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انةكان و كارطاكان، كار لة كارخليوا ذن و ثياوي كري مكةؤرمطا سةرمايةداريةكان ئةمةلَؤلة ك

يلةتية دابةش كردين ؤئةم كك لة ثصناسةكاين طرينطي يةكي. نن قيلَؤسودي سةرماية دةخ.... مةزراكان و 
طرتين ؤربةي كاتةكان دا وةرخاوةنكاران لة ز.  ثياو و نايةكساين حةقدةستةكانةوان ذن وكاري ني

كريكاري ثياو بة باشتر دةزانن كاري ذن لة كري)هةلبةت بةو شةرت و مةرجةوة كة ثشوي زاوزي، 
  .)نةيب... شريخورطة و مندال ثارصزي و 

كاراين ذن و و كريني لة بةرضاو طرتين ئةم تايبةمتةنديانة لة ي زانياريةوة و بةبة كردةوة و لة رو
كارة ذنةيان ثص باشترة كة رصك و ثصك تر كار ئةوان ئةو كري. وي تردا فةرق و جياوازي  دادةنريثيا

وانيش كي كةمتر لة ثياين كارةكة نارازي نةبن و بة حةقدةستيبة هةل و مةرجي شويدةكةن و لةوانةية 
اجني  قازؤكار بذي دا لة هصزي ذناين كريؤكنولك لة ثيشة سازي و تيبة هةر ثصشكةوتني. كار بكةن

كاراين ثياو ربةي كاتةكانيش دا لةبووين ئةوان لة دذي كريؤك وةردةطيري و لة زرتري سةرماية كةلَؤز
ك وةر دةطرييدةدري كةلَ ثصرتريان ؤكي زكة حةقدةسي .  

كار ي ئةوةي كة لة دابةشكردنةكاين كار دا ذناين كريؤتة هين بورذوايي دةبيس وكةوتةكاهةلَ
ثياوانيان  ناضارحةقدةستيكي كةمتر لة بة لةطةل ثياوان و نةكةونةهةل ومةرجيكي يةكساين كاريةوة

وجني حةقدةسيت ذنان لة .ثيي بدريلة تةواوي والتاين دنيا ني جني حةقدسيت ثياوان ةوني
اوي جيهاندا ثةيوةندي بة تةشةكول وزانياري رادةي جياوازي حةقدةستة كان لة تةو. ةلةخوارةوةتر

كريكاران لةوالتانيك كة بؤبة دةست هصناين . ضيين كريكارةوة هةية سةبارةت بةقازاجني ضينةكةيانةوة
 بة ضةكي تةشةكول بؤ زورتر كردين حةقدةستةكانيان  بةستوةداواكاريةكانيان ثشتيان

ةر كاري يةكسان بةرةمسيةت نيان ناضار كردوة داواكاري حةقدةسيت يةكسان لة بةراباراسةرمايةد
 يةك سةدةيةكة بوةتة هؤي خةبايت ضيين كريكار فاكتوريكي طرينطة كة بةدريذايي زورتر لة. بناسن

ثصشكةوتوي سةرمايةداري داخوازي حةقدةسيت يةكسان لةبةرابةر كاري يةكسان لة والتاين ئةوةي كة 
زؤربةي بابةتةكاندا كةبورذوايي لة . والتاين لةحايل طةشةدا بة سةر بورذوايي دادةسةثصنن لة وبريك

  . ناتواين بةرةنطاري ئةم بابةتة ببيتةوة بة سانايي خوي يل  الدةدا 
بةهوي طةشةي خرياي ئابوري كةزؤرجصطاي سةرجنة ولةوالتة ئاسيايةكان رودةدا، لةوانةية بتوانري  

ئيشارة ....يوان، كورة،مالزي، وريتتر بة هينديك لة والتان لةوانة هونك كونط، تابةشيوةيةكي كونك
. طةشةي ئابوري ئةم والتانة سص بةرابةري طةشةي ئابوري والتاين ثيشةسازي تةمخني ليي دراوة. بكةين 



دا لةم والتانة. لة ثيش ضةوساندنةوةي هيزي كاريش مومكني بوةئةم ئاهةنطة خريايةي طةشةي ئابوري 
لة  طةشة وبةهيزبووين سةرمايةداري. هيزي كاري ذنان بةشيكي طةورةي بازاري كاريان ثيك هيناوة

سةر مةبناي  ضةوساندنةوةي هيزي كاري هةرزاين ذنان دامةزراوة بةو ماناية كة ذنان لة بةرانبةر 
ة يةكطرتنيكي ضةوسانةوة و ستةمي سةرمايةداري يب مافتر و يب ديفاع ترن ذنان و ثياواين كريكار ل

هاوبةشي ضينايةيت دا بو بة دةستهيناين يةكساين لة تةواوي ئةم والتانة دا هةل سورانةكاين ئابوري لة 
سةر مصحوةري ناردنةدةروة و بةرهةمةكاين ناردنة دةرةوة سةروترين رةقةمةكاين سودهصنانيان بو 

لة تايوان ، مالزي ، . ذنانن  زوربةي كريكاراين بةرهةم هصنةري ئةم كاالنة. سةرمايةداران هةية 
لة . كريكاران ذنان ثصكي ئةهصنن  % 90تا  % 80باربادؤس  ، سريالنكا ، ئةندونزي  لةنيوان 

لةو شوينانةي كة ئامصري كارةبايي . كريكاران ذنانن  % 75كارخانةكاين بةرهةمهصناين جل و بةرط  
  .ةهصنن كريكاران ثصك د % 90تا  % 80بةرهةم دةهصنن ذنان نيوان 

. ئةو كااليانةي كة لة اليان ذنانةوة بةرهةم دصن بو خاوةناين سةرماية سودهصنةرة و بة قازانج ترة 
بةكةم ئةوةي كة ئةوانة كاالطةلصكن كة بو بةرهةمهصنانيان كاريكي زوري ثيويستة ، هةروةا لة والتاين 

هةم ئةوةي كة حةقدةسيت دو. جيهاين سصهةم حةقدةسيت كريكار كةمترة لة والتاين ثيشة سازي 
بة وةتةي سؤزان جوكيز كة يةكصكة لة لصكولةوةراين . كريكاري ذن لة كريكاري ثياو كةمترة 

جوكصز  لة .  ي حةقدةسيت ثياوانة 3 لة 2دامةزراوةي موتاليعايت طةشةي ئابوري حةقدةسيت ذنان 
يةكيك لة : امادةي كردبو دةيل راثؤرتةكةي دا كة بو دةفتةري طةشةي  ريكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان ئ

سةركةوتنة بةرضاوةكاين والتاين لة حايل طةشة دا كة بةرهةمة كانيان دةنريدريتة دةرةوة ، سةرضاوة 
زور لة طرتوة لة حةقدةسيت هةرزاين ذنان كة لة هةل سةنطاندن لة طةل ئصستانداردةكاين نيو نةتةوةيي 

ةقدةسيت كريكاراين ذين بةرط دروو يةك لة بيسيت رادةي ح..... لة هصند ، ظيتنام . خوارةوةية 
هةل ومةرجي بةو جياوازيةوة كة . حةقدةسيت كريكاراين هاؤشصوةيانة لة والتيكي وةكو ئينطليس 

طليسة ،بةالم ذنان ناضارن كة ئةم كارانةيش قةبول بكةن لةووالتانة زؤر تؤقصنةرترة لة واليت ئينكاريش 
لةم :  كارخانةيكي ئامريكايي كة تؤثي بةيسبال بةرهةم دةهصين دةيل جؤكصز لة راثؤرتيكي دا كة لة. 

كارطاية كريكاران كؤرسي و ضوارثاية لةطةل خويان دةهصنن ئةوان لة تةواوي روذدا دادةنيشن و 
بةنةزبرو ئةستورةكان بة دةستةكانيان دةكةن بة تؤثصكي زور سةخت و رةق و دواتر روكةشصكي ضةرمي 

لة حالصكدا كة . ئةو كريكارانة هةكويان دةستةكانيان شةق شةق بوةتةوة : ها دةيل ثصوة دةدرون هةر وة
، بة اين تةشةكؤل و خةبايت مافخوازانةبة مايف ثصكهصنذناين كريكار لة والتاين ثصشكةوتو بة ثشتبةسنت 

يان تا طةاللةكردين خواستةكانيان و داواكاريةكانيان توانيويانة دةستكةوتطةليكيان ببيت و بارودؤخ
  . بارودؤخي كريكاران زور نالةبارةرادةيك باشتر ببصت ، لة والتانصكة لة حايل طةشةدان

ئةطةر مبانةوي ئيشارةيك بة هةل و مةرجي ضيين كريكاري ئريان بكةين بة هوي دةسةاليت رةشي     
يل صناين تةشةكؤ، كريكاران لةبابةيت ثصكهئةوسةرمايةيي كوماري ئيسالمي و سةركويت توندي 



، لة ضاك بونةوةي بارودوخةكةيان يب بةش بون ، لة وةها كؤمةلطايك دا كة راستةقينةي خويان
سةرةتايي ترين ماف و داخوازيةكاين مروظ بة توندي سةركوت دةكري و ذانان وةكو نيوةيك لة 

و ، ضةوسانةوةي ذنان وةكو هصزي كاري هةرزان طؤشة نيطاةلطا لةيب مايف تةواو رةنج دةبةنكؤم
ك ةهيض ياسايذنان ناضارن لة شوينطةلصك كار بكةن كة لةبنةرةت دا . واليي زورتري بة خويةوة طرتوةق

بةشيكي زؤري (دةسةاليت بةسةرية وة نية خاوةن كاران ئاسانتر دةتوانن ئةوان لةسةركار دامبةزرينن 
وي ئةوانة لة دذوارترين  كورةخانةكان دا كار دةكةن كة هةردولة كارطة بةرهةم هينةر وذناين كريكار 

  ).هةل و مةرجة دان و حةقدةستيكي زؤر كةميشيان هةية
لة ئيراين ذير دةسةاليت كؤماري ئيسالمي و موناسيبايت سةرمايةداري ذنان هةر رؤذة بة جؤريك لة 

 رؤذيك بة داخستين دةرطاي كارطا ضكؤلةكان .طؤرةثاين هةلَسورانة كؤمةالَيةتيةكان دور دةكةونةوة
رةوانةي مالَةوة دةكرين رؤذيكي تريش بة بيانوي نةبوين ثيداويستية سةرةتاييةكان و هاتنة 

يةكةم دةركرنةكان ئةو دايكانة دةطريتةوة كة . خوارةوةي بةرهةم لة كارخانة طةورةكان دةردةكرين
  . بؤية يةكةم قوربانياين بيكار كردنةكان ذنان دةطريتةوةمندالَي شريةخؤرة و ضكؤلةيان هةية، هةر

ض ضارةنووسيك بة بيكار بووين ئةم ذنانة لة ضاوةروانيان داية و ض كةسيك بةرثرسايةيت ئةو بةالَ و 
  نةهامةتيانة وة ئةستؤ دةطري كة دوارؤذ بة سةريان دا ديت؟
يان بؤ سوضي مالَةوة هؤكاريكي طرينطي كةم دوور خستنةوةي ذناين كريكار لة كارةكانيان و ضوون

ئةو ذنانة بةماناي مايف ذيان و ثيناسةي .  و داهايت ئاسيت ذياين كريكارانةبوونةوةي ذيان
كؤمةالَيةتيان لة دةست داوة و لة سةرةتايي ترين مايف شارومةندي يب بةشن، تةنانةت بيمةي بيكاريش 

 كار دةركراو ناضارن روو بكةنة كارة دذوارةكاين نيو كؤمةلَطا ذناين كريكاري لةسةر. نايانطريتةوة
كة ئةمانة دةتوانني بليني وةحشيانةترين ... لةوانة كاري نيو مالَ، كار لة كارطاكاين رسنت و ضنني و 

كرياران لة بيمةي كؤمةالَيةيت يب بةشن، كاري كونترايت، حةقةستةكان بة . شيوةي ضةوسانةوةي ئةوانة
ئةمانة مةبناي رةقةبةرايةيت . يةكي زؤر لة خوارةوةية، مةهدي كودةك و شريخؤرطةشيان نيةرادة

  .توندة لة نيو كريكاران دا
يةكييت و يةطرتن لة نيو .  بؤ هةلَسةنطاندين وةك يةكي كارةكان نيةستاندارة دياريكراوةكان

ن بة حةقةستيكي زؤر كةمةوة ئةم جؤرة لة ضةوسانةوةي وةحشيانةي ذنا. ةكريكاران دا زؤر كةم
دةبنة هؤي ئةوةي كة سةرمايةاران لةم هةلة كةلَك وةرطرن و حةقةسيت بةشةكاين تري ضيين كريكار 

لةم دةورة نطريسةي حكومةيت سةرمايةداري كؤماري ئيسالمي دا ئيمة شاهيدي بيكار . بيننة خوارةوة
ة طةورةكان لةوانة كةوشي ميلي، ثارس ئيلكتريك، كردنةكاين ذنان لة ئاستيكي بةربالَودا لة كارخان

  .بوين... داروثةخش، مينو، جورايب ئاسيا و 
 هيزي كار بة كريكاراين ذن، ذيانيكي دذوار و هاوكيش كردينبة داسةثاندين بيكاري زؤرةملي بة ناوي 

ورهينةرةوة كة لة ئيران ذناين بيكار كراو بةو تةوةرومة سةرس. مةمرةو و مذي بةسةريان دا داسةثاوة



زؤربةي ئةوان خوازياري طةرانةوة بؤ سةر . دا هةية، لة طةلَ هةذاري و نةهامةتيةكي زؤر بةرةو روون
كارةكانيانن وة لةسةر ئةو بروايةن كة بة لةدةست داين كارةكانيان وة هةروةها خؤراطري كردن لة 

ئابووري و ةالَيةتيةكان يب بةشن و سةربةخؤيي بةرانبةر باري قورسي ذيان، لة تةواوي هةلَسوراوة كؤم
 كؤمةالَيةيت بة مايف رةواي خؤيان ةثاين ئةوان كاركردن و بةشداريان لة طؤِر.فيكريان لة دةست دةدةن

دةزانن و لةسةر ئةو بِروايةن كة لةم ريطةيةوة باشتر دةتوانن يةكييت و يةكطرتنيان لةطةلَ 
خاوةنكاران و ةزايةيت و خةبايت خؤيان داواكاريةكانيان بةسةر هاوضينةكانيان بثاريزن و بة نار

 لة هةل و مةرجيك دا كة كريكاران لة بووين هةرجؤرة تةشةكؤليك يب بةشن و .سةرمايةداران بسةثينن
ريكخراو بوونيان نية، ئةم بيار كردنانة دةبيتة هؤي بةربالَوي زؤرتري ريزي كريكاران بةتايبةت ريزي 

ئةوان بيكار كردنةكاين كريكاران بة يةكيك لة هؤكارةكاين بنةِرةيت ثرذ . اراين ذن و ثياو لةيةكتركريك
  .و بالوي و تيك شكاين خؤراطري ئةوان لة دذي خاوةنكاران دةزانن

، كاري مالَةوة دةبيتة شوغلَي ئةوان، يب ئةوةي كة ئةوة وةكوو شوغليك بة خانةنشني كردين ذنان
سةرمايةداري لة كاري مالَةوةي ئةوان كةلَك وةردةطري هيض حةقةستيكيش لة ثيناو ئةو . بكريضاوي يلَ 

كاري مالَةوة بنةِرةت و ثايةي ئابووري ضةوسانةوةي ذنانة، ضونكة كاري مالَةوة . كارة بة ذنان نادات
  تةنيا كاري ذنانة ئةي بؤ دةيب ذنان بة بيكار دابنرين؟ 

رسايةتييكيان لة كاري خؤيان نية، ئةوة هةلَس و كةويت نايةكساين كؤمةلَطاي ذنان هيض جؤرة بةرث
لة زؤربةي كاتةكان دا . سةرمايةدارية كة ئيزنيان ثي نادا وةكوو ثياوان هةرجؤرة كاريك بكةن

خانةنشني كردين ذناين كريكار كاريطةري راستةوخؤي لةسةر هةلس و كةويت بنةمالَةكانيان هةية، لة 
 بووين ئاسيت داهاتةكان و لةسةرةوة بووين خةرج و مةخارجي ذيان طوشاريكي زؤري خستؤتة خوارة

 كاتةكانيش دا دةبيتة هؤي جيايي ذن و ثياو و هةروةها زؤربةي يسةر ئةو بنةمالَة كريكاريانة لة زؤربة
  .ذنانيش ناضار دةكات كة لةشي خؤيان بفرؤشن

 بة شيوةي م ِرؤذ رةشية ئةوةية كة كريكارين ذن و ثياوتةنيا ئالَترناتيظي رزطاري لة جيات ئة
 بؤ سةر كارةكانيان و بةشداربوون لة بةرهةمة كؤمةالَيةتيةكان خةبات بكةن يةكطرتوو بؤ طةرانةوةيان
داخوازية كؤمةالَيةتيةكان وةك كاري نيو مالَ، ثةروةردةي منداالَن لة اليةن وة هةروةها خوازياري 

  .راوةكان بن كة لة اليةن كؤمةلَطاوة ئيدارة دةكريننيهادةكان و دامةز
لة سالَةكاين يةكةمي راثةريين خةلَك بة ثيك هيناين كؤبوونةوة طشتيةكان و شوراكاين كريكاري 
داخوازي حةقةسيت يةكسان لة بةرنبةر كاري يةكسان بؤ ذن و ثياوي كريكار لة دةستووري داواكارية 

ئةم  بؤ سةر ئةو دةسكةوتانة و سةركويت كريكاران بوة هؤي ئةوة كة هيرش. بنةرةتيةكان دانراوة
لة ئاكام دا ئالَ و طؤريك لة هةل ة مةرجي كريكاران ثيك . مبينيتةوة داواكاريةك لة ئاستداخوازية 

  .نةهات و ئةم داخوازيةش وةكوو داخوازيةكاين تر هةر لة دةستووري كاري كريكاران دا مايةوة



ؤ دريذة دان بة حةيايت خؤي دةسيت داوةتة نايةكساين ذن و ثياو و جيابوونةوةيان لة بورذوازي ب
. ريزةكاين كريكاران وةكوو ئاميريكي طرينط بؤ ضةوسانةوةي هةرضي زياتري كريكاران بةكار هيناوة

داخوازي . تةنيا ريطةي بةرانبةركي لة طةلَ ئةم نايةكسنية، ثتةو كردين يةكطرتووي ضيين كريكارة
كة ثيوةندي بة تةواوي ضيين كريكارةوة حةقدةسيت يةسان لة بةرانبةر كاري يةكسان، داخوازييةكة 

، ضونكة ئةو كاتبئةم داخوازية كة ريفورميزم لة بزووتنةوةي كريكاري ناتواين ملي بؤ كةض . هةية
ئيمتيازي بريك لةوان خؤي لةسةر ابةش كردين بةرذةوةندي بةشة جؤراوجؤرةكاين ضيين كريكار و 

  .بةسةر ئةواين تردا سوورة
ثةرةطرتين ئةو داخوازية لة طرةوي خةبايت ضينايةيت كريكاران بة ثشت بةسنت بةو تةشةكوالنةية كة 

ةماوةري كريكار بة جهاتنة مةيداين نوينةرايةيت بةرذةوةندي تةواوي ضيين كريكار دةكات و هةروةها 
 سةركةوتين خةباتيكة كة بؤضووين سوسياليسيت لة بزووتنةوةي  شةريتذن و ثياوةوة وةكوو ضينيك

  .كريكاري ئيران بؤ ثيك هيناين تةشةكولة ضينايةتيةكان طرتويةتة ثيش
لة ئاكام دا نةتيجة دةطرين كة هاتنةدي داخوازي حةقدةسيت يةكسان لة بةرانبةر كاري يةكسان دا 

ثيويستة و ئةو تةشةكوالنة بة نوبةي خؤيان ي ضيين كريكار بؤ بةرذةوةندتةشةكوليكي ثشت ئةستوور 
بةرةو جةماوةري بوون ثيش وا داخوازييةكي طشت طري و هةمة اليةنة ابؤ كؤكرنةوةي كريكاران بؤ ئ

  .دةروات


