری جێنشینیەی "یشدا وەاڵمی ئەم ١٩١٨لە ساڵی  ۆرگلۆکسمبسەرەتا ڕۆزا  
پەیوەندی سۆشیالیزم "و    "دیکتاتۆری حزب لە جێگای دیکتاتۆری پرۆلیتاریا"و    "حزب

دا " شۆڕشی ڕوسیا"وتاری  بەم شێوەیە دەداتەوە لە "بە ئازادیە سیاسەکانەوە
 94دەڵێ:

اڵیەتیش ژیانی کۆمەئابوری و  روەهاسیاسیە لە کاراکتەردا، هە شتێکی سۆشیالیزم
سۆشیالیزم دەبێتە  ئەگینا دەگرێتەوە. هەموو جەماوەر دەبێ بەشداری بکا.

بڕیاردەرکردن لە پشتی چەند مێزێکی ڕەسمیەوە لەالیەن دەرزەنێک ڕوناکبیرەوە.  
اوەتی بەهەڵە مانای شتەکان جێبەجێ دەکا. بڕیار، هێزی دیکتاتۆری لینین . بەتەو

ئەم شتانە  هەموو -انە، حوکمڕانی لەڕێگای تیرۆرەوەچاودێری کارگە، سزای وەحشی
قوتابخانەی  بریتیە لە بۆ لەدایکبونێکی سەرلەنوێ ڕێگایەکتەنیا ئازارشکێنە. تەنیا 

 
 

کێشەکانی   (، ٣و١،٢ی ، شۆڕشی ڕوسیا، بەشی شەش، )پەرەگراف ڕۆزا لۆکسمبۆرگ 94

 ١٩١٨دیکتاتۆرشیپی،

revolution/ch06.htm-https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch06.htm
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. یە دیموکراسی و ڕای گشتیفراوانترین  و بێ سنورترینکە ژیانی گشتی خۆی، 
 حوکمڕانی بە تیرۆر تێکدانی ڕەوشتە. 

لێ نەگیراو،   ڕێگە بونەوەی  ێ ئازادی ڕۆژنامەگەری و کۆبەبێ هەڵبژاردنی گشتی، بەب 
بەبێ ئازادی ڕادەربڕین، ژیان دەمرێ لە هەموو دامەزراوەیەکی گشتیدا، ئەبێتە 

چاالک دەمێنێتەوە. ژیانی  ڕوکەشێکی ڕوت، لەوێدا تەنیا بیرۆکراسی وەک توخمێکی
ی حزب  گشتی بەشێوەیەکی پلەبەپلە خەوی لێدەکەوێ، چەند دەرزەنێک سەرکردە

و  بەڕێوەدەبەنکارکە توانایەکی نەگۆڕ و تەجروبەی بەرتەسکیان هەیە 
، لەڕاستیدا تەنیا یەک دەستە سەروکەلەیان دیارە نێویاندافەرمانڕەوایەتی دەکەن. لە  

نوخبەیەکیش لە چینی کرێکار بانگێشت دەکرێن جاربەجارێک کە لیدەری دەکەن و 
بۆ وتاردانەکانی لیدەرەکان، بۆ سەلماندنی بۆ کۆبونەوەکان کە لەوێن بۆ چەپڵەلێدان  

لە خوارەوە، ئیتر، کۆمەڵە  نادیاروەیەکی ێئەو بڕیارە پێشنیارکراوانە بە ش 
 ، تۆریەتی پرۆلیتاریادیکتاتۆریەتێک، ئەبێ دڵنیا بکرێتەوە، نەک دیکتا -مەسەلەیەک

  دیکتاتۆریەتە بەمانایەکی  ئەمە بەڵکو تەنیا دیکتاتۆریەتی دەستەیەکی سیاسی،
 بورژوازی." 

لەگەڵ ئەم قسانەی ڕۆزادا  لە ناو حزبی کرێکاری بەلشەفی ڕوسیادا هاوکات  بێگومان   
فراکسیۆنی جۆراوجۆر هەمان ڕەخنەیان لە مۆدیلی سیاسی حزب و دەوڵەتی بەلشەفی 

لەوەی لە حزبێکی  ،ەم الدانانەی حزب بگرنڕێگە لدەیانویست کە  ەو ،وهەبو
 رژوازی هەنگاوبنێ. کرێکاریەوە بەرەو حزبێکی بو

"ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری" ناو حزبی   گروپیدا لە    ١٩٢١ئەلیکساندرا کۆلۆنتای لەساڵی   
 ەری"جەماو( Self-activity) چاالکی -بەلشەفی لە وتاری "دەربارەی بیرۆکراسی و خود

ئێمە ئازادی نادەین بە چاالکی چینایەتی، ئێمە لە ڕەخنە دەترسین، ئێمە "  دەڵێ؛دا  
ێناوە لەپشت بەستن بەجەماوەر: هەربۆیە ئێمە بیرۆکراسیمان لەگەڵدایە." وازمان ه
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دەوری شوراکان و هەڵبژاردنی شوراییش نامێنێ و لە جێگایدا دەست  تەنانەت 
جێگای دەگرێتەوە و لێرەدا کۆلۆنتای هاوار دەکا"  نیشانکردنی پۆست لەالیەن حزبەوە  

ێدراوە. بەم دواییانە ئەمە  دەستنیشانکردن تەنیا وەک کارێکی دەگمەن ڕیگە پ
وەک یاسایەک. دەستنیشانکردن کارەکتەری بیرۆکراسیە، وە ئێستا  ەوئاشکرابو

 95کە ڕۆژانە دەردەکەوێ."  کخراوەێڕ –گشتی کراوە، یاسایی کراوە و باش  
ترۆتسکیش لە کتێبی" شۆڕشی خیانەتلێکراو" ئەم واقعیەتەی کە لەنێو شوراکان و  

کسیۆنە کرێکاری و جوتیاریەکان سەرکوت  ێکار و حزب و فراحزبیشدا چینی کر  لەنێو
حزب لەسەرەتادا دەیویست کە ئازادی دەڵێ؛ "کران و قەدەغەکران باس دەکا و 

شوراکاندا بپارێزێ. بەاڵم شەڕی ناوخۆ لێدانێکی  چوارچێوەیلە ملمالنێی سیاسی 
 کوشندەی دا لەم ویستە، حزبە ئۆپۆزسیۆنەکان، یەک بەدوای ئەوی تردا 
قەدەغەکران، وە سەرکردەکانی بەلشەفی ئەم ڕێکارانەی دژی ئایدیای دیموکراسی 

 .مەبدەئی  رگری دەبینیەوە، نەک بڕیارێکیشورایی بوو وەک پێویستیەکی کاتی بۆ بە
کاتێ ڕاپەڕینی کروتشتادت بوو کە ژمارەیەکی تاڕادەیەک باشی  دواتر

اری هەڵوەشانەوەی بەلشەفیەکانیشی لەگەڵ بوو، کۆنگرەی دەیەمی حزب بڕی
، داڕێژرا "  تریش لەپاڵ "تیۆری سۆشیالیزم لە تەنیا واڵتێکدا  تیوریەکی.  فراکسیۆنی دا.

کۆمیتەی ناوەندی هەموو شتێکە بۆ  تیۆریەکی تر بە قازانجی بیرۆکراسی، ئەوەی
 96، بەاڵم حزب هیچ نیە." بەلشەفیەکان

 
 

 ،١٩٢١جەماوەر، ئەلەکساندرا کۆلۆنتای، سەبارەت بە بیرۆکراسی و خودچاالکی 95

-https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers

opposition/ch03.htm 

96
 ترۆتسکی،کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراو  

rb/ch05.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 ” 

https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers-opposition/ch03.htm
https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers-opposition/ch03.htm
https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936-rb/ch05.htm
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کانی مۆدیلی سیاسی ئەم سێ نمونانەی ڕۆزا و کۆلۆنتای و ترۆتسکی لە شاهیدە 
چۆن دیکتاتۆریەتی حزبی ناکۆکە بەو دەوڵەتی بەلشەفی نیشانمان دەدا کە 

دەوڵەت و شۆڕش"دا لینین خۆی لە کتێبی " کە ،ئەنگلستێڕوانینانەی مارکس و 
هەنگاو کە  دەڵێ "یەکەملەسەر دەوڵەتی کرێکاری هێناویەتی. لەوێدا ئینگلس 

، واتە بۆدەباتوو کۆمەڵگە دەستی دەوڵەت بەڕاستی وەک نوێنەرایەتی هەم
دەستبەسەرداگرتنی ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان بەناوی کۆمەڵگەوە، لە هەمان کاتدا  

 97ەک دەوڵەت."دوایین هەنگاوی ڕاستەوخۆی ئەوە و
دەوڵەتی بەلشەفی دوای گۆڕینی موڵکایەتی سەرمایەداران و خاوەن زەویە گەورەکان   

ئابوری و   ،سیاسیەرجەم بوارەکانی بە موڵکی دەوڵەت بەپێچەوانەوە لەس 
 فەرهەنگیدا ڕۆڵی تایبەتی دەوڵەتی حزبی زیادکرد.  

  ، ئەویش گەشەکردوترین ئاستی خۆیدالە کاتی دەسەاڵتدا ئێمە لەبەردەم حزبداین لە   
تیایدا گۆڕینی حزبە بە دەزگای دەوڵەت. بەاڵم چ دەوڵەتێک؟ ئایا دەوڵەتێک کە 

؟ بێگومان نەخێر.  اوی هەموو چینەکەوە حوکم دەکاتەنیا بەشێکی چینی کرێکار بەن
چونکە فەلسەفەی کۆمۆنیستەکان لە دەسەاڵتی سیاسی وەک مانیفیستی کۆمۆنیست 

 98دەسەاڵتی سیاسیە لەالیەن چینی کرێکارەوە". "گرتنیبریتیە لە دەریدەبڕێ 
بکاتەوە کە لەم خەباتە سیاسیەدا دژی بورژوازی  ڕێگالێرەدایە کە  حزب دەبێ  
ی بکەن و دەسەاڵت بەدەستەوە ەموو چینی کرێکار و بە هەموو حزبەکانیەوە بەشداره

 "هەموو زکردەوە کە بگرن. بەلشەفیەکان لە پێش ئۆکتۆبەر ئەم دروشمەیان بەر
 

 
 نەکانی لینین. سی، هەڵبژاردەی نو٥٢٢لینین، دولت و انقالب ، فارسی ل   97
98

 مارکس و ئەنگلس ، مانیفیستی کۆمۆنیست  

-https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist
manifesto/ch02.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm
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دەسەاڵت بۆ شوراکان"، بەاڵم تیۆری دیکتاتۆری حزبی لە جێگای دیکتاتۆری 
ی یەکەمی شورکاندا دەبینین پرۆلیتاریا خودی ئەم دروشمەی پێشێلکرد. لە کۆنگرە
مەنشەفیەکان دوای   زۆرینەن،کە لە ژمارەی دەنگەکاندا ؛ سۆشیال شۆڕشگێڕەکان 

سەری   چوونەینەن. بە کاریگەری شەپۆلی شۆڕش و ئەوان دێن و بەلشەفیەکان کەم
وشیاری و چاالکی شۆڕشگێڕانەی کرێکاران و جوتیاران دژی حکومەتی بورژوازی 

 ٣٩٩شوراکاندا دەنگی بەلشەفیەکان دەبێتە زۆرینە )  وەمیودکرنسکی، لە کۆنگرەی  
 99 (٦٤٩لە کۆی 

 ١٩١٨لە کۆتایی  بەاڵم ساڵێک دوای دیکتاتۆریەتی حزبی لە کۆنگرەی شوراکاندا 
دەنگی نوێنەرانی بەلشەفی دەبێتە زۆربەی ڕەها لەبەرئەوەی پرۆسەی  ڕێژەی

هەرچی   ،ەتی حزبییکتاتۆریبەپێی د  ی بەلشەفیەکان،دەسەاڵتی ڕەها  یەکالبوونەوەی
کە لەشوراکاندا بوون لە گۆڕەپانی سیاسی کردە دەرەوە.  ترە  ڕێکخراوەیحزب و 

لە جیاتی ئەوەی حزب لەگەڵ   ،اشکۆی حزبپ بووونەبەم پێیە  شوراکانیش 
شوراکان و کۆمیتە کرێکاریەکان و سەندیکا و حزبە کرێکاریەکانی تردا نمونە و  

  بووە ۆمەڵگەی سیاسی و مەدەنی دروست بکا، حزب مۆدێلێکی سیاسی نوێ لە ک
قاڵبێک کە هەموو چاالکیەکی سیاسی چینەکەی تێدا بەرتەسک کرایەوە. ئەمەش 

نەوەی حزبی  بەلشەفی لە چینی کرێکار و شۆڕشی کرێکاران  نیشانەی جیابو
 دروستکرد.

 ئارادابوونی بەڵکو بە هۆی لە  ،لینین و بەلشەفیەکان نەک بەهێزی حزبی 
ەکی شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکار کە سێ شۆڕشی دژی قەیسەریەت و نەوەیبزوت

رگە و شورای بورژوازی ڕوسیا کرد توانیان دەسەاڵت بگرن. کۆمیتە کرێکاریەکانی کا
 

 
زمانی  ، بە  ٦ل  ،لە لینینەوە تا ستالین، شۆڕشی ڕوسیە،  Hallett Carr  Edwardئی هێچ کار 99

 ئینگلیزی
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جوتیاران و سەربازان دەوڵەتی بورژوازیان ئیفلیج کرد ، ئەمانە ئەو بەڵگانە بوون  
ێ کە بەلشەفیەکان بیسەلمێن بۆ ئەوەی جەختکردنەوە بوونکە الی لینین جێگای 

 100دەتوانن سەرکەوتوبن و لە دەسەاڵتدا بـمێننەوە.
بەاڵم لە پاش شۆڕش حزب لە جیاتی بەهێزکردنی ئەم ئۆرگانانە کەوتە جێگرتنەوەی  

کە لەسەرەوە دیاری دەکران و مەکتەبی سیاسی  ،ئەم ئۆرگانانە بە کەسانی حزب
دی ئەم دۆخەیە  کە  خۆی شاهی ەت. لینینهەمەکارەی دەوڵەتی سۆڤی بووەحزب 

  ١٩٢١ەوە دەکا و دواتر ١٩١٩باسی سەرهەڵدانی بیرۆکراتیزم وەک دیاردەیەک لە 
 "دەزگای  وە دەڵێ بیرۆکراتیزم "بەشێوەیەکی  ڕۆشنتر و ترسناکتر دەردەکەوێ".

قۆناغێکی واوەکە   چووەتە  ڕابردووداساڵ و نیوی  ٣مەرکەزی دەوڵەتی ئێمە لە ماوەی  
"بۆ   هەربۆیە ". گرتووەیانبەخشی'بیرۆکراتی' بەخۆوە ەقینێکی زر شێوەی چئیت

خەباتی سەرکەوتوانە دژی بیرۆکراتیزم و وەبۆ سەرکەوتن بەسەر ئەو چەقینە 
"ئێمە بەهیچ بەاڵم . 101 هێزی نوێ لە خوارەوە بهێنین." زیانبەخشەدا دەبێ

رەوە ەوە بۆ سەلە هێنانە پێشی سیستماتیک و پەیگیری هێزەکانی خوار شێوەیەک
 .102  اکەین."کارن

واڵتی ئێمەدا  "لە بیرۆکراتیزمە دەڵێ بنەمایەکی تری ئابوری ئەم دیاردەی لینین 
بریتیە لە 'پەرژوباڵوی بەرهەمهێنەرانی بچوک، هەژاری، بێ فەرهەنگی، 

 نەبوونی ئاڵوگۆڕ لە نێوان کشتوکاڵ و پیشەسازی و  نەبوونینەخوێندەواری، 
ئینکاری لەوە ئەو  لەسەریەکتر". بەاڵمکاریگەریان  پەیوەندی لەنێوان ئەم دوانە و 

 
 

هەڵبژاردەی لینین ، چاپی   ٧فیەکان دەتوانن دەسەاڵتیان بپارێزن؟ بەرگی  ، ئایا بەلشە ٢٧٨لینین، 100

 دارالتقدم، مۆسکۆ. 
 ، فارسی، منتخب اثار. ٨٠٩لینین، دەربارەی باجی کەلوپەل ، ل   101
 . ٨٠٩هەمان سەرچاوە، ل  102
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دەکا کە بیرۆکراتی لەناو دەزگای سەربازی و دادوەری و ئەوانی تردا هەبێ، هەرچەند 
 103! "لەو دەزگایانەدا هەن کە ئیدارەی سوپا دەکەن

زبیشدا باسی ئەم بیرۆکراتیزمە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ ناکرێ لەالی لە ئاستی ح 
تەنیا ئاماژە بەو دیاردانە دەدا کە خۆی نیشانەی ئەم  ئەو ولینینەوە، بەڵک

بیرۆکراتیزمەیە و دەڵێ "لەنیوان حزب و دەزگاکانی سۆڤیەتدا شیوازێکی ناتەندروست 
 پێویستە بی سیاسی.هاتۆتەئارا..هەموو شتێکی وەزارەتەکان دەبرێتە مەکتە

ۆ وەزارەتەکان و وەزارەتەکان بەرپرسی کاری خۆیان بن و وانەبێ کەیەکەم بچێت ب
ئۆتۆریتەی شورای وەزارەتەکانی واڵت   دەبێ دواتر بۆ مەکتەبی سیاسی.

  104ببرێتەسەر."
بەرهەمهێنانی بچوکەوە نیە بەڵکو بەپێی   شێوەیکەواتە بیرۆکراتیەت بەهۆی تەنیا    

واتە  دەوڵەتی،لەوکاتەدا کە سەرمایەداری  ەرەوەی لینین،ئەم قسانەی س 
سیاسەتی حزب ئەم دیاردەی بیرۆکراتیەتە   دەبێتە  گەورە،بەرهەمهێنانی پیشەسازی  

 لەڕەوتی گەشەکردنیدایە چ لەناو حزب و چ لەدەوڵەتدا. 
زوو ناکۆکی   زۆر  ،کە خۆی سەرچاوەی بیرۆکراتیزمە  ،ئەم مۆدیلەی دیکتاتۆری حزبی 

  ٦دا لە ئەو قسانەی لینیندا پەیدا دەکا کە لە کتێبی "دەوڵەت و شۆڕش" لەگەڵ
نەیەکی نوێن لە دەوڵەت کە دەزگای کۆنی دەوڵەت تێک وت " شوراکان نموخاڵدا دەی

 105دەشکێنن و دەزگایەکی نوێی دوور لە بیرۆکراتی دروست دەکەن."   
 

 
 

 ،فارسی، منتخب اثار.  ٨٥٠، لی حزب١١لینین،ڕاپۆرتی سیاسی بۆ کۆنگرەی  103
 ، فارسی، منتخب اثار. ٨٢٨و ئەرکی سەندیکاکان لە سیاسەتی ئابوری نوێ دا، ل  لینین دەربارەی دەور 104
هەڵبژاردەی لینین ، چاپی  ١٤ ٧،بەرگی  ٢٧٧، ئایا بەلشەفیەکان دەتوانن دەسەاڵتیان بپارێزن؟، للینین 105

 ، بە زمانی عەرەبی. مۆسکۆ  دارالتقدم،
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لەباسی ئەم پرۆسەیەدا    ،دەرکردنی لە دەسەاڵت لەالیەن ستالینەوە  پاش  ،ترۆتسکی 
 ؛بە ڕاشکاوانە دەڵێ

چاالکی ۆن گەیشت بە قەدەغەکردنی حزبە سیاسیەکانی ئۆپۆزسی "قەدەغە کردنی 
ناڕازی بە   بۆچوونیفراکسیۆنی. قەدەغەی فراکسیۆنی گەیشت بە قەدەغەکردنی 

هۆی پاراستنی   بووەو بێ ڕەقیبی حزب  ڕابەریەک کە هەڵە ناکا. دەسەاڵتی پۆلیسی  
 106دەزگای ئیداری و ئەمەی تا سەرکوت و گەندەڵیەکی تەواوبرد."  

سی دەوڵەت و کۆمەڵگەی حزبی بەلشەفی لە ژیانی سیائەم مۆدێلەی دیکتاتۆریەتی   
کە نەک   ،لە پێشێلکردنی ئازادیە سیاسیەکان دروستکرد پرۆسەیەکیڕوسیادا 
هەروەها   کرێکار و حزبی بەلشەفی کرێکارانیشی گرتەوە.بەڵکو ناو چینی    ،بورژوازی

اڵت بنەمای بەدەسەئەم شورایانە خۆیان کە  ی گرتەوە،شوراکانیشپرۆسەیەدا م لە
جێگای خۆیان  دەڵێ؛ " شوراکانوەک ترۆتسکی  ن.بوو ەلشەفیەکان گەیشتنی ب

 107چۆڵکرد بۆ دامودەزگایەکی بیرۆکراتی سەربەخۆ لە جەماوەر." 
گرتنە دەستی دەسەاڵتی سیاسیەوە جگە لە تێکشکاندنی   لەڕێگەیحزب دەبوایە  

ئەنگلس  یەئەو بەرگری سەربازی بورژوازی ئەرکی تری سیاسی نەبوایە. بەپێی
دەیوت " کاتێک بەشی سەرەکی ئەرکەکانی دەوڵەت دەبێ بەحسابکردن و چاودێری  

دەوڵەتی سیاسی" نامێنێ، دەوڵەت ئیتر " لەم کاتەدالەالیەن کریکاران خۆیانەوە، 
 

 
106

  ، بە زمانی فارسی.حزبی پێشەنگئارنست ماندل، دەربارەی خۆڕیکخستنی چینی کرێکار لەگەڵ  

-sazmandehi-https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod
.htmhezb 

  ، بە زمانی فارسی.لەگەڵ حزبی پێشەنگ  ئارنست ماندل، دەربارەی خۆڕیکخستنی چینی کرێکار 107

-hisazmande-https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod
hezb.htm 

https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
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گشتیەکان لە ئەرکی سیاسیەوە دەگۆڕێن بە تەنها ئەرکی   "ئەرکەلەوکاتەوە 
 108ڕوت."   بەڕێوەبردنی

  ڕزگاربوون پرۆسەیەکی شۆڕشگێڕانەیە بۆ ی خۆی دەست پێکردن دەوڵەتی کرێکاری 
چینی کرێکار و کۆمەڵگە بۆ گۆڕینی   ڕێکخستنیواتە  بیرۆکراتی.  لە دەست دەوڵەتی  

یەوە  دەوڵەتی سەرمایەداری    لە فۆرمی بیرۆکراتی و سەربازی  ،ەماکانی بەڕێوەبردنبن
اتە و هاواڵتیان. وبەبەشداری هەموهەرەوەزی ئیداری  خۆبەڕێوەبردنیبۆ فۆرمی 

هەڵوەشاندنەوەی هەموو دەزگای بیرۆکراتی کەمینە و هەڵوەشاندنەوەی موڵکایەتی 
ت کە ئەم موڵکایەتیە دەپارێزێ و گشتی تایبەتی سەرمایەداران و دەزگایەکی  سەرکو

و  کردنەوەی هۆیەکانی بەرهەمهێنان و گواستنەوە. ئەمە واتە هەڵوەشانەوەی حزب
لەنێو ئەو دەزگا ئیداریانەدا کە ئیتر مۆرکی سیاسیان   گراسیۆنیتێکەاڵو بوون و ئینت

یەتی پێوەنیە و هەموو هاواڵتیان بەبێ جیاوازی تیایدا بەشدارن وەک تۆڕێکی کۆمەاڵ
 بۆ دابینکردنی پێداویستیە لۆکاڵی و سەراسەریەکان. 

 بەآلم بەپێچەوانەوە وەک دەبینین لە دەوڵەتی سۆڤیەتدا "دەوڵەتی سیاسی" تۆخ 
دەبێتەوە وەک بەشێک لە مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و "دەوڵەتی ناسیاسی" 

انە  چونکە حزب جێگای هەموو ئۆرگ ،ەهیچ شوێنێکی سۆڤیەتدا دەرناکەوێل
 ئیداریەکانی چینەکەی گرتەوە و کردنی بە ئۆرگانی حزبی و کرانە پاشکۆی حزب. 

ەری و دواتر یەک کەسدا دەسەاڵتە لەدەست یەک حزب و یەک ڕاب  چڕ کردنەوەیئەم  
سی سۆشیالیزمی دەوڵەتی دروستکرد کە گونجاو بوو لەگەڵ مۆدیلی مۆدێلێکی سیا

ئابوری سەرمایەداری دەوڵەتیدا. دواتر ئێمە دێینە سەر ئەم مۆدێلە ئابوریە بەاڵم 
دەسەاڵتدا بکەین گرنگە سەرەتا باسێک لە دەوری ئەم مۆدیلە سیاسیەی حزب لە 

 
 

، چاپی دارالتقدم، مۆسکۆ. بەزمانی  ، ١٢٦لەی لینین، هەڵبژارد ٧بەرگی لینین، دەوڵەت و شۆڕش،  108

 عەرەبی. 
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ۆڕانی حزبی بەلشەفی لە حزبی کرێکاران و شۆڕشی نیەتی گهۆی چۆ  بووەکە چۆن 
 سەرمایەداری دەوڵەتی.  بەڕێوەبەریسۆشیالیستیەوە بەرەو حزبێکی بیرۆکراتی و 
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 حزبی بەلشەفی لەدەسەاڵتدا چۆن دەگۆڕێ؟ 
 دیکتاتۆری ناو حزب لە دیکتاتۆری حزبیەوە بۆ  
 

کۆمیتە   اتی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا، شوراکان ووە لەک  ١٩١٧لەدوای شۆڕشی شوباتی   
کارگە و کۆمیتەی شۆڕشگێڕی سەربازان و جوتیاران لە سەرتاپای واڵتدا دروست 
دەبن و جێگا بە دەسەاڵتی حکومەتی بورژوازی کاتی و سوپای پیشەیی لێژدەکەن. 

شگێڕانەیە بەرەو دەسەاڵت دەبەن و لە نێو ئەو ئۆرگانە بەلشەفیەکان ئەم ڕەوتە شۆڕ
کەچی لە کاتی  جەماوەریە شۆڕشگێڕانە تازانەدا زۆرایەتی بەدەست دێنن.

ئەم هێزە  حزب، تاهەموو دەسەاڵتگرتندا لەجیاتی فراوانکردنەوەی ڕیزەکانی 
شۆڕشگێڕەی چینی کرێکار بگرێتە خۆی، بە پێچەوانەوە دەست دەکەن بە پرۆسەی 

کسیۆنەکانی جیاواز سازی و دەرکردن لە ناو حزبدا و دواتر قەدەغەکردنی فراپاک
هێشتنی دەوری کۆمیتەی کۆنترۆڵی کرێکاری لەخەتی دەستەی ڕابەری و دواتریش نە

و دانانی تاک بەڕێوەبەری لە کارگە و پاشکۆیەتی سەندیکا کرێکاریەکان بۆ حزب و  
انەوەی پۆست و پلەداریە هەڵبژاردن لە ناو سوپا و گێڕ سیستمیالبردنی 

 سەربازیەکان.  
بۆچی حزبێکی ەدەن و  سەرچاوەکەی چیە؟ انە بۆچی ڕوودئەم گۆڕانکاری 

 بەرەوشۆڕشگێڕی کرێکاری لە جیاتی کۆکردنەوەی سەرجەم هێزی چینەکە 
 ؟دروستکردووەلەبەشێکی زۆری ئەو هێزەی شۆڕشی  دەچێ خۆجیاکردنەوە
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لەسەر مۆدیلی سیاسی دەسەاڵت الی بەلشەفیزم وتمان، کە ئەم   پێشوودالە بەشی   
تۆریەتی حزبە لەجێگای دیکتاتۆری چینی پرۆلیتاریا. کەواتە حزب دەبێ مۆدێلە دیکتا

یەت بدا بەوەی کە ئەو لە جێگای چینی کرێکار مافی حوکم کردنی هەیە.  شەرع
دان بە نوێنەرایەتی  ئەمەش ناکرێ بەبێ لێسەندنەوەی ماف لە چینەکە خۆی و ڕەوایەت

کە ئەم نوێنەرایەتیە قبوڵ کردن لە هەموو ئەو بەشانەی تری چینەکە    ڕێگریحزب و  
وا نەبێ ناتوانرێ دیکتاتۆریەتی حزب وەک دەسەاڵتی کەمایەتیەک  ناکەن. ئەگەر 

پیادەبکرێ. هەربۆیە ئەم پرۆسەیەی سەپاندنی مافی نوێنەرایەتیەی کەمایەتی حزب،  
بەلشەفی کرێکاریدا و چ لەکۆمەڵگەدا، وەک نوێنەرایەتی تاقانە  دەبێ چ لەناو حزبی 

 ناگۆڕێ، چونکە هیچ لەم ڕاستیە  نوێنەرایەتیەێ. هەڵبژاردنی ئەم خۆی بسەپێن
دەسەاڵتی لە ڕاستی دا بەاڵم  ،هەڵبژاردن دێتە سەرکار ڕێگەیبورژوازیش بە 

ا بریتیە لە بنەڕەتی لە کۆمۆنیزمد  مەسەلەی ەکە بەسەر کۆمەڵگەدا. ی کەمایەتی
ئازادانە لە  بەشداری هەموو چینی کرێکار لە دەسەاڵتی سیاسی و لە بەشداری

نەک هەڵبژاردنی نوێنەرانێک کە لە جیاتی  ،بەرهەمهێنانی ژیانێکی ئازاد و یەکساندا 
 سیستمینوێیە کە جیاوازە لە  سیستمێکیئەوان حوکم بکا. ئەمە بنەمای 

 هەڵبژاردنەوە بێ یان دیکتاتۆری ڕاستەوخۆ.  لەڕێگایدەسەاڵتدارێتی کەمینە جا چ 
دا دەچێتە پێشەوە کە لەناو حزبی کرێکاری بەلشەفی با بزانین چۆن ئەم پرۆسەیە  

 پاشکۆینوخبەیەک دەبنە هەموو کارەی حزبەکە و کرێکاران لەم حزبەدا دەکرێنە 
 ئەم نوخبەیە؟ 

تدا و پرۆسەی ی چینی کرێکار لەدەسەاڵڕۆڵکێشە ناوخۆیەکانی حزب سەبارەت بە  
دەگاتە ئاستی ڵەتدا و دەو بەڕێوەبردن ئەم چینە لە ئیدارە و  خستنە الوەی ڕۆڵی

دوو فراکسیۆنی ناڕەسمی؛ "ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری" و "ناوەندی  دروستبوونی
. ئەم دوو فراکسیۆنە دژ بە سیاسەتی حزب دەوەستنەوە لە پەراوێز دیموکراسی"
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گرەی دەیەمدا بە پێشنیاری لینین بڕیارنامەیەک . بەاڵم لە کۆنخستنی چینی کرێکاردا
ڕادەسپێرێ کە هەرجۆرە فراکسیۆن   ناوەندییتەی کۆمی "کۆنگرە دەردەکرێ کە 

، وبەم پێیە کۆنگرە هەموو ئەو گروپانەی لەسەربنەمای پالتفۆرمی   پاکتاو بکابازیەک  
کرێکاری" و "ناوەندی  لەچەشنی"ئۆپۆزسیۆنی بوون )جۆراوجۆر دروست 

جیاوازی هەڵوەشانەوەیان ڕادەگەیەنێ و کەسانێک  تر( بەبێاسی" و ئەوانی دیموکر
 109ەکرێن." ەرپێچی ئەم بڕیارە بکەن بێ ئەمالوال لە حزب دەردس 
دەرکردنەکانیش دەبێتە شەپۆلێکی بەرفراوان لە ناو حزبدا کە هەموو ئاستەکانی  

ژمارەی  ١٩١٧حزب دەگرێتەوە. لە کاتێکدا حزب لە کاتی شۆڕشی ئۆکتۆبەری 
  ١٩٢١نە لە ، ئەم شەپۆلی دەرکرد هەزار ٧٠٠بە  بووهەزارەوە  ٢٥ئەندامەکانی لە 

کە تەنیا   ،ەوەنئەندامی حزب ما  وەکدا نیوەی ئەم ژمارەیە  ١٩٢٤پێکرد لە  کەدەستی  
 110.هەزاربوون ٣٥٠

 ٥ ولە  ،کەسی ڕابەریان ٢کەسی ناڕازی فراکسیۆنی "ئۆپۆزسێۆنی کرێکاری و  ٢٢ 
بڕیاری دەرکردنی کۆمیتەی  111دەردەکرێن.   ،یان کە لە ناو ڕابەری حزبدا دەبنەکەس 

ئەندامانی    "دەرکردنی، کە دەڵێ؛  ئاسان کاری بۆ دەکرێم بڕیارەی حزبدا  ە ل  شناوەندی
کۆمیتەی ناوەندی بە بانگێشتی هەموو  پلینۆمی ڕێگەی لەکۆمیتەی ناوەندیش 

لەسەر  دوو ئەگەر ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی و ئەندامانی کۆمیسیۆنی پشکنین.
یە بڕیاری دەرکردن یان سێی ئەو کۆبونەوەیەی بەرپرسترین ڕابەرانی حزبی تێدا 

 
 

لینین، پرۆژەی سەرەتایی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حزب سەبارەت بەالدانی سەندیکالیستی و   109

 ، فارسی، منتخب اثار. ٧٨٩- ٧٩٠، ل ١٩٢١ئانارشیستی لەحزبدا،ساڵی 
 ئینگلیزی زمانی بە  ستالین،، شۆڕشی ڕوسیە، لە لینینەوە تا   ٦٩-٦٨ل   ، ئی هێچ کار 110
 هەمان سەرچاوە  111



 کۆمۆنیزمی نوێ 

154 
 

ەندیان بۆ قۆناغی یەدەکی کۆمیتەی ناوەندی  وهێنانەخوارەوەی ئەندامی کۆمیتەی نا
  112دا، ئەوا بڕیارەکە جێ بەجێ دەکرێ."

 ؛لینین بۆ دیفاع لەم سیاسەتی پاکسازیە لە وتاری "دەربارەی پاکسازی حزب" دەڵێ 
لەوانە بەهۆی ئابوری نوێ   " پاکسازی حزب وادەردەکەوێ کارێکی زۆر پڕبایەخ بێت.

توانای بەرهەمهێنەری کار و دیسپلینی    کە پێویستی زیاتر بە زیادکردنی(  NEP) وە  
و ، وە یاخود بۆ دەرکردنی ئەوانەی خەڵک بە بیرۆکراتیان دەزانێ و بە نیاز کار

 ١٩٢١- ١٩١٨، هەروەها بەهۆی ئەوەی نووساندوەپلە خۆیان بەحزبەوە  هەڵپەی
 ٩٩لەو ٪  تە ڕەوتێکی زاڵ لە نێو چینی کرێکاردا. پاکسازی حزبمەنشەفیەکان بونە

 113ناوحزب."  چوونەتە ١٩١٨لەو مەنشەفیکانەی دوای 
ئەم قسانەی لینین نیشانی دەدا کە حزب جێگای هەموو شتێکی گرتۆتەوە و ئابوری  

و خەباتی چینی کرێکار هەمووی بەدەوری حزبدا چڕبۆتەوە و کۆمەڵگەیەکی حزبی 
کە لەجێگای چینی کرێکار کاردەکا و هەروەها ژیانی سیاسی  دروستکراوە

 کورتکراوەتەوە لە پەیڕەوکردنی خەتی ڕەسمی حزبدا. 
توانای بەرهەمهێنەری کار و   حزب پێویستی بە "زیادکردنی لە کاتێکدادەبینین  

لە بەرهەمهێناندا گوێڕایەڵی  شێوەیەدیسپلینی کار"ە، ئەوا دەبێ ئەندامەکانی بەم 
خاوەنی کۆمەڵگەن و  و دەوڵەت. ئەمە مۆدیلی سۆشیالیزمێکە حزب ەنکبحزب 

اری کرێکاران لە بەرهەمهێناندا بەپێی ئەوان دیسپلینی کار دیاری دەکەن. بەاڵم بەشد
کۆمۆنیستی بەرهەمهێنان کە  سیستمیدەستوری حزب لە ناوەرۆکدا جیاوازە بە 

 
 

112
پرۆژەی سەرەتایی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حزب سەبارەت بەالدانی   ٧٩٠لینین، ل ، 

 ، فارسی، منتخب اثار. ١٩٢١سەندیکالیستی و ئانارشیستی لەحزبدا،ساڵی  
 ، فارسی، منتخب اثار. ٨٢١"دەربارەی پاکسازی حزب" ،ل  لینین،  113

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/sep/20.htm 

 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/sep/20.htm
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. بەپێچەوانەوە هیچ ەهەمووانلەسەر خواستی بەشداری ئازادانە و وشیارانەی 
پاسەوانێکی حزبی ناتوانێ دەستوەرداتە ناو بەشداری ئینسانەکان لە بەرهەمهێنانی 

کۆمۆنیستی بەرهەمهێناندا. لێرەدا پێچەوانە بۆتەوە کە  سیستمییاندا لە ژیانی خۆ
هێزێکی حزبی دیاری دەکا کە دەبێ کرێکاران چەند توانای بەرهەمهێنان و سەعاتی  

اد بکەن و چۆن وەک سوپایەک پابەندبن بە دیسپلینی خاوەنکارێکەوە  کارکردنیان زی 
 کە ناوی حزبە.  

ۆمپانیا و خاوەنی داهات و هۆیەکانی بەرهەمهێنان و ک بووەتەهاوکات حزب لێرەدا  
سەرچاوەکانی بژێوی، هەربۆیە بوەتە شوێنێک بۆ گەیشتن بە پلەوپۆست و 

ی وەزیر و  و چینتوێژ دروستبوونیبیرۆکراتیزمی حزب سەرچاوەی 
کاربەدەستەکانە.لێرەدایە کە ناکۆکی دیکتاتۆریەتی حزب و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا 

ەکەوێ. ئەگەر هۆیەکانی بەرهەمهێنان و گواستنەوە بکرێتە موڵکی بەزەقی دەرد
دەوڵەت و دەوڵەتیش موڵکی حزب بێت یان لەژێر سایەی دیکتاتۆریەتی حزبدا بێت 

تە ئەو شوێنەی کە پۆستەکانی و ئیمتیازاتەکانی بۆ ، ئەوا بێگومان حزب دەبێ
گرێتەوە وەک ئەندامانی حزب دەبێ و حزب جێگای چینی دەسەاڵتداری پێشوو دە

خاوەنی هۆیەکانی بەرهەمهێنان. ئەم سۆشیالیزمە دەوڵەتیەش دەبێتە سەرچاوەی 
دروستکردنی جیاوازی چینایەتی بەپێی خاوەندارێتی حزبی بۆ هۆیەکانی  

لەم سیستمی سەرمایەداریە دەوڵەتیەدا پلە و پایەی حزبی جێگای  .نانبەرهەمهێ
پلەوپایەی   سیستمیپەیوەندی بەرهەمهێنایش لەژێر سایەی    مافی خاوەندارێتی تاکە

حزبیدا بریتی دەبێ لە کاری کرێ گرتەیی کرێکاران بۆ حزبی خاوەندارانی هۆیەکانی 
ە سەرچاوەی دەرکەوتنی ئەو بەرهەمهێنان و دەوڵەتی دیتکاتۆری ئەو حزبە. ئەم

پاکتاوکردنی   یاریدەڵێ "بڕبیرۆکراتانەی حزبە کە خەڵک لێیان بێزارە و وەک لینین  
حزب"! لەمانە دەدا. بەاڵم بێگومان وەک بینیمان بەدەرکردنیان نەک کێشەی 
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بیرۆکراتیزم لە سۆڤیەت چارەسەرنەکرا، بەڵکو حزب و دەوڵەت بەبێ ئەم 
کۆمەاڵیەتی تۆڕی    نەسیج و  نی حوکم بکەن، لەبەرئەوەی ئەوانبیرۆکراتیزمە نەیاندەتوا

، هەروەک وەک هال ن، سۆشیالیزم لەسەرەوەمۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بوو
 114دەڵێ.  Hal Draper   دراپەر

ئەندامێک هاتە ناو  کە، هەرهاوکات بیانویەکی تری ئەم پاکتاوکردنە نیشانی دەدا  
ێ بەناوی مەنشەفیک و سۆشیال شۆڕشگێڕەوە حزب و ڕای جیاوازی هەبوو ئەوا دەب

مەنشەفیەکان   ١٩٢١-١٩١٨ی نەت پاکتاوکردن بۆ ئەوەیە کە "ئەوەدەربکرێ. تەنا
لەو  ٩٩ڕەوتێکی زاڵ لە نێو چینی کرێکاردا. پاکسازی حزب لەو ٪ بوونەتە

چونەتە ناوحزب". ئایا ئەگەر بەشێک لە کرێکاران خۆیان    ١٩١٨مەنشەفیکانەی دوای  
زاڵ فی یان هەر ڕەوتێکی تری سیاسی بزانن و لەناو چینی کرێکاریشدا بە مەنشە

ئەمانە بگرێتەخۆ و بەشداریان پێ بکا لە دەسەاڵت و  ارییکرێک، پێویستە حزبی بن
و خەبات دژی بورژوازیدا یاخود دەبێ هەموویان دەربکرێن و حزب لە  بەڕێوەبردن

٪ ٩٩ەری کرێکاران دەزانن و تەنها خەت و گروپێکدا بمێنێتەوە کە خۆیان بە نوێن
ی گرنگن لە چینی ئەوانی تر دەربکا بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئەمانەش بەشێک

 کرێکار؟ 
بێگومان ئەم سیاسەتەی لینین و حزبی بەلشەفی نمونەی کارکردنی سێکتاریزمە لە  

 ، نیشانمان دەدا کە چۆن کەمایەتیەک لە دەوڵەتدا زۆرینەی چینی کرێکاردەسەاڵتدا
 پەراوێز دەخا. 

 
 

 بە زمانی ئینگلیزی.  دوو ڕۆحی سۆشیالیزم، هال دراپەر، 114

marx.htm-https://marxists.catbull.com/archive/draper/1966/twosouls/3   

https://marxists.catbull.com/archive/draper/1966/twosouls/3-marx.htm
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مەسەلەیەکی تری ناوحزب کێشە لەسەر دەسەاڵتی کۆمیتەکانی کارگە و سەندیکا  
   کرێکاریەکانە. 

بێگومان پاکتاوکردنی ئەمانە نمونەیەکە لە دیکتاتۆریەتی حزبی. حزب چیتر ئەو  
ئامڕازە نابێت کە سەرجەم ئەم چینە بە هەموو جیاوازیەکانیەوە بەرەو بەشداری 

ت و ئیدارە و ژیانی سیاسیدا دەبا، بەڵکو سێکتێکی ەڕێوەبردنی دەوڵەسیاسی لە ب
دیاریکراو و نوخبەیەکی سیاسیە کە حزب دەکاتە ئامڕازی بردنە سەرەوەی دیسپلین 

 لە بەرهەمهێناندا و نەهێشتنی دەنگی جیاوازی سیاسی لەم دامەزراوە سیاسیەدا.
سەر کرێکاران بێت بە لێرەوە دەردەکەوێ کە حزب لە جیاتی بزوێنەری شۆڕشی 

خۆی دەبێتە دەزگایەکی بیرۆکرات و   ، کۆندا بەڕێوەبردنی دامودەزگا و شێوازی 
جێگایەک کە دەسەاڵت و دەوڵەت لە پێناو بەرژەوەندی ئەندام و بەرپرسەکانیدا  

کە شۆڕشی ئۆکتۆبەر مۆدیلێکی نوێ لە کۆمەڵگە بێنێتە  بڕیار بوو. بەکاردەهێنرێت
اوبەرێت و کۆمەڵگەی چینایەتی لەناوبەرێ، ەموو چینەکان لەنئارا کە ئیمتیازاتی ه

 نەک حزب و کەمایەتیەکی تر بەناوی کرێکارانەوە بکاتە خاوەنی ئیمتیازی دەوڵەت.
ئێمە دوای بەشی بەرنامەی ئابوری بەلشەفیەکان دەچینەوە سەر ناوەرۆکی ئەم  

یکادا گە و سەندەکانی کارتکێشەیە، کە ئایا دەسەاڵتی کارگە دەبێ لەدەست کۆمی
 باسەکەمان  حزبی یان سەرمایەدارێک؟ بەاڵم لێرەدا کە  بەڕێوەبرێکیێ یان تاک ب

ئەم بڕیارەی لینین  پێویستە ،پەیوەندی بە ئازادی و پاکتاوکردنی ناو حزبەوە هەیە
  ، دا بە بەڵگەیەک لەسەر مۆدیلی حزبی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بزانین١٠لە کۆنگرەی 

،  هەبێ ێکی نیە کە ڕایەکی جیاوازیان وڵکردنی کرێکارانکە تەنانەت توانای قب
مەنشەفیک بن یان هەر شتێکی تر. ئەمەش سەرچاوەی ئەو سێکتاریزمەیە کە مۆدیلی 

مایەی دروستکردنی ئەو  بووەبەلشەفی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا دروستی کرد و 
و بۆ  جۆرە حزبانەی کە لەدەسەاڵتدا دیکتاتۆری تاک حزبیان پەیڕەو دەکرد 
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سێکتاریستیەکانیان لە ئاستی  جیابوونەوەەت و نەریتی هەمیشەش سون
ئەنتەرناسیونالیزم و لە نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی واڵتە جۆراوجۆرەکاندا چاند و تا 

 ئێستاش نەریتێکە درێژەی هەیە. 
بەکورتی ئەم ئەزمەی پاکتاوکردنەی حزب ڕەوتی شکستی شۆڕشی ئۆکتۆبەر و  

یەتی کۆن نیشان دەدا. بیرۆکراتیزم لەم  سیاسی حوکمی کەما سیستمیگەڕانەوەی 
 جیابوونەوەکە حزبی بەلشەفی لە چینی کرێکارەوە دێت نەک هۆکاری  جیابوونەوەی

وەک دەڵێن تەنیا بیرۆکراتیزمی ستالینی بێت. ئەم نەخۆشی بیرۆکراتیزمە خۆی 
ر و  حزب و دەزگاکانی دەسەاڵتە لە جەماوەری کرێکا جیابوونەوەیئەنجامی 

بنەماکانی دەسەاڵتدارێتی کەمایەتیە  دروستبوونەوەیسەرلەنوێ زەحمەتکێش و 
 بەسەر زۆربەی کۆمەڵگەدا. 

سەرکوتی نەیارانی سیاسی  هاوکات ،حزببێگومان جگە لە پاکتاوکردنی ڕیزەکانی  
بەڕێوەبرا و بەتایبەت ئەو هێزانەی نێو چینی کرێکار و جوتیاران کە پێشتر دەوریان  

.  هەبووردنی شوراکان و سەندیکا و کۆمیتەکانی کارگە و سەربازاندا لە دروستک
بەمەش دیکتاتۆریەتی تاک حزبی جێگای دیکتاتۆریەتی چینەکەی گرتەوە و ئازادیە 

 ۆمەڵگەی سیاسی نوێ بەرەو ئاوابوون چوون. سیاسەکان و ک
بە  ڕێگەنمونە زۆرن لەوەی چۆن نەک لە ناو حزب بەڵکو لەدەرەوەی حزبیش  

نگی جیاوازی سیاسی نەدراوە و تەنانەت هەرچی کرێکارانی ناو نەوەی دە کۆبو
سەندیکاکانیشە بەناوی مەنشەفیکەوە وەک خەتەری جدی بۆسەر شۆڕش دانراون. 

ئەوانەی کە ئاشکران و  شۆڕشگێڕ(،و ئێس ئارەکان)سۆشیال  مەنشەفیک  "ئێمە
 115ین."  لە زیندان ڕادەگر داپۆشیوە،ئەوانەی کە بە سەرپۆشی "ناحزبی" 

 
 

 ، فارسی، منتخب اثار. ٨١٢لینین، دەبارە مالیات جنسی، ل  115
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هەڵسوڕاوانی سیاسی لە سۆڤیەت ئیتر  کردنی ی و زیندان دواتریش ئەم دەرکردنە 
 سەرکوتی سیاسی.  سیستمیدەبێتە بەشێک لە 

کاتێک ستالین وەک سکرتێری حزب دیاری دەکرێ وە شە "١١یانزدە کۆنگرەی "لە  
کە  دەسەاڵت لە دەست دەزگاکانی حزبی تاقانە و تا  چڕ بوونەوەیو بەمەش پرۆسەی  

لە   هەر وەک تۆنی کلێف ئاماژەی پێ دەدا کە پێشتر  سەرکردەدا زیاتر دەردەکەوێ.
زمدا و  جێگای بیرۆکراتی  بەهێزبوونیتەنیا لەگەڵ    ،پۆستە گرنگ نابێ  "ئەم  ناو حزبدا

 116کۆنترۆڵی پەیکەرەی هەرەمی حزبی لەالیەن سەرەوە نەبێ."
رنگی پەیدا دەکا" لە ساڵی دواتر پۆستەکانی تریش لەالیەن حزبەوە بەهەمان شێوە گ

٪  ٧٣.٧ بوو بە ١٩٢٥، لە حزبدا بوونکارگەکان لە  بەڕێوەبەرانی٪ ٢٩تەنیا  ١٩٢٣
٪ لە ئەندامانی یەکێتی ٨١.٥ مۆنۆپۆلیەکان، وئەندامانی ئیدارەی یەکیتیە 

پرۆژە گەورەکان ئەندامی حزب بوون . لە سوپاشدا   بەڕێوەبەری٪  ٩٥سەرمایەکان و  
، و لەساڵی بوون ٪ ئەندامی حزب ١٠.٥ ١٩٢٠سور لە ساڵی سەرۆکەکانی سوپای 

٪ وە ئێستا ٧١.٨بو بە ١٩٣١لە ٪ و ٥١.٥بو بە  ١٩٢٩٪ لە  ٣٠.٦ بوو بە ١٩٢٤
 117بێگومان هەموو ئەندامی حزبن." 

دوای سەکتەی مێشکی  جاری یەکەمی، دەبینێ ئەم   بووەتەوەتازە چاک    لینین، کە 
ئاستی گەشەی "بیرۆکراتی لە ناو دەوڵەت پرۆسەی دیکتاتۆریەتی حزبیە گەیشتۆتە 

کە دەسەاڵت کاتێک  ،بەڕاستی لە شەخسیەتی ستالین بێ باوەڕ دەبێ ەو ،و حزبدا
 بوونیئەم پرۆسەی بیرۆکراتی    بەاڵم  و ئۆتۆریتەی مەکتەبی ستالین دەبینێ لە حزبدا.

نین حزب و دەوڵەت گەیشتۆتە قۆناغێک کە لینین هیچ کارێکی بەرامبەرپێنەکراوە. لی
 

 
 سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا، بەزمانی عەرەبی. ، ٧٠تۆنی کلێف ،ل 116
 عەرەبی. بەزمانی ، ٧١ل تۆنی کلێف ، سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا،  117
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دەستەی  ئاگاداربکاتەوە، بەاڵملە وەسێتنامەکەیدا دەیەوێ حزب لەم مەترسیانە 
یەن لینینەوە ڕەخنەیان لێگیراوە ڕێگە نادەن کە وەسێتنامەکەی لەال ڕابەری، کە

لینین لە کۆنگرەی دوای مەرگی لینیندا بخوێنرێتەوە، سەرەڕای ناڕەزایەتی 
 زب.کرۆبسکایای هاوسەری بەم بڕیارەی ڕابەری ح

کە ستالین لە کاتێکدا  ئاڵوگۆڕەکانی دوای مەرگی لینین زۆر فراوانتر و مەترسیدارترە   
و سانسۆری هەموو دەزگاکانی حزب دەکا و مۆدیلی سۆڤیەت لە دیکتاتۆری   کۆنترۆڵ

ساڵ   ٣٠وەکو سکرتێری گشتی    وە  ،حزبیەوە بەرەو دیکتاتۆری فەردی ستالینی دەبا
ی ئەندامانی ڕابەری حزب بە ناوی  ( ٤لەسەر  ٣) لەم پۆستەدا دەمێنێتەوە و

 . 118لە سێدارە دەدرێن دا دەردەکرێن و ١٨و ١٧"دوژمنانی گەل" لە نێو کۆنگرەی 
باسی گەشەی ئەم مۆدیلە حزبیە ناکا، چونکە   دووبارە کردنەوەیبە    پێویستلێرەدا   

دا  هەرکام لە ترۆتسکی و تۆنی کلێف و ئی هێچ کار و ئەوانی تر لە نوسینەکانیان
کە ئەم دەورەیە لە ژیانی   پێویستە. بەاڵم باسکردووەوردودرشتی ئەم دەورەیان 

حزبی بەلشەفی لە سایەی ستالیندا بە لێکدانەوە لەسەر دەوری ئەم حزبە لە ژیانی  
دەوری شەیتانی شەخسیەتێک   هەڵسەنگێنین، نەکسیاسی و ئابوری چینی کرێکاردا  

ئەو جۆرە لە حزب و دەوڵەت و ئابوری  لە مێژوودا. مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی
ەرمایەداری دەوڵەتی پێویستیەتی و دەوری تاکەکان لەم دروست دەکا کە س 

پرۆسەیەدا هەرچەند گرنگە بەاڵم تەنیا هۆکار نیە و بەڵکو خۆی بەشێکە لە بەرهەمی 
دەچێتە  تێدا خەباتی چینایەتی  کۆمەاڵیەتیەیە کەئەو پرۆسە سیاسی و ئابوری و 

  پێشەوە.
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ی ستالینی، بەاڵم ئەو ئەم ترۆتسکی سەرەڕای ڕەخنە دروستەکانی لە بیرۆکراتیزم 
بیرۆکراتیزمە وەک بەشێک لە پرۆسەیەک نابینێ کە مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی 

تیایدا. ترۆتسکی  بەشداربوونو خۆی و لینینیش  درووستکردوەو دیکتاتۆری حزبی 
ی حزب لەپاڵ لینیدا ، ئەوکات   ١٠رەی  خۆی وەکو بەشدارێکی ئەم سیاسەتانەی کۆنگ

"ئێمە شورای نوێنەرانی خەڵکمان هەیە، بەاڵم کاری ئەوانیش   کە؛وت  لە کۆنگرەدا دەی
دەبێ لەژێر کۆنترۆڵدا بێت. بەاڵم کۆنترۆڵ لەالیەن چ مەرجەعێک؟ کۆنترۆڵی چینی 

ناوەندی حزب دەبێ شمایل؟ نا. کۆمیتەی کرێکار وەک جەماوەرێکی بێ شکڵ و 
دا بانگ   ( ۆلەندەئاشتی لەگەڵ دەوڵەتی پ ڕێکەوتنی )مەسەلەیە ارەت بەم سەب

 پێویست بکرێ تا سەبارەت بەم مەسەلەیە باس بکا و بڕیار دەرکا و وەالمێکی 
کشتوکاڵ، کۆکردنەوەی   بەکاردێنین؛ لەبداتەوە..هەمان شێوە لەمەسەلەکانی تریشدا  

 119ا." مەیدانەکانی ترد تدارک ( و لەهەموو )پیداویستی 
دەیەمین کۆنگرەی حزبدا  ەل کرێکاری"ترۆتسکی لە هێرش بۆسەر "ئۆپۆزسیۆنی  

مەیدان. بتی لە  هاتۆتەکرێکاری بە دروشمی مەترسیدارەوە  "ئۆپۆزسیۆنی دەڵێ
بنەما دیموکراتیەکان دروستکردوە و مافی کرێکارانی لەهەڵبژاردنی نوێنەراندا  

تۆری خۆی پیادەبکا، ابێ دیکتاکە حزب ن شێوەیەک حزبەوە. بەخستۆتە سەروو 
اتۆریە بەشێوەیەکی کاتی ناکۆک بێت بە دیموکراسی تەنانەت ئەگەر ئەو دیکت

 120. "کرێکاری 
 

 
   ئارنست ماندل، دەربارەی بیرۆکراسی، تیۆری "جێنشینی"، فارسی.  119

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm 
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  ترۆتسکی پشتیوانی لە مافی کاتی حکومەتی کرێکاری کرد  شێوەبەهەمان  
" لەپێناو سەربازگیری و میلیتاریزەکردنی کار وەک ئامڕازی پرۆلیتیری ئەسپارتای"

   121." کارکردن توندوتۆڵی
دا لینین و  ١٠کە لە کۆنگرەی  بووەئەمە سیاسەتی ڕەسمی حزبی بەلشەفی  

  سیاسەتانەی، کە ئەم  بوونیو پاساوی کاتی  هەمووانەوە بوونترۆتسکی لە پێش 
 ناتوانێ حزب لە چینی کرێکار و دیموکراسی شورایی و کرێکاری جیادەکاتەوە ،

ئەمانە سیاسەتێک بوون نجامە بگۆڕێ کە  کاتی شەڕ" هیچ لەو ئە  بەهۆی " پێویستی
حزبی بەلشەفیان لە حزبی شۆڕشی کۆمۆنیستیەوە گۆڕی بۆ حزبی بیرۆکراتی 

 سۆشیالیزمی دەوڵەتی. 
کە   نەبووەکەواتە مەسەلەکە دەرکەوتنی شەخسیەتێکی دیکتاتۆری وەک ستالین  

تی شۆڕشی بەرەو شکست برد. بەڵکو خودی دەرکەوتنی ستالین و سەرکەوتنی ڕەو
بەرهەمی ئەو مۆدێلە سۆشیالیزمە دەوڵەتیە بوو کە بەلشەفیزم  ستالیسنیستی 

 نوێنەرایەتی دەکرد و وەک مۆدێلێکی سیاسی وحزبی و ئابوری پیادەی کرد.  
دیکتاتۆریەتی حزبی لەکۆمەڵگەدا بێگومان پێویستی بە حزبێکە کە  سیستمی 

لەسەر بێک کە کۆمەڵگە میکانیزمی کارکردنی ناوخۆشی دیکتاتۆریانە بێ. واتە حز
، پێویستی بە دەزگایەکی حزبیشە کە  بەڕێوەببابنەمای دەسەاڵتدارێتی کەمایەتیەک 

دەسەاڵت و ئیمتیازاتی نوخبەیەکی ناوخۆی حزب دابین بکا، بەم پێیەش بەرژەوەندیە  
سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانیان لە ڕێگەی ئەو حکومەتە کەمایەتیەوە دابین 

 سیستمێکیسیاسی کۆمەڵگە دەگۆڕێ بە    سیستمیە  ەوانەوە حزبێک کدەبێ. بە پێچ
بەشداری ڕاستەوخۆی هەموو هاواڵتیان ئیتر ئیمتیازاتێکی چینایەتی نامێنێتەوە 
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بیپارێزێ و هەربۆیە میکانیزمی کارکردنی ناوخۆی بریتی دەبێ لە فراوانکردنەوەی 
ئیدارەی حزب و  بەشداری ڕاستەوخۆی ئەندامانی لە گۆڕانکاریە سیاسیەکانی 

ۆمەڵگەدا. حزب پێویستی بە بەشداری هەموو فراکسیۆن و بەشە جیاوازەکانی ک
  حزبیەکان، چینەکەیە لە ئیدارە و دانانی نەخشە و هەڵبژاردنی نوێنەرانی پۆستە 

. بەم پێیەش البردنی بەرپرسە حزبیەکان کارێکی دەیکەنهەربەو شێوەیەی شوراکان  
کان هیچ ئیمتیازاتێکی سیاسی و تنی پۆستە حزبیەئاسانی ئەندامان دەبێ و وەرگر

مادی نابێ و ئیتر حزب بریتی نابێ لە گروپێکی ڕابەری نەگۆڕ. هەربۆیە ئازادی  
سیاسی و ڕادەربڕین و فراکسیۆن و گروپی جیاجیای ناوحزب دەبێتە مافێکی سادە 

   و میکانیزمی جێبەجێکردنیشی دڵخوازانە و خود وشیاری و خود چاالکانە دەبێ.
لە پرۆسەی سەپاندنی دەسەاڵتی دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفیدا ئەم ناکۆکیانە   

دەردەکەون لە نێوان مۆدیلی حزبێکی کرێکاری کە دەیەوێ هەموو چینەکە بەدەوری 
کۆ سیستەمی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی زاڵدا  کردن بەسەرئامانجی شۆڕش 

ێگای نوخبەیەکەوە ە دەیەوێ لە ڕ بیرۆکراتیدا کحزبێکی مۆدێلی لەگەڵ  ،بکاتەوە
 ی چینی کرێکار مۆدێلێک لە سۆشیالیزم پیادە بکا کە ناکۆکە بە بەشداری زۆربە

نەخشەکانی دەکاتە ئیمتیازی بڕیار و دەوڵەت و ئۆرگانەکانی و  ەو ،لەدەسەاڵتدا
 کەمایەتیەکی حزبی.  

وە" چینەکە  "هەموو  دا  انەلەڕەوتێکی شۆڕشگێڕ  کە دەیەوێێکی کرێکاری  حزبمۆدێلی   
لەناو خۆیدا یەکگرتوو بکا و مانای واقعی دەدا بە حزبی چینی کرێکار زۆرجیاوازە 
لەو حزبە بەلشەفیەی کە تەنیا یەک بەش و یەک دەستە و یەک خەت نوێنەرایەتی  
دەکا و خۆی لە هەموو بەشەکانی تری چینەکە لەناو حزبیشدا جیادەکاتەوە و حزب 

 ن بە خەتی ڕابەری پاک دەکاتەوە.  ازەکاجیاو بۆچوونە لە هەموو گروپ و
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لەم بەشانەی مۆدیلی سیاسی و حزبی بەلشەفی لە دەسەاڵتدا نیشانماندا کە چۆن  
  بووە شکستی ئۆکتۆبەر پێش هەر ناڕۆشنیەکی ئابوری و بەرنامەیەکی ئابوری، بریتی  

ئیدارەی لە مۆدیلی بەلشەفیزم لە دەخاڵەت پێدانی کرێکاران لە سیاسەت و 
 سیستمیێنانی ئامڕازی حزب بۆ شۆڕشکردن بەسەر میراتی گەدا و بەکارهکۆمەڵ

وەک مارکس دەڵێ؛ "دەسەاڵتی سیاسی ئامڕازێکە بۆ حوکمی کەمایەتیدا. بەاڵم 
 سیستمیبەبێ تێگەیشتن لە چۆنیەتی شۆڕش بەسەر کەواتە  122ڕزگاری ئابووری" 

شۆڕشی تی شکسری سەرەکی ئابوری سەرمایەداریشدا ناتوانین لە هۆکارێکی ت
سۆشیالیستی ئۆکتۆبەر تێبگەین. هەربۆیە ڕەخنەکەمان دەبێ بچێتە سەر بنەما 
ئابوریەکانی ئەم مۆدێلە و پەیوەندی لەگەڵ چینی کرێکاردا. لێرەدا دوای باسی 
مۆدیلی سیاسی حزب دەچینە سەر مۆدیلی ئابوری حزب، کە تەواوکەری ئەو 

ی ناسینی ئەم دەوڵەتیە. دواسەرمایەداری  سۆشیالیزمی دەوڵەتی یان سیستمی
جیابونەوەی حزبی مۆدیلە سیاسی و ئابوریە لە کۆتاییدا دەچینەوە سەر چۆنیەتی 

 سیستمیبەلشەفی لە چینی کرێکار و لە شۆڕشی سۆشیالیستی ئەم چینە بۆ گۆڕینی  
 سەرمایەداری. 

 
 

 
 

 
 

 ، بە زمانی ئینگلیزی ١٨٦٤مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  122
The International Workingmen’s Association 1864General Rules, October 1864 

https://www.marxists.org/…/in…/iwma/documents/1864/rules.htm 
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١٦ 
 

 مۆدیلی ئابوری بەلشەفی چی بووە؟ 
 بەرنامەوە تا دەسەاڵت لە  

 
ەوەی لە مۆدێلی ئابوری سۆشیالیستی حزبی بەلشەفی تێ بگەین دەبێ باسی ئ بۆ

ئەوە بکەین کە جێگای چینی کرێکار لە بواری ئابوری و ئیداری دەوڵەتی بەلشەفیدا 
چیە؟ بزانین چ سیستمێکی ئابوری و بەرهەمهێنان لەڕوسیادا لەالی بەلشەفیەکان 

کۆتایی هێنان بە موڵکایەتی ا ایدادەمەزرێ و بۆچی پێی دەوترێ سۆشیالیزم؟ ئ
تایبەتی و شەخسی سەرمایەدارەکان و موڵکایەتی دەوڵەت بۆ هۆیەکانی بەرهەمهێنان 
و کارکردنی هەموو هاواڵتیەک وەک کرێکار و بەکرێی یەکسانەوە سیستمی 
بەرهەمهێنان دەکاتە سۆشیالیستی؟ ئایا بوونی بەرنامە و پالنی ئابوری و 

ەم بەپێی نەخشە و لەالیەن دەوڵەتەوە، لە دەست رهبەدابەشکردنی سەرمایە و 
شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و ئاژاوە و ئەزمەی بازاڕ و دابەزینی توانای کڕین 
و ئاستی گوزەرانی کرێکاران ڕزگارمان دەکا؟ ئەمانە ئەو پرسیارانەن کە ڕووبەڕوی 

ۆشیالیزمی س  لیبوەوە و بەلشەفیزم و مۆدییش  (٢١و  ٢٠)سۆشیالیزمی سەدەی 
ی گرتەوە و ئێستاش چین و کوبا و   ٢٠دەوڵەتی کە الیەک لە دنیای سەدەی 

بەرنامەی زۆرێک لە حزبە کۆمۆنیستەکانی گرتۆتەوە، تەنیا مۆدێلێک بووە کە زیاتر 
لەسەدەیەکە بە کردەیی بینیومانە و هێشتا لەناو مۆدیلی چەپ و سۆشیالیست و 

لێکدانەوە لەم تەجروبەیەی مۆدیلی  یەبۆکۆمۆنیستەکاندا ڕەواجی هەیە. هەر
سۆشیالیستی بەلشەفی و بەرنامە ئابوریەکەی گرنگیەکی زۆر و چارەنووسازی هەیە 
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ڕەخنە   . پێویستەکە جیاوازبێ لەم مۆدێلە  ، لە خستنەڕووی مۆدێلێکی نوێی کۆمۆنیزم
 بەرەو مۆدێلێکی جیاوازی سیاسی و ئابوریمان بەرێ.  لە سۆشیالیزمی دەوڵەتیی

 

 سۆشیالیزم لە بەرنامەی بەلشەفیدا  
 

 شکڵحزبی بەلشەفی وەک حزبێکی کرێکاری لە دڵی هەلومەرجێکی شۆڕشگێڕانەدا 
چینی کرێکار و جوتیار و سەرمایەداریش پێکەوە هەر سێ کە    ،و گەشەدەکا  دەگرێ

 ، چونکەبێڕزگاریان فیودالی دەیانەوێ لەدەست قەیسەریەت و ئەرستۆکراسی 
و هەر پێشکەوتنێکی کۆمەاڵیەتی   ەردەم گەشەی سەرمایەداریەبل  ڕێگرەقەیسەریەت  

 . تێگەیشتنی سۆشیالیستی باو لەڕوسیادا ئەوەو بەرقەرار بوونی ئازادی سیاسیدا
. سەرمایەداری لە ڕوسیادا گەشەبکا کە بۆ گەیشتن بەم سۆشیالیزمە پێویستە ووب

  بەوەی لیستەکاندا،بەاڵم جیاوازی حزبی بەلشەفی لەسیاسەتدایە لەگەڵ باقی سۆشیا
ئەم حزبە لە شۆڕشێکی دیموکراتی بورژوازیدا بەدوای گەیشتن بە دەڵێن 

 گرتنە دەستی دەسەاڵتەوە. گایێلەڕسۆشیالیزمەوەیە 
لە سێ قۆناغی جیای شۆڕشدا ئەم حزبە سێ دروشم بۆ گەیشتنە دەسەاڵت  

اران”دا لە اتۆریەتی دیموکراتی شۆڕشگێڕانەی کرێکاران و جوتیدیکت“ەوە، بەرزدەکات
وە “دیکتاتۆریەتی  ،١٩١٧هەموو دەسەالتێک بۆ شوراکان”ی نیسانی ” ،١٩٠٥

وەکو دەسەاڵتدارێتی حزبی بەلشەفی باس  ،ەوە١٩١٧پرۆلیتاریا” لە ئۆکتۆبەری 
   .دەکرێ

ئەم دروشمانە جەختکردنەوەیە لەسەر دەوری ڕابەری چینی کرێکار لە شۆڕش و  
لینین بەپێچەوانەی  ،وری هەر شتێک بێتدەسەاڵتی سیاسیدا. هەلومەرجی ئاب

سەر دەوری ڕابەری و گرتنە دەستی دەسەاڵت لەالیەن مەنشەفیەکانەوە، جەخت لە
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وەک  مانپێشودا ئەم مەسەلەیە٩و٨دوو بەشی  دەکاتەوە. لەبەلشەفیەکانەوە 
نتەرناسیونالی  یناسێنەرەوە و جیاکەرەوەی بەلشەفیزم لە سۆشیال دیموکراتی ئ

 باسکرد.  ەمدوو
وخۆیان وەک بەاڵم سۆشیالیزم لەم سێ دروشم و سێ قۆناغەدا مانایەکی ڕاستە 

ئابوری لە  سیستمیئابوری نیە، بەڵکو الی بەلشەفیەکان  سیستمێکیدامەزراندنی 
سەرمایەداریانەی ڕوسیایە. لەبەرئەوەی  دانیێگەشەپهەر سێ قۆناغەکەدا باسی 

 لە ڕێگەیالیزم ئامادەنیە و بەری ڕوسیا بۆ سۆشیکتۆهێشتا ئوبەالی ئەوانەوە 
بنەمای شۆڕشی ئابوری سۆشیالیستی  ەوەسەرمایەداری دەوڵەتیگەشەپێدانی 
 .  رێتفەراهەم دەک

هەربۆیە ئێمە لە لێکدانەوەماندا لە شۆڕشی ئۆکتۆبەر دەبێ ئەم بنەما ئابوریەی   
ەی شۆڕشی ڕوسیا لە بەرچاوبگرین و بزانین ئایا بەلشەفیەکان چۆن ویستویانە لە ڕێگ

 زرێنن؟گەشەی سەرمایەداریەوە سۆشیالیزم دامە
پەیوەندی    بیدۆزینەوەئەوەی ئێمە دەمانەوێ لەم لێکۆڵینەوەیەدا  وەک پێشتر وتمان  

نێوان سەرمایەداری دەوڵەتی و مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بەلشەفیزمە. لەم 
لی دەمانەوێ ئەوە بخەینە ڕوو کە لە ئەنجامی ئەم پرۆسەیەدا مۆدی گەیەوەێڕ

و سیاسیدا خاڵە هاوبەشەکانی لەگەڵ  سۆشیالیزمی دەوڵەتی لە ئاستی ئابوری 
سەرمایەداری دەوڵەتی و حکومەتی بیرۆکراتی سۆڤیەت و مۆدیلی حزبی بەلشەفیدا 

چۆن مۆدیلی سیاسی حزب و دەوڵەتی لەبەشەکانی پێشودا سەلماندمان کە چیە؟ 
شۆڕشی   نیشانماندا کە چۆن  و  دکر دیاری    ەکانیئابوریهەنگاوە    سیوچارەنوبەلشەفی  

واتە هێنانەئارای مۆدێلی دەسەاڵتدارێتی  ،بەرامبەر ئەرکە سیاسیەکانیکرێکاری لە
شکتی هێنا و هەربۆیە ئەرکی ئابوری سۆشیالیستیشی پەیڕەو هەموو چینی کرێکار 
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و مۆدیلی سەرمایەداری دەوڵەتی گونجاو لەگەڵ دیکتاتۆری حزبیدا  نەکرد 
 . جێبەجێکرد

تۆبەر دەبێ ئەم بنەما و ئەرکە  مە لە لێکدانەوەماندا لە شۆڕشی ئۆکیە ئێهەربۆ
، کە خۆیان قەناعەتیان  ئابوریەی بەلشەفیەکان لە شۆڕشی ڕوسیا لە بەرچاوبگرین

بزانین ئایا بەلشەفیەکان چۆن ویستویانە لە   ەو و بەرنامەیان بۆداناوە،  بووەپێی 
رێنن؟ وە ئەم لێکۆڵینەوەیەمان ڕێگەی گەشەی سەرمایەداریەوە سۆشیالیزم دامەز

لەم  وە دامەزراندوە؟بزانین بەلشەفیزم چ مۆدێلێکی سۆشیالیستی بۆئەوەیە 
لەگەڵ سەرجەم ئەم حزبە کرێکاریەدا پەیوەندی پرۆسەیەدا چ گۆڕانکاریەک بەسەر 

 ؟ ەوگرتوکاتێک دەسەاڵتی بەدەستەوە  ەوهاتوکرێکاردا چینی 
 

 ١٩٠٥  لەشۆڕشی یەکەمدا 
 ئەم  .هێزدەکابەدەسەاڵتی بورژوازی  "شۆڕش ؛دەڵێدا ١٩٠٥ە ساڵی لینین ل 

 123ناچاریە."   ،واتە سەرمایەداری  ،مەسەلەیە لە ڕژێمی کۆمەاڵیەتی و ئابوری ئێستادا
هەروەها دەڵێ"مارکسیستەکان بەتەواوەتی باوەڕیان وایە کە شۆڕشی ڕوسیە 

رمە دیموکراتیانە لە  خەسڵەتێکی بورژوازی هەیە. ئەمە مانای چیە؟ واتە ئەو ریفۆ
ڕژێمی سیاسی و ئەو ریفۆرمە کۆمەاڵیەتی و ئابوریانەی کە بۆ ڕوسیا خەسڵەتی 

ەڵوەشاندنەوەی سەرمایەداری نەک تەنیا هۆکاری ه خۆبەخۆ ،پەیداکردوە پێویستی 
و دەسەاڵتدارێتی بورژوازی فەراهەم ناکەن، بەڵکو بەپێچەوانەوە بۆ یەکەم جار  

، سەرمایەداری ئاسیاییفراوان و خێرای ئەوروپایی، ونەک  زەمینەی واقعی بۆ گەشەی  
 

 
 اثار. ،فارسی، منتخب ٢٤٦ۆڕشی دیموکراتیدا،ل دوتاکتیکی سۆشیال دیموکراسی لە ش 123
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ئامادە دەکەن و بۆیەکەم جار دەسەاڵتدارێتی بورژوازی وەک چینێک ڕێگەپێدەدەن."  
124 

 ، دەورانی ریفۆرمی بورژوازی بەسەردەبا"ئێستا ڕوسیا  ؛  دەڵێ  داش ١٩١٢ەساڵی  لینین ل
گەیویی کۆتایی خۆی   نەک دەورانی ریفۆرمی پرۆلیتاری، مەسەلەیەک کە ئێستا بە

بەڵکو ئازادی سیاسی واتە)لە ناوەرۆکی  ،یەگەیشتوە ئازادی ئابوری پرۆلیتاریا ن
 125مەسەلەکەدا( ئازادی تەواوی بورژوایانەیە." 

 

 ١٩١٧شوباتی    لەشۆڕشی دووەمدا 
ئیمپریالیستی " شەڕی  دەڵێدا دوای شۆڕشی شوبات ١٩١٧لینین لەساڵی  

ایەتی یە بەناچاری بەشێوەیەکی بێ وێنە خەباتی چینلەڕوانگەی ئۆبژێکتیڤەوە دەبوا
پرۆلیتاریای دژی بورژوازی خێرابکردایە و بیگۆڕیایە بە شەڕی ناوخۆیی نێوان چینە 

 بەیەکەکان. دژ 
کە لەیەکەم   ،ەودەستی پێکردو ١٩١٧مارسی -بەهۆی شۆڕشی شوبات گۆڕینەئەم  

 ئیمەی  بەکە    قەیسەریەت بوولێدانی هاوبەش لەالیەن دوو هێزەوە لە  قۆناغیدا یەکەم  
لەالیەن شورای نوێنەرانی    ەمیانودو  ەو  یە،تەواوی بورژوازی ڕوسیا  یەکێکیان  نیشاندا؛
 126بە ڕاکێشانی نوێنەرانی سەربازان و جوتیاران."  ەودوکرکە دەستی  ،کرێکاران 

 
 

 ٢٥٤هەمان سەرچاوە ، ل   124
 ، فارسی، منتخب اثار. ٣٤٦لینین،دوو ئۆتۆپی،ل 125
 اثار. فارسی، منتخب ، ٤٥٠ن لە دوورەوە، ل  لینین ، نامەکا 126
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)پاشماوەی قەیسەریەت، بورژوازی و هێزەنێوان ئەم سێ  خەباتی"هەروەها دەڵێ؛ 
 ڕاگوزەرەئەمەش  وەزعێکە کە ئێستا هاتۆتە ئاراوە و  اریەکان( دیاریکەری  شورا کریک

 127شۆڕش." ەمیودوقۆناغی  ۆلە قۆناغی یەکەمی شۆڕش ب
 بەاڵم ئەم شۆڕشە سۆشیالیستیە چیە؟  
پرۆلیتاریا ئیمکانی نیە لەڕوسیا، لە داهاتویەکی نزیکدا،   "سەرکەوتنی ؛دەڵێلینین  

کە کرێکاران پشتیوانی زۆربەی جوتیارانی  بداتەگێڕ دا یەکەم هەنگاوی لە مەگەر
ت خەباتکار لەپێناو دەستبەسەرداگرتنی هەموو موڵکایەتی زەویوزاری گەورە بەدەس 

'  ١٠٤بەم بەرنامەیەی ' نا دانمانبێنن )وە خۆماڵیکردنی هەموو زەویەکان، ئەگەر 
شۆڕشە د بەم  بەرنامەی جوتیاران لەناوەرۆکدا مایەوە(. لەپەیوەن  وەک  کە،  کشتوکاڵدا

و لەسەر بنەمای ئەمە ئیتر دەستپێشخەریەکانی دواتری کرێکاران ەوە یجوتیاری
اودێری بەسەر بەرهەمهێنان و دابەشکردنی ئیمکانی هەیە و پێویستە، لەپێناو چ

ئەگەر لە تێکڕای خۆیدا   ..هتدکاری ناچاری'،  'سیستمیبەرهەمەکاندا، وە کارکردن بە  
، دەبینین ئەم کارانە گواستنەوەیەکە  بەرەو ینبکەو لە گەشەکردنیدا سەیری 

، بەیەک کەڕەت، بەبێ هەنگاوی ناکا پێ دەستسۆشیالیزم، کە لەڕوسیا یەکسەر 
، بەاڵم جێبەجێکردنی مومکینە بەتەواوەتی و خۆی دەسەپێنێ تێپەڕینزەر و گو

 128جەختکردنەوە بەهۆی ئەم هەنگاوانەوە."   وەیێبەش 
 لەدەڕوانین بریتیە  ١٩١٧شۆڕشی  ەمیودوی کاتێک لە دروشمی ئەم قۆناغە 

)  هاوپەیمانەکەیدابەڕێکەوتن لەگەڵ دوو  پرۆلیتاریا"  نان و ئازادی". "ئاشتی،
 

 
 اثار. ، فارسی، منتخب ٤٤٩لینین، بەرنامەی جەنگی شۆڕشی پرۆلیتاریا،ل  127
128

لینین، نامەکانی دووری، نامەی پێنجەم، ئەرکەکانی ڕیکخستنی پرۆلیتاری شۆڕشگێڕ بۆ دەوڵەت،مارسی   

١٩١٧ . 
https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1917/letters.htm 

https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1917/letters.htm
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سەرەتا  ( دەتوانێ    جیهانیو پرۆلیتاریای واڵتانی شەڕکردوو و پرۆلیتاریای    جوتیاران
بەسەر   لەڕیگای بەدەستهێنانی کۆماری دیموکراتی و سەرکەوتنی تەواوی جوتیاران 

ی  دواتر لەڕێگا میلیوکف و -و سەرنگومی نیوە دەسەاڵتی گوچف خاوەن موڵکەکان 
نان و ئازادی  " ئاشتی ، دەتوانێ، واتە تەنیا ئامڕازێ کە گەیشتن بە سۆشیالیزم 

، هەنگاو هەڵگرێ و هەنگاو  شەڕ"بداتە میللەتانی ستەملێکراو لەدەست 
  129هەڵدەگرێ." 

 

 ١٩١٧ئۆکتۆبەری    لەشۆڕشی سێهەمدا 
 نان و ئازادی" دادەنێ .  "ئاشتی، لینین دروشمی شۆڕشی ئۆکتۆبەر بە 
کەواتە سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبەر ئەگەر هەلسەنگێنرێ دەبێ لە ڕوانگەی ئەم  

 ؟بوەوسەرکەوتودروشمەی شۆڕشەوە بزانین کە تا چ ڕادەیەک 
ی وەندپەی وداوایەکی ڕۆشنە کە  یە یجیهانی"ئاشتی" دژی شەڕی  یەکەم دروشم 

بێگومان ئەم داوایە  .بە کۆتایی هێنانی بەشداری ڕوسیا لە جەنگی جیهانیدا هەیە
ناوەرۆکی سۆشیالیزم ڕۆشن ناکاتەوە، بەاڵم داوایەکی چینی کرێکار  خۆی لە خۆیدا
و بەلشەفیکەکان توانیویانە لەڕێگەی گرتنە  ەوبوڕوسیا  وسەربازانیو جوتیاران 

 یهانیە دەربهێنن. ڕە جو شەدەستی دەسەاڵتەوە ڕوسیا لە
 
لە دروشمی "نان و ئازادی"دا سۆشیالیزم بەوە ڕۆشن کراوەتەوە کە "خەڵک دەتوانن  

نی" نان بەدەست بهێنن تەنیا لەڕێگەی ئەو هەنگاوانەی کە  ولەبەرامبەر"گرانی و نەبو
 

 
129

 اثار. فارسی، منتخب ، ٤٥٠لینین ، نامەکان لە دوورەوە، ل   
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ز دانانەوێنن." لەم  ێنی سەرمایە و موڵکایەتیدا سەری ڕوبو لەبەرامبەر پیرۆز
یەتی موڵکایەتی سەرمایەداران و خاوەن زەویەکانی کردە  ڤڵەتی سۆدەو شەوەبارەیە

 ی دا.  موڵکی دەوڵەت و هەوڵی دابینکردنی "نان"
، لەبەرئەوەی ئەم حکومەتە، حکومەتی خاوەن زەویەکان ئازادیش"دروشم و داوای  

و سەرمایەداران لەخەڵک دەترسێت و لەگەڵ خانەدانەکانی رۆمانوفەکاندا خەریکی 
  130ە."بەستەندو ب
بە دەسەاڵتی   اندەسەاڵت خستنی کرنسکی و کادیتەکان کۆتایی بەلشەفیەکان بە لە 

لەدەست دەسەاڵتی بورژوازی  یان  "ئازادیهێنا و بەم مانایە " وازیەکانژبورهێزە 
 . بەدی هێنا

گرنگی ئۆکتۆبەر لەوەدایە کە چینی کرێکار شۆڕش بە ئاراستەی بەرژەوەندیەکانی   
دەسەاڵتی  نیوبواوەڕوانی بورژوازی ناکا و ناکەوێتە دوای جێگیر خۆیدا دەبا و چ

لینین  وەک "دیموکراتی"  بورژوازیەوە تا داخوازیەکانی شۆڕشی بۆ جێبەجێ بکا.
 ی هێزی دەسەاڵتدارێتیە لەواڵتدا."مەسەلەی سەرەکی هەر شۆڕشێک مەسەلە دەڵێ
ەشداری ئاگایانە  ڕۆشنکردنەوەی ئەم مەسەلەیە ناتوانرێ سەبارەت بە بەب  بەبێ

دەوڵەتێک   "لەڕوسیاوە  .    بکرێ."ی ڕابەری  لەشۆڕشدا و بەشێوەیەکی سەرەتایی باس 
دەبێ  هەربۆیە" )شورای کرێکاران وسەربازان( هەیەلە چەشنی کۆمۆنەی پاریس 

)بورژوازی( یەکسەر لەکاربخرێ" و "کرێکارانی وشیار الیەنگری  ییکات"حکومەتی 
 131اران و جوتیاران و سەربازانن". تاک دەسەاڵتی شوراکانی کرێک

 
 

 اثار. ب ، فارسی، منتخ٤٤٩لینین، بەرنامەی جەنگی شۆڕشی پرۆلیتاریا،ل  130
 اثار. فارسی، منتخب   ،٤٥٧و٥٦٤لینین ، دەربارەی دەسەاڵتی دووالیەنە،ل   131
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 شۆڕشی ئۆکتۆبەر لەم گرتنە دەستی دەسەاڵتەدا و جێبەجێکردنی دروشمی شۆڕش 
ا ، بەاڵم دەبێ بزانین کە لەم سێ شۆڕشەدسەرکەوتوبوونان و ئازادی"  " ئاشتی،

 سیستمێکیئابوری ڕوسیا بە  سیستمیالی بەلشەفیەکان باس لە گۆڕینی 
ناوەرۆکی ئابوری ئەم شۆڕشانە باسی گەشەپیدانی  بەڵکو سۆشیالیستی نیە .

و لەدواتردا و تەنیا لەم "دەرگایەوە" گواستنەوە بۆ سۆشیالیزم  ەیسەرمایەداری
 ئیمکانی هەیە. 

هەموو باڵەکانیەوە، لینین و بەلشەفی و بلیخانوف   بە  ڕوسیا،سۆشیال دیموکراسی   
لە   .نو هاوڕابوری لەڕوسیا  و مەنشەفیەکان، لەسەر پێویستی گەشەپێدانی سەرمایەدا

ڕشگێرانەیەی ڕوسیادا دژ بە یۆتۆپیای  سەرەتاوە تا کۆتایی ئەم دەورانە شۆ
کە دەیانویست لە   ،ەوبوپۆپۆلیستەکانی نارودنیک و سۆشیال شۆڕشگێڕەکان 

قەیسەریەتی فیودالی و ئەرۆستۆکراسیەوە بچن بۆ سۆشیالیزم بەبێ تێپەڕین بە 
ن کاتدا بەلشەفیزم دژی ئەو ڕەوتە سۆشیال دیموکراتیە سەرمایەداریدا. بەاڵم لەهەما

لەم شۆڕشە دیموکراتیە و لە هەلومەرجی شۆڕشگێڕانەی ڕوسیا   کە  بوو،ش  مەنشەفیە
دەیویست لە سایەی دیموکراسی  ڕوسیادا،بورژوازی  تدارێتیاڵدەسەو ئەزمەی 

ۆڕشی پەرلەمانی و دەوڵەتی بورژوازیدا وەک ئۆپۆزسیۆنێک بمێنێتەوە و لەگەڵ ش 
 پرسیاریبەاڵم لێرەدا    سیاسی سۆشیالیستی بەسەر حکومەتی کاتی بورژوازیدا نەبوو.

سەرەکی ئەوەیە کە ئایا بەلشەفیەکان لە شۆڕشی ڕوسیادا و دوای گەیشتن 
بە سۆشیالیزم"؟ وەچ جۆرە  " گەیشتن  قۆناغیبۆ  کرد چیانبەدەسەاڵت 

 سۆشیالیزمێکیان دامەزراند؟
 
 

 



 کۆمۆنیزمی نوێ 

174 
 

 سۆشیالیزم دوای دەسەاڵت 
 

چۆنیەتی گەیشتن بە سۆشیالیزم گرێ کوێرەی بەلشەفیەکان و شۆڕشی ئۆکتۆبەرە.  
سۆشیالیستیەی بەلشەفیەکان ئێمە دەبێ لە سێ بواری  بازەێڕبۆ تێگەیشتن لەم 

لەبواری  ئابوری،جیادا هەنگاوەکانی حزبی بەلشەفی هەڵسەنگێنین لەبوارەکانی 
وە لەبواری حزب   سەندیکایی،و    اییپەیوەندی لەگەڵ چینی کرێکار و بزوتنەوەی شور

و  ەوبودەوڵەت تابزانین بەرنامەی "گەیشتن بە سۆشیالیزم" چی  –و دەسەاڵت 
 ؟ ەوچوبەرەو کوێ 

ڕوسیا بەناوی کۆمۆنیزمی    ئابوریلە الیەن حزبی بەلشەفیەوە،  دەسەاڵت  دوای گرتنی   
 تنیکخسێ"ڕ دەڵێوەک ترۆتسکی  کە ،١٩٢١تا ١٩١٨ لە دەچوو وەێبەڕجەنگی 

بەکاربردن بوو لە قەاڵیەکی گەمارۆدراودا" کە پشتیوانی پیشەسازی جەنگ و 
وەی 'سۆشیالیزمی جەنگ'ی واڵتە ێو بە "هاوش  132ڕزگارکردنی خەڵک بوو لە برسێتی

 سەرمایەداریەکان"ی دادەنێ.! 
  بەناوی  پەرلەمانی ڕوسیا ١٩١٨ئەم بەرنامە سۆشیالیستیە لە کانونی دوەمی  

و ڕایدەگەیەنێ کە    دەکاتەوە  باڵویەڵکی کرێکار و چەوساوە"  ی خ کان "جاڕنامەی مافە 
کرێکاری    ری ێ چاود تایبەتی زەوی. دەکرێتە موڵکی گەل.    کایەتی ڵ مو   هەڵوەشانەوەی " 

کردنی کارگە و کانەکان و هێڵی ئاسن و بانکەکان    نیشتمانی. و لیژنەی بااڵ بۆ ئابوری  
چەکدارکردنی کارگەران و   دەکرێتە موڵکی دەوڵەت. هەموو کەس دەبێ کار بکا و 

 
 

132
شۆڕشی خیانەتلێکراو، بەشی دووەم، کۆمۆنیزمی جەنگی، نیپ و سیاسەت بەرامبەر بە  ترۆتسکی، 

 کۆالک 
2.htmrb/ch0-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 
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دروستکردنی سوپای سوری سۆشیالیستی و چەک کردنی هەموو چینە  
 133"  موڵکدارەکان. 

ڕوسیا  کۆمۆنیستی    حزب "پێشنیاری تەواوی بەرنامەی  لە    لینین  ١٩١٩لەساڵی    دواتر 
دا باس لەو هەنگاوە ئابوریانە دەکا کە دەوڵەتی سۆڤیەت دەیگرێتەبەر.  134"

"گواستنەوەی موڵکایەتی تایبەتی زەوی  سۆشیالیزم بریتیە لە لێرەداشدا ڕۆشنە کە 
هەروەها باسی  و دامودەزگاکان و بانک بۆ موڵکایەتی دەوڵەت". کارگەکانو 

بەاڵم    135"کراوە  نەر و بەکاربردن" بەرهەمهێ  ەی هەرەوەزی "دروستکردنی سەندیکا و 
سەاڵتی  ەوە پەسەند دەکا کە" دە ئ  ١٩١٩سەرەڕای ئەمانەش بەرنامەی حزب لە 

  لەڕێگەی ی دابەشکردندا بەردەوام دەبێ لە جێگرتنەوەی بازرگانی شوراکان لە بوار 
لەئاستی نیشتمانیدا   کوپیك ێ ڕ دابەشکردنێکی  وەی ێ بەش دابەشکردنی بەرهەمەکان 

 136بەپێی نەخشەیەکی سەرتاپاگیری." 
ئەمە پوختەی موڵکایەتی سۆشیالیستی بوو لە ڕوسیادا کە هۆیەکانی بەرهەمهێنان  
 وە وکردب زەویەکانەوە گواستنەوەی لە موڵکایەتی تایبەتی سەرمایەداران و خاوەن  و

موڵکی دەوڵەت. جگە لەمە شێوازێکی تری موڵکایەتی گشتی بەرهەمهێنەران لە 
یەتی دەوڵەت هیچ مۆدێلێکی تر لە و جگە لە موڵکا ەونەبوڕوسیادا لەبەرنامەدا 

 بینین.موڵکایەتی ڕاستەوخۆی بەرهەمهێنەران نا وەیێش 
 

 
 ، بەزمانی عەرەبی. ٧، بەرگی ٤٤٤-٤٤٥لینین، المختارات، ل   133
134

 بەرنامەی حزبی کۆمۆنیستی ڕوسیا  

arnameh.pdfb-https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe 
 ١٧هەمان سەرچاوە ل   135
   هەمان سەرچاوە  136

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf
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فۆرمی موڵکیەت مەسەلەی سۆشیالیزم  "گۆڕینیبەاڵم وەک ترۆتسکی دەڵێ  
 137چارەسەر ناکا بەڵکو تەنیا دەیخاتەڕوو."  

هەروەک هەربۆیە موڵکیەتی دەوڵەت بۆ هۆیەکانی بەرهەمهێنان و گواستنەوە  
نەک   ،موڵکایەتی تایبەتی سەرمایەداران تەنها یەکێک لە شێوەکانی موڵکایەتیە

شتێک سەبارەت بە ئەمە سەرمایەداری بێت. بەرهەمهێنانی  سیستمی گۆڕینی
  ١٩١٢١تا  ١٩١٧سۆشیالیزم ناگەیەنێ . بەم شێوەیە بەرنامەی بەلشەفیەکان لە 

خسوسی و فەردیەوە بە موڵکایەتی   فۆرمی موڵکایەتیە لە سەرمایەداری  ینیڕگۆباسی  
 دەوڵەت و خۆماڵیکردنی زەوی و بانک و کارگەکان.  

ی موڵکایەتی' 'دەربڕینێکی قانونی' یە لە 'پەیوەندی  ی "پەیوەند ڵی رکس دەوەک ما 
 138. ێکی دیاریکراو   بەرهەمهێنان' 

 ، کەواتە مەسەلەی سەرەکی سۆشیالیزم بریتیە لە گۆڕینی پەیوەندی بەرهەمهێنان 
کە موڵکایەتیە. ئەم شکڵە قانونیە دەتوانێ لە  ،نەک شکڵە قانونیەکەی
بگۆڕێ بە موڵکایەتی   ەوەیکەسیموڵکایەتی تایبەتی تاکە  سەرمایەداریشدا لە فۆرمی  

بەرهەمهێنانی   سیستمیبەبێ ئەوەی پەیوەندی بەرهەمهێنان و  139چینایەتی دەوڵەت،
 بەسەردا هاتبێ.  وگۆڕێکی بنەڕەتی و چینایەتیڵسەرمایەداری هیچ ئا

 باسەیری ئەم واقعیەتە بکەین لە ڕوسیادا. 
 

 
137

سیاسەت بەرامبەر بە  شۆڕشی خیانەتلێکراو، بەشی دووەم، کۆمۆنیزمی جەنگی، نیپ و ترۆتسکی،  

 کۆالک. 

rb/ch02.htm-rchive/trotsky/1936https://www.marxists.org/arabic/a 
138

 بەرەو ڕەخنە لە ئابوری سیاسی  مارکس،  

marx-same-it-lenin-socialism-content-https://libcom.org/library/economic  

olitical Economy’ (Preface), MESW: p 181‘Towards a Critique of P 
139

 مارکس ، کاپیتاڵ 

45 DK III, ibid; Capital III, ibid 

https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936-rb/ch02.htm
https://libcom.org/library/economic-content-socialism-lenin-it-same-marx
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  ئەم و لەسەر بنەمای شۆڕشە جوتیاریەوە م ەب "لەپەیوەند لینین پێشتر وتی کە  
ئیتر دەستپێشخەریەکانی دواتری کرێکاران ئیمکانی یەوە  (شۆڕشە جوتیاری )

دەوڵەت و . ئەم شۆڕشە زەوی خاوەن موڵکە گەورەکانی کردە موڵکی 140هەیە" 
دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر  ،کە میراتی ڕابردوو بوو ،هاوکات "دابەشکردنی کشتوکاڵی

پارچە  ملێۆن ٢٥بە  ەوبوملێۆنەوە  ١٦لە ١٩٣٦تا  ١٩٢٦ە ل وەکرد، زیادی 
 141"زەوی.

مایەی گەشەی جوتیارە  بووە بەتی جوتیارانیدواتر گەشەی موڵکایەتی تا 
دەوڵەمەندەکان کە سلفەیان لەدەوڵەت وەردەگرت و باجی سەر جوتیارە هەژارەکان 

ەمباری کاریگەری زیاتری هەبوو لەسەر ژیانیان و زێدەبەرهەمی گەنمی ع
ئەمە و پاشان  کۆیلەکردنی جوتیارە هەژارەکان. ئامڕازی بوو بەدەوڵەمەندەکان 
و یاسای کریکاری کرێگرتە لە کشتوکاڵدا و بەکرێدانی دانا    ەتڵدەوکاریگەری لەسەر  
٪ ٦٪ گەنمی ئامادە بۆ بازرگانی لەدەستی ٦٠دەرکرا و  ١٩٢٥زەوی لە ساڵی 

یکردنی ڵخۆما ەوەیدنوەشانڵهەبۆ ی دەوڵەت گەڕانەوە بەشێوەیە و جوتیاراندا بوو
 142. دەستیپێکردەوە ١٩٢٥لە  زەوی

ا کە لینین و بەلشەفیەکان پێیان وابوو ئەمە شکستی سۆشیالیزم بوو لە کشتوکاڵد 
دەستپێشخەریەکانی دواتری کرێکاران ئیمکانی  " لەسەرکەوتنی شۆڕشی جوتیارانەوە

 . هەیە"
 

 
نامەکانی دووری، نامەی پێنجەم، ئەرکەکانی ڕیکخستنی پرۆلیتاری شۆڕشگێڕ بۆ دەوڵەت،مارسی  لینین،  140

١٩١٧ . 
141

 شۆڕشی خیانەتلێکراو، بەشی دووەم، کۆمۆنیزمی جەنگی، نیپ ترۆتسکی،  

rb/ch02.htm-rg/arabic/archive/trotsky/1936https://www.marxists.o 
 شۆڕشی خیانەتلێکراو، بەشی دووەم، کۆمۆنیزمی جەنگی، نیپ ترۆتسکی،  142
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 ، وەوبتاوە الی بەلشەفیەکان ئەوە ڕۆشن هۆکاری ئەمەش ئەوەیە کە هەر لەسەرە 
ئابوری مومکین نیە و پێویستە  سیستمێکیکە جێبەجێکردنی سۆشیالیزم وەک 

 " لە دەڵێدا ١٩١٨ەتا سەرمایەداری دەوڵەتی پەرەپێبدرێ.  لینین لە ساڵی سەر
کۆماری سۆشیالیستی سۆڤیەت گواستنەوە بۆ سەرمایەداری دەوڵەتی هەنگاوێکە بۆ  

ئەو بۆ پاساوی ئەم سیاسەتە  .143ا ئەمە خیانەت لە سۆشیالیزم نیە؟"پێشەوە؟ ئای
 شێوازەدەکا و دەڵێ "توخمەکانی    ڕوسیادائابوریە باس لە شێوازەکانی موڵکایەتی لە  

 ئابوریە جۆراوجۆرەکانی ڕوسیە بریتین لە:-کۆمەاڵیەتی
ەک کە بەڕادەیەکی زۆر خەسڵەتی سروشتی و یئابوری ئابوری پاتریارکال، .1

 اری هەیە.جوتی
ئەو جوتیارانەی دەغڵ و دان دەفرۆشن لەم   ئابوری کااڵیی بچوک )هەموو .2

 گروپەن( 
 سەرمایەداری تایبەت  .3
 سەرمایەداری دەوڵەتی .4
 سۆشیالیزم .5

ئەمانە وەک ئابوریەکی تێکەاڵو کە لە سەرەوە باسکراوە و بە "قۆناغی گواستنەوە  
حزبی بەلشەفی بەرنامەی    ١٩٢١  لە سەرمایەداریەوە بۆ کۆمۆنیزم" ناسێنراوە. دواتر لە

کە بوری "نیپ" جێبەجێ دەکا. لینین لە پاساوی ئەم سیاسەتەی نوێی ئا
ڕۆشن نیە کە، ئێمە   "مەگەر  دەڵێ؛  دەداپێ  گەشەسەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیادا  

نین؟   سۆشیالیزمدا  'بەردەگای'  لە و بەرهەمهێنانەوە هێشتا ئابوری ،مادی لە باری 
 

 
،  ٧المختارات، عەرەبی،مجلد ،  ٥٢٠منااڵنە و مەیلی بورژوازی بچوک، ل دەربارەی چەپڕەوی  لینین،  143

 دارالتقدم. 



 کۆمۆنیزمی نوێ 

179 
 

( ناتوانرێ   سەرمایەداری دەوڵەتی  )  'دەرگایە'   گە لەم ترمان ج گەیەکی ێ وە هیچ ڕ 
 .144؟" لەدەرگایەکی ترەوە بەرەو سۆشیالیزم هەنگاو بنێین

هەروەها لینین لەنێو ئەم شێوازە ئابوریانەدا دۆست و دوژمنەکانی سۆشیالیزم دیاری   
یزم "ئەوە سەرمایەداری دەوڵەتی نیە کە لێرەدا خەبات دژی سۆشیال دەکا و دەڵێ:

و  کەوتنێڕبە  کەخسوسیە تایبەتی و  سەرمایەداری وی دەکا، بەڵکو وردەبورژواز
لەیەک کاتدا هەم دژی سەرمایەداری دەوڵەتی و هەم دژی سۆشیالیزم 

 .145دەجەنگن." 
لە ڕوانگەی ئابوری بەلشەفیەکانەوە لە بەرئەوەی سەرمایەداری دەوڵەتی دژی   

بچوک و  کااڵییسۆشیالیزم لە ئابوری سۆشیالیزم ناجەنگێ کەواتە ترسی شکستی 
 یە.  ی وردەبورژوازی

ئێمە وردەبورژوازی دەکەینە پاشکۆی کۆنترۆل و حسابی   "یان   هەربۆیە لینین دەڵێ: 
دەپوکێنێتەوە. ئێمە کرێکاری و حەتمی حکومەتی  بەناچارییان ئەو  خۆمان،

زەمینەی  سەرلە یەشێوە هەر بەمبەهەمان شێوەی ناپلیۆنەکان و کاونیاکەکان، کە 
 .146سەریان بەرزکردەوە و شۆڕشیان لەناوبرد." بچوکەکان هەمان خاوەن موڵک 

ە لەسەر ئەو بنەمایەیە کە "گەیشتن بە یپەنابردنە بەر ئەم نەخشە ئابوری 
گەی ێئەمەش لەڕ  ەو  ،زەکانی بەرهەمهێنانەێدانی هێویستی بە گەشەپێسۆشیالیزم" پ

گاندنی لینین ئەوەیە کە "ئێمە دەبێ لە سەرمایەداری دەوڵەتیەوە دەکرێ. هەڵسەن
مایەداری وەک ئەڵقەیەکی ناوەڕاستی پەیوەستکردنی بەرهەمهێنانی بچوک و سەر

 
 

 ٥٢٢-٥٢١سەرچاوە ، ل  هەمان  144
 اثار.فارسی، منتخب   ،٨٠٠و ٧٩٩، لل باجی کەلوپەلینین، دەربارەی  145

https://marxists.catbull.com/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm 
 ٨٠٧هەمان سەرچاوە، ل  146

https://marxists.catbull.com/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm
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و چۆنیەتی بردنەسەرەوەی ئاستی شێوە  گایەک،ێڕ و وەک ئامڕازێک، سۆشیالیزم،
 147هێزە بەرهەمهێنەرەکان سودی لێوەرگرین." 

ئابوریەوە لەئاستێکی بااڵتر لە ئابوری لەبەرئەوەی "سەرمایەداری دەوڵەتی لە باری   
 148تای ئێمەدایە"ئێس

لەدرێژەی ڕۆشنکردنەوەی چۆنیەتی کارکردنی سەرمایەداری دەوڵەتی دا باس  
"نمونەی   ەکانەوە و دەڵێ 'کۆپراسیۆن'  ە هەرەوەزیەکانلەڕیگەی ئیمتیازات و کۆمەڵ

ەرمایەداری ئەوەی چۆن حکومەتی سۆڤیەت گەشە بەسەرمایەداری دەدا تا بەرەو س 
امەی نێوان حکومەتی نوتندەوڵەتی دەبا، بریتیە لە ئیمتیازەکان. ئەمە بریتیە لە ڕیکە

  یەدارێکە، سەرما–خاوەن ئیمتیازەکە  سۆڤیەت لەگەڵ سەرمایەداری دەوڵەتی.
ئەم ئیمتیازە لەبورای پیشەسازی  یانەیەک و کارتل وترەستێکە. کۆمپانیایەکە،

 گەورەی ئامێرەکاندایە. 
هەرەوەزیش جۆرێک لە سەرمایەداری دەوڵەتیە کە لە بەرهەمهینەرانی ڵەی کۆمە  

ئازادی ئەم کۆمەڵە هەرەوەزیانە لە دۆخی ئێستای ڕوسیادا بەمانای    کااڵبچوکەکاندایە.
 ەدان بە ئازادی و مافە بە سەرمایەداری.  گێڕ

ن یا  شبڕکێ لەگەڵ سەرمایەداری تایبەت)خسوسی(دا،ێ"ئەمە تاقیکردنەوەیەکە لە پ
ئێمە لەم پێشبڕکێیەدا بەسەر سەرمایەداری تایبەتدا سەردەکەوین یان شکستی تەواو 

 149دێنین." 
 

 
 ٨٠٠مان سەرچاوە ، ل  هە 147
،  ٧المختارات، عەرەبی،مجلد ،  ٥٣٠اڵنە و مەیلی بورژوازی بچوک، ل منا دەربارەی چەپڕەوی  لینین،  148

 دارالتقدم. 
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حزبی بەلشەفی لێرەوە دەبێ وەک سەرمایەدارێکی دەوڵەتی کە بەرهەمهێنان و  
بازرگانی و ئیدارەی دەوڵەتی بەدەستەوەیە پێشبڕکێ بکا لەگەڵ سەرمایەداری 

 نی و خاوەن موڵک و سەرمایەدا. خسوسی و کۆمپانیا و ترەستە بازرگا
وەرۆکی چاالکی لە پێناو زیادکردنی داهاتی کار، نا "خەباتوەک ترۆتسکی دەڵی 

 150حکومەتی سۆڤیەتی پێک دەهێنێ." 
" سەعاتی ٧ئەم زیادکردنە پێیوستی بە"کاری بەپارچە" و سەعات کاری زیاتر لە "

کە؛ ین ڕایگەیاند الستدا  ١٩٣٦فەرمی بوو. لە درێژەی ئەم پرۆسەیەدا لەساڵی 
مڕازی تاکە ئا ەتەوبوبەوەی کە "ڕۆبل  ەوگەیشتوسۆشیالیزم لە ڕوسیادا بەئەنجام 

  151بنەمای سۆشیالیزم بۆ کرێی کار."  نیوجێبەجێبوڕاستەقینەی 
لێرەوە هەموو شێوازەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری لە ڕوسیای بەلشەفیدا  

کارکردن بە کرێ بۆ وەی کرێکاران بە لەپاڵ ناچارکردنەو  بەکار کردەوەدەستی 
دەوڵەت و لێسەندنەوەی زەوی لە جوتیاراندا و خاوەندارێتی سەرمایەداری دەوڵەت 

سەرمایە   کەڵەکە بوونییاسایی  پارە ،بۆ هۆیەکانی بەرهەمهێنان و بازرگانی و 
ڵەمدا هەرچۆن سەرەتایی سۆشیالیستی"  لەقە  کەڵەکەبونیئەمەیان بە "  دەستپێکرد و

 152سەرەتایی سەرمایە لەسەرمایەداریدا هەیە.  نیوبو ەکەکەڵ
بۆ  ١٩٢٨ملیار ڕۆبلەوە لە  10.3"سەرمایەی جێگیر لە پیشەسازی ڕوسیادا بازیدا لە   

. لەگەڵ 153دا" ١٩٣٧ملیار ڕۆبڵ لە ساڵی  59.9و بۆ  ١٩٣٢ملیار ڕۆبڵ لە 22.6
 

 
 ئیستاخانوفیزم. ترۆتسکی،" شۆڕشی خیانەتلێکراو"، بەشی چوارەم، بزوتنەوەی  150
 هەمان سەرچاوە  151

rb/ch04.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 
152

 .فارسی  ، بیرۆکراسی، ماندلئارنست   

g/farsi/archive/mandel/works/1973/boorkorasi3.pdfhttps://www.marxists.or 
 ٢٢تۆنی کلێف، سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا،ل 153

https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936-rb/ch04.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1973/boorkorasi3.pdf
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ی کاری انای بەرهەمهێنەرئەم گەشەی گەورەیەی سەرمایەشدا "ئەگەرچی ڕێژەی تو
ی توانای بەرهەمێنەری کاری کرێکارێکی بەریتانی ٥لەسەر  ٤وسی نزیکەی  کرێکاری ڕ

ێی ئاستی ٣لەسەر ١بوو، لەم کاتەدا ئاستی گوزەرانی کرێکاری ڕوسیا چارەک یان 
 154گوزەرانی کرێکارێکی بەریتانی بوو." 

ی سەر  چوونەرهەم و  ئەمەش نیشانی دەدا کە یاسای کەڵەکەی سەرمایە و زێدە بە 
  و کەمبوونەوەی توانای انای بەرهەمهێنەری کاری کرێکاران لەالیەک، وە هەژاری تو

کرێکار لەالیەکی ترە، کە دەبێتە کڕین و دابەزینی ئاستی گوزەران الی جەماوەری 
ڕوسیاشدا هەر هەمان  هۆی دروستبوونی قەیرانەکانی سیستمی سەرمایەداری، لە

 ڵ بوو.  یاسا بەسەر سەرمایەداری دەوڵەتیشیدا زا
 ،بوو  نەختینەیی ()  یڵ"هەڵئاوسانی گەورەی ما  ئابوری ڕوسیا توشیکە    کاتێکیش 

 . 155ە هۆی سەپاندنی باجی قورس بەسەر هاواڵتیانی زەحمەتکێشدا."وئەمە بو
ساڵی  ١٢کۆنگرەی لە " ەو ,ژراێ داڕ ١٩٢١بەکورتی ئەم سیاسەتەی "نیپ" کە  

رکەوتنی هەموو میکانیزمەکانی سەە و" لە کۆتاییدا بو  ، وەدراێگەشەی پ ١٩٢٣
و بازرگانی و کاری بەکرێ و پارە  بەهای گۆڕینەوەسەرمایەداری لەچەشنی بازاڕ و 

و سەعات کاری زۆر و جیاوازی کرێ و ئیمتیازات دان و پاداشت وکاری بە پارچە و 
ی. بەم پێیە ڵ و کەڵەکەی سەرمایە و هەڵئاوسانی ما نەوەی  سەختی کاروتوندبو 

دەیوت  کە لینین لەسەرەتاوە    ن،کرا  سەیەکدا جێگیرمافی بورژوازی" لەپرۆ  "یاساکانی
 

 
tps://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984dht

-d8b1d988d8b3d98ad8a7-d981d98a-d8a7d984d8afd988d984d8a9-98ad8a9

pdf.pdf 
 ٣١، ل هەمان سەرچاوە  154

155
 سۆشیالیستی دارایی  هەڵئاوسانی ،" شۆڕشی خیانەتلێکراو"، بەشی چوارەم ترۆتسکی، 

rb/ch04.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 
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ترسی لە "نیپ" نەبوو چونکە لە حکومەتی سۆڤیەتدا دەسەاڵتدارێتی کرێکاران و "
 156زەحمەتکێشان مسۆگەرە."  

کە چۆن سەرەڕای "نیپ"   ،لینین و بەلشەفیزمبەڕای من ئەمە پرسیاری سەرەکیە لە   
لە حکومەتی سۆڤیەتدا  هێشتا ەداری لەڕوسیادا "و سازدانەوەی سەرمای

 "؟! دەسەاڵتدارێتی کرێکاران و زەحمەتکێشان مسۆگەرە.
 ، ڕەوتی ڕوداوەکانی دەسەاڵتی بەلشەفیەکان بەشی پێشودا دوو هەر چەند لە 

ینین باسی دەکا، لەسایەی دیکتاتۆری ئەم مسۆگەریەی کە لکە دا دەنیشانمان 
لە دەسەاڵتدارێتی شورایی و ئازادیی سیاسی لەناو  یحزبیدا بەرەبەرە هیچ شتێک

 . هێشتۆتەوەحزب و لە کۆمەڵگەدا نە
بەاڵم پێویست دەکا بەتایبەت بزانین کە مۆدیلی ئابوری سۆشیالیزمی دەوڵەتی و  

بزانین  ەهێشت؟ زۆر پێویستیشە "نیپ" چۆن ئەم مسۆگەریەی لینینی بەتەواوەتی ن
بە   ی چ ئاڵوگۆڕێک لە پەیوەندی حزبی بەلشەفیئەم ئابوریەی سەرمایەداری دەوڵەت

 دەگۆڕێن چۆن    بەلشەفییەچینی کرێکارەوە دەهێنێتە ئاراوە؟ وە ئایا حزب و دەوڵەتی  
 لەگەڵ ئەم سەرمایەداریە دەوڵەتیەدا؟ 

 
 
 
 

 
 

156
 اثار. فارسی، منتخب   ،٨٠٠، ل  باجی کەلوپەل لینین، دەربارەی  
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١٧ 
 

 سەرمایەداری یا کۆنترۆڵی کرێکاری کۆنترۆڵی 
 پرسیاری سەرەکی شۆڕشی ئۆکتۆبەر 

 
بریتی "سیاسەتی ئابوری نوێ "نیپ" دانی پێدا دەنرێ  گەورە کە لە گۆڕانکاریەکی 
لە گواستنەوە لە کۆنترۆڵی کرێکاریەوە بۆ کۆنترۆڵی سەرمایەداری دەوڵەتی بە  یە

دەسەاڵتی   و  شێوەیەکی فەرمی لەڕوسیادا. بابزانین ئەم گۆڕانکاریە چی بەسەر جێگا
ەسەاڵتێکی کرێکاریدا دەهێنێ. د  و  ڕیکخراوکرێکار و شورا و سەندیکا و هەموو جۆرە  
گەڕانەوەی سەرمایەداری الی بەلشەفیەکان   ئەم پرسە گرنگە چونکە هەموو ترسێکی

لە حکومەتی سۆڤیەتدا دەسەاڵتدارێتی کرێکاران  "  بەو وتەیەی لینین ڕەوێنراوەتەوە کە
  157"! و زەحمەتکێشان مسۆگەرە.

یەی لینیندا دێت هەربۆیە لێرەدا لەسەر ئەم گۆڕانەی بەسەر ئەم گرەنت 
ئەم گرەنتیە نەمێنێ بەهۆی  بابزانین ئەگەر لێکۆڵینەوەکەمان درێژە پێ دەدەین.

 "نیپ"ەوە چی لە سۆشیالیزم لە سۆڤیەتدا دەمێنێتەوە؟!
ئابوری نوێ "نیپ" کۆمەڵێک گۆڕانکاری بنەڕەتی لە دۆخی   ؛ "سیاسەتیلینین دەڵێ 

و  ڕێگە پێدراوەەداری زاد و سەرمایبازرگانی ئا . لەوانەپرۆلیتاریادا دروست دەکا.
دەخرێ   ڕێک و کاروباری بازرگانی و سەرمایەداری لەالیەن دەوڵەتەوە    پێدەدرێپەرەی  

 
 

 اثار.  فارسی، منتخب ،٨٠٠، ل  باجی کەلوپەل لینین، دەربارەی  157
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 پەیڕەو و لەالیەکی ترەوە ئەو دامەزراوە دەوڵەتیانەی کراون بە سۆشیالیستیی دەبێ  
گی لە بنەمای بازرگانی بکەن وە ئەم کارە لە هەلومەرجی دواکەوتویی گشتی فەرهەن

وەی کە لەزەینی جەماوەردا دەستەی و هیالکی واڵتدا بەناچاری کەم تازۆر دەگات بە
بەڕێوەبەری ئەم دامەزراوانە بەرامبەربە کرێکارانێک دەوەستنەوە کەلەم دامەزراوانەدا  

  158کاردەکەن." 
دەگۆڕێت.  سۆڤیەتبەم پێیە پەیوەندی نێوان سەندیکا کرێکاریەکان و دەوڵەتی  

ە. هەربۆیە لینین امبەر بە کرێکار وەستاوڵەت وەک سەرمایەدارێک بەرلەبەرئەوەی دەو
 بەم چینایەتی نێوان کاروسەرمایە بێ گومان دەمینێتەوە، "ڕووبەڕووبونەوەی دەڵێ

پێیە یەکێک لە سەرەکیترین ئەرکەکانی سەندیکاکان پاریزگاری هەمەالیەنەیە لە  
بەپێی ئەم  سەندیکا سەرمایە.بەرژەوەندی چینایەتی پرۆلیتاریا لە خەباتیدا دژی 

 159، شکلێ بگۆڕێ یا کامڵ بکرێ." ڕێک بخاتەوەۆی ڕوانگەیە سەرلەنوێ خ
بەم پێیە "هەرجۆرە دەستێوەردانێکی ڕاستەوخۆی سەندیکا لە ئیدارەی کاروباری    

 ڕێگە پێنەدراودامەزراوەکاندا. لەم جۆرە دۆخەدا، دەبێ بەبێ شک زیانبار و 
 160دابنرێ." 

یە ەش دیاریکراوە بەوەی "دژی کەموکورتاتە سەندیکایی سنوری ئەم خەب 
کرێکاری و ئابوریەکەی   دەوڵەتی پەرەپێدانیبیرۆکراتیەکانی دەوڵەت بێ و زیان بە 

نابێ گفتوگۆکان بگاتە مانگرتن لە  و  نێوبژیوانی و نێوانگەریەکاری  سەندیکا نەبێ.
 161" دامەزراوە دەوڵەتیەکاندا. 

 
 

 اثار. فارسی، منتخب   ، ٨٨٢لینین دەربارەی دەور و ئەرکی سەندیکاکان لە سیاسەتی ئابوری نوێ دا، ل  158
 اثار. فارسی، منتخب   ، ٩٨٢لینین دەربارەی دەور و ئەرکی سەندیکاکان لە سیاسەتی ئابوری نوێ دا، ل  159
 ٠٨٣هەمان سەرچاوە،ل 160
 . ٨٣١هەمان سەرچاوە،ل 161
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ەواقعدا، سەندیکا  ای شۆڕشدا، چ بە یاسا و چ ل"هاوکات لەسااڵنی یەکەمی دو 
کاریەکان تەنیا مافی دیاریکردنی کرێیان هەبوو. بەاڵم لەکاتی سیاسەتی نوێی  کرێ

ئابوریدا، نیپ، کرێ لە ڕێگەی ڕێکەوتنی نێوان سەندیکا و ئیدارەوە دیاری دەکرا و 
ساڵەدا، کرێ بەزۆری لەالیەن دەستەی  ٥دواتر لەگەڵ سەرەتای پالنی 

ارەکان، بەڕێوەبەری تاکی ەڕێوەبەرایەتی ئابوریەوە دیاری دەکرا، وەک کۆمیس ب
پارێزگاری کرێکاران لەخۆیان قەدەغەکرا بەوەی دژی  ١٩٣٣کارگەوە، دواتریش لە 

 162حکومەتەکەیانە و ئەمە هەڵەیە." 
  بەڕێوەبەرایەتی ئەم گۆڕانکاریانە لە هەڵوێستی دەوڵەتی بەلشەفی لە دروشمی " 

دا بەرەو ئەوەی کە سەندیکای   ١٩١٧یەکان" لە ئۆکتۆبەری شورا کرێکارکرێکاری و 
دەست   ، وە نابێکرێکاران دەبێ "خۆی دژی دەوڵەتی سەرمایەداری سۆڤیەت ڕێکبخا

وە هەروەها مافی مانگرتنیشی نیە"، گۆڕانکاریەکە کە حزبی  ئیدارەوە،وەربداتە 
 .دەکاتەوە جیابەلشەفی لە چینی کرێکار 

و دەبێ وەک چینێک  جیا دەبێتەوەە دەوڵەتی کرێکاری ی کرێکار للێرەدا چین  
سەندیکاوە دژ بەم دەوڵەتە کرێکاریە خۆی ڕێک بخا. کەواتە خەباتی  لەڕێگەی

، هەروەک بەڵگەی مانگرتنە بەردەوامەکانی  ئارادایەچینایەتی دژ بەم دەوڵەتە لە 
چینایەتی دژی   یبات"خە  ڵێ ئەمەتا دوایی دەیسەلمێنێ. لینین خۆی دە١٩٢١سااڵنی  

کەواتە دەوڵەتێکی سەرمایەداری لە ئارادایە نەک دەوڵەتێکی کرێکاری.   سەرمایە" یە،
ئەوە   مەسەلەکە  ئەگەر نا چۆن دەکرێ چینێک لە دژی دەسەاڵتی خۆی خەبات بکا؟!
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نیە سەرمایەداری وەک شێوازێکی  بەرهەمهێنان هێشتا لە هەندێ شوێنی ڕوسیادا 
ەبات دەکا، بەڵکو مەسەلە لێرەدا ئەوەیە کە اری لەدژی خەوڵەتی کرێکماوە و د

خودی دەوڵەتی کرێکاری دەیەوێ دەوری مۆنۆپۆلی سەرمایە بگێڕێ و چینی کرێکار 
دەبێ وەک کرێ گرتەی ئەم دەوڵەتە سەرمایەداریە کاربکا و زێدەبایی بەرهەم بهێنێ 

ە هەموو مهێنانەیە کو کەڵەکەی سەرمایە بکا. ئەمە ئەو پەیوەندیە بەرهە
کایەتیەکی هۆیەکانی بەرهەمهێنان دەکاتە موڵکی دەوڵەتێکی مۆنۆپۆلی موڵ

سەرمایەداری کە ناوی دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفیە. کەواتە ئەگەر کرێکاران  
هەربۆیە دەبینین  .دەبێ دژی حزبی بەلشەفی بیکەن ، ئەواخەباتی چینایەتی بکەن

ری ڕادەی گوێڕایەڵی بەپێی پێوە ۆکراتی حزبیکە دیسپلینی حزبی و دەزگای بیر
 کریكارانی ئەندامی حزب بۆ قبوڵکردنی ئەم کۆیالیەتی کاری کرێ گرتەییە و ملکەچ

بۆ یاساکانی سەرمایەداری دەوڵەتی بەلشەفی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێ.  کردنیان
ڕێژەی دەرکردنەکان لە حزب و مانگرتنە کرێکاریەکان نیشانی دەدەن کە ئەم 

حزبی بەلشەفی لە چینی کرێکار و قۆناغی   جیابوونەوەی" قۆناغی اسەتەی "نیپسی
 گواستنەوەی دەسەاڵتە لە کۆنترۆڵی کرێکاریەوە بەرەو کۆنترۆڵی سەرمایەداری. 

ئەمەش بنەمای هەموو الدان و بەئەنجام نەگەیشتنی شۆڕشی کۆمۆنیستیە لە  
ریا بەسەر ەتی پرۆلیتاکە بۆ دیکتاتۆری ،ڕوسیادا. گۆڕانی بنەماکانی شۆڕشێک 

ەرمایەداریدا بەرپاکرا بەرەو دیکتاتۆریەتی حزبێک کە لەڕێگای سەرمایەداری س 
لە کۆنترۆڵی کرێکاری و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بەسەر دەگرێ دەوڵەتیەوە ڕێگە 

کۆمەڵگەدا.  لەگەڵ دەستپێکردنی ئەم پرۆسە   بەڕێوەبردنیهۆیەکانی بەرهەمهێنان و  
نەیەی حزبی بەلشەفی لە چینی کرێکار، و ژێرخا بنەڕەتی جیابوونەوەیمادیەی 

بیرۆکراتیزم و سەرکوتی ناوخۆی حزب و سەرکوتی حزبە کرێکاریەکانی تر و هەموو 
ئەو بێ مافیە سیاسی و ئابوریانەی کە چینی کرێکار لە ڕوسیادا بەرەو ڕوی بوەوە،  
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و  سەرمایەداری دەوڵەتیبەشکڵی  تەواوەتی خۆی گەیشت و  مادی،بە شیوەیەکی 
تی جێگای بەرنامە و خەباتی بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگەی سۆشیالیزمی دەوڵە

 کۆمۆنیستی گرتەوە.  
لێرەوە بەلشەفیزم حزب دەکاتە بەڕێوەبەری کارگە و بازرگان و سەرمایەدار، وە  

کرێکارانیش دەبێ خەباتی چینایەتی دژی سەرمایەدارێکی حزبی درێژە پێبدەن. ئەمە 
ێکی کرێکاری و دەسەاڵتێکی دەوڵەتی مێکە کە لەنێوان حزبکۆکیەک و ئەنتاگۆنیسنا

نێوان مۆدیلی حزب و کۆمۆنیزمی بەلشەفی لەگەڵ   دەبێ. ناکۆکیبەلشەفیدا دروست  
دەوری چینی کرێکار لە بنیاتنانی سیاسی و ئابوری کۆمەڵگەی سۆشیالیستیدا. 

لە  اری بەلشەفی دەبینینلێرەوە شکستی ڕەوتی شۆڕشگێڕانەی نێو حزبی کرێک
 کرێکارانی ڕوسیادا. خەباتی چینایەتی

ترسی لە "نیپ" نەبوو چونکە لە حکومەتی کە دەیوت " ،لینینئیتر ئەم قسەیەی  
نەیدەتوانی ئەو ،  163سۆڤیەتدا دەسەاڵتدارێتی کرێکاران و زەحمەتکێشان مسۆگەرە" 
اردا پەردەپۆش بکا، ناکۆکیە چینایەتیە لە نێوان دەوڵەتی بەلشەفی و چینی کرێک

ت و حکومەتی کرێکاری هەیە، کرێکاران سەعاتی کاری زیاتر کە بۆچی ئەگەر دەسەاڵ
کاردەکەن و دەسەاڵتیان بەسەر بەرهەمهێناندا نیە ؟ بۆچی حزب و بەڕێوەبەری 
سەرمایەدار پێیان دەڵێن کرێ یان چەندە و ئەگەر ناڕازیش بن ناتوانن مانبگرن؟  

و ؟ چۆن حزبی بەلشەفی حزبی تریش قەدەغەیە دروستکردنی فراکسیۆن و
لە حکومەتی "وە  سەرکردایەتیەکەی تاکە نوێنەری چینی کرێکارە، دەستەجێگرە

، ئەگەر لەم مۆدیلی زەحمەتکێشان مسۆگەرە"سۆڤیەتدا دەسەاڵتدارێتی کرێکاران و 
 ،نەک لە ئارادا نیە ،سیاسی و ئابوریەدا هیچ دەسەاڵتێکی کرێکار و زەحمەتکێش
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ۆن حزب و دەوڵەتێک کۆمۆنیستی سەاڵتە خەبات بکا؟ چڵکو دەبێ دژی ئەم دەبە
بەڕێوەبەرێکی حزبی؟ بۆ ی یکرێ گرتەبریتیە لە دەبن ئەگەر جێگای کرێکار تیایدا 

ئەگەر بڕیاری ئابوری ئەو دەوڵەتە و کرێ و بەرهەمهێنان لەدەستی کەمایەتیەکی  وە  
سیۆن پێکهێنان ئازادی مانگرتن و فراک هەروەها حزبی سەرمایەداری دەوڵەتیدا بێ؟ 

 لەژێر ناوی حکومەتی خۆماڵی چینی کرێکاردا قەدەغەبێ؟ یشئازادیەک و هەموو
زەوتکردنی ئەم مافانە لە چینی کرێکار بەناوی حکومەتی کرێکاریەوە نیشانی دەدا   

دەستی کە ئەمە حکومەتی کرێکاران خۆیان نیە. قەدەغەبوونی بڕیاری بەرهەمهێنان لە
لێسەندنەوەی مافی بەشداری ڕاستەوخۆی بریتیە لە کاندا سەندیکا و شورا کرێکاریە

سەپاندنی دەسەاڵتێکی   ەو  ،ئازادانە و هەرەوەزیانەی لە بەرهەمهێنان و بەکارهێنانیدا
دیکتاتۆری حزبیە بەسەر بەرهەمهێنەرانی واقعی کۆمەڵگەدا. ئەمە ئەو هەنگاوەیە کە 

ەوڵەتیە دەست پێ دەکا ڵوەشانەوەی ئەم دەستێوەردانە دشۆڕشی کۆمۆنیستی بە هە
لە مۆدیلی  ی کرێکارانە ێگیرکردنی. ئەمە جیاوازی بنەڕەتی سۆشیالیزمنەک بە ج

 سۆشیالیزمی دەوڵەتی.
ترین و بنەمای ترین مەسەلەیەک  "سەرەکی لینین لە وەاڵم بەم ناکۆکیەدا دەڵێ؛  

ی، هەبێ بۆ  دەهێنێ، سودیگرتنی دەسەاڵتی دەوڵەتی بەدەست    پرۆلیتاریا، دوایکە  
ە لە گەشەی ئاستی بەرهەم و بردنە سەری هێزە بەرهەمهێنەرەکانی کۆمەڵگە بریتی

ئێستای ڕوسیادا بێ شک پێویستی بە کۆکردنەوەی  . لەدۆخیتا ئاستێکی باش.
، بەپێی تیەشبەڕێوەبەرایە . ئەمکارگەکاندا بەڕێوەبەرایەتیتەواوی هێزە لەدەستی 

جدی ترین   پێویستەەکرێ و ست ددرو تاک سەرۆکیبنەمای گشتی لەسەر بناغەی 
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 بەشێوەیەکیو  بەڕێوەبەرەکانلە هەڵبژاردنی بەرجەستەترین و بەتواناترین  شێواز
 164سەربەخۆ ئەنجام بدرێ." 

ئەم تێگەیشتنە لەوەی کە مەسەلەی سەرەکی پرۆلیتاریا دوای گرتنە دەستی  
ۆمەڵگە" دەسەاڵت "گەشەی ئاستی بەرهەم و بردنە سەری هێزە بەرهەمهێنەرەکانی ک

تێگەیشتنێکی بەرتەسکە لە سۆشیالیزم هەرچەند لەباری مێژووییەوە بۆ سەرەتای   یە،
" دەیوت دیە و وەک مارکس سەدەی بیست و بەتایبەت بۆ ڕوسیا مەسەلەیەکی ج

". بەاڵم مەسەلەی گەشەی ئابوری هەژاریکۆمۆنیزم بریتی نیە لە دابەشکردنی 
کەڵەکەی سەرمایە الی بورژوازیش  میستسیناوەرۆکی سۆشیالیزم نیە. داینەمیزمی 

گەشەی ئابوری دروست دەکا . الی بورژوازی مەسەلەی سەرەکی لەم یاسا ئابوریەدا  
الی چینی کرێکاریش گەشەی ئابوری ئامانجی سەرەکی نیە،  کەڵەکەی سەرمایەیە.

بەڵکو مەسەلەی سەرەکی سازدانەوەی کۆمەڵگەیە لەالیەن چینی کرێکار خۆیەوە و 
یی هێنان بە کۆیلەتی خۆی وەک چینێک بۆ دەسەاڵتێکی سەروو خۆی، بۆ بۆ کۆتا

تیە  چ ئەم کەمای سەرمایەدارە، جاکۆتایی هێنان بە دەسەاڵتی کەمایەتیەکی 
. هەر پالنی گەشەیەکی ئابوری بنیان کۆمپانیای تایبەت  بنسەرمایەدارە دەوڵەت 

ئەم چینە خۆی  ەکن ،بەمانای دەوری ئەم چینە خۆیەتی لە ئابوری و سیاسەتدا
 حزبێکەوە، جاناچاربکرێ لە سایەی دەوڵەتێکی سەرمایەداری دەوڵەتیدا لەالیەن 

 کۆمەڵگەسەری هێزە بەرهەمهێنەرەکانی  "بردنەکرێکاری بێ یان بورژوازی، دەوری 
 دابنرێ.  " بۆ

چاالکی سیاسی بریتی نیە لە نەخشە و پالنێکی ئابوری داڕیژراو، بەڵکو  سۆشیالیزم   
کە ئەو تیایدا   سیستمێک لە خەباتی چینایەتیدا بۆ گۆڕینی  ەتیکرێکار خۆیچینی 
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بریتی  سەت" سیا ،وەک گرامشی جەختی لەسەر کردۆتەوە هەربۆیە،ژێردەستەیە. 
نیە لە ستراتیژیەک بۆ سەرکەوتنی سۆشیالیزم، بەڵکو سۆشیالیزم 

روست پراتیکی سیاسی ئەم چینەیە نەک حزبەکەی کە "مێژووی خۆی د.165خۆیەتی"
ە، بەڵکو هەلومەرجێک کە دەکا، بەاڵم لەهەلومەرجێکدا نا کە خۆی هەڵی بژاردو

  166دراوە و لەڕابردوەوە هاتوە." 
وەک   دەوڵەتیە،گەشە ئابوریە کە گەشەدان بە سەرمایەداری    لینین بۆ گەیشتن بەم 
 بەڕێوەبردنی "یەک سەرۆکی" لە  سیستمیپێشودا باسمانکرد،  بەشەکانی لە

لەساڵی  حزبە، کەبێگومان ئەمە پێچەوانەی بەرنامەی دروست دەکا. کارگەکاندا 
دانانی ڕاستەخۆ جەماوەری زەحمەتکێش لە بینای   کاریگەریهاتبوو کە "تیایدا    ١٩١٩

پیشەسازی  – حکومەت و ئیدارەی هەموو واڵت لە ڕێگای گۆڕینی یەکەی ئابوری
ژاردن و ەتایی هەڵبیەکەی سەر بەشێوەی – نەک دابەشکردنی ناوچەیی -( )کارخانە

شوراکاندا جێبەجێ دەبێت.  هێزی دەسەاڵتدارێتیناوکی بینای حکومەت لەسایەی 
پەیوەندیە نزیکترە لە نێوان دەزگای دەوڵەت و جەماوەری پرۆلیتاریای  ئەم

، سەرەڕای ئەوەی ئاستێکی بااڵتر کردون یەکگرتوویکە سەرمایەداری  پێشکەوتوو
ان کاتدا جێبەجێکردنی ریفۆرمی قوڵی لە دیموکراسی بەدی دێنێ، لەهەم

 167سۆشیالیستی مومکین دەکا."
 

 
 .، بە زمانی ئینگلیزی ، گرامشیچۆن جیهان دەگۆڕین ١٣٢ل  ئیریک هۆبسباوم. 165

 ٣٤١ل   هەمان سەرچاوە  166
167

، بەشی 'لەبواری  ٥، خاڵی   ١٠مەی حزبی کۆمۆنیستی ڕوسیا، ل  پڕۆژەی سەرتاپاگیری بەرنا لینین،

 سیاسیدا'. 
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  - (پیشەسازی ) کارخانە    –  یەکەی ئابوری  ڵێ؛لێرەدا ڕۆشنە کە بەرنامەی حزب دە
 دەسەاڵتدارێتیو  یەکەی سەرەتایی هەڵبژاردن و ناوکی بینای حکومەت  بەشێوەی

 یە، واتە کۆمیتەکانی کارگە و شوراکان دەسەاڵتی بنەڕەتین.
ئەو بڕیارەی    هاوکات لەگەڵئەم هەنگاوە تازەیەی "یەک سەرۆکی" کارگەکان  هەربۆیە  

 دابڕینیبریتین لە کە دەوری سەندیکای کرێکاری "کۆنترۆڵی بەرهەمهێنان نیە"، 
کارگە و لە ئیدارەی  بەڕێوەبەریچینی کرێکار و سەندیکا و شوراکانی لە 

 کرێکارە لەیەکتر. ن و چینی پۆستە حکومیەکا جیا بوونەوەیدامەزراوەکان و 
مایەی ملمالنێ لەنێو   بووەئەم ناکۆکیە لەنێوان بەرنامەی حزب و سیاسەتی "نیپ"دا   

لەکۆنگرەی دەیەمی حزبدا، لینین و هەروەک پێشتریش باسمان کرد،  حزبدا.
بەدواشیدا زۆربەی کۆنگرە، ئەم ناکۆکیەی نێوان سەندیکای کرێکاری و دەوڵەتی 

الیستی و ئەنارشیستی" دەدەنە قەڵەم. گروپی نی سەندیکسۆڤیەت بە "الدا
کە پێداگری لەو مادەیەی بەرنامە  ش،"ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری" ناو حزبی بەلشەفی

 بەڕێوەبردنی سەبارەت بە دەسەاڵتی سەندیکا و شورا کرێکاریەکان دەکەن لە 
نیان بە بۆچونەکا بە "مەنشەویک" و "وردە بورژوازی" دەناسێنن. لینین " ،ئابوریدا 

دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و "کۆمەک بە   بوونیسیاسی ڕاستەوخۆ بۆسەر  خەتەری"
 ڕێگەیدوژمنانی چینایەتی شۆڕشی پرۆلیتاریا دەکەن" دەناسینێ و دەڵێ "دەبێ 

خەبات و پاکردنەوەش لەدژی بگیرێتە بەر و ئەم "تەبلیغاتانە لەگەڵ ئەندامەتی لە 
 168حزبدا ناهاوئاهەنگە." 

دەیەمین کۆنگرەی حزبدا   لە  "  ۆسەر "ئۆپۆزسیۆنی کرێکاریلە هێرش بترۆتسکیش   
مەیدان. بتی لە  هاتۆتەکرێکاری بە دروشمی مەترسیدارەوە  "ئۆپۆزسیۆنی دەڵێ

 
 

سەندیکالیستی و  لینین، پرۆژەی سەرەتایی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حزب سەبارەت بەالدانی  168
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و مافی کرێکارانی لەهەڵبژاردنی نوێنەراندا   درووستکردوەبنەما دیموکراتیەکان 
ی خۆی پیادەبکا، کە حزب نابێ دیکتاتۆر شێوەیەک حزبەوە. بەخستۆتە سەروو 

ەت ئەگەر ئەو دیکتاتۆریە بەشێوەیەکی کاتی ناکۆک بێت بە دیموکراسی تەنان 
 169کرێکاری ." 

ێکاری ئەمە جیاوازی بنەڕەتی سۆشیالیزم و کۆمۆنیزمە وەک دیموکراسی کر ،بەڵێ 
یان بەشداری ڕاستەوخۆی کرێکاران لەگەڵ مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و 

بەشێکە لەو پرۆسەیەیە کە   ١٩١٩ی بەرنامەی بەلشەفی دیکتاتۆری حزبیدا. گۆڕین
مۆنیزمی واقعی کرێکاران  مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی جێگای سۆشیالیزم و کۆ

 دەگرێتەوە. 
ەسەلەیەکی ئیداری و ئابوری نیە، بەڵکو لێرەدا تەنیا باسی سۆشیالیزم وەک م 

پێی  ەچینەکباسی بیناکردنی سۆشیالیزمە وەک کارێکی سیاسی کە هەموو 
هەڵدەستێ و ئازادانە بەشدارە تیایدا  نەک وەک بڕیار و سیاسەتی دەوڵەت و حزبێک. 

بنەمای کۆمۆنیزم سۆشیالیزەکردنی   بڵێن، ئایاهەروەک گرامشی دەڵی "لەوانەیە 
ە وەک سۆشیالیزەکردنی خاوەندارێتی کۆمەاڵیەتی و ئابوری بەرنامە ئابوری نی
مانای کۆمەاڵیەتی الیزەکردن لە سیاسەت و بەبەاڵم پێویستمان بە سۆشی داڕیژراو،

ئۆتۆماتیک و وشیارارانە دەبێ، وەک پرۆسەی دروستکردنی ئینسانی کۆلێکتیڤ و 
ی بەدەزگای دەرەوە و گشتی کە هەڵسوکەوتی ئینسان دەکاتە ئۆتۆماتیک و پێویست

  170سەروو ئینسان ناهێڵێ تاکو نۆرمێک بسەپێنێ."
 

 
   ارسی. ئارنست ماندل، دەربارەی بیرۆکراسی، تیۆری "جێنشینی"، ف 169

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm 
 ، بەزمانی ئینگلیزی٣لگرامشی ، دەفتەرەکانی زیندان،  170
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کاریگەری دانانی ڕاستەخۆ جەماوەری زەحمەتکێش "  "گۆڕان لەو بەرنامەیەوە کە  
- لە بینای حکومەت و ئیدارەی هەموو واڵت لە ڕێگای گۆڕینی یەکەی ئابوری

ەکەی سەرەتایی ی بەشێوەی -نەک دابەشکردنی ناوچەیی- )کارخانە( پیشەسازی
شوراکاندا  هێزی دەسەاڵتدارێتیهەڵبژاردن و ناوکی بینای حکومەت لەسایەی 

ک سەرۆکی" کارگەکان لەپاڵ ئەو بڕیارەی کە تا." بەرەو ئەوەی "جێبەجێ دەبێت
دەوری سەندیکای کرێکاری "کۆنترۆڵی بەرهەمهێنان نیە"، ئەڵقەی گۆڕانی پەیوەندی 

ارە. ئەمە دروستکردنی ڕژێمێکی سیاسی و نێوان حزبی بەلشەفی و چینی کرێک
 وەک "گروپێکی بەڵکو دەوڵەت ،ئابوریە کە چینی کرێکار تیایدا نەک دەوری نیە

 . 171خاوەن هەیمەنەی ئۆتۆنۆم و سەربەخۆ ڕەفتاردەکا" 
"چینی کرێکار  لێرەوە ئەو خەتەرەی مارکس باسی دەکرد سەرهەڵدەدا کە دەیوت 

تاکو ڕێگە نەدا بەگواستنەوەی   بپارێزێ.دەبێ خۆی لە نوێنەرەکانی و فەرمانبەرەکانی  
لە هەموو  ئەمە کە ،سەرۆک ەبببێت دەوڵەت لە ئۆرگانی خزمەتکردنی کۆمەڵگەوە 

 ، دەوڵەتەکانی پێشودا ڕویداوە." بەپێچەوانەی ئەم ئاگادارکردنەوەی مارکسەوە
و  خۆ بەڕێوەبردنی فەردی و حزبی هەموو بنەماکانی ئیدار سیستمیدروستکردنی 

هۆی ئەوەی کە  بووەشورایی بەرەبەرە هەڵوەشاندەوە. ئەم سیاسەتانە لەئاکامدا 
ە ناوحزب و چ لەئاستی کرێکاری و دەسەاڵتی دەوڵەتی چ ل ئەزمەی نێوان حزبی

تە  ناکۆکی دەکەوێ لەم کاتەدا "دۆخی ؛چینەکەدا گەشەبکا، هەروەک گرامشی دەڵێ
لە ئەنجامی کاریگەری دۆخی حزبە لەناو    ئەمە  نوێنەران و نوێنەرایەتی کراوانە"." ناو  

 وەک  نسبیبەشێوەیەکی  دەسەپێننەوە، دیسانەوە هێز دەوڵەتدائۆرگانی 
بەهۆی  کە ئەزمەی هەژمونی چینی دەسەاڵتدارە. ئەمە بیرۆکراسی.. ێکیدەسەاڵت
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ە لە بەجێگەیاندنی ئەرکی سیاسی ئەوەوە دروست دەبێ کە ئەم چینە شکستی هێناو
..ئەمە بەو دەسەاڵتەگەورەدا هێناوە کە لێی داواکراوە جەماوەر قەناعەت پێ بێنێ 

ی "، بە تەئکید ئەزمەی هەژمونیە یان ئەزمەپێی دەڵێن "ئەزمەی دەسەاڵتداریتی
  172گشتی دەوڵەتە."

هەژمونی   بەلشەفیزم ئەگەر لە پرۆسەی پێش شۆڕش و لەکاتی شۆڕشدا نوێنەرایەتی 
لەدوای شۆڕش و لەکاتی دەسەاڵتدا چیتر نابینین  دەکرد، بەاڵمچینی کرێکاری 

ینی کرێکار زانستی سیاسەت سەبارەت بە چۆنیەتی گەشەی هەژمونی جەماوەری چ
 بخاتەڕوو، کەگەشەبکا و ئاسۆیەک و مۆدێلێک بۆ گەشەی هەموو سەرخانی سیاسی  

دوای گرتنی ەی دەوڵەت یەکسەر چۆن پرۆسەی هەڵوەشانەوتیایدا پێمان دەڵێ 
ئینگلس  نووسینێکیدەست پێ دەکا. لینین لە "دەوڵەت و شۆڕش"دا دەسەاڵت 

اریاوە و  ت لە الیەن پرۆلیتگرتنە دەستی دەسەاڵ "دوایدەهێنێتەوە کە دەڵێ 
 . گواستنەوەی هۆیەکانی بەرهەمهێنان پێش هەموو شتێک بۆ موڵکایەتی دەوڵەت.

  – یەکەم کاری دەوڵەت ئەوەیە کە وەک نوێنەری هەموو کۆمەڵگە دەردەکەوێ  
ئەمە لەهەمان   -بەناوی هەموو کۆمەڵگەوە دەبێتە خاوەنی هۆیەکانی بەرهەمهێنان

 173ک دەوڵەت پێی هەڵدەسێ."کاتدا ئاخر کارە کە وە
تە بەاڵم لە مۆدێلی سۆڤیەتدا بەپێچەوانەوە دوای ئەوەی کە دەوڵەتی بەلشەفی دەبێ 

خاوەنی هۆیەکانی بەرهەمهێنان ئەوکات "تاک بەڕێوەبەری کارگە" و "وەزیری تاک  
حزبی" و قەدەغە بوونی دەخاڵەتی سەندیکا لە بەرهەمهێنان و مانگرتندا دەست 

ت و حزب دەبنە خاوەنی هەموو شتێک و هەموو بڕیارێک. ئەمە لە پێدەکا و دەوڵە
 

 
   دەوڵەت و کۆمەڵگەی مەدەنی.  ٢١٠ل  گرامشی ، دەفتەرەکانی زیندان،  172

 ، بەزمانی عەرەبی. ٢٧ل ,٧لینین، دەوڵەت و شۆڕش، مختارات، بەرگی   173
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زێکی نوێ لەسەر بنەمای یەکێتی جێگای "کۆمەڵگەیەک کە بەرهەمهێنانی بەشێوا
  174بەرهەمهێنەران بەشێوەیەکی ئازادانە و لەسەر بنەمای یەکسانی ڕێک دەخا"

سەاڵتدارێتی بەکورتی لەم مۆدێلەی سۆشیالیستیە دەوڵەتیەدا بینیمان کە چۆن دە 
مسۆگەر   نەکلەناو حزبدا    شورا کان و تەنانەت بەشێکی دەسەاڵتی چینی کرێکاریش

حزب  بووە مایەی ئەوەی کە  حزبی مۆدیلی دیکتاتۆری نەبوون، بەڵکو
دەسەاڵتدارێتیەکی کەمایەتی بیرۆکراتی دروستکرد. لەسەر بنەمای مۆدیلی ئابوری 

کار لەالیەن ێوسانەوەی چینی کرئەم پاشکۆیەتی و چە ،سەرمایەداری دەوڵەتی
 بووەسەپاندنی سیاسەتی نیپ  ەو قوڵتربوەوە،دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفیەوە 
ئابوری سەرمایەداری و  جێگیرکردنەوەی   سیستمیمایەی سەرلەنوێ سازکردنەوەی 

لە چەوسانەوەی هێزی  پەیرەوسەرخانی سیاسی دیکتاتۆریەتی کەمایەتیەکی کە 
 ناو کەڵەکەی سەرمایەداری دەوڵەتدا دەکا.  کاری کرێکاران لە پێ

ئاستی شۆڕشێک   گەیاند بووەە کرێکارانی ڕوسیای  ک  ،بێگومان ناکۆکە چینایەتیەکان  
بەردەوام خۆی   ڕوخاندبوو،دژی حکومەتی سەرمایەداری کرنسکی و ئەم حکومەتەی  

فشارانەی بەرامبەر بەم  نیشان دەدا لە ڕێگەی مانگرتنە کرێکاریەکانەوە، وە کرێکاران  
مانگرتنی   "لە چەند ساڵی دوای شۆڕشدا  ن. وەک دەبینینوەستادە  بەلشەفی ڕا  حزبی

  مانیانگرتووە   کرێكار  ١٩٢٠٠٠دا  ١٩٢٢ساڵی    لە  .بووون بەرفراوانی کرێکاران بەردەوام  
  ٤٣دا ١٩٢٤ هەزار، ولە ١٦٥دا ١٩٢٣، لە بووەلە پرۆژەکانی دەوڵەت خاوەنداریان 

 175هەزار کرێکار.
 

 
   ٢٦هەمان سەرچاوە، ل  174
175

 بەزمانی عەرەبی.  ،٨ل  تۆنی کلێف، سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا،
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d

98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-
pdf.pd 
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ینی کرێکار لەسایەی سەرمایەداری دەوڵەتیدا کەوتە هەلومەرجێکی ەباتی چبەاڵم خ
ئەویش  لەسەر نەبوو، یە کە پێشتر وێنەی نەبوو و وەک هیچ تەجروبەیەکسەختەو

بەاڵم کرێکاران    ،بوو لەگەڵ دەوڵەتێکدا کە خۆی بە کرێکاری دادەنێ  ڕووبەڕووبونەوە
نەک هەر وەک کرێکار   کرێكاران،و دەیان چەوسێنێتەوە. لەڕوسیادا  دەکاسەرکوت 

لەژێر ناوی سۆشیالیزمدا و بە   سەرمایەداری بوون، بەڵکوکۆیلەی کاری کرێگرتە 
کەڵک وەرگرتن لە ئۆرگانی حزب دیسپلینی توندکردنەوەی کار و درێژکردنەوەی  

. بۆنمونە سەپێنراسەعاتی کار چەوساندنەوەیەکی لەڕادەبەدەر بەسەر ئەم چینەدا 
وەک    بوونملیۆن کەس لە سەربازگەی زۆرە ملێی کاردا    ٢ا نزیکەی  د١٩٣١"لەساڵی  

ملیۆن کەس  ١٥بۆ ٨لە  ١٩٤٢ملیۆن و لە  ٥نزیکەی  ٣٥-١٩٣٣سزای حزبی، لە 
 176بوون".  

 لە پرۆسەیلە کۆتاییدا پێویستە بڵێین کە شکستی شۆڕشی سۆشیالسیتی ئۆکتۆبەر  
 بەسەررێکاریەوە ۆڵی کۆنترلە کدا خۆی نیشان دەدا، گەڕانەوە  بۆ دواوە گەڕانەوە

بەرهەمهێنان و دەسەاڵت بەرەو دواوە بۆ کۆنترۆڵی سەرمایەداری دەوڵەتی و 
 دیکتاتۆری حزبی بەسەر چینی کرێکاردا. 
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١٨ 
 

 کێشەی ترۆتسکیزم چیە؟ 
 
 

بەشێک لەو ڕەوتە بوو بە  ،بیرۆکراتیزمی ستالینی لە وەک ڕەخنەگرێک  ،زمترۆتسکی
 کە لەگەڵ دیاردە و دەرکەوتەکانی بیرۆکراتی لە   ،بەلشەفی حزبیناو شۆڕشگێڕانەی 
ئاڵوگۆڕ بکەن لەو واقعیەتە   یستن و دەیانو بوو دەوڵەتدا ناڕازی ناو حزب و لە

جگە لە بیرۆکراسی  ،. بەاڵم ترۆتسکیبوو شۆڕش دروستبووبیرۆکراتیەی دوای 
کە ڕا و بەشداربوو،  سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا هاومۆدێلی    لە هەموو بنەماکانی  ،ستالین

. کێشەی ترۆتسکی بوو  ڕوسیا  هۆکاری شکستی شۆڕشی کۆمۆنیستی لەئەم مۆدێلە  
بەڵکو   ،دیکتاتۆریەتی حزب و سەرمایەداری دەوڵەتی و سیاسەتی نیپ دا نیەگەڵ  لە

کۆالک "پشتیوانی کردنی دەوڵەت بۆ    ئەو کێشەی لەگەڵ سیاسەتی  ؛وەک خۆی دەڵێ
م، بەاڵم وشندەی هەبوو بۆ ئایندەی سۆشیالیز( کە خەتەری ک١٩٢٨-١٩٢٣لە )

بیرۆکراسی، کە بورژوازی بچوک پشتیوانی دەکا، سەرکەوتوبوو لە بەرتەسکردنەوەی 
 177هەروەها لە تێکشکاندنی ئۆپۆزسیۆنی بەلشەفیدا." پرۆلیتاریای پێشرەودا،

 
 

 ١١، بەشی  کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراوترۆتسکی،  177

rb/ch11.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1936 
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تێگەیشتنی ترۆتسکی بەو شێوەیەیە کە سیاسەتی ئابوری دوای لینین لەالیەن  
کردنی واڵت و پشتیوانی  نەدان بە پیشەسازی بریتی بووە لە گرنگینەوە ستالی

)کۆالک( و بەمەش وردە بورژوازی بوژاوەتەوە و بونەتە  جوتیارە دەوڵەمەندەکان
شکستی بە پرۆلیتاریای   پشتیوانی چینایەتی بۆ بیرۆکراتی ستالینی و ئەمەش

پشتی بەم پرۆلیتاریای    پیشەسازی هێناوە و بەو هۆیەوە ئۆپۆزسیۆنی بەلشەفیش کە
 پیشەسازی بەستووە لەالیەن ستالین و بیرۆکراتیزمەوە توانراوە تێک بشکێنرێ.!

ئەمە هەرچەند لێکدانەوەیەکی چینایەتی لە گەشەی سیاسەتی ئابوری نوێ نیشان  
بورژوازی الدێ و الواز بوونی پرۆلیتاریای پیشەسازی نیشان   دەدا، کە بوژانەوەی

ساڵەی پیشەسازی کردنی ڕوسیا  ٥ەوە کە سیاسەتی پالنی ١٩٢٨دەدا، بەاڵم لە 
لێکدانەوە چینایەتیە ناتوانێ هۆکاری مانەوەی بیرۆکراتیزم    دەست پێدەکا، ئیتر ئەم

 و گەشەی سەرمایەداری لە ڕوسیادا بخاتەڕوو. 
اری سەرەکی ئەوەیە کە، ترۆتسکی و ئەو ڕەوتە ئۆپۆزسیۆنە چەپەی هەربۆیە هۆک 

الینیزمدا ڕاوەستابوون، پشت بەستبوو نەبوون بە ئەلتەرنایتڤێکی تری لە بەرامبەر ست
ابوری کە کرێکارانی ڕوسیا لە شۆڕشی ئۆکتۆبەرەوە بەرەو چەسپاندنی  سیاسی و ئ

دەوڵەتیەوە سۆشیالیزمێک دەسەاڵتی کرێکاران بەرێ و بەپێچەوانەی سۆشیالیزمی 
اکان و سەندیکاکان و  دروست بکا کە لەخوارەوە و لە کۆمیتەکانی کارگە و شور

ەقینەی سیاسی و هەموو بەشەکانی چینی کرێکار بکاتە خاوەنی دەسەاڵتی ڕاست
 ئابوری لە سۆڤیەتدا. 

دا  لەدژی هەردوو فراکسیۆنی ناڕەسمی " ئۆپۆزسیۆنی ١٠ترۆتسکی لە کۆنگرەی  
اری و "ناوەندی دیموکراسی" دەوەستێتەوە و لەگەڵ سیاسەتی  لینیندایە کریك

حزب کردنی حزب لەو فراکسیۆن و ئەندامە کرێکارانەی حزب کە فەرمانی بۆپاکتاو
 جێ بەجێ ناکەن. ەکان دژی فراکسیۆن
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ترۆتسکی لە هێرش بۆسەر "ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری"لە دەیەمین کۆنگرەی حزبدا   
ێکاری بە دروشمی مەترسیدارەوە هاتوتە مەیدان. بتی لە دەڵێ "ئۆپۆزسیۆنی کر

هەڵبژاردنی نوێنەراندا   وستکردووە و مافی کرێکارانی لەبنەما دیموکراتیەکان در
دیکتاتۆری خۆی پیادەبکا، خستۆتە سەروو حزبەوە. بە شێوەیەک کە حزب نابێ 

راسی تەنانەت ئەگەر ئەو دیکتاتۆریە بەشێوەیەکی کاتی ناکۆک بێت بە دیموک 
 178کرێکاری." 

 "لەپێناو سەتییاس  بگرە زیاتر لە لینین و بەلشەفیەکانی تر ترۆتسکی خوازیاری 
   بوو.179" سەربازگیری و میلیتاریزەکردنی کار وەک ئامڕازی توندوتۆڵی کارکردن

هەر ئەمەش وایکرد کە پەیوەندی ترۆتسکی و ئۆپۆزسیۆنی چەپ کە ئەو نوێنەرایەتی 
کرێکاریەکاندا و شورا کرێکاریەکاندا الوازببێ لە کاتێکدا ئەم دەکرد لەگەڵ سەندیکا 

نە بنەمای چینایەتی خەبات دژی بیرۆکراتیزم بوون. هەربۆیە ڕێکخراوە کرێکاریا 
دا ترۆتسکی و زۆرینەی بەلشەفیەکان  ١٩١٩ی لە  حزبی بەلشەفبەپێچەوانەی بەرنامەی  

دەنگیان بە بڕیارنامەی دژی دەوری ڕاستەوخۆی سەندیکا و شوراکان  
کەمیان  لەبەرهەمهێناندا، کە جیاوازی نێوان ئەم دوو بەرنامەیە زۆر ڕۆشنە، و یە

پەیڕەو لە کۆنترۆڵی کرێکاری و دووەمیان پەیڕەو لە کۆنترۆڵی سەرمایەداری دەوڵەتی 
 پ" دەکا. "نی
 ؛دەڵێ ی بەلشەفیبەرنامەی حزب 
تەنیا ڕێکخراوی شورایی دەوڵەت کە وادەکا شۆڕشی کرێکاری  - هەشتەم  خاڵی " 

ود بکا. ئەگەر بتوانێ دەزگای کۆنی دەوڵەتی بورژوازی بەیەک زەربە و بنەماکەی ناب
 

 
   ئارنست ماندل، دەربارەی بیرۆکراسی، تیۆری "جێنشینی"، فارسی.  178

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm 
179

 هەمان سەرچاوە 

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm
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ی سۆشیالسیتی دەست پێ ناکا. پایەکانی بیرۆکراتی، کە   یەکئەمە ڕونەدا هیچ گەشە
ەگەڵ بەرژەوەندی خاوەن  پەیوەندی دەوڵەتی پاشایەتی و دیموکراسیە بورژوازیەکان ل

خەبات دژی  زەویەکان و سەرمایەداران دەپارێزێ، لەڕوسیا تێکشکاوە. بەدڵنیاییەوە
کۆتایی نەهاتووە. بیرۆکراتی هەوڵ دەدا کە بەشێک لە جێگەکانی بیرۆکراتیەت هێشتا  

 بەدەست بێنێتەوە و لە ڕێگەی ئاستی نزمی فەرهەنگی خەڵک ."
ڕێکخستنی هەموو زەحمەتکێشان لە سەندیکاکاندا. بەشێوەیەکی  -نۆیەم خاڵی 

 180"ئابوری. سیستماتیک سەندیکا ببێتە ئۆرگانی ئیدارەی
ئەم بڕگەیە ڕەت دەکاتەوە کە ئیدعای 181 حزبدەیەمی  لەکاتێکدا کۆنگرەی 

الیداوە،   ١٩١٩ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری" ڕاست بێ کە حزب لە بەرنامەی فراکسیۆنی "
لینین لە بڕیارنامەی "دەربارەی دەور و ئەرکی سەندیکاکان" دا دانی پێدا دەنێ، بەاڵم  

 رۆلیتاریا وە دەڵێ "سیاسەتی ئابوری نوێ زنجیرەیەک گۆرانکاری بنەڕەتی لە دۆخی پ
 ، وە لە ئەنجامیشدا ئاڵوگۆڕ لە دۆخی سەندیکاکاندا پێک دەهێنێ.دا
تی پرۆلیتاری دەمێنێتەوە. بەشی زۆری هۆیەکانی بەرهەمهێنان لەدەستی دەوڵە 

"بەاڵم گۆڕانکاریەکان پاشەکشەیەکن "لەوانە بازرگانی و سەرمایەداری ڕێگەپێدراو 
ەرمایەداری لەالیەن دەوڵەتەوە ڕێک دەبن و گەشەدەکەن. کاروباری بازرگانی و س 

دەخرێ و لەالیەکی ترەوە دامەزراوە دەوڵەتیەکان کە سۆشیالیستی کراون دەچنە  
ی پێی دەوترێ خود حساباتی ، واتە پاشکۆی بنەمای بازرگانی سەرئەو شێوەیە

دەبن. ئەم کارە لە هەلومەرجی دواکەوتوویی فەرهەنگی گشتی و هیالکی واڵتدا 
 

 
 ١٩١٩پێشنیاری تەواوی بەرنامەی حزب کۆمۆنیستی ڕوسیا. لینین .  180

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf 
و   لینین، پێشنیاری یەکەمی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەمەی حزب سەبارەت بە الدانی سەندیکالیستی 181

 ، هەڵبژاردەکانی لینین، بەزمانی فارسی ٧٩٠ئانارشیستی لە حزبی ئێمەدا، الپەڕە 

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf
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ئەم بەڕێوەبەری لە زەینی جەماوەردا ئەنجومەنی  ێتە ئەوەی کەبەناچاری دەکێش
 182نەدا کاردەکەن." دامەزراوانە دەکەونە بەرامبەر ئەو کرێکارانەی کە لەم دامەزراوا

ئەم سیاسەتە ئابوریە نوێیە کە دەوڵەت دەکاتە سەرمایەدارێک و لە کارگەدا تاک   
، بێگومان هەمان واقعیەت لە رێکی سەرمایەدار بەرامبەر کرێکاران دادەنێبەڕێوەبە

ندا ڕەنگ دەداتەوە کە هۆیەکانی بەرهەمهێنان لە دەست سەندیکای زەینی کرێکارا
رگانی ئابوری دەرهێنراوە و دراوەتە دەست تاک بەڕێوەبەرێکی زەحمەتکێشان وەک ئۆ

 سەرمایەداری دەوڵەتی. 
رێکاری"  ترۆتسکی بەرامبەر ئەم سیاسەتە نەک وەک فراکسیۆنی "ئۆپۆزسیۆنی ک 

الی بازنەی بەڵکو "الیەنگری ئەو لە میلیتاریزەکردنی کارکردن گومانی    ،نەوەستایەوە
 183سەندیکاکان لەسەر دروستکرد."

ەم دۆخەی چینی کرێکاری ڕوسیا لەسایەی "نیپ"دا بۆی هاتە پێشەوە، لە ئ 
گەڕانەوەی کاری بەکرێ و تەنانەت بە پارچە و پێشبڕکێ، هەروەها نەمانی دەوری 

  بوونە ئەمانە هەمووی    حزبی،دیکا و شوراکان و زاڵبونی دەوری تاک بەڕێوبەری  سەن
ئەم ترۆتسکی ڕابەری . شکست بهێنێ هۆی ئەوەی کە ئۆپۆزسیۆنی چەپی ناو حزب

حزبدا دژی  ناوخۆی دەکرد لە بازنەیەکی تەسکی  "ئۆپۆزسیۆنی چەپ" ەی
ی خۆی دەوڵەتی و حزب  پایەی ئابوری و  م بیرۆکراتیزمەحزبی، کە ئەبیرۆکراتیزمێکی  

ێ ئەو کێشمە کێشە نەتوان . ئەمەش وایکرد کە ئەو ئۆپۆزسیۆنەقایم کردبوو
بەرەو ە ئاراو  هاتبووە بەڕێوەبردنداچینایەتیەی لەنێو دەوڵەت و دەزگای نوێی 

بیرۆکراتی  یفشارێکی کۆمەاڵیەتی کرێکاران بەرێ بۆسەر دەزگای حزبی و دەوڵەتی
 

 
  ،٨٢٨ل  ,لومەرجی سیاسەتی ئابوری نوێدا" لینین ،"دەربارەی ڕۆڵ و ئەرکی سەندیکاکان لە هە 182

 هەڵبژاردەکانی لینین، بەزمانی فارسی. ،١٩٢٢،
 لینین، ئی ئێچ کار. بەزمانی ئینگلیزی. ، ئاخرین ڕۆژەکانی ٧، بەشی  ٦٤ل  شۆڕشی ڕوسیا،  183
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ستالین و زۆرینەی  ، کەتە دیکتاتۆریە حزبیەیو پاشەکشەپێکردنی ئەم ڕەو
 ەرایتیان دەکرد. سەرکردایەتی بەلشەفیەکان نوێن

بەم شێوەیە ترۆتسکی و ئۆپۆزسیۆنی چەپ تەنیا لەناوحزبدا، وە بە تەنها لەدژی   
بیرۆکراتیزمی ستالیندا قەتیس مایەوە و باقی پەیڕەو و مەنهەجی دیکتاتۆری حزبی 

بێ ڕەخنە و بەقبوڵکراو دانرا. هەربۆیە لەکاتێکدا کە ئەم و سۆشیالیزمی دەوڵەتی بە
پێویستی بە چڕکردنەوەی دەسەاڵت لەدەست کەمایەتیەکی حزبیدا   دیکتاتۆریە حزبیە

بوو بۆ بەڕێوەبردنی سەرمایەداری دەوڵەتی، ئیتر بیرۆکراتیزم وەک پێویستیەک چ 
و حزب تێک و توانی ئۆپۆزسیۆنی نا لە حزب و چ لە کۆمەڵگەدا خۆی سەپاند

ا، بەڵکو هیچ هاوارێکی "سەنترالیزمی دیموکراتیک" نەک دادی نەدەد .بشکێنێ
شکستی  بیرۆکراتی یە وە خۆی سەپاند. ستالینیزم لە ڕێگەی ئەم سەنترالیزمە

ترۆتسکی و ئۆپۆزسیۆنی چەپ لەم بێ تواناییە فکری وسیاسی و ڕێکخراوەەییەدا 
ڕشگێڕی ڕوسیا بۆ تێپەڕاندنی مۆدیلی بوو کە بتوانێ ببێتە قاڵبی کرێکارانی شۆ

دیکتاتۆری حزبی و هێنانەمەیدانی چینێکی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و دەوڵەتی 
کرێکاری ڕێکخراو لە شورا و کۆمیتەی کارگە و سەندیکا و حزبێکدا کە پێچەوانەی 

 بەلشەفیزم و سەرمایەداری دەوڵەتی کاربکا. 
ەدیلێکی جیاوازی کۆمۆنیستی لە بەم پێیە ترۆتسکی و ترۆتسکیزم نەیانتوانی ب 

ەوڵەتی بخەنەڕوو و هەربۆیە ئەم ڕەوتە زیاتر  ەوڵەتی و سەرمایەداری دسۆشیالیزمی د
ناسنامەکەی وەک سێکتێکی دژی کەمپی ستالینیزم و ڕەخنەگری بیرۆکراتیزم و دواتر  
سەرمایەداری دەوڵەتی دەرکەوت، بۆ نمونە تۆنی کلێف وەک ڕەخنەگرێکی 

وڵەتی بەرامبەر بە دەوڵەتی سۆڤیەت دەرکەوت، بەاڵم لەهەمان  سەرمایەداری دە
 ەنتی ستالینیزمەوە. قاڵبی ئ
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ماویزم هەمان کێشەی ترۆتسکیزمیان هەبوو کە پەیڕەویان لە مۆدیلی سۆشیالیزمی  
دەوڵەتی دەکرد، بەاڵم جیاوازیان لەگەڵ لە سیاسەتی دەوڵەتی سۆڤیەت هەبوو. 

ان تەنیا لە دیکتاتۆریەتی تاک حزبی و نەبوونی کۆمۆنیزمی ئەوروپاییش  ڕەخنەگری
اڵم هیچ کام لەم ڕەوتانە مۆدیلیکی جیاوازیان لە سۆشیالیزمی بە  ،هەبوو  دیموکراسی

 دەوڵەتی نەخستۆتەڕوو.
بەاڵم هۆکاری ئەم  ،ترۆتسکی کێشەی دیکتاتۆری ناوخۆی حزبی خستۆتەڕوو 

دیکتاتۆری حزبیدا پەی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و خودی دیکتاتۆریەتەی لە 
فسکی دەهێنێتەوە، کە پێشتر نەبردووە. ئەو تەنانەت کاتێک نمونەی راکۆپێ 

سەرۆکی لیژنەی نوێنەرانی گەلی ئۆکرانیابووە و لە دوورخراوەکەیدا وتویەتی، "ئەگەر 
بکەین کە ڕێگە نادرێ بەوەی ئەندامانی حزبی دەسەاڵتدار   سەیری دەوڵەتی کرێکاری

بکەن دەبینین کە جیاوازیەکان لەسەرەتادا بەهۆی ئیش و  کەڵەکەی سەرمایە
دواتر دەبێ بە جیاوازی کۆمەاڵیەتی، وە من ناڵێم جیاوازی چینایەتی کارەوەیە و 

لە لێکدانەوەی دەرکەوتنی ئەم جیاوازیە بەاڵم ترۆتسکی بەڵکو کۆمەاڵیەتی." 
پێی وایە ئەم  بەو ئەنجامگیریە دەگا کە تەنهاکۆمەاڵیتیە لە دەوڵەتی سۆڤیەتدا 

ە تووشی ڕیزەکانی ناوخۆی جیاوازی و کێشە کۆمەاڵیەتیە بە هۆی گرتنی دەسەاڵتەو
پرۆلیتاریا دەبێ و کێشەکە لە بەر تەسک بوونەوەی دەسەاڵتە لە دەستی کۆمەڵێک 

بەسەر دەسەاڵتدا تەنیا "دەستگرتن    دەڵێکە خەریکی بەرژەوەندی خۆیانن. هەر بۆیە  
اتدا رامبەر بەچینەکانی تر ناگۆڕێ، بەڵکو لەهەمان کهەڵوێستی پرۆلیتاریا بە

یی پرۆلیتاریاش دەگۆڕێ و پەیڕەوکردنی دەسەاڵتدارێتی بەرتەسک پێکهاتەی ناوخۆ
دەبێتەوە بۆ کۆمەڵەیەکی دیاریکراوی کۆمەاڵیەتی کە بەردەوام هەوڵ دەدا چارەسەری 
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خۆی بە گرنگ   "کێشەی" کۆمەاڵیەتی تایبەت بەخۆی بکا، بەوڕادەیەی کە ئەرکەکەی
  184دادەنێ." 

ئەم قسانەی ترۆتسکی نیشانی دەدا کە ئەو تەنیا باسی دیاردەکە و ڕەوتی 
ڕووداوەکان دەکا کە لە ڕوسیادا ڕوو دەدا، بەاڵم ئەمە لێکدانەوەی هۆکارەکانی ئەم  
بەرتەسک بوونەوەی دەسەاڵتە نیە لە دەستی کەمایەتیەکدا. ئەمە نەبینینی گۆڕانی 

سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا و ۆدێلی کی سۆشیالیزمە لە سایەی مماهیەت و ناوەرۆ
 جیاوازی ئەم مۆدێلە سۆشیالیستیە یە لەگەڵ سۆشیالیزمی چینی کرێکاردا.

دایە، کە بەلشەفیزمی هەر لەو   فکری و سیاسیەکێشەی ترۆتسکی لەم بەرتەسکیە  
ئەم  لە قاڵبەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی دا دەبینی، سەرەڕای کێشەو ناکۆکیەکانی 

. بەاڵم  چینی کرێکاردا ەوڵەتیە لەگەڵ سۆشیالیزمی واقعیسیستمە سۆشیالیستیە د
بەڵکو لە دەرکەوتە زیانبارەکانیدا دەبینێ.  ،هێشتا کێشەکە لە مۆدیلەکەدا نابینێ

حزب کە دەرکەوتنی بیرۆکراتیزمی بە نەزانی ئیداری   تەنانەت کاتێ دەڵێ "بەرنامەی
پاردەیەکی سیاسی چەند ڕاس  کدەدایەوە،وە لێجەنگەجەماوەر و سەختیەکانی لە 

"تێکدانە بیرۆکراتیەکان"، وەک هەڵبژاردنی هەموو ەڕاندنی ێپڕوتی پێشنیارکرد بۆ ت
بەرپرسان و البردنیان لەهەر کاتێکدا، وە البردنی ئیمتیازاتی مادی، و چاودێری 

کان دەکاتە  چاالکانە لەالیەن جەماوەرەوە. بڕوا وابوو کە ئەم ڕێگایانە کاربەدەستە
ەیی سادە، وە کاتیی، لە دوای ئەوەی دەبێتە سەرۆک. بەمەش کرێکارێکی پیش

ئەوە لەبەرچاو بگرین کە   دەوڵەت بەرەبەرە ون دەبێ، بەبێ ژاوەژاو. بەاڵم دەبێ
 

 
 ، بەشی پێنجەم. "شۆڕشی خیانەتلێکراو  کتێبیترۆتسکی،  184
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شوراکان جێگەی خۆیان چۆڵکرد لەم ماوەیەدا بۆ دەزگایەکی بیرۆکراتی سەربەخۆ 
  185." لەجەماوەر

وسیادا زاڵە دیکتاتۆریەتێکی حزبیە لە ڕ  اقعیەتانەی کە ئەوەیسەرەڕای هەموو ئەم و 
کە سیستمی سەرمایەداری دەوڵەتی دەپارێزێ، بەاڵم ترۆتسکی لەبەر تێگەیشتنی 
لەڕوانگەی سۆشیالیزمی دەوڵەتیەوە ئەم دەوڵەتە سۆڤیەتیە بە تێکەاڵوێک لە  

بۆ هۆیەکانی  سۆشیالیزم و سەرمایەداری دەزانێ، لەبەرئەوەی موڵکایەتی دەوڵەت
هەیە، بەاڵم بە شێوەیەکی بیرۆکراتیانە و لە پێناو بەرژەوەندی توێژێکی   بەرهەمهێنان

کۆمەاڵیەتی بیرۆکراتدا بەکاردەهێنرێ! هەربۆیە پێشنیاری شۆڕشێکی سیاسی لەالیەن 
ئۆپۆزسیۆنەوە دەکا تا ئەم هەڵە بیرۆکراتیانە ڕاست بکاتەوە کە ستالینیزم دروستی 

کراتیزمەش بە پەیڕەوکردنی تیۆری کی تری زاڵبوونی ئەم بیرۆکردوە. هۆکارێ
. "جێبەجێکردنی ئەمە دەکاتە پاساوی   186سۆشیالیزم لەیەک واڵتدا" دەزانێ

سەرنەکەوتنی سۆشیالیزمی دەوڵەتی لە ڕوسیادا. واتە مانەوە لەهەمان مۆدیلدا بەاڵم  
 لە ئاستێکی جیهانیدا نەک لۆکاڵدا چارەسەری کێشەکەیە.

ای گرنگی دەرکەوتنی ترۆتسکی وەک ڕەخنەگری بیرۆکراتیزمی سەرەڕ  بەکورتی 
مانەوەی ترۆتسکی لەهەمان مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بەهۆی ستالینی بەاڵم 

ئەم ڕەوتە کۆمۆنیستیە نەیتوانی گۆڕانکاری لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی  ،بەلشەفیدا
ایەوە و لە خنەگر میەیی ڕەو کرێکاریدا دروست بکا و تەنیا وەک ڕەوتێکی حاش

هەمان  ئێستاشدا وەک بەشێک لە بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی سەردەم لە بەردەم 
 

 
 ٣"، بەشی لێکراو  کتێبی "شۆڕشی خیانەتترۆتسکی،  185
 ٩بەردەوام، شۆڕشی بەردەوام چیە؟ بەشی  ترۆتسکی، شۆڕشی  186
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کێشەکانی نەبوونی بەدیلێکی تری شۆڕشگێڕانەیە بەرامبەر بە سیستمی 
 سەرمایەداری. 

لەئاستی ئینتەرناسیونالیزمیشدا دیسانەوە ڕەوتێکی سیکتاریستی لە بزوتنەوەی 
تای دروستکردنی ئینتەرناسیونالی سێهەم لەسەرە ا هەبووکۆمۆنیستی وکرێکارید

ەوە ئەمەش بەڕۆشنی دەبینین لە پێشنیاری ترۆتسکی بۆ بانگێشتی ( کۆمێنتێرن)
 187.کۆمێنتێرن

ئەم ڕەوتە دەبینین  کە مانیفێستی ئینتەرناسیونالی سێهەم ڕاگەیەندرا دواتر کە  
لەسەر  بەڵکو ،ەرناگرێبەشەکانی چینی کرێکار بەبنەما وهەموو سێکتاریستیە 

بنەمای نزیکی لەبەرنامەی بەلشەفیزم و سپارتاکیستەکانەوە، واتە ئەو ڕەوتە 
ەی کە لە جەنگی جیهانی یەکەمەوە لە ئینتەرناسیونالی دوەم  انکۆمۆنیستی

. لێرەدا ناسنامەی  لە کۆمێنتێرن دا  تەوە، دەکاتە بنەمای وەرگرتنی حزبەکانونەجیاب
گ ڕێژ دەکرێ و باڵی ەتی ئینتەرناسیونالی دووەم ڕەنئینتەرناسیونالی سێهەم بە دژای

 188 دەکرێنە ڕەقیبی پلە یەک. ی دووڕاست و ناوەڕاستی ئینتەرناسیونالیست
ئینتەرناسیونالی یەکەمی کرێکارانە کە بنەماکانی  ئەمە پێچەوانەی بنەماکانی  

ڕای ژی سەرمایەداری بە جیا لە بیروخەباتی سەرجەم چینەکە و ڕێکخراوەکانی بوو د
لە نێو ڕیزەکانی بزوتنەوەی کرێکاری و   اوازەوەسیاسی جیاواز و تاکتیکی جی

. هەر ئەم سێکتاریزمە تاک ڕەوتیەی کە دەسەاڵتی بەلشەفیەکانی پێ کۆمۆنیستیدا
 

 
187

 سۆشیالیستەکان هەڵوێست سەبارەت بە حزبە   ٢، بەشی  کۆمێنتێرن ترۆتسکی ، پێنج ساڵی 

 4.htm1/app0-https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci 
 ترۆتسکی ، مانیفیستی کۆمێنتێرن  188
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سێهەم هیچ  قبوڵە دواتر دەبێتە میحوەری ئەوەی کە لە ئینتەرناسیونالیزمی
 ڕوسیا نەبێ. لە پاراستنی بەرژەوەندیەکانی  نەمێنێتەوە جگە

چوارەمی ترۆتسکیش   کە ئینتەرناسیونالیدایە  سێکتاریستیە    لە درێژەی ئەم ڕەوتە 
ئینتەرناسیونالیزم و بزوتنەوەی  ەو، 189دەبێتە دژایەتی ستالینیزمکەی ناسنامە

ترۆتسکی کۆمۆنیستی ئەم قاڵبە سێکتاریستیە دەگرێتە خۆ، کە تا ئێستاش گروپە 
 کمەتیستی و ماویستی و هەموو جۆرەکانیو مارکسیستی و لینینستی و حی

کۆمۆنیزمی سەردەمی پێ دەناسرێتەوە. ئەم قاڵبە بریتیە لە دانانی سنوری تیوری 
 و سیاسی وتاکتیکی گروپ و  حزبە کۆمۆنیستیەکان بە بەرنامە و چوارچێوەی

دا و باقی چینەکە بە پێی ئەم ڕێکخراوەیی لەژێر ناوی نوێنەرایەتی چینی کرێکار
و بە نوێنەرانی چینەکانی  زبانەوەە دەکەونە دەرەوەی ئەم گروپ و جۆرە حپێوەران

 .  تری وەک بورژوازی و ووردە بورژوازی دەناسێنرێن
ی ئێمەیە کە دەرگیری هەمان  ترۆتسکیزم بەشێک لەم مێژووەی چین و بزوتنەوە 

وتە جێگای هەبووە وەک بەشێک لە گرفت و کێشەی مێژوویی کۆمۆنیزمە. ئەم ڕە
ڕەوتی بەر بە کە و ئومیدە بووە ڕەخنەگرانەی سەرمایەداری و بەشێک لە ڕەوتی

بەاڵم وەک لە بەشەکانی پێشوودا   .تێکشکانی شۆڕشی سۆشیالیستی ئۆکتۆبەر بگرێ
باسمان کرد کە ترۆتسکی هەمان پێوانەکانی لینین و باقی بەلشەفیەکانی تری هەبوو 

تی و بەگشتی مۆدێلی لە مەسەلەی دیکتاتۆری حزبی و سەرمایەداری دەوڵە
سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا. بە جیاوازیەکەوە کە ترۆتسکی لەسەر تێزی "شۆڕشی 

بنەمایەکی ستراتیژی بۆ سەرکەوتنی سۆشیالیزم بەاڵم رت وەک  بەردەوام" پێی دادەگ
 

 
 ١٩٣٨، ئۆکتۆبەری دامەزراندنی ئینتەرناسیونالی چوارەمداترۆتسکی، لە  189
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ئەم بنەمایە لە چوارچێوەی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا شتێکی لەبابەتی 
اکتیکەکانی کۆمێنتێرن یاخود دروستکردنی پڕۆژەکانی چاکردنی سیاسەت و ت

انی چوارەمی لێ دەردەهات کە هیچ ستراتیژیەکی بۆ شۆڕشی جیه ئینتەرناسیونالی
چینی کرێکار نەدەدا بەدەستەوە. هەربۆیە ترۆتسکیزم نەیتوانی ڕەوتێکی نوێی 
سیاسی و چینایەتی نوێ بهێنێتە ئاراوە کە وەاڵمی کەموکوڕیە مێژوویی و تیۆری و 

سیەکانی بەلشەفیزم بداتەوە بەڵکو درێژەپێدەری بەلشەفیزم بووە تا ئێستا. سیا
 ی کۆمۆنیزم لەم ڕەوتەدا دەبینینەوە.هەربۆیە هەمان کێشەکانی سەردەمی ئێستا
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 کۆمۆنیزمی کرێکاری و کێشەی حزب 
 میتافۆری کارەکتەرێکی ئەفسانەیی حزب وەک  

 
 

  کە؛پێویستە لەبەرئەوەی  باسی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەم لێکۆڵینەوەدا 
یەکەم؛ نمونەیەکمان دەداتێ لە تێگەیشتن و کارەکتەری کۆمۆنیزمی کۆتایی سەدەی  

کە ڕەخنەی لە کۆمۆنیزمی سۆڤیەت و چین هەیە و خۆی وەک کۆمۆنیزمی   ،بیست
کرێکار پێناسە دەکا. حزب لەم کۆمۆنیزمەدا مەسەلەیەکی پرۆبلماتیک و گرێییە. 

ە لەم کێشەی حزبە دەتوانین پەیوەندی ئەم جۆرە لە کۆمۆنیزم  ئێمە بە لێکۆڵینەو
کات لە کێشەکانی ئەم هەواڵنە بە مێژووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیەوە بناسین. هاو

تێبگەین کە کۆمۆنیستە جۆراوجۆرەکان لە سەدەی بیستدا داویانە بۆ دروستکردنی 
نی مێژووی کۆمۆنیزمێکی نوێ.  ئەم هەواڵنە چونکە لە چوارچێوەی تێگەیشت

یزمی دەوڵەتیدا بووە هەمان تێگەیشتنیان لە  بەلشەفیزم و جۆرەکانی تری سۆشیال
حزب داوە بەدەستەوە و بەم پێیەش نەیانتوانیوە لەو چوارچێوە خەباتی چینایەتی و  

مێژوویی و فکریەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی تێپەڕن، کە لەبەشەکانی پێشودا باسمان 
 کرد. 

ردنە لە مێژووی چوار دەیەی ۆمۆنیزمی کرێکاری باسکدووەمیش؛ باسکردن لە ک 
چاالکی سیاسی ئێمە لە کوردستانی عێراق. دەمانەوێ دەرس و تەجروبە و 
تێگەیشتنی خۆمان لە کۆمۆنیزمی کرێکاری بخەینەڕوو تا بزانین کێشەکانی ئەم 
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ازی و کەم کاریگەری کۆمۆنیزمی سەردەمە لەچیدایە و سەرچاوەی بێ توانایی و الو
ملمالنێ لەگەڵ حزبە اوەریانەمان لە چیدابووە لە م چاالکیە سیاسی و جەمئە

    ناسیونالیستە سەرمایەدارەکانی کوردستاندا.
بەشێوەیەکی شەخسی من وەک بەشدارێکی ئەم بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاریە  

ە بۆچوونەکان و  بزوتنەوەیە دەکەم، ئەمە ڕەخنەیەکە لکاتێک باسی کێشەکانی ئەم 
ە لێکدانەوەکانم لەم کۆمۆنیزمەدا بێالیەنیەکی ی شەخسی خۆشم. بەاڵم لپراتیک

ە. بێگومان ڕەخنەگرتن لەکارێک کە سێ دەیە خەریکیم ئاسان وزانستیانەم ڕەچاوکردو
 و زانست دەموچاوێکی شەخسی نیە، و یۆنیڤێرساڵە.  نیە، بەاڵم فاکت

 

 ئێراندا کۆمۆنیزمی کرێکاری لە  
 
ا ، ئێمە باسی مەسەلەیەک دەکەین ی کرێکاریەوە لە ئێراندلە پەیوەند بە کۆمۆنیزم 

کە پەیوەستە بە لێکۆڵینەوەکانی ئێمەوە، کە ئەویش باسی حزبە. لێرەدا باسی 
دەوڵەت ناکەین چونکە ئەم کۆمۆنیزمە لە ئێران و عێراقدا بەدەسەاڵت نەگەیشتووە،  

ئەجێندادابێت.  جەماوەریی کە مەسەلەی دەوڵەتی لە یان نەبووە بە بزوتنەوەیەکی
ۆشیال دیموکراتی و بەلشەفیزم باسی دەوڵەت و سیاسەت و هەربۆیە لە باسی س 

لێرەدا جێگای   ، بەاڵمکارەکانی ئەوانمان لە ئاستی کۆمەآلیەتی و جۆری دەوڵەتدا کرد
باسی دەوڵەت لەئارادا نیە. تەنیا باسی جۆری ئەم حزبە و جێگای ئەم حزبە لە 

ا، کەکۆمۆنیزمی کرێکاری وەک کۆمەڵێک بیروبۆچوونی  تێگەیشتنی مەنسور حیکمەتد
چەپێک کە  تایبەت بە ئەو خۆی ناساندوە، وە هەروەها پەیوەندی ئەم حزبە لەگەڵ 

ە ئەو ڕێکخراو و گروپانەی لە نێو بزوتنەوەی لە ئێراندایە دەکەین. چەپ وات
لە ڕێگەی کۆمۆنیستی ئێراندا بوون و دەوری بەکردەوە و چاالک بوو لەڕوخانی شادا،  
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لەکاتی  هەبووەمانگرتنە کرێکاریەکانەوە پەیوەندیان بە کرێکاران و شوراکانەوە 
 شۆڕشی ئێراندا.

سەدەی بیستی ئەم بەپێی بۆچونەکانی مەنسور حیکمەتیش کێشەی سێ دەیەی  
جۆرە لە کۆمۆنیزم بریتی بووە لە دوو کێشەی سەرەکی؛ یەکەمیان دروستکردنی 

 ۆجیاکردنەوە لەچەپ. حزبی سیاسی، و دووەمیان خ
 دەڵێ:دا ٢٠٠٠لە ساڵی لەکۆنگرەى سێهەمدا دوای سێ دەیە  مەنسور حیکمەت 

باوەڕتان بێت کە  ک بهێنین و ێپ ”هاوڕێیان ! ئێمە دەمانەوێت “حزبی سیاسی“
ئێمە دەبێت یەک ”حزبی  ..کمان نەهێناوە، خەریکە پێکی دەهێنینێتائێستا پ
ای من لەم  یلی مەسەلەکەیە.”.. ” بەبڕودروست بکەین. حزبی سیاسی کل سیاسی”

 . ە زۆرەوریەک کە ئێمە لەچەپى تائێستامان گرتوووینەتە پێشەوە، دووڕێڕەودا زۆر چ
نزیکترین. هێشتا بەداخەوە زیاتر لەو چەپە نزیکترین بەداخەوە هێشتا زیاتر لەوان 

  190تا لە ئەرکەکانمان.”
بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاریە  پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە بۆچی پاش سێ دەیە ئەم   

 سی دروست بکا؟ ئایا کێشەکە لە کوێدایە؟  ناتوانێ حزبی سیا
کێشەی تێگەیشتنی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە حزب و بێ توانایی لە دروستکردنی  

 ٤٠پرۆسەی حزبی سیاسیدا، پێویستی بە لێکۆڵینەوەیە لە ڕێگەی شیتەڵکردنی 
و گروپەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و ساڵەی دروستکردن و جیا بوونەوەی حزب 

بە سەرچاوە مێژوویەکەی کێشەی  یە ست کردنەوەی ئەم کێشەیەهەروەها پەیوە
هەرچەند کۆمۆنیزمی    ، کە کۆمۆنیزمی کرێکاری بەشێکە لێی.ەوەکۆمۆنیزمی سەردەم

 
 

 کریکاری ئێران( ی کردنەوەی کۆنگرەی سێهەمی حزبی کۆمۆنیست وتاری )مەنسور حیکمەت، 190

بەکوری   ٥٢٣-٥٠٩ور حیکمەت، بەرگی دووەم، ل ، هەڵبژاردەیەک لە نوسراوەکانی مەنس٢٠٠٠دیسەمبەری  
 ؛ساالر ڕەشید. 
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دایە لەوەی کە ئەم بەشێک بێت لە کرێکاری خۆی لە دینایەڵ و ئینکاری کردنێک 
ەسەکان بەپێی می سەدەی بیست. بەاڵم ئێمە بزوتنەوە و ڕەوت و کمێژووی کۆمۆنیز

ئەوە هەڵدەسەنگێنین کە لەواقعدا چین، نەک ئەوەی چی لەسەر خۆیان دەڵێن و  
 چۆن لەسەر خۆیان بیر دەکەنەوە. 

شۆڕشگێڕ"ی دیاری ئەم بزوتنەوەیە سەرەتا پرۆسەی گەڕانەوەی بۆ "مارکسیزمی  
هەم بە  ۆپۆلیست و ریڤیژێنست، وە بەم هەنگاوەکرد بۆ خۆجیاکردنەوە لە چەپی پ

 بەرنامە و هەم بە حزبی کۆمۆنیستی ئێران گەیشت. 
بەاڵم پاش ماوەیەک ئەم خۆجیاکردنەوەیەی بە کافی نازانرێ و لە ڕیزەکانی حزبی 
کۆمۆنیستدا دیسانەوە خۆجیاکردنەوەی لە ناسیونالیست و چەپی هەڵبژارد تاکو بە 

 شت.  کۆمۆنیزمی کرێکاری گەی
بەاڵم دوای ماوەیەک ئەم بەرنامە و حزبە کۆمۆنیستیە کرێکاریەش نەیتوانی لە چەپ  

 سیاسی کرد. کا و دیسانەوە بانگەوازی گەیشتن بە حزبی ڕزگاری ب
لەکاتێکدا بڕیاربوو بە بەرنامەی حزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕاگەیاندنی ئەو حزبە،  

بی کۆمۆنیستی کرێکاری، وەاڵمی کێشەی وە دواتر بە بەرنامەی دنیایەکی باشتر و حز
 دابڕان لە چەپی پێبدرێتەوە. 

مان دیاردەی چەپ بەردەوامە، وە تا کۆنگرەی سێهەمیش بەاڵم دەبینین دیسانەوە هە 
هەروا نیشان دەدرێ کە چەپ لەناو کۆمۆنیزمی کرێکاریدا لە سونەت و پراکتیکدا 

 ماوەتەوە.  
ا بووەنەوە ناو خۆیانەی کۆمۆنیزمی  دوای مەنسور حیکمەتیش ئەم پرۆسەی جی 
اری و گەیشتن  رێکاری هەمووی ناوی پرۆسەی سیاسی بوونەوەی کۆمۆنیزمی کرێک ک

بە حزبی سیاسی و جیابوونەوە لە چەپ وەردەگرێ. ئەم پرۆسەیە تا ئێستاش 
 بەردەوامە و بێ کۆتاییە. 
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وەی پرسیاری سەرەکی ئەوەیە ئایا ئەم  پرۆسەی ڕۆشن بوونەوە و جیا بوونە 
یشتنێکە لە ساڵە دووبارە دەبێتەوە، بەرئەنجامی چ دەرک و تێگە ٤٠لەچەپ کە 

 حزب؟
زانین ئەم سوڕانەوە لە بازنەی بەتاڵی حزب و چەپدا لە کوێوە سەرچاوە پێویستە ب 

 دەگرێ و ئێستا بە کوێ گەیشتووە؟ 
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەبێ سەیری ئەو مەسەلە سیاسی و کێشانە بکەین کە  

ئێران و  ١٩٧٩خەباتی چینایەتی لە ئێران لەگەڵی بەرەو ڕووبوە، وەک شۆڕشی 
ەسەلەی کۆمەڵە و خەبات دژی جمهوری ئیسالمی. ئێمە لەبەراورد بەم مەسەلە و م

لە ناوەرۆکی ئەم هەواڵنەی  دیاردە کۆمەاڵیەتیانەی خەباتی چینایەتی دەتوانین
ەدا پابەندین بەو تێڕوانینە ێرل  کۆمۆنیزمی کرێکاری تێبگەین و هەڵیسەنگێنین.

 ، ماتریالیستە کە، بزوتنەوەکان دەبێ بەپێی ئەوەی لە واقیعدا چین هەڵیانسەنگێنین
 .نەک بەپێی ئەوەی چی لەسەر خۆیان دەڵێن

 

 شۆڕشی ئێران 
 
کە ڕژێمی شای ئێرانی ڕوخان، تاڕادەیەکی زۆر مەزنترین شۆڕشی  ١٩٧٩"شۆڕشی  

شۆڕشەکۆمەاڵیتیەکانی سەدەی کێک لە ترسناکترین هەفتاکانە، وە بە ناونیشانی یە
بیست دەچێتە مێژووەوە.. پیاوانی دینی ئیسالم تیایدا بەشێوەیەکی ڕێکخراو لە باری 

اڵیەتی بێ وێنەیان هەبوو لەچاو سیاسیەوە چاالک بوون، وە جێگایەکی کۆمە
. هەرشوێنێکی تری دنیای ئیسالمی و تەنانەت لە چوارچێوەی مەزهەبی شیعەشدا.

هاوکات توخمێکی نوێی ئەم شۆڕشەش مۆرکی ئایدیۆلۆژیەکەی بوو کە شکڵێکی 
شیالیست و کۆمۆنیستی هەبوو، وە دەوری ئەم "چەپ"ی سێکۆالر، وە بەتایبەت سۆ
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بوو بەکردەوە و چاالک بوو لە ئێراندا، دەوری لەڕوخانی شادا، چەپە تەقلیدیە ئامادە
  191. "ە، بە هیچ شێوەیەک کەم نەبوومانگرتنە کرێکاریەکانەوە بۆ نمون لە ڕێگەی

سەرەڕای ئەم هێزە کۆمەاڵیەتیەی چەپ و کرێکاران و ئامادەییان لەم شۆڕشەدا  
بەاڵم ئیسالمی سیاسی دەتوانێ دەسەاڵتی خۆی بسەپێنێ و چەپ و کرێکاران  
سەرکوت دەکرێن. شکستی چەپ و کرێکاران شکستی هەموو ئەم بزوتنەوەیەیە ،  

 انیەوە.  بەهەموو گروپ و حزبەک 
ئێراندا دەیتوانی پێشڕەو بێ کە بەر بە دامەزراندنی   ١٩٧٩کۆمۆنیزمێک لە ساڵی  

جمهوری ئیسالمی ئێران بگرێ، نەک خاڵی جیاکردنەوەی تیۆری خۆی لە چەپی 
ئەوکات دیاری بکا. بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی لەو دەورەیەدا شکستی هێنا، 

ەرئەوەی ڤیەتی بەسەریدا زاڵ بوو، بەڵکو لەبنەک لەبەرئەوەی کە تیۆری ماوی و سۆ
ئەو خۆ ووشیارییە سۆشیالیستیە نەبوو، چ لە نێو گروپی ڕۆشنبیرانی و چ خاوەنی 

جەماوەری کرێکاراندا، کە دەبێ هەموو توانای شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکار  لە نێو
 کە  ،دژە شۆڕشهێزەکانی و گروپە ڕۆشنبیرە چەپەکان بخرێتەکار بۆ تێکشاندنی 

 هوری ئیسالمی و خومەینیە.جم
کۆکردنەوەی ئەو هێزەی چەپ و کرێکاران دژی جمهوری ئیسالمی نەیدەتوانی  ئایا 

ببێتە حزبێکی گەورە کە بتوانێ ڕێگە لە شکستی شۆڕش بگرێ؟ ئایا وەک 
نەیاندەتوانی دژی  لە نێو خۆیاندا، سەرەڕای بیروڕای جیاوازیان ،کۆمۆنارەکان
تێگەیشتنە لە کۆمۆنیزم    ەاڵتی شوراکان دامەزرێنن؟ ئایا ئەمڕۆژ دەس   ٧٠بورژوازی بۆ

 
 

.  ١٩٩١-١٩١٤کورتەی سەدەی بیستەم، ، ،سەردەمی توندڕەوەکان٧٩٢بۆ٧٨٩ئیریک هۆبسباوم، ل  191

 بەزمانی عەرەبی. 
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و خەباتی چیانیەتی و ئەم ئەرکی شکست پێهێنانی ئیسالمی سیاسی لە دەستوری 
 کاری هیچ گروپێکدا هەبوو؟

جیا بێگومان نا، سەرەرای ئەوەش هەرکام لە گروپەکان ئەم نایەکگرتوویی و  
اریان  اساویان بۆ دەهێنایەوە و دواتریش کبوونەوەیان بەشێوەیەک لێک دەدایەوە و پ

بوو لە ئێراندا   بۆ تەجسیدکردن و مانەوەی دەکرد.ئەمەش هۆکاری شکستی شۆڕش
دانا و دواتریش ئەم شکستە کاریگەری لەسەر بزوتنەوەیەکی کۆمەالیەتی کۆمۆنیستی  

 .هێشتیەوەلەپەرژوباڵوی و ناکاریگەریدا بەوەی 
ۆنیست"، وەک  شگێڕ"ی "یەکێتی تێکۆشەرانی کۆمحیکمەتیزم، یان "مارکسیزمی شۆڕ  

یەکێک لەو گروپە چەپانەی ئێران، تێگەیشتنی لە شۆڕشی ئیران ئەوەبوو کە "چینی 
لەشۆڕشدا و لە گشتدا بە ملکەچی بۆ  ڕێک نەخستکرێکار ڕیزی سەربەخۆی خۆی 

 . 192چینەکانی تر هاتە مەیدانی شۆڕشەوە"
ڕیزی  دەکرد، مەبەستیکرێکاریشی اسی ئەم ڕیزە سەربەخۆیەی چینی کاتێک ب 

سەربەخۆی حزبێک بوو کە لەڕێگەی خەباتێکی ئایدیۆلۆژی گروپێکەوە بەدەست دێت 
سیاسی چینی کرێکار، پێش هەرشتێک خەباتە -"خەبات بۆ سەربەخۆیی ئایدیۆلۆژی 

  193بۆ حزبی سەربەخۆی چینی کرێکار واتە حزبی کۆمۆنیست." 
کۆمۆنیزمە وەک   نیا "نوێنەری ڕێکخراویلەبەرئەوەی حزب لەم تێگەیشتنەدا تە 

.کەواتە سەربەخۆیی ئەم  194ڕەوتێکی جیاواز و دیاریکراو لە بزوتنەوەی کرێکاریدا"  
 

 
  ، )لتێکۆشەرانی کۆمۆنیست بە کۆنگرەی یەکەمڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی  مەنسور حیکمەت،  192

 .، فارسیی بەرهەمەکان(، هەڵبژاردە٣٥٢
، هەلبژاردەی  ٣٢٢هەنگاو لەڕێگەی پێکهێنانی حزب کۆمۆنیستی ئێران، ل  مەنسور حیکمەت،  193

 بەرهەمەکان، فارسی. 
194

بەرهەمەکان،  هەڵبژاردەی ، ٣٤٩کۆمۆنیستی ئێران لە گرەوی چیدایە؟ لمەنسور حیکمەت، حزبی  

 فارسی. 
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حزبە واتە سەربەخۆیی ڕەوتێکی جیاواز لە چینی کرێکاردا. تەنیا ئەم ڕەوتە 
باتێکی ئایدیۆلۆژیەوە دەستی کرد خە  لەڕێگەی  دیاریکراوەش بە کۆمۆنیست ناسرا کە

.بەم شێوەیە ڕیزێک  195لەگەڵ پۆپۆلیزم هەبوو" تیۆریمان"خۆجیاکردنەوەی  بە
"ناسنامەیەکی سەربەخۆی هەبوو کە لە بزوتنەوەکەدا وەک  بوو کە،دروست 

 196.ئااڵهەڵگری خەبات دژی پۆپۆلیزم"
دژی پۆپۆلیستی لەخۆ  ئااڵهەڵگرانیکەواتە ئەمە حزبێکە کە تەنیا الیەنگران و   

یاکردۆتەوە لە باقی مە"یەش سەربەخۆیی بەدەستهێناوە و خۆی جدەگرێ! بەم "بەرنا
گروپە چەپەکانی تر کە "پۆپۆلیستن" و " لەشۆڕشدا چینی کرێکار مل کەچ دەکەن 

بەم خۆجیاکردنەوەیەش سەربەخۆیی  بۆ چینەکانی تر" و نوێنەری وردەبورژوازین.
ە، بە ئەنجام چینی کرێکار، کە خۆی لە سەربەخۆیی حزبی کۆمۆنیستدا دەبینێتەو

 گەیشت! 
بوونەوەی مەنسور حیکمەت و گروپی "یەکێتی تێکۆشەرانی بەاڵم ڕەخنە و ڕۆشن  

کۆمۆنیست" لەباری تیۆریەوە، وە "خەباتی ئیدیۆلۆژی و سیاسی" ئەم ڕەوتەی 
ی شۆڕشگێڕ" نەیتوانی بەر بەو شکستە سیاسیەی کرێکاران و چەپ لە "مارکسیزم

ێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی نەبوو لە ڕوبەڕوبونەوەی  شۆڕشی ئێراندا بگرێ و هیچ دەور
 جمهوری ئیسالمی ئێراندا. 

ئەم حزبە    ئەگەر  پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیست کاتێک ئەم گرنگیەی پەیدا دەکرد کە 
تەوە، نەک گروپێک لە دەوری بەرنامەیەک یەاردکۆبک  یهەموو ئەم هێزە شۆڕشگێڕانە

کردنەوەی لە گروپەکانی تر. بەرنامەی  دروست بکا و ئەم بەرنامەیە بکاتە خاڵی جیا
 

 
، هەڵبژاردەی  ٣٥٤ل  ,کۆمۆنیست بە کۆنگرەی یەکەمڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی تێکۆشەرانی  195

 .بەرهەمەکان، فارسی
 هەمان سەرچاوە  196
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چینەکە نەک کۆمۆنیستەکانی  کۆمۆنیستی بریتیە لە کۆکردنەوەی هەموو هێزی 
شکستی شۆڕشی ئێراندا دروستکردنی حزبێک   خاوەن یەک خەت و یەک بەرنامە. لە

لەو کەس و گروپانەی باوەڕیان بە "بەرنامەی حزبی کۆمۆنیستی ئێران" نەیتوانی  
ی شۆڕش بگۆڕێ و بەم پێیە لە خەباتی چینایەتی ئەو دەورەیەدا  هیچ لەو شکستە

هیچ دەورێکی سەرەکی نەگێڕا. ئەم گروپەش وەکو باقی گروپە چەپەکانی تر 
 و خرایە کەنارەوە. سەرکوتکرا 

بەاڵم لە کاتێکدا کۆمەڵگە و شۆڕش و کرێکاران پێویستیان بە بەرەیەکی کرێکاری  
ئیسالمی سیاسی و خومەینی، ئایا ئەم و چەپی شۆڕشگێڕ بوو بەرامبەر بە 

ئەنجامگیریەی خۆجیاکردنەوە لەچەپ دەورێکی سلبی نەگێڕا؟ ئایا باقی گروپە 
بیرکردنەوە لە خۆجیاکردنەوە لە چەپەکانی  ەپەکانی تریش هەر بەهەمان شێوەچ

تر، هەموویان پێکەوە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و چەپیان بەرامبەر بە جمهور ئیسالمی 
 د؟چەک نەکر

خاوەن ئامانجێکی تاڕادەیەک  ئەمە ئەو شتەیە کە ئەنگلس دەڵێ "کردارەکان 
  197خوازراون، بەاڵم بەرئەنجامێک کە لەو کارانە دەکەونەوە، بەتەواوی نەخوازراون."

بێگومان ڕەخنە تیۆریەکانی مەنسور حیکمەت لە ئەفسانەی بورژوازی میللی و  
و باقی  بورژوازی دروستە، کارکردن بۆ ڕیزی سەربەخۆی کرێکاران دژی 

کۆمۆنیستەکانی پێش ئەو، وەک ترۆتسکی لەڕەخنە لە کۆمێنتێرن، وە ڕۆزا 
م بابەتە لۆکسمبۆرگ و پانەکۆک لەسەر ڕیزی سەربەخۆ و شوراکانی کرێکاران ئە

 ، تیۆریانەیان نووسیوە. بەاڵم
 

 
 ، وەرگێڕانی ساالر ڕەشید. ٧٢ئەنگلس، لودفیگ فیورباخ و کۆتایی فەلسەفەی کالسیکی ئەڵمانی، ل   197
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ت ئەمانە تیۆرێکن و پێویستە ئەنجامگیری سیاسی لێ بگیرێ  و بەتایبە یەکەم؛  
لە هەموو  لەکاتی شۆڕشی ئێراندا ئەم ئەنجامگیریە سازکردنی بەرەیەکی سیاسی

 چەپ و کۆمۆنیست و کرێکاران بوو. 
ڕیزی سەربەخۆی کرێکاران لە شۆڕشدا تەنیا بریتی نیە لە گروپێک کە  ؛دووەم  

بەرنامەیەکیان قبوڵ بێت، بەڵکو ڕێکخستنی خەباتی چینێکە بە هەموو بەش و  
ژی چینی بورژوازی بەهەموو لق و حزب و ناوەندە ئایدیۆلۆژیەکانیەوە. گروپەکانیەوە د

ەوەی فیعلی دەینێ، گرنگترە وەک مارکس وتەنی؛ "هەر هەنگاوێکی عەمەلی کە بزوتن
لە دەرزەنێک بەرنامە. کەزانرا ناتوانین بەرنامەی ئیزیناخ ) کە باوەڕم وایە بەهیچ  

هەلومەرجەکە  –ا( تێپەڕێنین شیوەیەک بەکەڵک نایە و ڕۆحیەتی حزب تێک دەد
پێویست بوو کە ڕێکەوتن بکەین، النی کەم لەپێناو کارکردن دژی   -ڕێگە بەمە نادات

 198وبەش." ها دوژمنی
بەاڵم ئەم سیاسەتە الی مەنسور حیکمەت و "یەکێتی تیکۆشەرانی کۆمۆنیست" و   

ەوە لە  گروپە چەپەکانی تر نەبوو، بەڵکو ئەم تیۆریانەی حیکمەتیزم بۆ خۆجیاکردن
نەبوو بوون بەم چەپ و کۆمۆنیستەکان و کرێکارانی تر بوو کە هێشتا پەیوەست 

 رنامە"ییەوە.  و سەربەخۆییە تیۆری و "بە "خەباتە ئایدیۆلۆژی
چۆن ڕاستی  یان نادروستی ئەم تیۆریانەی خۆجیاکردنەوە لە چەپ یەکالیی   

 دەکرێنەوە؟ 
 

 
رکس  لە هەڵبژاردەی ما ٢ڕەخنە لەبەرنامەی گۆتا، بەرگی  ، نامە بۆ براکە لە پێشەکی ٤٢١مارکس ، ل   198

 بەرگدا، چاپی دارالتقدم، بە عەرەبی.  ٤و ئەنگلس لە  
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ڕێندرێتەوە سەر بیرکردنەوەی "پرسیاری ئەوەی ئایا ڕاستیەکی ئۆبژەکتیڤ دەگە 
 . 199بەڵکو پرسیارێکی پراتیکیە" ۆر نیەمرۆڤ، پرسیاری تی

کرێکار و شۆڕش دژی دەسەاڵتی بورژوازی وەک مەسەلەی سەربەخۆیی چینی  
ڕاستیەک، مەسەلەیەکی ئایدیۆلۆژی نیە و بەڵکو پراتیکە و پراتیکیش هی گروپیک 

بەڵکو سەرجەم چینەکەیە. لە کاتێکدا ئەم ڕاستیە تیۆریانەی "سەربەخۆیی  ،نیە
خۆجیاکردنەوەی   کرێکار و خەبات دژی جمهوری ئیسالمی  پێویستی بەچینی 

چەپەکانە لە یەکتر لەکاتی شۆڕشدا" بە عەمەلی بەرامبەر بە دژە شۆڕشی ئیسالمی 
خاوەنی ڕاستیەکی شکست دێنێ، ئەمە دەیسەلمێنێ کە ئەم تیۆریانە هەڵەن و 

 ئۆبژەکتیڤ نەبوون.   
کۆمۆنیستەکانی  لەکاتی شۆڕشدا مەسەلە لێسەندنی دەسەاڵتە لە بورژوازی. چەپ و   

دیسانەوە هەر دەیانتوانی لەو شۆڕشەدا بە  ئێران ئەگەر پۆپۆلیستیش بوونایە 
زۆر بوون، دەسەاڵت بگەن. هەرچۆن لەسەدەی بیستدا نمونەی چەپی پۆپۆلیست 

و و کاسترۆ و زۆرێک لە کەمپی سۆشیالیزمی دەوڵەتی سەر بەتێزی سێ ما  لەچەشنی
کەواتە چەپی پۆپۆلیستی ئیرانیش دەیتوانی   جیهانیش کە توانیان بەدەسەاڵت بگەن.

وەک ئەو چەپانە بەدەسەاڵت بگات، ئەگەر چی هێشتا لە بیروباوەڕیشدا پۆپۆلیست 
راندا بکات سەرەڕای ئەوەی بێت. یان کۆمەڵە توانی شەڕ لەگەڵ جمهوری ئیسالمی ئێ

 پۆپۆلیستیش بوو. کەواتە مەسەلەکە بیروڕای بزوتنەوەی چەپ و کرێکاری نیە کە 
چۆن بیردەکەنەوە، بەڵکو ئەوەیە کە بەرامبەر بە دوژمنی چینایەتیان و دەوڵەتەکەی 
و هێزە سەرکوتگەرەکانی چی دەکەن؟ ئەمە کارێک بوو کە چەپ و کرێکارانی ئێران 

 
 

مارکس ، تێزەکانی فیورباخ، تێزی دووەم.   199

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm
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ەنسور حیکمەت و کۆمۆنیزمی کرێکاریش نەیانکرد. ئەمە هۆکاری نەیانکرد و م
 شە و قەیرانی کۆمۆنیزمی کرێکاریشە.  شکستی شۆڕش و کرێکاران بوو لە ئێران و کێ

ئایا هیچ دەرسێک لەم شکستە و لە خۆجیاکردنەوە و پەرژوباڵوی کۆمۆنیستەکان   
 وەرگیرا؟

انەی وەک "چریکەکان ، لەو گروپانەی پۆپۆلیست ی حیکمەتیزمخۆجیاکردنەوە 
ڕێکخراوی پەیکار، یەکێتی کۆمۆنیستەکان یا خود ڕێڤیژینستەکانی وەک ڕێگای 

"سەربەخۆیی چینی  ی حیکمەتیزمتەنیا الی ئەم گروپە ،ر و زۆرێکی ترکرێکا
و هیچ هێزێکی سیاسی چەپ و کرێکاری لە شۆڕشی ئێراندا   کرێکار"ی درووستکردوە

المی ڕێک نەخست. لە جێگای ئەمە هەموو بەرامبەر بە هێرشی جمهوری ئیس
یزمیش بە ئامانجی گروپەکان سەرقاڵی "خەباتی ئایدیۆلۆژی" و بەرنامە بوون. حیکمەت

خۆی گەیشت کە "ناسنامەیەکی سەربەخۆی هەبوو کە لە بزوتنەوەکەدا وەک 
 خەبات دژی پۆپۆلیزم".  ئااڵهەڵگری

کۆمۆنیستی نیە کە لەمەیدانی   سیاسی و کۆمەاڵیەتیبەداخەوە ئەمە میژووی هێزێکی   
تاکتیکەکانی ملمالنێی سیاسی ئێراندا بێ و ئێمە بتوانین فاکت لە سیاسەت و 

چۆن لە سۆشیال  وەک ،بهێنیەوە بۆ کۆکردنەوەی هێز بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت
هێنایەوە. بەڵکو ئەمە مێژووی گروپێکی بەڵگەکانمان دیموکراتی و بەلشەفیەکانمان 

خۆی ڕۆشن بکاتەوە و بەرنامە و پالتفۆرمی هەبێ بۆ گەیشتن بە    تیۆریە کە دەیەوێ
 حزب .  جۆرێکی تایبەت و دیاریکراو لە

ئەم جۆری حزبە لە دوای شکستی شۆڕشدا زیاتر دەردەکەوێ و وەک گروپێک   
دەبێتە میحوەر و مادەی کارکردن، و چینی کرێکار و خەباتی چینایەتی خودی خۆی  

ئامڕازێکی تیۆری کە ئەم حزبە بۆ "گەیشتن بەدەسەاڵت" کرێکاران دەبنە مەقولە و 
بە و گەیشتن بەدەسەاڵتی، هەمووی لە پێویستیەتی. دروستکردن و گەشەی ئەم حز
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چواردیواری ڕۆشنبوونەوەی تیۆری و بەرنامە و پراتیکی حزب خۆیەوە بەئەنجام 
کری و دەگات. هەربۆیە خەباتی کرێکاران و ڕێکخراو بونیان و پەیوەندی ڕەوتە ف

سیاسیەکانی ناو ئەم چینە، ئەمانە هیچ کامیان لە بەرنامە و ستراتیژی عەمەلی ئەم 
ساڵ لە تەمەنی ئەم حزبە هێشتا ئەم حزبە   ٣٠دا جێگایان نیە و لە دوای حزبە

نابێتە "حزبی سیاسی" و دەرسێکی گرنگ لە شکستی شۆڕشی ئێران وەرناگیرێ، کە  
ی کۆمۆنیستی و کرێکاری لەناوخۆدا لە یەکتر جیابونەوەی ڕیزەکانی بزوتنەوەبزانێ 

 بەمانای شکستی شۆڕش دژی سەرمایەداریە.  
لەبەشی داهاتوودا لەسەر حزبی کۆمۆنیستی ئێران و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری  

مێژوویەکانی ئەم ڕەوتە حزبیە و کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ  فاکت و ڕوداوە
 ەخەینە ڕوو. اندنی ئەم ڕاستیانەی سەرەوە دسەلم
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٢٠ 
 

 حزبی کۆمۆنیستی ئێران و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
 

بوونە نوێنەری چینی کرێکار لە باری تیۆری و بەرنامەوە و خۆ جیاکردنەوە  پرۆسەی   
ئەو بنەمایانەیە کە مەنسور حیکمەت بۆ هەڵوێستگیری سەبارەت بە  حزبی   لە چەپ،

 یستی کرێکاری دەیگرێتە بەر. کۆمۆنیستی ئێران و کۆمەڵە و حزبی کۆمۆن
 

 حزبی کۆمۆنیستی ئێران 
 
دا بە دروستبوونی حزبی کۆمۆنیستی ئێران لە ئەنجامی یەکگرتنی  ١٩٨٣لە ساڵی  

گروپی "یەکێتی تێکۆشەرانی کۆمۆنیست" و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی ئیران،  
ۆمەڵە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی هەنگاوێک بەرەو پێشەوە هەنگاو دەنێ و بەتایبەتیش ک

مبەر ناسیونالیزمی وەک هێزێکی کۆمەاڵیەتی کۆمۆنیزم لە کوردستانی ئێراندا لە بەرا
 حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا دەبێتە ڕەقیبی لە مەیدانی سیاسی و چەکداریدا.  

تی توانیویه  ئێمه یوهبزووتنه لەم کاتەدا مەنسوری حیکمەت ڕایگەیاند کە ئیتر " 
ی حیزبی رنامه وتی بهیی کۆمۆنیزمی ئێران. ڕه رنامهۆری و به ری تینوێنه ببێته
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خۆ ربهسه ند و ئامانجهوهرژهتی بهرایه واوی نوێنهته مڕۆ به کۆمۆنیست ئه 
 200" .کاکان ده پرۆلیتارییه

ڵکیی ، تا سۆسیالیزمی خهوهفیدایییهچریکی  پی ڕادیکاڵ لهچه" وە هەروەها وتی: 
 ڵی کۆمهخنهر ڕهبه  یدان و درایه مه  ک دوو ساڵدا هاته ی یه ماوه  یکار، لهشنی پهچه

 201". وهرهده یدان چووه مه و له
پێچەوانەوەی بەرامبەر بە حزبی کۆمۆنیستی ڕایەکی  ١٩٨٩ساڵ لە  ٦بەاڵم پاش  

م ئهشی  ترین به ورهگه  وهتییهندایه باری چه  ڕاستیدا له   ه لئێران ڕایگەیاند کە ووتی؛ "
" و ریتی مارکسیزمی شۆڕشگێڕی دژی پۆپۆلیست پێک هاتووهمان نه هه له حیزبه

تیی ڕووناکبیرانی اڵیهی کۆمهوه، یانی بزووتنه شۆڕشگێڕه مارکسیزمه  م جۆرهئه"
 202." واو بووهی تهوره، ده کۆمۆنیست

یزمی وتێکی دیاریکراوی سیاسی، مارکسڕه كوه "ی کۆمۆنیستی ئێران وە حزب 
بوو. بلۆکێکی دژی پۆپۆلیستی شۆڕشگێڕی ئێران، خودی سۆسیالیزمی کرێکاری نه 

کۆتایی  به که ها ڕۆشنهروه. ههوهکانی نێوخۆیه جیاوازه جۆراوجۆره یلهمه بوو به
 203".ش کۆتایی پێ دێبلۆکه مڵکی ئهکهنی بهمهپێهاتنی پۆپۆلیزم ته

ری پرۆلیتاریا"وە گۆڕدرا بۆ چەپێکی ناکرێکاری کە وێنەبابزانین بۆ ئەم حزبە لە "ن 
تەمەنی بەسەر چووە و و چووەتە ڕیزی ئەو چەپانەی تر وەک چریک و پەیکار و  

 سۆشیالیزمی خەڵکی کە لەمەیدان کرانە دەرەوە؟
 

 
 ؟ وی چیدایە گره  حیزبی کۆمۆنیست لە ، تکمە حینسوور مە  200

archive.net/indexFa.html-http://hekmat.public 

 ، جیاوازیەکانی ئێمە تنسوور حیکمە مە  201

archive.net/indexFa.html-hekmat.publichttp:// 

 ، جیاوازیەکانی ئێمە تنسوور حیکمە مە  202
 هەمان سەرچاوە  203

http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html
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کرا ده ی مارکسیستی نهخنهندنی ڕه سهرهپه که ئاشکرایه مەنسور حیکمەت دەڵێ " 
ڵ کۆمۆنیزمی  گه و خۆ ڕێكخستنی زیاتر لهرهو چینی کرێکار و به رهپی ڕادیکاڵ بهچه

 . 204" نێ.نه کرێکاری پاڵپێوه
کە کۆمۆنیزمی  دروستکردووە کەواتە ڕەخنەکانی حیکمەتیزم ڕەوتێکی تری 

 کرێکاریە.  
باری  کۆمۆنیزمێکی ڕادیکاڵ و له ر جۆرهههلەبەرئەوەی کە؛ "وە ئەو پێی وایە  

ی سۆسیالیستیی کرێکار وهی بزووتنهر بنچینهسهنیا له دۆکس، تهتهرئه وهفیکرییه
 205" . بێتوانێ وجوودی ههده
کەواتە  ئەم ڕەخنەیەش پێویستی بە بزوتنەوەی سۆشیالیستی چینی کرێکارە و  

کۆمۆنیستی ئێرانیش زۆربەی لە سۆشیالیزمی ناکرێکاری دروست بووە، حزبی 
 ناو حزبی کۆمۆنیستی ئێران پێویستە. لەبەرئەوە جیابوونەوە لەم چەپەی

مانای  کرێکاری ڕێك بهکۆمۆنیزمی  باسیهەربۆیە ئەنجامگیریەکەی ئەوەیە کە "
پی ڕادیکاڵی چه له نووسی سۆسیالیزمی کرێکاریی ئێرانه ی چارهوهجیاکردنه 

 206 ". پهم چهمێژووی ئه ناکرێکاریی ئێران و له 
حزبی کۆمۆنیستی ئێرانە. رۆسەی پێکهێنانی هەمان پدوو بارە کردنەوەی ئەمە  

دواتر بووە بەرنامەیەک و دواتر  پرۆسەیەک بە ڕەخنەیەکی تیۆری دەستی پێ کرد و  
پێویستی بە جیا بوونەوەیەی ڕاگەیاند لەو چەپەی کە خۆی لە هەناوی ئەودا دروست 

کۆمۆنیستی  تر، حزبیهەمان پرۆسە بۆ دروستکردنی حزبێکی  بوو و ئێستاش
 ری دەست پێدەکا. کرێکا
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مۆنیستی ئەم دوو لێکدانەوەیە جیاواز و دژ بەیەکانەی حیکمەتیزم لەسەر حزبی کۆ 
 ئێران چۆن لێک دەدەینەوە ؟

ئەوەی حزبێک سەرەتا بەهۆی گەشەی ڕەخنەیەکەوە لە چەپی پۆپۆلیست دەبێتە 
ێکخراوە و دواتر دەبێتە ڕێکخراوی نوێنەری پرۆلیتاریا و دواتر دیسانەوە ئەم ڕبەرنامە  

زۆرینەی دەبێتەوە بە چەپی ناکرێکاری و پێویستی بە تیۆری و بەرنامە وحزبی ترە 
 بۆ جیابوونەوە لەچەپی نا کرێکاریی؟

بۆچی ئەو هێزەی دوێنێی کۆمۆنیزم، کە نوێنەری ئەم پرسیارە سەرەکیە کە  
 پرۆلیتاریا بوو، ئەمڕۆ بوو بە چەپێکی ناکرێکاری و ئیتر ژیانی بەسەرچوو!! ئەم
پێوەرە چیە کە گروپ و حزبێک دەکا بە نوێنەری پرۆلیتاریا و دوای ماوەیەک  

حزبە دەکا بە سۆشیالیزمی ناکرێکاری و چارەنووسیان وەک چریک و زۆرینەی ئەم 
 پەیکار و ڕێگای کرێکاری لێ هات؟

ئایا لە نێو بزوتنەوەی کرێکاری و لە نێو گروپە ڕۆشنبیرەکانی سۆشیالیستی ئێراندا  
ڕانێکی بەم چەشنە ڕوویدا، وە یان ئەم گۆڕانکاریە لەنێو ئۆردوگاکانی کۆمەڵە هیچ گۆ

و چواردیواری ڕێکخراوەی دەرەوەدا ڕویداوە و ئەم کادر و ئەندامانەی حزب لە 
 ی ناکرێکاری؟ نوێنەری پرۆلیتاریاوە بوونە چەپ

 وەاڵمی  مەنسور حیکمەت بۆ ئەم ناکۆکی و گۆڕانەی حزب ئەوەیە کە گۆڕانێکی 
 حزبی کردۆتە کۆمۆنیزمی کرێکاری.  تیۆری بەسەر ئەم حزبەدا هاتووە کە بەشێکی

و رهو چینی کرێکار و بهرهپی ڕادیکاڵ بهی مارکسیستی چهخنهندنی ڕهسهرهپه " 
 " کۆمۆنیزمی کرێکاری

بەاڵم بۆچی ئەو ڕەخنە تیۆریە هەموو ئەم حزبە کە تا چەند ساڵ لەوەوبەر نوێنەری   
پرۆلیتاریا بوو نەکردە کۆمۆنیزمی کرێکاری؟! بەپێچەوانەوە زۆربەی ئەم ی  سەربەخۆ
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حزبە لە نوێنەری پرۆلیتاریاوە بەرەو دواوە وەرگەڕا و بووە "چەپێک کە مێژووی 
 تەواو بووە"؟! 

دەڵێین حزبی کۆمۆنیستی ئێران هێزێکی کۆمەاڵیەتی کۆمۆنیزم بوو لە ئێراندا،  ئەگەر   
ئاڵوگۆڕەی بەسەردا هات و لە پڕێکدا زۆربەی گۆڕدرا  ئەی بۆچی بە تیۆریەک ئەم

 ناکرێکاری و چەپی دژی پۆپۆلیست؟! بۆ سۆشیالیزمی
ەی بۆ تێگەیشتن لەم جێ گۆڕکێ کۆمەاڵیەتیەی حزبی کۆمۆنیستی ئێران دەبێ جێگ

 خودی حیکمەتیزم تێ بگەین.
 گرانه خنهڕه  و بزاوتهئه"؛  دەڵێلە ناساندنی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا  مەنسور حیکمەت   

کەواتە جێگای   .207"پی ڕادیکاڵی ئێراندا پێک هاتنێو چهله  که  تیۆریك و سیاسییه
تیی ڕووناکبیرانی  اڵیه کۆمهی وهبزووتنه کرێکاریش هەمان "کۆمەاڵیەتی کۆمۆنیزمی 

 "ە. کۆمۆنیست
بەم پێیە ئەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە چەپی ڕادیکالی ئێران جیادەکاتەوە   

تیۆری و ڕەخنەی سیاسیە" . هەربۆیە ڕەخنەی تیۆری لێرەدا دەبێتە  "ڕەخنەی
پێوەری کۆمۆنیستی کرێکاری بوون یان چەپی ڕادیکاڵ، بەوەی ئەمەی یەکەمیان  

و بەرنامەی ڕادیکالترە و لێرەوە جێگەی "نوێنەرایەتی پرۆلیتاریا" بە   خاوەنی تیۆر
 چەپی ناکرێکاری چۆڵ دەکا.   

کرێکاریی بەرهەمی ئەم ڕەخنە تیۆریە بێ کەواتە بۆ ناکرێ   بەاڵم ئەگەر کۆمۆنیزمی 
چاوەڕوان بین ئەمیش هەروەک حزبی کۆمۆنیستی ئێران، کە "نوێنەری پرۆلیتاریا" 

 کی تیۆری تر ببێ بە چەپێکی ناکرێکاری تر. بوو، بە ڕەخنەیە
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ا  چونکە جێگای کۆمەاڵیەتی کۆمۆنیزمی کرێکاریش تەنی  ،ڕودانی ئەم ئەگەرە کراوەیە 
لەباری تیۆریەوە گۆڕانی بەسەردا هاتووە. کەواتە تیۆریەکی تر دەتوانێ کۆمۆنیزمی 

ە بەتاڵەی نێو کرێکاریش لە "نوێنەرایەتی پرۆلیتاریا" بخات. ئەمە ئەو پرۆسەی بازن
گروپە ڕۆشنبیریە سۆشیالیتەکانی چینی کرێکارە کە بەهۆی دابڕانیان لە خەباتی 

دەوام دابەش بوونە ناچاریەکانی خۆیان تیۆریزە  ڕۆژانەی چینایەتی کرێکاران بەر
دەکەن. هەمیشەش بانگەوازی ئەوەدەکەن کە گروپە ڕۆشنبیریەکانی تر گۆڕاون بە 

ا بوونەوە و دوور کەوتنەوە لە یەکتری و سێکتاریزمی چەپی ناکرێکاری و پاساوی جی
ینایەتی پێدەکەن. مانەوەی گروپە ڕۆشنبیریەکان بە دابڕاوی لە خەباتی ڕۆژانەی چ

جۆراوجۆرەکانی مەسیحیەت کە لە  دەیانکاتە گروپی ئایدیۆلۆژی وەک کەنیسە
کەنیسەکانیان دابەش جەماوەری کریستیانەکان جیادەبنەوە و دینەکەیان بەپێی 

 دەکەن بە سێکتی جیاجیاوە.
تێگەیشتن لەم کێشەیەی توشی حیکمەتیزم بووە پێویستە سەیری واقعیەتی  ئێمە بۆ   

وپە ڕۆشنبیریەکانی چینی کرێکار بکەین لە مێژووی سەدەی بیستدا دروستبوونی گر
رەوەی کە بۆچی ئەم شکڵ و قاڵبە سێکتاریستانەیان وەرگرتووە و ناتوانن وەاڵمدە

ئەو گۆڕانکاریانەدا بن کە بەسەر بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی کۆتایی سەدەی 
   و ئێستاماندا هاتووە. ٢٠
گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستیەکان لە ناو چینی کرێکاردا  ”دروستبونی  گرامشی دەڵێ؛ 

ەی  کێشەیەکی ئاڵۆزە لە بەرئەوەی کە فۆرمی جۆراوجۆر وەردەگرن کە لە مێژووی ڕاستەقین
 208" . ونوشکڵگرتنی توێژ و کاتیگۆری جیاوازی ڕوناکبیرانی ئەم چینەوە هات 

 
 

 ا سێکتاریزم و بیرۆکراتی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستید 208

http://www.asokamal.com/index/?p=1635 

http://www.asokamal.com/index/?p=1635


 کۆمۆنیزمی نوێ 

229 
 

یانە دەرگیری هەمان  کۆمۆنیزمی کرێکاری و حیکمەتیزمیش وەک یەکێک لەم گروپە ڕۆشنبیر 
کێشەی خۆجیاکردنەوەی تیۆری لە گروپەکانی تر بەو خەیاڵەی ئەم گۆڕانە  کێشەی چەپە. 

کۆمۆنیزمی ڵ گهله و خۆ ڕێكخستنرهچینی کرێکار و به"تیۆریە ئەم گروپە بەرەو 
" دەبا. بەاڵم تەجروبەی حیکمەتیزم پێمان دەڵێ کە جیابوونەوەی ئەم کرێکاری

ئەم گروپانە لەگەڵ یەکتر و تیکەاڵو رە نیە بەڵکو تێکەاڵو بوونی گروپانە ڕێگە چا
بوونی هەموویان بە خەباتی ڕۆژانەی چینایەتیەوە گرێی گەشەنەکردنی بزوتنەوەی 

   کۆمۆنیستی دەکاتەوە.
 
مانای  کرێکاری ڕێك به باسی کۆمۆنیزمیکە "هەربۆیە ئەنجامگیریی ئەوەی  

پی ڕادیکاڵی چه له می کرێکاریی ئێرانه نووسی سۆسیالیزی چارهوهجیاکردنه 
تەنیا ئەنجامگیری یەکی لۆژیکی کە  209". پهم چهمێژووی ئه  ناکرێکاریی ئێران و له 

 گروپە ڕۆشنبیرە دابڕاوەکان لە خەباتی چینایەتی پێی دەگەن و بە ڕاستی دەزانن.
مۆنیستی ئێران لە مێژووی حزبی کۆ  ەئەم دابڕانبەاڵم لە واقعدا ئەم ئەنجامگیریە بۆ   

دواوەوە لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی ئێراندا . حیکمەتیزم بەم  هەنگاوێک بوو بۆ 
 جیابونەوەیە لە حزبی کۆمۆنیستی ئێران هەرچی زیاتر بەرەو قاڵبی گروپێکی

توانای هەڵکردنی لەگەڵ هیچ مەیل و  بەشێکی چیتر  کە ،نائایدیۆلۆژی هەنگاوی 
یە و بەم پێیە لە گەیشتن بە حزبی سیاسی چینی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا نتری ناو  

 نوێی ئەمکەوتەوە. بابزانین ئەم حوکمەمان چۆن لە مێژووی  کرێکار دوورتر
 دا خۆی نیشان دەدا. ی یە کۆمۆنیزمی کرێکاری
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 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
 
ئەمجارە کێشەی کۆمۆنیزمی  ١٩٩٠لەگەڵ ڕوداوەکانی شەڕی کەنداوی یەکەم لە  

گەڵ چەپی ناکرێکاری ناو حزب الوەکی دەبێتەوە و مەنسوور حیکمەت کرێکاری لە
لە ملمالنێی لەگەڵ ڕەوتی ناسیونالیستی کوردی ناو کۆمەڵەدا دەگاتە ئەو باوەڕەی 

بەجێ بێڵێ. هەرچەند ملمالنێی   کۆمۆنیزمی کرێکاری دەبێ حزبی کۆمۆنیستی ئێران
بەاڵم لەالیەن    بوو،و دروست    سیاسی لەگەڵ ناسیونالیزمی کورد لەناو کۆمەڵەدا گرنگ 

حیکمەتیزمەوە مەسەلەی کێشەی سەرەکی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەگەڵ "چەپی 
 ناکرێکاری" ناو حزب کە بە زۆرینەی حزب دادەنرا بەتەمومژاوی بەجێدەهێڵرێ.

کێشەی لەگەڵ ناسیونالیزمی   تووند بوونەوەیپێش  و  شەڕی کەنداو  لە کاتێکدا پێش   
ڕایگەیاند کە   مەنسوور حیکمەت ،ە دوای شەڕی کەنداو داب کوردی ناو کۆمەڵەدا

 ی ببێتهوهنووسین و بۆئهده یهم ڕوانگه ی ئهر بنچینهسهکی حیزبی لهیه رنامه به"
وازینی ی مهر بنچینهسهو له یهم بنچینهر ئهسهله ین. دهوڵ دهی حیزب ههرنامه به

ست ده بێ بدرێته کانی حیزب ده یییهێکخراوهڕ موو پایهریی حیزب و هه حیزب، ڕابه
سیاسی و  ریتهی نهر بنچینهسهسۆسیالیزمی کرێکاری و حیزب خۆی له

 210." ڕێك بخا وتهم ڕهکانی ئهیییهڕێکخراوه
شەخسی  "حزبی کۆمۆنیستی ئێران" لە ی خۆیجیابوونەوەسەرەتا مەسەلەی  

دەهێنێ. بەاڵم هۆیەکانی باسی دەکا تەوە و مەنسور حیکمەت وەک ئەندامێک وازکادە
. ئەو دەڵێ شەخسی نین١٩٩١لە نامەی دەست لە کارکێشانەوەکەی لەساڵی 
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مێژووی  "کۆمەڵێک ئەرکی مێژوویی بۆ کۆمۆنیستی ئەمڕۆ هەیە کە هیچ کامیان لە 
ئێران، مێژووی شۆڕش لە کوردستان، پلمیکی چەپەکانی ئێران و ئەوانی ترەوە 

ی ناو واڵتی پێوە نیە. ئەمە مەسەلەیەکی جیهانیە." و "زیاتر سەرچاوە ناگرێ و ڕەنگ
ویەکم کە لەحاشیەی ئەم ڕوداوانەدایە و هەرچی زیاتر بێ وخەریکی درێژەدانی مێژ

  211دەبێ." مانا
دواتر ئەو خۆی وەک نوێنەری ڕەوتێکی تر لە ناو حزبی کۆمۆنیستی ئێراندا بەاڵم  

گرایش و مەیلی سۆشیالیزمی ، حزبدا ترهەیە لەناو  "ڕەوتێکی دەناسێنێ و دەڵێ
و شۆڕشی کوردستانەوە سەرچاوە  ٥٧کرێکاری و مارکسیستیە کە لە شۆڕشی 

کە قسەی   ەداو هەوڵ دلە ئامانجە گشتیەکانی خۆیەوە دەجوڵیتەوە  ناگرێت،
 "بزوتنەوەیوە ئەنجامگیریەکەی ئەوەیە کە . 212بناغەییەتری مارکسیزم بخاتەڕوو." 

ە دواکەوتوەکان و دامەزراندنی دیموکراسی پەرلەمانی ئێستا ئاوەدانکردنەوەی واڵت
کرێکاران سەرکوت دەکەن. بزوتنەوە نەتەوەییەکان مافی کرێکار زەوت دەکەن. ئەم  

خاڵی هاوبەشیان لە دژی سەرکوت  ١٩٧٩-١٩٧٨ە ساڵێ مەیالنە ئیمکانی هەبوو ل
ەبێ جیاببنەوە لە بەاڵم ئەمڕۆ"ئەم سێ گرایش و مەیلە د.  "هەبێ.یان ئیمپریالیزم 

 213یەکتر." 
سەبارەت بە شەخسی خۆشی دیسانەوە دەڵێ" مەسەلەیەکی تر کە جیابونەوەی من 

کادرە کۆنەکانی حزبدا  پێویست دەکا ئەوەیە کە جیاوازیم لەگەڵ بەشێکی زۆر لە 
 214هەیە و ئەوان بە مارکسی نازانم." 

 
 

 حزب  جیابوونەوە لە سەبارەت بە   ٢٠، ڕونکردنەوەیەک بۆ پلنۆمی تحیکمە نسوور مە  211

archive.net/indexFa.html-http://hekmat.public 
 هەمان سەرچاوە  212
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لە حزبی جیابوونەوە لەڕاستیدا هۆکاری سەرەکی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ  
کۆمۆنیستی ئێران بەپێی قسەکانی سەرەوەی مەنسور حیکمەت ئەوە بوو کە دەبێ 

کرێکاری دامەزرێنێ و لەو مێژووی  کۆمۆنیزمی ی"یلك مهو یه  ك پایهحیزبێکی یه"
هەروەها پێ داگری دەکا  .چەپەی زۆرینەیە لە حزبی کۆمۆنیستی ئێراندا داببڕێ

 لە ئێران.لەسەر دابڕان لە مێژووی کۆمۆنیزم  
لە چەپی ناکرێکاری ناو "حزبی نوێنەری بوونەوە  جیالێرەوە جارێکی تر ڕەوایەتی  

ی جارێکی تر دەبێتەوە بەو پێوەرەی کە پرۆلیتاریا"ش ڕەواج پەیدا دەکا و تیۆر
خەتی نێوان سۆشیالیزمی کرێکاری و ناکرێکاری لەناو حزبێکی کۆمۆنیستیدا 

بێ ده حیزبه مئه "  یزمی کرێکاری بۆ حزبدەکێشێ. بەپێی ئەم دیدگایەی کۆمۆن
  215" یل.ك مهو یه ك پایهحیزبێکی یه ببێته

ئاماژەمان پێکرد، ئەم پرۆسەی بوونە نوێنەری چینی کرێکار لە باری تیۆری وەک  
و بەرنامەوە وخۆجیاکردنەوە لە چەپ، ئەو بنەمایانەیە کە مەنسور حیکمەت بۆ 

ۆمۆنیستی ئێران و کۆمەڵە و دروستکردنی حزبی هەڵوێستگیری سەبارەت بە  حزبی ک
پاساو و هۆیەکان لەهەر  کۆمۆنیستی کرێکاری دەیگرێتە بەر، سەرەڕای ئەوەی 

 دەورەیەکدا شتێک بوون. 
باچەند نمونەیەک لەم حزبە "یەک پایە و یەک مەیلە "بهێنینەوە ،کە پاساوی   

ەم حزبە چۆن کاردەکا و جیابوونەوە بوو لە حزبی کۆمۆنیستی ئێران، بزانین ئایا ئ
 کێشەکانی ناوخۆی چۆن سەیر دەکا؟

ری ئێران ڕادەگەیەنرێ. بەاڵم لەناو ئەم  دا حزبی کۆمۆنیستی کرێکا١٩٩١لەساڵی  
حزبە تاک مەیل و تاک پایەشدا هێشتا کۆمۆنیزمی کرێکاری لەو چەپە ڕزگاری نابێ  
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نووسی ی چارهوهمانای جیاکردنه  کۆمۆنیزمی کرێکاری ڕێك به کە بڕیاربوو "
م ی ئهمێژوو  پی ڕادیکاڵی ناکرێکاریی ئێران و لهچه  له  سۆسیالیزمی کرێکاریی ئێرانه

 ". بێت پهچه
جیابوونەوەی "ئیرەجی ئازەرین و رەزا مقدم" کە لە دامەزرێنەرانی ١٩٩٩لە ساڵی  

"کانونی کۆمۆنیزمی کرێکاری" بوون و کۆمەڵێک کادری ئەو حزبە الی مەنسوور 
ەت بەوە دەزانرێ کە "ئەم ڕوداوە بەزیان نەبووە، ڕاستیەکەی بەڕای من حیکم

خاڵێکی بەهێزی گرنگ لە ڕێڕەوی دروستبوونی حزبمان. ئەم  دەتوانین بیگۆڕین بە 
ڕوداوە هاوڕێیانی هێنایە مەیدان تا لە ڕێکخراوەکەیان ، لە یەکێتی بۆ شۆڕشی 

و هەڵچوونی ڕۆحی  کرێکاری.. لەبەرامبەر بێ ئومێدی و پرسیاری عرفانی
 . 216بیپارێزن" 

بەزیان نەبووە"، بەڵکو  هەربۆیە لەم جۆرە لە کۆمۆنیزمە کرێکاریەدا "ئەم ڕوداوانە 
جیابوونەوە ڕوداوێکی پێویستە کە حزب هەمیشە دەبێ خۆی پێ پاک بکاتەوە لەم  
چەپانە، لەبەرئەوەش ئەمە "خاڵێکی بەهێزی گرنگە لە ڕێڕەوی دروستبوونی" حزبی 

 دا!سیاسی"
"دەستە چەپە بێ ئومێد و عرفانیەش"،    بەاڵم دیسانەوە دوای ئەوەی ڕزگاربوون لەو 

واتە سێ ٢٠٠٠هەربەردەوامە و تا کۆنگرەی سێهەمیش لە ساڵی  دیاردەی چەپ  هەمان  
دەیە لەتەمەنی حیکمەتیزم هەروا نیشان دەدرێ کە چەپ لەناو کۆمۆنیزمی کرێکاریدا  

 لە سونەت و پراتیکدا ماوەتەوە.
هەربۆیە دوای مەنسور حیکمەتیش ئەم پرۆسەی جیابوونەوە ناو خۆیانەی  

کرێکاری هەمووی بەناوی پرۆسەی حزبی سیاسی و مودەعی قودەرت کۆمۆنیزمی 
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بوونی کۆمۆنیزمی کرێکاری و جیابوونەوە لە چەپ ڕویدەدا، کە بەبێ وەستان 
رێکاری دوایی هەربەردەوامە. سیناریۆی جیابوونەوەکانی ناو حزبی کۆمۆنیستی ک

ی مەنسور حیکمەت  نیشانمان دەدا کە هەمووی یاری کودەتا بەسەر کورس
"نوێنەرایەتی پرۆلیتاریا" بوو. تا ئێستاش بەپێی ئەم دیدگا و میتۆدە هەر دێت و 
کۆمۆنیزمی کرێکاری دابەش دەبێ بۆ گروپی بچوک و بچوکتر و هەموشیان هۆیەکی  

 کاری و ڕزگارنەبوون لە چەپ دەیگەڕیننەوە.بۆ بوونی ڕەقیبەکانیان بە چەپی ناکرێ
حزبە کۆمۆنیستیە کرێکاریەیە لە بااڵترین  نمونەیەکی تر کارکردنی ناوخۆیی ئەم 

 ئاستیدا، کە پلەی لیدەرە. 
تێگەیشتن لەم خاڵە پێویستە تا لە شێوازی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری و  

 کارەکتەرەکەی بگەین. 
ێک لە پێویستیەکانی حزبی سیاسی دەزانی، مەنسور حیکمەت لیدەرشیپی بە یەک 

یدەر ببینێ باسی لیدەر دەخاتە الوە و لبەاڵم لە کاتێکدا خۆی ناتوانێ دەوری 
دەیگۆڕێ بە "ڕابەری دەستەجەمعی". ئەو دەڵێ؛ "هەڵبژاردنی کەسێک بە ناونیشانی  

فی کاندیدگەلێکی کا  یەکەم، لیدەر، تا ئەو کاتە بەشیوازێکی کارساز دەژمێردرێ کە؛  
وەیان لەهەمان کاتدا، کەسێک  دووەم،و ئامادە بۆ گێڕانی ئەم ڕۆڵە لە ئارادا بێت. 

چەند کەسێک لە کاندیدەکانی ئەم پۆستە، لەئۆتۆریتەیەکی سیاسی و مەعنەوی 
جێکەوتوو، کە یەکگرتویی کۆمیتەی ناوەندی و تەواوی حزب لەژێر ڕابەرایەتی خۆی 

رە نەبێت، ئەوا ئەشێ، بەیەکێک لە ڕابگرێ، بەهرەمەند بێت. ئەگەر بەم جۆ
 217. "ێت،بگۆڕ گەورەترین کێشەکانی سازمانکاری ڕابەری
 

 
 ، ساالر ڕەشید. ٥٥١ووسراوەکانی، لمەنسور حیکمەت ، هەلبژاردەیەک لە ن 217



 کۆمۆنیزمی نوێ 

235 
 

ئەم تێڕوانینە لە حزب کە لیدەری تەنیا بە توخمێکی هەڵبژاردە دەکرێ جێگای  
 ٤٠-٣٠تێڕامانە! لیدەری تەنانەت بە دەیان یاخود سەدان کەسێک ناکرێ زیاتر لە 

ا بەسەر بردووە!  ئەو هێشتا پێی وا نەبووە  ساڵیان لەگەڵ ئەم جۆرە کۆمۆنیزمەد
 ی ئەم ڕۆڵە لە ئارادا بێت"!!  کە "کاندید گەلێکی کافی و ئامادە بۆ گێڕان

ساڵ لەکارپێکەوەکردنی حزبێکی گەورە و  ٤٠-٣٠لەوەش سەیرتر ئەوەیە کە لە  
گراندا "کەسێک وەیان چەند کەسێک لە کاندیدەکانی ئەم پۆستە، لەئۆتۆریتەیەکی  

ی و مەعنەوی جێکەوتوو، کە یەکگرتویی کۆمیتەی ناوەندی و تەواوی حزب  سیاس 
 خۆی ڕابگرێ، بەهرەمەند بێت" دروست نابێ.!! لەژێر ڕابەرایەتی 

ئەمە چ پرۆسەیەکی عەجیبی پەیداکردنی ئۆتۆریەتەی سیاسی و مەعنەویە! ئەمە  
ئەمە لە  چ جۆرە سێکتێکی ئایدیۆلۆژی و دابڕاوە لە خەباتی چینایەتی کرێکاران.

ساڵ بخوێنن و یاخود لە   ٤٠-٣٠شیعەکان دەچێ کە دەبێ  پۆستی مەرجەعی
 ساڵەوە بێ تەمەنیان.    ٧٠دیاریکردنی پاپای کاسۆلیکەکان دەچێ کە دەبێ لەسەروو  

ئایا بەڕاستی ئەگەر کرێکاران بیانەوێ نوێنەرێک بۆ گفتوگۆ لەگەڵ خاوەنی کارگە   
رمایەداریدا  بۆچی لە خەباتی دژی سە دیاری بکەن ئەم هەموو ساڵەی پێ دەچێ؟

و هیچ کام لەم مەقامە  کرێکاران هەموو پلەوپۆستەکانیان بەئاسانی هەڵدەبژێرن
بیرۆکراسیانەیان پێویست نیە. بەاڵم نوێنەرایەتی کردنی حزبێکی گروپی چەند سەد 

لە ناو  دەوێ تا ئۆتۆریتە"توخمێکی هەڵبژێردراوی ئیالهی" یت  ، ئایاکەسی
 ؟ تك ببیێیەنی نوێنەرایەتیکردنتا شا ەو ،پەیدابکەی داگروپەکەت

کێشەکە لێرەدایە کە تەنیا مەنسور حیکمەت لەو حزبەدا گەشتبووە ئەم پلەوپایەیە.   
ئەمە بۆ خۆی جێگای ئەو پرسیارەیە کە ئەم حزبە وەک مۆدیلی دەوڵەتی داهاتوو، 

لەسەر ئەم تسکی وەک ترۆ ؟کاتەوەناهەمان بیرۆکراتیزمی حزبی بەلشەفی دوبارە 
ئەم شێوازە لە سیاسەتی ناوخۆی  " ی؛ وتمۆدێلە زۆر بە دروستی لە سەرەتاوە و
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حزبدا بە دۆخێک کۆتایی دێت کە ڕابەری حزب جێگای حزب و دواتر کۆمیتەی 
ناوەندی جێگای ڕابەری دەگرێ و سەرئەنجام یەک دیکتاتۆر جێگای کۆمیتەی ناوەندی  

ەبێ بەشداری جەماوەری میتە حزبیەکان بدەگرێت و دۆخێک دروست دەبێ کە کۆ
 218خەڵک هەمیشە سیاسەتەکانی خۆیان دەگۆڕن.”  

ساڵدا لەهەموو ئەو ئەندامانەی کە  ٢٠بۆچی ئەگەر ئەمە حزبی  کرێکارانە لەماوەی  
ساڵێک پێکەوە خەبات دەکەن تەنیا یەک کەس "خاوەنی لەئۆتۆریتەیەکی   ٤٠-٣٠

ندی و تەواوی حزب  یی کۆمیتەی ناوە سیاسی و مەعنەوی جێکەوتوو، کە یەکگرتو 
 لەژێر ڕابەرایەتی خۆی ڕابگرێ، بەهرەمەند بێت".؟! 

ئەم حزبە بە چ پرۆسەیەکی فکری و سیاسی و ڕێکخراوەییدا تێپەڕ بووە تا تەنها   
 یەک ئۆتۆریتەی هەیە.  

ئایا ئەمە بە کارێکی ئاسایی ناو حزبێکی کرێکاری دادەنرێ، کە دەبێ "ڕۆحی  
کرێکاران بێ، کە تیایدا هیچ پلەوپۆستێکی سیاسی بەمانای اتووی دەوڵەت"ی داه

 ؟ ئیمتیازاتی مادی و سیاسی و ڕێکخراوەیی نابێ
و  پۆستی سیاسی و کۆمۆنیزم بریتیە لە هەڵوەشانەوەی دەوڵەت و حزب و پلە 

،  بەوپێیەی "لەگەڵ واتە دەسەاڵتدارێتی سیاسی Authorityئۆتۆریتەی سیاسی 
موڵکیەتی سەرمایەداران بە موڵکی دەوڵەت" ئیتر دەوڵەت کردنی  یەکەم هەنگاوی بۆ

و حزبی کرێکاری مۆرکی سیاسیان نابێ و دەبنە دەزگایەکی ئیداری کە پێویستیان 
کرێکارێک دەتوانێ ببێتە نوێنەر بۆ هەر بە سەرۆک و لیدەر نابێ و هەموو 

برێ.   ڕێوەدەپلەوپۆستێک و کار و بەڕێوەبردن بەشێوەیەکی هاوکاری و هاوبەش بە 
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شیپی ببێتە پۆستێک کە هەر  ساڵ نەتوانی لیدەر ٤٠-٣٠ئەگەر لە حزبێکدا دوای 
خاوەنی بێ، ئایا لە دەوڵەتێکدا پۆستی سەرۆکی حکومی بتوانێ  ئەندامێکی سادەش  

لە چەند ساڵدا دەبێتە کارێکی ئاسان، کە "ژنێکی ناو مەتەبخ" وەک لینین دەڵێ، 
 بتوانێ ئەو پۆستە وەرگرێ؟ 

ەمە میراتی ئەو بیرۆکراسیەیە کە لە مێژووی مۆدیلی حزبی سۆشیالیزمی ئ 
بااڵی  دەوڵەتیەوە لە ناو کۆمۆنیزمی کرێکاریدا ماوەتەوە و بووەتە کارەکتەری پلە

ئەم حزبە.  سەرەڕای ئەو هەموو ڕەخنە دروستانەی لە ئابوری سۆڤیەت و 
دیدگای مەنسور   ماڵبە ،لەالیەن حیکمەتیزمەوە وەسەرمایەداری دەوڵەتی گیرا

کە ناوی   ، بەوەیحیکمەت تەواو هاوڕایە لەگەڵ ئەم مۆدێلە لە دیکتاتۆری حزبیدا
ئەو مۆدێلی دەنێ و لەباری سیاسیەوە  لە دەوڵەتی سۆڤیەتدەوڵەتی کرێکاری 

بە کێشەی سەرەکی نابینێ. ئەمەش خاڵی دیکتاتۆری حزبیەی بەلشەفیەکان 
 یزمە لە حزب و لیدەریدا. تهاوبەشی تێروانینی بەلشەفی و حیکمە

بەو شیوازە نیە لە نوێنەرایەتی و پۆست و لیدەری، بێگومان کۆمۆنیزم پێویستی  
بەڵکو وەک مارکس وتەنی، کۆمەڵگە و کرێکاران خۆیان لە "نوێنەرەکانیان دەپارێزن  

 تا نەبنە سەرۆکیان بەڵکو خزمەتکاربن". 
 
یدەر بووە مایەی ئەوەی شەڕی دیدگایە بۆ للەدوای نەمانی مەنسوری حیکمەت ئەم   

ڕەوایەتی ئۆتۆریتە بۆ لیدەری لە نێوان کۆرشی مودەرسی و حەمیدی تەقواییدا لەناو  
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێراندا بگاتە ئاستێک کە ئەو حزبە "یەک مەیل و یەک 

تی دوو بەشەوە. وە دوای ئەویش شەڕ لەسەرئەوەی کێ نوێنەرایە پایە"یەی کرد بە
ەتیزم دەکا حزبی حیکمەتیستی کرد بە دوو بەشەوە. دوای ئەمەش خەتی حیکم
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تر بەهۆی  ئەم شەڕی ئۆتۆریتە و میراتگریەی نێو کۆمۆنیزمی  جیابوونەوەی دیسان 
 بە بەردەوامی گروپ و حزبی تری لێ دەبێتەوە.  کرێکاری درێژەی هەیە و

ۆلۆژی و لەم مێژوەوە بۆمان دەردەکەوێ کە هەموو ئەم خەباتە تیۆری و ئیدی 
سیاسیە لە چواردیواری حزبێکدا دەچێتە پێش، وە زۆربەی کاری ئەم کۆمۆنیزمە  
بریتیە لە ڕۆشنکردنەوە و جیاکردنەوەی خۆی لەو ڕەوتانەی تر کە لەناو حزب خۆیدا 

و ڕۆشنبوونەوە تیۆریانەش  ەم بەرنامە  یان لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا هەیە. بە پێی ئ
ەری سەربەخۆیی چینی کرێکار هەر جارەی لە کەسێک مۆری حزبی کۆمۆنیست و نوێن

و گروپێک دەدرێ و کەسانێکی تر مۆری چەپ و ناکرێکاری و پۆپۆلیست و هتد 
لێیان دەنرێ و لە بزوتنەوەکە دەکرێنە دەرەوە. لەم پرۆسەیەدا هەر الیەک بە 

ەوە دێتە دەردەوە، بەبێ ئەوەی هیچ کام لەم تیۆری و گروپانە تاز  تیۆریەکی
نیبێتیان لەبواری خەباتی چینی کرێکار و مەیدانی خەباتی چینایەتیدا توا

 ە یان و ،پێویستیەکانی کرێکاران بەم هەموو گروپ و بەرنامە و تیۆریانە بسەلمێنن
هیچ  کۆمۆنیستەکانی نێوان گروپە ڕۆشنبیرە لەالیەن کرێکارانەوە ئەم جیاوازیانە 

 دەورێکی لە خەباتی ڕۆژانەی ئەواندا هەبێ.
ئەم کتێبە، کە ئایدیای    نووسینی  سەدەی کاری ئێمەیە تا  مە پرۆسەی مێژووی نیوئە 

کۆمۆنیزمی کرێکاری هێشتا سەرەڕای ئەمەش  ، خۆجیاکردنەوە لەچەپ بەردەوامە
لەم مێژووەی لێرەدا دەبێ هەڵوێستێک  بۆیە نەیتوانیوە بگات بە "حزبی سیاسی".

 می کرێکاری چیە؟ بزانین کێشەکانی کۆمۆنیز تا بکەینتا ئێستامان 
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٢١ 
 

 کێشەی کۆمۆنیزمی کرێکاریی چیە؟ 
 

پرۆسە تیۆری و حزبیەی  مێژووی ئەم کۆمۆنیزمە کرێکاریە لە  بە تێڕوانین لەو 
ی خوارەوەمان لە ئەم کێشانەلە دوو بەشی پێشوودا خستمانە ڕوو، ئێراندا 

 بۆدەردەکەوێ؛  کۆمۆنیزمی کرێکاریدا
 

 انی کۆمۆنیزمی کرێکاریی لە مێژوو یەکەم؛ دابڕ 
 
چ تێگەیشتنێکمان لە "کە لە ژێر ناونیشانی  ،ئەم کتێبەدادووەمی ئێمە لە بەشی  

باسی گروپ و سێکتە کۆمۆنیستیە جیاوازەکانی  دایە، "مێژووی کۆمۆنیزم هەیە؟
ئەم هەمان  لە مێژووی کۆمۆنیزم هەیە.    ێکیانتێگەیشتن  چ  سەدەی بیستمان کرد کە

مێژووی گروپەکەی خۆی بە کە نە لە کۆمۆنیزمی کرێکاریشدا زاڵە، بەوەی تێگەیشت
ژووی چینی کرێکار و خەباتی چیانیەتی دادەنێ. حیکمەتیزم بەپێی تیۆر و مێ

بەرنامەی خۆی قاڵبێک دروست دەکا کە چ بەشێک لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی 
مێژووی واقعی   جێگای تیۆریە وەرەێکرێکاریە و کامیان چەپی ناکرێکاریە؟ ئەم پ

هەربۆیە  ەنێ کە بەم شێوەیە وای داد گروپی کۆمۆنیزمی کرێکاری دەگرێتەوە.
ی وهمانای جیاکردنه  کرێکاری ڕێك به باسی کۆمۆنیزمیکە "ئەنجامگیریی ئەوەی 
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 پی ڕادیکاڵی ناکرێکاریی ئێران و لهچه  له  نووسی سۆسیالیزمی کرێکاریی ئێرانهچاره
 219" . پهم چهمێژووی ئه

لە  تەنیا ئەم دابڕانە مێژووییە لە دنیای واقعدا ڕویداوە یاخود ئایا بابزانین بەاڵم  
 دووتوێی بەرنامە و فکری ئەم گروپەدا بووە؟

لە کاتی جیابوونەوە لە حزبی کۆمۆنیستی ئێراندا مەنسور حیکمەت بەوە دەست   
تیی اڵیه ی کۆمههو، یانی بزووتنه شۆڕشگێڕه مارکسیزمه م جۆرهئه"پێ دەکا کە  

پی ڕادیکاڵ چه"  وە هەروەها وتی: .220"واو بووهی تهورهبیرانی کۆمۆنیست، دهڕووناک
ک دوو ی یه ماوه  یکار، لهشنی پهڵکیی چه، تا سۆسیالیزمی خهوهچریکی فیدایییه   له

 221" . هورهده یدان چووهمه ڵ و لهی کۆمهخنهر ڕهبه یدان و درایه مه ساڵدا هاته
با وای دابنێین کە ئیتر گروپە چەپە ناکرێکاریەکان لە ئیران، وەک چریک و ڕێگای  

کرێکار و ئەوانی تر ، تەواو بوون. هەرچەند ئەمە لە ڕاستیدا وانیە و ئێستا حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری و حیکمەتیستەکان لە یەکێتی کارکردندان لەگەڵ ئەو گروپانەدا!  

 یا مێژووی "کۆمۆنیزمی کرێکاریی" خۆی چیە؟ یە کە ئاپرسیارەکە لێرەدا ئەوە
ئەگەر ئەم مێژووە لە مارکسیزمی شۆڕشگێڕەوە دەست پێ دەکا، کەواتە مێژووی  

ە، کەواتە تیی ڕووناکبیرانی کۆمۆنیستاڵیه ی کۆمهوهبزووتنه حیکمەتیزم مێژووی 
ن باشە چۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری لە بزوتنەوەیەکی ڕوناکبیرانەوە دەستی پیکردوە.

" دەگۆڕدرێ بە سۆشیالیزمی  واو بووه ی تهورهده بزوتنەوەیەکی ڕوناکبیری کە "
 کرێکاری؟ 

 
 

 ، جیاوازیەکانی ئێمە تنسوور حیکمە مە  219
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پی ی مارکسیستی چهخنهندنی ڕهسهرهپه"حیکمەتیزم پێمان دەڵێ کە لە ئەنجامی   
ئەم بزوتنەوەی  222"و کۆمۆنیزمی کرێکاریرهو چینی کرێکار و بهرهڕادیکاڵ به

اوە بۆ بزوتنەوەیەکی کرێکاریی کە مێژووی لە چەپی ڕۆشنبیران گۆڕڕوناکبیرانە 
 جیاوازە.!

بەاڵم لە دنیای واقعدا چۆن بزوتنەوەیەکی چەپی ناکرێکاری دەبێتە بزوتنەوەیەکی  
سۆشیالیستی کرێکاری تەنیا لەڕێگەی ڕەخنەوە. ئایا لێکدانەوەی ماتریالیستی و 

 ناکرێکاری" دەدا بۆ ڕوناکبیری ێکیتوێژ "زانستی بۆ مێژوو ڕێگەی گۆڕانی مادی 
لەو توێژە؟  ئایا ئەم گروپەی کۆمۆنیزمی کرێکار، کە چینێکی جیاوازە چینێکی 

، لەئیراندا لە گروپێکی ١٩٨٩بۆ ١٩٨١ساڵدا، واتە لە  ٦کرێکاریی چۆن لەماوەی 
ڕۆشنبیرانەوە بوونە بزوتنەوەیەکی کرێکاری سۆشیالیستی؟ لەکاتێکدا ئەم گروپە 

باری  ڕاستیدا له ه ل"ناو حزبی کۆمۆنیستی ئێرانیشدا زۆرینە نیە" و  "لەتەنانەت 
ریتی مارکسیزمی مان نههه له م حیزبهشی ئهترین بهورهگه وهتییهندایه چه

 .223"شۆڕشگێڕی دژی پۆپۆلیست پێک هاتووه 
سۆشیالیزمی گرایش و مەیلی ، "ڕەوتێکی ترهەیە لەناو حزبدا دەڵێدواتریش  

و شۆڕشی کوردستانەوە سەرچاوە  ٥٧و مارکسیستیە کە لە شۆڕشی کرێکاری 
ناگرێت، لە ئامانجە گشتیەکانی خۆیەوە دەجوڵیتەوە وهەوڵدەدا کە قسەی 

جیاوازیم لەگەڵ وە لەم مارکسیزمەشدا ""  224بناغەییەتری مارکسیزم بخاتەڕوو." 
 225."ان بە مارکسی نازانم بەشێکی زۆر لە کادرە کۆنەکانی حزبدا هەیە و ئەو
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لەم قسانەی مەنسور حیکمەتەوە دەردەکەوێ کە کۆمۆنیزمی کرێکاری نە لە شۆڕشی  
ئێران و نە شۆڕشی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی زەحمەتکێشان و نە لە   ١٩٧٩

لە حزبی کۆمۆنیستی ئێرانیشەوە سەرچاوە ناگرێ و سەر بەو مێژووە نیە، بەڵکو"
تە لە کاتی دەستپێکردن بە ، واگشتیەکانی خۆیەوە دەجوڵیتەوە."ئامانجە 

نوسینەکان و بەرنامەی ئەم گروپە خۆیەوە ئەم مێژووەی "کۆمۆنیزمی کرێکاریی"  
، وە لە مێژوویەکی واقعی دابڕاوە، کە ئەم گروپە ڕۆشنبیرەی لێوە دەست پێ دەکا

 هاتووە. 
یە کۆمۆنیستەکانەوە بگیردرێتە ئەگەر ئەم پێوەرە لەالیەن هەموو گروپ و کەسایەت 

بۆ ناساندنی مێژووی چینی کرێکار و بزوتنەوە کۆمۆنیستیەکەی، ئەوا هیچ کات بەر 
ئەم مێژووە بونی نابێ. چونکە هەر کەسێک بە هێنانی تیۆرێک خۆی دەخاتە 

 جێگرەوەی چینەکە و گروپەکانی و ئەوانی تر دەخاتە دەرەوەی مێژوو. 
ێژووی گروپە اکردنەوەی مێژووی چینی کرێکار لە مئەم پێوەرە تیۆریە بۆ جی 

ڕۆشنبیریەکانی ئەم چینە نیشانەی جێگەی قەتیسماوی ئەم گروپانەیە لە پەراوێزی 
ی چینی کرێکار. ئەم ەوە و نوێنەرخەباتی چینایەتی و مۆدێلی بەلشەفی حزبی جێگر

کانی و تێگەیشتنە پیویستی بە بینینی مێژووی واقعی چینەکە و گروپە ڕۆشنبیریە
کانی ناوی نیە، بەڵکو لەبەرئەوەی ئەم گروپە خۆی مەیل و ڕەوتە زاڵ و الوەکیە

لەباری تیۆریەوە بە نوێنەری چینەکە دەزانێ و هەربۆیە لەگەڵ هەر گۆڕانکاریەکی  
 تیۆری و بەرنامەیی بەسەر ئەم گروپەدا لەگەڵ خۆی مێژووی چینەکەش دەبات. 

ی وهبزووتنه "هەمووکات توانیویەتی بڵێ بەپێی ئەم پێوەرەیە مەنسور حیکمەت  
وتی یی کۆمۆنیزمی ئێران. ڕه رنامه ری تیۆری و بهنوێنه تی ببێتهتوانیویه  ئێمه

 ند و ئامانجه وهرژهتی بهرایهواوی نوێنه ته مڕۆ بهی حیزبی کۆمۆنیست ئه رنامه به
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مانای   کۆمۆنیزمی کرێکاری ڕێك به"،یاخود  226" .کاکان دهخۆ پرۆلیتارییهربهسه
پی ڕادیکاڵی چه له نووسی سۆسیالیزمی کرێکاریی ئێرانه ارهی چوهجیاکردنه 

 227بێت". پهم چهمێژووی ئه ناکرێکاریی ئێران و له 
ئەم دیدگایە نەک هەر سێکتاریزمێکی ڕیکخراوەیی بەرهەم دەهێنێ، بەڵکو   

پرۆسەی مێژویی خەباتی چینایەتی و تێگەیشتن لە کۆمۆنیزم و چینی کرێکار لە 
ست و دەرس وەرگرتن لە تەجروبەی بەرینی ئەم چینە بەرفراوانە  هۆکارەکانی شک

ملیارد نەفەریە دەخا و ناپەیوەستی دەکات بە دنیای واقعی و خەباتی چینایەتی 
 سەردەمەوە.

ی کۆمۆنیزمی ئەم شەڕ و جیاکردنەوە تیۆری و ڕیکخراوەییانە و هۆیەشەوە کە بە 
ینی کرێکاردا دێت و دەچێ . کرێکاری تەنیا لە چوارچێوەی گروپی ڕۆشنبیرانی چ

  نەوە چار و هۆکاری جیابو گیر خواردنە لە قاڵبی گروپە پەراوێز کەووتوەکاندا ئەم
 هەڵنەگرەکانێتی و مانەوەیەتی لە ئەزمەیەکی سەرتاپاگیردا. 

ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستیەکان لە ناو چینی کرێکاردا ”دروستبونی گروپە    رامشی دەڵێ؛گ 
ەی کە فۆرمی جۆراوجۆر وەردەگرن کە لە مێژووی کێشەیەکی ئاڵۆزە لە بەرئەو

ن.  وڕاستەقینەی شکڵگرتنی توێژ و کاتیگۆری جیاوازی ڕوناکبیرانی ئەم چینەوە هاتو
ئەم گروپانە ناتوانن حزبی سیاسی چینی کرێکار دروست بکەن تالەم سێکتانە 

حزبی سیاسی کرێکاری پێویستە . نە”وزگاریان نەبێ. “سێکتاریزم ناسیاسی بوڕ
ریتی بێت لە کۆکردنەوەی هەموو هەوڵ و گروپ و بەرنامە پراتیکیەکانی سەرتاسەری ب
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وشیاربونەوە و گەشەکردنی وچینەکەی دژ بە دەسەاڵتی سەرمایەداری. حزب خۆی 
نە و توێژە ڕوناکبیرەیدا. ئەم ئەم خواستە کۆلێکتیڤ و هاوبەشەیە لەناو ئەم چی
دانەوەیەک لەسەر ستراکتۆری حزبە کاتێ لە کۆمەڵگەدا دەردەکەوێ کە ”لێک

کۆمەاڵیەتی ئەو واڵتە هەبێ و نوێنەرانی هەوڵی خەبەرکردنەوەی ئەو خواستە 
هاوبەشە هەبێ و لە شکستەکانی ڕابردووی بکۆڵێتەوە”. هەروەها “کاتێک ئەم حزبە 

ێژوویی کە هەلومەرج بۆ “سەرکەوتن”، و بۆ گەشەی بونی بە  تە پێویستیەکی مێدەب
ندا بێت. وە ئەم دۆخە ڕێگە بە و، النی کەم لە پرۆسەی دروستبودەسەاڵتی دەوڵەتی

 ”.228گۆڕان وئیڤۆلوشنی ئایندەی بدا و ئەم پێشکەوتنانە بەچاو ببینرێ
ئێران   حیکمەتیزم خۆی یەکێک لەم چەندین گروپە ڕۆشنبیریە کۆمۆنیستیەیە کە لە 

ووست بوون و  دا در ١٩٧٩لە ئاکامی هاتنە مەیدانی کرێکارانەوە لە شۆڕشی ئێرانی 
بەپێی دەرک و پێگەی کۆمەاڵیەتیان  لەم گروپانە  هەرکامدەستیان دایە چاالکی. 

وەک باقی گروپە ترۆتسکیەکانی تری   ،لەو شۆڕشەدا. حیکمەتیزم گێڕا یاندەور
یەکی زیاتر لە تیۆریەکانی مارکس و لینین پێداگر ،دەیەکانی کۆتایی سەدەی بیست

نایەتی نێوان کرێکاران و شوراکان و خۆپیشاندان  دەکەن و لە ئەنجامی ملمالنێی چی
و مانگرتنەکانیان هەڵویستی سیاسی ڕۆشنتریان سەبارەت بە جمهوری ئیسالمی و 
باڵی لیبرالی بورژوازی ئێران هەیە و دواتریش یەکگرتنیان لەگەڵ ڕێکخراوێکی 

ی ۆمەاڵیەتی کۆمۆنیستی وەک کۆمەڵەی زەحمەتکێشاندا، هەنگاوێکی گرنگ بزتنەوەک
کۆمۆنیستی لە ئێراندا دەباتە پێش. بەاڵم تێگەیشتنی ئەم گروپەش سەبارەت بە 
سۆشیالیزم و مانەوەی لە سایەی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا ڕێگەی پێشڕەوی 

 
 

228
 سێکتاریزم و بیرۆکراتی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا  
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و دەرگیری هەمان کێشەکانی   زیاتری پێ نادا بۆ شکڵپێدانی کۆمۆنیزمێکی نوێ
 کۆمۆنیزمی سەردەم دەبێ.

بەبێ ئەوەی خۆوشیاریەکی ە درێژایی سێ تا چوار دەیە بکۆمۆنیزمی کرێکاری  
بەهەمان سیستمی فکری مۆدێلی   ،سەبارەت بە جێگەی کۆمەاڵیەتی گروپەکەی هەبێ

بەهۆی ئەو هاوکات  .بەلشەفی خۆی بە نوێنەر و جێگرەوەی چینی کرێکار دادەنێ
واقعیەتە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەی بەسەر ژیانی سیاسی و ئاستی گەشەی چینی 

و ئەمەش فشاری کرێکار لە ئیراندا هەیە و هەمیشە لەژێر سایەی سەرکوتدا بوە، 
.  کردۆتەوەلەسەر گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستیەکان کەم  کۆمەاڵیەتی ڕاستەوخۆ

سەرەڕای ئەمەش جیابوونەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کۆمەڵەی حزبی کۆمۆنیستی 
ۆمەاڵیەتی بەردەمی کۆمۆنیزمی ئێران فرسەتی زیاتری دەرگیر بوون لە خەباتێکی ک

وا  وزوعیانە ئەم فاکتەرە زاتی و مەکرێکاری لە کوردستانی ئیرانیشدا لەدەست دا. 
چێ و و ئەم ە لەم قاڵبە بەرتەسکە ڕۆشنبیریەی دەرنکۆمۆنیزمی کرێکاری دەکا کە 

 توشی کێشە وئەزمەیەکی بەردەوام دەبێ.  ە لە ئێستاداو ،چێبگروپە بەرەو دواوە 
 

 حزب وەک سێکتێکی ئایدیۆلۆژی    دووەم؛ 
 
حزبی کۆمۆنیستی نی هەرکام لە  ونەکانی مەنسور حیکمەت و دروستبوووەک لە بۆچو 

ئێران و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێراندا بینیمان، حزب بە پرۆسەیەکی تیۆری بۆ 
سینی بەرنامە و پالتفۆرمێک دەزانرێ و دواتر بەم تیۆری و بەرنامەوە حزبێک ونو

کا کە خۆی بە تاقە نوێنەری چینی کرێکار دەزانێ و خۆی لەهەموو ئەوانە  دروست دە
و سۆشیالیزمی ناکرێکارین" و بەم پێیە دەیەوێ چینی کرێکار جیادەکاتەوە کە "چەپ  

 لە قاڵبی ئەم گروپەی خۆی بدا. 
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هەربۆیە حیکمەتیزم حزب بەو ڕێکخراوە نابینێتەوە کە؛ هەموو چینەکە کۆدەکاتەوە   
دژی سەرمایەداریدا، بەڵکو حزب لێرەدا تەنیا بەشێکی دیاریکراوە کە  لە خەباتی 

بەرنامەی کۆمۆنیزمی کرێکاری پێ قبوڵە، وەالی ئەو هیچ کام لە گروپە  
ێنەری چینی کرێکار لەقەڵەم بدەن ئەم چینە ناتوانن خۆیان بە نوتری  ڕۆشنبیرەکانی  

 .  و ئەم کورسیە تەنیا بۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری گیراوە
مەتیزم نازانێ ئەم نوێنەرایەتیە بەبێ ئەوەی لە جەرگەی خەباتێکی چینایەتی حیک 

لە دنیای واقعیدا . و وەهمیە و ئیلوژنە دا شەرعیەتی  بەدەستهێنابێت واقعیەتی نیە
یەکی ناو خەباتی ڕۆژانە و سیاسی و سەرتاسەریدا دروست ئەم نوێنەرایەتیە لە پرۆسە 

 ێەکەوە.  پالتفۆرم" نەک لە دوتوێی چەند "تیۆری و ،دەبێ
لەکاتێکدا تاکە پێوەری ئەم نوێنەرایەتیە الی کۆمۆنیزمی کرێکاری دەبێتە  

سینی بەرنامە و پالتفۆرم، ئەوا ئاشکرایە کە ئەم بەرنامە وپرۆسەیەکی تیۆری بۆ نو 
ۆرمەش چونکە پەیوەندی نیە بە خەباتێکی چینایەتی کە لەئارادایە دەبنە و پالتف

ێ گیان کە ناتوانێ لە دنیای واقیعدا هێزی مادی کۆمەاڵیەتی بنەمایەکی گشتی و ب
نەبوونی ئەم حزبە بەو هێزە مادیە کۆمەاڵیەتیە پاش لە دەورەیەک هەڵخرێنێ. 

ەاڵم بەم قەیرانەش لە ڕێگەی چاالکی  پراکتیکی ئەم حزبە تووشی قەیران دەکا. و
، کە بە سەرچاوەی دیسانەوە گەڕان بە شوێن شوێنەوارەکانی چەپی ناکرێکاریەوە یە

کێشە وبن بەستی کۆمۆنیزمی کرێکاری دادەنرێ. لێرەشەوە جگە لە جیاکردنەوەیەکی  
سەر لە نوێ لەم تارمایی چەپە ڕیگا چارەیەکی تر نیە. بۆ ئەمەش پێویست بە 

هەربۆیە هەمیشە بۆ دیاریکردنەوەی سنورەکانی ێنانی تیۆری نوێ یە.  ئەپدەیت و داه
ازیەکی تیۆریە تا وەاڵمی ئەو بنبەستە بداتەوە کە بۆچی ناو حزب پێویست بە پاکس 

توشی ئەزمەی دەوری دەبن "کۆمۆنیستی کرێکاری"یە  تەنانەت ڕیزەکانی ئەم  گروپە  
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اڵی ڕیسایکلینی تیۆری نێو ئەمە بازنەی بەتو ناتوانن تاسەر پێکەوە کاربکەن؟ 
 گروپی ڕۆشنبیری کۆمۆنیزمی کرێکاریە. 

رسیارێکی سوفساتی دەخرێتە ڕوو کە ئایا ئێمە بە  تەنانەت ئەم کێشەیە بە پ 
تەواوەتی سۆشیالیستین یان ئەو کارانەی دەیکەین کۆمۆنیستیە یان نا؟ کێشە لە 
تیۆردایە یان لە پراتیکماندا؟ یاخود ئەم حزبە کۆمۆنیستیە کرێکاریە سیاسیە یان 

ی مێکبەهیچ دەرەنجاێ ئەوەی وەاڵمەکانی ئەم پرسیارانە بگات ؟ بگروپی فشار
پراتیکی کە دۆخی ئەم سێکتە بگۆڕێ و لەو ئەزمە و جیابونەوە دەوریانە ڕزگاری 

 . بکا
ئەم    .کۆمۆنیزم لێرەدا یەک ئایدیایە، کە هەموو شتێک لەگەڵ ئەودا بەراورد دەکرێ   

یان مەکتەبی سیاسی و حزب و  دا بریتیە لە قسەیەک کە لیدەریئایدیایەش لە کۆتا
پێچەوانەی شتێکە کە مارکس و ئەنگلس لە مانیفیستی بەرنامەکەی دەیکا. ئەمەش 

کۆمۆنیستدا دەیڵێن؛"دەرەنجامە تیۆریەکانی کۆمۆنیستەکان بەهیچ جۆرێک 
لەسەربیروڕاو ئسوڵێک دانەمەزراوە کە ئەم یان ئەو چاکخوازی جیهان دایهێنابێ یان  

قینانەن تیۆریانە،تەنیا،ڕونکردنەوەی گشتی ئەو پەیوەندیە ڕاستەدۆزیبێتیەوە. ئەو 
کە لەخەباتێکی چینایەتی حازر، لەبزوتنەوەیەکی مێژوویی کە لەبەرچاوماندا  

 229دەگوزەرێ، دەوەشێتەوە."
لێرەدا لەبەرئەوەی حزب دەرگیری خەباتێکی چینایەتی ڕاستەقینە نیە و خەباتی  

کە بەرنامە و نوسینەکانی حزب یان لیدەرەکەی چینایەتی بە تیۆریەکی ڕوت دەبینێ  
 

 
 ڕیبوار  وەرگێڕانی موسلح/ ،٢٥مانیفیستی کۆمۆنیست،ل   ,مارکس و ئەنگلس  229
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هەربۆیە ئەم شەڕ و پاکتاوە تیۆریە لە دنیای فکری موجەرەددا لە دایڕشتوە،
 چاوەڕوانی گۆدۆدایە و بێ ئەنجامە. 

بمانەوێ خۆمان لە بازنەی بەتاڵی ئەم پرسیارە سۆفساتیانە دەربازبکەین و  ئەگەر  
ناتوانێ دوای    یکە بۆچی کۆمۆنیزمی کرێکارین  یبەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارەدا بگەڕێ

سەیری مۆدیلی  ئەوا پێویستەیەتی دروست بکا؟ اڵی سیاسی و کۆمەنیوسەدە حزب
 بکەین.  "کۆمۆنیستیە کرێکاریە" ن و کارکردنی ئەم حزبەودروستبو

کە خۆی لە گروپە ڕۆشنبیریەکانی تری ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و  حزبێک  
کرێکاری و ڕەوت و مەیلە سۆشیالسیتی و کرێکاریەکانی ناو چینی کرێکار 

ێتەوە و بیەوێ بەپێی قاڵبی بەرنامەکەی خۆی هێز کۆبکاتەوە، بێگومان جیاکردب
ێدەدەن کە  تەنیا کەسانێک پەیوەست دەبن بەم حزبەوە و کاری لەگەڵدا درێژەپ

 خەریکی خۆجیاکردنەوەی تیۆری بن لە باقی چینی کرێکار و گروپە ڕۆشنبیریەکانی 
ڕێکخراوەیەک کە تەنیا   . ئەمەش حزب دەکاتە سێکتێکی ئایدیۆلۆژی وتری ئەم چینە

"یەک ە بەرنامئەو  .وەکاری سێکتاریستی خۆی پێ قبوڵە ێسێکتی بەرنامە و ش 
بنەما بریتیە لە  تەنیا  ۆنیزمی کرێکاری دایناوە  ی ئەم گروپەی کۆممەیل و یەک پایە"  

 لەگەڵ باقی گروپەکانی تردا کە  یانەیجیاوازئەو لەگەڵ  ،گشتیەکانی کۆمۆنیزم
پە کۆمۆنیستیەکانی تر کێشەیان لەسەر بنەما گشتیەکانی ئەگەر گرو. هەیەتی

ی  بەرنامەی "دنیایەکی باشتر"نەبێ، کە دوبارەکراوەی مانیفیست و بەرنامەکانی تر 
ناو مێژووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیە، کەواتە ئەوەی دەمێنێتەوە جیاوازیەکانی 

ە لێکدانەوەکانی "کۆمۆنیزمی کرێکاری"یە لە ناکۆکیەکانی لەگەڵ گروپ
لێرەوە ئەم جیاوازیانە لەگەڵ چەپی ناکرێکاریدا دەبێتە تیۆر کۆمۆنیستیەکانی تردا.  

 و بەرنامەی کۆمۆنیزمی کرێکاری. 
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ئەم حزبە ناتوانێ مەیل و بەرنامە و هەوڵە جیاوازەکانی چینی کرێکار لە بەم پێیە  
لەگەڵ ڕیکخراوێکدا کۆبکاتەوە کە لە مەیدانی جۆراوجۆردا خەریکی شەڕی چیانیەتیە  

هەربۆیە ئەم حزبە نابێتە حزبی چینی کرێکار و  سەرمایەداران و حکومەتەکەیاندا.
وە نابێتە هێزێکی سیاسی کاریگەر لە  گروپ و مەیلەکانی ناو بزوتنەوەی کرێکاری ،

لەبەرئەوەی بەرنامە    ملمالنێی سیاسی لەسەر دەسەاڵت لەگەڵ بورژوازی و حزبەکانیدا.
پەکان لەیەکتر دانانرێ و نابێ بەرنامە بکرێتە ڕێگر  لەسەر بنەمای جیاوازی گرو

 لەبەردەم یەکگرتوو کردنی بەشەکانی چینی کرێکار و گروپە ڕۆشنبیریەکانیدا. 
گوتویانە کە »ئامانج و مەیلە گشتییەکانی چینی کرێکار   مارکس و ئەنگلس هەمیشە 

ئامانج و  لە دۆخی گشتیی خۆیەوە سەرهەڵدەدات کە لەوێدا خۆی دەدۆزێتەوە. ئەم 
مەیالنە لە هەموو چینەکەدا پەیدا دەبێت، هەروەها بزووتنەوەکەی فۆرمی زۆر 

زۆر خەیاڵی یاخود کەم تا زۆر جۆراوجۆر لە سەریدا ڕەنگ دەداتەوە، کەم تا 
پەیوەندیدار بەو هەلومەرجەوە کە چینەکەی تێدایە«. هەر بۆیە هەڵوێستیان 

خراوەیی ئەوە بووە کە: »بەپێی سەبارەت بە فۆرمەکانی چاالکیی سیاسی و ڕێک
وەزعی کۆنکرێت بڕیاریان لەسەر دەدرێت کە نابێت بە کۆمەڵە یاسایەکی جێگیرەوە 

لەهەر واڵت و لە هەر ساتێکدا، لێکۆڵەرەوە کۆمۆنیستەکان  بەرتەسک بکرێتەوە. 
دەبێت کۆمەڵێک یاسا پێشنیار بکەن، نەک بەسەر هەموو وەزعێکدا بیسەپێنن«. 

ەکانەوە تاکتیک و ستراتیژ دەربهێنرێت، مەترسیداریشە کە وەک نابێت لە تێکست
 .230سێکتێکی پێشتر ئامادەکراو بسەپێنرێت 

دەبینین کە حزب بریتی نیە لەبەرنامە و ڕیکخراوەیەکی  لەم تێرانینەی مارکس و ئەنگلس دا   
جێگیر، کە وەک کۆمۆنیزمی کرێکاری لەماوەی نیوسەدەدا وەکو خۆی ماوەتەوە، بەڵکو  

 
 

  چۆن جیهان بگۆڕین؟ئیریک هۆبسبام،    230
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ە و پراتیکێکی بەردەوام و زیندوی بەشە جۆراوجۆرەکانی نێو خەباتی چینایەتی  پرۆس
راوەیی و بەرنامە و تاکتیک وسیاسەت و ستراتیژی لە حاڵەتی  کرێکارانە، کە فۆرمی ڕیکخ

گۆڕان و گەشەکردندایە. حزب و بەرنامە "کۆمەڵێک یاسای جێگیر" و کۆمەڵێک "بنەما و  
 ەکان دایدەنێن. ڕینمایی گشتی" نیە کە کۆمۆنیست

یانە  ڕینماییە گشت  ئیریک هۆبسام لەم بارەوە زیاتر ئەم میتۆدە ڕۆشن دەکاتەوە و دەڵێ ئەو"  
ڕێنماییە   دەڵێ؛  E.Lederer بۆ چاالکی هەمیشە هەوڵیان داوە ببنە دۆگما کەوەک

گشتیەکان کورت بینن، ستایلی سادەکردنەوەیە کە فکر دەکوژێ، هەربۆیە دەبێ فکری گەورە 
ە و  ڵبوەستێتەوە ئەگەر بیەوێ جەماوەر بخاتە جوئەم ڕینماییە سادانە راوان دژی و ف

ئەم میتۆدە وا لە کۆمۆنیستەکان دەکا کە باشتر لە مانای شاراوەی  ”   بزوتنەوە دروست بکا. 
خەباتی چینایەتی تێبگەن کە بەئاشکرا بەبەرچاویاندا دەگوزەرێ، وە ئاخرین کەسانیک بن  

کەن.”حزب دەبێ ئامانجی ئەوەبێت کە چینێکی ڕیکخستوە، مارکس  بکە هەڵەی سکتاریستی  
ست الیان نەدا، کە کۆمۆنیستەکان حزبێکی  و ئەنگلس هیچ کات لەو ڕاگەیاندنەی مانیفی

جیاواز لەبەرامبەر حزبەکانی چینی کرێکار دروست ناکەن، یان کۆمەڵیک بنەمای  
 ”.231اران لەو شکڵ و قاڵبە بدات سیکتاریستی تایبەت بە خۆیان دانانێن کە بزوتنەوەی کرێک

لە کۆمەڵگەدا بەشوێن شوێنکەتوانی بەرنامە و قسەکانی  ی کرێکارییکۆمۆنیزم 
خاوەنی دیدگا و بۆچونێکی  ێلیدەرەکەیدا دەگەڕێ و کاتێک کرێکارانێکی تر دەبین

ناتوانێ جگە لەو لە بەر ئەوەی . لێیان ترن ئەوا دەبێ سنوری خۆی جیابکاتەوە
 ئەوە لە ژێر ناوی ئەوەی کە تەنیا و ،خۆی دروستیکردوە قاڵبەی حزبیەی

هیچ قاڵبێکی تر بۆ هەڵسوڕان  ، ئیتر"سەربەخۆیی چینی کرێکاری" بەدەستهێناوە
مە نسوور حیکمەت لە هەڵوێست بەرامبەر سەندیکا   قبوڵ بکا. وەک ئەوەی

 "بزوتنەوەی سەندیکالیستی و سەندیکاکان بناماکانی لە کرێکاریەکاندا دەڵێ؛
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وازیە حزبە سۆشیال ریفۆرمیزمی بورژوازیەوە دانراوە و دەستمایەی بورژ
 232دیموکراتەکانن" 

هەر سەرەڕای کە  ،ساڵەی سەندیکالیزمدا ئاشکرایە ٢٠٠لە کاتێکدا لە مێژووی  
لە قاڵبی ریفۆرمیزم و هاوکاری لەگەڵ  ی ئەم ڕەوتە سەندیکالیستیەمانەوەیەک

ڕەوتە بەشێک لە بزوتنەوەی کرێکاری بوە لەپاڵ ئەم    ، هێشتاسۆشیال دیموکراتەکاندا
ئەوە واقعیەتی   .دژی سیستمی سەرمایەداری خەباتی کردووە  کیزم و ئەوانی تردائەنار

تاڵی ڕەوتە جیاجیاکانی ناو بزوتنەوەی کرێکاریە کە هەرکامەیان لە ئەنجامی دروست 
ر بە نەبونی حزب و بزوتنەوە و بەرەیەکی جەماوەری چینی کرێکار بەرامبە

ە کرێکاریانە هەموویان، بە ڕەوتی سەرمایەداری و حزب و دەوڵەتەکانیان، ئەم ڕەوت
کۆمۆنیستیشەوە، توشی گرفت و الدان و نوشست و سازش بوون. بەاڵم ئەمە ئەوە 
ناگەیەنێ کە ئەم ڕەوتە کرێکاریانە ئیتر دەستمایەی بورژوازین و هیچیان بەشێک 

ژی سیستمی سەرمایەداری، بەڵکو ئەمانە نین لە خەباتی چینایەتی کرێکاران د
کەموکوڕی و الوازیەکیان بەشەکانی ئەم بزوتنەوە و خەباتە چیانیەتیە سەرەڕای هەر  

لە پەیوەندی   بەردەوامەن. واقعیەتی ژیان و جێگەی توێژەکانی چینی کرێکار
بەرهەمهێنان و کۆیالیەتیان بۆ کاری بەکرێ، زەمینەی مادی و چینایەتی دروست 

ڕەوتە جۆراوجۆرە   خەباتی هاوبەشیبۆ پێویستی هاتنەمەیدان و یەکگرتوبون و  دەکا  
خەباتکارە کرێکاریەکان دژی بورژوازی و دەسەاڵتەکەی. هەربۆیە خستنەالوەی هەموو 
ئەم ڕەوت و بزوتنەوە سەندیکالیستی و ریفۆرمیستی و ئانارکیستی و فێمێنیستیانەی 

یاخود   ،ی بورژوازین "دەستمایە" ەمانەناو کرێکاران بە بیانوی ئەوەی هەرکام ل
 

 
 مەنسور حیکمەت، جیاوازیەکانی ئێمە  232

* http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

 

http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html


 کۆمۆنیزمی نوێ 

252 
 

 جیاکردنەوەی ڕیزەکانی چینی کرێکاربۆ هەڵە و الدانێکە ێنەری وردەبورژوازین، نو
لەالیەن ئەو گروپانەوە کە خۆیان بە نوێنەری چینی کرێکار دەزانن و هەموو   دەکرێ

خۆیان  بەالدەر و ڕیگر و ڕەقیبی کورسی نوێنەرایەتی  ئەم بەشانەی تری چینی کرێکار
ئەم جیاوازە واقعیانەی ناو مارکس ە چەشنی ئەم گروپە ڕۆشنبیرانە، ب دەزانن.  

بزووتنەوەکەی فۆرمی زۆر جۆراوجۆر لە سەریدا  " کرێکاران ڕاڤە ناکەن، کە دەیووت 
دەبینین ئینتەرناسیونالی یەکەم و دووەمی کرێکاری   ە کەیەش ۆهەر ب  . " ڕەنگ دەداتەوە 

وجۆری بزوتنەوەی کرێکاری پێکهاتوە، نەک تەنیا لە و سۆشیالیستی لە گروپی جۆرا
ئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی چینی کرێکار لە "مارکسیستیە دۆگمایەکان". بەاڵم  گروپە

ا ئەوەندە  پرۆسەیەکی مێژوویی زاڵبونی فکر و جیهانبینی سۆشیالیزمی دەوڵەتید
  اکوتاوە، ن تێدا قوڵ ڕیشەی دخۆیان نوێنەری چینی کرێکاروەهمی ئەوەی کە تەنیا 

ئەم ڕوناکبیر  "    و وەک گرامشی دەڵێ:  ،کە ئیتر پێویستیان بە چینەکە خۆی نەماوە
و ڕابەرانە دەبنە تاقم و دەستەیەک کە خۆیان بە “سەربەخۆ” لە چین دەزانن و 

 .233خۆیان “بەدەوڵەت” دەزانن
 ئەم پرۆسەی گۆڕانی حزب بە سێکتێکی ئایدیۆلۆژی دابڕاو لە چینەکە و  لە کۆتایی 
ئەم جۆرە حزبانە دەبنە حزبی ژەنراڵەکان   ڕەوت و بزوتنەوەکانی نێو چینی کرێکار،  لە

و چیتر جەماوەری نابنەوە. لە کاتێکدا حزبی چینی کرێکار پێویستە لەگەڵ پرۆسەی 
لە ئەویش نی خەباتی کرێکاراندا هەمیشە ن و گۆڕانکاریەکاوپێشەوەچو بەرەو

چوارچێوە وشێوەی ڕێکخراوەیی و گۆڕانی گۆڕانێکی بەردەوامی بەرنامە و سیاسەت و  
 پلەی ڕێکخراوەیی سەرەوە و خوارەوەدا بێ.  
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میتافۆری کارەکتەرێکی  ی"کۆمۆنیزمی کرێکاری"هەربۆیە لەڕاستیدا حزب الی  
دەوری  بە دەبێکە  وایە زەویی ئەو وەک الکە هەموو چینی کرێکار  ،ئەفسانەییە

ە. بەم شێوەیەش ئایدیۆلۆژی " جێگری نەک بە پێچەوانەوسوڕێتەوە،  بخۆری حزبدا  
وەک ئەفسانەی مەسیحی سوڕانەوەی زەوی بەدەوری چینی کرێکار"ی ئەم حزبانەش  

لە بەرنامە و   بەاڵم ،ی لێهاتوە، کە سەرەڕای زانست سەلماندویەتی هەڵەیەخۆردا
بە سەنتەری چینەکە و حزبەکەیان  هێشتا خۆیان    دا  ئەم سێکتە ئایدیۆلۆژیانە  لیئینجی
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوە حزبە دەبێ خۆی بکات بەبەشێک لەو خەباتەی  انن.دەز

کرێکاران کە ڕۆژانە و لە مەیدانی جۆراوجۆردا دژی سەرمایەداری دەچێتە پێش، تاکو 
 کاریگەری لەو خەباتە چیانەیەتیەدا هەبێت.ئەم حزب و ڕیکخراوە بتوانێ ڕۆڵ و 

جەماوەری کرێکارانەوە گۆڕیبێ بە   ئەگەر ئێمە پێشتر پێناسەی حزبمان لە حزبێکی 
، ئاشکرایە کە ئیتر ئەم حزبی نوخبەیەکی کۆمۆنیستی تاک خەت و تاک سەرکردە

حزبی چونکە تیۆری نابێتە حزبی کرێکاری و حزبی سیاسی. ڕیفۆرمی بە  ەحزب
  ، ی بەپێی کۆمەڵێک بنەما و بەرنامەیەک خۆی جیاناکاتەوە لە باقی کرێکاران کرێکار

بردنە پێشی خەباتی ی  هەر دەورەیەکبۆپێویستە  کە  ا ئەو بنەمایانەی  بەڵکو هەوڵدەد
بەم پێیە حزب  .چینایەتی بکاتە بنەما و بەرنامەی هەموو بزوتنەوەی کرێکاری

جێگیرانەی   راو بکا، نەک لەم بنەما دەتوانێ هەموو هێزی چینەکە کۆبکاتەوە و ڕیکخ
و جێگرەوەی چینی کرێکار  بتی سێکتاریزم دابتاشێ و بەناوی نوێنەر خۆی دایناوە

 ی هاوخەتیچوارچێوەی حزب بەرتەسک بکاتەوە لە قاڵبی حزبی گروپی ڕۆشنبیران
 ێک کۆمەڵ، وە بە "و ئەو کەسانەی لە باری تیۆری و بەرنامەییەوە ئەویان قبوڵەخۆی  

   بدەن". بزوتنەوەی کرێکاران لەو شکڵ و قاڵبە    کتاریستی تایبەت بە خۆیانێبنەمای س 
کۆکردنەوەی هەموو گروپە ڕۆشنبیریەکان پێکەوە حزب دروست ناکا،  یا تەنبەاڵم  

ڕێنماییە  ی "لە دەوری بەرنامەیەک  پانەگرو ئەمحزب کاتێ دروست نابێ کە  وە
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، بەڵکو کاتێک کە وپەکان دروست بکەنو بەرەیەکی چەپی گر کۆببنەوە " گشتیەکان 
خواستی کۆلێکتیڤ لەناو   كتاریزم لەنێو زۆربەی گروپەکاندا نامێنێ و ئەم گروپانەێس 

ئەم حزبە لەنێو خەباتی ڕۆژانەدا دروست ئەو کات چینی کرێکاردا دروست دەکەن 
حزبە  دەبێ و گەشەدەکا. گەشەی ئەم پراکتیکە حزبیە لە نێو چینی کرێکاردا ئەم 

دەگەیەنێتە ئاستێک کە نەک حزب لەناوخۆیدا و لە دنیای تیۆری خۆیدا دەبێتە حزبی 
بونەوە لەگەڵ سەرمایەداریدا وەک دەسەاڵتی وبەڕوودنیای واقعی ڕو  سیاسی، بەڵکو لە

واتە .  و حسابی لەسەر دەکرێ بینرێدەدەوڵەتی و بەدیلی دەوڵەتی بورژوازی 
وەی ئەم گروپە ڕۆشنبیرانە لەگەڵ جەماوەری گواستنەوەیەک پێویستە ڕوو بدا بە

، ئەمە مانای واقعی  کرێکاردا تێکەڵ بن و پێکەوە ببنە ئۆرگانێکی لێک هەڵپیکراو
پێکهاتنی حزب و چاالکی حزبیە و جێگیربونی پەیوەندی حزبیەتە لە نێوان گروپی 

 ڕۆشنبیران و جەماوەری کرێکاردا.
بۆ ئەوەی حزبێکی دەکا کە مان بۆئەوەوەیەکی زانستیانە باسی ێگرامشی بە ش  

 :بەدیهاتبێ توخمی سەرەکیە سێ ویستێپ سیاسی کرێکاری هەبێ
خمی جەماوەری کرێکار.مەرج نیە ئەم جەماوەرە لە کرێکاری ئاسایی ؛ تو یەکەم  

ڕۆحی داهێنەرانەیان هەبێ یان توانای ڕێکخراوکردنیان هەبێ بەاڵم فۆرمێک لە 
وەبردنی وەالئی سیاسیان تێدا شکڵ دەگرێ. بەبێ ئەمە ێدیسپلینی چینایەتی و بەڕ

کەوە کۆیان  ێەکەنەوە و پ ەزی نحزب بونی نیە. بەاڵم ئەگەر کەسانێک ئەم هێزە مەرک
 .نەکاتەوە ئەوا پەرژوباڵودەبن و نامێنن

؛ ئەم توخمی پێکەوە گرێدان و کۆکردنەوەیەیە. کە مەرکەزی کردنەوەی هێزە دووەم  
زەکانی چینی کرێکارە ،نەک تەنیا الیەنگرە ێهئاڵوز و سەراسەری و کاریگەر و بە

خۆیان پەرژوباڵو و بچوک دەبن لێیان گەڕێی ئایدیۆلۆژە کۆمۆنیستەکان ،کە ئەگەر 
نی توخمی یەکەم وەک ژەنراڵەکانە بەبێ وو دەبن بە هیچ. ئەم توخمەش بەبێ بو
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سوپا کە هیچی پی ناکرێ. بەاڵم لە ڕاستیدا دروستکردنی سوپا لە دروستکردنی 
ژەنراڵەکان ئاسانترە. ئەوەش ڕاستیە کە سوپایەک دەشکێت ئەگەر ژەنراڵەکانی لە 

ویی گروپێک لە ژەنراڵەکان کە لەسەر وتێکدا کە یەکگرتت بدات، لەکادەس 
 .شتر نەبوەێکەوتون دەتوانێ زوو سوپایەک دروست بکا کە پ ک ێئامانجەکانیان ڕ

توخمی ناوەڕاست، ئەو توخمەیە کە هەردوو توخمی یەکەم و دووەم پێکەوە   سێیەم؛  
تەنیا پەیوەندی وانیان دروست دەکا نەک  ێدەبەستێتەوە و پەیوەندیەکی ئۆرگانی لە ن

 .فیزیکی بەڵکو مۆراڵی و ڕوناکبیرانەش
ونی ئەم سێ توخمە و وب هەموو حزبێک ڕێژەیەکی جێگیری هەیە لە تێکەاڵو 

هەست پێدەکرێ   ئەم “ڕێژە جێگیرە”  ریگەری کاتێک بەدەست دێت کەگەورەترین کا
ێگاچارە و دەزانرێ. بۆ ئەوەی ئەمە ڕوبدات دەبێ باوەڕێکی پۆاڵیین دروست ببێ بەو ڕ

کۆنکرێتە بۆ چارەسەری کێشە گەورەکانی مەیدانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی. 
 بەبێ ئەم قەناعەتە توخمی دووەم دروست نابێ.

 :ئەمانە پێویستە)ژەنراڵەکان( بۆ حوکمدان لەسەر توخمی دووەم  
 داوە؟  بەڕاستی چی ئەنجام .1
ێ ڕوداو دروست بەپێی چ چاودێریەکی کارەکانی دەتوانین بڵێین دەتوان .2

 ی دەبێتەوە؟ووبەڕو وبکا لەو کێشەکانی ڕ
ەکاتێکدا دەبێ شکست لە خەباتدا پێشبینی بکرێ بەاڵم بەچ ڕادەیەک ل .3

ئامادە دەکا بۆ سەرکەوتنێکی تر کە ئەم خۆئامادەکردنە بەڕادەی خۆی 
 .سەرکەوتنەکە گرنگە

هەموو کات دەبێ خۆبەزلگرتنی حزب ڕێگەپێ نەدا و لە جێگایدا  .4
 .کانی بەهێزی و الوازیەکان دابنرێفاکتە
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حزب کاتێک پێشڕەوانە کاردەکا کە بەشێوەیەکی دیموکراتیک دەچێتە  .5
گەڕێتەوە بیرۆکراتیانە کاردەکا. حزبی پێش و کاتێ بەرەودواوە دە

بەشێوەیەکی تەکنیکی  بیرۆکراتیک ئاسانە، بڕیاردەرەکانی بیرناکەنەوە،
 234. سیاسەتی ڕێکخراو دادەنێن

پێداویستییانەن کە حزبی چینی کرێکار و کۆمۆنیستەکان دەبێ لێی ئەمانە ئەو  
دەرگیر بوونی گروپە بەهرەمەند بن. حزبی سیاسی و کرێکاری لەم پرۆسەیەی 

ڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکار لە خەباتی ڕۆژانە و سەراسەری کرێکاراندا پێک دێت و 
بەرنامە و ستراتیژی مەسەلە و کێشەکانی ئەم خەباتە چینایەتیە لە دنیای واقعیدا 

عەمەلی ئەم حزبە دیاری دەکا و هێزی ئەم چینە بە هەموو گروپە جیاوازەکانیەوە 
 رێتەوە. بەدەوریدا کۆدەک

 

 سێیەم؛ حزب خۆی میحوەر و بابەتی کارە نەک چینی کرێکار 
 
لە کۆمۆنیزمی کرێکاریدا حزب سێکتێکە کە چینی کرێکار و دەسەاڵتی سیاسی و  

ئەو لێک دەدرێتەوە ، هەربۆیە حزب میحوەر و هەموو بابەتی  سۆشیالیزم  بەپێی 
وەبردنی کاری حزب ێکارەکەیە و حزب سەرگەرمی خۆیەتی و وەک ئۆفیسێکی بەڕ
لە خەباتی چینایەتی  چاوی لیدەکرێ. بۆ ئەمەش پێویستە ئەم حزبە بەسەربەخۆ

کرێکاران پرۆژەی جۆراوجۆری حزبی هەبێ. خوێندنەوەی واقعی سیاسیش بەو 
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دا ٢٠٠٠ێوەش دەکرێ کە ئەم پرۆژانە پێویستیانە. مەنسوری حیکمەت لە ساڵی ش 
 .235و لەوانەیە دوای یەکالکردنەوەی جمهوری ئیسالمی بێ"و"کۆنگرەی داهات دەڵێ

هێشتا جمهوری ئیسالمی تێپەڕی و ساڵ لەو مەوعیدەی ئەو دیاریکرد ٢٠ ێستائ 
وە و بۆچی  لێکۆڵینەوەی و اتلەشوێنی خۆیەتی. بەاڵم ئەم لێکدانەوەیە لە کوێوە ه

فاکت و ڕوداو و هاوسەنگی هێز و لە هەمووی گرنگتر ئامادەیی چینی کرێکار دەوری 
 ؟  لەم لێکدانەوانەدا نیە
کە لە ڕوانگەی   ،گروپێکی کۆمۆنیستیەوە ڕاستەداخراوی  نیای  ئەم لێکدانەوەیە لە د 

ئیتر   ، وەنی کرێکارەخۆیەوە ئامادەیە بۆ گرتنی دەسەاڵت و لەبەرئەوەی نوێنەری چی
ویست بەگەڕانەوە بۆ چینەکە ناکا و ئەو دەتوانێ ئەم پڕۆژەیە ئەنجام بدا. ێهیچ پ

هەڵەیەی، کە پێی وابوو "کۆنگرەی داهاتوو یەکالکردنەوەی ئەم ئایندەگرتنەوەیە 
 جمهوری ئیسالمی دەبێ!"، ئەنجامی ئەو لێکدانەوە هەڵە و نا واقعیەیە کە پێی وایە؛

نی جەماوەری و نانەت پێش ئامادەبوحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری، تە"بزوتنەوەی 
کرێکاران لە مەیدانی سیاسی ئیراندا ئامادەیە، وە ئێستا بە عنوانی یەکێک لە هێزە 

ودا لە ئاستی کۆمەڵگەدا وسیاسیە دەخاڵەتگەرەکان لە ڕەوەندی دۆخی سیاسی داهات
اڵهەڵگری ئەسڵی وە بە ئاوبەڕەسمی ناسراوە.حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ب

 و یەکسانی خوازی، رادیکالیزم و سوسیالیزم لە کۆمەڵگەی ئێراندا.  ئازادیخوازی
دژایەتی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بوە بە پێوەری وەفاداری لەگەڵ حکومەت و 

   236نیشاندانی بێ تاوانی لە خواستی سەرنگومی و رادیکالیزم و شۆڕش."
 

 
رناسیونال دەربارەی کۆنگرەی سێهەمی ح ک ک،  مەنسور حیکمەت،گفتوگۆ لەگەڵ رادیوی ئەنتە  235

 ، هەڵبژاردەی بەرهەمەکان بە فارسی ١٥٩١ل
، ١٥٩١خی ئێران و جێگای ح ک ک، ل ، بڕیارنامە دەربارەی دۆ ١٥٩٤مەنسور حیکمەت ،ل 236

 فارسی  هەڵبژاردەی بەرهەمەکان بە 
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ی نا واقعی و دە گرتنەوەی ناواقعی  پرۆژەلێکدانەوانە جیا لە توقع و ئاین ئەم 
لە پرۆژەی سیناریۆی   خەیاڵیش دەخاتە ڕوو تا لێکدانەوەکانی پێ جێبەجێ بکا. وەک

جۆریك لە کاری سیاسی   ئەم جۆرە کارانە دەبینین. ئەمەدا   سپی و سیناریۆی ڕەش
و پڕۆژە دروستکردنە تا نیشان بدرێ کە حزب لە پێش جەماوەری کرێکارانەوە لە 

نەک بەشێک بێ لە خەباتی چینایەتی   ،و حزب خۆی خاوەنی پڕۆژەیە  ئێراندا ئامادەیە
 ! لە ئارادایە و پڕۆژەکانی ئەو خەباتە واقعیەیەی کە

لێکدانەوەیە، لەچەشنی خۆپیشاندانەکانی  ساڵ دوای ئەم    ٢٠بەاڵم ڕوداوەکانی دوای   
ەڵکی ناڕازی ئێران لە ئێران لەم دوو ساڵەدا نیشانی دەدا کە کرێکارانی ئێران و خ

وەیەی شێبەم ەی کە دەور . ئەمپێش هەموو گروپەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاریەوەن
"بزوتنەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری تەنانەت پێش ئامادەبونی    کە گوایەباسکراوە  

ساڵ لەوەوپێش  ٢٠نە "، جەماوەری کرێکاران لە مەیدانی سیاسی ئیراندا ئامادەیە 
بەهەمان شێوەی   یبەشێک لە کۆمۆنیزمی کرێکاریبەاڵم ئێستاش  ە.  و نەئێستا بونی نی

ادا دەڵێن کە گروپ و  لە ئێستهەر لەسەر هەمان باوەڕن کە ساڵی ڕابردوو  ٢٠
حزبەکەی ئەوان دەوری سەرەکی هەیە لە مەیدانی سیاسی ئێراندا و خەڵک و کرێکاران 

یسالمی ئێران بە پەیوەست بون بە یەکێک لەم گروپانەوە دەتوانن جمهوری ئ
ئەمە ئەو وەهمە و ئیلوژنەیە کە گروپێک جگە لە پێوەری نوسینەکانی  بڕوخێنن!

و کۆمەڵگە و چینی کرێکار ناهێنێتەوە بۆ سەلماندنی خۆی هیچ پیوەرێکی تری نێ
ئەم ئیدعایانەی. بەاڵم بێگومان هەرکەسێک و گروپیک ڕای لەسەر خۆی پێوەری 

و الیەنە نیە، بەڵکو ئەوە واقع و پراتیکی ڕاست و دروستی واقعیەتی ئەو کەسە 
 کۆمەاڵیەتی ئەو کەس و الیەنانەیە کە ڕاستیەکان دەسەلمێنێ. 

حزب لە چینەکە   کۆمۆنیزمی کرێکاری  کەلە وێوە سەرچاوە دەگرێ  نانە  وئەم بۆچو 
پێش "جیادەکاتەوە و تەنانەت پێی وایە حزب خاوەنی هێزی سەربەخۆی خۆیەتی کە  
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 دەرخەری ئەو ". ئەمەشە مەیدانی سیاسی ئێراندا ئامادەیەلە چینی کرێکار ل
ار دەزانێ ئیتر ئەمە کە ئەم حزبە بەو پێیەی خۆی بەنوێنەری چینی کرێک  ڕاستیەیە

کافیە تاکو پێش چینەکە شۆڕش بکا و ئامادەبێ بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت! لینین 
بوو خاوەنی ساڵ  ١٠و بەلشەفیەکان کاتێک دەسەاڵتیان گرت کە بۆ زیاتر لە 

کخراوی جەماوەری کرێکاران و نوێنەرایەتی لە پەرلەمان و شۆڕشی شوبات و شورا ێڕ
 تیاریەکان بوو، بەم هێزە چینایەتیەشەوە هێشتا کەمینەکرێکاری و سەربازی و جو

بەاڵم هەلومەرجی شۆڕشگێڕانە و پەرتەوازەیی بورژوازی و شەڕی جیهانی  .بوو
هێنایە ئارا. ئەمانە هیچ کامیان نەک لە ەفیەکان بۆ بەلشفرسەتی گرتنی دەسەاڵتی 

ە. کەواتە چۆن  بەڵکو لە ئێستاشدا لەئارادا نی ، ساڵ لەمەوپێشی ئێراندا نەبوە ٢٠
 "؟لە پێش چینی کرێکارەوە ئامادەیە لە مەیدانی سیاسیدا"حیکمەتیزم پێی وایە 

ین کە  ئەم هێزە مادیەی شۆڕش لە کوێدایە؟ لێرەدا کە هێزی مادی شۆڕش نابین
هەربۆیە حزب خۆی بەهێزێکی مادی دەزانێ کە  ،بێوکخراێبەدەوری ئەم حزبەدا ڕ

 ا یان دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێ.دەتوانێ پێش لە کرێکاران شۆڕش بک
سیاسەت بۆ مارکس پاشکۆی بە پێچەوانەی ئەم دیدگایەی کۆمۆنیزمی کرێکاریەوە  

سیاسی سۆشیالیستی نیە وە. واتە ئەوە هەوڵی وبچینی کرێکار گەشەی مێژوویی 
کە شۆڕشی چینی کرێکار دروست دەکا، بەڵکو هەوڵی سیاسی سۆشیالیستی پشت 

کە لەسایەیدا چینی کرێکار پێگەیشتوە،   سەرمایەداری دەبەستێ،بە قۆناغی گەشەی  
کدانەوەی ئەم دۆخە بەشێوەیەکی ێلەئاستی جیهانی و لە واڵتێکی دیاریکراودا، بە ل

ی سیاسەتی سۆشیالیستی دادەنرێ. سیاسەت لە زانستی بنەمای ستراتیژ
چینی  وە مێژووییەی گەشەیێچوارچێوەی مێژودا تەجسید بوە، ئەگەر لەو چوارچ

وە   کرێکاردا نەبێ ئەوا دەبینین چەند بێ دەسەاڵتە لەگەیشتن بە ئامانجی کۆتایی،
بەپێچەوانەوە چۆن بزوتنەوەی چینی کرێکار لە شکان نەهاتوە”، ئەگەر لەو 
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یوە مێژووییەدا بێت. ئەم گەشەیە بریتیە لەوەی “چینی کرێکار بەردەوام چوارچ
گای ێ، لەڕێیەکگرتوو دەبێ، ڕیکخراو دەبژمارەی زیاد دەکا، و بەدیسپلین دەبێ ، 

  ”.237میکانیزمە زۆرەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری خۆیەوە
خەباتی ڕۆژانە   وەیەکی عەمەلی لەێئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی چینی کرێکار دەبێ بە ش

و سەراسەری ئەم چینەدا ئامادەییان هەبێ تابتوانن بگۆڕێن بەو هێزە سیاسیەی کە 
وسی خەباتی چینایەتی وپێوەری شۆڕشگێڕی و دەخاڵەتیان لە چارەنببنە قوتب و 

 و لەڕوخانی ڕژێمی ئیسالمی و بەهێزکردنی چینی کرێکاردا  هەبێ. 
ی حزب بۆ بەگرنگی دانان باسی "حزب و ئەمە پرۆسەیەکە کە بە "بڕیاری کۆنگرە 

ی وەک ناگاتە ئەنجام و خودی ئەم گروپانە  دەسەاڵتی سیاسی" و "حزب و کۆمەڵگە"
سراوە و بەرنامەکانیان بێنە دەرەوە و بزانن وکۆمۆنیزمی کرێکاری دەبێ لە قاڵبی نو

ەم کرێکاران لە چ مەیدانێکدا ئامادەن تا کۆمۆنیزم بچێ لەوێدا دەرگیری خەباتی ئ
یەکگرتوو بن و خۆیان ئامادەی شەڕی  و کۆمۆنیستەکان تا کرێکاران ،چینە ببێ

ە قاڵبە حزبیەکانی خۆیانەوە دەگۆڕێن بۆ قاڵبی دەسەاڵت بکەن. ئەو گروپانەی ل
ان لەنێو شیحزبێکی گەورەتری چینی کرێکار و هەموو باسە تیۆری و سیاسیەکانی

  ، وجۆرەکانی نێو کرێکاراندا دەکەنجەرگەی ئەو خەباتە هاوبەشەی فراکسیۆنە جۆرا
دا  یان وساڵی داهاتو ٣٠ساڵی ڕابردویان سود وەرگرن تا لە ٣٠دەتوانن لە تەجروبەی 

 کۆمۆنیزمێکی جیاواز و نوێ لەوەی ئەمڕۆ دروست بکەن. 
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 ؛ کۆمۆنیزمی کرێکاری درێژەی سوشیالیزمی دەوڵەتیە  چوارەم 
 
کێشەکانی کۆمۆنیزمی سەردەمدا من ئەنجامگیریە گشتیەکانی کە لەباسی  بەڕای 

بۆ  ئەنجامگیرینهەمان ، وە بەتایبەت مۆدێلی حزبی سۆشیالیزمی دەوڵەتی، کردمان
ئەنجامگیریەمان  ئەم کردنەوەی ڕۆشنبۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری لە ئێران و عێراقیشدا. 

پێویستە سەرەتا خاڵی هاوبەشی تێگەیشتنی بەلشەفی و کۆمۆنیزمی کرێکاری 
تێگەیشتن و تیۆری حزبی بزانین ئەم خاڵە هاوبەشە لە بواری  بخەینەڕوو تاکو

لینینیدا چۆن خۆی نیشان دەدا و چۆن کۆمۆنیزمی کرێکاری درێژەی ئەو ڕەوەندە 
 مێژووییەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بەلشەفیەکانە؟

 له  ی سۆسیالیستیخنهنی ڕهکاکییهرهسههێڵه سینی "ولە نو تنسوور حیکمهمه 
و رهخوازراوی جۆراوجۆر بهیلی نهمه"  دەڵێ"دا  سۆڤێت  ی شۆڕشی کرێکاری لهزموونئه

الوازکردنی   و  ی بیرۆکراسیشهڵی کۆندا و گه زگاکانی کۆمه ڵ دهگه سازش له
وخۆی کانی کاری ڕاستهاڵتی ئۆرگانهسهی دهوهمبوونه روون حیزبی و که دیموکراسی ده

ژیانی حقوقی و  ی گۆڕینی سیاسی لهوهڵکردنه قو له وهوتنهکرێکاران و دوورکه 
کانی  هۆیه  لیستێک له  بۆ ئێمه  مانهاڵم ئهوێت، به کهرچاو دهنگی و شتی تردا بهرههفه

ی لهسهر مهسهنووسسازی پرۆلیتاریا له هێشتا ملمالنێی چاره شکست نین، چونکه
ی پێ ستده وه(ه٢٠ی )یهدهله  م ملمالنێیه. ئهوهپێشه هاتۆته گۆڕینی ئابووری نه

هێشتنی کاری تی سۆسیالیستی و نهرناتیڤی موڵکایهدا ئاڵتهم ملمالنێیهر لهگهکرد. ئه 
ی دوورنمای ئابووری ڕوسیادا مینهزهرناتیڤی پرۆلیتاریا له ، ئاڵتهکرێگرته 

ر هه نها له ته نه وانهخوازرانه سیاسی ئیدارییه یلهم مهئه و کاته، ئهوتایه رکهسه
ندی گۆڕانی قوڵی وهڕهڵکوو له بوون، به ش ده بێبه وهکی مادی بۆ مانه یه پایهه جۆر

کار و کارکردی  شێوهبوون و جێگای خۆیان به نگ دهمڕهڵیشدا کهئابووری کۆمه 
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 وییه ێشڕه م پڵ ئهگهتی گۆڕاندا و له حاڵه له م ئابوورییهڵ ئهگهسیاسی هاوتا له
 238" .دایدانی خۆیدا ده نووسسازترین مه چاره ی شۆڕش لهیه تازه

هێزکردنی وری بهدهموو له  کان ههکرێکارییه  زراوهدامه  که  ئاشکرایههەروەها دەڵێ " 
کانی دا شێوازهم نێوهتی کرێکاران سازدرابوون و له وڵهحیزبی کرێکاران و ده 

 239" وخۆی کرێکاری الواز بوون. تهاڵتی ناحیزبی و ڕاس سهده
 دەبێ لە دوو بواردا شیبکەینەوە؛ ی حیکمەتیزمئەم دیدگا و تێگەیشتنە 

نەبونی ڕۆشنگەری ئابوری الی بەلشەفیەکان وەک هۆکاری سەرەکی باسی  یەکەم؛
 شۆڕشی سۆشیالیستیشکستی 
لە و  پەیوەندی نێوان حزب و چینی کرێکار لە شۆڕشی سۆشیالیستیدا دووەم؛

 .دا  اەورانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتارید
سەرەتا کێشە لەوەدایە کە حیکمەتیزم هەموو ئەو شتانەی لە سیاسەتی  

بەلشەفیەکاندا بە ئاشکرا دیفاعی لێ ناکا بە "مەیلی نەخوازراو و سازش و الدان بە 
پێچەوانەی خواست" و شتی لەم بابەتەوە ناویان دەبا، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمانە 

ە کێشە و شەڕ بوە لەنێوحزبی بەلشەفیکدا ۆنگرە و نەخشە و بەرنامەیەکن کبڕیاری ک
 لەسەریان، نەک ئەمانە مەیلی نەخوازرا و پێچەوانەی خواستی حزب بوو بن. 

باسکردن لە "سازش لە گەڵ بیرۆکراتیزمی ئیداری و گێڕانەوەی سوپای پیشەیی"  
ەوەی کۆمیتەکانی دنەڵوەشانو "قەدەغەکردنی فراکسیۆن وڕای جیاواز لە حزبدا" و "ه

ە و دانانی تاک بەڕیوەبەری لە جێگایان" و "نەهێشتنی دەسەاڵتی شوراکان لە کارگ
ئابوریدا و دانانی بەرپرسی حزب لە جێگایان"، ئایا ئەمانە مەیلی نەخوازراوی ناو 
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نەخێر، حزبی بەلشەفی بوون یاخود بڕیارەکانی کۆنگرە و ئۆرگانە بااڵکانی حزب؟! 
وون و ڕاوەستانەوە بەرامبەریان بە دادگایی مەیلێکی خوازراو و فەرمی حزب بئەمانە  

 و زیندان و دەرکردن و لە حزب و هەڕەشەی کوشتن دەگەیشت. 
 دا به یهورهم دهله ئەمانە چۆن ناودەبرێن  بەوەی "الدانە سیاسی و ئیداریەکان  

. 240." پێنرێتسهدهریدا  سهو به ی حیزبی پێشڕهاڵڵهیل و خواست و گه ی مهوانهپێچه
لە کاتێکدا  پرسیارەکە ئەوەیە کێ ئەمانەی بەسەر حزبی بەلشەفیدا سەپاند؟ 

فراکسیۆنی "ئۆپۆزسیۆنی کرێکاری" لە حزبدا لەسەر ئەوە سزادەدرێ کە قایل نیە  
بە گۆڕینی بەرنامەی بەلشەفیەکان لە کۆنترۆڵی کرێکاریەوە بەرەو کۆنترۆڵی تاک 

چۆن ئەمە پێچەوانەی مەیل و خواستی حزبی یتر ئیەدار"؟ بەڕیوەبەری سەرما
تەنانەت باسی گەڕانەوە بۆ ئەم  ، کەلەکاتێکدا کە هەر کەس و گروپێک  ،بەلشەفیە

لەحزب دەردەکرێ و بەالدانی سەندیکالیستی و  ، ئەواحزبیش بکا١٩١٨بەرنامەیەی 
 ئەنارشیستی لەالیەن لینینەوە سەرکۆنە دەکرێ؟ 

یاسەتانە سیاسەتی سەرەکی و نەخشە و پالنی ئابوری کام لەم س بەپێچەوانەوە هەر 
گا و دەرگای ێبەرنامە و ڕۆشن بوون کە بەلشەفیزم بە تاکە ڕخاوەن داڕیژراو و 

 دەنان. یبنیاتنانی سۆشیالیزمی دا
و  حیکمەتیزم ئەمانە بەهۆی شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی لەڕوسیادا نازانێ 

حزبی بەلشەفی دێنێ کە نەخوازراو اسەتانەی هەربۆیەش بەم شێوەیە ناوی ئەم سی
 و پێچەوانەی خواستی ئەم حزبە بوون. 

بەاڵم پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی حیکمەتیزم ئەمانە بە هۆکاری شکستی شۆڕشی  
 ؟سۆشیالیستی نازانێ
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ر سهسازی پرۆلیتاریا له  نووسهێشتا ملمالنێی چاره  چونکهمەنسور حیکمەت دەڵێ" 
 وه (ه٢٠ی )یهدهله  م ملمالنێیهئه .وهپێشه هاتۆتهابووری نهی گۆڕینی ئلهسهمه
لە شۆڕشى ڕووسیادا دواتریش بەوردی ئەم کاتە دیاریدەکا و دەڵێ"  ستی پێ کرد.ده

ورانێکی شۆڕشگێڕانەیە بە ماناى  ده  ١٩١٧ –٢٢بێگومان دەتوانین بڵێین ساڵەکانى 
 ییهی هێمنایەتییەکى ڕێژهورهده  ١٩٢٣  –٢٨تایبەتى وشەکە، لە حاڵێکدا ساڵەکانى  

 241".تى تازە کەم تا زۆر لە خەم ڕەخسیوەوڵهکە ده
ی حزب و دەوڵەتی بەلشەفی انە  نەخوازراو"  ەواتە ئەم "مەیلبەپێی ئەم لێکدانەوەیە   

  ، رخانی ئابوری یەکالیی نەکراوەتەوە ێلەبەرئەوەی ژ ەو، سەرخانی کۆمەڵگەنتەنیا 
یە و مانەوەی سەرخانی کۆن نابێتە هۆی پێویست ن کەواتە شەڕ لەسەر سەرخان

 شکستی شۆڕش!
بەاڵم ئەگەر شێوازی دەسەاڵتدارێتی دیکتاتۆری حزبی بەلشەفیەکان و دەوڵەتە تاک  

ی حزبێک کە "ڕێگە بە شورا و انەحزبیەکەیان بریتی بێت لەو "مەیلە نەخوازراو"
لەبەرامبەریشدا سازش  ا و  کۆمیتەی کارگە و فراکسیۆنی حزبی و ئازادی حزبایەتی ناد

لەگەڵ دەزگای بیرۆکراتی و سوپای پیشەیی و زیندانی دەوڵەتی بورژوازیدا دەکا،  
هێشتنی کاری تی سۆسیالیستی و نهرناتیڤی موڵکایهئاڵتهچۆن هەمان حزب دەتوانێ "

ی دوورنمای ئابووری ڕوسیادا مینهزهرناتیڤی پرۆلیتاریا له ، ئاڵتهکرێگرته 
 "؟!بخاترسه

 
 

 مەنسور حیکمەت ، دەوڵەت لە دەورانی شۆڕشگێڕانەدا  241

http://hekmat.public-archive.net/ 

http://hekmat.public-archive.net/


 کۆمۆنیزمی نوێ 

265 
 

 دەکرێت کە دوای ڕۆشنگەری ئابوری ەم حزبەلهەر چاوەڕوانی لەمەش زیاتر چۆن  
"ی دەسەاڵتی دیکتاتۆریەتی حزبی خوازراوانهنه  سیاسی ئیدارییه  یلهم مهئه  و کاتهئه"

 خۆی لەناودەبا؟!  
ی شیکردەوە و وتمان کە؛ حزب دروئێمە لەباسی بەلشەفیزمدا ئەم مێژووەمان بەو 

کە گرتیەبەر   ییە  بەلشەفی بەم دیدگا و سیاسەتانەی "دیکتاتۆری حزبی"ەتە  و دەوڵ
ئیتر دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و دەسەاڵتدارێتی شورا و ئۆرگانە جەماوەریە 

 "سۆشیالیزمی دەوڵەتی"کرێکاریەکانی لە دەسەاڵت خست. ئەمەش ناکۆکی سەرەکی  
نی شۆڕشی یاندبەلشەفیەکان بوو لەگەڵ پێویستیەکانی بەسەرکەوتن گە

بەوەی کە دەسەاڵتێکی کەمایەتی حزبی خستەجێگای  دا،لەڕوسیا ییسۆشیالیست
 دەسەاڵتی زۆربەی چینی کرێکار و جوتیاری ڕوسیا.

بەلشەفیەکان لە بە پێچەوانەی ئەم لێکدانەوەی ئێمەوە دەڵێ کە حیکمەتیزم  
ەدا ئەوەیە لێر  بەاڵم پرسیارەکەتوانیان دەوڵەتی کرێکاری دامەزرێنن،    ١٩٢٣تا  ١٩١٧

 نەیانتوانی ئابوریەکی سۆشیالسیتی دامەزرێنن؟بەلشەفیەکان ئەی بۆچی 
چینی  دا. چونکهڕووی نه  ئابوورییه  م شۆڕشهئه" مەنسور حیکمەت لەوەاڵمدا دەڵێ

 یان له تهم بابهکی لهکی ماددی ئاسۆیهیهشێوه و بهوی ئهکرێکار و حیزبی پێشڕه
 242." نابوودانه ر خۆیاندا رامبهبه
ئەم حوکمە لەکوێوە هاتوە و کامە ئەو سەرچاوانەی کە دەیسەلمێنن کە شۆڕشی  

" لینین و بەلشەفیەکان نەبوە؟ لینین لە کتێبی کی ماددی ئاسۆییهشێوه  به  ئابوری "
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دەوڵەت و شۆڕشدا باسی گۆڕانکاری ئابوری و نەمانی دەوڵەت و هەموو بنەما 
 243سیویانە. وتی دەکا کە مارکس و ئەنگلس نوسۆشیالیستیۆریەکانی شۆڕشی 

تی رناتیڤی موڵکایهئاڵته" ڕستەیئێمە لە الی مەنسوری حیکمەت جگە لە 
" هیچ ڕۆشنکردنەوەیەک نادۆزینەوە تا  هێشتنی کاری کرێگرته سۆسیالیستی و نه

نەهێشتنی کاری کرێگرتە و  ئەگەر تەنیا ناوهێنانیبزانین ئەم ئاسۆیە چیە؟ 
سینەکانی لینین ولەهەموو بەرنامە و نو  کافیە، ئەوا ئەمانە  سۆشیالیستیشڵکایەتی  مو

سین و بڕیار و وو بەلشەفیەکاندا وەک خۆڵ وایە. جگە لەمەش کۆمەڵێک نو
بۆ ئابوری دەوڵەتی بەلشەفی ١٩٢٣تا  ١٩١٨ی لینین و بەلشەفیەکان لە کانبەرنامە

   .هەیە کە لەم کتێبەشدا ئاماژەمان بۆکرد 
نازانین الی وە  مەنسور حیکمەت ئەمانە بە ئاسۆی ئابوری نازانێ؟ اڵم بۆچیبە 

لەو مێژووەی بۆ  پەیدا دەبێ و بەتایبەت  و ئاسۆ ئابوریە    حیکەمتیزم چۆن ئەم تیۆری
ڕوسیادا ئەم ئاسۆ ئابوریە پەیدانەبوو یان بۆ حزبی بەلشەفی لە  ی١٩٢٣بۆ ١٩١٧

 بەردەم خۆیدا داینەنابوو؟ 
ڕۆشنکردنەوەیەک لەم نووسینانەی حیکمەتیزم سەبارەت بەم  بێگومان هیچ وەاڵم و   

پرسیارانە پەیداناکەین و ئەوەی پێداگری لەسەر دەکرێ تەنیا ئەوەیە کە ئەو کار و 
پراتیکانەی دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفی پێویست بوە و کێشە تەنیا ئەوەبوە کە 

 نەخشەیەکی ئابوری نەبوە. 
 یه دا ههو تێڕوانینهڵ ئهگهواومان له کی تهزییهجیاوا ئێمه" ەت دەڵێمەنسور حیکم 

ت بارهرکردنی فاڵن بڕیار سهدهیدا کرد، به ستی بااڵی پهده ڵێ، ستالین کهده که
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ڵک بۆ کانی خهتی شورای کۆمیسارهخاڵهده فاڵنه به  کان ومافی فراکسیۆنه به 
، ئیتر فاتیحای کانی کارخانه و کۆمیتهاڵتی شوراکان  سهده  ودایی مهوهسککردنهرتهبه

م ر ئههه ماوه.نه  وهڕانهو ڕێگای گه  وهشۆڕش و دیموکراسی کرێکاریی خوێنرایه 
وی خاواندارێتی بوونی پێشڕه تی ههحاڵه له وهکانییهموکورتییهموو که هه به حیزبه

 و باسه قسه    یتوانی لههمهێنان، درههانی به کسۆسیالیستییه  سۆسیالیستی و شێوازه
کانی  ماددییه پایه  م پێیه،ر و بهده رز بێتهربه(دا سه ٢٠ی )یهکانی ده ئابوورییه 

دی ڵ بهکانی کۆمهرخانییهسه موکوڕییهسیاسی و ئیداری و که واوییه البردنی ناته 
 ڵکوو لهبوو، به ی حیزبدا نهاڵنه ههواوی و م ناته له قینهبێنێت. گیروگرفتی ڕاسته

ی ربارهکی ڕۆشن ده بوونی ئاسۆیه ویش نه ئه تیتردا بوو. که ڕهکی بنهواوییه ناته 
 244".مهێنانی سۆسیالیستی بوورههندارێتی و به کانی خاوهشێوازه

 بەلشەفیەکان ڕۆشنگەری ئابوری بووە؟ سەرەکی کەواتە کێشەی  
ی یه کانی دهئابوورییه و باسهقسه  هیتوانی لدهبەاڵم ئەو پێمان ناڵێ چۆن حزب " 
لەکاربخا و دیکتاتۆریەتی حزبی  " و بیرۆکراتیزمی ستالینی  رده  رز بێتهربه (دا سه٢٠)

 و کۆمەڵگەی سۆشیالیستی دامەزرێنێ؟! 
هەموو جۆرەکانی سۆشیالیزمی پێش خۆی ئەوەبوو  لەمەنسور حیکمەت ڕەخنەی  

" باسی ڕۆشنگەری دەکەن نەک لە ەلسەفیداسیاقێکی مەزهەبی، مەعنەوی، فکە لە "
”ئەمە بە تەواوی ئێمە دەباتە ناو یەک سوننەتی سیاسی سیاقێکی سیاسیدا،  

عەمەلی جیاوازەوە، سەبارەت ڕەوەندی ڕووسی بۆ نموونە، یان ڕەوەندی  
چەپی نوێ، گرامشی، یان ڕەوەندی ئۆرۆکۆمۆنیزم. ئەگەر بزووتنەوەی  ترۆتسکیست،  
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کی ڕۆشنگەرە لەناو سیاقێکی سیاسیدا ڕۆشنگەرە نەک لە سیاقێکی ئێمە بزووتنەوەیە
مەزهەبی، مەعنەوی، فەلسەفیدا. ئێمە بزووتنەوەیەکی سیاسین و ئەمە کاراکتەری 

 245"سیاسی بزووتنەوەکەیە. 
باسی بەلشەفیەکان ،وەک مەنسور حیکمەت  ەیئابوری ەڕۆشنگەریئەم ئایا ئەگەر  

  ، " سیاقێکی مەزهەبی، مەعنەوی، فەلسەفیدا"لە  ، لە سیاقێکی سیاسیدایە نەک  دەکا
کە بەلشەفیەکان لە سیاق و ڕێڕەوێکی سیاسیدا،  باشە چۆن ئەو دیکتاتۆریە حزبیەی  

دا  وستالین و سەرمایەداری دەوڵەتی بەسەر چینی کرێکار و کۆمۆنیستەکان 
، چۆن تەنیا بە باسێکی ڕۆشن لەسەر ئابوری دەیتوانی چارەنووسی  یانسەپاندبوو 

ئەم ڕۆشنگەریە قەرارە ئەو ڕەوتە سیاسیەی کە لە کاتێکدا شیالیزم بگۆڕێ؟ سۆ
ئیتر دەسەاڵتی کەمایەتیەکی لەجێگای چینی کرێکار دانابوو ،  بکات خۆی ئابوریە
بەرنامەیەکی  وازی لە موڵکایەتی تایبەتی دەوڵەتی حزبی بەلشەفی دەهێنا و چۆن 

لە کاتێکدا  ، دەخستە جێگایی نخاوەندارێتی گشتی هەموو بەرهەمهێنەرائابووری 
تی و دیکتاتۆری بەلشەفیزم لە دەسەاڵتی سیاسیدا پەیڕەوی لە دەسەاڵتی کەمایە

حزبێک دەکرد لە جێگای موڵکایەتی دەسەاڵت بۆ هەموو چینی کرێکار و  
بۆ   ی بەلشەفیموڵکایەتی حزبحیکمەتیزم  ئەگەر ؟ دیکتاتۆریەتی هەموو چینەکە

بۆ  ەحزبئەم ئیتر چۆن موڵکایەتی  ێ،زاندەی" دەوڵەت بە "حکومەتی کرێکار
دەزانی؟! مەگەر دەوڵەت بەلشەفیەکان  هۆیەکانی بەرهەمهێنان بە "ناڕۆشنی ئابووری"  

 جگە لە ئامڕازی پاراستنی موڵکایەتی هۆیەکانی بەرهەمهێنان شتێکی تر دەگەیەنێ؟ 
(دا  ٢٠ی )یهکانی دهئابوورییه  و باسه قسه  یتوانی لهدهحزبی بەلشەفی "چۆن   

ایانە و دەستبەرداری شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەدار "، ئەگەررده رز بێتهربهسه
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کەڵەکەی سەرمایە لەسەر حسابی هێزی کاری هەرزانی کرێکارانێک نەبێت کە 
کۆنترۆڵی کارگەیان لێ سەندرابێتەوە، وە یاخود  واز لە کەمپی زۆرەملێی کار نەهێنێ 

سی پێکهاتبوو، وە یان دەست هەڵنەگرێ لە لێسەندنەوەی  کە لە زیندانیانی سیا
 موڵکایەتی لە جوتیاران ؟ 

یاسی دیکتاتۆریەتی حزبی بێگومان ڕێگەی بەم جۆرە لە ڕۆشنگەری ڕێڕەوی س  
ئابوری نەدا. ئەم دیکتاتۆریە حزبیە پێویستی بە بەڕیوەبردن و بەرهەمهێنانی 

گونجاوە لەگەڵ سەرخانێکدا کە سەرمایەدارانە بوو لە ڕوسیادا، ئەمە ژێرخانی 
ۆشیالیزم کە دەسەاڵتی کەمایەتی بەلشەفی پێویستی بوو. جگە لەم مۆدێلەی س 

دەوڵەتێکی حزبی دەیسەپێنێ و کەڵەکەی سەرمایە و گەشەی هێزە بەرهەمهێنەکان 
لە پێناو کەڵەکەی سەرمایەدا دابین دەکا، هیچ جۆرێکی تر لە مۆدیلی ئابوری 

ا لە بەرنامەدا نەبوە و لینین و حزبی بەلشەفی لەسەر ئەم سۆشیالیستی لە ڕوسیاد
زۆرڕۆشن بوون. کاتێک باسی سەرمایەداری بەرنامەی سەرمایەداری دەوڵەتیە 

پیشەسازی و بانکی ئەڵمانیای سەرەتای سەدەی بیست دەکەن، دەڵین تەنیا بە  
گۆڕینی دەسەاڵتی سیاسی دەتوانێ ئەڵمانیا ببێتە دەوڵەتێکی سۆشیالیستی. 

 ١٩١٨هەربۆیە هیچ کات قسە لەسەر ناڕۆشنی بەرنامەی ئابوری نەبووە و لە ساڵێ 
ۆشنی باسی گەشەپێدانی سەرمایەداری دەوڵەتی وەک ڕێگای گواستنەوە دا لینین بەڕ

 246بۆسۆشیالیزم دەکا. 
  ١٩١٧لینین بە ئابوری جەنگی ئەڵمانیا سەرسام بوە کە لە سێپتەمبەری   

ی مۆنۆپۆلی خێراکرد بۆ سەرمایەداری مۆنۆپۆلی دەڵێ"شەڕ گۆڕانی سەرمایەدار
 

 
246   E.H.CARR   ( ١٩٢٩-١٩١٧،شۆڕشی ڕوسیا لە لینینەوە بۆ ستالین )١٠٦الپەڕە 
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کاری بۆ سۆشیالیزمە.بەبێ بانکە  دەوڵەتی کە ئەمەش بەتەواوی مادەکانی ئامادە
 گەورەکان سۆشیالیزم ئیمکانی ڕودانی نیە."

ئەگەر ئەوەمان قبوڵ بێت کە ڕۆشنگەری ئابوری چینی کرێکار لە شۆڕشی  
سیاسی ئەم چینەوە لە خەباتی سۆشیالیستیدا پەیوەندی هەیە بە پراتیکی 

تی سەرمایەداری،  چیانەیەتیدا بۆ گۆڕینی سیستەمێکی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیە
کەواتە دەبێ بچینە سەر دووەم بەشی لێکدانەوەکەمان لەسەر پەیوەندی نێوان حزب 

 و چین لەم شۆڕشەدا و لە دەورانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریادا. 
تی وڵهمدا شوراکان الوازکران تا ده که ی یهورهده لهمەنسوری حیکمەت دەڵێ " 

موو کان هه کرێکارییه  زراوهدامه  که  ئاشکرایه"  " وەبێت.کانی ڕزگار  کێشه  کرێکاری له 
م درابوون و له تی کرێکاران سازوڵههێزکردنی حیزبی کرێکاران و دهوری بهدهله 
 247" وخۆی کرێکاری الواز بوون.ڕاسته اڵتی ناحیزبی وسهکانی دهدا شێوازهنێوه

روون حیزبی و یموکراسی دهی بیرۆکراسی الوازکردنی دشهگههەروەها دەڵێ " 
 248" ڕوویدا.  وخۆی کرێکارانکانی کاری ڕاستهاڵتی ئۆرگانهسهی دهوهمبوونه که
کی جیاوازییه ئێمه ڕایدەگەیەنێ کە "مەنسوور حیکمەت بەاڵم سەرەڕای ئەمانە  
کرد،   یداستی بااڵی پهده  ڵێ، ستالین کهده  که  یهدا ههو تێڕوانینهڵ ئهگهومان له واته

تی خاڵهده فاڵنه کان و به مافی فراکسیۆنه ت به باره رکردنی فاڵن بڕیار سهدهبه 
اڵتی شوراکان و سهودای دهی مهوهسککردنهرتهڵک بۆ بهکانی خهشورای کۆمیساره

 
 

 زموونی شۆڕشی کرێکاری لە ئە  لە   ی سۆسیالیستیخنەنی ڕه کاکییەرهسە هێڵە   ", تنسوور حیکمە مە  247

 " سۆڤێت
 هەمان سەرچاوە  248
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و  وه، ئیتر فاتیحای شۆڕش و دیموکراسی کرێکاریی خوێنرایه کارخانه  کانیکۆمیته
 249" ماوه.نه وهڕانه ڕێگای گه

ئەمە ناوەرۆکی تێگەیشتنی حیکمەتیزمە لە حزب و دەوڵەتی کرێکاری و  
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا. لێرەدا ئیتر باسی "مەیلی نەخوازراو و پێچەوانەی خواست" 

ی الوازکردنی شوراکانە تا دەوڵەتی کرێکاری لە کێشەکانی نیە بەڵکو باسی پێویست
 رزگاربێ!

مۆدێلێکە لە حزب و دەوڵەت کە دەبێ دەسەاڵتی ناحزبی و ڕاستەوخۆی باسی  
 چینی کرێکار الوازبکا لە پێناو بەهیزکردنی حزب و دەوڵەتی "کرێکاری"!

فەردی  تێگەیشتنێکی تایبەتە لە شۆڕشی سۆشیالیستی بەوەی "دیکتاتۆریئەمە 
ورا و کۆنترۆڵی ستالین" و "دەرکردنی فراکسیۆنی کرێکاری ناوحزب" و "الوازکردنی ش 

هیچیان شکستی شۆڕشی  ەکرێکاری لەالیەن وەزارەتی بەلشەفیەوە"، ئەمان
 سۆشیالیستی و کۆتایی دیموکراسی کرێکاری ناگەیەنن! 

ەوڵەتی پرسیارەکە وەک لە بەشی بەلشەفیزمدا باسمانکرد ئەوەیە کە بۆچی د
ران و سەربازان  بەلشەفی دەبێ لەسەر حسابی الوازکردنی شوراکانی کرێکاران و جوتیا

لە کێشەکانی ڕزگاری ببێ؟ ئایا کێشەی ئەم دەوڵەتە لەگەڵ شوراکاندایە تا دەبێ 
دەسەاڵتیان الوازبکرێ؟ ئەگەر وایە ئەم دەوڵەتە لە کێ پێکهاتوە و چ چینێک 

شۆڕشی ی هەموو دەسەاڵتێک بۆشوراکان" دەسەاڵتدارە؟ چی بەسەر دروشمی "
وان حزب و چینی کرێکاردا چی دەگەیەنێ؟ ئۆکتۆبەردا هات؟ ئەم ناکۆکیە لە نێ

ڕیگەی شورا و کۆمیتەکانی کارگە و فراکسیۆنە حزبیەکانیەوە   بۆچی چینی کرێکار لە
ئەمانە ناکۆکن بەدەسەاڵتی حزبی بەلشەفی و    بۆچی  ؟ناتوانێ نوێنەرایەتی خۆی بکا

 
 

 چاوە هەمان سەر 249
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و بێ جێگای خۆیان بدەن بە دەسەاڵتی تاقانەی وەزیرەکان و کۆمیتە حزبیەکان دە
کەمایەتیەکی حزبی؟ بۆچی شۆڕشی سۆشیالیستی بریتیە لە الوازکردنی بەشداری 

شکستی دەڵێ "ڕاستەوخۆی چینی کرێکار و ئۆرگانە جەماوەریەکانی ؟ ئەم تیۆریەی  
 لە کوێوە هاتوە؟  "ەچینی کرێکار بەمانای شکستی شۆڕشی سۆشیالیستی نی

مەسەلەی بی بەلشەفی لە بێگومان ئەم هەڵوێستەی حیکمەتیزم لەسەر مۆدێلی حز 
حزبی زۆرینەی کرێکاران و ناکۆکی لەگەڵ  ۆشکست پێهێنانی گۆڕانی ئەم حزبە ب
دەگەڕێتەوە کە سەرچاوەکەی  ،پێمان دەڵێ ،شورا و ئیرادەی جەماوەری کرێکاراندا

سۆشیالیزمی دەوڵەتی و بەلشەفیزم لە حزب و  لەهەمان تێگەیشتن کە بۆ 
حزب وەک جێگرەوەی چینی   دیدگا یەدایە کە  لەم.  تییەدیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریای هە

کرێکار مافی ئەوەی هەیە کە دەسەاڵتی ڕاستەوخۆ و جەماوەری چینی کرێکار بخاتە  
. بەم  ری کرێکاالوە و دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی حزبی بخاتە جێگای دیکتاتۆری چین

مانای ڕێگەدان بێت بە پەیڕەوکردنی دیکتاتۆری   ئەگەر بەپێیەش الوازکردنی شوراکان  
بەمانای شکستی  ، بەاڵمحزبی و دیکتاتۆری ئەم حزبە و تەنانەت فەردی ستالینیش

 !!! شۆڕش نیە
ویستە خاڵێکی گرنگ و سەرەکی ئەم دیدگا و جیهانبینیەی حیکمەتیزم ێلێرەدا پ 

 یزم و حزب و دەوڵەت ڕۆشن بکەینەوە.سەبارەت بە سۆشیال
یدگایەدا سۆشیالیزم پراتیکی سیاسی چینێک نیە کە لە شەڕێکی لەم د 

چیانەیەتیدایە لەگەڵ سیستمێکی بەرهەمهێنان و گۆڕینەوەی سەرمایەداریدا و دەیەوێ 
کۆنترۆڵی سەرمایە بەسەریدا کۆتایی پێ بهێنێ و کۆمەڵگە بە شێوازێکی نوێ 

بکا. بەڵکو الی زی کاری خۆی ئازادانە و ڕاستەوخۆ ئیدارەی ڕێکبخاتەوە کە هێ
حیکمەتیزم ، هەروەک الی بەلشەفیزم و جۆرەکانی تری سۆشیالیزمی 
دەوڵەتی،سۆشیالیزم بریتیە لە پراتیکی حزبێک کە خۆی بە نوێنەری ئەم چینە 
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بخرێ و دەوڵەت  ک ێبڕیاردەدا کە کۆمەڵگە چۆن ڕ یە دەزانێ و ئەم پراتیکە حزبیە
ی پرۆلیتاریا لەم ڤێرژن و تێگەیشتنەدا و ئابوری چۆن بچەرخێ. هەربۆیە دیکتاتۆریەت

تەنیا پراتیک و دیکتاتۆریەتی حزبی کۆمۆنیستە و هیچی تر.ئەمەش سەرچاوەی ئەو 
ناکۆکیانەیە کە لەنێوان دەوڵەتی بەلشەفی و شوراکانی کرێکاران و جوتیاران و 

 یدا. وڕو ،تا دیارنەمانی ئەم شورایانە ە ( ەو١٩١٨) ساڵی سەربازانی ڕوسیەدا لە
ەم دیدگایەدا سۆشیالیزم بریتیە لە تیۆر و بەرنامە و پراتیکی گروپ و حزبێک کە ل 

خۆیان پێ نوێنەری چینی کرێکارە بەهۆی دیدگا و بەرنامەکانیانەوە. هەر بەشێکی 
یە و ڕۆشنگەریە ئابور"لە ژێر سایە و ئۆتۆریتە و دەسەاڵتی ئەم کە چینی کرێکار 

تاکو   ،ئەوا دەبێ لە دەسەاڵت الببرێ  ،دا نەبێئەم حزبە"  بەرنامە سیاسیە و ڕیزەکانی
  !بەهێز بکرێ ،کە بەناوی کرێکاریەوە حوکم دەکا ،دەوڵەتی حزبی کۆمۆنیست

 لە کاری  پێمان دەڵێ کە "تیۆری سیاسی کۆمۆنیستی سەبارەت بە بەاڵم گرامشی  
یەکێتی لە نێوان “خۆڕسکی”ی   )کرێکار( ادسیاسی ڕاستەقینەی چینە ژێردەستەکان 

تا ئەو  ، هەیە تەواوەتی بە دا دیسپلین”بە “ وجەماوەر لەگەڵ “ڕابەری وشیار” 
نەک موغامەرەیەک لەالیەن گروپێکەوە   ،بێ  ی کرێکارسیاسەتی جەماوەرئەمە    کاتەی
 250دعای نوێنەرایەتی جەماوەربکا”. یکە ئ

یسپلین" دابنێین، پێویستە شیار و بە دکەواتە حزب ،ئەگەر بە توخمی "ڕابەری و 
لە یەکێتیەکدا بێ لەگەڵ جەماوەر، ئەگەر ئەمەش بە توخمی خۆڕسک، لەقەڵەم 
بدەین. ئەمە مەرجی پێویستە بۆ کاری سیاسی ڕاستەقینەی چینایەتی. وە ئەوکات  
دەتوانین بەم سیاسەتە بڵێین سیاسەتی جەماوەر. بەپێچەوانەوە ئەگەر سیاسەتی 

ئەوا ئەم کارە   ،ئیرادەی جەماوەری چینی کرێکارەوە بێت  نەی خواست وحزب پێچەوا
 

 
 ، پەڕاوەکانی زیندان، بەزمانی ئینگلیزی ١٩٩ل-مۆدێرنمیری گرامشی،   250
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بەڵکو موغامەرەی گروپێکە کە ئیدعای  ،سیاسیە بە کاری چینی کرێکار دانانرێ
نوێنەرایەتی کردن و جێگرتنەوەی چینی کرێکار دەکەن. ناکۆکی سیاسەتی حزب و 

نی کارگەدا کە خۆیان دەوڵەتی بەلشەفی لەگەڵ دەور و دەسەاڵتی شورا و کۆمیتەکا
"سازش لە گەڵ بیرۆکراتیزمی ئیداری و گێڕانەوەی سوپای پیشەیی"  نیشاندەدەن لە "

ەدەغەکردنی فراکسیۆن وڕای جیاواز لە حزبدا" و " هەڵوەشانەوەی کۆمیتەکانی و "ق
کارگە و دانانی تاک بەڕیوەبەری لە جێگایان" و "نەهێشتنی دەسەاڵتی شوراکان لە 

دا، ئەمانە ناکۆکی نێوان گروپێک و انی بەرپرسی حزب لە جێگایان"ئابوریدا و دان
نەکەدا. ئەمانە سیاسەتی کۆمۆنیستی کەمایەتیەکە لەگەڵ زۆرینە و جەماوەری چی

نین بەڵکو سیاسەتی سۆشیالیزمی دەوڵەتین. ئەمانە هاوتای سیاسەتی سەرمایەداری 
 دەوڵەتین. 

ا ساغ دەکاتەوە نەک لە پراتیکی هەربۆیە ئەگەر تیۆر خۆی لە پراتیکی چینێکد 
وێنەرایەتی کە ئایا دروستە یان نا؟ کەواتە حزبێک ناتوانێ ئیدعای ن  ،گروپ و حزبێکدا

چینێک بکا کە پراتیک و دەسەاڵتی ئەو حزبە بریتی بێت لە الوازکردنی پراتیکی 
 ڕاستەوخۆی چینەکە. 

نەوەی ڕۆشنگەری لە سیستمی فکری و جیهانبینی کۆمۆنیستی گرامشیدا ئەم گواست 
لە نێوان بەشەکانی چینی کرێکاردا، لە "ڕابەری وشیار و بە دیسپلینەوە و وشیاریە 

بەشێک لە چاالکی سیاسی و پرۆسەی ئیڤۆلوشن و گەشەی وەری خۆڕسک"،  بۆ جەما
، نەک کاری ڕۆشنبیرکردنی کۆمەڵگەدانێو  سیاسی چینەکەیە لە ملمالنێی چینایەتی  

ەوە لە دەرەوەی ئەو خەباتە چینایەتیەی کە کرێکار چینێک بێت لەالیەن گروپێک
ق و ناوەرۆکە نەک . کەوەک هوبسبام دەڵێ ”سیاسەت بۆ گرامشی چەخۆی دەیکات

ستراتیژی سەرکەوتنی سۆشیالیزم بەڵکو سۆشیالیزم خۆیەتی. ناوەندی چاالکی  
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یەتی دنیای کۆمەاڵ  لەگەڵگرتن  ی  وەتە ناو پەیوەندوئینسانە، واتە تاکە وشیاریە کە چ
 ”.251و سروشتی لە هەموو فۆرمەکانیدا 

کەواتە ناتوانرێ بڕیار ئەگەر سۆشیالیزم خودی چاالکی ئینسانی کرێکار خۆی بێت  
و بەرنامە و دەسەاڵتێک بەسەر شورا و ڕێکخراوەکانی ئەم چینەدا بسەپێنرێ کە 

 خۆی نەیەوێ و ناکۆک بێت لەگەڵیدا.
کخستنی هەمیشەیی ێبریتیە لە ڕزم  سەرکەوتنی سۆشیالیستراتیژی    هەربۆیە چەقی 

 بریتیە لە ، ئەرکەکەیوەک بەشێک لەم ستراتیژەحزب  ەو ،بزوتنەوەی کرێکاری
 نەک بەشێکی دیاریکراوی ئەو چینە، واتە کۆمۆنیستەکان.   چینێکەهەموو  ڕێکخستنی  

سیاسەت تەنیا ستراتیژ   ئاماژە بە خاڵیکی گرنگ دەکا بەوەی کە،  گرامشیهەروەها   
، یەن گرتنی دەسەاڵتی سیاسی. تەنیا ئامانجی نیەان و ئۆپەراسیۆنەکان و وەسیلەک

ڕێکخستنی هەموو توانای چینی کرێکارە بۆ دامەزراندنی چۆنیەتی بەڵکو 
کۆمەڵگەیەک کە پێویستی بەدەسەاڵتی کەمایەتی، کۆمۆنیستی یان غەیری  

کۆمەڵگە کۆمۆنیستی، نەبێ و بەشداری ڕاستەوخۆی هەموو چینەکە لە بەڕێوەبردنی  
 دابین بکا. 

دەسەاڵتێکی   دەیوت کۆمەڵگەکان شتێکی زیاترن لەوەی ستراکتۆرێکی ئابوری و  ئەو 
سیاسی سەپێنراو بن. تەنانەت کاتێک خەباتی چینایەتی دەچێتە ئاستێکی بااڵ، 

 ان ون لە چەوسانەوە وایوکە ڕزگارب ،هەیەلە نێوان هاواڵتیاندا هێشتا ئینسجامێک 
ەبێ بەڕاستی کە کۆمەڵگە وەک کۆمینیتی ئینسانە ئازادەکانی لێدەکا ئەگەری ئەوە ه

ئیدعای ئەوەناکا کە هەموو ڕابردوو ڕۆشن دەکاتەوە و لێ بێت. “کۆمۆنیزم تەنیا 
تەفسیری دەکا، بەڵکو هەروەها لەباری مێژووییەوە خۆشی ڕۆشن دەکاتەوە و پاساوی 
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ەی ناکۆکیە پێیوستی کۆتایی هاتنی خۆشی، وەک “ئایدیۆلۆژی” ڕۆشنکردنەو 
ێنێ. چینایەتیەکان، دەخاتەڕوو لە کاتێکدا کۆمەڵگەی ناکۆکیە چینایەتیەکان نام

مێژووگەریە ، ڕزگاربونی تەواو لە هەموو  ”Historicisim“ ئەمە گرنگرتین فۆرمی
فۆرمە ئەبستراکتەکانی “ئایدیۆلۆژیزم” ، دەست بەسەراگرتنی ڕاستەقینەی هەموو 

نوێیە. کۆمۆنیزم لەسەر ئەم بنەمایەوە خۆی وەک مێژووە، سەرەتای شارستانێتی 
بەرنامە و جیهانبینی و پراتیکی پشتی  چینێک ڕێکدەخا کە سروشت و ستراکتۆر و

 252 .وەوبەهەمان دروستکردنی مرۆڤی کۆلێکتیڤ بەست
ئەم باسەمان بۆ ئەوە درێژکردەوە کە بیسەلمێنین کە دیدگای سۆشیالیزمی دەوڵەتی  

شوراکان و پراتیکی ڕاستەوخۆی چینی کرێکار  خودی بە، سۆشیالیزم بەلشەفیزم 
دەتوانێ ئابوری و شێوازی  ،کە لە دوای سەپاندنی دەسەاڵتی خۆیەوە ،نازانێ

دەسەاڵتی سیاسی و لە کاتێکدا وەبردنی کۆمەڵگەش بگۆڕێ. ێبەرهەمهێنان و بەڕ
ینی کخراوە جەماوەری و حزبیانەی چێدەوڵەتی کرێکاری هیچ نیە جگە لەم شورا و ڕ

یش دەکەن و دەسەپێنن. کرێکار کە پێکەوە هەموویان دەسەاڵتی هەموو چینەکە نما
هێنێتە بهیچ دەسەاڵت و دەوڵەتێک کرێکاری نیە ئەگەر نەتوانێ زۆربەی ئەم چینە 

 مەیدانی نیشاندان و سەپاندنی ئیرادەی زۆرینەی خۆیەوە. 
ڕاستەوخۆی کرێکاران    هەر دەوڵەت و دەسەاڵتێک ناکۆکی و دژایەتی دەسەاڵتدارێتی 

کەمینەیە کە درەنگ یا زوو هەموو دەسەاڵتێک و شوارکانیان بکا ، ئەوە دەسەاڵتێکی  
لە چینی کرێکار زەوت دەکا. شۆڕشی سۆشیالیستی بریتیە لە بەردەوامیدان بە  

شکستی شۆڕش بریتیە لە شکستی  .سەپاندنی ئەم دەسەاڵتە زۆرایەتیەی کۆمەڵگە
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کار لە مەیدانی دەسەاڵتدا. سیاسەت و دەسەاڵتی زۆرینەی ئەم زۆرینەیەی چینی کرێ
ی کرێکار یەکالکەرەوەی سەرکەوتن و شکستی شۆڕشە نەک ڕۆشنگەری ئابوری چین

 و بەرنامە و تیۆر و پالتفۆرمی حزبێک . 
وەک کە  ،مەنسوری حیکمەت چاوەڕوانی دەکا "ڕۆشنگەریە ئابوریەی "هەربۆیە ئەو  

بەدابڕاو    ،یستی لە ڕوسیادا بەسەرکەوتن بگەیاندایەشۆڕشی سۆشیال  ،گۆچانی سیحری
خۆی  یکی کرێکارانی ڕوسیە و شورا و دەسەاڵتدارێتی سیاسی ڕاستەوخۆیان لە پرات
ئەوەیە کە دیدگای حیکەمتیزم بۆ سۆشیالیزم جیاوازە. سۆشیالیزم لەم  دەرینیشان 

ر و ڕۆشنگەر مەکتەبە فکری و سیاسیەدا بریتیە لە ڕەچەتەیەک کە کەسانێکی ڕوناکبی
ەیەکی کۆمۆنیستی پێ نیشان بدەن  ئامادەی دەکەن کە تاکو نمونە و مۆدێلی کۆمەڵگ

، ئەمەش بەتەواوەتی جیاواز و ناکۆکە بەو ڕایەی مارکس لە مانیفیستی کۆمۆنیستدا  
؛"دەرەنجامە تیۆریەکانی کۆمۆنیستەکان بەهیچ جۆرێک لەسەربیروڕاو دەڵێ کە " 

یان ئەو چاکخوازی جیهان دایهێنابێ یان دۆزیبێتیەوە.  ئسوڵێک دانەمەزراوە کە ئەم
  ڕونکردنەوەی گشتی ئەو پەیوەندیە ڕاستەقینانەن کە لە  تەنیا تیۆریانە،ئەو 

، لەبزوتنەوەیەکی مێژوویی کە لەبەرچاوماندا دەگوزەرێ، ئێستاداخەباتێکی چینایەتی  
 35دەوەشێتەوە."*

تنەوەی چینایەتی ومێژوویی خۆیدا  کورتەکەی ئەوەیە، ئەگەر چینی کرێکار لە بزو 
لە ڕوسیادا شکستی هێنا ئەم شکستە سەرەتا شکستی پراتیکی چینی کرێکار بوو 
لە سیاسەت و دەسەاڵتداریتی دا و هاوکاتیش شکستی بەڕێوەبردنی ئەم دەسەاڵتە 

هێنان و موڵکایەتی لە ڕوسیادا. بوو لە مەیدانی ئابوری و گۆڕینی شێوازی بەرهەم
ە هیچ کامیان لەوی تریان جیا نین و پێکەوە پراتیکی چینێک نیشان ئەم دوو بەش 

دەدەن و شکست لە هەرکامیاندا شکستە لەوەی تریشدا. هیچ بەرنامە و گۆچانێکی 
سیحری ئابوری نەبوو، کە مۆدێلی سیاسی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و دیکتاتۆریەتی 
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و زەحمەتکێشی  بکاتە خاوەن ئابوریەک کە هەموو چینی کرێکارحزبی بەلشەفی 
ڕوسیا خاوەن دەسەاڵت و موڵکایەتی و هێزی کاریان ئازادانە و ڕاستەوخۆ کۆمەڵگە 
بەڕێوەبەرێ. حزب و دەوڵەتێکی بەلشەفی کە لەسەر تێکشکاندنی شوراکان و 

و  لێسەندنەوەی دەسەاڵت لە کۆمیتەکانی کارگە و سەندیکا کرێکاریەکان
کرێکاریدا و لە ئاستی کۆمەڵگەدا  قەدەغەکردنی ئازادی سیاسی لە ناو حزبێکی

دامەزرا، دەوڵەتێکی کرێکاری و دەسەاڵتی چینی کرێکار نەبوو، بەڵکو دەوڵەت و 
دەسەاڵتی کەمایەتیەکی حزبی بوو کە خۆی بە جێنشینی چینی کرێکار دادەنا، هەر 

و ئابوری بکا بەسەر سەرمایەداریدا    بۆیەش نەیتوانی شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی سیاسی
 .لەڕوسیا

 
ئەم تێگەیشتنە لە حزب و دەوڵەت و پەیوەندیان بە چینی کرێکارەوە لە شۆڕشی 
سۆشیالیستی و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریادا، بنەمای دیدگا و تیۆری و بەرنامەی 

ی "کۆمۆنیزمی کرێکاریی"ە سەبارەت بە مۆدێلی حزب و کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکار
مۆدێلە سۆشیالیزمی دەوڵەتیە نیشانی لە گەیشتن بە "حزبی سیاسی"دا. بەاڵم ئەم 

داوە کە ناتوانێ مۆدیلی حزبی کرێکاری جەماوەریی دروست بکا، کە ئیلهام لە 
، دەسەاڵتی ڕاستەوخۆی کرێکاران و کۆکردنەوەی هێزی زۆربەی چینی کرێکار وەرگرێ

. دەمێنێتەوە یەتیەکی سێکتاریستو کەما ی بیرۆکراتیو وەک حزبی نوخبەبەڵک
ی سەرەکی بنبەستی پرۆسەی نیوسەدەی کۆمۆنیزمی کرێکاریە لە ئەمەش هۆکار

 دروستکردنی حزبی سیاسیدا. 
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 سێکتاریزم وکارەکتەری ئەفسانەیی لیدەر   پێنجەم؛ بیرۆکراتیزم و 
 
تەمەنی خۆی کی زۆری  ێسەدەیە لە تەمەنی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا حزب بەش  لەم نیو 

هەلبژاردنی کۆمیتەی ناوەندی و لیدەر  سین ووبە کۆبونەوە و کۆنگرە و پالتفۆرم نو
و سەرۆکەوە بەسەر بردوە.ئەم بیرۆکراتیزمە ناوی لینراوە حزبیەت و کاری حزبی. 
کۆمۆنیزمی کرێکاری بە چەشنی هەموو حزبەکانی مۆدیلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی 

اتیانەی حزب و سونەتە سێکتاریستیەکان و پەیڕەو لەهەمان هەرەمی بیرۆکر
 سانەیی ڕابەری دەکا.کارەکتەری ئەف

لە حزبی سیاسی لە الی بەلشەفیەکان باسمانکرد وەک  بیرۆکراتیە ئەم مۆدێلە  
مۆدێلی حزبی فەرمانگەیی کە لە کاتی دیکتاتۆری حزبیەوە لە دوای شۆڕشی 

ی اغی خۆی کە دەوڵەتئۆکتۆبەرەوە بەتەواوەتی گەشەی کرد و گەیشتە دوا قۆن
زاڵبونی سەرمایەداری  گەڵدەوڵەتیە لە ەکراتیبیرۆ یحزبمۆدێلی . ئەم بیرۆکراتیە

گونجاندنی حزبی بەلشەفی بۆ پێویست  ئیتر بو بە بنەمایەکی ،دەوڵەتی لە ڕوسیادا
کە دەسەاڵتی دا یلەگەڵ سیما و کارەکتەر و شیوازی کارکردنی حزبێکی دیکتاتۆر

 "  کە  وەک ترۆتسکی پێشبینی کردکۆمەڵگەدا دەسەپاند. هەرکەمینەی خۆی بەسەر  
ئەم شێوازە لە سیاسەتی ناوخۆی حزبدا بە دۆخێک کۆتایی دێت کە ڕابەری حزب 
جێگای حزب و دواتر کۆمیتەی ناوەندی جێگای ڕابەری دەگرێ و سەرئەنجام یەک 
 دیکتاتۆر جێگای کۆمیتەی ناوەندی دەگرێت و دۆخێک دروست دەبێ کە کۆمیتە

کانی خۆیان دەگۆڕن."  حزبیەکان بەبێ بەشداری جەماوەری خەڵک هەمیشە سیاسەتە
253 
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وەبردنی دیکتاتۆریەتی حزبیە و میکانیزمی کارکردنی گونجاوە  ێمۆدێلی بەڕ ەئەم 
لەسەر بنەمای سەرمایەداری دەوڵەتی. حزب لێرەدا  داوەبردنی کۆمەڵگەێلەگەڵ بەڕ

دەوری کۆمپانیایەکی سەرمایەداری دەگێڕێ کە پێویستی بە ملکەچی زۆرەملێ و 
وەبردنی ێکارەکانی. ئەم مۆدێلە لەگەڵ بەڕ ئەنجامدانیبۆ  سەربازی ئەندامانێتی

بڕیاردانی    کان تیایدا بەشدارن لەمرۆڤەکۆمۆنیستیانەی کۆمەڵگەدا نایەتەوە کە هەموو  
و  وەبردنێنیە و تەنیا کاری بەڕلەوێدا  سیاسی و پلەوپۆست و پایەیەکی سیاسی 

کرێتەوە کە خوارەوە و دەبەچەشنێک ئاسان  کارگوزارییە. بەڕێوەبردنێکی ئیداری
 سەرەوە ئۆتۆماتیکی بتوانن جێگۆڕکێ بکەن. 

لەسەر  "،رە؟ بۆچی الی کرێکار حزب میتافۆ  دا،"ئەم کتێبەدا ی  ٤ئێمە لە بەشی  
ئەم مۆدێلە قسەمانکرد و وتمان کە حزب بۆ چینی کرێکار میتافۆرێکە نەک  

ەمیشە بمێنێتەوە ویستە بۆ هێدەزگایەکی سیاسی وەک دەزگای حزبی بورژوازی کە پ
 و دەسەاڵتی کەمایەتی جێگیر بکا و بپارێزی. 

ە بۆ حزبیەت بریتی نیە لە گوێگرتنی ئەندامانی خوارەولە حزبی کرێکاریدا،  
وە و فۆرمی دائیرە و بیرۆکراسیە بەڵکو بریتیە لە ێبڕیارەکانی سەرەوە ئەوە ش 

وتنی سەراسەری کەێبەشداری جەماوەری کرێکار لە خەباتی سیاسی و ڕۆژانەدا و ڕ
 و وبریتیە لە یەکگرت مانایەکی تری هەیە،زبیەت حلەسەر مەسەلەکانی ئەو خەباتە. 

ک توانی کرێکاران لە خەباتی ێکخراوێڕ بونی چینی کرێکار. ئەگەر هەر حزب و
  ، بکات بەرامبەر بە سەرمایەداران و دەوڵەتەکەیانو ڕۆژانەی چینایەتیاندا یەکگرتو

کخراوە کرێکاریە بەهێزدەبێ. حزبیەت چاالکیەکی ێو ڕئەوا پەیوەندی نێوخۆی ئە
خەباتی لە بەردەم ڕاستەوخۆی ئەندامانی هەموو حزبە لەو بڕیار و مەسەالنەی 
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. ئەگەر حزب ئەم بنەما کرێکاریەی نەبوو و وە ئەندامەتی مانای گوێ یەدا  ایەتیچین
رێک لە هەر چەند ساڵ جا ، کەچەند کەسێک  ئەندامان بوو بۆ ونیوب فەرمان بە

کە مەگەر  ،ئەوا حزبیەت دەبێتە کارێکی پاسیڤ ،کۆنگرەیەکدا هەڵدەبژێردرێن
لەو و دیسپلین  پێی عەقیدە ئیلتزام  کۆمەاڵیەتی بتوانێ بە    یدیۆلۆژی و نااگروپیکی ئ

کە لە خەباتی  ،کخراوەیەدا دروست بکا. حزبیەت بەرژەوەندیەکی مادی کرێکارەێڕ
بتوانێ دیفاع لە کرێ و موچەی پێ بکا، ئازادی  ویستی پێیەتی تاکو ێڕۆژانەیدا پ

سیاسی پێ بەدەست بێنێ یان دەسەاڵتی بورژوازی پێ البەرێ. ئەگەر ئەمانە کاری  
ناتوانین باسی حزبیەت بکەین. هەربۆیە کێشەی حزبیەت   ، ئەوای حزبێک نەبنڕۆژانە

 کێشەی مۆدیلی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری و گروپە کۆمۆنیستیەکانی ئێستایە. 
کێشەی کۆمۆنیزمی سەردەمی ئێمەیە کە لە پەراویزی کۆمەڵگەدایە. ئەم کۆمۆنیزم  

 و خۆ دیسپلینی نرێ حزبیەت تاکو بتوا  ،ەی ویستی بە گۆڕانکاری ڕیشەییێو حزبە پ
تاکو چیتر لە ژێرناوی  ، وەببێتە دیاردەیەک لە نێوکرێکاران و کۆمۆنیستەکاندا 

حزبەکەیان دابەش نەبێ بە گروپی  جۆراوجۆردا ڕیزەکانی خەباتی کرێکاران و
. حزبیەت مانای یەکگرتوو بوونی چینی کرێکار جیاجیای سێکتاریستی و بیرۆکراتیەوە

 تی بەسەر گروپی سێکتاریستی جیاجیادا.و دابەش نەبوونێ
باسی سەنترالیزمی دیموکراتیک وەک  دا گرامشی، لە کتێبی “میری مۆدێرن” 

دەکا. ئەو باسی پەیوەندی “ئۆرگانیکی”  پێچەوانەی سەنترالیزمی بیرۆکراتیک 
بەشەکانی حزب دەکا نەک دابەشکردنی پۆستەکانی ڕابەری و ئەندام و ملکەچی 

بۆسەرەوە. سەنترالیزم لە بزوتنەوەی کرێکاریدا “مانای جێگیرکردنی خوارەوە 
ونی ئەو هێزەی وکردنی بزوتنەوە ڕاستەقینەکەدا، وەک یەک ب  کخراوێبەردەوامیە لە ڕ

وەیە لەگەڵ بڕیارەکان کە لە سەرەوەیە، بەشداری بەردەوامی ئەو توخمانەیە  خوارە
ئەم توخمانەی خوارەوەیە لە کە لە خوار پلەدارەکانەوە دێن و بەرزکردنەوەی 
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کوپێکی ێوەی دەزگای لیدەرشیپی کە زەمانەتی بەردەوامی و کۆکردنەوەی ڕێچوارچ
پێمان  ، کەی کرێکارانەیکاتی  تەجروبەکان دەکا”. ئەمە نمونەی “ڕۆحی دەوڵەت”

دەڵێ کە چۆن چینی کرێکار لە ئێستاوە لە قوتابخانەی حزبدا خۆی ڕادەهێنێ لەسەر 
اتی “فەرمانبەرانی دەوڵەت” و هەڵوەشانەوەی حزب ودەوڵەت و دژایەتی بیرۆکر
خۆی وەکو ئەنتی تێزی حزبی بیرۆکراتی حزبی کرێکاری لێرەوە  .بیرۆکراتیەتەکەی

 . ەدابورژوازی نیشان د
کە دەبێتە   ،نی گروپی لیدەرەو بو  دەرکەوتنی بیروکراتی نیشانەی پڕدەڵێ "  گرامشی 

ایک بونی هێزی ئۆپۆزسیۆن دەخنکێنێ، هێزێکی محافەزەکار و داخراو کە لەد
هەرچەند ئەو هێزانە هاوئاهەنگیش بن لەگەڵ بەرژەوەندیە سەرەکیە زاڵەکانیشدا.”  

رترین پەیوەندی شاراوە باس دەکا و وەک هەربۆیە گرامشی بیروکراتیەت وەک خەتە
 وە لە خەتەری بیرۆکراتی و مەرکەزیەتی بیرۆکراتیو“گرامشی ئاگادارب  ؛هوبسبام دەڵێ

و دژی گەشەی ستالینی بوە لە سۆڤیەتدا و ئەمە کێشەی لە زینداندا بۆ دروست 
”چینی  کردوە. ئەمە هەمان ئەو هوشداریانەیە کە مارکس دەیدات کاتێک دەڵێت

کار دەبێ خۆی لە نوێنەرانەکانی و فەرمانبەرەکانی بپارێزێ” و فێرمان دەکا کە  کرێ
وە بۆ ئامانجی کۆتایی هێنان بە حزب و سیاسەت ئامڕازن بەدەست چینی کرێکارە

چەوسانەوەی سەرمایەداری و جیاوازی چینایەتی و هەرکات ئەم ئامڕازانە پیرۆزکران 
 .254ەووئەوا بزانن کە ئامانجەکە لە پیرۆزی کەوت

لەدوای شۆڕشی ئۆکتۆبەری ڕوسیەوە گرامشی جیاوازیەکانی حزبی کرێکاری لەگەڵ  
ایی تەجروبەی سیستمی سیاسی حزبی حزبی نوخبە و بیروکراسیدا لەژێر ڕۆشن
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ی ئەوەیە کە یەنبەلشەفیک دەخاتەڕوو. هاوکات گرامشی وەک “میکاڤیللی تیۆریس
وێزرێنەوە” و دەوری ئەو لە ن و دەگو بو کان پەیدایە )سیاسی( چۆن کۆمەڵگە

زانستی سیاسیدا ئەوەیە کە لەدوای ئەوەوە “خوێندن و لێکۆڵینەوە لە مێژوو و دۆخی 
 ەکان بوە مەیدانێکی دراسە لە هەموو جیهاندا، وە وەک بەشیچینەژێردەست

(Historiography)  چۆن ئاماژە بە مارکس ناچاریە لە زانستی لە ئێستادا      .هاتەئارا
تالیستیدا، ئاواش خۆالدان لە گرامشی ئاسان نیە لە زانستی سیاسی و ئابوری کاپی

 .255باسی کۆمەڵگەی مەدەنی سەرمایەداریدا 
ڤیژنێک دەخاتە بەردەممان  ئاسۆ و  گرامشی لە دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە سیاسەتدا   

 وەک هۆبسباوم دەڵێ  کە زیندویەتی هەوڵەکانی ئەو تا ئەمڕۆ تەعبیر لێ دەکەن و
هەر بۆیە ئێمەش لەم لێکۆڵینەوەدا وەک   شایەنی هەزمکردنە لەمڕۆماندا”.“وشەکانی  

 ردووە و بە کارمان هێناوە. سەرچاوەیەکی زانستی مامەڵەمان لەگەڵ ک
بەم  هەربۆیە کۆمۆنیزم و چینی کرێکار بۆ دروستکردنی حزبێکی سیاسی پێویستی  

یاسیانەی گەی ئەو زانستە س ێتاکو بزانێ چۆن لە ڕ ،ەهەی زانستەی گرامشی
کە حزب لە چ پرۆسەیەکدا دەبێتە  ،داتەوەبوەاڵمی ئەوەمان دەتوانێ  دەیخاتەڕوو

تە چ ستراکتۆرێکی هەبێ و چ جیهانبینی و فەلسەفەیەک ویسێهێزێکی سیاسی و پ
لە پشت کاری سیاسی و کەلتوری کۆمۆنیستیەوە هەیە و چ خوێندنەوەیەکی بۆ 

 لەگەڵ ئەم زانستەدا؟ تەجروبەی تا ئێستای حزبی هەیە بەبەراورد
هەربۆیە ئێمە بۆ بنیاتنانی حزبی کرێکاری و سیاسی پێویستمان بە گرامشیە لەپاڵ  

ویستمان بە هەر هەوڵێکی تیوری و تەجروبەی کۆمۆنیسەکانی ێا، هەرچۆن پمارکسد
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تریشە وەک لینین، ترۆتسکی و مەنسور حیکمەت و ئەوانی تر. وەک گرامشی دەیبینێ 
 ، بێ عەقاڵنە و بێ سودە کردنو پلەبەندیەکی مەقامات دروست ی اکریکە ،هەر ها

هی زانست و چاالکی ،کە  چونکە ئەم ئینسانانە نوێنەری دەورەی جیاجیابون؛
ساڵی  ٢٠٠ئینسجامیان هەیە یان نا هاوئاهەنگن لە هەمان کاتدا. ئەم تەجروبانەی 

  چینایەتی ئێمە، ڕابردوو دەبێت ببێتە میمۆریەکی زیندووی بزوتنەوەیەکی مێژوویی 
کە یارمەتیمان دەدا بۆ دۆزینەوەی ڕێگای عەمەلی سەخت و ئاڵۆزی بنیاتنانی 

 .یەکساندنیایەکی ئازاد و 
کە دەردی   کیەی بەردەم کۆمۆنیزمی کرێکاریپرسیارە سەرەئەو  ئەگەر بێینەوە سەر   

بۆچی بەالی " یە و بپرسین بۆ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسە حزبی سیاسی"نەبونی 
بریتیە لە بزوتنەوەیەکی مێژوویی خۆی گرامشیدا نەچوین؟ لە کاتێکدا کۆمۆنیزم 

وتنەکان و شکست وتەجروبەکانی خۆی چینایەتی کە تیۆرو دەرسی سەرکە
پشت بەستن بەم هەوڵە مێژوویانە، وە لەبەرچاودەگرێ بۆ گەیشتن بە سۆشیالیزم و  

 .ئەمانە لەناو خەباتی عەمەلی و سیاسیدا ڕەنگ دەداتەوە
کۆمۆنیزمی کرێکاری درێژەپێدەری ئەم مێژووەی وەاڵمەکەمان ئەوە دەبێ کە،  

ک زۆربەی حزبە کۆمۆنیستیەکان درێژەپێدەری بەڵکو هەروە ،ڕەخنەی گرامشی نیە
مۆدێلی بیرۆکراتی بەلشەفیە لەکاتی دەسەاڵتدا. هەر ئەمەش نیشانەی ڕەخنەگرتنی 

گرامشی لەپاڵ مۆدێلەکانی  سەرپێی مەنسور حیکمەتە لە گرامشی و ڕیزکردنی
ڕەوەندی ڕووسی بۆ نموونە، یان ڕەوەندی ترۆتسکیست، چەپی نوێ، یان ڕەوەندی  )

 ( دایە.  ۆمۆنیزم ئۆرۆک
لە کێشەکانی بەردەم  بەپێچەوانەی ئەم دەرکەی حیکمەتیزمەوە لە گرامشی، ئەو  

پێی کۆڵیوەتەوە . یەکێک لەو ئەنجامگیریانەی بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی 
نەتیوانیوە هەژمونی خۆی بەسەر کۆمەڵگەدا گەیشتووە ئەوەیە کە، ئەم بزوتنەوەیە 
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لە دەوری مێژوویی و چینایەتی  اتیکی سێکتاریستانەیدەرک و پربەهۆی بسەپێنێ 
.  زاڵبونی ئەم سێکتاریزمە بەسەر گروپە ڕۆشنبیریە کۆمۆنیستیەکاندا ،و  خۆی

 . ەی ئەنجامگیریەکەی گرامشی دەسەلمێنێلەوانەش کۆمۆنیزمی کرێکاریی، ئەم ڕاستی
کردووە  گرامشی ئاناتۆمی ئەم ستراکتۆرە سیاسی و دامەزراوەییەی مۆدێلی حزبی 

لە ژێر ڕۆشنایی تەجروبەی مۆدێلی بیرۆکراتی بەلشەفی لە دەسەاڵتدا و بەو 
ئەنجامگیریانەی سەرەوە گەیشتووە، کە جیاوازی ڕیشەیی لە نێوان حزبی کرێکاری  

 بیرۆکراتی و سێکتاریستیدا هەیە.و حزبی 
  دەکا و  ی بیرۆکراتی و سێکتاریزمئاماژە بە سەرچاوەی ئەم کێشانە یشهۆبسبام 

نتەرناسیونالی  یکخستن و ستراکتۆر و لیدەرشیپی لە کاتی ئێدەڵی “باسەکانی ڕ
نەک تەنیا  ،بەهۆی شکستی شۆڕشی ئۆکتۆبەریشەوە ەمەوە دەستی پیکرد.ودو

بە  سەبارەتبەڵکو کێشەکانی  ،ی بردنەوەی دەسەاڵتسەبارەت بە ستراتیژ
لەسەر ئەوەی کە  ت.وبارە حسابکردنەوەی دەویسوگواستنەوە بۆ سۆشیالیزمیش د

 ؟کۆمەڵگەی سوشیالیستی دەبێ چ ستراکتۆرێکی سیاسی و دامەزراوەیی هەبێ ئایا
ە کێشەی نێوان کۆمۆنیستەکانی سۆڤیەت و ماویزم و کۆمۆنیزمی وئەمە بو
”ئەوروپا و دەوڵەت و  لەم مێژوەوە ئێمە شاهیدی جۆرێک لە حزب  256یی.

سۆشیالیزمین کە کێشەی سەرەکی لەگەڵ ئەو مۆدێلە فکری و سیاسی و عەمەلیەدا 
 .  هەیبێو کۆمۆنیزم هەیە کە دەبێ حزبی کرێکاری 

دوالیزمی کێشەی بیرۆکراتی و سێکتاریستی کارەکتەرێکی ئەم مۆدێلە سیاسیە لە  
زاڵی شێوەی  الیزمی دەوڵەتی سۆڤیەت و چینەوە بوەتە قاڵبیحزب کە لە سۆشی
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ڕێکخستنی حزبی لە بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستیدا. هەربۆیە هەر ڕەخنەگرتنێک 
لەم دوالیزم و کارەکتەرانەی حزب پێویستە بەرەو ڕەخنەگرتن لە خودی مۆدێلی 

ە لە حزبی سیاسی حزب ودەوڵەت لە سۆشیالیزم و کۆمۆنیزمدا بچێ کە ئەم جۆر
تی دەکا. ئێمە لە بەشی پێشودا چووینە سەر بیرۆکراتی و سێکتاریستی نوێنەرایە 

ئەم ڕەخنە ڕیشەیی یە، بەاڵم لێرەدا چەند خاڵێک سەبارەت بە سێکتاریزم و 
 کارەکتەری ئەفسانەیی لیدەر وەک بەرزترین ئاستی بیرۆکراتی باس دەکەین. 

ڕێکخراوەیی دەربڕینێکی پێچەوانەیە   وەیێسێکتاریزم وەک فکر و سیاسەت و چوارچ 
لە کۆمۆنیزم. کۆمۆنیزمی کردۆتە مەکتەبی فکری جیاواز بەناوی مارکسیزم، لینینزم،  

کخراویش ێوەک سیاسەت و ڕ ستالینیزم، ترۆتسکیزم،ماویزم، حیکمەتیزم و هتد..
هەرکام لەم حزب و گروپانە بەرنامە و سنوری ڕێکخراوەیی خۆیان کردۆتە قاڵبێک 

گای ئەوانەوە خەباتی چینایەتی بەرێتە پێش و بەپێی ێڕ ینی کرێکار دەبێ لەە چک
 .ئەو سێکتانە دەوڵەت و سۆشیالیزم دامەزرێنێ

گرامشی نمونەی مەسیحیەت وەک سێکت دەهێنێتەوە و باس لەو جیاوازیانە دەکات  
یندا لینکە کۆمۆنیزم لەگەڵ دیندا هەیەتی. ئەو پلەبەندی هایراکی لە نێوان مارکس و  

بە بێ عەقاڵنە و بێ کەڵک دەزانێ بەپێی ئەوەی ئەمانە هەوڵی زانستی و پراتیکی 
ی جیاجیای چینێکن کە هاوئاهانگ و جیاوازیشن لەیەکتر. ئەو دەڵی “لە اندوو دەور

کە  انەتیدا لەبەرئەوەی مەسیح پلەی ئیالهی هەیە نەتوانراوە سانت پۆل ،یکریست
هەمان دنیابینیە، لەپاڵیدا مەسیح دابنرێ و  وەی ڕیکخەر و کردار و فراوانکردنە

پۆلینیزم”. ئەم سێکتەش لە کۆمۆنیزمدا  –انەتی ناوبنرێ”مەسیحەیەت یکریست
بەهەمان شێوە بەناوی کەسە جیاجیاکانەوە دروستکراوە و هەرکام لە “یزم”انە  

کە مێژووی ڕاستەقینەی بزوتنەوەیەکی  ،ەکیان کردۆتە مێژووی کۆمۆنیزمی هایراکی
وویی و چیانیەتیان پێ سڕیوەتەوە و قاڵبێکی ئایدیۆلۆژیان بۆ کۆمۆنیزم  مێژ
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کە سنورەکانی نەک بە پراتیکێکی مێژوویی و جەماوەری دیاری  ،وەودروستکرد
بەڵکو بە تێکستەکانی ئەم تاکە کەسانە و پەیڕەوانیان تەلبەندکراوە.   ،دەکرێ

  مۆدێرن.  (historicism) ریوگەەتە مێژووە حەز و خورافە و بوو“کۆمۆنیزم لێرەدا بو
 .257چەوانەی ڕوانگەی ماتریالیستیەوەیە بۆ مێژوو ێ” ئەمە بە پ

لە بواری خورافەی بیرۆکراتیدا دەبێ ئاماژە پێ بکەین کە   لێرەدا خاڵێکی گرنگ  
حزبی "کخستن و ێڕ تیۆریبەرزترین ئاستی بیرۆکراتی  وەک  ،ئەویش لیدەری حزبە

  ."سیاسی
" م مەنسور حیکمەت"الی باسی لیدەرشیپی مونەیەک لە بەشی پێشودا وەک ن 

ونی کارەکتەری ولێرەدا تەنیا وەک خاڵێک لە پەیوەند بە دروستب هێنایەوە.
کە لەمێژووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا لە  ،باسی دەکەینبیرۆکراتیزم ئەفسانەیی 

امی ەسیدا. ئەمە خۆی ئەنجوەتە تێگەیشتنێکی زاڵ لەدەوری تاکە کودوای لینینەوە ب
 مۆدێلی ە لە جێگاییی دیکتاتۆری حزبی و سۆشیالیزمی دەوڵەتیێلنی مۆدوبو زاڵ

 کۆمۆنیزم. 
ە ونەوەی دەسەاڵت بووبو  حزب پێویستی بە چڕ  لە مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا، 

لە دەستی کەمایەتیەک و تاکەکەسێکدا وەک بەشێک لە پێکهاتەی دەوڵەتی 
ئارای ئایدیۆلۆژی بەناوی   یستی هێنانەوێو ئەمەش کراوەتە پ دیکتاتۆری حزبی

ماویزم، حیکمەتیزم   مارکسیزم، لینینزم، ستالینیزم، ترۆتسکیزم،کەسەکانەوە، وەک  
 .. و هتد
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دەزانی،   "حزبی سیاسی"مەنسور حیکمەت لیدەرشیپی بە یەکێک لە پێویستیەکانی   
ەشایستەی  ئەم پۆستە ببگێڕێ، ئیتر بەاڵم لە کاتێکدا خۆی ناتوانێ دەوری لیدەر 

چونکە کەسی تر نیە خاوەنی "ئۆتۆریتەیەکی سیاسی  ،کەسێکی تر لە حزبدا نازانێ
یی کۆمیتەی ناوەندی و تەواوی حزب لەژێر و، کە یەکگرتووو مەعنەوی جێکەوتو

م جۆرە نەبێت، ئەوا ئەشێ، بەیەکێک لە ڕابەرایەتی خۆی ڕابگرێ".."ئەگەر بە
 258  "بگۆڕێت. ڕابەری، ڕێکخراوەییگەورەترین کێشەکانی 

 ، ئەم تێڕوانینە لە حزب کە لیدەری تەنیا بە توخمێکی ئەفسانەیی دەکرێ 
هەیەتی و کەسانی تر نیانە. لەم  نەوەی دەسەاڵتێکە کە لیدەروبو هۆکارەکەی چڕ
هەیە، خۆی ژێر دەستی  تری پۆستەکانیبڕیارەکانی مافی ڤیتۆی  سیستمەدا لیدەر

 یان مەکتەبی تەنفیزی. ئەمە ئۆسۆریتی مەکتەبی سیاسی ڤیتۆی بڕیارەکانی وەک
 ەکی مادەیئەفسانەی ئەوەی ئۆتۆریتە وەک  نەک    ،تدارێتیەاڵواتە دەسە   Authorityیە
دەگمەنە، کە تەنیا یەک کەس لێی بەهرەمەندە و کەسانی تر بێ   ەفسانەییئ

  ئۆتۆریتەن. 
بۆچی شەڕ لەسەر ئۆتۆریتە یان دەسەاڵت وەک مەنسور حیکمەت دەڵێ دەبێت  

ڕابەری". ئەمە چ جۆرێک لە حزبی  ڕێکخراوەیی"بەیەکێک لە گەورەترین کێشەکانی 
لە کاتێکدا  ؟لە کێشە و شەڕی ناوخۆدایە و پۆست ێکاریە کە لەسەر دەسەاڵتکر

دەبێ فەلسەفەی حزبی کرێکاری وەک "ڕۆحی دەوڵەتی پرۆلیتاریا" نەهێشتنی 
 ئۆتۆریتە و دەسەاڵتدارێتی و دەوڵەت بێت؟

یشتنەی حیکمەتیزم لەسەر کارەکتەری بیرۆکراتی و دیکتاتۆری حزبی و ئەم تێگە 
هەیەتی، لە قسە و باسەکانی  ئەفسانەیی لیدەرینینزم و دەوری مارکسیزم و ل
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، کە پێشتر بە دوور و درێژی سەبارەت بە تەجروبەی سۆڤیەت بە ئاشکرا دەردەکەوێ
   باسمان کرد.

ە دروستانەی لە سۆڤیەت و سەرەڕای ئەو هەموو ڕەخنمەنسوور حیکمەت  
حکومەتی "اتی لینیندا بە  ، بەاڵم دەوڵەتی سۆڤیەت لەکرتیسەرمایەداری دەوڵەتی گ

ناودەبا و هیچ ڕەخنەیەکی ڕیشەیی لە دیکتاتۆریەتی حزبی نیە و پێی وایە   "کرێکاری
مۆدێلی  .کە ئابوری دەوری بوە لەوەی دەسەاڵت لە دەست کرێکاراندا نەمێنێ 

و دەوری سیاسەت و حزب و دەوڵەت لە کاتی شۆڕشدا کە پێوەرێکی سیاسی دەوڵەت  
ەوەی دەورانی شۆڕشگێڕانە و ڕاگوزەری دوای شۆڕشی سەرەکی و یەکالکەر

سۆشیالیستیە نادیدە دەگرێ و هەر ڕەخنەیەک لە دەسەاڵتی بەلشەفیەکان بەڕەخنەی 
ۆدێلی م گەڵدیموکراتی ناودەبا. ئەمە نیشانەی هاوبەشی فکری حیکمەتیزمە لە

ڵ دیکتاتۆری حزبی بەلشەفیەکاندا و تێگەیشتنی هاوبەشی مەنسور حیکمەتە لەگە
کە   لینین لەسەر ئاناتۆمی حزبی کرێکاری لەهەمان دیدگای حزبی بورژوازیەوە.

 هاوبەشیەمان ڕوون کردەوە. دا ئەم پێشوولەبەشی 
گایە  لەدوای نەمانی خۆیەوە ئەم دید ،هەروەک مەنسور حیکمەت پێشبینی دەکرد 

رشی بۆ لیدەر بوە مایەی ئەوەی شەڕی ڕەوایەتی ئۆتۆریتە بۆ لیدەری لە نێوان کۆ
مودەرسی و حەمیدی تەقواییدا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران بکات بەدوو  
بەشەوە. وە دوای ئەویش شەڕ لەسەرئەوەی کێ نوێنەرایەتی خەتی حیکمەتیزم دەکا  

نەوەی تر  وەوە. دوای ئەمەش جیابولە نێوان حزبی حیکمەتیستی کرد بە دوو بەش 
 ۆمۆنیزمی کرێکاری درێژەی هەیە.  بەهۆی  ئەم شەڕی ئۆتۆریتە و میراتگریەی نێو ک

 نەوانە هەرچی زیاتر سێکتاریزم و بیرۆکراتیزمی نێو ئەم جۆرە کۆمۆنیزمەوئەم جیابو 
ونی وکە لە ئەنجامی چەندین ساڵی زاڵب ،نیشاندا. سێکتاریزمێک  "کرێکاری" یەی

ئەم  ،دەی خۆجیاکردنەوەی نەزەری لەچەپ و گروپە ڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکارئی
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لەنێو بەهەمان دیدگا و میتۆد  سێکتەی کۆمۆنیزمی کرێکاری بەرهەمی هێنابوو، ئیتر  
شدا هیچ جیاوازیەکی نەزەری و سیاسی قبوڵ کۆمۆنیستی کرێکاری خۆی حزبی

کخراوەیی" بوو تا الیەک ێو ڕنەدەکرا و پێویست بە "خەباتی ئایدیۆلۆژی و سیاسی 
"ڕێگرن لە حزبی سیاسی" یان لە خەتی   یالکەی تری بکاتە دەرەوەی حزب لەژێر ناو

 "مەنسور حیکمەت" الیانداوە. 
ی و یسێکتاریزم و بیرۆکراتیزم کارەکتەرێکی دوالیستی کۆمۆنیزمی کرێکاربەکورتی  

کاتێک سێکتاریزم نن.  ک دێێهەموو ئەم مۆدێالنەیە کە ئەم جۆرە لە حزبی سیاسی پ
ی کارکردنی ئەم حزب و گروپە  دەبێتە قاڵبی حزب و بزوتنەوەیەک ئەوا میکانیزم

بیرۆکراتیانە دەبێ. کێشانی ئەو سنورانەی کە حزب و گروپەکە خۆیان لە یەکتری 
پێ جیادەکەنەوە دەبێتە شێوازی جیابونەوەی ئەم گروپی ڕۆشنبیرانە لە چینەکەش. 

لەم حاڵەتەدا کە لیدەرەکان و جەماوەر هاوئاهەنگ نابن  هەروەک گرامشی دەڵێ "
ان” توشی شەلەل دەبن و حاشیەیی دەبن. “لە نەبونی پەیوەندی  ئەوا “ڕابەرەک

ئۆرگانی لە نێوان ڕوناکبیران و جەماوەری کرێکاراندا یان کورتکردنەوەی ئەم  
وناکبیر و پەیوەندیە بۆ پەیوەندی بیرۆکراتی “ڕابەری” بە “ئەندامانەوە” ، ئەم ڕ

ە چین دەزانن و خۆیان ڕابەرانە دەبنە تاقم و دەستەیەک کە خۆیان بە “سەربەخۆ” ل
“بەدەوڵەت” دەزانن. هەربۆیە توشی کاردۆنیزم دێن، واتە هەوڵنەدانی لیدەر بۆ 
قەناعەت پێکردنی ئەو کەسانەی لیدەریان دەکا و داوای دیسپلین و ملکەچیان لێ 

یەت. لە کاتێکدا لە حزبی کرێکاریدا ئەبێ لە گروپی دەکات بەبێ نیشاندانی عەقالن
ە نەک ملکەچی بیت. ئەمە جیاوازی فەلسەفەی حزبی کرێکاریە لیدەری بپرسرێتەو

 .259لە حزبی بورژوازی کە سەرەوە خزمەت دەکا نەک سەروەر بێت
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ئەم ڕەوتی بیرۆکراتیزمە دوای مەنسور حیکمەتیش بەردەوامە لە داهێنانی پۆستی  
مۆ بە ڕێکخستنی کۆمۆنیستی. یەکێک لەو نمونانە پۆستی "ئەنجومەنی سەیر و نا

یندارانی حزبە" کە لەالیەن کۆرشی مودەرسیەوە هێنرایە ئارا و کراوە بە  ئەم
حیکمەتیست و حزبی کۆمۆنیستی -بڕیارنامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

حزبدا بوومە یەکێک لە ٣کوردستانیش. ئەم پۆستە کە منیش لە کۆنگرەی 
ورتی ئەم کاندیدەکانی بۆ ئەم پۆستە پاسیڤ ترین جۆری بیرۆکراتیزمی حزبیە. بەک

پۆستە بریتیە لەوەی کە کاری ئەندامەکانی چاودێری ئەندامانێکی ترە کە کاری 
 پراتیکی و سیاسی دەکەن و لە بڕیارەکان دەکۆڵێتەوە و ڕای ڕاوێژکاری لەسەر دەدا. 

 
ر فەرمانگە و دامەزراوەیەکی بیرۆکراتی لێرەدا حزب دەبێتە ئۆرگانێک کە وەک هە 

ی بەو کەسانە دەسپێردرێ کە ماوەیەک لە ژیانیاندا کە پۆستی چاودێری و ڕاوێژکار
کاریان لە حزبدا کردوە و گواستنەوەی تەجروبەکانیان بۆ ئەندامانی تر لەڕێگەی 

ەری  ڕاویژکاریەوە دەبرێتە پێش. لەمەش زیاتر "ئەم ئەنجومەنە بۆی هەیە بڕیاری ڕاب
دەبێ حزب بگەڕینێتەوە تا جارێکی تر باس بکرێ و پەسەند بکرێتەوە" و "

ساڵ لە کۆمیتە بااڵکانی حزبدا   ٥ساڵ لە حزبدا ئەندام بن و  ١٠ئەندامەکانی النی کەم  
 و هتد.. 260بن". ئەم ئەندامانە نابێ لە کۆمیتە  و ئۆرگانە بااڵحزبیەکاندا ئەندام بن"  

ناوخۆیانەی کۆمۆنیزمی کرێکارین کە نیشانەی ڕیشە  ئەمانە بەشێک لەو پەیڕەوە  
داکوتانی بیرۆکراتیزمێکە کە هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ شێوەی کارکردنی کرێکاران  
لە خەباتی سیاسی و جەماوەریدا نیە کە ئیلهامی لە بەڕێوەبردنی کۆمۆنیستانەی  

 
 

http://www.asokamal.com/index/?p=1635 
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و حزبە  نەریتە بیرۆکراتیەکانی نا کۆمەڵگەوە وەرگرتبێ و بەڵکو هەمان سونەت و
بورژوازیەکانە کە پلە و پۆست و تەمەنی ڕێکخراوەیی و جێگیرکردنی ئەم پۆست و 

 پایانەی پێویستە. 
 
ی لەناو گروپی یئەم ڕاستیانەی سەرەوە نیشانمان دەدا کە کۆمۆنیزمی کرێکار 

و ئەبەپێی  .لەتەمەنی تێپەڕکردوە نیو سەدەڕۆشنبیرانی چینی کرێکاردا 
باسمان کرد نیشانی دەدا کە سەربەهەمان مێژووی   کارەکتەرانەی سەرەوەش کە

کە لەهەوڵی بەردەوامدا بوون کە کێشەکانی  ،گروپە ڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکارە
کۆمۆنیزمی سەدەی بیست چارەسەر بکەن، بەاڵم بەهەمان دیدگای زاڵ بەسەر 

ئەم جۆرە  .ڵەتی بووەکە دیدگای سۆشیالیزمی دەو ،کۆمۆنیزمی سەدەی بیستدا
کتاریستی گروپێکە کە ێلیزمەش جۆرێک حزب بەرهەم دینێ کە حزبێکی س سۆشیا

و بەم پێیەش وەک نیو سەدەی   خۆی بە نوێنەر و جێ نشینی چینی کرێکار دادەنێ
ڕابردوو نیشانی داوە ناتوانێ ببێتە حزبی سیاسی چینی کرێکار، ئەگەر ئەم قاڵبە 

 جێ نەهێڵێ.بیرۆکراتی و سێکتاریستیانە 
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٢٢ 
 

 کۆمۆنیزمی کرێکاریی کوردستان 
 

یە لە   ی لە کوردستان باسی مێژووی نزیک بە چوار دەیەیباسی کۆمۆنیزمی کرێکار 
کاری سیاسی و جەماوەری، کە وەک بەشدارێکی ئەم بزوتنەوەیە دەرس و تەجروبەی 

باسی ئەم مێژووە سەرتاپاگیرە زۆری هەیە باسی بکەین. بەاڵم لەم کتێبەدا شوێنی 
هەردوو کتێبی "مێژوویەک لە یادەوەریدا" و "مەلەکردن بە پێچەوانەی شەپۆل"ی   .ەنی

هاوڕییان "ساالر ڕەشید" و " ڕیبورا ئەحمەد" باسی گروپەکان و باس و چاالکیەکانیان  
 سین لەالیەن ئەندام و هەڵوسوراوانی ئەم وگۆ یان نووتێداکراوە، کە بەشیوەی گفتو
من لەسەر کێشەکانی ئەم کۆمۆنیزمە قسە دەکەم لە   گروپانەوە ئامادەکراوە. لێرەدا

 چوارچێوەی گروپ و حزبەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا.  

 
 ی ی سەرهەڵدانی کۆمۆنیزمی کرێکار 

 
 ،  وە وەکبەشێک لە سیستمی سەرمایەداری جیهانیکۆمۆنیزم لە کوردستان وەک   

ە سیاسی و لە ژێرکاریگەری سۆڤیەت و چیندا گروپ ،باقی شوێنەکانی تری جیهان
ڕۆشنبیریەکانی شیوعی و ماوی تیایدا دەرکەوتن. کۆمۆنیزمی کرێکاری لەسەر بنەمای 

سەریهەڵدا و لەسەرەتای  ١٩٧٩ڕەخنە لەم دوو ئۆردوگایە لە شۆڕشی ئێرانی 
و جیابونەوەی زۆربەی  هەشتاکانەوە کاریگەری لەسەر کوردستانی عێراق دانا
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وردستان ڕویدا. لە خۆپیشاندانەکانی  ۆمۆنیستەکان لە کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کک
خوێندکارانی شارەکانی سلێمانی و کەرکوک و هەولێردا کۆمۆنیستەکان وەک کەسانی 

دا، بەتایبەت لە کاتێکدا یەکێتی نیشتمانی ١٩٨٤-١٩٨٣چاالک دەرکەوتن لە ساڵی 
گروپە چەپ و  ئیتر  خەریکی گفتوگۆبوو لەگەڵ بەعس. لەدوای ئەمەوە

"ڕەوتی کۆمۆنیست"، "بەرزە"، "کرێکارانی کۆمۆنیست"،   کۆمۆنیستیەکان وەک
"پرۆلیتاریای کۆمۆنیست"،"ئۆکتۆبەر"،"دەستەی پێشڕەوانی پرۆلیتاریا"،"یەکی  
ئایار"و"یەکێتی خەباتی کۆمۆنیزمی کرێکاری" و چەند گروپی تر لە سەرەتای 

 روست بوون.  د١٩٩١هەشتاکان تا ڕاپەڕینی ئازاری 
 
کە نوسراوەی کۆمۆنیستیان   ،ئەڵقەی ڕۆشنبیری بوونئەم گروپانە هەموویان  

دەردەکرد و ڕەخنەیان لەیەکتر و لە ناسیونالیزمی کورد دەگرت. ئەم گروپانە زۆرتر  
کە پەیوەندیمان بە کرێکاران و   ،کەسانی خوێندکار و هەاڵتوی سەربازی بووین

نی وو نەبوبەهۆی سەرکوتی بەعس  .الوازبووان زۆریان نەبوو یناڕەزایەتیەکانەوە 
،  لە ئەجێندای کۆمۆنیستەکاندا  خواستی بەشداری لە شەڕی چەکداری دژی بەعسدا

بوو. ئەندامەتی بوو  قاڵبێکی ناکۆمەاڵیەتی و نهێنی بۆ چاالکی ئەم گروپانە دروست
نسور سینەکانی مەولەم گروپانەدا بریتی بوو لەوەی کە خەریکی خوێندنەوەی نو

 . ببین و جاربەجار بەیانامەیەک دەرکەین حیکمەت و حزبی کۆمۆنیستی ئێران 
هیچ چاالکیەکی سیاسی و جەماوەریش نەبوو کە فشار لەسەر ئەم جۆرە کۆمۆنیزمە  

هەندێکمان وەک هەڵسوراوانی بگۆڕێ.  نا کۆمەاڵیەتیەی  چاالکی    دابنێ تا ئەم قاڵبە لە
  ان، کارێکر وێن ەمانگرتن، چوون یکخستنڕێ ەل کمان ەیەنموون ندەچ ناو کرێکاران 

 یژنەج  یو گرتن  یگشت  یوهبوونه ۆک  ،یهاوپشت  یسندووق  ەل  کارانێکر  یکگرتووکردنیە
  ی ندە ناو  ،ەکارگ  ەبچووک، ل  یکەیەش ۆگ  ەگشت ل  ەمانەئ  مەاڵدا، ب  شانین  اریئا  یکه ی

 یتسوننه ەبووەن ە هەروەهاو لە ئاستی کۆمەڵگەدا، بوون رداەگیکار ێبچووک و ب
هەربۆیە مانەوە لە قاڵبی گروپی بچوک  . ستەکانو کۆمۆنی پەچ ەیوەبزووتن یکار
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 دا خودی کۆمۆنیزمی کرێکاری ی  و دابڕاو لەیەکتری لەگەڵ ئەو کارەکتەرە سێکتاریستیە
 باسمانکرد. بەدرێژی دەهاتەوە، کە لەبەشی پێشودا 

 
  ، خۆجیاکردنەوە لە چەپی ناکرێکاری دانانی بەرنامەیەکی کۆمۆنیستی بۆ عێراق و  

لەکاتێکدا بۆ گەیشتن  دا.یشکۆمۆنیزمی کرێکاری بوو لە عێراقی کارهەمان تایتڵی 
بە بەرنامە هیچ هەوڵێکی تیۆری لە ئارادا نەبوو، کە خەریکی لێکدانەوەی ئابوری و 
سیاسی کۆمەڵگەی عێراق بێ و یاخود ڕەخنە لە بەرنامەی حزبی شیوعی و کۆمەڵەی 

ی حزبی کۆمۆنیستی جدەران بگرێ، بەڵکو ئەوەی مەنسور حیکمەت و بەرنامەڕەن
 .  ئێران و دواتریش "دنیایەکی باشتر" دەیوت هەر ئەوە دەوترایەوە و  پەسەند دەکرا

 
بەاڵم لە ڕەخنەگرتن لە چەپی ناکرێکاریدا هەموو ئەم گروپە ڕۆشنبیرانە، کە  

ێکاری بوون، کەوتبونە تاوانبارکردنی هەموویان لەهەمان گروپی خوێنی کۆمۆنیزمی کر
ماییەی چەپی ناکرێکاری. لەکاتێکدا کە نووسراوەکانی یەکترمان  یەکتر بەم تار

دەخوێندەوە هیچ جیاوازیەکی سەرەکیان نەبوو لە یەکتر. ئەم بەراوردە تائێستاش 
ڕاستە لەنیو گروپ و حزبەکانی  کۆمۆنیزمی کرێکاریی و هەر چاودێرێکی دەرەوەی 

 دەبینێ.ئەمە 
 
چەپ تەنیا وتنەوەی بۆچونەکانی هەربۆیە باسی بەرنامە و خۆجیاکردنەوە لە  

کۆمۆنیزمی کرێکاری و مەنسور حیکمەت بوو، نەک کارێکی جدی تیۆری و ئەکادیمی  
بەبەردەوامی   ە گرووپان  مەئ  یوهشاندنه وهڵو هه  زراندنەدام  ۆیەب  رەهلە ئارادا بوبێ.   

 ەگرووپناو    یکان هییاوازیج  ەیوەنیزۆو د  ەرنامەب  ی دواەب  ناەڕگ  یداخراو  یکەیەبازن  ەل
  .و کوردستان  راقێع  ییاس یس   یخۆد  یانۆڕو گ  جیلخه   یرانەیتا ق  ،ەویەما  داکانەپەچ
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 ١٩٩١شوراکانی  

 
دا فرسەتی بۆ ئەم گروپە کۆمۆنیستانە ١٩٩١ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان لە بەهاری   

سیاسی و کاری جەماوەریەوە.  ئاشکرای کردەوە کە بێنە ناو مەیدانی ملمالنێی 
رانەی کۆمۆنیستەکان لە ڕاپەڕیندا و پێکهێنانی شوراکان و  بەشداری چەکدا

وەی بەعس، ئەمانە قاڵبێکی دروستکردنی هێزی چەکدار بۆ بەرگری لە دژی گەڕانە
تری دا بە هەڵسوڕانی سیاسی ئەم گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستانە. دەرگیربونمان  

مانی بەعس؟ لەگەڵ کێشەی کرێکار و فەرمانبەران و خەڵک کە چی بکەن لەدوای نە
وە ملمالنێی شوراکان لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی و بەرەی کوردستانیدا و هتد.. هەموو 

ی یەکگرتووبونی کۆمۆنیستەکان کردە ئەمری واقیع. هەرچەند "ڕەوتی ئەمانە پێویست
و  ی کۆمۆنیستکۆمۆنیست" وەک گروپێکی جیا مایەوە، بەاڵم هەڵسوڕاوانی ڕەوت

 دا یەکیان گرت.  گروپەکانی تر لەناو شوراکان
ئەم بزوتنەوە شوراییە نەیتوانی ئاڵوگۆڕی ڕیشەیی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا  

 ٣ەک تەنیا لەبەر مەسەلەی کەمی کات، کە تەمەنی شوراکان هەر دروست بکا. ن
هەفتە بوو ، بەڵکو توانایی و تەجروبەی ئەم گروپانە لە باری سیاسی و جەماوەریەوە 

ملمالنێی ئاشکرامان لەگەڵ حزبە چەکدارە ناسیونالیستەکاندا    زۆر الوازبوو. تەجروبەی
ان لەگەڵ بەعس نەبوو. لەگەڵ  نەبوو و لەمەش گرنگتر تەجروبەی شەڕی چەکداریم

دا گروپە کۆمۆنیستەکانیش ئاوارە ١٩٩١ئاوارەبونی خەڵکی کوردستان لە نیسانی 
 بوون و ئیتر دەوری ئاشکرا و جەماوەریان نەگێڕا.  

لە کۆمۆنیزمی کرێکاریەوە فێری بوبوین خۆجیاکردنەوەمان بوو لە   ئەوەی ئێمە 
ی ڕاپەڕین و شوراکاندا زۆر زوو ڕەگی ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی. ئەمە لەکات
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داکوتا لە بزوتنەوەکەماندا کاتێک دژایەتی یەکێتی نیشتمانی و بەرەی کوردستانیمان 
بورژوازیانە بەرامبەر بە بەرامبەر بە شوراکان بینی و دژایەتی ئەم حزبە 

 کۆمۆنیستەکان بەرجەستەبوو.
 کتر یە یورەدە لۆمەڵێکمان ک دا،ەکەیییەو ئاوار نەڕیاپڕ یشکست یکات ەلهەرچەند  

  ستمانیالیس ۆ س   یکارانێکر  یستهدا هه ١٩٩١  ڵیسا  یسانین  ییتا ۆک  ە تا ل  ، ەوەنیمابوو
  بوون ەرکووک هو که  رێولەه  ،یمانێسل  یشار  ٣  رەه  ەل  ەستەه  یندامانەئ  دروستکرد.

  مان یاسیس  یی. چاالکن یبووەه شکه ید یکانەچکۆو شار ێدزەاڵق ،یەانڕ ەو ل
  کرد ەردەد  مانەستەه  ی"ەنامڵواە"ه  کانەناو شار  ۆب  شمانەوەهاتن  یو دوا  کردستپێەد

 یزبیح ڵیوەه ەبهاوکات . و "ڕەوتی کۆمۆنیست"یش کاری ئاشکرای دەکرد
  ند ەچ ،یکارێکر ییستینۆمۆک یباتەخ ییتێکەو ي ەستەه رانێئ یستینۆمۆک
بەاڵم   .ووبدروست ڵیرماۆف یکهیوه کبوونه ینز نجام ەرەس و کرد  کمانهیوه بوونه ۆک

هەموو ئەمانە توانایی سیاسی و ئاستی ڕیکخراوەیی و پراتیکی کۆمەاڵیەتی ئێمەی 
نەگەیاندبوە ئاستی بزوتنەوەیەکی یەکپارچە و خاوەن بەرنامەی سیاسی تاکو 

بەر بە ناسیونالیزمی کورد و یەکێتی و پارتی ملمالنێ بکا لەسەر دانانەوەی  بەرام
و دروستکردنەوەی شوراکان لە دائیرە و شوێنی کار و بنکە و بارەگای چەکداری 

لەسەر هەموو مەسەلەکانی ژیان و بەڕیوەچونی ئیداری کوردستان دەخاڵەت بکا.  
تەجروبەی   ەرەو ئاڵوگۆڕ بچێ.بەاڵم هێشتا ئومێدێک هەبوو کە ئەم بزوتنەوەیە ب

شوراکان و هێزی چەکدار و دۆخی ئاوااڵی سیاسی کوردستان زەمینەی ئەم 
 ڵوگۆڕەی ڕەخساندبوو. ئا
 یزمینۆمۆک  ی "کانوون  یمەدوو  یس ەک  ەک  نیرەئاز  یجەریئ  یکێبوو، باس   داەکاتان  وەل 

 واڵب  اقرێع  یکوردستان  ینەڕیاپڕ  رەس ەبوو، ل  رانێئ  یستینۆمۆک  یزبی" ناو حیکارێکر
  ی رانیقه  ەو شووراکان ل پەچ یورەد ەبوو، ل کەیەخنڕە ه ەینووسراو مە. ئەوەبوو
 کە گوایە سیاسەتی سۆشیالیستی غائیب بووە . کوردستان و  ینەڕیاپڕو  جیلخه
 ی کەیەورەد توشی رانەنجدڕە ەڵەیمۆک ەل وهابوونهیج یدواەب پەچ یوهبزووتنه 

  یەی پا  ینەخاوخۆی    ەو  ،بوو  ٢٠ەشتاکانی سەدەی  سااڵنی ه  یستیڤیپاس   یژێ دوورودر
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. قاڵبی فکری و سیاسی بووەنجەماوەری  یاس یس یکار یتو سوننه یتیەەاڵمۆک
، هەربۆیە دوای کۆمۆنیزمی کرێکاریش ئەم چەپەی لە مێژووی کۆمۆنیزم دابڕیبوو

 یزمینۆمۆک ی "کانوونیش هێشتا بەتەواوەتی لەژێر کاریگەری  ١٩٩١شوراکانی 
دابوو وەک لەوەی باوەڕی بە تەجروبەی سیاسی خۆی هەبێ کە لە  "یکارێکر

 وە بەدەستی هێنابوو.  بزوتنەوەی شوراییە
 رەس ەل  یلبسه  یکییەرەگیکارهەربۆیە ئەم ڕەخنەیەی "کانونی کۆمۆنیزمی کرێکاری"   
و ئەم بزوتنەوەیەی لە درێژەدان بە کارە شۆڕشگێڕەکانی و دەرکەوتنی  دانا پەچ

و کۆمەڵگەدا پەشیمان کردەوە و گەڕایەوە دۆخی پاسیڤی جارانی و ئاشکرای لەنا
هەیۆالی " بەرنامە و سیاسەتی کۆمۆنیستی و جیابونەوە لە چەپی  یدیسانەوە وێڵ

ەکانیدا دەهاتەوە، کە هێشتا ناکرێکاری" بوو. ئەمەش لەگەڵ قاڵبی سێکتاریزمی گروپ
ام چاوەڕوانی سیاسی لە وەک زنجیرێکی قورس لە پراتیکیانەوە ئااڵبوو. سەرەنج
 ڕۆڵی پراکتیکی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی هێنایە خوارەوە.

 ەو بوو،ەه ەیزعەو مەئ ینۆڕیگ یشانس ئەم بزوتنەوەیە نداەڕیاپڕ ەللە کاتێکدا  
 یکەیەوەبزووتن یخستنەڕێو ب یاس یس  ینداەیم ەو چوو شتەیاگڕ ک ەڵخ ەب یستەد

 یتووش  یپەتر چ یکێجار "نیرەزئا یجەریئ" ەیەیخنڕە مەئبەاڵم  .ەویییەشوورا
 گرتنەڵستهەد   هۆکاری  ەبوو  ەمەکرد و ئ  دایستیالیس ۆس   یلید ەب  یدواە ب  انەڕگ  یژاوێگ
جارێکی تر کەوتنەوە دوای  و ،بوون یرەماوەو ج بوونیاس یس  یرەکتەکار ەل

 چوارچێوەی بەرتەسکی فکر و پراتیکی گروپی ڕۆشنبیری، کە بریتی بوو لە
 ی کریکار دوور دەخستەوەرەماوەج ەلیان ۆخ گروپانە ێک. دیسانەوە ئەمزمیڤیپاس 
سۆشیالیزمی نێو نووسراوەکان دەگەڕان و پشتیان کردە و    سڵیخا  کارێکر  یدوا  ەو ب

"ە. ئەم ١٩٩١شورایی و شۆڕشگێڕانەی بەهاری "هەرچی تەجروبەی کاری 
  کان ەکخراوڕێ  وێن  ەیشێک  ەب   بوونەدۆریو گ  ینەلەو ع  یاس یس   یکار  ەل  ەوەوتنەدوورک

 ە وەتر برد یکێجار یزمینۆمۆو ک یرابەس  یکێئامانج ەکرد ەیوەخوارەو کارکردن ل
  .ۆیخ یبوونیاس یو نا س  یتیەەاڵمۆنا ک یبڵقا
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و دەستپێکردنەوەی دەورەیەکی تری جیایی  ەستەه یوهشاندنه وهڵهه 
 ەو ئامانج یواوێشێرلەس  وەئ یمەرهەبکۆمۆنیستەکان و گروپەکانیان لەیەکتر، 

کارا و  ەستینۆمۆو ک ییشوورا ەیوەبزووتن یرانەاتنیبن ەل ەش ەب مەئ یییەرابەس 
 و ەرەب ەوو گروپەکانی ترە ەستەه ەل پەچ یبردن یگاێج ەبوو. ل کانهییرماوهجه
 ی بوونەن  یتەفرس   ەل  رگرتنەو سوودو  ییتیەەاڵمۆک  یرەتگڵەخاەو د  یاسیس   یێکزبیح

 ی چەک  کاندا،ەشار  ەل  عسەب  ەیوەکشان  ۆیه  ەکوردستان ب  ەل  تەاڵس ەت و دحکوومه
  .ەوەنیاەڕگ ەدواو وەرەب پەچ کەو ەمێئ
 ەل ەبوو، ک پەچ ەیدواو وەرەب ەوەانەڕگ وەل کێکیە ەستەه یوهشاندنه وهڵهه 
 یورانەد یان ڕسووەڵه یکڕۆناوه  ەیوەداچوونێپ ەب  پداەچ یتر یکانەکخراوڕێ

 یلەحفەم یکار یتیرو نه  تهییعالفه  یشووێپ یبڵقا ۆب ەوە انەڕو گ ان یشووراکان
  .بوو واوەت
بەاڵم کرانەوەی دۆخی سیاسی  ،سەرەڕای ئەم پاسیڤیزمەی گروپە کۆمۆنیستیەکان  

کوردستان هەڵسوراوانی کۆمۆنیستی هاندا بۆ چاالکی جەماوەری و پێکەوە 
کارکردنیان. دروستکردنی یەکێتی بێکاران کە بەدەست پێشکەری هەڵسوراوانی 

ی خۆیان بوو، دواتر گروپە کۆمۆنیستیەکانی هاندا بۆ شورایی و کۆمۆنیست
و ژنان و ڕیکخراوی کارمەندانی تەندروستی و  دروستکردنی ڕیکخراوەی ئاوارەکان 

کرێکارانی کارگە ئەهلیەکان و دروستبونی ناوەندی ئەدەبی و باڵوکراوەی جۆراوجۆری 
 کۆمۆنیستی لەدوای ئاوارەیی دەستی پێکردەوە. 

تر هەلسوڕاوانی کۆمۆنیست لەم کارە جەماوەریانەدا یەکیان گرتەوە  لێرەشدا جارێکی   
ەڵ دابەشبونی کۆمۆنیزمی کرێکاری بە گروپی جیاجیا و دژ و ئەمەش ناکۆکی لەگ

بەیەک نیشاندا، تا ئەو کاتەی لە ژێرفشاری پۆزەتیڤانەی مەنسور حیکمەت و حزبی 
و پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێراندا ئەم گروپانە ڕێگای یەکگرتن 

 کۆمۆنیستی عێراقیان قبوڵکرد. 
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 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق 
 
کەس، کە مەنسوری حیکمەت و کۆمۆنیزمی ١٠دا حزب لەالیەن ١٩٩٣لە ساڵی  

کرێکاری ئێران پەسەندی کردبووین، پێکهات. ئەمە هەنگاوێک بوو بۆپێشەوە و النی 
بزوتنەوە کۆمۆنیستیە یەکگرتوو بوو.    کەم لە ئاستی ڕێکخراوەییدا زۆربەی هێزی ئەم

بونی ڕیکخراوەیەکی نوێ کە هەموو بەاڵم ڕاگەیاندنی حزب یەکسان نەبوو بە دروست
بزوتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی و هەموو هەڵسوڕاوانی کۆبکاتەوە، بەڵکو ڕیکەوتن 
 بوو لەسەر بنەمای ئۆتۆریتەی مەنسور حیکمەت و خەتی کۆمۆنیزمی کرێکاری ئێران. 

هەربۆیە ئەم گروپانەش کە ئەم دوو خاڵە هاوبەشەیان هەبوو، بەاڵم بەرنامەیەکی  
اتیکی نوێیان دیارنەبوو کە چی بەم ڕێکخراوە نوێیە دەکەن؟ هەربۆیە دوای  پر

ڕیکەوتن لەسەر ڕاگەیاندنی حزب ملمالنێی گروپەکان لەسەر پۆستی کۆمیتەی 
دوای ئەمانەش ملمالنێی نێوان ناوەندی و پێکهێنانی ئۆرگانەکان دەستیپێکرد و 

 ێشا.  ڕابەری و کادر و پۆستەکان تا ماوەیەکی زۆر درێژەی ک
دوای دەخاڵەتی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران بەشێوەیەکی ڕێکخراوەیی ئەم  

کێشانەی دامرکانەوە و حزب وەک گروپێکی گەورەی تاک خەت و تاک مەیل دەستی 
م لە چاالکی جەماوەریشدا هەڵسوراوانی تری  کرد بە چاالکی جەماوەری و حزبی. بەاڵ

حزبەوە و ئەمەش بوە هۆی ئەوەی کە ناحزبی دەخستەژێر فشاری ڕینوێنیەکانی 
ناکۆکیەکانی ناو یەکێتی بێکاران بگاتە جیابونەوەی ئەم ڕیکخراوە جەماوەریە و  

نە جیابونەوەی حزبیەکان لە ناحزبیەکان. هەربۆیە بەرەبەرە ئەم ڕیکخراوە جەماوەریا 
زۆرتر ئەندامانی حزبی لەخۆدەگرت، بەاڵم چاالکی جەماوەریان سازدەدا وەک 

ندان و مەراسیم و ڕوبەڕوبونەوە لەگەڵ حکومەت و بەڕیوەبەری دامەزراوە خۆپیشا
 حکومیەکاندا.  
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لەناوخۆی حزبیشدا کێشە دەرونیەکان درێژەی کێشا و ئەو هەڵسوراوانەی جیاواز  
ەکردەوە ڕیگەیەک بۆ مانەوە و دروستکردنی لە خەتی ڕەسمی حزب بیریان د 

ناکۆکیە سیاسی و ڕیکخراوەیەکاندا نەبوو، هەربۆیە فراکسیۆن و هەڵکردن لەگەڵ 
هەموو جیاوازیەکی بۆچون و سیاسەت و پراتیک بە جیابونەوە کۆتایی دەهات.  
دواتریش کە کێشەکانی ناو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران دەرکەوتن ئەو خەت 

وە مایەی وە جیاوازانەی ئەوان و جیابونەوەی گروپەکانیان لەیەکتر بو بۆچون
 یابونەوە لە ناو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و کوردستانیشدا.  ج
 
 

 ٢٠٠٠شکستی  
 
کە بە "پیاو کوژی  ،یەکێتی نیشتمانی و بەتایبەت شەخسی نەوشیروان مستەفا 

و بزوتنەوەیەکی کۆمۆنیستی ونی حزب وبە بکۆمۆنیستەکان لە شاخ" بە ناوبانگە، 
ژنان    لەگەڵنی هەڵسوراوانێکی زۆر و ڕادیۆ و پەیوەندیەکانی حزب  وبوو  ئۆپۆزسیۆن  

 بەتایبەتیش  .  دا قەڵس بوونیەکێتی    و الوان لە کوردستان و ناوچەی ژێردەسەاڵتی
و گەشتی   ی ئێرانیلەگەڵ حزبی کۆمۆنیستی کرێکار ی حزبی ئێمەکاری هاوبەش 

دی و پەیوەن دژیی چەکداری ئەم حزبە لە کوردستانی ئێراندا ی گروپێکسەرباز
یەکێتی و  بەم هۆیەوەلەگەڵ جمهوری ئیسالمی ئێران.  وابەستەیی یەکێتی بوو

نەوشیروان بڕیاریان دابوو بە داخستنی بنکەکانی حزب لە سلێمانی و قەدەغەکردنی 
 دەرکەوتنی ئاشکرا و ڕەسمی حزب. 
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هاوسەنگی هێزی   سەبارەت بەسەنگاندنێکی هەڵە بوو  توشی هەڵبەاڵم حزب لێرەدا   
سیاسەتێکی دروستی نەگرتە بەر بۆ خۆالدان  ەو ،نێوان خۆی و یەکێتی نیشتمانی

کە یەکێتی بڕیاری لێدانی حزبی ئێمەی  ٢٠٠٠پێش لە ساڵی لەم ڕوبەڕوبونەوەیە. 
بەجێبونی ان لە جێهەموو ڕێگایەکی بگرتایەتە بەر بۆ خۆالدحزب  ویست بوو  ێپدابوو،  

لە مەیدانی سیاسیدا   ی حزبمانەوەتاکتیکی  و    ی شەڕفرۆشتنەی یەکێتیئەم سیاسەت
 پەیوەندی  نەمانیو  کانی حزبو پاشەکشە لە هەندێ مەیداندا وەک داخستنی بنکە

پێناو لە چونە ناو ئیرانەوە، لە  یارمەتیدانی حزبی کۆمۆنیستی ئێران ئاشکرا لە
هەرچۆن چەند جارێک ڕادیۆمان دادەخست لە  . ەرتایەتە ببگر پاراستنی هێزەکەیدا

ژێرفشار و هەڕەشەی لێدانی یەکێتیدا و ئەم سازشەمان بۆ ماوەیەکی کاتی دەکرد و 
 دواتر دەستمان بە چاالکی خۆمان دەکردەوە. 

لە مەیدانی  و ڕیگەی نەدا ی هێنایکۆمۆنیزمی کرێکار ی بەشەڕی یەکێتی شکست 
یەکێتی بۆ چەندین ساڵ وەک سەرکەوتوی شەڕ نێتەوە. سیاسیدا وەک هێزێک بمێ

مامەڵەی لەگەڵ حزبدا کرد و توانی چاالکیەکانی قەدەغەبکا. بەاڵم ئەوەی کاریگەری 
زیاتری دانا لەسەر ئەم شکستەی حزب، نەبونی خوێندنەوە و ئاسۆ و سیاسەت و 

 ەش کاتێک ستراتیژیەتێک بوو بۆ ئەگەری ڕودانی شەڕ و دوای شەڕەکەی یەکێتی. ئەم
ئیتر هیچ کاریگەریەکی کۆمەاڵیەتی  ، دەرکەوت کە بەبەستنی بنکە ئاشکراکانی حزب

 ،ئەم حزبەمان لە نێو کۆمەڵگەدا نەبینرا. ئەمەش کێشەی سەرەکی حزبی خستەڕوو
کە خاوەنی هێزێکی کۆمەاڵیەتی و پێگەیەکی سیاسی لەناو جەماوەری کرێکار و 

خۆی بەستوە، کە ئەمەش هێزێکی پشتی بە ئەندامانی تەنیا زەحمەتکێشدا نیە و 
سنوردار بوو، وە جێگای بەراورد نەبوو لەگەڵ هێزی میلیشیایی و جەماوەری 

 یەکێتیدا. 
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ئەو دەڵێ   .ەم شکستەی ئێمەئ  ە لەسەرمەنسور حیکمەت لێکدانەوەیەکی تری هەبوو 
و به  وسوڕاینڵدهدا هه کوردستانی عیراق له ئێمه که وهو شیوازهبڕوای من به  به"

 کێتیی یهالمارهو پهبوو ئهنگ یان زوو دهر، درهبه  گرتبوومانه  ئێمه که  وهیهئاراسته
راوێزی کی ڕۆتینی پهیه وهی حزب ببینین. کۆمۆنیزم ناتوانێت جوواڵنهکشهو پاشه

 ن"و له "هه میشهکان ههبۆرجوازیه  کو حزبهوه بیت، که ڵگایانه کۆمه م جۆرهئه
ن.  دهخۆیان دهی وهمانه  به درێژه لگایانه م کۆمهدیکی ئهرسهند ده راوێزی چهپه

هینن، وێت، یان شکستی پێدهرکهبێت سهیان ده  دا ڵگایانه کۆمه م جۆره کۆمۆنیزم له
ۆرمێکی و ننگین. خاڵێکی هاوسهکهی پێدهکشه ، یان پاشهوی بکات بیت پێشڕهیان ده

وتوو،  دواکه وواڵتانێکی بۆ کۆمۆنیزمی ڕادیکاڵ له و ئاساییندین ساڵه هی چوهمانه 
. ، بوونی نییهاڵتدارهسهرست تیایاندا دهپهرژیمی سیاسی کۆنه  ورییرکوتگهسه که

تی رجی تایبهومهلهۆی ههت بهتایبه   ڵکو بهکی گشتی، بهیهشیوه  ک بهکۆمۆنیزم نه 
 و بهاڵتی سیاسیسهی دهلهسهمه ، به وهیانه و هاوشێوهو عیراقانکو ئێروواڵتانی وه 

ی لهسهمه  ند بهیوه. کۆمۆنیزمی بێ په گرێی خواردووه  وهی سیاسیهتواناو هێزی کرده 
ستی تی، بااڵدهاڵیهی نفوزی کۆمهلهسهخوازێت مهنه ، کۆمۆنیزمێک کهوهاڵتهسهده
 "و" .شکسته حکوم بهی خۆیدا دابنێت، مهلهپه جێندای بهئه له تو حاکمیهیاسیس 

کام   و بهیه ڵگا ههرحێکیان بۆ کۆمهچ ته بڵێن که وهبێ ئهکان ده کۆمۆنیسته 
ن. حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی عیراق پێی بگه بڕیاره  نگاوانه کام هه داو بهقۆناغانه 

 ".ییهی نم ئاسۆیهئه
ی و مایه رهکێنهبڕوای من زۆر ڕاچڵه به تێک کهواقعیه"اسەکەیدا دەڵێ؛ لە درێژەی ب

کوردستان   له  وتی ئێمهساڵ ڕه  ده  کی نزیک بهیهورهی ده. بۆ ماوهرگرتنهرس وهده
 به  که ڵسوڕان بکات. بۆی کراوه و ئاشکرا ههکی یاسایییهشێوه به  که بۆی کراوه 

، وهباڵوبکاته بێت، ڕۆژنامه فیزیۆنی ههلهو تهرا ڕادیۆو ئاشکی یاساییوهشێ
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ربازی پێکبهێنێت. هیچ شتێک ڕێگری بێت، هێزی سهی ئاشکرای ههنووسینگه
ندیمان  یوهس ڕیگری دروستکردنی په. هیچ کهبووهنه  وه کرێکارانه  ندگرتنمان به یوهپه
ی ڕێکخراوه که تواناماندا بووه  و لهبووهتمان هه مۆڵه . ئێمهبووهڵک نهڵ خهگهله
 تهم بابهرجێکی لهومهلو ئاشکرا پێکبهینین. میتینگی ئاشکرا دابنێین. ههریماوهجه

ئێران. حزبی  بۆ خودی خۆمان له  ، بۆ نموونه ونێکهکان خهکۆمۆنیسته  بۆ زۆرێک له
 ورهک ڕووداوێکی گهریوان وهمه  کانی لهی هێزهاوهبوونی کورتمئێران، ئاماده  له  ئێمه
ی وو ڕۆژ، بۆ ماوهعات، شهسه  ٢٤  سلێمانی ئێمه  گێڕێت. لهنگی بۆ دهو ئاههبینێتده
ی ها درێژه اڵهکوردستان س   له  مهئێ *"ریبووین. "شوبات تا ئۆکتۆبهند ساڵ ئامادهچه

 "یشتین؟کوێ گه کێشا، به 
ی تا ئێستا وه. ئهوهینهستپێبکهنوێ دهرلهبێ سهده ڕاستیدا ئێمه بڕوای من له  به "

 که یه وهئه ی ئێمه. کێشه ییترهکی بناغه یهوهبیناکردنه  ماتریاڵێ دووباره  کردوومانه 
 . لهو ڕادیۆوه ندام و ئهو نووسینگهگا باره و له ینکهت پێ دهس ده وهڕێکخستنه له

تی اڵیهرکی کۆمهوئهلهسهومهو کارو ئاسۆو ستراتیجتسیاسه بێت لهحاڵیکدا ده
و تسڵهو خهینست پێ بکهعیراق ده له وهی کۆمۆنیزمی کرێکارییه وهجوواڵنه

و و ستراتیژهم ئاسۆر ئهگه هربکێشین. ئده ێوهوکانی ڕێکخراوی خۆمان له رکهئه
بن،  گرن ههر دادهسهو پێی لهیه ڕیان پێیان ههقووڵی باوه به س کهک کهیه ژماره

م هیچ ودهبن ئهر نهگهین، ئههێز دروست بکهو حزبێکی بهوهکرێت جوواڵنهده  وکاته ئه
ی وهسستبوونه  ر بهنێت بهلی ناتوامهکی عهکاریه و ئامادهشکیالتیکی تهیهجووڵه

 261"  .عیراقدا بگرێت له وتی ئێمهڕه
 

 
  حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عیراق تیرایە ڵ ڕابە گە لە وهیاداشتێک بۆ کۆبوونە مەنسور حیکمەت ،  261

http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

 

http://hekmat.public-archive.net/ku/3833ku.html#N1
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چونکە کەسێک کردویەتی کە خۆی ئەم حزبەی لە ساڵی ! ئەم قسانە سەیرن  
دەڵێ کە ئەم حزبە سیاسەت و ستراتیژ و  ەساڵ دوای ئەو ٧دامەزراندوە و ١٩٩٣

انی خەڵکی نەخشەی نەبوە و تەنانەت کەسانێکی نەبوە کە چارەنوسی خۆی بە ژی 
 دەبێ بزانین کێشەی ئەم لێکدانەوەیە لە کوێدایە؟ کوردستانەوە گرێدابێت؟

ئەم لێکدانەوانە لەسەر کێشە گشتیەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستانە   یەکەم ؛
ساڵ بڕیاری   ٧ناڵێ لەسەر ئەوەی بۆچی یەکێتی لەو بەروارەدا و دوای  و هیچ

ئەم شکستە و هێرشی یەکێتی تەنیا کێشە ئەگەر هۆی  دنی حزبی داوە؟انشکتێک
بۆچی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری   گشتیەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری عێراق بوو، ئەی

نەی لەسەر حزبی ساڵەدا ئەم باس و خااڵ ٧ئێران و خودی مەنسور حیکمەت لەم 
نەبوو بۆ بەرگرتن بەم   انو هیچ پێشنیارێکی یانکرد ونەیانوت ئێمە لە عێراق نە

 شکستە؟ 
بە بڕوای من ئەم خۆ الدانە لە دەست نیشان کردنی هۆکاری هێرشی یەکێتی و  

 شکستی ئێمە لەو شەڕەدا.
ەی ئایا پەیوەندی نێوان ئەوهەر بۆیە  دەبێ پرسیاری جدی بکەین، وەک ئەوەی  
ک ڕووداوێکی ریوان وهمه  کانی لهی هێزهبوونی کورتماوه ئێران، ئاماده  له  حزبی ئێمه"

" لەگەڵ بڕیاری یەکێتی و نەوشیروان بۆ گێڕێت.نگی بۆ دهو ئاههبینێتده ورهگه
لێدان لە حزبی ئێمە و نەهێشتنی بنکە و بارەگاکانمان چ پەیوەندیەکی بەیەکەوە 

ەزانین کە یەکێتی لەژێرباڵی جمهوری ئیسالمی ئێراندایە بونی  هەیە؟ لە کاتێکدا د
ارەگاکانی ئێمە و یارمەتیدانیان بۆ  کادری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئیران لە ب

جەولەی سەربازی لە کوردستانی ئێراندا چ مەترسیەک بۆسەر بارەگاکانی حزبی ئێمە 
ئەم ملمالنێیەمان هەیە؟  ئایا ئێمە توانای چونە ناو  ەو ،لە سلێمانی دروست دەکا

ئەم پرسیارە نە الی حزبی ئێمە دروست بوو و نە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئیران 
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و مەنسور حیکمەتیش گرنگیان پێدا و مامەڵەیەکی بەرپرسیارانەیان لەگەڵدا کرد. 
شەڕی یەکێتی لەگەڵ حزبی دیموکرات و پەکەکە لەگەڵ حزبی دیموکرات و هێرشی 

دا هەموویان نیشانمان دەدەن کە  ٢٠١٩ولە١٩٩٦کۆیە لە جمهوری ئیسالمی بۆ 
ن لەگەڵ یەکتر هەیە و چۆن  جمهوری ئیسالمی و یەکێتی چ پەیوەندیەکی ستراتیژیا 

ئامادەی هێرش و پەالماری چەکدارانەن بۆسەر هەر الیەنێک چاالکی سەربازی و 
 گەشتی چەکدارانە لە ئێراندا سازبدەن. 

وو لەسەر چۆنیەتی هاوکاریکردنی حزبی  سەنگاندنێکی نەبڵحزبی ئێمە هە 
انمان لە کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران لە چوارچێوەی توانا و پاراستنی بارەگاک

سلێمانیدا و خۆدورخستنەوە لەشەڕێک کە یەکێتی بە ئێمەی فرۆشت؟ بێگومان حزبی 
ویستە هاوکاری و پەیوەندی خەباتکارانەی  ێئێمە وەک هێزێکی ئینترناسیونالیست پ

هەموو کۆمۆنیستەکانی ئێران و واڵتانی تر هەبێ و ئەمە بەشێک لە ناسنامەی لەگەڵ  
ە دەبێ لە چوارچێوەی پێویستیەکانی خەباتی چینایەتی ئێمەیە، بەاڵم ئەم هاوکاریان

کرێکارانی کوردستان و ملمالنێی لەگەڵ حزبە دەسەاڵتدارەکانی کوردستاندا 
سەر چاالکی و دەرگیری حزبی ئێمە بچێتەپێش و کاریگەریەکانی ئەم پەیوەندیانە لە

ت کێشەی ئەم هەڵسەنگاندنەی مەنسور حیکمە لەگەڵ یەکێتیدا هەڵسەنگێندرێ.
دا  بەالی ئەم خاڵەدا ناچێ و هیچ حسابێکی بۆ ٢٠٠٠لەسەر شکستی حزبی ئێمە لە  

 ناکا لەم شکستەی ئێمەدا.
لە  کوردستانی کرێکاری کە کۆمۆنیزم ی حیکمەتیزمئەم تێڕوانینە دووەم؛

نەوەدەکانی سەدەی بیستدا دەیتوانی دەسەاڵت بەدەستەوەبگرێ و ئەم کارەی نەکرد  
هیچ بنەمایەکی تیۆری نیە و پشتی بە کە کدانەوەیەکە لێ، بۆیە شکستی هێنا

لێکدانەوەی هەلومەرجی سیاسی و ئاستی خەباتی چینایەتی چینی کرێکار و توانای  
 وەش تی کرێکاری عێراق نەبەستوە. ئەسیاسی و ڕیکخراوەیی حزبی کۆمۆنیس
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 قسەیەکی گشتیە کە دەتوانین هەموو کات بۆ کۆمۆنیزم بیکەین کە دەبێ بورژوازی
لەدەسەاڵت البەرێ ئەگەر نا شکست دەخوا. ئەو فرسەتەی مەنسور حیکمەت باسی 

یدان و هێشتاش کۆمۆنیزم دەتوانێ لە کوردستاندا   رەمائێستا لەدەیەی چو  ، ئێمەدەکا
بنکە و بارەگای هەبێ و ڕادیۆ و ڕۆژنامەی هەبێ، کەواتە ئەم لێکدانەوەیە  ببێ و

 و ئاساییندین ساڵهی چهوهو نۆرمێکی مانهینگخاڵێکی هاوسهکوێی ڕاستە کە دەڵێ "
رژیمی سیاسی  ورییرکوتگهسه وتوو، که دواکه وواڵتانێکی بۆ کۆمۆنیزمی ڕادیکاڵ له

سەرەڕای بونی  "؟ کۆمۆنیزم ئەمڕۆ.، بوونی نییهاڵتدارههس رست تیایاندا ده پهکۆنه 
و میسر و تونس وتورکیاو ڕژێمی سەرکوتگەر و کۆنەپەرست لە کوردستان و عێراق 

دەیان واڵتی ترهەیە ، هەربەو شێوەیەی کۆمۆنیزم لە ئەوروپای سەدەی نۆزدەشدا 
ەشێکی دانەبڕاو  کۆمۆنیزم وەک بهەبوو سەرەڕای حکومەتی سەرکوتگەری بورژوازی.  

لە خەباتی چینایەتی کرێکاران دژی دەسەاڵتی سەرمایەداری بەپێی هاوسەنگی هێز 
شێوازی جیاجیادا خۆی نیشان دەدا و دەتوانێ بە نهێنی یان   و دۆخی دەسەاڵت لە

بەئاشکرا دەرکەوێ و لە ڕێرەوی گەشە و بەهیزبونی بزوتنەوەی کرێکاریدا کۆمۆنیزم  
اتێکدا کرێکاران ئامادەن بۆ شۆڕش کۆمۆنیزم دەتوانێ و دەتوانێ گەشە بکا و لەک

مێک دەتوانێ خۆی بۆ دەبێ خۆی گرتنە دەستی دەسەاڵت ئامادەبکا. بەاڵم کۆمۆنیز
دەسەاڵت ئامادەبکا کە ڕیشەی لەنیو کرێکاران و کۆمەڵگەدا جێگیر بوبێ و لەو  

کا بۆ گرتنی پرۆسەیەدا هێزی کۆمەاڵیەتی و ڕیکخراوی خۆی نیشان بدا و ئامادەی ب
مادام دۆخێکی کراوە "ەوەی کە  مەنسور حیکمەت لەسەرئ  دیدگایدەسەالت. هەربۆیە  

ی دەیتوانی ی ستاندا هەبوو و وە حزبی کۆمۆنیستی کرێکارلە کورد٢٠٠٠بۆ١٩٩١لە 
،  بوونە. بۆچونێکی واقعی  "دەسەاڵت بگرێ و چونکە ئەم دەسەاڵتەی نەگرت تێکشکا

دایە دەست نەهیچ نەخشەیەک و بەرنامەیەکیشی شکستەشدا  دوای ئەو لە هەربۆیە
 کۆمۆنیزم کە چی بکا؟
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، کە مەنسوور  یەی لەو دەیە ئەگەر کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان سێیەم؛
دۆخی "دەسەاڵت بۆی کراوەتەوە" و دەرگای  حیکمەت وەسفی دەکا بەوەی کە، 

بەهیچ شوێنێک وە!، بۆچی وبی ڕوسیا "شوبات تا ئۆکتۆبەر"شۆڕشگێڕانەی 
نەگەیشتت؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە دیسانەوە بەهۆی نەبونی "ڕابەری دەرەجە یەکی 

نی ستراتیژی و "وەاڵمنەدانەوە بە کێشەکانی خەڵک لە ناوحزبی عێراق" و"نەبو 
م ئه  هتد.. بەکورتی" کۆمەڵگە لەوانە ژنان و رفراندۆم و "نەخشەی ڕیکخراوەییە"و

اڵتی سهموو دهبوو هه، دهتی ببردایهڵمهاڵت ههسهبۆ ده هو ڕادیکالشۆڕشگێڕ ئۆردوه
انە لە بەڵگەی قس هەموو ئەم"! بەاڵم .ستی درێژ بکردایهو بۆ گرتنی دهبخواستایه

کۆنگرە و پلنۆم و کۆبونەوەکانی حزبدا هەبوو و مەنسور حیکمەت و ڕابەری 
کخراوێکی سیاسی ێب وەک ڕسینیدا. حزوکۆمۆنیزمی کرێکاری ئیران بەشداربون لە نو 

کخراوە جەماوەریەکانی ژنان ، مامۆستایان، خوێندکاران و کرێکارانی بیناسازی ێو ڕ
 کەواتە کێشەکە لە کوێدایە؟  ون.وهەب ..وهتد

 بۆچی ئەو نەخشەیەی مەنسور حیکمەت باسی دەکا کە " ٢٠٠٠لەدوای شکستی  
ر سهو پێی لهیهڕیان پێیان ههاوهقووڵی ب به س کهک کهیهو ژمارهو ستراتیژهئاسۆ
ۆچی " بینهێز دروست بکهو حزبێکی بهوهکرێت جوواڵنه ده وکاته بن، ئه گرن هه داده

عیراقدا    له  وتی ئێمهی ڕهوهبوونه   سست  ر به بهدروست نەبوو ؟ وە بۆچی  نەتوانرا "
 "؟ بگرێت

 
ەند کۆنگرە و چەندین  ساڵ دوای ئەم نەخشانە و گرتنی چ٢٠بۆچی لە  چوارەم؛ 

پلنۆمی تر کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان هەر لە گروپێکی پەراوێزی کۆمەڵگەیە 
و حزبێکی بەهێز دروست بکەین؟ بۆچی تەنانەت حزبی عێراق و و ناتوانێ جواڵنەوە  

کوردستان چەندین جیابونەوەی تری بینیوە لەژێر کاریگەری جیابونەوەکانی 
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ن و ساڵی پاریش لەژێرناوی توندکردنەوەی حزبیەتدا،حزبی کۆمۆنیزمی کرێکاری ئیرا
کە   ،ەحریرداکۆمۆنیستی کرێکاری عێراق بوبەدوو بەشەوە و تەنانەت لە مەیدانی ت

الوان و بێکاران و ژنانی ئازادیخواز و شۆڕشگێڕ پێکەوە یەکگرتوانە دژ بە دەسەاڵتی 
گروپە هەریەکە خێمەی هەڵداوە و چاالکی دەکەن   ئیسالمی دەجەنگن، کەچی ئەم دوو

هیچ کێشەیەکیشیان نیە لەم هەر دوو الیان لە دوو دنیای جیاوازی خۆیاندان و 
ئەم کتێبەشدا دیسانەوە گروپێکی تر بە ناوی نووسینی لە کاتی نەوەیە؟ وجیابو

 "ئاراستەی مارکسیستی هاوچەرخ" لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق جیابوونەوە. 
 
 جاریکی تر دەپرسین کەواتە کێشەکە لە کوێدایە؟هەربۆیە  
 
کێشەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە ئێراندا لە کوێدایە؟ لە کاتێکدا مەنسور ئەی  

ئێمە نەمان بوە و گوایە موو ئەم خااڵنەی بۆ حزبی عێراقی ڕیزکرد کە حیکمەت هە
سیاسەتمەداری دەردەجە یەک نەبووین، خۆ ئەمانە لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

بۆچی کۆمۆنیزمی و، ئەی حزبەکەی لیدەری دەرەجە یەکیشی هەبوئێراندا هەبوو، 
ە پرسیارێکە ڕوبەڕوی نەگەیشتوە؟ ئەم  "حزبی سیاسی"سەدە بە    کرێکاری دوای نیو

کوردستانی عێراق بەڵکو لە کوردستانی   نەک تەنیا لە  ،کۆمۆنیزمی کرێکاریە بەگشتی
ی یرانیش؟ ئێمە لە بەشی پێشودا لەسەر کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکارێئێران و لە ئ

کوردستان   یبۆ حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری   ئەوانە بنەماکانی کێشەی  قسەمان کرد و
 . یشنو عێراق
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٢٣ 
 

 کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاریی کوردستان و عێراق 
 

 
بێگومان کۆمۆنیزمی کرێکاری کوردستان و عێراق هەمان کێشەی بنەڕەتی هەیە کە  

دا لەسەر ئەم ەکانی پێشووسەرجەم کۆمۆنیزمی کرێکاری هەیەتی و ئێمە لەبەش 
ێراق و کێشانە دواین. لێرەدا ئەو کێشانەی تایبەتن بە کۆمۆنیزمی کرێکاری لە ع

بەتایبەتیش لە کوردستان باس دەکەین لە ژێر ڕۆشنایی ئەو مێژوو و هەڵسوڕانەی 
 کە لەبەشی پێشودا خاڵە سەرەکیەکانیمان باسکرد. 

 
 یەکەم؛ پشت نەبەستن بە تەجروبەی سیاسی  

 
بەاڵم هیچ   ،ی لە کوردستان تەجروبەی نزیک چواردەیەی هەیەیرێکارکۆمۆنیزمی ک 

  ، ری و سیاسی لە ناکامیەکانی ئەم بزوتنەوەیە نەدراوەتەوەکات ئاوڕێکی جدی تیۆ
ئەنجام سەرەڕای گرنگی مێژوویی و سیاسی ئەو چاالکیە سیاسی و جەماوەریانەی کە  

راوە. ئەم کەم بایەخیە بە لێکۆڵینەوە لە هۆکارەکان و ئەنجامەکانی ناکامی سیاسی د
"سەرکوت وبااڵدەستی   کخراوەیی و خۆبەستنەوە بە هەندێک چەمکی دۆگمای وەکێو ڕ

"سواربونی شەپۆلی  جەماوەر پێیان"،حزبە ناسیونالیستەکان و خۆشباوەڕی 
ناڕەزایەتی جەماوەر لەالیەن ئۆپۆزسیۆنی ناسیونالیستی و ئیسالمی" ، "نەبونی حزبی 
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سیاسی و کۆمەاڵیەتی" ، "نەبونی ڕابەری دەرەجە یەکی سیاسی و نائامادەیی ڕابەری" 
ەباتی وانن هیچ بنەمایەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری دۆخی خو هتد. ئەمانە نات

و الوازی و ناکامی بەردەوامی هەوڵی  چینایەتی کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش
ئەنجامی ئەو بەرڕۆشن بکەنەوە و بەڵکو خۆیان    کۆمۆنیستەکان لە گۆڕینی ئەم دۆخە 

 دۆخەن.  
 " کۆمۆنیزمی کرێکاری"ێگەیشتنی  تدیدگا و  ئەم کەموکوڕیە تیۆریە سەرچاوەکەی لە   

گدانەوەی جێگا و ڕێگای کۆمەاڵیەتی "کۆمۆنیزمی کرێکاری"  ، وە ڕەندایە لە کۆمۆنیزم 
یە، وەک یەکێک لە گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکانی چینی کرێکار لە کوردستان و  

پراتیکی گروپێک کە  . ئەم تێگەیشتنە پێی وایە کە کۆمۆنیزم بریتیە لەعێراقدا
و دەیەوێ لە  دەکا پروپاگەندە و هاندانن بۆ بەرنامەیەکی سادە و گشتی خەریکی

ە دەست و کۆمەڵگە ێتبەو هێزەی کە دەسەاڵت دەگر ێڕێگەی گرتنی ئەندامەوە بب
. لەم تێڕوانینەدا لێکدانەوەی دۆخی ئابوری و سیاسی و ئاستی گەشەی ێدەگۆڕ

. هەر ت نیەچینی کرێکار و کێشەکانی بەردەم خەباتی چینایەتی پێویس
هیچ بەرنامەیەکی پراتیکی بۆ لە ئەنجامدا  ،لێکدانەوەیەکی سادەش کە دەکرێ

خەباتێکی ڕۆژانە و سەراسەری کە چینی کرێکار و فەرمانبەر و توێژە کەمدەرامەتەکان  
هەمیشە کۆمەڵیک لێکدانەوەی گشتی و ئەنجامگیریەکی سادە و  .لێ هەڵناهێنجرێ

و لە کۆتایشدا هێزی حزبی بانگەوازدەکرێ  ەکرێدچون یەک بۆ هەموو قۆناغەکانی 
 ردنی. بۆ جێبەجێک

ساڵی تەمەنی حزب و کۆمۆنیزمی کرێکاریدا بگەڕێی بۆ هاوشیوەیی ٤٠-٣٠ئەگەر لە   
ئەم ڕەچەتە حزبیانە بێگومان زۆربەسادەیی کۆپی پەیستی ئەم بڕیار و بەیاننامانە  

سیاسەتی یارنامانە بوبێتە بەاڵم زۆربەدەگمەن دەبینی کە یەکێک لەم بڕ دەبینی.
ێکی کوردستانی پێ گۆڕدرابێ. بەگشتیش ئەم بزوتنەوەیەکی جەماوەری کە دۆخ
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نەک پێشڕەوی   ،لێکدانەوانە کەوتنەدوای ڕوداوەکان و هەڵسەنگاندنی شکستەکان بوە
 بۆ گۆڕینی دۆخێک و کۆکردنەوەی هێزی جەماوەری بۆ ئەنجامدانیان.  

ان و یەکێتی بێکاران و ژنان و ئاوارەکان و  سەرەڕای گرنگی تەجروبەی شوراک 
لەگەڵ ئیسالمی سیاسی و رفراندۆم و دروستکردنی شانە و کۆمیتەی  ڕوبوڕوبونەوە

گواستنەوەی ئەم تەجروبانە بۆ ناو جەماوەری کرێکار و کێشە لە بەاڵم  حزبی،
  پێویستی بە دروستکردنی پەیوەندیەکی کە بۆ ئەم کارە  زەحمەتکێش و الوان و ژنان  

ەم تەجروبە سیاسیانەی لە ڕیگای ئ .توندوتۆڵ و ڕیشەداکوتاوە لەناو ئەو چینەدا
ئاستی تواناییە پراتیکی و کرێکاران و ناڕەزایەتیە جەماوەریەکانەوە دەتوانرێ 

تا ئاستی گروپی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیستی  ە ببرێتە سەرسیاسیەکانی ئەو جەماوەر
انگرتن، خۆپیشاندان، دروستکردنی ەش لە ڕێگەی سازکردنی مکارە چینەکە. ئەم

  ، کگرتوکردنی چینەکە لە ئاستی لۆکاڵ و سەراسەریدا دەبێڕیکخراوی جەماوەری و یە
نەک لەڕێگەی چاالکی ئاکسیۆنی حزبیەوە و گرتنی بەردەرگای حکومەت و 

وەک  .  یان باڵوکردنەوەی بەیان و بڕیارنامەوە  پارێزگارەکان لەالیەن ئەندامانی حزبەوە
بین لە ڕاست و لەناو جەماوەر و بە پراتیکی جەماوەر دڵنیا دەەکان ئێمە کۆمۆنیست

کە بزانین ئایا ئەمە لەگەڵ ئاستی توانایی فکری   ،دروستی سیاسەت و نەخشەکانمان
،  و پراتیکی ئەم چینەدا دێتەوە و هێزێکی مادی چینایەتی هەیە بتوانێ ئەنجامی بدا

ێکی دابڕاوە لە جەماوەر. وەک گرامشی یان تەنیا چاوەڕوانیەکی بێ بنەمای حزب وە
  بە   بینینی توخمە بنەڕەتی و هەمیشەییەکانی پرۆسەیەکەتوقع،  و    دەڵێ "چاوەڕوانی

چاوەڕوانیەک بەرنامەیەکی هەیە کە بۆسەرکەوتنی شتێک کاردەکا و   ڕۆشنی. هەر
  262چاوەڕوانی توخمێکی بەشداری ئەو سەرکەوتنەیە." 
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یەدا لەسەر بنەمای  نیو سەدە لەم نزیک بەئایا چاوەڕوانیەکانی حزبی ئێمە  
لێکدانەوەی توخمە بنەڕەتی و هەمیشەییەکانی خەباتی کرێکارانی کوردستان بوە، 

سەرمایەداری پیویستە "یاخود ئیلهامی لەبەرنامەیەکی سادەی حزبەوە وەرگرتوە کە  
مەنسور  "؟ ئەم چاوەڕوانیەی "بە شۆڕشێک بڕوخێ و کۆمۆنیستەکان دەسەاڵت بگرن

دەرگای دەسەاڵت بۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری  ٢٠٠٠تا ١٩٩١ پێی وایە لە " کەیکمەتح
لە ئارادا بوە، بێگومان لە کوردستان کراوەبوە و "شوبات تا ئۆکتۆبەری ڕوسیا" 

ئەم  . ئەوبەرنامەکەی ئەوەیە کە بەم هێزە چەند سەد کەسیەوە دەسەاڵت بگرێ
  ی عێراقدا ی لە کوردستاننیستەکانچاوەڕوانیەی لە ئیمکانی بونە هێزی یەکەمی کۆمۆ 

بۆیە الی خۆیەوە پێی وابوە ئەگەر هەموو ڕابەری حزبی کۆمۆنیستی هەر .هەبوە
 کرێکاری عێراق خاوەنی ئەم چاوەڕوانیە بونایە سەردەکەوتن.! 

لێرەدا چاوەڕوانیەک بوەتە پێوەری سەرکەوتنی کۆمۆنیستەکان کە واقعی نەبوە و   
کخراوەیی کۆمۆنیزم  ێاسی و ڕتوانای کۆمەاڵیەتی وسیلەسەر هیچ بنەمایەکی واقعی 

هیچ بەڵگەیەکی واقعی نیە بۆ سەلماندنی ئەوەی کە کۆمۆنیزم بەپێی  .دانەمەزراوە
ئاستێکی سیاسی و جەماوەری کە لە کوردستاندا هەیبوە هێزی سێهەمە و دەتوانێ 

الی مەنسور   ببێتە هێزی یەکەم و دەسەاڵت لە پارتی و یەکێتی بسەنێ. ئەم پێوەرانە
وەرێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی نیە، بەڵکو چاوەڕوانیەکی ناواقعی هێزی حیکمەت پێ

لەخۆی. ئەم چاوەڕوانیەش لەسەر بنەمای تێگەیشتنێکەوە هاتوە   ی حیکمەتیزمەگروپ
کە ئەم کۆمۆنیزمی کرێکاریە مادام نوێنەری چینی کرێکارە، ئاستی ئامادەیی خۆی 

دیاری دەکا. ئەم لێکدانەوە ی گرتنەدەستی دەسەاڵت رادەی ئەم  گروپە پرۆسەیو ئ
 

 
https://www.marxists.org/archive/gramsci/prison_notebooks/modern_prince/ind

ex.htm 
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پێش لە تەجروبە عەمەلیەکان و دوای ئەو  ،و چاوەڕوانیانەی ئەم گروپە لەخۆی
تەجروبانەش نەگۆڕن و ئەم تەجروبانە هیچ کاریگەریان لەسەر ئەم پرۆسەیە نیە.  
هەربۆیە کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان هیچ کات گرنگی لێکدانەوە لەو 

ە پێوەرێک بۆ سەرکەوتنی. لەکاتێکیشدا لەم تەجروبانەدا  ەجروبانەی خۆی نەکردۆتت
شکستی خواردوە و بەئاکام نەگەیشتوە لە کۆکردنەوەی هێزێکی جەماوەری ڕێکخراوی 

، ئەمەش هیچ کێشەیەکی لە دەزگای فکری و بەرنامەی عەمەلیدا بۆ دروست داچینەکە
پێیە دەبینین  سەتەکانی بکاتەوە. بەمنەکردوە تا بیر لە گۆڕینی تاکتیک و سیا

بڕیارنامە دەرکردن و ناکامی  سیاسەتی سۆشیالیستی ودانانی بەرنامە و"پرۆسەی 
یەک ئەڵقەی داخراوە، کە لە کۆتاییدا تاکە ئەنجامگیریەک کە لێیدەکرێت  "پراتیکی

چاوەڕوانی و باوەڕبونی ڕابەری "سیاسەتی سۆشیالیستی غائیب بوە" و ئەوەیە کە 
ی دەرەجە یەکی سیاسی" لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری خۆی کەم بوە و "کەسان  بە

کوردستان و عێراقدا نەبوە و ئەمەش بێباوەڕی ئەم ڕابەریەی بە پراتیکی سیاسی و 
تەجروبە عەمەلیەکانی خۆی زیادکردوە و هیچ کات هەوڵێکی تیۆری جدی نەداوە بۆ 

سەدەی  وچارەسەرکردنیان لە نی لێکۆڵینەوە لە کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و
 خەباتی سیاسی و عەمەلیدا.

خودی بزوتنەوەی  نەبەستن بە تەجروبەی سیاسی نمونەیەکی بەرچاوی ئەم پشت 
و دەرچونی   ١٩٩١کۆمۆنیستی لە کوردستانی عێراقدا، تەجروبەی دەورانی شوراکانی  

یە بە دوبارەی بە عسە لە کوردستان. وەک پێشتر باسمان کرد ئەم بزوتنەوە
خۆی لەم دەورەیەدا چەند هەنگاوێکی پێشڕەوانەی نا لە بواری تەجروبەی سیاسی 

کاری جەماوەری و یەکگرتوبونی کۆمۆنیستەکان لە شوراکاندا و هاوئاهەنگی دواتری 
نێوان گروپەکان و درێژەدان بە چاالکی ئاشکرا و شۆڕشگێڕانە لە کاتی نەمانی بەعس 

ئیرەجی ئازەرین و بێ  و ئاسان بە ڕەخنەیەکی لە کوردستاندا. بەاڵم زۆر سادە



 کۆمۆنیزمی نوێ 

315 
 

دەنگی "کانونی کۆمۆنیزمی کرێکاری"، و وەک دەڵێن بێ دەنگی نیشانەی ڕازیبونە، 
بزوتنەوەی ئێمە و زۆربەی هەڵسوراوانمان پشتمان لەم تەجروبە سیاسیەی خۆمان 
کرد و هەموو کاری شۆڕشگێڕانەی دەستدانە چەک و بەشداری ڕاپەڕین بۆ ڕوخانی  

اوەر لە شوراکاندا و ڕاوەستانەوە بەرامبەر بە هەڕەشەی بەعس و کۆکردنەوەی جەم
یەکێتی نیشتمانی لە شوراکان و چونە سەنگەری بەرگرتن بە گەڕانەوەی بەعس و 
گیان لەدەستدان لەو پێناوەدا و دواتریش گەڕانەوە لە ئاوارەیی و کۆکردنەوەی هێزی 

نانی کۆمیتە پەڕاندنی بەعس و پێکهێکۆمۆنیستەکان و بەشداریکردنەوە لە دەر
شۆڕشگێڕەکان و دەستدانەوە کاری جەماوەری، هەموو ئەم تەجروبە پڕبایەخانەمان،  
کە دەیتوانی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە پەراوێزبون و ناسیاسی بوون و سێکتاریزم  
ڕزگاربکا، خستە الوە و پاسیڤیستانە کەوتینە دوای ڕەخنەیەکی بێ بنەمای 

و بەبێ لێکدانەوەیەکی واقعی کە سیاسەتی ۆشیالیستی غائیب بوە" "سیاسەتی س 
سۆشیالیستی چیە؟ بۆچی ئەو کارە سیاسی و جەماوەری و چەکداریانە و  
دروستکردنی شوراکان سۆشیالیستی نیە؟ سۆشیالیزم مەگەر پراتیکی کرێکاران و 

 تەکان نیە لە هەلومەرجێکی دیاریکراودا بەپێی توانایی سیاسی وسکۆمۆنی
چینەکە؟ بۆچی هەڵوێستگرتنی ئێمە دژی شەڕی ئەمریکا و عێراق ڕیکخراوەیی 

سۆشیالسیتی نەبوە ئەگەر ئێمە دژی ئەو شەڕە بوبین و دواتر لە ئەنجامی شەڕەکەدا 
دەستمان دابێتە چەک و بەشداری ڕاپەڕینمان کردبێ و سودمان لەو فرسەتە 

هێزێکی  ۆدەرخستن وەکوەرگرتبێ بۆ کۆکردنەوەی جەماوەر لە شوراکاندا و خ
سیاسی چەکداری کۆمۆنیستی؟ ئەم پرسیارانە گرنگی لەوەدایە کە بزانین چ  
دیدگایەک بەسەرماندا زاڵ بوە کە تەسلیمی ڕەخنەی پاسیڤیستی کۆمۆنیزمی  

 کرێکاری کردین لەو سەردەمەدا؟
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دیدگای کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ خەباتی سۆشیالیستی ئەو خەتەیە کە گروپێک  
یان لە باقی چینەکە جیابکەنەوە و بەناوی نوێنەرایەتی ئەوانەوە ە دەتوانن خۆبەهۆیەو

سیاسەتێک دیاری دەکەن، کە هەڵوێستێکی گشتی بەرامبەر هەموو حزبە 
بورژوازیەکان و هەموو ڕوداو و شەڕ و دۆخێکی سیاسی نیشان دەدا . سۆشیالیزم 

دیاری نەکردوە ێکدا کە ئەو  لێرەدا پراتیکێکی کۆمەآلیەتی چینێک نیە کە لە هەلومەرج
چی دەکا؟ ئەم سۆشیالیزمە پەیوەندی بە توانای ئەم چینەوە نیە  بۆ کردەوە و 
پراتیکێک کە دەتوانێ بیکا تاکو هەنگاوێک ئەم چینە و بزوتنەوەکەی بەرێتە پێشەوە، 
بەڵکو کۆمۆنیزم لێرەدا بڕیار و سیاسەتێکە کە حزب و گروپەکە دەیدەن لەسەر 

ەک ئەوپەڕی ناڕازی ڕادیکال و دوای ئەمە هیچ ڕینی خۆیان وهەڵوێست دەرب
پراتیکێکی کۆمەآلیەتی و چینایەتی لێ چاوەڕوان ناکرێ و هەربۆیە وەک ڕەخنەگرتن 

 و سەرکۆنەکردنێکی بێ کردار و پاسیڤانە دەمێنێتەوە. 
ئەگەر نا، زۆر ڕۆشن بوو کە ئێمە وەک بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە کوردستانی  

ی ئەمریکا لە عێراقدا پێ نەدەگیرا و هیچ هاوسەنگیەکی هێز ەرمان بە شەڕعێراقدا ب
و هیچ ئامادەیەکی سیاسی و ڕیکخراوەیی بۆ گۆڕینی ڕێڕەوی ئەو شەڕە جیهانیەمان  
نەبوو. چۆن دەکرێ بەوەی کە نەمانتوانی چارەنوسی ئەم شەڕە بگۆڕین ئەوا ئیتر 

یزمی کرێکاریە  یوەیەی کۆمۆنسیاسەتی سۆشیالیستی غائیب بوە؟ ئەمە ئەو چوارچ
بۆ لێکدانەوەی سیاسی و چینایەتی کە نیشانەی بەرتەسکی پراتیکی کۆمەاڵیەتی 
گروپێکی ڕۆشنبیری دابڕاو لە چینی کرێکار و خەباتی چینایەتیە. ئێمەش کە لە ژێر 
کاریگەری ئەم تێگەیشتنەدا بوین و هاوبەش بوین لەم جۆرە سونەت و نەریتە فکری 

و پشتمان کردە تەجروبەی سیاسی خۆمان و گەڕاینەوە ربۆیە زۆر زوو سیاسیە. هە
قاڵبی گروپە ڕۆشنبیریەکەی کۆمۆنیزمی کرێکاری و دەستمان دایەوە ئەو کارانەی  

و شوراکان شارەزای بوین، کاری پەراوێز و شەڕی  ١٩٩١کە پێش ڕاپەڕینی 
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نی مەیدانی ئۆتۆریتەی گروپەکان و ڕەخنەی ناعەمەلی لە ناسیونالیزم و چۆڵکرد
لمالنێی سیاسی لەگەڵ میلیشیاکانی یەکێتی و پارتی کە هەژمونی سیاسی و م

 عەسکەری خۆیان دادەسەپاند لە کوردستاندا.  
دەرک کردنی ئەم کێشەیەی کە ئێمە پشت دەکەینە تەجروبەی سیاسی خۆمان  

مەسەلەیەکی یەکجار پڕبایەخە. لەبەرئەوەی  دەرس وەرنەگرتن لەم تەجروبانە و 
ن وەک پایەیەکی بەهێزی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی، بزوتنەوەی ئێمەی ێگیرنەکردنیا ج

لەگەشەکردن خست و بە جوینەری و ناپێگەیشتو لە مەیدانی سیاسیدا هێشتیەوە. 
هاوکات خستنەالوە وبێ ئەهمیەتکردنی ئەم تەجروبەی سیاسیە جەماوەریانە ڕێگەی 

ی و پراتیکیە و نەریتە فکربە سەرلەنوێ بەهێزبونەوە و زاڵبونەوەی سونەت 
سێکتاریستی و نا کۆمەاڵیەتیەکان دا. لێرەشەوە بێ باوەڕی بە بەشداری سیاسی 
چاالکانە لە مەیدانی ملمالنێی سیاسیدا کردە پایەیەکی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە عێراق 

وەک  دا،٢٠١١شوباتی  ١٧ساڵ دوای تەجروبەی شوراکان، لە ٢٠و کوردستاندا. 
ئازادیخواز و الوان و کرێکار و زەحمەتکێشی  سیاسی خەڵکی یەکەم تەجروبەی

کوردستان  دژی دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی، نمونەی دواتری ئەم پاسیڤیزم و 
پەراوێزگیری و ناپێگەشتوە سیاسیەی کۆمۆنیزمی کرێکاری دەبینین .  دواتر بە  

 درێژی باسی ئەم کێشەی پاسیڤیزمە سیاسیە دەکەین.
  

 هاوسەنگی هێز و گەیشتن بە دەسەاڵت دووەم؛ ئیلوژنی  
   
. هێزێکی سیاسی کاتێک تێگەیشتنێکی دروست و و ناڕۆشنیئیلوژن واتە وەهم  

توشی وەهم دەبێ سەبارەت بە تواناییەکانی خۆی و    ، ئەواواقعی نیە لە هێزی خۆی
بە هەمان شێوەش  .دای بورژوازی و حزبەکانیدەسەاڵت بەرامبەر هاوسەنگی هێزی لە
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وەیەکی خەیاڵی و دوور لە واقیع پرۆسەی گەیشتن بەدەسەاڵت و ێو بەش ناڕۆشن 
 سەرکەوتنی بەسەر نەیارەکانیدا دەبینێ و نەخشەی بۆ دادەڕێژێ. 

دا، لە  ٢٠٠٠-١٩٩٣ساڵی لە ،ساڵ کاری ئاشکرای ٧حزبی ئێمە لە تەجروبەی  
یدا بۆ شە و پالتفۆرم و بەرنامەملمالنێی سیاسی لەگەڵ یەکێتی و پارتیدا و لە نەخ

گەیشتن بەدەسەاڵت لە کوردستاندا شکستی هێنا. بەاڵم هیچ کام لەم شکستانە تا 
ئێستا نەبوەتە مایەی گۆڕانی دیدگا و بۆچونی ئەم حزبە لەسەر ئەو لێکدانەوە و ئەو  
سیاسەت و پراتیکانەی کە ئەم شکست و ناکامیەیان بەرهەم هێناوە. سەرچاوەی 

چ میتۆدێک لە   بەرهەم هێناوە چیە؟    ەیانمیانشکست و ناکاکە ئەم  انەی  ئەم وەهم
بیرکردنەوە و خۆئاگایی بەسەر کۆمۆنیزمی کرێکاریدا زاڵە کە ئەم جۆرە لە وەهمی 

 سیاسی دروست دەکا؟
گرامشی لە بارەی هاوسەنگی هێزەوە دەڵێ "هیچ کۆمەڵگەیەک ئەرکێک بۆخۆی  

ئارا. هیچ کۆمەڵگەیەک ویست نەهاتبێتە  ێو بە پ  دانانێت ئەگەر دۆخەکەی بەتەواوەتی
تێک ناشکێ و جێگای ناگیرێتەوە تاکو فۆرمەکانی تری ژیان کە شاراوەن لە 

 263پەیوەندیە ناوخۆییەکانیاندا گەشەیان نەکردبێ لە پێشدا." 
گرنگە بۆ تێگەیشتن لە بزوتنەوەکان و چۆنیەتی گەشەکردن    دیدگا ماتریالیستیەئەم   

یتی بێت لە گروپێکی سیاسی دابڕاو لە  ویان. ئەگەر کۆمۆنیزم بر و پرۆسەی مێژو
وەک   پراتیکی جەماوەر و تەنانەت لە باقی گروپە ڕۆشنبیریەکانی تری چینی کرێکار،

ی باشتر" و قاڵبی سێکتاریستی حزبی یەکبە"بەرنامەی دنیاکە کۆمۆنیزمی کرێکاری 
و لەوانەش گرنگتر لە   کۆمۆنیستی کرێکاری خۆی دابڕیوە لە باقی گروپەکانی تر

ئەوا تێگەیشتن لە گۆڕینی کۆمەڵگە بێگومان  ،رجەم هێزی چینی کرێکارسە
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پرۆسەیەک نیە لە گەشەی توانای سیاسی و ڕیکخراوەیی کرێکاران کە دەتوانن  
دۆخێکی نوێی سیاسی و هەژمونێکی کۆمەاڵیەتی دروست بکەن. بەڵکو دۆخی ئامادە 

گروپی ڕۆشنبیر  ئامادەیی حزبی پێشڕەو و بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بریتی دەبێ لە
دەبینین کە حزبی دا    ٢٠٠٠تا    ١٩٩٣بەتەنیا خۆی. هەروەک لە کوردستانی عێراق لە  

ئێمە باسی ئامادەکردنی خۆیەتی بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت و بەبێ ئەوەی هیچ کام 
شورا و چینی کرێکار ئامادەبێ. بەبێ ئەوەی لە ئۆرگانەکانی دەسەاڵتدارێتی 

ینە کە هەزاران کەس بگرێتە خۆی و بە شێوەیەکی کخراوەی جەماوەری ڕاستەقڕی
. سەرەڕای ئەم لە ئارادا بێ عەمەلی توانای گۆڕینی دۆخی دەسەاڵتدارێتی هەبێ

ەوە هەموو ڕۆژێک لە ڕادیۆی حزبەوە  ١٩٩٦جۆرە تەبلیغات و هاندانەی بەتایبەت لە 
ڕانێک لە لە دنیای واقعدا هیچ گۆ بەاڵم کە دەبێ دەسەاڵت بگۆڕین، ڕامان دەگەیاند

هاوسەنگی هێز لە نێوان حزبی ئێمە و یەکێتی و پارتیدا نەهاتبوە ئارا کە بگاتە ئەو 
ئاستی چاوەڕوانیەی مەنسور حیکمەت لە حزبی هەبو کە "دەبوایە دەستی بۆ 

تێگەیشتنێکی  لە کۆمۆنیزم ە. ئەم جۆرە تێگەیشتن264دەسەاڵت درێژبکردایە"
ە چواردیواری گروپەکەی خۆیدا دەبینێ. و سێکتێکە کە کۆمۆنیزم لبەرتەسکی گروپ  
پێش ئەوەی وەک فۆرمێکی تری ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و  لێرەدا کۆمۆنیزم

بە  دەکرێ کەچاوەڕوانی ئەوەی لێ  ،کخراوەیی چینی کرێکار گەشەی کردبێێڕ
میلیشیایی   گروپێکی سیاسی چەند سەد کەسیەوە دەتوانن سەرمایەداری و دەسەاڵتی

نیشانەی تێگەیشتنێکی   . ئەمەتی و ئیسالمیەکان لە کوردستان ڕابماڵنیەکێتی و پار
 بەرتەسکی سێکتاریستانەی گروپی ڕۆشنبیرانە لە کۆمۆنیزم. 
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 ،هاوسەنگی هێز لەم جۆرە لە کۆمۆنیزمدا کورت دەبێتەوە بۆ سادەگەریەکی سیاسی 
ەر نا ئەگ تی.کە گروپی ڕۆشنبیر لە هێزی کۆمەاڵیەتی و شۆڕشی کۆمەاڵیەتی هەیە

هەموو بەڵگەکان نیشانی دەدا کە کۆمۆنیزمی کرێکاری نەک هێزێکی ئامادە بۆ 
بەڵکو بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی و جەماوەریش   ،دەستدرێژکردن بۆ دەسەاڵت نەبوو

بیراندا نەپەڕیبوەوە و هیچ کام لە نەبوو و هێشتا لەقاڵبی گروپێکی گەورەی ڕۆشن
و ڕیکخراوەیی لە هیچ کون و بەشێكی شارو  ئۆرگانەکانی دەسەاڵتدارێتی جەماوەری

شارۆچکەیەکدا دانەمەزراندبوو. ئەم نەبونی تێگەیشتنە لەسەر پرۆسەی گەشەکردنی  
خەباتی چینایەتی و قۆناغەکانی گۆڕانی هاوسەنگی هێز تەنیا لەسەر فۆرمێکی 

کۆمەڵەی حزبی  ی 5*بەڵگەنامەی "ستراتیژی ئێمە لە کوردستان"کی میتافیزی
ستراتیژی ی ئێران بوو کە کۆپی و پەیست کرابوو و وە وەکو پالتفۆرمی کۆمۆنیست

  ری عێراق دانرابوەوە، بەبێ ئەوەی ئەم فۆرمە لە قۆناغ احزبی کۆمۆنیستی کرێک
رێکاران و ئاستی بەندی پشتی بەهیچ لیکۆڵینەوە و لێکدانەوەیەکی ئامادەیی ک
اکتەرە سیاسیەکانی گەشەی خەباتی ئابوری و سیاسی ئەم چینە و هیچ کام لە ف

دۆخی هەڵواسراو و دەسەاڵتی میلیشیایی لە کوردستان بەستبێ. ئەم نەخشەی 
دەسەاڵت گرتنە لەڕاستیدا نەخشەیەکی خەیاڵی و دوور لە واقعی هێزێک بوو کە 

هێزی خۆی و حزب سی کرێکاراندا نەبوو وە پەیوەندی لەگەڵ خەباتی ڕۆژانە و سیا
کۆبونەوە حزبی و مەراسیمانەدا دەبینی کە لە نەخشەی گەیشتن بەدەسەاڵتی لەو 

بۆنە مێژوویەکاندا ئاهەنگی دەگێڕا. بەاڵم هەرچی چاالکی جەماوەری و بەشداری 
هەڵسوڕاوانی حزبە لە ڕوبەڕوبونەوەی ڕۆژانە لەگەڵ دەسەاڵتی یەکێتی و پارتیدا 

دەبوە ئەو کەناڵەی کە لێوەی پەیوەندی خەباتکارانەی جێگیر و پەیوەندی  نە
کخراوبونی جەماوەری و پەیداکردنی نفوزی سیاسی و هەژمونی فکری و عەمەلی ێڕ

بەرەو کۆکردنەوەی هێزی هەموو بنرێ وە هەنگاو شەلێرە .لە کۆمەڵگەدا
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کۆمەاڵیەتیدا کۆمۆنیستەکان و هەڵسوراوانی کرێکاری و  جەماوەری لە حزبێکی 
ی هێز و ئاسۆیەکی هەنگاوبەهەنگاو نەخشە بۆ گۆڕینی هاوسەنگ . بەم پێیەشرێنب

 ڕۆشن نیشان بدرێ بۆ ملمالنێ لەسەر دەسەاڵتداریتی لە ئاستی لۆکاڵ و سەراسەریدا.
پێویستە سیاسەت وەک زانستێک مامەڵە بکا و هاوسەنگی  ستیکۆمۆنیبزوتنەوەی  

ەاڵت بەپێی لێکدانەوەیەکی زانستی بخاتەڕوو، هێز و پرۆسەی گەیشتن بە دەس 
زانستی پێمان دەڵێ " بۆ لێکدانەوەی هاوسەنگی  هەروەک گرامشی بە شێوەیەکی

 هێز دەبێ ئەم خااڵنە ڕەچاو بکرێ؛
ئەمە پەیوەندی هێزە کۆمەاڵیەتیەکان ،کە پەیوەندە بە ژێرخانەوە،  یەکەم؛ 

بەسیستم دەپێورێ یان بەزانستی   ئۆبژێکتیڤە ، پەیوەندی بە خواستی مرۆڤەوە نیە،
بەرهەمهێنان، ژمارەی کارگە، کرێکار،  فیزیا.وەک ئاستی گەشەی هێزە مادیەکانی 

 دانیشتوانی شار،هتد.. 
ئەم داتایانە نیشانی دەدا کە ئەو کۆمەڵگەیە پێویستی گۆرانکاری تیایدا چیە؟  

تیایدا لەدایک بوون  ڕادەی ڕیالیزمی لە پراتیک بونی ئەو ئایدیۆلۆژیە جیاوازەکان کە  
 ەکاتی گەشەدا لەدایک بوون. لەو دۆخەدا نیشان دەدا، ئەو دۆخەی ناکۆکیەکان کە ل

ساتی ئاکامی پەیوەندی نێوان هێزە سیاسیەکان، واتە ئیڤۆلوشنی  دووەم؛
هۆمۆجینێتی )گەشەی هاوئاهەنگی( ، خۆئاگایی، ڕیکخراوبونی چینە کۆمەاڵیەتیە 

 جۆراوجۆرەکان. 
بە پەیوەندی نێوان بازرگانێک لەگەڵ  ەئاستی هەستکردن ئەلف؛ ،بونەئەم ڕیکخراو 

انێکی تردا نەک لەگەڵ خاوەن کارگەیەک.واتە ئاگایی لەنێوان گروپێکی حزفەیی بازرگ
بۆ یەکگرتویی و هاوئاهەنگی بەاڵم هێشتا لەئاستی گروپێکی کۆمەاڵیەتیدا دروست 

 نەبوە.  
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ەموو ئەندامانی چینەکەدا، بەاڵم هێشتا ساتی دروستبونی وشیاری لە نێوان ه بێ؛
ە داوا ڕوو بەدەوڵەت بەرزدەکرێتەوە و خواستی لە بواری ئابوری ڕوتدایە. لێرەو

بەشداری و گۆڕینی یاسا و ئیدارە لە چوارچیوەی هەمان ستراکتۆری مەوجوددا 
 دروست دەبێ.

ساتی وشیاری سەبارەت بە بەرژەوەندی هەموو دامەزراوەکە خۆی، ئێستا و   سێیەم؛
 ئایندەی. 

و وە گرنگیدان بە گروپە بەرزبونەوە لە سنوری دامەزراوەکە لەکایەی ئابوریدا  
ژێردەستەکانی تر.ئەم حاڵەتی سیاسی بونە کە لەژێرخانەوە دەچێ بۆ حاڵەتی 

ە حزب، دەبێتە ڕوبەڕوبونەوە تا الیەک ئاڵۆزی سەرخان، ئەمە ئایدیۆلۆژیایە دەبێ ب
سەردەکەوێ کە تەنیا ئامانجی یەکێتی ئابوری و سیاسی نابێ بەڵکو یەکێتی 

وە هەژمونی چینەکە دەسەپێنێ. گەشەی گروپەکە دەبێتە   ڕوناکبیری و ئەخالقیشە،
 265گەشەی کۆمەڵگە."

نگی بۆ کەواتە کۆمۆنیزم لە پرۆسەی گەیشتن بەدەسەاڵت و گۆڕینی هێزی هاوسە 
پەیداکردنی هەژمونی سیاسی لە ئاستی کۆمەڵگەدا، پێویستی بە ئاستی گەشەی 

ڕیکخراوبون و وشیاری  چینی کرێکار و توانا و دەوری لە بەرهەمهێنان و ئاستی
سیاسی و ڕوناکبیری چینەکەیە. ئەم تێگەیشتنە جیاوازە لە دیدگای کۆمۆنیزمی 

رێکاری کە هەموو حساباتێکی کرێکاری و بڕیارنامەکانی حزبی کۆمۆنیستی ک
توانایی دیاریکراو و  لەهاوسەنگی هێز و بونە هێزی یەکەمی لە کوردستان و ئیراندا 

، وە بە سیاسەت و بڕیارنامەیەکی وەک "سەربەخۆیی دابەرتەسکی ڕیکخراوی حزبی
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کوردستان"یان"مەنشوری سەرنگومی" و "سیناریۆی ڕەش و سپی" و "دروستکردنی 
 ت دەکاتەوە. حزبی سیاسی" کور

دا نیشانی دەدا کە چ تێگەیشتنێکی ٢٠٠٠  ساڵی لە بواری پراتیکدا شکستی ئێمە لە 
هێزی خۆمان لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی بەرتەسکی گروپی و وەهمیمان لە هاوسەنگی  

دا ئەوە دەخاتە ٢٠٠٠هەبوە؟  هاوکات لێکدانەوەی حیکمەتیزم لە لێکدانەوەی شکستی  
ڕوو کە ئەم دیدگایە  بۆ " گرتنی دەسەاڵت و بونە هێزی یەکەم" چەندە گروپی و  

ساڵی ملمالنێی ئێمەدا لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی مەنسور حیکمەت  ٧لە   .ەهمیەو
  ، هیچ کام لەو خااڵنەی تری باس نەکردوە ی "بونە هێزی یەکەم"ەم دیدگایەجگە ل

ن و دەڵێ حزب دەبوایە لە بواری ڕیزی کردو   ٢٠٠٠ی  دوای شکستلە لێکدانەوەکەی  کە  
لێکدانەوەکانی مەنسور حیکمەت بۆ حزبی . ئەگەر  کۆمەاڵیەتی و ستراتیژیدا بیکردایە

م حزبە هیچ ئامادەکاریەکی سیاسی و کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق ئەوەبوبێت کە ئە
کۆمەاڵیەتی و ڕیکخراوەیی بۆ گرتنی دەسەاڵت نەکردوە و ئاسۆ و ستراتیژی نەبوە، 

پێش ئەم ئامادەکاریانە چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەکرێ و دەبێ بپرسین ئەی چۆن 
دەستی بۆ دەسەاڵت "ئەوەبوە کە حزب کێشەی ی ئەوەی لێدەگیرێ کە ڕەخنە

هەر ئەوەندە بەسە کە  ؟ یانەستبردن بۆ دەسەاڵت هەر ئاسۆیەکە؟ ئایا د"نەبردوە
ئەمە پراتیکێکی یاخود  .کۆمۆنیستەکان خواست و ئیرادەی دەسەاڵتگرتنیان هەبێ

و بەبێ ئامادەیی  ەسیاسی و ڕیکخراوە کە پێویستی بە ئامادەبونی چینی کرێکار
  ئەم چینە گروپێک ناتوانێ "دەست بۆ دەسەاڵت بەرێ".

، کە کۆمۆنیزمی کرێکاری لە ەم لێکدانەوەی مەنسور حیکمەت ڕاست بێتئەگەر ئ 
کۆمۆنیزمی ئەمە مانای ئەوە نیە کە ئایا کوردستان ئاسۆی دەسەاڵتی نەبووە، 

یی هەفتاکانەوە تاکو  لە سێ دەیەیەی بونی خۆیدا، لە کۆتا بە گشتی کرێکاری 
هەرچی بەرنامە و کەواتە دەبێ  ؟ەوئاسۆی دەسەاڵتی نەبو  ،٢٠٠٠ ساڵی سەرەتای
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هەڵە و ناکۆمۆنیستی و ناواقعی و ریفۆرمیستی  ت هەموویبڕیارنامە و پالتفۆرمی بێ
  بێت!

ئەمە هەمان میتۆدی ڕەخنەی ئیرەجی ئازەرینە کە لەسەر بزوتنەوەی شورایی و  
هەیبو. " غیابی سیاسەتی سۆشیالیستی"ی ئیرەجی ئازەرین   ١٩٩١  کۆمۆنیستی ساڵی

ی دەسەاڵت"ی مەنسور حیکمەتە و هەمان میتۆدی لێکدانەوەی هەمان "نەبونی ئاسۆ
کۆمۆنیزمی کرێکاریە لەسەر دەوری حزب و چینی کرێکار لە خەباتی دژی سیستمی 

ە، کە حزب و سەرمایەداریدا و درێژکراوەی هەمان مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی
ینی ئەم گروپێک دەخاتە جێگای چینی کرێکار و لە بنبەستی ئەم گروپەدا بۆ گۆڕ

سیستمە لۆمەی "نەبونی ئاسۆ و سیاسەتی سۆشیالیستی" وەک کەموکوڕیەک لە  
 تیۆریی گروپ و حزبەکەدا دەکا.  

حزبی ئێمەی ٢٠٠٠کۆمۆنیزمی کرێکاری تێی کەتوە و شکستی  کە کەناکۆکیە ەئەم 
. بەاڵم لەڕاستیدا ناکۆکیەکە لە "نەبونی ئاسۆ و سیاسەتی تەوەدادە پێ لێک 

یەکە کە  ئەو ناکۆکیەیە خۆی بەرهەمی دیدگا  حزبی ئێمەدا نیە، بەڵکوسۆشیالیستی"  
دۆگماتیزم  بەرهەمی  .لەسەر دەوری کۆمۆنیزم و حزب هەیەتی کۆمۆنیزمی کرێکاری

کە دابڕاوە لە هێزی کۆمەاڵیەتی  کۆمۆنیستە،چەقبەستنی گروپی ڕۆشنبیری و 
بەدەسەاڵت و چینەکەی. هەربۆیە لێکدانەوە لەسەر هاوسەنگی هێز و گەیشتن 

کاتێک لەدەرەوەی خەباتی چینایەتی کرێکاران و ئاستی ناکامیەکانی ئەم هەواڵنە 
دەبێت بەوە پاساوبدرێ کە  یتر  تواناییە ڕیکخراوەییەکانی کرێکاران لێک دەدرێتەوە، ئ

ڕابەرانی دەرەجە یەکی سیاسی لە کوردستانی "ئاسۆی گەیشتن بە دەسەاڵت غائبە و  
 266! "ەنوسی خۆیان بە خەڵکەوە گرێ بدەنەوەعێراقدا نەبوو کە چار
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ئەمە لێکدانەوەیەکی سەبژێکتیڤ و بەکەم گرتنی خەباتی دەیەیەکی کۆمۆنیزمە لە  
 .سەرەڕای کەموکوڕیە تیۆری و هەڵە سیاسی و ڕیکخراوەییەکانیکوردستانی عێراقدا  

ڵبە لەمەش زیاتر تێنەگەیشتنە لە کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە دەرچونی لەو قا
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری   کە فکری و سیاسیە بەرتەسک و سێکتاریستیەی

ردوە لەسەر هیزی یلوژنی کئو توشی وەهم و  توشی ئەزمە و جیابونەوەکان کردوە
واقعی گروپی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیست و هاوسەنگی هێزی خۆی لەگەڵ دەسەاڵتی 

 .  بورژوازیدا
شۆڕشی  لەبابەتی ئەوەی .ی بنەماکاندا نیەکۆمۆنیزمی کرێکاری کێشەی لە وتن 

  .سۆشیالسیتی چینی کرێکار دەیکا و بۆ گرتنی دەسەاڵت دەبێ ئەم چینە ئامادەبکرێ
بەرنامەی لە چوارچێوەی تەنیا لەوەدایە کە ئەم بنەمایانە ە ئەم دیدگایکێشەی 

دەبێ   ،کە ناوی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریە ،بەرتەسکی گروپێکی ڕۆشنبیرانەوە
ئەوکات ئەم حزبە   ،ئەم چینە سەرەتا دەبێ لەم قاڵبە حزبیە بدرێ  ەو  ،واتە پێشبڕ

دەبێتە ئەو هێزەی کە ئەم شۆڕشە دەکا و دەسەاڵت دەگرێتە دەست. ئەم تێگەیشتنە 
بەرتەسکە لە کۆمۆنیزم و شۆڕشی سۆشیالسیتی چینی کرێکار مەسەلەی دەسەاڵت 

گروپی ڕۆشنبیران و ی لە قاڵبی و هاوسەنگی هێز و ملمالنێی سیاسی و کۆمەاڵیەت
کە ئەم مێژووییەیە دابڕانە  مەش خۆئ ئەنجامی ئەوئە .حزبدا بەرتەسک دەکاتەوە

گروپە ڕۆشنبیرانە بەدرێژایی سەدەی بیست لە خەباتی ڕۆژانە و سۆشیالیستی چینی 
و دیدگای کۆمۆنیزمی کرێکاریش بۆ شۆڕش و خەباتی چینایەتی  کرێکار هەیان بوە

 .  نەیەهێز و دەوری حزب درێژەی ئەو دابڕانە و درێژەدان بەو دابڕاو هاوسەنگی 
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 سیاسی پاسیڤیزمی  سێیەم؛  
 
یەکێک لە خەسڵەتەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان پاسیڤیزمی سیاسی  

بوە واتە چاالک نەبون و مانەوە لە قاڵبی ئۆپۆزسیۆنی ناعەمەلیدا و بێکاردا. ڕیشەی  
و گروپە  و نەریتانەدایە کە کۆمۆنیزمی کرێکاری ئەم پاسیڤیزمە لەو سونەت

کۆمۆنیستەکانی هاوشێوەی لەسەدەی بیستدا بەهۆی دابڕانیان لە خەباتی ڕۆشنبیریە  
چینایەتی کرێکارانەوە ڕەگی داکوتاوە تیایاندا و وەک گروپی سیاسی پەراوێز یان  

مەیدانیەوە لە سەرەتای هاتنەکۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان  نهێنی ماونەتەوە.
، کاری و سەرکوتی بەعسەوە لە هەشتاکانی سەدەی بیستدا بەشێکی بەهۆی نهێنی

 ێک لەگەڵ جۆر  ،وەک بزوتنەوەیەکی جیاواز لە ناسیونالیزمی چەکدارو بەشێکی تری  
ئاشنابوو کە لەگەڵ جێگەی کۆمەاڵیەتی  نهێنی و نا کۆمەاڵیەتیدا کاری سیاسی

ساڵی  ٢٩لە پاسیڤیزمە سیاسیە . بەاڵم ئەمڕۆشنبیرانی ناڕازی شاریدا دەهاتەوە
 وەکبەاڵم  ، دا هەرچەند دەورانی نهێنی کاری نەماوەیشەعسڕابردوی نەمانی ب

 ئاشکرادا نیشان دەدا. ناڕازیدا خۆی لە قاڵبی پاسیڤیزمی  ێکی بەهێزسونەت
ەوە دیسانەوە ئەم پاسیڤیزمە سیاسیە لەنێو بزوتنەوەی  ١٩٩١لەدوای شوراکانی 

یدا سەریهەڵدایەوە و وەک پێشتر وتمان کە ڕەخنەی ئیرەجی ئازەرین لە کۆمۆنیست
وای لەم بزوتنەوەیە کرد کە گومانی لە کار و پراتیکی سیاسی و ١٩٩١شوراکانی 

نەبونی سیاسەتی "ای سەرابی جەماوەری شوراکانی هەبێ و هەربۆیە کەوتەوە دو
اسۆ سۆشیالیستیە ، بەبێ ئەوەی ئاشکرا بێت کە ئەم سیاسەت و ئ"سۆشیالیستی

ئەم بزوتنەوەیەی بەرەو پاسیڤیزم پاڵ پێوەنا دیسان چیە؟ ئەم ئیلوژن و ناڕۆشنیە 
. دا لە ژێرناوی ڕادیکالیزمی ئۆپۆزسیۆن مانەوەدا بەرامبەر بە ناسیونالیزمی کورد

  بەشداری نەکردن لە   لە  ١٩٩٢ستی ئەم پاسیڤیزمە سیاسیە لە ساڵی    یەکەم هەڵوێ 
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گریەک نەبوو لەبەردەم گروپە ێانی کوردستاندا بوو، کە هیچ ڕهەڵبژاردنی پەرلەم
مان  ی هەڵبژاردنسیاسەتی بایکۆت  سەرەڕای ئەوەش هەموومانبەاڵم    ، کۆمۆنیستەکاندا

 هەڵبژارد. 
اتر ڕۆشنکردنەوە و بەیاننامەدەرکردنە  سیاسەتکردن لە کۆمۆنیزمی کرێکاریدا زی 

و ڕیکخستنی بزوتنەوەی سیاسی. نەک بەشداری و هاندان    ،لەسەر دۆخە سیاسیەکە
تا  ١٩٩٦بۆ نمونە لە بەرامبەر شەڕی ناوخۆدا، جگە لە تەبلیغاتی ڕادیۆ لە ساڵەکانی  

. کاری جەماوەری بە دەستپێشکەری و هاندانی حزب نابینین  ساڵە  وئابی ئە٣١ساتی  
فشاری لەسەر یەکێتی نیشتمانی   ی ڕادیۆ دژی شەڕی ناوخۆبێگومان ئەم تەبلیغاتە

جار هاتنە سەرمان بۆ داخستنی ڕادیۆ و بەپشت بەستن بە هێزی ٢هەربۆیە  دانا و
ڕیکخراوەییمان و لەڕێگەی گفتوگۆوە و بەسازشکردن لەسەر زمانی تەبلیغاتیمان 

ینەوە، بەاڵم  وەک حزب هیچ توانیمان کە شەڕی یەکێتی لەسەر خۆمان دورخە
و هەڵخراندن و    سیاسەتێکی ڕۆشنمان نەبوو کە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی ئەم شەڕە

 بەڕیخستنی بزوتنەوەی جەماوەری لەدژی هەنگاو هەڵگرین.  
نمونەیەکی تریش سیاسەتی سەربەخۆیی کوردستان. ئەم سیاسەتە وەک  

تا ١٩٩٥ی کارمان، لە ساڵ٥لەماوەی  کەمپەینێکی  دەرەوەی کوردستان مایەوە و
زا و نەبوە کارێکی ، لە تەبلیغاتی و بانگەوازی ڕادیۆ و واژۆکۆکردنەوە نەترا٢٠٠٠

کە بوە  دا  ٢٠٠٥-٢٠٠٤دوای ڕوخانی بەعس لە  تەنانەت کاتێکیش    سیاسی جەماوەری.
بزوتنەوەیەکی فراوان لەالیەن کەسانی ناسیونالیست و ئازادیخوازی دەرەوەی حزبەوە، 

نوسەری ئەم کتێبە ڕوخانی بەعسەوە لەم سیاسەتە پەشیمان بوەوە و  حزب لە دوای  
"کەمپینی رفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کوردستان" لەسەر وتارێکی   بەرپرسیکە ئەو کات  

لە دیفاع لە رفراندۆمدا لە باڵوکراوەی "ئۆکتۆبەر"ی حزبدا سەرزەنشت و تەوبیخی 
دا ٢٠١٧کیشدا کە لە رفراندۆمی  ڕیکخراوەیی کرا لەالیەن مەکتەبی سیاسیەوە. لە کاتێ
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  ەخۆیی کوردستان" مەکتەبی سیاسی حزب وەک چاالکی "ناوەندی سەرب زۆربەی
ساڵە لەکاری کەمپین و کۆنفرانس و دەرکردنی گۆڤار   ٢٠کاریان دەکرد و مێژوویەکی  

و پڕۆژەیەکی  و چاالکی جۆراوجۆری هەبوو، بەاڵم لەپڕێکدا پشت کرایە ئەم پڕۆژەیە
سازکرا لە پشتی پەردەوە  "بەدیلی ناوەندی سەربەخۆیی کوردستان“ خەیاڵی وەک

هەر لەالیەن   . ئەم پڕۆژە تازەیە زادی و سەربەخۆیی کوردستان""بزوتنەوەی ئابەناوی  
ساڵەی  ٢٠کە خۆیان لە پڕۆژەی ڕاگەیەندرا   ئەندامانەی مەکتەبی سیاسیەوە وئە

پاش ماوەیەک   بەاڵم !کوردستان"ی حزبدا بوون"کەمپینی رفراندۆم بۆسەربەخۆیی 
و سەربەخۆیی  "بزوتنەوەی ئازادیی ئەم پڕۆژەیەو ناعەمەلی بونی لە ناکامی 
و دیسانەوە  بە بێدەنگی سەری نرایەوەکە کرابوو بە بەدیلی حزبیش،  ،کوردستان"

لەسەر ئەم تەجروبە شکست خواردوەش یەک وشە نەوترا و بە ئاسانی پشتی تێکرا 
پڕۆژەی خەیاڵی  یچ دەرس و تەجروبەیەکی لێ وەرنەگیرا بۆ دوبارەنەبونەوەیو ه

 لەم بابەتە. 
هەمو کاتێک ئەم پاسیڤیزمە سیاسیە بەمانای هیچ نەکردن بێت،   هەربۆیە مەرج نیە 

بەڵکو دەستدانە پرۆژەی خەیاڵی حزبی و دوور لە خەباتی چینایەتی کرێکارانیش لە 
و پاسیڤیزم دەگات لە دۆخی سیاسیدا. بۆ ئەمەش کۆتاییدا بە ناکامی و بنبەست 

،  بەخۆیی کوردستان" "بزوتنەوەی ئازادی و سەرباشترین نمونە هەر ئەو پڕۆژەیەی 
 کە لەسەرەوە باسمانکرد. 

گرنگە ئەم نمونەیە لە پڕۆژەی سیاسی جارێکی تر بخەینەوە ژێر تیشکی ڕەخنە  
بەدەستەوە.  بەڕای من ئەم   تابزانین چ میتۆد و تێگەیشتنێک لە سیاسەتکردن دەدا

میتۆد و پراتیکە جیاوازە لە جۆری سیاسەتکردنی حزب و هێزێکی کرێکاری و  
نیستی کە دەرگیرە لە خەباتی چیانیەتی کرێکاراندا، وە جیاوازە لە سیاسەت کۆمۆ

و پڕۆژەی گروپێکی ڕۆشنبیری دابڕاو لە کرێکاران کە خەریکن بە خەیاڵ دنیای واقعی  
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روپەکەیان و پرۆژەکانیەوە دەگۆڕن. ڕەخنەکان لەم پڕۆژەیە  لەڕێگەی هێزی گ
 دەتوانین بەم شێوەیە کورت بکەینەوە؛

ئەم پڕۆژەیە دوو مەسەلەی تێکەڵ کردوە یەکەمیان ئازادی و دوەمیان   ؛ یەکەم " 
سەربەخۆیی کوردستان. کە ئەمە دوو کیشەی جیاوازن. لەوانەیە کوردستان بە 

زادیەکی تێدابێت، وە ئازادیش و حکومەتی نوێنەرانی سەربەخۆیی بگات بەاڵم هیچ ئا
ۆڕینی دەسەاڵتی یەکێتی خەڵک لەڕێگای سەربەخۆییەوە نایەتەدی. هاوکات باسی گ

و پارتی بە دەوڵەتی نوێنەرانی خەڵکی دروشمێکی پۆپۆلیستیە و وەک کۆمۆنیست 
 دوای دووسەدە لە تەجروبە و زانست و تیۆری ئەوەی دەوڵەت نوێنەری چینێکی

دیاریکراوە و شەڕی چینایەتی هەمووی لەسەر دەوڵەتە و شتێک نیە بەناوی دەوڵەتی 
 .ئازادی خەڵک 

 ١٦ربۆیە ئەم پڕۆژەیە زیاتر کەمپینێکی تەبلیغاتی دوای دۆخی هەدووەم؛ 
ئۆکۆتۆبەرە کە پێی وابوو دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی لە کوردستان تەواو بوە و ئەم  

ی ماوه ستور لهکردنی ده تێکی کاتی وئاماده ی حکومهبزوتنەوەیە ئەرکی دروستکردن
کانی  تهیئهڵەتی ناوەندا”و” ههمانگدا.و دیاریکردنی “لیژنەی دانوسان لەگەڵ دەو 6

قۆناغی ، لهوهست پێیانهیوه کانی پهنهو لیژکان و کۆمیتهڵکی شارهتی خهرایهنوێنه 
شگێڕانە” دەیخوازێ. ئەمە هیچ رداو شتی لەو بابەتەیە کە “دۆخێکی شۆڕڕاگوزه

ە لێکدانەوەی واقعی لە دۆخی سیاسی و هاوسەنگی و ملمالنێی هێزەکان و هەربۆی
 .ئەم پڕۆژەیە هیچ فکر و تیۆریەکی سیاسی جدی لە پشتەوە نیە

هاوڕییانێک کە تیۆریزەی ئەم بزوتنەوەیە دەکەن دەڵێن”حزبی کۆمۆنیستی   سێهەم؛ 
م بەدیلە بێت بۆیە “بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی کرێکاری کوردستان” ناتوانێ ئە

نەک بەدیلێک بۆ  ،لی حزبەپێویستە. کەواتە ئەمە دۆزینەوەی بەدی مان کوردستان”
وەاڵمدانەوە بە نیازەکانی چینی کرێکار و خەڵکی کوردستان. چونکە ئەگەر بەدیلێک 
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و سەرچاوەی بتوانێ حکومەتی نوێنەرانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش دروست بکا  
دارایی و سەربازی بخاتە دەست ئەم چینە چەوساوەیە و ئازادی و یەکسانی  

ا ئیتر حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بۆچی پێویستە؟ هەربۆیە لەکۆمەڵگەدا دابین بک
دەبینین ئەم “بەدیل”ە کە داوای سەربەخۆیی کوردستان دەکا جێگای حزبی 

اران و فەرمانبەرانیشدا ئەم حزبە  گرتۆتەوە و تەنانەت لە ناڕەزایەتیەکانی کرێک
ی من ئەم “بەدیلەکەی” دەنێرێ پەیام بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان بدا! بەڕا

دۆزینەوەی بەدیل بۆ کۆمۆنیزمە نیشانەی ئەزمەی بزوتنەوەکەمانە، کە دەبێ نەک 
بە هێنانی پڕۆژەی خەیاڵی بەڵکو بە لێکۆڵینەوەی زانستی لە کێشە و کەموکوڕیەکانی  

ۆڵینەوە و بزانین کە چۆن دەتوانێ ئەرکەکانی خۆی و لەوانە بەدیهێنانی خواستی بک
 .یی بەدی بهێنێخەڵکی کوردستان بۆسەربەخۆ

بەکورتی ئەمڕۆ کاری ئێمە وەک کۆمۆنیستەکانی کوردستان وەاڵمدانەوەیە   
بەسەرجەم ئەو پێداویستیانەی بزوتنەوەیەکی سیاسی و جەماوەری کرێکاری لە  
کوردستان دێنێتەمەیدان کە دەتوانێ لەهەموو مەیدانە سیاسی و ئابوری و  

کێشانە بداتەوە کە بورژوازی کورد و کۆمەاڵیەتیەکاندا وەاڵمی پراتیکی خۆی بەو 
حکومەت و دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی بۆ چینی کرێکار و زەحمەتکێش و کۆمەڵگەی 

و واقعی دەبێت لەالیەن ئەم کوردستانیان دروستکردوە. پڕۆژە و بەدیلی دروست 
  267" .هێزەوە بخرێتە ڕوو ئەوکات دەبێتە بەدیل و واقع

"رفراندۆم" و"سەربەخۆیی ب و لەوانەش حزبێگومان شکستی ئەم پڕۆژانەی  
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری نمایشی هێزێکی  ،کوردستان" سەرچاوەکەی ئەوەیە کە

 
 

 باڵوکراوەی بۆپێشەوە سەبارەت بە رفراندۆم گفتوگۆی ئاسۆکمال لەگەڵ  267
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ستان ناکا و گروپێکی کۆمەاڵیەتی کرێکاران و جەماوەری زەحمەتکێشی کورد
و  ڕۆشنبیری کۆمۆنیستیش هەرچەند "پرۆژەی سیاسی باش و دروست

زەمینی واقعی ملمالنێی سیاسیدا ئەم پرۆژانە  "یشی هەبێ ناتوانێ لە کۆمۆنیستی
هێزە مادیە کۆمەاڵیەتیەی   ەیە کە ئەوئەوبەسادەیی    هۆیەکەی  .بەسەرکەوتن بگەیەنێ
چینایەتیەش کاتێک بۆ ئەم پرۆژەیە پەیدادەبێ   ئەم هێزە مادیە نیە بۆ ئەنجامدانی. 

ەیە کە لە تەجروبەی پراتیکی خۆیدا ئەم چینە بە ڕاست و دروستی ئەم پڕۆژ
چونکە  ،ناسیونالیزمی کورد و پارتی دیموکراتی کوردستان گەیشتبێ. هەرچۆن

توانی   ،خاوەنی ئەو هێزە کۆمەاڵیەتیەیە و دەسەاڵتی سیاسی و چەکداری هەیە
لە ماوەی چەند   ،ساڵ تەبلیغاتمان بۆدەکرد ٢٠کە ئێمە  ،راندۆمێک پرۆژەی رف

 پاشەکشەش بوو. هەرچەند ئاکامەکەی شکست و ،مانگێکدا ئەنجام بدات
بوو.  ٢٠١١شوباتی ١٧نمونەی تری لەم بابەتە زۆرن و ئاخری ئەوانەش تەجروبەی  

حزبی ئێمە   سەرەڕای دەخاڵەتی هەڵسوڕاوانی حزب لەم ڕاپەڕینە جەماوەریەدا، بەاڵم 
کاری حزبی کورتکردەوە لە دانی ڕێنوێنی گشتی و بەیان دەرکردن کە هیچ 

ی خەڵک نەبوو. لەکاتێکدا کە ئێمە وەک کاریگەریەکی لەسەر ئەو ڕاپەڕینە
هەڵسوڕاوانی مەیدانی ئازادی هەوڵماندەدا حزب بەرەو هێزێکی گەورەتر بەرین و  

ەماوەریە کۆبکەینەوە و لەم هەرچی کۆمۆنیستەکانە لەدەوری ئەم بزوتنەوە ج
پێناوەشدا "پالتفۆرمی چەپ و کۆمۆنیستەکان"مان دروستکرد، بەاڵم ئەم هەنگاوە  

اسەتێک کە حزب بتوانێ بەکردەوە بەرەوپێشی بەرێت و دەخاڵەتێکی نەبوە سی
کاریگەر لە "ئەنجومەنی سەرای ئازادی"یدا پێ بکا و هاوکات بەشێوەیەکی پراتیکانە 

ەتیانە ببینێ بۆ چونە ناو جەماوەری ناڕازی و پەیوەندیکردن بە  سود لەم ناڕەزای
و کاری ناو گەرەک و ناوەندەکان    هەڵسوراوانی کریكار و خوێندکار و الوان و ژنانەوە

دەست پێ بکا و چیتر لە ئۆفیسی حزبەوە پێی وانەبێ کە نوێنەری چینی کرێکار و 
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نیە ڕوخساری ئەو پاسیڤیزمە زەحمەتکێشە. ئەم بیرۆکراتیزمی مەکتەب و ئۆفیس نشی
سیاسیەمان بۆ دەردەخا کە چۆن گروپی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیست لە دنیای نووسین 

ا خۆیان پێ نوێنەری چینی کرێکارە، بەاڵم لە دنیای واقعی ملمالنێ و و ڤیرچواڵد
شەڕی سەرشەقامدا گروپێکی دابڕاو لە جەماوەرن. هاوکات ناکۆکی نێوان 

پەیوەندیدان لەگەڵ ناڕەزایەتیە جەماوەریەکان ، لەگەڵ   هەڵسوڕاوانی حزب، کە لە
ی و زیاتر ئۆفیس سیاسەت و ڕابەری حزب دەردەخا کە دابڕاون لە کاری جەماوەر

 ئەم "ڕابەرە حزبیانە" نشینن. هەربۆیە لە کاتی هاتنەمەیدانی جەماوەری کرێکاردا 
ە شکست پاسیڤیزمی سیاسی نمایش دەکەن و دواییش کە بزوتنەوە جەماوەریەک

شوبات"دا پاساوی شکستی کرێکاران و   ١٧دەخوا، ئەو کات لە لێکدانەوەی "
جەماوەرە دوای خۆشباوەڕی گۆڕان و   خۆپیشاندەران بەوە دەدەنەوە کە ئەم

 ئیسالمیەکان و ناسیونالیزمی کورد کەوتن.  
شوبات یەکەم تەجروبەی سیاسی کرێکاران و الوان و خەڵکی  ١٧لە کاتێکدا  

ی کوردستانە دژی ناسیونالیزمی کورد و ڕاپەڕینێک بوو دژی خۆشباوەری ئازادیخواز
ستاندا. لەوکاتەدا فرسەتی ئەوە هەبوو دەیەیەک بە ناسیونالیزمی دەسەاڵتدار لە کورد

  وانەتر سەرکەوتهەنگاوی  کە کۆمۆنیزم ببێتە ئەو هێزەی کە ئەم ناڕەزایەتیانە بەرەو  
ساتوسەودا و خۆشباوەری بە گۆڕان و بەرێ و ڕیگە بگرێ لەوەی ببێتە قوربانی 

ی ئیسالمیەکان. ئەمە مەیدانی ملمالنێی سیاسی بوو کە حزب بە پێی دیدگا و پراتیک
بەرتەسک و پاسیڤیستی و سێکتاریستی خۆی نەیتوانی سوود لەم ڕاپەڕینە وەرگرێ 

 و النی کەم لە دابڕاوی و پاسیڤیزم خۆی ڕزگاربکا.
نیشانمان دەدا کە بون بە هێز و هێزی یەکەم و پەیداکردنی هەژمونی   انەئەم تەجروب 

نیە لە  بریتیو ستراتیژ و سۆشیالیزم سیاسی و دەسەاڵت و بەگشتی سیاسەت 
بەڵکو چۆنیەتی کۆکردنەوەی هێزی و پالتفۆرمی لێکدانەوەی شکستەکان، پرۆژە 
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جەرگەی خەباتی ڕۆژانە   یە لە نێوچینایەتی و کۆمەآلیەتیە بۆ ئەنجامدانی ئەو پڕۆژانە
پێمان   و ڕاپەڕینی جەماوەری کرێکاران والوان و ژنان و خەڵکی زەحمەتکێشدا.

، ئەگەر هیزێکی ناتوانێ هیچ لەواقیع بگۆڕێ پڕۆژە و سیاسەتی سەرکاغەز دەڵی
.  کۆمەاڵیەتی و جەماوەری ئەم پڕۆژە و سیاسەت و ستراتیژانە بەکردەوە پیادەنەکا

لە گروپێکی تەبلیغاتی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیستەوە بۆ حزبێکی خاڵی تێپەڕینە  ەئەم
ێکی کرێکاری کە دەتوانێ سیاسەت بکا و خۆی لە پاسیڤیزمی مانەوە لە ئۆپۆزسیۆن
 ڕادیکاڵ ڕزگاربکا و ببێتە هێزێکی سیاسی و دەخاڵەتگەر و ڕادیکاڵی کاریگەر. 

 

 سێکتی فکری و حزبی داخراو     چوارەم؛ 
 
بەاڵم   ،ساڵە لە کوردستان بە ئاشکرا کاردەکا٣٠کوردستان    کۆمۆنیزمی کرێکاری لە 

تا هەمان ماتریاڵە کە ئێسهەرئەو نەوەیەی سەرەتا ئەم بزوتنەوەی دروستکردوە 
ماوەی چاالکی  لە ڕابردوو، ئەگەر ینەوەیەکی سێ دەیە وەک ،. ئەم گروپەمانەهە

  ش بێگومان ناتوانێ هێزی نوێئەوا  ،  خۆێدا نەتوانێ ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵگەدا دروست بکا
 یەوە.   پەیوەست بکا بەم گروپە

  نەگۆڕ ئەمە داستانی زۆربەی ئەو گروپە کۆمۆنیستانەیە کە لە دەوری بەرنامەیەکی  
و سادەی فکری کۆدەبنەوە و کاری سەرەکیان بانگەوازە بۆ ئەو بەرنامە و بۆچونە  

ڵگە نابن و وەاڵم بە  گشتیانە و دەرگیری کێشە فکریەکانی دەورانی جیاجیای کۆمە
 پێداویستیەکانی ئەو ملمالنێ فکریە نادەنەوە کە کۆمەڵگە بەدەوریدا تەوەر دەبەستێ.

ەنسور حیکمەت باسی کۆمۆنیزمی کرێکاری وەک لەبەرنامەی "دنیایەکی باشتر"دا م 
ڕەوتێکی جیا لەهەموو کۆمۆنیزمی مەوجود لە جیهاندا دەکا، بەبێ ئەوەی ئاماژە 

م کۆمۆنیزمە کرێکاریە لە دنیای ئێستادا کام گروپ و حزب و بەوە بکا کە ئە
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اڵم به بزوتنەوەیەک جیا لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری دەگرێتەوە؟ ئەو دەڵێ"
دا یه دهم سهبوو لهگرتنی کۆمۆنیزمی بۆرژوایی نه وارهنها چاوگی قه ته سۆڤێت

ڵدا، ریان هه کرێکاری سه یره کۆمۆنیزمی غه ند لقێک لهوروپای ڕۆژئاوادا چهئهله
ڵ تێڕوانینی ئابووریی کۆمۆنیزمی  گهتیدا لهڕهندێ شتی بنههه لهشدا که وهڵ ئهگهله

 رایی ئابووری به تگهوڵهمدانی دهڵهقهله له ، واتهوهگرته کیان دههاڵتدا یبلۆکی ڕۆژهه
ک دیدگای جۆراوجۆری وه اڵم لهیی، بهی نیزامی کرێگرته وهسۆسیالیزم و هێشتنه

گرتن خنهڕه  ستیان دایه ده  وهدیموکراسی، ناسیۆنالیستی، ئومانیستی و مۆدێرنیستییه
. مارکسیزمی ڕۆژئاوایی، ئۆرۆکۆنیزم،  وهوتنهدوورکه  بلۆکه  مزموونی سۆڤێت و لهئه  له
 یره مۆنیزمی غهکانی کۆستهرجهبه  وتهڕهجیاجیاکانی تروتیسکیزم له  پی نوێ و لقهچه

کاندا  کۆنه  ستهوتوو و ژێرده وواڵتانی دواکه  وروپای ڕۆژئاوادا. لهئهکرێکاری بوون له
بۆرژوازی و جاروبار   کانی بۆرژوازی و ووردهستعمارییه دژی ئی  ناسیۆنالیزم و بۆچوونه 

ی "جیهان کۆمۆنیزم  له  مای جۆرێکی تازهبنه  کان بوونه رزی و جوتیارییهئه  وه بزوتنه
 268 ."میسێیه

ئەم لێکدانەوە گشتیانە لەپاڵ لێکدانەوەی لە تەجروبەی سۆڤیەت قاڵبێکی بەرتەسک  
ڵیانە کە لەگەڵ بۆچونەکانی مەنسور حیکمەتدا کە کەسانێک قبو  ،دەدا بەم بەرنامەیە 

ئەگەر ئێمە پێمان وانەبێ ئەوەی لە سۆڤیەت دامەزرا حکومەتی کرێکاری   ەو ،بن
بێگومان ئەوا  ،ەوئابوری نەبو شکستی شۆڕشی ئۆکتۆبەر کێشەکە بوو، وە تەنیا

 ناتوانی لەم سێکتە فکریەدا ئەندام بیت. ئەگەر تۆ نەتەوێ ترۆتسکیەکان و گروپە
بە لقەکانی کۆمۆنیزمی نا کرێکاری بناسی ، وە ئەگەر ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکانی تر  

 
 

 کۆمۆنیزمی کرێکاری و کۆمۆنیزمی بۆرژوایی ، بەرنامەی دنیایەکی باشتر، مەتمەنسور حیک 268
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کاری سەیربکەی بەوەی وەک گروپی ڕۆشنبیری کۆمۆنیزمی کرێهەموو ئەم گروپانە 
هەرچەند لەو چینە دوورکەوتونەتەوە، ئەوا    ،هەموویان ڕۆشنبیرانی چینی کرێکارنکە  

کارکردنی ئەم گروپە ڕۆشنبیرانە  ای پێکەوەناتوانی ئەندامی ئەم حزبە بیت و داو
پێمان دەڵێ دەبێ  "دنیایەکی باشتر" ی کۆمۆنیزمی کرێکاری بکەیت. بەرنامەی

هەموو ئەوانە کۆمۆنیزمی  رە کۆمۆنیزمێک دووربخەینەوە وخۆمان لە هەموو جۆ
تەنیا قاڵبی حزبی کۆمۆنیزمی کرێکاریە کە نوێنەرایەتی چینی کرێکار  بورژوازین و

 ا. ئەمە سێکتی فکری و حزبی داخراوە کە لێرەدا باسی دەکەین. دەک
سەرەتا دەبێ بڵێین بەرنامەی بزوتنەوەی کرێکاری و حزبەکەی بریتیە لە نیشاندانی   

کێشەی چینی کرێکار لەگەڵ سیستمی سەرمایەداریدا و چۆنیەتی گۆڕینی دەسەاڵت 
چینی کرێکار  و سیستمی ئابوری سەرمایەداری و پێویستی کۆکردنەوەی هێزی

ۆرم کە دەتوانێ بزوتنەوەی لەدەوری کۆمەڵێک هەنگاوی پراتیکی و کۆمەڵیک ریف
کرێکاری ئامادەبکا بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی سۆشیالیستی. بەاڵم کۆمۆنیزمی کرێکاری 
بە گۆڕینی بەرنامە بۆ تێکستێکی لێکدانەوەی مێژوو و بۆچونی کەسەکان لەسەر 

دانانی هەموو جۆرەکانی گروپە کۆمۆنیستیەکانی    سۆڤیەت و چین و ترۆتسکیزم ، وە
زوتنەوەی کۆمۆنیستی، ئەمانە بەرنامە دەکا بە سێکتێکی فکری، کە  تر لەدەرەوەی ب

تەنیا ئەو گروپانەی خاوەنی ئەم لێکدانەوانەن و هاوڕان لەگەڵیدا دەکاتە ئەندامی  
رێکدا کە  حزب و ئەمە سنوری دابڕانی ئەم گروپە دیاری دەکا لەگەڵ چینی کرێکا

وەیی جیاجیای لەخۆ گرتوە. چەندین بۆچون و لیکدانەوەی مێژوویی و شێوازی ڕیکخرا
ی کۆمۆنیستی کرێکاری وهبزوتنهبۆ نمونە لە بەرنامەدا مەنسور حیکمەت دەڵێ"  

تیی وڵهاڵتی دهەس ردا دهشۆڕشی ئوکتۆبهفیک توانی لهلشهتی حیزبی بهرایه ڕابهبه
اڵم به ..رپا بکاتتێکی کرێکاری به کان تێک بشکێنێ، حکومهسااڵتدارهده چینه
یتوانی  نجام نه ره، چینی کرێکاری ڕوسیا سهسیاسییه وتنهرکهم سهرباری ئهسه
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 کانی ڕووسیادا پێکبهێنێ، واتهئابوورییه  ندییهیوهمای پهبنه گۆڕانکاری له 
مهێنان. رههکانی بهکردنی هۆیه یی و ئیشتراکی ی نیزامی کرێگرته وهشاندنه ڵوههه
نگ و ی گوشاری توندی ئابووریی پاش جهرگهجهیستدا لهی بیهمی دهی دووهنیوهله

ندییه  یوهی پهکی ڕۆشن بۆ گۆڕینی سۆسیالیستییانهبوونی ئاسۆیه نه لهشۆڕش، وه 
حیزب و ت و ڕێبازی ئابووری ر سیاسهسهدیدی ناسیۆنالیستی به کاندا، ئابووریه 
می ستالیندا ڕوویدا  ردهسهلهی وهی چینی کرێکاری ڕوسیادا زاڵ بوو. ئه وهبزووتنه 

 داری بوو لهرمایهی ئابووری میللی سهوهڵکو سازدانه ک بنیاتنانی سۆسیالیزم، بهنه 
 269" . تی و چاودێری کراو وڵهی مۆدێلێکی دهر بنچینهسهڕوسیادا له

کۆمۆنیست ڕا و لێکدانەوەی جیاوازیان هەبێ لەسەر  ئەگەر کریکاران و کەسانی 
تاتۆری حزبی بەلشەفی و ئەو بۆچونەی ئەم بەرنامەیەیان نەبێ، کە  دەوڵەتی دیک

لە ناسیونالیست بونی  ی سەرەکیئەوە دەوڵەتێکی کرێکاری بوە؟ یاخود کێشە
سیاسەت و ڕیبازی ئابوری حزبی بەلشەفیکدا نەبوبێ و بەڵکو لە پەیڕەو کردنی 

ن لە بەشداری یدگای دیکتاتۆری حزبی و مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و ڕیگەگرتد
کرێکاران لە کۆنترۆڵی بەرهەمهێنان و دەوڵەتدا بوبێت. وە هاوبەشی ئەم بەرنامە و  
لێکدانەوەی مەنسور حیکمەت نەبن لەوەی کە ئەم کێشانە لەسەردەمی ستالیندا 

اری دەوڵەتی بزانن. ئا لەم کاتانەدا ڕیداوە و لینین بەبەرپرسی مۆدێلی سەرمایەد
ندامەتی کرێکارانێک کە ڕای جیاوازیان لەم بەرنامەیە  چۆن ئەم حزبە دەتوانێ ئە

 هەیە قبوڵ بکا؟  
بێگومان ئەم لێکدانەوانەی نێو بەرنامەی "دنیایەکی باشتر" نیشانی دەدا کە ئەمە  

لە دەورەیەکی  بەرنامەی سیاسی حزبێکی کرێکاری نیە کە دەیەوێ چینی کرێکار
 

 
 ی کۆمۆنیزمی کرێکاری و کۆمۆنیزمی بۆرژوای، بەرنامەی دنیایەکی باشتر، مەنسور حیکمەت 269
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ون و خەباتی سیاسی و شۆڕش لەم دیاریکراوی مێژوویدا بۆ یەکگرتوبون و ڕیکخراوب
دەورەیەدا ئامادەبکا، بەڵکو ئەمە بەرنامەی گروپیکی فکری بەرتەسکە کە دەیەوێ 

 ئەو کەسانە کۆبکاتەوە کە هاوڕا و هاوخەتن لەگەڵیدا. 
ش دەچێ، لەبەرئەوەی ئەم سێکتە فکریە داخراوە بۆ سێکتێکی ڕیکخراوەیی 

تری کۆمۆنیستی کە وەک بەشێک لە کۆمۆنیزمی کرێکاری هەر گروپیکی ڕۆشنبیری 
پێکهاتەی چینی کرێکار لە دنیای سەرمایەداریدا دروست دەبێ بە کۆمۆنیست نازانێ  
و تەنیا ڕیگەی کۆمۆنیست بون بریتیە لە قبوڵکردنی ئەم بەرنامەیە و ئەندام بوون  

ا. وەک پێشتر باسمان کرد ئەمە پێچەوانەی واقعیەتی پیکهاتەی و کارکردن لەم حزبەد
ینی کرێکار و خەباتی چینایەتی کرێکارانە، کە گروپی جیاجیای کۆمۆنیستی لەهەر چ

دەورەیەکدا سەرهەڵدەدا و بیروڕا و بۆچون و لیکدانەوەی جیاوازیان دەبێ لەسەر 
وپانە پێویستە  خەباتی چینایەتی و سیاسەت و تاکتیک بەاڵم هەموو ئەم گر

ئەم جیاوازیانە لەدەوری نەخشە یەکگرتوبن لە حزبێکی کرێکاریدا سەرەڕای هەموو 
و بەرنامەیەکی پراتیکی بۆ خەبات دژی سەرمایەداری و ئامادەکردنی سیاسی و 
ڕیکخراوەیی سەرجەم هێزی چینەکە و ئامادەیی لە کاتی شۆڕشدا بۆ سەپاندنی  

ەکگرتوبونی کۆمۆنیستەکان لەسەر بنەمای هەژمونی و گرتنە دەستی دەسەاڵت. ی
تی بۆ سەرمایەداری و دانانی کۆمەڵیک داواکاری و یاسا کۆمەڵێک لێکدانەوەی گش

نیە، بەڵکو لەسەر بنەمای بەشداری پراتیکێکی هاوبەش لە خەباتێکی سیاسی و 
 ئابوری و کۆمەاڵیەتیدایە کە کرێکاران بەردەوام دژی سەرمایەداری دەیکەن.  

 تەکان ئەو بەشە وشیارەن کە ئەم خەباتە چینایەتیە پراتیکیە لەکۆمۆنیس 
چوارچێوەیەکی گشتیدا، کە لە مانیفیستی کۆمۆنیستی مارکس و ئەنگلسەوە 
ڕۆشنکراوەتەوە و بوەتە ئەلف و بای بەرنامەیی ئێمە، و لە پەیوەست بە خواستە 

فەرهەنگی و دیاریکراوەکانی خەباتی سیاسی و ئابوری و لە هەلومەرجێکی فکری و
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. هەربۆیە بەرنامە بۆ کۆمەاڵیەتی دەورەیەکی دیاریکراودا یەکگرتوو دەکەن 
خۆجیاکردنەوە لە گروپە کۆمۆنیستەکانی تر نیە و هیچ لێکدانەوەیەکی مێژوویی نابێ  
ببێتە سنورێک بۆ دانانی گروپێک بە کۆمۆنیست و ئەوانی تر بە سۆشیالیزمی 

ستی گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری لەڕێگەی ناکرێکاری. بەرنامە بریتیە لە پێوی
کارەوە بۆ شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی و دیاریکردنی ستراتیژ ئامادەکردنی چینی کرێ

وئەرکی حزب بۆ سازکردنی ئەو ئامادەییانە لە نێو خەباتی ڕۆژانە و سەرتاسەری 
کرێکاراندا و دەبێ لە هەموو سێکت و قاڵبێکی فکری، کە بزوتنەوەی کرێکاری و 

ت بکا، خۆی ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکانی دابەش بکا و جیاوازیان لەنێودا دروس   گروپە
دوور بخاتەوە. هەروەک پێشتر نمونەکانی ئینتەرناسیونالی یەکەم و دووەم و  
باسەکانی مارکس و ئەنگلسمان لەسەر جێگای بەرنامە لە بزوتنەوەی کرێکاری و 

ی بونی بەرنامە و  کۆمۆنیستیدا هێنایەوە، کە هەموویان جەخت لەسەر گشت
نی هەموو گروپ و بەشەکانی دیاریکراوی خواستەکانی  چینەکە و یەکگرتوبو

جەماوەری کرێکاران دەکەن لە حزبدا و دژ بە بەکارهێنانی بەرنامەن بۆ جیاکردنەوەی 
 کرێکاران و کۆمۆنیستەکان لەیەکتر بەپێی سێکت و لێکدانەوەی فکری.

ۆمۆنیزمی کرێکاری نابینین کە ئەم دەیەی خەباتی ک ٤بۆ  ٣لە تەجروبەی  
یاسی دروست بکا کە سەرجەم چینی کرێکار و تەنانەت  بزوتنەوەیە بتوانێ حزبێکی س 

سەرجەم کۆمۆنیستەکانیش بگرێتە خۆ. ئەمە لە کوردستانی عێراق و عێراقدا زۆر  
بەرچاوە لە بەرئەوەی لە ماوەی ئەم چەند دەیەیەدا جگە لەو نەوەی یەکەمەی ئەم 

لە نەوەی نوێی  ەیە ئیتر ئەم بزوتنەوەیە خۆی بەرهەم نەهێناوەتەوە و دابڕاوە  بزوتنەو
گروپە کۆمۆنیستیەکان و هەڵسوروانی ناڕەزایەتیەکان و لە قاڵبی گروپی پەراویزی 
خۆیدا ماوەتەوە. لە سێ دەیەدا هیچ ئاڵوگۆڕێکیش بەسەر بەرنامەکەیدا نەهاتوە، لە  

کرێکاران و شێوازی خەباتی سیاسی و کاتێکدا جیهانی سەرمایەداری و دۆخی 
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ی چیانیەتی، هەمووی ئاڵوگۆڕی گەورەی بەسەردا جەماوەری و کێشەکانی خەبات
 هاتوە چ لە ئاستی جیهانی و چ لە ئاستی ناوخۆییدا. 

فۆرم وقاڵبی بیرۆکراتی حزبیش کە لە مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بەلشەفیەوە  
زبیەت و پەیوەندی نێوخۆی حزب دیاری دەکا. ماوەتەوە تا ئێستا تاکە قاڵبێکە کە ح

ە هەر چەند ساڵ جارێک کۆنگرەیەک دەگیرێ و چەند کەسێک ئەم قاڵبە لە حزب ک
هەڵدەبژێردرێنەوە بۆ کۆمیتەی ناوەندی و دوای ئەمانیش وەک لینین دەڵی " چەند 

نە  گروپێکی تەقریبەن جێگیر لە کەسانی زۆر ناسراو و بە نفوز و بە تەجروبەوە دەبرێ
 .  270پێش، کە پێیان دەڵێن سەرکردەکان" 

ساڵدا لە شوێنی خۆیان ماونەتەوە. ئیتر  ٤٠تا  ٣٠لە ماوەی ئەم گروپە جێگیرە  
باسی هەڵبژاردن و دیموکراسی ناوخۆی حزب زۆر مانای نیە، چونکە لەم قاڵبە 
جێگیرەدا کە هیچ جیاوازیەک ڕێگەی دەرکەوتنی بۆ نیە و هەموو جیاوازیەکان بە  

کراتی ئەم  ابونەوە کۆتاییان هاتوە، وە هەروەها شێوازی بەڕێوەبردنی بیرۆجی
ئۆرگانانە، وەک سەندیکا کرێکاریەکان کەسانێک دەکا بە حرفەیی و شارەزا لە 
چۆنیەتی هێشتنەوەی پۆستەکانیاندا، کە هەر ئەوان دەتوانن ئەم قاڵبی ئەم گروپە  

گروپەکانی تر نەبێ. بەم شێوەیەش   لە سنوری ڕیکخراوەیی خۆیدا بپارێزن و تێکەڵ بە
کۆنگرەی داهاتوش دادەڕیژن، کە لەسەر هەمان ڕتیم و   بەرنامە و بڕیارو پالتفۆرمی

 سونەت بمێنێتەوە و ئەم سەرکردانەش بۆ پۆستە جێگیرەکانیان هەڵببژێرێنەوە.  
حزبیەت لەم سیستمی سێکتیەی ئەم گروپەدا ئەوەیە کە ئەم ڕابەریە لەماوەی دوو   

وەاڵمدەرەوەی   ەدا بڕیاری لێ دەدا، نەک ئەوەی کە لەڕاستیدا چ ڕا و سیاسەتێککۆنگر
 

 

 لینین ، نەخۆشی چەپڕەوی منااڵنە لە کۆمۆنیزمدا  270

lwc/05.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920 

https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920-lwc/05.htm
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خەباتی ڕۆژانە و چینایەتی کرێکارانە. بۆ نمونە هەڵسوڕوانی یەکێتی بێکاران لە 
دا دەبوایە گوێیان بۆ ڕای حزب بگرتایە لە دژایەتی ئەو باڵەی تر کە لە ١٩٩٣ساڵی  

ر ڕابەری حزب دژی یەکێتی نێوان هەڵسوڕاوانی یەکێتی بێکاراندا حزبی نەبون و ئەگە
بێت پەیڕەوی لێ بکرێ . حزبیەت لێرەدا ئەوەنیە کە خەباتی بێکارانیش بێت دە

کرێکاران دژی بێکاری پێویستیەتی، بەڵکو ئەوەیە کە ڕابەری حزب بڕیاری لەسەر 
 دەدا. 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق هەمان سیناریۆی بەشێوەیەکی خراپتر لە 
ساڵەکانی دوای ڕوخانی بەعسدا  ی عێراق" دا لە  “یەکێتی شوراوسەندیکا کرێکاریەکان 

دا دووبارەکردەوە و حزب خۆی هەڵسا بەدروستکردنی دوو ڕیکخراوەی ٢٠٠٥لە دوای 
جەماوەری دژ بەیەک "بۆ کرێکاران" هەر لە ئەندامانی خۆی. لە کۆتایشدا لەساڵی 

کرێکاری عیراق تەواوبوو. کە لێرەدا  دا بەدووبەش بونی حزبی کۆمۆنیستی٢٠١٩
دانەوەیەی نوسەری ئەم کتێبە لەسەر کێشەی ئەم جیابونەوەیە  بەشێک لەو لێک

دەهێنینەوە کە نمایشی چۆنیەتی بەڕیوەچونی ملمالنێی سیاسی لەناو کۆمۆنیزمی 
 کرێکاریدا دەکا. 

ا لەسەر ئەم کێشانە لەپاڵ “یەکێتی شوراوسەندیکا کرێکاریەکان” هەوڵدر"  
کرێ. ئەمە لەجیاتی ئەوەی ڕیکخراوی تر لەالیەن حزبەوە بۆ کرێکاران دروست ب

بەاڵم لەناو کرێکاراندا جیاکاری   ،خۆمان و حزبەکەمان لە کرێکار جیانەکەینەوە
کێشە و دوو قوتبی هەبووە و  دروست دەکەین !. لەسەر “کۆنگرەی ئازادی عێراق”

 "الی المام"و    ة"الشیوعیە العمالی"وەک  بەردەوام لەدژی باڵوکراوە ڕەسمیەکانی حزب  
بەش بوون هەبوە.بەکورتی ئەم دوو باڵەی حزبی عیراق لە مەیدانەکانی کێشە و دوو

کاری جەماوەری و حزبیشدا کاریان لەیەکتر دووربون و هەر ڕیکەوتنێک لەسەرەوە 
لە حزبدا بە شێوەیەکی کاتی دەچوە پێش و دواتر لەسەر شتی جۆراوجۆر کێشە 
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ناسیاسیان لەیەک  دەبوو و بێگومان هەردووالش تانە و تەشەری سیاسی و دروست
 .دەنا

 ، ئێستا باڵی ڕەسمی زۆرایەتی مەکتەبی سیاسی دەڵێن ئێمە دژی مەحفەلی بوین 
بەاڵم کەس نازانێ ئایا تەنیا زۆرایەتی بوون بەمانای حزبی بونە یان ئەوە پراتیکی 

ت و سونەت وکاراکتەری حزبێکی سیاسی سیاسی و کۆمەاڵیەتیە کە نیشانی دەدا ئاک
ەوجودە لە الیەکدا یان نا؟ ئەگەر ئەو ڕوانگە ڕێکخراوەیی و و کۆمەاڵیەتی م

بۆ  ١٠بێگومان دەبوایە کێشەی مەحفەلی  ،بوایە " ی بونیحزب"تەشکیالتیە بەمانای 
ئەم الیەنەی نوێنەرایەتی حزبێکی سیاسی و  .ساڵ درێژەی نەخایاندایە ١٥

ی و عەمەلی ئەم کێشەیەی لە مەیدانی خەباتێکی سیاسدەبوایە ەکا کۆمەاڵیەتی د
ڕۆژانەدا چارەسەربکردایە و کەناڵی بۆ چونە پێشی بیروڕاو سیاسەتی جیاواز 
بکردایەتەوە و کۆتایی بەژیانی مەحفەلی بهێنایە و هەموو حزبی لەیەک پەیکەرەدا 

وە کێشە سیاسیەکان ڕابگرتایە وکارنەگەیشتایەتە ئەوەی لەڕێگەی پەیڕەوی ناوخۆ
یکخراوەییەکان چارەسەربکەن. هەربۆیە لە جیاتی یەکالیی بکەنەوە و پێشێلکاریە ڕ

ئەم پرۆسە سیاسی و خەباتکارانەیەی نێوان ئەم دوو باڵە ئێستا دەڵێن سکرتێر بە 
ئەگەر گروپی بەرامبەر دەنگی پێ نەدایە. کەواتە   ،دەنگی خۆی نەدەبوو بە سکرتێر

ندی تر قوتبە ،وەک سکرتێر و کۆمیتەی ناوەندی ،ە ڕەسمیەکانلەدەرەوەی ئۆرگان
دەنگدان بە سکرتێر کاری تاکەکانی کۆمیتە ناوەندیە نەک گروپ و بەاڵم هەبووە، 

ئەگینا بۆچی سکرتێر بەم چەشنە دیاری دەکرێ و دواتروەک  ،ئۆرگانێکی حزبی
  271!"سنگفراوانی باس دەکرێ
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دا لە حزبی  ٢٠١٨الح عەلوان" لە ئایاری هەر لەم کێشەیەی دەرکردنی هاوڕێ "فە 
کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و جیابونەوەی هاوڕێیانی " بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق" 

" هاتە ناوەوە، کە هەمان کۆپی باسی لیدەریە لە حزب و تاکە کەسمەسەلەی "
”سەرئەنجام  کۆمۆنیزمی کرێکاریە کە پێشتر باسمان کرد. ڕێبوار ئەحمەد دەڵێ؛ 

ێکانێک لە نێوان ناوی من و حزبدا  ەر ئەوەی لە ئاستی کۆمەاڵیەتیدا لێکهەڵپ لەب 
دروست بووبوو، بە جۆرێک ئەوەی من دەموت لەسەر حزب دەکرایە ماڵ و ئەوەی  

هەر بۆیە ئەم هاوڕێ یە تە   272. " حزب دەیوت و دەیکرد لەسەر من حیساب دەکرا 
سان دەکا و داوای دەرکردنی شهیری فەالح عەلوان بە تەشهیر و ناوزڕاندنی حزب یەک

لە حزب دەکا و کۆمیتەی ناوەندیش بڕیاری دەرکردنەکەی دا و حزبی   ئەم هاوڕێ یە
 کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق دیسان بوو بە دوو بەشەوە. 

ئەوەی من دەموت  "  هەربۆیە "من حزبم و حزبیش منم" ئەم دەرک و دروشمەی کە  
  . " ت و دەیکرد لەسەر من حیساب دەکرا لەسەر حزب دەکرایە ماڵ و ئەوەی حزب دەیو 

هەڵبژاردەی "هەمان دیدگا و تێگەیشتنە لە دوەری تاکە کەسێک کە بووەتە توخمی 
ساڵی ڕابردووی   ٣٠، کە جگە لەو هیچ  ئەندامێکی تر لەو دەیان ئەندامەی لە  "ئیالهی

 حزب لێرەدا ئۆرگانێکی یە!  شتونەتە ئەم پلە و پایەیحزبدا کاریان کردووە نە گە 
دەکەن و هیچ جیاوازیەک نیە لە نێوان ئەو   گشتی نیە کە هەموو ئەندامان چاالکی

ئەندامەی لە کارگەیەکدا کار دەکا یان ئەو ئەندامی مەکتەبی سیاسیەی لە پۆستی 
بااڵ دایە و سبەینێ جێگاکانیان ئاڵوگۆڕ پێ دەکەن، بەڵکو وەک هەر دەزگایەکی 

یا ەوەن و ئەم سیستمەش لە کۆتاییدا تەنتری بیرۆکراتی موڵکی ئەوانەیە کە لەسەر
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یەک کەس دەکاتە لیدەر و سەرۆک کە ئەوەی دەیڵێ لەسەر حزب حساب دەکرێ و  
بە بڕیاری حزب دادەنرێ و هەر چیەکیش حزب بیڵێ هەر بە قسە و بڕیاری ئەو 

 دادەنرێ!! 
ئەم حزبە بە چ پرۆسەیەکی فکری و سیاسی و پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا  

کەس ئەم دەسەاڵت تووە کە تەنها یەک  یدا تێپەڕ بووە تا بەم شێوەیەی لێهاڕێکخراوەی
ئەم  "ڕیبوار ئەحمەد" سەیر لە وەشدایە کاتێک   ؟هەیەAuthority ئۆتۆریتەی و

قسەیە دەکا کە نە سکرتێری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و کوردستانە و 
ی عێراقیش پێشکەش تەنانەت نامەی وازهێنانی لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکار

لە باری ماف و یاسای  ، "من حزبم و حزبیش منم" کە ئەم ئیدعایە ئەگەر کردووە!
حزبیشەوە ڕاست نەبێ، بەاڵم دیارە بەشێک لە میکانیزم و سونەتی کاری ئەم  

 .  حزبانەی کۆمۆنیزمی کرێکاریە
؛ "من حزبم و  لە کاتێکدا هەر یەکیک لەم ئۆتۆریتانە هەمان شت لەسەر خۆی دەڵێ 

و ئەوەی حزب    ماڵ   ێتە من دەموت لەسەر حزب دەکر ئەوەی  هەربۆیە "   ، حزبیش منم" 
هەر بۆیە لە ئێستادا شەڕی ئەم  .ێ" لەسەر من حیساب دەکر  ا و دەیک  ڵێدەی 

ئەو مۆدێلە لە  ئەمە ئۆتۆریتانە بووەتە سەرچاوەی کێشە و جیابوونەوەکان.  
بیرۆکراسیە کە کۆمۆنیزمی کرێکاری خوڵقاندویەتی و حزب کورت کراوەتەوە لە تاکە 

بە هۆیانەوە  ۆریتانەدا شکڵ دەگرن و و گروپەکان بەدەوری ئەم ئۆت کداکەسێ
ئەمە هەمان سایکڵ و بازنەی بەتاڵی دروست بوون و  .جیابوونەوەکان ڕوو دەدەن

ساڵی ڕابردوودا لە نێو   ٣٠هەڵوەشانەوەی مەحفەل و دەستە و ڕەوت و حزبەکانە کە  
کار و خەباتی چینایەتی گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستە دابڕاوەکان لە چینی کرێ

لە بەشەکانی ڕابردوودا سەبارەت بە ئێمە لە ڕەخنە لەم مۆدێلەدا  . دەیبینین
شنکردنەوەی پێویستمان خستۆتە ڕوو و تەنیا  ۆ ڕکێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری 
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ووتەکەی ترۆتسکی بۆ جارێکی تر لێرەدا دێنینەوە تا ئەم مۆدێلە بیرۆکراسیە 
بەلشەفیدا لە کتێبی   دا لە ڕەخنەی لەم مۆدیلەی حزبی١٩٠٤لە ساڵی  بناسێنێ؛ ئەو  

"ئەم شێوازە لە سیاسەتی ناوخۆی حزبدا بە ؛ دا دەڵێ "ئەرکە سیاسیەکانی ئێمە"
دۆخێک کۆتایی دێت کە ڕابەری حزب جێگای حزب و دواتر کۆمیتەی ناوەندی جێگای 

رێت و ڕابەری دەگرێ و سەرئەنجام یەک دیکتاتۆر جێگای کۆمیتەی ناوەندی دەگ
تە حزبیەکان بەبێ بەشداری جەماوەری خەڵک دۆخێک دروست دەبێ کە کۆمی

 273هەمیشە سیاسەتەکانی خۆیان دەگۆڕن." 
ئەم تەجروبانەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و کوردستان نیشانمان دەدەن   

کە ئەم سێکتە فکری و ڕیکخراوەییە لەم سێ دەیەی ڕابردوودا، نەک هەر لە چینی 
خستوینەتەوە، بەڵکو ئەو هێزەشی هەمان بوە لە خەباتی چینایەتی دوری    کرێکار و 

دەستمان داوە. هەربۆیە ئێمە بۆ ڕزگاربوون لەم سێکتە فکری و گروپیە پێویستمان 
بە گۆڕینی دیدگا و پراتیکی خۆمانە، وە پێویستمان بە تێپەڕێنە لەم داخراویە فکری  

و بنیات نانی و هەنگاوهەڵگرتنە بەرە  کخراوەییەی کۆمۆنیزمی کرێکاریێو سیاسی و ڕ
کۆمۆنیزمێکی نوێ، کە حزبێکی کرێکاری و جەماوەری دامەزرێنێ و لەم خەسڵەتە 

 سێکتاریستی و گروپیانەی ئەم حزبەی ئێستامان جیاواز بێ. 
حزب واتە کاری سیاسی هاوبەشی چینی کرێکار، هەربۆیە دەبێ هەموو ئەندامانی  

نن لێپرسینەوە لە اندا هەبێ و ئەوان بتوا حزب دەخاڵەتیان لە حزبی خۆی
چینی کرێکار دەبێ نوێنەرەکانیان بکەن، وەک مارکس لە کۆمۆنەی پاریسدا دەڵێ ”

خۆی لە نوێنەرەکانی بپارێزێ تا لە خزمەتکارەوە نەبن بە سەرۆکی”. حزب نمونەیەکە  
ۆیە لە دەوڵەتی کرێکاری و لە شێوازی ڕێکخستن لە کۆمەڵگەی کۆمۆنیستیدا، هەرب
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دەبێ پەیڕەو لەو ناوەرۆکە کۆمۆنیستیە بکات کە پیداگری  پەیڕەوی ناوخۆی حزب
لەسەر دەخاڵەتی خوارەوەیە و بەرتەسکردنەوەی دەوری سەرەوەیە بەوەی “شتەکانی 

 .حوکمی مرۆڤەکان” دەکاو ئیدارەکەی ڕێک دەخا”، نەک ”
نیستەکانی دابڕاو  گروپە ڕۆشنبیریە کۆمۆبێگومان حزبی ئێمە لە رەوتێکی مێژوویی   

توانیوە حزبێکی یلە چینی کرێکار و بزوتنەوەی کرێکاریەوە هاتوە و هەربۆیە نە
کۆمەاڵیەتی کرێکاران بێت و ئەم قاڵبە ڕێکخراوەیی و سونەت و پەیڕەوانەشی بە 
عەمەلی لە شێوەی گروپە چەپەکان و مەحفەل و “حزبە ناسیاسیەکان” وەرگرتوە و 

ور و فەرهەنگی حزبە تەقلیدیەکانی کۆمۆنیزمی  ا لە ژێرکاریگەری کلتهێشت
 .دایەبەلشەفی

حزب لە تێگەیشتنی مارکسدا بریتی نیە لە بەرنامە و کۆمەڵێک سیاسەتی لە پێشدا  
داڕێژراو و کۆمەڵە ئەندامێک کە کۆمۆنیستن و دەیانەوێ شۆڕش بکەن و بۆ ئەمەش  

انای هەموو چینی زبەکەیاندا. حزب بە مپێویستیان بە ئەندامەتی کرێکارە لە ح
کرێکار کە دەیەوێ لە ڕێگەی یەکگرتوبون و سیاسەتەوە دەسەاڵت بگرێت و 

 کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی دامەزرێنێ. 
 ، بەرنامەی کۆمۆنیستی نیە کە کرێکار دەکاتە کۆمۆنیستئەوە کەواتە لەم حزبەدا  

یەوێ دەسەاڵتی سیاسی کە دە دابەڵکو بونی ئەم چینە خۆیەتی لە حزبێکی سیاسی
بەپێی ئایدیۆلۆژی کۆمۆنیستی کرێکار  بەدەستەوە بگرێ تا کۆمەڵگە بگۆڕێ. هەربۆیە  

بەڵکو ئەمە ئەرکێکی مێژووییە کە دەبێ خۆی بۆ بۆ ئەم ئەرکە حزبیە، نەپاڵیوراوە 
ئامادەبکا و بەرنامە و ئایدیۆلۆژی و هەژمونی سیاسی ڕوناکبیرانی کۆمۆنیست و  

بەشەکان و پێداویستیەکانی حزبن یان    ئەمانە، هەموو  و کادران   "دیکۆمیتەی ناوەن "
 نەک حزب بەتەنیا ئەمانە بێت.  ،ئەگەر بگونجێ بڵێین سەرخانی حزبن
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هەموی پەیوەستە بە  سیاسەت و لیکدانەوە و تاکتیک و ستراتیژی کۆمۆنیستی، 
ڕادەی گەشەی مێژوویی ئەم بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەی کرێکارانەوە و تەعبیرێکن لەو 

یا  ی کۆمۆنیست"مانیفیست"سی و کۆمەاڵیەتیە ڕێکخراوە نەک کۆپی پراتیکە سیا
کە تەنیا   ،ئەمانە بنەما گشتیەکانی کۆمۆنیزمن بێ." بەرنامەی دنیایەکی باشتر"

یەکانی ئەم بزوتنەوە مێژوویی و جیهانیە دیاری دەکەن.  چوارچێوەی ئامانجە گشت
نیستەکان بوە لەسەر ی کرێکاران و کۆمۆ یەکهەربۆیە مارکس دژی هەر جیاکردنەوە

یدیۆلۆژی و سیاسەت و بەرنامەیەک کە بکرێتە سێکت و خەتی سیاسی و ابنەمای ئ
و دژی ئایدیۆلۆژی جۆراوجۆری لێ دابتاشرێ.وە دژی دروستکردنی حزبی جیاواز ب

مەبدەئی سکتاریستی و مەحفەلی دژی ئەوەبوە کە  . هەروەهاپارتەکانی کرێکاران
ئەم قاڵبە فکری هەرچۆن لە مێژوودا  .ی لە قاڵب بداتدابنێن کە بزوتنەوەی کرێکار

، لە چەشنی وەک مارکسیزم، لینینزم،ستالینیزم،ماویزم  و سیاسیانەمان بینیوە
 .م، هتدو حیکمەتیز ترۆتسکیزم 

حزبێکی کرێکاری کۆمۆنیستی دەتوانێ نوێ یەدا بۆ کۆمۆنیزم، تێگەیشتنە ەم ل 
ەندیکالیست و ریفورمیست و ئانارشیست جێگای هەموو کرێکارانی تێدا بێتەوە بە س 

و سۆشیالیستێکی تێداببێتەوە و حزبی چینی کرێکار بێت بۆ گەیشتن بەدەسەاڵت و 
حزبی کۆمەاڵیەتی و سیاسیە، دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی. ئەمە مانای 

 .حزبی جەماوەری کرێکار و حزبێکی کۆمۆنیستی
یە کرێکاریەکانی خۆمان بەم مۆدێلە لە  ئەگەر ئێستا بەراوردێکی حزبە کۆمۆنیست

حزبی کرێکاری و سیاسی بکەین دەزانین کە چ جیاوازیەکی گەورە لە نیوان ئەم دوو 
یکتاریزم و مەحفەلگەرایی و مۆدێلەدا هەیە. وە دەزانین کە سەرچاوەی ئەو س 

 یدوورلە دۆخی  هەڵنەکردنی بیروڕاجیاوازە سیاسیەکان چۆن نیشانەی مانەوەی حزبە  
چینی کرێکار و بزوتنەوەی کرێکاری و سونەتە سیاسی و ڕیکخراوەییە لە 
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کۆمۆنیستیەکان. ئەمە نیشانمان دەدا بۆچی کێشە سیاسیە ناوخۆییەکانمان بە 
شنگەری و فراکسیۆنی حزبی ناچێتە پێش و بۆچی شێوەی خەباتی سیاسی و ڕۆ

ێکخستن کارناکات  پەیڕەوی ناوخۆ دەوری نیە لە ژیانی حزبدا و دیسپلین و یاساکانی ڕ
و بە شێوەی فۆرماڵی کەمایەتی و زۆرایەتی بە چارەسەری هەموو کێشەکانمان  

 .دەزانین
ن. گۆڕانی گروپە ئێمەی کۆمۆنیستەکان لەبەردەم پێویستی گۆڕانکاریەکی مێژوویی دای

ڕۆشنبیریە کۆمۆنیستەکان بە حزبێکی کرێکاری. ئەمەش پێویستی بە گۆڕانی بەرنامە 
انبینی کۆمۆنیستیمانە سەبارەت بە خەباتی چینایەتی کرێکاران و و دیدگا و جیه

چۆنیەتی بەرپاکردنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی. ئەم گۆڕانکاریە تیۆریەش لە جەرگەی 
ەدا کە گروپە کۆمۆنیستیەکان دەرگیر و تێکەاڵو و پراتیکێکی چینایەتیدا ڕود

نە و سەراسەریاندا.  یەکانگیربن لەگەڵ هەموو بەشەکانی چینی کرێکار و خەباتی ڕۆژا
ئەمە ئاسۆی ئەو گۆڕانکاریەیە کە دەبێ بەسەر بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری  

 سەدەی بیست و یەکدا بێ، تا بزانین چۆن بەرەو پێشەوە دەچین؟
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٢٤   
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 ئەنجام 

 

ئەنجامێک کە ئێمە لەم لێکۆڵینەوەدا پێی گەیشتین ئەوە بوو کە بزوتنەوەی 
ویستی بە دیدگا و پراکتیکێکی جیاواز و نوێ یە لە خەباتی چینایەتی کۆمۆنیستی پێ

دا دژی سیستمی سەرمایەداری. دیدگا و پراکتیکێکی کۆمۆنیستی کە دووبارە بنەما 
کاران بژێنێتەوە و یەکگرتووکردنی چینی سەرەتاییەکانی ئینتەرناسیونالی یەکەمی کرێ

یەکانی و ڕیکخراوە جەماوەریەکانیەوە کرێکار بە هەموو جیاوازیەکان و گروپە ڕۆشنبیر
نی پێشووی  و ئەبێ هەڵەکانی دابەشبو " بکاتە ئامانجی خۆی. مارکس ووتەنی؛ 

نەکرێنەوە و داوای یەکگرتنی خێرای هەموو بەشە   وبارە و ی د ی نێوبزوتنەوەی کرێکار 
 274" ابڕاوەکانی بزوتنەوەی کرێکاری بکرێ. د 

و هەڵسوڕوانی بزوتنەوەی کرێکاری    ئەگەر ئەم ئامانجە لە الی هەموو کۆمۆنیستەکان
قبوڵە، کەواتە دەبێ بپرسین بۆچی ئەم هەموو گروپ و حزب و ڕیکخراوە جیاواز و 
دژ بە یەکەیان دروستکردووە و چۆن پابەندی پراکتیکی خۆیان بەم ئامانج و 

 ستراتیژیەوە نیشان دەدەن؟ 
 

 
 ، بە زمانی ئینگلیزی ١٨٦٤مارکس، ئینتەرناسیونالی کرێکاران،  274

The International Workingmen’s Association 1864General Rules, October 1864 
https://www.marxists.org/…/in…/iwma/documents/1864/rules.htm 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fhistory%2Finternational%2Fiwma%2Fdocuments%2F1864%2Frules.htm%3Ffbclid%3DIwAR2rL7jDr-Lme-lGU71WiIcoq5Rmse5l8dpKGMFhgR19eT2ywAfOS70vhEQ&h=AT2bwW9k_e9EXNfebEck94PHjQWhauxagTioiwRld1bF4-AxTqzPVYMK9mWnriwZAK_q4JTkSBEkVuj1DlTr1l4urXIYz_1xNZgjLmBJkIxx8bCRyPR7u8oFLP5Ryx-gFmNFH30m-oRfSqHNNC-L_XerTFjD
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ری و سیاسی و ە بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستیەیە کە دۆخی زاڵی فکئەم لێکۆڵینەوەی
لە مێژووی کە ڕیکخراوەیی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی، دۆخێکی چەق بە ستووە 

جێماوە و پەیوەست نیە بە  ی مۆدێلی سۆشیالزیمی دەوڵەتیداسەدەیەک لەمەوبەر
ی جیهانیدا خەباتی چینایەتی ئەمڕۆی کرێکارانەوە. هەر بۆیە ناکۆکی گەورە لە ئاست

 ەولەالیەک،  کرێکاران  هاوبەشی  و خەباتی  رتووانە  یەکگدەبینین لە نێوان ناڕەزایەتی  
الیەکی   پەراوێزەیی و جیابوونەوەی سێکتاریستی گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکان لە

ئاخرین   ، کە. لەم لێکۆڵینەوەیەدا ئێمە مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیترەوە
کە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی پێی  یە یی و ئابووریمۆدێلێکی سیاسی و ڕیکخراوە

کە پەیڕەو لەو مۆدێلە ، و گروپە ڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکار تا ئێستاگەیشتووە
ی کۆمۆنیستی ناساندووە ناکۆکی و قەیرانی ئێستای بزوتنەوە   ەن، وەک هۆکاریدەک
 .مان  پێ لێک داوەتەوە کێشەکانی حزب و دەوڵەت و کۆمۆنیزمی سەردەمو 
نەک بڕیار دەدا و   ،ینەکەکە لە جیاتی چ دێلی حزبی نوێنەری چینی کرێکارمۆ 

 دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرێ، بەڵکو دیکتاتۆریەتی حزب بەسەر چینی کرێکار
دا دەسەپێنێ و شورا و سەندیکا و ڕیكخراوەی جەماوەری دەکاتە پاشکۆی خۆشی

لە نێوان گروپە  "دیواری چین" دەکات بە حزب.  هەروەها بە بەرنامە و تێۆری
جەماوەری   هاوکاتیش لە نێوان ئەم گروپانە و  ویاندا  خۆڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکار  

"ڕابەری" هەڵبژاردەی بۆ گوێڕایەڵی ئەندامانی  حزبایەتی دەکاتە .کرێکاراندا
و دەسەاڵتی  ی لیدەریش بە دەوری ئۆتۆریتەێکیگروپ هەر حزب و کۆنگرەکانی

ەم  . ئپەرژین دەکرێ ڤیتۆی تاکە کەسێکدا بەسەر هەموو ئەندام و ئۆرگانەکانیدا
مۆدێلە بیرۆکراسیە قوتابخانەیەک دەبێ بۆ دووبارە کردنەوەی مۆدێلی دیکتاتۆری 
حزبی بەلشەفی و حکومەتی کەمینەی کۆمەڵگە کە بە پێویستی  بە هێشتنەوەی 

ای موڵکایەتی دەوڵەتی حزبێک و کاری بە کرێی پەیوەندی بەرهەمهێنانە لەسەر بنەم
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ەمان بنەمای بەرهەمهێنانی زۆربەی کۆمەڵگە کە کرێکارانن، کە ئەمەش ه
سەرمایەداری و کەڵەکەی سەرمایەیە کە هاوکات لەگەڵ چەند ڕیفۆرمێکی ئابووری 
بازاڕی سەرمایەدا و دابینکردنی النی کەمێکی کرێی و گوزەران لە الیەن دەوڵەتەوە 

دەگوترێ سۆشیالیزمی دەوڵەتی، وەک نمونەی چین و کوبا و وواڵتانێکی تر کە    پێی
 ت و کۆمۆنیست ناوزەد کراون. بە سۆشیالیس

لەم لێکۆڵینەوە مێژوویەدا بەوە گەشتین کە ئەم مۆدێل و قاڵبە فکری و سیاسی و  
ڕیکخراوەیی و ئابووریەی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی ڕەنگدانەوەی ئاستی گەشە و 

لە چینی کرێکار و گروپە ڕۆشنبیریەکەی بووە لە خەباتی چینایەتیدا  توانایی
ێکی مێژوویی و ئابوری و سیاسی دیاریکراودا.  ڕەوت و چوارچێوەی هەلومەرج

دیدگای جیاجیای سۆشیال دیموکراتی و بەلشەفی بۆ وەاڵمدانەوە بە کێشەکانی 
او بوون و حزبی  خەباتی چینایەتی دروست بوون و ئەمانەش مۆدێل و فۆرمی ڕیکخر

ەم دروستکردووە. کاریگەری کەسایەتیەکان هەر چەند بووبێ، بەاڵم ئەوانیش ل
چوارچێوە مێژوویی و ئابوری و سیاسیەدا کە چینی کرێکاری تێدا بووە هەنگاویان  

 ناوە و تێگەیشتن و تیۆر و پراکتیکی ئەو دەورەیەی خۆیان دەربڕیوە. 
ەکانی سۆشیال دیموکراتی و بەلشەفیزم،  ئێمە لێرەدا بە پێی تەجروبە مێژوویی 

یالیزمی چینی کرێکاردا لە  ناکۆکی مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیمان لەگەڵ سۆش 
بواری حزبدا دەرخست و دواتریش باسمان لە کێشەکانی ئەم مۆدێلە لەگەڵ شۆڕشی 

وە پێویستی  سۆشیالیستی و حکومەتی کرێکاری و ئابووری سۆشیالیستیدا کرد. 
ان لەم قۆناغە بە تێپەڕین لەم مۆدێلەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی و هێنانە تێپەڕ بوونم

 کی نوێ دیاریکرد. ئارای کۆمۆنیزمیێ
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 یە خۆی لەم ئەنجامگیریانەی خوارەوەدا نیشان دەدا؛کۆمۆنیزمە نوێ    ئەم
لە لێکدانەوەی مێژووی   ؛ کە ئێمە پێی گەیشتین ئەوە بوو کە؛ئەنجامگیری یەکەم 

بزوتنەوەی کۆمۆنیستیەوە فێر دەبین کە یاسای گشتی گەشەی چینی کرێکار و 
رێکار لە سیستمی سەرمایەداریدا لە ملمالنێ چینی ک ،خەباتی چینایەتی ئەوەیە کە

ڕێگا  کەیدایە، کەکەڵەکەی سەرمایە یاساییەکی بەردەوامدایە لەگەڵ بورژوازی و 
بەهرەمەند بوون لە بەرهەمی کاری خۆی. ئاستی گەشەی   بۆ  لە چینی کرێکار  دەگرێ

لە  ووشیاری ئەم چینە و گروپە ڕۆشنبیرەکانی بەم ناکۆکیە و تەجروبەی کرێکاران 
خەباتدا دژی چینی سەرمایەدار دیاری دەکا کە چ مۆدێل و قاڵبێک دەگونجێ لەگەڵ 

 بەرەو پێشەوە چوونی ئەم خەباتە چینایەتیەدا. 
لێرەوە گەشتین بەوەی کەواتە ئەو سیاسەت و ڕووداوانەی لە ئاستی جیهانی و  

نەوە لە لۆکاڵیدا هەبوون هەڵەی سەرکردەیەک یان گروپێک نەبوون، کە بە هۆی ئەوا
ئێستادا چینی کرێکار الواز و بزوتنەوەی کۆمۆنیستی پەرژ و باڵوە و بەسەر دەیان 

ندا دابەش بووە. بەڵکو ئەم دابەش بوون ڕەوت و گروپ و حزب و ناوەند و "یزم" ەکا 
و جیاوازیانەی دروست بوون لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا خۆی ڕەنگدانەوەی  

جێگا و توانای کرێکاران لەو سیستمەدا و  واقعیەتەکانی گەشەی سەرمایەداری و
 تەجروبەکانی بزوتنەوەی کرێکاری یە. 

کرێکاری و کۆمۆنیستیدا هەیە لە بزوتنەوەی  انەی کەقەیران و کێش وئەهەر بۆیە  
دەبێ لە لێکۆڵینەوە لەو مێژووە و ئەو مۆدێل و قاڵبە فکری و ڕیکخراوەییانەی زاڵن 

ەی بۆ بدۆزینەوە. هەر چۆن بورژوازی دوای هەوڵی بەسەر ئەم بزوتنەوەیەدا ڕێگە چار
فکری، سیاسی و ڕیکخراوەیی جۆراوجۆر سەرەنجام لە چەند سەدەیەکدا توانی زەمینە 

اسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانی خۆی ئامادە بکا تا توانی هەژموونی خۆی سی
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ری گەیشت بە دەسەاڵت و سیستمی سەرمایەدا دواتر بەسەر کۆمەڵگەدا زاڵ بکا و
 بەرگری لە مانەوەی دەکا.  ە ئێستاشو ،ئێستای سەپاند

تا، یی تا ئێسشۆڕشی سۆشیالیستی و هەوڵدان بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگەی کۆمۆنیست  
بەرهەمی ئەو مێژووە لە خەباتی فکری، ئابوری، سیاسی و ڕیکخراوەییە کە  خۆی

ەداریدا پێی ئامادە بوونی زەمینەکانی لە کۆمەڵگەی سەرمای بەپێی ،چینی کرێکار
گەیشتووە، نەک بەرهەمی گروپێکی کۆمۆنیستی و فەردێک یان کۆمەڵە بیرمەند و  

بۆ ئەوەی گرفتەکانی ئێستای ئەم سیاسەتمەدارێکی سۆشیالسیتی بێت. هەربۆیە 
مۆدێل و بەرنامە و  دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوە لەخەباتە چینایەتیە بناسین، 

ۆمۆنیستیەکان. لێرەوە لەو بەرتەسکیە فکری و ک  و ڕەوتە  جیاوازیەکانی نێوان گروپ
سیاسی و ڕیکخراوەییە تێ گەیشتین، کە ئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی چینی کرێکار 

ەروەها الوازی و دابڕانی ئەم گروپ و حزبانەمان لە جەماوەری کرێکاران،  تیایدان. ه
وەک ئەنجامی کاریگەری ئەو مێژووە بۆ دەرکەوت کە سۆشیال دیموکراتی و 

شەفیەکان دروستیان کردووە و تا ئێستا وەک قاڵبی بزوتنەوەی کرێکاری و  بەل
ریگەریانە و پەیوەندی  پێ دەدرێ. ئێمە لێرەدا باسی کە ئەو کا  انکۆمۆنیستی درێژەی 

بەو مێژووە وە کرد، وە نیشانمان دا کە ئەم مۆدێل و قاڵبە  بزوتنەوەی کۆمۆنیستی
ان بۆ خەباتی چینایەتی ئەمڕۆ دروست فکری و سیاسی و ڕیکخراوەییانە چ ڕێگریەکی

کردووە و چۆن دەبێ لە ئێستادا ئەو مێژووە و مۆدێلەکانی سۆشیالیزمی دەوڵەتی 
 تێپەڕێنین.

پێیەی ئەمڕۆ چینی کرێکار لەخەباتێکی زیندووی چینایەتیدایە و بەپێی ئاستی   بەو 
ت لە دەس  م چینەگەشە و تەجروبەی خۆی بەو ڕاستیە دەگا کە چ ڕێگایەک ئە

هەرچەند کۆمەڵگەی سەرمایەداری گەشە بکا و هێزی  ؟چەوسانەوە ڕزگاردەکا
بەرهەمهێنەری کرێکار گەشە بکا و تەجروبەکانی خەباتی ڕۆژانە و "بازدان" 
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وشۆڕشەکانی زیاتر بێت، ئەوەندە ئەم چینە نزیکتر دەبێتەوە لەو ئاسۆ و بەدیلەی 
یە  و ئەم وشیاری و تەجروبەکە دەتوانێ قاڵبی سیستەمی سەرمایەداری تێپەڕێنێ 

دەبێتە "خواستێکی گشتی و کۆلێکتیڤی" ملێۆنەها و ملیارەها کرێکار. ئەم ڕاستیەش 
لە پێشدا لە نێو بەشی ڕۆشنبیری چینی کرێکاردا، جا کۆمۆنیست بێ یان ئەنارکیست  
بێ یان سەندیکالیست بێ، ڕەنگ دەداتەوە. ئێمە ئەم لێکۆڵینەوەیە بە بەشێک لەو 

ئێستای ئەم خەباتە چینایەتیە بداتەوە بە انین کە دەیەوێ وەاڵمی هەوڵە دەز
نیشاندانی ڕیگایەک بۆ دەربازبوون لەو قەیرانەی ئەمڕۆ ئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی 
چینی کرێکاری تێ کەوتوون و بە ڕەخنە گرتن لەو مۆدێلە سۆشیالیزمی دەوڵەتیە و 

 یاجیاوە، چینی کرێکار وئەو دیدگا هاوشێوانەی، کە بە هۆی تیۆر و بەرنامەی ج
 بزوتنەوەکەی بەش بەش دەکەن و لە گروپی پەراوێز کەووتودا دەیهێڵنەوە.

لەم تێگەیشتنەوە گەشتین بەو ئەنجامەی کە، هەروەک بورژوازی، چینی کرێکاریش 
پێویستی بە پرۆسەیەکە تاکو زەمینەکانی دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی سۆشیالیستی 

ڕانکاری لە فۆرم و پەیوەندی  لە دروستکردنی حزب و گۆئامادە دەکا. ئەو مێژووەی 
بە چینی کرێکارەوە هاتۆتە ئارا بەشێک لەو پرۆسەیە یە کە ئەم چینە لە خەباتی 
چینایەتیدا تەجروبەی کردووە. لە هەر دەورەیەکدا پێویستە ئاوڕ لە دەستکەوتەکان 

ئامانجی  و ناکامیەکان بدرێتەوە، تاکو بتوانرێ ستراتیژیەک بۆ گەیشتن بە
دیلی سەرمایەداری و ئامادەیی چینی کرێکار بۆ گرتنی دەسەآلت و دروستکردنی بە

لێرەوە  گۆڕینی سەرتاپای سیستمی بەرهەمهێنان و بەڕیوەبردنی سەرمایەداری.
 گرنگیەکی تایبەتمان بە تەجروبەی بەلشەفیەکانی ڕوسیا دا.

شێوەیەکی ڕادیکااڵنە لە دەورەی شۆڕشی ئۆکتۆبەری ڕوسیا و بەلشەفیزمیشدا بە  
ماوەری کرێکار دەست و پەنجە نەرم دەکا لەگەڵ بنەماکانی کۆمەڵگەی جە

سەرمایەداری. لێرەدا بە دوای ئەو بنەمایانەدا گەڕاین کە بوونە هۆی شکستی ئەم 
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لەو ئەم لێکۆڵینەوەیەمان  ڕزگارکردنیهەوڵە مێژووییەی بەلشەفیەکان. ئێمە بۆ 
، تۆنی کلێف و مە نسوور   لە الیەن ترۆتسکی و، کە لێکدانەوە بەرتەسکانەی پێشو

حیکمەتەوە کراون، پێویستمان بە زانستێک بوو بۆ لێکدانەوەی بەردی بناغەی ئەم 
 .  ە"  حزب لێکدانوەی دیاردەی "مۆدێلەی سۆڤیەت، کە ئەویش 

حزب ئەو تێزەی گرامشیمان سەلماند کە  وە هاتین لە تەجروبەی سۆڤیەتدالێرە
ئەگەر  ،کەدا ئەوەمان خستە ڕوو لێرە ."ڕۆحی دەوڵەتە"تە یان بچوکراوەی دەوڵە

چینی کرێکار هەڵوێستێکی دیالەکتیکی بەرامبەر بە دەوڵەت هەیە و دەیەوێ دەوڵەتی 
بورژوازی هەڵوەشێنێتەوە و دەوڵەتێکی کرێکاری بخاتە جێگای، لەهەمان کاتدا کار  

گە یداری و ڕیکخستنی کۆمەڵدەکا کە ئەم دەوڵەتە کرێکاریەش بگۆڕێ بە ئامڕازێکی ئ
و هەرچی ئەرکی سیاسی دەوڵەتە نەیهێڵێ و لەم پرۆسەیەدا دەوڵەت نەهێڵێ. ئەی 

سەبارەت بە حزبیش هەمان شت بێ، چونکە حزب ڕۆحی  یەبێ هەڵوێستکەواتە د
نەک پەیڕەو لە شێوازی بەڕیوەبردن و  حزبی کرێکاری  بەم پێ یە دەبێدەوڵەتە.  

ونی حزبی بورژوازی نەکا، بەڵکو دەبێ هەموو ئەو بنەمایانە  کارەکتەر و فەلسەفەی بو
کە هاوبەشی لەگەڵ ئەم پیوەرانەی حزبی هەڵوەشێنێتەوە لە حزبی کرێکاریدا 

 ڕیکخراوەیی شێوازێکی نوێی  بۆرژوازیدا نیشان دەدەن. پێویستە حزبی کرێکاری
بەم گرێ.  کا کە لە دیدگا و مۆدێلی کۆمەڵگەی کۆمۆنیستیەوە سەرچاوە دەبدروست  

حزبی کرێکاری و کۆمۆنیستی  ڕۆحی دەوڵەت و کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی   پێ یە دەبێ
. لێرەدا ناکۆکیەکانی نێوان حزبی کرێکاری و حزبی بورژوازیمان خستە نمایش بکا

 ڕوو. 
یستی بریتیە لە یەکگرتووبونی  بەو پێیەی دەوڵەتی کرێکاری و کۆمەڵگەی کۆمۆن 

ئازادانەی ئەم چینە بۆ نەهێشتنی سەرمایەداری،   سەرجەم چینی کرێکار و پراتیکی
هەربۆیە حزبی کرێکاری و کۆمۆنیستی هیچ واتایەکی تری نیە جگە لە حزبی سەرجەم 
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چینی کرێکار و پراتیکی ڕیکخراوانەی ئەم چینە بۆ ئازادکردنی کۆمەڵگە لە 
ن موڵکایەتی سەرمایەداری. حزبی چینی کرێکار دەبێ لەسەر هەما پەیوەندیەکان و

 بنەما دامەزرێ و کار بکا. 
حزبی کرێکاری بریتیە ئێنتەرناسیونالی یەکەم ئەم بنەمایانەی دەست نیشان کرد کە  

خەباتی سیاسی و ئابووری سەرجەم چینەکە، نەک تەنیا بەشێک لە یەکگرتوو کردنی  
ئەم چینە، وە هەلومەرجی ژیان و خەباتی چینایەتی  لە کرێکاران، بۆ باشترکردنی

بەرەو ستراتیژی بەرپاکردنی شۆڕشی  ادە کردنی سەرجەم چینەکەیەئەرکی ئام
 کۆمەاڵیەتی بۆ گۆڕینی ئەم سیستمی چەوسانەوەی سەرمایەداری.

ئەم بنەمایە کە ئینتەرناسیونالی کرێکاری لەسەر دامەزرا لە ژێر کاریگەری سەرەتایی  
ی ەشەی سەرمایەداری و نەبوونی تەجروبەی پێویستی شۆڕشگێڕانە البوونی گ

کرێکاران، لە ئینتەرناسیونالی دووەمەوە لە الیەن ڕەوتی ئۆپۆرتۆنیستی و 
ڕیفۆرمیستیەوە گۆڕانی بەسەردا هات بەوەی حزبی کرێکاری کرایە حزبێک کە خەبات 

وەک پراکتیک و  بۆ ریفۆرمی سەرمایەداری دەکا و سۆشیالیزم لەم چوارچێوەیەدا
بورژوازیدا بەدی دێت. ئەم دیدگایە  سیاسەتێک کە لە سایەی  دەوڵەت و پەرلەمانی  

بۆ کۆمەڵگەی سۆشیالیستی وەک پراکتیکی حزبێک کە سۆشیالیزمێکی دەوڵەتی لە 
ڕیگەی ریفۆرمەوە بەدی دەهێنێ شێوازێک لە حزب و سیاسەت و پراکتیک بەرهەم 

ە لە چوارچێوەی یاسا و دەسەاڵتی دەزگاکانی  دەهێنێ کە بیرۆکراتی و مانەوەی
 ی دا.دەوڵەتی بورژواز

، هەرچەند توانرا پراکتیکی دواتریش لە شۆڕشی ڕوسیادا لەالیەن بەلشەفیەکانەوە 
شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکار لە قاڵبی بەرتەسکی پەرلەمانتاریزم و ریفۆرم ڕزگار 

ێکی سەلبی بەسەر گۆڕان بکرێ و دەسەاڵت لە دەست بورژوازی دەربهێنرێ، بەاڵم
 جیا کردەوە ، بەوەی کە حزبی کۆمۆنیستی  هێنا  بنەماکانی ئینتەرناسیونالی کرێکاریدا
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دیکتاتۆریەتی حزبی   ەو،    لە باقی چینەکە و حزب و بزوتنەوەکانی تری نێو کرێکاران
. ئەم ڕەوتە هەرچەند جیاواز اندلە جێگای دەسەاڵتی شورایی سەرجەم چینەکە دامەزر

ی بە سۆشیال دیموکراتی بەوەی خۆی نەدەبەستەوە بە ڕێگای پەرلەمانبوو لە 
دەستهێنانی دەسەاڵت، بەاڵم هەمان دیدگای بۆ کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی هەبوو کە 
بریتیە لە پراکتیکی حزبێکی کەمایەتی بۆ دامەزراندنی سیستمێکی سیاسی 

تی دیکتاتۆری حزبی و سیستمێکی ئابوری سۆشیالیستی لە ڕێگەی موڵکایە
 دەوڵەتەوە کە هەمان سەرمایەداری دەوڵەتی یە. 

ڕەخنەگرەکانی ئەم دوو مۆدێلە حزبیە و لەوانەش ترۆتسکیزم و  بزوتنەوە  
حیکمەتیزم، هەڵگری هەمان دید و قاڵبی مۆدێلی بەلشەفی حزبن، هەربۆیە سەرەڕای 

یانتوانیوە  هەوڵەکانیان بۆ ژیاندنەوەی مارکسیزم و گەڕانەوە بۆ ناو کرێکاران، بەاڵم نە
تیزم و سێکتاریزم و مۆدیلی ببنە بەدیلێکی کۆمۆنیستی بۆ تێپەڕین لە بیرۆکرا

 سۆشیالیزمی دەوڵەتی.
ئەم دوو مۆدێلە حزبیەی سۆشیال دیموکراتی و بەلشەفی، کە تا ئێستا بزوتنەوەی  

کرێکاری لە قاڵب داوە، ئەم بزوتنەوەیەی دەرگیری قەیرانێکی سیاسی و ئایدیۆلۆژی  
جێ هێشتنی   ڕێگای دەربازبوون لەم قەیرانە و هەستانەوەی بزوتنەوەکە لە کردوە و

ئەم مۆدێل و سونەت و دیدگا و سیاسەت و قاڵبە ڕێکخراوەییانە و جێگرتنەوەیانە  
 بە دیدگا و مۆدێل و قاڵبی ڕیکخراوەیی نوێی کرێکاری و کۆمۆنیستی. 

حزب  لە و ئەم مۆدێالنە ئێمە لەم لێکۆڵینەوەدا ڕەخنەکانمان دەربارەی ئەم مێژووە
ویستە دیدگا و مۆدیل و قاڵبی ێئەوەیە کە پ خستە ڕوو و ئەنجامگیریەکەمان لێیان

جێگایان بگرێتەوە. حزبیک کە هەموو ڕەوت و گروپە جیاواز حزبی کرێکاری 
ڕۆشنبیرەکانی چینەکە و جەماوەری بەرفراوانی چینەکە بگرێتە خۆی. ئەم حزبە 
حزبی هەموو کرێکارانە، نەک تەنیا حزبی کۆمۆنیستەکان، نەک حزبی بەرنامەیەکی 
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و،  او و خەتێکی سیاسی دیاریکراو، نەک حزبی گروپ و سێکتێکی دیاریکرا دیاریکر
بەڵکو حزبی کرێکاری حزبێکی کۆمەاڵیەتیە و هەموو بەرنامە و گروپ و فراکسیۆنەکان  
دەتوانن لە چوارچێوەی ئامانجە گشتیەکاندا بۆ گۆڕینی سەرمایەداری بە سۆشیالیزم 

ەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی بریتیە ستراتیژی ئێستای بزوتنهەر بۆیە کۆبکاتەوە. 
کۆمەاڵیەتی کرێکاران و ئامادەکردنی سیاسی هەموو   لە دروستکردنی حزبی بەرفراوانی

کرێکاران لە مەیدانی خەباتی چیانیەتیدا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی سەرمایەداران و 
حکومەتەکانیان و ڕیکخستنی بەرفراوانی جەماوەری و سیاسی و حزبی بۆ سەپاندنی 

و لە موونی سیاسی و فکری و پراکتیکی لە مەیدانەکانی خەباتی چیانیەتی هەژ
 ئاستی کۆمەڵگە و دەسەالتدا.

لێرەوە دیدگایەکی نوێ بۆ حزب سەری هەڵدا کە جیاوازە لە مۆدێلی بەلشەفی حزبی 
نوخبە و مۆدێلی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری " یەک ڕەوت و یەک مەیل" و هەموو  

ێلی دروست کردنی حزبێکن کە لە کەمایەتی چینی کرێکار ئەو جۆرانەی تر کە مۆد
ا بمێنێتەوە و ببێتە ڕۆحی دەوڵەتێکی کەمینەی سبەینێ و کۆمەڵگەیەک و کۆمەڵگە د

  مۆدێلە حزبیە کەمایەتیانە   لەسەر حوکمی کەمینەی هەڵبژێردراو دروست بکاتەوە. ئەم
دا لەمەڕ حزب و  هەمان مانەوەیە لە چوارچێوەی دیدگا و جیهان بینی بورژوازی 

 دنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستیدا. جێگای ئەم ئامڕازە لە خەباتی چینایەتی و بینا کر
ئێمە لەم لێکۆڵینەوەیەدا ئەوە بوو کە مۆدێلی  ئەنجامگیری دووەم، هەربۆیە  

سۆشیالیزمی دەوڵەتی لە بواری حزب و دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری دا ناتوانێ لە 
ەداری تێپەڕ بکا، هەر چەند توانیویەتی هەلومەرجی چوارچێوەی سیستمی سەرمای

ن باشتر بکا و کۆمەڵیك ڕیفۆرم بەسەر سەرمایەداریدا بسەپێنێ. هەر خەباتی کرێکارا
بۆیە پەیڕەوکردنی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری لە ئێستادا لە مۆدێلی 

اسیە، سۆشیالیزمی دەوڵەتی و بەلشەفیزم سەرچاوەی قەیرانێکی ئایدیۆلۆژی و سی
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ان بۆ تێپەڕبوون بە هۆی ناکۆکی لە نێوان پێویستی و ئامادەیی زیاتری کرێکار
بەرتەسکی و نەتوانینی مۆدێلی گروپ و حزبە  ەولەالیەک،لەسەرمایەداری 

لە الیەکی کۆمۆنیستیەکان بۆ وەاڵم دانەوە بە نیازەکانی ئەم خەباتە چینایەتیە 
لە مۆدێلێکی  بزوتنەوەی کۆمۆنیستیە بەهۆی پەیڕەویترەوە. ئەم قەیرانەی ئێستا 

چیتر لە نێو چینی کرێکاردا ناتوانێ هەژموونی   شکست خواردووی سۆشیالیستی، کە
پەیدا بکاتەوە. لە بنەڕەتیشدا لە بەر ئەوەی کە ئەم مۆدێلە بەدیلێکی شۆڕشگێڕانە 

 سۆشیالیستیە ناتوانێ لە بنەمای سەرمایەداری البدا، کە ژێردەستەیی زۆرینەی زۆری
نەیە دەتوانێ کۆمەڵگەیە لە ژێر دەستی کەمینەیەکدا کە لەسەر بەرهەمی ئەو زۆری

، هەربۆیە ناکۆکە لەگەڵ نیازی سۆشیالسیتی ئەو قازانج بکا و دەسەاڵتی ڕابگرێ
هێزە کۆمەاڵیەتیە گلۆباڵەی کە کرێکاران لە مەیدانی بەرهەمهێنان و ژیانی 

 .  کۆمەاڵیەتیدا پێی گەیشتوون
دیکتاتۆریەتی حزبی بۆ دەوڵەت و موڵکایەتی ئەم حزبە بۆ هۆیەکانی  موڵکایەتی و   

بەرهەمهێنان و گواستنەوە و بێبەش کردنی زۆرینەی کرێکاران لە دەسەاڵتی 
ڕاستەوخۆی شورایی و کۆنترۆڵی کرێکاری لە کارگەکان و دەوری سەندیکا  

بوونی ئازادی ەمهێنان و نەکرێکاریەکان لە داڕشتنی نە خشەی ئابووری و بڕیاری بەره
بەشداری سیاسی و ڕێگا نەدان بە موڵکایەتی هەرەوەزی و بەرتەسک کردنەوەی 
ئازادیە فەرهەنگی و کە لتووری و ئازادیە شەخسیەکان، ئەمانە هەمووی مۆدێلێکن 
لە کۆیالیەتی بۆ حزبی کەمایەتی لە جێگای موڵکایەتی تایبەتی سەرمایەداران.  

لە بەرپاکردنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستیدا بریتی ئەم مۆدێلە    هەربۆیە شکست هێنانی
نیە لە کەموکوڕی سیاسەتێک یان نەخشەیەکی ئابووری یان دیکتاتۆریەتی فەردی، 
وەک ستالین، وە یان نەبوونی دیموکراسی پەرلەمانی و ئازادی سیاسی.  بەڵکو 

ە ئیدعای ئەوو شە لەوەدایە کە هەر سیستمێکی دەسەاڵتدارێتی کەمایەتی بهێنی ێک
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خۆی لە بەرامبەر ئەوەدا کە ئەم کەمایەتیە  "بەهەشتێک" بۆ زۆرینە دروست بکا    بکا
بکاتە جێ نشینی ئەو زۆرینەیە و لە جێگای چینی کرێکار حوکم بکا، ئەوا لە کۆتاییدا  

پێویستە هەمان مۆدێلی ئیداریە و دەسەاڵتداریطی کەمایەتی دیکتاتۆریەتی کەمینە 
پراکتیکی کۆمەاڵیەتی زۆرینەی چینی   نێ و ڕێگە لە  سەپێبمەڵگەد  بەسەر زۆربەی کۆ
 گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری. کرێکار بگرێ بۆ 

ئێمە ئەوەیە کە ئەم مۆدێلەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی  ئەنجامگیری سەرەکیلێرەوە  
و حزبی جێ نشینی چینی کرێکار بریتی نیە لە ئازادی بۆ خۆنواندنی پراکتیکی 

ی هەموو چینی کرێکار لە دەست پەیوەندیەکانی  هەموو چینی کرێکار و ئازاد
ی بەرهەمهێنان و شێوازی بەڕیوەبردنی سەرمایەداری، بەڵکو ناکۆکە لەگەڵ پراکتیک

سیاسی چینی کرێکاردا کە دەیەوێ کۆمەڵگەیەک لەسەر بنەمای دەسەاڵتی هەمووان 
ڕزگار یان باشتر بڵێین هەمووان لە ژێر دەستەیی بۆ هەموو دەسەاڵتێک  ،دامەزرێنێ

بکا. سۆشیالیزم الی چینی کرێکار بریتیە لە ئازادی هەمەالیەنەی ئەم چینە لە 
کاری واتە دەسەاڵتێکی سیاسی کاتی حکومەتی کرێ .دەست هەر حوکمێکی کەمینە

کە ئەم ئازادیە بۆ هەموو چینەکە فەراهەم دەکا بەوەی کە ڕێگا نادات حوکمی 
دنی نوێنەرانی شورا دابێ یان هەڵبژاردنی کەمینە بگەڕێتەوە، جا لە ژێر ناوی هەڵبژار

حزبەکاندا بێ بۆ پەرلەمان. سیستمی شورایی کۆپی سیستمی پەرلەمانی نیە، کە  
ەتیەک بۆ حوکم کردن هەڵبژێرێ یان شەرعیەت بدات بە دەسەاڵتی کەمینەیەکی کەمای

حزبی، بەڵکو شێوازێکی جیاوازە لە دیموکراسی پەرلەمانی و دیموکراسیەکی 
ۆیە کە لەوێدا نوێنەرایەتی ناوەرۆکەکەی نیە، بەڵکو ناوەرۆکی ئەم ڕاستەوخ

یا ئامڕازێکی کاتیە و دیموکراسیە حوکمی ڕاستەخۆی زۆرینە خۆیەتی و نوێنەر تەن
گواستنەوەی پەیامی زۆرینەیەکی لەسەرە بە نوێنەری زۆرینەکانی تر و پێویستە 

یارەکانی زۆرینەدا مونەسیق تەنیا لەو پۆستە ئیداری و بەڕیوەبردن و ڕیکخستنەی بڕ
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و ڕیکخەرێک بێ و هیچی تر. بە کورتی سۆشیالیزم خودی پراکتیکی زۆرینەی چینی 
بڕیاردان لەسەر هەموو الیەنەکانی ژیان و هیچ ڕێگریەکی دەوڵەت کرێکار خۆیەتی بۆ  

ناتوانێ نە بەشێوەی کاتی و نە بە یاسا ئەم ئیرادە و بڕیارە گشتیانەی کرێکاران و  
تیان هەڵوەشێنێتەوە و الببات وەک لە نمونەکانی دەوڵەتی بەلشەفیدا دەسەاڵ

 ڕەخنەمان لێگرت.
رێکار بۆ ڕزگاری ئابوری و هەمەالیەنەی سۆشیالیزم واتە پراتیکی سیاسی چینی ک 

خۆی. سۆشیالیزم نە خشەی ئابووری بۆ گەشەپێدانی هێزە بەرهەمهێنەرەکان نیە، 
چارەنووسی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی سۆشیالیزم زاڵ بوونی ئینسانە بەسەر 

خۆیدا و هیچ قۆناغ بەندیەک لە نێوان سۆشیالیزم و کۆمۆنیزمدا نیە و گواستنەوە 
سەرمایەداریەوە بۆ سۆشیالیزم و کۆمۆنیزم تەنیا بریتیە لە شۆڕش کردنی چینی  لە

کرێکار بەسەر هەموو شێوازێکی دەسەاڵتدارێتی کەمینەی چەوسێنەردا لە هەموو 
بوارەکانی ژیاندا و گواستنەوە بۆ سیستمی بەشداری ئازادانە و هەرەوەزی هەموواندا  

پێدانی توانا و خۆشیەکانی ژیانی  لە بەرهەمهێنان و خۆ بەڕیوەبردن و گەشە
ئینسانەکان و نەمانی هیچ جۆرە دەسەاڵتێکی کەمینە، بە شێوەی نوێنەرایەتی بێ 

ەکی سۆشیالیزم و کۆمۆنیزمی کرێکارانە یان بە دیکتاتۆری حزبی. ئەمە جیاوازی سەر
لە دەوڵەتانی سۆشیالیزمی دەوڵەتی وەک چینی ئێستا و سۆڤیەتی جاران. ئەمڕۆ 

ن بە خستنەڕووی دیدگایەکی نوێ بۆ ژیانی سیاسی و ئابووری و  پێویستما
کۆمەاڵیەتی هەیە لە سایەی سیستمی سۆشیالیستیدا کە جیاواز بێ لەو دیدگایەی  

ەتی لەسەر مۆدێلی دیکتاتۆری حزبی و گەشەی هێزەکانی سۆشیالیزمی دەوڵ
ەژاری بەرهەمهێنان و دابینکردنی النی کەمی کرێ و گوزەران و کەم کردنەوەی ه

هەیبووە و ئێستاش نمونەی چینی سەرمایەداری دەوڵەتی جێگای شانازیەتی. ئەمڕۆ 
ەکی  تێپەڕبوون لەم دیدگا و جیهان بینیەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی وەک دیدگای
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بورژوازی بۆ سۆشیالیزم و حزب و دەوڵەت و ئابووری دەمانگەیەنێ بە دیدگا و  
وانێ هێزی چینی کرێکار هان بدا بۆ  جیهان بینیەکی کۆمۆنیستی و کرێکاری کە دەت

بە دیهێنانی دنیایەکی باشتر و ئینسانی تر لەوەی سۆشیالیزمی دەوڵەتی تا ئێستا 
یاسی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە مانەوە لەم نیشانی داوە. قەیرانی ئایدیۆلۆژی و س

او  دیدگا و جیهان بینیەی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا یە و هەربۆیە ناتوانێ هەژموونی لەن
 چینی کرێکاردا پەیدا بکا. 

جیاوازی حزبی کرێکاری لە حزبی کە  ئەنجامگیری سێهەم؛بە  گەشتینلێرەوە  
یارەوە بۆ ڕۆشن بوەوە کە بۆچی بورژوازی بوو. ئەم جیاوازیەمان لە ڕیگەی ئەو پرس 

و چۆن حزبێکی کرێکاری شۆڕشگێڕی وەک  سۆشیال دیموکراتی یان بەلشەفیک 
رۆکراتی پارێزەری سەرمایەداری دەوڵەتی؟ ئێمە بەدوای ئەو  گۆڕدران بۆ حزبێکی بی

خاڵە هاوبەشانەدا گەڕاین کە لە نێوان تێڕوانین و میکانیزمی کارکردن و سیاسەتەکانی 
کرێکاریانەدا هەبوون کە هەمان تێگەیشتنی بورژوازیانەیان دەدا بەدەستەوە ئەم حزبە  

کرێکارە" لەالی لینین و لە حزب. بۆ نمونە لە تیۆری "حزب جێ نشینی چینی 
دیکتاتۆریەت و بڕیار وسیاسەتەکانی حزبی کۆمۆنیست واتە  بەلشەفیەکان. لێرەدا

ش بەم پێیە !ی ئەو چینەدیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و بەشداری سیاسی و بڕیار
تەنیا   و لە دەسەاڵتدا نامێنێخۆی چینی کرێکار  بەشیوەیەکی ئۆتۆماتیکی

، بریتی نیە لە هەموو چینی کرێکارچیتر حزب لێرەدا نوێنەرەکەی دەسەاڵتدارە. 
بەڵکو حزبی بەشێکی جیاوازە کە ئیمتیازی نوێنەری تاقانە و مافی سەپاندنی 

   .دیکتاتۆریەتی هەیە
تیایدا بریتیە لە مۆدێلی دەوڵەتێکی تاک حزبی، کە    ەکەشیمۆدیلی دەوڵەتیە  هەر بۆ 

ی کرێکار حوکم دەکا و ئەم دەستەی حوکمڕانەش جێگیرن و بەپێی لە جێگای چین
سەنترالیزمێک کاردەکەن کە دەسەاڵتی نوخبە و تاکە کەسی سەرکردە دەکاتە مۆدیلی 
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سێکتە جێگیرەکان و سەرکردە حوکمڕانی و سیستمی سیاسی. بەاڵم  تیۆری"حزب و  
 ، لە ڕاستیدابوەوە نەگۆڕەکان" ی لینین، وەک لە پراکتیکی حزبی بەلشەفیدا ڕوون

ئەنجامگیری   وە   .یاسای زاڵ بەسەر گەشەی سیاسی خەباتی چینایەتی کرێکاراندا نیە
حزب تەنیا ئەو مەیل "کە ، "چینەکە حزبە و حزبیش سەرکردەیە"، وە    انەیلەم جۆر

وە و  تەبونە ە کرێکاران نیشان دەدا کە بەدەوری بەرنامەیەکی حزبیدا کۆو بەشەی ل
ەم بنەمایانە بەو  هیچ کام ل، ەن"وەند و دەستەیەک لە ڕابەران دەکپەیڕەو لەیەک نا 

الی چینی کرێکار ناتوانێ   ن، بەپێچەوانەوەچەشنەی الی بورژوازی یاسایەکی سادە
یە سازدانەوەی دەسەاڵتی کەمایەتی . بەڵکو ئەم تیۆرنسازگاربیاسا و بنەمایەکی 

. لەم ڕەخنەیەوە لە مۆدێلی دەوڵەتە لەسەر هەمان بنەمای دەسەاڵتدارێتی بورژوازی
سیاسی سۆشیالیزمی دەوڵەتی بەرەو دۆزینەوەی یاسای زاڵ بەسەر حزبی کرێکاریدا  

 چووین.   
ە و چینی بورژوازی لەسەر بنەمای کەڵەکەی سەرمایلێرەدا ئەوەمان خستە ڕوو کە   

. هەر پاراستنی سیستمی سەرمایەداری پەیوەندیەکانی ناوخۆی چینەکە ڕێک دەخا
ملمالنێ و  سای زاڵ بەسەر ڕیکخستنی ناوخۆیی و حزبی بورژوازیدا بریتیە لە  بۆیە یا

لەنیو چینی کرێکاردا . بەاڵم  لە دەست کەمایەتیەکدا   پرۆسەی چڕ بوونەوەی دەسەاڵت
دەور ناگێڕێ لە ڕێکخستنی ناوخۆیی ئەم چینەدا، یاسای کەڵەکەی سەرمایە و قازانج  

بەڵکو بە پێچەوانەوە یاسایەک کە پەیوەندی ناوخۆی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار 
  و هاوپشتی چینایەتی نێوان هەموو کرێکاران   نەهێشتنی ناکۆکی دیاری دەکا بریتیە لە  

کاری   می ملمالنێی سەرمایەداری. ئەمەش پێویستی بە یەکڕیزی وبۆ گۆڕینی سیست
هەرەوەزی و پێکەوەیی هەموو چینی کرێکارە. لێرەوە جیاوازی بنەڕەتی لە شێوەی 

 حزب و کاری حزبی الی کرێکاران دروست دەکا کە جیاوازە لە حزبی بورژوازی.
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کارێكە کە نەک هەر بۆیە ملمالنێی نێوان بەشەکانی کرێکاران و جیابوونەوەیان  
ڵکو ئەرکی حزب کۆتایی پێ هێنانیانە.  بە ،حزب لەسەر بنەمای ئەوانە پێک نایەت

ئەم یاسایانە لە ڕاگەیاندنی ئینتەرناسیونالی یەکەمی کرێکارانەوە خراونەتە ڕوو و وە 
هەموو حزبە کرێکاریەکان تەنیا لەسەر ئەم بنەمایانە دەتوانن حزب وەک ئامڕازێکی 

ینی کرێکار بۆ گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری بەکاربێنن.  یەکگرتووکردنی چ
سڕینەوەی ئەم بنەمایانە و دروستکردنی گروپی جۆراوجۆر کە هەر کامەیان خۆی بە  
نوێنەری چینی کرێکار بزانێ و بەشەکانی تری ئەم چینە بەالدەر و تێکدەر و دوژمن  

ازی لەسەر دەسەاڵت و ئەوا بێگومان پەیڕەو لە هەمان بنەمای ملمالنێی بورژو  ،بزانێ
کە حزبێکی  یەزەمینە هاوبەشەئەو ئەمەش کەڵەکەی سەرمایە دەکاتەوە و هەر 

سیستمی لە ئەنجامدا  کە    ،کرێکاری شۆڕشگێڕ دەگۆڕێ بۆ حزبێکی بیرۆکراتی کەمینە
 سەرمایەداری دەپارێزێ. 

حزبی کرێکاری میتافۆر و مەجازێکە الی چینی کرێکار و ئەم خەسڵەتە دیالەکتیکە  
تیە لەوەی کە لەالیەک چینی و ئەم یەکێتی دژانەی لە ناو حزبی کرێکاریدا هەیە، بری

کرێکار حزب وەک "ڕۆحی دەوڵەت" دروست دەکا تا بورژوازی لەسەر کورسی 
دەسەآلتی سیاسی البەرێ و خۆی وەک چینێک حوکم بکا. وە لە الیەکی تریشەوە 

ێ و بیگۆڕێ بە ئیدارەیەکی دەیەوێ دەوڵەت وەک ئیمتیازێکی چینایەتی لەناوبەر
ە دەزگای ئیداری کۆمەڵگەدا ئینگراسیۆن پێ بکا. ناسیاسی و بەم پێیە حزبیش ل

 کە بەهۆی  ،هیچ باسێک لە ڕەوتێکی سیاسی و فکری نیەهەربۆیە لە حزبی کرێکاریدا  
ئایدیۆلۆژیەکەیەوە دەتوانێ کۆمەڵگە بگۆڕێ و یان ئیمتیازی دروستکردنی دەوڵەتی 

 یی ڕزگارینیستەکان لەبەرئەوەی لەباری تیۆریەوە دەربڕی هەلومەرجبدرێ بە کۆمۆ 
بەڵکو حزب تەنیا بریتیە لە فۆرمێکی کۆنکرێت و دیاریکراو لە   .چینی کرێکارن

خواستێکی کۆلێکتیڤی چینی کرێکار کە لە پرۆسەی خەباتی فکری و سیاسی و 
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ئابووریدا بووەتە پراکتیکێکی جەماوەری چینی کرێکار و ئامادە بۆ شۆڕش کردن  
بێ ئەوەیە ب دوای دەسەاڵت گرتن دەیبەسەر دەسەاڵتی بورژوازیدا. کارێک کە حز

نەک بیکاتە موڵکی حزبێک.   ،کە ئەم پراکتیکە سیاسیەی حوکم کردن گشتی بکاتەوە
بەم پێ یە حزب نەک تەنیا بە گروپێکی کۆمۆنیستەکانەوە بەر تەسک نابێتەوە، 
بەڵکو پرۆسەی گەورە بوون و جەماوەری بوونی بەمانای پرۆسەی کەمبوونەوەی 

ناو حزب و گۆڕانی بەردەوامی پۆستەکانی   ردنەوەی دابەشکردنی کارینوخبە و سادەک
کۆمیتەی نەمانی پۆستی  سەرەوە و خوارەوەی حزب و نەمانی لیدەر شیپی نوخبە و  

 ناوەندی و مەکتەبی سیاسی بە درێژایی تەمەنیشە.  
لەم لێکۆڵینەوانەدا لەسەر جیاوازی حزبی کرێکاری و حزبی بورژوازی بەو ئەنجامەش  

کانی چینی کرێکار بە پێچەوانەی حزبە شتین کە، حزب و ڕیکخراوەگەی
بورژوازیەکانەوە خەریکی ملمالنێ و دژایەتی کردنی یەکتر نین لەسەر دەسەاڵت و 

کە خواستێکی کۆلیکتیڤی   ،سەرمایە، بەڵکو هەموویان بەشە جیاوازەکانی یەک چینن
ومەتەکانیان. حزبی سۆشیالیستی کۆیان دەکاتەوە دژی سەرمایەداری و حزب و حک

یست لێرەدا پێشڕەو و نوێنەری چینەکە نیە و شورا و سەندیکا و ڕیکخراوە کۆمۆن
جەماوەریەکانیش پاشکۆی حزب بن، بەڵکو ڕیکخراو بوون و حزبیەتی چینی کرێکار 
بە مانای هەموو ئەم شێوازانەی ڕیکخراو بوونی چینەکە دێن کە پراکتیک و 

اڵتدا بتوانێ هەموو کە لە دەسە ،دروست دەکەنئیرادەیەکی هاوبەشی ئەم چینە 
بە شداری ژیانی سیاسی و بڕیاری ئابووری و ئیدارەی  لە ڕێگایانەوە چینەکە

کۆمەاڵیەتی بکا. ناکۆکی نێوان دیکتاتۆری حزبی و شوراکانی کرێکاران و سەربازان  
ری و جوتیارانی ڕوسیا و دواتر نەهێشتنی دەسەاڵتی شوراکان و سەپاندنی دیکتاتۆ

کە تەنیا   ،ەهۆی مۆدێلی سۆشیالیزمێکی دەوڵەتیەوە بووەب ، هەموو ئەمانە حزبی
حزبێکی "یەک مەیل و یەک پایە" بە نوێنەری چینی کرێکار دەزانێ و باقی بەشەکانی 
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بووە   تر دەبێ لە ژێر دیکتاتۆریەتی ئەم بەشە خاوەن موڵکایەتی دەوڵەتدا بن و ئەمە
ەو ڕاستیەی نیشان دا کە ەتی پرۆلیتاریا". ئەمە ئبە ناحەق ناونرا " دیکتاتۆری  کە

دیدگای بەلشەفی و سۆشیالیزمی دەوڵەتی بۆ کۆمۆنیزم و حزبی کۆمۆنیست، هەمان  
دیدگای حزبێکی بورژوازیە کە بریتیە لە هێزی گروپ و حزبێک بۆ گرتنە دەستی 

بنەماکانی    بە بێ دەست لێدان و گۆڕینیی حزبێکی تر ێگادەسەاڵت لە ج
 .ەتدارێتی کەمینەی کۆمەڵگدەسەاڵ

ئەم هێشتنەوەیەی موڵکایەتی سیاسی ئامڕازی دەوڵەت و دەزگاکانی بۆ حزبێکی  
تایبەت، ئەم حزبە دەکاتە خاوەن موڵکایەتی سەرمایە و بەرهەمهێنانیش کە خۆی 
ئەمەش چینی کرێکار دەکاتە پاشکۆ و ژێر دەستەی نوێنەرەکانی و ئەو حزبەی 

لێسەندنەوەی بۆ  چینی کرێکار  لە    هەر بۆیە ڕیگرتن  م دەکا.بەناوی کرێکارانەوە حوک
گرتنە دەستی لە ڕێگەی  حزبەکاندەوڵەت لە سیاسی دەزگای موڵکایەتی تایبەتی 

وەک دیموکراسی ڕاستەوخۆی هەموو  ەوە،شوراکانهەموو دەسەاڵتێک لە الیەن 
ی جێگای دەزگای پیشەیی بیرۆکراتی و سوپای پیشەیی و حکومەتکە کرێکاران 

نای ڕێگری کردن لە لێسەندنەوەی موڵکایەتی سەرمایەداری ، بە ماگرێتەوەدەحزبی 
سەرمایەدارانە لە حزب و دەوڵەتی حزبی. هەموو شێوازەکانی موڵکایەتی تایبەتی و 

 . شکستیلە ڕوسیادا شکستی شوراکان بوو  ستیشی سۆشیالیڕۆش هەر بۆیە شکستی  
بوو کار بۆ حزبی زۆرایەتی ئەو چینە ئەم گواستنەوەیەی حزبی کەمایەتی چینی کرێ

دەستاودەستکردنی دەسەاڵت لە حزبەوە بۆ شوراکان   شکستی  دا.  لە کاتی دەسەاڵت
حزبی بەلشەفی لەم ئەرکەدا شکستی هێنا و پاوان کردنی دەسەاڵتی کردە  بوو.

ایەتی هۆیەکانی بەرهەمهێنانیشی موڵکایەتی کەمینەیەکی حزبی و بەم پێیەش موڵک
دەستی ئەو کەمینە حزبیەی کە کرێکارانی بە هەمان یاسای کەڵەکەی  خستەوە ژێر
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سەرمایە لە ژێر ناوی "کەڵەکەی سەرەتایی سۆشیالیستی"دا لە سایەی هەمان  
 سیستمی سەرمایەداریدا هێشتەوە.

موکراسی شورایی ئەمە ئەو هۆکارانە بوون کە حزبی بەلشەفی لە چینی کرێکار و دی 
پاساوێک بۆ ئەم بنەما و سیاسەت و پراکتیکانە هیچ  و کرێکاری جیا کردەوە. هەر

لەو ئەنجامە ناگۆڕێ کە ئەمانە سیاسەتێک بوون حزبی بەلشەفیان لە حزبی شۆڕشی 
کۆمۆنیستیەوە گۆڕی بۆ حزبی بیرۆکراتی سۆشیالیزمی دەوڵەتی. سەرکەوتنی ڕەوتی 

زم  ۆدێلە سۆشیالیزمە دەوڵەتیە بوو کە بەلشەفیی بەرهەمی ئەو مستنییستال
 نوێنەرایەتی دەکرد و وەک مۆدێلێکی سیاسی وحزبی و ئابوری پیادەی کرد.  

سیستمی دیکتاتۆریەتی حزبی بەلشەفی لەکۆمەڵگەدا بێگومان پێویستی بە حزبێک  
بوو کە میکانیزمی کارکردنی ناوخۆشی دیکتاتۆریانە بێ. واتە حزبێک کە کۆمەڵگە 

ەببا، پێویستی بە دەزگایەکی ەر بنەمای دەسەاڵتدارێتی کەمایەتیەک بەڕێولەس 
حزبیشە کە دەسەاڵت و ئیمتیازاتی نوخبەیەکی ناوخۆی حزب دابین بکا، بەم پێیەش 
بەرژەوەندیە سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانیان لە ڕێگەی ئەو حکومەتە 

کاری کە سیستمی سیاسی کەمایەتیەوە دابین دەبێ. بە پێچەوانەوە حزبێکی کرێ
یستمێکی بەشداری ڕاستەوخۆی هەموو هاواڵتیان ئیتر کۆمەڵگە دەگۆڕێ بە س 

ئیمتیازاتێکی چینایەتی نامێنێتەوە بیپارێزێ و هەربۆیە میکانیزمی کارکردنی ناوخۆی  
بریتی دەبێ لە فراوانکردنەوەی بەشداری ڕاستەوخۆی ئەندامانی لە گۆڕانکاریە  

ەموو زب و کۆمەڵگەدا. حزب پێویستی بە بەشداری هسیاسیەکانی ئیدارەی ح
فراکسیۆن و بەشە جیاوازەکانی چینەکەیە لە ئیدارە و دانانی نەخشە و هەڵبژاردنی 
نوێنەرانی پۆستە حزبیەکان، هەربەو شێوەیەی شوراکان دەیکەن. بەم پێیەش 
 البردنی بەرپرسە حزبیەکان کارێکی ئاسانی ئەندامان دەبێ و وەرگرتنی پۆستە

نابێ و ئیتر حزب بریتی نابێ لە حزبیەکان هیچ ئیمتیازاتێکی سیاسی و مادی 
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. هەربۆیە ئازادی سیاسی و ڕادەربڕین و فراکسیۆن و " گروپێکی ڕابەری نەگۆڕ"
 میکانیزمی جێبەجێکردنی  ەو ،گروپی جیاجیای ناوحزب دەبێتە مافێکی سادە

شیاری و خود چاالکانە دەبێ.  ودڵخوازانە و خود و  بڕیارەکانی حزبیش دەبێتە کارێکی
ۆشیالیستی ئۆکتۆبەر پێش هەر ناڕۆشنیەکی ئابوری و شکستی شۆڕشی س 

بەرنامەیەکی ئابوری، بریتی بووە لە شکستی مۆدیلی بەلشەفیزم لە دەخاڵەت پێدانی 
کرێکاران لە سیاسەت و ئیدارەی کۆمەڵگەدا و بەکارهێنانی ئامڕازی حزب بۆ 

 می حوکمی کەمایەتیدا. شۆڕشکردن بەسەر میراتی سیست
ەی گەیاندین کە حزبی کرێکاری ئەگەر پەیڕەو لە بنەماکانی  ئەم ئەنجامگیریە بەو 

حزبی بورژوازی بکا ئەوا لە دەسەاڵتیشدا کۆپی دەسەاڵتی سەرمایەداری دەکا. بەم  
پێ یەش پەیوەندی لە نێوان ئەم حزبە و چینی کرێکاردا دەگۆڕێ بۆ پەیوەندی  

اڵتە شۆڕش کە دەبێ لە دژی ئەو دەسە ،ە کرێکارانێکەوەخاوەن کارێکی حزبی ب
دا دەیان چەوسێنێتەوە. حزب لە  "حکومەتی کرێکاری"بکەن، کە لە ژێر ناوی 

پەیوەندی لەگەڵ خەباتی چینایەتی کرێکاراندا دەردەکەوێ کە ئایا "ڕۆحی دەوڵەتی 
کرێکاریە" بۆ شکاندنی دەسەاڵتی کەمایەتی یاخود لەسەر نمونەی حزبی بورژوازی 

جیهان بینی بورژوازیدا ماوەتەوە؟ حزب نەک دروستکراوە و هێشتا لە چوارچێوەی 
بێ لەگەڵ شەپۆلی شۆڕشگێڕانەی کرێکاراندا بێ بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی تەنیا دە

سیاسی بەسەر دەوڵەتی بورژوازیدا، وەک کۆمۆنارەکان و بەلشەفیەکان کردیان، 
بەڵکو حزبی کرێکاری دەبێ لە کاتی دەسەاڵتیشدا ڕۆحی شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکار 

بی و دەوڵەت و کۆتایی بۆ کۆتایی پێ هێنان بە هەر ئیمتیازێکی سیاسی و حز بێت
 هێنان بە چینەکان و ئیمتیازاتی چینایەتی. 
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سەبارەت بە گروپە ڕۆشنبیرەکان و جیابوونەوەکانیانە. ئێمە    ئەنجامگیری چوارەم؛ 
نمونەی گروپە ڕۆشنبیرە   وەک کۆمۆنیزمی کرێکاریمان لەم لێکۆڵینەوەیەدا 

ە لەگەڵی بەرەو ڕوو وەرگرت. یەکەم دیاردە کە ئێمیستەکانی چینی کرێکار کۆمۆن 
بووین ئەوەیە کە ئەم گروپانە جێگا و ڕێگای واقعی و مێژوویی خۆیان دەرک ناکەن  
لە پەیوەند بە چینی کرێکار و خەباتی چینایەتیەوە. هۆکاری ئەمەشمان گەڕاندەوە 

لە جەماوەری   و حزب و گروپەکانی  پرۆسەی جیابوونەوەی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی  بۆ
هۆی پەیڕەو کردنیان  لە ژێر کاریگەری مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیدا و بە  کرێکاران،  

گروپە ڕۆشنبیرەکان ە". ئەم فاکتەرانە، حزب جێ نشینی چینی کرێکار"تیۆری  لەو
کە  ،کردۆتە خاوەن ووشیاریەکی هەڵگەڕاوە یان، و لەوانەش کۆمۆنیزمی کرێکاری

لە تیۆری   انخۆ نوێنەری چینی کرێکارن بە هۆی خاوەندارێتی ە ئەم گروپانە خۆبەگوای
تەنیا بۆ   ئەم حزب و گروپانە .چینی کرێکار پاشکۆی ئەم گروپانەیە ەو، کۆمۆنیزم 

کاتی دەسەاڵت گرتن و شۆڕش پێویستیان بەم چینەیە، ئەگەر نا خۆیان و بەرنامە 
ی سۆشیالیزم و ەسەاڵت و دروستکردنو ئەندامەکانیان کافین بۆ گرتنە دەستی د

 ئەوان لە پێش "کرێکارانی ئێران لە مەیداندان"! 
هەر بۆیە ئەوەی لەم گروپە ڕۆشنبیرانەدا بە گشتی و لە کۆمۆنیزمی کرێکاری دا  

بەتایبەتی بەر جەستەیە خۆ جیاکردنەوە لە مێژووی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی یە و 
ەموویان بە دا. ئەم گروپانە ه دروستکردنی مێژوویەکی تازەیە لە تیۆری

خۆجیاکردنەوە لە یەکتر مێژوویەکی تازە دروست دەکەن و ئەو بەرنامە و تیۆریەی 
و   "کۆمۆنیزمی کرێکاری"ئەوان لە ڕابردووەکانیان جیا دەکاتەوە دەبێتە مێژووی 

نوێنەری چینی کرێکارە خۆیان  تەنیا    انەمێژووی چینی کرێکاریش، چونکە ئەم گروپ
 ی کۆمۆنیزمی بورژوازی و سۆشیالیزمی ناکرێکارین.  روپەکانی تر نوێنەرو باقی گ
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بەاڵم دوای هەر چەند ساڵ جارێک دیسانەوە ئەم گروپانە خۆیان لە دابڕاوی لە  
چینی کرێکار دەبینن و تیۆری و بەرنامەکانیان ناتوانێ ڕێنوێنی پراکتیکێک بکات بۆ 

کە توشیان یکی مە و قەیرانی پراکتگەیشتن بە دەسەاڵتی گروپەکەیان. هەربۆیە ئەز
جارێکی تر خۆ جیاکردنەوە و سنوور کێشانێکی تیۆری ترە لە بە پێویستی دەبێ 

چەپ و گروپەکانی تر و جارێکی تر لۆمەی "غیابی سیاسەتی سۆشیالیستی" یان 
ئۆتۆریتە پلە ""ئاسۆی دەسەاڵت گرتن" و "حزبی سیاسی" سەرهەڵدەداتەوە و 

و جیهەتگیری نوێ" دەکەن و  بەم چەشنە اڵهەڵگری "ئاراستە  شەڕی ئا  "تایبەتەکان
 زنجیرەی نەبڕاوەی جیابوونەوەکان درێژە پەیدا دەکا. 

کۆمۆنیزمی کرێکاریی لەبەر ئەوەی ئێمە لەم لێکۆڵینەوەماندا بەوە گەیشتین کە  
، کەواتە ڕەخنەیەکی تیۆری تر حزبی کۆمۆنیستی بوو تیۆری یبەرهەمی ڕەخنە
 کردە ەک حزبی کۆمۆنیستی ئێران، کە "نوێنەری پرۆلیتاریا" بوو، کرێکاریش، هەرو

ئەم سیناریۆیەمان لە حزبی حیکمەتیستەوە بیست، کە چەپێکی ناکرێکاری تر. 
ە ڕایگەیاند چیتر "حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری" ش "نوێنەری پرۆلیتاریا" نیە و بوو

م گروپێکی تر دێن و بە چەپێکی پۆپۆلیستی ناکرێکاری و ئیتر بەم شێوەیە بەردەوا
ئەمە  کورسی "نوێنەری پرۆلیتاریا" لەسەر شەپۆلی جیابونەوەکان بۆ نا کۆتا دەبا. 

ئەو پرۆسەی بازنە بەتاڵەی نێو گروپە ڕۆشنبیریە سۆشیالیتەکانی چینی کرێکارە کە  
نەی چینایەتی کرێکاران بەردەوام دابەش بوونە بەهۆی دابڕانیان لە خەباتی ڕۆژا

یان تیۆریزە دەکەن. هەمیشەش بانگەوازی ئەوەدەکەن کە گروپە  ناچاریەکانی خۆ
ڕۆشنبیریەکانی تر گۆڕاون بە چەپی ناکرێکاری و پاساوی جیا بوونەوە و دوور 

 پێدەکەن.  گروپەکانیانی کەوتنەوە لە یەکتری و سێکتاریزمی
ئەم گۆڕانە یە کە ی تیۆری لە گروپەکانی تر بەو خەیاڵە کێشەی خۆجیاکردنەوە 

کۆمۆنیزمی ڵ گهله و خۆ ڕێكخستنرهچینی کرێکار و به"ئەم گروپە بەرەو  تیۆریە



 کۆمۆنیزمی نوێ 

370 
 

حیکمەتیزم پێمان دەڵێ کە نیو سەدەیەی " دەبا. بەاڵم تەجروبەی کرێکاری
بەڵکو تێکەاڵو بوونی ئەم گروپانە لەگەڵ    ،جیابوونەوەی ئەم گروپانە ڕێگە چارە نیە

انەی چینایەتیەوە گرێی گەشە یەکتر و تیکەاڵو بوونی هەموویان بە خەباتی ڕۆژ
   نەکردنی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی دەکاتەوە.

بەاڵم تەنیا کۆکردنەوەی هەموو گروپە ڕۆشنبیریەکان پێکەوە حزب دروست ناکا،   
ڕێنماییە  نە لە دەوری بەرنامەیەکی "وە حزب کاتێ دروست نابێ کە ئەم گروپا 

بکەن، بەڵکو کاتێک کە   کۆببنەوە و بەرەیەکی چەپی گروپەکان دروست  " گشتیەکان 
سێكتاریزم لەنێو زۆربەی گروپەکاندا نامێنێ و ئەم گروپانە خواستی کۆلێکتیڤ لەناو 
چینی کرێکاردا دروست دەکەن ئەو کات ئەم حزبە لەنێو خەباتی ڕۆژانەدا دروست 

ێو چینی کرێکاردا ئەم حزبە  دەبێ و گەشەدەکا. گەشەی ئەم پراکتیکە حزبیە لە ن
تێک کە نەک حزب لەناوخۆیدا و لە دنیای تیۆری خۆیدا دەبێتە حزبی دەگەیەنێتە ئاس 

سیاسی، بەڵکو لە دنیای واقعی ڕووبەڕووبونەوە لەگەڵ سەرمایەداریدا وەک دەسەاڵتی 
دەوڵەتی و بەدیلی دەوڵەتی بورژوازی دەبینرێ و حسابی لەسەر دەکرێ . واتە 

یرانە لەگەڵ جەماوەری ەک پێویستە ڕوو بدا بەوەی ئەم گروپە ڕۆشنبگواستنەوەی
کرێکاردا تێکەڵ بن و پێکەوە ببنە ئۆرگانێکی لێک هەڵپیکراو، ئەمە مانای واقعی  
پێکهاتنی حزب و چاالکی حزبیە و جێگیربونی پەیوەندی حزبیەتە لە نێوان گروپی 

 ڕۆشنبیران و جەماوەری کرێکاردا.
کاری تەنیا لە ەوە تیۆری و ڕیکخراوەییانەی کۆمۆنیزمی کرێئەم شەڕ و جیاکردن 

ئەم گیر  هەر بۆیە چوارچێوەی گروپی ڕۆشنبیرانی چینی کرێکاردا دێت و دەچێ . 
خواردنە لە قاڵبی گروپە پەراوێز کەووتوەکاندا هۆکاری جیابوونەوە چار 

 هەڵنەگرەکانێتی و مانەوەیەتی لە ئەزمەیەکی سەرتاپاگیردا. 
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زمی کرێکاری پرۆسەیەکی تاکە پێوەری ئەم نوێنەرایەتیە الی کۆمۆنی لەکاتێکدا 
، ئەوا ئاشکرایە کە ئەم بەرنامە و  ێکەتیۆری بۆ نووسینی بەرنامە و پالتفۆرم

پالتفۆرمەش چونکە پەیوەندی نیە بە خەباتێکی چینایەتی کە لەئارادایە دەبنە  
هێزی مادی کۆمەاڵیەتی  بنەمایەکی گشتی و بێ گیان کە ناتوانێ لە دنیای واقیعدا

هەمیشە بۆ دیاریکردنەوەی سنورەکانی ناو حزب پێویست بە هەڵخرێنێ. هەربۆیە 
پاکسازیەکی تیۆریە تا وەاڵمی ئەو بنبەستە بداتەوە کە بۆچی تەنانەت ڕیزەکانی ئەم  
گروپە "کۆمۆنیستی کرێکاری"یە توشی ئەزمەی دەوری دەبن و ناتوانن تاسەر پێکەوە 

 کاربکەن؟ 
بەو هێزە مادیە کۆمەاڵیەتیە اری و گروپانەی کۆمۆنیزمی کرێک ەبوونی ئەم حزبن 

پاش لە دەورەیەک چاالکی  پراکتیکی ئەم حزبە تووشی قەیران دەکا. وەاڵم بەم 
قەیرانەش لە ڕێگەی دیسانەوە گەڕان بە شوێن شوێنەوارەکانی چەپی ناکرێکاریەوە 

ی کۆمۆنیزمی کرێکاری دادەنرێ.  ، کە بە سەرچاوەی کێشە وبن بەستلە حزبدا یە
ە لە جیاکردنەوەیەکی سەر لە نوێ لەم تارمایی چەپە ڕیگا چارەیەکی لێرەشەوە جگ

تر نیە. بۆ ئەمەش پێویست بە ئەپدەیت و داهێنانی تیۆری نوێ یە. هەربۆیە هەمیشە 
بۆ دیاریکردنەوەی سنورەکانی ناو حزب پێویست بە پاکسازیەکی تیۆریە تا وەاڵمی 

ەم  گروپە "کۆمۆنیستی بەستە بداتەوە کە بۆچی تەنانەت ڕیزەکانی ئئەو بن
کرێکاری"یە توشی ئەزمەی دەوری دەبن و ناتوانن تاسەر پێکەوە کاربکەن؟ ئەمە 

 بازنەی بەتاڵی ڕیسایکلینی تیۆری نێو گروپی ڕۆشنبیری کۆمۆنیزمی کرێکاریە. 
کۆمۆنیستی و  حزبێک کە خۆی لە گروپە ڕۆشنبیریەکانی تری ناو بزوتنەوەی 

السیتی و کرێکاریەکانی ناو چینی کرێکار کرێکاری و ڕەوت و مەیلە سۆشی
جیاکردبێتەوە و بیەوێ بەپێی قاڵبی بەرنامەکەی خۆی هێز کۆبکاتەوە، بێگومان 
تەنیا کەسانێک پەیوەست دەبن بەم حزبەوە و کاری لەگەڵدا درێژەپێدەدەن کە  
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چینی کرێکار و گروپە ڕۆشنبیریەکانی خەریکی خۆجیاکردنەوەی تیۆری بن لە باقی 
م چینە. ئەمەش حزب دەکاتە سێکتێکی ئایدیۆلۆژی و ڕێکخراوەیەک کە تەنیا تری ئە

 سێکتی بەرنامە و شێوەکاری سێکتاریستی خۆی پێ قبوڵە .
بە سێکتێکی ئایدیۆلۆژی دابڕاو لە چینەکە   یشدالە کۆتایی ئەم پرۆسەی گۆڕانی حزب 

ە حزبی نی نێو چینی کرێکار، ئەم جۆرە حزبانە دەبنو لە ڕەوت و بزوتنەوەکا
 ژەنراڵەکان و چیتر جەماوەری نابنەوە.

ئەگەر ئێمە پێشتر پێناسەی حزبمان لە حزبێکی جەماوەری کرێکارانەوە گۆڕیبێ بە  
حزبی نوخبەیەکی کۆمۆنیستی تاک خەت و تاک سەرکردە، ئاشکرایە کە ئیتر ئەم 

زبی کرێکاری و حزبی سیاسی. چونکە حزبی حزبە بە ڕیفۆرمی تیۆری نابێتە ح
کاری بەپێی کۆمەڵێک بنەما و بەرنامەیەک خۆی جیاناکاتەوە لە باقی کرێکاران،  کرێ

بەڵکو هەوڵدەدا ئەو بنەمایانەی کە پێویستە بۆهەر دەورەیەکی بردنە پێشی خەباتی 
 چینایەتی بکاتە بنەما و بەرنامەی هەموو بزوتنەوەی کرێکاری. بەم پێیە حزب

یکخراو بکا، نەک لەم بنەما جێگیرانەی دەتوانێ هەموو هێزی چینەکە کۆبکاتەوە و ڕ
خۆی دایناوە بتی سێکتاریزم دابتاشێ و بەناوی نوێنەر و جێگرەوەی چینی کرێکار 
چوارچێوەی حزب بەرتەسک بکاتەوە لە قاڵبی حزبی گروپی ڕۆشنبیرانی هاوخەتی 

 ێک کۆمەڵامەییەوە ئەویان قبوڵە، وە بە "خۆی و ئەو کەسانەی لە باری تیۆری و بەرن
 بدەن".  بزوتنەوەی کرێکاران لەو شکڵ و قاڵبە    کتاریستی تایبەت بە خۆیانێەمای س بن
ی لەناو گروپی ڕۆشنبیرانی چینی کرێکاردا نیو سەدە لەتەمەنی یکۆمۆنیزمی کرێکار 

نیشانی دەدا کە تێپەڕکردوە. بەپێی ئەو کارەکتەرانەی سەرەوەش کە باسمان کرد 
نی چینی کرێکارە، کە لەهەوڵی بەردەوامدا سەربەهەمان مێژووی گروپە ڕۆشنبیرەکا

بوون کە کێشەکانی کۆمۆنیزمی سەدەی بیست چارەسەر بکەن، بەاڵم بەهەمان 
دیدگای زاڵ بەسەر کۆمۆنیزمی سەدەی بیستدا، کە دیدگای سۆشیالیزمی دەوڵەتی 
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حزب بەرهەم دینێ کە حزبێکی سێکتاریستی   بووە. ئەم جۆرە سۆشیالیزمەش جۆرێک 
خۆی بە نوێنەر و جێ نشینی چینی کرێکار دادەنێ و بەم پێیەش وەک گروپێکە کە  

نیو سەدەی ڕابردوو نیشانی داوە ناتوانێ ببێتە حزبی سیاسی چینی کرێکار، ئەگەر  
 ئەم قاڵبە بیرۆکراتی و سێکتاریستیانە جێ نەهێڵێ.

ا لە نێو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کوردستاندا سەرنجی ئێمە لەم لێکۆڵینەوانەماند 
کانیاندا، ەهەلسوڕاوانی کۆمۆنیست لە کارە جەماوەریسەلەیەکی جیاوازماندا کە مە

، یەکێتی بێکاران لە دەیەی نەوەدەکاندا و لە ١٩٩١وەک بزوتنەوەی شورایی 
ڵ دا، یەکیان گرتەوە و ئەمەش ناکۆکی لەگە٢٠١١شوباتی  ١٧خۆپیشاندانەکانی 

ژ بەیەک نیشاندا. بەاڵم ئەم دابەشبونی کۆمۆنیزمی کرێکاری بە گروپی جیاجیا و د
ناکۆکیانە زۆر زوو بە پاشەکشە کردنی سونەت و شێوازی هەڵسوڕانی جەماوەری لە 

سێکتاریستی و پاسیڤیستی سیاسی نێو حزبی کۆمۆنیستی زاڵی بەرامبەر قاڵبی 
 کرێکاریدا تەواو دەبێ.  

شەیەی کە ئێمە پشت دەکەینە تەجروبەی سیاسی خۆمان دەرک کردنی ئەم کێ 
سەلەیەکی یەکجار پڕبایەخە. لەبەرئەوەی  دەرس وەرنەگرتن لەم تەجروبانە و مە

جێگیرنەکردنیان وەک پایەیەکی بەهێزی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی، بزوتنەوەی ئێمەی 
وە. لەگەشەکردن خست و بە جوینەری و ناپێگەیشتو لە مەیدانی سیاسیدا هێشتیە

ی سیاسیە جەماوەریانە ڕێگەی هاوکات خستنەالوە وبێ ئەهمیەتکردنی ئەم تەجروبە
بە سەرلەنوێ بەهێزبونەوە و زاڵبونەوەی سونەت و نەریتە فکری و پراتیکیە 
سێکتاریستی و نا کۆمەاڵیەتیەکان دا. لێرەشەوە بێ باوەڕی بە بەشداری سیاسی 

پایەیەکی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە عێراق   چاالکانە لە مەیدانی ملمالنێی سیاسیدا کردە
 و پاسیڤیزمی سیاسیشی کردە سیمای ئەم حزبانە.  و کوردستاندا
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ئەنجامگیریەکی تر سەبارەت بە گروپە ڕۆشنبیرەکانی چینی کرێکار و حزبی  
هاوسەنگی سەر  کۆمۆنیستی کرێکاری لە عێراقدا ئەوەیە کە لێکدانەوەی نا واقعی لە  

ەوەی حزبە دەسەاڵتدارە بورژوازیەکاندا هەیە. بۆ نمونە لە لێکدانهێزی خۆی لەگەڵ 
دا لە ئەنجامی هێرشی یەکێتی بۆ سەر حزبی ئێمە، ئەم ناکۆکیە  ٢٠٠٠شکستی ساڵی  

دەبینین کە کە کۆمۆنیزمی کرێکاری تێی کەوت. بەاڵم لەڕاستیدا ناکۆکیەکە لە 
حزبی ئێمەدا نیە، "نەبونی ئاسۆ و سیاسەتی سۆشیالیستی بۆ دەسەاڵت گرتنی" 

ەکە کە کۆمۆنیزمی کرێکاری لەسەر بەڵکو ئەو ناکۆکیەیە خۆی بەرهەمی دیدگا ی
دەوری کۆمۆنیزم و حزب هەیەتی. بەرهەمی دۆگماتیزم و چەقبەستنی گروپی 
ڕۆشنبیری کۆمۆنیستە، کە دابڕاوە لە هێزی کۆمەاڵیەتی چینەکەی. هەربۆیە 

بەدەسەاڵت و ناکامیەکانی ئەم هەواڵنە  لێکدانەوە لەسەر هاوسەنگی هێز و گەیشتن
اتی چینایەتی کرێکاران و ئاستی تواناییە ڕیکخراوەییەکانی  کاتێک لەدەرەوەی خەب

، وەک مەنسوور حیکمەت کرێکاران لێک دەدرێتەوە، ئیتر دەبێت بەوە پاساوبدرێ
ئاسۆی گەیشتن بە دەسەاڵت ،  کۆمۆنیزمی کرێکاری لە کوردستان "کە  ئیدعای دەکرد

نەبوو کە چارەنوسی و "ڕابەرانی دەرەجە یەکی سیاسی لە کوردستانی عێراقدا    "ئبەغا
 275خۆیان بە خەڵکەوە گرێ بدەنەوە"! 

ئەمە لێکدانەوەیەکی سەبژێکتیڤ و بەکەم گرتنی خەباتی دەیەیەکی کۆمۆنیزمە لە  
 .کوردستانی عێراقدا سەرەڕای کەموکوڕیە تیۆری و هەڵە سیاسی و ڕیکخراوەییەکانی

چونی لەو قاڵبە ش زیاتر تێنەگەیشتنە لە کێشەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری لە دەرلەمە
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری   کە فکری و سیاسیە بەرتەسک و سێکتاریستیەی

 
 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عیراق تیرایەڕابە ڵ گەلە وهکۆبوونە یاداشتێک بۆ سور حیکمەت ، مەن  275
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و توشی وەهم و ئیلوژنی کردوە لەسەر هیزی  توشی ئەزمە و جیابونەوەکان کردوە
ێزی خۆی لەگەڵ دەسەاڵتی واقعی گروپی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیست و هاوسەنگی ه

لە کۆمۆنیزمدا کورت دەبێتەوە بۆ سادەگەریەکی    هاوسەنگی هێز لەم جۆرە.  بورژوازیدا
 سیاسی، کە گروپی ڕۆشنبیر لە هێزی کۆمەاڵیەتی و شۆڕشی کۆمەاڵیەتی هەیەتی.

لێرەدا کۆمۆنیزم پێش ئەوەی وەک فۆرمێکی تری ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
رێکار گەشەی کردبێ، چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەکرێ کە بە ڕێکخراوەیی چینی ک

ی سیاسی چەند سەد کەسیەوە دەتوانن سەرمایەداری و دەسەاڵتی میلیشیایی گروپێک
یەکێتی و پارتی و ئیسالمیەکان لە کوردستان ڕابماڵن. ئەمە نیشانەی تێگەیشتنێکی 

 بەرتەسکی سێکتاریستانەی گروپی ڕۆشنبیرانە لە کۆمۆنیزم. 
می کرێکاری" ەموکوڕیە تیۆریە سەرچاوەکەی لە دیدگا و تێگەیشتنی "کۆمۆنیزئەم ک 

دایە لە کۆمۆنیزم، وە ڕەنگدانەوەی جێگا و ڕێگای کۆمەاڵیەتی "کۆمۆنیزمی کرێکاری"  
یە، وەک یەکێک لە گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکانی چینی کرێکار لە کوردستان و  

نیزم بریتیە لە پراتیکی گروپێک کە عێراقدا. ئەم تێگەیشتنە پێی وایە کە کۆمۆ
دانن بۆ بەرنامەیەکی سادە و گشتی دەکا و دەیەوێ لە خەریکی پروپاگەندە و هان

ڕێگەی گرتنی ئەندامەوە ببێ بەو هێزەی کە دەسەاڵت دەگرێتە دەست و کۆمەڵگە 
دەگۆڕێ. ئەم دیدگایەی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ شۆڕش و خەباتی چینایەتی و 

 دەوری حزب درێژەی ئەو دابڕانە و درێژەدان بەو دابڕانەیە.   هاوسەنگی هێز و
کۆمۆنیزم لێرەدا بڕیار و سیاسەتێکە کە حزب و گروپەکە دەیدەن لەم تێگەیشتنەدا   

لەسەر هەڵوێست دەربڕینی خۆیان وەک ئەوپەڕی ناڕازی ڕادیکال، وە دوای ئەمە هیچ 
هەربۆیە وەک ڕەخنەگرتن   پراتیکێکی کۆمەآلیەتی و چینایەتی لێ چاوەڕوان ناکرێ و

 انە دەمێنێتەوە. و سەرکۆنەکردنێکی بێ کردار و پاسیڤ
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تێگەیشتن لە گۆڕینی کۆمەڵگە بێگومان  لەم مۆدێلەی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا 
پرۆسەیەک نیە لە گەشەی توانای سیاسی و ڕیکخراوەیی کرێکاران کە دەتوانن  

کەن. بەڵکو دۆخی ئامادە دۆخێکی نوێی سیاسی و هەژمونێکی کۆمەاڵیەتی دروست ب
امادەیی حزبی پێشڕەو و گروپی ڕۆشنبیر بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بریتی دەبێ لە ئ

بەتەنیا خۆی. ئەمە پێچەوانەی یاسایەکی خەباتی چینی کرێکارە کە لە ئەنجامگیری 
یەکەمدا باسمان کرد کە پراکتیکی چینایەتی چینی کرێکارە کە دەتوانێ  

بنیات بنێ، نەک تیۆری و پراکتیکی حزبێکی  کۆمەڵگەیەکی نوێی کۆمۆنیستی
 کۆمۆنیست. 

خشەی دەسەاڵت گرتنە لەڕاستیدا نەخشەیەکی خەیاڵی و دوور لە واقعی  ئەم نە 
هێزێک بوو کە پەیوەندی لەگەڵ خەباتی ڕۆژانە و سیاسی کرێکاراندا نەبوو وە حزب 

نەدا  هێزی خۆی و نەخشەی گەیشتن بەدەسەاڵتی لەو کۆبونەوە حزبی و مەراسیما
م هەرچی چاالکی جەماوەری دەبینی کە لە بۆنە مێژوویەکاندا ئاهەنگی دەگێڕا. بەاڵ

و بەشداری هەڵسوڕاوانی حزبە لە ڕوبەڕوبونەوەی ڕۆژانە لەگەڵ دەسەاڵتی یەکێتی و 
پارتیدا نەدەبوە ئەو کەناڵەی کە لێوەی پەیوەندی خەباتکارانەی جێگیر و پەیوەندی  

یداکردنی نفوزی سیاسی و هەژمونی فکری و عەمەلی ڕێکخراوبونی جەماوەری و پە
ا. لێرەشەوە هەنگاو بنرێ بەرەو کۆکردنەوەی هێزی هەموو لە کۆمەڵگەد

کۆمۆنیستەکان و هەڵسوراوانی کرێکاری و  جەماوەری لە حزبێکی کۆمەاڵیەتیدا 
بنرێ. بەم پێیەش هەنگاوبەهەنگاو نەخشە بۆ گۆڕینی هاوسەنگی هێز و ئاسۆیەکی 

 سەراسەریدا.  شان بدرێ بۆ ملمالنێ لەسەر دەسەاڵتداریتی لە ئاستی لۆکاڵ وڕۆشن نی
کەواتە کۆمۆنیزم لە پرۆسەی گەیشتن بەدەسەاڵت و گۆڕینی هێزی هاوسەنگی بۆ 
پەیداکردنی هەژمونی سیاسی لە ئاستی کۆمەڵگەدا، پێویستی بە ئاستی گەشەی 

شیاری وڕیکخراوبون و و چینی کرێکار و توانا و دەوری لە بەرهەمهێنان و ئاستی
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گەیشتنە جیاوازە لە دیدگای کۆمۆنیزمی سیاسی و ڕوناکبیری چینەکەیە. ئەم تێ
کرێکاری و بڕیارنامەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کە هەموو حساباتێکی 
هاوسەنگی هێز و بونە هێزی یەکەمی لە کوردستان و ئیراندا لە توانایی دیاریکراو و 

ت و بڕیارنامەیەکی وەک "سەربەخۆیی بەرتەسکی ڕیکخراوی حزبیدا، وە بە سیاسە
ن"یان"مەنشوری سەرنگومی" و "سیناریۆی ڕەش و سپی" و "دروستکردنی کوردستا

 حزبی سیاسی" کورت دەکاتەوە. 
، "غیابی سیاسەتی سۆشیالیستی"لێکدانەوەکانی الوازی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی بە  

هەمان "نەبونی   یمان،دا بین١٩٩١لە ڕەخنە لە شوراکانی  ی ئیرەجی ئازەرینوەک ال
دا لە ڕەخنە لە شکستی حزبی ٢٠٠٠کە لە  ور حیکمەتەئاسۆی دەسەاڵت"ی مەنس

هەمان میتۆدی لێکدانەوەی   ئەمانە  کۆمۆنیستی کرێکاری عێراقدا دوو بارە دەبێتەوە.
لەسەر دەوری حزب و چینی کرێکار لە خەباتی دژی سیستمی   نکۆمۆنیزمی کرێکاری 

حزب و  وەی هەمان مۆدێلی سۆشیالیزمی دەوڵەتیە، کەسەرمایەداریدا و درێژکرا
گروپێک دەخاتە جێگای چینی کرێکار و لە بنبەستی ئەم گروپەدا بۆ گۆڕینی ئەم 

و سیاسەتی سۆشیالیستی"   ی دەسەاڵتلۆمەی "نەبونی ئاسۆ  ی سەرمایەداریسیستم
 وەک کەموکوڕیەک لە تیۆریی گروپ و حزبەکەدا دەکا.  

داکردنی هەژمونی ان دەدا کە بون بە هێز و هێزی یەکەم و پەی ئەم تەجروبانە نیشانم  
سیاسی و دەسەاڵت و بەگشتی سیاسەت و ستراتیژ و سۆشیالیزم بریتی نیە لە 
پرۆژە و پالتفۆرمی لێکدانەوەی شکستەکان، بەڵکو چۆنیەتی کۆکردنەوەی هێزی 

خەباتی ڕۆژانە   چینایەتی و کۆمەآلیەتیە بۆ ئەنجامدانی ئەو پڕۆژانەیە لە نێو جەرگەی
ران والوان و ژنان و خەڵکی زەحمەتکێشدا.  پێمان و ڕاپەڕینی جەماوەری کرێکا

دەڵی پڕۆژە و سیاسەتی سەرکاغەز ناتوانێ هیچ لەواقیع بگۆڕێ، ئەگەر هیزێکی 
کۆمەاڵیەتی و جەماوەری ئەم پڕۆژە و سیاسەت و ستراتیژانە بەکردەوە پیادەنەکا.  
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حزبێکی ێکی تەبلیغاتی ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیستەوە بۆ ئەمە خاڵی تێپەڕینە لە گروپ
کرێکاری کە دەتوانێ سیاسەت بکا و خۆی لە پاسیڤیزمی مانەوە لە ئۆپۆزسیۆنێکی 

 ڕادیکاڵ ڕزگاربکا و ببێتە هێزێکی سیاسی و دەخاڵەتگەر و ڕادیکاڵی کاریگەر. 
می لە درێژەی ئەنجامگیریەکانمان لەسەر گروپە ڕۆشنبیرەیەکان و شکڵ و فۆر 

تە فکریە داخراوە بۆ سێکتێکی ڕیکخراوەیی، گەیشتین بەوەی کە؛ ئەم سێک
ڕیکخراوەییش دەچێ، لەبەرئەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری هەر گروپیکی ڕۆشنبیری تری 
کۆمۆنیستی بە کۆمۆنیست نازانێ، کە وەک بەشێک لە پێکهاتەی چینی کرێکار لە 

کۆمۆنیست بون بریتیە لە  دنیای سەرمایەداریدا دروست دەبێ. وە تەنیا ڕیگەی
 رنامەی "دنیایەکی باشتر" و ئەندام بوون و کارکردن لەم حزبەدا.  قبوڵکردنی ئەم بە

لە کاتێکدا بەرنامە بۆ خۆجیاکردنەوە لە گروپە کۆمۆنیستەکانی تر نیە   
وکۆمۆنیستەکان ئەو بەشە ووشیارەن کە خەباتی چینایەتی کرێکاران لە  

اوەکانی دەکەنەوە، و لە پەیوەست بە خواستە دیاریکرچوارچێوەیەکی گشتیدا ڕۆشن  
خەباتی سیاسی و ئابوری و لە هەلومەرجێکی فکری وفەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی 

 دەورەیەکی دیاریکراودا هەموو کرێکاران یەکگرتوو دەکەن.  
هەربۆیە هەموو ئەم گروپە ڕۆشنبیرانەی چینی کرێکار، وەک بەشێک لەو چینە،  

جیاوازیە فکری و لە حزبێکی کرێکاریدا، سەرەڕای هەموو ئەم  پێویستە یەکگرتوبن
سیاسیانەی کە لە نێو خۆیاندا هەیانە. ئەم گروپانە پێویستە یەکگرتووانە کاربکەن 
لە دەوری نەخشە و بەرنامەیەکی پراتیکی بۆ خەبات دژی سەرمایەداری و 

لە کاتی  ئامادەکردنی سیاسی و ڕیکخراوەیی سەرجەم هێزی چینەکە و ئامادەیی
تنە دەستی دەسەاڵت. یەکگرتوبونی شۆڕشدا بۆ سەپاندنی هەژمونی و گر

کۆمۆنیستەکان لەسەر بنەمای کۆمەڵێک لێکدانەوەی گشتی بۆ سەرمایەداری و دانانی 
کۆمەڵیک داواکاری و یاسا نیە، بەڵکو لەسەر بنەمای بەشداری پراتیکێکی هاوبەش  
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یدایە کە کرێکاران بەردەوام دژی لە خەباتێکی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەت
 ری دەیکەن.  سەرمایەدا

بەم شێوەیە دەبێ لە  ئێستادا هەموو سێکت و قاڵبێکی فکری، کە بزوتنەوەی  
کا و جیاوازیان لەنێودا دروست دەکرێکاری و گروپە ڕۆشنبیرە کۆمۆنیستەکانی دابەش  

 ستراتیژی کۆمۆنیستیکدانەوە و تاکتیک و ێسیاسەت و لکا، دوور بخرێتەوە.دە
ادەی گەشەی مێژوویی ئەم بزوتنەوە ی پەیوەستە بە ڕوهەمو ،جۆراوجۆر

 ،کۆمەاڵیەتیەی کرێکارانەوە و تەعبیرێکن لەو پراتیکە سیاسی و کۆمەاڵیەتیە ڕێکخراوە
، بەڵکو نبنەمای جیابوونەوەی بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری نیئەمانە نەک  کە  

ی و یالەکتیکی ئەم بزوتنەوەیەیە کە لە خەباتێکی پراکتیکنیشانەی زیندوویەتی و د
 پڕ لە کێشە و جەدەلدا دەچێتە پێش. 

حزبێکی کرێکاری کۆمۆنیستی دەتوانێ نوێ یەدا بۆ کۆمۆنیزم، ەم تێگەیشتنە ل 
جێگای هەموو کرێکارانی تێدا بێتەوە بە سەندیکالیست و ریفورمیست و ئانارشیست 

و حزبی چینی کرێکار بێت بۆ گەیشتن بەدەسەاڵت و   و سۆشیالیستێکی تێداببێتەوە
ەزراندنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی. ئەمە مانای حزبی کۆمەاڵیەتی و سیاسیە، دام

 .حزبی جەماوەری کرێکار و حزبێکی کۆمۆنیستی
ئەگەر ئێستا بەراوردێکی حزبە کۆمۆنیستیە کرێکاریەکانی خۆمان بەم مۆدێلە لە  

 ین دەزانین کە چ جیاوازیەکی گەورە لە نیوان ئەم دووحزبی کرێکاری و سیاسی بکە
 مۆدێلەدا هەیە. 

پێویستی گۆڕانکاریەکی مێژوویی داین. گۆڕانی گروپە ڕۆشنبیریە هەر بۆیە لە بەردەم   
کۆمۆنیستەکان بە حزبێکی کرێکاری. ئەمەش پێویستی بە گۆڕانی بەرنامە و دیدگا  

تی چینایەتی کرێکاران و چۆنیەتی و جیهانبینی کۆمۆنیستیمانە سەبارەت بە خەبا
ۆمەاڵیەتی. ئەم گۆڕانکاریە تیۆریەش لە جەرگەی پراتیکێکی بەرپاکردنی شۆڕشی ک
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چینایەتیدا ڕودەدا کە گروپە کۆمۆنیستیەکان دەرگیر و تێکەاڵو و یەکانگیربن لەگەڵ 
 هەموو بەشەکانی چینی کرێکار و خەباتی ڕۆژانە و سەراسەریاندا.  

نی ئەم لێکۆڵینەوەمان ئەوەیە کە ناسینی ڕیشەی قەیرا  ئەنجامگیری کۆتایی  
ئایدیۆلۆژی و سیاسی و ڕیکخراوەیی ئێستامان  بریتیە لە ڕەخنەیەکی پراکتیکی یە  
لە دۆخی دابەش بوون و پەرژ و باڵوی و ناکۆکی نێوان کۆمۆنیستەکان و دابڕانیان  

ە و هەنگاو نانی عەمەلیە بۆ تێپەڕینی لە جەماوەری کرێکاران و خەباتی چینایەتی ی
پێکهێنانی  نەی ئێستای بزوتنەوەی کۆمۆنیستی بە ئەم دۆخە قەیراناوی و الوازیا 

 بێت. کۆمۆنیزمێکی نوێکە نیشانەی دەورەی  حزبی کرێکاری جەماوەری
 

هەوڵی  لە کۆتاییشدا دەمەوێت بڵێم ئەم لێکۆڵینەوە و ئەنجامگیریانە  پێویستی بە 
موو کۆمۆنیست و کرێکارانە کە بتوانین پێکەوە نەخشەی حزبێکی  هەرەوەزی هە 

ئەو شێوازانەی کە ئەمڕۆ کرێکارانی ناڕازی و کۆمۆنیستەکان و    . دابڕێژین  کرێکاری 
ئەنارکیستەکان و سەندیکالیستەکان لە مەیدانەکانی مانگرتن و خۆپیشاندان و  

موو مەیدانەکانی تردا ڕاپەڕینەکانی پاریس، بەغداد، شیللی، سودان و تاران و هە
ی هاوبەش و هەرەوەزی، دەبێت نمونەی لێ نیشان دەدەن لە ڕیکخراو بوون و کار

ببێتە بنەمای فۆرمێکی نوێی ڕیکخراوەی حزبی و جەماوەری کە کۆمۆنیستەکان و 
کرێکاران پەیڕەوی لێ بکەین. لەسەر بنەمای ئەم تەجروبە عەمەلیانە شێوازێکی نوێی 

 ن. ڕیکخراوەیی ساز بکەی
هێزە حزبی و  کۆمۆنیزمی نوێ شێوازێکە کە ئیدارە و ڕیکخستنێکی کۆمەاڵیەتی ئەم

ڕیکخراوەی چینی کرێکار تیایدا گونجاوە لەگەڵ خەسڵەتی کۆمەاڵیەتی خەبات و 
پراکتیکی ڕیکخراوی کرێکاراندا. ئەم حزبە کرێکاریە ڕۆحی دەوڵەت و کۆمەڵگەی 

فێر دەکا کە خۆیان خاوەنی ئەم  کۆمۆنیستی داهاتووە، کە لە ئێستاوە کرێکاران



 کۆمۆنیزمی نوێ 

381 
 

و خەباتی خۆیان بن و هیچ  ئیمتیازاتێک بۆ هیچ  ئیدارە هەرەوەزیە و بەرهەمی کار
"لیدەر" و "گروپیکی کۆمۆنیست" قبوڵ نەکەن، کە ببنە نوێنەر و حاکمیان. وە 
پێویستە ئەم حزبە کرێکاریە ببێتە موڵکی گشتی کرێکاران، وە بە هەمان میکانیزمی 

رێ. حزبێک ی و بڕیاردانی شورایی بەڕیوە ببرێ و ئیدارەی ئەم هێزە گشتیە بکبەشدار
کە هەمیشە لە بەر فراوان بوون و یەکگرتنە لەگەڵ گروپە ڕۆشنبیرەکان و جەماوەری 
کرێکاران و سەندیکا و شوراکانیاندا و هەموویان پراکتیکێکی چیانیەتی کرێکاران بۆ  

 کەن. گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری نمایش دە
 
 ٢٠٢٠ئایاری  ١
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مارکس، الحرب االهلية في فرنسا   -１５
 ،مارکس،انجلس،المختارات،دارالتقدم،موسکو،الجزء الثاني ٢٠١ل 
 رسالة فريدريك انجلز إلى بيبل  -１６

https://www.marxists.org/…/archive/marx/1875-cg/engels_to_b … 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ١٩١٢سۆشیالیستی    ئینتەرناسیونالی  -１７

Social Democracy 1912, Manifesto of the International Socialist 
Congress at Basel 

https://www.marxists.org/…/social-…/1912/basel-manifesto.htm 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ،  ١٩١٥، بنیات نانەوەی ئینتەرناسیونال،  ڕۆزا لۆکسمبۆرگ  -１８

 Rosa Luxemburg , Rebuilding the International (1915،)  
https://www.marxists.org/…/luxemburg/1915/xx/rebuild-int.htm 

 ، بەزمانی ئینگلیزی ،  لینین، شەڕ و سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا  -１９
Lenin The War and Russian Social-Democracy 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/sep/28.htm 
 ، ، بەزمانی ئینگلیزی لینین، ئینتەرناسیونالی سێهەمی کۆمۆنیستی  -２０

Lenin, The Third, Communist International 
https://www.marxists.org/archi…/lenin/works/1919/mar/x04.htm  

 ١٨٧٥ئایاری    ٥نامەی مارکس بۆ براکە لە   -２１
/works/1875/letters/75_05_05.htm…/…https://www.marxists.org/ 

 ی مارکس   ' ا نگلس، پێشەکی بۆ کتێبی 'خەباتی چینایەتی لە فەرەنسە ئ  -２２
conference/index.htm-/1872/hague…/…https://www.marxists.org/ 

 

https://www.marxists.org/…/…/documents/1866/instructions.htm
https://www.marxists.org/…/hague-conference/resolutions.htm2
https://www.marxists.org/…/w…/1871/civil-war-france/ch01.htm
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/engels_to_bebel.htm?fbclid=IwAR1cEN_suKt3iSdHtdO2Ptkkp3_uYrTOXMdy_wOIUWYPjurIE8Yk0l_ssLY
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1912/basel-manifesto.htm?fbclid=IwAR13Mut-Zj-6T3ePeCXeickoY-4iwfRuPMD6gRSAdL-PsFAQGex8FSUHwRo
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/xx/rebuild-int.htm?fbclid=IwAR0Os4hJq5b5O_bpiT5i4Ef-y9-eX4q_jwDEhhrgkUijiPmZDdIv64NyijQ
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/sep/28.htm?fbclid=IwAR03WRVrd5ixvwvRtWhbXkjDExj0oIGixSAXozICBGNhCSp_Ofcq-IBY5u8
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x04.htm?fbclid=IwAR2-8a47Fyd7tF07UPkgU4h_DkWRou4ZVS6O1xqG9sATGwr6tn3zAPi7uTM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Farchive%2Fmarx%2Fworks%2F1875%2Fletters%2F75_05_05.htm%3Ffbclid%3DIwAR3Gf22lAE9QGRH3oTcuhFdCos5PGbWIv9A5mnFQ7HVCh4gUHIJUVnb5l5k&h=AT2a6PeOww0b-AuPwm254ghHPipqwcy3kPVgkRL7ik3-pBJ5GjD_SjBwfZiMw5QbCgHy0h2PttnhK450LNoIzrPA5CllBN0hxTwXn94IxgkTa8_WwPM4CeSICmDQSugHA8m7xAE0aLkHzi2RYuCQS3TJSHcN
https://www.marxists.org/…/…/1872/hague-conference/index.htm
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کارل مارکس، چاپی   . سەرمایە. ٩٩نگلس پێشەکی ئینگلیزی کتێبی سەرمایە .ل ە ئ  -２３
 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-یکوردی، عەبدواڵ ڕەسوڵ 

c1/p6.htm 
 ،دارالتقدم ٢مارکس و انجلز،جلد ،مختارات  ٢٣٣ڕەخنە لەبەرنامەی گۆتە، مارکس، ل  -２４
 ەی گۆتە، مارکس بە ئینگلیزی ڕەخنە لەبەرنام  -２５

.catbull.com/archive/marx/works/1875/gotha/ch03.htmhttps://marxists 
نگلس بۆ بیکەر  ە نامەی ئ  -２６

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/letters/80_04_01.
htm 

 ،دارالتقدم.بەعەرەبی. ٣،،المختارات ، جلد ٤٢١لینین، مارکسیزم و ریڤیژینیزم، ل  -２７
  ، بە زمانی ئینگلیزیورتی سۆشیال دیموکراتی ئەڵماندا نگلس ڕەخنە لەبەرنامەی ئیرف ە ئ  -２８

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm 
ڕۆزا لوکسبورگ، سۆشیال دیموکراتی و پەرلەمانتاریزم   -２９

burg/1904/06/05.htmhttps://marxists.catbull.com/archive/luxem 
  ی ن ا مز   ، بە ١٨٩١لە    ئەڵمانیادا   نگلس، ڕەخنە لەبەرنامەی ئیرفورتی سۆشیال دیموکراتی ئە  -３０

 ئینگلیزی 
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm 

 ، دارالتقدم. ٣، المختارات ، جلد ٤٢٤سیزم و ڕەوتی ڕیڤیژینیزم، ل  مارک -３１
 ment (Die The Tactical Differences in the Labour Moveپانیکوک  -３２

, Hamburg, Erdmann taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung
Dubber, 1909), Anton Pannekoek 

، بە زمانی  ەی کۆمۆنیستەکان مارکس، کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵ  -３３
 ,Minutes of Central Committee Meeting, 15 September 1850ئینگلیزی 

(Harmondsworth, 1978), p  Revolutions of 1848The  in Karl Marx,
 341. 
،المختارات ،  ٥١٧لینین، ناکۆکیەکانی نێو بزوتنەوەی کرێکارانی ئەوروپا، ل   -３４

 ،دارالتقدم. ٣جلد 
،  ٢١٦، چۆن جیهان دەگۆڕین ل ١٩١٤تا    ١٨٨٠نفوزی مارکسیزم لە  هۆبسباوم،   -３５

 بەزمانی ئینگلیزی. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p6.htm?fbclid=IwAR3KCgmS8raAJM7tqlEepEm75hcwXLPvCKr1-7ANoUWYpeNHSSYwZJKcj48
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p6.htm?fbclid=IwAR3KCgmS8raAJM7tqlEepEm75hcwXLPvCKr1-7ANoUWYpeNHSSYwZJKcj48
https://marxists/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/letters/80_04_01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/letters/80_04_01.htm
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/06/05.htm
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
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ەکانی سۆشیال دیموکرارت ڕوسیا، بەزمانی  ، پرسیارە ڕیکخراوەیی سبورگ م ڕۆزا لوک  -３６
 Rosa Luxemburg: Organizational Questions of the Russian ئینگلیزی 

Social Democracy 
-https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions

rsd/ch01.htm 
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٨١دەفتەرەکانی زیندان، کێشەکانی مارکسیزم، ل   گرامشی،  -３７
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٣٣ل    ندان، دراسەی فەلسەفی، گرامشی، دەفتەرەکانی زی  -３８
 ، بەزمانی ئینگلیزی ٣٢٥هۆبسباوم، چۆن جیهان دەگۆڕین، گرامشی، ل   -３９
،   تێزەکانی نیسان  لینین،  -４０

7/apr/04.htmhttps://www.marxists.org/archive/lenin/works/191 
  اکتیک،لینین، دوت    -４１

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/tactics/index.htm 
 "دەوڵەت و شۆڕش" ، لینین   -４２

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/index.htm 
زموونی شۆڕشی  ئه   ی سۆسیالیستی له خنه نی ڕه کا کییه ره سه هێڵه    ، ت نسوور حیکمه مه  -４３

   سۆڤێت  کرێکاری له 
e.net/archiv-http://hekmat.public 

 کتێبی "شۆڕشی خیانەتلێکراو ترۆتسکی،  -４４
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm 

 تۆنی کلێف، سەرمایەداری دەوڵەتی لە ڕوسیا -４５
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d

-d981d98a-d8a7d984d8afd988d984d8a9-8a7d984d98ad8a9
pdf.pdf-8a7d8b1d988d8b3d98ad 

،  ٤١٠ور حیکمەت ، بەرگی یەکەم ، ل  هەڵبژاردەیەک لە نوسراوەکانی مەنس -４６
 ئامادەکردنی ساالر ڕەشید 

مارکس، بڕیارنامەی ئەنتەرناسیونال ،   -４７
١٨٧٢1872/ha/www.marxists.org/archive/marx/iwma/documentshttps://

conference/resolutions.htm2-gue 
    کتێبی "ئەرکە سیاسیەکانی ئێمە" ترۆتسکی ،  -４８

04.htmhttps://www.marxists.org/archive/trotsky/1904/tasks/ch 

https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/ch01.htm
https://marxists.catbull.com/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/tactics/index.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/index.htm
http://hekmat.public-archive.net/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8b1d8a3d8b3d985d8a7d984d98ad8a9-d8a7d984d8afd988d984d8a9-d981d98a-d8b1d988d8b3d98ad8a7-pdf.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague-conference/resolutions.htm2
https://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague-conference/resolutions.htm2
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1904/tasks/ch04.htm
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   ئارنست ماندل، سەبارەت بە خۆڕیکخراوەیی چینی کرێکار و حزبی پێشڕەو، -４９
-archive/mandel/works/1990/khodhttps://www.marxists.org/farsi/

hezb.htm-sazmandehi 
 نین ، نەخۆشی چەپڕەوی منااڵنە لە کۆمۆنیزمدا لی  -５０

lwc/05.htm-https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920 
کێشەکانی   (،  ٣و ١،٢، شۆڕشی ڕوسیا، بەشی شەش، )پەرەگرافی  ڕۆزا لۆکسمبۆرگ  -５１

 ١٩١٨اتۆرشیپی، دیکت 
-xists.org/archive/luxemburg/1918/russianhttps://www.mar

revolution/ch06.htm 

 ، ١٩٢١ئەلەکساندرا کۆلۆنتای، سەبارەت بە بیرۆکراسی و خودچاالکی جەماوەر،  -５２
-https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers

opposition/ch03.htm 
 نەکانی لینین. سی ، هەڵبژاردەی نو ٥٢٢لینین، دولت و انقالب ، فارسی ل   -５３
  ، لە لینینەوە تا ستالین ، شۆڕشی ڕوسیە،   ett Carr allH Edwardئی هێچ کار  -５４

 ئینگلیزی زمانی  ، بە  ٦ل 
هەڵبژاردەی   ٧، ئایا بەلشەفیەکان دەتوانن دەسەاڵتیان بپارێزن؟ بەرگی    ٢٧٨لینین،  -５５

 لینین ، چاپی دارالتقدم، مۆسکۆ. 
 ، فارسی، منتخب اثار. ٨٠٩لینین، دەربارەی باجی کەلوپەل ، ل   -５６
 ،فارسی، منتخب اثار.   ٨٥٠ی حزب، ل ١١کۆنگرەی   لینین،ڕاپۆرتی سیاسی بۆ  -５７
،  ٨٢٨لینین دەربارەی دەور و ئەرکی سەندیکاکان لە سیاسەتی ئابوری نوێ دا، ل   -５８

 فارسی، منتخب اثار. 
  ٧،بەرگی    ٢٧٧، ئایا بەلشەفیەکان دەتوانن دەسەاڵتیان بپارێزن؟، ل لینین  -５９

 رەبی. ، بە زمانی عە مۆسکۆ  دم،هەڵبژاردەی لینین ، چاپی دارالتق١٤
، بە زمانی  ئارنست ماندل، دەربارەی خۆڕیکخستنی چینی کرێکار لەگەڵ حزبی پێشەنگ  -６０

  فارسی. 
-ks/1990/khodhttps://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/wor

hezb.htm-sazmandehi 
هەڵبژاردەی لینین،، چاپی دارالتقدم، مۆسکۆ.    ٧بەرگی  لینین، دەوڵەت و شۆڕش،  -６１

 بەزمانی عەرەبی. 

https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1920-lwc/05.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch06.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch06.htm
https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers-opposition/ch03.htm
https://marxists.catbull.com/archive/kollonta/1921/workers-opposition/ch03.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm
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لینین، پرۆژەی سەرەتایی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حزب سەبارەت بەالدانی   -６２
 فارسی، منتخب اثار. ،  ٧٨٩- ٧٩٠، ل  ١٩٢١سەندیکالیستی و ئانارشیستی لەحزبدا،ساڵی  

پرۆژەی سەرەتایی بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حزب سەبارەت    ٧٩٠لینین، ل ،  -６３
 ، فارسی، منتخب اثار. ١٩٢١بەالدانی سەندیکالیستی و ئانارشیستی لەحزبدا،ساڵی  

 ، فارسی، منتخب اثار. ٨٢١لینین، "دەربارەی پاکسازی حزب" ،ل   -６４
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/sep/20.htm 

 دوو ڕۆحی سۆشیالیزم، هال دراپەر، بە زمانی ئینگلیزی.  -６５

marx.htm-souls/3https://marxists.catbull.com/archive/draper/1966/two   
  ئارنست ماندل، دەربارەی بیرۆکراسی، تیۆری "جێنشینی"، فارسی.  -６６

bull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrhttps://marxists.cat
asi.htm 

فارسی،    ، ٢٤٦ل   کتیکی سۆشیال دیموکراسی لە شۆڕشی دیموکراتیدا، دوتا   لینین، -６７
 اثار. منتخب  

 ، فارسی، منتخب اثار. ٣٤٦دوو ئۆتۆپی،ل   لینین،  -６８
 اثار. فارسی، منتخب  ،  ٤٥٠لینین ، نامەکان لە دوورەوە، ل   -６９
 اثار. ، فارسی، منتخب ٤٤٩لینین، بەرنامەی جەنگی شۆڕشی پرۆلیتاریا،ل  -７０
ی پێنجەم، ئەرکەکانی ڕیکخستنی پرۆلیتاری شۆڕشگێڕ  لینین، نامەکانی دووری، نامە  -７１

مارسی    بۆ دەوڵەت، 
١٩١٧ .sts.org/arabic/archive/lenin/1917/letters.htmhttps://www.marxi 

 اثار. فارسی، منتخب   ، ٤٥٧و٤٥٦لینین ، دەربارەی دەسەاڵتی دووالیەنە،ل   -７２
 بەرنامەی حزبی کۆمۆنیستی ڕوسیا   لینین، -７３

https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarh
barnameh.pdf-e 

 وری سیاسی بەرەو ڕەخنە لە ئاب  مارکس،  -７４
-it-lenin-socialism-content-https://libcom.org/library/economic

marx-same ‘Towards a Critique of Political Economy’ 
(Preface), MESW: p 181 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/sep/20.htm
https://marxists.catbull.com/archive/draper/1966/twosouls/3-marx.htm
https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm
https://marxists.catbull.com/farsi/archive/mandel/works/1973/boorokrasi.htm
https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1917/letters.htm
https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf
https://marxists.catbull.com/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf
https://libcom.org/library/economic-content-socialism-lenin-it-same-marx
https://libcom.org/library/economic-content-socialism-lenin-it-same-marx
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المختارات،  ،  ٥٢٠منااڵنە و مەیلی بورژوازی بچوک، ل  ڕەوی  دەربارەی چەپلینین،   -７５
 ، دارالتقدم. ٧عەرەبی،مجلد 

  ، ٨٢٨لینین دەربارەی دەور و ئەرکی سەندیکاکان لە سیاسەتی ئابوری نوێ دا، ل   -７６
 اثار. فارسی، منتخب  

７７-  E H Carr  ئاخرین ڕۆژەکانی لینین، ئی ئێچ  ٧، بەشی  ٦٤ل ڕوسیا،  شۆڕشی ،
 ی. کار. بەزمانی ئینگلیز 

 ٩ترۆتسکی، شۆڕشی بەردەوام، شۆڕشی بەردەوام چیە؟ بەشی   -７８
pr/ch09.htm-rxists.org/arabic/archive/trotsky/1930https://www.ma 

ە حزبە  هەڵوێست سەبارەت ب  ٢، بەشی کۆمێنتێرن  ترۆتسکی ، پێنج ساڵی  -７９
 سۆشیالیستەکان 

1/app04.htm-https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci 
 ترۆتسکی ، مانیفیستی کۆمێنتێرن  -８０

1/ch01.htm-://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffycihttps 
، ئۆکتۆبەری  دامەزراندنی ئینتەرناسیونالی چوارەمدا ترۆتسکی، لە   -８１

١٩٣٨htmotsky/1938/10/foundfi.https://www.marxists.org/archive/tr 
کریکاری  ی  کردنەوەی کۆنگرەی سێهەمی حزبی کۆمۆنیست   وتاری) مەنسور حیکمەت،  -８２

- ٥٠٩، هەڵبژاردەیەک لە نوسراوەکانی مەنسور حیکمەت، بەرگی دووەم، ل ٢٠٠٠دیسەمبەری    ئێران( 
 بەکوری ؛ساالر ڕەشید.   ٥٢٣
ەی سەدەی بیستەم،  کورت ، ،سەردەمی توندڕەوەکان ٧٩٢بۆ ٧٨٩ئیریک هۆبسباوم، ل  -８３

 . بەزمانی عەرەبی. ١٩٩١- ١٩١٤
تێکۆشەرانی کۆمۆنیست بە  ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی   مەنسور حیکمەت،  -８４

 .، فارسی (، هەڵبژاردەی بەرهەمەکان ٣٥٢  ، )ل کۆنگرەی یەکەم 
،  ٣٢٢هەنگاو لەڕێگەی پێکهێنانی حزب کۆمۆنیستی ئێران، ل    مەنسور حیکمەت،  -８５

 ، فارسی. هەلبژاردەی بەرهەمەکان 
  ، هەڵبژاردەی ٣٤٩کۆمۆنیستی ئێران لە گرەوی چیدایە؟ ل مەنسور حیکمەت، حزبی  -８６

 بەرهەمەکان، فارسی. 
لە    ٢ڕەخنە لەبەرنامەی گۆتا، بەرگی    ، نامە بۆ براکە لە پێشەکی ٢١٤مارکس ، ل   -８７

 بەرگدا، چاپی دارالتقدم، بە عەرەبی.  ٤مارکس و ئەنگلس لە    هەڵبژاردەی 

https://www.marxists.org/arabic/archive/trotsky/1930-pr/ch09.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/app04.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/10/foundfi.htm
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ورباخ، تێزی دووەم.  مارکس ، تێزەکانی فی  -８８
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm 

 ، جیاوازیەکانی ئێمە ت نسوور حیکمه مه  -８９
archive.net/indexFa.html-http://hekmat.public 

 ا سێکتاریزم و بیرۆکراتی لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستید   ئاسۆ کمال، -９０
http://www.asokamal.com/index/?p=1635 

 حزب   جیابوونەوە لە رەت بە سەبا  ٢٠، ڕونکردنەوەیەک بۆ پلنۆمی ت نسوور حیکمه مه  -９１
archive.net/indexFa.html-http://hekmat.public 

 ، هەلبژاردەی بەرهەمەکان، فارسی. ١٤٧١مەنسور حیکمەت، خودا حافیز؟ل  -９２
“چۆن جیهان    بەشی دوەم لە ناساندنی کتێبی  ,و حزبی کرێکاری   مارکس ،  ئاسۆکمال  -９３

  http://www.asokamal.com/index/?p=1577دەگۆڕین 
 مارکس و میکاڤیللی و حزبی سیاسی کرێکاری ،  ئاسۆکمال  -９４

http://www.asokamal.com/index/?p=1595 
سور حیکمەت،گفتوگۆ لەگەڵ رادیوی ئەنتەرناسیونال دەربارەی کۆنگرەی سێهەمی  مەن -９５

 ، هەڵبژاردەی بەرهەمەکان بە فارسی ١٥٩١ح ک ک، ل 
، بڕیارنامە دەربارەی دۆخی ئێران و جێگای ح ک ک،    ١٥٩٤مەنسور حیکمەت ،ل  -９６

 فارسی   ، هەڵبژاردەی بەرهەمەکان بە ١٥٩١ل 
 ا ۆڕشگێڕانەد مەنسور حیکمەت ، دەوڵەت لە دەورانی ش  -９７
 حیکمەتیست -حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری  پەیڕەوی ناوخۆی   -９８

oc181515861http://www.hekmatist.com/k154asas.htm#_T 
حزبی کۆمۆنیستی   تی رایه ڵ ڕابه گه له  وه یاداشتێک بۆ کۆبوونه مەنسور حیکمەت ،    -９９

  کرێکاریی عیراق
 سەبارەت بە رفراندۆم   گفتوگۆی ئاسۆکمال لەگەڵ باڵوکراوەی بۆپێشەوە  -１００

1657http://www.asokamal.com/index/?p= 
کۆمۆنیزمی کرێکاری و کۆمۆنیزمی  ، بەرنامەی دنیایەکی باشتر، مەنسور حیکمەت  -１０１

 بۆرژوایی 
 دیسانەوە سەبارەت بە دەرکردن لە حزب ئاسۆکمال،   -１０２

http://www.asokamal.com/index/?p=1581 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html
http://www.asokamal.com/index/?p=1635
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html
http://www.asokamal.com/index/?p=1577
http://www.asokamal.com/index/?p=1595
http://www.hekmatist.com/k154asas.htm#_Toc181515861
http://www.asokamal.com/index/?p=1657
http://www.asokamal.com/index/?p=1581
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