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ت آارگران مهاجر درآردستان عراقينگاهى به وضع  

 
١٣٨٨وردين  فر٢٩  شنبه                                                                                              ی ساسانريام               

  
ه داران محلى درطى يفى ازسرمايابى به قدرت منشا ظهور طيست آرد درآردستان عراق پس ازدستيونالياحزاب ناس

ن دولت ياستمداران ومسئوليموجود به نحوى از انحا به سره اى يل مناسبات عشيبه دل" سالهاى گذشته بود آه عموما

  .منطقه اى و دو حزب دمكرات کردستان عراق و اتحاديه ميهنی، وصل هستند

 ی دربخش مسكن،خدمات وبازرگانیه گذاري سرمای برای واقتصادیاسيط نسبتا مساعد سيل شراين افراد بدليا 

مهاجرت ان شاهد ين ميدرا. نديافزايشان بي خود وشرآایسانه ان منطقه توانسته اند روز به روز برثروت افيدرا

 ،ی،پاآستانیازآارگران بنگالدش .ميهست  به آردستان عراقین خارجيومتخصص ازآارگران بخش قابل توجهی

  ...  وآارگران جنوب عراق ویراني، اتيوپی و سومالی تا آارگران اینيپيفل

ها ومنازل به آارگرفته شده اند يشتردربخش خدمات شهردارييی ب و زنان کشورهای آفريقایيايآارگران مهاجرآس

تصاحب ) دهنديآه آارانتقال واستخدام آارگران را انجام م( واسطهی ازدستمزد آنان توسط شرآتهایاديوبخش ز

  .پردازدي شاغل درآردستان عراق میرانيت آارگران ايشتربه وضعين مطلب نگارنده بيدرا. شوديم

د آسب درآمد ي هستند آه به امیبخش اول آارگران. دو دسته هستند" غل درآردستان عراق عموما شایرانيآارگران ا

 یاسي احزاب سی ازاردوگاههای هستند آه بدالئل گوناگونین گذاشته اند و بخش دوم آسانين سرزمي به ایشترپايب

 ی طبقاتیزان آگاهي ومیالتي تشكی،وابستگیاسيا اخراج شده اند وصرفنظرازسوابق سيمستقردرآردستان جدا شده 

 است یدي آامل واستثمارشدیحقوقي خورد وآن بین آنان به چشم نمي بیزيك مورد وجه تماين دوبخش دريك ازايهر

  .شوديآه درمورد آنان اعمال م

 آارومهاجرت یروين ني واسطه آه درامرتامید به شرآتهاي اخذ اقامت سه ماهه واجازه آاربایآارگران مهاجربرا

  .افت آننديدالرمجوزاقامت وآاررا در ١۵٠كنند مراجعه آنند ودرقبال پرداختيت ميان به آردستان عراق فعالآارگر

آه با توجه به تورم . است)  دالر١٧(ناريست هزاردي ساعت آارب٨ ی برایدستمزد متوسط روزانه آارگران ساختمان

 یبرا. دهدي را هم نمی زندگینه هاي حداقل هزني است آه آفاف تامیزيارناچي سرسام آور درعراق مبلغ بسیوگران

 ٣٠٠انه درحدود يه شهر ماهين امكانات درحاشي با آمترینه اجاره خانه ايم هزيشترمسئله الزم است اشاره آنيفهم ب

دالراست ١ حدود یچ معموليك ساندوي سنت و۵٠دالرو٢ آوتاه حدود یرهاي مسی برایه معمول تاآسيآرا. دالراست

 پرداخت یل وجمعه دستمزدي تعطیروزها. ستي نیخبر...  ویمه وپاداش ومرخصيرازب آایطهايدرمح.

 آه یيشود بلكه روزهاي پرداخت نمینه درمان به وين آاردچارحادثه شود نه تنها هزي درحیاگرآارگر.شودينم

 آه درآن یمه آاره اي نی شب را درساختمانهایاغلب آارگران ساختمان. ديآيز به حساب نميماند نيازآاربازم

ن اماآن آارگران فاقد يشتر ايدرب.  هستندیس بهداشتين اماآن فاقد برق،آب وسرويشترايب .برنديكنند بسرميآارم

ن ي موآت رنگ ورورفته وچند آاسه وبشقاب تنها اثاث قابل ذآردرایراندازمناسب هستند،تكه ايل پخت وپزوزيوسا



ه ي است آه توسط خودشان تهی ساده ایچ وغذاهاي ساندووًالان آارگران مهاجر معميقوت غالب در م. اقامتگاههاست

 یين امكانات گرماي تابستان بدون آوچكتری طاقت فرسای سرد زمستان ودرگرمایآارگران درشبها. شود يوآماده م

 آم ین آارگران جوانانيان ايدرم. كننديگررا با رنج ومشقت آغازمي دیرسانند وروزي شب را به صبح میيا سرماي

 ی اسالمیون جمهوريسيست اپوزيوناليت احزاب ناسيل توهم به ماهيخورند آه بدليسال به چشم مسن و

ن ي مسئولیرانساني غیل رفتارهاين گروهها افتاده اند وبدليمستقردرآردستان عراق ودرك نادرست ازمبارزه به دام ا

ل گوناگون اخراج شده ي چپ وراست،بدالیا توسط رهبران فرقه هاي آوتاه آنجا را ترك آرده اند یارودگاه پس ازمدت

اج به ين سال وسن احتيم آه دراينيبي را میيرمردهايم آارگران مهاجر پيل عظيان خيدرم.ل شده انديوبه بازارآارگس

  . آنندی زنده ماندن مجبورند آماآان آارگریمواظبت واستراحت دارند اما برا

ست از يونالي احزاب ناسی ماهواره ایونهايزيغات تلوي تبلليران بدلي ازمردم آردستان ایاديد بخش زيبدون ترد

 یم درآردستان عراق تماميد بگوين دسته ازمردم باي اطالع ای آامل ندارند براین منطقه آگاهيات موجود درايواقع

 ادارت آرد هستند یس وروسايش وپلي وآسایتي امنیروهايقضات دادگاه ون ،ليرووآي اعم ازوزین حكومتيمسئول

 ی حكومتی نهادهایبرفراز تمام. كننديل مي تحصیان به زبان آرديدارس ودانشگاهها دانش آموزان ودانشجوودرم

ران يز همچون اين جامعه نياما درا. پرچم آردستان درحال اهتزاز است...  وی نظامی وپادگانهای،آموزش

 همچنان یعدالتي و استثماروبیاتد طبقي اختالف شدیه داري جوامع سرمای تمامیكا وبطورآليه،اروپا وامريوترآ

ت يه داربا استفاده ازاهرم قدرت وباحماي طبقه سرمایه داريرجوامع سرمايزهمچون ساين جامعه نيدرا. پابرجاست

با بی رحمانه ترين و کمترين امکانات برای کار و معيشت کارگر، درحال استثمارطبقه ... س ودادگاه ويدولت وپل

ن ودم ودستگاه سرآوب ي ازقوانیريه با بهره گيز صاحبان سرمايرآردستان عراق ند.ه استيآارگروانباشت سرما

ده شده است آارگرمعترض را با زدن برچسب ي دیموارد. آارگران را براحتی ميتوانند پاسخ گو باشندیحق طلب

نكته جالب عدم . ندن ماه روانه زندان وبازداشتگاه آرده اي چندی برایچ شاهد وسند ومدرآياد ومواد مخدربدون هياعت

 را ی خارجیز آارگران ناراضي نیدرموارد.  اثبات اتهام استیش براي وانجام آزمای قانونیاعزام متهم به پزشك

 یريه جلوگيكا واتحاديرسندي نظیجاد تشكل مستقل آارگريزازاين جامعه نيدرا. اخراج وبه آشورشان بازگردانده اند

ست درقدرت سازمان داده شده يونالين منطقه توسط احزاب ناسيد درا موجوی به اصطالح آارگریشود تشكلهايم

ه هستند هر چند آنها کارگر و قهرمانان دوران جنگ با صدام يحافظ منافع آارفرما وصاحبان سرما" است وعمال

 زندگی کارگران ميتواند واقعيت های. باشند منتها عمال و اکنون در خدمت منفعت کارگر و طبقه کارگر نيستند

.  نشان دهد  ناسيوناليست  سرسخت جنبشش را به هر متوهمی برای جامعه آزاد و برابر تحت حاکميت احزاب

کارگران دراينجا نيز همچون هر جای ديگری ، ميپرسند پس بهشتی که اکنون برای سرمايه داران و صاحب 

 سرمايه داری با همه اين کراهتش  !منصبان، فراهم شده است برای ما کارگران چه وقت است؟ ما هم که کرد هستيم

ممکن است اما سوسياليسم و عدالتخواهی نا ممکن است؟ آيا در آوردن همه اين ثروت و امکانات از دست چندين 

  سرمايه دار و تقسيم آن به همه مردم و تحت حاکميت ارگانهايشان کار نا ممکنی است؟

 ی برایيايدرهرجغرافه داريسرما . شناسدی ومذهب نمتي زبان وفرهنگ ونژاد وملی ونابرابریعدالتياستثماروب

دامن زدن . ه استي تقدس دارد تنها سود وانباشت سرمای ویآنچه برا.ستيچ کاری فروگذارنيشترازهيل سود بيتحص



 حفظ وحراست ازمنافع ی آاذب تنها درراستایتهاين هوي وبرجسته آردن ای ومذهبیتي،جنسی،نژادیبه اختالفات مل

چ ي تكلم آنند هیه دارو آارگربا هرزبانيسرما. رديگيرتقابل با منافع طبقه آارگروزحمتكش صورت م ودیبورژواز

 .سراستيد طبقه آارگرمي محض واستثمارشدیحقوقيه تنها درگرو بي نظام سرمایبقا.  با هم ندارندیمنفعت مشترآ

  . بقای سرمايه داری در بقای نا آمادگی کارگران است

      

  یاسانس ريام
  اتحاد کارگریسايت 

http://www.etehad.se  


