طبقه کارگر و سياستھای ايران و ترکيه در عراق!
قبل از اينکه به عنوان باال بپردازيم مروری کوتاه به جنبش کارگری عراق ضرورت دارد .طبقه کارگر عراق يکی از
فعال ترين بخش از پرولتاريای جھانی و به ويژه خاورميانه بوده و میباشد .بين سالھای  ١٩٢٠تا شورش عبدالکريم قاسم
در دھه پنجاه طبقه کارگر عراق از نظر فعاليتھای صنفی -سياسی دارای رشد قابل توجھی بود .از نظر تکنولوژی نيز
کارگران نفت دارای مھارتھای باالی بودند .تا جايی که در مبارزه با شرکت نفت انگليسی ،اتحاديه سرتاسری کارگران
نفت اعالم کردند به محض خروج انگليسیھا خود تمام امور استخراج و توليد و تصفيه را بعھده خواھند گرفت .
در سال  ١٩٣٠کارگران نفت عراق دو اتحاديه بزرگ در کرکوک و بصره تشکيل دادند .در ابتدا ھر دو اتحاديه فقط
 ١٥٣٧عضو داشتند .اما در  ١٩٤٦اعضای اتحاديهھای سرتاسری نفت عراق به بيش از ١٣ھزار نفر رسيد و در سال
 ١٩٧٥اين رقم به پنجاه ھزار نفر نزديک شد .
ساعت کار ،افزايش دستمزد ،نبودن امکانات بھداشتی ،عدم بيمهھای اجتماعی و غييره اتحاديهھای کارگری و به ويژه نفت
را به سمت يک اعتصاب سراسری ھدايت میکرد .در سال  ١٩٤٦اعتصاب کاگران نفت سرتاسر عراق آغاز شد .تمام
اتحاديهھای کارگری از اين اعتصاب پشتبانی کردند .بورژوازی به جای اجرای پارهای از خواستهھای کارگران صف
شکوهمند کارگران نفت را به مسلسل بست و  ١٥نفر از کارگران کشته شدند .
حضور فعال و رھبری اتحاديهھای کارگری نفت شمال و جنوب ،ساير بخشھای کارگری را به سمت ايجاد تشکالت
صنفی ھدايت نمود .بين سالھای  ١٩٤٠تا  ١٩٧٥تعداد اتحاديهھای کارگری غيير نفتی ،در عراق به بيش از بيست
اتحاديه سرتاسری فعال و قدرتمند رسيد .
حضور فعال طبقه کارگر و حمايت اين طبقه از مبارزات احزاب و سازمانھای چپ موجود در عراق و ھمچنين فشار به
دولت جھت حل مسئله کردستان و حمايت از خود مختاری کردھا ،بورژوازی عراق را به ھراس انداخت و کودتا پشت
کودتا نيجهای جز اينکه سرکوب طبقه کارگر را به مرحلهای جديدی وارد کند نبود .قدرت طبقه کارگر و اتحاديهھای آن
ھر بار و بعد ھر يورش بورژوازی پيشرفت میکرد .اين طبقه با ايمانی راسخ و قدرت بيشتری به مقابله و در خيلی موارد
با تعرض به بورژوازی دوباره به ميدان آمده است .
حکومت حسن البکر با نائيب رييسی صدام حسين حمله جديدی و از نوع جديدی به طبقه کارگر را تدارک ديد .نتيجه اين
حمله که با قرارداد الجزاير و آتش بس مال مصطفی گسترش بيشتری و ادامه يافت .اينبار بورژازی توانست در تداوم
حمله خود به طبقه کارگر قوانينی ضد کارگری ،تصويب و به اجرا بگذارد .در سال  ١٩٨٧قانون شماره  ١٥٠دولت بعث
مسئله تغيير نام طبقه کارگر را به ميان کشيد .طبق اين قانون تمام مزد بگيران در عراق کارمند به حساب ميآيند .صدام
رسما اعالم کرد که در عراق کارگر وجود ندارد .قانون شماره  ٥٢نيز تمام اتحاديهھای را لغو کرد .اين قوانين تنھا
اتحاديهای کارمندان سرتاسری را که حزب بعث تشکيل داده بود به رسميت شناخت و ھمه اقشار مزد بگير ميبايست در
اين اتحاديه به فعاليت بپردازند .
بعد از سقوط ديکتاتوری صدام ،جنبش کارگری عراق مورد بی توجھی کامل رسانهھای جمعی قرار گرفته است .خيل
گزارشگران ،خبرنگاران و تحليلگران با تمرکز کامل بر کارھای اشغالگران خارجی ،مرتجين داخلی ،اقدامات تروريستی
و تروريست قلمداد کردن نيروی مقاومت و نيز حوادثی چون دادگاه صدام و غيره مسايل سياسی ،مبارزاتی و معيشتی
طبقه کارگر را از چشم مردم دور نگھداشتهاند .ضعف و پراکندگی چپ سوسياليست و ناتوانی آن در اطالع رسانی
پيرامون اين جنبش به وضعيت فوق نيز کمک کرد .طبقه کارگر عراق ھر چند دارای پيشينه مبارزاتی بسيار غنی ميباشد،
اما جنگ ،بمباران ،ويرانی کشورش و آوارگی قدرت کارگران کاھش داد.
جناياتی که امپرياليستھا ،ناسيوناليستھا و مرتجعين مذھبی در عراق مرتکب شدند زندگی طبقه کارگر را به شدت زير فشار
گذاشت .بيکاری ،دستمزد پايين و عدم امنيت شغلی بر عدم امنيت جانی افزوده شده و اين فشار را چند برابر کرد .با

اينحال جنبش کارگری عراق از پا نيفتاده و فعالين آن از  ٢٠٠٣ببعد در احيای تشکلھای پيشين و يا سازمان دادن تشکلھای
نوين پيشگام شدند .
فعالين کارگران نفت ،به تبليغ در ميان کارگران که در آنزمان نزديک به % ٩٥بيکار بودند پرداختند و موفق شدند که دو
ھفته بعد از اول ماه سال ١٦) ٢٠٠٣مه( در بغداد در يک گرد ھمايی سرتاسری دوباره مسئله تشکلھای سنتی کارگری را
زنده کنند .تا آخر ماه مه  ٢٠٠٣آنان توانستند که در بين کارگران شاغل و بیکار اتحاديه کارگران نفت عراق را تشکيل
دھند .اين اتحاديه سه شاخه مستقل در کرکوک ،موصل و بصره تشکيل داد .به علت بمباران ،بمبگذاری ،حمله به مناطق
نفت خيز ھر کدام از اين اتحاديهھا برای تصميم گيری استقالل کامل داشتند .اما مجمع عمومی ساليان ميبايست متشکل از
نمايندگان ھر سه اتحاديه باشد .
اولين اقدام اين اتحاديهھا اعتصابی بود در سال  ٢٠٠۵برای افزايش دستمزد .نماينده آمريکا پل برومر حداقل دستمزد را
ماھی  ۴٠دالر تعين کرده بود که با توجه به وضع گرانی و آوارگی اين حداقل دسمتزد کفاف يک خانواده دو نفره ھم
نميداد .يکی از خواستهھای کارگران افزايش حداقل دستمزد بود .پل برومر و دولت عراق در مقابل اعتصاب کارگران
مقاومت نتوانستند بکنند و ناچار شدند که حداقل دستمزد کارگران را به ماھی  ٨۵دالر افزايش دھند .اين موفقيت کارگران
نفت در رشد و ايجاد اتحاديهھای ديگری در بخشھای ديگر کارگری به ويژه وزارت صنايع برق بسيار مؤثر بود.
در سال  ٢٠٠٧دولت آمريکا فشار خود را برای خصوصی سازی صنعت نفت بر دولت افزود .دولت )قانون جديد نفت(
را که راه خصوصی سازی و حاکميت انحصارات خارجی بر صنعت نفت عراق را ھموار میکرد به پارلمان فرستاد.
اتحاديهھای کارگران نفت عراق در  ۴ژوئيه دست به اعتصاب سياسی عليه اين قانون زده و لولهھای انتقال نفت از بصره
به پااليشگاه بغداد و ساير نقاط کشور را بستند .واکنش دولت مالکی ارسال قوای نظامی و محاصره چاهھای نفت و
پااليشگاهھا بود .ھواپيماھای آمريکايی چند بار در آسمان بصره صوت را شکستند و ميخواستند با چنين مانوری کارگران
به تسليم وادارند .اعتصاب کارگران مورد حمايت ساير بخشھای کارگری و اقشار زحمتکش عراق قرار گرفت .اين يک
پيروزی بزرگ بود برای کارگران زيرا دولت ناچار شد اليحه خصوصی سازی را متوقف کند.
از اقدامات ضد کاگری سرمايهداری داخلی و خارجی عليه کارگران تدوين قانون کار جديد میباشد .کمسيون ويژه پيش
نويس قانون کار بعد از ماهھا تأخير در نوشتن قانون در نھايت و در کمال تعجب بر قانون  ١۵٠صدام حسين مھر تأييد
زد.
تشکيل اتحاديهھای سرتاسری نفت عراق درس آموزندهای بود برای ساير بخشھای کارگری عراق .تشکلھای در سرتاسر
عراق آغاز شد .اين بار بر خالف زمان صدام حسين کارگران حتا در امور سياسی ،اقتصادی و تعيين دولت نقش خود را
به نمايش میگذاشتند .کارگران نفت خواھان موارد زير شدند .
 ١عدم فروش شرکت نفت به کمپانیھای خارجی
 ٢ھر گونه دستور ،قانون و قرارداد در مورد اقتصاد داخلی و به ويژه نفت بايد قبل از تصويب به اطالع ملتھای عراق
برسد.
 ٣خروج بدون قيد و شرط و بالفاصله نيروھای نظامی آمريکا و متحدينش از عراق
 ٤افزايش حداقل دسمتزد
 ٥تأمين شغلی ،بھداشتی و مسکن برای تمام مردم عراق.
دکتر حسين شھرستانی که وزير دو وزارت خانه نفت و برق شده بود اعالم کرد که ھر گونه تشکل کارگری را به ھر
نامی در درون وزارتخانهھايش به رسميت نمیشناسد .به دنبال شھرستانی حاجم الحسنی وزير صنايع نيز اعالم کرد که

تشکلھای کارگری را به رسميت نخواھد شناخت .حمله بورژوازی نشأت میگرفت از دستورات امپرياليستھای آمريکايی
و ھمه جانبه بود .وزير حمل و نقل در دولت منطقهای کوردستان نيز اعالم کرد که تشکلھای کارگری را به رسميت
نخواھد شناخت.
حسين شھرستانی وزير نفت و برق ،در  ٢١ژوئيه ،سال جاری اقدام به تصرف دفتر)اتحاديه کارگران صنايع خدمات
الکتريکی( نمود .نيروھای که به اين اتحاديه حمله کردند ،رفتاری شبيه رفتار چماقداران جمھوری اسالمی و حمله به کوی
دانشگاهھای ايران را داشتند .آنان پروندھای عضويت ،گزارشات از محيط ھای کارگری ،کامپيوتر ،تلفنھا و ھمه اموال
موجود دفتر را غارت کردند .خانم ھاشميه محسن و ساير ھمکاران او را با ضرب و شتم و توھين از دفتر بيرون انداخته
و دفتر اتحاديه را قفل کردند .شماره حسابھای بانکی اتحاديه بسته شده و ھمه دارائیھای اتحاديه توسط دولت مصادره
شد.
اقدامات ضدکارگری دولت عراق تنھا به اتحاديه ھای صنايع برق محدود نمیشود .دولت مالکی و حسين شھرستانی
اقدامات مشابھی عليه )اتحاديه کارگران نفت عراق( که نيرومندترين و پرنفوذ ترين اتحاديه کارگری عراق است ،شروع
کرده است .رھبران اتحاديه نفت به مناطق دوردست و کم جمعيت تبعيد شدهاند ،فعاليت اتحاديه در چاهھا و مناطق حفاری،
پااليشگاهھا ،بنادر ممنوع شده  ،کليه حسابھای بانکی اتحاديه بسته شده و رھبران اتحاديه ممنوعالخروج شده اند .علت
ممنوعالخروج ساختن رھبران اتحاديه ممانعت از سفرھای آنھا برای جلب حمايتھای بين المللی از جنبش کارگری عراق
میباشد.
ھمچنين از اقدامات اوليه دولت بعد از صدام حسين ،دولتی دست نشانده آمريکا ،دولتی که دمکراسی آمريکايی را قرار بود
در عراق پياده کند ،حمله به اتحاديهھای کارگری و غيير قانونی خواندن آنان بود .عالوه بر اين تروريستھای دولتی دست
به بزرگترين جنايت خود در سال  ٢٠٠۵زدند .آنان چند رھبر کارگری و از جمله ھادی صالح که از رھبران با سابقه و
از فعالين جنبش کارگری زمان ديکتاتوری صدام بود بعد از شکنجه به قتل رساندند.
در سال ٢٠٠٥دولت موقت عراق در مورد کارگران قوانين مصوبه صدام حسين را که در باال به آنھا اشاره شد تا وضع
قانون جديد در مورد اتحاديهھای سرتاسری قابل اجرا اعالم کرد .يعنی کارگران حق تشکل ندارند و تشکالت آنان غير
قانونی است .تاکنون ھيچ قانون کاری در عراق نه پيشنھاد شده است و نه وضع گرديده است .به رسميت نشناختن
تشکلھای کارگری در عراق ،يک معنی و مفھوم بيشتر ندارد .ديکتاتوری بورژوازی و آنھم از نوع صدام .
البته طبقه کارگر عراق در مقابل چنين ظلمھای سکوت نخواھد کرد .اما با توجه به مسايل مطرح شده در باال ،طبقه کارگر
عراق در محاصره بورژوازی منطقه است .بر خالف کشورھای ھمجوار عراق ،ايران ،ترکيه و سوريه که کارگران با
بورژوازی داخلی مبارزه خواھند کرد ،کارگران عراق بايد با سياستھای ضد کارگری دولتھای ايران و ترکيه و تا
حدودی سوريه در داخل کشور خود نيز مبارزه کنند.

سياستھای ايران و ترکيه در عراق!
چند وقت پيش اوايل سال  ٢٠١٠سياستمداران غرب با تعجب به سياست جديد و يا قديم و نھانی ترکيه روبرو شدند) ،ترکيه
از جمله کشورھای است که با سياست اتمی ايران اختالفی ندارد( .اين در حالی بود که ترکيه سعی داشت تا در سالھای
آينده به طور رسمی به عضويت اتحاديه اروپا در آيد .اما درست چند روز بعد از خروج به ظاھر آمريکائیھا از عراق،
باز سياست ترکيه سياستمداران غربی را متعجب کرد .سياست آنکارا و تھران بر سر عراق ھيچگونه ھماھنگی با ھم
ندارند !
ايران نقش ترکيه در عراق را برای خود خطری ميداند .سياست حمايت ايران از شيعهيان عراق ،احتمال اينکه حکومت
آينده يک حکومت شيعی و يا شيعی و کردی باشد که در ھر دو صورت از بھای حضور ترکيه در عراق کاسته میشود
ترکيه را نگران کرده است .

عراق نيز نگران است که عالوه بر ترکيه و ايران حتا سوريه ھم در عراق حضور پيدا کند .اين نگرانی را ھوشيار
زيباری وزير خارجه عراق در يک مصاحبه با يک روزنامه نگار ايتاليايی ابراز کرد .او در جايی ديگری تأکيد کرد که
ھر دو کشور ايران و ترکيه چشم به عراق دوختهاند و بويژه ترکھا در اين زمينه فعاليتھای را کردهاند .او نگفت اين
فعاليتھا از چه نوع فعاليتھای ھستند .
چشم داشت ترکيه از دولت عراق بعد از آمريکا اينست :مسئله خلع سالح چريکھای مسلح کرد ترکيه )پ ک ک( در
شمال عراق ،مشخص و به نفع ترکيه اجرا گردد .در برابر چنين خواستی ترکيه حاضر است از حمايت آن دسته از
ترکمنھای ھوادار خود در کرکوک دست بر دارد .اين در خواست ترکيه عالوه بر جنبه سياسی آن به دنبال خود يک
سری منافع بازرگانی برای ترکيه نيز به ھمراه خواھد داشت .خط نفت شمال عراق از ترکيه خواھد گذشت ،واردات و
صادرات شمال عراق منبع درآمد گمرکی قابل توجھی برای ترکيه خواھد بود .
از طرف ديگر ترکيه برخوردھای ايران با عراق را زير زره بين برده و تلويحا اعالم کرده است که ايران حکومت فدرال
کردھای شمال عراق را به رسميت شناخته است .در اين مورد ترکيه از استقبال ايران از مسعود بارزانی که بسيار رسمی
و مانند يک نخست وزير از او استقبال شد گلهمند است .با وجود اين آنکارا در دوستی با کردھای عراق کوتاھی نکرده
است ھر چند از وجود يک دولت خود مختار کوردی در جوار خود ناراضی است .
يکی ديگر از اختالفات ترکيه و ايران در مورد عراق مسئله سياست خارجی عراق است .ترکيه رسما خواھان اينست که
دولت آينده عراق دولتی باشد که سياست خارجی آمريکا در خاورميانه را به رسميت بشناسد و تا آنجا پيش ميرود که
)عراق پايگاھی باشد برای آمريکا( .اما بر عکس ايران خواھان اينست که دولت آيندهای عراق دولتی باشد به ظاھر ضد
آمريکايی و سياستھای آمريکا در خاورميانه را ھر چند به ظاھر محکوم نمايد .با اينکه اين میتواند يک بازی سياسی باشد
و با ھر تحولی در ايران تغيير کند ،اما باز چنين ديدگاھی ترکيه را نگران کرده است .
ايران و ترکيه نزديک بيش از  ٢سال است در امور داخلی عراق دخالت مستقيم دارند .ترکيه در شمال عراق ،در ھولير و
موصل و در مناطق شيعه نشين جنوب عراق کنسولگری باز نموده است .برای خنثی نمودن نقش ايران حتا از شيعهيان
عراق پشتبانی میکند .در ماه گذشته داوود نگلو ،در ديدار خود از عراق ،به مالقات مقتدا صدر نيز رفت .ھر دو کشور
در تمام انتخاباتھای عراق علنا دخالت نموده و از گروهھای مختلف ملی و مذھبی حمايت کردهاند .
در چند سال گذشته ترکيه سياستی درست مخالف با سياست ايران در مورد صلح خاورميانه داشته است .ترکيه در
فعاليتھای سياسيش برای نشست بين سوريه و ايسراييل ،نزديک کردن گروهھای فلسطينی حماس و فتح و فرستادن نيروی
نظامی به لنبان نشان داده است که در جھت صلح خاورميانه ،گامھای ھماھنگ با سياست غرب را دارد .اين در حالی است
که ايران با چنين سياستی کامال مخالف و رييس جمھور آن )احمدی نژاد( خواھان نابودی ايسراييل به ھر قيمتی است .

طبقه کارگر اين سياستھا را محکوم خواھد کرد!
طبقه کارگر عراق نميتواند در مقابل دخالت دولتھای ايران و ترکيه در امور داخلی عراق سکوت کند .تصميم طبقه
کارگر به افشای سياستھای ايران و ترکيه در عراق امريست درست و يک وظيفهی ديگری است که بر دوش اين بخش
از طبقه کارگر جھانی قرار گرفته است .سياست خارجی طبقه کارگر عراقی در گذشته ثابت نموده است که وظيفه
انترناسيوناليستی طبقاتی خود را به ويژه در حمايت از کارگران ايران ،ترکيه و سوريه به خوبی به جا آورده است.
وضعيت جديد ھر چند با فشارھای مضاعفی بر کارگران عراقی ھمراه باشد اما تأثير در وظايف انترناسيوناليستی آنان
نخواھد کرد.
کارگر انقالبی عراق در راستای سياستھای دخالتگرانهی ايران و ترکيه دست به افشاگری و محکوم کردن سياستھای
آنان خواھد زد .اما با توجه به ھمهی اينھا چنين وظيفهی مضاعفی دشواريھای برای اين طبقه به وجود خواھد آورد .از
جمله در اتحاد و يکپارچگی و پيشرفت فعاليتھای جاری طبقه کاگر عراق تأثير منفی به جای خواھد گذاشت .دليل عمده
چنين ادعای نفوذ دولتھای نامبرده در بخشھای از اقشار مختلف ملتھای عراق میباشد.

ناسيوناليزم ،دين و مذھب ھنوز در ميان بخشھای از کارگران در تمام جھان و به ويژه عراق ،به عنوان گرايشات دسته
جمعی و فردی وجود دارد .در جنوب عراق مذھب شيعه نفوذ بيش از حد ايران و دخالت مستقيم در امور سياسی و
اجتماعی آنان را فراھم کرده است .مسئله الينحل کرکوک بھانهای خوبی است که ترکمنھای پان ترکيست ،راه گشای نفوذ
ترکيه در عراق گردند .در کردستان عراق اختالف جناحھای حاکميت کوردی آنان را به گرايشھای طرفدار ايران ،ترکيه
و سوريه تقسيم کرده است .ھر کدام از اين جناحھا بنا به درخواست يکی از اين دولتھای وابسته سرمايهداری اھرمھای
فشار را بر طبقه کارگر بيشتر خواھند کرد.
آنچه که مشخص است ،بار سنگين عواقب ھمه اينھا بر دوش کارگران عراقی خواھد افتاد و کارگران عراقی را ھمه
جانبه در محاصره بورژوازی جھانی قرار داده است .اين محاصره میتواند آينده پر خطری را برای کارگران بسازد.
آيندهای که دولت موجود و يا دولت آينده عراق سازنده آن نيست .شرايط تحميلی از جانب سرمايهداری جھانی آن را به
عراق سازنده آنست .دولت حال و آينده عراق مجری و تثبيت کننده آن شرايط خواھد بود .در چنين حالتی مبارزه طبقه
کارگر عراق خواه نا خواه جنبهھای مختلف و نا متعارف را به خود خواھد گرفت.
اگر امروز طبقه کارگر ايران عمده فعالتيش تنھا در راستايی مبارزه برای تشکلھای مستقل کارگری است ،در آن چنان
حالتی ،طبقه کارگر عراق ،ناچار خواھد بود که برای رسميت دادن به تشکلھای مستقل کارگری که ھماکنون غيير قانونی
ھستند ،برای خنثی کردن سياستھای ضد کارگری آمريکا ،ايران و ترکيه و تأثيرات آن بر بخشھای از طبقه کارگر
عراقی ،برای مبارزه با سياستھای ضد کارگری دولت منطقهای کوردستان ،برای پيشبرد اھداف انقالبی در ميان
کارگران که ھمگی جوان و ھنوز کامال پرولتيزه نشدهاند ،مبارزه کند .اما آيا میتواند ھمه اين وظايف را بدون حمايت و
پشتبانی انترناسيوناليزم بينالمللی انجام دھد؟
اين وضعيت ھر چند با تغيير و تحواالتی که ممکن است بعد از خروج آمريکائيھا از عراق و در ماهھای آينده پيش آيد قابل
تغيير است اما خطری است جدی برای پرولتاريای ايران و ترکيه .خطری است انترناسيوناليستی و سازمانھای کارگری،
اتحاديهھا و سنديکاھای سرتاسر جھانی بايد متوجه آن شوند .وظيفه مبرم چپ انقالبی رساندن موقعيت و ويژهگی موجود
پرولتاريا عراق به انترناسيوناليزم بينالمملی کارگری و جلب حمايت آنان از طبقه کارگر عراق ميباشد .
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