ظروطي كؤمؤنيستي
ئينتةرناسيوناليست
 ظ ك ئي -ئصمة كصيين
بووني ىصكخراوصكي كؤمؤنيستي،لةظة !ل ئةوةشدا كة بةرهةمي تواناي كةسي دةستةيةك لة خةباتظصىانة،بةطلةي
يةكةم و بةرلةهةمووشتصكي تر سةرئةنجامي ئةو سووربوونة مصووييانةية كة كؤل!نةدةرانة طا !ل بة طىؤليتارياوة
دةنصت بؤ ئةوةي خؤي طصكبهصنصت وةك ضينصك ،بؤ خؤ ىصكخستني وةك هصزصك ،وةك حيزبصك ،بةدةر،وة
د ،بةهةموو حيزبة بؤرجوازيةكان.تواناي ىصكخراويانةي كةمايةتي طىؤليتاريا ،كة خؤي دائةكوتص لة كات و
شوصني دياريكراودا بة طصكهصناني ظروطصكي كؤمؤنيستي ،ئةوة لة ىةضةل!ةكةوة ظوىي خؤي وةرظرتووة لة
كؤمؤنيزمةوة وةك بزووتنةوةيةك و لة طارتة مصووييةكةيةوة ،بؤ نموونة لة كةل!ةكةبووني بيرةوةريةكاني هةموو
ئةزموونةكاني خةباتةكاني طصشوو ،كة لة طىؤظرامصكا كورتكراوةتةوة .طصكهاتني ظروطةكةي ئصمةش بةدةرني
.ية لةم سووربوونة مصووييانة
.ظروطي كؤمؤنيستي ئينتةرناسيوناليست (ظ ك ئي) لةسال!ي 1978وة هةية
بلوكراوةي مةركةزيمان هةية كة بةزمانةكاني فةىةنسي ،ئةل!ةماني ،ئينظليزي ،عةرةبي ،ئيسطاني ،هةنظاري،
كوردي،طؤرتوغالي بلويان ئةكةينةوة .هةروةها نووسراويشمان هةية بة زمانةكاني يؤناني،فارسي،ىووسي ،سصرب
.ــــ كروات،توركي
ظروطةكةمان هيض بنةمايةكي نةتةوةيي ني ية .بةهيض وولتصكةوة نةبةستراوةتةوة و سةر بة مصووي هيض
.نةتةوةيةكيش ني ية
خال!ي دةستطصكردنةكةي سةنتىال!يزمي دةستةيةك لة خةباتظصىان بوو كة لة قاىة جياوازةكانةوة هاتبوون ،بةزمانة
جياوازةكان ئةدوان ،ضةندين ئةزمووني خةبات و كاريظةري كةوتني ئةو خةباتانةيان هةبوو ،وويستي ئةوةيان هةبوو كة
.برةو بة ضالكي هاوبةشي خةبات و سةنتىاليكردنةوةي بدةن طصكةوة بةشصوةيةكي جيهاني
بةطصي ناوةىؤكي سياسي هاوبةشي خؤداطضىينةكانمان(ىةطضة)،ئيتر ئصمة ئةوةمان هةل!بارد كة ووتوووصوو
مجادةلةكانمان بخةينة ضوارضصوةي طصكهاتةيةكي هاوبةشي ىصكخراوةييةوةو خؤمان بناسصنين وةك " ظروطي
".كؤمؤنيستي ئينتةرناسيوناليست
ئينتةرناسيوناليست" -بةباشي بةئاظا لةوةي كة ئةم زاراوةية زيادةية كاتصك كة بةكارئةهصنرصت لةظة !ل زاراوةي"
"كؤمؤنيزم" دا ،ئصمة طصناسةي خؤمان ئةكةين وةك "ئينتةرناسيوناليستةكان" بةر لةهةموو شتصك بؤ طصداظرتن
لةسة ئةوةي كة كؤمؤنيزم ،هةر لة ىةضةل!ةكيةوةو وةكو بزووتنةوةيةك ،بةدةربووة لة وولت و نةتةوةو خةباتي
نةتةوةيي .ئةوة نيشان ئةدات كة ظروطةكةمان بةىاستةوخؤيي لةسةر ئاستصكي ئينتةرناسيوناليست ىصكخرا .ئصمة
نةهاتين لةطصشا ظروطةكةمان وةك " طارتصكي نةتةوةيي" طصكبهصنين و ئينجا بصين خؤمان ئاوال!ة بكةين بؤ "
ئينتةرناسيوناليزم".بةىاستةوخؤيي دةستمانكرد بة ئامادةكردني ئؤرظانصكي سةنتىال ،بصظومان ظؤىيني بؤ زمانة
جياوازةكان ،كة هةميشة سةرظةرمي بةرةوةندية ظشتييةكاني بزووتنةوةكةية ،هةميشة طصدائةظرصت لةسةر
هاوىةظةزي(هؤمؤجيونيتي)بارودؤخةكاني ضةوساندنةوةي طىؤليتاريا لة هةموو جيهاندا و هةميشة ئةوة ئةخاتة ىوو
كة ئةو بارودؤخانة هاوبةشن تيايدا :واقيعي سةرمايةو بةو طصيةش هيني طىؤليتاريا و بارودؤخي بةئةنجام ظةيشتني
.كؤمؤنيزم

بةئاستصكي تريش ،زاراوةي "ئينتةرناسيوناليست"بوواري ئةوةمان ئةداتص كة خؤمان جياكةينةوة لة ضةندين دة -
شؤىشظصىي جؤراوجؤر كة خؤيان وةك كؤمؤنيست داطؤشيوة( ستالينيةكان ،تروتسكيةكان ،ماويةكان،
بؤرديظيةكان )...و بةكةم يان زؤر بصشةرميةوة طشتيواني لةم يان لةو ناوبراو بة نةتةوةي شؤىشظصى دةكةن،
ىصظة بة ئايديؤلؤجي زال! ئةدةن بؤ قؤستنةوةي (ئةمةلظامكردني) كؤمؤنيزم بة بؤياخكردني سووري سةرمايةداري لة
...ناوبراو بة "وولتة كؤمؤنيستةكان"دا
كؤمؤنيستي" -هةر لة كؤنةوة،هةموو دةستة بؤرجوازيةكان( ثصرساييةكان ،فاشيستةكان ،كؤماريةكان ،ستالينيةكان"،
ليبرال!ةكان)...بة دىندانةيي لةو تارمايية ئةدةن كة بصووضان تةنظي بة سةرمايةداري جيهاني هةل!ضنيوة :كؤمؤنيزم.
هةرضؤنصك بصت ،شؤىشظصىةكان( ظروطةكةي ئةم سةردةمةي ئصمةش هةروةكو ئةواني تر)هةرظيز بواري
ئةوةيان بةخؤيان نةداوة كة بكةونة صر كاريظةري ئةو لشاوة لة سووكايةتي و تةزويركردني بةردةوام كة بةدرصايي
مصوو هةل!ئةبةسترصت دي كؤمؤنيزم.كؤمؤنيزم ــــ كؤمؤنيتي مرؤيي ،بوونصكي بةكؤمةك ،كؤمةل!ظاي بص ضين ـــ
ئصستاش هةر ئةو ىؤشنايية ،ئةو ئايندةية(طصرسطصكتيثة)ية ،كة خةباتي سةربةرزانةي بؤ دةكةين.ئةوة هةر وةكو
كؤمؤنيستة كة بةرةنظاري كارةساتي سةرمايةداري ئةبينةوة ،بةرةنظاري ديكتاتؤريةتي قازانج و طارة ئةوةستين،
بةرةنظاري داتةكاندني بصووضاني باري يانمان ئةبينةوة ،بةئاشكراو بة ىووني داواي لةناوبردني ئةم جيهانة مردووة
ئةكةين ،لةناوبردني خاوةندارصتي تايبةتي ،لةناوبردني دةول!ةت ،لةناوبردني ضةوساندنةوي مرؤث بؤ مرؤث.ئصمة
لةطال! هاوىصكانماندا بةدرصايي مصوو وة لةسةرتاطاي جيهاندا،جارصكي تر طصويست بووني كؤمةل!ظاي بص
ضين ،بص طارة ،بص ئيش،كة بةسةربردني ئازادانةي كات و بيركردنةوة تيايدا ئةبصتة تاكة زةمينةي طصكهات و بؤ
.ضالكي مرؤييانةي بةردار ،ىادةظةيةنينةوة
ظروطي" -بةطصكهصناني ظروطصك ،جارصكي تر ئصمة ويستي مصوويي طىؤليتاريا شؤىشظصىةكان"
دةرئةبىينةوة بؤ ىصكخستني خؤيان وةك هصزصك ،بؤ سةنترال!ي كردنةوةي خؤيان وةك حيزب .كة ئصمة بانظصشةي
ئةوة ناكةين كة حيزبصكين ،ئةوة لةبةر ئةوةية ئةزانين كة طصكهصناني ىاستةقينة لة ضيندا( هةربةو طص ية لة
حيزبدا) طشت نابةستصت بةهيض بةشانازي خؤىاظةياندنصكةوة ،بةل!كو طشت ئةبةستصت بة هةنظاوصكي ماديانةي
نةوعي لة بةربةرةكانصي كؤمةليةتيدا د بة سةرماية ،بةدةول!ةت ،بة بؤرجوازيةت .بةو شصوةية ئصمة خؤمان
دائةنصين وةك كؤمةل!ةيةك لة بزووتنةوةي كؤمؤنيستي ،خةبات ئةكةين بؤ ئةوةي هةبين وةك كاكل!ةيةكي
ئينتةرناسيوناليستي سةنتراليزمي طىؤليتاريا و  ،بةو طص ية ،بةشداري بكةين لة تصكؤشاني كةمايةتي طصشةوادا بؤ
.سةنترال!ي كردنةوةي ئةو كؤمؤنيتية لة خةبات كة هةية لةسةر ئاستي جيهان
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ئاوا وةك ظروطي كؤمؤنيستي ئينتةرناسيوناليستة ئصمة ئةوةمان هةل!باردووة( تائصستا زياتر لة بيست و طصنج سال!ة) كة
درصة بة موناقةشاتة ئينتةرناسيوناليستيةكانمان بةين .بؤ هصنانةوةي مصوو -طىؤظرامي كؤمؤنيستي -ئصمة ضةقي
ظرنظي دان و موناقةشاتةكانمان بة شصوةيةكي سروشتي دابةستووة لةسةر بةرزتريني ئةو ساتانة لة
خؤداطضىين(ىةبضة)كة ضينةكةمان تا ئصستا بةدةستي هصناوة :ئةويش شةطؤلي شؤىشظصىي ئينتةرناسيوناليستي
خةباتةكاني  1923-1917ية .ئةو مارة زؤرةي نووسراوةكانمان كة لة ظؤثارةكةماندا بلوكراوةتةوةو هةول!ي ئةوةئةدات،
بةبص هيض خؤبةدةستةوةدانصكي ئايديؤلؤجيانة ،وانةكاني (ئةزموونةكاني) شؤىش و دةشؤىش لة
ىوسيا،ئةل!ةمانيا،هةنظاريا،ئةمةريكا...فصرببصت لةو سةردةمةدا نيشانةي ئةم كارة كؤمةكيةو موجادةلة هةمةليةنةية كة
.ئةيخاتة ىوو
هةروةها جظة لة سةنتىال!يكردنةوةي موناقةشاتة ئينتةرناسيوناليستيةكاني  ،1923-1917ظؤثارةكةمان خةبات ئةكات د
بة هةموو ئايديؤلؤجيةكان و هةل!وصست وةرئةظرصت لةسةر ضةندين بابةت :ىةخنةي زانست،ئيش،ئابووري،فةلسةفة،
نووسراوةكاني دي دةول!ةت ،بةرهةم هصنانةوةي نووسراوة مصووييةكاني ضينةكةمان("بيرةوةريةكاني
ضينةكةمان")،ئةونووسراوانةي كة سةرظةرمي واقيع و ىووداوةكاني حال!ي حازرن ،سةبارةت بة موجادةلة
...مصووييةكان
ظوماني تياني ية ،كة شيكردنةوةي ياني ظروطةكةمان ئالصرةدا بةهيض شصوةيةك لة توانادا ني ية،نةك تةنيا كاكل!ةي
ئةو وانانةي لة مصووة فصري بووين لصرةدا وةسف ناكرصت بةل!كو تةنانةت ناوةىؤكي بؤضوون و
هةل!وصستةكانيشمان(طؤزةيشن)ناكرصت.لةظة !ل ئةوةشدا ظؤثارةكةمان ،نووسراوةكانمان ،بةياناتةكانمان ...زؤر بةباشي
:ئةوة شيئةكاتةوة كة ضؤن
كؤمؤنيزم ،كؤمةل!ظاي بص ضين ،ماناي كؤتايي هاتني مصوو ني ية بةل!كو سةرةتاي مصووي هؤشيارانةي
.جؤري مرؤثة

•

سةرمايةداري ،بةو كاكل!ة ظةردونيةي كة هةيةتي و بة سادةكردني بؤ ناكؤكية ضينايةتيةكان،بارودؤخي
نةفيكردني خؤي ئامادةكردووة،بارودؤخ بؤ كؤمؤنيزم و بة طص ية بؤ ئةو هصزة كؤمةليةتيةي كة ئةشي
.سةطصنصت :طىؤليتاريا

•

ديكتاتؤريةتي شؤىشظصىي ضينةكةمان هةل!ئةسصت بة لةناوبردني دةول!ةت و هةموو هةول!صكيش بؤ
).بةرقةراركردنةوةي بةها(ثاليؤ

•

ناكرصت ديمؤكراسيةت بكرصتة فؤىمصكي دةسةلتي سةرماية بةل!كو ئةو طصكهصنةري ناواخني
.ديكتاتؤريةتي بؤرجوازيةتة

•

بزووتنةوةي كؤمؤنيستي دة بةهةموو طارتة بؤرجوازيةكان جا "ىاست"ىةو بن يان "ضةط" ىةو،
.طاىلةمانيةكان ،نةقابيةكان و هةموو ئةو هصزانةي كة ئاشتي كؤمةليةتي ئةطارصزن

•

بةدةست هصناني كؤمؤنيزم دة بة سةرتاطاي كؤمةل!ظاي ئصستا ،دة بة خاوةندارصتي تايبةتي،بة طارة،...وة
.هةروةها بة ئيش و قوتابخانةو خصزان و زانست...يش

•

بة مةبةستي ضاوطياخشاندن بة بةشداريكردنةكانماندا ،لةم ماوةيةدا ئصمة هةستاين بة ئامادةكردني كورتةيةكي ظشتي
ئةو نووسراوانةي كة لة ظؤثارةكةماندا بة فةىةنسي و ئيسطاني بلومان كردونةتةوة،ئةم ناميلكةية دةسئةكةوصت بؤ
).كةسانصك كة داواي بكةن لة ئةدرصسة سةنتىال!يةكةمان(سندوقي طؤست يان ئيمصل!
هةروةها لةطا !ل ظؤثارة سةنترال!يةكةماندا كة بةشصوةيةكي دةوري بةرهةمي دصنين ،لة سال!ي 1989دا هةستاين بة
بلوكردنةوةي "تصزة طىؤظرامية ئاراستةدةرةكان"مان بة زمانةكاني ئيسطاني و فةىةنسي و عةرةبي ،بةرظة
ئينظليزيةكةي لة سال!ي 1999دا دةرضوو.ئةم تصزانة هةول!دانصكن بؤ يةكخستني ئةو موناقةشاتة ئينتةرناسيوناليستي و
ىةخنة كؤمؤنيستيانةي كة هةر لة سةرةتاي سةرهةل!دانمانةوة بةردةوامين لةسةري.بةم كارةمان ئصمة نةمان وويستووة
كة بةشان وبال!ي بةرظصكي بصظةردي ئةم يان ئةو نووسراوي طيرؤزدا هةل!بدةين ،بةل!كو ويستومانة كة وصنةيةكي
ضركةيي،دةقيقةيةك،بخةينةىوو لةو ئيشة هةرةوةزية طىؤظرامية ساىص بووةي كة دةستمان طصكردووة.دومن
بةهةموو نووسراوة طيرؤزةكان ،بةم جؤرة بةل!ظةنامانة ئصمة تةنها تاوتوصي ووردكردنةوة خؤداطضىينة
بةكردةوةكةي كؤمؤنيزم لة كؤمةل!ظاي سةرمايةداري ئةكةين .تصزةكانمان هةول!ي ئةوة ئةدات كة دةربىي ئةو بزووتنةوة
ىاستةقينةية بصت كة دةسةلتي زا !ل لةناو ئةبات ،بةو طص ية ،بصظومان ،ئةو تصزانة كةم و كوىيان هةيةو
تةواونةبوون و هةرواش ئةمصننةوة تا شؤىش خؤي لةزةتي ياني بص طارة ،بص ضين و بص دةول!ةت بةكردةوة
.جصبةجص ئةكات
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ظروط ضصتي يةكصكة لة نيشانةكاني سةردةمي ئاشتي كؤمةليةتي و ظروطة خةباتظصىة طصكهاتووةكان بةزةحمةت
دةربازبوون لة دةستووري شصتانةي (لؤجيك) طصشبىكصي كؤمةل!ظايةك كة ضةقي بةستووة لةسةر جياوازي و لةسةر
جةنظي هةموان د بةهةمووان.بة ئاظا لةم كؤسطانة و بةمةبةستي لصدان لة ظروط ضصتي ،هةول!ي ئةوة ئةدةين
( هةروةكو ضؤن لة ظفتووظؤ ناوخؤييةكانماندا) كة بةشصوةيةكي بناغةيي بةرةو طصشوونمان بؤ مةبةستي دياري
.كراو بخةينة ضوارضصوةي خةباتي كؤمةكي ئينتةرناسيوناليستي يةوة
بةم ماناية ،ئصمة بانظصشةي هةموو ئةوانة ئةكةين كة بةردةوامن لة خةبات د بة جيهانك كة دامةزراوة لةسةر
ضةوساندنةوةي مرؤث بؤ مرؤث كة نووسينةكانمان ببصتة جصي ظرنظي دانيان  ،بةرهةمي بهصننةوة ،دةستاودةستي
بكةن و ظؤثارةكةمان بة هيني خؤيان بزانن .وةك سةرئةنجامي كارصكي هةرةوةزي،نووسينةكانمان بةتايبةتي هيض
كةسصك خاوةني ني ية ،هيني ئةو ضينةية كة ئةي و خةبات ئةكات بؤ لةناوبردني باري خؤي وةك ضينصكي
.ضةوساوة،وة بةوطصية هةموو ضينةكان ،هةموو ضةوساندنةوةيةكيش
ئصمةش هةروةكو شؤىشظصىةكاني بةر لة خؤمان ،بلوكراوةكانمان ئةبينين وةك وةسيلةيةكي زةرووري هانداني
.شؤىشظصىي ،هاندانصكي هةرةوةزيانة ،برةوطصدانصكي طىؤظراميانة،كردةوة
مةبةستمانة كة بلوكراوةكانمان ئاراستةي خوصندنةوةيةك و موناقةشاتصك و ىةخنةظرتنصكي خةباتكارانة بكةين و
بيكةين بة ظ بيرو بؤضوونةكاني تردا لةطصناوي دياريكردنصكي ىووني زةمينةي شؤىش و دة شؤىش و طشتيواني
كردني ،هةميشة زياتر سووربووي،ئاراستةي شؤىشظصىي سةطيوو لةليةن ضينةكةمانةوة لة خؤطصكهصنانيا وةك
.ضينصك و هصزصكي مصوويي جيهاني

