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مووساک پش  یی دابی باو ههپ به.  یه روه ورۆز به  و نه واوبووندایه  ته تاوی له ههسای 

 زۆرتر بۆ چین و  مه ئه. کرێ تی ژیانیش ده  باسی سای داهاتوو و چۆنییه،وابوونی ساڵ ته
  وێ که که رده  دهک یه  تارادهدا م کاتانه  له چوونکه .  یه ی ههگرنگ تکش و کرکار حمه کانی زه توژه

  .ب سای داهاتوو باری ئابووری و بژیویان چۆن ده
  یه ک پوندیان هه شویه ڵ به ی کۆمه زۆربه)وتوو وتوو یا پاشکه پشکه(داریدا رمایه می سه  سیسته له
م  ئه. ڵ پک دنن نجیی کۆمه وهوار یا نکانی خ  و توژه و چین وه  فرۆشتنی هزی کاریانه به

قتر  زهتی ئراندا  ک حکوومه کانی وه وتوو و توتالیتره  دواکه اریه رمایه  سه ته سه  ده  له یه دیارده
ست و  قده ڕای ئاستی نزمی هه ره رزی بکاری و سه کی به یه ڕای رژه ره  سه بۆیه. ونن خۆی ده
و " یاسا" دارشتنی  ران ، به وسنه  چهندیی وه رژه ری به ارزهپک  تیش وه داهات ، حکوومه و  مووچه

ڵ واتا کرکار و  ی کۆمه یروگرفتی ئابووریی زۆربه گ  به ی دیکه نده وه کان ،ئه ارهنک پشتیوانیی خاوه
  .کات تکس زیاد ده حمه زه
می  نجام النیکه ره ه س،  مه شه ی ڕه10  ممه چوارشهکانی ئران رۆژی  رییه واده وای هه  پی هه به
تی   حکوومه م کاره بۆئه.  دیاری کرا)1385(تاوی ستی کرکاران بۆ سای داهاتووی هه قده هه

وت  سوکه ی هه ر ئیستاندارد کردنی شوه سه  له"رکخراوی جیھانیی کار"ختی  ئران،پاش زه
رانی کرکاران و   نونه یاند که  ڕایگه،ی وتانی رۆژئاوا وه  الساکردنه ڵ کرکاران ، به گه له

 ر به  له ئاشکرایه. ن که کانی سای داهاتوو ده سته قده ر هه سه  دانوساندن له وه نکاران پکه خاوه
ری  ک نونه ی وه وه ، ئه نییه  ئارادا هلت  سه  ده خۆ له ربه کاریی سهندیکای کر  ئران سه ی له وه ئه

م  ش ئه مه ڕای ئه ره سه. بن ده ت کانی حکوومه  پیاوه هر ل ،هه وه و دانوساندنه  ئه هچن کرکار ده
  . ب  واو ده زیانی کرکاران ته  دیسان به  کارتونییه دانوساندنه

ت داخوازی  نانه  ته بینین که دا، ده و دانوساندنه نجامی ئه ر ئه سه چاو خشاندنک به به
تی  حکوومه" پشتیوانیی  ن بهنکارا  و خاوه وه ته ت کراوه تیش ره حکوونه ربه کانی سه کرکاره
  . یاسا ته کانی خۆیان کردووه خواسته" فان زعه موسته

  : ین بکه  و دانوساندنه ری ئه به  خه  چاو له وه کهپ
رزی  شوورای به " نکاران له ری خاوه ونهنتاریان  حموودی عه مه":  ریی فارس نیوز ده وده هه
ر  سه  له  که)کارانن رانی کرکاران و خاوه  نونه کھاتوو لهپ( و شوورایه  ئه د کهیان دا ڕایگه"کار

   له نه زار تمه  هه150ی  که  ڕاده  که وه ته ساق بووهستی کریکاران بۆ سای داهاتوو  قده می هه النیکه
    .مانگدا

  وه انهن کرکار  الیه  له ی مانگانه می مووچه پشنیاری النی که: یاند  فارس نیوزی ڕاگه ناوبراو به
  ن بوو که زار تمه  هه145 پشنیارمان )نکاران خاوه( م ئیمه ن بوو به زار تمه  هه200 تا 190
  کانی دیکه  مووچهدیان ها ڕایگه روه تاریان هه عه. سند کرا ن په زار تمه  هه150نجام شوورا  ره سه
   ."کرن ن زیاد ده  تمه500ی   ئیزافه د به  سه  له10 بن  وه مه ی النی که وه ره  سه له که
  بته  ده  که داره رمایه نکاران واتا سه  ویستی خاوه وه ردووال ئه  نوان داخوازی هه بینین له ک ده وه

  رانی کرکاران داوایان کردووه ناو نونه  به ش که مه و النی که  ئه  که  کاتکدایه  له وه ئه. یاسا
سی  کی چوار که یه ماه می بنه  بۆ بژیوی النی که که  اهاتی پویستد  ی  ڕاده هشتا زۆر له

کی  یه ماه  ئرانی ئیمرۆدا، بنه وونی کارناسانی بواری ئابووری لهپی بۆچ به.   متره ، کهپویسته
  . ن داهاتی ب زارتمه  هه300ب   ده  چوون ،مانگانه ڕوه می ژیانی و به سی بۆ النی که چوارکه



خۆی  حجووب ،که زا مه رهیل ،عهست  قده  و هه می مووچه ی النی که واتا دیاریکردن وه مباره ر له هه
  نده  ناوه ت له  حکوومهی جاسووسخانه"(ی کارگر خانه"ستی  ده ت و کاربه پیاوی حکوومه

گرێ   ده  گاته  به می مووچه ر دیاریکردنی النی که سه کانی ئیمساڵ له دانووساندنه) کاندا کرکاریه
   ساه:   44  ده وه یه  تووره  به گیراوه رچاو نه به وانیش له کانی ئه ت پشنیاره نانه  ته ی که وه و له

 هستا  که. کرێ  دیاریده ماه رجی بنه قی خه به پی ته  به م وته  له می مووچه دیاریکردنی النیکه
ڵ   گه ردکردن له راوه  به یی له وه ته زینی نرخی دراوی نه  جار دابه101ری  رابه  به ش له م پیه به

 و  ، مووچه)ر ووسهن -تی ئیسالمی رکاری حکوومه  سه رمی هاتنه  فه سا به(58سای 
 56دا توانای مادیی و کینی کرکاران  تیجه نه له ر زیاد کراون،که رابه  به44نیا  ته کان سته قده هه
   . زیوه ابهدر  رابه به
رجی  لومه  و هه ی ج باور نییه که  بگومان ئاماره  که ته  ئیدیعای دسۆزکی حکوومه وه ئه

 .کات  باسی دهحجووب  مه  که یه وه ڵ زۆرخراپتر له کانی خواری کۆمه  گشتی توژه کرکاران و به
سای ( ئیمسادا  کات نرخی ئاوسان له بینی ده کگرتوو پش کانی یه وه ته کخراوی نه ڕ بۆنموونه

وانری ئابووریی  ن هه  الیه  له  که  ئامارکه مه ئه . 100   له17.7   ئراندا بگاته له) 2006ینی زای
پی ڕاپۆرتی  به: تی یه که ره به قی خه ش ده مه  و ئه  نردراوه  ریه ادهو و هه یی ئیسنا بۆ ئه وه ته نونه
ترین   تازه کگرتوو له کانی یه وه ته یی ئیسنا، رکخراوی نه وه ته شی ئابووریی نونه وانری به هه

" 2006 سای  رجی ئابووریی جیھان له لومه ئاسۆی هه" ردی  سه  خۆیدا بهلی سه ڕاپۆرتی تر و ته
  ردی کردووه راوه  و به وه ته کانی جیھان کۆیوه وو وتان و ناوچهم  باری ئابووری و ئاوسانی هه ، له
   له13.5ی   ڕاده2005 سای   له)ن–ئران (ماندا که  وته فی له سره های مه  نرخی ئاوسانی به که
    .ڕت په د تده  سه له17.7  ه ل یه م ڕاده  ئه،د  سه  له4.2 زیابوونی   به2006 بۆ سای  ، که د بووه سه
  ش که وانه ردا ئه رانبه به له. کات   نرخی بیکاری تادت زیا ده  که  کاتکدایه  له مانه موو ئه هه

  زۆری دوور له  به که. الحی بوروکراتیکدا ترنجراون  به زگای زه  دامو ده زۆری له  به یه کاریان هه
 خۆران   مووچه کی زۆر له یه  ڕژه بۆنموونه. ن و پشخستنی وتندانکرد رکی ئاوه منان یا ئه رهه به

سیج و  ش و سپا و به رته  ئه  بهبکرێ  کرێ ئیشاره  ده که.خۆن  ت ده نانی ڕاگرتنی حکوومه
ست و  الی موفت خۆر و ده  مه  پن له  که ندی دیکه زۆرناوهتی و  منیه کانی ئه نده ناوه
 شار و دێ بکارن و یا  س له  ملونان که دا به  تانچییه م رژه ئهر  رانبه  به له. کانیان نده پوه
 کاتدا  ک باسکرا له وه.  بتوانن پی بژین  رناهنن که  ده نده وه ب ئه شکیان کاریان هه ریش به گه

 بۆ ژیانکی  و کرکاره ر ئه هه. ن که ن دیاریده زار تمه هه150 بۆ کرکارک  ی مانگانه مووچه
زار   هه300دا پویستی  مانگ ک جارێ گۆش بخوات ،له توویهو م حه  بتوانی النی که یی کهئاسا
   .  نه تمه
نی   بۆ گه کانه تی ئاخونده سه نمایی ده"ف زعه موسته " ک له یه نیا گۆشه ی باسکرا ته وه ئه

یی  دز ا رۆژنییهرد رانبه به له. تی تایبه تیکش به حمه  گشتی کرکار و زه به دانیشتووی ئران
ت و سامانی  روه شانی دزی، سه شانبه. روو  وته که کانیان نه نده ستوپوه میلیاردی خۆیان و ده

 گیرفانی  ن و له که خشانی پده خشان و په یفی خۆیان ته که ستی خۆیان و به  ده ته وتیان گرتووه
موو  هه. ن  که ده رده روه تی پ پهن و تروریس که تۆمیی ده ی ئه سته ره ڵ و قاچاجاخچیی که ده
ژاران و  ی ههت سه  ده  خۆی به  که ، وه حسه  نه ته سه م ده ی ئه  سایه  له  که  کاتدایه  له مانه ئه

ی  ری کۆمه رتاسه داری سه ، گرانی و نه ئابووری وت داهزراوهناسن،  ن دهدینداران و پیاوباشا
  ڵ که ندروستیی کۆمه ت ته نانه هۆی داڕمانی ته ته  بووه باره  ناله زعه م وه  و ئه وه ته گرتووه

  رچاو له شکی به نابردنی به نگی و په رهه وتوویی فه دانی تاوان و پاشکه رهه ی سه که نجامه ئه
  2006ی  مه شه ڕه                                                                   .  یه  ک بۆ خورافه خه
  


