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!کارگريمستقلهايتشکلایجادوتداركبسويپیش
!جنگ علیه، کارگريپیش بسوي سازماندهی مبارزات 

:شمارهایندر
!کوکاکوالکارخانهکارگراناعتصاب

افغانستانکارگرانبرايایرانتپههفتنیشکرکارگرانمبارزهازدرسهایی
!کارگرياعتصاباهمیت

کارگرانسرنوشتوصلحگفتگوي
ایرانکارگريجنبشوزندانیکارگرانباهمبستگیدر

ایرانکارگرانباهمبستگیدرهايپوسترنصب

!کوکاکوالکارخانھکارگراناعتصاب

کوکاکوالکارخانھکارگریمخفیکمیتھازارسالی
درکوکاکوالکارخانھنوشابھتولیدبخشکارگرانازتعدادی
بیستجمعھامروزجمعھ،روزھایمزدنپرداختنبھواکنش
.کردنداعتصابراجدیوھشتم
.ھستندشانجمعھروزھایمزدپرداختخواھانکارگران
ھربرایکھرخصتیروزچھلتاسیکھحالیستدراین

رئیستوسطداشت،وجودقانونیبگونھسالطولدرکارگر
.رفتبینازکارخانھاینگذارسرمایھیا

بیشتریتعدادبایدبرسند،شانحقوقبھکارگراناینکھبرای
".بپیوندندکنندگاناعتصاببھکارگراناز

!شویدمتحدکارگران
!کندپامالتانراحقوقتواندنمینیروییھیچ

افغانستانکارگریاقدامکمیتھ

برايایرانتپههفتنیشکرکارگرانمبارزهازدرسهایی
افغانستانکارگران

حداقلبهکهاندکارگرانیجملهازتپههفتنیشکرمبارزکارگران
میانایندرو. اندرسیدهداريسرمایهضدوسیاسیهايآگاهی

اعتصاباتکنندهتحریکنیروهايجملهازکهتپههفتپیشتازکارگران
. میکنندبازيرامرکزيومهمبسانقشمیروندشماربهکارگري

پیشروهاي(متفکرینمدیونتظاهراتیواعتصاباتچنینسازماندهی
فداکارينوعهیچازکارگريجنبشمهمعناصراینواست،) کارگري

برايشانتنشدنتلفازتظاهراتمیاندرحتی. اندنورزیدهدریغ
اسماعیلچنانچه. کردندآوريیادنیزتپههفتنیشکرکارگرانسایر

کتلهمیاندرکارگرياعتصاباتموفقسازماندهندگانازیکیبخشی
بنابربخشیاسماعیلاگراستحقمرگ«.کردبیانکارگرانازعظیمی
درراتابوتم. کنددفنرااشجنازهنداردحقکسیشدکشتههردلیل

دادنروحیهوگذريخودازينشانهخوداین. »بیاوریداعتصاباتمیان
درودادهسازمانرااعتصاباتچگونهکهاستمبارزکارگرانسایربراي
کارخانهمیتواندکهکارگریستبرندهابزاریگانهاعتصاباتاینخودذات

کهاستسالحییگانهاعتصاب. دهدسوقشکستبهروراکارفرماو
اعتصاباتاینچون.استسنگینخیلیآنتحملکارخانهصاحببراي

وجغرافیاي،یکدرراقدرتمعادلهحتیمیتواندامرآخردرگسترده
. شودختمالمللبینسطحدرامپریالیسموسرمایهشکستبهحتی

باهمزمان. استکارگرانجنبشپرتواناماکوچکجرقهیکاعتصاب
کشورهاسایرکارگرانگرفتهصورتایراندرکهاعتصاباتاین

بینداريسرمایهکهکردندوانمودعملیشکلبهراخودهمبستگی
اینودارندمشترکیمطالباتکارگران. بکشندچالشبهراالمللی

است؛کارگريجنبشضروريهاينیازازیکیالمللیبینهماهنگی
شعاراین). شویدمتحدجهانکارگران(میگویدپرولتارآموزگارچنانچه
بهنیازثانیاوهستندالمللیبینطبقهیککارگراناوالکهمیکندوانمود

اینگاهیهرودارندمشخصجغرافیايیکازبیرونیحمایت
هايرژیممیتواندهدرخالمللیبینسطحبهکارگريهمبستگی

.دادشکستراحاکمداريسرمایه
...دوم- ادامه در ص 

1397دلو، تاریخ انتشار، برج 6شماره 
کمیته اقدام کارگري افغانستان: نشریه
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سیاسیزندانیانبارابطهدرکارگريهمبستگیاخیرهاينشانهازیکی
رهاییبارابطهدرکشورسایرکارگرانکهبودتپههفتنیشکرکارگري
هاياعالمیهنشرواعتراضاتراهپیمایی،بهدستتپههفتکارگران
کارگرانمبارزهاینو. زدندانگلیسوافغانستاندربخصوصکارگري،

يارزندهبسادرسافغانستانبخصوصکارگران،سایربرايتپههفت
کردسازماندهیوکارکارگراندلدربایدچگونهکهدادنشانوداشت
کارگرياعتصاباتواعتراضاتچنینافغانستانماکشورسطحدرچون

. استنیافتادهاتفاقپیشروکارگرينیرويچنینغیبتشرایطدر
ودمکراتیکمطالباتجملهازکهتپههفتنیشکرکارگرانمطالبات

خواستارمبارزکارگراناینازبرخیورفتهفراترهماینازاست،صنفی
عملیتجربهداشتنبهحاالکارگراناینواندشدهکارگريکنترل

وباشندداشتهکارخانهدرراسازماندهیوتولیدوتوزیعکنترلمیتوانند
مشکلکدامبدونکهمیتوانددارددمکراسیبهباورکهرژیمیهر

سرمایهرژیمولی. کندبرآوردهراتپههفتکارگرانمشروعمطالبات
ایشانبرمیکندزیستجهانیسرمایهمداردرکهایرانآخونديداري
کهاستالزمکارگرانبرايبناًمیشود؛تمامقیلثمطالباتچنین

شانمشروعهايخواستهبهباشدتادادهگسترشراخوداعتصابات
.برسند

پیشرواننشودیاشودبرآوردهکارگراندمکراتیکیمطالباتچه
انقالبیپیشتازحزبسازماندهیبهدستبایدکارگرانسوسیالیست

. داردراانتقالیمطالباتخودحزباینبرنامهمطالباتبخشدرکهبزنند
است) کارگريپیشروي(انقالبیآگاهنیروهايازمتشکلپیشتازحزب

چنینایراندرهرگاه. میکنندمبارزهوتاکیدانتقالیمطالباتحولبرکه
هايجنبشرهبريشاهدماهاکشورسایردریاوبیایدبوجودحزبی

جهاندرامپریالیسموداريسرمایههايرژیمسرنگونیبرايکارگري
حزبیکبهتقربکارگريمستقلتشکالتامرنهایتدر. بودخواهیم
راسیاسیقدرتکلمطالبهپیشتازحزباینکهمیکندانقالبیپیشتاز

پایهقبالکهکوچکهايهستهوجودازانقالبیپیشتازحزب. دارد
.میآیدوجودبهاستشدهگذاري

هاينیرويکهدادنشانتپههفتمبارزانگرکاراخیرسازماندهی
کردند،برقرارپیوندایشانبادانشجوومعلمقبیلازجامعهروشنفکر

حمایتدرودانستهراداريسرمایهانگلیرژیمماهیتنیروهااینچون
سرشعارعمالکارگراندشمنانعلیهوبرخاستهتپههفتکارگراناز

سایرباهیچگاهودارندراخودجبههحالتدرهردرکارگران. میدادند

نخواهنداستراتژیکسازشباشدکارگريمنافعباتضاددرکهتشکالت
.داشت

!کارگرياعتصاباهمیت
مینفسبهاعتمادکارگرانبهکهاستحرکتیکارگري،اعتصاب

سرمایهستمعلیهمعترضکارگرانپیروزينهایتدرآنپیامد. بخشد
اعتصاباتاندازيراه. بودخواهدداريسرمایهضدآگاهیکسبوداري

برايمناسبرفاهیوضعیتایجادومطالباتپیگیريبرايکارگري،
.داردکارگريمنسجمسازماندهیبهضرورتکارگران،

وداريسرمایهبرايراکارگريقدرتکهاستکارگرياعتصاباین
وتداركبرايکارگران. گذاردمینمایشبهدارکارخانهوکارفرما

اعضاازمتشکلمشخصوویژههايکمیتهبایداعتصاباتسازماندهی
رابطهدرمتعددوظایفهاکمیتهاین. بیاورندبوجودراپیشروکارگرانو

اتحادایجادبراي. داشتخواهندکارگريسازماندهیوپیگیريبه
سایرکارگرانهمبستگیکسبوهاکارخانهسایرباکارگريسراسري
هايتماسومشتركهايفعالیتبایدهاکمیتهاینها،کارخانه
.کنندایجادهمدیگربامستمر

سرمایهوکارفرمابابرخوردوفعالیتمراحلطیدرکارگرياعتصابهر
هادرسوتجارباینومیکندحملخودباراتجاربیوهادرسداري،
ستمبارویاروییبرايراکارگرانرشدبهروجنبشکه؛گرددمیباعث

.بسازدآمادهداريسرمایهعلیهطبقاتی

ستمعلیهمستقیمومنسجممبارزهوارداینکهبرايافغانستانکارگران
کارگريهايجنبشهايدرسوتجاربنیازمندشوند،داريسرمایه
ازبایدسطحیتاوهستندکارگريسازماندهیبرايجهانومنطقه

.باشندبرخوردارکارگرانجهانیواییمنطقههمبستگی

!کارگريسازماندهواعتصابهايکمیتهایجادبسويپیش
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کارگرانسرنوشتوصلحگفتگوي

گروهباسیستماتیکهايگفتگواندازيراهباامریکاامپریالیسم
قدرتدرتروریستیگروهاینساختنشریکخواهانطالبانتروریستی

تودهوزحمتکشانکارگران؛کلبرايامروزه. هستحاکمداريسرمایه
هايگروهاینکه؛استشدهآشکارافغانستانستمتحتهاي

هايدورهدرآنشرکايوامریکاامپریالیسممنافعبرايتروریستی،
ومالیمنافعحافظوگرفتندشکلمختلفهايلباسونامبامختلف،
.اندبودهامپریالیسمستمگرانهگستردهوسیاسی

مامویتویابدمیپایانبنحويهاگروهاینهايفعالیتکهامروزه
درمیخواهندجدید،ترفندهايبادوبارهشود،میتکمیلآنهاايپروژه
کارگران،جیبدزدیدنبیشتربرايوزحمتکشان،وکارگرانبااليستم

.شوندساختهشریکقدرتدر

ترینارتجاعیافغانستان،درامپریالیستیهايکشورحضورسال18در
ازاستفادهباوداشتتداختیاردررادولتیماشینکار،جنایتباندهاي

موردراستمتحتهايتودهوزحمتکشانکارگران،دولتی،قدرت
وکارگراننهایت،درودزدیدندراکارگرانثروتکلدادند،قراراستثمار

.اندشدههمیشهازترفقیرافغانستانزحمتکشان
بحرانیوضعیتازستمتحتهايتودهوکارگرانرهاییجهت

داري،سرمایهضدوسیاسیآگاهیبهرسیدننیازمندکارگران،کنونی؛
توسطکارگران،رهایی«. هستندخودمبارزاتیهايپایهتحکیمبراي
هايگروهواحزابها،جریانتمام»استامکانپذیرکارگرانخود

هاي»گوبله«آنها،ترینارتجاعیتاآنهاتریندیموکراتیکازسیاسی،
وکارگرانبرستمکنندهتحمیلحاکم،داريسرمایهالخلقهناقصنظام

.هستندمشخصیهايسیستمدر،استثمارگرنظامحفظپیدر

ونظامکلبراندازيمیتواند،کههستکارگرانانقالبینیرويتنهااین
ازگرفتهشکلانقالبیپیشتازحزبیکتوسطرا،داريسرمایهحاکمیت

.سازدمحققپیشتاز،کارگرانتوسطپایین

در همبستگی با کارگران زندانی و جنبش کارگري ایران

سپیده قلیان/ علی نجاتی/ اسماعیل بخشیا

کارگران زندانی کارخانه نیشکر هفت تپه ایران

رانیاکارگرانبایهمبستگدر يهاپوسترنصب

کارگرانوسیعاعتصاباتواعتراضاتگیرياوجشاهداواخرایندر
موجچنانبهاعتصاباتاین. هستیمایراندرتپههفتنیشکرکارخانه

آنرانتوانستایرانداريسرمایهرژیمکهرسیدخودکارگريرادیکالیسم
اسماعیل«بخصوصکارگريفعالینبازداشتسببکهکندتحمل
ایرانرژیمسرکوبوگیبازدارندهاینوجودبااما. شد»بخشی

دانشجویانومعلمینبخشوهاکارخانهسایرهمبستگیواعتصابات
.داردادامهایراندراعتصاباتاینهمبستگیدردانشگاه

اینباهمبستگیدرافغانستانکارگرياقدامکمیتهفرصتایندر
شعارباراهمبستگیهايپوسترایرانکارگريجنبشومبارزکارگران

نصبشهرسطحدراستیافتهانتشارآنفیلموتصاویرذیلدرکهها
.کردند

گذشتهازبیشترمنطقهدرکارگرانهمبستگیوسازماندهیضرورت
موردهاينظامکلدروارتجاعجنگ،علیهانقالبیبدیلیگانهامروز

.استگرفتهقرارامپریالیسمحمایت
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.استگرفتهقرارامپریالیسمحمایت
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کارگرانسرنوشتوصلحگفتگوي

گروهباسیستماتیکهايگفتگواندازيراهباامریکاامپریالیسم
قدرتدرتروریستیگروهاینساختنشریکخواهانطالبانتروریستی

تودهوزحمتکشانکارگران؛کلبرايامروزه. هستحاکمداريسرمایه
هايگروهاینکه؛استشدهآشکارافغانستانستمتحتهاي

هايدورهدرآنشرکايوامریکاامپریالیسممنافعبرايتروریستی،
ومالیمنافعحافظوگرفتندشکلمختلفهايلباسونامبامختلف،
.اندبودهامپریالیسمستمگرانهگستردهوسیاسی

مامویتویابدمیپایانبنحويهاگروهاینهايفعالیتکهامروزه
درمیخواهندجدید،ترفندهايبادوبارهشود،میتکمیلآنهاايپروژه
کارگران،جیبدزدیدنبیشتربرايوزحمتکشان،وکارگرانبااليستم

.شوندساختهشریکقدرتدر

ترینارتجاعیافغانستان،درامپریالیستیهايکشورحضورسال18در
ازاستفادهباوداشتتداختیاردررادولتیماشینکار،جنایتباندهاي

موردراستمتحتهايتودهوزحمتکشانکارگران،دولتی،قدرت
وکارگراننهایت،درودزدیدندراکارگرانثروتکلدادند،قراراستثمار

.اندشدههمیشهازترفقیرافغانستانزحمتکشان
بحرانیوضعیتازستمتحتهايتودهوکارگرانرهاییجهت

داري،سرمایهضدوسیاسیآگاهیبهرسیدننیازمندکارگران،کنونی؛
توسطکارگران،رهایی«. هستندخودمبارزاتیهايپایهتحکیمبراي
هايگروهواحزابها،جریانتمام»استامکانپذیرکارگرانخود

هاي»گوبله«آنها،ترینارتجاعیتاآنهاتریندیموکراتیکازسیاسی،
وکارگرانبرستمکنندهتحمیلحاکم،داريسرمایهالخلقهناقصنظام

.هستندمشخصیهايسیستمدر،استثمارگرنظامحفظپیدر

ونظامکلبراندازيمیتواند،کههستکارگرانانقالبینیرويتنهااین
ازگرفتهشکلانقالبیپیشتازحزبیکتوسطرا،داريسرمایهحاکمیت

.سازدمحققپیشتاز،کارگرانتوسطپایین

در همبستگی با کارگران زندانی و جنبش کارگري ایران

سپیده قلیان/ علی نجاتی/ اسماعیل بخشیا

کارگران زندانی کارخانه نیشکر هفت تپه ایران

رانیاکارگرانبایهمبستگدر يهاپوسترنصب

کارگرانوسیعاعتصاباتواعتراضاتگیرياوجشاهداواخرایندر
موجچنانبهاعتصاباتاین. هستیمایراندرتپههفتنیشکرکارخانه

آنرانتوانستایرانداريسرمایهرژیمکهرسیدخودکارگريرادیکالیسم
اسماعیل«بخصوصکارگريفعالینبازداشتسببکهکندتحمل
ایرانرژیمسرکوبوگیبازدارندهاینوجودبااما. شد»بخشی

دانشجویانومعلمینبخشوهاکارخانهسایرهمبستگیواعتصابات
.داردادامهایراندراعتصاباتاینهمبستگیدردانشگاه

اینباهمبستگیدرافغانستانکارگرياقدامکمیتهفرصتایندر
شعارباراهمبستگیهايپوسترایرانکارگريجنبشومبارزکارگران

نصبشهرسطحدراستیافتهانتشارآنفیلموتصاویرذیلدرکهها
.کردند

گذشتهازبیشترمنطقهدرکارگرانهمبستگیوسازماندهیضرورت
موردهاينظامکلدروارتجاعجنگ،علیهانقالبیبدیلیگانهامروز

.استگرفتهقرارامپریالیسمحمایت
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شدیدستمزیرسال17بهنزدیکافغانستانزحمتکشانوکارگران
داريسرمایهبحرانهاصدوتروریسموجنگبیکاري،فقر،استثمار،

سازمانبحراناینازرفتبرونبرايتادارد؛نیازداردقرارامپریالیستی
درراایرانکارگريجنبشمبارزاتهمچنینرادیکالسازماندهیویابی
ثروتوکارگريکنترلوگیزندهشرایطبهبودبراي. کنندبیدارخود
بهداريسرمایهنظامدرآنداخلیمزدورانوامپریالیسمطرفازکه

.کنندبیرونگراناستثماروستمگرانچنگازآنرامیرودغارت

مبارزاتهمگامراخودافغانستاندرکارگريفعالیناستاینجااز
حمایتکارگرانانقالبیتحركهرازودانستهجهانومنطقهکارگران

وتغیراتبهوابستهشکلیبهافغانستانکارگرانسرنوشتچون. میکند
.داردقرارهمسایههايکشورکارگرانداريسرمایهضدمبارزات

افغانستان،داريسرمایهطرفازامروزکهصلحوجنگمسئله
میبرگذارکههايمراسمومجالسدرمنطقههايکشوروامپریالیسم

جنبشبرايوداردمفهومجهانیداريسرمایهمنافعبرايتماماًشود،
وتحمیقبحثیکافغانستانکارگرانبخصوصجهانمنطقه،کارگري

.استداريسرمایهلوژیکایده

رهبرانباامریکاامپریالیسمگاننمایندههايگفتگوومسکونشست
کارگرانمنافعبرايهاگروهاینامثالوطالبتروریستیگروه

وداريسرمایههاينظاممنافعبهبلکهنه،جهانومنطقهافغانستان،
.استامپریالیستی

داريسرمایهدولتلوژیکیایدهمواردسایروصلحمسایلبراي
اوجبهروزهراستثماروبحرانوبیکاريفالکت،جنگ،افغانستان

یکدرافغانستانزحمتکشانوکارگراناستنیازپس. استرسیده
ضدستم،وصلحامنیت،برايالمللیبینواییمنطقههمبستگی

.باشندداشتهیابیسازمانشوندمتحدجهانیومنطقهداريسرمایه

افغانستانکارگرياقدامکمیته

1397قوساول

براي پخش و توزیع بولتن کارگر پیشتاز افغانستان همکاري نموده، آنرا 
ر برسانید و در فعالیت ها ت کشوابدست کارگران و زحمتکشان در والی

:آدرس هاي ذیل با ما تماس بگیریدهمکار شده و از نیز 

کمیته اقدام کارگري افغانستان

:تلگرام

telegram.me/eqdamkargari

:فیسبوك

facebook.com/eqdamkargari

:وبسایت

khatekargari.wordpress.com

:ایمل آدرس

fractionaf@gmail.com


