
  ندیکالیستی ی ئانارکۆسه  ڕوانگه :باتی سیاسی خه
  

  Rudolf Rocker: نووسینی
  ژن هه:  وه  فارسییه له. و

  
  

  ندیکالیزم یزم و ئانارکۆسهرتووکی ئاناش  په م له وته شی حه به
  

وان هیچ   ئه ، که یه وه یوانی ئه ندیکالیزم و په  ئانارکۆسه کانی دژ به  باوه نده  پاگه کیک له    یه
ی سیاسیدا  باتی ڕۆژانه  خه روا له  و هه کانیان نییه ی وته کیان بو بیناکردنی سیاسییانه هیهۆگری

ی  ستانه نقه کردنی ئه واشه چه ، یا له وه  نائاگاییه ، یا له دروستهنا  یه نده م پاگه ئه. ن شداری ناکه به
   پارته کان له  شۆرشگه کتییه  یه و تاکتیکی  بنچینه ی که وه ئه. گرت  ده رچاوه سه  وه کانه ڕاستییه
کی  یه  خواست و شوه ، که باتی سیاسی نییه ، خه وه کاته کان جیاده رییه  کارگه رخه هاوچه

کشی  هره ر به رامبه به  له ی که و شوازانه ر ئه کان هه ندیکالیسته ئانارکۆسه. تی باتییه هخ
  نجامه و ئه وان به ئه. هنن کاریان ده  بهکانیش  سیاسییه  ڕگره بات دژ به ، بۆ خه یانه ئابووریدا هه

 و  یه  ههتی وه  خۆی، دهسیاسیری  ی پارزه زگه کشی، ده هره مکی به ر سیسته  هه یشتوون، که گه
تی  رایه به ڕوه  به بهبدات  خۆیتیش شونی  وه بت ده کسی، ده هره نوبردنی به  له  به پیانوایه
 هیچ  ی هاوڕایی گشتی، چیتر به ر بنچینه سه  لهکان،  گشتییه بژردراوی پرسه  و هه ئازادانه

ر  رامبه به بت له کان، ده رییه کارگه  ڕکخراوه  وه  هه ن، که م ڕاست ناکه ک چاوپۆشی له یه شوه
 گونجاوب،   کهر شونك  هه ن و تکۆشن له ستی بکه هره  بهدای سیاسیش  نگاوکی ڕگرانه ر هه هه

   لهCNTی  مانانه باتی قاره  خه یه وانه له. ن  پبده ره کان په سییه تی و که یه  کۆمه ئازادییه
اوی سیاسی ڕسو نه ی هه نده ج بوونی پاگه  بۆ نابه گه یزم، باشترین بهدژی فاش سپانیا له ئه

  .کان بت ندیکالیسته ئانارکۆسه
کانی  زگه  ده ک له باتی سیاسی، نه یدانی خه ، مه وه کانه ندیکالیسته ی ئانارکۆسه  ڕوانگه م له    به

  . ردایه ماوه نو جه کو له یاساداندا به
ری   داهنه ک ی کۆڕ و کۆمه وه تر له کو واوه  ناگرت؛ به رچاوه  سه وه مانه پارله     مافی سیاسی له

ر پیشوازی لکردن و ڕسا  به کو له کرن، به  ملدان پییان ده  ناچار به وه ره  ده  بن، له م مافه ئه
ڵ  گه یان له وه کردنهسك رته  بۆ بهوك ر هه  هه ی که وه ر ئه به  و له ردایه ماوه نو جه بوونیان له

بت، هیچ   ئاوا نهر بارودۆخ گه  کاتکدا ئه له.  وه بته ڕوو ده ستی فراوانی گشتیدا ڕووبه رهه به
نیا  ته. مترین سوودی نابیت فالتونی بۆ یاسادانان، که وکی ئه مانی و هیچ هه کی پارله یه زۆرینه

رگری  تی خۆی به سایه ک مرۆڤک له که ت چۆن وه بزان ، که وه رزکاته بهتر  سانی سک ڕزی که که
  میشه ش هه وه ڕ ژیانی سیاسییه مه ؛ له  نییه وه سییه ڕ ژیانی که مه نیا له  ته م بنچینه ئه. کات ده
  .  ڕاست بووه مه ئه
کو  نی نازانن، بهکانیا ته  پای نیازچاکی حکومه  له یانه  هه  ئازادی و مافکی سیاسی کهك خه   
  نجامیان داوه،  ئهست هاتب ده کیان له رچیه کان هه ته حکومه. ستیان هناون ده  هزی خۆیان به به

کی   ئاوگۆڕی ڕوخسارهندك  هه  بگرن، یا به م مافانه ه بك یشتنی خه ستاگه  ده ر به و بهک تاوه
   چینه  له م مافانه نی ئهند کان بۆ سه کان و شۆڕشه رییه ماوه  جه وره  گه وه بزووتنه. ن  بدهیانفریو
د  راپای مژووی س سه سه.  نن، پویست بوو  ملیان پناده  هیچکات دخوازانه کان، که ره روه سه

م  ندکردنی ئه سه هبۆ پنییه کان  ته گرنگ، بیاردانی حکومه.  یه م شته ری ئه لمنه ی دوایی سه ساه
  ستنی قسه سك پشتبه ر که گه  ئه.ریاندا سه تی به پاندنییه تی سه کو چۆنیه ، بهك ی خه مافانه
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 »  بۆرژوازیانه) امتیاز(ری  رته  به«  واوی به ته ربگرێ و ئازادی به هکانی لینین و گوماناوییه
و  م له به. بت ك ده ران بکه  ئازادی سیاسی بۆ کارگه وه یه  ڕوانگه  چیتر له وه دنیاییه بزانت، به

یان بۆ  م مافه  ئه کان که نهیڕ کان و ڕاپه موو شۆڕشه باتی ڕابوردوو، هه ی خهراپا دا، سه باره
) قلی ب عه(زی  و ڕاده ب ئاوه ر به گه ئه. بن ك و بنرخ ده ش بکه وانه ر کردووین، ئه به سته ده
ۆالی ری نیک ت سانسورگه نانه بوو، ته  پویست نه و ڕاده یش به ت ڕوخانی تزاریزم نانه ین، ته بکه
  .بوو ناکۆك نه  ناوهنانی ئازادی » ی بۆرژوازیانه ر رته به«ڵ  گه ک له یه هیچ شوه میش به دووه
  مانه له پار شداریکردن له ڵ به گه  له مانه موو ئه ڕای هه ره ندیکالیزم سه ر ئانارکۆسه گه    ئه
کی  یه  شوه باتی سیاسی به ڵ خه گه بوونی له ر هاوڕانه به ، له  ناکۆکه ۆکهوڕ کانی ئه ییه وه ته نه

 الوازترین و   چاالکییه م شوه  ئه وانی پییانوایه یه  په ، که یه وه ر ئه به کو له ، به نییهگشتی 
،  وه ره کانی سه مانی، بۆ چنه چاالکی پارله.  رییه باتی سیاسی کارگه ی خه مکاراترین شوه که
   ڕووداندان، چونکه  له ی که وانه ڕووبوونه و ڕووبه ی ئه وه دنه بۆ کپکر واوی ئامرازکی گونجاوه ته به
   کهتین یه ی ئابووری و کۆمهکم ندی پاراستنی سیسته زوومه ک ئاره د یه قه موویان به وان هه ئه
   له نه ند الیه  و چه نه  ئاراداب، پکھاتنی دووالیه ش له ندی هاوبه وه رژه  به  کهکاتك.  یه هه

  ران فره م بارودۆخی کارگه به. گیرت رده  سوودی لوه وه کانه ن گشت پارته الیه  و له یه دا ههتوانا
کشی و  هره ی به رچاوه  سه یه  هه مکی ئابووری که  سیسته، وه وانه ی ئه  ڕوانگه له.  جیاوازه
  م جیاوازییه انت ئهترین ڕاپرسیش ناتو ت ئازادانه نانه ته.  تیانه یه تی سیاسی و کۆمه کۆیله

نیا کارکردی  رت و ته نوبه  له گه ی کۆمه وه ره  و سه وه کانی خواره ی نوان چینه ره ده به ڕاده له
  .کشی هره ی به مه م سیسته  له رییه ماوه تی جه وایه دانی مۆری ڕه

ویستبتیان ڕیفۆرمی رکات  کانیش، هه  سۆشیالیسته ت پارته نانه  ته ، که یه وه ی ئه که ڕاستیه   
  ندی چاالکییه وه رژه  به ر به  له وهتوانی یان  ن، نه ج بکه  سیاسیدا جبهیدانی  مه  له وه ره کالکه یه

ران  باتی ئابووری کارگه هزی خه کو ناچاربوون پشت به رن، به وپشیان به ره  بهکانیان مانیه پارله
ستھنانی مافی دانگدانی  ده لژیکا و سوئد بۆ به کانی به  سیاسییه  گشتییه مانگرتنه. ستن ببه

 مانگرتنی  وه دا، ئه١٩٠٥ سای  ش، له  ڕوسیه ها له روه هه. ن یه م بنچینه ری ئه واهیده گشتی، گه
  ، که یه ته م بابه یشتن له تگه.  کرد تی تازه ڕه  ئیمزای یاسای بنه  تزاری ناچار به  بوو، که وره گه

ر و  ماوه ی جه کردنی سۆشیالیستانه رده روه  په،نت  ده وه هکان ندیکالیسته  ئانارکۆسه پاڵ به
شوازی . کانی خۆیاندا دانن ندی چاالکییه ناوه  لهتییان یه کاربردنی توانای ئابووری و کۆمه به
 کاری  ستمان له به مه. داباتی سیاسی و ئابووری کانی خه یدانه  مه  له وخۆیه وان کاری ڕاسته ئه

کانی   جیاوازه  دژی شوه  له رانه باتی کارگه جی خه ستبه ر شوازکی ده وخۆ، هه ڕاسته
کانی  موو جۆره  بۆ هه نجه توانرت په دا، ده و شوازانه نیوان ئه له. ی ئابووری و سیاسی وه وسانه چه

کان،  رییه رتاسه  سه  مانگرتنه گاته  تا ده  بۆ کرێ بگره وه  مانگرتنی ساده مانگرتن، له
ر  مھنه رهه  بهك ران وه  کارگه تر، که کانی رازه ئام  لهی ڕکخراو و زۆرك)بایکۆت(کردن شدارینه به
  .گات، ڕاکیشرت ستیان پیان ڕاده ده

  نووکه کو هه  تاوه ، که تییه یه وخۆ، مانگرتنی کۆمه  ڕاسته کانی کاری  کاراترین شوه کیک له    یه
رپرسیارتی  رچاوی به ی به شه  و گه کاربراوه  به نسه ره  فه  لهك یه سپانیا و تاڕاده  ئه تر له هفر

الی  ی به وه ، پش ئه م مانگرتنه ئه. دات دهک گشت نیشان ک یه  وه گه  کۆمه ر به رامبه ران به کارگه
  وییه ڕه دژی زیاده  له گه  کۆمه له بشکت، پارزگاری داران جکانی کارگه ستبه  ده داخوازییه

کردنی  رده روه پناو په تی له یه مانگرتنی کۆمه.  او گرتووهرچ به ی له که مه کانی سیسته دارهترسی مه
  کانی مانگرتنه کییه ره  سه  ئامانجه  لهکك یه.  گه ر کۆمه رامبه تی به  لپرسراوه  به رانه کارگه
ی خۆی،   نۆره  به ، که)مصرف کنندگان(ران کارهنه  مافی به  له زگاریکردنهکان، پار تییه یه کۆمه
زاران   هه ران به  کارگه یدا، ڕۆژانهی نووکه رجی هه لومه  هه له. هنن یان پکده ران زۆرینه کارگه



   به یاندنه گه، زیان تییانه م سوکایه مانجی ئه ئانیا کرت و ته تییان پده  سوکایهشوازی جۆراوجۆر
  سوود لهمھناندا ناچارن  رهه  پرسی به ران له کارگه. کان نکاره ندی خاوه وه رژه  به  له گه کۆمه

شیاودا  ست و نه  مای په رگرن، له ترسیدار وه نکجار مه ت هه نانه و تهگونجاو  لی نه ئامرازگه
   به ن، که  زۆر کار بدهنجامدانی  ئه  گونجاو و خراپ ڕازی بن و مل به  خواردنی نه بژین، به

،  دا م بواره وتنك له ر پشکه هه. درن نجام ده ئه)  مصرف کننده(ر  کارهنه  به ئامانجی فکردن له
 ئاستکی فراوانتردا،   لهم کات، هه دا باشتر ده گه  کۆمه ران له م ڕوشونی کارگه هاوکات هه

  .خشت به هوشیارییان پده
   ڕاگرتنی کار له  به ، که ران، مانگرتنی گشتییه وخۆی کارگه اری ڕاسته کهزترین جۆری    به
ران   کارگه ، که ککه هزترین چه  به مه ئه. درت نجامده  ئهمھناندا رهه کانی به شه  به ك له ریه هه

ری  وپشبه ره ك هۆکارکی به  وه وانه تی ئه سه ربینی ده ی ده ن و کاراترین شوه به شکی ده
ر  بتوانی بۆ هه  دخوازانه   که  نییه مانگرتنی گشتی شتك ، که  ڕوونه وه  ئه ته به هه.  گه کۆمه

پویست   توانای مۆرای و هوشیاری ك له یه  راده  به لگه  کۆمه بت ده. کاری بھنیت شتك به
ک داخوازی  وانت وهکو مانگرتنی گشتی بت بت، تاوه واوی هه کی ته  گرنگییه که یشتبت و پرسه گه

رانی  کتیگه  پاڵ یه نه یده  ده کان، که جارترین شته  گاته کك له یه. کرت بک پشنیار گشتی خه
  ، که  مانگرتنی گشتی، کاتکهیاندنی نیا کارایی ڕاگه  ته ، که یه وه م بیرکردنه شۆڕشگ، ئه
 دروستکراوی نیا  ته مه  ئه ته به  ههند ڕۆژدا بین؛  چه ستھنانی سۆشیالیزم له ده خوازیاری به
توانت ئامانجی  مانگرتنی گشتی ده.  راییه کیتیگه کانی یه زانه  نه یاره ی نه رانه که هۆشی گاته

  ، له مین قۆناخی مانگرتنکی ئاسایی بت، بۆ نموونه توانیت دواهه ده. بیت جۆراوجۆری هه
کان  رانی کانه  کارگه تی به ، مانگرتنی بۆ یارمه١٩٠٣ بیبائۆ سای  و له١٩٠٢، سای  لۆنه رشه به
ند بن و  مه هره کی باشتر به یه  مووچه  له خشی، که وان به ی به و توانایه ، ئه)چیان معدن(

مانگرتنی گشتی، . ن کاندا بکه  کانه ندرستی له  دابینکردنی توانایی ته کانیان ناچار به نکاره خاوه
   داخوازییه ندك له ی هه وه رانی ڕکخراو بۆ ئه  بۆ کارگهك بتتوانت ئامراز روا، ده هه

  کانی ئامریکا له کگرتووه  یه  وته  له ویك که ، هه روا بۆ نموونه ن،  هه کان پشنیار بکه گشتییه
  واته( شت کاتژمر   النی زۆری هه  ڕازیبوونیان به کان به نکاره دا، بۆ ناچارکردنی خاوه١٨٨٦سای 

 هۆی پشنیارکردنی گشتی  خت دا، ڕوویدا، بووه لی سه گه  پیشه کار له) ڕێ په  کاتژمر تنه٨  له
وی  نجامی هه  ئه دا له١٩٢٦ سای  ران له ری کارگه رتاسه ی سه وره مانگرتنی گه.  م خواسته ئه
ی   ڕگه ن لهرا ی ئاستی ژیانی کارگه وه  خواره کان بوو، بۆ هنانه نکاره ی خاوه نه الیه مه هه
  . وه کانه سته قده ی هه وه مکردنه که

رانی  باتی کارگه ، خه بۆ نموونه. بت توانت، ئامانجی سیاسیشی هه م مانگرتنی گشتی ده    به
   کاتالۆنیا له دا بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی، یا مانگرتنی گشتی له١٩٠٤ سای  سپانی له ئه

.  راکیش  مه ی له ڕی تاوانبارانه  شه  کۆتاییھنان به ت به وه دا بۆ ناچارکردنی ده١٩٠٩جوالی 
 پاش پیالنی کاپ ڕوویدا و  دا، که١٩٢٠ سای  ش له ران ئامان روا مانگرتنی گشتی کارگه هه

لکی  ها بارودۆخگه  وه له.  بوو م جۆره ربازی هنا، له تاچیانی سه تی کوده وه  ده کۆتایی به
مانگرتنی .  وه گرته باتی سیاسی ئاسایی ڕابوردوو ده رتنی گشتی جی خهیراناویدا، مانگ قه

  ورۆکه وان ئه  ئه ، که یه سازی تازه می پیشه ی سیسته می لۆژیکیانه رهه ران، به گشتی، بۆ کارگه
  تی یه بات بۆ ئازادی کۆمه کی خه هزترین چه   بهك م هاوکاتیش وه قوربانی وی، به  بنه ده
رگرتن  ی گونجاوی سوودوه هزی خۆ و شوه  پویستهنیا  ، ته سته به م مه بۆ ئهستیاندایه،  دهر به له

    .لی، فربن
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