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رۆژی جیهانی كرێكار و دهوری كرێكارانی
پێشرهو و ههلسوراوانی مهدهنی له كوردستان
ئاگــری ش ـهڕ دهگهشــێننهوه مهحكــووم
دهكــهن و خوازیــاری كۆتایــی
دهســتبهجێی ئــهم شــهڕهن .بێگومــان
ل ـه ئهوهڵــی مانگــی م ـهی ئهمســاڵدا،
یهكێــك لــ ه داخوازییــ ه خێراكانــی
چینــی كرێــكاری جیهانــی ،كۆتایــی
هێنــان بــ ه شــهڕ و كوشــتنی ئینســان ه
بێدیفاعهكانــ ه و پێویســت ه لــ ه ئێــران
و كوردســتانیش بكهوێتــ ه ســهرووی
درووشــم و داخوازییهكانــی مارشــی
جیهانیــی ئــهم ڕۆژه.
بهرێزان!
ئهمرۆكــ ه كرێــكاران كوردســتان   بــ ه
هــۆی بێكارێكــی بهریــن كــ ه زیاتــر
لــ ه ســهدا  ٥٠كرێكارانــی كوردســتان
دهگرێهتـ ه بـهر ،مــاڵ بهكــۆڵ بـ ه ههمــوو
ئێــران و تهنانــهت ههرێمــی كوردســتان
دا دهســورێهنهوه تــا كــۆ بهشــكهم لــ ه
شــوێنێك بگیرســێنهوه و بچهوســێنهوه  
تــا كــوو النــی كهمــی پێداویســتی
ژیــان بــۆ بنهماڵهكانیــان دابیــن بك ـهن.
دژوارتریــن كار بـ ه كهمتریــن حهقدهســت
و ب ـ ه دوور ل ـ ه چاوهدێــری هیــچ یاســا
و رێســایهك    ،دوور لــ ه خانــهواده
و لــ ه غهریبــی و هــهروهك چــۆن
كرێــكاری ئهفغانســتانی  .كاتێــك بــۆ
نمونــ ه روو دهكهنــ ه شــوێنێكی وهكــوو
ههرێمــی كوردســتان لێــرهش ل ـ ه زومــره
بــێ مافتریــن كرێكارانــن و ســهرهرای
ئــهوه بهشــێكی زۆر لــ ه داهاتیــان
خهرجــی هاتــو چــون و بروكراســی
ئیــداری ئیقامــهت و مانهوهیــان
دهكــرێ .ســهرهڕای بوونــی ژماریــهك
رێكخــراو و ســهندیكای كرێــكاری  
لــ ه ههرێمــی كوردســتان و چاوهدێــری
یاســای كارێــك كــ ه ههلبــهت هــهر
ههمــان یاســای كاری ســهردهمی
حكومهتــی بهعســی عێراقــه ،بــهاڵم
بارودۆخــی كار و ژیانــی كرێكارانــی
كۆچبــهر لــهم ههرێمــه   گهلێــك
نالهبــار و دژوارتــره لــ ه كرێكارانــی
خۆجێــی .چ ئــهو كرێكارانــهی كــ ه
لهگــهڵ شــیركهتهكانی پهیمانــكاری
و بــ ه قــهرارداد كار دهكــهن ،چ ئــهو
كرێكارانــهی خۆیــان ڕاســتهوخۆ بــۆ
دۆزینــهوهی كار دێنــ ه ئــهم ههرێمــه،
بــارودۆخ و ناوهرۆكــی قهراردادهكانیــان
ب ـهدوره ل ـ ه ه ـهر چهشــن ه چاوهدێرێكــی

وتاری سرو ه ناسری ل ه
رێورهسمی روژی كرێكار
مهقهری ناوهندی كۆمهڵه
ئاماده بوانی بهرێز!
ســاوێكی گــهرم تــان پێشــكهش،
بــ ه خێــر بێــن بــۆ رێورهســمی روژی
جیهانــی كرێــكار .ئــهو رۆژه لــ ه ئێــوه
و لــ ه ههمــوو كرێكارانــی كوردســتان
و ئێــران ،لــ ه ههمــوو كرێكارانــی
جیهــان پیــرۆز بێــت .ســاو دهنێریــن
بــۆ ههلســوراوانی كرێــكاری ل ـ ه ئێــران
كــ ه لــهم روژهدا و لــ ه شــهوهزهنگی
دهســهاڵتی حكومهتــی ئیســامیدا
 ،هــهول دهدهن بــۆ بهرێهوهبردنــی
ســهربهخۆی رێورهســمی رۆژی
جیهانــی كرێــكار ،دهســتی ماندویــان
ب ـه گهرمــی دهگوشــین .ســاو دهنێریــن
بــۆ ئـهو تێكۆشـهرانهی كـ ه لـ ه پێنــاوی
خهبــات بــۆ دابیــن كردنــی مافــی پێشــێل
كــراوی كرێــكاران لـ ه زیندانــی  دهوڵهتی
سـهرمایهداران دا یهخســیر كراون .یادی
ئ ـهو كرێــكاران دهكهیــن ك ـه رۆژان ـ ه ب ـ ه
هــۆی نهبوونــی ئهمنیهتــی شــوێن كار
ل ـه ش ـهرێكی رانهگهیانــدراو ل ـه گ ـهڵ
ســهرمایهداران و دهولهتهكهیــان دا
رۆژان ـ ه گیانیــان بهخــت دهك ـهن .یــادی
كۆلبهرانــی زهحمهتكێــش   دهكهیــن
كــ ه گیانیــان كــرده بارمتــهی  دابیــن
كردنــی ژیانێكــی مهمــهر ومــژی و
پێشــی نهگهیشــتن .نهفــرهت دهكهیــن
لـ ه نـهزم و نیزامێــك و رژیمێــك كـ ه بـهم
جــۆره ئینســان دهكات ـه كۆیل ـهی قازانــج
و ســوكایهتی بــ ه كهرامهتیــان دهكات.
بهرێزان!
هێشــتا موســیبهتی كۆرۆنــا كــ ه
لهمــاوهی  ٣ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر
ل ـ ه  ٥ملیــۆن قوربانــی و پتــر ل ـ ه ١٥٠
ملیــۆن زیاندیتــووی لــێ كهوتووهت ـهوه،
كۆتایــی نههاتــووه و هێشــتا پــاش
ی قهیرانــی
لهرزهكانــی بوومهلــهرزه 
ئابووریــی ٢٠٠٨ی زایینــی هــهروا
درێــژهی ههیــ ه كــ ه نههامهتییهكانــی
شــهڕی ئۆكراینیــش بهســهر خهڵكــی
جیهانــدا ســهپێندرا .دوو بــهرهی
ئهمپریالیســتی لـ ه سـهر خــاك و لـ ه سـهر
گیــان و ژیانــی كۆمهالنــی حهلكــی
ئوكرایــن كهوتونهتــ ه گیانــی یهكتــر
تــا كوشــهنده تریــن ســیالحهكانیان
لــ ه مهیدانــی شــهری واقعیــدا تاقــی
كهنــهوه .تــا ناوهندهكانــی بهرههمــم یاســایی.
هێنانــی چهكــ ه كوشــندهكانیان لــ ه كوردســتانی ژێــر دهســهاڵتی
كۆمــاری ئیســامی دا زیاتــر ل ـ ه س ـهد
ببوژێنــهوه،
مرۆڤایهتیــی وشــیار و پێشــكهوتوو هــهزار كرێــكاری كوردســتان روویــان
بــ ه نیگهرانییــهوه دهڕوانێتــ ه ئــهم كردۆتـ ه كۆڵبـهری .پانتایــی ههــژاری و
شــهڕه و دواهاتهكانــی و لــ ه پهنــا بێــكاری لــه كوردســتان تــا ڕادهیهكــه،
خهڵكــی شــهڕلێدراو و ڕهنجدیتــووی كــه سـهرهرای مهترســیگهلێكی ئاشــكرا
ئۆكرایــن ،هێرشــی ڕووســی ه و ههمــوو كــه بهردهــوام بــۆ ئهــم زهحمهتكێشــانه
ئــهو الیهنانــهی كــ ه بــۆ گهیشــتن لــه بۆســه دایــه ،ئهــوان لــه كۆڵبهــری
بــ ه ئامانجــی ئیمپریالیســتیی خۆیــان پاشــگهز ناكات ـهوه و بــۆ دابیــن كردنــی
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رۆژی جیهانی كرێكار و دهوری كرێكارانی
پێشرهو لو ههلسوراوانی مهدهنی له كوردستان

ژیانێكــی مهمــره و مــهژێ دهچــن بــه دوو هێندهیــه .ههاڵواردنــی ئابــووری
قورگــی ئهژدیهــاوه.
لهپهنــا ســهركوتی بهرینــی سیاســی و
بـهاڵم تایبهمهنــدی كرێكارانــی كوردســتا ماڵبهكــۆڵ بوونــی بهشــێكی بهریــن ل ـه
ن هــهر لــه رادهی رهنــج و ئازارهكانیــان كرێكارانــی كوردســتان لــه حهقیقهتــی
دا بـهدی ناكــرێ ،بهلكــوو لـه ووشــیاری بوونــی ئــهم ســتهمهوه ســهرچاوه
چینایهتــی و سیاســی ئهوانیشــدا دهگرێــت .ڕووكردنــی بهشــێكی زۆر
پێویســته ببیندرێــت .نزیك ـهی  ٤٣ســاڵه لــه كرێكارانــی كوردســتان بــهكار لــه
كــه رۆژههالتــی كوردســتان ،كرێــكاران دهرهوهی كوردســتانی ئێــران و لــه
پێشــرهو ســهرهرای بگیــر و ببهنــد و كوردســتانی عێــراق ،ب ـه دهستفرۆشــی و
ههرهشــهی دهزگا ئهمنیهتیهكانــی كۆڵب ـهری ك ـه نــان ب ـه قیمهتــی ژیان ـه،
رژیــم ،رۆژی جیهانــی خۆیــان بهرێــوه لهئاكامــی ســهركوتی بێرهحمانــه و
دهبــهن و ئــاالی ســوری كرێكاریــان میلیتاریزهكردنــی كوردســتان لهالیــهن
شــكاوه راگــرت.
دهســهاڵتدارانی دژهخهڵكــی ،هێــزی
ئهوهتــا دهبینیــن ك ـه بــۆ نمون ـه ه ـهر ل ـه كۆمهاڵیهتیــی چینــی كرێــكاری لــه
چهنــد رۆژی رابــردوودا ژومارهیــهك كوردســتان بــۆ ڕێكخســتن و پێكهێنانــی
لــه ههلســوراوانی مهدهنــی لــه شــاری ڕێكخــراوی جهماوهریــی خــۆی تووشــی
بانـه دهستبهسـه دهكـهن بــۆ ئـهوهی پێــش بهربهســت كــردووه.
بــه بهرێهوهچونــی رێورهســمی روژی بهرێزان!
كرێــكار بگــرن .لــه شــارهكانی دیكــهش رژیمــی كۆمــاری ئیســامی بــهردهوام
بــه ههرهشــه كــردن لــه ههلســوراوانی ههوڵــی داوه ئاســهواری ههمــوو
كرێــكاری هــهر ئــهو سیاســهتهیان قهیرانهكانــی بهســهر كرێكارانــدا
بهرێــهوه بــردۆه.
بشــكێنێتهوه .بــهاڵم كرێكارانیــش بــێ
هــهر لــه خۆپیشــاندانی كرێكارانــی دهنــگ دانهنیشــتوون و لــه ئاســت و
شــاری مههابــاد كــه هــهزاران كهســیان بــه شــێوهی جــۆراو جــۆر بهرانبــهر بــهم
بــه پــاچ و بێــل و قولینــگ و ســێ سیاســهتانه موقاومهتیــان كــردووه.
چهرخهكانیانــهوه هاتنــه ســهر شــهقام ،كرێــكاران بــه مانگرتــن و ناڕهزایهتــی
تــا كرێكارانــی شــاری سـهقز كـه رهنجــی دهربڕینــی رۆژانــهی خۆیــان نیشــانیان
زینــدان و ئهشــكهنجهیان قهبــول كــردوو داوه كــه نــه تهســلیمی چارهنووســێك
و ههرگیــز نهیــان هێشــت ئــهو ئاالیــه دهبــن كــه چینــی ســهرمایهدار و
بكهوێتــه زهوی ،تــا كرێكارانــی شــاری رژیمهكهیــان بــۆی دیــاری كــردون و ن ـه
ســنه كــه زۆر بوارهكانــدا رچــه شــكێن بـه سـهركوت و گرتــن و زیندانــی كردنــی
بــوون و قارهمانانێكــی وهكــوو جهمــال ههڵســوراوان و پێشــڕهوانی بزووتنــهوهی
چــراغ وهیســیان لــه نــاو جهرگــهی كرێــكاری چاوترســێن دهبــن .كرێــكاران
خۆیانــدا پــهروهده كــرد تــا گهلێــك لــه بـه خهباتــی خۆیــان نیشــانیان داوه كـه نـه
شــارهكانی دیكــهی كوردســتان ئــهو تهنیــا لهژێــر گوشــاری تاقـهت پڕوكێنــی
ســونهتهیان زینــدوو راگــرت .كاردانـهوهی هێرشــی ههمــوو رۆژه بۆســهر ئاســتی
رژیــم ههموجارێــك ئــهو حهرهكهتــهی كار و بهڕچوونیــان ســهرخورده و بــێ
كرێكارانــی ب ـه كــردهوه رهنــگ و بۆنــی هیــوا نهبــوون ،بهڵكــو هیــوا بـه ئاڵوگــۆڕ
سیاســی پێــدهدا و كرێــكاران نكۆلیــان و دهربــاز بــوون ل ـه س ـهردهمی نگریســی
لــه هانــدهری خۆیــان بــۆ ئــهو خهباتــه حاكمیهتــی كۆمــاری ئیســامی لــه
نهدهكــرد .كرێكارانــی پێشــرهو و دڵــی س ـهرجهم بێبهشــان و زۆرلێكراوانــی
ههلســوراوانی كرێــكاری لــه كوردســتان كۆمهڵــگای زینــدوو ڕاگرتــوه .برواننــه
ههوێنــی هــهر خهبــات و نارهزایهتــی ههواڵهكانــی رۆژانــهی مانگرتــن و
دهربرینێكــن   كــه بــه درێژایــی ســاڵدا خۆپیشــاندانی كرێــكاری ،ك ـه رۆژ نیی ـه
بهریــهوه دهچــێ.
لـه ده حهرهكهتــی بـه هێــز تێپـهر نهبێــت.
كرێكارانــی پێشــڕهوی كوردســتان پهیــام بزووتنــهوهی كرێكاریــی لــه ئێرانــی
هێنـهری ئــازادی و بهرابـهری بــۆ باقیــی ســهرهڕای بێبهشــبوونی لــه ئامــراز و
هاوچێنهكانــی خۆیــان ل ـه ههمــوو ئێــران ناوهندهكانــی خهباتــی ســهربهخۆ و
بــوون .ئـهم تایبهتمهندییـهی بزووتنـهوهی چینایهتیــی خــۆی ،لهوان ـه ڕێكخــراوی
كرێكاریــی كوردســتان ،لــه حــزووری جهمــاوهری و دژهســهرمایه ،مافــی
بههێــزی ڕهوتــی چـهپ لـه كۆمهڵگـهی مانگرتــن ،كۆبوونــهوه و خۆپیشــاندان
كوردســتان و چاالكبوونــی لــه ههمــوو و ههروههــا دهستبهســهركردن ،زینــدان
بوارهكانــی خهبــات ســهرچاوه دهگرێــت و چوونــهدهرهوهی ئیجباریــی بهشــێكی
كـه هـهم بهشــێك لـه هێــز و وزهی خــۆی بهرچــاو لــه ڕێبــهران و ههڵســووڕاوانی
لــه بزووتنــهوهی كرێــكاری وهردهگرێــت كرێــكاری بــۆ دهرهوهی واڵت یــان
و هــهم لهســهر سیاســی بوونــی ئــهم دهركردنییــان لــه شــوێنهكانی كار و
بزووتنهوهیــه كاریگهریــی حاشــاههڵنهگر چاالكــی ،بزووتنهوهیهكــی ئهكتیــڤ و
زیندوویــه.
دادهنێــت.
لــه پــال ئــهو راســتیانهی كــه باســكران لــه راســتیدا خهباتــی كرێــكار دژبــه
پێویســت حهقیقهتێكــی دیكــهش ســهرمایهدار ،چ بهشــێوهی ئاشــكرا
دهســت نیشــان بكهیــن .چینــی و چ نهێنــی ،بابهتێكــی ڕۆژانهیــه و
كرێــكاری كوردســتان ســهرهڕای لــه خهســڵهتی بهرهنگاربوونــهوهی كار
ســتهمی چینایهتــی لهگــهڵ ســتهمی و ســهرمایه و پێویســتیی دابینكردنــی
بهرینتــر و ههاڵواردنــی نهتهوهیــی ژیانــی كرێــكار لهڕێگــهی فرۆشــتنی
كــه لهڕاســتیدا ســتهمی سیاســیی ئیجباریــی هێــزی كاری خــۆی ،لــه
داســهپاوی دهســهاڵتدارانی ناوهندنشــینه پێویســتیی مانــهوه و مهیلــی خاوهنانــی
ب ـهرهوڕووه و بــاری ســتهمی داس ـهپاوی ســهرمایه بــۆ چهوســاندنهوهی توندتــر و

بهدهســتهێنانی زێدهبایــی زیاتــر لــ ه
هێــزی كرێــكار ســهرچاوه دهگرێــت و
ڕاوهســتانی بــۆ نییـه .ئهركــی كرێكارانــی
وشــیار و سۆسیالیســت ،ئاراســتهدان بــه
خهباتــی ڕۆژانــهی ئێســتای كرێــكاران
و نوێنهرایهتیــی كردنــی قازانجــی
گشــت چینــی كرێــكار بهرامبــهر بــه
قازانجــی گرووپــی و ڕێبهریــی كردنــی
بهرژهوهنــدی درێژمــاوهی چینــی
كرێــكار   بهرامبــهر بــه بهرژهوهنــدی
كاتــی و كــورت مــاوهی ئــهم چینــه
دایــه .بێگومــان هــهر ناڕهزایهتــی
و خهباتێــك پێویســتی بــه وشــیاری،
یهكگرتوویــی و ڕێكخــراو ههیــه .بــهاڵم
ئــهم فاكتهرانــهش بهرههمــی خهباتــن و
لــه ههمــان حاڵــدا خهباتیــش بــه پشــت
بهســتن بهوانــهوه بهڕێوهدهچێــت و لــه
جهرگ ـهی نهب ـهردی ڕۆژان ـهدا بهدهســت
دێــن و ســهقامگیر دهبــن.
ئازیزان!
دواییــن وت ـهم ئهوهی ـه  :ڕۆژی كرێــكار،
ڕۆژی گشــت چینــی كرێــكار وهك
جهســتهیهكی واحیــده .ئــهم ڕۆژه،
ڕۆژی جێژنــی كرێــكاران ،ڕۆژی
ڕاگهیاندنــی مانیفێســتی كرێــكاران

دژبــه ســهرمایهداران ،ڕۆژی ٩٩
لهســهدییهكان لــه بهرامبــهر یــهك
لهســهدییهكانه .لــهم ڕۆژهدا شــهقام
و مهیدانهكانــی شــار هــی كرێكارانــه.
لــهم ڕۆژهدا پێویســته چهرخــی
بهرههمهێنــان بــه فهرمانــی كرێــكاران
و لهپێنــاو خزمــهت بــه یهكگرتوویــی،
ڕێكخســتن و ڕهزمــی شۆڕشــگێڕانهیان،
لــه ههڵســووڕان بكهوێــت .لــهم ڕۆژهدا،
گشــت كۆمــهڵ و گشــت مرۆڤایهتــی،
پێویســته شــنهی هیــوا بــه ڕزگاریــی
مرۆڤایهتــی لـه چنــگ وهحشــیگهری و
بهربهریتــی نیزامــی ســهرمایهداری لــه
شــوێنی كار و ژیانــی خــۆی ههســت پــێ
بــكات .ئهوهڵــی مانگــی مــهی ڕۆژی
یهكگرتوویــی خهباتــی شۆڕشــگێڕانهی
چینــی كرێــكار بــۆ ئــازادی و ڕزگاری،
كۆمهڵگایهكــی
مزگێنیــدهری
سۆسیالیســتییه بــه پشــت بهســتن بــه
هێــزی وشــیار و خهباتــكاری چینــی
كرێــكاری جیهانــی.
ههر شهكاوه بێت ئاالی سوری جهژنی
جیهانی كرێكاران
***

بهڕێوهچوونی ڕێوڕهسمی ،
ڕۆژی جیهانی كرێكار
ه مهقهڕی ناوهندی كۆمهڵه
ل


ڕۆژی ههینــی ٩ی مانگــی گــواڵن ،ڕێوڕهســمێكی شــكۆدار بـه بۆنـهی هاتنــی
ئهوهڵــی مانگــی مـهی ،ڕۆژی جیهانــی چینــی كرێــكار و بـ ه بهشــداری كۆمهڵێــك
لــ ه پیشــمهرگهكانی كۆمهڵــه ،دۆســتان و الیهنگرانــی كۆمهڵــ ه و حیزبــی
كۆمۆنیســتی ئێــران لــ ه مهقــهڕی ناوهنــدی كۆمهڵــ ه لــه "زڕگوێــز" بهڕێوهچــوو.
ڕێوڕهســمهك ه بــ ه خوێندنــی تراكتێــك بــ ه بۆنــهی ئهوهڵــی مانگــی مــهی لــ ه
الیــهن بهڕێوهبــهری بهرنامهكــ ه هــاوڕێ "ناســر شــهریفی" و خوێندنــهوهی ڕیــزی
بهرنامــهكان دهســتیپێكرد .ڕێوڕهســمهك ه بــ ه ســروودی ئهنترناســیۆناڵ و یــهك
دهقێقــه بێدهنگــی بــۆ ڕێزلێنــان لــ ه یــادی تــهواوی گیانبهختكردووانــی ڕێــگای
ئــازادی و بهرابــهری درێــژه درا .پاشــان بێدهنگیهكــ ه بــ ه خۆێندنــهوهی كۆپڵــ ه
شــێعرێك شــكا و دواجــار هــاوڕێ "ســروه ناســری" ئهندامــی كۆمیت ـهی ناوهنــدی
كۆمهڵـ ه ووتارێكــی بـهم بۆنـهوه پێشــكهش كــرد .لـ ه درێــژهی مهراســێمهك ه هــاوڕێ
"ئهمیــر ئیســماعیلپوور" شــێعرێكی دیكلهمــ ه كــرد .ڕێوڕهســمهك ه بــ ه خوێندنــی
ســروودی "یهكــی ئهیــار" لـ ه الیـهن گرووپــی ســروودی كۆمهڵـه درێــژه درا .پاشــان
هۆنهرمهنــدی شۆرشــگێڕ هــاوڕێ "نهجــم محهمم ـهد" ســروودێكی ب ـ ه نــاوی "مــن
كرێــكارم" پێشــكهش بـ ه ئامادهبــوان كــرد .ریورهســمهك ه بـ ه پێشــكهش كردنــی چهنــد
گۆرانــی لــ ه الیــهن هۆنهرمهنــد "شــهماڵ محهممــهد تهوفێــق" كۆتایــی پێهــات.
***
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ڕاگەیاندنی بەڕێوەچوونی دووهەمین پلنۆمی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
بەمجــۆرە بــە ئاگاداریتــان دەگەیەنیــن
کــە دووهەمیــن پلنۆمــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی کۆمەڵــە ،هەڵبژێــردراوی
کۆنگــرەی  ،١٨لــە ڕێکەوتــی  ١٢و
١٤ی خاکەلێــوەی ١٤٠١ی هەتــاوی
بەرامبــەر لەگــەڵ  ١و ٣ی ئاوریلــی
٢٠٢٢ی زاینــی بەڕێوەچــوو .پلنــۆم
بــە بەشــداری ســەرجەم ئەندامانــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە،
بەشــێک لــە ئەندامانــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران
و هەروەهــا هاوڕێیانــی ئەندامــی
کۆمیتــەی دەرەوەی واڵتــی حیزبــی
کۆمۆنیســتی ئێــران کــە وەک
چاوەدێــر و لــە ڕێــگای تــۆڕێ
ئینترنێتــەوە بەشــداری پلنۆمەکــە
بــوون ،بــە ســرودی ئەنترناســیۆناڵ
ســرودی هاوپشــتی جیهانــی چینــی
کرێــکار و دواتریــش راگرتنــی
دەقیقەیــەک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە یــادی گیانبەختکردوانــی ڕێبــازی
ئــازادی و سۆســیالیزم ،بەتایبــەت
یــادی هــاوڕێ ئیبراهیمــی ڕەمەزانــی
( مــام برایــم چیانــە) کرێــکاری
وشــیار و کۆمۆنیســت و کادر و
پێشــمەرگەی دێرینــی نــاو ڕیزەکانــی
حیزبــی کۆمۆنیســت و کۆمەڵــە ،کــە
بەداخــەوە ڕێکەوتــی ٢٨ی مــارس  لــە
واڵتــی ســوئێد ماڵئاوایــی لەژیانکــرد،
کارەکانــی خــۆی دەســتپێکرد.

خۆیــان هەبــووە ،بــەاڵم بەشــێوەیەکی
گشــتی و لــە بنەڕەتــدا ناکۆکــی
و دژبەیەکــی ئابووریــی بنەڕەتــی
ســەرمایەداری هــۆکار و  ســەرچاوەی
ســەرکییان بــووە .شــەڕەکانی یەکــەم
و دووهەمــی جیهانــی و شــەڕەکانی
ئاســیای باکــووری ڕۆژهــەاڵت و
هەروەهــا ئــەو شــەڕانەی کــە لــە ماوەی
 ٤٥ســاڵ و لــە گۆشــە و کەنــاری
جیهان و لە ســەردەمی شــەڕی ســارددا
روویانــدا ،بەگشــتی بەهــۆی ملمالنــێ
لەســەر ســەرلەنوێ دابەشــکردن و
دیاریکیردنــی ناوچەکانــی ژێــر
دەســەاڵتی زلهێزەکانــەوە بــووە.
  شــەڕەکانی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن و
ئاخێــزە جەماوەرییەکانــی ناســراو بــە
بەهــاری عەرەبــی ســەرچاوەیان لــە
قەیرانــی ئابــووری  ٢٠٠٧بــۆ ٢٠٠٨ی
زاینیــدا  بــوو .هێرشــی ئامریکا بۆســەر
عێــراق لــە ســاڵی  ١٩٩١لــە ســەردەمی
“بوشــی بــاوک” هەوڵێــک بــوو
بەمەبەســتی پێکهێنانــی نەزمێکــی
جیهانــی نوێــی تەکجەمســەری
کــە پــاش هــەرەس هێنانــی یەکێتــی
ســۆڤییەت ،ئیمپریالیزمــی ئامریــکا
کەڵکەڵــەی شــکڵ پێدانــی لەســەردا
بــوو .شــەڕی ئوکراینیــش هــەر دەچێتــە
خانــەی ئــەم شــەڕانەوە .ئــەم شــەڕە
لــە هەلومەرجێکــدا دێتەئــاراوە کــە ”
دێــوی” نیزامــی و ئابــووری ڕووســییە
لەژێــر بــاری ئــەو   سەرشــۆڕییەی
بەهــۆی هــەرس هێنانــی ئیمراتــۆری
ڕوســیە تووشــی هاتبــوو ،جارێکــی تــر
ســەرهەڵدەداتەوە.

دەســتوور جەلەســەکانی پلنــۆم کــە
لەالیــەن کۆمیتــەی ڕێبەریــی کۆمەڵــە
کــە لــە مــەودای دوو پلنۆمــدا
بەرپرســیارییەتی کۆمیتــەی ناوەنــدی
کۆمەڵــە و ســەرجەم ئۆرگانەکانــی
تەشــکیالتی لەئەســتۆیە و خســتبوویە ناسیۆنالیســمی پاوانخــوازی ڕوســیە
بــەردەم دانیشــتنەکان ،بریتــی بــوون لــە :کــە ســاڵی  ١٩٩١بەهــۆی هــەرەس
هێنامــی یەکێتــی ســۆڤیەتەوە
ڕاپۆرتــی سیاســی و تەشــكیالتی بێدەســەاڵت و ســەرکز ببــوو ،ئێســتا
کۆمیتــەی ڕێبەریــی کۆمەڵــە و ئیتــر خــۆی لــە ئاســتێکدا دەدیــت
کــە دەتوانێــت ســنوور و بەربەســتێک
قســەوباس لەســەر ڕاپۆرتەکــە.
ئامــادەکاری کۆنگــرەی ١٣ی حیزبــی لەبــەردەم زێدەڕۆییەکانــی پەیمانــی
کۆمۆنیســتی ئێــران و چۆنیەتــی ناتــۆ بــەرەو ڕۆژهەاڵتــی ئوروپــا
هیدایــەت و ڕێبەریکردنــی حیــزب پێــک بهێنێــت .ئــەم ” دێــوە” نوێیــە
تــا کاتــی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی بــە بەدەســتهێنانی ســەرکەوەتن لــە
بــەرەی ســورییە و هەروەهــا هەســتکردن
١٣ی حیــزب.
بڕیــارە بــە پاشەکشــەکانی ئامریــکا لــە
کردنــی
تاوتــوێ
پێشــنیارکراوەکان بــە پلنــۆم .ئەفغانســتان و ڕۆژهەاڵتــی ناویــن،
دابەشــکاری ئەرکــە ناوخۆییەکانــی وێــڕای بەدەســت هێنانــی متمانــە
بەخۆبــوون ،دەرفەتەکــەی بــۆ لێدانــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە.
ڕاپۆتــە سیاســییەکە وێــڕای گــورزی نیزامــی لــە ڕەقیبەکــەی بــە
چاوخشــاندنێک بەســەر گرینگتریــن گونجــاو دەزانــی .نزیک بە دوو دەیەیە
بــار و دۆخ و رووداوە جیهانییــەکان ،ئــەو جیهانــە تــەک جەمســەرییەی
تەرکیــزی زیاتــری کردبــووە ســەر کــە ئامریــکا کەڵکەڵــەی   شــکڵ
لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنی ئــەم پێبدانــی لەســەردایە بۆتــە بڵقــی ســەر
ئــاو .زلهێــزە نیزامــی و ئابورییەکانــی
چەنــد خاڵــەی خــوارەوە:
وەک ڕوســیە و چیــن و هێنــد شــان
یەکەم ،تەوەرە گشتییەکان:
بــە شــانی ئامریــکا ســەریان هەڵــداوە
لــە مــاوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا و بــە مەبەســتی قایــم کردنــی جێگــە
شــەڕەکان چ بەشــێوەی ناوچەیــی و پێگــەی خۆیــان لــە هــەل و مەرجــی
بووبیتــن یــان جیهانــی ،ســەرەڕای نوێــی جیهانیــدا ،ســتڕاتێژگەلێکی
ئــەوەی کــە هەرکامــەو  مــۆرک و تایبــەت بەخۆیــان گرتۆتەبــەر .لــەم
تایبەتمەنــدی و هۆکارگەلــی تایبەتــی نــاوەدا بەتایبــەت دەوڵەتەکانــی چیــن

و ڕوســیە خوازیــاری بەدەســتهێنانی
بەشــیکی زیاتــری پانتایــی ژێــر
دەســەاڵتی خۆیانــن لــە ئاســتی
جیهانــدا .ئەگــەر ســتڕاتیژی چیــن
پشــت بەســتووە بــە بەرەوپێــش چوونــی
هەنــگاو بــە هەنــگاوی ئابــووری،
ڕوســیە دەیهەوێــت توانایــی نیزامــی
خــۆی لــەم  بــوارەدا بــەکار بهێنیــت.
لــەم ڕووەوە پێویســتە هێرشــی روســیە
بۆســەر ئوکڕایــن لــەم چوارچێوەیــەدا
ببیندرێــت .بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو
هەلومەرجــە مەترســیدارەی کــە
جیهــان پێیــدا تێپــەڕ دەبێــت ،بەپێــی
هۆکارگەلێکــی ســەرەکی کــە لــە
پەســەندکراوەکانی کۆنگــرەی ١٨ی
کۆمەڵەشــدا هاتــووە ،ئەگــەری
ڕوودانــی شــەڕێکی جیهانــی لــە ئــارادا
نییــە و جیهانــی ســەرمایەداری هیــچ
ڕێگاچارەیەکــی تــری لەبەردەمــدا نییە
جگــە لەوەیکــە دەبێت هاوســەنگییەکی
نــوێ لــە جیهانــی چەنــد جەمســەریدا
قەبــووڵ بــکات.
دووهەم،لێکەوتەکانی
هێرشی روسیە بۆسەر
ئوکڕاین:

ئاشــکرایە کــە ئوکڕایــن لــە هەوڵــی
ئــەوەدا بــوو کــە ببێــت بــە ئەنــدام لــە
ناتــۆ و یەکێتــی ئوروپــا و   ئــەوە
لەکاتێکــدا بــوو کــە لەناوخــۆی
واڵتــی ئوکڕاینیشــدا زەرفییــەت و
توانایــی تەکنیکــی و زانســتیی
بــۆ بەرهەمهێانــی چەکــی ناوەکــی
بوونــی هەبــوو .بــەاڵم ســەرەڕای
تــەواوی ئەمانــە ،لەڕاســتیدا دەڵەتــی
روســیە دەیتوانــی بــە پشــت بەســتن بــە
ڕاکێشــانی پشــتیوانی ڕایگشــتی و
هەروەهــا کەڵــک وەرگرتــن لــە بوونــی
ناکۆکــی نێــوان واڵتــە ئوروپاییــەکان،
شــەڕخوازانی نــاو ڕێکخــراوەی ناتــۆ
لەڕێــگای دیالــۆگ و دیپلۆماســییەوە
ناچــار بــە پاشەکشــە بــکات ،بــەاڵم
دەســەاڵتدارانی روســیە ،پێویســتییان
بــەوە هەبــوو کــە لــە ئوکڕایــن
گورزێکــی لێبڕاوانــە و کاریگــەر
لــە دەوڵەتــە ڕۆژئاواییــەکان بوەشــینن
بــۆ ئەوەیکــە پێشــڕەوییەکانی ناتــۆ
بــەرەو ســنوورەکانی ڕابگرێــت و  لــەم  
ڕێگایــەوە هاوســەنگییەکی هێــزی
نێونەتەوەیــی باشــتر بــە قازانجــی
خــۆی   جێگیــر بــکات .ڕوســیە
ســەرەتا ســەربەخۆیی دوو ویالیەتــی
” دۆنتســک” و “لۆهانســک” لــە
ڕۆژهەاڵتــی ئوکڕاینــی بەڕەســمی
ناســی و بــەو بیانــووەوە هێــزی نیزامــی
بەنــاو پارێــزەری ئاشــتی ڕەوانــەی ئــەو
ناوچەیــە کــرد و ســەرئەنجام هێرشــی
نیزامــی بۆســەر تــەواوی ئوکڕایــن
دەســتپێکرد .بەپێــی نیشــانەکان
وادەردەکەوێــت کــە ڕەوتــی ڕووداوەکان
بەگوێــرەی پێشــبینییەکانی پۆتیــن
و کاربەدەســتانی روســیە بەرەوپێــش
ناچیــت .درێژەکێشــانی شــەڕ هــاوکات

لەگــەڵ ئەوەیکــە هیــچ گۆڕانکاریـهك
لــە پاڵنــەر وبەرژەوەندییــە شــاراوەکانی
ئــەم شــەڕەدا پێــک نەهێنــاوە،
دەریدەخــات کــە دەوڵەتــی روســیە و
خــودی پۆتیــن لــە دیاریکردنــی کاتــی
دەســتپێکیهێرشــکەدا هەڵســەنگاندنی
هەڵەیــان بــووە و هەروەهــا کاریگــەری
گەمــارۆ ئابووریەکانــی واڵتانــی
ڕۆژئاوایــان بەکــەم گرتبــوو.
گەمــارۆ ســەپێنراوەکانی ســەر روســیە
کاریگەرتر بوون لە ئاســتی پێشــبینییە
ســەرەتاییەکانی ڕوســیە و خۆڕاگــری
لــە ئوکڕاینیــش بــە پاڵپشــتی چــەک
و چۆڵــی ڕۆژئــاوا درێــژەی کێشــاوە.
بەاڵم بە هەموو ئەمانەشەوە بااڵدەستی
نیزامــی ڕوســیە حاشــاهەڵنەگرە و
گەمارۆکانیــش بەلەبەرچاوگرتنــی
تواناییــە ئابوورییکانــی ڕوســیە
ســنووردارن .ئــەم گەمارۆیانــە جگــە
لــە ڕوســیە ،کاریگــەری نیگەتیــڤ
لەســەر ئابــووری جیهانیــش دادەنێــت.
نرخــی جیهانــی نــەوت بــەرز بۆتــەوە و
یەکێتــی ئوروپــا نیگەرانــی وەســتاندنی
هەنــاردە کردنــی نــەوت و گازی
روســیەن.
هــەروەک چــاوەڕوان دەکــرا دووکەڵــی
ئاگــری ئــەم شــەڕە چۆتــە چــاوی
هەڵســووڕاوانی سیاســی دژبــەری
رژیمەکانــی ئوکڕایــن و ڕوســیەوە.
هەتــا ئێســتا بــە ملیۆنــان کــەس لــە
خەڵکــی ئوکڕایــن ئــاوارە بــوون و بــە
ملیۆنــان کەســیش لــە پەناگاکانــدا
لەگــەڵ تــرس لــە برســێتی و مــردن
بــەرەوڕوون .دەیــان هــەزار کــەس
کوژراون .زیانە گیانی و ماڵییەکانی
ئــەم شــەڕە تەنیــا لــە خەڵکــی ئوکڕایــن
و ڕوســیەدا ســنووردار نابیــت و هــەر
لــە ئێســتاوە گرانبوونــی ســووتەمەنی
و پێداویســتییە خۆراکییــەکان و
تەنانــەت ســەرجەم کەرەســتە خاوەکانــی
تــر ،گوشــارێکی زیاتــری خســتۆتە
سەرشــانی خەڵکــی هەمــوو جیهــان.
ڕوســیە هێرشــی کردووەتــو ســەر
ئوکڕایــن ،نــان لــە زۆربــەی واڵتەکانی
جیهــان گــران بــووە و دەبێــت ،لەبــەر
ئــەوەی ئوکڕایــن یەکێــک لــە
کانگاکانــی پاشــەکەوتی دانەوێڵەیــە
لــە جیهانــدا.
دوابــەدوای پەالمــار و دەســتدرێژی
ئەرتەشــی ڕوســیە بۆســەر ئوکڕایــن
شــەپۆلێک لــە درۆ و دەلەســە
و پڕوپاگەنــدەی ناڕاســت لــە
هەردووالیەنــی
ڕاگەیاندنەکانــی
ئــەم
کەوتــەڕێ.
شــەڕەکە
لــە
هەوڵیانــدا
ڕاگەیاندنانــە
دەســتدرێژیکارانەی
کــردەوەی
پۆتیــن و ئۆلیگارشــی گەندەڵــی
ڕوســی بەمەبەســتی شــاردنەوەی
رواڵەتــی دزێــوی سیاســەتەکانی
ئامریــکا کەڵــک وەربگــرن .ئــەوان
هەوڵــدەدەن کــە دەوڵەتــی ئامریــکا،
واتــە ئیمپریالیســتی مەزنــی جیهــان،

ســەرلەنوێ وەک پارێــزەری بەنــاو
بایەخــە مرۆڤیــەکان ،دێموکراســی و
ئاشــتیپارێز و دژی شــەڕ جــێ بخــەن.
لــە بەرامبــەر دەوڵەتەکانــی ئەندامــی
ناتــۆدا ،دەســەاڵتدارانی ڕوســیە هــەن
کــە هێــرش بۆســەر ئوکڕایــن وەک
دیفــاع لــە گیــان و ســامانی خەڵکــی
بەشــی ڕۆژهەاڵتــی ئوکڕایــن نیشــاندا
و ڕاگەیاندنەکانــی الیەنگریــان
هەمــوو هەوڵێکــی خۆیــان خســتەگەڕ
بــۆ ئــەوەی ئــەم درۆ و پڕوپاگەنــدە
چەواشــەکارانە لەنــاو بیــر و ڕای
گشــتیدا جــێ بخــەن .لەحاڵیکــدا
ئــەوان پێشــووتر ئامادەکارییــان بــۆ
وەڕێخســتنی شــانۆی ” مســتی
ئاســنین” ،لەڕێگــەی هێرشکردنەســەر
ئوکڕایــن کردبــوو .لــە ناڕەزایەتــی
بــە ئــاوا هەلومەرجێکدایــە کــە
بزووتنــەوەی دژی شــەڕ بــۆ پشــتیوانی
لــە خەڵکــی ئوکڕایــن ،ســەربەخۆ لــە
پڕوپاگەنــدی فریوکارانــەی دەوڵەتــی
ڕوســیە و دەوڵەتەکانــی ئەندامــی
ناتــۆ لــە زۆر شــوینی جیهــان و
لەوانــە لــە واڵتــی ڕوســیە ،جێــگای
خــۆی لــە دەرەوەی پڕوپاگەنــدەی
ئاشــتیخوازی
و
فریکارانــە
درۆینــەی ڕاگەیاندنەکانــی ســەر
بــە دەســەاڵتەکان دەکاتــەوە و دێــت
تــا ببێتــە حەرەکەتێکــی بەربــاوی
جیها نــی .
لەڕاســتیدا ئامریــکا و ناتــۆ دەیانتوانــی
بەر بەم شــەڕە بگرن ،بەاڵم بە پەلکێش
کردنــی ناتــۆ بــەرەو ســنوورەکانی
ڕوســیە ،بــە هێنانــی واڵتەکانــی
ئوروپــای ڕۆژهــەاڵت بــۆ نــاو یەکێتــی
ئوروپــا و پەیمانــی نیزامــی ناتــۆ ،بــە
پەرەپێــدان و ســەرمایەگوزاری کــردن
لەســەر ئــەو شۆڕشــانەی بــەدوور لــە
توندوتیژیــن و هەروەهــا بەهێزکردنــی
دەســەاڵتدارە گەنــدەڵ و تەنانــەت
ڕەگەزپەرســتەکانی زۆرێــک لــەم
واڵتانــە و بــە پڕوپاگەنــدەی درۆینــی
ملمالنێــی دێموکراســی و ســەرەڕۆیی،
بەســتێنەکانی ئــەم شــەڕە وێرانکارەیــان
بۆ پۆتین و دەسەاڵتدارییەتی گەندەڵ،
ســەرەڕۆ و ســەرکوتگەری ڕوســیە
ڕەخســاند .پاڵنــەر و بڕوبیانووەکانــی
هــەردووک الیەنــی ئــەم ملمالنــێ
ئیمپڕیالیســتییە هەرچییــەک بێــت،
ئــەو شــەڕە وێرانــکارەی کــە ئیســتا لــە
ئوکڕایــن لــە ئارادایــە ،لــە ڕوانگــەی
بەرژەوەنــدی خەڵکــی واڵتەکانــی
ڕوســیە و ئوکڕایــن شــەڕێکی
نامرۆڤانــە و مەحکوومــە.
سێهەم ،چارەنووسی دانوستانی
بەرجام:

هێرشــی ڕوســیە بۆســەر ئوکڕایــن
و ڕووبــەڕوو بوونــەوە ئابــوری-
سیاســییەکانی ڕوســیە و بــەرەی واڵتــە
ڕۆژئاواییــەکان ،کاریگــەری لەســەر
هاوکێشەی سیاسی ڕۆژهەاڵتی ناوین

و لەوانــە دانوســتانەکانی بەرجامیــش
لەحاڵێکــدا کــە قســە لــە ئەگــەری
ڕێککەوتنێکــی چاوەڕوانکــراو دەکــرا،
دانــاوە .لەالیەکــەوە دەوڵەتــی ئامریــکا
بەمەبەســتی هەرچــی زیاتــر گوشــار
خستنەســەر ڕوســیە پێویســتییەکی
هەنووکەیــی بــە ڕێککەوتــن لەســەر
بەرجــام هەیــە و لەالیەکــی تــرەوە
کۆمــاری ئیســامیش بەکەڵــک
وەرگرتــن لــەم هــەل و مورجــە
نوێیــە لــە هەوڵــی بەدەســتهێنانی
دەســتکەوتگەلێکی زیاتــر و لەوانــە
دەرهێنانی ســپای پاســداران لە لیســتی
تیــرۆری دەوڵەتــی ئامریکادایــە.
بــەم حاڵەشــەوە وا پێدەچیــت کــە
ســەرئەنجام وتووێژەکانــی بەرجــام
توانیویەتــی تــا ڕادەیــەک خــۆی لەژێر
کاریگەرییەکانــی شــەڕی ئوکڕایــن
دەربــاز بــکات و کۆمــاری ئیســامی و
دەوڵەتــی ئامریــکا لــە ڕێککەوتنێکــی
ڕەســمی و یــان ناڕاســتەوخۆ نزیــک
بکاتــەوە .هەرئێســتا نیشــانەگەلێک
لــە نزیــک بوونەوەیەکــی بەکــردەوە
دەرکەوتــووە ،کــە ئاگربەســت لــە
یەمــەن یەکێکــە لــە دەرئەنجامەکانــی.
کۆمــاری ئیســامی کــە پشــتیوانی
ســەرەکی حوســییەکان لــە یەمەنــە
لــە زمــان وتەبێــژی وەزارەتــی
کاروبــاری دەرەوە وتویەتــی کــە
داوا لــە حوســییەکان دەکات کــە
ئاگربەســت قەبــووڵ بکــەن و لــە
هەوڵــی بەدەســتهێنانی ئاشــتییەکەی
هەمیشــەیی لــە یەمەنــدا بن .کۆماری
ئیســامی نایشــارێتەوە کــە مەبەســت
لــە گرتنەبــەری ئــەم هەڵوێســتە نوێیــە
ئەوەیــە کــە دەرفەتێــک بەدەســت
بێنێــت تــا بتوانێــت لەبابــەت دۆســییەی
ناوەکــی خــۆی لەگــەڵ ئامریــکا
بگاتــە ڕێککەوتــن.
ســەرئەنجام
ئایــا
ئەوەیکــە
ڕێککەوتننامــەی ڕەســمی واژۆ
دەکرێــت یــان نــا ،بابەتــی یەمــەن
دەریخســت کــە کۆمــاری ئیســامی
لەحاڵــی پاشەکشــە کــردن لــە دەســت
تێوەردانەکانــی لــە کاروبــاری
ناوچەکەکەدایــە و ئــەوەش هاوتەریــب
لەگــەڵ ســنووردارکردنی چاالکییــە
ناوەکییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
یەکێــک بــووە لــە دواکارییەکانــی
دەوڵەتــی ئامریــکا لــە وتووێژەکانــی
بەرجامــدا .ئەگەرچــی ڕەوتــی
پاشەکشــە کردنــی کۆمــاری
ئیتســامی لــە ئامانجەکانــی لــە
یەمــەن و ســورییە دەســتی پێکــردووە،
بــەاڵم هەتــا ئێســتاش لەهەوڵــی
ئەوەدایــە کــە لــە هەندێــک شــوێنی
وەک عێــراق جێگــە و پێگــەی
خــۆی بپارێــزێ و ئــەو بااڵدەســتییەی
ئێســتای خــۆی لەچــاو دەوڵەتەکانــی
تــر لــە عێراقــدا لەدەســت نــەدات.
دریژه ی ل4
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دریژه ی  :ڕاگەیاندنی بەڕێوەچوونی دووهەمین
پلنۆمی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
چوارەم ،نەبوونی بەرچاو
ڕوونی لە داهاتووی سیاسی
عێراق:

کەمینەیــەک لــە شــیعەکان کــە
لەگەڵ یەکیتی نیشــتمانی کوردســتان
هاوپەیمانییــان پێــک هێنابــوو بــەرەوڕوو
بــۆوە بەمجــۆرە هەتــا ئێســتاش
داهاتــووی پێکهاتنــی دەوڵەتــی عێــراق
لێــڵ و نادیــارە .ڕژیمــی ئێــران ئــەوەی
نەشــاردۆتەوە کــە لێکتــرازان و پــرش و
بــاو کردنــی بــەرەی شــیعە لــە عێــراق
بــۆ ئــەوان هێڵــی ســوورە و نزیکایەتــی
و بەهێزکردنــی ســەدرییەکان لەالیــەن
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
بــە دژایەتــی لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامی دەزانێــت .بزوتنــەوەی الوانــی
شۆڕشــگێڕ و جەمــاوەری نــاڕازی و
وەگیــان هاتــوو لــە ئاســت گەندەڵــی و
هــەاڵواردن کــە خاڵێکــی هیوابەخــش
بــوو بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی
بنەڕەتــی لــەو واڵتــە و ئیســتاکەش
هەیــە ،نەیتوانییــوە لەبــاری سیاســییەوە
خــۆی ڕێکبخــات .ئەمــە تەنیــا
خاڵێکــی هیوابەخشــە بــۆ پێکهێنانــی
ئاڵوگــۆڕ لــەو واڵتــەدا.

هەڵبژاردنــی پێشــوەخت و گەلێــک
ســارد و ســڕی عێــراق نــە تەنیــا
نەیتوانــی یەکگرتوویــی حاکمییەتــی
ئــەم واڵتــە مســۆگەر بــگات ،بەڵکــوو
دژبەیەکــی و ناکۆکــی نێــوان گروپــە
سیاســی و چەکدارەکانــی قوولتــر
کــردەوە .لــەو ڕووەوە کــە هــەرکام لــەو
گروپانــە خاوەنــی میلیشــیای ڕەســمی
و ناڕەســمی و هەروەهــا پشــتیوانی و
پێگــەی ماڵــی و نیزامــی تاییبــەت
بەخۆیانــن ،مەترســی ســەرهەڵدانەوەی
شــەڕە ناوخۆییــەکان بەمەبەســتی
دابەشــکردنی دەســەاڵت لــەم واڵتــەدا
یەکێکــە لــە ئەگــەرەکان .ئــەم
گروپــە جیاوازانــە تەنیــا لــە ڕێــگای
ســاختەکاری و پاشــقولگرتنی
یەکترییــەوە توانییــان النیکەمێــک
لــە دەنگــی دەنگــدەران بەنــاوی خۆیــان
تۆمــار بکــەن .ئــەم بایکۆتــە وشــیارانە
و بەربــاوە ،هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی
کە دەرخەری جێگە و پێگەی الوازی
گروپە دەسەاڵتدار و ئۆپۆزسیۆنەکانە،
خەبــەر لــە بوونــی تواناییگەلێکــی
ناڕەزایەتــی بەریــن لــە مانگەکانــی
داهاتــوو لــە عێــراق لــەدژی هــەژاری،
بــەش مەینەتــی ،نەبوونــی ئاســایش
و گەندەڵــی دەســەاڵتداران دەدات.
کۆمەاڵنــی خەڵکــی عێــراق لــە دەســت
تێوەردانەکانــی کۆمــاری ئیســامی
لــەو واڵتــە بێــزارن و ئــەو بێزارییــەی
خۆیــان چەندیــن جار بــە ئاگرتێبەردانی
کۆنســولخانە و ناوەندەکانــی ســەر بــە
ڕژیمــی ئێــران نیشــانداوە.

شەشەم ،چاوخشاندنێکی
کورت بەسەر هەلومەرجی
کوردستان:

ئاشــکرایە کــە جێگــە و پێگــەی
کۆمــاری ئیســامی لــە عێــڕاق
الوازتــر بــووە و یەکێــک لــە دۆڕاوە
هەڵبژاردنــە
ســەرەکییەکانی
پارلمانییەکــەی ئــەم دواییانــە لــەم
واڵتــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
میلیشــیاکانی ســەربەم ڕژیمــە بــوو.
لــەم نــاوەدا ڕیــزی شــیعەکانی عێــراق
پتــر لــە جــاران تووشــی ناکۆکــی و
لێکتــرازان بــووە و  بــەرەی ســەدر کــە
زۆرتریــن دەنگــی لــە هەڵبژاردنــی
پارلمانــی ئــەم دواییــەدا بەدەســت هێنــا،
لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی ڕژیمــی
کۆماری ئیســامی دوورتر کەوتۆتەوە  
و بــە پێکهێنانــی هاوپەیمانــی لەگــەڵ
ڕەوتــە ســەننییەکان و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان کــە زۆرتریــن
کورســییەکانی کوردســتانی لــە
هەڵبژاردنــی پارلمانیــدا بۆخــۆی
مســۆگەر کــردووە ،هەوڵیــدا دەوڵەتــی
نوێــی عێــراق پێــک بێنێــت ،ئــەم
هاوپەیمانییــەش لەگــەڵ بایکۆتــی

لــە کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە بــە
تێــر و تەســەلی لەســەر بارودۆخــی
سیاســی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی
و خەبــات و ناڕەزایەتــی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان قسەوباســمان کــرد
و چەنــد بڕیارنامەیەکیــش لــە پێوەند بە
مەســایلی ڕۆژ تیایــدا پەســەند کــرا.
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا ئاســتی هەژاری
و ڕؤژڕەشــی و مەینەتییەکانــی
خەڵــک لــەم ناوچانــە زۆرتــر پــەرەی
ســەندووە .توێــژی مامناوەنــد هەرچــی
زیاتــر بــەرەو ئاســتی هــەژاری و چینــی
کرێــکار و کــەم داهاتــی کۆمەڵــگا
دابەزیــوە .کوشــتاری کۆڵبــەران هــەروا
بەردوامــە و هێــزە چەکدارەکانــی
ڕژیــم ئیزنــی تەقــەی ڕاســتەوخۆیان
پێــدراوە .لــە مــاوەی مانگەکانــی
دەستبەســەرکردنی
ڕابــردوودا
هەڵســووڕاوانی بزووتــەوە ناڕەزایەتــی
و کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ناوچــە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان زۆرتــر
بــووە و بــە دیــان کەســیان زیندانــی

پێنجەم ،سەبارەت بە
هەلومەرجی سیاسی ئێران:
پلنــۆم گرینگــی هەڵســەنگاندن و
لێکدانەوەکانــی کۆنگــرەی ١٨ی
کۆمەڵــەی کــە کەمتــر لــە ســێ
مانــگ لەمەوبــەر بەڕێوەچــوووو
جارێکــی تــر وەبیــر هێنایــەوە و لەســەر
پێویستی ڕەچاو کردن و بەدواداچونی
سیاســەت و تاکتیکەکانــی کۆنگــرە
جەختــی کــردەوە.

کــراون ،کۆمەڵێکیــان بــە دانانــی ”
بارمتــە”ی قــورس ئــازاد کــراون و
ژومارەیەکیــش هــەروا لــە زیندانــدا
دەستبەســەرن .لــە ناڕەزایەتییــە
سەراســەرییەکانی مامۆســتایان کــە
ســەدان شــاری ئێرانــی گرتــەوە و
بــۆ مــاوەی چەنــد حەوتــوو بــەردەوام
بــوو ،بزوتنــەوەی خەباتکارانــەی
مامۆســتایان لــە کوردســتانیش کــە
خــاوەن پێشــینەیەکی دوور و درێــژن
لــە خەبــات لــەدژی ســەرەڕۆیی،
بەتایبــەت لــە ناوچەکانــی باکــووری
کورســتان چاالکانــە لــەو خەبــات و
ناڕەزایەتییانــەدا بەشــداری کــرد.
حەوتــەم ،نــەورۆز لــە کوردســتان و
داهێنانــە نوێیــە کۆمەاڵیەتییــەکان:
لــە ســەرەتاکانی ســاڵی نوێــدا ڕژیمــی
کۆمــاری ئیســامی هەوڵیــدا کــە
نەهێڵیــت نــەورۆز ببێتــە ڕەمزێــک بــۆ
شــادی و  هاودڵــی و یەکگرتوویــی
خەڵکــی کوردســتان .بــۆ ئــەم
مەبەســتە لــە ڕاگەیاندنێکــدا مەرجــی
بەڕێوەچوونــی ئــەم   ڕێوڕەســمانەی
بەســتەوە بــە وەرگرتنــی ئیجــازەی
ڕەســمی لــە حکومــەت و ڕەچــاو
کردنــی حیجابــی ئیســامی .بــەاڵم
ئەوەیکــە دیتمــان کاردانــەوەی بەرینــی
خەڵــک بــوو لــەدژی ئــەو بڕیــار و
هەڕەشــانە .خەڵــک هیــچ بایەخێکیــان
بــە فەرمانەکانــی ڕژیــم نــەدا و ڕەنــج
و زەحمەتــی کەوتنەژێــر چاوەدێــری
و زینــدان چوونیــان بەگیــان کــڕی و
ڕێوڕەســمەکانی نەورۆزیان بەرباڵوتر و
شــکۆدارتر لــە ســااڵنی پێشــوو بەڕیــوە
بــرد .هاتنــی بەهــار و ڕێوڕەســمەکانی
نــەورۆز لــە کوردســتان و کــورت
کردنــەوەی دەســتی حکومەتــی
ئیســامی لــە زۆربــەی جێــژن و شــادی
و خۆشــییەکان ،نیشــانەی ئاڵۆزتــر
بــووون و ڕێکخراوتــر بوونــی حەرەکــەت
و داهێنانــە کۆمااڵیەتییەکانــە.
لــە دژایەتــی لەگــەڵ سیاســەتی
ســەرکوت و بــە حکومەتــی کردنــی
نــەورۆز و ســاڵی نــوێ لەالیــەن
ڕژیمــەوە لــە کوردســتان ،ڕێوڕەســمی
شــادی و خۆشــی لــە ڕۆژێکــەوە
بــوو بــە ســێزدە ڕۆژ و لــەو ماوەیــەدا
خەڵکــی کوردســتان لەشــار و ناوچــە
جۆراوجــۆرەکان بــەردەوام شــادی
و خۆشــییان دەربــڕی و بەمجــۆرە
هەرچــی ڕژیــم بەزەبــەری زۆر و
فەرمانــی حکومەتــی ســەپاندبووی،
بەهێــزی جەمــاوەری و یەکگرتووانــەی
خۆیــان پووچوڵیــان کــردەوە .حکومەتی
ئیســامی و دام دەزگای ســەرکوت و
ڕاگەیاندنەکانــی ،بــەردەوام هوڵیانــداوە
تــا بــەر بــە ڕێکخراوبــوون و چاالکــی
هوڵســووڕاوانی بوارە جۆراوجۆرەکان لە
کوردســتان بگــرن ،بــەاڵم هەڵســووڕاوە

فرەچەشــن و جۆراوجۆرەکان ،سەرەڕای
بوونــی ســەرکوت و ســەرەڕۆیی و
فــەزای میلیتاریســتی و نیزامــی-
ئەمنییەتــی ڕژیــم ،ڕێــکاری مومکین
و کاریگــەری خۆیــان دۆزیوەتــەوە
و هــەر ســاڵیک کــە تێپــەڕ دەبێــت
ئێمــە شــایەتی چاالکــی بەرباڵوتــر و
گشــتگیر تــری ئەوانیــن .چاالکییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک پارێزگاری
لــە ژینگــە و مافــی ئــاژەاڵن ،بەرگــری
لــە منااڵنــی بــێ سەرپەرســت و
بەســااڵچووان ،هــەوڵ و کۆششــی
بەربــاو لەپێنــاو فێرکردنــی زمانــی
دایکــی و هەروەهــا چاالکــی بــواری
ڕاگەیانــدن و بەتایبــەت لــە ئینترنێــت
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ،چاالکــی
فرەچەشــنی و  هونەریــی ئــەو منــاڵ و
تــازە الوانــەی کــە گەلێــک بەرهەمــی
جــوان و سەرنجڕاکێشــیان لــە ئاســتێکی
بەرچــاودا بــاو بۆتــەوە و هەموومــان
دەیبینیــن و دەیبیســتین ،بەشــیکن لــەو
کار و چاالکییانــە.
دوای بیســتنی ڕاپۆرتــی سیاســی و
قســەوباس و دیالۆگێکــی چڕوپــڕ و
هەمەالیەنــە لــەم بابەتــەوە و هەروەهــا
بیســتنی ڕا و بۆچوونــەکان و
وردکرنــەوەی ڕاپۆرتەکــە ،بڕیــاردرا
قسەوباســەکانی پلنــۆم لــە ڕێــگای
ڕاگەیاندنەکانــی تەشــکیالت و لەوانــە
لــە تەلەویزیۆنــی حیزبــی کۆمۆنیســتی
ئێــران و کۆمەڵــەوە لەالیــەن هاوڕێیانــی
بەشــدار لــە پلنۆمەکــە بــە ئــاگاداری
هەمووالیــەک بــگات.
دەســتوور
دووهەمــی
بەشــی
جەلەســەی پلنــۆم ،بریتــی بــوو لــە
پێشــکەش کردنــی ڕاپۆرتــی ئۆرگانــە
تەشــکیالتییەکانی کۆمەڵــە بــە
پلنــۆم .ئــەو ڕاپۆرتانــەی کــە لەالیــەن
بەرپرســی کۆمیتــە و ئۆرگانــە
تەشــکیالتییەکانی هەڵبژێــردراوی
پلنۆمــی یەکەمــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی کۆمەڵــەوە پێشــکەش کــران،
ڕاپۆرتــی بەشــی تەشــکیالتی عەلەنــی
جێگیــر لــە هەرێمــی کوردســتان،
تەشــکیالتی شــوێنی کار و ژیــان (
تەکــش) ،نوێنەرایەتــی کۆمەڵــە لــە
دەرەوەی واڵت و کوردســتانی عێــراق،
تەلەویزیــۆن و ڕاگەیانــدن و هەروەهــا
بەشــی ماڵیــی لەخــۆ گرتبــوو کــە
تیایانــدا بەشــێوەکی ورد بــاس لــە خاڵــە
بەهێــز و الوازەکانــی ئــەم دەورەیــەی
کار و چاالکییەکانــی تەشــکیالتی
کۆمەڵــە کرابــوو.
پلنــۆم پــاش بیســتنی ڕاپۆرتــە
پێوەندیــدارەکان ،لەســەر هەمــوو
تــەوەرەکان بــە تێروتەســەلی قسەوباســی
کرد .لە قسەوباســەکاندا بەشــێوەیەکی
گشــتی جەخــت کرایــەوە لەســەر
نەهێشــتن و چارەســەرکردنی کــەم
و کوڕییەکانــی کار ،باشــترکردنی
شــێوەکار و چاالکییەکانــی ڕۆژانــە،
بوونــی بــوار و بەســتێنی گونجــاو لــە
کۆمەڵــگا بەمەبەســتی پەرەســەندن و

بەرباڵوتــر بوونــی چاالکییــە حیزبــی
و جەماوەرییــەکان و نەهێشــتنی
بەربەســتەکان لــەم  بــوارەدا ،پەرەپێــدان
و بەهێزکردنــی هێــزی پێشــمەرگەی
کۆمەڵــە و  خــۆ ئامــادە کــردن بــۆ
بــەرەوەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ هــەر
ئەگەرێــک لــە بارودۆخــی سیاســی
ئێــران و بەتایبــەت بارودۆخــی ئاڵــۆز
و ناڕوونــی عێــراق و  هەروەهــا بوونــی
هێــزی عەلەنــی کۆمەڵــە لــە هەرێمــی
کوردســتان و باشــترکردنی دۆخــی کۆمەڵــە ( ڕێکخــراوی کوردســتانی
ماڵیــی کۆمەڵــە.
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران)
ئێرانــە و هەروەهــا لــەو ڕووەوە کــە
لــە پەیوەســتی ئەساســنامەی حیزبــی
کۆمۆنیســتی ئێرانــدا لەســەر بنەمــای
مــاف و دەســەاڵتی تایبەتــی کۆمەڵــە
پەســەندکراوی کۆنگــرەی دامەزرێنــەر
لــە خەرمانانــی ١٣٦٢ی هەتــاوی ،کــە
تیایــدا نــاوی “کۆمەڵــە” بــە تەنیاییــش
بــەکار بــردراوە ،پلنــۆم جەخــت دەکاتەوە
کــە ئــەم ناوانــەی خــوارەوە:

بەشــێکی تــری دەســتوور جەلەســەی کۆمەڵە
پلنــۆم ،ئامــادەکاری کۆنگــرەی
١٣ی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران کۆمەڵەی کۆمۆنیست
و چۆنیەتــی ڕێبەریــی و هیدایــەت
کردنــی حیــزب تــا کاتی بەڕیوەچوونی بەمەبەســتی نوینەرایەتــی و ناســاندنی
کۆنگــرەی ١٣ی حیــزب بــوو .لــەم تەشــکیالتی کۆمەڵــە لەکــۆڕ و
بــوارەدا پلنــۆم:
کۆمــەڵ و ڕاگەیاندنەکانــدا ،ڕەســمی
دەبێــت   .
یەکــەم ،لــە درێژەی پەســەندکراوەکانی
کۆنفڕانســی ١٣ی تەشــکیالتی دواییــن بەشــی کاری پلنــۆم
دەرەوەی واڵتــی حیزبــی کۆمۆنیســتی بریتــی بــوو لــە دابەشــکاری ئەرکــە
ئێــران و هەروەهــا کۆنگــرەی ١٨ی ناوخۆییەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
کۆمەڵــەدا ،جارێکــی تــر پێویســتی کۆمەڵــە .بەلەبەرچــاو گرتنــی
بەڕێوەبردنــی کۆنگــرەی ١٣ی حیزبــی ئەوەیکــە ماوەیەکــی زۆر بەســەر
کۆمۆنیســتی ئێرانــی وەبیــر هێنایــەوە و بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی ١٨ی
جەختــی لەســەر کــردەوە.
کۆمەڵــەدا تێپــەڕ نەبــووە ( کەمتــر لــە
 ٣مانــگ) و هەروەهــا بەلەبەرچــاو
دووهــەم ،پلنــۆم کۆمیتەیەکــی  ١٣گرتنــی ئەوەیکــە حەوتوویــەک
کەســی پێکهاتــوو لــە ئەندامانــی پــاش کۆنگــرەی ١٨ی کۆمەڵــە
کۆمیتــەی ناوەنــدی حیــزب کــە یەکەمیــن پلنۆمــی کۆمیتــەی
لــە حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران ناوەنــدی کۆمەڵــە بەڕێوەچــوو،
جیــا نەبوونەتــەوە و لــە ئەندامانــی کــە ئەرکــی ســەرکی بریتــی بــوو  
کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە و دابەشــکاری ئەرکــە ناوخۆیییــەکان
هەروەهــا لــە کۆمیتــەی دەرەوەی و ڕێکخســتنی کۆمیتــەی ناوەنــدی
واڵت دیــاری کــرد و ئەرکــی کۆمەڵــە و ئۆرگانــە پێوەندیــدارەکان،
بەلەبەرچاوگرتنــی
ڕێبەرایەتــی کردنــی حیزبــی تــا کاتــی هەروەهــا
بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی  ١٣پــێ ئەوەیکــە مەودایەکــی کــورت
ســپاردن .ئــەم کۆمیتەیــە هــاوکات بەســەر کار و چاالکــی ئۆرگانــە
ڕاســپێردراوە کــە لــە زووتریــن کاتــی ڕێکخراوەکانــدا تێدەپەڕێــت ،پلنۆمــی
مومکینــدا ئامــادەکاری بەڕێوەبردنــی دووهەمــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
کۆنگــرە ئەنجــام بــدات و پێداویســتییە کۆمەڵە،بەپیــی ئــەو دابەشــکاری
سیاســی ،تەشــکیالتییەکانی دابیــن و ڕێکخســتنانەی پێشــوو ،مــاوەی
بــکات.
ئۆرگانــە تەشــکیالتییەکانی تــا
پلنۆمــی کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵە پلنۆمــی ســێهەمی کۆمیتــەی
جەختــی کــردەوە کــە ئــەم کۆنگرەیــە ناوەنــدی کۆمەڵــە درێــژ کــردەوە و
مەشــروعییەتی خــۆی لــە دەنگــی ئەرکــی بەرەوپێــش بردنــی کار و
زۆرینــەی ئەندامانــی ڕەســمی حیزبــی چاالکییەکانــی دەورەی داهاتــووی
کۆمۆنیســتی ئێــران وەر دەگرێــت.
تەشــکیالتی پــێ ســپاردن.
تــری
لەبەشــیکی
دەســتوور ســەرئەنجام پلنۆمــی دوهەمــی
جەلەســەکانی پلنۆمــدا بڕیارێــک کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە پــاش
ســەبارەت بــە شــێوازە ڕەســمییەکانی دوو ڕۆژ کاری چڕوپــڕ و بــە ئــاکام
بەکارهێنانــی نــاوی کۆمەڵــە بــەم گەیاندنــی دەســتوور جەلەســە و ئەرکــە
ناوەرۆکــەی خــوارەوە پەســەند کــرا :دیــاری کــراوەکان ،ســەرکەوتووانە
کۆتایــی پێهــات.
لــەو ڕووەوە کــە بەپێــی بەنــدی ١٠ی
ئەساســنامەی حیزبــی کۆمۆنیســتی
کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
ئێــران ،بەهــۆی ڕابــردووی خەباتکارانــە
(ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی
و خۆشەویســتی و خۆشــناویی و
کۆمۆنیستی ئێران)
جێگــە و پێگــەی کۆمەڵــە لەنــاو
کۆمەڵــگای کوردســتاندا ،نــاوی ١٥ی خاکەلێوەی ١٤٠١ی هەتاوی
“کۆمەڵــە” ناوێکــی ڕەســمی
٤ی ئاوریلی ٢٠٢٢ی زاینی
و ئەساســنامەیی تەشــکیالتی
***
کۆردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی
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ناســراوی لهئاســتی ئێــران و كۆمهڵگـ ه
كرێكارییهكانــی جیهــان ،دهناســرێتهوه.
چینــی كرێكاری كوردســتان سـهرهڕای
لهگــهڵ
چینایهتــی
ســتهمی
ســتهمی بهرینتــر و ههاڵواردنــی
نهتهوهیــی كــه لهڕاســتیدا ســتهمی
سیاســیی داســهپاوی دهســهاڵتدارانی
ناوهندنشــینه بــهرهوڕووه و بــاری
ئیمپریالیســتیی خۆیــان ئاگــری شــهڕ چوونــهدهرهوهی ئیجباریــی بهشــێكی ســتهمی داســهپاوی دوو هێندهیــه.
دهگهشــێننهوه مهحكــووم دهكــهن و بهرچــاو ل ـه ڕێب ـهران و ههڵســووڕاوانی ههاڵواردنــی ئابــووری لهپهنــا
خوازیــاری كۆتایــی دهســتبهجێی ئــهم كرێــكاری بــۆ دهرهوهی واڵت یــان ســهركوتی بهرینــی سیاســی و
شـهڕهن .بێگومــان لـه ئهوهڵــی مانگــی دهركردنییــان لــه شــوێنهكانی كار و ماڵبهكــۆڵ بوونــی بهشــێكی
مـهی ئهمســاڵدا ،یهكێــك لـه داخوازییـه چاالكــی ،بزووتنهوهیهكــی ئهكتیــڤ بهریــن لــه كرێكارانــی كوردســتان لــه
خێراكانــی چینــی كرێــكاری جیهانــی ،و زیندوویــه .خهباتــی كرێــكار دژبــه حهقیقهتــی بوونــی ئــهم ســتهمهوه
كۆتایــی هێنــان بــه شــهڕ و كوشــتنی ســهرمایهدار ،چ بهشــێوهی ئاشــكرا و ســهرچاوه دهگرێــت .ڕووكردنــی
ئینســانه بێدیفاعهكانــه و پێویســته چ نهێنــی ،بابهتێكــی ڕۆژانهی ـه و ل ـه بهشــێكی زۆر لــه كرێكارانــی
لــه ئێــران و كوردســتانیش بكهوێتــه خهســڵهتی بهرهنگاربوونــهوهی كار و كوردســتان بــه كاری وهرزی ،بــهكار
ســهرووی درووشــم و داخوازییهكانــی ســهرمایه و پێویســتیی دابینكردنــی لــه دهرهوهی كوردســتانی ئێــران و لــه
مارشــی جیهانیــی ئــهم ڕۆژه.
ژیانــی كرێــكار لهڕێگ ـهی فرۆشــتنی كوردســتانی عێــراق ،بـه دهستفرۆشــی و
ئیجباریــی هێــزی كاری خــۆی ،لــه كۆڵبـهری كـه نــان بـه قیمهتــی ژیانـه،
ڕێزگرتــن لــه ئهوهڵــی مانگــی پێویســتیی مانـهوه و مهیلــی خاوهنانــی لهئاكامــی ســهركوتی بێرهحمانــه و
مــهی ڕۆژی جیهانیــی كرێــكار لــه ســهرمایه بــۆ چهوســاندنهوهی توندتــر میلیتاریزهكردنــی كوردســتان لهالیــهن
ئێــران پێشــینهیهكی ســهد ســاڵهی و بهدهســتهێنانی زێدهبایــی زیاتــر لــه دهســهاڵتدارانی دژهخهڵكــی ،هێــزی
ههیــه ،بــهاڵم پــاش ئهوهڵــی مانگــی هێــزی كرێــكار ســهرچاوه دهگرێــت كۆمهاڵیهتیــی چینــی كرێــكاری
مــهی شــكۆداری ١١ی گواڵنــی و ڕاوهســتانی بــۆ نییــه .ئهركــی لــه كوردســتان بــۆ ڕێكخســتن و
 ،١٣٥٧ئیمكانــی بهڕێوهچوونــی كرێكارانــی وشــیار و سۆسیالیســت ،پێكهێنانــی ڕێكخــراوی جهماوهریــی
ســهربهخۆی ئــهم ڕۆژه بــه زهبــری ئاراســتهدان بــه خهباتــی ڕۆژانــهی خــۆی تووشــی بهربهســت كــردووه.
زۆر و ســهركوت لهالیــهن ڕژیمــی ئێســتای كرێــكاران و نوێنهرایهتیــی كوشــتارێك كـه ڕۆژانـه لـه كرێكارانــی
تــازه
مهزههبیــی
بهدهســهاڵت كردنــی قازانجــی گشــت چینــی كۆڵبــهر دهكرێــت ،لــه هیــچ بهشــێكی
گهیشــتووهوه لــه كرێكارانــی ئێــران كرێــكار بهرامبــهر بــه قازانجــی تــر لــه ئێــران نابیندرێــت .بهپێــی
زهوت كــرا و تــا ئاســتی ڕێوڕهســمی گرووپــی و ڕێبهریــی كردنــی ئامــاری بهڵگهمهنــد لهمــاوهی ١٠
فۆرمــاڵ و ڕهســمیی حكوومهتیــی بهرژهوهنــدی درێژمــاوهی چینــی ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر لــه هــهزار و
پــڕ ل ـه ڕیــاكاری ،ســنووردار كرای ـهوه .كرێــكار   بهرامبــهر بــه بهرژهوهنــدی  ٦٣٧كرێــكار و كاســبكاری كۆڵبــهر
س ـهرانی كۆمــاری ئیســامی ههمــوو كاتــی و كــورت مــاوهی ئــهم چینــه لــه شــوێنه جۆراوجــۆره ســنوورییهكان
ســاڵێ هـهوڵ دهدهن ئـهم بۆنـه مێژوویی دایــه .بێگومــان هــهر ناڕهزایهتــی و كــوژراون و برینــدار بــوون .ســهرهڕای
و جیهانیی ـه ل ـه ناوهرۆكــی چینایهتــی خهباتێــك پێویســتی بــه وشــیاری ،ههمــوو ئــهم ڕاســتییانه ،كرێكارانــی
و شۆڕشــگێڕانهی بهتــاڵ بكــهن .یهكگرتوویــی و ڕێكخــراو ههیـه .بـهاڵم پێشــڕهوی كوردســتان پهیامهێنــی
ڕژیــم بهشــێوهی فریوكارانــه لهجیــات ئــهم فاكتهرانــهش بهرههمــی خهباتــن ئــازادی و بهرابــهری بــۆ باقیــی
ڕۆژی كرێــكار ،حهفتــهی كرێــكار و لــه ههمــان حاڵــدا خهباتیــش بــه هاوچێنهكانــی خۆیــان لــه ههمــوو
بهرێـهوه دهبــات .بهپێــی ئـهم فێڵبازییـه پشــت بهســتن بهوانــهوه بهڕێوهدهچێــت ئێــران بــوون .ئــهم تایبهتمهندییــهی
حهفتــهی كرێــكار ههمــوو ســاڵێ و لــه جهرگــهی نهبــهردی ڕۆژانــهدا بزووتنـهوهی كرێكاریــی كوردســتان ،لـه
یــهك حهفتــه بهرلــه ڕۆژی ئهوهڵــی بهدهســت دێــن و ســهقامگیر دهبــن .حــزووری بههێــزی ڕهوتــی چ ـهپ ل ـه
مانگــی مــهی ڕۆژی جیهانیــی
كۆمهڵگـهی كوردســتان و چاالكبوونی
كرێــكار ،دهســت پــێ دهكات و لــهم چینــی كرێــكار ل ـه كوردســتانیش وهك لــه ههمــوو بوارهكانــی خهبــات
ڕۆژهدا كۆتایــی پــێ دێــت.
بهشــێك لــه چینــی كرێــكاری ئێــران ،ســهرچاوه دهگرێــت كــه هــهم بهشــێك
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لـه هێــز و وزهی خــۆی لـه بزووتنـهوهی
بزووتنـهوهی كرێكاریی ئێران سـهرهڕای ههمــان حاڵــدا ژان و ڕهنجــی هاوبهشــی كرێــكاری وهردهگرێــت و هــهم لهســهر
بێبهشــبوونی لـه ئامــراز و ناوهندهكانــی لهگــهڵ ئــهم چینــه لهئاســتی سیاســی بوونــی ئــهم بزووتنهوهیــه
خهباتــی ســهربهخۆ و چینایهتیــی سهرتاســهریی ئێرانــدا ههیــه .لــ ه كاریگهریــی حاشــاههڵنهگر دادهنێــت.
خــۆی ،لهوانـه ڕێكخــراوی جهمــاوهری ههمــان حاڵیشــدا بزووتنــهوهی
و دژهســهرمایه ،مافــی مانگرتــن ،كرێكاریــی كوردســتان ،بزووتنهوهیهكــی ســوننهتی بهڕێوهبردنــی ئهوهڵــی
كۆبوونــهوه و خۆپیشــاندان و ههروههــا واقعــی و زیندوویــه .ئــهم بزووتنهوهیــه مانگــی مــهی لهنــاو كرێكارانــی
زینــدان
دهستبهســهركردن،
و بــه ڕێبــهران و ههڵســووڕاوانی بوێــر و كوردســتان و ســوننهتی دهركردنــی
بڕیارنام ـه و گهاڵڵهكردنــی خواســت و

ه
ڕاگهیاندنی كۆمیتهی ناوهندیی كۆمهڵ 
بهبۆنهی ئهوهڵی مانگی مهی ڕۆژی
جیهانیی كرێكار
باروودۆخێكــدا
لــه
ئهمســاڵ
بهرهوپیــری ئهوهڵــی مانگــی مــهی
ڕۆژی جێهانیــی كرێــكارهوه دهچیــن كه
شــهڕێكی دژهئینســانی لــه ئۆكرایــن،
كـه بـه هاندانــی ناتــۆ و لـه سـهروویهوه
ئهمریــكا و لهگــهڵ هێرشــی
دهوڵهتــی ئیمپریالیســتیی ڕووســیه
بۆســهر ئــهم واڵتــه دهســتی پێكــرد،
ســێبهری بهســهر ههمــوو جیهانــدا
كێشــاوه .ئهگــهر شــهڕ بــۆ دهســهاڵته
ئیمپریالســیت و ســهرمایهدارهكان
بهئامانجــی دابهشــكردنی جیهــان
بــه ناوچهكانــی ژێــر كۆنتڕۆڵــی
خۆیــان ،هێوركردنــهوهی قهیرانــی
ئابــووری ،سیاســی و كۆمهاڵیهتــی
و وهدهســتهێنانی قازانجــی زیاتــر لــه
قۆناغــی دوای شـهڕ ئهنجــام دهدرێــت،
ئهگ ـهر ش ـهڕ یهكێــك ل ـه ڕێكارهكانــی
تێپهڕیــن لــه قهیرانــی ئابوورییــه بــۆ
دهســهاڵتدارانی جیهانــی ئێســتا ،بــۆ
چینــی كرێــكار و خهڵكــی بێبــهش
كــه زۆرینــهی بهرینــی دانیشــتووانی
گــۆی زهوی پێــك دێنــن ،ش ـهڕ هیــچ
شــتێك نییــه بێجگهلــه كوشــتار،
ئاوارهیــی ،چهوســانهوهی بهرینتــر،
ســهركوتی بێڕهحمانهتــر ،قاتــی و
بێببهشــیی زیاتــر.
هێشــتا موســیبهتی كۆرۆنــا كــ ه
لهمــاوهی  ٣ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر
لـ ه  ٥ملیــۆن قوربانــی و پتــر لـه ١٥٠
ملیــۆن زیاندیتــووی لــێ كهوتووهت ـهوه،
كۆتایــی نههاتــووه و هێشــتا پــاش
لهرزهكانــی بوومهلــهرزهی قهیرانــی
ئابووریــی ٢٠٠٨ی زایینــی هــهروا
درێــژهی ههیــه كــه نههامهتییهكانــی
شــهڕی ئۆكراینیــش بهســهر خهڵكــی
جیهانــدا ســهپێندرا .مرۆڤایهتیــی
وشــیار و پێشــكهوتوو ب ـه نیگهرانیی ـهوه
دهڕوانێتــه ئــهم شــهڕه و دواهاتهكانــی
و لــه پهنــا خهڵكــی شــهڕلێدراو
و ڕهنجدیتــووی ئۆكرایــن ،هێرشــی
ڕووســیه و ههمــوو ئــهو الیهنانــهی
كــه بــۆ گهیشــتن بــه ئامانجــی

داخوازیــی كرێــكاران ڕوو بـه دهسـهاڵت
و كۆمــهڵ ،بووهتــه ســوننهتێكی
جێكهوتــوو و مانــدگار .لــه فــهزای
زهبروزهنــگ و ســهركوتی دهیــهی
٦٠دا ،بهڕێوهچوونــی ئهوهڵــی مانگــی
مـهی لـه شــارهكانی مههابــاد ،سـهقز،
ســنه و شــارهكانی دیكــه بــه ههوڵــی
ههڵســووڕاوانی كرێكاریــی ئــهم
شــارانه ،لــه الپــهڕه درهوشــاوهكانی
بزووتنـهوهی كرێــكاری لـه كوردســتانن.
وتــاری “جهمــاڵ چــراغ وهیســی” لــه
ڕێبـهران و چاالكانــی كرێكاریــی ســنه
لــه ئهوهڵــی مانگــی مــهی ١٣٦٨
لــه ســاڵۆنی تهختــی كــه ههڵبــهت
گیانــی لــهم پێنــاوهدا بهختكــرد ،لــه
نموونهكانــی خهباتــی گیانفیدایانهیــه
بــۆ جێخســتنی ســوننهتێكی كرێــكاری
لــه كوردســتانن.
ڕابــردوو
ســااڵنی
لهمــاوهی
و لــه جهرگــهی ســهركوت و
دیكتاتۆریــی خوێناویــی كۆمــاری
ئیســامیدا ،كرێكارانــی كوردســتان
بــه بهڕێوهبردنــی ڕێوڕهســمهكانی
ئهوهڵــی مانگــی م ـهی ل ـه ئاســت  و
شــێوازی جۆراوجــۆرهوه ،ئ ـهم ســوننهته
جیهانــی و چینایهتییهیــان بــهرز
ڕاگرتــووه و وهك چینێــك كـه خوازیاری
گۆڕینــی ڕیشــهیی پهیوهنــدی كار
و ســهرمایهیه خــۆی دهرخســتووه
و پێداگرتــر لــه ڕابــردوو هاتوونهتــه
مهیدانــی خهباتــی چینایهتییــهوه.
ئهمســاڵیش شایســتهیه كــه چــاالكان
و ڕێبهرانــی كرێــكاری ل ـه كوردســتان
بــه بهڕێوهبردنــی بهرینتــر لــه
ڕابــردووی ڕێوڕهســمهكانی ئ ـهم ڕۆژه،
بهرهوپیــری ئهوهڵــی مانگــی مهیــهوه
بچــن .پێویســته ڕێوڕهســمهكانی
ئهوهڵــی مانگــی مــهی لــه شــهقام و
مهیدانــی شــارهكان ،لــه ناوهندهكانــی
كار و بهرههمهێنــان بــه بهشــداریی
كرێــكاران و خهڵكــی یهكســانی خــواز
و بهشــێوهی ئاشــكرا بهڕێوهبچــن.
پێویســته خواســت و داخوازییهكانــی
كرێــكاران ،بهتایبــهت بردنهســهرهوهی
حهقدهســت بهنیســبهت س ـهبهدی بژێــو
و تهوهرۆمــی ئێســتا ،كار یــان بیم ـهی
بێــكاری ،دابینكردنــی تهندرووســتی
و دهرمــان بــه ههزینــهی دهوڵــهت،
بهڕهســمی ناســینی مافــی ڕێكخــراو،
ناڕهزایهتــی ،كۆبوونــهوه و مانگرتــن،
ئازادیــی دهســتبهجێی كرێكارانــی
بهندكــراو و ههمــوو بهندكراوانــی
سیاســی و دژایهتــی لهگــهڵ شــهڕی

كۆنهپهرســتانه و ئیمپریالیســتیی و
باقیــی داخوازییــه خێراكانــی تــری
كرێــكاران ،ل ـه بڕیارنامهكانــی ئهوهڵــی
مانگــی مــهی كرێكارانــدا گهاڵڵــه و
فۆرمولــه بكرێــن.
ڕۆژی كرێــكار ،ڕۆژی گشــت چینــی
كرێــكار وهك جهســتهیهكی واحیــده.
ئ ـهم ڕۆژه ،ڕۆژی جێژنــی كرێــكاران،
ڕۆژی ڕاگهیاندنــی مانیفێســتی
كرێــكاران دژبـه سـهرمایهداران ،ڕۆژی
 ٩٩لهســهدییهكان لــه بهرامبــهر یــهك
لهســهدییهكانه .لــهم ڕۆژهدا شــهقام و
مهیدانهكانــی شــار هــی كرێكارانــه.
لــهم ڕۆژهدا پێویســته چهرخــی
بهرههمهێنــان بــه فهرمانــی كرێــكاران
و لهپێنــاو خزمــهت بــه یهكگرتوویــی،
ڕێكخســتن و ڕهزمی شۆڕشگێڕانهیان،
لـه ههڵســووڕان بكهوێــت .لـهم ڕۆژهدا،
گشــت كۆمـهڵ و گشــت مرۆڤایهتــی،
پێویســته شــنهی هیــوا بــه ڕزگاریــی
مرۆڤایهتــی ل ـه چنــگ وهحشــیگهری
و بهربهریتــی نیزامــی ســهرمایهداری
لــه شــوێنی كار و ژیانــی خــۆی
ههســت پــێ بــكات .ئهوهڵــی مانگــی
مــهی ڕۆژی یهكگرتوویــی خهباتــی
شۆڕشــگێڕانهی چینــی كرێــكار بــۆ
ئــازادی و ڕزگاری ،مزگێنیــدهری
سۆسیالیســتییه
كۆمهڵگایهكــی
بــه پشــت بهســتن بــه هێــزی وشــیار
و خهباتــكاری چینــی كرێــكاری
جیهانــی.
بژی ئهوهڵی مانگی مهی
بژی یهكگرتوویی و هاوپشتیی
جیهانیی چینی كرێكار
كۆمهڵه
ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی
كۆمۆنیستی ئێران
خاكهلێوهی ١٤٠١
***
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ه
تێكههلچوون لهسهر شهقام؛ وێنایهك ل 
ه كۆمهڵگای ئێران
توندووتیژی جێكهوتوو ل 

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
سەبارەت بە ئیدانە کردنی هێرشی
ئەرتەشی تورکیە بۆسەر هەرێمی
کوردستان

و بــازوی خۆیــان مافــی خۆیــان
ئیدارهی پزشــكی یاســایی ئوستانی وهربگــرن! .لـهم ڕاپۆرتـهدا هاتــۆه كه ســهرهڕای هانــدان و پهرهپێدانــی
تــاران؛ رۆژی سێشــهممه ٣٠ی گرانــی؛ بێــكاری؛ بــێ عهداڵهتــی توندووتیــژی لهالیــهن دهســهاڵتی
ســەرلەنوێ ڕژیمــی کۆنەپەرســت و
جیــاوازی
مانگــی خاكهلێــوه ڕایگهیانــد كــه و
چینایهتــی؛ ئیســامی؛ ئهشــكهنجهگهران و
ســەرکوتگەری تورکیــە بــە بیانــووی
لــه ســاڵی ١٤٠٠؛ ســهرجهم  ٩٦چوونهســهرهوهی
ڕادهی زیندانهوانــان لــه تووڕهتریــن و بــێ پهالمــار بۆســەر شــوێنی جێگیــر بوونــی
هــهزار و  ٥٠٣كــهس بــه هــۆی گیرۆدهبوونــی هاواڵتییــان بــه بهزهیــی تریــن كهســهكان دیــاری پارتــی کرێکارانــی کوردســتان لــە
تێكههلچــوون لهســهر شــهقام خهمۆكــی؛  ســهرهكیترین هــۆكارن دهكرێــن .شهڕفرۆشــترین الت و زنجیــرە چیاكانــی قەندیــل هەڵکەوتــوو
زیانیــان بوهركهوتــۆه و بــهو بۆنــهوه   كـه لـهم ســااڵنهی دواییــدا؛ بۆنهتـه لۆمپهنــهكان لهالیــهن ناوهندهكانــی لــە باکــوری هەرێمــی کوردســتان لــە
ســهردانی ناوهندهكانــی پزشــكی هــۆی هاتنهخــوارهوهی رادهی ئهمنییهتیــهوه؛
دادهمهزرێــن .زەوی و ئاسمانەوە هێرشێکی بەرباڵوی
یاســایی ئــهم ئوســتانهیان كــردووه .دانبهخۆداگرتــن و چونهســهرهوهی چهقــۆ كێشـهكان لـه هێــرش بۆسـهر بۆســەر ئــەو ناوچەیــە دەســتپێکردووە.
لــهم ژومارهیــه   ٦١هــهزار و  ٦٦رادهی تێكههلچــوون ئـهم و ئـهو  لـه ژنــان  و بــۆ ســهر خۆپیشــاندانی   هێرشــی ئەرتەشــی تورکیــە بۆتەهــۆی
دژی رژیــم بــه كاردێــن .تهنانــهت کــوژران و برینداربوونــی ژومارەیەکــی
كهســیان پیــاو و  ٣٥ه ـهزار و  ٤٣٧گــهل یهكتــر.
شــهڕفرۆش و قاتڵــهكان   لــه زۆر لەخەڵکــی ناوچەکــە ،لەناوچوونــی
كهســیان ژن بــوون.
له ئێرانی  ژێر دهسـهاڵتی رژیمی زیندانــهكان لــهدژی زیندانیــه ژینگــە و ئــاژەڵ و پەلــەوەرە کێوییــەکان
وهەروەهــا مــەڕ و مااڵتــی دانیشــتوانی
ل ـهم راپۆرت ـهدا هاتــۆه ك ـه ئامــاری ئیســامیدا   رادهی تووڕهیــی و سیاســیهكان؛ هــان دهدرێــن .ئهمان ـه
ئــەو ناوچەیــە .لــە ئاکامــی ئــەم ئــەم
ســهردان بــۆ ناوهندهكانــی پزشــكی توندووتیــژی لــه ســهرویی ههمــوو ههمــووی بهشــگهلێكن ل ـه تونــد و
هێرشــانەدا دارســتانەکانی ناوچەکــە
یاســایی ئوســتانی تــاران بــه واڵتانــی جیهانــه .دهســهاڵتێك تیــژی بهرنامــه بــۆ دارێــژراو لــه لەئاگــردا دەســووتێن و خەڵکــی
هــۆی زیانهكانــی ئــهم جــۆره كــه شــهو و رۆژی تازیهبارییــه الیــهن رژیمــهوه.
ناوچەکــە زیانێکــی ماڵیــی زۆریــان
تێكههلچونانـه لـه ســاڵی  ١٤٠٠بـه  ،لــه تهلهویزیۆنــی دهوڵهتــی؛
بەرکەوتــووە ،بەتایبــەت لــەم وەرزەدا
كان
بهراورد به ســاڵی پێشــتر واته ســاڵی لــه بڵینگــۆی مزگهوتــه
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کــە بژیــوی خۆیــان لــە سروشــت دابیــن
١٣٩٩؛ پێنــج و یــهك دههوومــی و تهنانــهت لــه كالســهكانی خهڵكــی كــورد و ناردنــی دەکــەن .لەمــاوەی چەنــد ڕۆژی
لهس ـهد زیــادی كــردووه .ل ـه باب ـهت دهرســی مهدرهســهكان بــاس باســی ترۆریســتی ئیســامی بــۆ دهرهوهی ڕابــردوودا ئەرتەشــی تورکیــە هــاوکات
ئۆســتانهكانی تــر لــه ڕاپۆرتێكــدا خوێــن و شــههادهته؛ قهمــه واڵت و بهشــداری ســوپای ناوچەکانــی ژێردەســەاڵتی “پەیــەدە”ی
كــه لــه الیــهن ههواڵنێــری ” ئانــا لێدانــه؛ قهســاس و بڕینــهوهی پاســداران لـه كوشــتنی دهیــان هـهزار لــە ڕۆژئــاوای کوردستانیشــی کردۆتــە
” باڵوكراوهتــهوه هاتــووه كــه؛ لــه ئهندامانــی لهشــه وهك ســزادان؛   كهســی خهڵكــی ســوورییه؛ عێــراق؛ ئامانجــی هێرشــی ئاســمانی و هێــزە
شــهش مانگــی ئهوهڵــی ســاڵی لــه وههــا واڵتێــك دا سروشــتییه یهمــهن؛ الیهنێكــی دیكــهی وهــا بەکرێگیراوەکانــی بــۆ داگیرکــردن و
دەستبەســەرا گرتنــی چەنــد بەشــێکی
١٤٠٠؛ سـهرجهم  ٣٣٥هـهزار كـهس كــه توندووتیــژی روو بكاتــه نــاو سیاسـهتێكن  .ئـهم ئهفــراده كـه لـه
تــر لــە ناوچەکــە ئامــادە دەکات.
لــه سهراســهری ئێــران بــه هــۆی ماڵــهكان  ،شــهقامهكان و شــوێنی نێــو ئاگــرو خوێنــدا پـهروهرده كــراون؛
دهمهقاڵــه وتێكههلچــون لــه گــهڵ كاریــش .دهمهقال ـه و تێكههڵچونــی   كاتێــك كــه دهگهڕێنــهوه ئێــران حکوومەتــی داگیرکــەری تورکیــە لــە
یهكتــر ،ســهردانی ناوهندهكانــی سهرشــهقام بهشــێكی تهواوكــهری بهرامبــهر بــه نارهزایهتییهكانــی هەلومەرجــی قەیراناویــی جیهانــی و
پزشــكیی یاســاییان كــردووه ” .توندووتیــژی دهس ـهاڵتی ئیســامیه خهلــك بهكاریــان دێنــن و ئهمــه شــەڕ لــە ئوکرایــن کەڵکــی وەرگرتــووە
ئانــا ” ههروههــا دهنووســێت كــه ل ـهدژی ژنــان؛ دژی كهمینهكانــی خــۆی فاكتۆرێكــی گرینگــه لــه و بەلەبەرچاوگرتنــی ئەوەیکــە هەمــوو
زۆرتریــن ژمــارهی س ـهردانهكان ب ـۆ نهتهوهیــی و مهزههبــی؛ دژی باڵوبوونــهوهی توندووتیــژی لــه ســەرنجەکان کەوتوونەتەســەر ئــەو
شــەڕە ،بــە ڕێککەوتــن یــان بێدەنگــی
ناوهندهكانــی پزشــكیی یاســایی ب ـه كرێــكاران و خهڵكــی زهحمهتكێــش كۆمهڵــگای ئێــران.
ئامریــکا ،هێرشــی نیزامــی ســەرلەنوێی
هــۆی پهالمــاردان بـه پێــی ژمارهی كــه ئێمــه رۆژانــه بــهردهوام لــه
دانیشــتووان لــه ئوســتانهكانی گۆشــه و كهنــاری ئــهم واڵتــهدا بــۆ كۆتایــی هێنــان بـهم توندویژییـه خــۆی بۆســەر هەرێمــی کوردســتان
جێگیــر كــراوه؛ بــۆ پێشــگرتن بــه دەســتپێکردووە.
ئهردهبیــل؛
ئازهربایهجانــی دهیبینیــن.
شــهرقی؛ ههمــهدان و زهنجــان و
تووڕهبــوون و نائارامــی دهرونــی
لەکــەس شــاراوە نییــە کــە ئــەم
كهمتریــن ڕادهش ل ـه ئوســتانهكانی دهســهاڵتی ئیســامی بــه نواندنــی كــه لهژێــر پێســتی كۆمهڵــگادا
هێرشــەش هــەروەک هێرشــەکانی
هۆرمــۆزگان و بووشــێهر تۆمــار بێبهزییانهتریــن
ی
توندوتیــژی؛ لــه جوڵــه دایــه و ڕهنگدانهوهكــه
پێشــووتری دەوڵەتــی تورکیــە بۆســەر
كــراوه .ههواڵنێــری ” تهســنیمیش شۆڕشــی ئێرانــی ســهركووت كــرد لــه چوونهســهرهوهی شــهڕهكانی ناوچەکــە ،ئامانجەگەلێکــی واوەتــر
” ل ـه ئابــان مانگــی ســاڵی  ١٤٠٠و خــۆی ســهقامگیر كــرد .لــه سهرشــهقامهكاندا دهیبینیــن؛ بــۆ لــە بوونــی هێزەکانــی ” پ ک
لــه ڕاپۆرتێكــدا بــه پشــت بهســتن مــاوهی  ٤٣ســاڵی رابردووشــدا  ،كۆتایــی هێنــان بــه بــێ مافــی؛ ک”ی مەبەســتە .بەهــەر ڕادەیــەک
بــه ئامارهكانــی رهســمی پزشــكیی ب ـه پشــت بهســتن ب ـه توندووتیــژی هــهاڵواردن و گهندهڵــی و بارودۆخەکــە لــە عێــراق ئاڵــۆز و
یاســایی نووســی كــه نزیكــهی ڕێكخــراو لــه زیندانــهكان؛ لــه دزییهكانــی نجوومــی؛ بــۆ كۆتایــی ناســەقامگیرتر و بەهــەر ڕادەیــەک
 ٤٠لهســهد لــه پشــكنینهكان لــه ســهر شــهقامهكان و لــه شــوێنی هێنــان بــ ه هــهژاری و نــهداری دەوڵەتــی عێــراق الوازتــر بێــت ،دەوڵەتــی
ناوهندهكانــی پزشــكیی یاســایی كار؛ درێــژهی بــه دهســهاڵتی رۆژ لهگــهڵ رۆژی زیاتــری ئوردۆغــان زیاتــر تەمــاع و کەڵکەڵــەی
سهراســهری واڵت لــه نیــوهی خۆیــداوه .توندووتیــژی و خوێــن جهمــاوهری خهڵــك؛ ڕێگایـهك نییـه ئــەوە دەیگرێــت کــە جێگاپێــی خــۆی لــە
ئهوهڵــی ســاڵی ڕابــردوو بــه و شــههادهت؛ لــه پایهكانــی بێجگــه لــ ه روخاندنــی دهســهاڵتی چەنــد بەشــێک لــە باکــووری عێــراق و
تــا دســەتگرتن بەســەر چاڵــە نەوتــەکان
هــۆی زیانهكانــی تێكههڵچــون ئیدئۆلــۆژی ئــهم رژیمــهن .قهمــه رژیمــی ئیســامی لــه ئێــران.
و لــەوەش واوەتــر تــا مســۆگەرکردنی
و پهالمــاردان بــووه .ژمارهیــهك لێــدان و خــۆ ئــازاردان؛ شـهالق لێــدان
هەناردەکردنــی گاز و نــەوت لەڕێــگای
لــه كارناســان؛ الیــان وایــه و ئێعــدام لــه شــوێنه گشــتییهكان؛
تورکیــەوە ،پتەوتــر دەکات.
هــۆكاری  هاتنهخــوارهوهی ڕادهی دیمهنگهلێكــن كـه بـهردهوام لـه بـهر
دانبهخۆداگرتنــی هاواڵتییــان بــێ چــاوی خهڵــك و لهوانــه منــدااڵن
***
دەوڵەتەکانــی دەســەاڵتدار لــە ئێــران و
هیــوا بــوون لــهوهی كــه رێگــهی دووپــات دهبن ـهوه .ئ ـهم رهوشــانه ل ـه
تورکیــە ،هــاوکات لەگــەڵ ئەوەیکــە
حكوومهتــی
دهزگای قهزاییــوه مافیــان ڕاگهیهنهرهكانــی
هەرکامــە و بەشــوێن بەرژەوەنــدی
دهســتهبهر بێــت .زۆربــهی خهلــك و لــه نوێــژی جوومعــهكان
تایبەتــی خۆیانــەوەن ،لەهەمانکاتــدا دوو
ئامانجــی هاوبەشیشــیان هەیــە :یەکــەم
ل ـهو بروای ـهدان ك ـه زوری پێدهچێــت بــهردهوام تهبلیغــی بۆدهكرێــت.
نیشــاندانی چنــگ و ددانــی خوێنــاوی
تــا پهروهندهیــهك لــه دادگاكانــی مووق ـهدهس نیشــاندان و پهرهپێدانــی
خۆیــان بــە خەڵکــی کوردســتان بــە
ئێــران یهكالیــی دهبێتــهوه و بۆیــه توندووتیــژی؛ تهنانــهت لــه كتێبــه
ئامانجــی لەباربــردن و نەهێشــتنی
بــهو ئاكامــه دهگــهن كــه باشــتر دهرســییهكانی مهدرهسهكانیشــدا
هرچەشــنە هیــوا و هومێدێــک بــە
وایـه  كـه بـه پشــت بهســتن بـه هێــز پــهرهی پێــدهدرێ.

ڕزگار بــوون لەدســەت ســتەمی
نەتەوایەتــی لەنــاو خەڵکــی هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان.
دووهــەم :دەســت تێــوەردان لــە
چارەنووســی سیاســی داهاتــووی عێــراق
لــە ڕێــگای بەدەســت هێنانــی جێگــە
و پێگەیــەک لــەم ناوچەیــە .ئەگــەر
کۆمــاری ئیســامی بــە پشتبەســتن
بــە هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی ئــەم
ئامانجــە دابیــن دەکات ،دەوڵەتــی
تورکیــە لــە ڕێــگای داگیرکاریــی
راســتەوخۆوە لەهەوڵــی دابیــن کردنــی
هەمــان ئامانجدایــە.
بــەاڵم ســەرەڕای ئــەم کــردەوە
هەڵســەنگاندنی
داگیرکارییانــە،
عەینیــی لــە هەلومەرجــی ئێســتا
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە
هەرچــوار دەوڵەتــی ســەرکوتگەری
خەڵکــی کوردســتان ،لــە ئێــران،
عێــراق ،تورکیــە و ســوورییە ،لەچــاو
ســێ دەیــەی ڕابــردوو لــە الوازتریــن
جێگەوپێگــەی خۆیانــدان :ئوردۆغــان
و حیزبــی دەســەاڵتدار لــە تورکیــە
لەگــەڵ شکســت و ناکامــی بــەردەوام
بــەرەوڕوو بوونەتــەوە .هەلومەرجــی
ناوخۆیــی تورکیــە ،قەیرانــی ئابــووری
و دابەزینــی نرخــی لیــرەی تورکیــە،
پەرەســەندنی هــەژاری و بێــکاری و
هەروەهــا دژایەتــی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر
لەگــەڵ ســەرەڕۆیی و شکســت و
ناکامییــە ناوچەییەکانــی ئوردۆغــان،
جێگەوپێگــەی ڕژیمــی تورکییــەی
گەلێــک الواز کــردووە.

هەمــووی ئەمانــە نیشــانەی بوونــی
و
عەینــی
فاکتۆرگەلێکــی
هیوابەخشــن کــە لەبەرژەوەنــدی خەڵکی
خەباتــکار و مافخــوازی هەمــوو بەشــە
کوردســتاندان.
جۆراوجۆرەکانــی
بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش ،نابێــت
مەترســی ئــەو دەوڵەتانــەی کــە لــە
لێــواری هەڵدێــر وداڕمانــدان بەکــەم
بگیردرێــت .مەترســی دەســت تێوەردانــی
دەوڵەتەکانــی ئێــران و تورکیــە لــە
بابەتگەلێکی پێوەندیدار بە چارەنووسی
خەڵــک لــە بەشــە جۆراوجۆرەکانــی
کوردســتان ،مەترســی ڕێککەوتــن و
ســات و ســەودای دەوڵەتــی ئامریــکا
لەگــەڵ ئــەم رژیمــە کۆنەپەرســتانە
لەپێنــاو بەرژەوەنــدی خۆیــدا ،ئەمانــە
بەشــێوەیەکی گشــتی لەزومــرەی ئــەو
مەترســیانەن کــە پێویســتە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان لــە هەمــوو بەشــە
جۆراوجــۆرەکان بەوپــەڕی وشــیاری و
شــارەزایی و یەکگرتووییــەوە لەگەڵیــان
بــەرەوڕوو ببنــەوە.
دیفــاع لــە خەڵکــی کوردســتان لــە
ئاســت پەالمــار و داگیرکارییــە
نیزامییەکانــی تورکیــە ،دژایەتــی
دەربڕیــن لەگــەڵ داگیــرکاری نیزامــی
ڕۆژئــاوا و هەرێمــی کوردســتان،
تێکدانــی ئاسایشــی شــوێن و ژیانــی
خەڵــک و دیفــاع لــە خەباتــی خەڵکــی
کوردســتان ،دیفــاع کردنــە لـ ه ئــازادی،
لــە کەرامەتــی مرۆڤایەتــی و هەروەهــا
دژایەتــی کردنــە لەگــەڵ ســەرکوت
و هێــرش و داگیــرکاری نیزامــی.
لەکاتێــدا دەوڵەتــی تورکیــە هاوڕایــی
و یــان بێدەنگــی ئامریــکا و یەکێتــی
ئوروپــای بەدەســت هێنــاوە ،ئــەوا تەنیــا
خەڵکــی کوردســتان و هێــزە چــەپ
و پێشــکەوتنخوازەکان لــە ئاســتی
ناوچەکــە و جیهانــدان کــە دەتوانــن
دەســتدرێژی نیزامــی ئەرتەشــی
داگیرکــەری تورکیــە تێــک بشــکێنن
و بەرپەرچــی بدەنــەوە.

کۆمــاری ئیســامی گیــرۆدەی
داوی کۆمەڵێــک قیرانــی قــووڵ
و چارەهەڵنەگــەرە و هیــچ ڕێــکار
و پالنێکــی بــۆ دەبازبــوون لــەو
بارودۆخــە لەبەردەســتدا نییــە و ترســی  
ســەرهەڵدانی شۆڕشــێکی تــر کــە
بهســتێنی بابهتێهكــهی ڕەخســاوە،
خــەوی لــە چــاوی بەرپرســانی ڕژیــم
زڕانــدووە.
کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە هێــرش
و پەالمــاری وەحشــییانەی ئەرتەشــی
دارو دەســتە دەســەاڵتدارەکانی عێــراق تورکیــە بۆســەر هەرێمــی کوردســتان
کــە لــە گەندەڵــی و ڕیزبەندییــە نەژادی بەتونــدی ئیدانــە دەکات و هاودەنــگ
و مەزهەبییەکانــدا نوقمبــوون ،هیــچ لەگــەڵ ســەرجەم کۆمەاڵنــی خەڵکــی
ئاســۆیەکی ڕوونیــان بــۆ دەربازبــوون لــەم ئازادیخــوازی ناوچەکــە ،خوازیــاری
هەلومەرجــە لەبەردەمــدا نییــە و ئەمــڕؤ کۆتایــی هاتــن بــە دەســتدرێژییەکانی
بــۆ ســبەی درێــژە بــە دەســەاڵتی خۆیــان دەوڵەتــی ئــوردۆگان و حیزبەکــەی
دەدەن .دەوڵەتــی بەشــار ئەســەد هەتــا لــەدژی خەڵکــی کوردســتانە.
ئێســتاش تەنانــەت دەســەاڵتی بەســەر
یــەک لەســەر ســێی خاکــی واڵتەکەیدا
کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
نییــە و چارەنووســی ئــەو ،گرێــدراوە
ڕێكخراوی کوردستانی حیزبی
بــە ڕێكکەوتنەکانــی ســبەی ڕۆژی
کۆمۆنیستی ئێران
زلهێزەکانــەوە .هــاوکات لە کوردســتانی
ســووریە دەســتکەوتگەلێکی پڕبایــەخ
 ٣٠خاکەلێوەی ١٤٠١ی هەتاوی
بەدەســت هاتــووە کــە بــە ســانایی
لێیــان وەرناگیردرێتــەوە و بــە نۆبــەی
***
خــۆی رژیمــی دەســەاڵتداری دەمێشــق
دەخاتەژێــر گوشــارەوە.

دهورهی دووهههم -ژماره -422نیوهی یەکەمی بانەمەڕ -1401مێ 2022

کارگەیەک بە بێ خاوەنکار:
ئەزموونی خۆبەڕێوەبەری
کرێکاران لە ئەرژەنتین

نووسەر  :ماریا تریگۆنا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :الوێن ئەمانی
کاری ئێمــە مژدەبەخشــی گۆڕانکارییەکــی
گەورەیــە لــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی
کۆمەڵێــک
ئێمــە
کارگەکانــدا.
ی کۆمەاڵیەتــی نوێمــان لــە
پەیوەنــد 
کارگــەدا جێخســتووە .لەگــەڵ زانکــۆکان،
ڕێکخــراوەکان و یەکێتییەکانــی کرێکارانــی
بێــکار بووینەتــە هاوپەیمــان" .زانــۆن" بــە
هیــچ شــێوەیەک ئەزموونێکــی دەگمــەن
یــا بیرۆکەیەکــی شــێتانە نییــە ،بەڵکــوو
ئەزموونێکــی لێکگرێــدراوی بەردەوامــە
کــە بەشــێک لــە کرێــکاران بــە کــردەوە
بەدییانهێنــاوە .کەســانێکی زۆر زانــۆن وەک
تاقیگەیــەک بــۆ تاقیکردنەوەی خەونەکانی
کرێــکاران دەبینــن .بــەاڵم ئێســتاکە کــە پێنــج
ســاڵ بەســەر ئــەم ئەزموونــەدا تێپــەڕ دەبێــت
دەبــێ بوترێــت کــە ئێــرە چیتــر تاقیگــە نییــە:
ئێمــە لــە بەرامبــەر مۆدێلــی ســەرمایەداریدا،
بەدیلیکــی ئابووریمــان نیشــان داوە.
ئالیخانــدرۆ کیــرۆگا ،یەکێــک لــە
کرێکارانــی زانــۆن
کارگــە خۆبەڕێوەبەرەکانــی ئەرژەنتیــن
نموونەیەکیــان خســتووەتە پێــش چــاوی
ســەرجەم کرێکارانــی جیهــان کــە نیشــانی
ئــەدات کرێــکاران بــە بــێ بوونــی بەڕێوەبــەر
و خــاوەن کارگــە ،باشــتر دەتوانــن کەســپ
و کارەکان بــەرەو پێــش ببــەن .ئــەم دیاردەیــە
کــە کرێــکاران بەڕێوەبردنــی شــوێنی کاری
خۆیــان بگرنــە ئەســتۆ لــە ســاڵێ ٢٠٠٠ەوە
دەســتی پێکرد و لە ســاڵی ٢٠٠١دا گەیشــتە
لووتکــە ،واتــا ئــەو کاتــەی کــە ئەرژەنتیــن
خراپتریــن قەیرانــی ئابــووری خــۆی تێپــەڕ
دەکــرد .هــەر لــە مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵەدا
بــە هــەزاران کارگــە داخــران و بــە ملیۆنــان
کریــکار بێــکار بــوون .ئــەو سەرچەشــنەی
کــە لــە ئەرژەنتینــدا خوولقــا ،ئامــاژە بــە
خەباتێــک دەکات کــە بــۆ گەیشــتن بــە
کۆمەڵگەیەکــی بێبــەری لــە چەوســاندنەوە
و ســەرکوت لەســەر ڕێمانــە.
کارگــەی کاشــی ســیرامیکی زانــۆن
گەورەتریــن کارگەیەکــە کــە کرێــکاران
وەریانگرتووەتــەوە و لــە ســاڵی ٢٠٠١ەوە
لــە ژێــر دەســتی خۆیاندایــە .ئــەم کارگەیــە
لــە پارێــزگای نێئۆکێنــە لــە پاتاگۆنیــا و
لــە ئێســتادا ( ٤٧٠ )٢٠٠٥کــەس کاری
تێــدا دەکــەن .زانــۆن و  ١٨٠کارگــەی
دەستبەســەرداگیراوی تــر توانیــان زیاتــر
لــە دە هــەزار هەلــی کار بئافرێنــن .ئــەم
ئەزموونــە خاڵــی بنچینەیــی وەبەرهێنانــی
ســەرلەنوێ پێناســە کــردەوە :خاوەنــکارەکان
بــە بــێ کرێــکاران توانایــی بەڕێوەبردنــی
هیــچ کەســپ و کارێکیــان نییــە ،بــەاڵم
کرێــکاران بــە بــێ خاوەنــکار باشــتر دەتوانــن
کارەکان ئەنجــام بــدەن .ئەگەرچــی ئــەم
چەشــنە ئەزموونانــە ناچــارن لــە هەنــاوی
بــازاڕی ســەرمایەداریدا درێــژە بــە کاری
خۆیــان بــدەن ،لــێ دواجــار ئاســۆیەک
لــە کلتورێکــی کاریــی نوێمــان بــەڕوودا
دەکەنــەوە.
لــە ســاڵی ٢٠٠١دا خاوەندارانــی کارگــەی
زانــۆن بڕیاریانــدا کارگەکــە دابخــەن و بــە
بــێ پێدانــی قەرەبــوو یان تەنانەت حەقدەســتی
دواکەوتووی چەندین مانگەیان ،ســەرجەمی
کرێکارەکانیــان دەرکــرد .ســاڵێک بــەر
لــەوە ،کرێــکارەکان لــە ناڕەزایەتــی دەربڕیــن
بــە دەرکردنــی بەکۆمــەڵ و داخرانــی
ژمارەیەکــی زۆر لــە هێڵەکانــی وەبەرهێنــان
دەســتیان بــە خۆپیشــاندان کردبــوو .خاوەنــی
کارگەکــە ،لوئیــس زانــۆن ،کــە زیاتــر لــە
 ٧٥ملیــۆن دۆالر بــە خــاوەن قــەرزە دەوڵەتــی
و تایبەتییــەکان قــەرزدار بــوو ،تــەواوی
کرێکارەکانــی دەرکــرد و لــە ســاڵی ٢٠٠١دا

کارگەکــەی داخســت .لــە ئۆکتۆبــەری
٢٠٠١دا کرێــکارەکان ڕایانگەیانــد کــە
کارگەکــە دەبێــت بــەوان بدرێــت .چــوار
مانــگ لــە دەرەوەی کارگەکــە خێمەیــان
هەڵــدا و مانــەوە ،نامیلکەیــان باڵوکــردەوە
و بەشــێک لــەو شــاڕێگەیەیان داخســت
کــە دەچوویــەوە ســەر ناوەنــد واتــە نێئۆکێــن.
ئــەو کاتــەی کــە کرێــکارەکان لــە دەرەوەی
کارگەکــە خێمەیــان هەڵدابــوو ،دادگا
بڕیــاری دا کــە لــە بــری حەقدەســتە
پێنەدراوەکانیــان ،پاشــماوەی پشــکەکان
بــە کرێــکارەکان بدرێــت .لــە ٢ی مانگــی
مارســی  ،٢٠٠٢ئەنجومەنــی کرێــکاران
بڕیــاری دا کــە بــە بــێ بوونــی بەڕێوەبــەر
وەبەرهینــان بخەنەوەگــەڕ.
یاسامەندی یان ڕەوایی
کارگەکــە بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ بــە بــێ
ئــەوەی دۆخێکــی یاســایی ڕوونــی هەبێــت
درێژەی بە کاری خۆی دا .کرێکارەکان بە
دەستبەســەرداگرتن و بەڕێوەبردنــی کەســپ
و کارێکــی جێهێڵــراو ،ئەویــش بــە بــێ ئەوەی
هیــچ جــۆرە پاڵپشــتییەکی یاســاییان هەبێــت،
لەڕاســتیدا مەنتقــی خاوەندارێتــی تایبەتیــان
بــردە ژێــر پرســیارەوە .پرســیاری کرێــکارەکان
ئــەوە بــوو کــە کام یــەک لەمانــە ڕەواییــان
هەیــە :مافــی کرێــکاران بــۆ بەرگــری
کــردن لــە پیشــەکانی خۆیــان یــان خــۆ
مافــی خاوەندارێتــی تایبەتــی خاوەنــدار
کــە لــە ڕێگــەی سووبســیدی دەوڵەتــی و
چەوســاندنەوەی کرێکارانــەوە بەدەســت
هاتــووە؟ چاالکــی سیاســی ڕاســتەوخۆ و
پێشــێل کردنــی مەنتقــی خاوەندارێتی تایبەت
یەکێــک لــە تاکتیکــە ســەرەکییەکان بــووە
کــە لــە الیــەن زۆرێــک لــەو کەســپ و
کارانــەی کرێــکاران وەریانگرتوونەتــەوە ،بــۆ
بەدەســتهینانی مۆڵــەت و متمانــەی یاســایی
بــەکار هێنــراوە ،کەســپ و کارگەلێــک
کــە درووشــمی "داگیــرکاری ،بەرخــۆدان
و وەربەرهێنــان" سەرچەشــنی ئــەوان بــووە.
کاتێــک لــە ڕائــۆ کلێرمەنیــان پرســی کــە
زیاتر لە بیســت و پێنج ســاڵ لەو کارگەیەدا
کاری کردبــوو ،بۆچــی ئەندامانــی جڤاکــی
خۆجێیــی پێویســتە بەرگــری لــە بەردەوامــی
کارکــردن لــە کارگــەی زانۆنــدا بکــەن ،لــە
وەاڵمــدا وتبــووی " :لەبــەر ئــەوەی کــە ئــەم
کارگەیــە هــی خەڵکــە و ئێمــە بەرگــری لــە
کارەکانمــان دەکەیــن".
لــەو ڕۆژەوەی کــە کرێــکاران دەســتیان
بەســەر زانۆنــدا گرتــووە ،داواکاری
بەردەوامیــان ئــەوە بــووە کــە خاوەندارێتــی
ناوەندەکانــی کەســپ و کار دەبــێ بــە
کرێــکاران بســپێردرێت .لەگــەڵ ئەوەشــدا،
هاوتەریــب لەگــەڵ ئــەم داخوازییــەی
کرێکاراندا خەباتێکی دیکەشــیان خســتووەتە
ڕێ :ئــەوان لــە ڕێــی چاالکییــە سیاســییە
بێهەژمارەکانــی خۆیانــەوە هەوڵیــان دا کــە
دادگای فیــدراڵ ناچــار بکــەن تاوەکــوو
فاســینپەت (کارگــەی بــە بــێ خاوەنــکار)
بــە یاســایی بناســێت.
پێویســتیی خۆبەڕێوەبەرێتییەکــە ئــەوە
بــووە کــە کرێــکارەکان بــۆ بەرگریکــردن
لــە کارگەکەیــان خۆیــان ڕێکبخــەن.
بڕبــڕەی پشــتی جوواڵنــەوە ڕادیکاڵــەکان
و بەردەوامبوونــی وەبەرهێنــان لــە زانۆنــدا
هــەر ئــەم بەرگریکردنــە بــووە لــە خۆیــان
لــە بەرامبــەر هێرشــە تووندوتیژەکانــدا  .لــە
مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵەدا دەوڵــەت زۆر
کاردانــەوەی تووندوتیــژی لــە خــۆی نیشــان
داوە و جۆرەهــا تاکتیکــی بــۆ دەرکردنــی
کرێــکارەکان لــە کارگەکــە بەکارهێنــاوە.
دەوڵــەت تاکــوو ئێســتاکە پێنــج جــار پۆلیســی
هێناوەتــە مەیــدان بــۆ چۆڵکردنی کارگەکە.
دواییــن هەنگاویشــی بــۆ وەدەرنانــی
کرێــکاران لــە ٨ی ئاپریلــی ٢٠٠٣دا بــوو
کــە لەگەڵیــدا زیاتــر لــە  ٥هــەزار کــەس
لــە خەڵکــی نێئۆکێــن بــۆ پشــتیوانی لــەم

کارگەیــە هاتنــە ســەر شــەقامەکان .لەگــەڵ
ئەوەشــدا هەڕەشــەیان لــە کرێــکارەکان کــرد
و هێرشــیان کــردە ســەریان .لــە مارســی
٢٠٠٥دا گرووپێکــی چوارکەســی هێرشــیان
کــردە ســەر ژنــی یەکێــک لــە کرێــکارەکان
و ئەویــان ڕفانــد .بــە زۆر ئەویــان خســتە
نــاو ترۆمبێلێکــی فــۆرد فالکۆنــی
ســەوزەوە -هەمــان ئــەو مۆدیلــەی کــە هێــزە
ئەمنییەتییــەکان لــە ســەردەمی دیکتاتــۆری
(خۆرخــێ ڕافئاویــدال) بــۆ ڕفاندنــی
چاالکانــی سیاســی کەڵکیــان لێوەردەگــرت-
تاوەکــوو بــە زیندووکردنــەوەی بیــرەوەری
تووندوتیژیــی هێــزە نیزامییەکانــی ئــەو
ســەردەمە پەیامێکــی تۆقێنــەر بگەیەنــن.
ئــەم ژنەیــان ئەشــکەنجە کردبــوو و بــە چەقــۆ
لــە ڕوخســار و دەســت و ســنگیان دابــوو.
لــە جەرگــەی تــەواوی ئــەم ڕووداوانــەدا،
کرێــکارەکان بــە یەکدەنــگ واڵمیــان
دەدایــەوە کــە دەســت هەڵناگــرن لــە مافــی
ڕەوای خۆیــان بــۆ بەرگریکــردن لــە خۆیــان
و کارگەکەیــان.
لــە ئۆکتۆبــەری ٢٠٠٥دا فاســینپەت لــە
شــەڕێکی یاســاییدا بــراوە بــوو و دادگای
فیــدراڵ ناچــار بــوو ئــەم کارگەیــە لــە
ڕووی یاســاییەوە بــە فەرمــی بناســێت و
چاالکییەکانــی بــۆ مــاوەی ســاڵێک بــە
یاســایی ڕابگەیەنێــت .لــە ئۆکتۆبــەری
٢٠٠٦دا و لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی کاتــی
چۆڵکردنــی کارگەکــە ،ئەنجوومەنــی
کرێــکاران بڕیاریــدا جارێکــی تــر هێزەکانــی
خــۆی تەیــار بــکات .لــە ٢٠ی ئۆکتۆبــەری
٢٠٠٦دا کرێــکارەکان لــە شــەڕێکی یاســایی
درێژمــاوەدا ســەرکەوتوو بــوون و  ئــەم جارەیان
دەوڵــەت چاالکییەکانــی فاســینپەتی بــۆ
مــاوەی ســێ ســاڵ بــە فەرمــی ناســی.
چینــی کرێــکاری ئەرژەنتیــن ســەرکەوتنی
کاتیــی زانۆنیــان جــەژن گــرت .ئەمجارەکــە
فاســینپەت بــەم مۆڵەتــە یاســاییە
نوێیــەوە دەیتوانــی ســەرنجی خــۆی
لەســەر پالنداڕێــژی بــۆ وەبەرهێنــان چــڕ
بکاتــەوە ،دۆخــی کارکــردن باشــتر بــکات
و پــڕۆژە کۆمەاڵیەتییەکانــی خــۆی
بەرفــراوان بــکات .زانــۆن بــۆ ڕێزلێنــان لــەم
ســەرکەوتنە بەرنامەگەلێکــی جیــاوازی
بەڕێــوە بــرد .یەکێــک لەوانــە ئــەوە بــووە
کــە بانگهێشــتی کرێکارەکانــی تریشــی
کــردووە بــۆ ئــەوەی ســەردانی زانــۆن بکــەن
و بــە چــاوی خۆیــان ببینــن کــە خۆیــان بــە
بــێ خاوەنــکار و بەڕێوەبــەر دەتوانــن کار
بکــەن .ئەنجوومەنــی کرێکارانــی زانــۆن
گەیشــتوون بــەو ئەنجامــەی کــە ئێســتاکە
لــە پێگەیەکــدان بتوانــن لــەم ئەزموونــە پێنــج
ســاڵە لــە خۆبەڕێوەبەریــدا شــتگەلێکیش
فێــری کەســانی تــر بکــەن.
خۆبەڕێوەبەری کرێکاران
چەمکــی "خۆبەڕێوەبــەری" لــە دەســتەواژەی
ئیسپانی " "auto-gestiónوەرگیراوە و
بــەم واتایــە دێــت کــە کۆمــەڵ یــا گرووپێــک
دەتوانێــت خــۆی لەمــەڕ کاروبارەکانــی خۆی
بڕیــار بــدات؛ بەتایبەتیــش ئــەو بڕیارانــەی
کــە پەیوەنــدی بــە پڕۆســەی پالنداڕێــژی و
بەڕێوەبەرێتییــەوە هەیــە .کرێکارانــی زانــۆن
شــێوازێک لــە خۆڕێکخســتنیان بەدیهێنــاوە
کــە تێیــدا دەرکردنــی تــەواوی بڕیــارەکان
لــە ئەســتۆی کرێکارەکانــە .بــەم شــێوەیە،
ناوەنــدە خۆبەڕێوەبــەرە کرێکارییــەکان لــە
ئەرژەنتیــن تۆوێــک دەچێنــن کــە نەوەکانــی
داهاتــوو بتوانــن مەنتقــی ســەرمایەداری
تێــک بشــکێنن و مەنتقیــک بخوولقێنــن
کــە بــە پێــی ئــەو وەبەرهێنــان بــۆ
کۆمەڵگــە ئەنجــام دەدرێــت ،نــەک بــۆ
بەدەســتهێنانی قازانــج ،مەنتقێــک کــە بــە
پێــی ئــەو کرێــکاران لــە جیاتــی ئــەوەی کــە
بچەوســێنەوە ،بەهێزتــر دەبــن .زانــۆن بەشــێکە
لــە بزووتنــەوەی داگیرکردنــی ناوەندەکانــی
کەســپ و کار ،بزووتنەوەیــەک کــە
بەدیلــە دیموکراتیکــەکان و خۆبەڕێوەبــەری
کرێکارانــی بــە کــردەوە دەســتەبەر کــردووە.
کەســپ و کارە خۆبەڕێوەبەرەکانــی
ئەرژەنتیــن یەکجــار فرەچەشــنن و هــەر
کامەیــان مۆڵەتــی یاســایی تایبــەت بــە
خۆیــان هەیــە و شــێوەیەکی تایبــەت لــە
ڕێکخســتنیی وەربەرهێنانیــان گرتووەتــە
بــەر .بەنزیکەیــی لــە هەمــوو نموونەکانــدا
کرێــکاران دەســتیان گرتــووە بەســەر ئــەو

کەســپ و کارانــەدا کــە لــە گەرمــەی
قەیرانــی دارایــی ئەرژەنتیــن لــە ســاڵی
٢٠٠١دا بەجێهێڵرابــوون و خۆیــان ئەرکــی
بەڕێوەبردنیــان گرتوونەتــە ئەســتۆ .لــە
زۆربــەی حاڵەتەکانــدا ،خاوەنــدارەکان
وەبەرهێنانیــان ڕاگرتبــوو ،حەقدەســتیان نەدەدا
و مایەپــووچ ببــوون .لەمــڕووەوە ،بڕیــاری
کرێــکارەکان بــۆ دەســت گرتــن بەســەر
کارگەکانــی خۆیانــدا لــە پێویســتییەکەوە
ســەرچاوەی دەگــرت و نــەک لــە پشتبەســتن
بــە جۆرێــک لــە ئایدۆلــۆژی .لەڕاســتیدا ئەم
نیگەرانییــە ئاشــکرایە کــە چــۆن دەکرێــت
بەرگــری لــە کاری کرێــکارەکان بکرێــت،
پاڵنــەری ســەرەکی دەستبەســەراگرتنی
کارگــەکان و وەگەڕخســتنەوەی وەبەرهێنــان
بــوو بــە بــێ بوونــی بەڕێوەبــەر یــان خاوەنــدار.
داگیرکردنــی کارگــەکان لــە بەســتێنی
گەشــەی بێــکاری ،نەمانــی ســەرمایە
و مایەپــووچ بوونــی کار و پیشــەکاندا
ڕووی دا .ئەرژەنتیــن لــە ســاڵی ٢٠٠١دا
لەگــەڵ دژوارتریــن قەیرانــی ئابــووری
خۆیــدا ڕووبــەڕوو بوویــەوە .ڕێــژەی بێــکاری
گەیشــتبوویە بەرزتریــن ئاســتی خــۆی،
زیاتــر لــە  ٢٠لــە ســەدی خەڵــک بێــکار
ببــوون و  ٤٠لەســەدی تریشــیان چیتــر
توانایــی دۆزینــەوەی کارێکــی گونجاویــان
نەبــوو .ئەرژەنتیــن کــە یەکێــک لــە
جەمســەرەکانی پیشەســازیی ئامریــکای
التینــە ،لــە نێــوان ســااڵنی  ٢٠٠١و ٢٠٠٢
بــۆ دابینکردنــی بژێــوی خەڵکەکــەی بــە
تــەواوی لــە ژێــر گوشــاردا بــوو و نزیکــەی
 ٥٣لەســەدی دانیشــتوانەکەی لــە ژێــر هێڵــی
هــەژاری ژیانیــان بەســەر دەبــرد .لــە ســاڵی
٢٠٠٦دا ئاســتی بێــکاری لەســەر ڕێــژەی
لەســەدا ١٢٬٥بــە جێگیــری مایــەوە   و
نزیکــەی  ٥٬٢ملیــۆن کــەس کــە پێشــتر
نەیاندەتوانــی کارێــک بــە حەقدەســتی
گونجــاوەوە بدۆزنــەوە ،ئەمجــار دەیانتوانــی
پێداویســتییەکانی خۆیــان لــە مانگــدا دابیــن
بکــەن.
بەدیهاتنــی پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی نــوێ
لــە بەســتێنی خۆبەڕێوەبــەری کرێکارانــدا
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەدا کــە کرێــکاران
بــە بــێ بوونــی بەڕێوەبــەر و خاوەنــکار
دەســتیان بــە وەبەرهێنــان کــرد ،پەیوەندییــە
ناوخۆییەکانــی نــاو کارگەکەیان ســەرلەنوێ
داڕشــتەوە و ڕیزبەندیــی ڕێکخراوەیــی ،نامــۆ
بــوون و چەوســاندنەوەیان ســڕییەوە .بــەر لــە
دەستبەســەراگرتنی کارگەکــە لــە الیــەن
کرێکارانــەوە ،مەنتقــی وەبەرهێنــان ئامانجــی
بــە لووتکــە گەیاندنــی ســوودی کارگەکــە
بــوو ،ئەویــش لــە ڕێگــەی کەمکردنــەوەی
حەقدەســتەکان بــۆ النیکەمــی حەقدەســت،
لــە
هەندێــک
پشتگوێخســتنی
ســتانداردەکانی پاراســتن و هەروەهــا زەخــت
خستنەســەر کرێــکاران بــۆ کارکردنــی
زیاتــر .بــەم شــێوەیە ،بــە کەمتریــن هێــزی
کاری وەرگیــراوەوە ،وەبەرهێنانیــان لــە
بەرزتریــن ئاســتیدا ڕادەگــرت.
لــە دوای یەکگرتنــی کرێــکاران و
دەستبەســەراگرتنی کارگەکــە لــە الیــەن
ئەوانــەوە ،ئــەم مەنتقــە بە تەواوی ئاڵوگۆڕی
بەســەردا هــات .پەیوەندییــە ناوخۆییەکانــی
نــاو کارگەکــە بەکۆمــەڵ کــرا و کلتورێکی
نــوێ هاتــە ئــاراوە :کلتــوری هاوڕێیەتــی
(.)camaraderie
ماتــە (جۆرێــک خواردنــەوەی فۆلکــۆرە
هاوشــێوەی چــا) و کۆمــدۆر (ســاڵۆنی
ڕۆڵێکــی
کارگەکــە)
نانخواردنــی
گرینگیــان لــە بەدیهاتنــی ئــەم پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــە نوێیــەدا گێــڕا .یەکەمیــن
یاســای نوێــی ئەنجوومەنــی کرێــکاران ئــەوە
بــوو کــە کرێــکاران ئــازاد بــن لــەوەی کــە لــە
کاتــی کارکردنــدا لەســەر هێڵــی وەبەرهێنــان
ماتــە بخۆنــەوە .ماتــە یەکێکــە لــە
کۆڵەکەکانــی کلتووریــی ئەرژەنتیــن :ئــەم
خواردنــەوە گەرمــە بــە شــێوەی بەکۆمــەڵ و
لــە کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــدا ئامــادە دەکرێــت
و دەخورێتــەوە .بەپێــی ڕاپۆرتــی کرێکارەکان
خواردنــەوەی ماتــە نــەک هــەر بزاڤــی کاری
ئەوانــی هێواشــتر نەکــردەوە ،بەڵکــوو بــوو
بــە هــۆی ئــەوەی کــە کرێــکارەکان لێــک
نزیکتــر ببنــەوە و لــە ژینگەیەکــی ئارامــدا
کێشــەکانی ســەرکار لەگــەڵ یەکتــردا بــاس
بکــەن.

دۆخــی کار بەرلــەوەی کــە کرێــکارەکان
بەڕێوەبردنیــی بگرنــە ئەســتۆ ،بــە جۆرێــک
بــوو کــە هەمــوو مانگێــک بەشــێوەی
مامناوەنــد لــە نێــوان بیســتوپێنج تاکــوو
ســی ڕووداوی نەخــوازراو ڕوویــدەدا و ســاڵی
کرێکارێکیــش گیانــی خــۆی لەدەســت دەدا.
لــە کاتــی دەستبەســەراگرتنی زانۆنــەوە
ڕووداوەکانــی شــوێنی کار گەیشــتووەتە
کەمتریــن ئاســتی خۆیــان و تەنیــا چەنــد دانە
ڕووداوی بچــووک ڕوویانــداوە .یەکێــک لــە
کرێــکارەکان دەڵێــت" :کاتێــک خاوەنــدار
بوونــی هەبــێ ،مــرۆ بــەردەوام نیگــەران و
لەژێــر گوشــاردایە .بــە بــێ بوونــی بەڕێوەبــەر
باشــتر کار دەکرێــت و دەتوانرێــت ئاگایانــە
بەرپرســیارێتی زیاتــر لــە ئەســتۆ بگیردرێــت".
ڕێکخستن و سەندیکالیزم
بەڕێوەبــەری پێشــوو ،کرێکارەکانــی لــە
یەکتــر جیــا دەکــردەوە و بــەم شــێوەیە
ئەوانــی بەرامبــەر بــە یــەک نامــۆ دەکــرد.
ئــەو یاســایەکی دەرکردبــوو کــە بــەو پێیــە
کرێکارەکانــی هــەر هێڵێکــی وەبەرهێنــان
ناچاربــوون یونیفۆرمێکــی ڕەنگیــی تایبــەت
بــە بەشــەکەی خۆیــان لەبــەر بکــەن و
لەگــەڵ یەکتــردا تێکەڵییــان نەبێــت .بــۆ
نموونــە کرێکارانــی هێڵــی شــین بۆیــان
نەبــوو لەگــەڵ کرێــکارە بێجــی پۆشــەکان
قســە بکــەن .کرێــکاران نەیاندەتوانــی بــە
ئــازادی لــە هۆڵەکانــی نانخواردنــدا لەگــەڵ
یەکــدی بدوێــن ،هاموشــۆی ژوورەکانــی
تــر بکــەن و یــان ئەوەتــا لــە ڕێــڕەوی
بەشــەکانی تــری کارگەکــەوە بێنــە نــاو
کارگــەوە .نامــۆ بوونــی کرێــکاران لەگــەڵ
یەکتــردا کەرەســەیەک بــوو بــۆ کۆنتــڕۆڵ
کردنیــان کــە ڕێگــەی نــەدەدا کرێــکاران
بۆخۆیــان یەکێتییەکــی ســەربەخۆ بــەدەر لــە
بەرژەوەنــدی کارگەکــە بەدیبهێنــن.
کارلــۆس ویالمۆنــت یەکێــک لــە کرێــکارە
ئاســاییەکانی زانــۆن ،لــە کۆتاییەکانــی
دەیــەی نــەوەددا بــۆ ســەرکەوتن لــە
هەڵبژاردنــی یەکێتــی ناوخۆیــی کارگەکەدا
دەســتی دابوویــە ڕێکخســتنێکی نهێنــی.
"ئــەو کات زۆر بــە زەحمــەت دەکــرا بچیتــە
نــاو یەکێتــی کارگەکــەوە ،چوونکــە
ناچــار بوویــن بــە نهێنــی چاالکــی
بکەیــن .سیســتەمی کارگەکــە یەکجــار
ســەرکوتگەر بــوو .ئیزنیــان نــەدەدا کــە
ســەردانی بەشــەکانی تــر بکەیــن ،لەگــەڵ
کرێکارەکانــی تــردا قســە بکەیــن و
یــان تەنانــەت بــە ئــازادی تەوالێتــەکان
بەکاربهێنیــن .زۆربــەی کاتــەکان ناچــار
بوویــن بــە دزییــەوە نووســراوەگەلێک لــە
کافەتریاکانــدا ئاڵوگــۆڕ بکەیــن و یــان لــە
کاتــی تێپــەڕ بــوون بــە بــەردەم بەشــەکانی
یەکتــردا ،بــە نهێنــی لەگــەڵ یەکــدی
کاتــی هەڤدیتــن دیاریبکەیــن .بــەاڵم ئێمــە
ڕێگەگەلێکمــان دۆزییــەوە کــە دەتوانــرا
خــۆ لــە چاوەدێــری تووندوتۆڵــی خاوەنــکار
و یەکێتییــە بوروکراتیکەکــەی بدزینــەوە".
یەکێــک لــەم ڕێگایانــە دامەزراندنــی
تیپــی دووگۆڵــی سیرامیکســازەکان بــوو.
کرێــکارەکان لــەو هەالنــەی کــە لــە کاتــی
ڕاهێنــان ،یــاری و خولــە جۆراوجۆرەکانــدا
بــەدی دەهــات کەڵکیــان وەردەگــرت و پالنیان
دادەڕشــت بــۆ ســەرکەوتنی کرێکارانــی
هێڵــی وەبەرهێنــان لــە یەکێتییەکــەدا.
پێشــخانی خەبــات لــە زانۆنــدا دەگەڕێتــەوە
بــۆ پێــش دەسبەســەراگرتنی کارگەکــە.
بزووتنــەوەی کرێکارانــی ئاســایی لــە
کۆتایــی ســاڵی ١٩٩٨دا توانــی ببێتــە
بــراوەی هەڵبژاردنــی یەکێتیــی ناوخۆیــی و
یەکێتییــە بوروکراتیکــە کۆنەکــەی پێشــتر
کــە تایبــەت بــوو بــە کەســانی ئاســت بــەرزی
کارگەکــە ،بخاتــە الوە .ســاڵی ٢٠٠٠
کۆمەڵێــک نوێنــەر لــە نێــوان کرێکارانــی
ئاســاییدا لــە هەڵبژاردنــی پارێزگاکــەدا
ســەرکەوتن و چوونــە نــاو یەکێتــی
سیرامیکســازانی نێئۆکێــن .هــەر لــەم
کۆتاییانــەدا یەکێتــی سیرامیکســازانی
نێئۆکێــن بڕیاریــدا کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری
لــە یاســاکانی خۆیــدا بەدیبهێنێــت و یاســا و
پێــڕەوی دیموکراتیکتــری ڕۆنــا.
لــە قســەی زۆرێــک لــە کرێکارەکانــەوە
ئامــاژە بــەوە دەکرێــت کــە هەوڵــی

کرێــکارەکان بــۆ ســەرکەوتن لــە هەڵبژاردنــی
یەکێتییەکــەدا یارمەتیــدەر بــوو بــۆ گەیشــتن
بــە ئاســتی پێویســت لــە ڕێکخراوبــوون بــۆ
دەستبەســەراگرتنی کارگەکــە .عومــەر
ویالبالنــکا لــە وتوووێژێکیــدا کــە لەگــەڵ
یەکێــک لــە ڕێکخەرانــی کرێــکاری
لــە بۆینــس ئایرێســی گــەورەدا بوویەتــی،
پێداگــری لەســەر گرینگــی ڕێکخراوبوونــی
کرێــکاران لــە چوارچێــوەی یەکێتییەکانــدا
دەکات" :زانــۆن بۆیــە بــوو بــە زانــۆن،
چونکــە کرێــکاران توانییــان یەکێتــی
ناوخۆیــی کارگەکــە بگرنــە دەســت .ئەگــەر
ئــەو کاتــە یەکێتییەکەمــان نەگرتبایەتــە
دەســت ،کرێــکارەکان نەدەبوونــە خاوەنــی
زانــۆن .کرێکارانــی زانــۆن لــە یەکێتییــە
ناوخۆییەکــە و وتووێــژ لەگــەڵ کرێکارانــی
تــردا گەلێــک شــت فێــر بــوون".
لــە ســاڵی ٢٠٠٠دا ،مردنــی دانیێــل فــراس،
کرێکارێکــی بیســت و دوو ســااڵن کــە لــە
هێڵــی وەبەرهێنانــدا کاری دەکــرد ،کەشــی
یەکێتییەکــەی یەکجــار گــرژ و ئاڵــۆز کــرد.
کارگەکــە هیــچ پەرەســتار و ئۆتۆمبێلێکــی
فریاکەوتنــی نەبــوو و نەبوونــی ئــەم
یارمەتییــە ســەرەتاییە پزیشــکییانە بــووە
هــۆی مردنــی فــراس .کرێــکارەکان
هەشــت ڕۆژ مانیــان گــرت و کارگەکەیــان
ناچــار کــرد ئۆتۆمبێلێکــی فریاکەوتــن بــۆ
کارگەکــە دەســتەبەر بــکات .ماوەیەکــی
کــەم دوای دەستبەســەراگرتنی کارگەکــە،
لەوحــی
کۆمەڵێــک
کرێــکارەکان
ســیرامیکیان بــۆ ڕێزگرتــن لــە بیــرەوەری
فــراس درووســت کــرد ،بــۆ وەبیرهێنانــەوەی
هاوڕێیــەک کــە دۆخــی چەوســێنەرانەی
کارگەکــە بــوو بــە هــۆی گیانلەدەســتدانی.
ئــەوان ئــەم لەوحانەیــان لــە کۆمەڵــە بەشــێکی
جیــاوازی کارگەکــە هەڵواســی تاوەکــوو
وەبیرهێنەرەوەی ئەو چارەنووســە نەگریســە بن
کــە چاالکــی ڕاســتەوخۆ و ڕێکخراوبوونــی
کرێــکاران کۆتایییــان پــێ هێنــا.
تــام وێتــزل لــە وتارێکــدا بــە نــاوی
ناوەنــدە
و
کرێــکاران
"ڕزگاری
خۆبەڕێوەبــەرەکان" دەنووســێت" :ئەگــەر
بڕیــار بێــت کۆمەڵگەیــەک بخووڵقێنیــن
کــە تێیــدا مــرۆڤ ڕاســتەوخۆ بەڕێوەبردنــی
ژیانــی خــۆی لــە ئەســتۆ بێــت و لەهــەر
پیشەســازییەکدا کرێــکاران خۆیــان بەڕێــوەی
ببــەن ،ئــەوا پڕۆســەی ئــەم خۆبەڕێوەبەرییــە
دەبــێ لــە هەنــاوی ڕیکخــراوە بەکۆمــەڵ
کرێکارانــەوە
خۆبەڕێوەبەرەکانــی
و
ســەرهەڵبدات"   .خەباتــی کرێــکاران بــۆ
گرتنــە دەســتی یەکێتییەکــە بەســتێنێکی
بــۆ ڕێکخســتنی خەبــات لــە نــاو دڵــی
کۆمەڵگــەی ســەرمایەدارانەدا خوولقاندبــوو
و بــووە هۆکارێــک تاکــوو ئــەوان بــڕوا بێنــن
بــە توانایــی و هێــزی خۆیــان لــە بەڕێوەبردنــی
کاروبارەکانــدا.
یەکێتــی سیرامیکســازانی نێئۆکێــن
هەروەهــا ڕۆڵێکــی گرینــگ لــە
ڕێکخســتنی فاســینپەتدا دەگێــڕێ،
لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە کرێکارانــی ســێ
کارگــەی سیرامیکســازی تریــش لــەم
یەکێتییــەدا ئەندامــن و ئــەم کارگەیــە
هێشــتاکەش لــە ژێــر چاوەدێــری خاوەنــکار
دایــە و بــە پێــی ڕێســاکانی ســەرمایەداری
کار دەکات .ئــەم یەکێتییــە ســاڵی پێشــوو
یاســایەکی نوێــی پەســەند کــرد کــە "نۆســترا
لوچــا" ،ڕۆژنامــەی ناوخۆیــی زانــۆن بــە
پڕۆژەیەکــی شۆڕشــگێڕانە نــاوی بــرد.
بــە پێــی ئــەم یاســا نوێیــە ،حەقدەســتی
نوێنەرانــی یەکێتییەکــە و کرێکارانــی
ئاســایی یەکســان دەبێــت ،ناوەنــدی ســەرەکی
ڕێکخســتن هەمــان کۆمەڵــەی گشــتی
دەبێــت و پەیوەســت بــوون بــە یەکێتییەکــە و
پێدانــی حەقــی ئەندامێتــی ،هەردووکیــان بــە
شــێوەی دڵخــواز دەبــن.
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ڕیکالمیــان بــۆ کەناڵــە تەلەفیزیۆنییــە
خۆجێیــەکان درووســت کــردووە .هەروەهــا
کرێکارەکانــی کارگەکــە هەرخۆیان ئەرکی
فیلــم هەڵگرتــن لــە کۆنســێرتە گەورەکــەی
گرووپــی "ڕاتــا بالنکا"یــان گرتــە ئەســتۆ.
لــەوەش گرینگتــر ،بەشــی پەیوەندییــە
گشــتییەکانی کارگەکــە هەوڵــی داوە
بــۆ پتەوترکردنــی پەیوەندییــەکان کۆمەڵــە
چاالکییەکیــش لــە ناوخــۆی کارگەکــەدا
بەڕێــوە ببــات .هەواڵنامــەکان بەســەر
هەمــوو کرێکارەکانــدا بــاو دەکرێنــەوە
تاکــوو ئەوانیــش لــە دواییــن کێشمەکێشــە
یاســاییەکانی کارگەکــە و هەروەتــر
هەواڵــە تایبەتەکانــی هێڵــی وەبەرهێنــان،
دواییــن هەواڵــە دارایــی و هەواڵــی بەشــە
جۆراوجۆرەکانــی تــر ئــاگادار بــن .ســەرەڕای
هەمــوو ئەمانــەش ،هێشــتاکە بــۆی هەیــە
کــە ئــەم جــۆرە چاالکییانــە زیاتــر بکرێــن.

دریژه ی  :کارگەیەک بە بێ
خاوەنکار

پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە دیموکراتیکەکان
کارلــۆس ســاودرا ،یەکێــک لــەو
کرێکارانــەی کــە زیاتــر لــە دە ســاڵە
لــە یەکێــک لــە هێڵەکانــی ڕووکــەش
کردنــی کارگەکــەدا کاری کــردووە،
دەڵێــت کــە هەمــوو کرێــکارەکان لەگــەڵ
یەکــدا یەکســانن" :کرێــکاران بڕوایــان
وایــە کــە ســەرجەم بڕیــارەکان دەبــێ لــە
ئەنجوومەنــی گشــتیدا پەســەند بکرێــن و
ئــەم ئەنجوومەنــە تەنیــا ژێــدەری فەرمــی
کارگەکەیــە .چیتــر نابێــت وەک شــێوازی
بەڕێوەبەڕێتــی پێشــوو بڕیــاردان لــە دەســت
بەڕێوەبــەرەکان ،ئەندامانــی یەکێتییەکــە
یــان تاقــە نوێنەرێکــدا بێــت" .حەقدەســتی
ســەرجەم کرێکارانــی زانــۆن یەکســانە
و تەنیــا نموونــەی ئاوارتــە لێــرەدا ،ئــەو
بڕەپــارە کەمەیــە کــە وەک حەقدەســتی
پێشــەنگایەتی دەدرێــت بــە کەســانێک
کــە لــە بەرامبــەر خاوەنــکاری پێشــوو و
دەرکردنــی کرێکارانــدا ڕاوەســتانەوە و لــە
دەستبەســەراگرتنی کارگــە و پاراســتنیدا
بەشــدار بــوون.
بابەتــی
لــە
زانــۆن
کرێکارانــی
دامەزراندنــی کرێکارانــدا تێڕوانینێکــی
تــەواو سیاســییانەیان هەیــە .ئــەم
کارگەیــە لــە ئێســتادا  ٤٧٣کرێــکاری
هەیــە کــە زیاتــر لــە  ٢٣٠کەســیان لــە
دوای دەستبەســەراگرتنی کارگەکــەوە
دامــەزراون .لــە دوای دەستبەســەراگرتنی
کارگەکــە ،ئــەو کرێکارانــەی کــە پێشــتر
دەرکرابــوون دیســانەوە گەڕێندرانــەوە بــۆ ســەر
کارەکانیــان .پــاش ماوەیــەک کرێــکارەکان
هەوڵیانــدا هەلــی کاریــی نــوێ بــۆ کەســانی
دیکــەش بڕەخســێنن و بــۆ ئــەم مەبەســتە
لەگــەڵ ڕێکخــراوی کرێکارانــی بێــکاری
"پیکتــرۆ" هاوکاریــان کــرد.
کرێــکارەکان بــۆ ڕێکخســتنی وەبەرهێنــان
و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کارگەکــە لــە
شــێوازێکی نــوێ بــۆ دەســتەبەرکردنیی
هاوئاهەنگــی کەڵکیــان وەرگــرت .بــە
جۆرێــک کــە هــەر هێڵێکــی وەبەرهێنــان
بــە گرووپێــک دادەنرێــت و هــەر
گرووپێکیــش دەبــێ مــاوەی جارێــک بــە
هەڵبــژاردن کەســێک وەکــوو ڕێکخــەری
خــۆی هەڵبژێرێــت .ئــەم کەســانە،
بابــەت ،هــەواڵ و کێشــەی بەشــەکانی
خۆیــان لــە کۆبوونەوەیەکــدا لەگــەڵ
ڕێکخەرەکانــی دیکــەدا پارڤــە دەکــەن
و هەواڵــی گرووپەکانــی دیکــەش بــە
گرووپەکــەی خۆیــان دەگەیەنــن .ســەرەڕای
ئــەوەش کرێکارانــی هــەر دانێکــی کاری
لەگــەڵ یەکتــردا کۆبوونــەوەی هەفتانــە
پێــک دەهێنــن و هەمــوو مانگێکیــش
کۆبوونەوەیەکــی گشــتی لــە کارگەکــەدا
بەڕێــوە دەبــەن .لــە کاتــی بەڕێوەبردنــی ئــەم
کۆبوونەوانــەدا ،وەبەرهێنــان ڕادەگیرێــت
تاکــوو هەمــووان بتوانــن بەشــداری بکــەن
و لــە مــەڕ بابەتگەلــی جۆراوجــۆردا بڕیــار
بــدەن.
هەمــوو مانگێــک بەرپرســێکی نووســینگە،
ڕاپۆرتێکی ورد لەسەر سوود و تێچووەکانی
کارگەکــە ئامــادە دەکات و کرێــکارەکان لــە
کۆبوونــەوە گشــتییەکاندا بڕیــار دەدەن کــە
قازانجــە بەدەســتهاتووەکان چ تێچوویەکیــان
هەبــووە .لــە یەکێــک لــەم کۆبوونەوانــەدا ،بە
هــۆی ئــەوەی کــە ســوودی مانگــی جوونــی
 ٢٠٠٦لــە ئاســتی چاوەڕوانییــەکان زیاتــر
بــوو ،ئەنجوومــەن بڕیاریــدا کــە هەمــووان
پاداشــتیان پــێ بدرێــت .ســەرەڕای ئــەوەش
کرێــکارەکان بڕیاریانــدا  ١٥کرێــکاری
نــوێ دابمەزرێنــن .پێــوەری دامەزرانــدن،
پێویســتی ئابــووری بنەماڵــەی ئــەو کەســە،
دەروەســتی سیاســی ئــەو بــۆ خەبــات و
ئەزموونــی تەکنیکــی ئــەو بــوو .یەکێــک
لــەم الیەنگرانــە ئــەم پێشنیارەشــی گەاڵڵــە
کردبــوو کــە کرێــکارەکان بــە شــێوەی خولــی
لــە بەشــە جیاوازەکانــدا کار بکــەن تاوەکــوو

الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی
کرێــکاری نــاس بکــەن.

بەڕێوەبردنــی

پێوەندییە ڕەگەزییەکان
لــە ســاڵی ٢٠٠٤دا لــە دوای بەڕێوەبردنــی
کۆنگــرەی نەتەوەیــی لەســەر ڕەگــەز و
یەکســانی کــە لــە شــاری "مــار دێــل
پالتــا" بەڕێوەچــوو ،کرێــکارە ژنەکانــی
کارگــەی زانــۆن کۆمیســیۆنی ژنانیــان
(Comision de Mujeres de
 )Zanonدامەزرانــد .ئــەوان دەســتیان
کــرد بــە باڵوکردنــەوەی هەواڵنامەیەکــی
ناوخۆیــی کــە بەســەر تــەواوی ٤٧٠
کەســەکەی کارگەکــەدا باڵودەکرایــەوە.
ئــەم کۆمســیۆنە ئامانجــی ئەوەیــە کــە
ژنانــی کارگەکــە خاوەنــی کەشــێکی
تایبــەت بــە خۆیــان بــن و لەوێــدا بتــوان
کۆببنــەوە و لــە مــەڕ ئــەو بابەتانــە بدوێــن کە
لــە کۆمەڵگەیەکــی پڕاوپــڕ لــە هەاڵواردنــی
ڕەگەزییــدا ئەزموونــی دەکــەن .زۆرێــک
لــە ژنانــی فاســینپەت ،ڕۆڵێکــی ســێ
ڕەهەندیــان هەیــە کــە لــە پێگــەی ژنێکــی
کرێــکار ،دایــک و چاالکێکــی سیاســییدا
لەگــەڵ کێشــەگەلێک بــەرەوڕوو دەبنــەوە
کــە بــە ناچــار هەمــوو ژنێــک لەگەڵیانــدا
دەســتەویەخەیە .زۆرێــک لــەوان لەو باوەڕەدان
کــە کۆمیســیۆنی ژیــان ،کەشــێکی  
ڕەخســاندووە بــۆ باســکردن لــە تەنــگ و
چەڵەمەکانــی شــوێنی کار ،کێشــەگەلێک
کــە لەگــەڵ البردنــی خاوەنکاریــش
هێشــتاکە بوونیــان هەیــە .وێــڕای ئــەوەش،
کۆمیســیۆنی ژنــان ئەرکێکــی تریشــی
هەیــە کــە ئەویــش دۆزینــەوەی ڕێگەچــارەی
گشــتییە بــۆ ئــەو کێشــانەی لــە کارگەکــەدا
ڕوودەدەن ،لــە بابەتگەلــی سیاســییەوە
بگــرە تــا کێشــەی تایبــەت بــە وەبەرهێنــان.
کۆمیســیۆنی ژنــان ،کۆمەڵێــک چاالکــی
تریشــی هێناوەتــە ئــاراوە ،باڵوکردنــەوەی
مۆمــی ســیرامیکی ڕازاوە لــە ناوەنــدی
شــاردا ،چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ژنانــی
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــی تــردا و
هەروەتــر چاالکیگەلێکــی دیکــەی وەکــوو
پێشکەشــکردنی لێــدوان و وتــاری تایبــەت
لەســەر بابەتــی تووندوتیــژی بنەماڵەیــی
لــە کارگەکــەدا؛ ئــەم وتــارە لــە ٢٥ی
نۆڤەمبــەردا واتــە لــە ڕۆژی جیهانــی
بەرەنگاربوونــەوەی تووندوتیــژی دژ بــە ژنــان
ئەنجــام درا.
فێربوونی سەرلەنوێێ وەبەرهێنان
لــە دوای دەسبەســەراگرتنی کارگەکــە
هیچــکام لــە بەڕێوەبــەران و کەســە
پســپۆڕەکان لــە کارگەکــەدا نەمانــەوە.
کرێکاران جگە لەوەی کە دەبوو ســەرلەنوێ
پڕۆســەی وەبەرهێنــان فێــر ببنــەوە ،هــاوکات
دەبــوو پــێ بنێنــە نــاو کۆمەڵێــک بــوارەوە
کــە وەک باکگراونــد دەچنــە خانــەی
بەڕێوەبەرێتییــەوە ،بوارگەلێکــی وەکــوو
فرۆشــتن ،بەرپرســیارێتی نووســینگە و
پالنداڕێــژی بــۆ وەبەرهێنــان .هــەر بۆیــەش
کرێکارانــی زانــۆن زۆربــەی کات لــەو
ژمێریــار و پارێــزەر و کەســانە هــاوکاری
وەردەگــرن کــە جێگــەی بــاوەڕی ئەوانــن،
بــەاڵم بڕیــارەکان لــە ئەســتۆی ئــەم کەســانە
نییــە .لەمــەڕ بابەتــە تەکنیکییەکانــدا،
ئەنجوومەنــی کرێــکاران بڕیــاردەرە .ئــەم
پســپۆڕانە خولــی تایبەتــی فێرکردنیشــیان
بــۆ کرێکارەکانــی زانــۆن بەڕێــوە بــردووە .بــە
هەمــوو ئەمانەشــەوە ،زۆربــەی هــەرە زۆری
کەســپ و کارە دەستبەســەرداگیراوەکان لــە
الیــەن کرێکارانــەوە ،لەگــەڵ کەمــی هێــزی
پســپۆڕی جــێ متمانــە بــەرەڕوون.
لــە جوونــی ٢٠٠٦دا ئاســتی وەبەرهێنانــی
کارگەکــە گەیشــتە  ٤١٠هــەزار مەتــری
چوارگۆشــە کاشــی ســیرامیک کــە
بەرزتریــن ئاســت بــوو لــە دوای ســەرلەنوێ
وەگەڕخســتنەوەی کارگەکــە .بەرپرســی
هاوئاهەنگــی کاروبــاری وەبەرهێنانــی
کارگەکــە ،فرانسیســکۆ مۆریلــۆ کــە پانــزە

ســاڵە لــە زانۆنــدا خەریکــی کارە دەڵــێ:
"کۆنتڕۆڵــی کوالێتــی ئەرکــی هەمــوو
کرێکارەکانــە" .کارگەکــە توانیوییەتــی
لــە بــازاڕی ناوخۆییــدا کــە ڕوو لــە
گەشــەیە ،زۆر بــە باشــی پێشــبڕکێ بــکات.
کارگــەی ســیرامیکی زانــۆن یەکێــک لــە
گەورەتریــن و ســەردەمییانەترین کارگەکانــی
کاشیســازی ئامریــکای التینــە .خاوەنداری
پێشــووی کارگەکــە زیاتــر لــە هەشــتا
لەســەدی بەرهەمەکانــی هەنــاردە دەکــرد،
بــەاڵم فاســینپەت بەرهەمەکانــی خــۆی لــە
بــازاڕی ناوخۆییــدا دەفرۆشــێ.
کڕیارانی پیشــەیی بە پێی کات تێگەیشــتن
کــە کرێــکاران بەرهەمێکــی هــەرزان و
هــاوکات کوالێتــی بــەرز بەرهــەم دێنــن،
ئەویــش لــە بازاڕێکــدا کــە وەبەرهێنــەرەکان
بــە زۆری بەرهەمەکانــی خۆیــان هەنــاردە
دەکــەن.
زۆرێــک لــە کرێــکارەکان وتوویانــە کــە
دۆخــی یاســایی کارگەکــە بوارێکــی بــۆ
ئــەوان ڕەخســاندووە تاوەکــوو لــە ڕێگــەی
البردنــی نێوەندگیرەکانــەوە کاریگەرییــان
لەســەر بــازاڕ هەبێــت .بەمدواییانــە
فاســینپەت توانیوییەتــی کــە هەمــوو
پســووڵەکانی فــرۆش ،پێــدان و وەرگرتنیــی
خــۆی بــە مــۆری یاســایی کارگەکــەوە
بخاتــە بەردەســت .لەگــە ئەوەشــدا ئــەم
کارگەیــە داهێنانێکــی تریشــی کــردووە کــە
لــە نێــوان کارگەکانــی تــردا بــەو شــێوەیە بــاو
نییــە .ئــەوان ســاڵۆنێکیان بــۆ نمایــش کردنــی
ڕاســتەوخۆی ســیرامیک تەرخــان کــردووە
و کڕیــارەکان دەتوانــن ڕاســتەوخۆ بچنــە
کارگەکــە و بەرهەمــی دڵخــوازی خۆیــان بــە
داشــکاندنەوە وەدەســت بخــەن.
توانامەند کردن-هێزدار کردن
خۆبەڕێوەبــەری بــەو مانایەیــە کــە کاری
وەبەرهێنانی هزری و جەســتەیی بە یەکســان
دابــەش بکرێــت تاوەکــوو هەمــوو ئەندامــەکان
لێــی ببەهرەمەنــد بــن .ئەنجوومەنــی
کارگەکــە هــەوڵ دەدات ئەرکــە هــزری
و جەســتەییەکان بــە شــێوەی خولــی لــە
نێــوان کرێکارەکانــدا دابــەش بــکات .لــە
گەرمــەی بەڕێوەبردنــی کەســپ و کارێکــدا
و لــە هــەوڵ و تەقــەالدا بــۆ ســەرکەوتن لــە
کێشمەکێشــە یاســاییەکاندا ،پالنداڕێژیــی
درێژمــاوە بــۆ وەبەرهێنــان و فێرکردنــی
کەســەکان بــە زۆری وەک پاشــکۆ ســەیر
دەکرێــت .بــەاڵم لــە زانۆنــدا لــە دوای بردنــە
ســەرەوەی تونایــی خــۆی کــە گەشــەی
وەبەرهێنانیشــی بــەدواوە بــوو ،یەکەمیــن
هەنگاوەکانــی بــۆ پالنداڕێــژی و فێــرکاری
هەڵێنــاوە .ئــەم بابەتــەی کــە ســەرجەمی
کرێــکاران بتوانــن لــە فێــرکاری و شــارەزایی
پێویســت بەهرەمەنــد بــن ،بڕیارێکــی تــەواو
سیاســییە.

لەســەر کردنــەوەی کتێبخانەیــەک لــە
نــاو کارگەکــەدا بڕیــار بــدات و بــەم
شــێوەیە کتێبــی تەکنیکــی و فێــرکاری،
مێژوویــی و هتــد…  بــۆ کرێــکارەکان
دابیــن بــکات .ســەرەڕای ئــەوەش وا بڕیــارە
کــە کتێبخانەکــە ببێتــە شــوێنێک بــۆ
خوێندنــەوەی بەکۆمەڵــی کرێــکارەکان
تاکــوو بتوانــن تواناییەکانیــان لــە بــواری
خوێندنــەوە ،نووســین و پێشکەشــکردنی
وتــار لەبــەردەم کۆمەڵــدا ببەنــە ســەرێ.
کۆمەڵێکــی دیکــەش لــە کرێــکارەکان لــە
هەوڵــی ئــەوەدان کــە بــە هــاوکاری لەگــەڵ
یەکێــک لــە زانکــۆ دەوڵەتییەکانــی
نیئۆکێنــدا بــە نــاوی کۆماهــۆ ،خولــی
فێــرکاری بــۆ پالنداڕێژیــی وەبەرهێنــان و
توانــا تەکنیکییــە جۆراوجــۆرەکان بکەنــەوە.
لــە ئێســتادا فاســینپەت لەگــەڵ پەیمانگــە
نەتەوەییەکانــی ئەندازیــاری و ئابووریــی
بۆینــس ئایرێــس و زانکــۆی کۆماهــۆ
هــاوکاری هەیــە.
جــۆرج بێرمــۆدز ،ئەندازیــاری چاوەدێــری
کارگەکــە ئاواتــی ئەوەیــە هەمــوو
دەرفەتــی
فاســینپەت
کرێکارانــی
فێربوونیان بۆ بڕەخســێت" .سەرنجڕاکێشــترین
شــت ئەوەیــە کــە تــەواوی هاوڕێیــان بتوانــن
بــە شــێوەی خولــی لــە ســەرجەم بەشــە
کارییەکانــی کارگەکــەدا کار بکــەن ،فێــر
بــن و لــە بوارێکــی تەکنیکــی تایبەتــدا
ئەزمــوون بەدەســت بێنــن" .هــاوکات دەڵــێ لــە
کارگەیەکــی خۆبەڕێوەبــەردا ،کرێــکارەکان
لــە هەمبــەر باشــترکردنی دۆخــی کارگەکــە
هەســت بــە بەرپرســیارێتی دەکــەن ،بــە بــێ
ئــەوەی کــە بــەردەوام بیــر لــە بەرژەوەنــدی
تاکەکەســی خۆیــان بکەنــەوە" .یەکێــک لــە
باشــییەکانی خۆبەڕێوەبــەری کرێــکاران و
حەقدەســتی یەکســان ئەوەیــە کــە کاتێــک
کرێــکارەکان بەپرســیارێتی کارێــک دەگرنــە
ئەســتۆ بــە مەبەســتی فێربوونــی شــتێکی
نوێیــە نــەک بــۆ بردنــە ســەرەوەی پێگــەی
کاری و حەقدەســتی خۆیــان".

هەڵبەتــە کارەکــە هێنــدەش ســانا نییــە.
ئەنجوومەنــی زانــۆن هێشــتاکەش نەیتوانیــوە
بەشــداری سیاســی هەمــوو کرێــکارەکان لــە
بڕیــاردان و چاالکییەکانــی ســەر شــەقام
دەســتەبەر بکات .هەندێکجار کرێکارە کۆن
و نوێیــەکان ،خواســتێکی ئەوتۆیــان نییــە کــە
لــە دوای تەواوبوونــی کاتــی کارەکەیــان
بەشــداری لــە چاالکییــە سیاســییەکاندا
بکــەن .لێرەدایــە کــە کۆبوونەوەکانــی
یەکترناســین گرینگییەکــی زۆریــان دەبێــت
و یارمەتیــدەرن بــۆ ئــەوەی کــە کرێــکارە
نوێیــەکان تێبگــەن لــە کوێــدا کار دەکــەن،
لەگــەڵ مێــژوو و پێشــینەی خۆبەڕێوەبــەری
کرێکاریــی ئاشــنا بــن و لــەوە تێبگــەن کــە
بۆچــی گرینگــە کرێــکارەکان چارەنووســی
خۆیــان بگرنــە دەســت .فێــرکاری و
کۆمەڵێــک لــە کرێکارانــی فاســینپەت   کۆبوونەوەکانــی یەکترناســین دەتوانــن
ســەرنجیان داوەتــە ســەر باشــترکردنی هاوپشــتی و دەروەســتی زیاتــر بــەدی بێنــن.
داهێنەرانــەی فێرکارییــەکان و یەکێــک
بیرۆکەکانیشــیان
لــە
دامەزراندنــی پێیوەندییە گشتییەکان
کتێبخانەیەکــە .ئەنجوومەنەکــە بەتەمایــە کارگەکــە ڕێــکاری زۆری گرتووەتــە بــەر

تاکــوو دڵنیــا بێتــەوە کــە هەمــوو بەشــەکانی
کار لــە الیــەن کرێــکارەکان خۆیانــەوە ئەنجام
دەدرێــت ،بــە تایبەتیــش بەشــی پێوەندییــە
گشــتییەکانی کارگەکــە .ئەنجومەنــی
گشــتیی کرێــکاران ماوەیەکــی کــەم دوای
دامەزرانیــی ،بڕیاریــدا کۆمیســیۆنێکی
هەواڵگــری دابمەزرێنــێ .گرووپێکــی
بچووکــی کرێــکارەکان ئەرکــی گەیاندنــی
هــەواڵ و کۆمەڵێــک ئەرکــی تریــان گرتــە
ئەســتۆ ،لــە گەیاندنــی هەواڵــی سیاســی
و چاالکییەکانــی زانــۆن بــۆ بەرگــری لــە
خــۆی بــە میدیــا ناوچەییەکانــەوە بگــرە
تاکــوو ئــاگادار کردنــەوەی کرێــکارەکان
لــە دواییــن هەواڵەکانــی کارگەکــە .ئــەم
کۆمیســیۆنە دوای ماوەیــەک گەورەتــر
بوویــەوە ،ئەگــەر لــە پێشــدا گرووپێکــی
بچــووک بــوون کــە کۆمەڵێــک چاالکــی
ســنوورداری وەک ئامادەکردنــی هــەواڵ
و نامیلکــەی ناوخۆییــان هەبــوو ،ئێســتاکە
ئیتــر جەمســەرێکی سیاســی یەکجــار
گرینگــی کارگەکەیــە کــە بەرنامــەی
تایبــەت بــۆ ڕادیــۆ ،ڕۆژنامــە ،وێبســایت و
ڤیدیــۆ ئامــادە دەکات.
"نۆســترا لۆچــا" ڕۆژنامــەی زانــۆن
بــە مەبەســتی فۆکــەس خســتنە ســەر
خەباتەکانــی چینــی کرێــکار ،لــە ســاڵی
٢٠٠٢دا دەســتی بــە کار کــرد .ئــەم
ڕۆژنامەیــە بــە چاپــی ٨هــەزار دانــە
لــە مانگــدا ،یەکێــک لــە فاکتــەرە
ســەرەکییەکانی هاوئاهەنگــی خەباتــە
کرێکارییــەکان لــە ئاســتی نەتەوەییــدا بــوو،
بــەاڵم ســاڵی  ٢٠٠٦بــە هــۆی هەبوونــی
هەندێــک کێشــە لــە بــواری چــاپ و
باڵوکردنــەوەدا ،ڕاوەســتا .بەمەشــەوە،
کۆمیســیۆنی میدیایــی فاســینپەت دەســتی
کــردووە بــە پڕۆژەگەلێکــی نــوێ بــۆ
ئەنجومــەن و کرێــکارەکان.
حەوتوویــەک
هەمــوو
فاســینپەت
دوو پڕۆگرامــی ڕادیۆیــی لــە ڕادیــۆ
خۆجێییەکانــدا بەڕێــوە دەبــات .پرۆگرامەکــە
لەبــارەی هەواڵەکانــی نــاو کارگــەی
زانــۆن ،هەواڵــی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە
خۆجێییــەکان ،وتووێــژ ،پەیوەنــدی گرتنــی
ڕاســتەوخۆی بیســەران و بــاو کردنــەوەی
مۆســیقای ڕاکــە .کۆمیســیۆنی هەواڵگــری
زانــۆن بــە چــڕی هەوڵــی بــۆ ئــەوە داوە
کــە ســەرەڕای پرۆگرامــی ڕادیۆیــی،
بەرنامەیەکــی دەنگی-ڕەنگیــش ئامــادە
بــکات تاکــوو کرێــکارەکان بتوانــن بــە بــێ
یارمەتــی دۆکیومێنتاریســت و بەرهەمهێنەرە
بیانییــەکان ،لــە چیرۆکەکانــی خۆیــان فیلــم
هەڵگــرن و ئێدیتــی بکــەن .گرووپێکــی
ئەنتەرنێتــی بــە نــاوی "گرووپــۆ ئاالویــو"
کــە ئەرکــی ئاڕاســتەکردن و ئەرشــیف
کردنــی چاالکییــە سیاســییەکانیی لــە
ئەســتۆیە ،کۆمەڵێــک خولــی فێــرکاری
بــۆ بەرهەمهێنانــی ڤیدیــۆ لــە کارگەکــەدا
بەڕێوەبــردووە .کۆمەڵێــک لــە کرێــکارەکان
بــۆ بانگەشــەی کۆنســێرتەکانی مۆســیقای
ڕاک کــە بــە بەردەوامــی لــە کارگەکــەدا
بەڕێــوە دەچێــت ،چەنــد دانــە کاری

وەبەرهێنان بۆ کۆمەڵگە
کارگــەی زانــۆن ،وێــڕای بەرهەمهێنانــی
ســیرامیک خــۆی بــە بەرپرســیار زانیــوە
تاوەکــوو کۆمەڵێــک پــڕۆژەی تریــش
بــەرەو پێــش ببــات ،بــۆ وێنــە بەشــینەوەی
ســیرامیک بەســەر ئەنجوومەنەکانــی
شــاردا ،درووســتکردنی مــاڵ بــۆ بنەماڵــە
کرێکارییــەکان ،ســەردانی قوتابیــان
بــۆ کارگەکــە و درووســتکردنی پیتــی
ئەلفوبێــی ســیرامیکی بــۆ قوتابخانــەکان.
عومــەر ویالبالنــکا لــە گفتوگۆیەکــدا دەڵێ:
"یەکێــک لــە درووشــمەکانی ئێمــە ئەوەیــە
کــە دەرگاکانــی ئــەم کارگەیــە بــە ڕووی
خەڵکــدا کراوەیــە .ئێمــە دەرفەتــی ســەردانمان
بــۆ قوتابییــەکان ڕەخســاندووە تاکــوو
لــە نزیکــەوە ببینــن کــە وەبەرهێنــان لــەم
کارگەیــەدا چــۆن ئەنجــام دەدرێــت و تێبگــەن
لــەوەی کــە دەکرێــت کۆمەڵگەیەکــی
دیکــە بخوولقێنــن" .نووســینگەی پەیوەندییــە
گشــتییەکانی کارگەکــە پــڕە لــەو
پۆســتەرانەی کــە قوتابییــەکان بــە دەســتی
خۆیــان نەخشــاندوویانن بــۆ ڕێزلێنــان لــە
کارگەکــە .ســەردانکردنی زانــۆن بــۆ
زۆرێــک لــە قوتابییــەکان ئەزموونێکــی
ســەمەرە و سەرنجڕاکێشــە .ویالبالنــکا
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە قوتابییــەکان
گەلێــک پرســیار گەاڵڵە دەکــەن" .یەکەمین
پرســیارێک کــە دەیکــەن ئەوەیــە بۆچــی
هیــچ بەڕێوەبەرێــک لــە کارگەکــەدا بوونــی
نییــە؟" ئــەم ســەردانانە ڕۆڵێکــی گرینگیــان
لــە ئاگاکردنــەوەی گشــتی لەســەر زانــۆن
هەبــووە ،بــەو پێیــەی کــە زۆربــەی مناڵــەکان
لەکاتــی نانخواردنــدا باســی لێــوە دەکــەن.
لــە ســاڵی ٢٠٠٦دا کرێکارانــی زانــۆن
بــۆ بنەماڵەیــەک کــە لــە ڕووداوێکــی
ئاگرکەوتنــەوەدا ماڵەکەیــان لەدەســتدا بــوو
ماڵێکیــان درووســتکرد و لــە مەڕاســیمێکدا
پێشکەشــیان کــردن .زۆربــەی ئامادەبــووان
لــەوەی کــە بۆخۆیــان نەیانتوانیبــوو ئــەم
کێشــەیە چارەســەر بکــەن ،گەلێــک
خەمگیــن ببــوون .فاســینپەت بڕیــاری دا
خــۆی هەســتێت بــە درووســتکردنی ماڵەکــە.
ئــەوان ئێســتاکە بــەوە گەیشــتوون کــە
کرێــکاران دەبــێ کێشــەکانی خۆیــان بــە بــێ
پشتبەســتن بــە دەوڵــەت ،حیزبــە سیاســییەکان
و ناوەندەکانــی تــر چارەســەر بکــەن ،چوونکــە
دەوڵــەت مەبەســتی نییــە نایەکســانی لەنــاو
ببــات.
زانــۆن کۆنســێرت و پێشــانگەی زۆری
بەڕێوەبــردووە کــە بەشــداری تێیانــدا
بــۆ هەمــووان ئــازاد بــووە .بەڕێوەبردنــی
کۆنســێرتی گــەورە ڕۆڵــی گرینگــی لــە
بەدەســتهێنانی پاڵپشــتی لــە کەســپ و
کارە دەسبەســەرداگیراوەکاندا هەبــووە.
بــەم کارە ئــەوان لــە ســەرەوەی هەواڵەکانــدا
جێدەگــرن ،ئەویــش لــە کاتێکــدا کــە
میدیــاکان خواســتێکی ئەوتۆیــان بــۆ
باڵوکردنــەوەی هەواڵــی تایبــەت بــە کەســپ
و کارە دەسبەســەرداگیراوەکان نییــە .لــە
ســێپتەمبەری ٢٠٠٦دا زیاتــر لــە پانــزە هــەزار
کــەس لــە الیەنگرانــی گرووپــی هێڤــی
مێتاڵــی "ڕاتــا بالنــکا" لــە کۆنســێرتێکدا کــە
لــە ئەنبــاری زانــۆن بەڕێــوە چــوو ،بەشــداریان
کــرد .بەڕێوەبردنــی کــۆی ئــەم کۆنســێرتە
لــە ئەســتۆی کرێکارانــی کارگەکــە بــوو،
لــە درووســتکردنی ســتەیجی گــەورەوە بگــرە
تاکــوو باڵوکردنــەوەی پۆســتەر و فرۆشــی
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ســوودی ئــەو کۆمەڵگەیەیــە کــەوا تێیــدا
دەژیــن ،ئەگەرچــی هــەر ئێســتاکەش
کاشــییە ســیرامیکە بەرهەمهێنــراوەکان
لــە درووســتکردنی مــاڵ ،قووتابخانــە و
نەخۆشــخانەدا بەکاردەهینرێــن .ئامانجــی
هەنووکەیــی فاســینپەت ئەوەیــە کــە لــە
ســوودی بەدەســتهاتووی بــازاڕ ،پــڕۆژە
کۆمەاڵیەتییــەکان بــەرەو پێــش ببــات.

یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ســەرکەوتنی
زانــۆن ئــەوە بــووە کــە توانیوییەتــی خەباتــی
کرێــکاری لەگــەڵ تــەواوی کۆمەڵگــەدا
گــرێ بداتــەوە .ویالبالنــکا پێــی وایــە
کــە بابەتەکــە تەنیــا ئــەوە نییــە کــە
کارگەکــە لــە مەترســیدایە" :یەکــەم شــت
ئەوەیــە کــە ســەرجەمی ئــەم پیشــانە لــە
مەترســیدان ،لەگــەڵ ئــەوەدا تــەواوی ئــەو
کارە بەکۆمەاڵنــەی کــە ئێمــە ئەنجاممــان
داون بــە بــێ ئــەم کارە دەســتەبەر نەدەبــوون،
ئەزموونێــک کــە لــەم پێنــج ساڵەشــدا فێــری
بوویــن لەدەســت دەچــوو ،ئەزموونێــک کــە
بــۆ تــەواوی کرێــکاران لــە ئاســتی نەتەوەیــی
و نێونەتەوەییــدا پڕبایەخــە".
لــە بەشــی چوونــە ژوورەوەی کارگەکــە
کۆمەڵێــک لــە خوێندکارانــی زانکــۆی
هونــەر ،لەوحەیەکیــان بــە پارچــە ســیرامیک
درووســتکردووە کــە مێــژووی خەباتەکانــی
زانــۆن بــاس دەکات .لــە مــاوەی ئــەو
مانگانــەدا کــە کرێــکاران لــە دەرەوەی
کارگەکــە بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتــی
مانیــان گرتبــوو ،هاوســێکان  ،خوێنــدکاران
و کرێکارانــی بزووتنــەوەی پیکتــرۆ
پاڵپشــتی خۆیــان بــۆ ئــەوان نیشــان دا و
پــارە و خۆراکییــان پــێ دەگەیانــدن .ئــەو
بەندکراوانــەی کــە لــە زیندانــدا پشــتگیری
کارگەکــە بــوون و ژەمــە خۆراکییەکانــی
خۆیــان بــە کرێــکارەکان دەدا .ڕێکخــراوە
مەدەنییەکانــی وەکــوو "دایکانــی پالتــزا دۆ
مایۆ" هاوپشــتی خۆیان ڕاگەیاند و تەنانەت
ئــەو ژنانــەش کــە تەمەنیــان لــە حەفتــا ســاڵ
زیاتــر بــوو ڕایانگەیانــد کــە بــە گیــان و بــە
دڵ بەگــری لــە کارگەکــە دەکــەن.
زانــۆن توانــی هاوپشــتییەکی چەندالیەنــە
لــە نێــوان خەڵکانــی خۆجێیــی ،ئــەو
کرێکارانــەی لــە خەباتــدان و کەســپ
و کارە دەستبەســەرداگیراوەکانی تــر لــە
ئاســتی نێونەتەوەییــدا بــەدی بهێنێــت .بــە
پێچەوانــەوەی کارگــە خۆبەڕێوەبەرەکانــی
تــر لــە بۆینــس ئایرێــس و مێــکا یەکێکــی تــر
لــە شــارە گەورەکانــی ئەرژەنتیــن ،نیئۆکێــن
ســەرەڕای بچووکییەکــەی بــەاڵم پشــتگیری
لــە زانــۆن کــرد .بەتایبــەت کــە لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا و لــە دوای قەیرانــی ســاڵی ٢٠٠١
زۆر بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی لــەم ناوچەیــە
ســەریانهەڵدا .خوێنــدکاران ،مامۆســتایان،
کرێکارانــی کەرتــی گشــتی ،کرێکارانــی
بێــکار و کۆمەڵــە خۆجێیــە ناڕازییــەکان بــە
بەردەوامــی لەگــەڵ ڕقــی ڕوو لەگەشــەی
نێئۆکێــن
جەماوەریــی
بزووتنــەوەی
( )MPNکــە حیزبــی ڕاســتڕەوی زاڵــە
لــە نێئۆکێنــدا ،بــەرەڕوو بــوون .زانــۆن وەک
دڕکێکــە لــە چــاوی دەوڵەتــدا .جــۆرج
ســوبیچ ،پارێــزگاری نێئۆکێــن چەندیــن جــار
هەوڵــی داوە کرێــکارەکان لــەوێ دەربــکات،
بــەاڵم پشــتیوانییە خۆجێیــەکان شکســتییان
بــە بەرنامەکانــی ئــەو هێنــاوە.
کارگــە
لەگــەڵ
پەیوەنــدی
تــردا
دەسبەســەرداگیراوەکانی
کارگــەی زانــۆن کــە ئێســتاکە نــاوی
فەرمــی ئــەو "فاســینپەت"ە وەک
کارگەیەکــی یاســایی ســەربەخۆ و
خۆبەڕێوەبــەر کار دەکات ،بــەاڵم هــاوکات
بەشێکیشــە لــە یەکێتــی سیرامیکســازانی
نیئۆکێــن .زانــۆن تەنیــا کارگــەی
دەسبەســەرداگیراوە کــە بەشــێوەی ســەربەخۆ
داخوازیــی خۆبەڕێوەبەرێتــی کارگەکــەی
هەیــە .لەڕاســتیدا گرووپێکــی گەورەتــر لــە
کەســپ و کارە دەسبەســەرداگیراوەکان
بوونــی هەیــە بــە نــاوی ""MNER
(بزووتنــەوەی نەتەوەیــی کەســپ و کارە
دەسبەســەرداگیراوەکان) ،بــەاڵم فاســینپەت
لەوێــدا ئەنــدام نییــە .زیاتــر لە چل کەســپ و
کاری خۆبەڕێوەبــەری کرێــکاری ئەندامــی
ئــەم گرووپــەن ،بــۆ نموونــە هۆتێلــی "بوئێــن"،
کارگــەی ڕەنگــی "چیــاورت" ،هۆتێــل و
ســپای پیســمانتا ،کارگــەی پێچانــەوەی
گۆشــتی "ال فۆرســتا" ،دارتاشــی "مادێــررا
کوردوبــاو" و تراکتۆرســازی "زانێللــو".
گرووپێکــی
""MNER
گرووپــی
پێرۆنیســتی (الیەنگــری ســەرکۆماری
پێشــووی ئەرژەنتیــن پێــرۆن)ن  و ئێــدواردۆ
مارئــوا ســەرۆکیانە .ئــەو ڕۆڵێکــی

ڕێگــە چارەیەکــی تریــش بــۆ ئۆتۆنۆمیــی
ئەوەیــە کــە هــەر ئەم ناوەندە داگیرکراوانە ،بە
شــێوەیەکی ســەربەخۆ لــە دەوڵــەت پشــتگیری
کەســپ و کارە دەسبەســەرداگیراوە
نوێیــەکان بکــەن تاکــوو ئەوانیــش بتوانــن
کارەکانــی خۆیــان دەســت پــێ بکــەن.
ئەمڕۆکــە پێویســتییەکی زۆر ســەبارەت بــەم
کەســپ و کارانــە دەبینرێــت .بزووتنــەوەی
کەســپ و کارە دەسبەســەرداگیراوەکان
دەتوانــن بــە دامەزراندنــی ســندووقێکی
گشــتی پشــتگیرییان لــێ بکــەن .بــە هــەر
ڕادەیــەک کــە کرێــکارەکان دڵنیاییەکــی
زیاتریــان هەبێــت ،ئیرادەیەکــی زیاتریشــیان
دەبێــت بــۆ بەدەســتەوە گرتنــی بەڕێوەبردنــی
شــوێنی کارەکەیــان.
کاریگــەری لــە دۆزینــەوەی ڕێــکاری
یاســایی بــۆ دەسبەســەراگرتنی کارگەکــە
هەبــووە .زانــۆن زۆربــەی کات چاالکــی
هاوبــەش لەگــەڵ کەســپ و کارەکانــی
دیکــەی ئەنــدام لــە " "MNERئەنجــام
دەدات.
هۆتێلــی بۆئێــن ،چیــاورت و زانــۆن بــۆ
پەســەند کردنــی یاســای نەتەوەیــی لەمــەڕ
دەسبەســەراگرتنی کارگــە داخــراوەکان
لەگــەڵ یەکــدا هاوپەیمانییەکیــان پێــک
هێنــا .دەوڵــەت تــا ئێســتاکە تەنیــا پشــتی
بەســتووە بــە ڕێگەچــارەی کورتمــاوە و
ڕێگــەی داوە کرێــکارەکان بــۆ ماوەیەکــی
کاتــی بەڕێــوە بردنــی شــوێنی کاری خۆیــان
بگرنــە دەســت .ئــەم شــێوە مۆڵەتانــە بــە
گشــتی لــە نێــوان دوو تــا پێنــج ســاڵ بــووە .لە
کاتێکــدا کــە پێدانــی خاوەندارێتــی فەرمــی
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە کرێــکارەکان
پارێــزراوی کارییــان هەبێــت و بتوانــن هێــزی
خۆیــان بــۆ باشــتر کردنــی بەرهــەم و پــڕۆژە
کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیــان تەرخــان بکــەن.
هۆتێــل بۆئێــن لــە ناوچەکــەی خــۆی
نموونەیەکــی جێئامــاژە لــە ناوەندێکــی
کرێکارییــە کــە لــە بەدیهێنانــی هاوپەیمانــی
جۆربەجــۆردا گەلێــک ســەرکەوتوو
بــووە .ئــەم هۆتێلــە نــۆزدە نهۆمییــە کــە
کرێــکارەکان گرتوویانەتــە دەســت ،بووەتــە
ناوەنــدی سیاســی ڕێکخــراوە کرێکارییــەکان
و لــەم نێوانەشــدا زانــۆن .ڕووبــەری
هۆتێلەکــە بــەو کاشــییە ســەرنجڕاکێش و
کوالێتــی بەرزانــە داپۆشــراون کــە بەرهەمــی
زانۆنــن .کرێکارانــی زانــۆن و چاالکــە
مەدەنییەکانــی دیکــە زۆربــەی کات لــەم
هۆتێلــەدا چاالکییەکانــی خۆیــان بەڕێــوە
دەبــەن و هــەر کاتێــک دەچــن بــۆ بۆینــس
ئایرێــس لــەم هۆتێلــەدا دەمێننــەوە.
هاوپشتی نێونەتەوەیی
زۆرێــک لــە کرێکارانــی زانــۆن ئــەم
دەرفەتەیــان بــۆ ڕەخســاوە کــە بــۆ واڵتەکانــی
دەرەوە ســەفەر بکــەن و ئەزموونــی خۆیــان
لەگــەڵ کەســانی تــردا پارڤــە بکــەن.
لــە  ٢٨و ٢٩ی ئۆکتۆبــەری ٢٠٠٥دا،
ئامریــکای
کۆنگــرەی
یەکەمیــن
التیــن لــە بــارەی کەســپ و کارە
دەسبەســەرداگیراوەکان لــە کاراکاس
بەڕێوەچــوو .ئــەم کۆنگرەیــە بــە ئیــرادەی
کارگە و کەسپ و کارە خۆبەڕێوەبەرەکانی
ئەرژەنتیــن ،ئۆرۆگۆئــە ،ڤەنزوێــا و بەڕازیــل
بەڕێوەچــوو و نوێنەرەکانیــان هەوڵیــان
دا بگــەن بــە کۆمەڵــە ســتراتیژییەکی
بەرپەرچدانــەوەی
بــۆ
هاوئاهەنــگ
هێرشــەکانی دەوڵــەت و یاســا هۆڤانەکانــی
بــازاڕ .وتــاری دەســتپێکی کۆنگرەکــە لــە
لەالیــەن هۆگــۆ چاوێــزەوە ســەرۆککۆماری
ڤەنزوێــا و لــە بــەردەم هــەزاران کرێــکاری
ســەر بــەم ناوەنــدە خۆبەڕێوەبەرانــە پێشــکەش
کــرا ،ئــەو کرێکارانــەی کــە درووشــمی
"داگیــرکاری ،بەرخــۆدان و وەبەرهێنان"یــان
بــە کــردەوە دەرهێنابــوو .ئــەم کۆنگرەیــە بــوو
بــە ســەرەتایەک بــۆ بەدیهێنانــی پەیوەنــدی

ئابــووری و پاڵپشــتی دووالیەنــە لــە نێــوان
زیاتــر لــە ســێ هــەزار کەســپ و کاری
خۆبەڕێوەبــەر لــە ئامریــکای التینــدا.
هــاوکاری نێــوان کەســپ و کارە
دەسبەســەرداگیراوەکان یەکێــک لــە
کاریگەرتریــن کارەکان بــووە .کەســپ
و کارە دەسبەســەرداگیراوەکان لــە
ئامریــکای التینیــش پێویســتە بزانــن کــە
تەنانــەت لــە ڤەنزوێــاش کرێــکاران نابێــت
بــۆ بــەرەو پێشــبردنی کاروبارەکانیــان
پشــت بــە دەوڵــەت ببەســتن .ئــەم کارگــە
و ناوەنــدە دەسبەســەرداگیراوانە ســەرقاڵی
خۆڕێکخســتن و بەرفراوانکردنــەوەی
ســتراتیژییەکانیانن بــۆ بەرگــری کــردن
لــە کرێکارەکانــی ئامریــکای التیــن،
ئــەو کرێکارانــەی کــە یــان کارگەکەیــان
مەترســی داخرانــی لەســەرە و یــان ئەوەتــا لــە
دۆخێکــی کاری یەکجــار دژواردا بەســەر
دەبــەن.
کێشەی خۆبەڕێوەبەری و ئۆتۆنۆمی
کرێکارانــی زانــۆن لەگــەڵ ئــەوەدا کــە
هــەروا لەســەر هەڵوێســتی خۆیــان لەمــەڕ
ئۆتۆنۆمیــی ســوورن ،بــەاڵم هــاوکات بــۆ
یاســایی بوونــەوەی هەلومەرجەکەیــان ناچارن
پشــت بــە دەوڵــەت ببەســتن و لــە بازاڕێکــدا
کــە هاوتــای مەنتقــی ســەرمایەدارییە
درێــژە بــە وەبەرهێنــان بــدەن .زانــۆن
ئەزموونێکــی یەکجــار گرینگــە لەمــڕووەوە
کــە کرێــکارەکان ســەردەمێک مۆدیلــی
خۆبەڕێوەبــەری و ئۆتۆنۆمییــان کردەیــی
کــردەوە کــە هێشــتاکە ئــەم چەمکانەیــان
نەدەناســی .ئــەوان لــە ڕووی زەروورەتێکــەوە
بــەم بیرۆکەیــە گەیشــتن .لــە زانۆنــدا لەگــەڵ
چینێکــی کرێکارییــدا ڕووبەڕوویــن کــە
ناســنامەیەکی یەکجــار بەهێــزی هەیــە ،بــە
واتایەکــی تــر ئــەوان خۆیــان بــە بەشــێک
لــە خەباتــی ڕزگاریخــوازی چینــی کرێــکار
دەزانــن .لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە شــەڕ لەگــەڵ
ســەرمایەداریدا دەالقەیەکــە بــەرەو ڕزگاری
چینــی کرێــکار .یەکێــک لــە کرێــکارەکان
دەڵێــت" :زانــۆن ســەرکەوتنێکە بــۆ چینــی
کرێــکار و نیشــانی دەدات کــە دەکرێــت
کۆمەڵگــە بــە شــێوەیەکی تریــش بەڕێــوە
ببرێــت :بــە بــێ بوونــی خاوەنــکار و بەڕێوەبەر
و بــە بــێ ئــەوەی کــە پێویســت بێــت مــرۆڤ
بــۆ کەســێکی تــر کار بــکات تاکــوو لــە
کۆتاییــدا تــەواوی پــارەکان حەپەلــووش
بــکات و ئەوانــی تریــش بــە دەســت بەتاڵــی
بمێننــەوە".
کرێکارانــی زانــۆن بــۆ گەیشــتن بــە
ڕزگاری ڕاســتەوخۆ کەوتوونەتــە خــۆ و
داواکارییەکانیــان چیتــر لــەوەدا ســنووردار
نەماوەتــەوە کــە تەنیــا خوازیــاری بەشــێکی
بچــووک لــە مافەکانــی کرێــکاران بــن.
ئەوان پێشــنیارێکی شۆڕشــگێڕانەیان گەاڵڵە
کــردووە :خۆتــان لــە دەســت بەڕێوەبــەرەکان
قوتــار بکــەن و لێگەڕێــن کرێــکارەکان
بــە پێــی پێوەرەکانــی خۆیــان بچنــە پێــش.
بێگومــان دەوڵــەت ناتوانێــت وەهــا مەنتقێــک
قبــووڵ بــکات.

زانۆن توانی بە باشی بەسەر ئەو کۆسپانەدا
زاڵ بێــت کــە دەوڵــەت لەســەر ڕێگەیانــی
دانابــوو ،زۆر کۆســپی وەک کێشمەکێشــی
یاســایی و هێرشــە هۆڤانەکانــی دەوڵــەت .لــە
ڕێــی ئــەم خەباتانــەوە فاســینپەت بــوو بــە
فاکتەرێکــی کۆمەاڵیەتــی کاریگــەر لــە
پارێــزگای نیئۆکێنــدا .دەوڵەتــی خۆجێیــی
ئێســتاکە لەگــەڵ کۆمەڵــە گرووپێکــی
ڕێکخــراو کــە پاڵپشــتی یەکتــرن بــەرەو
ڕووە .خۆبەڕێوەبــەری کرێــکاران لــە
نیئۆکێنــدا هــاوکات یارمەتــی بەهێزتربوونــی
جەماوەریــی بزووتنــەوە ناوچەییەکانــی داوە.
ســەرەڕای شــەڕە یاســاییەکان ،تەگەرەیەکی
تــر کــە ئــەم ناوەنــدە خۆبەڕێوەبەرانــە لــە
ئەرژەنتین لەگەڵیدا بەرەڕوون ،ڕاوەســتانەوەیە
لەبەرامبــەر ملمالنێکانــی بــازاڕدا بــە بــێ
بەهرەمەندبــوون لــە پشــتیوانیی دەوڵەتــی.
بەهــۆی نەبوونــی ژێرخــان و کارکــردن بــە
تەکنەلۆژییــە کۆنەکانــی وەبەرهێنــان،
کەسپ و کارە خۆبەڕێوەبەرەکان شانسێکی
کەمیــان بــۆ بەرگەگرتــن لــە کێبڕکێــی
نــاو بازاڕەکانــی ســەرمایەدارییدا هەیــە.
بەشــێک لــە هۆکارەکانــی ســەرکەوتنی
زانــۆن ،بەرفراوانیــی کارگەکــە و
تەکنەلۆژییــا ســەردەمییانەکانێتی .لەگــەڵ
ئەوەشــدا کرێکارەکانــی زانــۆن تواناییەکــی
زۆریــان لــە بازرگانــی ســیرامیکدا هەبــووە و
هــەر ئــەم بابەتــە بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە
ئەنجوومەنــە کرێکارییەکــە ئاســانتر بتوانــێ
بەســەر بابەتــە تەکنیکییەکانــی وەک
ڕاگرتــن و چاککردنــەوەی مەکینــەکان و
بەرهەمهێنانــی بەرهەمــی کوالێتــی بــەرزدا
زاڵ بێــت .بــە خۆشــحاڵییەوە کارگــەی زانۆن
بەشــێکی تایبەتــی بــۆ چاککردنــەوەی
ئامێــرەکان هەیــە و ئەمــە یارمەتــی
کرێــکارەکان دەدات تاکــوو پارچــە ئامێــرە
جێگــرەوەکان هــەر لــەوێ بەرهــەم بهێنرێــن و
زۆرێــک لــە کۆســپەکان تێپەڕێنرێــت.
باشــترین رێگــە بــۆ مانــەوەی کەســپ و
کارە خۆبەڕێوەبــەرەکان درووســتکردنی
بازاڕێکــی بەدیلــە بــۆ ئــەو بەرهەمانــەی
کــە ئــەم کارگانــە بەرهەمیــان دەهێنــن.
مامەڵــەی گەرماوگــەرم لــە نێــوان ئــەم
ناوەنــدە خۆبەڕێوەبەرانــە و ڕێکخــراوە
خۆجێییەکانــدا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە
وەبەرهێنــان هــەم بــۆ تــەواوی کۆمەڵگەکــە
و هــەم بــۆ کرێــکارەکان قازانجهێــن بێــت.
درووســتکردنی بازاڕێکــی بەرفــراوان بــۆ
مامەڵــەی پتــەو دەتوانێــت ڕێگەیــەک بێــت
بــۆ خۆدزینــەوە لــە بــازاڕی ســەرمایەداری
و سوودەکەشــی ڕاســتەوخۆ بــۆ کۆمەڵگــە
بێــت.
بــە نزیکەیــی تــەواوی بەرهەمــە
ســیرامیکییەکانی زانــۆن لــە بازاڕێکــدا
بــە مەنتقــی ســەرمایەدارییەوە دەفرۆشــرێن.
بــەم دواییانــە ئەنجوومەنــی کرێــکاران لــەم
کارگەیــەدا ســەرنجیان خســتووەتە ســەر ئــەو
بابەتــە کــە ڕەنگــە پێویســت بێــت کۆمەڵێــک
بەرهەمــی تریــش بەرهــەم بهێنرێــن کــە بــە

سوبێکتیڤیتە و کلتوورێکی کاری نوێ
کەســپ و کارە دەسبەســەرداگیراوەکان
نــەک تەنیــا ڕێ لــە لەناوچوونــی پیشــەکان
دەگــرن ،بەڵکــوو کلتــوور و ســوبێکتیڤیتەی
نوێــش دەخوولقێنــن .خۆبەڕێوەبــەری،
کرێــکارەکان
بــۆ
باوەڕبەخۆبــوون
دەگەڕێنێتــەوە و کرێــکارەکان هەســت دەکــەن
کــە لــە دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیانــدا
کاریگەرن .خۆبەڕێوەبەری کرێکاری بووەتە
هــۆی ئــەوەی کــە زۆرێــک لــە کرێــکارەکان
لــە هێــزی خۆیــان تێبگــەن ،هێزێــک بــۆ
ئــەوەی کــە شــێوازی نــوێ بەدیبێنــن بــۆ
ڕزگاری و شــەڕ لــە دژی چەوســاندنەوە.
کرێکارەکانــی زانــۆن زۆربــەی کات ئامــاژە
بــەوە دەکــەن بەدەســتەوە گرتنــی کارگەکــە
تێڕوانینــی ئەوانــی بەرانبــەر بــە جیهــان و
هەروەتــر بەرانبــەر بــە خۆیــان وەک بەشــێک
لــە چینــی کرێــکار گۆڕیــوە .ئــەوان چیتــر
دەزانــن کــە بــۆ بەڕێوەبردنــی کارگەیــەک
یــان کۆمەڵگەیــەک پێویســتییان بــە
ســەرۆک نییــە.
لــەو کاتــەوەی کــە کرێــکارەکان
بەڕێوەبردنــی کارگەکەیــان گرتووەتــە
ئەســتۆ ،کارگــە یــان خــۆ شــوێنی کار بــووە
بــە ژینگەیەکــی بەرجەســتە بــۆ ڕزگاری.
لــە زۆربــەی ئــەم شــوێنانەدا ،کلتوورێکــی
کاری نــوێ بەدیهاتــووە .درووســتکردنی
ناوەنــدی کلتــووری و بەڕێوەبردنــی
کۆنســێرت ســتراتیژییەکی گرینــگ
بــووە بــۆ چینــی کرێــکار تاکــوو شــکۆ و
ئــازادی خــۆی وەرگرێتــەوە .ڕائــول گــۆدی،
نوێنــەری یەکێتیــی کرێکارانــی زانــۆن ،لــە
هەمبــەر زیاتــر لــە دە هــەزار کەســدا کــە
بــۆ ســەیرکردنی کۆنســێرتەکە هاتبــوون،
بەخێرهاتنــی خەڵکەکــەی کــرد و ڕێــزی
لــەم ڕووداوە گــرت کــە ئــەم کۆنســێرتە لــە
کارگەیەکــی بــێ خاوەنــکاردا و بــە بــێ
بوونــی هێــزە ئەمنییەکانــی وەک پۆلیــس
بەڕێــوە چــووە .کرێکارانــی زانــۆن بــە
بەڕێوەبردنــی چاالکــی گەلــی کلتــووری
خۆبەڕێوەبــەر ،ئــەم پەیامەیــان بــە هەمــووان
گەیانــد کــە چینــی کرێــکار دەتوانێــت
کلتــوور و هوونــەری تایبــەت بــە خــۆی
بخوولقێنێــت.
داگیرکردنــی کارگــەکان بــۆ زیاتــر لــە
ســەدەیەک ئامڕازێــک بــووە بــۆ ڕزگاری
چینــی کرێــکار .بــەم حاڵەشــەوە ،لــە
زۆریــک لــەم خەباتــە مێژووییانــەدا
ئامانجــی ئــەم کارە تەنیــا گەیاندنــی
دەنگــی داخــوازی کرێــکارەکان بــە گوێــی
بەڕێوەبــەرەکان بــووە ،نــەک خۆبەڕێوەبــەری
کرێــکاری .چینــی کرێــکاری ئەرژەنتیــن
لــە ســی ســاڵی ڕابــردوودا لــە ژێــر گووشــاری
توونــدی سیاســەتە نێئۆلیبرالییەکانــدا
بــووە .ئــەم نەزمــە نێئۆلیبرالییــە لــە الیــەن
دیکتاتۆرێکــی نیزامــی هاتــە ئــاراوە کــە لــە
نێوان ســااڵنی  ١٩٨٣-١٩٧٦توانی ٣٠هەزار
چاالکــی کرێــکاری و خوێنــدکاری
لەنــاو ببــات .لــە دۆخــی هەنووکەییــدا
کــە چینــی کرێــکاری ئەرژەنتیــن لــە
دژی یاســاکانی کار و بــە تایبەتیکردنــدا
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دەســتی داوەتــە داگیرکردنــی کارگــەکان،
زانــۆن مۆدیلێکــی ڕادیکاڵــی نوێــی لــە
بەرانبــەر مۆدیلــە ســەرمایەدارانەکاندا
هێناوەتــە ئــاراوە .ئــەم کارگەیــە مۆدیلیکــی
لــە وەبەرهێنــان بــە کــردەوە دەرهێنــاوە کــە
لەســەر بناغــەی یەکســانی ،دیموکراســی
ڕاســتەوخۆ و هاوپشــتیی بنیــات نــراوە.
فاســینپەت ســوبێکتیڤیتەیەکی نوێیــە بــۆ
چینــی کرێــکار لــە سەرتاســەری دنیــا.
ئەزموونــی زانــۆن هەڕەشــەیەکی ڕاســتەوخۆ
بۆســەر دەوڵــەت بــووە .ئــەو پڕۆســەیەی کــە
بووەتــە هــۆی پێکهێنانــی گۆڕانــکاری
لــە ســۆبێکتیڤیتەدا ناتوانــرێ هــەروا بــە
ئاســانی لەنــاو ببرێــت؛ هــەر لەبــەر ئــەم
هۆیەشــە کــە دەوڵــەت و سیســتەمی
ســەرمایەداری هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدات
تاکــوو ڕێگــری لــە کرێــکارەکان بکــەن و
نەهێڵــن شــکۆ و ئازادیــی شــیاوی خۆیــان
وەربگرنــەوە .فاســینپەت نموونەیەکــی
بەرچــاوە لەبــەردەم کرێکارانــی سەرتاســەری
جیهانــدا و وێنایەکــی بچووکــە لــە شــێوازی
بەڕێوەبردنــی جیهــان لــە دوای ڕووخانــی
ســەرمایەداری.
وێــڕای کۆســپە سیاســییەکان و
تەگەرەکانــی بــازاڕ ،کەســپ و کارە
ئەرژەنتینــی
دەسبەســەرداگیراوەکانی
بــۆ
پێشــکەوتوویان
ســتراتیژییەکی
بەرگریکــردن لــە چینــی کرێــکار و هەروەتــر
بــۆ بەربەرەکانــێ لــە دژی ســەرمایەداری و
نێئۆلیبرالیــزم بــە ئێمــە نیشــان داوە .کەســپ
و کارە خۆبەڕێوەبــەرەکان خەباتــی خۆیــان
بــۆ بــە یاســایی کردنــەوەی خۆیــان درێــژە
پێــدەدەن تاکــوو بتوانــن بەرگــری لــە پیشــەی
کرێــکارەکان بکــەن و دەرگا یاســاییەکان بــۆ
کەســپ و کارە دەسبەســەرداگیراوەکانی تــر
وااڵ بکەن .زۆرێک لەم کارگانە توانیویانە
هاوپشــتییەکی بەرفــراوان لــە نێــوان ســێ
هــەزار ناوەنــدی خۆبەڕێوەبــەری ئامریــکای
التینــدا بەدیبهێنــن .زۆربــەی هــەرە زۆری
ئــەم ناوەندانــە لــە واڵتەکانــی ئەرژەنتیــن،
ڤەنزوێــا ،بەڕازیــل و ئۆڕۆگۆئــەن.
بزووتنــەوەی کارگــە دەسبەســەرداگیراوەکان
لە ئەرژەنتین هەلی کاری زۆری بەدیهیناوە،
هاوپشــتییەکی بەرفراوانــی لــە نێوانیانــدا
درووســت کــردووە و گەلێــک پــڕۆژەی
کۆمەاڵیەتیــی خســتووەتە گــەڕ .ئەزموونــی
فاســینپەت لــە بــواری خۆبەڕێوەبــەری و
خۆڕێکخســتنی کرێکارییــدا ڕاســتەوخۆ
پێکهاتەکانــی ســەرمایەداری کردووەتــە
ئامانــج ،بــەو هۆیــەوە کــە خاڵــی ســەرەکی
کــە خاوەندارێتــی تایبەتــە (ئامێرەکانــی
بەرهەمهێنــان) دەباتــە ژێــر پرســیارەوە،
کرێــکارەکان بــەو زانســتەی کــە لێیــان
زەوت کــراوە تەیــار دەکاتــەوە و وەبەرهێنــان
بــۆ کۆمەڵێــک ئامنجــی دیکــەی جگــە لــە
بەدەســتهێنانی قازانــج ڕێــک دەخــات .ڕۆزا
ڕیــۆزا کــە پانــزە ســاڵە لــە زانــۆن کار دەکات
دەڵــێ :زانــۆن تەنیــا خەباتێــک نییــە کــە بــۆ
 ٤٧٣کرێــکار ســەری هەڵدابێــت .بەڵکــوو
خەباتێکــە بــە قازانجــی تــەواوی کۆمەڵــگا
و بــۆ شۆڕشــیکی کۆمەاڵیەتییــە.
"ئەگــەر کارگــەکان داخــران و جێهێڵــران،
کرێــکارەکان مافــی خۆیانــە داگیــری بکــەن
و ســەرلەنوێ بیخەنــەوە گــەڕ و بــە قیمەتــی
گیانیــان بەرگــری لێبکــەن.
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ه یادی قوربانییانی كۆمهڵكووژی ئهرمهنییهكان لهالیهن دهوڵهتی ڕهگهزپهرهستی تووركییه
ب
رۆژی ٢٤ی ئاوریــل؛ بهرابــهر
لهگــهڵ ٤ی مانگــی گــواڵن؛
دهســتپێكی
ســاڵڕۆژی
كۆمهڵكــووژی ئهرمهنییهكانــه
لهالی ـهن حكوومهتــی تووركیی ـهی
عوســمانی .ههمــوو ســاڵێك لهوههــا
ڕۆژێكــدا؛ یــادی یــهك و نیــو
میلیــۆن قوربانــی كۆمهڵكــوژی
ســاڵهكانی  ١٩١٥و ١٩١٦ی
ئهرمهنییــهكان لهالیــهن دهوڵهتــی
عووســمانی لـه گۆشـه و كهنــاری
جیهــان بــهرز ڕادهگیرێــت .تــا
ئێســتا ڕێكخــراوی نهتــهوه
یهكگرتــووهكان؛ پارڵمانــی ئورووپــا
و نزیكــهی  ٢٠دهوڵهتــی جیهــان
ڕووداوهكانــی ١٩١٥ی زایینییــان
وهك ” كۆمهڵكــووژی مێژوویــی
” ئهرمهنێــهكان بــه رهســمیی
ناســیوه .دهوڵهتهكانــی دهس ـهاڵتدار
لــه تووركییــه و لهســهرهوهی
دهوڵهتــی
ههموویانــهوه
ئهردۆغــان؛ بــهردهوام تێكۆشــاون
كــه ئــهم بهســهرهاته مێژووییــه؛
پهردهپــۆش بكــهن و بیشــارنهوه.
بــهاڵم بهرلهوهیكــه دهولهتــهكان
بــه هــۆی بهرژهوهنــدی خۆیــان و
یــا لهژێــر گووشــاری بیــرورای
گشــتی؛ دهســت بدهنــه ناســاندنی
كۆمهڵكــووژی ئهرمهنییــهكان؛
نووســهرانی ئــازای تــوورك و
غهیــره تــوورك؛ ئــهم جهنایهتــه
ســامناكهیان بــه ئــاگاداری
بیــرورای گشــتی گهیاندبــوو.
مێژوویــی
لێكۆڵینهوهكانــی
نیشــان دهدهن كــه حكوومهتــی
ڕوو لــه ناوچــووی عووســمانیی
لــه ســاڵهكانی پێــش لــه شــهڕی
یهكهمــی جیهانــی؛ پالنــی
دهركردنــی ئهرمهنییهكانیــان لــه
ئ ـهو ناوچان ـهی ك ـه س ـهدان ســاڵ
لهوێــدا ژیابــوون؛ داڕشــتبوو و
دهســتپێكی شــهڕی یهكهمــی
بهكــردهوه
بــۆ
جیهانییــان
دهرهێنانــی ئــهم پالنــه لهبــار
بینــی .كومیتهیهكــی ســێ
كهســی   لــه رێبهرانــی حیزبــی
” ئیتحــاد و تهرهقــی ” كــه لــه
دهمارگرژتریــن ڕهگهزپهرهســتانی
تــوورك پێكهاتبــوون؛ مهئمــووری
بهكــردهوه دهرهێنانــی پالنــی
ڕاماڵینــی ئهرمهنییــهكان بــوو.
ئــهم ســێ جهنایهتــكاره بــه
بــهڕۆژ كردنــهوهی نهخشــهكان و
تهرحهكانــی كــۆن و رێكحســتنی
جهنایهتكارتریــن شۆڤێنیســتهكانی
تــوورك و بــێ بهزهییتریــن
ئهندامانــی نــاو دهس ـهاڵت؛ كاری

دژه ئینســانی خۆیــان دهســتپێكرد.
عهمهلیاتــی قهتــڵ و عامــی
ئهرمهنییــهكان لــه ســێ قۆناغــدا
بهرێهو هچــوو:
قۆناغــی یهكــهم؛ ڕاگواســتن و
ئهرمهنییهكانــی
كووشــتاری
ویالیهتهكانــی
دانیشــتووی
شــهرقی ئاناتۆلــی و كووشــتاری
ئــهو ئهرمهنییــه الوانــه بــوو
كــه بــه ڕواڵــهت بــۆ ســهربازی
بانــگ كرابــوون؛ لــه مــهودای
ئاوریــل تــا ژانوییــهی .١٩١٥
قۆناغــی دووهــهم؛ ڕاگواســتنی
بهشــهكانی
ئهرمهنییهكانــی
ناوچــهی ئاناتۆلــی و بهشــی
ئورووپایــی تووركیــه لــه ئووتــی
 ١٩١٥تــا ژانوییــهی  ١٩١٦و
لهنــاو بردنیــان و لــه كۆتاییــدا
قۆناغــی ســێههم؛ قهتــڵ و عامــی
دهستبهســهر
ئهرمهنییهكانــی
كــراو لــه ئۆردووگاكانــی قــهراغ
چهمــی فــۆرات لــه فێورییــه تــا
ژووئییــهی .١٩١٦
هــاوكات لهگــهڵ ڕاگواســتنی
ئهرمهنییــهكان؛ مــاڵ و داهاتــی
ئهوانیــش زهوت دهكــرا .ب ـه وت ـهی
لێكۆلهرێــك؛ زهوت كردنــی ئــهم
داراییانــه لهســهر پێگرتــن و
بووژانــهوهی ” ســهرمایهداری
تــوورك؛
”
نهتهوهیــی
كاریگهریهكــی زۆری ههبــوو.
هــهر وههــا بهشــێك لــه ههزینــهی
بهشــداری عووســمانییهكان لــه
شــهڕی جیهانــی یهكهمیــش
لــه ڕێــگای زهوت كردنــی
ئهرمهنییــهكان
داراییهكانــی
بهدهســت هــات.
كوومیتــهی مهئمــووری ئــهم
جینۆســایده  قاتڵهكانــی زیندانــی؛
توونــدڕهوهكان؛
مووســڵمانه
ڕێگــرهكان و گهورهكانــی
عهشــایری كــوردی بــۆ پاكســازی
و ڕاماڵینــی ئهرمهنییــهكان؛
بهكا ر هێنــا .
دواتــر دهوڵهتــی تووركییــه بــ ه
ڕێبــهری ” ئاتاتــۆرك ” و
رێكخــراوی “تووركــه الوهكان” ؛
ڕاماڵیــن و پاكســازی نهتــهوهی
كــورد و بهشــهكانی دیكــهی
كهمینهكانیــان بــه ههمــان
شــێوه ئهنجامــدا كــه دهســهاڵتی
كۆمهڵكــووژی
عووســمانی؛
ئهرمهنییهكانیــان بهرێ ـهوه بردبــوو.
یهكێــك ل ـه لێكۆل ـهران؛ بهســتێنی

عهینــی و زهینــی كووشــتاری
ئهرمهنییــهكان؛  بــه كاردانــهوهی
لـه كیــس چوونــی ناوچهكانــی ژێر
دهسـهاڵتی ئێمپراتــۆری عوســمانی
لــه ئوروپــا و چوونهســهرهوهی
ههســتی ناسیۆنالیســمی تــوورك
دهزانــێ .بڕیــاری قهتــڵ و
عامــی ئهرمهنییــهكان؛ لــهم
چوارچێوهیــهدا ئهنجامــدراوه.
ڕووخانــی دهوڵهتــی عووســمانی و
هاتنـه سـهركاری جهریانــی ناســراو
بـه تووركـه الوهكان بـه ڕێبـهری ”
كهمــاڵ ئاتاتــۆرك “؛ دهســتپێكی
كۆمهڵكــووژی دیكـه لـه تووركییه
ئــهم جارهیــان بــه دژی خهڵكــی
كــورد بــوو .وهك نموون ـه ل ـه نێــوان
ســاڵهكانی ١٩٣٧و  ١٩٣٨لــه
شــوێنێك كــه ئێســتا بــه ” توونــج
ئیلــی ” ناودهبرێــت؛ ٧٠٠هــهزار
كــهس لــه خهڵكــی كــوردی ”
زازا “؛ ناچــار بــه ڕاگواســتنی
زۆرهملــێ كــران .لـه جهریانــی ئـهم
دوورخســتنهوهیه؛ دهیــان هــهزار
ك ـهس گیانیــان لهدهســتدا .مێــژوو
نووســان بــاس لــه لهناوچوونــی
 ٧٠تــا ٣٠٠هــهزار كــهس لــهم
جهنایهتــهدا؛ دهكــهن.
لـه دهیـهی ٧٠ی زایینی بهدوواوه؛
كاری لێكۆڵینــهوه لهســهر
كۆمهڵكــووژی ئهرمهنییــهكان
لهالی ـهن دهس ـهاڵتی تووركیی ـه ب ـه
ئامانجی داپۆشــینی ڕاستییهكان؛
جیدیتــر بــۆوه و ل ـه دهی ـهی  ٨٠و
٩٠ی زایینــی بـه لووتكـهی خۆی
گهیشــت .لــه دهیــهی ١٩٨٠بــهم
الوه؛ دهوڵهتــی تووركیی ـه حهولیــدا
بــه دڵئاواڵهیــی لــه ڕێگــهی
یارمهتــی ماڵــی بــه ناوهندهكانــی
لێكۆڵینــهوهی تــوورك ناســی
لــه دانشــگاكانی ئورووپایــی و
ئامریكایــی؛ شــوێنهوار و الیهنــی
لێكۆڵینهوهكانــی ئــهم ناوهندانــه
بخاتـه ژێــر ڕكێفــی خۆیـهوه .بـهاڵم
ئــهم ههنــگاوه ترســهنۆكانه و
گهندهاڵنهیــه؛ بــێ ئــاكام مای ـهوه.
لـه دهیـهی  ١٩٨٠لـه كاردانـهوه بـه
گووشــارهكانی بیــرورای گشــتی؛
لێكۆلینــهوهكان و نارهزایهتــی
پێشــكهوتنخواز،
خهلكــی
ڕێكخــراوی نهت ـهوه بهكگرتــووهكان
و پارلمانــی ئورووپــا؛ خوازیــاری
ئ ـهوه بــوون تــا تووركی ـه رهســمهن؛
كووشــتاری ئهرمهنییــهكان؛ وهك
ڕهگهزكــوژی قهبــووڵ بــكات.
ب ـهاڵم دهوڵهتــی تووركیی ـه نهتهنیــا
دانــی بــه راســتیی مێژوویــی

كۆمهڵكــووژی ئهرمهنییــهكان
دا نهنــا؛ بهڵكــوو لهگــهڵ هــهر
دهوڵهتێــك كــه لهژێــر گووشــاری
بیــرورای گشــتی لــهم بابهتــهوه
كارێكــی كــردووه؛ تــا بانــگ
كردنــی ســهفیر و بڕینــی
پهیوهندییــهكان؛ چۆتــه پێشــێ.
نووســهران و مێــژوو نووســانی
ئازادیخــوازی تــوورك زمــان
لــه نــاوهوهی تووركییــه كــه لــهم
بارهیــهوه لێكۆڵینهوهیــان كــردووه؛
بــهم كارهی خۆیــان مهترســی
زینــدان و تهنانــهت مهرگیــان
لهالیــهن ” پــان تۆركیســتهكان
” و توركــه ڕهگهزپهرهســتهكان
بــه گیــان كڕیــوه و زیندانــی و
ئهشــكهنجه و تهنانــهت تێــرۆر
كــراون.
لـه راســتیدا یهكـهم كۆمهڵكووژی
مێــژووی مۆدێــرن ل ـه دهس ـهاڵتی
تووركییــهوه دهســتیپێكرد .پاشــان
هۆلۆكاســتی یههوودییــهكان؛
كۆمۆنیســتهكان و كۆولییــهكان
لهالی ـهن نازیی ـهكان؛ پاكتاوكردنــی
نهتهوهیــی لــه رووانــدا و
كووشــتاری خهڵكــی كوردســتان
لــه پالنــی ناســراو بــه ئهنفــال؛
لهالیــهن حیزبــی بهعســی عێــراق
و بــه ڕێبــهری ” ســهدام حوســێن
” ڕوویــدا .ئهمرۆكــه كووشــتاری
هێزهكانــی خهباتــكار و دژبــهر
لهالیــهن دهوڵهتــهكان لــه ئاســتی
بچووكتــر؛ ب ـهالم ه ـهر ب ـهو ئاســته
لــه وهحشــیگهریهوه؛ ئهنجــام
دهدرێــت .بــۆ نموون ـ ه ل ـهم بارهی ـهوه
دهتوانیــن ئامــاژه بـه كووشــتاری ٥
تــا  ٧ه ـهزار ك ـهس ل ـه دژبهرانــی
كۆمــاری ئیســامی لــه ســاڵی
 ٦٧بــه بڕیــاری خوومهینــی؛ لــه
زیندانــهكان بكهیــن .گووشــاری
بیــرورای گشــتی خهڵكــی پێشــڕهو
و خهباتــی كرێــكاران و ئینســانه
ئازادیخــوازهكان بۆســهر دهوڵهتــی
تووركییــه؛ نیشــانی دهدات كــه
مێــژوو؛ دژی جهنایهتــكاران لــه
ههڵگهڕانهوهدایــه .رهجــهب تهیــب
ئهردۆغــان و حیزبــی كۆنهپهرهســت
و ڕهگ ـهز پهرهســتی؛    درهنــگ
یــا زوو دهخرێنـه زبڵدانــی مێــژۆوه.
***

