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 جامعه معنوی و مادینعم  های اجتماعی فاقد وسایل تولید و در عین زمان آفرینندگانکارگران آن گروه
های اقتصادی، اجتماعی، شتهبدنی یا فکری در راند که جز دریافت دستمزد در مقابل فروش نیروی کار 

ای برای امرار معاش داران، وسیلهو فرهنگی، و استثمار شدن مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایهاداری 
ها و های امپریالیستهای اساسی کارگر بودن و متفاوت از تعریفی مولفهندارند. این تعریف دربرگیرنده

  1مرتجعان است.

مالکیت  بورژوازی از همان قرن نوزده دستخوش تغییر شده، اکثر اعضای آن شروع کردند به باختنخرده
موضوع را مارکس و انگلس با  ان.فروش نیروی کارشبا بگیر مزدبگیر و حقوقتبدیل شدن به خود و 

 طبقهى قشرهاى پایین »خوانیم: می« مانیفست حزب کمونیست»انگیزی دریافته بودند. در بصارت شگفت

                                                            

دی گفتارش را با جها ها که برای تحبیب جانیانهای رسانهسید مسعود استاد پوهنتون کابل و از قراردادی -1
ها یک تعریف دارند. کنیم، اینوقتی از کار و کارگر صحبت می»نماید: آغازد، کارگر را چنین تعریف میصلوات می

از «( رسانی افغانستانشبکه اطالع»)سایت « کار و میل به کار باشد. توانکارگر کسی است که دارای نیروی کار، 
بداهلل و قانونی و... های سیاف و محقق و عد از آنجایی که خود و اعضای دارهپوش آقای مسعودید جنایت و خیانت

فهمد و به خاطر همداستانی فهمد یا مینمی« استاد»اند! « کارگر»دارند پس تپیک « کار»توان و میل مفرطی به 
وان آنان شاید روزانه رخگوید که احسان بیات، خانجان الکوزی یا تبهکاران جهادی و اوباش دور دستبا حاکمان نمی

روش نیروی به حفظ و بسط ثروت و قدرت خودشان است و نه ف« میل»کنند که از روی « کار»ساعت هم  ۲۰
شته باشد خود را مکلف به دا ، اگر سر در آخور مافیا«استاد پوهنتون»ماندن. وقتی یک فرد ولو  زنده کار شان برای

 پندارد.سان می ارگران را با دشمنان کارگران یکترین حقایق دیده و کیا تحریف بدیهی انکار
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همه به صفوف پرولتاریا  -وران و دهقانانکوچک، کسبه و رباخواران کوچک، پیشه انصنعتگر- متوسط
صنعتى رسا بزرگ هاى ر ساختن بنگاهیبراى دا اناى بدان سبب که سرمایه کوچک آنعده پیوندند.می

مهارت شغلى آنان در قبال  که اى براى آنآیند و عدهداران بزرگ برنمینیست و از عهده رقابت با سرمایه
سان از تمام طبقات اهالى افرادى در زمره پرولتاریا وارد  بدین .شودارزش میوسایل جدید تولید بى

 «.شوندمی

تری یافت؛ شعب پس از جنگ دوم جهانی و با انقالب علمی و فنی، جریان پرولتریزه شدن آهنگ سریع
ولتاریا نماند. منحصر به پرفزوده گشت و طبقه کارگر جدید به میان آمد، به تعداد کارگران ذهنی ا

 «سفید یخن» و «بیآ یخن» به را شناسان و اقتصاددانان بورژوا با تمسک به این واقعیت کارگرانجامعه
ی دارسرمایه لتاریا از جامعههای طبقاتی را پوشانیده، وانمود سازند که پروکنند تا تفاوتمی و امثالهم تقسیم

درز مختلف  غلبا مشا گانبین استثمار شوندسفید گرفته، آبی را یخنبربسته، جای کارگران یخنرخت 
 آنان را متفرق سازند. صفوف  انداخته و

)منهای معلمان مبلغ و هواخواه جانیان(، کارکنان  داران، معلمانفروشان، تبنگهایی مثل دستگروه
ها، خدمتان هوتلداران، پیش، کراچیهان، شاگردان، دوبیها، محصالها، استادان، پرسنل شفاخانهرسانه

مدیریت  از-رتبه ادارات دولتی و خصوصی ها، کارمندان پایینرانندگان، خیاطان، هنرمندان، سلمانی
رانان، ، تکسیآالتماشین کارانها، فرهنگیان، ترمیمتکنیسین طبیبان غیرمتخصص، ،-پایین به عمومی
 انداررستوران داران وچایخانه دوزان،ها و بوتران، مچیگکسبه، آرایش ها،مستریفروشان، روزنامه

خطا و مغایر توسعه و  هانامیدن، مارکسیست شهری بورژوازیخردهو... را  داران،کوچک، باغبانان، غرفه
 نیستند، یدوسایل تول مالک که را بگیران و مزدبگیراناین حقوقوحدت کارگران دانسته و بر آن اند که 

کنند، سهم شان از ثروت اجتماعی اندک می یا یدی زندگی فکری کار نیروی استثمار و فروش بدل در
 خطاب استالین چنانچه نباید است، در پروسه کار و تولید دخالتی نداشته و دایما با خطر بیکاری مواجه اند،

دید  نیرویی و  «نوسان در ضدانقالب و انقالب بورژوازی و پرولتاریا بین» ابد تا گفتمی هامنشویک به
ا نهایت و داریسرمایه از در بریدن چون پیش براند به را نوین دموکراتیک انقالب تواندنمی هرگز که

اگر تولید بدون دانش و  .زحمتکشان )کارگران غیر مولد( صف در شمرد نیرویی ، بلکهلنگدمی امپریالیزم
های یادشده را فتق امور اداری روزانه و... قابل تصور نیست پس گروه ن خدمات صحی، رتق وهنر، تامی
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 ۲نباید از مقوله کارگران خارج دانست.

رگران در دنیا بالغ بر سه باشد. تعداد کابنابر آنچه گفتیم تعداد کارگران نه در حال کاهش بلکه افزایش می
ز نظر شرایط کار و دهد. البته امی تا کنون نشان 1۹۷5است که افزایشی بیش از دوچند را از  میلیارد

ن را در مبارزه سطح مزد و مزایا بین کارگران قشربندی وجود دارد که موقعیت و مواضع متفاوت آنا
ان، نگارروزنامه دانان،نماید. آن نویسندگان، هنرمندان، مترجمان، متخصصان، حقوقمشخص می

گیری به از موضع نصیب شده و عاری اجتماعی را ثروت بیشتری از فرهنگیان، استادان و... را که سهم
اند( یتکاران عرضه کردهستمگران اند )و در کشور ما اغلب خود را به دولت و جنا علیه نفع مردم و مبارزه

داران، ای، بانکهکومتی و رسانهایش شمرد. اینان در صف سیاستمداران حتوان قرین کارگر و آرماننمی
ی مذهبی دولتی و های موسسات تعلیمی، ماموران بلندرتبه اردو و پلیس و خاد، نهادماموران بلندرتبه

 باشند.و دشمن مردم می« نظام»گیرند که جزء و پاسدار غیردولتی و... قرار می

ها و مدافعان یزیونیستزی، ارتجاع، روتحول ماهیتی طبقه کارگر در اثر انقالب علمی و فنی، برای بورژوا
وانده و مدعی اند که باشد. اینان فاتحه طبقه کارگر را خامپریالیزم مستمسکی در حمله بر مارکسیزم می

یافته که باانقالب  انقالب علمی و فنی و اطالعاتی جانشین کار و کارگر شده، پرولتاریا نه فقط کاهش
اندوزی و تنعم شخصی ی شان ثروتو مسئله داده دست از را انقالب پیشتاز کردن هم وداع کرده، جایگاه

 است. 

العاده ابزار تولید شده و کارگران فکری را به کارگران مزدی انقالب علمی و فنی که موجب پیشرفت خارق
 دهد تا به ارتقای سطحبدل کرده، پرولتاریا را نیز از زیر فشار کار جسمی رهانیده و به آنان فرصت می

شان را امروز و فردا به مثابه تیوریک، فرهنگی و علمی خود پرداخته و نقش تاریخی اجتماعی و سیاسی
استثماری آنان کارگران فکری ادا کنند. تکامل کارگران از یدی به فکری خصلت و روحیه مبارزاتی ضد

                                                            

شورهای پیشرفته کی شغلی پرولتاریا بیشتر در هامسئله نزدیکی کارگران جسمی و ذهنی در محدوده موقعیت -۲
ستادان پوهنتون، صاحبان باشد تا افغانستان که کارگران و زحمتکشان از داکتران، اداری مطرح مییا متوسط سرمایه

 ها دور اند.فرسنگ و...ی ادارات های آموزشی، کارمندان باالرتبهها و کورسوهنتونمکاتب، پ
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نترول انحصارات را بر داری از یک سو کسرمایهانقالب تکنولوژیک تحت نظام  ۳را دگرگون نخواهد نمود.
نه داری پاسخ به نیاز و آسایش مردم از سوی دیگر چون هدف تولید سرمایهسازد و تر میجامعه محکم

افزایش بیکاری، ، را بهبود نبخشیده مردمهای زندگی کارگران و سایر بخشحداکثر سود است،  بلکه
کاهش روزمره دستمزد و سطح معیشت کارگران را به دنبال دارد که مبارزات طبقاتی گسترده و متداوم 

 باشد. کارگران در کشورهای امپریالیستی نتیجه منطقی آن می

رنجبران پرولتاریا و همه  و 4در کره زمین باشد نفر میلیارد ۳.6نفر برابر با دار و ندار  ۸تا زمانی که ثروت 
ی ثروت مرگ و زندگی برای تقسیم عادالنه اند، پیکارداران و کارفرمایان سلب مالکیت نکردهاز سرمایه

ی صدها میلیون زحمتکش کشورهای دربند، زده و مبارزههکذا وضع فلک. اجتماعی را پایانی نخواهد بود
های ی دربند دولتخواهران طبقاتی کارگران کشورهای پیشرفته را برای پشتیبانی عملی با آن برادران و

داری بدون پیوند ، آرام نخواهد گذارد. پیروزی مبارزه کارگران کشورهای سرمایه«شان»امپریالیستی 
ممکن نخواهد بود. جنبش اش های ستمکش جهان سوم بر ضدامپریالیزم و ایادیعملی با رزم توده

                                                            

داری را سرمایه حزب پیشاهنگ و کسی که امحای ،پال متیک اقتصاددان انگلیسی مخالف لنینیزم، بلشویزم -۳
از « پدر چپ نوین»دانست، با رد نظر هربرت مارکوزه ملقب به ولوژی بلشویکی مییمشروط به طرد و امحای اید

ارتباط به تجریدی بی مکتب فرانکفورت )که محصالن را به جای درآمیختن با پرولتاریا به غور و خوض در مفاهیم
را اش اسی و اجتماعیکرد و معتقد بود پرولتاریا در جامعه رفاه مدغم گردیده، اهمیت سیمسایل اصلی تشویق می

 سیاهیخن به کارگران قسیمارزه طبقاتی و انقالب پرولتری مطرح نیست( و تاز دست داده، رو به فنا بوده و دیگر مب
 بلکه نرفته یانم از خودکار هایسیستم عصر در هیچوجه به داریسرمایه نظام نویسد که تضادهایسفید مییخن و

 آن نقش و ترمستحکم و بهتر رفاه جامعه در را پرولتاریا موقعیت صنعتی پرولتاریای روزافزون جامعه به وابستگی
تسکیست و پرداز ترهری بریورمن نظریه .است کرده داری متبارزترسرمایهی هزدبحران جامعه سیاسی صحنه در را

تنها به کاهش  ( نوشت که انقالب علمی و فنی به خودی خود نه1۹۷4« )کار و سرمایه انحصاری»مولف کتاب 
جمعیت  %۹۰گسترانند... حدود طور روزافزون صف کارگران را می کارگران نمی انجامد بلکه کارکنان خدماتی به

 امریکا واجد مالکیت درامدزا نبوده و متکی بر حقوق و مزد اند.

 گرفته فزونی ترسناکی یاندازه به ثروت و فقر بین شکاف (،۲۰1۷ جنوری 16کسفام )آ آخرین برآورد بر بنا -4
شود باشد. در گزارش گفته میفقیر می بشریت از نیمی یعنی تن میلیارد ۳.6 ثروت با برابر میلیاردر ۸ ثروت. است

روتی در دست تعدادی چنان ثدالر در روز دارند، تمرکز یکچنان  ۲که وقتی یک نفر از هر ده نفر با درامدی کمتر از 
 آور است.قلیل موهن و شرم
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داری سرمایه-ی ران امریکا از دشمن اصلتر شدن درک کارگاستریت از ژرفنظیر تسخیر والبی
ترین زوایای ی کنترول فاشیستی بر خصوصیدهد. تَسری سایهو مبارزه علیه آن خبر می -امپریالیستی

جویانه کارگران را در امریکا های عدالتزندگی و کلیه ارتباطات مردم توسط مرکزهای جاسوسی، جنبش
 معرض در امریکا مردم شوروی اتحاد سقوط تا پیش سال ۷۰ بر بالغ از»تضعیف و تحدید کرده است. زیرا 

. کردمی احتوا را مکاتب درسی هایکتاب تا مادر شیر از که داشتند قرار ضدکمونیستی امانبی مغزشویی
 شده انتخاب آن بدون سیاستمداران و بود، وزیران ارشادات موضوع گفتند،می آنان به اشدرباره هاروزنامه

 («سو این به دوم جنگ از امریکا و نظامی "سیا" هایمداخله: کشتن امید» بلم )ویلیام« .توانستندنمی

 توانندنمی ریکاام مردم بر دولت فاشیستی یهاروش اعمال و نژادی تبعیض طبقاتی، تضاد اما این همه
کارگران  طبقاتی آگاهی مترقی امریکا یهاجنبش وها لنینیست-مارکسیست. بیاورند دوام دیگر سال هاده

 ۹۹ غرب کل و اامریک در وها دنبال خواهد شد سنودن وها مننگ یقهرمانانه برآمد. برندرا باال می
  .خروشید خواهند بازهمها درصدی یک علیهها درصدی

ها بر کشور شان وقوف مردم امریکا دیگر فریب نخورده و به طور فزاینده به سرشت واقعی امپریالیست
هایی از روی پرخون امپریالیزم امریکا در قبل از ورود به کاخ سفید، ظاهرا از زدودن لکهمپ اتریابند. می

که قدرت و گردانندگی اصلی امور امریکا اقتصادی  -نظامی مجتمعدولت پنهان و جهان سخن گفت. اما 
هایش حرف از مپ، نگذاشت او سرموییرارا در چنگ دارد، به قیمت دروغگو و ریاکار و بیشرم ثابت شدن ت

 مانند.ها از چشم امریکاییان پوشیده نمیاین افتضاح 5را عملی سازد. خارجی پیرامون سیاست

                                                            

 برانداختن به ما... بود واهدخ توام گذشته تهااشتبا از عبرت با باالخره که کرد خواهیم دنبال را نوینی سیاست ما» 5
 خواهیممی ما ازیر آشوب نه و است ثبات ما هدف... بخشید خواهیم پایان هادولت و هارژیم کردن سرنگون و

 داعش دادن شکست برای کوشش در ما با پیوستن به متمایل که کشوری هر با ما... کنیم بازسازی را خود کشور
 االمکانحتی دنبال هب کشورها سایر با مناسبات در... شد خواهیم همکار و شریک باشد، افراطی اسالم تروریزم و

مپ که انی ترسخنرا»، مایک ویتنی« ) .بود خواهیم نیت حسن و تفاهم صلح، از جدیدی عصر و مشترک منافع
 (۲۰1۷جنوری  1۹ ،، کونتر پنچ«هیچکس نشنید




