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 ٠٢می ٢٠١۵

در افغانستان چه می گذرد ؟
٢٧۴
به بھانۀ اول می روز ھمبستگی کارگران جھان
افغانستان کشوريست مستعمره – نيمه فيودالی که طبقۀ کارگر در پائين ترين سطح از رشد کيفی خود قرار دارد .عدم
موجوديت اتحاديه ھا و انجمن ھای کارگری پيشرو و مترقی باعث گرديده تا اين طبقه نتواند از حداقل امتيازات صنفی
خود برخوردار گردد؛ ساعات کاری کماکان طوالنيست ،امنيت شغلی وجود ندارد ،با بيمه ناآشناست ،قرارداد ھا
ناعادالنه امضاء می گردد و باالخره ظلم و تعدی سرمايه دار عليه کارگر بيداد می کند .طبقۀ کارگر که از لحاظ کمی و
کيفی رشد چندانی نکرده با مشکالت فراوانی دست به گريبان اند.
رشد ميکانيکی طبقۀ کارگر بعد از تجاوز اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا به يکبارگی تسريع گرديد و
با سرازير شدن ميليارد ھا دالر ،ھزاران دھقان مزارع شان را ترک و به سمت شھر ھا برای پيدا نمودن کار سرازير
شدند.
در حال حاضر تعداد اندکی از فابريکه ھای توليدی در واليت ھای ننگرھار ) ١٩٨فابريکۀ فعال و غير فعال(،
کندھار) ٢٠٧فابريکۀ فعال و غير فعال( ،بلخ ) ١٧١فابريکۀ فعال و غير فعال( ،ھرات ) ٣۶٢فابريکۀ فعال و غير
فعال( ،کندز ) ٣٧فابريکۀ فعال و غير فعال( و باالخره در کابل )پارک صنعتی پل چرخی و پارک صنعتی جمعه محمد
محمدی( جمعا ً به تعداد  ٣٢۶فابريکۀ فعال و غير فعال در حال استثمار شديد کارگران اند.
مجموعا ً در افغانستان اشغالی نزديک به  ٩۵٠فابريکۀ فعال و بيشتر از  ٣٠٠فابريکۀ غير فعال وجود دارند که صد ھا
کارگر بدون کوچکترين ايمنی مشغول شاقه ترين کار ھا اند.
اين فابريکه ھا در بخش ھای مواد غذائی ،مشروبات غير الکحلی ،ذوب آھن ،سامان آالت پالستيکی ،پاپوش ،مواد
شوينده ،کارتن سازی ،مواد ساختمانی ،پروسس سنگ ھای معدنی و تعميراتی ،مواد کيميائی ،زراعتی و غيره فعال اند.
ھمچنان تعداد زيادی از کارگران در سخت ترين شرايط در تونل ھای بزرگ معادن زغال سنگ با کمترين دست مزد
کار می کنند.
به دليل آمار ھای متفاوت از آدرس ھای مختلف ،دقيقا ً نمی توان تعداد واقعی کارگران صنعتی را در افغانستان اشغالی
مشخص نمود ،اما گفته می توانيم که در مجموع نزديک به ده ميليون افغان واجد شرايط کار اند .از اين تعداد نزديک به
 ۵٠درصد آنھا در بخش ھای مختلف زراعتی ،خدماتی ،ساختمانی ،توليدی وغيره با کمترين دستمزد مشغول کار اند و
بيشتر از  ۵٠درصد آنھا ،بيکار اند و يا ھفتۀ چند ساعت به کار ھای ساختمانی و غير ساختمانی دست می زنند.
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

چھارراھی ھای شھر ھای کابل ،ھرات ،بلخ ،ننگرھار ،کندز و کندھار روزانه پذيرای ھزاران کارگر ساختمانی اند که
ساعت ھا منتظر اند تا بلکه بتوانند کاری پيدا کرده و لقمۀ نانی برای فرزندانش به خانه ببرد ،اما به دليل بيکاری
گسترده عده ای اندکی از خيل کارگران ساختمانی روزانه موفق می شوند صاحب کار چند ساعته گردند و باقی ھمه
بيکار و با چھره ھای خسته و غمگين با دست خالی به طرف خانه ھای شان می روند.
در حال حاضر به گفتۀ رئيس جمھور دولت پوشالی بيشتر از  ٣۶درصد از توده ھای زحمتکش ما که جمعيتی باالی
 ١٠ميليون انسان را در بر می گيرند ،زير خط فقر )حداقل درآمدی است که برای زندگی در يک کشور خاص در نظر
گرفته می شود .خط بين المللی فقر يک دالر در نظر گرفته شده است .کسانی زير خط فقر در نظر گرفته می شود که
قادر به فراھم نمودن نياز ھای اساسی خود مخصوصا ً مواد غذائی نباشند( ،به سر می برند.
در افغانستان اشغالی ممنوعيت سنی برای کار وجود ندارد ،اطفال پائين تر از پنج سال ھم بدون کوچکترين ممانعتی به
کار ھای شاقه و سخت از جمله موتر شوئی ،شاگردی ،دستفروشی ،اسپندی ،گدائی وغيره دست می زنند .به گفتۀ
صندوق حمايت از کودکان افغانستان ،از يازده ميليون جمعيت زير  ١٨سال افغانستان ،ھمين اکنون نزديک به ٣٠
درصد آن روزانه بيشتر از  ٨ساعت به کار ھای سخت و شاقه مشغول اند.
جمعيت وسيعی از بيکاران کشور به ناچار صف ھای طوالنی طالبان جنايتکار و عساکر اجير دولت مزدور کابل را در
بدل دريافت معاش ،پر می نمايند و يا به عبارت ديگر از لولۀ تفنگ نان می خورند .روزانه ده ھا تن از فرزندان توده
ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان به نام طالب ،اردو ،پوليس و امنيت»ملی« به خاک و خون کشيده می شوند .افغانستان
اشغالی سرزمين پر از خون و باروت برای توده ھای درد ديده و زحمتکش مخصوصا ً طبقۀ کارگر آن مبدل گرديده و
ھيچ روزنه ای برای بيرون رفت از وضعيت کنونی ديده نمی شود و ھر روز بايد شاھد بدتر شدن اوضاع امنيتی،
اقتصادی و اجتماعی افغانستان اشغالی باشيم.
اول می روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان در حالی فرا رسيد که زندگی طبقۀ کارگر در افغانستان مستعمره – نيمه
فيودالی بدتر از سال ھای گذشته گرديده ،بيکاری بيداد می کند و ھر روز به لشکر بيکاران افزوده می شود.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

