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   ش کراوه  پشکه٠٦/١١/١٩٧٣یژووی  م  نیویۆرک به   وتاردانکدا له له   
  

I.  
    

  
ست   ده وه مینیانه که  یه  له ، که وه کاته ماندا قوتده رده به  له ، گرفتکی فره وه ره ی سه ته و بابه ی ئه وه لکۆینه   
ده» مارکسیزم«ی   واژه چی له. م که دهپین؟  گه ت 
 ؟  ه»مارکسیزم « ستمان کامه به مه
 می مارکس رهه  به ه  مارکسیزم کۆمه ه ل ستی مه به دا مه لره :   پویسته م پرسه ج به ستبه المی ده وه   

)Marx(** نگلس ئه و) Engels(هک   نه هوه  به وان، کهوانی  پاش ی  ر وان، مارکه رامبه م تا زۆر به کی که فاییه  ب
ت  نانه  مارکسیزمی شونراو و ته وه م باره ی ئاشكرا له نموونه.  ووهیان بۆ خۆیان داگیرکرد»مارکسیستی«

زراندنی  تای دامه ره کانی سه می ژیانی مارکس و ساه له ده . کانی ئامانه دیموکراته خونی لکراوی سۆشیال دژه
ییان  نده پاگه» کی تی خه وه ده«دروشمی جۆرک کان  دیموکراته دیموکراتی ئامان، سۆشیال پارتی سۆشیال

   له وه نگری زۆره  الیه نجام پارتک به ره  سه ی که وه  خۆشی ئه  له یه نگلس بۆی هه مارکس و ئه .کرد پشنیار ده
نیا  دا و ته ناڕۆشنییان نیشان وه م باره  لهیر یاند، زۆر سه گه  ڕادهخۆی وان، نگری ئه  الیه ئامان خۆی به

 و  وه یه»کی تی خه وه ده«ی  باره  له)Bakunin (کانی باکۆنین که دوای یه ک له  تووند و یه ماینه هه رده په
  ار بهی ناچنگلس  مارکس و ئه  بۆرژوازی رادیکاڵ، بوو، که ڵ پارته گه کان له دیموکراته ندی سۆشیال یوه په

  .ها دروشم و کارکردک کرد  وه  لهپشتکردن
  

اتی ب خه«رتووکی   بۆ په ی که که ناوبانگه  به کییه  پشه دا له١٨٩٥ سای  له نگلس  ئه ک دواتر، پیره یه    پاش ماوه
  واو له کی ته یه وه  پداچوونه  به- وی دا بوو که کییه م پشه  لهر  هه– نووسی ی مارکسی» نسه ره  فه تی له چینایه

 کارتی ڕاپرسی  رگرتن له هر سوودو هس  پ له ی که وه  واتای ئه به. ر به ی ڕیفۆرمیزمی گرته دا، ڕگه مارکسیزم
دا چیتر  لره .گرت الت، داده سه گرتنی ده وه سته ده  به ئامرازی هت تاک نانه و ته) یی نموونه(ک ئامرازکی با  وه
کی  یه  شوه  به)Karl Kautsky ( کاوتسکی کارلدواتر.  ، مارکسیست نییه ستمه به ی من مه مکه و چه نگلس به ئه

 بواری   له  هشتاکه ، که وه دایه وای نشان ده تیۆریدا  وی له. نگلس ئه ی مارکس و  وه  جگره بته نه، ده هدوو الی
 و  رستانه په واو هه  ته پۆشکردنی کرده رده  په  له گه بج وه  کرده الم به ، به وه ته  ماوهگتیدا، شۆڕش باتی چینایه خه

  . کرد ده کی تری نهی، شت که کانی پارته ڕیفۆرمیستییه
  

  کرد، له بوونی ده »ستمارکسی« ی نده ویش پاگه  ئه ، که)Eduard Bernstaein (دا، ئدوارد برنشتاین م باره له   
ر  رامبه به  و له وه تکرده تی ڕه باتی چینایه  ئاشکرا خه ڕۆیشت و به تر نه  کاوتسکی واوه نگاوک له راستیدا هه

  .زان جماو ده دا به تی یه ۆمهری و ڕیفۆرمی ک مانگه ری، پارله بژاردنگه هه
  
نجامی پویست و   هوشیاری سۆشیالیستی ئه  که، م شته  وتنی ئه ، کهیاند گه ڕایده کاوتسکی  وه کی تره  الیه له

 سۆشیالیزم  نین که بزا وه بت ئه ده: ی ویڕ  باوه به". یه ه واو هه ته : " تی پرۆلیتاریایه باتی چینایه وخۆی خه ڕاسته
تر هوشیاری  کی  واتایه به. ن دیکهرجی   پشمه نجامی رئه کو به  ناگرن، به اوهچر  سه وه که یه تی له باتی چینایه و خه
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کو هی ڕۆشنبیرانی  ، به لیتاریا نییهۆگری زانستی پر م و هه رهه به.  می زانست بووه رهه سۆشیالیستی به
:  ی که وه نجامی ئه ره سه.  وه تهگوزر  سۆشیالیزم بۆ پرۆلیتاریا ده  که-  یه وه مانه  ئه هۆی  به  وه-   بۆرژوازییه

  ک شتک که  و نه تی پرۆلیتاریاوه باتی چینایه  ناو خه  دته وه ره  ده  له  که هوشیاری سۆشیالیستی توخمکه
  .  ئاراوه خۆی بته به
  

 ، ڕۆزا وه فادار مایه وه) ن سه ڕه( مارکسیزمی  بهدا  کراسی ئاماندیمو  سۆشیال  له نیا تیۆریسیۆنک که ته   
مبورگلوکس) Rosa Luxemburg(م ئه به.  بوو کی له ویش سازشگهڕۆزا . نجامدا ی ئه که ری پارته ڵ رابه گه ل

ل کاوتسکی  گه ه وی لرخوردی ئاشکراوی به.  خنه ر ڕه  به دایه  ده  و کاوتسکی نه)Bebel (لب ب رده هیچکات بپه
ری  ماوه دا فرکاری پشووی بۆچوونی مانگرتنی سیاسی جه١٩١٠ سای   له ستی پیکرد، که  ده کاتهو نیا ئه ته
خۆیی  ڕ خۆبه مه می تیۆری وی له رهه  به کان که ڵ ئانارشیسته گه دا نزیکی له وی ده ت هه تایبه ڕۆزا به. وه تکرده ڕه

کان   ئانارشیسته نابردن بۆ جنودان به وک، وی ناچار به په ها هه وه.  وه ری بوو، بشارته ماوه شۆڕشی جه
ش  وه بت ئه ده ( وه  ڕووی مالییه  و چ له وه ڕووی بیوباوره  چ له ی که که  وی پیوابوو، پارته م شوه به. کرد
    . وه ترسییه  مه خاته ده بوو؛  سته ی وابه وه به) ئاگاین  لیی به وڕۆکه  ئه ، چونکه بین

  
 ی مانگرتنی گشتی نو کان، به ی ئانارشیسته وه دا، ناکۆکی واقیعی نوان ئه  ناو الم ورای جیاوازی له به   
   له،نوی بنت» ری ماوه مانگرتنی جه«  دا به وی ده  هه وه  پارزه مبورگ بهس ڕۆزا لوک ی که وه ڵ ئه هگ ن، له به ده

و  )Lenin(ڵ لینین  گه  له١٩٠٤  میان له که  یه کانی که  توندووتیژه وباسه ، قسه وه  تریشه کی یه  ال له.  ئارادا نییه
 دوور  وه ی ئانارشیستییه وه  بیرکردنه  له  فره، ڕوویداڤیکی تی بۆلشه ڵ حکومه گه دا له١٩١٨ سای  دواترینیان له

ڕ سۆشیالیزمی  مه دا له١٩١٨ سای  کان له اکیستهی سپارت وه بزووتنهنو  کانی وی له دوایین توانینه .بوو نه
. ژمردرین م پۆله ده ر ئه سه ، له وه کانیشه رییه  کاگه ته ی سۆڤیه  ڕگه  و له وه ره ڕا بۆ سه وه خواره ر له وگه پشه
 .مردرتژ دهشونراو  و مارکسیزمی نهئانارشیزم کتی نوان  کانی یه  بازنه ک لهک  یه مبورگ بهلوکس ڕۆزا
 ، بوو لینین وه کو ئه به.  شوندرا  نه وه کانی ئامانه دیموکراته  هۆی سۆشیال نیا به  تهن سه ڕهالم مارکسیزمی  به

ی و  )Jakobin (لی ژاکۆبین رچاو خاگه کی به یه  شوه وی به. کرد یژوو فراواندا ئاوه ئاستکی   له که 
وی .  وه  قوتر کرده،وتبوون رکه نگلس دا ده ارکس و ئهکانی م ووسینه ن ندک کات له  هه تخوازی که سه ده

ت  تایبه و به) ک پارت نیا یه ش ته وه ئه(ی پارتی  رایانه گه سته  و ده هسکان رکی بیرته رایی و ده ندگه ستی ناوه باده
  لیک له مکگه ها چه وه . وه  نو مارکسیزمه  ر هنایه وهما رانی جه ک ڕابه یی وه کاری شۆڕشگانی پیشه

شدا  وه ڵ ئه گه له. ینتای ره یی و سه کۆرپهی   شیوه شبن له ر هه گه ون و ئه ست ناکه دا زۆر ده کانی مارکس نووسینه
   و له خنه ر ڕه  به داته گرن، ده م ده  که کان به  ئانارشیسته ی که وه  توندی له کان به دیموکراته لینین سۆشیال

دارییان بۆ فا ر وه به کان له واو بۆ ستایشی ئانارشیسته شکی ته  بهدا»ت و شۆڕش وه ده«ی  رتووکی گچکه په
  .کات رخان ده شۆڕش، ته

  
II.  

  
  

ی  وه نگدانه ه بۆ ڕ وه هیین ڕووی پگه نگلس له ارکس و ئهی م ندشه  ئه ی که وه ڵ ئه گه له.   ئارادایه تریش له گرفتکی
 - کی تازه وان ره وی لیکده الم هه به.  رککردنه  تووندی شیاوی ده دا به ده ی نیو سه ماوه  م له رده تی سه قیعیهاو
  . ، بسوودهنوی دۆگماتیزمی مارکسیستی لماندنی شتک به بۆ سه -  کلیساش کیر نیویاندا نونه له

  : وه ک بھنینه یه بانموونه
 مارکسی سانی  گشتی له ، بهسوف یله ی فه)Feuerbach (رباخ ۆیهمارکسی الو و مرۆڤدۆست، شاگردی ف

   .  جیاوازه، ریی زانستی توند و دژوار کردووه گهیی دیار دواتر خۆی گیرۆده  یینی که پگه



ی  نده نیا پاگه  ته  کهک، یه  بوکراوه-   )Neue Raihnische Zeitung(ی ڕاینی نوێ  مارکسی ڕۆژنامه   
ڵ مارکسی سای  گه دا بوو، هیچ وکچوونکی له ڵ بۆرژوازی ئامان گه لهکیتی  وی یه  هه دیموکراتبوون و له

وام، کاری سیاسی  رده  ئاوازی شۆڕشی به  که)Blanquist(ت بالنکیست  نانه ته مارکسی کۆمونیست و   واته١٨٥٠
  .  نییه،دا  دروشمی دیکتاتۆری پۆلیتاریای ده وخۆی کۆمونیستی  ربه سه
  

   بهت وه  ده ی که وه ، ئهداندێ داواکاری  و هه١٨٤٨کانی مانیفستی  شه نوان به لهندک جیاوازییش  هه   
هۆی  ت به وه  تیایاندا ده کانی دواتر، که وه  و ڕوونکردنه بگرتراپای ئابووریدا  ر سه سه  بهست کی ده زۆرداره

ی  شۆڕش ، کهمارکسی سانی دواتر ]١[.  یه ، ههوه رتهیگ ی ده  جگه» وه کانه تییه یه  کۆمه ندییه یوه په«
کو   تاوه،کرد ی بریتانیا زیندانی ده ی مۆزه رتووکخانه  په سپارد و خۆی له کی دوور ده  داهاتوویه یی به وه ته نونه
   که١٨٥٠خوازی نڕ ڕاپه مارکسی   له ،واو جیاوازه سکی ته که. گرانی زانستی فراوان و  وه  لکۆینه ست بداته ده

  .بوو هه ج ستبه ڕینی گشتی و ده  ڕاپه ڕی به باوه
  

 ری له ڕخهو ت  تایبه  ڕۆی ڕاوژکاری وه رده  پشتپه تا له ره  سه١٨٦٩ – ١٨٦٤کانی   ساه  له مارکس که   
  گۆڕت به  ده١٨٧٠ پکدا سای  لهگا،  مدا ده که ی یه وه ته  نونه بوو له رانی کۆوه کارگهرزی  په ت دووره سه ده 

. کات  رده  ده رناسیوناڵ نی گشتی ئینته نجومه  ئهبۆ رمان  فه وه  ه» ن نده له «  له  که تخواز سه ده   به فرهسکی  که
  مک دواتر له  که  که ڕینی پاریس بوو، مارکسک نییه  تووندی دژی ڕاپه دا به١٨٧١تای  ره  سه  له مارکس که

ی پاریس و   نرخاندنی کۆمۆنه وته که  ده،) نسه ره  فه ڕی نوخۆیی له شه(نوی  ی خۆیدا  به که انگهناوب  به  لکهنامی
  .کات ستنیشان ده ی خوازراو ده ڕی ڕاده وپه ئهکانی تا  نه  الیه زۆرک له

  
ڕ  مه کدا له یه  نامه  له  که ارکسک نییهگرت، م  پداده م خاه ر ئه سه دا له مان نامیلکه  هه  له دواجار مارکسک که   
کی تا  یه ماوهبۆ ت  وه دهبت  ده   که،لمنت وت بیسه یه وال ده مالوئه ب ئه) Gothaer Programm(ی گۆتا  رنامه به

  . ژیانی خۆی بدات  به پاش شۆڕشی پرۆلیتری درژه ک درژ یه ڕاده
  

  .گرین  زیکزاکیانه هه زه زودابه به  و  هه وه زبوونه م پاشگه واوی ئه ی تهی سانکدا شون پ  ماوه توانین له    ده
با  ک و ته ک یه کی وه ک کۆمه ش وهنگلسی کانی مارکس و ئه  نووسینه ن واته سه  نابت مارکسیزمی ڕه مجۆره به
  ی لیوه و خاالنه نیا ئه نرت و تهیی و وردا داب خنه ی تاقیکاری ڕه  بۆته  له  کو پویسته به. رچاو بگیرن به له
]٢[. یه  هه دا)Libertarian communism (  وانه ڕهڵ کۆمونیزمی ئازاد گه  لهندی نزیکیان یوه  په ربگیرت، که وه
  

III.  
  
ڕی  ی باوه رچوه چوا له  مارکسیزم له متر که ئانارشیزمیش :ستاوین  وهم گرفتی سیهم  رده به  له نووکه هه
ی  وه تکردنه ، ڕه کردووه دا باسم لوه رتووکی ئانارشیزم  په  له ی که وجۆره به.  ند نییه مه هره کچوو به یه له
کان   ئانارشیسته ی که وه  هۆی ئه ته سی، بوه که ری تاکه پشبوونی داوه ر له سه تداری و پداگرتن له سه ده
  یه وه ر ئه به له" ی خۆیان  پیشه نه  دۆگماتیزم بوون بکه دژه"کدا بۆ مارکس  یه  نامه  له)Proudhon (ی پرۆدۆن وته به
   سۆشیالیسته توانینی  له  دژوارتره وه یشتنه  ڕووی تگه ، جۆراوجۆرتر، خوڕتر و لهکان وه ڕه توانینی ئازاد که
   .)authoritarian socialists (کان تخوازه سه ده
  

   که)Libertarian Communists(کان هو  ئازادڕه کۆمونیسته   له بجگه:  یه  ههدا  ناو ئانارشیزم  لهوازجیایلی  مه   
 Sozietaere (را  کۆگه ، ئانارشیسته)Individual anarchists (را  تاکگه توانرت ئانارشیسته وانم، ده ربه من سه

anarchists(کان  ندیکالیسته ، ئانارکۆسه)Anarcho-Syndikalists( دژ به وانه ئانارشیسته تریان له کی یه سته و ده   



  ، ئانارشیسته)Anarcho-pacifists (کان  ئاشتیخوازه  ئانارشیسته،)Power-free anarchist (توندووتیژی
  .و هیتریش ناوبنین) vegetarian anarchists (کان گیاخۆره

  
 ،ین راورد بکه ڵ مارکسیزم به گه  ئانارشیزم له وت چ جۆرک له انهم ده:   وه بته  قوتده  م پرسیاره  ئه نووکه    هه
کتردا  ڵ یه گه  شۆڕشگیدا لهی ندشه  ئه  له  سیاسییه  فرگهم دوو  ئه، وه  چ بارکه  له کو بزانین که تاوه
، )constructive anarchism(ر   ئانارشیزمی چکه  که بۆ من ڕوونه.  وه ونه که کتر دوور ده  یه  یا له وه گرنه کده یه

  نواندایه مترین دوورییان له دا که ڵ مارکسیزم گه  لهونیستیکۆمرشیزمی را یا ئانا  کۆگهرا و ئانارشیزمی گه کۆمه
   له م جۆره ی ئه وه وی شیکردنه  هه نیا له  تهدا»ئانارشیزم«رتووکی   په  من له  که شه مه ر ئه به ر له و هه

  .ئانارشیزم بووم
  

IV.  
  

ر  سه  ڕابوردوودا کاراییان له  مارکسیزم و ئانارشیزم له وت که که رده دهبۆمان ، ین  رنج بده  قوی سه ر به    گه
واوی  ی ته نزیکه: "تی  شونکدا نووسیویه ناوبانگی ئیتالیایی له  ئانارشیستی به)Malatesta (ماالتستا.  ک داناوه یه
   باکۆنین ڕزی زانین که  ده وه ئه".   ر بووه سه  مارکسیزمی له کارایی   نۆزدهی ده بیاتی ئانارشیستی سه ده ئه
»  رمایه سه«می  که رگی یه رگانی به  وه ست به  ده ک که یه ڕاده  بهبوو،  ویی زانستی مارکس ههر لھاتو رامبه به له
ک  یه ش کورته)Carlo Cafiero(کافیرۆ  پاڵ ویدا ئانارشیستی ئیتالیایی کارلۆ  له. کات  ڕوسی ده زمانیر  سهبۆ
ت  تایبه و به )١٨٤٠(»  تی چییه موکایه «رتووکی پرۆدۆن م په که  یه ، وه والشه  له  له. وه کاته  بوده مه رهه م به له
سی  قووی مارک  به )١٨٤٦(»  ژاری  هه ی هف لسه فهکان یا   ئابوورییه می ناکۆکییه سیسته«ناوبانگی   می به رهه به

»  فه لسه ژاری فه هه « نووسینی  به،ک مه مک دواتر ئابووریناسی ب ئه ر چی که گه  ئه. وه  ژر کاراییه هن خه الو ده
  .ی خۆی که  دژی فرکاره نشکردنکی ژاراوی له رزه  سه داته ست ده ده
  

  دا بۆ خۆالدان له لره.  هانی باکۆنینک رزارباری توانینه کی زۆر قه یه  راده ڕای لدوانی زۆر، مارکس به ره  سه   
  وه هن مارکس الیه  له ی پاریس که ۆنهڕ کۆم مه یاندن له راگه:  وه هنینه  ده نیا دوو نموونه ته  وه کردنه دووباره

 )Arthur Lehning (نینگل ر ئارتو ی که وجۆره به. دایه  کانی باکۆنین ژر کارایی بۆچوونه توندی له به ، نووسراوه
 پشتر وتمان  ی که وجۆره به و   ڕاکشاوه م خاه ی بۆ ئه نجه یش په»کانی باکۆنین رشیڤه ئه «ی وه ره بوکه

  کارهو هاو» کی تی خه وه ده «ی دروشمی وه تکردنه  ڕه ار به مارکس ناچ ری باکۆنین بوو، که خهستپش ده
 .کانی بوو دیموکراته سۆشیال

  
V.  

  
یان بۆ  گوڕیشه ڕهندن و  مه هره ک به یه گوڕیشه  ڕه ک له ریه رامبه  کارایی به واوی له ته بهمارکسیزم و ئانارشیزم 

یدا   په وه  مشکی مرۆڤه کان بۆ خۆیان له  بۆچوونه  که  پمان وانییه،ماتریالیستک   وه  ئمه.  خزانیک ر سه
وتی   ڕه  له رین ماوه ی جه وه کانی بزووتنه هوت ستکه ی ده وه نگدانه نیا ڕه  ته ین که ڕه و باوه ر ئه سه کو له بن، به ده
واوی  ته رانی سۆشیالیست، چ ئانارشیست و چ مارکسیست به مین نووسه که  یه.ستاون تیدا پیھه اتی چینایهب خه
 ژر کارایی تکۆسانی  لهو١٨ی  ده کانی کۆتایی سه  ساله له  وه نسه ره  فهی وره  گه شۆڕشی ژیر کارایی له

شی ک هره بات دژی به بۆ خۆڕکخراوکردن و خه  دواوه  به١٨٤٠ سای  له   که دا بوون، نسه ره رانی فه کارگه
  .ستیان پیکرد داری ده رمایه سه
  



   ڕۆژنامه وه االنک پاش ئهس.   بینیوه  خۆوه دا پاریس مانگرتنکی گشتی به١٨٤٠   له، بزانن ی که وانه من ئه که   
 دات،  رچاو ڕووده گرتنکی به ره  په١٨٤٠دا  م ساله له .دا ریان هه سه» ĽAtelier -  کارگه «ک نی وهکا رییه کارگه

  دا، مارکسی الو له١٨٤٤ سای  چوارساڵ دواتر له.  وه کاته ده بو» تی تبینی دژی موکایه «پرۆدۆن
 ،کی قوڵ  بۆ کاراییه نجه ڕوو و په خاته س دهرانی پاری  بۆ الی کارگهی که ردانییه ، ڕاپۆرتی سهدا»کانی تبینییه«
نوی   به وته رکه دا ژنکی ده١٨٤٣   له وه ر له سا به.  کش ، ڕادهر وییان داناوه سه ستکار له دهرانی   کارگه که

گرتن ندی یوه واز کرد و بۆ په ی بانگهر کی کارگه کتییه رانی بۆ پکھنانی یه کارگه )Flora Tristan(فلۆرا تریستان 
  . ڕێ وته  که نسه ره کانی فه و شاره ره ڵ وان، به گه له
  

قویوون  ، هه وه که ک یه ی پرۆلیتری وه رچاوه  سه  له تاوه ره مان سه  هه  مارکسیزم و ئانارشیزم له مجۆره به   
داری  رمایه تی سه وه ی ده هو گانه  هه  که،کسانی ئامانجی یه دووی  لهردا،  ی کارگه ژر کارایی چینی تازه و له
ر  هه.  وه رانه کارگه خودی ن الیه له مھنان رهه کانی به ستی ئامرازه ده گرتنهتی و  یه ی سامانی کۆمه وه گانهو 
ی ١٨٦٩ی   کۆنگره کان له نیوان مارکسیست و باکۆنیسته لهی پکھاتنکی کۆیی   بناخه  بووه  بوو، که م شته ئه

بیر  ش له م خاه  ئه.ڕوویدا  نسه، ره ی نوان ئامان و فه١٨٧٠ڕی  ک پش شهم  که کهم،  که  یهیی وه ته نونه
  وانه ی پچه راسته ئا  به  که بوو،)دا مرد١٨٦٥(کانی پرۆدۆن   دژی دوایین شاگرده  له م پکھاتنه  ئه  که،ین که نه
تی و  تی تایبه ی موکایهتوانین   له  که،بوو)Tolain(ین الۆ ت م شاگردانه کیک له  یه.   دواوه وه رابوونه گه

  . وه بووهوبومھنان نزیک  رهه کانی به ئامرازه
  

VI.  
  

   له،رکی فراواندا  پوه  له نسه ره  فهری ی کارگه وه رانی بزووتنه که  قسهمین که  یه  نیشانمان دا، که    تائره
  . ین که  دهتر وا م خاه میک ئه  که.بوورگت  سروشیان وه وه نسه ره فهی  وره شۆڕشی گه

  
 بین  یا باشترهدا،  ریانھه  سه شۆڕش  جیاواز لهشوازی دوو دا، نسه ره  شۆڕشی فهناوی هه  واقیعدا له    له
: ینانی پرۆلیتاریا پش ویتر له ، ئههات  پکدهپی بۆرژوازی بای چه  لهککیان   یه.ک یه هزی جیاواز و دژ بهدوو 

ر دژ  رکوتگه را و سه ندگه ناوه، یدیکتاتۆرتخواز و  سه  دهم که یه .هات  پکدهخۆران،  و موچه رانی گچکه وه یشهپ
   به ورۆکه  ئه  که،ک کۆڕوکۆمه  پکھاتوو له م دیموکراتیک، فیدرالیست و ی دووه سته ده. کی ره به رامه  به به

دا  ی پاریس  کۆمۆنه  له  که،بوون دا هه شی شاری پاریس  به٤٨   له مانه ئه. ن به ویان دهری ن تی کارگه سۆڤیه
م   ئه  که،توانرت بوترت  ده وه مینه ب سه به. ریان  سه خرانه کان ده ی شارۆچکه  و کۆڕوکۆمه وه کۆبووبوونه

  کانی ڕوسیه ته  و سۆڤیه١٨٧١  ی پاریس له وی کۆمۆنه  پشه بوو و به ی هه وانه کی ئازادڕه یه مایه  مه  دووه ههز
  له.  وه دا دیتهژاکۆبینیی   ئاراسته له   دا١٩ی  ده  سه م، له که  هزی یه وه وانه  پچه ، بهژمردرت  دهدا١٩١٧  له

ی  گه کۆمه«کی پاریس  کی خه یه  ناوی یانه له.  دروستکراوهواو و   ناوکی ناته»ژاکۆبینی«ی  ڕاستیدا واژه
، رگیرابوو  وه وه بییه زهه کی مه یه ستگه ره  په ی نیو له یه م یانه  خودی نوی ئه گیرابوو، کهر  وه وه ه»کان ژاکۆبینه

ک  الیه له کان تی نوان بۆرژوا شۆڕشگه باتی چینایه ی خه وه ره هی جیاکه. دا بووی که ه باخان نو  له که  یانه که
   له ی که وه کی وردتر ئه یه شیوه به. ڕی په دا تده کان ی ژاکۆبینه گه کۆمهنو   به وه تره کی  الیه شان له شه و ببه

ر   سه هو ڕایه گه  ده، شۆڕش  له و ئاراسته م یا له لهندامانی  نگری ئه  الیه،دا یه گه م کۆمه کانی ئه دانیشتنه
ن  الیه  چ لهکان هینی ژاکۆب  وشه،بیاتی سیاسی سانی دواتردا ده  ئه له. وان رخوردی نوان ئه به

 والت و  ی بۆرژوازی که ی شۆڕشگانهت  سونه بۆ چواندن به  ،وه کانه ن مارکسیسته الیه  چ له وه کانه ئانارشیسته
  بۆ نموونه. برت کار ده زۆری به ، بهکرد  پشتیوانی ده تخوازانه سه دهکانی   ئامرازه  و به وه ره  سه شۆڕشی له

  ی پاریس، خۆی به هتی کۆمۆن ی سۆڤیه ری بای ڕاستی زۆرینه  ڕابه،) ) Charles Delescluzeسکلوزل دشارل
  .ناساند روبسپیر  ده  ر به ژاکۆبینیست و سه



 ی  وه بیرکردنه«ک  کان وه  بۆرژوازییه تی شۆڕشگه  دژی سیاسه له، کانیاندا  نووسینه پرۆدۆن و باکۆنین له   
 ،   ژاکۆبینیه فسانه م ئه  له توانییان خۆیان وه یهیدژوار  به ،نگلس ارکس و ئه مردا مبهرا به له. نگان جه ده» ژاکۆبینی

  له (– )Danton ( دانتۆن  وانه له. ڕاپسنن، خشرا به ۆڕشی بۆرژوازی شکۆیان پده شیوانان پاهن  الیه  له که
   که–بوو ) Robespierre( ڕوبسپیر ویتریان  ئه و ) ره خونی دووسه ڵ و دژه نده  گهداری تمه سیاسهڕاستیدا 

  وه کاندا له  ئانارشیسته التخوازی له سه  ده ی دژه ختی ڕوانگه رسه الم سه به.  دیکتاتۆر  بوو بهنجام  ره سه
  نسه ره  شۆڕشی فه  که،یشتبوون  گه وه باشی له کان به  ئانارشیسته.رایی فریویان بدات  ژاکۆبینگه که ، وه یگانه ده
  ره کسه کو یه ، بهندوچوون و شۆڕشگانی بۆرژوا تی بچه ایهشنوان پا  له  ڕکی نوخۆییه نیا شه هک ت نه
 نوی )Communallism (رایی گه  کۆمۆنه  به من بۆ ئاسانی وتن رایی و شتک که نوان ژاکۆبینگه  له ڕکه شه
دارانی  وپایه ردوو پله  ههراندنی ملپهپاریس و ی   شکستی کۆمۆنه  به  که ڕی کۆتاییه نجامیش شه ره سه. م به ده

وونی نیوچ  له م شکسته مانای ئه. تب هواو د  ته١٧٩٤سای  له) Hèbert(هبرت  و )Chaumette(شاری شۆمیت 
 واری ی ئاسه وه و سینه ره به   ڕوسیهری  ئۆکتۆبه شۆڕشی ی که وجۆره به. ستان بوو التی ژرده سه ده

  .برا  خانهکانی کار ته سۆڤیه
  

وان  ئه .دا بوون رایی گه رایی و کۆمۆنه هری نوان ژاکۆبینگ وبه روئه مبه  ئه له  میشه  هه،نگلس مارکس و ئه   
ند   چه.ن که  ده» رگرتووه  وه١٧٩٣ی  نسه ره  فه  ئۆلگوی خۆی له  که،رایی توندوتیژ گهدن ناوه«تا ستاییشی  ره سه

ی بۆ  نیا ڕگه رایی ته ندگه  و ناوه ی کردووه ه ودا هه  له که، وت که رده ۆی دهنگلس ب دا، ئه١٨٨٥  ساڵ دواتر له
  واته )Enragès( کان ئنراژه کارل مارکس ندکجار هه . م خۆشکردووه که ی یه)Napoleon( ناپلیۆن دیکتاتۆری

 ناری پاریس  کهری رگه اککی  یه ری نشینگه که قسه  که- )Jaques Roux( شیشی پشین، ژاک ڕو نگرانی که الیه
  که، س پییوابوولنگ ئهتر  جارکی هاوکات.   نو هناوه» ی شۆڕشگانه وه ی بزووتنهک ره سهری  نونه«   به-بوو
   دواتر لینین له. بۆ پۆلیتاریا بژمردرت"ڕا وه ره سه کیک له  کۆمه یتوانی به النی زۆر ده" دا١٧٩٣  له

 توانینی وی  به. نگلس نا  مامۆستایانی مارکس و ئه تری له  واوه کی فرهنگاو دا هه رایی ژاکۆبینگه
ستی  دا بۆ ئازادی خۆی دهیبات  خه  لهست ژرده چینی   که، ییانه  لوتکه و خاله  له کیکه یه«رایی  ژاکۆبینگه
ی  شیوه ی به م نازناوه ئهندکجاریش   هه ته به  ههک ناو بنت،ژاکۆبین  بهوی پیخۆش بوو خۆی . »گات پاناده

  کان ارکسیتهخۆداماینی منیا  ته :   که یه وه  ئه نجامگیری مه  ئه.کرد واو ده ته» ر  چینی کارگه ر به ژاکۆبینکی سه«
   کورتی بچینه  با به .بار بکات ڵ وان له گه کان له توانیت پکھاتنی ئانارشیسته ده میراتکی ژاکۆبینی،  ر جۆره ه ه له
ڕی  ڕای باوه ره  سه ی که وه تا ئه ره سه. کانی ناکۆکی نیوان مارکسیزم و ئانارشیزم کییه ره  سه ر خاه سه

ی  وتووانه رکه ڕی وان پاش شۆڕشی سه  باوه ت، به وه نیوچوونی دواجاری ده  پداویستی له کان به مارکسیسته
پاش . کراو پیکدت کی دیاری نه یه برت بۆ ماوه و ده ن»ری تی کارگه وه ده«   به تکی نوێ که وه ری، ده کارگه
  ندکجارش به  هه  که ته وه م ده ی ئه ره به ره نیوچوونی به  لهینی به، کان  مارکسیسته  که میکه رده ها سه وه
تکی نوێ  وه ها ده ه و  که  پیانوایه ،وه وانه پچه  بهکان وه  ئازادڕه کۆمونیسته. ن ده ن، ده به نیوی ده» ت دوه نیوه«
تی  وه  ده ت له نانه ته، ی  ڕۆژانهبوونی بیروکراتیزهواوی ئابووری و  ر ته سه تی به وه ندارتی ده ر خاوه به له

ڕن   گه وه  له.کات ستی ده رهه یدا، به وه شانه وه ر هه رامبه به هب و ل رتر ده رکوتگه  تواناتر و سه  بهبۆرژوازیش
تی کۆمونیست  مایه کان بۆ که  مارکسیسته  کهی رکانه ئه و  له وه گومانه به، کان وه  ئازادڕه هکۆمونیست  که
 ،ش نگلس کانی مارکس و ئه  پیرۆزه  بۆ نووسینه وه ڕانه گه. ڕوانن ، ده خشن به پیان ده دانیشتواندا   ر رامبه به له
کان  کۆمونیسته"،   که وه توانرت بخویریته دا ده ستی کۆمونیست مانیف  له ته به هه. ها گومانک  بۆ وه که نیا هۆیه ته
ری  م نونه رده وان هه ئه"ی  وه  و یا ئه" واوی پۆلیتاریایان نییه ندی ته وه رژه  به کی جیاواز له ندییه وه رژه به
مای بۆچوون و  ر بنه سه  له رگیز نه وان هه توانینی تیۆری ئه« یا "ن که وه واوی بزووتنه ندی ته وه رژه به

رج و  لومه ربی گشتی هه نیا ده  تهکو به ،  نییهکاری دونیا و چاکه م یا ئه ی ئه ی داهنراو یا دۆزراوه بنچینه
 بیگومان  تا ئرۆکانه. » بزووتندان  له وه اوی مهرچ  به  به ، کهی مژوویین وه تی و بزووتنه باتی چینایه واقیعی خه

   !ینڵ وان هاوڕا گه  لهکان وه ازادڕه ئ ونیسته کۆم ئمه



  
تری  کانی شه  به  جیا لهکان  تیۆریدا کۆمونیسته له":  یه هو ه ئ  بۆ ئمه رانه کانده ناڕۆشن و تهی  الم رسته به   

ایی تن و ئامانجی کۆتورج، بزو لومه رککردنی هه  ڕۆشنی توانای ده  به  که،ندن مه هره  به رییه رته  بهو پرۆلیتاریا له
  ." یه ی پۆلیتاریایان هه وه ووتنهو گشتی بز

  
 مافی مژووی » رییه رته به«م  ر ئه به کان له  کۆمونیسته  که، ب و واتایه نا به وپهچتوانت ب پ م دانپیانانه ده ئه
  یستهکۆمونست ب، چیتر  به ش مه م واتایه ر ئه گه  ئه؟ یه ری پرۆلیتاریایان هه ابهگرتنی ر وه سته ده به

ک  رییه ستپشخه هیچ ده: ین ڕه و باوه ر ئه سه  له ئمه  ی که وه ر ئه به یدا هاوڕا نین، له گه  لهکان وه ئازادڕه
  توانن له نیا ده سانی نا پرۆلیتر ته  که  که انوایهموان پ  ئه.بت ۆلیتاریا ناتوانرت بوونی ههی خودی پر وه ره ده له

 هاوکاری ان ئامانجی ،ب یان هه وه ره ۆی ڕاوژکارانی دسۆز یا ڕوونکهلیتاریادا ڕیوان خودی پرۆن پاڵ یا له
  . هوشیاری ی باتر لهک یه ستھنانی پله ده  بۆ بهداان تکۆش ران بت له کارگه

    
و  ره بهبات،  مان ده هوان ڕهیشتنی وردتری ئازاد  یا تگهری ماوه خۆیی شۆڕسی جه پرسی خۆبه  و ره به   مه ئه   
  ندینجار له  چه»Spontaneity -خۆیی خۆبه« و »spontaneous - خۆ خۆبه«ی  وشه.  ربینکی ئانارشیستانه ده

   له  کاتکدا که  له یه وه  ئه،رچاو به یر دیته ی سه وه الم ئه ه ب.ون که رچاو ده دا به کانی پرۆدۆن و باکۆنین هنووسین
رچاو  لک به گه ها واژه لمانی وه زمانی ئه  نیاندا به سه ی ڕه  بوکراوه م له یکهنگلس، الن کانی مارکس و ئه نووسینه

 پرسی کۆتایی  ته به هه.  ون که رده دهلک  گه ها واژه ڵ وه گه ندکجار له دا ههکانیان مه رهه رگرانی به وه  له. ون ناکه
   که،ن که ر ده ماوه  چاالکی خۆکردی جه  له نگلس باس ئه راستیدا مارکس و  له.   ناڕکهراوردکی می به رهه نیا به ته

چاالکی «  ک له ب  به ڕگهتوانت  ده،  پارتکی شۆڕشگ چونکه. خۆیی  خۆبه  له سکتره رته یشتنکی به تگه
 ،ری ماوه  جهخۆیی الم خۆبه به. خۆی بداتی  خوازانهری رته کانی به االکیییه پاڵ چ ی لهر ماوه ی جه»خۆکرد

مبورگ  لوکسڕوزا.  وه  ژر پرسیاره  بخاته  و پارتانه ری ئه ڕۆی ڕابهی  نده پاگه  ، که یه ی هه وه ترسی ئه مه
ی »Spontan« )را خۆوه له(خۆ   خۆبهی  وشه زمانی ئامانی  کانیدا به  نووسینه له   که،مین مارکسیست بوو که یه
ی  وه  بزووتنه خۆیی له کی و خۆبه ره  ڕۆی سه  وی پشتی به. ووهرگرت وه یکان نارشته  ئاله  که،  کارهناوه به
کان  تییه یه  کۆمه وه ر بزووتنه رامبه به لهکانیش  مارکسیسته  ین، که  بگه وه بت له ده. ست به ریدا ده ماوه جه
. وه یی ناهنه نده رانی پاگه هاندنی ڕابقورت  بۆ خۆتھهست  شونده ی که وه ر ئه به ، له یه وستی دیاریکراویان هه هه
 و  ف رگرتن له  سوودوه ندکجار له  ههکان  مارکسیسته  که ، و خاه  لهکان وه  ئازادڕه کۆمونیسته   واته که
  نیا به  ته ک به نه کان  مارکسیسته، دخۆش نین بورا، فره ده یوکاری دیموکراسی بۆرژوازی خۆیان نهفر

یان الت سه ستھنانی ده ده کانی به  باشترین ئامرازه کیک له  یه هنا و به کارده نگدانیان به ی دهکان  کارته وه خۆشحاییه
  ڵ پارته گه برادن له  ههی ره پکھنانی به  دایه ستیان ده  ده وه ۆشحاییه خ ندکجاریش به ت هه نانه لکو ته نا، به داده

ک  کیتییه یمانی و یه ها هاوپه ب وه  به  که ،یه وه ڕی وان ئه دا باوه اتهم س کان و له زییهبۆرژوا    یا ڕادیکاهلیبرال
 کان وه  ئازادڕه کۆمونیسته  چت که بیرمان نه له .  توانادا نییه مان له انی پارلهک  کورسییه یشتن به ستاگه ده
   پرۆدۆن جارک له.  وه نه ن ناکهنگدا کانی ده  سندوقه کرت، س له نا ده و زۆری  به ی که وه ی ئه وانه پچه به

 )Raspail(ل  ڕاسپایبژاردنی هه  لهپشتیوانی  تر بژردرت و جارکی ده نی میللی هه نجومه ری ئه  نونه دا به١٨٤٨
کات،   ده رکۆنه  سهتی ک بۆ ڕژمی پاشایه چییه  ملکه رجۆره  وی هه  که ووه شدا دواتر له وه ڵ ئه گه له. کات ده

   له.او بوورچ به  لهرج لومه نیا پرسی ڕوشون و هه بۆ وی ته.     کات واز ده  بانگهبژاردن ههخۆ ان بۆر کارگه
بژاردنی   هه شداری له دژی به رگرتنی ئاشکرا له وست وه  هه سپانیا له کانی ئه تردا ئانارشیسته رجکی لومه هه
دا،  م و ناوزانه  که م شته پاڵ ئه الم له  به.بوارددا خۆیان خۆیان ١٩٣٦ ری  فبریوه کی له ی خه ره به

  وانه زانن، له دروست ده داری دوژمندا به رمایه ر سه سه وتن به رکه  جیاواز بۆ سه ی فره کان ڕگه ئانارشیسته
-Worker(ری  ، خۆموختاری کارگه)unions action( ندیکایی باتی سه ، خه)Direct action (وخۆ باتی ڕاسته خه

autonomy (و مانگرتنی گشتی) General-strike.(  



  
مھنان یا  رهه کانی به کردنی ئامرازهتی وه ده:  وه بته ڕوومان ده ڕووبه  تی ڕه  پرسیارکی تری بنه نووکه هه   

   به  مانیفستی کۆمونیستدا که له.  وه نه ده ا دهنگلس ب شدا مارکس و ئه ؟ لره)self-management( ری به ڕوه خۆبه
.  ، نووسراوهنسی ره ی فه)Louis Blanc ( بالنک یسرا، لو تگه وه  سۆشیالیستی ده وخۆ له رگرتنی راسته سروش وه

الم   به»وه ندی بکرنه تدا ناوه وه ستی ده ده  لهمھنان رهه کانی به گشت ئامرازهبت  ده«  دان که ڕه و باوه وان له ئه
ها   وهی بۆچ باشه. ن گه تده» وا رمانه ک چینی فه پرۆلیتاریای ڕکخراو وه « بهوان  ئه ،تی وه ی ده شهو  له

  وه بنه شیمان ده وان په ند ساڵ دواتر ئه  بۆچ چه:رین  بگوزه مه له؟ »ت وه ده«ننن  ده  ڕکخراوکی پرۆلیتری نو
نوێ  لهر ی خۆیان سه تبینانهررایی کو هتگ وه  ده دا له نوی مانیفست رله کی چاپی سه  پشه  له١٨٧٢ جونی  و له

مھنان  رهه  به  پویسته ، کهکشن ی پاریس ڕاده ڕ کۆمۆنه مه  له١٨٧١یاندنی   بۆ راگه نجه پهن و  که  ده وه توانینه
    ببرت؟ ڕوه به »associated to producers -ران  مھنه رهه ری به به ڕوه خۆبه«هۆی به
  

الم  به.  کردبوو مدا که ی یهرناسینا  ئینته کان له کۆنیستهڵ با گه  پداویستی پکھاتن له ستیان به وان هه بگۆمان ئه   
ن،  ڕێ بخه ری به به ڕوه توانن خۆبه  ده که، لک گه کاریدا ڕگه  ورده  مارکس هیچکات له که، ش بین وه ئه
 .رخانکردبوو  ته م پرسه کانیدا بۆ ئه مه رهه  به ی له ی فره ڕه  پرۆدۆن الپه که،  کاتکدا الیاندا و له  به ته چووه نه

  وه  وردبینیه وی به. کات  چی ده  باس له یزانی که دهست پکردبوو،  رک ده ک کارگه ی وه ژیان پرۆدۆن که
م   به.رنجدابوو دابوو، سه ریانھه دا سه١٨٤٨ شۆڕشی   له  که»Worker-associationsکان   رییه  کارگه له کۆمه«

  ری له به ڕوه  دانانی پرسی خۆبه»utopian - بوونیای خه « ر به به له  یه وانه  له، مارکسی وسته ههو  هۆی ئه
وروپای ڕۆژئاوا    ئه م له  که النیکه وانه شکین له کان، به وه  ئازادڕه  کۆمونیسته  ئمه ورۆکه ئه. بتالی وی 

.   وه  کاری ڕۆژهی رنامه  به ته خستویانهپرسیارکی کۆنکرت و  ڕۆژ،تی  بابه  به   رییان کردووه به ڕیوه خۆبه
ستی بۆ   ده وه کانه  سیاسییه وته زۆری ڕه ره ی هه ن نزیکه الیه  له رۆکه  و ئه  بووه وته  ئیتر جکه پرسیارک، که

]٣[. وه ته  و کورتکراوه  ردا هنراوه سه گۆڕانی بهبرت،  ده
  
  

VII.  
  

.  وه ک بوونه ڕووی یه وه ڕووبه دایکبوونی سیاسیانه تای له ره  سه ر له کان هه کان و ئانارشیسته مارکسیسته   
ئایدیۆلۆژی «تی  دژایهپرتووکی   په  له)Steiner (ر دژی شتاینه  له وه ه نگلس ن مارکس و ئه الیه مین هرش له که یه

ڕوونی  ر شتاینه.  بوو نه یشتنکی دووالیه ک گه یه ر خراپ له سه  له که دا پرسه  لره.کردستی پی  ده وه ه»ئامانی
م  ئه  ی تانهکگرتنی خۆخواس نگری یه استیدا الیهڕ ، لهوی» س که« و »من«پاڵ ستایش بۆ   له  که، وه کردبووه نه
 لیمای فیدرا ر بنه سه  له که، کات یی پشنیار ده نووکه ی هه گه  کۆمه ویڕاستیشدا له. تر ککی ڵ یه گه  له یه ه»س که«

ییدا،  وه ته ه پرسی نڕ مه  دواتر باکۆنین و دواجار لینین له م بۆچوونه ر ئه هه. زرابت  دامه وه و مافی جیابوونه
رستی وی  په ۆنه ک ر کۆمونیزم به رامبه  بهر هکانی شتاین  تونده خنه  ڕه ه  هه نگلس به مارکس و ئه.  کاریان هناوه به

  کۆمونیزم بوون، دژی ت له تایبهی جۆرکی  تدا ئاراسته ڕه  بنه ر له کانی شتاینه  هرشه  کاتکدا که  له،نن داده
می  رده  سه)utopian communism (کانی یاییه  خه  کۆمونیسته  که،تی کۆمونیزمی دوه» Clumsy -کان ناپوخته«

یش  ر ی شتاینه خنانه م ڕه  هۆی ئه ، که نسه ره  فه له) Cabet (  کابه ئامان و   له)Weitling (ایتلینگڤ  وانه له ،خۆی
  . بووسی که ، ئازادی تاکه م  ئهئامانجی   که،ک بوو ترسییه مه
  

لی ئاوا  ر شتگه به ک له یه هڕاد تا پۆدۆن ر بۆ سهش   پشتر وتمان، هشی توندی مارکس ی که وجۆره ر به هه   
سی  که خۆیی تاکه ربه ی سه  نشانه  که،رجکدا لومه  هه ت له ی تایبه تی گچکه  موکایه ۆدۆن پشوازی له پر،بوو

شی   و گرنگی به وره سازی گه  پشه  پرۆدۆن له که،  یه وه  مارکس لی تناگات ئه م شتک که به. کات بت، ده



   پرۆدۆن له چت که بیرمان نه له .ناساند تی گشتی ده کایهری مو پشتیوانیکه واوی خۆی به ته ، بهداداری رمایه سه
،  نگی گچکه رهه ی فه ڕاده مان  هه هب،  سازی گچکه پشه« : نووست  ئاوا دهیدا»Carnets-کان  ڕاوه په«
لک  ه ڕکخراوگدا ی پرۆدۆن  ڕوانگه له.  رایه ندوچوون گشتگه  وی بچه،شدا وره سازی گه  پشه له.  » ؟یه مژانه گه
بردنی  ڕوه  به بگن، واتهکی  ره دا ڕۆی سه»Worker-companies -ری  زی کارگه وه ره هه«ژر نوی  له

 پۆ و چکردنی، کان ی کانهرهنان کان، ده وره  گه ر، کارخانه فه نده مه  هی شه وانه له  وره سازی گه پیشه
  . ستۆیه  ئه ، لهانهیتری... ، ریاوانی ده
  

  خۆی به، دا»ر لھاتوویی سیاسی چینی کارگه«رتووکی   په  له، کۆتایی ژیانیدا  پرۆدۆن له ی که وه ڵ ئه هگ له   
باتی  نگری خه تر الیه کی واتایه ی بۆرژوازی یا به گه  کۆمه ر له واوی چینی کارگه ی ته وه نگری جیابوونه الیه
یالیزمی  سۆش  به  که،ر پرۆدۆنیزم رامبه  نیازخراپی به  لهش مارکس مه ئههشتا  م ینت، به گه تی ڕاده ینایهچ

  .ناگرێ ستھه ده نت، بۆرژوازی دایده ورده
  

شدا   لره؛ین مدا بده که یی یه وه ته  نونه  مارکس و باکۆنین لهوام و ناپاکی نوان رده ی بهمشتومرنجی  با سه   
 دوکی   مارکس به رانه ویکه ڕه ی زیاده باکۆنین تاڕاده. ینڕوو یشتن ڕووبه هک گ یه  خراپ له ڵ جۆرک له گه له
  ی که وه دا ئه م نوه  له.ناساند ریدا ده ی کارگه وه ر بزووتنه سه وایی به رمانه التخواز و تینووی فه سه ده
  باشی داهاتووه ه، وی ب یه  ههیان رانه مبه ڕۆککی پخه ۆنین ناوهکانی باک  باسه  که یه وه  ئه،  ره رسوڕهنه سه

تک  کات، دیکتاتۆرییه  پشبینی ده»بیرۆکراسی سوور«شانۆی ر سه  هاتنه مان کاتدا که هه له. بینت کان ده دووره
ست   هه,بینن وای ده ا ڕهرید ی کارگه وه ر بزووتنه سه به )Komintern(م  یی سیه وه ته رانی نونه رنجام ڕابه  سه که
  رکردنی باکۆنین له رگرتن بۆ ده  ڕاوه نزمترین شواز و به  پاڵ باکۆنین به ت دانه ه تۆم  مارکس به.کات پده
پاش  .کات ر ده رامبه  هرشی به ست به دا، ده١٨٧٢ری  مبه  سپته  له]٤[ی الهای  کۆنگره  له,مدا که ویی یه ته نونه
 ،ر  بۆ چینی کارگه وره ساتکی گه  کاره بته ڕوخن و ده ده مارکسیزم وکانی نوان ئاناشیزم   پرده، م ڕووداوه ئه
. بوو  ههکتر یی یه  هاوکاری تیۆری و کرده  پویستیان به وه م دوو بزووتنه ک له ر یه  هه ی که وه ر ئه به له
ڕوو  شکستدا ڕووبهڵ  گه کی ئانارشیستی له یه وه ته  تکۆسان بۆ پکھنانی نونهدا١٩ی  ده شتاکانی سه هه له
   کاتکدا که  له.بت دهری دا ی کارگه وه  بزووتنه گشتی له  به،کانی  نیازهڕای ره سهک  ییه وه ته ها نونه وه. بت ده
زراندنی   دامه  به نسه ره  فه دیموکراسی و له ی سۆشیال شه  گه  ئامان به خیرایی له دا مارکسیزم به مه رده و سه له

  .کات  ده شه ، گه )Jules Guesdes(ن  الیه له ی پارتی کارگه
 

. میان پکھنا یی دووه وه ته  نونه و وه ک کۆبوونه وری یه  ده دیموکرات له دواتر پارتی جۆراوجۆری سۆشیال   
  له، خسا ڕه دهلیان بۆ  هه   که،دا  ڕویده وانک ڕهئازادڵ  گه له  زۆرجار مشتوم کانی دواتریاندا  کۆنگره له
 Domela(مال نیۆوینھویس ۆسۆشیالیستی ئازادیخواز د ١٨٩٣سای  .ن بکهشدار  کاندا به وه ۆبوونهک

Nieuwenhuis( کی توند و پاراودا لهندی  هۆلهیمانی تاوانبار کرد و له  سۆشیال، وتارراو  ڵ هه گه دیوکراسی ئا
ری   ڕابهو) Aveling (لینگس، ئاڤن کچی مارک نده  له  له١٨٩٦سای . ڕوو بوو ن ڕووبهبووا هوی ئاماده

ندیکا  ری سه ک نونه  وه کان، که  ئانارشیسته  جنودان به  به)Jean Jaurès(  ژان ژورس نسه ره سۆشیالیستی فه
ی   ماوه  له  که، تیرۆریزمی ئانارشیستی ته به  هه. وه ره  ده  کرده، وه ۆی کۆنگره ه کان توانیبوویان بنه ییه کارگه
   هیستریانهی  وه تکردنه  ڕه نرخی به ککی به کرد، کۆمه رپاده ی به ئاژاوه  نسه ره  فه  له١٨٩٥ تا ١٨٩٠انی ک ساله

)hysterical(ردران، کرد ده»  ته چه«   ئیتر به  که،کان ی ئانارشیستهرانه رمنۆک و یاساگه  شه م ڕیفۆرمیسته  ئه.ژم  
ک  وه ]5[دوتیژینابردنی وان بۆ تون  و هۆی پهن ییان بگهری شۆڕشگ  پانه ، لهبوو  توانایاندا نه له

  .ن رک بکه هتاوی، د فره ی نه گه مه دژی کۆ  له وه نگدانه  پ دهیک تییه زایه ناڕه
  



ندیکا  ی پانوپۆڕی سه زگه و ده ن و زیاتر لهدیموکراسی ئاما  سۆشیال١٩١٤ -١٨٦٠نوان سانی  هل   
، یاند  کاوتسکی ڕایگه ت کاتک که نانه ته. ئاناشیزم بووننارخستنی  که ریکی  خهوام رده  به،کانی ئامان رییه رگهکا
  م له به. کرد ل گومانیان»ئانارشیستک«ک   وهری ، بیرۆکراتی کارگه رییه ماوه گرتنی جهنگری مان  الیه که
  ژوریسیرا بژرگه ڕیفۆرمیزمی ههو ) Parliamentary(رایی  مانگه لهپار.  بوو وه وانه پچه  به که  پرسه نسه ره فه
)Jaurès(،ھاتووی دامه  به  که،رانیک  کارگه تیان له فره  نهکخراوه خۆیان لانهی زراندنی ڕندیکایی  ی سه  شۆڕشگ

 Fernand ( پلوتیهرناند  فوانی  پشه یان پکھنابوو، که)CGT(ت .ژێ. س  خۆی ربه ی سه باتکارانه و خه
Pelloutier(میل پوژهئ ،  )Emile Pouget(ناتۆر م و پییه) Pierre Monate(ی  وه  بزووتنه  له  بوون، که

  .دابوو ریاهه  سه وه ئانارشیستییه
  

لنک  که. ان فراوانتر کردئانارشیزم و مارکسیزمیلنی نوان  سپانیا که  و دواتر شۆڕش ئه شۆڕش ڕوسیه   
   بۆ کۆتاییھنان به. خوناوی بوو ش وه  کرده کو به ئایدیۆلۆژیکی بهمی ناکۆکی  رهه نیا به ک ته ر نه چیت که
  :م د بکهتریشی بۆ زیا یش بت دوو تبینییه ده ر رابوردووی مارکسیزم و ئانارشیزم، سه  له وه ره کانی سه رنجه سه
  
  وه دنیاییه به  ،نسه ره  فه  له)Maxumilan Robel( بل رۆک ماکسیمیلیان ناسانی وه  مارکس ندک له  هه-١
  . ن کهبدی   به» انهو ئازادڕه«یلی   مهدا مارکس  له ر گه ئه،  -ب موویشی نه ر هه گه  ئه–   نداچوو ه  به
  
 ، هنس ره  فه له) Gaston Leval (لگاستون لڤاک  کانی وه سکه را و بیرته گه سته  ده  ئانارشیسته ندک له  هه-٢
  وت له مه  ده. نڕوان ده مارکس   لهنک هریمه ک ئه ، وه وه نهستکی کورا هه   به دا چوون، که ه  هه  به وه ذنیاییه به

  .من ردووکیان هاوه  هه نده رچه  جگیربم، هه وه  توندڕه م دوو پیاوه م ئه نوان ئه شونکدا له
  

VIII. 
  

  وانه  سۆشیالیزمی ئازادڕه)Renaissans ( کی یه وه  بوژانهم ده ره به له  کهستائ، انب گوم به  ؟  چی نووکه هه  ی   ئه
   له١٩٦٨) ئایار(ی   مه مانگی ی له دووبارهی  وه بوژانهتی  ر چۆنیه سه مه  بخه نجه دا ناچارم په من لره. داین
  ئازادیهزی کی به بایه. کان بوو ڕینه په ی ڕاکراوترین کراوترین و نائاماده ڕواننه خۆترین، چاوه خۆبه. دا نسه ره فه

ک پشووی خۆی   ئیتر هیچ شتکی وه  که، بوور نهمان کاتدا ئافر هه  لهر و ها ورانکه ، وه وه وتی گرته
ها  م وه به.  ژیانمان گۆڕی  ئمه  که،بنتوانین  وت ده ر بمانه گه  یا ئه ژیان گۆڕا.وه هشته  نه
دا  ی شۆڕشگانه وه راپای بزووتنه  سه نوێ له رله کی سه یه وه نهبوژای   چوارچوه  له،کی دووباره یه وه دایکبوونه له

  وه کانی نوان بزووتنه هزه  به  چیتر دابه وه م هۆیه  به.هات وان الوانی خوندکاردا پکدهن ت له تایبه و به
ت  نانه  ته. ن، بوونیان نییه که  ده  »لینینیزم-مارکسیزم«نگری  ی الیه نده  پاگه ی که وانه  و ئهکان وه ڕهئازاد
 .دا ریھه دا سه  جۆراوجۆرانه وه م بزووتنه نوان ئه ش له رایانه گه سته یی ناده ئاوه  توانرت بگوترت جۆرک له ده

کان  وه  ئازادڕه  ناو گروپه نهووچ  ده وه هکان التخوازه سه ده   مارکسیسته  گروپه له،  نسه ره  فه ی الو لهناهاوڕ
)Anarcho-groups( چه هه وماویستی«لی  گروپگه.   ش ڕوویداوه  مه ی ئه وانه روا پ - Maoists«که، بوون  هه   

.  ناویان دڕی کردۆتهکان  بۆچونی ئانارشیسته  کارایی یا وه ته نهوشا وه دا، ههیو ژر کارایی ئازادڕه راپا له سه
ژر کارایی نووسین و تیۆری   خای توانینیان خۆیان له یش زۆرک له ترۆتیسکیستت گروپی  نانه ته
   گۆڤاره  له کانی ئیتر ه و هاوه )Jean Paul Sartre(ر ک ژان پۆل سارت سانی وه که.   گۆڕی ده دا کان نارشیستهئا

نیوی  یان به ییانهم دوا کانی ئه  وتاره ک لهک  یه ک که یه شوه به. بن رده  دهی ئانارشیستییاندا، توانین که مانگانه
 . بوو»Lenin Ade - لینین مائاوا«
 



ی  وجۆره ر به وین، هه  ئازادڕه ت دژی تایبه  به ن، که تخواز هه سه  گروپی مارکسیستی ده هشتاکه بگومان     
  . وه ته  مارکسیست ماونه ش دژه نووکه تا هه   که ئارادان،  گروپی ئانارشیستی له که
  

کگرن، خۆیان   یه م نزیکانه مان به ته ن و به هه  نسه ره  فه  له ، که]٦[و ردوو ڕکخراوی کۆمونیستی ئازادڕه   هه
  م خاه  ئه،کان  کالسیکه ڵ ئانارشیسته گه  له م ڕکخراوانه ئه.   وه بیننه دا ده   ئانارشیزم و مارکسیزم نوان له
  یشته  گه  که،التخوازی سه  ده ی دژه وه ر جوونه  سه وه ڕنه گه ردووکیان ده  هه  که، یه ی توانینی هه شه بههاو
   که، یه ی توانینیان هه شه  هاوبه م خاه  ئهیشکان ڵ مارکسیسته گه له مان کاتدا هه له. م که یی یه وه ته نونه
التی  سه دهناوبردنی  تی پۆلیتاریا و تکۆشان بۆ له باتی چینایه  بواری خه  لباوی له ردووکیان به هه
  .ن که بات ده داری خه رمایه سه
  

رابوردووی ئانارشیزم   له ی که و شتانه واوی ئه  تهن، ده وده  هه وه که الیه کان له وه دڕه ئازا کۆمونیسته   
خوا و  نه« و »ئانارشیزم«رتووکی  ی په وه بوکردنه   ئامانجی من له ،  بۆ نموونه-  وه نه زیندووکهجماون،  به
 ،نگلس ی مارکس و ئه مانه رهه و به ئهکان،  وه  ئازادڕه  کۆمونیسته وه تره کی الیه  و له-  بووه مه ر ئه ، هه »ر روه سه نه
،  وه نه ده  ده می ئمه رده ی سهنکا  پدوایستییه م به  وهک و کاران و   که  به هشتاکه  که یان، انهش و به ت ئه تایبه به
م  ئه. بینرت دا دهی الو دا مارکس»١٨٤٤کانی  ستنووسه ده«   له  که ون،خۆ نامۆبو مکی له  چه وانه له.  وه نه تناکه ڕه
 ئازادی  ی که وه ئه. گونجت سی ده که ر ئازادی تاکه سه کان له ڵ پداگری ئانارشیسته گه  باشی له  به یشتنه تگه
  نیا له ک ته  نه  بۆچوونک که ، واته وه هۆی جگرکی وییه ک به ستی خۆی ڕووبدات نه ده بت به لیتاریا دهپرۆ

بینرت،  میشدا ده که یی یه وه ته کانی نونه یاندنه  ڕاگه کو له  بهکانی دواتریدا، مونیست و ئاوگۆڕهمانیفستی کۆ
   که،کتیکی و مژوویی  ماتریالیزمی دیاله)Methodology(ی متۆدۆلۆژنجام  ره سه . م میراته  له شکه به

،  وه  ته نه کانی ڕابوردوو و ئستا ماو وداوهرککردنی ڕو کانی ده ره  ڕنونیکه  هه  له کیک ک یه ش وه هشتاکه
 ی وکتیک الیزمی دیالهرگرتنی ماتری وهرجی   مه چت که بیرمان نه  له وه ی دواییه وه ی ئه باره له. و میراته  لهشکن به

   له وه خۆ دزینه بیانوو بۆ  کرته برت و نه کار نه کی وشک و میکانیکی به یه شیوه  به  که، دایه وه مژوویی له
  کان س جار له  ستالییسته ک چۆن ر وه هه ئارادا نین،   شۆڕش له کانی ما مادییه بنه   هشتاکه،  که ی وه  به،بات خه
  زنرته دابهماتریالیزمی مژووی شدا نابت  مه ئهپاڵ  له. نایان بۆ برد  په١٩٦٨، ١٩٤٥، ١٩٣٦ سانی   له نسه ره فه

خۆیی  سی و خۆبه که ڕووی توانای تاکه کان به رگه م ده رده بت هه  ده و ساده) جبریة(رایی  رگه  دیاریکهئاستی
  .بن ردا کراوه ماوه ی جه ۆڕشگانهش
  
ی  باره ی خۆیدا له که ناوبانگه  به رتووکه  په له )Kaminsky(سکی ینو کام ی ئازادڕهوونووس مژ ی که وجۆره  به
النانیشی  کو وه  به نیا پویسته ک ته نه ، ی نوان مارکسیزم و ئانارشیزم) ) Synthesisت، پکھاته  ده وه ه کۆنینبا
   .»خات ڕده به خۆی کانی خۆی گونجاندنه بهمژوو «   و دهدات ی ده وی درژه.    توانادا نییه له
  

ب   به که یه ها پکھاته می وه رهه  به  که،و کۆمونیزمی ئازادڕه. سی خۆم بم کی که نجامگیرییه ک ئه وت وه مه ده   
وی وا ته  به ندیکجاریش هشتاکه ر هه گه ت ئه نانه ته-وتوو  هوشیار و پشکهرانی  زووی فراوانی کارگه گومان ئاره
 مارکسیزمی   باشتر له ین، فره یان پ ده»ری پی کارگه چه«  وڕۆکه  ئه شک که  به  واته-بن هوشیار نه

  .بێ رده رچوو و پواو، ده سه  و به کۆنهتخواز و شوناش گۆراو ئانارشیزمی  سه ده
  
  
  
  
  



  -:رواز په
  
 )htm.guerin/4txt/at.anarchismus.www://http(ست بنن  ده  به وه  ڕگهم ی له که  ئامانییه قه توانن ده ده *
  تووکه  په کک له قی ئنگلیزی یه  دهتوانن ، ده وه ی خواره م لینکه  یا ئهر ر ناوی نووسه  سه  کلیک کردنه بهها  روه هه,
  رگدراوه  وه قه ی ده وه بۆ خوندنه . وه بخوننه) From theory to Practice: Anarchism(نوی  نی بهکا ناو بانگه به

  )ک.و(. ن بکه) anarchi=&blog13831227=?date/com.persianblog://http(  ره سته م به  ئه کلیکی،ی که فارسییه
  

ها بۆ  روه  و هه راوردم کردووه ی به که  ئامانیه قه ڵ ده گه که، دواجار له  فارسیه رگیرانه  وه بۆ دنیابوون له **
م  ی له فیانه لسه  سیاسی و فه و واژه کانیان و ئه مه رهه کان و به تییه سایه که  رانی هژا به تی خونه ئاشنایه
  )ک.و(  .ر ئینگلیزی  سه ریانگمه  وه ومداوه دا هاتوون، هه نووسینه

  
اریکراوی کۆتایی وێ تیرۆریزمی ئامانج دی یانه ت ده سه ده ربه سانکی سه که، وێ و له  لره م ڕۆژانه  ئه]١[

  نده رچه ن، هه راورد بکه  به ورۆکه کانی ئه ی ئیسالمییه ڵ تیرۆریزمی کورانه گه کان له ی ئانارشیسته ی نۆزده ده سه
کان  رییه ماوه  جه وه یی بزووتنه وته نارکه تداران و که سه ندی ده وه رژه به ر له ردوو باردا، تیرۆریزم هه  هه له
 کان  تیرۆریزمی ئانارشیسته ی که وه ویش به ، ئه یه نیوانیاندا هه واو له کی ته الم جیاوازییه هبت، ب واو ده ته

ی  کان ئاراسته ردا تیرۆریزمی ئیسالمییه رامبه به کان بوو، له داره رمایه رۆکشالیار و سه ی کوشتنی سه که ئاراسته
  )ک.و(. داکان  گشتییه  شونه  له ی ڕبوارانه سته تکردنی جه لوپه شه
  

 Welch ein   ی دا ئاوا هاتووه که  ئامانیه رگانه  وه  له ، که ڕنراوه دا په که  فارسییه رگانه  وه  له شه م به ئه ]٢[
Unterschied auch zwischen den Abschnitten im Kommunistischen Manifest 1848, welche forderten, 
daß der Staat die Gewalt über die gesamte Ökonomie erlange und den späteren Erklärungen, in 

denen der Staat durch die assoziierten Produzenten ersetzt wird )ک.و( 
   

  که رگانه  وه  له  که  کارهاتووه  بهزۆرجار ren kommunismusäliber  یه م واژه ئهدا  که  ئامانییه قه  ده له ]٣[
   واته که ر دوو واژه دا هه که  ئامانییه رگرانه  وه  له نده رچه ، هه کارهاتووه ی ئانارشیزم به ر واژه دا هه که فارسییه

)Anarchismus و liberären kommunismus( نی تایبه  لهی  مانای کۆمونیزم بهدا  کوردی له .کاربراون تیدا به شو
    ئینگلیزیش و به )الشیوعیة التحرریة(  دا به بی ره  عه و له  )مونیسم آزادمنشک(  یدا به که  فارسیه  له ، که وانه ئازادڕه

Libertarian communism تک.و( .د(  
  
 ) الهه( ی دا کۆنگره که  فارسیه م لهال ، به  نووسراوه١٨٧٢ی )rHaage (ر ی هاگه کۆنگرهدا  که  ئامانیه قه  ده له ]٤[

  )ک.و( . نووسراوه
  
  )ک.و( . هاتووه دا نه که  فارسییه رگرانه  وه شی زۆری له ، به شین نووسیومه  به ودا ی له وه  ئه]٥[
  
ی  که  التینییه کرێ به  ده که) ال. ث . او (ناوی   به راو کراوهک ڕکخ  بۆ یه نیا ئاماژه دا ته که  فارسیه قه  ده له ]٦[

 ئاواب)U.T.L( .م له به مانییه قه  دهکخراوی هاوئاراسته  به دا ئاماژه که  ئاوی هیچکامیانی   ده  دوو ڕکات و ن
  )ک.و( . هناوه نه
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