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اشغال عراق و نقش نيروھای اجتماعی
يک بار ديگر تحريمھای اقتصادی شديدتر عليه ايران تصويب ودرحال اجرا است و اخبار احتمال ِحملهی نظامی ،در سر
تيتر خبرگزاریھای جھانی جای گرفته است ،آنھم به بھانه مساله اتمی .وضعيت کنونی ايران را شايد بتوان تا حدودی با
 ،مقايسه کرد که منجر به ايجاد 2003شرايط جنگ خليج فارس در سال  ١٩٩١و در ادامهی آن ،اشغال عراق در سال
جھنمی خانمانسوز برای مردم عراق شد .پشت اعمال تشديد تحريمھا و حمله به ايران ،ما شاھد ھمان روندھا ھستيم ودر اين
ميان تنھا محافل جنگ طلب درايران و غرب از چنين وضعيتی استفاده کرده و قھرمانان بازار سياه به ثروت اندوزی
.میپردازند
از آنجايی که مردم ،کارگران و زحمتکشان ،در صف مقدم اين فجايع قرار دارند ،نگاھی اجمالی به شرايط و وضعيت مردم
.عراق ،قبل و پس از جنگ و اشغال آن کشور توسط امريکا و متحدانش و مشکالت آنان ،بسيار آموزنده خواھد بود
کانون مدافعان حقوق کارگر

اشغال عراق و نقش نيروھای اجتماعی
عليرضا ثقفی
عراق قبل از اشغال
عراق تا دھه ھشتاد ميالدی دومين توليدکننده نفت در دنيا بود و از لحاظ اقتصادی و فرھنگی در صدر کشورھای عربی
 .قرار داشت
بحران اقتصادی ناشی از کاھش قيمت نفت دراوايل دھه  ١٩٨٠سبب شد که مانند بسياری از کشورھا ،برای عراق نيز
مشکالت جدی اقتصادی ايجاد شود .حمله به ايران در اواسط دھه ی ٨٠نه تنھا سبب کاھش بحران داخلی عراق نشد بلکه
ھمراه با سقوط قيمت نفت و بنبست ھمه جانبه اقتصادی کشور عراق و بدھیھای صدھا ميليارد دالری ،دولت عراق را
وادار کرد که برای شکستن اين بنبست دست به يک حمله ديگر بزند .دولت عراق ديگر نمیتوانست حداقل مخارج
مزدبگيران وھم چنين ھزينهھای سنگين نظاميان را تأمين کند و نارضايتی عمومی در حال افزايش بود .مردم استبداد زدهی
عراق خواھان آزادیھای اجتماعی بيشتری بودند وھر روز مبارزه برای آزادی در عراق ابعاد وسيعتری میيافت .اما
ماشين جنگی اين کشور که درجريان جنگ با ايران گسترش يافته بود سر توقف نداشت و به دنبال ماجراجويی میگشت تا
.ھزينهھای سنگين خود را تامين کند
حمله عراق به کويت شرايطی را بوجود آورد که امريکا و متحدانش در ابتدای پايان جنگ سرد ،قدرت بالمنازعشان را
نشان دھند .آنھا با اعزام دهھا ھزار نيرو به عربستان و فرستادن ناوھای ھواپيما بر ،منطقه را به دژی جنگی تبديل کردند.
شايد از ھمين رو است که گفته میشود اين حمله با چراغ سبز آمريکا صورت گرفت تا بھانهای برای اشغال نظامی منطقه
باشد؛ زيرا از يک سو سرمايهداری نيز برای حل بحرانھای شديدش نياز به جنگ داشت و عراق گزينهی مناسبی بود ،از

سوی د يگر امنيت نفت و صدور آن به غرب برای آنھا اھميت بسيار داشت ،ھمچنين بايد از راديکال شدن فضای منطقه و
رشد نيروھای انقالبی و ضد سرمايه داری پيشگيری می شد .بحران سرمايهداری با ايجاد جنگھای سراسری و منطقهای
وايجاد ويرانهھايی تخفيف میيابد که نياز به بازسازی دارند .در اين صورت است که بازارھای جديدی برای سرمايه گذاری
فراھم میشود و به قول روزنامهنگاری در کنفرانس »بازسازي عراق » :بھترين زمان براي سرمايهگذاري ،ھنگامي است
)که خون بر روي زمين است١)«.
عرا ق برای اشغالگران آزمايشگاھی بود که در آن سالحھای جديد امتحان شود و تئوریھای جديد اقتصادی در
کشور ِپاکسازی شده ،اجرا شود .تئوریھايی که میخواھند در سرزمينی سوخته و ويران شده  ،جامعه ای بر مبنای اقتصاد
 .کامال آزاد ِسرمايه داری پايهريزی کنند
عراق کشوری بود که زمان زيادی در برابر کشيده شدن به بازارھای جھانی بر مبنای سرمايهداری برنامهريزی شدهی
ميلتون فريدمن) (٢مقاومت کرده بود .پس از تغييرات پيروزمندانهی امريکا و متحدانش ،در امريکای التين واروپای شرقی
وبه خصوص يوگسالوی که آخرين بازماندهی مقاوم در برابر بازار آزاد بود ،جھان عرب وخاورميانه به عنوان جبھهی
برنامهريزان حمله نظامی را انتخاب کردند و اين داليل را برای توجيه حمله در نزد افکار عمومی طرح .نھايی انتخاب شد
نمودند" :پس از فروپاشی بلوک شرق ،منطقه خاورميانه به اين دليل تروريستپرور شده که موج بازار آزاد به منطقه وارد
نشده است و نمیتوان اقتصاد بستهی خاورميانه را به روشھای مسالمتآميز باز کرد" " و کشورھای ثروتمند کويت
وعربستان وسايرکشورھای نفت خيز ،آن چنان با پول نفت تغذيه شدهاند که نه تنھا نيازی به وامھای صندوق بينالمللی پول
وساير بانکھا ندارند ،بلکه وام ھم میدھند وخارج از نفوذ صندوق بينالمللی پول ھستند!! ".؟؟ اين جمالت يکی پس از
 .ديگری مطالبی است که برنامه ريزان حمله به عراق به مناسبتھای گوناگون بر زبان راندهاند
اما تمام خاورميانه که نمیتوانست به يکباره فتح شود؛ پس الزم بود کشوری به عنوان نمونه انتخاب شود تا الگوی
آزمايشھای مکتب اقتصادی فريدمن قرار گيرد .قبل از حمله به عراق "يک صاحب نظر امور شرکتھاي بزرگ يک
»سونامي« طوفاني را در جھان اسالم پيش بيني کرد که در تھران و بغداد بوجود می آيد "و يکی از مشاوران حکومت
)بوش" اين جنگ را بازسازی جھان" اعالم کرد) .ميشل لدين تئوريسين محافظه کار و مشاور بوش
مدافعان دروغين حقوق بشر و قوانين بينالمللی ،بدون ھيچگونه مذاکره و به بھانهی واھی وجود سالحھای کشتارجمعی،
ُمبَلِغ راهحل نظامی برای خاتمه دادن به بحران خليجفارس شدند .بحرانی که در سال  ٢٠٠٣و با حملهی دوباره خود را نشان
به قول يکی از نظريه پردازان اشغال :ھدف بازسازی عراق نبود ،بلکه ايجاد کشوری جديد با معيارھای جديد جھانی .داد
بود .بمبارانھای اوليهی عراق با ھدف نابودی مراکز اقتصادی و استراتژيک صورت میگرفت و به گونهای طراحی شده
بود که بتوان کشور جديدی بر ويرانهی کشور قبلی ساخت .برای نمونه در سال  ١٩٩١سيصد موشک کروز)تام ھواک( در
 ٥ھفته بر روی عراق ريخته شد ولی در سال  ٢٠٠٣بيش از سيصد و ھشتاد موشک در يک روز شليک شد .در فاصله ی
٢٠مارس تا دوم می ٢٠٠٣يعنی روزھای اوليه تھاجم ،اياالت متحده بيش از ٣٠ھزار بمب بر روی عراق ريخت و ھمچنين
٢٠ھزار موشک ھدايت شوندهی دقيق شليک شد ،که ٦٧درصد از مجموع آنچه را شامل میشد که تا کنون ساخته شده بود.
))٣
اين بمبارانھا زيربناھای ساختاری عراق را ھدف گرفته بودند و سيستم مخابرات ،انرژی  ،آب آشاميدنی ،راهھا و جادهھا،
و تمام مراکز حياتی را در برمیگرفت .زيرا تمام اينھا میبايد دوباره به دست شرکتھای چند مليتی ساخته شود .آنھا تمام
.تالش خود را کردند که فقط منابع نفت عراق را سالم به دست آورند
ھنگامی که ارتش آمريکا وارد بغداد شد ،يک کلينک بزرگ قلب در آنجا وجود داشت که با وجود محاصرهی اقتصادی
عمل جراحی قلب در آن انجام میشد و حتا از ساير کشورھای عربی ھم برای جراحی قلب به آن جا 8عراق ،ھرروز
میآمدند .عمرالقبيسی )يکی از ھزاران پزشکی که اکنون عراق را ترک کرده است( رياست آن کلينک قلب را برعھده
:داشت .وی درمورد تخريب بيمارستان چنين میگويد
بيمارستان در مقابل موزهی ملی قرار داشت .در  ٩و  ١٠اوريل  ٢٠٠٣در حالی که سربازان آمريکايی در برابر موزه "
ملی و بيمارستان ايستاده بودند در برابر چشمانمان ابتدا موزه و سپس بيمارستان غارت شد و سربازان امريکايی کوچکترين
واکنشی نشان ندادند .من کوشش کردم با سيم خاردار و گذاشتن ماشينھای سنگين در مقابل در ورودی بيمارستان جلوی

غارت را بگيرم اما واحدھای زرھی آمريکايی اين سنگربندیھا را ويران کردند تا ھرکس که بخواھد بتواند به داخل
بيمارستان برود؛ از بين بردن موزه و بيمارستان از طرف نيروھای آمريکا عمدی بود .او میگويد من گريه میکردم و با
اصرار از امريکايیھا میپرسيدم که اينجا بيمارستان است ،چرا اجازه میدھيد که ويران شود؟ پاسخ اين بود که نگران
.نباش! امريکا کمک خواھد کرد که بيمارستان بھتری بسازيد
آموزش وپرورش نيز به کمپانیھای آموزشی خصوصی واگذار شد تا دورهھای درسی پس از صدام را آماده کنند .کتابھای
جديد را چاپ کردند .شرکتھای مشاوره آموزشی که در واشنگتن پايهگذاری شده بودند بيش از صد ميليون دالر قرارداد
.دريافت کردند
آنھا دانشگاهھای بغداد را ھم خراب کردند و در جلوی چشم سربازان امريکايی اجازه غارت وسايل آن را دادند تا
جان اگرستو مسئول بازسازی آموزش عالی در عراق و .دانشگاهھايی برمبنای جديد و با سيستم آموزشی جديد بسازند
ھمکار پل برمر میگويد“ :بازسازی سيستم آموزشی عراق از بنيان  ...اگر ماموريت ما ايجاد يک کشور جديد ديگر است،
چنانکه عدهای مشخصا به آن اعتقاد دارند ،پس ھر چيز باقيمانده از کشور قديمی بايد دور ريخته شود ” .او توضيح میدھد
که ھر چند ھيچ چيز در باره عراق نمیدانست ،اما از خواندن ھر کتابی در بارهی کشور عراق ،قبل از آنکه آن را پاکسازی
" .کنند ،امتناع کرده است با اين دليل " که میخواستم با يک ذھن پاک و خالی به عراق برسم
اما اگر او يک يا دو کتاب در باره عراق میخواند ممکن بود بفھمد که عراق يکی از بھترين سيستمھای تعليم وتربيت را در
خاورميانه و باالترين نرخ باسوادان را در کشورھای عربی داشته است) .در  ١٩٨٥در صد باسوادھا در عراق به ٨٩
).درصد میرسيد
پل برمر میگويد  :وقتی به بغداد رسيد ھمهی چراغھا خاموش بود.ھيچ ترافيکی نبود .تمام فعاليت ھای اقتصادی کامال
متوقف بود .در چنين شرايطی حرکت سريع برای باز کردن مرزھای کشور و واردات نامحدود و بدون تعرفه ،ماليات،
گمرک و بازرسی ضروری بود .او میگويد :دو ھفته پس از رسيدنش به عراق  ،کشور برای دادوستد آزاد شد .و از آن پس
کشور  ٢٥ميليونی عراق مکانی شد که تمامی آرزوی انحصارات میتوانست عملی شود :دولت ِ◌بسيارمچاله شده ،کشوری
ناامن ،مردمی شوکزده و درگير حفظ زندگی و تامين ابتدايیترين نيازھا ،دروازهی بسيار باز بدون محافظ و نيروی انسانی
.آماده برای ھر نوع کاری ،نه تعرفهای وجود دارد  ،نه مالياتی و نه مالکيت قانونی
يک ماه پس از آنکه برمر مسئوليتش را آغاز کرد ،دستور داد  ٢٠٠شرکت دولتی عراق خصوصی شوند ،شرکتھايی که
در جريان تحريم  ،کاالھای اساسی را توليد میکردند .سپس فرامين جديدی به صحنه آمد تا فراخوانی برای سرمايهگذاری
خارجی باشد و سرمايهھای خارجی سھم خود را از مزايدهی خصوصیسازی بگيرند .کارخانهھای جديد را بسازند و سود
فروش کاالھا را در عراق از آن خود کنند .برمر قوانينی را گذراند که به سرمايهداران خصوصی اجازه میداد صد درصد
سھام کارخانه ھا را داشته باشند .ماليات سرمايهگذاریھا را از  ٢٥به  ١٥در صد کاھش داد .ھم چنين سرمايهگذاران
میتوانستند صد درصد سود خود را از عراق خارج کنند .يعنی ھمان آزادی غارت مطلق برای سرمايهداران  .به فرمان
برمر بيست ميليارد دالر از درآمد نفت عراق در اختيار فرماندھان اشغالگر قرار گرفت تاھر گونه که صالح بدانند خرج
.کنند
پل برمر برنامهھای خصوصیسازی را تا آنجا ادامه داد که طرح تقسيم پول نفت ھر منطقه را به صورت نقدی ميان اھالی
خصوصیسازی ).اين پيشنھاد بعدا به صورتی در قانون پيشنھادی نفت عراق گنجانده شده است(ھمان منطقه ارائه کرد
آنچنان در عراق پيشرفت کرد که شغل ساختن دموکراسی محلی به کمپانی کارولينای شمالی واگذار شد که بر مبنای نھاد
.پايهگذاری شده بود و برای اين منظور قراردادی به مبلغ  ٤٦٦ميليون دالر بسته شد )  (RTIتحقيقات سه جانبه بينالمللی
رھبری اين کمپانی در دست افراد کليسای مورمون بود  ...آنھا پس از آنکه کمک کردند تا چند حزب اسالمی در چند شھر
بتوانند قدرت را به صورت "دموکراتيک " ؟!! به دست آورند ،کشور را ترک کردند .بدين ترتيب بود که يازده ماه پس از
تھاجم به عراق ،طبق تحقيق دانشگاه آکسفورد تنھا  ٢١در صد مردم عراق با حکومت اسالمی موافق بودند و تنھا ١٤
درصد ،سياستمداران مذھبی را ترجيح میدادند ،اما شش ماه بعد که خشونتھا باال گرفته بود ،بر طبق يک تحقيق ديگر از
.ھمان دانشگاه ٧٠ ،درصد از عراقیھا خواھان قوانين اسالمی به عنوان پايهی حکومت بودند
اما در اين ميان چه بر سر مردم عراق آمد و بر روی زمينھای صاف و سرزمين سوخته که برمبنای تئوریھای جديد بايد

جامعهای جديد ساخته شود ،چه جامعهای بنا شد؟
وضعيت عراق ھشت سال پس از اشغال
عراق حتا در دھهی نود که از سوی سازمان ملل با تحريمھای گستردهای ،مانند "نفت در برابر غذا" روبرو بود ،نيز شرايط
بھتری نسبت به حال حاضر داشت .فقط نگاھی کوتاه به نرخ بيکاری ،آموزش و پرورش ،بھداشت و امنيت در ھشت سال
اشغال ،اوج فاجعه را نشان میدھد .خانهنشينی زنان ،آوارگی و بیخانمانی ،گدايی و تنفروشی و کشتار ميليونھا انسان را
.چه کسانی بايد پاسخ دھند؟ بيکاری ،آوارگی ،بسيار برجسته است
) اقتصاد عراق از ميان  ١٨٣کشور جھان در رتبه  ١٥٧برای شروع سرمايهگذاری قرار دارد٤).
قبل از اشغال نزديک به بيست درصد اقتصاد عراق در زمينهی کشاورزی بود و محصوالتی نظير برنج ،پنبه ،گندم ،يونجه
و بسياری از ميوهھا توليد میشد ،درحالی که امروز محصوالت کشاورزی در حد بسيار پايينی توليد میشود .از سال
 ٢٠٠٣تا به حال ھر روز بخش غيررسمی وقاچاق اقتصاد افزايش داشته که در حال حاضر ٦٥درصد توليد ناخالص ملی
اقتصاد و ٨٠درصد نيروی کار عراق را در برمیگيرد .اين نشان از نابودی صنايع و تمام زيرساختھای اقتصادی پيشرفته
در عراق دارد (٥) .عراق روزانه بيش از  ٢ميليون بشکه نفت توليد میکند و با ذخاير ١١۵ميليارد بشکهای خود بعد از
ميليارد دالر عربستان و ايران سومين ذخاير عظيم نفتی را در اختيار دارد .درآمد نفتی عراق در سال گذشته بالغ بر ٣۶
بود .پس از اشغال عراق توسط نيروھای امريکايی بحرانھای فزاينده در اين کشور تشديد شده که ناشی از ناامنیھای پس
.از اشغال نظامی وسياستھای ديکتهشدهی امريکاست
:گزارشھای بسياری از شرايط دھشتناک زندگی درعراق منتشر شده است که در زير به مختصری از آنھا اشاره میکنيم
سازمان ملل متحد در تازهترين گزارش خود چنين آورده است :يک چھارم مردم عراق زير خط فقر زندگی میکنند و درآمد
روزانه کمتر از دو دالر دارند .عراق دومين کشوری است که بيشترين مرگ ومير نوزادان را دارد .ميزان مرگ و مير
نوزادان در عراق  ۴١نوزاد در ھر ھزار تولد در اين کشور است .تحريمھاي اقتصادي باعث مرگ بيش از ٥٠٠/٠٠٠
ھزار كودكان آواره در داخل و خارج عراق در سنين تحصيل در مقطع ابتدايي قرار  . 220كودك در عراق شده است
دارند .سازمان "صداي کودکان" با استناد به تحقيقات بينالمللي تاكيد كرده است :بيش از يك ميليون كودك عراقي وارد بازار
كار شدند در حالي كه اكثر آنھا در معرض خشونت و تجاوز جنسي قرار دارند .تعداد كودكان يتيم در عراق به  ٥ميليون تن
ميرسد که يك سوم اين كودكان در سال  ٢٠٠٨نتوانستند ادامه تحصيل بدھند .در حالي كه  ٧٦٠ھزار كودك نيز به طور كل
اصال مدرسه نرفتند و از ھر  ٨كودك يک كودك آواره است .دو ميليون كودك عراقي از سوءتغذيه و نبود آموزش رنج
ميبرند .ھزاران تن نيز مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار ميگيرند ١٣٠٠ ،كودك نيز در زندانھا و بازداشتگاهھاي
)دولتي به سر ميبرند و فقط در بغداد  ١١ھزار كودك معتادند٦) .
.وضعيت زنان بھتر از کودکان نيست
با كاھش شاخصھاي بھداشتي در اثر جنگ و تحريم و اثرات كاربرد سالحھاي شيميايي توسط صدام و استفاده نيروھاي
امريكايي از بمبھاي حاوي اورانيوم ضعيف شده )  ١٤٢ھزار و  ٢٥٤تن از اين نوع بمب در حمالت  ١٩٩١استفاده
شد( .زنان عراقي ،به ويژه در مناطق جنوبي ،دچار بيماريھاي جسمي و رواني مانند سرطان  ،كم خوني  ،شبكوري و
سوءتغذيه شدهاند .بيماريھاي رواني و عصبي نظير افسردگي  ،اضطراب و اسكيزوفرني و مشابه آنھا در ميان زنان و
.مادر در ھنگام زايمان ميميرند .اين رقم در جھان  ٢١نفر است 370دختران شيوع يافته است .از ھر  ١٠٠٠تولد
سازمان امريكائي ديدهبان حقـوق بشر اعالم كرد ،ناامني در بغداد و شھرھاي ديگر عراق شرايط را براي تجاوز و
آدمربايي تسھيل كرده  ،زنان و نوجوانان از ناامني ميترسند و بسياري ترجيح ميدھند كه از رفتن به محل كار و تحصيل
صرفنظر كنند .طبق ھمين گزارش تنھا سه ماه اول اشغال عراق ،بنا به اظھار معاون انجمن دولتي عراق در ماه ھاي
آوريل تا آگوست سال  ٢٠٠٣ميالدي  ٤٠٠زن در عراق ربوده شده و برخي از آنھا كشته شده اند ٢٠ .درصد از آنھا زير
 ١٨.سال سن داشتند ".اين ناامني ھا باعث شده بود كه برخي از زنان با خود اسلحه حمل كنند
سازمان "آزادی زنان در عراق" معتقد است که اغلب اين زنان دزديده شده و برای روسپیگری در خارج از عراق فروخته
شدهاند .براساس گزارش اين سازمان  ١٥درصد زنان عراقی که بر اثر جنگ بيوه شدهاند از روی ناچاری به دنبال ازدواج
.موقت يا فحشا ھستند

فرار کارکنان سيستم درمانی عراق به تندرستی مردم عراق آسيب فراوان زده است .براساس اطالعات صليب سرخ جھانی
نفر پزشک در عراق مشغول بهکار بوده اند .در سال  ٢٠٠٨تعداد آنان به نصف يعنی به 34000در سال  ١٩٩٠تعداد
 ١٦٠٠٠نفر رسيد ،ھمچنين تعداد پرستاران .براساس نظر صليب سرخ جھانی در بيشتر کشورھای جھان در کنار ھر
پزشک سه پرستار کار میکنند اما در عراق ھم اکنون تعداد پرستاران  ١٧٠٠٠نفر است که اين تعداد کمی بيشتر از تعداد
.پزشکان است
بيشتر بيمارستانھا در شھرھای بزرگ با واگذاری به بخش خصوصی و يا شرکتھای خارجی دوبارهسازی شدهاند اما
وضعيت در روستاھا اسفناک است .کمبود آب سالم  ،سيستم فاضالب  ،جمعآوری زباله و تھويه ھوا ،تندرستی بيماران را به
)مخاطره انداخته و بيماریھای عفونی را افزايش داده است ،چنانکه تصادفھای کوچک میتواند منجر به مرگ شود٧).
شرايط دشوار زندگی ،مھاجرت عراقيان را افزايش داده است .بنا به ارزيابي کميسارياي عالي پناھندگان سازمان ملل ،به
دنبال حمله اياالت متحده و متحدينش به عراق در مارس ٢٠٠٣چھار ميليون و ھفتصد ھزار عراقي يا در داخل کشور نقل
مکان کرده و يا به خارج از کشور گريختهاند .به گزارش رويترز تعداد پناھندگان عراقی در کشورھای ھمسايه عراق حدود
٢٠٧ھزار نفر و در سراسر جھان نزديک به سه ميليون نفر برآورده شده است که از اين تعداد فقط ٣٠٠ھزار نفر در
.انتخابات اخيرعراق شرکت کردند و بقيه ھمچنان در شوک ناشی از اشغال وبی خانمانی قرار دارند
اقدام اشغالگران در نابود کردن تاسيسات زيربنايي و بخش صنعتي عراق ،نابودي توليد داخلي و مصرفي کردن کشوربا
ورود بیرويه کاالھای خارجی ارزان ،از بين بردن ساختار توليدی و جلوگيري از فعاليتھاي توليدی قبلی به بھانه
"سسيستم اقتصادی استالينی" ،ھمچنين ،بسته شدن بسياری از کارگاهھای کوچک و کارخانهھای متوسط به دنبال قطع برق و
...دليل اصلي گسترش رشد بيکاری و فقر در کشور است .بی شک نابودی صنايع عراق موج بزرگی از بيکاری را ايجاد
.کرده است
مؤسسه اطالعات و تجزيه و تحليل )آی ا يو( ،که برای نھادھای بينالمللی از جمله سازمان جھانی کار تحقيق میکند ،در
گزارش مربوط به سالھای  ٢٠٠٣تا ) ،٢٠٠٨اين گزارش در سال  ٢٠٠٩منتشر شده است( نرخ بيکاری را ١٨درصد
اعالم میکند .در صورتی که آمارھای غيررسمی ميزان بيکاری را بيش از ٥٠درصد میدانند که نسبت به سال  ٢٠٠٣ده
درصد افزايش داشته است .در چند سال گذشته تعداد کارگران زير  ١٩سال بيشتر شده است .مشاغل موجود بيشتر در بخش
عمومی و خدمات است .کارھای نيمه وقت افزايش يافته و در مقابل کار در بخش توليدی کم شده است .تمام اينھا نشان از
حذف توليد داخلی و ايجاد بازار مصرف برای کاالھای خارجی است .البته سرمايهگذاران کوچک عراقی نيز گاه میتوانند
فرصتھايی برای کار بيابند اما فقط در زمينهھايی مانند ايجاد کارگاهھای آجرپزی ،آسفالت و صنايع ساختمانی .اما به دليل
کارگران در اين .نداشتن سرمايهی کافی ،در پرداخت دستمزدھا ھميشه مشکل دارند و وضعيت کارگرانشان مناسب نيست
.بخشھا فاقد تشکل ھستند
يکی از مسايل اصلی که اين گزارش به آن اشاره میکند کاھش کار زنان در جامعه است .زنان  ١٧درصد نيروی کار را
تشکيل میدھند که نسبت به دوران قبل از اشغال بسيار کمتر است  .به خاطر رشد گرايشات مذھبی زنان ھر روز از متن
جامعه کنار گذاشته میشوند و روز به روز از درصد زنان تحصيلکرده کم میشود تا جايی که امروز باالی  ٦٠درصد زنان
از تحصيالت دانشگاھی برخوردار نيستند و زير  ٢٠درصد زنان شاغل دارای مدارک ديپلم و باالتر ھستند .اين آمار مربوط
به جامعهای است که روزگاری باسوادترين زنان را در منطقه داشت .فرار مغزھا در چند سال گذشته ضربه بسيارشديدی به
)اقتصاد عراق زده است .اين داستان ساختن کشوری جديد با مردمی جديد واقتصادی جديد است٨).
وجود ھزاران بيکار درعراق زمينهی خوبی برای رشد گروهھای مسلح است و از نيروی آنان در جھت گسترش خشونت
استفاده می شود .جوانان بيکاری که توانايی سيرکردن شکم خود و خانوادهشان را ندارند در برابر دستمزدھای باال ،پوشاک
.و غذا به راحتی جذب گروهھای مسلح میشوند
با وجود آنکه بسياری از مردم عراق بيکار ھستند ولی صاحبان کار از کارگران فيليپينی ،سوماليايی و بنگالدشی استفاده
میکنند .ھيچ آمار رسمی در مورد شمار کارگران خارجی غيرمجاز در عراق وجود ندارد .اين کارگران خارجی ،عمدتا ً از
طريق شرکتھا و دفاتر کاريابی غيرمجاز عراق استخدام میشوند .اکثر آنان با ويزای توريستی به عراق میآيند و به
دالر بيشتر 200محض ورود پاسپورتشان توسط کارفرما ضبط میشود .بسياری از آنان با دستمزد ماھيانهای که از

نيست ،در رستورانھا ،ھتلھا ،مراکزتفريحی و بازارھای عراق کار میکنند اما بخش عمدهی اين کارگران در بخش
پتروشيمی مشغول کار ھستند و از دستمزد باالتری برخوردارند .بھانهی استفاده از کارگر مھاجر تخصص آنھا اعالم
میشود ،ولی در اصل برای پرداخت حقوق کمتر و عدم پایبندی به ايمنی و قانون کار ،کارگران خارجی به کار گرفته
میشوند ،زيرا کارفرماھا ،که ھمان شرکتھای پيمانکار خارجی ھستند ،میتوانند بيش از ھزار کارگر خارجی را در
عرض چند روز از عراق اخراج کنند .کارگران مھاجر فليپينی که تعدادشان باالی  ١٥٠٠٠نفر است در معرض اخراج
قرار دارند .اين عده بخاطر حداقل دستمزد  ٨٠٠دالر در ماه در عراق زندگی میکنند ٣٠٠٠٠ .کارگر نپالی ھم در آستانهی
اخراج قرار دارند .نيويورک تايمز در دسامبر  ٢٠٠٧گزارش مفصلی از اذيت و آزار کارگران مھاجر در عراق چاپ کرد.
))٩
نھادھای کارگری
جنبش کارگری عراق در ھشتاد سال گذشته ،از زمان استقالل از انگليس ،دورهھای متفاوتی را طی کردهاست که بسياری از
آن با اوج و سقوط جنبش کارگری ايران ھمزمان است ،به خصوص در مقاطع سالھای  (١٩٥٣) ١٣٣٢و ١٣٥٧
) .(١٩٧٨برخی ازنھادھای کارگری عراق که زمانی میتوانستند تا بيش از سيصد ھزار کارگر را برای مراسم اول ماه می
به خيابانھا بياورند ،در دھهی ھشتاد تبديل به وسيلهای برای سرکوب نيروی کار و کشاندن کارگران به ميدان جنگ عليه
ايران شدند .در مجموع تشکليابی و تشکيل نھادھای کارگری در عراق را میتوان در سه دوره بررسی کرد :دورهی اول
.تشکيل نھادھای دولتی و دورهی دوم بعد از حمله عراق به کويت و دوره سوم بعد از اشغال توسط امريکا
فدراسيون سراسری سنديکاھای عراق ) (١٠در سال  ١٩٦٣تاسيس شد و ھنوز ھم فعال است .اين فدراسيون تا قبل از اشغال
و تا سال  ، ٢٠٠٣بجز در فواصل کوتاھی در دھه ھفتاد که حزب کمونيست در آن فعال بود ،در مجموع به عنوان ابزار
سرکوب کارگران عراق و به عنوان زير مجموعهی حزب بعث در بخش خصوصی فعاليت میکرد .اين نھاد ھمگام با صدام
مبنی بر حذف کارکنان بخش دولتی وعمومی از قانون کار شد .نھاد مخفی 1987سبب تصويب قانون ضد کارگری
اين نھاد که .کارگری ھم با نام جنبش دمکراتيک سنديکايی کارگران ) (١١در ھمان دوران  ٢٤ساله فعاليت میکرد
غيرقانونی اعالم شده بود با افشاگريھايش در رابطه با تضيع حقوق کارگران ،در آگاه کردن افکار بينالمللی در مورد جنبش
.کارگری عراق نقش به سزايی داشت
بعد از اشغال عراق و بازگشت بسياری از فعالين کارگری و مدنی به عراق ،شرايطی فراھم شد تا اين فعالين در سطح
نھادھای مدنی و کارگری ،با تاسيس تشکلھای جديد به فعاليت علنی بپردازند .از سال  ١٩٩٠به بعد چندين فدراسيون
سراسری و تشکل سنديکايی در عراق بوجود آمد که عبارت بودند از :فدراسيون شوراھا و اتحاديه ھای کارگری عراق
 ،سنديکای سراسری کارگران شھر ) ،(١٢)(14فدراسيون سنديکاھای عراق ) ،(١٣فدراسيون سراسری سنديکاھای عراق
...اربيل ،سنديکای سراسری کارگران شھر سليمانيه و فدراسيون کارگران نفت ) (١٥و
فدراسيون کارگران نفت به خاطر مبارزه اش برای جلوگيری از خصوصی سازی صنعت نفت در سطح بينالمللی بسيار
شناخته شده است و با اعتراضاتش نقش بسيار برجستهای در رشد و ارتقا کارگران عراق در ھفت سال گذشته داشته است.
در سال  ٢٠٠٥اتحاديهھای کارگران نفت عراق قطعنامهای عليه قانون خصوصیسازی نفت منتشر کردند که به وسيله پل
برمر وھمکارانش نوشته شده بود .در بخشی از اين قطعنامه چنين آمده است " :پيمان توليد مشترک ) آ گ پ(  ،پيماني است
که طبق آن به دولت امريکا و شرکتھای نفتی چند مليتی در محدوده عراق اين اجازه را ميدھد که به مدت  ٢٥تا  ٤٠سال
آينده ،بدون ھيچگونه مشکل سياسي از اين خصوصیسازی بھره برده و تا آنجا که میتوانند نفت عراق را استخراج نمايند.
تک تک مفاد اين پيمان مانند ھميشه مخفی است .اين پيمان ھمچنين در مدت قراردادش غيرقابل تغيير و برگشت است وھر
".دولتی ھم که در آينده در عراق بر روی کار آيد نميتواند تا پايان مدت مقرر مجددا برای تغيير مفاد آن به مذاکره بپردازد
طبق گزارشی که بر اساس طرح خام اين پيمان در پاييز  ٢٠٠٥علنی گشت ،از " :در بخش ديگر قطعنامه چنين آمده است
تاريخ عقد اين قرارداد در حدود ٦٤درصد ذخاير نفتی عراق بدون برگشت در اختيار شرکتھای نفتی خارجی قرار
میگيرد .پيمان
" .آ گ پ( سھم سود شرکتھای نفتی خارجی از نفت عراق را بين  ٤٢تا ١٦٢درصد ضمانت خواھد نمود(

اتحاديهھای کارگران نفت عراق ،بعد از انتشار خبر مذکور در يک گردھمايی تصميم گرفت" :ھياتی از سوی اتحاديهھای
کارگران نفت عراق به آلمان /اطريش/سوئيس عازم شدند تا راھی پيدا کنند که عليه خصوصیسازی صنايع نفت در عراق
.کاری انجام دھند
اما متأسفانه نشست و اقدامات اتحاديهھای کارگران نفت عراق از حمايت ملی و ديگر اقشار زحمتکش بر خوردار نشد .علت
اصلی اين مساله نيز در آن زمان ،پراکندگی و آوارگی مردم بود .مردم برای پيدا کردن لقمه نانی به دنبال تانکھای
امريکايی میدويدند و فرصت فکر کردن به آيندهی نفت عراق را نداشتند .در نتيجه کارگران نفت تنھا ماندند .صدای آنھا
يک وجب آن ورتر نرفت و جامعه کارگری بينالمللی نيز حمايت خاصی از آنان نکرد .چند ماه بعد از انتشار قطعنامه باال،
کارگران نفت عراق در بصره دستهجمعی اخراج شدند .علت اين امر متوقف کردن استخراج نفت به علت خطر انفجار
کارگران نفت کرکوک با حمايت خود از کارگران اخراجی دست به اعتصاب .چاهھای نفت توسط تروريستھا اعالم شد
امريکايیھا و دولت به ناچار کارگران اخراجی را در جاھای مختلف مشغول نمودند .اما آنھا ديگر پراکنده شده .زدند
بودند .کارگران اخراجی نفت در آن زمان اعالم کردند که استخراج نفت در بصره متوقف نشده است ،بلکه بدون حضور
)آنان انجام میشود١٦) .
حرکات اعتراضی ديگری نيز در چند سال اخير در عراق رخ داده است از جمله اعتصاب و تظاھرات کارگران سيمان
تاسلوجه
سليمانيه( میباشد .به بھانه تأسيس يک نيروگاه برق در اين منطقه قرار شد که کارخانه سيمان تعطيل شود .کارگران (
خواھان آن بودند که کارخانه به جای ديگری منتقل شود و به توليد خود ادامه دھد .اما دولت مخالف چنين امری بود و علت
اين در حالی بود که ھمزمان کارخانه سيمان جديدی در کردستان تأسيس .آن را ھزينه سنگين جابهجايی کارخانه اعالم کرد
شد .کارگران اعتصاب کردند و در محل کارخانه بست نشستند .نيروھای نظامی به کارگران حمله کردند و به روی آنان آتش
.گشودند
در روزھای  ١٣تا  ٢٩ژوئن ھمان سال ،سربازان انگليسی و آمريکای به تجمعات و تشکلھای کارگری و افراد شناخته
قاسم ھادی توسط سربازان آمريکايی به شدت مضروب شد .تظاھرات کارگران بيکار از ھم پاشيد. .شدهی آنھا حمله کردند
ھشت تن از فعاالن کارگری کشته شدند .در پايان سال  ٢٠٠٥در حملهای به تجمع کارگران در بغداد  ١٣نفر کارگر کشته
شد و آن را در اخبار به تروريستھا نسبت دادند .اما در خيلی از سايتھا اين فاجعه را به سربازان آمريکايی و پليس عراق
نسبت داده بودند .در  ٢٩مهی  ٢٠٠٦اتوبوس کارگران عراقی مورد حمله قرار گرفت و در نتيجه  ١٢نفر کشته و  ١٥نفر
به شدت مجروح شدند .دولت عراق و آمريکايیھا اين فاجعه را به "تروريستھای ايران" نسبت دادند  ،چون اين اتوبوس
گويا از قرارگاه اشرف برمیگشته است .از اين دست اخبار فراوان است .در اگوست  ٢٠٠٦روزنامه گاردين با يکی از
رھبران اتحاديه کارگران نفت عراق به نام حسن الجوما االعواد دبير کل اتحاديه کارگران نفت جنوب در بصره مصاحبهای
انجام داد .االعواد ضمن اينکه اشغال عراق را يک نوع حرکت "نو استعماری" خواند گفت" :با وجود اينکه ما دارای ٢٣
ھزار عضو ھستيم اما امريکايیھا و دولت عراق به ما اجازه فعاليت سنديکايی نمیدھند و ما را به رسميت نمیشناسند".
))١٧
بعد از اشغال عراق عمالً نھادھای سابق دست نخورده باقیمانده و به کارشان ادامه میدھند ،بخصوص که حزب بعث ھنوز
ھم خود را بهعنوان اپوزيسيون میداند .فدراسيون سراسری سنديکاھای عراق که وابسته به حزب بعث بوده ھنوز ھم فعاليت
میکند و عضو اتحاديهھای کارگری عرب است و از آنھا کمک مالی دريافت میکند ،پس از اشغال عراق به جريانات
.اسالمی در عراق نزديک شده است
فدراسيون شوراھا و اتحاديه ھای کارگری عراق  ،فدراسيون سنديکاھای کارگری عراق و فدراسيون کارگران نفت مستقل
از دولت ھستند و دو نھاد اول بدون ھيچ پنھانکاری ارتباط خود را با احزاب سياسی علنی مطرح میکنند .اولی به حزب
و دومی به حزب کمونيست عراق ) (١٩وابسته ھستند .فدراسيون کارگران نفت به جريانات )(18کمونيست کارگری عراق
شيعه جنوب عراق نزديک است .اين تشکلھا تا حدودی با حفظ استقاللشان چه در سطح حزبی و چه در محيط کار عمال
توانستهاند در اعتصابات و اعتراضات محيط کار شرکت و به اين ترتيب در جھت مبارزه برای تغيير قوانين ضدکارگری
حرکت کنند .ھر سه کنفدراسيون خواھان خروج نيروھای اشغالگر و خواھان تشکيل دولتی مستقل و فارغ از احساسات

.فرقهای ،نژادی ،ملی و مذھبی ھستند
رابطهی اتحاديهھا با ساير اتحاديه ھای بينالمللی
فدراسيونھا و سنديکاھای کارگری در اکثر ايالتھای عراق فعاليت دارند و در بسياری از بخش ھا مانند ساختمان سازی،
راه آھن ،حمل و نقل ،برق ،بيمارستانھا ،بنادر ،پوشاک ،مواد غذايی ،مخابرات ،آموزش و پرورش ،صنايع فلزی،
مھندسی ،روزنامهنگاری ،دانشجويی ،پتروشيمی و نفت فعاليت میکنند و بر اساس آماری که به آی تی يو سی اعالم کردهاند
.در حدود  ٦٠٠٠٠٠ھزار عضو دارند
بزرگترين ضعف تشکليابی در عراق وجود قوانين ضد کارگری است که ايجاد تشکل کارگری را در بخش دولتی وعمومی
.ممنوع کرده است .ھمانند ايران که در صنايع نفت و استراتژيک از قبيل خودروسازی فعاليت کارگری ممنوع است
پرداخت حق عضويت داوطلبانه است نه اجباری و از طريق کم کردن از حقوق .اتحاديهھا مشکالت مالی بسياری دارند
کارگران .در نتيجه آنھا برای پيشبرد کارھای آموزشی ،تعليماتی و کنفرانسھايشان وابسته به کمکھای اتحاديهھای کارگری
خارجی ھستند .اين وابستگی مشکالتی را برای اتحاديهھای کارگری عراق ايجاد کرده است .فدراسيون شوراھا و
اتحاديهھای کارگران عراق روابط بسيار نزديکی با اتحاديهھای کارگری آمريکا دارد که تا حدود زيادی زير پوشش نھاد
کارگری امريکايی ،سوليدريته سنتر ،ھستند .ھمچنين فدراسيون سنديکاھای کارگری عراق روابط بسيار نزديکی با
)اتحاديهھای کارگری انگليس دارند٢٠).
در عمان ،پايتخت اردن ،دفتری برای کمک به اتحاديهھای کارگری عراق باز کرده است و نمايندگانی از ICFTU
)تشکلھای کارگری عراق در تمام کنگرهھای کنفدراسيون آی سی اف تی يو و آی تی يو سی شرکت میکنند٢١) .
امروزه تنھا سربازان و مستشاران نظامی امريکايی دولتی و خصوصی ،تجار و بازرگانان ،اقتصاد دانان و نمايندگان
شرکتھای بزرگ و کوچک در عراق حضور ندارند ،بلکه ھزاران متخصص علوم اجتماعی و سياسی و آموزشی و
برنامهريزان اتحاديهای نيز در عراق مشغول به کارند تا به قول خودشان کشور جديدی بسازند .در حقيقت بخشی از فرايند
اشغال ،يا به زبان اشغالگران"توسعه"  ،توسط اين متخصصان طرفدار غرب به پيش برده شده و از اين طريق تکميل
میشود .پس طبيعی است که در زمينه فعاليتھای کارگری نيز سوليداريته سنتر ) بخش کارگری وزارت امور خارجه
امريکا( و اتحاديهھای انگليسی دولتی ،حضوری پررنگ در جامعهی کارگری عراق داشته باشد و سعی کنند با سمت و سو
.دادن به جريانات کارگری ،از آنان تشکلھايی کمرنگ و بی خطر برای سرمايهداری بسازند
در گزارش ساالنه  ٢٠٠٩سوليدريتی سنتر)مرکز کارگری وزارت خارجه آمريکا( از پنج اتحاديهی کارگری عراق نام برده
میشود که برای گرفتن کمک جھت احقاق حقوق کارگری به امريکا رفتهاند و در امريکا به نمايندگان کنگره امريکا
میگويند» :ما میخواھيم صدایمان را به گوش تصميمگيران برسانيم که بخشی از استراتژیتان کمک به گسترش دمکراسی
)برای کارگران عراق باشد« )فالح علوان نماينده فدراسيون شوراھا و اتحاديه ھای کارگری عراق( )٢٢
فدراسيون شوراھا و اتحاديهھای کارگران عراق کنفرانسی در رابطه با مسايل کارگری ارتباطات -حمايت بين المللی
وخصوصیسازی در ماه مارس  ٢٠٠٩در شھر اربيل برگزار کرد .در اين نشست نمايندگان مھمان بسياری از ساير
کشورھا شرکت داشتند .از فدراسيون سنديکاھای کارگری عراق ھم دعوت به عمل آمده بود اما آنھا شرکت نکردند).اين
فدراسيون متعلق به حزب کمونيست عراق است( در اين کنفرانس نمايندگانی از اتحاديه ھای امريکا ،انگليس و ....شرکت
)داشتند .حضور نمايندگان سوليداريته سنتر نيز پررنگ بود٢٣).
برخی نمايندگان اين نھادھای کارگری عراق با گرفتن کمک مالی و نزديکیشان با نھادھای کارگری در آمريکا و انگليس،
بيشتر از طريق رايزنی مشغول فعاليتھای ضد اشغال و گرفتن حق امتياز برای بھبود وضعيت کارگران عراق ھستند و
روی رايزنی با نمايندگان کنگره آمريکا و مجلس انگليس زياد حساب میکنند .نگاھی به سايتھای اين نھادھا ميزان ارتباط
آنھا را با نھادھای انگليسی و امريکايی نشان میدھد .مشکل اساسیتر اين نھادھا از سويی نداشتن ارتباط تنگاتنگ با
کارگران عراقی در محيط کار و از سوی ديگر مشکالت مادی سبب میشود از نظر مالی به سنديکاھای خارجی وابسته
باشند .فعاليتھای آنان بيشتر به پخش اعالميه و انتشارات محدود میشود و بيشتر در فضای مجازی اينترنت است .اين
مساله حتی تا جايی پيش میرود که اعضای برخی اتحاديهھا و رھبران آن که در خارج از عراق زندگی میکنند  ،به

صورت کمپينی ،عکسالعملی و حقوق بشری با مسايل کارگری عراق برخورد میکنند و شايد در مواردی خود را با
حرکات جنبش کارگری غرب تنظيم میکنند .پايهی اساسی اين مشکل در اين است که آنھا ھنوز با مسائل کارگری فرقه
گرايانه برخورد میکنند و ھمين مساله نمیگذارد تاکتيکھايشان را ارتقا داده و با بدنهی کارگری رابطهی نزديکتری
)برقرار کنند٢٤) .
در کنار اين تشکلھا ،جريانات مستقل کارگری نيز فعاليت گستردهای دارند ،اما آنھا زير فشار شديد ھستند و از فعاليتشان با
ترفندھای مختلف جلوگيری میشود .در واقع میتوان گفت دو جريان کارگری در عراقی مشھود است :يکی جريان مستقل
که تنھا به نيروی خود کارگران متکی است و جريان ديگری که میخواھد مشروعيت خود رادر تاييد نھادھای رسمی
.کشورھای مھاجم بيابد
اين جريانات مستقل بيشتر از ساير تشکلھا قربانی اشغال ھستند و بسياری از اعضای رھبريشان دستگير و به قتل
رسيدهاند .در طول سالھای اشغال تھديد به کشتن کارگران مستقل و نمايندگان واقعی آنھا به امری طبيعی تبديل شده است.
ريختن به محل سنديکا و بردن اموال سنديکا ،زندان ،بيکاری ،اخراج رھبران کارگری در چند سال گذشته وجود داشته
است .بسياری از کارگران در مسير کار و يا در محيط کار قربانی نيروھای اشغالگر و بمبگذاری نيروھای تروريستی و
.گروهھای مسلح شدند
اين يک واقعيت است که از يک طرف با توجه به شرايط نظامی و امنيتی موجود در عراق امر سازماندھی و سنديکايی کار
بسيار مشکل است و از سوی ديگر بيکاری و بیآيندگی خود معضلی اساسی برای نھادھای کارگری است ،ولی اين را نبايد
از ياد برد که وابستگی و عملکرد غيرمستقالنه چه در داخل عراق و چه در روابط کارگری با ديگر کشورھا تأثير منفی
)میگذارد٢٥).
رابطهی دولت عراق با تشکلھای کارگری
سيستم قانون کار عراق ھنوز دست نخورده است و میشود تا حدودی گفت که بدتر ھم شده است .چرا که کمپانیھای
چندمليتی که در عراق کار میکنند سياستھای ضد کارگری و ضداتحاديهای بسياری دارند .ماده ١٥٠قانون کار
مصوب) ١٩٨٧دوران صدام حسين( است در دولت بعد از اشغال نيز اجرا میشود .ھنوز ھم ھر نوع فعاليت مستقل
سنديکايی در عراق محدود است و اين قانون مشکل اساسی بسياری از تشکلھای مستقل کارگری عراق است .اين قانون نه
تنھا حق تشکل و اعتصاب را ممنوع کرده بلکه حداقل دستمزد را نيز برای کارگران در نظر نگرفته است .با تغييرعنوان
شغلی کليه کارھای رسمی در بخش عمومی به خدمات شھری )در اصل ھمان تغيير عنوان کارگر به کارمند است( کارکنان
اين مشاغل از پيوستن به سنديکا محروم شدند .در بخش خصوصی ،تنھا در واحدھايی که تعداد کارگرانشان از  ٥٠نفر
.بيشتر باشد ،میتواند کميتهھايی تشکيل شود ،اين ھم فقط شامل کمتر از ده درصد نيروی کار در عراق است
در ھفتم اگوست  ٢٠٠٥ماده  ٨٧٥٠توسط دولت تصويب شد .اين ماده به دولت حق میدھد بطور مستقيم دارايیھا و اموال
سنديکا را ضبط کند .با رجوع به ھمين قانون بود که دولت اموال فدراسيون نفت را مصادره کرد .تصويب قانون ضدبعثی
 ،يعنی از بين بردن تمامی تعلقات حزبی به حزب بعث و رژيم سابق ،تا بدانجا پيش میرود که اين حق Debaathification
را به دولت میدھد که حتا نتيجه انتخابات سنديکا را غيرقانونی اعالم کند .طبق ھمين ماده اموال فدراسيون سراسری
کارگران عراق را تصرف کردند ) (٢٦در تاريخ  ٢٠جوالی  ٢٠١٠وزارت برق کليه فعاليتھای اتحاديهای را در
بخشھای متبوع خودش ممنوع و تمامی اموال اتحاديه را ضبط کرد و اعالم کرد ھر نوع حرکت اعتراضی اعضای اتحاديه
عليه دولت جرم شناخته میشود (٢٧) .در بخش پتروشيمی ،بنادر ،بيمارستان ھا ھم ،موارد بسياری در ارتباط با بستن دفتر
سنديکا گزارش شده است .در بروشور تبليغاتی يک اتحاديه کارگری عکسی از يک اسکناس مربوط به دوران صدام حسين
به چشم میخورد .در اين بروشور نوشته شده است" :ھفت سال از سقوط صدام میگذرد ولی ھنوزکارگران بخش عمومی
)خواستار آزادی تشکل ھستند"٢٨) .
و سنديکاھا برای تغيير قانون کار به دولت فرستاده شده است .اما در زمينهی حق  I.L.Oطرح 2004با اينکه در سال
 ،اقدامی صورت نگرفته است1987 .تشکل ،قرارداد دسته جمعی و اعتصاب  ،برای تغيير ماده ١٥٠قانون ضدکارگری
.اين مساله نشان میدھد که دولت فعلی عراق تا کنون ھيچ حرکت مثبتی در جھت احقاق حقوق کارگران انجام نداده است

بعد از اشغال عراق با وجود اينکه بسياری از رسانهھای غربی طرفدار حقوق بشر ادعا میکنند آزادیھای سياسی،
انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد وجود دارد ،اما عراق يکی از بدترين کشورھا از نظر "وضعيت حقوق بشر" در چند سال
گذشته بوده است .در سالنامه  ٢٠٠٩آی تی يو سی دراين رابطه گزارش مفصلی است که نشان میدھد با ادامه روند اجرای
قوانين دولت بعث ،شرايط کارگری عراق ھمان است که بود  .بخش عمدهی اين گزارشھا مبنی بر دستگيری ،ربودن ،قتل
و زندانی کردن کارگران و نمايندگانشان است .در سال  ٢٠٠٥ھادی صالح مسول بخش بين المللی فدراسيون اتحاديهھای
کارگری به ضرب گلوله کشته شد .در ژوييه  ٢٠٠٦ھاشم جبرا از فدراسيون شوراھای کارگری گروگان گرفته شد .درھمان
سال ردا مجد يکی ديگر از فعالين اين اتحاديه ترور میشود .در اکتبر ھمان سال جنازهی نجم جاسم از اتحاديه مکانيک و
ثابت حسين علی از اتحاديه کارکنان بيمارستان پيدا شد و عال عيسی خلف ترور شد .در سال  ٢٠٠٧جنازه عدنان ال عابد
...وکيل اتحاديهھای کارگری پيدا شد و در ھمان سال خليل ابراھيم از سنديکای کارگران ساختمانی بر اثر بمب مجروح شد
نزديک به چھار سال از گزارش آقايان ھميلتون و بيکر)دوتن از نمايندگان مجلس امريکا( در مورد وضعيت عراق به کنگره
و رئيس جمھور امريکا میگذرد .آنھا میگويند “ :ھيچ راه حل جادويی برای حل مسأله عراق وخارج شدن از اين وضعيت
)وجود ندارد ،ولی ما میتوانيم با اين گزارش بگوييم که چگونه منافع خودمان را در عراق حفظ می کنيم ” )٢٩
گزارشی که در آن نه تنھا کشتار صدھا ھزار و آوارگی ميليونھا انسان را تأييد کرده ،از ھمه مھم تر از بين بردن عراق را
به قلم میآورد و نويسندگان آن ابايی ندارند که بگويند بايد اقتصاد آن کشور را بر اساس منافع آمريکا بازسازی کرد .اين
گزارش با زبان ديپلماتيک به مردم آمريکا نشان میدھد که داليل حمله به عراق چه بوده و چکار بايد بکنند که از اين بحران
بيرون بيايند .ھر چند اين گزارش توسط خود نمايندگان انتخابی بوش و کنگره آمريکا ارائه شد ولی از آن استقبال نشد؛ چرا
.که آش آنقدر شور شده بود که صدای آشپز را ھم درآورده بود و نمیتوانستند اين چنين بی پروا نقاط ضعف را بشنوند
آمريکا به ھمراه متحدان غربیاش در زمان جنگ خليج فارس و اشغال کويت توسط عراق ) (١٩٩٠و در ادامهی ھمان
پروژه با اشغال کل عراق در سال  ٢٠٠٣میخواستند نقش ھژمونيکشان را در منطقه از دست ندھند و ھمچنين رويای
تغيير نقشه سياسی – جغرافيای منطقه خاورميانه را در سر داشته و دارند تا کشورھای ديگر منطقه را به مدار بازار جھانی
سرمايه داری بکشانند .در مجموع در طول دو دھهی گذشته ،چه در زمان زمامداری بوش پدر و چه در کشورگشايیھای
بوش پسر ،تمام اين کارھا به خاطر حفظ امنيت نفت ،بھبود وضعيت اقتصادی و مھار زدن بر بحران اقتصادی کشور امريکا
و متحدانش بوده است .در اصل اين سود سرمايهھاست که منطق اين گونه طرحھا را تعيين میکند و در اين راه از ھيچ
جنايتی ھم کوتاھی نخواھند کرد؛ درست مانند آنچه در ويتنام انجام دادند .زمانی که خبرنگاران جھانی نيوزويک و تايمز از
روسای ارتش امريکا ،آرنت و بوريس ،در  ٧فوريه  ١٩٦٨در سايگون سؤال کردند چرا روستای بن تری را از بين برديد؟
)اين جمله معروف را به کار بردند “ :برای حفظ روستا ضروری بود کل روستا را از بين ببريم “)٣٠
ائتالف موقت از جبھهی شمال آقای چلبی  ،جريانات کرد اتحاديه ميھنی ،حزب دمکرات کردستان تا احزاب کمونيستی
قطعنامه  ١٤٨٣سازمان ملل به اين نھادھا اختيار داد که کنترل جامعه را در مدت کوتاه بدست بگيرند .اما آنھا تا .تشکيل شد
به امروز ھم ،با تمام انتخاباتی که برگزار شده است ،ھنوز آزاد و مستقل عمل نمیکنند و نيروھای آمريکا و متحدانش نقش
تعيين کنندهای در سياست عراق دارند (٣١).شايد بسياری از نيروھايی که در ائتالف  ٢٠٠٣شرکت کردند ،از جمله اتحاديه
ميھنی و حزب دمکرات کردستان عراق تصورشان اين بود که نيروھای آمريکا ھمانند سال  ١٩٩٠بعد از چند ھفته کشور
را ،تحت کنترل سازمان ملل ،به نيروھای ائتالف خواھند سپرد ،غافل از آن که ھدف از کشاندن اين نيروھا به اين بازی
مرگبار چيز ديگری بود ،بازیای که نتيجهاش ساختن کشور جديد عراق به قيمت نابودی مردم عراق است .نيروھای
.اشغالگر تنھا نيازمند مجوزی از طرف اين نھادھا برای حمله و نابودی عراق بودند
نتايج اشغال به گونهای فاجعهبار بود که طارق عزيز ،وزير امور خارجه دوران ديکتاتوری صدام در مصاحبه با گاردين
خواستار عدم خروج نيروھای امريکايی شد و آرزوی شھادت برای خودش را دارد تا چنين وضعيتی را مشاھده نکند .او
میگويد امريکا عراق را کشت .البته اين نکته را ھم متذکر میشود که "امريکايیھا میدانستند سالح کشتار جمعی وجود
)." (32ندارد ،ولی در ھر صورت کار خودشان را میخواستند انجام بدھند
میگويد  :ساختن  N.E.Dطنز تاريخ آنجا است که بوش پسر در سال  ٢٠٠٣در سخنرانیاش به مناسبت بيستمين سالگرد

دمکراسی در عراق ،بعد از سه دھه استبداد  ،کار آسانی نيست ،چرا که مستبد قبلی با ترور و خيانت ميراثی جز ترس و
ويرانی از خود بجا نگذاشته است و اين مھم فقط به متحدين دولت موقت و شورای امنيت واگذار شده است که برای ساختن
)عراق ديگری بايد ھمکاری کنند٣٣) .
وضعيت دشوار و پيچيدهی منطقهی خاورميانه طلب میکند که نيروھای اجتماعی و آگاه در اين منطقه با برخوردی دقيق و
ھوشيارانه مواضع درستی اتخاذ کنند تا عملکرد مناسبی داشته باشند .آنچه مسلم است سرمايهداری جھانی برای حل
بحرانھای خود مدت دو دھه است که متوجه خاورميانه شده است و ھم چنانکه کارشناسان و نظريهپردازان آن میگويند
اقتصاد بسته منطقه را میخواھند با ھر وسيله ممکن و از جمله جنگ واشغال بگشايند و قوانين بازار آزاد را در منطقه
گسترش دھند .حفظ حالت جنگی در منطقه و تصويب قطعنامهھای تحريم به بھانهی پروندهی اتمی ،بخشی از برنامهی
.سرمايهداری جھانی برای يک دست کردن منطقه است
کشورھای منطقه به خاطر ترس از مواجه شدن با سرنوشت عراق ،خود دست به گشودن بازارھا برای سرمايهھای جھانی
میزنند .در ايران نيز با ھمهی ادعاھای غرب ستيزی ،برای حفظ قدرت وجلب رضايت سرمايه داری جھانی ،به استقبال
گشودن بازارھا برای سرمايهگذاری میروند و با اجرای حذف سوبسيدھا با تمام قوا سعی بر آن دارند که به غربيان بفھماند
که حاضرند با اجرای طرحھای اقتصادی اين چنينی ،بازارھای ايران را تمام وکمال در برابر غرب بگشايند تا غربيان نيز
با اين عمل آنھا میخواھند بگويند که ما بھترين کسانی ھستيم که توانايی پياده کردن .از فشار سياسی خود بر ايران بکاھند
سياستھای صندوق بينالمللی پول و بانک جھانی را با کمک مشت آھنين داريم يا آنکه در اقتصاد ھر چه شما بگوييد اما در
.زمينه سياسی ما را بپذيريد .اين بده و بستانھا در ماه ھای اخير ،به رغم تمام شاخ و شانه کشيدنھا ،آشکار و واضح است
به نظر میرسد نيروھای کارگری در عراق برای مقابله با شرايط پيش آمده برنامه دقيق ومنسجمی ندارند .بخشی از
نيروھای کارگری درعراق به جای برنامهريزی وانسجام صفوف کارگران بيشتر به فکر گرفتن حقوق خود از طريق
البیھای واشنگتن و زد و بند با محافل سرمايهداری ھستند و به جای پرداختن به مبانی اصلی نجات کارگران و زحمتکشان
و مردم عراق ،بيشتر وقت خود را صرف مذاکره با نھادھايی میکنند که بازوی اصلی و بوجود آورندهی چنين وضعيتی
ھستند .در مقابل فعالين مستقل ،که ھيچ تريبونی برای انتشار مطالب و طرح خواستهھای خود ندارند ،ھر روز بيشتر زير
.ضرب قرار میگيرند
راه حل مسايل عراق جدا از راه حلھای موجود برای مسايل کل منطقه نيست .اکنون سرمايه داری با تمام قوا سعی بر آن
دارد که منطقهی خاورميانه را به ھر ترتيب در تسخير چنگالھای سرمايه قرار دھد و در اين راه به ھر ترتيب با تقويت
امروزه در .نظامھا و حکومتھای بنيادگرا و نوليبرال به صورت درھم آميخته يا مجزا در تثبيت موقعيت خود میکوشد
منطقه بينادگرايی و نوليبراليسم دو روی يک سکه شدهاند و متناسب با شرايط  ،نيروھای سرمايهداری به تقويت يک گرايش
و يا حمايت از گرايش ديگر میپردازند و در عراق که نمونهی بارز ساخت کشوری نمونه در منطقه است ،به نوعی به
تلفيق اين دو گرايش تمايل دارند و در برابر ،با نيروھای مستقل و مترقی به شديدترين وجه برخورد کرده و يا آنکه آنان را
.در البیھای ھزارتوی سرمايهداری سرگردان میکنند
تحليل دقيق از شرايط ،برنامهريزی  ،وحدت و انسجام برای نيرویھای مستقل و مترقی درمنطقه از اھميت ويژهای
برخوردار است .بدون درک عميق از شرايط و بدون داشتن برنامهای مشخص در مقابله با طرحھای اقتصادی بازار آزاد
نمیتوان به آيندهای شفاف اميدوار بود .نيروھای مستقل منطقه بايد در برخورد با شرايط جديد ھر چه بيشتر به استقالل و
برنامهريزی در جھت مقابله با سياستھای بی درو وپيکر گشودن منطقه به روی سرمايهداری لجامگسيخته عمل کنند.
سرمايهھايی که به دنبال دو دھه بحران ،اکنون برای يافتن محلی مناسب جھت گردش بیامان در کسب سودھای کالن ،از
ھيچ جنايتی فروگذار نمیکنند .امروزه مقابله با سياستھای بنيادگرايانه به ھيچ وجه جدا از مقابله با سياستھای نوليبرالی
نيست و البی کردن با يک طرف به اميد دريافت سھمی از قدرت  ،جز به مسلخ فرستادن کارگران و زحمتکشان و مردم
.تحت ستم منطقه نيست .در چنين شرايطی ضرورت انسجام و ھمکاری نيروھای مستقل از ھر زمان ديگری بيشتر است
اکنون که نيروھای مستقل منطقه خاورميانه به صف اول مقابله با سرمايهداری جھانی و منطقهای کشيده شدهاند  ،جز با
درايت پشتکار و پيوندھای محکم با مردم منطقه در اين کارزار راھی وجود ندارد .نيروھای مستقل عراقی و ساير
کشورھای منطقه نيز از اين امر مستثنا نيستند و با فاصله گرفتن از زدو بندھا و البیگریھا میتوانند در اتحاد با نيروھای
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