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 وهتهداباڵوکراوه“گۆڤاریدیدگایسۆشیالیستی”ی31ژمارهمجارلهکهیهموتارهئه



 
 :کهسپێکیباسهدهرلهبه
بوایهنگهڕه باشتر بهوا بکهوهرله، ئاوا لهیباسێکی لهین، چهسهپێشدا ندر
قسهبابه تر بکردایهتی بهمان تا به و باسییهشێوهڕۆشنی واقعی کی

بخستایه چوارچێوهتهنیولیبرالیزممان خۆیهیهنێو دروستی وانهله.وهکی
:مکهیهبوایهده له وهباسمان ئیمپریالیزم سهك قۆناغی ،داریرمایهبااڵترین
بهدیلهوهكئهوه چونکهبکردایهیهستهرجهرکیلینیندا لهبه، وشێکیزۆر
پانهچهوتهڕه که لهی دهباس کهنیولیبرالیزم له باس ون، جیاواز شتێکی
وهوهرهدهله چ بااڵترینقۆناغیوهكئهیئیمپریالیزم، چرمایهسهی داریو
سیستوه بهەك زاڵ ئابووری دهسهمێکی جیهاندا، ئهکهر و وێنایهن لهو
ده دهنیولیبرالیزم به سهههکهوهستهدهن شوێنی خۆی ورمایهر داری

 .وهیداگرتۆتهبااڵکهقۆناغهداریلهرمایهشوێنیئابووریجیهانیسه
وهپێشهلهبوایهده:مدووه له قۆناغبهباسێکمان کۆمهتیۆری واڵیهندی تی

چونکهالیمارکسبکردایهداریلهرمایهورانیسهده وتیڕهنیولیبرالیزمله،
ووهکایهداریوئابووریجیهانیداهاتۆتهرمایهورانیسهیدهوهپێشهچوونه

 .کانیورانیئیمپریالیزموکارکردهدهلهڕۆکداجیاوازنییهناوهشتێکیله
ڵدانرههکانیسهقۆناغهباسلهوهدارییهرمایهیسهبارهڕۆشنیلهمارکسبه

وه شکڵگرتنی پهو کهندییهیوهك ئابووری سیستەمێکی و ندیقانونمهك
کردنوشهقوگهونهقۆناغیڕهکاوپاشانباسلهدهیه،تیخۆیههتایبه

سهوهفراوانبوونه دهرمایهی دهکا ئینجا و وسهچێته ڕکود قۆناغی ر
لهقه ڕهیرانەکانی، وهندهوهم ئیمپریالیزم باسی لینین ئاستیشدا بااڵترین ك

سهپێگه لهرمایهیشتنی ڕوو قۆناغی یانی داڕمانیوهخواربوونهداری، و
ئیزافهرمایهسه قۆناغبهدهداری تیۆری بۆ کات که مارکس، لهدیارهندی
قانونوکارکردهمقۆناغانهمووئههه ندیتمهداریتایبهرمایهکانیسهزاڵهدا،
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هه دهیهخۆیان نیولیبرالیزممانیهچوارچێوهلهبوایهو باسی ئاوادا کی
چونکهوهتەکایهبهێنایه یئیمپریالیزمداوهپێشهوتیچوونهڕهنیولیبرالیزمله،

سهوه قۆناغی بااڵترین نییهرمایهك تر شتێکی وتێکیڕهلهجگهداری،
تنمایسیاسیوئابووریوئایدیۆلۆژیوکارکردیسڵهخهبه،کهبۆرژوازی

وهکایههاتۆتهوهتیخۆیهتایبه جیهانیسهندهههڕهو ئێستارمایهکانی داری
عهله دهخۆیدا وهکاتهکس میشسێهه. لهوهپێشهلهبوایهده: باسێکمان

تایبهداریلهرمایهسه چونکهکانیبکردایهندییهتمهکوردستانو وهنگدانهڕه،
کاتێكکانینیولیبرالیزموجێگایواقعیلهوکارکرده ئابووریکوردستاندا،

توانرێباسیلێوهده لهبکرێکه وهداریلهرمایهسهباسمان كکوردستان،
ژێردهرمایهسه تایبهستهداری و کردبێت ئیمپریالیزم کانیندییهتمهی
قۆناغهرههسه پاشان شکڵگرتنی، و پهڵدان بهسهرهکانی و کانیستهربهندن
گهسه ئیستا به تا ڕێگای بخستایهر لههەروه.ڕوو،تهیشتووه باسمان وهها

وچئیستاداچۆنهکانیکارکردنیلهمیکانیزمهدارییهرمایهمسهئهکهبکرادیه
ههجێگاوڕێگایه ڕۆژههلهیهکی و جیهانی ناوهئابووری به.ڕاستدااڵتی

ههئێمهوهوانهپێچه بهناتوانین نیولیبرالیزم میکانیکییهشێوهروا کی
لهوهبگوێزینه و کوردستان بتوانین..ینبکهقسهوهیهبارهبۆ هیواردارم

ئهبه باسهدوای لهم ههسهدا ئهر ئاماژهوخااڵنهموو وی کۆڕ پێکرد م
 .تبگرینسیمیناریتایبه
 .خۆیکهتیکۆڕهربابهسهئێستابابچینه

 
 ؟تانیولیبرالیزمچییهرهسه
ههنیولیبرالیزمئایدیۆلۆژیایهسانێكپێیانوایهکه ،تهسیاسهندێکیترپێیانوایه،
پێیانوایهکه تر ئابوورییهیهپرۆژهسانێکی کهمانهله.کی زیاتر بهش سانێك
لهته سیاسهچوارچێوهنها بهی تایبهتی سنوورداری(خصخصه)تیکردن دا

".نیوکۆڵۆنیالیزم"یا،وه"ئیمپریالیزمینوێ"ڵێنندێکیترپێیدهوههوهنهکهده

 وسایهرسهخه
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 یهبه هیچ من لهبڕوای نادهمانهك دروست بهپێناسەیەکی .وهستهدهن
لیبرالیزمپێشتربهکهتیچینیبۆرژوازیهیتایبهوهكجوواڵنهیهنیولیبرالیزم

لهناسراوه کاریگهو ڕهرییهژێر سهکانی بنبهرمایهوتی و ستیداری
ئاڵۆگۆڕیبهبۆرژوازییهرناتیڤهئەڵته هاتووهسهکانیتردا، ئاڵوگۆڕێكکهردا ،
ئهسه پرهرتاپای بنهو و سهنسیپ و ڕوانگهرچاوهما و سیاسی و فکری

ههیکهئابوورییانه خستویهلیبرالیزم سهالوهتیهڵگریبوو، لێکیرچاوەگهو
هه کهڵبژاردووهتری له، پێداویستیهگههاوتابێت ڕێبهڵ ریکردنیکانی

یرانڵقهگهلهقۆناغێکداکهداریجیهانیدا،لهرمایهکانیبۆرژوازیوسهشهبه
ئاڵۆزییه و ناڕۆشنی بهو خۆیدا نیولیبرالیزممجۆرهبه.وڕووهرهکانی ش

تایبهههڕه کهیهوهجوواڵنهلهتهندێکی بۆرژوازی چینی ولیبرالیزمهکی
ڕههه فهیهگهڵگری و سیاسی ئایدیۆلۆژی، و فکری جیاوازیلسهکی فی

خاڵهیئهوهبۆڕۆشنکردنه.مڕۆدادنیایئهتیلهخۆیه ئاوڕێكلهباشترهم
 ؟نیولیبرالیزمداچیگۆڕاوهتابزانینلهوهینهوتیلیبرالیزمبدهڕه

 
 ؟نێوانلیبرالیزمونیولیبرالیزمدا،چیگۆڕدراوهله

باوهیهوهكجوواڵنهلیبرالیزموه بۆوهڕێتهگهکانیدهڕهکیچینیبۆرژوازی،
دهسه ٨١ی ده٨١و بۆ سهوره، سهرههی خهرمایهڵدانی و بۆداری بات

ده بهگایهبهرهڕاماڵینی و سهستهربهتی پهکانی ڕێگای ئابووریسهرهر ندنی
دهرمایهسه کهداری، ههورانێك بۆرژوازی خهچینی تێکیسڵهڵگری

یئازادیبازاڕوئازادیوهوکاتبۆئهچینیبۆرژوازیئه.بووشۆڕشگێڕانه
نگیرههسیاسیویاساییوفهستهربهکانزامنبکاتوبهرمایهیسهجووڵه

بوووهڵگرێ،پێویستیبهمابوونههوهتییهگایهبهرهدهلهکان،کهوئابوورییه
بنهکه لهڕهئاڵوگۆڕێکی فهباوهتی و سیاسەت و دهرههڕ و ووڵهنگ ت

به پێكبهێنێ، کهیهڕادهسیستەمیحوکمڕانیدا ئامادهك کۆمهبههێزی ڵگاکاری
.وهیدانیکارهمهقێكڕاکێشێتهكههتمنااڵنیشوهنانهپیاوانوژنانوتهله

 داریرمایهبۆجیهانسازییسهئایدیاوهنیولیربالیزم،له
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ئه ڕهلیبرالیزم کهوتهو ئهبوو گۆڕانکارییانهتوانی .ستبهێنێدهبهم
 بیرمه وباوەڕەکانی بۆچونپێیبه)لیبرالیزم دارندیپایهجۆنستیوراتمیل،

رد،ئازادیتاكومافهڵگریتیۆریمافومافیفه،هه(وناسراویلیبراڵیزم
ستیئاینلهیدهوهجێبوون،دوورخستنهکان،ئازادیکارونیشتهنییهدهمه

ت،سکوالریزمووڵهکاروباریدهیڕۆڵیکڵێسالهوهژیانیتاكوجیاکردنه
لهیه هاواڵتیان لهرامبهبهکسانی یاسادا؛ سیاسهر دهبواری تیوڵهتدا،

كیهكشێوهڵبژاردنوهنگدانوههمانتاریزمومافیدهرلهدیموکراسیوپه
ده فهخالهبۆ لهتی لهرد واڵتدا، ئابوورییهکاروباری ڵگرتنیههوهڕووی

ده و ییهناوچهاڵتهسهگومرگ هەڵگرتنی هەروەها پاراستنسیاسه”کان، “تی
ههسهله یئیمتیازاتیمالییوهشانهڵوهربازرگانیوهێنانوبردنیکااڵکان،

مه و فهپاشا و بهرمانڕهلیك و هاوسهواکان عهدیهێنانی و تیدالهنگی
ئههه...تیاڵیهکۆمه پرهموو و ماف خهنسیپانهم وسڵهش جیهانداگر تێکی

هه کهبووهشمولییان دهله، نیزامی سوڵتهگایهبهرهچاو و موتڵهتی دا،قهی
شۆڕشگێڕانه بووئاڵوگۆڕێکی باوهمجۆرهبه. و وهڕهلیبرالیزم كکانی

یهمچینهباتیئهمیخهردهیسهوهنگدانهکیچینیبۆرژوازی،ڕهیهوهجوواڵنه
وداریرمایهمیسهتیوجێخستنیسیستهگایهبهرهاڵتیدهسهالنانیدهبۆوه
 .یدابووهتیبۆپهرورهزهوهشهلێره
کجارجیاوازیمێکییهردهیقۆناغوسهمزادهکهییهپلهاڵمنیولیبرالیزمبهبه
بۆرژوازیهرمایهسه چینی و واتهودایهمهلهداری جیهانیدا، قۆناغیکی
قهرههسه بنبهڵدانی و سیاسییهستهیران و سهئابووری .داریرمایهکانی
خهتمهتایبه ئهسڵهندترین ڕهتی ئهلهبۆرژوازیهوتهم بهدنیای مڕۆدا
چینیبۆرژوازییکههاومافانهنسیپوبهوپرهمووئهههلهڵگرتنستههده

لیبراله لهو کردووهکۆمهکان جێگیریان پێدهدهڵگادا بهست و وهمانهکا
چهسهله وهر ئازادی و بازاڕ ئازادی سهگهمکی ورمایهڕخستنی

 وسایهرسهخه
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ههسهیهێزیکارلهحمانهیبێڕهوهوسانهچه پێداگریستێکهربهربهروو وه
کهیهڕادهبه.کاتده کردهههك ویهموو قانونی و ئابووری و سیاسی کی
 .دابێترمایهستهێنانیقازانجوسوودیسهدهتیبهخزمهنگیلهرههفه

تهالینیولیبرالهزییهرکهمکێکیمهچهباسیئازادیکه بهکان، مانایهنها یهو
یکااڵزامنوکۆمپانیاکان،ئازادیبۆبازاڕوجووڵهرمایهئازادیبۆسهکه

سه تا بهرمایهبکرێ کۆبکهئازادانهداران ومجۆرهبه.وهنهقازانج قازانج
بهسوودپه پێشکهرستی، گهباوکی و کۆمهشهوتن بهی و فاکتۆریڵگا

عهبه هاوسهدالهدیهێنانی و فهت نێوان کۆمهنگی و لێکدهرد .وهدرێتهڵگا
ئهنانهته بۆ سهوهت گوێبهرمایهی نابێ بێت ئازاد و بگا خۆی ئامانجی

پهبدرێبه و ئینسانهوتهککهتیاچوون گوێبدرێبهبوونی نابێ یوهکان،
مگهسته له دهری وهژنان دهکرێ، منااڵن کارهبهخرێنهیان ،وهر
فهبه دهسااڵچووان پهرامۆش بێکاری و گرانی کرێن، جهدهره وگرێ، نگ

 ماڵوێرانی و لهقاتوقڕی دهکۆمهڕوو ئهڵگاکان نییهمانهکات؛ گرنگگرنگ
پارهرمایهسه تاکی خاوهو و کۆمپانیاکانهدار خۆیانن قازانجی بتوانن
،لیبرالیزمبووهیخۆیداکهچاوپێشینهوتێکیئاوالهبێگومانڕه.ستبهێنندهبه
رستوپهرتاپاکۆنهسهبگرهینییه،تێکیشۆڕشگێڕانهسڵهرهیچخهكههنه

ئینسانییه ڕهدژی سته، و توندوتیژ و زاڵم مهمگهوتێکی بێ ور، سئول
ئهخۆروچاوچنۆکهمشه ڕه.ڕیخۆیڕاسیستهوپهوتا وتێکینیولیبرالیزم

تێپهکهبۆرژوازیه دهپاش لهڕبوونی درێژ کهشهگهورانێکی یکهڵهو
ودواترکانشکڵیگرتووهکهدواییهكلهیهیرانهڵدانیقهرههوسهرمایهسه

زاڵکردووه ئهسهبهخۆی دنیای ئهبه.مڕۆدار بزانین با ڕهاڵم چۆنوتهم
 ن؟کامانهڕاندووهیتێیپهپۆالنهوشهشکڵیگرتوئه

 
 :اڵتسهودهرهبهئایدیاوهنیولیبرالیزمله:مکهپۆلییهشه
لهرهسه نیولیبرالیزم ئایدیاکانی تا لهدواوهبه٨١٩١سااڵنی یچوارچێوه،
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له ڕهداکۆکیکردن و سهئازادکردن کامڵی دژایهرمایههاکردنی تیکردنیو
دهخاڵهده لهوڵهتی ناساندت خۆی بازرگانیدا، و ئابووری اڵمبه.کاروباری

کۆمه٨١٩١ساڵیدواترله ندانیسوفودانشمهیلهئابووریناسوفهڵێكلهدا
کۆمه و سیاسی له لهیهڵناس، کۆدهشارهکێك سویسرا ووهبنهکانی

لهیهڵهکۆمه و پێکدێنن ك ئازادییاننامهبه"وێدا ی کهیهگهڕاده" لهنن،
ههوههجه ئهردا ناوهر ههڕۆکهو واتهئاماژهوهپێشهلهکهیهی پێدا، مان

تی،اڵیهتیکۆمهدالهعهیشتنبهڵگاوگهیکۆمهشهیئازادیتاكوگهپێناسه
 .وهوبازاڕهرمایهیئازادیسهڕوانگهله
ئهله کۆمهنێو کهیهڵهم دوو ئامادهسایهدا ناسراو میلتنیه:یهتی کێکیان

دامه و ئابووریناس قوتابخانهزرێنهفریدمان، شیگاگۆیهری ئهی ویو
پۆپه کارڵ کهرهتریشیان فهزرێنهدامهلهکێکهیه، یفهلسهرانی

کهوهمیخۆیهکهپۆلییهشهنیولیبرالیزمپێینایهمجۆرهبه.پۆستمۆدێرنیزم
کانیڕهباوهاڵمدیارهتی،بهکانیخۆیهڕهیئایدیاوباوهوهکردنهاڵڵهویشگهئه

یهندیندهدرێژاییچهبهوبگرهوهمایهکدانهیهیاننامهئاستیبهنیولیبرالیزمله
له سیاسهیدانهمهڕووی و ئابووری فهکانی و کۆمهفهلسهت وو ڵناسی

هیتروڵهده و له..ت و لهریهههکرد مهك لهیدانانهم خۆی ئایدیاکانی دا
سااڵنیچوارچێوه تا جێخست، ئایدیۆلۆژیدا و سیاسی سیستەمێکی ی

یشتنیمارگرێتتاتشەرلهاڵتگهسهدهڵبهگهیپێشوو،لهدهحەفتاکانیسه
نیولیبرالیزمپێینایهئهریتانیاوڕۆناڵدڕێگنلهبه قۆناغێکیترولهمریکا،
ردێنودهوهکردهئایدیاکانبهپۆلێكکهڵدا،شهریههمداسهپۆلیدووهشه
پێدههه وهمجۆرهبه.وهاڵتهسهدهنێنهڵگرانیشی ئاڵتهنیولیبرالیزم رناتیڤێکیك
وپێشبردنیرهوبهوتیئیدارهتداریڕهوڵهیسیاسیئابووریودهوهکردهبه

خۆیگهستولهدهگرێتهداریدهرمایهنیزامیسه ڵسیستەمیکاپیتاڵیستیدا
ده باوهجوت ئیتر و فهڕهکا و ئابووری و کانی،فییهلسهسیاسی
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 .کاتدهداریئاڕاستهرمایهسه
مکانیئهفیکریوسیاسییهیدانهومهرچاوهرسهسهمێكلهکهداباشترهلێره
ینوبزانینرخهڵلیبرالیزمدادهگهکانیلهستینتازیاترجیاوازییهڕاوهوتهڕه
 .تێیداڕوویداوهچینکهوئاڵوگۆڕانهئه

 

 :تدابواریسیاسهله/١
ئابووریواڵتدا،بهوالخستنیڕۆڵیله*توڵهوریدهیدهوهکیکردنهالوه

خاوهرمایهکیکارگێڕیبۆسهیهكکۆمیتهتوهوڵهدهجۆرێكکه ندارانو
ویاساوبڕیارانهیئهڵهوربگێڕێوکۆمهکاندهئابوورییهکۆمپانیاوپرۆژه

به بهکهوهپێشهرێته لهئاستێکی لهرز جوڵهردهبهئازادی سهم ورمایهی
ده زامن تهبازاڕدا لهنانهکات، وهت جیهانیدا دهئاستی بهك بۆ ستنیاڵڵێك

 بازرگانییهپرۆتۆکۆڵه و لهئابووری ڕوو بکاتکان جیهانی .بازاڕی
دهوهشاندنهڵوههه پهوڵهی و سانتراڵ المهتی بۆ ههزییهرکهنابردن هاروهت،

دهفیدرالیزمه لهوڵهکردنی بنهسهت قهر تایفهمای ئاینی، و ئیتنیكومی -و
Ethnic ته دهنانه، قبوڵکردنی بنهسهت و میلیشیایی تاقمهماڵهاڵتی و یی
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 ئهبهمهئه* دهنیهوهمانای لهوڵهڕۆڵی کۆمهرامبهبهت جوواڵنهر و یوهڵگا
کانرمایهئازادیبۆسهیکهوهمانایئهڵکوبهیاالوازبێت،بهمێنێتوهکاندانهتییهزایهناڕه

به و لهستپێكنهربهزامنبکا دهتئهوڵهدهوهکیتریشهالیههێنێ، کهبێتزگایهو
 گوزهپهبێسنوور و ئاست خهالماری سیاسهرانی و بێکارسازی بدا، لێگرتنهڵك وهتی

بۆسهیڕهپه هێرش لێبکات، یهوێ دهکرێکارییهکێتییهر و کۆمهوتهستکهکان وکانی ڵگا
بباتتگوزارییهخزمه دهله.کان دهوهرهئاستی ئهوڵهشدا دهت نگجهکهبێتزگایهو

ئامادهبه و ترینندهرستترینودڕهپهڵکۆنهگهكلهیهیماننامهپهرجۆرهههبێتڕێبخا
داریوکۆمپانیاوکارتیلهرمایهقازانجیسهرجێكلهمهتوهێزدامۆربکاتبهوڵهده

رچینیرامبهبهلهوێتکهتێکیاندهوڵهکاندهدانیولیبرالهكوتهیهله.کاندابێتشههاوبه
 .ربێترکوتگهڕیهێزداروسهوپهکرێکاردا،ئه



کدارهچه هێزه و وهکان دهکۆنتراکان، حکك دهمهوزگای و تداری،وڵهت
ئاساییه بهبڕیارێکی ئهمه، ئازادیپارێزهاڵتانهسهدهمجۆرهرجێك ری

ستیانبۆربهتبازاڕوبازرگانیوکۆمپانیاکاندابنوبهخزمهولهرمایهسه
 .هێنێتپێکنه

کجارییهکانبهلیبرالیزمدا،نیولیبرالهلهرییهوههمکێکیجهچهدیموکراسیکه
نگدانکه،مافیدهوهنهکهمافێكخاڵیدهرجۆرهههنولهکهڕۆکیدهبێناوه

لهپێوانهلهکێکهیه و دیموکراسی بنهسهکانی یهر هاواڵتی مافی کسانمای
لێکراوهیڕهپه ههوی بهوهشێتهوهڵده، قهناسنامهو وی ئاینی و ومی

وهسترێتهبهدهوهئیتنیکییه کۆتا"و دهده"* و دیموکراسی"کرێتهکرێ
له"جناسئه تریشهالیه، سیاسیته"وهکی نوێنه"وافوقی سیاسینێوان رانی

ده و تاقمهستهگروپ ئیتنیکییهقهو و ئاینی و کهومی بهکان لهشدارن
وهمهگه بهکیبڕیاردهمایهكبنهیدیموکراسیدا، بردنیدیموکراسیڕێوهربۆ

ئه پرۆسهو ههیدهنجامی و بهنگدان کهدهوهستهدهڵبژاردن خۆیگیرێ،
ڕێکهبه کۆمهمانای کهوتنی و بازرگانی کۆمپانیای سهسایهڵێك دارهرمایهتی
 .وبازاڕیانقۆرخکردووهوهتهداکۆبوونهمحزبانهلهکه
ئهله تیۆمانهکەنار گهدا، ری و داهێنهفه"مارۆدان نالیهلهکه"رانهوزای

پاوهکۆنده کۆڵن و ڕایس لهاڵڵهگهوهڵهلیزا و واتایردهسهکرا بۆشدا می
چه چه"مکی به"ینجڕژێم ی کراوهگرتخۆوه ههڕێگایهته، تهك بۆ سفیهم

ناکۆکییه دهنێوخۆییهحسابی لهوڵهکانی بۆرژوازی تانی و بۆههجیهاندا م
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* ژنانو بۆ کاننیولیبرالهکهکهیهشزاراوهمهئه-"کانتییهمایهکه"دانانیڕێژەیکۆتا

بۆنموونه.دایانهێناوه ٥له یا وە کورسییه٠١٪ په٪ی نوێنهرلهکانی بۆ ئهرایهمان متی
نه نگدانویدهپرۆسهلهکسانهیمافیهاواڵتییهوهشاندنهڵوهرههكههپێکهاتوانه،

 .دووهاواڵتیانیخوارپلهبهوانهکردنیئهخۆکاندیدکردندا،بگره



له کۆمهگۆڕانکاری کهو لهتهحکومهڵگایانەدا، ناکۆکن سیاسەتیگهکانیان ڵ
تێکداکهڵسونهگهلهیهوانهواویپێچهتهبهمشێوازانهمریکادا،ئهیئهوهرهده

 .*وییانلێکردووهیڕهکانپهلیبراله
 
 :دافهلسهبواریفهله/٢

مەڵتیکه و پۆستمۆدێرنیزم )ڵچرالیزم ڕێچکه(نگیرههفهفره دوو به، ستدهن
ڕاوهوهکانهنیولیبراله بهرامبهبهوهستانهبۆ ناسنامهههر حهر تێکیقیقهو

چینایه و ئینسانی له لێدان بۆ ئینسانگهسڵهخهتی، جیهانی وتی رایی
مافهوهشانهڵوههه.ریروهمافپه ڕاگهجیهانداگرهی و ئینسان یاندنیکانی

باوه بهجیهانداگرهڕهکۆتایی و ئهوهستهدهکان باوهگرتنی کهڕهو فکری"ی
هیچگهتهیدیکتاتۆریهرچاوهسه"شمولی ڕه، لهقیقهیحهوهتکردنهراییو ت

لههه پشتکردن تا ئاستێکدا، مهڵچهکهر و مۆدێرنیزم ونیهدهری ت
لهیڕهپه فهڕێژه"ویکردن لێره"کاننگهرههیی لهوهشهو نگیرههفهڕێزگرتن

کیالیهری؛لهگهومیوتیرهنگیئیسالمیوقهرههیلۆکاڵیزم،فهوتووانهدواکه
لهوهتریشه کۆمهلێدان ڕۆحیهکاری و پێکهڵ هاوچارهوهتی و نووسییی

به ئینسان جیانه"عینوانی له"وعێکی پێداگری تاکگهو و وهتاك كرایی
وکاریستاوهکانڕاوهرووچینهڵوسهرووکۆمهسهکه"مانڕامبۆیقاره"

شه و یهخێر .وهکاتهکالدهڕ کۆمهڕێکخراوه"ڕاکێشانی مهی بۆ"نیدهڵگای
لهده کردن دهاڵڵی خاوهوڵهنێوان و وت لێدان بۆ ڕێك داوادا، ن
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عێراق،سوریا،لیبیاونگوکاولکاری،لهکانیجهساتهکانوکارهئابوورییهمارۆدانهگه*
مریکائهنالیهلهشدا،کهتونێلیتاریکیسیناریۆیڕهبهڵگایانهمکۆمهنوبردنیئهمهیه

ورانهوزایداهێنهتیۆریفه"هێنانیردهوهکردهکانیبه،نموونهستیبۆبراوهدهوناتۆوه
چه نیولیبرالهالیهلهکهه"ینجڕژێم ئهن کهبهتهگیراوهمریکاوهکانی ئینسانیر، ملیۆنەها
 .ییمیباروتوئاوارهخۆراکیدهکردۆته



جهوهشانهڵوههه کاری یهی ڕێکخراوهکێتییهمعی و ڕادیکاڵیکان ی
کهمەڵتیکه.رییهماوهجه بهتهوهرێکیهلەسهڵچرالیزم، پهحقیر رنابهئینسانی
ده وله دایاندهتیکۆمهنییهدهشاڕێیمهکا نگوعاداتهرههفهبڕێنێوبهڵگا
ڕاسیزموهرێکیتریشهسهله،وهوهیانهێڵێتهدهوهکانیخۆیانهومیودینییهقه

له فاشیزم و بێگانهخه"دژی بهرههبه"ڵکی بنهمدێنێ، وپێویست ئیتحاد مای
کۆمههاوچاره ههنووسی مۆدێرن کۆمهتهڵدهڵگای نائارامی و تیاڵیهکێنێ

 .وامردهتێکیبهحاڵهکاتهده
 
 :بواریئابووریداله/٣
بازاڕیرمایهئازادیسهتاییوتمانکهرهکیسهیهكئاماژهوهوهپێشهله و

ئێکیبدهئابووریوبازاڕدا،مهتلهوڵهوریدهیدهوهکیکردنهئازادوالوه
رهسه که سیاسهکیه لهنیولیبرالیزم ئابووریخۆی دادهسهتی بهر اڵمڕێژێ،
ئهوهبۆئه مەبدهی بکهئهم باشترهوهینهوردتر الیهههبهئاماژه، لهندێ ن
بکهئابوورییهڕهباوه فریدمان میڵتۆن دهئه.ینکانی "ڵێتو هۆکاری: بازاڕ
بهکاننییهیرانهڵدانیقهرههسه ڕێگریئازادیبازاڕوکهتهوڵهدهوهڵکوئه،
دهرمایهسه لێرهکان و دهیرانهقهوهشهکا بهئێمه.خوڵقێنێکان پێویستمان
نییهتێکیبهوڵهده بهدهکههێز فهههستوور دهموو تلهخاڵهردێكبداتو
بهوتیئابووریتاکهڕه بکات، ئهکاندا توڵهدهپێویستمانبهیهوجێگهڵکوتا
یههه بهستهربهبهکه سهردهکانی تاکی ئازادی بزاوتهرمایهم و کانیکان

تایبه ههموڵکدارێتی ڕێگهتی و بهنهڵگرێ ئازادییاندات فاکتۆرێك هیچ
بکاتهربهبه کهوهست سهههوایه، تاکێکی ئهئازادهرمایهر زامنیمهو ش

تایبه بهمیکانیزمێکی ههخۆیهت بۆ لهڵسوکهتی بازاڕداگهوتکردن .ڵ
سهخستنه" ڕووی الرأسمال)رمایه له(عرض داوا خۆی (طلب)بازاڕدا
لێرهرههبه بهگهئابووریوهوهشهمدێنێو هێزیڕخستنو کاربردنیکامڵی

ههخوڵقێنێوبهکاردهبهئاماده دهدوایخۆیدا ستستوهوشیاریتاكو
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ڕاگه به دهپێداویستییهیشتنیان کانیان ڕوویخستنهمجۆرهبه.وهرهسهباته
جووڵهرمایهسه زامنکردنی ئازادانهو گهی واڵت ئابووری وپێدهشهی، دات

ههفرسه دهتی کار ههرهسه.خسێنێڕهلی فهنجام بهر ئهڕێژهردێك یوهی
دهڕووله ئیترکاربکاتوهبازاڕ جا سهکات، بهکارهبخاتهیکهرمایهیا ووه،
لهیهڕێژه بهش، مادی دهمههرهئیمکاناتی ند له ئاوادایهیهپرۆسهبێ، کهکی

 Fullکار زۆریتیشبوونیداهاتوفرسهکانودابهنگینێوانتاکههاوسه
Jobبێوردهیسهخۆمهتیشخۆبهاڵیهتیکۆمهدالهبێوخودیعهزامنده
تاکهیه لهکسانی دهردهبهکان یاساشدا سپێچهم ههنانهته. وت اڵواردن

ئازادیبازاڕوبهڕێگهخوڵقێکهدادهوکاتهنهالهکانتهجیاکارینێوانتاکه
 .رێتگیکاننهتیتاکهوموڵکدارێتیتایبهرمایهسه
ئههه بوارانهموو کهم قسهبهی لهکورتی دهسهمان پێمان کرد، کهر ڵێت

کهیبۆرژوازیهوهكجوواڵنهنیولیبرالیزمیه دژیسه، دژیئینسانیو راپا،
کۆنهکارگه و خاڵیهیهرستانهپهری ناوهههلهو شۆڕشگێڕانهرر ،ۆکێکی

یوهداریوتوندبوونهرمایهیرانیسهورانیقهمیدهرههبهکهکهیهوهجوواڵنه
بۆرژوازیهرمایهکانیسهشهکانینێوانبهناکۆکییه چینی ئاڕاستهو بۆیهو
سهوهسازدانهدووباره ئابووری بهرمایهی جیهانی، کهداری جۆرێك

ورمایهمسهردهبهله"لعادهوقهفه"یقازانجیوهباربۆکۆکردنهرجیلهلومههه
 .کۆمپانیاکانداسازبکات

زهبه بابزانین بهمینهاڵم گهسهدهکانی چیهاڵت نیولیبرالیزم چۆنیشتنی و
 ؟ڵناوهنگاویههداریههرمایهوجیهانسازیسهرهبه
 
 :یشتنینیولیبرالیزماڵتگهسهدهکانیبهمینهزه

ئاماژه بهپێشتر کهوهمان سهرگهجهلهکرد قهرههی ئابووریڵدانی یرانی
لهیهده مارگرێتتاتشەر لهبهیحەفتاکاندا ڕێگان ڕۆناڵد و مریکا،ئهریتانیا
ڵدا،کهریانههاڵتدارێتینیولیبرالیزمسهسهمیدهسیستهلهكدوونموونهوه
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کانیمینهاڵمبابزانینزهبه.بۆباقیواڵتانیدنیاوهڕییهیانپهدواترهاوشێوه
 ؟چیدایهلهیهمدوونموونهشکڵگرتنیخودیئه

سهمودووهکهنگیجیهانییهواوبوونیجهدوایتهبه داریوچینیرمایهم،
له بهئهبۆرژوازی لیبراڵهوروپا، و بهگشتی لهتایبهکان ئهردهبهتی، وم

قهپرسیاره کهدا "ڵێتدهراریانگرت ده: سهئایا جیهانێکی داریمانرمایهکرێ
کرێدهوهڕێگایچمۆدێلێکهچۆنولهوایهکان؟کهنگهوجهزمهبێئهببێ،به
لهکۆمه بنهسهڵگاکان سهر پهدارییهرمایهمای بهسهرهکی ئهندووی وزمهبێ
 نگڕێکبخرێ؟جه

 ڕهوڵهده"مۆدێلی فاهتی لیبرالهالیهلهکه" لهکانهن سۆشیالوه جۆری
.مپرسیارهوروپابووبهاڵمیچینیبۆرژوازیئهرناتیڤووهدیموکرات،ئاڵته

کهلتهئه زهسهلهرناتیڤێك دابهمینهر لهوهشکردنهی دنیا دهی تهوڵهنێوان
ههئیمپریالیسته وهروهکاندا، لهرنانیبهدهها شکستیشێکیزۆر مۆنۆپۆڵو

سهئابوورییهکارتێله وە چڕبوونهرئهکان، سهوهنجام ئاستێکیلهرمایهی
 له دهدهبااڵدا، سهوڵهستی ئیمپریالیستی جهرکهتانی هاوکاتوتووی نگدا،

پهئاماده و کار فراوانی هێزێکی تهرهگی توانای مۆدێرن،گرتنی کنۆلۆژیای
کۆمپیوتهئۆتۆماتیکییهداهێنانهوانهله دۆزینهکان، و ئهوهر ئینێرژی تۆمیی
سێههبهکه) تهشۆڕشی ناودهمی ئههه(.برێتکنۆلۆژیا كوهکهمانهموو

له جهئاکامێك بهدوو جیهانی سهدهنگی ئیمکانی ورپێکهستهاتبوون، وتن
 مۆدێلی ڕهوڵهده"خۆگرتنی ڕه"فاهتی له.خساندیان ومۆدێلێك ئابووری

دهسیاسه بهتکهوڵهتو بهبه"کینز"کانیڕهباوهپشتی یوانهپێچهستبوو،
مهڕهباوه و فریدمان کهکتهکانی شیکاگۆوه، چهلهبی ڕوویخستنه"مکی
ویڕوانی،ئهبۆڕێکخستنیئابووریوبازاڕده"عرضالرأسمال-وهرمایهسه
چهله -داوا"مکی دهرهبهەوه"طلب ڕۆڵی لهوڵهو وکایهت ئابووری

ههبازرگانییه ویستیهاواڵتییهوهکینزالیوابووئه.کشاڵدهکاندا و کهداوا
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اڵمیوبازاڕوهرمایهتاسهجووڵێنێ،وهوکااڵکاندهرمایهڕوویسهخستنه
وویستانهئه ئابووریواڵتههئهوهبداتهمداوا شهسێنێوگهدهرهمپهوا
وهده  Fullڵگایپڕکارپڕکۆمه"یڕادهتیکاربهیزۆروفرسهمڕێژهههکا،

Job"ژاریناهێڵێخسێنێوبێکاریوههڕهکاردادهبهمهێزیئامادهردهبهله.
تریشهالیهله بهوڵهده"وهکی دهرپرسیارهبه"رپرسیارتی دهو لهخاڵهبێ ت

مهێنانورههرسنوورێكبۆبهكههکانوبازاڕدابکاتونهئابوورییهکرده
نه ڕێگا و دابنێ کااڵکان سهبازرگانی بهرمایهدات خۆیانداران ویستی پێی

بهنجامبدهمهێنانوبازرگانیئهرههیبهکرده ستێتتههوڵهبێدهڵکودهن،
 بهرنامهبهبه بۆ مهرههڕێژی و خزمهسرهمهێنان و کااڵ وتگوزاریهفی کان
چهندازهئه بۆ چۆنایهندایهگیری و بهتی کهتییان هەڵسوڕێ وجۆرێك داوا

ده هاواڵتیان ڕێڕهله.یخوازێویستی دهوهم لهوڵهشدا بیمهت دانی ڕێگای
خزمهتییهاڵیهکۆمه و لهگشتییهتگوزاریهکان ئاستێك دابینکردنی و کان
کۆمهڕه چینایههاوسهوهاڵیەتییهفاهی دهنگی زامن دادیتی و کات

 .سپێنێچهکاندادهنێوانتاکهتیشلهاڵیهکۆمه
رسهکانلهئیمپریالسیتیهتانیبلۆکهوڵهوافوقاتینێواندهتهوهمانهنارئهکهله

ناوچهکێشه و ڕێکهییهجیهانی و لهکان دوورخستنهسهوتن ووهر
فهکینسبیلهنگوبارگرژی،ئارامییهبردنبۆجهستنهده .مکردراههجیهاندا
باوهئه ئهڕانهم دۆخهو کهئارامهم به٠١نزیکەی خایاند، كیهڕادهساڵی
ڕهوڵهده چهتی کهفاهیان سیاسهموفهسپاند، و تمهکیران کانیلیبراڵهداره
قهئهیاندهگه کهتهناعهو سهدهی لهرمایهکرێ پاكزمهئهداری کانی

کهوهبکرێته وتیان مارکسلهڕهباوهو سهمهکانی ئهرمایهڕ کانیزمهداریو
نییه تر خهلهجگهشتێکی و فهیۆتۆپیا تیوڵهده"مجۆرهبه.سوفێكیلهیاڵی

توانیله"فاهڕه بهتلهوڵهتیدهخالهڕێگایده، وهکردهئابووریوبازاڕدا،
کانئیمپریالیستهتهوڵهنگینێواندهئارامیوهاوسهدرێژلهورانێکیماوهده
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هاوکاتڕه گهونهو و لهشهق ئابووری سهردهبهی تێپهرمایهم وکاندا ڕێنێ
وهشهولێرهوهداریجیهانیبداتهرمایهکانیبازاڕوسهپێداویستییهاڵمبهوه
تنانهوروپاوتهتانیئیمپریالیستیئهوڵهرنجیدهسه"قبولمۆدێلێکیمه"كوه
 .نندیبکهسهمریکاشبۆالیخۆیڕابکێشێوپهئه
سهبه قهرههاڵم سهڵدانی ئابووری لهرمایهیرانی جیهانی تایرهسهداری

سه حەفتاکانی لهدهسااڵنی بیستدا، دهالیهی ئابووری ڕهوڵهك لهتی فاهی
بنبه و چارهڕکود لهڵنهههستێکی و ڕاگرت تریشهالیهگردا وهکی

لهرییهکاریگه خۆی دهسهکانی و بۆرژوازی چینی فهستهر لهرمانڕهی وا
،وهیرانێکیسیاسیدرێژکردهرئاستیقهمریکادا،بۆسهوروپاوئهئهواڵتانی

مارگرێتتاتشەرلهرگهجهلهکه ئیمکانیدا، ریتانیاوڕۆناڵدڕێگانبهیخۆیدا
بهئهله تاوهرگایکردهشدهمهئه.نێیهاڵتبگهسهدهمریکا، نیولیبرالیزم بۆ
باوهله و ئایدیا بگوازێتهڕیدۆخی دهبۆسهوهخۆی ئاستی وسهر اڵت
فه و ئابووری و سیاسی بهرههمۆدێلێکی بۆرژوازی، ناوینگی

کۆمهسهبهوهنیولیبرالیزمه لێرهر بکاتو زاڵ قۆناغێکیپێبنێتهوهشهڵگادا
 .نوێوه

 
 :میدەسەاڵتدارێتیداردهسهینیولیبرالیزملهکارنامه:مپۆلیدووهشه

ئابوورییهکارنامه و حکومهکهسیاسی کهکهتهی تاتشەر هێرشبهی
دهسهبردنه ڕهوڵهر لێسهتی و دهوهندنهفاه خهوتهستکهی وکانی ڵك
ستیپێکرد،کان،دهگشتییهتگوزارییهتیوخزمهاڵیهکۆمهیبیمهوهشانهڵوههه

سیاسههههەنگاوبه لێگرتنهنگاو داشکاندنهوهتی و ئابووری یوهی
قهوارهئاسه سهکانی ئابووری بهرمایهیرانی وسهداری کرێکار چینی ر

گرته ربههاواڵتیاندا، سهپه. ڕێکخراوهالماردانی و وکرێکاریهندیکا کان
لهوهسکردنهرتهبه ڕۆڵگێڕانیان و ئازادی وستهگرێبهی کار کانی
خاوهندییهیوهپه نێوان ههکانی کرێکاراندا، و بهروهنکار یوهرزکردنهها
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ڕۆژانهسه کهعاتکاری یهوهمکردنه، ئاستێکی بۆ کرێ خوارووتری کجار
...نشینیونیخانهمهیتهوهرهسهئاستیبژێویواقعیچینیکرێکار،بردنهله

تیرانوئەمنیهرژیانوگوزهرامبهرپرسیارێتیبهبهتلهوڵهیدهوهخۆدزینه
پرۆژهتگوزارییهخزمهیبوارهوهکاروخسوسیکردنه ت،وڵهکانیدهکانو

کارگهروههه داخستنی کردنهها بچووك دهوهو پێکهاتی ووڵهی ت
لهتییهوڵهدهزراوهدامهشێكلهیبهوهشانهڵوههه دهکان، ستبردنئاکامیشدا

سیاسه بێکارسازیبۆ تی حکومهکییهرهسهنهالیه. پالتفۆرمی تهکانی
 .گرتبوووهستهدهاڵتیبهسهدهتازهیتاتشەربووکهکهنیولیبراله

ئه کارنامهبێگومان ئهیهم نیولیبرالیزمهو پالتفۆرمی تاتشهم بهی شێوازهر
لهکهمریکاییهئه حکومهالیهی ڕێگانهن حکومهبه.ربهگیرایهوهتی یکهتهاڵم

کهوهڵئهگهڕێگانله تیوڵهده"کینگوبۆیهڕهرجۆرهالماردانیههپهوتهدا
کاریگهلهکه"فاهڕه نفوزیسۆشیالدیموکراتهژێر ئهریو لهکانی وروپادا،
ڕهئه دابووهمریکاش وهنگی به. ڕابهئامانجی ئهدەستهێنانی مریکا،ریی
کهبه ئهکهیهجۆرێك بگرێتهمجار ههبهوروپا دواتریش و جیهانر موو

مریکاییبهنیولیبرالیزمیئهوههۆیهبهبوو،کهزییهرکهمهوخاڵه،ئهوهبگرێته
جیهانییه ستراتیژێکی و خستهڕوئیا ڕهبهوه، گشت چینیوتهرچاوی کانی

ده و سه.وهکانیهتهوڵهبۆرژوازی جیهانسازی ستراتیژی و داریرمایهڕوئیا
.رجیهاندازامنکردبێتسهژموونیبااڵیبهروههمریکاڕابهئهجۆرێكکهبه
نیولیبرالیزمهگهئهمجۆرهبه لهکهر داریرمایهپێناوڕزگارکردنیسهیتاتشەر

کیتاكواڵتیولۆکاڵیودایهریتانیادا،مهیرانیئابووریبهقهرچوونلهوده
ئهبهگرتبێته ئهر، نیولیبرالیزمی ههوا لهمریکایی، کیودایهمهلهتاوهرهسهر

ده کهجیهانیدا و بااڵدهوتهستیدرێژکرد ههشوێنئامانجی ژموونیستیو
بهئه دنیاداسهمریکا کهستراتیژییه.ر شهبهك بلۆکی کۆتاییڕوخانی و رق

ئه قوتبی، دوو دنیای ستراتیژههاتنی و ڕوئیا ئهم نیولیبرالیزمی مریکاییی
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دۆخێکیسهجیهانیڕاکێشایه تازهبهرلهنێو کهوهر له، قسهوهیهبارهدواتر
 .ینکهده

لهاڵمنیولیبرالیزمیئهبه بهردهسهمریکایی، لهسوودوهستیڕێگاندا، ورگرتن
،وهوروپایکردبووهتانیئهوڵهڕوویدهیرانیئابووریڕووبهقهیکهدۆخه

نیهادێکیڵهوکۆنترۆڵکردنیکۆمه"رزپێدانیقه"تیڕێگایسیاسههاوکاتله
کهوهییهوهتهنێونه ئاماده، ههپێشتر لهبووهگیان دراویوانه، سندوقی
کان،بانکیجیهانی،کگرتووهیهوهتهیی،ڕێکخراویکاریجیهانی،نهوهتهنێونه

جیهانی بازرگانی ههنه...ڕێکخراوی یهك لهر یهك دهدوای تانیوڵهك
ڕاکێشایهئه ههوروپای خۆیهژێر وهوهژموونی نیولیبرالیزمی كو

بهسیسته و سیاسی و ئابووری چهڕێوهمێکی تیایاندا بهبردن ڵکوسپاند،
بوو،بۆرمایهیسهوهرهدهخۆیشێوازێکیناردنهرز،کهتیپێدانیقهسیاسه

رجێكکهپاندنیداواومهفریقیاوداسهمریکایالتینوئاسیاوئهواڵتانیئه
کارکرده و ئابوورییهپالتفۆرم و ئهسیاسی نیولیبرالیزمی مریکاییکانی

تازهلومههه..یخواستده لهرجێکی ئهشی واڵتانهئاست پێکهێنام تارهسه.دا
بهردهسهمریکایالتینلهئهتیشیللیلهوڵهده کانیتهپێیسیاسهمیڕێگاندا،

ئه ڕووبهنیولیبرالیزمی ومریکایی ئابووری و سیاسی ئاڵوگۆڕێکی ڕووی
کرایهحکومه لهوهتی دهو ڕوسیا هه.رهێنرانفوزی له لهریهدواتریش ك

ئیسرائیلوسهبهكواڵتانیوه وهندهوهمڕهنێوئهنگافورهڕاکێشرانهرازیل،
 .ڕێوتبووهکهکانینیولیبرالیزامدایکارکردهژێرسایهلهکه
ینیولیبرالیزمیتانهمکارکردوسیاسهئهبیربچێتکهمانلهوهاڵمنابێئهبه
لهئه گیرایهلومهههمریکایی کهبهرجێکدا سهههر لهرمایهم واڵتانیداری
سێهه" "مجیهانی لهبه)دا سهدیاریکراوی شهرهنێوان سااڵنی بۆستهتای کان

زراندنیمینقۆناغیدامهکهیه(یبیستدادهفتاکانیسهڕاستیسااڵنیحهناوه
تێپه وهخۆی بهکهریهههڕکردبوو، پێداویستییهیان سهپێی داری،رمایهکانی
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گواستنه تۆڕی و ئابووری پیشهوهژێربینای تایبهو بهسازی خۆیانت
وهدامه کاردابهههزراندبوو، سهم جیهانی لهرمایهشکردنی نێوانداریش،

واڵتانیژێرده/واڵتانیئیمپریالیستی تهسهمترۆپۆڵو واڵتانی)یئیمپریالیزم
به(ستهوابه هاتبوودا، وجود دابهنانهته. ناوچهت نفوزیشبوونی کانی
لهرمایهسه هه، شهنێوان بلۆکی غهردوو و بهرق خۆیئهربدا، نجامی
مۆدێلهکه.یشتبووگه سهتێیاندا دهرمایهکانی سهوڵهداری و داریرمایهتی

وه ئازاد، تهبازاڕی و جیاواز مۆدێلی دوو دژبهنانهك ویهت سیما ك،
.وهکالکردبووهییهمواڵتانهڕۆکیئابووریوسیاسیوئایدیۆلۆژیئهناوه

ڕێگانونیولیبرالیزمیئهوهبێگومانله رلهیتوانیههمریکایینههادۆخێکدا
وروپاداجێیخست،واڵتانیئهلهیکهوئاڵوگۆڕهمانئاستیئهههبهتاوهرهسه
له به"مجیهانیسێهه"ئاستواڵتانی چونکهدهیشدا بهێنێ، خودیدنیایستی

له و سۆڤیهدووقوتبی نفوزی بوونی وهئارادا ئیمپریالیستیت بلۆکێکی ك
پێچهته کارکردهرنامهبهبهوانهواو ڕێگریجیهانییهو نیولیبرالیزم، کانی
بهرهسه ئاوهردهکی گۆڕانکارییهم بووها جهردهسهمجۆرهبه.ك نگیمی

سااڵنێكڕه بۆ دنیایدووقوتبی، و یهوهپێشهوتیچوونهسارد و کاسهك
لهداریبهرمایهیجیهانیسهوهکردنه وپالتفۆرمینیولیبرالیزم پێیکارکرد
 .ییداڕاگرتڕوانیوبزاوتێکیشێنهچاوه

ههله سااڵنی لهکۆتایی و ههگهشتاکاندا شهوهشانهڵوهڵ بلۆکی رقدا،ی
باوه و دهڕهنیولیبرالیزم بهرگایهکانی، نوێی کرایهکی ویشئهکهوهڕوودا

 .داریجیهانییهرمایهیدنیاوسهوهسازدانهدووباره
 

 :داریرمایهنیولیبرالیزموجیهانسازیسه:مپۆلیسێههشه
به دیواری لهڕوخانی و دهمهرلین سۆڤیهیدان ڕوسیای وهرچوونی كتی،

له دهوهڵئهگهبلۆکێکیئیمپریالیستی، ناوچهدا کییهرگایبازاڕێکیفراوانو
وه،هاوکاتوروپاییداکردهمریکاییوئهیئهرمایهمنفوزیسهردهبهگرنگیله

 داریرمایهبۆجیهانسازییسهئایدیاوهنیولیربالیزم،له

 17 



مه غهوجودییهخودی بلۆکی زهتی و مانهروورهرب خستهوهتی ژێری
ئهله.وهپرسیاره ئاواشدا نیولیبرالهدۆخێکی و بهمریکا وادارکرد یوهکانی
دووبارهپرۆژه سهوهسازدانهی جیهانسازی و دنیا بهرمایهی جۆرێكداری

بهستیئهبااڵدهکه زامنبکات،بۆجارێکیتربهسهمریکا وهستهدهرجیهاندا
له ئهبهبگرێو ڕۆشنایی پرۆژهر سیاسهیهم پهشئابووریو ندییوهتو
هه مهروهنێوانیان، ئۆرگانهها و بهلزومات ترڕێوهکانی جارێکی دنیا، بردنی

کهسه"زمینوێیجیهانینه"یپرۆژه.وهبکاتهپێناسه ره، ردوونههالیهلهتا
کوڕه و باوك ههوهستهدهبهوهبۆشی ههگیرا، ئهڵگری خهمان وو ون

 .مجاربۆیڕوانیکهڕێگانیهکهبووستراتیژه
وهربازییهڕوویسیاسیوسهمریکالهیئهوهمانایئهزمینوێیجیهانیبهنه
،وهڕوویئابووریشهلهردنیادازامنبکات،وهسهستیبهدهژموونیوبااڵهه

کهداریبهرمایهجیهانسازیسه وکارتیلوکۆمپانیارمایهسهجۆرێكبێت،
،نوێیهزمهمنهکانیئهکییهرهسهنهاڵمالیهبه.ربێتکانتێیدامیحوهمریکییهئه
لهگهئه بهکهگشتییهشێوهر ئاماژهیدا بکهکورتی بۆ لهی خااڵنهین، دام
 :وهبێتهدهستهرجهبه
جهده:مکهیه بۆ بردن گهست و لهنگ ئابووری فهمارۆی رزکردنیپێناو
ڕابهنهیمههه ئهو بهریی ملکهسهمریکا هاوکات جیهاندا، پێکردنیر چ
نهوڵهده ئهتانی لهیاری ئهمریکا هێزهئاست ڕاگرتنی و دنیادا و وروپا
لهتییهوڵهده سایهکان تهژێر نێودهی سیاسی نیزامێکی و یهوڵهوازن كتی

که نهنیولیبرالیزمیئهقوتبیدا ستبردنکیتردهواتایهبه.تیکێشیهخشهمریکا
ڵگهلهیکهتانهوڵهودهچپێکردنیئهمارۆیئابووریبۆملکهتیگهبۆسیاسه

دهسیاسه ئهوهرهتی نایهی ههوهتهمریکادا پهروه، جهها بۆ وهنابردن كنگ
کانمنیهئهتیوسیستمهوڵهنگینێودهڕاستایجێخستنیهاوسهفاکتۆرێكله

فه(ییداتیناوچهمنیهئاستئهتیجیهانیوچلهمنیهمانایئهچبه) کیزایهتا
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له سهردهبهئارام ئازادی بهرمایهم جیهانیدا بازرگانی ئەمریکاوجۆرهو ی
لهکانیئهنگهجه.خسێ،بڕهردنیاوهسهبهستهبااڵده ئهمریکا فغانستان،عێراق،

یدنیایدوایڕوخانیوهسازدانهڕاستایدووبارهلهکهعێراق،ودووباره
 .بووندهوهمڕهنجامداڕوویانلهدوائهر،لهبهرقگیرانهبلۆکیشه

مریکاییبۆینیولیبرالیزمیئهعریفێكکهتهکردنیدنیابهدیموکراتیزه:مدووه
نگاویشدامینههکهیهله(.مانپێکردووهئاماژهوهپێشهیلهوجۆرهبه)کردووه

هه گۆڕینی بۆ ئه"کاندیکتاتۆرهتهوڵهده"وڵدان دهچ لهتانهوڵهو یبازنهی
به لهبلۆکی بوون ڕوسیا کۆمۆنیستی ئهناو ئاست ڕوسیابهدیاره)وروپادا
ئه(وهخۆشیه چ لهوانهو ئهی و ئهئاسیا و وهفریقیا التیندا، كمریکای
پاشماوهناوچه و نفوز ئهی بلۆکهی م بۆ دیموکراسیوڵهده"بوون، ."تانی
ردهسه نارنجی"رهێنانی ئهله"شۆڕشی شهواڵتانی لهوروپای وانهرقی،

و ئۆکرانیا ڕۆمانیا، ههروههه...بوڵگاریا، ووهشانهڵوهها چیکۆسلۆفاکیا ی
به...یوگۆسالفیا گۆڕینیان بهوڵهدهو دیموکراسی، ئهتی وپشتیوانی مریکا

نموونهئه دیموکراتیزهسیاسهلهکهیهوروپا، دنیاتی ڕژێمی.کردنی ڕوخانی
دیموکراتیزهسه و دهدام نموونهوڵهکردنی عێراق ئهیهتی تری مکی

لکاوچزهریلهیسهکهنجامهینئهوهموومانشاهیدیئههه،کهیهیهئاڕاسته
 .رهێناوهوگێژاوێكده

ئایدیۆلۆژییهله:مسێهه ڕاگهوهڕووی هه، و کۆمۆنیزم کۆتایی ریاندنی
ئینسانگهباوه و جیهانداگر لێرهڕێکی و جیهانی ووهشهرایی هێرش
وپگهکیسۆشیالیستیوچهنسیپوئایدیایهڕوپرهرباوهالماردانیههپه را

که بهڕایدکالیزمێك، چینهبیرۆکهپشتی خهی و چینایهکان لهباتی تی
 .ستبێتتدابهسیاسه
وه:مچواره بازاڕ، ئابووری تهجێخستنی موعتهك مۆدێلێکی بهبهنها رسهر

ویڕهپهرواڵتهههجۆرێكکهبه.کاندائابووریوبازرگانییهسیستموکرده
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 :نبازاڕیناوخۆیاندابکهکییانه،لهرهسهمئاڕاستهله
دهوهکورتکردنه/٨ ڕۆڵی ههنهمهئه.توڵهی بهك ئهر دهوهمانای توڵهی

هاڵکوخۆیڕهکا،بهکاندانهئابووریوبازرگانییهکردهتلهخاڵهڕێگریوده
به وهستهدهبکاتله کانوسپاردانیبهئابووریوبازرگانییهگرتنیپڕۆژه

مووتیکردنیههتایبهوڵدانبۆبهشههمجۆرهت،بهرتیتایبهکۆمپانیاکانیکه
تدابووهوبهوڵهستیدهدهپێشترلهیکهئابووریوبازرگانییانهوپڕۆژهئه
 .تیناسراوهوڵهرتیدهکه
٠ پێکهاتهته/ دهقلیسکردنی سازدانهوڵهی و وهوهت دهی تیوڵهك

ئهنابه بهههمهرپرسیار، کهم خهوهمکردنهمانای دهرجییهی ووڵهکانی ت
بۆسهوهگێڕانه سهی بهرمایهر وهرههی دهههمهێن، بەوڵهم خۆی ت

نهبه لهرپرسیار خزمهرامبهبهزانێ دابینکردنی گشتییهتگوزارییهر وانهله)کان
ویئهوهشانهڵوهوهه...(ندروستیوپاکژییاندن،خویندن،تهبا،گهئاو،کاره

تیاڵیهیکۆمهتگوزاریوبیمهیخزمهشێوهبهکرێیکرێکارانکهلهشهبه
 .دراهاواڵتیاندهبه
كیئابووریوهوهڵگوشینولێگرتنهتیسکههگرتنیسیاسهوهستهدهبه/٩

لهرهخاڵێکیسه دهکی لێرهوڵهپالتفۆرمی دهوهگرێدانهوهشهتدا، لهوڵهی ت
سیاسه و دامهبڕیار پهوهکانهجیهانییهزراوهتی لهیڕهو لێکردنیان، وانهو

بازرگانیوڵهکانیسندوقیدراوینێودهبڕیاره ڕێکخراوی بانکیجیهانی، تی،
 .کانکگرتوهیهوهتهجیهانی،ڕێکخراویکاریجیهانی،نه

ومووئهیههوهشاندنهڵوهکانیچینیکرێکار،ههوتهستکهردههێرشبۆسه/٩
کهشانهبه بیمهشێوهلهی خزمهی بهو دهتگوزاریدا هاروههه.دراکرێکار

یوهشانهڵوهرئازادیڕێکخراوبوونومانگرتنیکرێکاریوهههێرشبۆسه
یوهخوارههێنانهشدامانهنجامیئهئهله.ندیکاییکرێکارانقوحقوقیسهحه
 .رزانکردنیهایواقعیئاستیکرێوبژێویکرێکارانوههبه
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یسیاسهوهشانهڵوههه/٥ پاراستن السلع)تی الحمائیة کۆنترۆڵی(سیاسة و
مه گرتنهسرهکااڵی و سیاسهبهفی ری کراوهده"تی به.میانداردهبهله"رگای

که مهئاستێك ڕۆژانهسرهکااڵی بژێوی دابینکردنی بۆ پێویست یفی،
به هاواڵتیان، و ههکرێکاران لهنرخێکی و دابینوهرهدهرزان کواڵیتیان ی

 .بکرێ
له/٦ گرێبهەسیستخۆالدان وهەڵوەشانەوەیمی بەکۆمەڵ و فەردی ستی

"zero contractزیڕۆکۆنتراکت"نسیپیپرهکاریهەمیشەییوڕووکردنه
رکاروبێکارلهسهیکرێکارانیلهسهمونافهكکهیهڕادهبه".کاریناجێگیر"و
یکرێکارانملدانکهشهردووبهههنێکهیهوئاستهبگهستهێنانیکاردابهدهبه
سهخواستهبه کهرمایهکانی تایبهدارانی بدهرتی ڕاگرتنیوهشهلێره.نت
 .یبێکاریریڕێژهسهوامیڕوولهردهبه
١.../ 
وهبه ئهاڵم ڕووداوهوهکو لهی دنیا دهرهسهکانی نهیهتای وهکانهدهوهی

یدنیایلهوهڕایئهرهمریکایی،سهدات،نیولیبرالیزمیئهتائێستانیشانمانئه
جه و سهنائارامی نقومکرد، تیرۆریزمدا و کاولکاری و ئهرهنگ یوهڕای

ئاوارههه و ڕهژاری سیناریۆی و داگرت دنیای ماڵوێرانی و کردهیی شی
کۆمه بهنسیبی نهڵگاکان، بهاڵم دنیا یتوانی جیهانینه"پێی نوێی "زمی

،بکاتهردنیاوهسهمریکابهستیئهریوبااڵدهوجێگاوڕێگایڕابهوهسازبداته
ئارایشتدانهمیحوه هێزهوهری لهی بۆرژوازی چینی تیشتایبهبه.دنیاداکانی

ڕههه تیرۆریزمڵکشانی و سیاسی ئیسالمی ڕهوهوتی لهك جیهانی وتێکی
یرانیئابووریڵدانیقهرهههاسهروهرقدا،ههزایدوایڕوخانیبلۆکیشهفه

 ساڵی شۆڕشه٠١١١جیهانی عه، دنیای جهرهکانی لهبی، ونگ سوریا
رکهده جەمسەریوتنی ئیمپریالیستی یه:وانهله)نوێی چین، و کێتیڕوسیا
ڕاستواڵتیناوهڕۆژههکانلهییهناوچهنگهوتنیجهرکهده،هاوکات(وروپائه

 داریرمایهبۆجیهانسازییسهئایدیاوهنیولیربالیزم،له

 21 



یه و ومهلیبیا سۆماڵ و ده...ن هێزهوڵهڕۆڵی و ئیمپریالیستی تانی
تیایانداییهناوچه کان ئههه... نیولیبرالیزمیمانهموو ستراتیژی و ئامانج

وێنایبۆکرابوو،"زمینوێیجیهاندانه"یپڕۆژهلهیکهوجۆرهمریکاییبهئه
یجیهانسازیشپرۆسهمجۆره،بهوههستانوشکستبووڕوویڕاوهڕووبه

بهملهردهداریسهرمایهسه لهکراوهئێستادا، لتارناتیڤیدا،ناڕۆشنیوبێئهیی،
ئاکامهبه جهدیار ناوهڕۆژههنگلهکانی پهاڵتی و هێزهیوهڕاست نێوان ندی

دابهسهوتنیانلهکانوڕێکهئیمپریالیستیه لهوهشکردنهر نێوانخۆیاندایدنیا
 .وهتهماوه

 

********* 
 

ئهوه لهنجامگیرییهك گشتی باسهکی کهم ئێرهی هێناوهتا ئهدهمان وهبێ
تائایدیاوهملهردهکیبۆرژوازیسهیهوهكجوواڵنهنیولیبرالیزموه:بڵێێنکه

نیزامێكلهنه لهرمایهڵگایسهبردنیکۆمهڕێوهبهزمو ئهگهداریدا، لهوهڵ دا
سهڕوانگه سهرمایهی بهوهوهدارییهرمایهو ویرانهقهاڵمێکی ئابووری

داوهسیاسییه گهوهتهکان گۆڕانکاری هاوکات بهلهیوره، یئاڕاستهدنیادا
جیهاننیولیبرالیزه" جێخستووه"کردنی توانیویهالیهدیاریکراویشلهبه.دا تیك
تانیئیمپریالیستیبگۆڕێووڵهنگینێوانبلۆكودهکانوهاوسهندییهیوهپه
لهده نوێ قۆناغێکی بکاتهردهبهرگای وهوهمیاندا تریشهالیهله، وهکی

پهتوانیویه هاوسهیوهتی و ئهندی دهنگی مۆنۆپۆلهتانهوڵهم لهو ڵگهکانیان
دهناوچه و نفوز ژێردهوڵهکانی بهستهتانی و بگۆڕێ ئیمپریالیزم ورهی

ڕایانکێشێت پهکهئاستێك نوێی بازاڕیسهرهقۆناغی و ئابووری ندنی
دهرمایهسه جیهانی یخوازێداری ئهسهلهوه. الیهر دوو شنهم
سهندییهیوهپه و کار نێوان لهرمایهکانی ههچ ناوخۆی بازاڕی رئاست

لهواڵته چ بهمهداو جیهانیدا، بگۆڕێ،ودای بۆرژوازی چینی قازانجی
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دهسیاسهوهشهلێره و چینایهوڵهت سهتی بهرمایهتی بهرامبهداران گشتر
جه و جیهان کرێکاری زهماوهچینی بباتهحمهری ستیبهمه.وهپێشهتکێش

سهشلهئێمه کهرمایهجیهانسازی گرتوویهڕهداری نیولیبرالیزم ربهتیهوتی
نییهڕانهوتیۆروباوهڕۆکداشتێکیجیاوازوزیاترلهناوهیانیله.یهمهرئههه
لهکه بهیوهپهلینین وهند سهئیمپریالیزم قۆناغی بااڵترین داریرمایهك

واتهتیهخستویه "ڕوو، جیهانوهسازدانه: ئابووری بناغهسهله،ی یر
ڕێژهرههبه ڕوولهمهێنانی ئیمپریالیستانهسهی قازانجی نائاسایی لهری
لهرههبه چهمهێناندا، ههوهوسانهڕێگای کاری هێزی کرێکاریی چینی رزانی

 ."وهجیهانه
 

 :بۆرژاوازیکوردونیولیبرالیزم
به کورد، غهوانهپێچهبۆرژوازی لیبرالی بۆرژوازی چینی چوهربیهی ،

وچلهله داریلهرمایهڵدانیسهرههسهندبهیوهپهمێژوویشکڵگرتنیخۆیدا
نه ئازادییهرچهڵگریپهههکوردستاندا، کۆمهمی تاكو مهکانی تنیهدهڵگای

نگیئاینیرههتوفهتیوسوننهگایهبهرهرستیدهپهدژیکۆنهلهنه،وهبووه
خێڵه ههو و ئهکێتی دهموو کهوتانهرکهو بهوانهپێچهی لهربهو رسهستن
 کۆمهوهکایههاتنهڕێگای پێشکهڵگایهی و مۆدێرن سهکی وڵداوهریههوتوو،

ناساندووه وهلهنهربۆیههه.خۆی نهڕابردوو، ههله هیچئێستاشدا ڵگری
شۆڕشگێڕانهسڵهخهجۆره و ڕادیکاڵ لهتێکی ئاستێك هیچ وتنیپێشکهو
نییەبووهتینهاڵیهکۆمه ئه.و کهپێگرتنی چینه بوونیگهلهمهردههاوسهم ڵ

کاتستپێدهدهوهوشوێنهکاندا،لهوهتهشکاریوئیلحاقینهئیمپریالیزمودابه
بێتهدهوهشهداولێرهڵدهرههیکوردسهوهتهرنهسهتیلهوایهتهمینهستهکه

تیویکوردایهوهویشجوواڵنهئهکیسیاسیوفکری،کهیهگهڵگریڕهئااڵهه
وتوكڕهشلیبرالیزموهمجۆرهبه.اڵتیهوتوویڕۆژههناسیونالیزمێکیدواکه

سهیهگهڕه سیاسی و فکری بهکی پێگهر بۆرژوازی، واقعییهچینی کی
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کورددهله بۆرژوازی چینی نییهروونی باوهنانهته.دا، و لیبرالیزم کانیڕهت
ئهبابه خۆنواندنی بۆ نین چینهتیك یهوهم چینێکی لهك ئاستکپارچه

هاوکاتدهڵگاداکۆمه وئامڕازێكنینبۆهه، کانیخۆیوڵخڕاندنیڕیزهزگا
ههقریبهتهربۆیههه.یکهوهتهنه ئهن حزبانهموو لهو ئهکۆی چینهشی وهم

سهداکه ڕواڵهرهوتوون، جیاوازی حزبهڕای سهتیان، بهکانی یوهجوواڵنهر
منگیئهرههتوفهڕوسونهباوهوئاستهمیانبهناسیونالیزمیکوردنوبه

پاراستووهیانلهیهوهجوواڵنه کهوهکسکردۆتهوعهخۆیدا "تیکوردایه"به،
 .خۆیناساندووه

تیت،ئابووریالدێوپیاوهزێکیتایبهگهكڕهیخاك،کوردبوونوهلهسهمه
ڕه فهنایهسهو دابونهرههتی و تهنگ باوباپیران، کهریتی تیسایهقدیسکردنی

سه و مهئاینی و شێخ و خێڵ ڕابردووپهرۆکی سوننهال، و تیرستی
بەدەوڵەتانەوەرگانهپێشمه باوهچهمانهئه...وخۆبەستنەوە و کانیڕهمك

لهکهناسیونالیزمێکه کورد سهگهبۆرژوازی سهرههڵ ورمایهڵدانی داری
کۆمه شهشکڵگرتنی پاساودانی بۆ کوردستاندا، شاریی مۆدێرنی ڕیڵگای

له کوردستان داگیرکهدهڕزگارکردنی وهستی ئااڵیهران، بهك وهستیهدهك
له پێ کوردستانی سیاسی مێژووی و له.قاڵبداگرت وتێکیڕهبێگومان

...توسکوالریزمونیهدهكئازادیتاك،مهکانیوهمکهرچهكههنهئاواشدا
نییهجێگایه بگرهکیان په، و دیموکراسی بابهرلهباسی ومان، فۆرماڵی تێکی

 .کارتۆنیه
یشتنیچینیبۆرژوازیاڵتگهسهدهعسوبهدوایڕوخانیڕژێمیبهاڵمبهبه

حزبه و ناسیونالیزم کارکردهکورد، وهکانی نیولیبرالیزمیان رگرتکانی
لهتایبهبه) بهیوهپهت به(وهئابوورییهند بوونهو نیولیبرال دیاره.وهجۆرێك
بهمهئه به"وهربیبوونهغه"مانای ڕۆچوون پرهرهو فهو و نگیرههنسیپ

ئه لهمۆدێرنی سیاسهوروپایی، دهبواری و بهوڵهتکردن و بردنیڕێوهتداری
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پێداویستیکۆنترۆڵکردنیبازاڕیناوخۆیڵکولهبهونییه،بووهڵگادانهکۆمه
چۆنیه و وهکوردستان سهگهتی بنهسهلهرمایهڕخستنی کاریر هێزی مای

هێنانههه و لهوهکایهرزان جۆرێك دهی و کهسهسیستەم جۆرهاڵت هیچ
نهتییهرپرسیاریهبه بهکی بهرامبهبێت گوزهر و هاواڵتیان،ژیان رانی
گرتووهرچاوهسه له.ی پهبێگومان بازاڕیگهلهخۆسازدانشداندهیوهم ڵ
ك،یهستهنیولیبرالیزمتیایدابااڵدهکانیدا،کهداریجیهانیوکارکردهرمایهسه

بهپێداویستیحه و کهتایبهبه.وامهردهیاتی ئابووریوهبوژانهتی و یبازاڕ
دهندهکیبهرهیسهپلهکورستانبه بواریپشکنینو نهربە وتوهێنانی
مه و ژێرزهگاز ههوادی چۆنێتی و جیهانی،ناردهمینی بازاڕی بۆ کردنیان

سه ڕاکێشانی دهرمایهپێویستی کۆمپانیا دهکییهرهو و بهستڕاگهکان یشتن
فیرهسهکردنیکااڵیمهرمکردنیبازرگانیوهاوردهرز،گهکانیقهرچاوهسه
ههرزاندهنرخێکیههبه ییبازنهوهرهدهشناتوانرێلهمانهمووئهخوازێ؛

له و بازاڕ مهئابووری و کارکرد دهرجهژێر و نیولیبرالیزم زگاکانی
دهییهوهتهنێونه سایهکانیدا و سێبهرچێ .گرێرنهو رهێنانیبهوه"یاسای

له بیانی "کوردستانکۆمپانیای ڕێنماییه"، و سهیاسا بهبارهکان وت پێدان
زهبه بهکرێدانی بواری بۆ "مهێنانرههوی بڕیاره"، و لهڕێنمایی ندیوهپهکان
گهبه و بهپشکنین نهڕان گازدادوای و "وت له"، چاکسازی یبیمهیاسای

خانهاڵیهکۆمه ڕاستهوگهمانهئه"...نشینیداتیو بڕیاریتر و وخۆلێكیاسا
کارکرده تیشکی پهلەژێر نیولیبرالیزمدا، خراونهسهکانی و بواریتهندکراون

 .وهکارپێکردنه
سهمهله زیاتر قهرههش لهڵدانی ئابووری وههیرانی کوردستان رێمی
لهحکومهكکهیهرنامهبه ناویت "ژێر بهئابووریلهچاکسازی شداریپێناو
پاراستنینهشهگهله تێپه"دارانپێدانو بۆ لهدا، قهڕین ڕایگهم ،ووهیاندیرانه
شێوهههبه ههئهمان سیاسهو و بهلهئابوورییانهتهنگاو ڕێوهکوردستاندا
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نێودهکهبات،ده دراوی سندوقی و بهوڵهنیولیبرالیزم دهسهتی، تانیوڵهر
سهقه لهیرانگرتووی دایسهرمایداری شکاندنهپاندووهدنیادا تا یوه،

وهڵکیکرێکاروزهرخهسهبهیرانهمقهکانیئهئاکامه ككڕێگایهحمتکێشدا،
کانینهکیترینالیهرهسه.رنیبهڕێوهیرانیئابووریبهقهربازبوونلهبۆده

 :لهشبریتیهیهرنامهمبهئه
مانایبهمهئه)کانیسروفاتهیمهوهمکردنهتوکهوڵهقلیسکردنیپێكهاتیدهته
ڕێژهوهرینکردنهبه بێکاریی پرۆژه(ی سپاردنی دهئابوورییه، بهوڵهکانی ت
تیتایبهمانایبهبهمهئه)تگوزاریکانیخزمهبوارهوهپێشیانهتیلهرتیتایبهکه

وخویندنوتهکردنیئاووکاره پاکژکردنهوهندروستیوگواستنهبا وهو
به...(و سیاسهوهستهده، لێگرتنهگرتنی سكههوهتی وو ئابووری ڵگوشینی

دهوهخۆدزینه لهوڵهی بهکۆمهرجۆرهههت وکێك خۆراکی کااڵی نرخی
الماردانومانایپهبهمهئه)هاواڵتیانوئیمتیازاتبهنیودانیبیمهمهسوته
گوزهوهخوارههێنانه و ژیان ئاستی هاواڵتیانی که(رانی چاكکردنی رتی،

ستیدهیلهوهوخڕکردنهمایکۆنتۆڵیپارهربنهسهداراییگشتیوبانك،له
یوهخوارهمانایهێنانهبهمهئه)هایدراوڕاگرتنیبهوهخوارهتولهحکومه

 ...(.رزانڕاگرتنیئاستیکرێوموچهکانوههتوانایکڕینیکااڵپێویسته
ڕاستییانهئه کهو ئهئاماژهوهرهسهلهی پێدان، پێدهوهمان کهمان ڵێت

بهكبێلهبۆرژوازیکوردناتوانێبۆرژوازییه اڵمجۆریلیبراڵونیولیبراڵ،
کانیندییهیوهندنیپهسهرهمایپهربنهسهجیهانیلهئابوورییکهوهكئهوه

سه و کار چهرمایهنێوان وهوهوساندنهو کار، هێزی دهی ووتهرکهك
،رواڵتهوئابووریوبازاڕیناوخۆیههوهپێشهچێتهکیجیهانیدهیهکرده

تهوانهله کوردستان، ناوخۆی بازاڕی و ئابووری لهش چوارچێوهنها دایهم
پهتوانێدامهده بێت،یرانهرقهسهتبهنانهبسێنێوتهرهزرێو زاڵ کانیشیدا

ده و ناسیونالیزم و ناچارهکهاڵتهسهبۆرژوازیکورد لهیڕهپهبهی وکردن
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بڕیاره و ئهکارکرد سیستەمهکانی جیهانییهم دیارهئابوورییه لهئه، ویش
 .وهئابووریبازاڕونیولیبرالیزمجیهانیبۆتهمێکداکهردهسه

 
 تینیولیبرالیزموسیاسه

 :ڵوێستگرتنلێیوهه(خصخصة)تیکردنتایبهبه
 ؟یهوهشوێنچئامانجێکهوبهتیکردنچییهتابابزانینتایبهرهسه
ئهڕه بههاکردنی ئابووریلهشهو و بازرگانی کهبواری ، ستیدهبه
ڕاستهیهوهتهوڵهده لهو دهالیهوخۆ خۆیهوڵهن ودهڕێوهبهوهت برێ
بهڕدهگهوه سپاردنی و کهرمایهسهخرێ تایبهدارانی کهرتی ندێجارههتی،

گوێزانه و بهوهفرۆشتن مۆڵکدارێتی وسیاسهمهئه.بێتدهدواوهی ت
سهمۆدێلهکهمیکانیزمێکه دهرمایهکانی لهوڵهداری بازاڕ، ئابووری و تی

ردهسه به جیاجیادا، قۆناغی و تهمان و فراوان مهئاستی بۆ ستیبهسك،
گیراوهتایبه بهبه.ربهتهت یهپلهاڵم ئهکهی سیاسهم میکانیزمهم و لهت
قهردهسه پهمانی ئابووریدا لێدهیڕهیرانی بهوی و ئاڕاستهکرێت بۆیهگشتی
بوارهئه بازرگانیانهو و کهئابووری گوزهبهی و ژیان رانیئاستی

بوارهتایبهبه)ندهیوهپهوههاواڵتیانه خزمهتیش وهکانی كتگوزاری
،پاکژیوردهروهیاندنوهاتوچۆ،خوێندنوپهبا،گهندروستی،ئاووکارهته

ئههاورده مهکردنی کااڵ بهسرەفیانهو ڕۆژانهی بژێوی و یخۆراك
ههیوهپهوههاواڵتیانه که(یهندییان ، لهوهتهڕهبنهله ئامانجیڕووی
کهوڵهستیدهدهلهیهرمایهیداهاتوسهوهچڕکردنه لهتدا، مووههبێگومان

یئاستیژیانووهخوارهژاریوهێنانهتێکدا،بێکارسازیوگرانیوههحاڵه
 .بێتدهدواوهرانیهاواڵتیانیبهگوزه

سیاسهگهئه بهر لهتایبهتی لهردهسهتیکردن دووقوتبیدا، دنیای ئهالیهمی ون
کهدهوهتانهوڵهده برابێت، بۆ سهستی دهرمایهمۆدێلی تیایانداوڵهداری تی

ئه بۆئهزاڵبووبێت، زیاتر هاوسهکهبووهوهوا توانایپێکهێنانی نێوان نگی
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بهرههبه سهشهمداریی دهرمایهسه)رمایهکانی و خسوسی کهوڵهی تی،
تایبهکهبه و گشتی ناوبراوهرتی کهبه(تی خهوهمکردنهقازانجی کانیرجییهی
لهوهستهدهتبهوڵهده ڕێگایهبگیرێو لهوهم تداوڵهستیدهدهداهاتیزیاتر

لهوهچڕکاته واڵت ئابووری تا ڕاوه، و دهڕکود بکاتستان اڵمبه.رباز
بهردهسهله ئێستادا، دهتیشلهتایبهمی دوو کهیهم دواییدا وی نیولیبرالیزم

ڕهکارکرده بووهکانی زاڵ سیاسهسهبهوتێکی جیهاندا، ئابووری تیر
رنانیمۆدێلیدهوخۆبۆجێخستنیئابووریبازاڕووهڕاستهتیکردنتایبهبه
مله.داریدارمایهیئابووریجیهانیسهبازنهلهتیبووهوڵهداریدهرمایهسه

بووهیهچوارچێوه میکانیزمێك لهشدا ئاڵوگۆڕ پێکهێنانی سیستەمیبۆ
 ژێردهئابووری بهستهواڵتانی ئیمپریالیزمدا کهی ئاڵوگۆڕانهئهجۆرێك م

بهکۆمه بکات دهك ئهرچوونی ئهواڵتانی و لهوروپا قهمریکا یرانهو
 .یپێگرتوونخهییهئابووریه

وستیبۆبراوهفۆرمێکداده،له"تیکردنتایبهتیبهسیاسه"کوردستاناڵملهبه
تااڵنبردنیداهاتوڵیودزیوبهندهگهبهڵهراپاتێکهسه،کهوهپێشهچێتهده

هاوکاتوجودیوڵهبوونیدهنه.تیاڵیهسامانیکۆمه توناجێگریسیاسی،
ومووکردهرههسهحزابیمیلیشیاییوزاڵبوونیانبهییئهتیناوچهحاکمیه

داراییه و بازرگانی و ئابوری لهبواره واڵتیان ئابووری دۆخی کاندا،
تێکهرهوبهرهبێسه و ڕاگرتووهولێکهیی گشتگیردا ئانارشیزمێکی هاوهله.و

بازاڕیئابووریکوردستانکهنییهوهرڕوویلهتیکردنههتایبهدۆخێکدا،به
حکومهوهبێته لهو خۆی وهڕێوهبهت و ههگهبردن بواریڕخستنی ندێك

ڕه بازرگانی و ڕێژهئابووری و کا لهیهها سهك و ستیدهلهرمایهداهات
کۆکاته وهوهخۆیدا تا به، ئابووریواڵتوهستانهههاڵم باریداڕوخاوی ی

بهوهبداته میکانیزمێکه، کۆکردنهڵکو ڕێژهوهبۆ خهی سهی ورمایهیاڵی
دهداسه نابهسهپاندنی اڵتێکی له گوزهرپرس و ژیان هاواڵتیاندائاست .رانی
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 :یهستهرجهکیدابهرهدووئاستیسهشلهمهئه
مینیوادیژێرزهڕاجکردنیمهبۆههتێکهناویسیاسه"تیکردنتایبهبه":مکهیه
کردنیانبۆبازاڕیجیهانی،ناردهوهه..(چوئاسننتووگهوت،گاز،چیمهنه)
لهمهئه پهش بڕیارهردهژێر و یاسا حکومهی بهکانی بهشێوهتدا، ستنیی

کانئابووریوبازرگانییهوتنهکانوڕێکهکییهرهڵکۆمپانیادهگهستلهگرێبه
دهوڵهڵدهگهله رهێنانیکانیپشکنینودهبوارهوهمبارهله.وهپێشهچێتهتاندا
ناردنهنه و گاز سهوهرهدهوتو کۆکردنهرهسهکییهرچاوهیان، یوهکینبۆ

سه بهبهیزۆروزهرمایهداهاتو کێڵگهئیجارهبه"یشێوهند، یانی-کاندانی
ریع )سووخۆری/ ئههه" بابهندێكجار لهتهم ژێر شیرینی"ناوی

و"شرگرتنیبهپێدانووه"یشێوهیابهوه.(وهکرێتهوهخڕدهه"کۆمپانایاکان
دهیهڕێژهندێكجاریشوازهێنانلههه دهکییهرهكبۆکۆمپانیا تانێكوڵهکانو
 .یانپێسپێردراوهوادانهممهمهێنانوفرۆشتنیئهرههیبهپرۆسهکه

ناوکۆمپانیایبهڵتۆقینیتۆڕێكلهبۆههمیکانیزمێکه"تیکردنتایبهبه":مدووه
ترپرسانیحزبیوحکومهاڵت،بهسهکانیدهماڵهکانیان،بنهنهخاوههلی،کهئه

ریانسهوهکانیحزبودەسەاڵتهندییهیپەیوهبازنهلهکهدارانێکهرمایهوسه
هێناوهرده تۆڕهئه. ناوهم بهندهکه و بازاڕ ورههکانی کااڵ مهێنانی

تیبۆنێوپڕۆژهخالهرخێنێ،نفوزودهچهئاستناوخۆدادهتگوزاریلهخزمه
بازرگانییه و مامناوهئابووری و بۆتهندییهبچوك درێژ ڕۆڵێکیوهکان و

تهئیحتکارییانه دهی به.گێڕێواو ئهکۆمپانیا کههلییهناو تایبهکانی کهرتی تی
وهپێیگرێبهتگوزارییانبهکانیخزمهبردنیبوارهڕێوهبه بهست، دان،ئیجارهیا

ههپێسپێردراوه ئهروه، پرۆژهها بازرگانییانهو کهئابووریو یرمایهسهی
مامناوه و ههبچووك لهڵیدهند هاوردهپڕۆژهوانهسوڕێنن، مهی وادیکردنی

ده خانووبهخۆراکی، کارگاكان، ئه...دروستکردنرهرمان، دوا یبچوكڵقهتا
 ڕێژهوهکۆکردنهبۆ بهی و داهات داواکراوی لهی دهش ستیکۆمپانیاکان
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 .کاتخۆیدرێژده
ئهکهله تۆڕهنار م کهی تایبهکۆمپانیاکانی ئهرتی وپرۆژهوهتیدا،

زراوهدامه گشتییهكه"کانی رتی سپێردراوهفهبهکه" وهرامۆشی كو
 .بینرێندهوهئابووریواڵتهبه"کانیدایناسۆرهرهیکهپه"یپاشماوه

له بهوهبێگومان دۆخێکدا لهتایبهها ئهگهتیکردن، سیاسهوهڵ ودا ت
ستیدهلهرمایهیاڵییسهیخهکهڵهیداهاتوکهوهبۆکۆکردنهمیکانیزمێکه

سه و بۆرژوازی خاوهرمایهچینی و لهدار کۆمپانیاکاندا، مانکاتداههن
زه و کرێکاران کوردستانهحمهڕاکێشانی سایهتکێشانی دۆخێکیبۆژێر ی

تیکردنیتایبهکیتربهواتایهبه.ختیئابووریریسهدهبهڕادهساتبارولهکاره
رتیکهتگوزاریبهکانیخزمهتوسپاردنیبوارهوڵهکانیدهئابوورییهپرۆژه
یوهخوارهیئابووریوهێنانهوهبۆلێگرتنهتێکهت،میکانیزموسیاسهتایبه

گوزه داسهئاستیژیانو و بێکاریزیاترپاندنیههرانیهاواڵتیان .ژاریو
 ؟چییهتومیکانیزمهمسیاسهڵوێستلهههوایهکه

دهتایبهتیبهمادامسیاسه وهژاریوبێکاریولێگرتنهیههمایهبێتهتیکردن،
گوزهله و ژیان بهئاستی هاواڵتیان، ودهوهدڵنیایهرانی کرێکاران بێ
لهحمهزه ڕابوهتکێشان خهدژی و لێبڕاوانهستن لهباتی خۆیانی ردارامبهبهی
بهڕێبخهبه داکۆکیکردننابێڕوویلهتیکردنهمدژایهوئهباتهمخهاڵمئهن،

کهتیووڵهئابووریدهبێتله ڵكخهبه"رتیگشتیکه"بهرتیحکومیکه
چونکهناسێندراوه مانهبهمهئه، و داکۆکیکردن رجیلومهههلهیهوهمانای

داسه بهئابووری کۆمهسهپاو کهر ناشایستهههڵگادا، و بێکاری و ژاری
 .تیکییهرهکیسهیهکانگۆشهتگوزارییهبوونیخزمه

تیخۆیانهێشتادەسەاڵتیچینایهیکهوهكئهتکێشان،وهحمهکرێکارانوزه
مهێنانرههکانیبههۆیهکداناژینکهڵگایهکۆمهوهێشتالهگرتووهستنهدهله

گواستنه ئهبووبێتهوهو گشتی، نییهوهموڵکدارێتی موڵکدارێتیکهگرنگ
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پرۆژهرمایهسه لهو و کێن کێوهالیهکان بهن یانوڵهده!برێندهڕێوه ت
تایبهکه بهرتی ئهتی، ئهوهڵکو بۆ چینهی گوێزانهههلهگرنگهم کییهوهر

لهموڵکایه و سیاسهههتیدا کهر وئابوورییهپڕۆژهتێکدا کان
لهتگوزارییهخزمه بهدهوهتهحکومهکان بهسپێرێ و رانیبهڕێوهکۆمپانیا

شوێنکهرتیتایبههلیوکهئه داکۆکیکردنهکانیانهوتنیمافوئازادییهت، له،
له،یانیداکۆکیکردنهکانیانهوئیمتیازاتهزامنبوونیکاروئاستیکرێوبیمه

مسۆگه و خزمهباشبژێوی شایستهرکردنی بهمهله.تگوزاری زیاتر، وش
سیاسهجۆره بهی جهتایبهتی کۆمهماوهتیکردن، و کرێکار اڵنیری

دادهرمایهکانیسهشهیبهسهڕومونافهشهنێوانلهتکێشحمهزه نابێنێدا ،
به خۆیان بهالیهکرێکاران بزانن، ناچار کهوهنێکی لهدهی کهبێ رتینێوان

تیباتیچینایهبێخهدهوهوانهپێچهڵبژێرن،بهکێکیانههتدا،یهتیوتایبهوڵهده
له ههخۆیان جۆرهدژی بهموو و سهشهکان بۆکخهیهرمایهکانی و ن

سهوهشانهڵوههه نیزامی دامهرمایهی و کۆمهداری سۆشیالیزمزراندنی ڵگای
 .تێبکۆشن

 
 :باتیچینیکرێکارینیولیبرالیزموخهئاینده

دهڕووداوه دوو ڕابردوویهکانی دهی پێمان جیهان، کهی یکارنامهڵێت
جیهانسازییه و کۆمهکهنیولیبرالیزم بهی، لهرییهشهڵگای تونێلێکیتی نێو

ڕاگرتووه بهتاریكدا ههوهرینبوونه، نهی و جهژاری کاولکاری،داری، و نگ
نجامتێکشکانورهرستی،سهپهگرتنیڕاسیزموکۆنهره،پهوهقینهتیرۆروته

گهدهوه هێزێکی لهورهرنانی ئینسانی بهمهی و کار ورههیدانی مهێناندا
ئاوارهداسه دۆخی دهپاندنی و بهدهربهیی ژینگهسهری داڕمانی تا وریاندا،
کارههه دهزاران و مهسات و خنکێنهینهرد کهتی کۆمهڕووبهر، ڵگایڕووی
بۆرژوازیویکهوهنبۆئهڵگهموویانبهههمانهئه...وهتهتکراوهریهشهبه
ئاشتیوورهرناتواننجیهانبهكههکانی،نهتهوتینیولیبرالیزموحکومهڕه
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خۆشگوزه و بهئارامی بهرانی ئامادهرن، زهسهنڵکو گۆی راپای نێولهوی
بنبه و ڕکود و گێژاو و ئابوورییهستهناڕۆشنی و کانیسیاسی

بهکهسیستەمه رمایهنانیسهخاوه"یمارکسوتهبه.کجاریبخنکێننیهیاندا،
لهئاماده بنبهگهن مهڵ و سهست کۆیلهرمایهرگی ژێردهکانیاندا، ستیانکانی
تریشهالیهله".وهبرهقهنهبخه بنبهئهوهکی و ناڕۆشنی نیولیبرالیزمیستهم
ئهوه ڕهوهك و ئاکام کاریگهوهنگدانهی کۆمهرییهی وربهبهڵهکانی ست
چارههمه گهسهلهکهگره،ڵنهحدودیاتێکی ڕێگای چوونهشهر یوهپێشهو
قوتبوونهتهوسیاسهرمایهکانیکاروسهندییهیوهپه ،وهتهکانینیولیبرالیزمدا
کیحهمهیلهکهجیهانییهوتینیولیبرالیزموسیستەمهیڕهناچاریئایندهبه

کرێشئهحدودیاتانهستومهربهوبهیئهنموونه.داتشکستوداڕمانده
 :بنمانهکانیانئهکییهرهسه
لهکێشانیجهدرێژه:مکهیه بلۆکبهرنهنگهنگونائارامیو و ندییهگرتنیهێز

وازنێکیتازهتهکانلهئیمپریالیستیه دابهکه)دا، ،خۆی(وهشبکاتهبڕیاربوودنیا
نهده بۆ هۆکارێك بۆ ئهگۆڕێ سهمنیهمانی و بازاڕ تهرمایهتی خریبیو
ئاکامدا،لهیاندن،کهوگهوهکانیگواستنهژێرخانوهۆیهلهورهشێکیگهبه
لهبه زۆر لهرمایهسهشێکی جیهانی بهچاوهی ڕوانیدا ماوه"دیار ئارامی
ئهڕاده"وهدرێژه و کاریگهمهگرێ لهش هاتنهسهری گێچیوهخوارهر ی

 .نێئاستیجیهاندادادهلهرمایهریگشتسهقازانجهێنه
سیاسهستهدهبه:مدووه لێگرتنهوەگرتنی پهوهتی و ئابووری بۆی الماردان
گوزهسه ئاستی ر هێنانه و هاواڵتیان بهوهخوارهرانی هێزیی واقعی های

که کرێکاران، بهوهکاری بۆ میکانیزمێك زێدهدهك ڕهستهێنانی وبایی ها
،خۆیگیراوهوهستهدهبهرمایهیقازانجیسهیڕێژهوهرهسهبردنهوهشهلێره

هه تهیهسنورێکی ناتوانێ مانهو وهجاوزی فیزیکیزینده"ی کرێکاران"گی
هه کانینیولیبرالیزمتهگۆڕدرێوسیاسهیخۆیدهوانهپێچهبهربۆیهبکات،
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 .وهناکامیدادەهێڵێتهله
بهرمایهریسهکانیقازانجهێنهیبوارهوهنگبوونهته:مسێهه رگرتنسودوه،

پڕبوونیپێکهاتیكئاکامێكلهشوهمهئه.بایینسبیمهێنانیزێدهرههبهله
سه سهکهڵهکه)رمایهئۆرگانیکی نهرمایهبوونی لهی بهگۆڕ رزدا،ئاستێکی

ناکاممانه(یگۆڕدراودارمایهچاوسهله لهیڕۆڵیتهوهو واڵتانیکنۆلۆژیا
 .میترۆپۆڵدا

ناڕهرههسه:مچواره کۆمهتییهزایهڵدانی وهاڵیهکی بهتی، لهرئهك نجامێك
کۆمهوهشاریبوونه لهی وە شهڵگاکان، ئاوارهخۆگرتنی سیاسهپۆلی و تییی

ئهوهلێگرتنه و ئابووری هێرشانهی کهو بهبۆسهی هاواڵتیان .ڕێخراوهر
عهشۆڕشه دنیای ناڕهرهکانی لهتییهزایهبی، سودان،جهکان و زائیر

زهوهجوواڵنه هێلەک ناڕهردهی لهتییهزایهکان، وشارهکان عێراق کانی
...کوردستان ئهگهنموونه واقعیهلێکی کهتهم بهیهشهڕهههن وامهردهکی

 .وهیهکهریچینیبۆرژوازیودەسەاڵتهرسهسهبه
له ئاوا، دۆخێکی ئهگهبێگومان کهوهڵ چینایهخهدا وباتی کرێکاران تی

لهکۆمۆنیسته سهکانی دنیادا کردۆتهئاست دژوار و بهوهخت هیچ، اڵم
لهڕێگایه تری ئهردهبهکی چینهم نهم بهجگهوههێشتۆتهدا تێکۆشان له
بهئاڕاسته ئامادهدهی خێرای پێداویستییهییهستهێنانی و دهکان ستبردنکانی،

چینایه شۆڕشی کرێکابۆ دامهتی و کۆمهران سۆشیالیستیڵگایهزراندنی .کی
کانیئابووریهیرانهنگوقهرجهرامبهبهکانلهکۆمۆنیستهمێژهلهتیکهتایبهبه
 ".ترییهربهیانسۆشیالیزم،یانبه":یاندووهداریداڕایانگهرمایهسه
ترهالیهله ههئهوهکی دۆخه خهم زیاتر ئهسڵهرچی ونتهتی رناسیونالیستی

بهشۆڕشگێڕانه بێبهی و کرێکاران کۆمهتێکۆشانی لێكگرێدانیشانی و ڵگا
لهشهوبهمچینهباتیئهنووسیژیانوخههاوچاره بوعدیجیهانیدا،کانی،
سهندییهتمهتایبهکردۆته خهرهکی لهکی بردنهبات ئهوهپێشهپێناو کانیرکهی

 داریرمایهبۆجیهانسازییسهئایدیاوهنیولیربالیزم،له

 33 



لهواتایهبه.رڕێگایشۆڕشیکرێکاریداسه ئهگهکیترچینیکرێکار داوهڵ
لهدهکه لهبێ خۆی حسابی لهگهپێشدا بۆرژوازی چینی واڵتهڵ یکهئاست

یه دهوهکالبکاتهخۆیدا سهو بگرێته دهدهاڵت بهست، وبێ ئاسۆ
لهوهرناسیونالیستیهنتهکیئهستراتیژییه  کانیرکهیئهوهپێشهیدانیبردنهمه،
 .وهپێشهرواڵتێکدابێتوبیانباتهههخۆیله

پێمانده جیهان ئێستای دۆخی کههاوکات لهخهڵێت داکۆکیکردن بۆ بات
کۆمهمنییهئه باشبژێوی و یهاڵیهت لهتی، کانیکییهرهسهیدانهمهکێك

ڕهبهیهوهڕووبوونهڕووبه و بۆرژوازی چینی لهکهنیولیبرالهوتهڕووی ی
جیهانیدا ده.بوعدێکی کۆمۆنیزم و کرێکار لهچینی یهقامهبێ چینیتی ك

یهاڵیهکۆمه و جوواڵنهتی بهوهك جیهانیدا جهی ودژی کاولکاری و نگ
تومنییهیئهوهستنوبۆگێڕانهڕاوهرمایهکانیدەسەاڵتدارانیسهالمارهپه

به و جڵهدهئارامی ئینسانی، باشبژێوی ئهستهێنانی بهوی .بگرنتهرییهربهم
لهیهمهئه نهمهکێك و خهردهبهیدان چینایهکانی ئهباتی سهتی، یمهردهم

 .وسۆشیالیزمرهبهکانهکرێکارانوکۆمۆنیسته
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