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ویژه انتخابات پارلمانی
!کارگريمستقلهايتشکلایجادوتداركبسويپیش

!جنگ علیه، کارگريپیش بسوي سازماندهی مبارزات 
:شمارهایندر

پارلمانیانتخاباتویژهپیشتازکارگرگاهنامهپنجمشماره
هاکارخانهدرکارگريسازماندههايکمیتهضرورت
کارگريمستقلهايتشکلنبودهمزمانِپارلمانیانتخابات

افغانستانبرامریکاامپریالیسمنظامیاشغالروزاکتبر7
پارلمانیانتخاباتخصوصدرهافعالیتحاشیهدر

پارلمانیانتخاباتویژهپیشتازکارگرگاهنامهپنجمشماره

درافغانستانکارگرياقدامکمیتهنگرشمورددرتاآمدپیشفرصتی
خودموضعگیريپارلمانکرسیدریافتنراهوپارلمانیانتخاباتزمینه

برايپارلمانیانتخاباتطریقازپارلماندریافتنراه. بسازیمروشنرا
جامعهکهداريسرمایههايستمعلیهمبارزهصدايساختنرسا

دروسیعهايتودهوکند،مینرمپنجهودستآنباامروزافغانستان
وامپریالیستیکشورهايتوسطشدهتحمیلهايجنگازاولقدم

وفقردرهاتودههمهوشوند،میقربانیخودمطیعداريسرمایهدولت
.کنندمیگیزندهگیدرمانده

تودهایندلازکهگاندیدهستماینحقوقازدفاعبراينمایندهداشتن
اهمیتحایزبسیارباشدآمدهبیرونکارگرهايتودهآنراسدرکهها

هاينمایندهپارلماننامزدهاياکثریتانتخاباتازدورایندراما. است
هايتودهاینتوانندنمیهرگزکههستندافغانستانداريسرمایه
بهشاندستبرعکس،بلکهکنند؛گینمایندهراستمتحتمیلیونی

.استآغشتهشانهايفامیلیاومردمهمینخون

راآنهاوبشناسندراخودجالدوهاچهرهاینبایدزحمتکشهايتوده
وداريسرمایههاينمایندهاینبرايریختنرايعوضدرکردهافشا

ازوسیعهايپایهباترزودچههرراخودمستقلهايتشکلجنایتکار
هاينمایندهوداريسرمایهاینباتادهندشکلزحمتکشانوکارگران
.بگیرندقرارطبقاتیرویارویییکدرآنجنایتکار

داريسرمایهاقلیتطبقهبرابردرنیروتریناساسیکهکارگرهايتوده
دهیسازمانهاتشکلایجادبرايراخوداقداماتبایدهستندافغانستان

.کنند

همانبهگردد،ایجادترسریعقدرهرکارگري،مستقلهايتشکل
سرمایهستمعلیهمبارزهوسازماندهیبرايتجاربوقواتوازناندازه
تاوهاجادهوسطتاگرفتهکارگريمحالتوکارخانهدلدرداري

سرمایهویافتهراخودجایگاهداريسرمایهبرابردرپارلمانیکرسی
.کشدمیچالشبهراداري

بتواننداینکهبرايحاکمداريسرمایهبرابردرنیرویگانهاینکارگران،
تشکالتداخلدرمبارزهتداومومبارزهصحیحجایگاهحفظیکدر

جوانانسويازتشکلازبیرونحمایتمندنیازبگیرندقرارخودمستقل
هايتودههاهزارصدوهادهوزحمتکش،زنانهايتشکلزحمتکش،

ستمعلیهمبارزهتداوموتحکیمویافتنراه برايتاهستندبیرونی
. شودهموارداريسرمایه

وپیشنهادهدفبه»افغانستانپیشتازکارگر«نشریهویژهشمارهاین
کهبرساندعرضبهتامیابدانتشارافغانستانکارگرانبهدرخواست

خودزحمتکشِدستاندرصرفکارگرانشماسرنوشتتغییروپیروزي
...                               دارهاسرمایههايصندوقبهریزيرايهست، نهتان

.2ادامه در ص 

1397، تاریخ انتشار، برج میزان 5شماره 
کمیته اقدام کارگري افغانستان: نشریه
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بهشماکههايشرکتوجاتوکارفرماهاي کارخانه...1ادامه از ص -
برايافغانستانکارگران.هستیدظالمطبقهایناستثمارزیردرناچار
تشکلدارندالزمبرسد،سیاسیآگاهیبهداردالزمخودسرنوشتتغییر
کارگراندارندالزمباشند،داشتهراخوددیموکراتیکومستقلهاي

حقآنها. کنندانتخابراهستندکارگرانعملیرهبرانکهپیشتاز
راطبقاتیستمعلیهمبارزهوتشکلوحزبایجادواعتراضواعتصاب

سایرباهمبستگییکدرسراسريمستقلتشکلیکایجادباودارند
بگیرندقرارستمتحتتودههامیلیونتوجهمورددیموکراتیکنهادهاي

وعملیرهبرانازکهگانینمایندهورهبرانخودتوانندمیآیندهدرو
شانحقوقازبیشترتاکنندمعرفیپارلماندرراهستندشانمنتخب

درخودمستقلهايتشکلایجادبهنیازافغانستانکارگران. شوندمدافع
.دارندداريسرمایهنظاموجریاناتکلبرابر

شرکتانتخاباتدرتوانندمیمستقلتشکلایجادباافغانستانکارگران
ومستقلهايتشکلایجادبدون. باشندداشتهحضورپارلماندرو

درنمایندههیچکارگرانکارگري،منتخبهاينمایندهورهبرانداشتن
یکهماینکهندهندرايهمدیگرکسیبهدارندحقوندارندپارلمان
.استانتخاب

سیاسیمبارزهدردخالتبرايکارگريمستقلتشکلایجادبسويپیش
!داريسرمایهعلیه

:هاکارخانهدريکارگرسازماندهيهاتهیکمضرورت

متحدکارگراناماومنفعل،يروینکییعنیپراکنده،صورتبهکارگران
بمثابهکارگراناتحاد. مهارقابلریغوبالفعلمنسجميروینکی؛یعنی

ازکارگراننجاتراهگانهیگذار،هیسرماتوسطکارگراناستثمارينابود
فیتوص،یانقالبتینهادروکیدموکراتمبارزهقالبدرظلم،وستم

بصورتتواندینميکارگرچیه،يدیتولکارخانهکیدر. گردددیبا
منفرداقدامهرگونهستد،یبادارهیسرمااستثماروستمبرابردريفرد

است،مشخصکامالنیااورد،یبفراهمراکارگرآناخراجلیدلتواندیم
راکارگرانیطبقاتیآگاهسازنهیزمتواندیمکارگرکیاخراجهرچند

شتریبيدارهیسرماهیبرعلزیانگنفرتحسجادیادروآوردفراهم
برابردرشدنصداهمویجمعبصورتکارگرانمبارزهاما. دینماکمک
تواندینمیکسچیهباشد،داشتهتواندینمیخاموشنقطهچیهدار،هیسرما

،یانقالبسازخیتارطبقهکیبعنوانکارگرانچون؛د،ینمامهارراآن
دیباکارگران. ندینمامبارزهدارهیسرماطبقهمقابلدریبخوبتوانندیم

.دیآبوجودتواندیمشان،اتحادجهینتدریقدرتچهوروینچهکهبدانند

توسطرحمانهیببگونهشاندسترنجچگونهبدانندنکهیايبراکارگران،
رايکارگريشوراوشدهمتحدباهمدیباشود،یمدهیبلعگذارهیسرما

خودحقوقدفاعازعاجزکهیکارگرانازبتوانددیباشورانیا. دینماجادیا
درتاکندوادارراگذارهیسرمابتوانددیباشورانیاد،ینماتیحمااست،
آنانیزوسودازتینهادروبازاردرآنفروشودیخرودیتولروند

چیهبدونبخواهدگذارهیسرماهرگاهباآلخره؛و. باشدداشتهنظارت
اعتصابدیبايکارگريشورابزند،کارگراناخراجبهدستیلیدل

بهتوانندیمبخواهند،اگرکارگران؛یعنینیاد،ینماياندازراهرایعموم
.شوندمبدلستم،تحتنهوقدرتمنديروینکی

يکارگرمستقليهاتشکلنبودهمزمانِیپارلمانانتخابات

. شودیمبرگزار1397زانیم28درکهروانسالیپارلمانانتخابات
يدارهیسرمابرابردرمتشکلیطبقاتمبارزاترکودبااستهمزمان

ازوداردوجودکشورسراسردرکهياقتصادگستردهبحرانبریمبن
يهاتودهانیمدرراوحشتجادیاکهجنگيدیتهدحالتگریدطرف

موجودبحرانازياگوشهکهعواملنیا. استدادهشکلکارگرعیوس
. استشدهکشورکارگرانموجنگهداشتنپراکندهسببدادهشکلرا
کهعیوستودهکهزحمتکشانوکارگرانتااستشدهسازنهیزمنیا

توانندیمکهییرهایمسدرافتنیراهازدهد،یمشکلراجامعهتیاکثر
وبمانندبازکنندبلنديدارهیسرماستمهیعلراخودمبارزهيصدا
تشکلومختلفيهاابزاربايدارهیسرمايهاندهینماودارانهیسرما

وپارلمانیکرسبهدنیرسيبرادارندکهیمختلفيهاسازمانو
ياستثمارستمیسنفعبهبردنسودوییبورژواپارلمانقدرتازاستفاده

کمطیشرادرتوانیمپارلمانیعنیرخنه،نیااز. گرندیمبهرهآنجااز
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کهیطیشراويدارهیسرمانظامهیعليکارگريهاانیطغبودن
غاتیتبليبرانشدندانقالبکاردستبههنوززحمتکشانوکارگران
کیتاکتکینیا. کرداستفادهیطبقاتمبارزاتیسازماندهومواضع
کهزحمتکشانويکارگرمستقلومتشکليروینکیباکههست
درباشند،کردهيکارگريهایسازماندهومطالباتدرراهاتودهجلب
درافغانستانکارگرطبقهوجنبشیطبقاتمنافعاززینیپارلمانیکرس
.کننددفاعيدارهیسرمابرابر

کهيکارگرمنسجمآدرسگانهینیاافغانستان،يکارگراقدامتهیکم
يبراتااست؛نشدهزحمتکشانوکارگرانازیعیوسهیپانیچنيدارا

يدارهیسرماضدمطالباتوکیمکراتیدمطالباتدنیبخشتحقق
نیچنيبراراافقکیتااستصدددر. کندشرکتپارلماندرکارگران

کهاستییشعارهاکردنبرجستهدنبالبهنرویااز. کندمیترسیطیشرا
افغانستانکارگرانکاردستوردريکارگرمحالتوهاکارخانهدرون
. ردیگقرار

درکارگرانمنافعازدفاعامراساسيکارگرمستقلتشکلجادیا«
!»پارلمان

کهک،یموکراتیدویمترقيهاسازمانواحزابریساگر،یدطرفاز
تحتيهاتودهایوکارگرانوزحمتکشانیحاممدتنیادرراخود
يبرخوردهابنابرهستند،عیوسيهاهیپایمدعوکنندیمیمعرفستم

وپارلمانشکلبهافغانستانکارگرانمنافعازدفاعربطیبوباالاز
کهاندنمودهمنفعالنهمیتحروکردهطردموجهلیدالبدونراانتخابات
چههرجادیاکهاستنجایا. کندینممداواراکارگراندردنیکوچکتر

درکارگريروینخودمنافعازدفاعيبرايکارگرمستقلتشکلترزود
وابدیمراخودتیاهميکارگريهادستگاهومحالتوهاکارخانهکف

.شودیمواضح»کارگرخودبدستکارگرییرهاخود«مفهوم

افغانستانبرکایامرسمیالیامپرینظاماشغالروزاکتبر7

بامبارزهنیدروغنامریزراافغانستان2001اکتبر7درکایامر
دولتوکردینظاماشغالسپتمبرازدهمیحمالتازپس»سمیترور«
.آوردکاريرورانشاندهدستالخلقهناقصيدارهیسرمايها

سهیکدرمردم،تماميهاییداراافغانستان،برکایامرینظامتهاجمبا
تیاکثردارانهیسرمانیا(شدمتمرکزدارانهیسرمامحدودچندتنيها

کارگران،کشاورزکارگر،يهاتوده).  استيجهادمنفوريهاباندسران
دستيدارهیسرمانظام. شدندرتریفقستم،تحتطبقاتکلوورشهیپ

موثرییزااشتغاليبرايکارچیهدانسته،ودهیفهمافغانستان،نشانده
گرسنههاشبافغانستان،نفوسمینازشتریبکهيحدتااندندادهانجام

ناقصيدارهیسرمادولت. ندارندفردانانيبرايدیاموخوابندیم
موردحالت،نیدتریشدباراموجودمحدودکارگرانافغانستان،الخلقه

موج. داردقرارکایامراشغالدیقدرزینخودواستدادهقراراستثمار
کشاروزسرپناه،یبگرسنگانستم،تحتکارگرانسرگردانيها

اطفالکارگر،وریفقزنانکارگر،وورشهیپکودکانر،یفقکارگران
نیابامقابلهيبراکارگرانکفبهسرشتازانیپوفروشدستوکارگر
دیبايدارهیسرمايهابحرانويکاریبفقر،جنگ،موجود،يهاستم

ویدهسازمانومستقليهاتشکلخودوشدههمبستهومتحد
زحمتکشاننیاییرهاکهرایزکنندجادیاراکیموکراتیدیابیسازمان
.استشانخودبدست

ي در حاشیه فعالیت هاکارگراقدامتهیکمفعالکیازمطلب
:در خصوص انتخابات پارلمانی

ندارند؟ياندهینماچیهیپارلمانانتخاباتنیادرکارگرانچرا

جادیايکارگرمستقلتشکلچیهفعالَتاکهاستیمعننیبدنیا
يدارهیسرماضدمبارزهتیماهباشرویپیانقالبانیجرچیهنشده،
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پارلمانينامزادهانیامبارزاتسطحدرهمندهینماچیهونداردوجود
.کننددفاعيکارگرمطالباتويکارگرموضعازکهستین

افغانستان،جامعهمطلقتیاکثربعنوانزحمتکشانوکارگرانکهیحالدر
درشانيصدادیباچراست،یدولتنیماشمتحركیاصلياجزا

باشد؟خفهپارلمان

تشکالتندهینماچیهکهیحالدر،يبورژوازدولتانتخاباتدرچگاهیهما
اقداموغیتبلما،يرابلکه. میکنینمشرکتندارد،وجودآندريکارگر

تااست»يکارگرمستقليهاتشکل«جادیايبرایعملبصورتما
عهدهبهافغانستانزحمتکشانوکارگرانيبرارامهمفیوظانیابتواند

.ردیبگ

یطبقاتستمازییرهاآوازپارلمان،درکارگرانيهاندهینماحضوربدون
.شودیمخفهکارگرانانهیجويبرابرو

!گردددیباجادیايکارگرمستقليهاتشکل

!یطبقاتستمبادنابود

!استبدادبادنابود

!اختناقبادنابود

براي پخش و توزیع بولتن کارگر پیشتاز افغانستان همکاري 
ر ت کشوانموده، آنرا بدست کارگران و زحمتکشان در والی

همکار شده و از آدرس هاي ذیل با برسانید و در فعالیت ها نیز 
:ما تماس بگیرید

کمیته اقدام کارگري افغانستان

:تلگرام

telegram.me/eqdamkargari

:فیسبوك

facebook.com/eqdamkargari

:وبسایت

khatekargari.wordpress.com

:ایمل آدرس

fractionaf@gmail.com


