
  طؤثال بة دةستيش ضارةسةري كار ناكات

 كةس لة خانةي كارطةريةكان، لة ذصر ثارصزةري هصزةكاين 30ي طؤإلن زياتر لة 19رؤذي 
هصرشيان كردة سةر ئةنداماين لصذنةي دامةزرصنةري سةنديكاي كرصكاراين شةريكةي ئينتيزامي، 

واحدي ئوتوبوس راين تاران كة لة ساختماين سةنديكاي كرصكاراين خةباز لة تاران دا بوون، لة 
. كرصكارانيان دا، برينداريان كردن و هةموو كةل و ثةلةكانيان لصكدا و لة ناويان برد و دزيان

دقي سةرؤكي كانوين شوراكاين ئيسالمي كار و ئةمحةد ثةجنةكي لة ثصشةوةي حةسةين سا
هةرضةند كة سةرةتا حةسةين سادقي هةويل دا كة بةشداري كردين لةو . هصرشبةرةكان دا بوون

هصرشةدا رةد بكاتةوة، بةالم لصذنةي دامةزرصنةر لة نامةي خؤيان دا بؤ ئاغاي خووان سوماويؤ، 
  .جيهاين كار، جةختيان كردووة لة سةر بةشداري ئةو و ئةمحةدي ثنجكيدةبري كويل رصكخراوي 

ئةوة داستاين خانةي . دةلصن ئينسان كة لة ذصر طوشار دا بصت بةردةوام توشي هةلَة دةبصت
يةكةميان لة .  هةلَةي طةورة بوون2 حةوتوودا توشي 3ئةوان لة ماوةي كةمتر لة . كارطةريةكانة

.  هةزار كةسي دا روي دا و دوهةميان ئةو هصرشة بوو12ئيستاديومي رؤذي جيهاين كرصكار و لة 
من ئةوةيل مانطي . خانةي كارطةرييةكان لة نصوان كرصكاران دا جصطا و شوصن و ثصطة يةكصان نيية

" خانةي كارطةر"مةي لة شاري سةقز، روبةروي فةرماندار و سةرؤكي ئيدارةي كار و نوصنةراين 
ت شوراكاين ئيسالمي لة دذي كرصكاران ساز كردووة و دةبص بة راشكاوي ومت كة دةولة

سةبارةت بة رصك كةوتن نامةي دوهةمي رصكخراوي جيهاين كار لة طةل . هةلوةشصنةوة
بةرثرساين ئصرانيش ئاوام بؤ ئاغاي رايدصر، دةبريي كؤنفصدراسيؤين نصؤ نةتةوةيي ئيتصحادييةي 

اوصكي سازكراوي دةولةتة و كرصكاري نيية و ئازادي كرصكاري نوسي كة خانةي كارطةر، رصكخر
هةر لة وص دا نوسيم كة . بةطؤرانكاري يةك لة ئةساسنامةي دا نابصتة رصكخراوي كرصكاري ئصران

كرصكار هيض جؤرة رصك كةوتنصكي رصكخراوي جيهاين كار لة طةل ئةوان بة رةمسييةت ناناسص و 
ي طوإلين تاران 19 ئيستا و دواي روداوي .درصذة بة خةبايت خؤي دةدا بؤ ثصك هصناين رصكخراو

دةبص بلني، ئةوان بةو طؤثال بة دةسيت يةوة و ئةو ضةقؤ كصشانة، بة تةواوي خؤيان خستوتة 
هةلبةت ئةوانة لة سةرةتاي شؤرش و لة دةيةي . دةرةوةي هةر سونةت و رةوتصكي كرصكاريةوة

وراكاين كرصكاري و رصبةران و  يش دا، دةستيان برد بؤ ضةقؤ و طؤثال و زجنري لة دذي ش60
هةرضةند كة كردةوةي ئةو كاتيان هصشتا لة بري نةضؤتةوة و لة برييش . هةلسوراواين كرصكاري

ناضصتةوة، بةإلم ضةندين سالَة وادةنوصنن كة مةودايان طرتووة لة طةل عةشريةيت بص 
ياوازيةي كة طؤثال بة بةالم هةر ئةو هصرشة، ئةواين طةراندةوة بؤ ئة ساإلنة، بةو ج. مصشكةكان

ئةوان لة برييان ضؤتةوة كة . دةسيت لةو كاتة دا، ثلَة و مةقامي دنيا، بةإلم هصشتا ئابرو ضوون
بةلَكو دةولةت و " طؤراون"نةتةنيا كرصكاران و خةلك لة ئصران فةرقيان كردووة 

  .سةرمايةدارانيش لة فازصكي تردان



ة طةل كرصكاراين شؤرشطصر و مانطرتنة شوراكاين ئيسالمي كة بؤ بةرةنطار بوونةوة ل
لة كاتصكةوة بةختةكةيان وةرسورا كة دةولةت . كرصكاريةكان لة دةوراين شؤرش دا ساز بوون

داواي كؤتايي شةري ئصران و عصراق برياري دا كارخانةكان بدرصن بة كةريت تايبةت و ئةو 
بة داين هةركارخانةيةك بة . سياسةتة لة إليةن سةرؤك كؤماري دواتريشةوة هةر بة رصوة ضوو

كةريت تايبةت، شوراكاين ئيسالمي إليةنطري سةرةكي خؤيان واتة دةولةتيان لةو شوصنة لة دةس 
ئةوة رةوتصكة كة درصذةي هةية و سةرؤكاين خانةي كارطةر بة طؤشت و ئصسقان كاريطةري . دا

ايبةت نيية كة ثصطةي تةنيا داين كارخانةكان بة كةريت ت. ئةويان هةست ثص كردووة و دةيكةن
ئةواين لة ناو دةسةإلت داران دا الواز كردووة، بةلَكو دوي خورداديةكانيش لة كايت بةدةستةوة 
طرتين دةسةإلت دا رويةكي خؤشيان ثص نيشان نةدان و خوازياري جؤرصكي تر لة رصكخراو 

ادةيةكي بةربإلو بة طشيت ئةو طؤرانكاري يانة بؤتة هؤي ئةوةي كة ثشتيواين خؤيان بة ر. بوون
بة لة دةست داين ثشتيواين ئةوان لة سةرةوة كةوتنة بري ئةوةي كة بةلًَكو لة ناو . لة دةس بدةن

هةرا و هورياي ئةم دواييانةيان سةبارةت . كرصكاران دا ثصطة يةكي كة نةيان بوو بة دةسيت بصنن
 خةباتكارانةي بةإلم كردةوةي. بة إلين كةمي حةقدةست خزمةيت دةكرد بةو سياسةتةيان

 هةزار كةسي دا و هةروةها هةولَة 12كرصكاران لة دذي ئةوان لة ئةوةيل مانطي مةي ئيستاديؤمي 
بةربإلوةكاين هةلسوراواين كرصكاري بؤ ثصك هصناين رصكخراوةكاين ضينايةيت سةربةخؤ و 

. وةراستةقينةي كرصكاران بة باشي ئةوةي نيشان دا كة، خةنةكةيان رةنطي خؤي لة دةس دا
ئةوان لة هةر إليةكةوة براو نًُراون و هةر لةو هؤيةشة كة دوبارة طؤثاليان بة دةستةوة 

بؤ " كؤميتةي هاو ئاهةنطي"من لصرةدا ثصدا دةطرم لة سةر هةلوصسيت . طرتؤتةوة
هةلوةشاندنةوةي خانةي كارطةر و شوراكاين ئيسالمي كار و سزاداين ئةو كةسانةي كة لة 

 دامةزرصنةري سةنديكا كرصكارييةكاين شةريكةي واحصد دةستيان هةبووة هصرش بؤ سةر لصذنةي
و هةلسوراواين كرصكاري بانطهصشت دةكةم كة بة ثصك هصناين رصكخراوةكاين سةربة خؤ و 
ئازادي كرصكاري، زةوي زياتر لة جاران لة ذصر ثصي ئةو رصكخراوة دةولةيت و غةيري كرصكاريانة 

  .ةيان خبةنة لصذيدا طةرمتر بكةن ، واتة طلَولَ
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