
  یاحمدضیأ صدیق

 :افغانستانظهوِر کارگراِن صنعتی در 
 

 ی در افغانستان یکی از بورژوازی مل وان صنعتی کارگر و رشدتحقیق و ارزیابی ظهور

که باید به آن به صورت .به شمار میرود  مسایل، در جنبش چپ افغانیبا اهمیت ترین

 :که ولی آنچه اجمااًل میتوان گفت این پرداخت،دقیق  ومفصل 
سالهای   بورژوازی ملی در افکار که میگردد استنباطهای پژوهشگرانارزیابی از

در زمان امیر شیرعلیخان به جوانه زدن آغاز نمود و در بر نامٔه  )1878 - 1863(

  :منجملهگرایانه ر چوکات یکسلسله نو آوریهای تجدداصالحاتی آن زمان د

میرسید، چاپ تکت پستی،  صفحه به نشر 16که در » شمس النهار«ایجاد جریدٔه 

أه ست و مخابرات، ایجاد مطبعٔه لیتوگرافی، ایجاد دستگتأسیس اداره های ُپ

  توپ ریزی، کارخانٔه تفنگ و باروتکارخانه های(مونوفکتور تولید وسایل حربی 

به   پیشه وری، امور ساختمانی و راه سازی،، فرهنگی–، انکشاف امور اقتصادی )سازی

 . متبارز گردیدغیرهفورم مالیاتی و یتجارتی، روجود آوردن تسهیالت 
، در دوران حاکمیت عبدالرحمن خان در بخش تولیدات )1901 - 1880( سالهای در

 تولید بوت وسایل حربی توجٔه بیشتر صورت گرفت، دستگاه های اسلحه سازی،

  .گذاری شدعسکری، و ضرب سکه بنا

مات جنگی دولت را برای یک رٔه مهامیرعبدالرحمن خان سعی بسیار میکرد که ذخی«

لهذا . ت نظارت مستقیم دولت آماده نمایددولتی و تح در بخش سکتور لیون عسکرم

  .ی برای خریداری اسلحه گرفته میشدلت یک ماه معاش در سالدواز تمام معاشخوران 

 از اروپا ،)شورم کریتسگرنام ه ب (یه ی فرانستوسط یک مستخدِمدولت  1886در سال 

 فتاد خریداری نمود وریکٔه حربی افغانستان را که با قؤه بخار به کار می ُانخستین فاب

  کارگر4000در این فابریکه  .را در کابل تأسیس نمود،»هماشینخان «نامه ب) دستگاهی(

 تفنگ، و غیره 5200 توپ، 104تولید ساالنٔه آن  . بودندگردیدهمصروف ) دایمی(

 .بودلوازم نظامی 

  :عتی ذیل بود فابریکه دارای شعب صن



ی،گداز، مسکوک کاری، زرگری، مسگرسازی، فلز ی، نجاری، سراجی، حلبیآهنگر«

 خانٔهلسازی، حکاکی، ارابه سازی، چاپُگسازی، سازی، گلیت کاری، سیمدوزی، صندوق

، کاشی سازی، بافی ، سترنجی بافی، قالینسازیلیتوگرافی، جراب بافی، دندان

 سازی، چرمگری، اسپریت کشی، سوهان حجاری، نقشه کشی، چودن ریزی، شیشه

  .))میر غالم محمد غبار /کتاب افغانستان در مسیر تاریخ  646ص((» غیره سازی و

طلبانه و پیشرونده نانی عبدالرحمن خان، نظریات تجددبر اختناق و مطلق الع ولی بنا

 و جلو رشد بورژوازی ملی هم از نظر ذهنی و هم از نظر خفه ساخته شد -در هسته

گرچه اغلب کارگران مؤسسات و دستگاه های صنعتی تولیدی و . ینی گرفته شدع

ولی با آنهم میتوان از پیشه وری در چوکات نظام عسکری به کار گماشته شده بودند 
 . صحبت نمودکارگران صنعتیظهور اولین هسته های 

که شامل دورٔه سلطنت امیر حیب اله خان است، در ) 1919 - 1901(طی سالهای

سعه و گسترش تولیدات صنعتی و رشد صنایع توجٔه خاصی مبذول نگردید، در این تو

 الزم را ورژوازی ملی مساعد بود و امکاناِتکه شرایط برای تقویٔه ب رغم آنه دوران ب

ت ولی در این دوران فقط  دولت در اختیار داش،برای رشد و انکشاف صنعت و تجارت

 1500به ظرفیت ) کیلومتری شهر کابل۸۰( تولید برق در جبل السراج ِهیک دستگا

 .وات احداث گردیدو لیک
در کابل به  ی خریداری وه یبمب) دملر(از کمپنی  ها برای بار اول موتر1909در سال «

ی اعزام گردید که کارهای ه ی نفر کارگر از کابل به بمب57همچنین . ه شدتکار انداخ

ی و دریوری را فرا گفتند و تخنیکی موتر، ساختن بادی، سیت، رنگمالی، آهنگر

 .) افغانستان در مسیر تاریخ704ص (» برگشتند و شاگرد تربیه نمودنددوباره 
، تعداد کارگران عرصٔه صنعت به 1919 طلبانٔهمقارن جنبش آزادیبخش و استقالل 

در «تناسب نیروی مساعد به کار یعنی نفوس فعال اقتصادی کشور خیلی اندک بود، 

بر نازل بودن سطح آگاهی و نبود  ران بناگ کار»خمین میگردیدهزار نفر تحدود چند

در نبرد آزادیبخش و ا  رینتوانستند نقِش مشخص و مستقلتشکیالت کارگری، 

 .ندکشور ایفا بدار  طلبانٔهاستقالل
تشکیالت سیاسی معتقد به اندیشه های کارگری و همچنان  اطالعات دقیق در مورد

 آگاه و معتقد به جهانبینی علمی در جنبش آن که چه تعدادی از روشنفکران این



م سهم زحمتکشان علیٔه استعمار و امپریالیبسیج و سوق و سو دادن ز خاطره روزگار ب

 یزمست که عناصر معتقد به مارکساما شواهدی موجود ا .داشته اند در دست نیست

یم خواهانٔه ملی افغانستان سه از انحا، در جنبش آزادیبخش و استقالل حویبه ن

 .ندبود
سیاسی و اجتماعی افغانستان ، چند سند و مقاله در مورد اوضاع اقتصادی«  کتاِبدر

ست که هزاران نفر از  ان آحقایق بر«: شدهین ارتباط نگاشته  به ا»ر انتشارات اخگ-

 انگلیس به منظور یافتن رسم احتجاج علیه سیاست استعماریه مسلمانان هندی ب

انقالبی، جهت آزاد ساختن هندوستان، به افغانستان و  فعالیت ی مساعِدزمینه ها

های انقالبی بلشویکهای  میکنند، در این هنگام که فعالیتترکمنستان مهاجرت

های ددا اتحاد شوروی، با لغو قراریترکستان به اوج اعتالی خود رسیده بود و از جانب

ش بخی آزادیهانبش جت تزاری، به مطمین ترین تکیه گاِهاسارت آورِ امپریالیستی دول

.  انگلیس مبدل گردیده بودمزویژه امپریالیه های ضد امپریالیستی بملی و نیرو

خاطر ه های وفاداری تبدیل میشوند و ب به کمونیستناتعدادی کثیری از این مهاجر

ن هندی، اازمانی و نظامی را در میان مهاجرهای س خود، طرح فعالیتهایرمانآتحقق 

یک مرکز  خواهان ایجاد 1924ریزند و حتی در سال یمترکستان و افغانستان 

شود، در  طرف دولت افغانستان پزیرفته نمیشوند، که ازتبلیغاتی در مزارشریف می

های شان نقش خود را در های ایرانی و ترکی به تناسب نیرواین آوان که کمونیست 

کران و از جانب دیگر تمایل روشنف جنبش های ملی و دموکراتیک بازی میکردند

ارب و یک مترقی افغانستان به جنبش کشورهای همجوار و تبادل اطالعات و تج

 در افغانستان بی تأثیر مزست در اشاعٔه مارکسیتوانسلسله کارهای مشترک نمی

 ».باشد
 که در بخش سکتور خصوصی ک ملی تأسیس گردید، این بانک بان1932در سال 

رد وااولین دست حصار خود قرار داد،ود، برخی عرصه های صنعت را در انمفعالیت مین

 .دآن تأسیس شرکت نساجی افغان بو
 بزرگ نساجی در جبل السراج از طرف دولت ساخته ٔه اولین فابریک1936در سال 

 % 15و در مجموع  لیون متر تکه را در سال داشت، م0،5شد، که ظرفیت تولیدی 

 .نمودکفایت می تقاضای داخلی را



 - لیون متر تکه در سال م10جی پلخمری با ظرفیت  فابریکٔه نسا1941سال  در

 نساجی زمینه های ه های آمدن فابریکمیانه با ب. تأسیس و به فعالیت آغاز نمود

 .میان آمده عینی برای رشد کمی و کیفی کارگران صنعتی افغانستان ب
شاه دوران گسترش صنعت و همپای آن رشد کارگران دوران سلطنت محمدظاهر

این دوران را میتوان در مجموع به دو قسمت تقسیم . نستان استصنعتی در افغا

 :کرد
 ،دوران قبل از جنگ جهانی دوم
 .دوران بعد از جنگ جهانی دوم

 :گذاری شد زیر در بخش صنعت بنیانه هایان قبل از جنگ جهانی دوم فابریکدر زم
 ،فابریکٔه قند بغالن

 ،فابریکٔه روغن نباتی و صابون سازی قندوز
 ،ینه بافی قندهارشرکت پشم

  .فابریکٔه برق پلخمری، برق حرارتی بغالن، فابریکٔه برق آبی چک وردک

 به مساعدت وهمکاری کشورهای ه ها اغلب دستگاه ها و فابریککه بر این بنا

میان آمدن جنگ جهانی دوم ه  بنمودند بأه سرمایه داری ایجاد و فعالیت میپیشرفت

 . گردیدپروسٔه گسترش صنعت در کشور دچار وقفه
 بعد از جنگ جهانی دوم، ده ها فابریکه و دستگاه هِای تولیدی در عرصٔه صنعت و

 : ذیل نام برده هایورت نمونه میتوان از فابریکصه سایر عرصه ها تأسیس شد، که ب
 ، سمنت جبل السراجٔهیکفابر

 ،فابریکٔه برق سروبی
 ،فابریکٔه نساجی گلبهار

 ، فابریکه سمنت دهنٔه غوری
 ،مینه بافی کابلفابریکه پش

 ،شرکت میؤه قندهار
 . . . برق مزار و  کود وه هاِیفابریک فابریکٔه برق نغلو،

 اقتصادی کشور پدید –ن در ساختاراجتماعی رات معییتغی بعد از نیمٔه سدٔه بیستم،

 مناسبات ، اجتماعی–گردید، با طرح و تطبیق پالنهای پنجسالٔه انکشاف اقتصادی 



ی شد، گرچه تدابیر اتخاذ شده از جانب حکومتهای وقت یرات نسبیتغ تولیدی دچار

ات بورژوازی سیر میکرد، ولی محدودیت آن در بتا حدودی در سمت رشد مناس

چوکات اقتصاد مختلط رهبری شده، بیشتر باعث تقویٔه سکتور دولتی و سرمایه 

 .گذاری دولتی گردید
ده از منابع داخلی و های ساختمانی و سرمایه گذاری دولتی با استفاه احداث پروژ

برای   اقتصادی را-خارجی در بخشهای صنعتی، ساختمانی و زراعتی بستر اجتماعی 

 . گردیدآنهامهیا نمود و موجب رشد کمی  انکارگر ظهور
اه گیاری بند سرده غزنی، ساختمان دست، پروژٔه آباحداث پروژٔه آبیاری وادی ننگرهار

ن دستگاه تولید برق برق ننگرهار، ساختماتولید برق نغلو، سربند و کارخانٔه تولید 

فورم زراعتی و تولید انرژی برق در یبود که در راه ریی  هخان آباد از گامهای سازند

 .این مرحله برداشته شد
و انرژی زمینه های رشد صنایع ماشینی را مساعد .های تولید برق احداث دستگاه

مساعدت حکومت  پلخمری باو ) کابل(ساخت و پیوست به آن ساختمان سیلوی مرکز 

 . شوروی تکمیل، فعال و مورد بهره برداری قرار گرفت
احداث فابریکه های نساجی پلخمری، نساجی گلبهار ،تأسیسات شرکت سپین 

 افزارسازی جنگلک، ٔه سمنت غوری و جبل السراج، فابریکزرکندز، فابریکه های

ندهار، قرات، مزار، کابل،ترمیم موتر در هندهار، ورکشاپهای بزرگ قفابریکه میؤه 

سازی بیانگر رشد نسبی صنایع ماشینی در این تِکِرفابریکٔه خانه سازی و فابریکٔه ِب

 .مرحله بود
 تن از کارگران دارای تخصص، 50000 ساختمانی ٔه در پروژه های عمد1963در سال 

مشمول کار تولیدی بودند، در همین سال کارگران صنعتی، ساختمانی و ترانسپورتی 

گرچه رقم فوق در ترکیب طبقاتی کشور به تناسب . هزار نفر رسیده بود،180ه رقم ب
که در تحوالت یِ ثیر و نقشأاجتماعی اندک بوده، ولی بنا بر تسایر طبقات و اقشار 

 .خوردار بود بره ییومی کشور داشت از اهمیتِ ویژعم

 –تماعی  تحوالت اجحضور فعال کارگران در اقتصاد ملی و پروسٔه گیری وسهم
 و ظهور مراکز کارگری مسایل جدید اجتماعی را در مناسبات اقتصادی کشور



ه  و حقوقی ب، اجتماعیبین کارگران و کارفرمایان در عرصه های اقتصادی تولیدی
 .میان آورد

تیک خلق ها، تشکیالت و حلقات چپ از جمله تأسیس حزب دموکراظهور نهاد

نقالبی چپ افغانستان و نهضت جوان ست در جنبش ایترگافغانستان، تکانٔه ُس

 .کارگری کشور
و تأثیرات روز افزون تحوالت  ی زمانا مردم، مقتضه های و مطالبه هااز اثر مبارز

 اجتماعی، قانون اساسی –ی و جهانی به نفع دموکراسی و انکشاف اقتصادی ه یمنطق

های زادیو برای نخستین بار برخی از آ تصویب و نافذ گردید 1964جدید در سال 

دموکراتیک منجمله آزادی بیان، تأسیس احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و 

فاده از مفاد این قانون اساسی با است. ه های صنفی در آن تسجیل گردیدیداتحا

منزلت نمایندٔه بخشی از جنبش چپ ه  دموکراتیک خلق افغاستان بجریان

و سایر » طبقٔه کارگر«بودن ا ادعای پیشگام دموکراتیک و مترقی جامعٔه افغانی ب

 1964اقشار و طبقات زحمتکش کشور، در وجود کنگرٔه مؤسس آن درجنوری سال 

های اتقالبی پیشروندٔه  و بستر جنبشخواهانه آزادیهایدر شهر کابل این گهوارٔه نهضت

 .کشور تأسیس گردید
د  دموکراتیک خلق افغانستان در جامعٔه افغانی شیؤه تولی جریانآستانٔه تأسیس در

تا آن حد )دولتی و خصوصی(میزان رشد صنایع   قبیله یی حاکم بود،–فیودالی 

نرسیده بود که زمینٔه تشکل طبقٔه کارگر را فراهم سازد، کارگران، کارمندان و سایر 

نبود . محصور بودندقبیله یی – فیودالی زحمتکشان در چوکات مناسبات حاکم

 در شیؤه صنعتیویژه بورژوایی  ه بورژوایی بضعیف سهمتشکیالت منظم کارگری و 

وکراتیک خلق افقانستان مبنی بر  به ادعای حزب دم کشوریمسلط تولید

به سخن دیگر  .نمیتوانست سرشت ارگانیک طبقاتی بدهد» هنگ طبقٔه کارگراپیش«

قبیله  –زمینه های عینی برای کسب خصلت کارگری در بستر شیؤه تولید فیودالی 

در تنها توانست حلٔه تکوین آن وجود نداشت، حزب می در مر. ا. خ. د.یی برای ح

 .شود نی از خصلت کارگری برخوردارچوکات روابط بین المللی و جها
رگانیزم زنده که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیِث یک ا با در نظر داشت این

 ِهسته و از ظهور تا فروپاشی خود راما زی مرحلٔه تاریخ کشورتریندر گرمترین و بغرنج



گی خویش در وضعیت سیاسی کشور بالقوه و ه رخم و پیچی را پیموده و در طول زندُپ

ها و حوادث جامعٔه افغانی قرار گرفته، مفید در محراق رویداد بالفعل حضور داشته و

ای آن در مراحل اندیشه یی، روشها، سیاستها و عملکرده پنداشته میشود تا چتر

 در این نبشته  ولی هدف،و ارزیابی قرار گیردهای آن مورد بحث مختلفی از فعالیت

گی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ه سی مسأیل مربوط به زندربر

افغانستان بر خلق حزب دموکراتیک  ست در مورد تأثیر مختصریگذِر منظور. نبوده

 .گی اپوزیسیونی آنه ویژه در مرحلٔه زنده ب.نهضت جوان کارگری کشور
گی و فعالیت اپوزیسونی ه  سال زند20 خلق افغانستان طی مدت حزب دموکراتیک

خود، تأثیرات عمیقِِ دگرگون کننده و انقالبی بر جامعٔه افغانی به جا گذاشت که نتایج 

 .ستجابر  آن هنوز نیز پا)مثبت و منفی(ات و تأثیر
اد حزب دموکراتیک خلق افغانستان کار عمیق روشنگرانه را در جامعٔه افغانی انجام د

سطح آگاهی اجتماعی کارگران و سایر زحمتکشان، آگاه سازی انقالبی، ی در ارتقا و

ها تجهیز مبارزان انقالبی با جهانبینی علمی و تقویت عنصر معنویت انقالبی در آن

های قابل حساب را جهت دگرگون ساختن  و ریزرفمود نأر و مثبتی را ایفثؤنقش م

، که آرمانهای آغازین آن میتواند سنگ  آوردمیانه کش ببه سود انسان زحمتجامعه 

 اشاعٔه تفکر نقاد انقالبی در وجود  سرگیری مبارزات دادخواهانه، برای از، باشدیبنای

 .سازی جنبش چپ کشورنوپویایی و  و جهانبینی علمی
مرامنامٔه حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث اساسی ترین سنِد سیاسی و 

 6 نشر و بعدًا در 1966 خلق در اپریل سال ٔه جرید2 و 1فکری آن، در شماره های 
بر . ا .خ .د . پرچم وسیعًا انعکاس یافت، حٔه شمارٔه جرید96خلق و   جریدٔهٔهشمار

مانی ، بیعدالتی و عقبروزیه مبنای این سند در بیان ریشه های اصلی فقر و سیا

ودالی، نیمه شدید جامعٔه افغانی و افشای مناسبات ظالمانه و استبدادی نظام فی

 از دهقانان و دیگر زحمتکشان کار تاریخی هی و بهره کشی بیرحمانفیودالی و قبیله ی

 .را انجام داد
با ) اپوزیسیونی( گی خویشه آغازین زندمرحلٔهحزب دموکراتیک خلق افغانستان در 

نما،   نا به هنگام، اغواگرانٔه انقالبی ماجراجویانٔههایل به خشونت و اقدامستو

سازگار بود و اعتقاد بر آن داشت تا یز و غیرقانونی از جمله کودتا نا قهرآمهایاقدام



هداف مرامی خود را به خاطر دفاع از آزادی، دموکراسی، استقالل، رشد و ترقی ا

ی رفع فقر و سیاه روز جامعه، کاهش درجٔه استثمار، تأمین عدالت اجتماعی و

جامعٔه افغانی تدوین گردیده بود نی از تکامل تاریخی زحمتکشان که برای مرحلٔه معی

در این . قانونی، مسالمت آمیز و دموکراتیک تحقق بخشد هایتفاده از امکانبا اس

 افغانی و مقتضیات زمان در تمام ٔهنظر داشت شرایط عینی و ذهنی جامعراستا با در 

گی کشور به کار انقالبی گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنه عرصه های زند

 .)ماید را مینهشرح مفصل آن ایجاب نبشتٔه جداگان(پرداخت 
 تظاهرات، 2000در طی سالهای فعالیت اپوزیسیونی خویش بیش از  .ا .خ .د .ح

 کارگران نه تنها حِقسازماندهی نمود، و از مطالبات بر، و میتنگها را هااعتصاب

ه و دکه در تفکیک، تنظیم و باال کشیدن این مطالبات سهیم بو پشتیبانی نمود بل

محسوب آن  از وظایف روزانٔه رگران جِزحمایت از مطالبات و تقاضاهای عادالنٔه کا

 .یدمیگرد
ی هاان دادن میتنگها، تظاهرات و مارشحزب دموکراتیک خلق افغانستان با سازم

که  ن صنفی و مسلکی کارگران را بازتاب میداد بلکارگری نه تنها خواسته های معی

حقق مطالبات صنفی، رشته یی و مسلکی آنها سهم خاطر ته در تشکل کارگران ب

 .ثر داشتؤم

 : مطالبات کارگران در آن زمان عبارت بودند از

 ساالنه، کاهش هایا، بهبود شرایط ایمنی کار، مرخصیافزایش عادالنٔه دستمزده

قانونی، ایجاد ل کار، جلوگیری از اخراجهای غیر کار، انتقال رایگان تا محتهایساع

ماعی و صحی، دریافت مواد ضرورت اولیه از طریق کوپون، ایجاد و به بیمه های اجت

اول رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری، صندوقهای تعاونی و به رسمیت شناختن 
 . . . ماه می روز همبسته گی جهانی طبقٔه کارگر

شمار میرود، ه سالهای اوج جنبش اعتصابی در کشور ب) 1969 -1968( سالهای

ؤسسات بزرگ صنعتی، ساختمانی، ترانسپورتی، معدنی و تفحصاتی به کارگران در م

 جنگلک، ه هایستند، از جمله کارگران کارخانپیوگونٔه آگاهانه به جنبش اعتصابی می

قندهار،  ندوز، فابریکٔه میؤه قنساجی گلبهار، مجتمع کانال ننگرهار، فابریکٔه سپین زر



ورتی پلخمری، دستگاه ها و فابریکٔه سمنت غوری، تأسیسات سرکسازی و ترانسپ

در این جنبش اعتصابی سهم ) مزارشریف و شبرغان( تأسیسات نفت و گاز شمال

ی خویش به ه یدست آوردن حقوق صنفی و رشته و در رابطه به ب فعال داشتند

 .ی نایل گردیدندیهاپیروزی
به مال که  تأسیسات نفت وگاز شاِه تن از کارگران و کارمندان آگ350مارش بیش از 

 در نهضت کارگری نادریست معروف گردید رویداد »ظفر آفرین کارگران مارش«

 کارگران مارش کننده از شهر شبرغان والیت جوزجان تا شهر مزار والیت بلخ ،کشور

متر را پیاده  کیلو300و سپس تا شهر پلخمری والیت بغالن به فاصلٔه بیش از 

تمزد، تهیٔه محل مناسب برای خواستهای عمدٔه کارگران را افزایش دس. پیمودند

ری احتوا گکاریٔه د ترفیع و تقاعد و تأسیس اتحأهتطبیق الیح تدوین و رهایش،

های  حمایت تمام مراکز کارگری و نیرواین مارش که مورد پشتیبانی و .مینمود

دموکراتیک و پیشرو کشور قرار گرفت در نهضت جوان کارگری کشور به خاطر نقش 

خوردار  بره یینها از اهمیتی ویژ و کارمندان و تشکل بعدی آآن در بیداری کارگران

 .بود
ظهور جریان چپ مائویستی که در تقابل با اندیشه ها و اهداف همین سالها  در

بر  ، تأثیرات معین رااستراتیژیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان شکل گرفته بود

 .به میان آورد. نهضت را آن زمینه های اشتقاقنهضت کارگری کشور وارد و
 جنگلک در میتنگی که به هایکارگران کارخانه  1347 ثور 11 مطابق 1968ی  م1 در

 کارگران برگزار نموده بودند  روز همبسته گی جهانی-خاطر تجلیل از روز اول ماه می

رفتن مزد کارگران را مطرح و جهت  اتحادیٔه کارگری و بلند رسمیت شناختِن به

ویش دست به اعتصاب زدند، کارگران فابریکٔه حجاری و تحقق برخی از مطالبات خ

 و محافل مائویستی که در ه هاحلق. نیز به این اعتصاب پیوستندنجاری شهر کابل 

 نموده بودند توانستند رهبری این موجودیتاعالم » دموکراتیک نوین«ن وجود سازما

های مائویستی تبلیغ اندیشه  دست گیرند و از این اعتصاب در پخش وه اعتصاب را ب

 به اعتصاب لیسُپ 1347جوزای سال ۲۴به روز . استفاده نماینددر بین کارگران 

 کارگری و برخی از رهبران سازمانن  گان یورش برده و تعدادی از فعاالکننده

 . زندانی نمودبود»شعله جاوید « جریدٔه که ارگان نشراتی آنرا» نویندموکراتیک«



داد کارگران شامل کار در فابریکه ها، دستگاه ها و تع1357در آغاز رویداد هفت ثور 

 هایدر نتیجٔه تدابیر و اقدام. رسید هزار می200مؤسسات تولیدی کشور به 

 »حقیقت انقالب ثور« روزنامٔه )1364قوس2(  براساس گزارش مورخ،های وقتحکومت

در سال  )سکتور دولتی و خصوصی(  تولیدیتتعداد کارگران شامل کار در مؤسسا

 3،5ن شامل در پروسٔه تولید زراعتی به او تعداد زارع  هزار نفر420 بیشتر از 1980

 .لیون تن بالغ گردیده بودم
 بود در نهضت جوان  دیگریهمیِتایه های صنفی افغانستان رویداد بادتأسیس اتحا

کارگری کشور، قبل از تأسیس این نهاد، کارگران، کارمندان و پرسونل خدماتی 

 کشور به خاطر دفاع از حقوق صنفی، ه هایادار اه ها، مؤسسات وفابریکه ها دستگ

یه های کارگری و مسلکی زده بودند درشته یی و مسلکی خویش دست به ایجاد اتحا

 .و اولین هسته های آن در وجود صندوقهای تعاونی متبارز گردیده بود
علمان نخستین کنگرٔه م 1980 می 24تاریخ ه ب) دولت-حزب  (هایبه سلسله اقدام

تاریخ ه  پیوست به آن اتحادیٔه کارمندان طبی ب. معلمان تأسیس گردیدٔهر و اتحادیدای

 11 سرتاسری کوپراتیفهای زراعتی در ٔهنگرکو همچنان . ایجاد شد1980 جون 16

 . دایر گردید1980مبر ادس
 در شهر کابل دایر 1981 مارچ 7نخستین کنگرٔه اتحادیه های صنفی افغانستان در 

مندان و پرسونل  کارگران، کارٔهنگره عمدتًا این بود تا کلیاز تدویر کهدف . شد

 تولیدی و خدماتی سکتور دولتی و ه هایتمام مؤسسات و ادار) نامزد بگیر( خدماتی

جتماعی ظاهرًا از گرچه این نهاد ا. خصوصی در یک سازمان اجتماعی متشکل گردند

 الی تدویر دومین فارغ نبوده . ا. خ. د.خوردار بود ولی ازتأثیر حاستقالل عمل بر

 .نمودجنب آن حزب فعالیت می  درکنگره خویش
 تولیدی و خدماتی در ه هایسایر کارکنان مؤسسات و ادار حضور فعال کارگران و

ت  مسأیل، قضایا و مطالبات جدیدی را در مناسبا،اقتصادی کشور - اجتماعیتحوالت

رسونل خدماتی و کارفرمایان در عرصه کارمندان، پ کارگران، تولیدی بین کتگوریهای

 .میان آورده های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی ب
های که به آن رو به رو بود به منظور  محدودیترغمه اتحادیه های صنفی افغانستان ب

های سیستمتأمین حق مساوی کار، حمایت از حقوق کارگران و سایر کارکنان، تعمیم 



 -گی اقتصادی ه عی جهت ارتقای سطح زندمترقی مزد و معاش، تأمینات اجتما

، )خصوصی و کوپراتیفیسکتور دولتی، ( و فرهنگی کارگران و کارمنداِن اجتماعی

اوم مهارت کارگران و رعایت ، حفاظت و تخنیک ایمنی کار، ارتقای متدتأمین شرایط

های تأسیس خویش طرح، تدوین و ینی مربوط به کار، در نخستین روز تقناسناد

 .انون مترقی کار را مطرح نمودتصویب ق
، پیوسته در برابر این ران جمهوری دموکراتیک افغانستان شوراری وزیکه با آن

موانع ایجاد  برحق کارگران، کارمندان و پرسونل خدماتی کشور النه ودخواست عا

قانون کار جمهوری «فتن شیوه های بیروکراتیک تصویب مینمود و با به کار گر

ه تعویق می انداخت ولی در نتیجٔه مبارزاِت متداوم کارگران و را ب» افغانستان

فدراسیون جهانی (و ) سازمان بین اللملی کار( از جمله سازمانهای مدافع حقوق کار،

  تصویب12،3،1366خ یتاره ب» قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان«) کارگران

جمهوری دموکراتیک سٔه شورای انقالبی یت ریئهی «103و ذریعٔه فرمان شماره 

 .نافذ گردید» نستانافغا
ن و سایر جمهوری دموکراتیک افغانستان که به اشتراک نماینده گان کارگرا قانون کار

های ورداتدوین گردیده بود یکی از دست  کشور طرح واتکارکنان مؤسسات و ادار

  .رفت کارگری در دهٔه هشتاد به شمار میبزرگ نهضت

غانستان ارتجاعی ترین نیروهای پاشی دولت جمهوری افو از پی فر۱۳۷۱ در هشت ثور

زم و ارتجاع عربی و ی نظامی امپریالافغانی تحت حمایت مستقیم و مداخلٔه جامعٔه

ر مناسبات یی که برای تغمنطقه یی در افغانستان حاکم شدند و در نتیجه زمینه هاِی

 کیفی کارگران ، انکشاف و ترقی جامعه و رشد کمی و اجتماعی-ماندٔه اقتصادی عقب

  .به میان آمده بود برای مدت طوالنی از بین رفت

 –ملی «وسیلٔه حاکمیت ه ی بهای کارگرامتیازها و دستاورد به سلسلٔه واپسگیری 
امارت ( ۱۴۲  اساس فرمان مورخ بر ارتجاعی، قانون کار جمهوری افغانستان» مذهبی

د در مور« د لغو گردید جریدٔه رسمی منتشر ش۷۹۷که در شمارٔه  )اسالمی افغانستان

گی مطابقت آن با منافع کارگران به صورت جداگانه ه و چگون  قانون کارمحتویات

  .»خواهیم پرداخت

  :که مؤجز این



قعیت اجتماعی و سیاسی مو) دولت –حزب ( پی فروپاشی  از۱۹۹۲سال  بعد از
 سریسرا  وهای مستقل تشکیلبه ایجادچنان تضعیف گشته که هنوز قادر کارگران آن

 . خود نشده اندواقعی

 –های سیاسی دهه از حاکمیت ارتجاعی ترین نیروکنون که بیشتر از یک  تا
مطالبات  پاسخی به ترین کوچک نه تنهااجتماعی در افغانستان میگذرد، نظام حاکم

خاطر ه  که بهاِی در برابر فعالیتکه و سایر زحمتکشان ارایه نکرده است بلکارگران 
ای ملی ی کارگران و کارمندان کشور و احیا و بازسازی اتحادیه هتشکل و سازمانیاب

 عادالنه و تعصب آمیز نموده، غیرصورت میگیرد برخورد ظالمانهکارکنان افغانستان 
  .ن اتحادیه یی تحمیل میداردسیاست زور و فشار را بر فعاال

مبارزه با  بازسازی و آزادی،« المللی آن که تحت شعار ن بین و متحدامریکامداخلٔه ا

های نظامی ناتو در افغانستان گردید ورت گرفت و منجر به استقرار نیروص» تروریزم

  . در کشور زده است»!جهادی«هر تداوم به نظام ارتجاعی به گونه یی ُم

حاکمیت موجود باعث فاصله گرفتن زحمتکشان از نظام   عوامفریبانٔهاقدامهای

  گردیده است 

های کارگران و سایر زحمتکشان ضرورت تشکل وردتجربٔه تلِخ از دست دادن دستا

 برای کارگران و زیرا. پنداردجه میهر زماِن دیگر موسازمانی کارگران را نسبت به 

  .ستبزاِر کسب مطالبات عادالنٔه آنهاسایر زحمتکشان تشکل و سازمانیابی ا
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