
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ١ص                                                                   ١٣٨٨  حوت                                        سال اول           –  ششمشماره

   

پس از هجوم سپاهیان سرمایۀ انحصاري امریکا و اروپا به افغانستان، بسیاري از جارچیان    
 مردم "سپاهیان صلح"ا آمدن چپ و راست مدافع نظام سرمایه داري پاي کوبی داشتند که ب

افغانستان از جمله کودکان این خاك، براي دست رسی به یک لقمه نان دیگر اشک 
 کشور ٤٠اما هجوم سپاهیان . نخواهند ریخت و مورد ستم و تجاوز قرار نخواهند گرفت

به سرمایه داري و حاکم شدن قانون بازار آزاد و آزادي تجارت،  کودکان افغانستان را آشکارا 
کودکان مربوط خانواده هاي طبقۀ سرمایه دار، کودکان اشرافیت : دو صف متضاد تقسیم کرد

بورژوا، کودکان فیوداالن، کودکان تکه داران قومی، کودکان دزدان و قاچاق بران و کودکان 
  رشوه خواران و اختالس گران که واقعاً به ناز و نعمت رسیدند؛ 

 

و د حقوقو خه د دفاع غوغا اوس له هري خوا نه پورته دي او حتي ير ارتجاعي    
 ددي وو پلويانو شميري ترو خپل انونه هنوناو د و ضد لي او موسسي هم ا

دغه دروغجن او درغلني لي . دموکراتيک وايي او خارجيانو خه پيسي تر السه کي
په خپلو ليکنو او لمانلو کي ر وهي او پروژي واندي کوي خو هيکله هم هي نه 

ه کو د وروستپاتيوالي او توپير اصلي عوامل په ن و د ي او د هغوي په کوي تر
هغوي لکه د خپلو بادارانو په ير د و د حقوقو او . لمنه ولو کي مبارزي وکي

ددی سياسي او اقتصادي موخي لوي او کله هم کرغینی  نوري کمپاینونو کیازاديو 
يني سمبوليک اقداماتو باندي الس پوري لپاره چی د نورو په سترو کی خاوری واچوی 

  .کوي
 يي په دي کوونکیانستان خلک ددي شاهد دي چي اوسني دولت او بهرني مالتد افغ    
نسيز کارونه کي نه دي بلکي د ب کالونو کي نه يواي د و لپاره ه د پام و او ٨

و انوژنه، سيل، په کورونو کي وهل کول، جنسي تيري الندي راتلل، فحشا ته 
   کوچنيوالي کي او د خپلي خوي پرتهپه کشول او د هغوي پلورل او بدو کي ورکول،

ستونزو په د هغوي هیکله هم ير شويدي او ددي دولت فاسدي اداري .... واده کول
 نو په دي اساس د افغانستان خلکو او په اني توه .باندی غو نه رویاو شکايتونو 

٢  صبقیه  

   ٣ صبقیه  ٢بقیه ص 

، در افغانستان دولت سرمایه ٢٠٠١      پس از سقوط حاکمیت دره و شالق طالبان در 
. انحصاري جهان، به صورت عریان تر از گذشته ها، به قدرت رسیدداري وابسته به سرمایۀ 

 ٢٠ سال عمر خود، در حد ٨این دولت به نسبت ضعف بنیوي و سوي تغذي، در مدت 
سرمایه داري . انداخت که اکثر ناقص الخلقه بوده اند) احزاب رسمی ( درجن چوچه 

ه تا شیر و چوشک و واکسین،  و گهواره گرفت"غنداق"انحصاري جهانی با تمام مسوولیت از 
این چوچه ها را سرپرستی کرد؛ تا هواي مملو از تفت و بخار و کثافت فیودالیزم، در نطفه 

  .هالك شان نسازد
    گردانندگان تعداد زیادي از این احزاب، از لحاظ فکري رگه هایی از جریانات سابقۀ 

 روسی، چینی و اخوانی را در کله داشته اند، 

و ته اينه ده چي وپوهيي هر ول مبارزه پرته د و او انسانيت د مريتوب اصلي 
يواي په کارري خوتونو . جرو په نه کولو خه نشي کوالي بري ته ورسيي

 شي هم ي او هم يکار غالمي خه پرته ولني ايجادولو سره کيداد کي د استثمار او 
  . سايني خوند وکيول انسانيت د اصلي ازادي او هو

   ترو د واوم  يني برخي ر و د مبارزو د تاریخزه هه کوم چي دلته د  
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  ...  لپارهود و د حقوق
ي د د نودونکي نپيل موخي او ب يوالي وراي س
 وپيژنو او پريندو چي د کاررو و السته انقهرمان

و په الس مداریانراوني او افتخارات د نورو دروغجنو 
  :   ل شيوول
د و د نيوالي وري لمانل او رخصتي د کاررو    

يري باور په دي دي . و په مبارزي کي نغتي دي
 کي د جامو او ١٨٥٧يارک ار کي په چي په نيو

نساجي انو ينه کاررو اعتصاب په اتم د مارچ 
او دوه کاله وروسته په مارچ کي . من ته راغلي دي

وني بري تر السه کو د اتحاديي جو هغوي . همغو
 ١٢د کار د ظالمانه شرايطو، ي معاش او د وري 

  .ساعته کار په مقابل کي مبارزه کوله
 کال د مارچ په اتمه سوسياليستو و په ١٩٠٨د    

د .  کسيزه مظاهره جوه که١٥٠٠٠نيويارک کي يوه 
هغوي غوتني په معاشونو کي يروالي، د کار د ساعتونو 

. کموالي، د راي حق او د ماشومانو د کار لمنه تلل وو
وکه وروسته له هغي د امريکا سوسياليست وند پريکه 

 و ور ني چي دي چي لومپه امريکا کي ولمان
  . کال کي وشوه١٩٠٩لماننه په 

په همدي توه يوه بنس  ی وری نيوال دد و   
 ي پخوا دن کي د سوسياليستاپيو نمارک په کوپينها

 و په دوهم نيوال کنفرانس کي کيودل او کاررو
په دي کنفرانس کي د سوسياليست وندونو، د . شو

.  اتحاديو غيو ون کي وو د ولنو اوکاررو و
ددغه کنفرانس ونوالو دري تنه ي د فنلند پارلمان 
ته واکلي په داسي حال کي چي  په هغه وخت کي و 

  .د راي حق نه درلود
کالرازتکين چي د و د حقوقو خه يي د دفاع    

کولو اود تاريخ درلود د جرمني خه لومي کارره 
 وري ینيوالد د و دی کنفرانس ته یی ه وه چي 
انديز وکو په يوه ١٧د . و خه راغليو هيوادونو 

دی وری د اهمیت او لماننی په خاطر د عمومی غ د
 ١٩١١يو کال وروسته په . رخصتي لپاره راي ورکه

نني پيل شوي او په مليونونو ي اکي ددي وري لم
په الس  سويس کي راليا، انمارک اوپه جرمني، اس

ینو هیوادونو کی . مظاهرو پوري کي ته  دداسي ور 
 روحيه ه نا ه پيکه وه خو په نيويارک ار هرکلی ویلو

  نيي د رينل شير٢٥ د مارچ په ل کا١٩١١کي د 
ويس فابريکي خه د ايستل شوو کاررانو پيي ورته 

تلي دروازي او کمزوري امنيتي . نوي واک وبخه
 تنو کاررانو چي يري يي  ينه وي د ١٤٦تدابير د 

  دا پيه په يو نيوال غبرون بدله . وژني المل وريد

  

  
  ... کودکان کارگروضعیت

اما کودکان طبقۀ کارگر، کودکان دهقانان فقیر، کودکان 
مزد بگیران روستایی، کودکان اجیران، مالزمان مکاتب، 
کودکان فاقد پدر و مادر، کودکان دست فروشان و کراچی 
کشان  به سوي اسپندي گري، موتر شویی، مستري گري، 

دستفروشی، پاي دوي، نان پزي، حلبی سازي، قالین بافی، 
کاغذ چینی و جمع آوري استخوان و آهن پاره به انبار 
آشغاله ها رفته سرمایه داران از جان این کودکان شیرة 

  .ارزان مکیدند
 در صد جمعیتش را ٣٠   یعنی در افغانستان که تقریباً 

 میسازد؛ فقط تعداد اندك آن به خانواده ١٨انسان زیر سن 
ز حقوق انسانی برخور هاي طبقات حاکمه تعلق داشته ا

دارند؛ ولی اکثریت این کتله هاي معصوم که به طبقات 
 به کار اجباري بوده، در مستمکش جامعه مربوط اند، محکو

سی قرار ب ماندة افغانستان مورد تجاوز جنفرهنگ عق
میگیرند، خرید و فروش شده به صحنه هاي رقص مردان 

فوف انتحار فاسد کشانده میشوند، به نسبت فقر مزمن به ص
کنندگان رفته انتحار میکنند، یا خانه هاي خود را رها کرده 
به دست آدم فروشان و قاچاق بران افتاده و یا به اعتیاد 
گرفتار شده و یا به ازدواج هاي اجباري رفته، چند وقت بعد 

  .خود را آتش میزنند
  

شوه او په حقيقت کي هغوي ته يو وا وو چي 
کارران که هغه ي دي يا نارينه بايد سره منظم او يو 

دا پيه ددي سبب شوه چي د جامو او . موي شي
و ن روه شي چي د نساجي کاريواله اتحاديه جو

او په امريکا کي د يرو وه و لومني ستره اتحاديه 
  .سترو اتحاديو خه بلل کيدله

 کي کله چي د لومي نيوالي ١٩١٤ او ١٩١٣په    
جي د پيليدو لپاره ول وهل کيده، په اروپار کي 
 ي  پلويانو د مظاهرو په تريوالي ورو د ن يري د

لومي نيواله جه د . ي غ اوچت کي ووکي د سول
 په است کي پيل شوه او له دي سره په تاو ١٩١٤

و لپاره د و نيواله ور د پانه والو لنکي د و ک
حکومتونو او هم د ينو سوسياليستي وندونو لخوا چي 

د خپلو ملتونو خه په مالت سره د یی په جي کي 
، تر کوا رسولی وو کارري طبقي يووالي ته زيان

  .الندي وه
د و نقش، ون او رهبري د ني په مختلفو    

د روسي . خوتونو کي د پام و السته راوني درلودي
د پترزبور د نساجي کاررو و د پام و رول د 
روسيي په انقالب او د تزار رژيم په نسکوريدو کي او 

بارزي د شاه همدا شان د ايراني و پاون او اتلوالي م
اوسني د و او د و او دديکتاتوري رژيم په راپري

کاررانو ضد رژيم په واندي د تاريخ د ويا پي 
  .جووي

د و مخکي د ني په و و کي د يرو    
  کي  د پرتال ١٩٧٧په . مثبتو بدلونونو المل شويدي

نا بشپ شوي انقالب کي د بانکونو په ملي کولو کي 
 کلونو کي  د ١٩٨٠د .  و لوي الس درلودکاررو

اليني امريکا په انقالبونو لکه د نيکاراويه ساندينيست  
 ١٩٨٠په . انقالب کي و غ رول لوبولي دي

لسيزي کي اروپا هم په اني توه د کاررو و  د 
  .فمينيسم د غو پاونونو  شاهده وه 

بارزو لن نو د و نیوالی وری او د هغوی د م   
تاریخ وودله چی په پرمختللو هیوادونو کی ه نا ه 
ازادی او دموکراسی او د و حقوق که وی، هغه 

ی . یوای د کاررو و د سرندونو له برکته دی
یوای په سیاسی، اقتصادی، فرهنی او ولنیزو مبارزو 
کی په خپل آاهانه ون سره کوالی شی نه یوای 

  . ول انسانيت ته ازادي په برخه کيلکیخپل انونه ب

    لذا، تجارب به ثبوت رسانده، تا زمانیکه سرمایه داران 
روي وسایل تولید و سایر ثروت هاي جامعه سینه انداخته 
اند، تا زمانیکه دولت فاسد و اختالس گر است؛ جامعه جز 

 ، فقر، کار اجباري، مرض، جنایت، خشونت، بی حقوقیستم
و تجاوز به کرامت انسانی کودکان و حرمت زنان چیز 

  .دیگري نمی زاید
 شما کارگران و ستمکشان تعلق  خود     حال این کامالً به

دارد که با وحدت و یک پارچگی در راه بدست آوردن 
شکل د و براي متی خویش مبارزه نمای خود و کودکانحقوق

. شدن خویش به صف انجمن اجتماعی کارگران بپیوندید
 دسترسی به ،زیرا بدون اتحاد و حرکت هاي همآهنگ

  . حقوق شما ممکن نیست
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  ...سرمایه داري چوچه
ان و تعدادي متأثر از افکار سرمایه داري وابستۀ ایر

: تعدادي هم عقب افتادگی قرون وسطایی، چون
تعصب مذهبی، قوم بازي و سمت گرایی را با خود 

 "ملت سازي"حمل می نموده اند، که با ادعاي 
از . سرمایه داري غرب چندان جور نمی آمدند

اینرو، پس از پاي کشیدن این چوچه ها، سرمایه 
داري این مولودات خود را به کودکستان         

برد، تا الفباي ) " دموکراتیکانستیتیوت ملی"(
آداب و رسوم سیاسی بورژوازي غرب را تمرین 

  .نمایند
   بهرحال، سرمایۀ انحصاري غرب اوضاع سیاسی 
افغانستان را طوري طراحی کرد، تا آن احزابیکه 
گردانندگان شان گرایشات خرده بورژوایی داشته و 

 استقالل ": چوناین افکار را در قالب شعارهایی 
 ، ضدیت با امپریالیزم و "وطن پرستی" ، "خواهی

دفاع دروغین از کارگر و دهقان بیرون میدادند، 
احساسات خود را ته کشیده صاف و سچه بورژوا 
شوند؛ و آن احزابیکه گردانندگانش افکار قرون 
وسطایی داشته با صیقل کردن مغزهایشان اندکی 

رمایه داري گردن بجلو آمده به فرهنگ آفریدة س
  . نهند

   لذا، اگر شما برنامه هاي کاري این احزاب را 
ورق بزنید، چپ و راست با تفاوت کلمات  حال 
دیگر همه زیر آرکیست نظام سرمایه داري در پیچ 

حتی براي تعدادي از این احزاب که . و خم اند
زمانی شکل و شمایل معینی جنبۀ تقدس را یافته 

 داده خود را در آرایشگاه بود، همه را بر باد
بورژوازي آراستند و در کان نمک سرمایه، نمک 

  .شدند
    سرمایۀ انحصاري اروپا و امریکا، براي رسمیت 

کشمش ایدئولوژي   دارايدادن این احزاب
کله : نخودي، ابتدا شرایط ساده اي را گذاشت

 شود؛ رسمی نفر کافی بود که حزبی ٧٠٠شمار 
ي کار هرکی و یا هر به همین سبب در ابتدا

یستم فکري و گروهی بدون در نظر داشت س
، با به نمایش در آوردن ایدئولوژي مشخص افراد

معیار فوق، حزب رسمی اعالم کرد و خود شد 
  !بی شک! رهبر سیاسی

 

 اما پروسۀ انتخابات ریاست جمهوري سال    
 از لحاظ بیرون  احزاب رسمی افغانستان را،٢٠٠٩

نفوذ مردمی، خابات، ائتالف ها، دادن کاندیدا درانت
 مناظرات  مشی سیاسی،مصاحبه ها، اعالم خط

تلویزیونی و تقلب کاري در انتخابات، چنان 
مسخره ساخت که بینی دمو کراسی سرمایه داري 

آري، تشت این رسوایی نه تنها در . را برید
افغانستان از بام نظام سرمایه داري به زیر افتاد که 
در تعدادي از کشورهاي غربی شهروندان شان بر 

با حکومت هایشان اعتراض کردند؛ که شما 
مصرف کردن ملیاردها دالر، این چه عجایبیست 

  ؟!که آفریده اید
   دقیقاً، در ابحار ماهی ها چوچه میگذارند؛ و این 
قانون زندگی ماهی هاست که کوسه ماهی ها 

در نظام سرمایه . ها را بخورندباید چوچه ماهی 
داري نیز این قانون است که سرمایه هاي بزرگتر 

ر خود، سرمایه هاي براي رشد و توسعۀ بیشت
این تجزیه و ترکیب که در . کوچک را می بلعند

زیربناي اقتصادي جامعه رخ میدهد، در روبناي 
جامعه، مخصوصاً در تجزیه و ترکیب احزاب به 

  .نمایش در میآید
    دولت آقاي کرزي که میخواهد نمایندگی 
سیاسی بخشی از سرمایۀ بزرگ در افغانستان را به 

معیار :  چند وقت قبل اعالم کردنمایش بگذارد،
 نفر تعیین شده بود ٧٠٠احزاب رسمی که قبالً 

بدون تردید، .  نفر ارتقأ یابد١٠٠٠٠باید به 
سرمایه داري افغانستان با درس گیري از انتخابات 
گذشته، با پاس کردن یک سلسله قوانین و اصدار 

قانون احزاب و لوایح انتخابات، : فرامین، مثل
خود را در افغانستان چه هاي سیاسی میخواهد چو
   ستان و امریکا در زیر دو سه سبدبه رسم انگل

لذا، بی رابطه نیست که در . داشته باشد) حزب ( 
 ١٦این روز ها کمیسیون مستقل انتخابات 

 کاندیداي ریاست جمهوري را که کمتر از 
 معریفی سارنوالیرأي آورده بودند به  ١٠٠٠٠

افرادي که از سرمایه هاي نمود، تا احزاب و 
کوچک نمایندگی دارند، از میدان سیاسی خارج 

 از یک طرف تاشده به زیر همان سبدها درآیند؛ 
  رفـان ساده باشد، از طـرول و سرپرستی شــکنت

دیگر تلکی باشند براي فریب مردم و بینی 
خمیري اي باشند براي دموکراسی سرمایه داري؛ 

) دموکراسی سیاسی  ( "خنده به ریش بابه"زیرا 
  .  هم، حدي دارد

   اما این که سرمایه داري می خواهد چوچه هاي 
بسیاري از  و اضافی خود را بخورد، در "بی وقت"

. احزاب رسمی تشنج عجیبی ایجاد کرده است
رهبران این احزاب تجار پیشه براي این که دکان 
هایشان تخته نشود، از یکطرف چون ماکوي جوال 
در رفت و آمد براي جلب محبت دایه هاي سابق 
خویش اند و از طرف دیگر دست و پا بر زده در 

ه باز با  اللهاند و سرگردان اند کها و روستاهاشهر
، وعدة دادن زمین: وعده هاي دروغین، چون

 جگیچوکی، بورس تحصیلی، پول، و عذر و 
قوم هستیم، هم مذهب و هم عقیده : هایی، چون

هستیم، هم سمت و هم زبان هستیم، در یک 
 ١٠٠٠٠ سنگر و در یک جبهه بودیم، میخواهند

  . تذکره جمع نمایند
 جوانان    اما طبقۀ کارگر افغانستان، معلمان،

بیکار و کانکور زده، مزد بگیران روستایی، زنان 
 سال به تجربه ٨و سایر ستمکشان در مدت 

دریافته اند که این احزاب ارتجاعی و معامله 
گر، در برابر فقر، بیکاري، بی خانگی، بلند 
رفتن قیمت ها، کار اجباري کودکان، تجاوز 

ان مدقوق زنان، کشته شدن مردم در بمباربرح
 ناتو و فساد شرم آور اداري در دستگاه قواي

ساس و فاقد برنامه دولت، تا چه حدي فاقد اح
 تشنج بسیاري از این تاجران از اینرو. اند

سیاسی درمان نشده دکان هایشان به کساد 
و این همان است . رفته و یا بسته خواهد شد

 اقتصادي و که سرمایه داري براي توسعۀ
اسی خویش با استحکام بیشتر پایه هاي سی

نیرنگ هاي گوناگون چوچه هاي نارسش را 
میخورد، تا میدان را براي فعالیت هاي چند 

 . حزب فرمایشی خود هموار سازد 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۴   ص                                                                 ١٣٨٨  حوت                       اول                        سال –  ششم شماره   

اجتماعی کارگران افغانستان انجمن : صاحب امتیاز   

)  شریفی  (نعمت اهللا :مدیر مســؤل   

   0798544339: شمــاره تلفون 

kargar.af@gmail.com  ایمیل آدرس :  

   عزیزی بانک، نام اکونت: آدرس بانکی W.S.A.A   می باشید

   003801200037236 : اکونت نمبر

کارگر را به دوستان خود برسانید، به کارگر مطلب بنویسید  کارگر را بخوانید،
  .کارگر نشریه شما و پژواك زندگی شماست و گزارش تهیه نمایید،

 

 پوزش
  

به شمارة ششم کارگر مقاالت و گزارشات زیادي جهت 
 دوستان و خوانندگان این نشریه، رسیده نشر، از جانب

است؛ مخصوصاً در رابطه به روز زن، این که به نسبت 
محدود بودن صفحات نشریه  و فقر پول براي اضافه 
کردن صفحات، نتوانیستم مطالب دوستان زیادي را به 
نشر برسانیم؛ معذرت می خواهیم و از عالقمندان سپاس 

  .این نشریه خواهانیمنموده پیوستگی بیشتر شان را به 
  

 شریفی                                                               

  افغانی ٣قیمت 

  ر اند؟   در این آمریت چه تعداد کارگر و چه تعداد کارمند مصروف کا:سوال 
  .  فعالً ده نفر کارگر و شش نفر کارمند مشغول کار اند:جواب 
 آیا کارگران و کار مندان این ارگان دولتی از مقدار مزد و مقدار معاش :سوال

  خود راضی اند؟
 هرگز، مزد کارگران و معاش کارمندان این آمریت بسیار کم است، از :جواب

کارمندان در اینجا، بدتر از وضع زندگی اینرو، وضع زندگی و معیشتی کارگران و 
در حالی که . مزد بگیران روستایی در روستا و عاید دست فروشان در شهر است

 هزار ٢٠ تا  ١٠در مرکز وزارت انکشاف شهري برخی از مقامات عالی رتبه از 
  . دالر معاش فوق العاده دارند

  قع میرسد؟این آمریت به مو  آیا معاش کارگران و کارمندان در:سوال
 ماه میشود که کارگران و کارمندان این آمریت ٨ نه خیر، اکنون مدت :جواب

فت ننموده اند؛ لذا حوصلۀ ما کارمندان و کارگران به سر رسیده یامزد و معاش در
  .است

 آیا شما نشریۀ کارگر را میخوانید؟ در رابطه به این نشریه نظر تان :سوال
  چیست؟
می خوانم و به این نشریه عالقه دارم؛ زیرا نشریه  من نشریۀ کارگر را :جواب

نشرات . کارگر در حقیقت زبان رساي کارگران و ما کارمندان پایین رتبه است
. چاپی و تصویري در تالقان به کارگران و کارمندان پایین رتبه عالقه اي ندارند

  .کرد کارگر بودنمان پخش ن"جرم"تلویزیون تالقان صداي مارا ضبط کرد ولی به 
  .آقاي انجینر، اگر خواست هاي کارگران و کارمندان را از زبان شما بشنوم

کوپون، بیمۀ صحی، خانه براي زندگی، مزد و معاش : انجینر
مناسب براي خرید در بازار، خواست هاي ما کارگران و 

  .کارمندان اند
  

"کارگر "به عالقمندان   
 

      انجمن اجتماعی کارگران افغانستان که یک نهاد 
، در چاپ و نشر به موقع کارگري جوان و نو بنیاد میباشد

.  از لحاظ تخنیکی دچار مشکل میباشد"کارگر"نشریۀ 
لذا، از همه مدافعان جنبش هاي کارگري و عالقمندان 

ۀ کارگر تقاضا بعمل میآید، که انجمن اجتماعی ینشر
تهیۀ کمپیوتر، پرینتر : کارگران را در حل این مشکل؛ نظیر

تا باشد که . و کمره هاي دیجیتل عکاسی همکاري نمایند
کارگر به صورت بهتر و بموقع چاپ شده به دسترس 

  .کارگران و سایر خوانندگان عزیز قرار گیرد
  

                                                        پیروز باشید
                                                      


