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  شعله جاويد  
                          

  ناشر انديشه ھاي دموكراتيك نوين
  

  68   مي   2                ـھ  1347   ثور  12        پنجشنبه     شماره پنجم     
  

  تجليل روز بين المللي كار
  

ازآنجا آه آارانساني درجوار شرايط و مسايل آار در جريان نعمات مادي رول خيلي بارزي 
وازآنجا آه آار، فعاليت اجتماعي انسانهاست از ساليان دراز بدين سو در محافل  داشته

  روشنفكري و حلقه هاي آارگري روز اول ماه مي را بنام روز بين المللي آار برگزار مي سازند
در . درسير تاريخ رومي هاي عصر باستان در اول ماه مي جشن بهاره را تجليل مي نمودند 

اول ماه مي را سرآغاز هزار ساله تعيين آرد در سالهاي  1833درسال رت اوون انگلستان راب
اين روز در اياالت متحده آمريكا و آانادا با شور زايدالوصفي از  1884و  1883 – 1882

اولين آنگره بين الملل دوم و رهبر آبير آن ،  1889در سال . بدرقه گرديد  جانب گروه پيشروها
ازآن زمان تا حال در حلقه هاي . ز را بنام روز بين المللي آار شناخت منعقده پاريس اين رو

  . هم اين روز برگزار مي گردد آارگري و روشنفكري اآثرممالك سرمايه داري 
درافغانستان اين روز براي اولين بار درست در فرصتي استقبال شد آه حلقه هاي روشنفكر 

اي را در  –آي سي " سيا " دستگاه جاسوسي خواستند ضمن مظاهره اي ، عمال وخدام پيشرو 
گرچه در آنزمان . آشور ما افشاء نموده و در باره قحطي و بيكاري روز افزون شعار بدهند 

موانعي ايجاد آردند اما روشنفكراني آه  خوش خدمتان و آاسه ليسان ارتجاع در راه اين مامول
گسستني دارد نقاب ارتباط مستقيم و نا سرنوشت شان با رنجبران ، نيمه رنجبران ودهقانان آشور

  . را از چهره اين خادمان ارتجاع برانداختند 
ازآنجا آه آار وفعاليت الزمي انسان ها بوده و دراين جريان مواد طبيعي را براي رفع احتياجات 
خويش بشكل مطلوب درمي آورند وازآنجا آه آار يك ضرورت اجتماعي بوده و يك شرط غير 

  .يات انسانها ست ، بدون آار حيات انساني به ذات خود ناممكن خواهد بود قابل انكار ح
بدنيست دانسته شويم آه در تحت نام شرايط آار چيز هاي داخل مي گردد آه آار انسان باالي آن 

  . مثال چوب جنگل ويا معدن درعمق زمين . صورت مي گيرد 
در جمله . االي شرايط آار عمل مي آنند وسايل آار تمام اشياء هستند آه ذريعه آنها انسانها ب

درجمله افزار توليد تمام . وسايل آار بشكل پيشرفته از همه اولتر ابزار توليد نام برده مي  شود 
ناتراش تا ئي آه انسان در وقت آار ازآن استفاده مي آند قيد مي گردد يعني از اولين سنگ اشيا

  . ماشين هاي آوپي گر و خود آار امروز 
جا آه آار محصول نيروي عضالتي دماغي ، جسمي و عصبي آارگران است و ازآنجا آه ازآن

مايه ثروت است ، بلكه در تغيير و تحول ارتقاي انسان هم ) درجوار منابع طبيعي ( آار نه تنها 
نيمه رنجبران و  –، لذا الزم است به نيروي ايجاد گر رنجبران رول خاص و برجسته اي دارد 

  . ه آنيم آه جهان آار را رنگين ساخته و ساحه طبيعي را تزئين مي نمايند دهقاناني توج
خستگي ناپذير خويش وادي ها ، جلگه ها ، آارگران و دهقانان ملك ما در اثر عرق ريزي و آار

باغها ، ابنيه ، شاهراه ها ، پل ها ، بندها  وغيره وغيره را سرسبز و آباد ساخته و خود شان با 

ود  ر خ ز زنجي ار آزادي بج و در پيك ت

 .ي بردـچيزي  نخواھي  داد وخواھ

زد شس ه م اني را ك ـجھ ران ـ ج بيك ت رن

  .ت ــتس
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همه چيز را در اين دوطبقه آه بدون مبالغه . قت روز وشب را سپري مي سازند آمال رنج  ومش
طوري . اثر آار خالق خويش ايجاد مي آنند دور ازهمه چيز زندگي نموده و فاقد همه چيز اند 

پشته و آرآر باشرايط غير  آه ديده مي شود آارگران معادن ذغال سنگ در دره صوف ، آش
آار بوده و تاحال چندين بار در راه تامين وسايل راحت  صحي و قرون وسطايي  مشغول

آارگران و آانهاي الجورد . ديگران بصورت آتلوي جان هاي گرامي را از دست داده اند 
وياقوت و لعل وديگر سنگ هاي قيمتي همه به حال گرسنگي بسر برده و نيروي آار شان مورد 

  . فرستاده مي شود دستبرد ديگران قرار گرفته  و بطور قاچاق بخارج 
) نيم بند –خام ( آارگران پروژه هاي شاهراه هاي بزرگ براي تسريع حمل ونقل مواد مطلوب 

اتي را متقبل شده و بدون اينكه ملتفت خطرات امپرياليستها ومدافعين استعمار نوين چه زحم
ال از بيكاري اين آارگران فع. محتمله باشند جانهاي گرامي خود را فداي منفعت ديگران آردند 

آارگران فابريكه هاي گلبهار ، پل خمري ، فابريكه شكر . و بي تكليفي خويش در عذاب اند 
، فابريكه خانه سازي ، آارخانه هاي منطقه صنعتي آابل ، ميدان بغالن ، فابريكه صنعتي قندز

اعد رنج هوايي آابل و قندز ، پلي تخنيك و غيره وغيره در زير آار طاقت فرسا وشرايط نا مس
مزد اين آارگران خيلي قليل . زيادي را متحمل شده و خساره هاي بيش از حد را متقبل شده اند 

اگر . است آه نمي توانند بجز بخور ونمير ديگر حوايج ضروري زندگي شان را مرفوع سازند 
در فابريكه پلخمري وضع آارگران را از نزديك مورد مطالعه قرار دهيم عالوه از تحقير و 

زودرس پيري و مرگ  -اهانت بيشمارآارفرمايان شرايط ناگوار آار هم موجب خستگي  
  . آارگران مي گردد 

درقطار آارگران اطفال خورد سال زنان رنجور ومردان آهنسال هم وجود دارند آه همه 
بانيروي آار خويش به ثروت سرمايه داران تزئيد مي بخشند اينها به دو گروپ در دونوبت 

نام ، ب. ساعته محكوم به آار اند و هر دو گروپ از شعاع آفتاب جهان تاب محروم اند دوازده 
بيمه اجتماعي آه . بيمه صحي وجود دارد آه بيشتر از آن مامورين عاليرتبه استفاده مي آنند 

  . اصال وجود ندارد امراض مختلف در بين آارگران شايع است 
نيروي آار مصرف شده شان را قيقت قسمتي از مزدي آه به آارگران پرداخته مي شود در ح

  . جبيره مي آند و قسمت ديگرآن به نفع صاحبان فابريكه به يغما برده مي شود 
آارگران ما بايد بدين امر ملتفت گردند آه با فروش نيروي آار خويش نمي توانند قيمت حقيقي 

مزد واقعي وحقيقي را بكف يعني در بدل آاري آه انجام مي دهند . مطاع خويش را بدست آرند 
روشن است آه در شيوه توليد سرمايه داري نيروي آار هم ارزشي دارد آه مانند . نمي آورند 

ارزش نيروي آار آه به پول تعويض مي گردد قيمت آنرا مجسم ساير آاال ها بفروش ميرسد 
عريض و  بدست آمده صاحبان فابريكه هايساخته و به شكل مزد جلوه مي آند اآثرا ثروت 

تكامل ) ماشين آالت ( طويل از سبب نپرداختن مزد اصلي آارگران بوده و هر قدر افزار توليد 
مورد تاخت و تاز سرمايه دار قرار مي ) مزد ( مي آنند بهمان اندازه نيروي آار آارگران 

ار نبايد فراموش آرد آه اساس طرز توليد سرمايه داري بردزدي نيروي آارآارگران استو. گيرد
ميدانيم آه وسايل آار هرقدر متكامل و مغلق شوند بدون نيروي آار چيزي را بميان آورده . است 

نمي توانند براي اينكه جريان توليد نعمات مادي سربراه گردد بايد نيروي آار با وسايل آار يكجا 
  . شود 

صورت خيلي ازين جا معلوم مي گردد آه سرمايه دار در عصر آنوني با ماشين آالت مغلق ب
  . ماهرانه ازنيروي آار ايجادگر آارگران برثروت و قدرت خود مي افزايد 

نيمه رنجبران و دهقانان در حال حاضر در تحت شرايط ناگوار  –به هر حال رنجبران 
عدي زندگي مي آنند آه جز از فاقه گي ، برهنگي ، دربدري ، پيري قبل از وقت ، مرگ ونامسا

نمي آورند ودر مقابل به يمن همت خويش وسايل راحت وعيش و زودرس حاصل ديگر بدست 
روز بين المللي از ين فرصت نيك استفاده آرده به تقويت . طرب ستمكاران را مهيا مي سازند 

   - : آار آارگران مبارز را به نكات مهم حياتي متوجه مي سازيم 
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مختلف دوستي ، اعتماد  مصالح آارايجاب مي آند آه بين رنجبران آشورهاي مختلف در ممالك
و محكمترين اتحاد وجود داشته باشد ، چه هواداران مالآين و سرمايه داران سعي دارند 
آارگران را از هم جدا آنند و نفاق و خصومت ملي را تشديد سازند ، تا آارگران را ناتوان 

  .ساخته و قدرت سرمايه را تحكيم نمايند 
است ، براي غلبه برآن اتحاد بين المللي آارگران و برادري ازآنجا آه سرمايه نيروي بين المللي 

  . بين المللي آنها الزم است 
به مشت ناچيزي امپرياليستهاي ملل رنجبران نبايد فراموش نمايند آه سرمايه داري جهان را 

ستمگر وعظمت طلب و آامل الحقوق و ممتاز واآثريت عظيم ملل ستمكش ووابسته ونيمه 
  . حقوق غير مساوي تقسيم آرده است وابسته و داراي 

بايد بخاطر داشته باشيم آه درحال حاضر صدها هزار آارگر ، دهقان و نيمه رنجبران در بدر، 
حكم توتيا را  و دهقانان–آارگران  براي  گرسنه و برهنه در مالء عام ته وباال مي دوند آزادي

  .دارد 
نيمه رنجبران ودهقانان بدين نكات  –ان براي بدست آوردن آزادي و حفظ آزادي حقيقي آارگر

   : توجه نمايند 
اي آارگراني آه درين فرصت در زندان آارتوان فرسا و زندگي نيمه گرسنه وفقر شديد 
محكوميت عالج آينده اي بيمناك اوالد خود را نمائيد مبارزه پيگير ومداوم آنيد چه درراه مبارزه 

دست نخواهيد داد و دربدل آن جهاني را آه خود  به جز زنجير هاي اسارت چيز ديگري را از
  . ساخته ايد بدست خواهيد آورد 

بايد ملتفت شد آه اين تبديل آار بنده وار بكاربراي خود ، آه بزرگترين تعويض آار براي بشر 
است بدون تصادم و اعمال جبر نسبت به مفتخواران سخت ريشه و آستان بوسان شان صورت 

  . گرفته نمي تواند 
آارگران ودهقانان تهيدست و نيمه رنجبران آه در اثر آار مشقت بار ساليان دراز براي استثمار 

مي دانيد  شده ايدگران و تحمل تحقيرها وهتاآي هاي بيشمار از طرف آنان و احتياج شديد آبديده 
  . آه براي درهم شكستن مقاومت استثمار گران تدبير الزم است 

را فراموش نكنيد آه شما به نيروي دانش نيازمنديد بيش از حد داريد آارگران توانا اين موضوع 
وبا  –چه به آمك دانش خواهيد توانست سرمايه داراني آه نفع ايشان با غارتگري حكمراني 

  . حكمراني غارتگري است دگرگون سازيد 
يق سياسي بايد بخاطر بسپاريد آه هدف توده هاي آارگر و دهقانان ونيمه رنجبر از دگرگوني عم

  . تامين آزادي ، نان ، مسكن و زمين است 
ميليون ها زحمتكش را بدنبال خود مي برند و با نهايت اشتياق افتخارجاويدان بر آسانيكه اآنون 

   . در نخستين صفوف در فش آار گام بر ميدارند 
  

  "پايان "
  

  اساس ارزش چيست ؟
  

اليي بپرسيم چرا آرباس مي بافي در اگرازدهقاني بپرسيم چرا غله مي آاري ويا اگراز جو
جواب مي گويند ، براي اينكه انسان ها براي رفع بعضي از نيازمندي هاي خود به اين چيز ها 
احتياج دارند و من نيز با استفاده مستقيم ومبادله آن قسمتي ازنيازمندي هاي خود را رفع مي 

  .سازم 
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ل آار اين امر قابل اهميت است آه بايد ازاين جواب ديده مي شود آه در نظر اول درهر محصو
اين خاصيت محصول آار را آه . محصول مذآور قسمتي از نيازمندي هاي بشري را رفع نمايد 

  . باعث رفع يكي از نيازمندي هاي بشري مي گردد بنام ارزش استعمال آن محصول ياد مي آنند
رفع ميكند ارزش استعمال مثال ارزش استعمال گندم دراين است آه احتياج غذاي بشري را 
  . آرباس دراينست آه در رفع نيازمندي پوشاك بشر مفيد واقع مي شود 

اآنون اگر به جوابي آه دهقان وجوال براي ما داده خوبتر توجه آنيم ديده مي شود آه غله و 
يعني چنانكه خود دهقان وجوال گفته اند مي . آرباس داراي خاصيت مهم ديگري نيز هستند 

. با مبادله آن آاالي ديگر بدست آرند يعني غله وآرباس با آاالي ديگري مبادله مي گردند توانند
مثال در " اگر به تمام معامالتي آه بين دارندگان آاالي مختلف صورت مي گيرد توجه آنيم  

ديده مي شود آه يك نوع ارزش استعمال به نوع ديگر آن مبادله مي " مبادله گندم با آرباس 
مثال يك سير گندم با دومتر " ين قدرت يا توانايي يك آاال را آه در يك تناسب معين آمي ا. گردد

  .مي نامند "  مثال گندم " با آاالي ديگر مبادله مي شود ارزش مبادله آاال ي اولي " آرباس 
نخست از همه تناسبي است آه درآن مقدار يك نوع معيني " يا ارزش " بنابراين ارزش مبادله 

چنانكه يك سير " استعمال به يك مقدار معين نوع ديگر ارزش استعمال مبادله مي گردد ارزش 
در نگاه اول اين تناسب آمي آه بوسيله آن آاال ها مبادله مي شوند " گندم به دو متر آرباس 

ان قابل مالحظه اي تحت اتفاقي وتصادفي بنظر مي رسد ، اما در واقع هم آنها در يك زم
سطح وسطحي معين نوسان مي ي گردند ولي در واقع اين تغييرات در حوالي يك نوسانات واقع م

  . آنند 
  . اآنون ببينيم آه چه چيزي تناسب آمي مبادله آاال ها را تعيين مي آند 

آنها داراي خصلت مشترآي باشند و بايد اين خصلت هرآسي ميداند آه براي مقايسه دو چيز بايد 
  . ثال اين سنگ دروزن مساوي به دو خريطه سمنت است قابل اندازه گيري باشد طور م

دراين مقايسه سنگ وخريطه هاي سمنت خصلت مشترآي دارند وآن خصلت مشترك وزن آنها 
  . است 

اين خصلت قابل اندازه گيري بوده و بعداز توزين اين حكم را صادر مي آنيم آه سنگ بقدر دو 
  . خريطه سمنت وزن دارد
يك سير گندم  با دومتر آرباس قابل مبادله است چنين معني مي دهد آه  اما وقتي مي گوئيم آه

اآنون جستجومي آنيم آه آدام خاصيت مشترك اين . اين دو آاال نيز خصلت مشترآي دارند 
  .دوآاالي مختلف را قابل مقايسه ساخته است 

جم و ديگر خاصيت نه وزن ، نه حجم و نه محكمي است زيرا گندم وآرباس داراي وزن ، حاين 
خواص مختلف اند آيا اين خاصيت مفيديت اين دو آاال هست ؟ نه ، زيرا استعمال آنها آامال 

اما اگر خوب دقت آنيم ديده مي شود آه آاال هاي باارزش هاي استعمال آامال . متفاوت مي باشد 
مختلف تنها داراي يك خاصيت مشترك مي باشند اين خاصيت عبارت از اينست آه همه 

" گندم و آرباس "  اين خاصيت آه هردو . والت اجتماعا الزم آار نمايندگي مي آنند محص
بوسيله آار بشري توليد گرديده اند حقيقتا خاصيت مشترك آنها را تشكيل ميد هد برعالوه اين 
خاصيت قابليت اندازه شدن را دارد ، زيرا آار بوسيله مقدار زماني آه در تهيه آاالي مشخص 

  . ، اندازه مي گردد د مصرف مي شو
بنابراين مقدار آاري آه در توليد آارها به مصرف مي رسد ، تناسب هاي را آه در آنها اشياء به 

  . يكديگر مبادله مي گردند ، تعيين مي آند 
آاري آه در توليد آاال ها به مصرف مي رسد ماخذ روابط مبادله را تشكيل مي دهد واين امر با 

يعني با مقدار " مثال اآثر آاالهاي آه درگذشته قيمت گران داشتند . دارد حقايق روشن ، تطابق 
بعد از تكامل ورشد تكنالوژي از قيمت افتادند ، زيرا تكامل تكنالوژي " زياد آار توليد مي شدند 

   .مقدار آاري را آه براي توليد آنها الزم بود آمتر ساخته است 
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ساند آه تازماني آه مبادله به حيث يك پديده بي اهميت مطالعه اقتصاد ما را به اين نتيجه مي ر
محصوالت درتناسب هاي اتفاقي مبادله مي گرديدند ، اما زمانيكه مبادله وسعت . تلقي ميگرديد 

پيدا نمود وضعيت تغييرخورد اين تناسب ها مبادلوي اآثرا طوري بر قرار مي گردند آه در آن ، 
  . ر آاالباشد مطابق مقدار آار مصرف شده دمبادله 

  . بنابراين مقدار آار مصرف شده در يك آاال اساس ارزش مبادله آن آاال را مي سازد 
بعبارت ديگر آاري آه در يك آاال تجسم يافته يا متراآم گرديده ارزش آن آاال را بوجود مي 

  . است مبادله آاال ها طبق آاري آه در توليد آنها مصرف گرديده يك قانون توليد آاال . آورد 
  . در مورد ارزش نيروي آار ، آارگران نيز صادق است " آه فوقا شد " تعريف ارزش مبادله 

ميدانيم آه انسان تنها زماني توانايي آارآردن را دارد آه بزندگي خود ادامه داده بتواند يعني 
را تامين  بخورد ، لباس بپوشد ، سقفي باالي سرداشته باشد ، بعبارت ديگر احتياجا ت حياتي خود

  .تامين ضروريات حياتي آارگر براي ادامه فعاليت نيروي آار ، آارگر الزم است . آرده بتواند 
مانند نان ، " اما در نظام سرمايه داري آليه اشياييكه رفع نيازمندي هاي انسان را مي نمايند 

قدار معين آار ذخيره در توليد تمام اين اشياء يك م. آاال ناميده مي شوند " لباس و مسكن و غيره 
  . شده آه در ارزش آنها تظاهر مي آند 

بنابراين ارزش نيروي آار به حيث آاال مساويست به ارزش آاالئيكه آارگر براي ادامه حيات و 
بعبارت ديگر ، ارزش نيروي آار عبارت است از . حفظ استعداد آار خود بآن ضرورت دارد 
صاحب نيروي آار الزم است بنابراين اساس ارزش  ارزش وسايل معيشتي آه براي ادامه حيات

  .مبادلوي يا ارزش هر آاال بشمول نيروي آار مقداري آارمصرف شده در توليد آن چيزست
  
  

  س –دآارگر . د 
  

  بزگرته خطاب
  وڅدابيگاري تر          وڅبزگره تاته وايم ستا خواري تر 

  
  ته آوي آار مدام په تودو دشتو باندي 

  په نيمو شپو بانديمكي اوبو ځته آوي 
  به باندي ږيوي د غم تل په وټـــي پيړته و

  ان ورآوي په دي آرزو بانديځآخر په 
  وڅتردابيگاري   وڅتربزگره تاته وايم ستا خواري           

  ي ړي بل خواآوچينيان ژاډوډيوي خوانشته 
  ي ړه د انسان ژاړستا دحال د پاره ز

  ي ړمكي آسما ن ژاځستا د غم او خواري 
  ي ړوانان ژاځه ړان د پاره واد غريب

  وڅتردابيگاري   وڅتربزگره تاته وايم ستا خواري           
  كي شراب خائنان ځوله زور وټــستادم

  وي تعميرانړودي جوــږپه شكلوتوروتي
  كلو انجونوحان سره سيل دپغمانښي ړو

  ان ورآوي په ارمان ځي پسي ته ډوډدوچ 
  وڅتريگاري داب  وڅتربزگره تاته وايم ستا خواري            
  وړي آړي چه موژ او تاسي عهد وپيمان جوځرا

  وړي آړون نوي جهان جوډپه اتحاد او گ
  وړي آړي قيامت په دشمنان جوړدغه ن
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  وړي آړتلي افغانستان جوښــه غښستره 
  وڅتردابيگاري   وڅتربزگره تاته وايم ستا خواري 

  
  

  دكتور ھادي محمودي 

  مبارزه سياھان در آخرين تحليل

  طبقاتي استمبارزه 
  

سياهپوستان آمريكايي ، از طرف  منفيرهبر مقاومت " مارتين لوترآينگ " چندي پيش ، 
بدنبال اين رويداد ، موج خشم و نفرت عميق . پرست آمريكايي بقتل رسيد  فاشيست هاي نژاد

م وديرينه سياهان آمريكايي بشكل مبارزات آتشين و قهرمانانه عليه ظلم و بيداد گري امپرياليز
دربيش از پنجاه شهر ، سياهان آمريكايي ، دست . آمريكا ، سرتاسر اياالت متحده را فرا گرفت 

 امل امارات را طعمه حريق ساختند به مبارزات آتشين زده و در برخي از شهر ها بالك هاي آ
دولت اياالت متحده براي سرآوبي ايشان ناچار به فرستادن عساآر گارد ملي شده ، پنجاه هزار 

  . عسكر مسلح مامور فرونشاندن اين مبارزات عادالنه شد 
سياهپوستان ،طرفدار شيوه مبارزه مسالمت آميز و    منفيرهبر مقاومت " مارتين لوترآينگ " 
دربرابر ظلم وخودسري امپرياليستي برسياهپوستان بود يعني مبارزه منفي " عدم توسل به زور "

، وي سعي مي نمود تا سياهپوستان را ازتوسل به مبارزات عادالنه وموثرعليه ظلم و بيداد گري 
امپرياليزم آمريكا ، مانع گردد ، ولي حقايق نشان داد ، اين خود امپرياليستهاي آمريكايي اند آه 

را دردستورروزقرارمي دهند و نخست دست به خونريزي مي مبارزات آتشين وعادالنه سياهان 
  . قرباني تشدد وزورگويي امپرياليستي شد" عدم تشدد"ياست مبلغ س"مارتين لوترآينگ " .زنند 

چرا سياهان بر ضد امپرياليست هاي آمريكايي دست به مبارزه زده اند ؟ ماهيت مبارزات 
دارد ويا " نژادي " آيا اين مبارزات محض جنبه سياهان عليه امپرياليزم آمريكا چگونه است ؟ 

  اينكه داراي خصلت طبقاتي است ؟ 
 1619دراوايل قرن هفدهم ، زمانيكه اياالت متحده امروزي مستعمره انگلستان بود ، در سال 

بازرگانان هلندي بيست نفر سياهپوست آفريقايي را بعنوان غالم به مستعمره براي نخستين بار ، 
از آن تاريخ به بعد تا ختم نيمه اول قرن نوزدهم تجارت غالمان سياهپوست . ند مذآور فروخت

با زرگانان  .آمريكايي درآمريكايكي ازپردامنه ترين رشته هاي تجارتي دنياي جديد بشمارمي آمد 
انگليسي ، هلندي وهسپانيايي آشتي هاي خود را از مشروبات الكلي ارزان قيمت پرآرده به 

ي رفتند وبار خويش را با سياهان آه طوايف فاتح آفريقايي اسير نموده و براي سواحل آفريقا م
فروش به ساحل آورده بودند معاوضه مي آردند در مستعمرات بريتانيا در آمريكاي شمالي 

حالجي ماشين  1793غالم سياهپوست وجود داشت چند سال بعد از اين تاريخ در سال  230000
و زرع پنبه در  آشتاين رويداد سبب ترويج بيسابقه . اختراع شد  و پاك آردن پنبه در آمريكا

براي آشت . اياالت متحده و صدور آن به آشورهاي صنعتي اروپا مخصوصا انگلستان گرديد 
استفاده از غالمان سياهپوست بسيار مناسب بود ، زيرا درتمام طول سال مي شد آنها را پنبه ، 

ت ، اين بود آه تعداد غالمان سياهپوست به سرعت رو بكار توان فرسا ي بدون مزد واداش
به تناسب . رسيد  1860به چهارميليون نفر در سال  1790درسال  698000بافزايش نهاد واز 

افزايش احتياج به غالمان سياهپوست قيمت آنها نيز در آمريكا فزوني يافت ، در اوايل قرن 
و در حدود . دالر رسيد  800لر بود سپس به دا 300هفدهم قيمت يك غالم سياهپوست در آمريكا 

تعداد بيشتر سياهان آفريقايي در اياالت جنوبي آمريكا ، دالر باال رفت  2000به  1860سال 
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كا ، مخصوصا ويرجينيا و آاروليناي سكونت داشتند ، علت اين بود آه اياالت جنوبي آمري
غالمان . اج بيشتر داشت جنوبي مناطق زراعتي بوده و مخصوصا آشت پنبه و تنباآورو

سياهپوست براي مالآين جنوبي نه فقط سرمايه گرانبهاي بلكه از عوامل الزمه توليد ثروت 
تعداد سياهپوستان بيشتر از  در برخي از اياالت جنوبي در قرن نوزدهم ، حتي. بشمار مي رفتند 

رجه اول ، هريك بيش در اياالت جنوبي دوهزار خانوار مالك د در قرن هژدهم ،. ها بود  سفيد
هزار خانوار مي شدند ،  200از يكصد غالم سياهپوست داشتند ، مالآين درجه دوم آه مجموعا 

وضع زندگي اين غالمان فوق العاده رقت بار . تا يكصد غالم سياهپوست داشتند  20هريك از 
ا عصباني مي استفاده از شالق چرمي معمول بود، فقط اگر مالك خشمگين و ي. واسف انگيز بود 

شد، غالم سياهپوست را به شالق مي بست و يك غالم سياهپوست متهم ، حق دفاع از خود را 
لباس شان ژنده و آلبه هاي شان آثيف بود ، اگر زن سياهي از طرف مالك خود مورد . نداشت 

بيشتر مورد شكنجه و " جرم " تجاوز قرار مي گرفت ووي از خود دفاع مي آرد ، بعنوان اين 
عذاب قرار مي گرفت ، مالكين سياهان را لخت آرده و مانند حيوانات اعضاي بدن و دندان ها ي 

ورود غالم قانونا در آمريكا ممنوع شد،  1808در سال . شان را قبل از خريدن معاينه مي آردند 
وه باوجود آن بازرگانان انگليسي آمريكايي به تجارت برده در آمريكا ادامه مي دادند و عالولي 

به " آنرا " سياهپوستان پرداخته و " پرورش و تكثير" برآن مالآين در اياالت ويرجينيا به 
  . مي آردند " صادر" اياالت ديگر 

 1712در سال . سياهان از همان آغاز ورود به آمريكا عليه ظلم و بردگي به مبارزه برخاستند 
دست به قيام زدند ، ولي پيش از انجام  سياهان برده شهر نيويوريك عليه بيداد گري و ظلم بردگي

  . سياهان در ايالت ويرجينيا شورش آردند  1820قيام سرآوب شدند در سال 
آنها به پست ترين وپر مشقت ترين . درحال حاضر سياهپوستان آمريكا تقريبا دو ميليون نفر اند 

دوم ويك سوم  مزد آنها يك. قرار دارند آارها مصروف و درمعرض اسارت و ستم و تبعيض 
در بسياري . مزد سايرين بوده و بزرگترين فيصدي بيكاران را سياهپوستان تشكيل مي دهند 

سايرين در يك مكتب درس بخوانند ،  بااياالت مخصوصا در اياالت جنوبي سياهان نمي توانند 
ه امپرياليستهاي اياالت متحد. در يك رستورانت غذ اصرف آنند ، در يك سرويس سوار شوند 

جمعيت هاي فاشيستي نژاد پرست تشكيل داده اند آه لجام گسيخته سياهپوستان را تعقيب نموده ، 
  . شكنجه داده و بقتل مي رسانند 

دراثر اين چنين ستم ها و اهانت ها است آه سياهپوستان مجبور به مقاومت و مبارزه گرديده اند 
. ادي پيشرفت هاي بزرگي نموده استطي سالهاي اخير مبارزات توده اي سياهپوستان بخاطر آز

عليه ممانعت از ورود " ارآانساس " در اياالت " ليتل روك " سياهپوستان شهر  1957در سال 
به مكاتب به مبارزه بر خاستند ، مقامات حكومتي براي سرآوبي آنها به نيروي آودآان شان 

در بيش از  1960در سال  .نظامي متوسل گرديده و حوادث خونين و فجيع را روي آار آوردند 
ايالت ساهپوستان بر ضد ممانعت از ورود سياهان در رستوران ها ومغازه ها تظاهرات  25

سياهپوستان بر ضد ممانعت از مسافرت سياهان در  1961در سال . بزرگي بر پا آردند 
ي مي سي س" سياهپوستان در اياالت  1962در سال . قطارهاي سفيدها دست به مبارزه زدند 

بخاطر ورود محصلين شان در مدارس عالي به مبارزه پرداختند آه از طرف حكومت " پي
" ايالباما " در اياالت " برمينگام " درشهر  1963در سال . محلي با خونريزي سرآوب شد 

ميتنگ هاي وسيع زدند آه به توقيف هاي سياهان عليه تبعيضات نژادي دست به مظاهرات و 
در همين سال رهبر سياهپوستان . اي از جانب حكومت ايالتي منجر گرديد  دامنه دار و وحشيانه

اين عمل سبب . بيرحمانه به قتل رسيد " مي سي سي پي " در اياالت " گاراوس مد" بنام 
 28جوشش آين و نفرت سياهان گرديده و با جرئت و قاطعيت بيشتري به مبارزه برخواستند در 

طي سه ، چهار . واشنگتن تشكيل گرديد  هزار نفري بسوي  250آگست همين سال راه پيمايي 
سال اخير مبارزات سياهپوستان بازهم بيشتر قاطع و موثر شده و به نحو روز افزون با مبارزات 

در . زحمتكشان آمريكا و مبارزات خلقهاي محكوم آسيا ، آفريقا و آمريكاي التين پيوند يافته است 
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قريبا سرتاسر اياالت متحده را بشمول شهر واشنگتن فرا مبارزات سياهپوستان ت 1967سال 
آنها با شدت در برابر زور و جبر غير عادالنه ، زور و جبر عادالنه بكار برده و مشت  . گرفت 

با تناسب اوجگيري مبارزات عادالنه سياهان ، سيماي پليد امپرياليستهاي . را با مشت پاسخ دادند 
ه شده بود ،  چون دژخيمان پوشيد" آزادي ، برابري و برادري " آمريكايي آه با نقاب باصطالح 

خلقهاي زحمتكش جهان بيش از پيش به اين . دد صفت فاشيست بر همگان آشكار مي شود 
سيستم لعنتي استعمار و امپرياليزم آه باسارت وخريد وفروش :  " حقيقت پي مي بردند آه 

  " . اهپوستان به پايان خواهد رسيد سياهپوستان رشد آرد مسلما به آزادي نهايي سي
حقايق نشان مي دهد آه مبارزه سياهپوستان عليه ظلم وبيداد گري شكل نژادي داشته ، بلكه از 
همان آغاز ورود سياهپوستان به آمريكا داراي ماهيت طبقاتي و عليه استثمار و بردگي بوده 

ك نموده و از مبارزات سياهان زحمتكشان آمريكايي بطور روز افزون اين واقعيت را در. است
اخيرا محصلين آمريكايي به طرفداري از . عليه امپرياليزم و تبعيض پشتيباني مي نمايند 

مبارزات سياها ن دست به اعتصاب زدند و همچنان آارگران آمريكايي بطرفداري از برادران 
سياهپوستان در مبارزه . هم زنجير سياه خويش مظاهرات و اعتصابات بزرگي بر پا داشتند 

از . آمريكا عليه امپرياليزم و تبعيض بيان فشرده ستم و استثمار طبقاتي در قالب ملي مي باشد 
آنجاي آه سياهان محرومترين بخش آارگران آمريكايي را تشكيل مي دهند ، مبارزات آنها در 

زون طبقه مقدم ترين صف مبارزات طبقه آارگر آمريكا قرار داشته و مورد پشتيباني روز اف
مقامات حاآمه امپرياليستي آمريكا از يكسو . آارگر و توده هاي وسيع مردم آمريكا واقع مي شود 

به سرآوب خونين و وحشيانه مبارزات عادالنه سياهان بخاطر آزادي ورهايي از ستم ملي دست 
ياهان مي زدند واز سوي ديگر براي فريب دادن اذهان مردم به اصطالح اليه هاي حقوق مدني س

را در آنگره ملي به تصويب مي رسانند تا بدين ترتيب در اراده پيكارجويي و راسخ سياهان 
پوست آمريكايي بطور روز افزون آذب ولي جوانان رزمجوي سياه. رزمنده سستي ايجاد آنند 

 اين گونه نيرنگ هاي عوامفريبانه امپرياليستهاي آمريكايي را در يافته وبيش از پيش به اين اصل
معتقد مي گردند آه آزادي ايشان فقط از راه مبارزه بي امان و پيگير بر ضد امپرياليستهاي 

  . حاآمه تحقق مي يابد وبس 
درحال حاضر مبارزات دموآراتيك و نجات بخش خلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي التين آه در 

رزات زحمتكشان آمريكا راس آن مبارزه قهرمانانه خلق ويتنام قرار دارد ، از خارج ، و مبا
بخاطر آسب حقوق سياسي و اجتماعي آه در مرآز آن مبارزات سياهان بي بهره از حقوق 

امپرياليزم ( انساني قرار دارد ، از داخل ، ضربات خورد آننده اي بر پيكر دشمن مشترك خلقها 
قول پا " نديده اين ظفرنمون گام بر مي دارد ؛ پيكرناتوان و گوارد آورده  وبسوي آينده ) آمريكا 

  . در برابر اين دو سيل خروشان و نيرومند مسلما فرو خواهد ريخت " گليم 
  

  م  –م 
  

  گرداب مرگبار
  

بشر ، هزاران انسان متفكربراي بهبود زندگي بشر هرنوع وسايل درطول مراحل مختلف زندگي 
اما يكعده انسان هاي مرتجع .  تا توده بتواند از آن بطور دستجمعي استفاده آند. را ايجاد آرده اند 

ومفتخوار بزور تازيانه واستبداد ،جهت بهره آشي واستفاده نا مشروع طبقاتي خود آنرا بكار 
بيشرمانه و غير عادالنه حق مسلم مردم را به جيب ميزنند واستثمار شان  ميكنند . انداختند 

ت باردريا رنج آورتر مرتجعين براي رنجبران زندگي را از تالطم امواج خشمگين و هالآ
  . وپراضطراب تر ساخته اند 
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" رنجبران" آن برآئيم باهمه  ما ميتوانيم اين دردها را تسكين دهيم به شرطي آه در تجسس علت
  .متحد شويم ، و اعتماد به نفس پيدا آنيم 

د شرايط عيني اجتماع انديشه هاي نوين و مترقي را در جهت رهايي توده ها ازقيد اسارت استبدا
بميان آورد وصد ها وهزاران انسان پاك شرافتمند ، صديق ،  وطن پرست با قربان آردن خويش 

  . د و انرا با عمل پيشرو آميختن دو برگنجينه انديشه پيشرو افزودن اين تئوري را تكامل دادند
وقتي آارگران با شعور از حقيقت زندگي با خبرشوند ، براي رهايي خويش دست به مبارزه مي 

و فرياد مي آشند آه چرا اين زندگي زيبا را برما گرداب مرگبار ساخته ايد ؟ نيروي آار ما  نندز
را مقابل يك مقدار پول ناچيزي آه در بدل ساعت ها آار طاقت فرسا مي دهيد غصب مي آنيد و 

  . حق مارا جابرانه به تاراج مي بريد 
ا انسانهاي ديوصفت نجات يابيم و دنياي مابايد جهت احقاق حقوق خود مبارزه آنيم و از دست شم

  .نويني بيافرينيم 
  ناگفته نگذاريم اي صاحبان قدرت ؛

اعالم مي داريم آه اگر امروز شما زندگي را بر ما گرداب مرگبار ساخته ايد ، روزي فراخواهد 
   .ما پيروز مي شويم  پيروزي ما ناگذير است . رسيد آه ما هم مقابل شما ترحم نخواهيم آرد 

  
  

   باختري" مضطرب "                        بياد بود نخستين روز ماه مي   
  

  پرواز شاھين
  

  تواي فرزند رنج ، اي آارگر ، اي اختر روشن
  گناهت چيست درپهناي اين وادي درد انگيز          

  مگرموج وجودت را نباشد قدرت توفان؟
  به پا برخيزوبا اهريمن افسردگي بستيز          
  

*     *    *  
  " ساحل آرام " تالش گوهر هستي  مكن در

  آه اين ننگ است و ننگ پنجه زورآزماي تو  
  توموجي ، موج را بيمي نباشد از دل گرداب

  چسان در بند افسون آهن بستند پاي تو ؟  
  

*     *    *  
  چرا درآوره بيداد اين مشتي ستمگستر

  روان خويشتن سوزي وشمع غير افروزي  
  ن ددمنش بشكنطلسم شوم اين دون همتا

  آه اين بد گوهران را نيست سيري از زراندوزي  
  

*     *    *  
  خروشان موج رزم انگيز شو برخصم آتش زن

  به صد رزمندگي پيكار خونين را مهيا شو  
  مباد افسردگي روح تورا از خنجر بيداد

  را پذيرا شو) زحمت ( طلوع مهر عالم تاب   
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*     *    *  

  به پرواز آي ومستي آن  توشاهيني ، قفس بشكن ،
  آه برآزادگان داغ اسارت سخت ننگين است   

  مگراي آارگر ، اي پوررنج آخر نميداني 
  تالش زندگي در آارزار مرگ شيرين است   

  
  

  نامه از رنجبران
  

ماآارگران محروم از همه چيز فابريكه جنگلك از مدت ها به اينطرف يكسلسله خواسته هاي 
به آارفرمايان فابريكه ارائه نموديم به جز وعده هاي دروغ و ميان  معقول و مشروع خويش را

تهي چيزي نصيب ما نگرديد و آارفرمايان محيل هميش در پي فريب و ريا بوده و به خواسته 
هاي ما اصال ارزشي قايل نيستند و ما به تجربه در يافتيم آه آسي حاضر نمي شود آه به گريه 

روي اين منظور بروز يكشنبه هشت . ق مشروع مارا بدهد وزاري و شكل مسالمت آميز حقو
ثور بعد ازچندين وقت صبر و تحمل خواسته هاي خويش را آه عبارت از آوپون و افزودي 
معاش و سايل حمل ونقل و مفاد ذخيره وغيره بود و با قانون آارگري تطابق داشت به 

اين خودسري و بي باآي . كردند آارفرمايان فابريكه ارائه نموديم آه اصال بآن اعتنايي ن
گستاخانه را آارگران تحمل نكرده دست به اعتصاب متشكل زدند آه فوري از طرف  پوليس 

بعدا آارفرمايان فابريكه باز نغمه عوام فريبانه سابق خويش را آه .و ژاندارم سرآوب گرديد 
  . وعده هاي پوچ وميان تهي است تكرار نمودند 

آه يگانه مظهر آمال و آرزوي آارگران است تمنا " شعله جاويد " لي ما از آارآنان جريده م
داريم تا اين صداي مارا آه در واقع سازندگان تاريخ و تمدن بشري هستيم انعكاس دهند تا تمام 
آارگران افغانستان بدانند آه از راه مسالمت آميز گريه و زاري نميتوان حقوق وخواسته هاي 

  .جز از طريق مبارزه پيگير و مداوم مشروع خويش را بكف آورد 
  جاويد باد مبارزات پيگيرانه سازندگان جهان نو 

  محل امضاي يك عده آارگران 
  

  خبر
خبرنگار ما گزارش مي دهد آه بروز يكشنبه اول ثور هفده تن از آارگران فابريكه سمنت 

  . ساخته شده اند غوري به اثر پافشاري در راه احقاق حقوق پامال شده خويش از آار برآنار 
شعله جاويد اين روش بيداد گرانه را شديدا نكوهش مي آندوبه آارگران پيشرو وبا احساس ياد 
دهاني مي نمايد آه از راه وحدت وهمبستگي نگذارند آه زندگاني عموم همرزمان آنها 

  .دستخوش هوسهاي پليد و نا بكار زورمندان و زورگويان شود 
  

  
د آنرااندازه چگونه بايد سنجيد آه يك جوان پيشرواست ؟ با آدام معيارباي

گرفت؟ تنها يك معيار مي تواند وجود داشته باشد و آن اينست آه آيا اين 
هاي وسيع آارگران ودهقانان درآميزد وآيا بدان  جوان مايل است با توده

عمل مي آند يا نه؟ چنانچه او مايل به درآميختن با توده هاي وسيع آارگران 
نگاه فردي پيشرواست وحاال و دهقانان باشد وواقعا نيزبدان عمل آند ،آ

فردي عادي ويا مرتجع است اگر اوامروزبا توده ها ي آارگران ودهقانان 
درآميزد اورا امروزمي توان فردي پيشرو ناميد،ولي چنانچه او فردا از آنان 

  .ببرد حتي برمردم ساده ستم آند ، آنوقت فردي عادي يا مرتجع خواهد شد
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  دولتياوسني اقتصاد چه  ږزمو

  يږسكتور په نامه يادي

  
د جامعي په اوسني حاالتو آي پخپله دولت لوي اقتصادي قوت دي نو  ږله دي آبله چه زمو

ه توگه ښآوالي شو چه د دولتي اقتصاد په تحليل سره خپل د هيواد اوسني اقتصادي حالت په 
  :  ه آلن پالن په جريان آي داسي ووځددولت عايداتي منابع  ددوم پن. وپيژنو

  1344    1334  آال        
  ميليون افغاني  1130    787      وارداتي محصوالت 
  ميليون افغاني  613    297      ددولتي تشبثاتو منافع

  ميليون افغاني  408    264  يټسرمايه گذاري او د فيسونواوجايدادوگ
  ميليون افغاني  168    114      ارونومالياتڅمكي اوځد

  غانيميليون اف   406    188      ماليات بر عايدات
  ) د دوم پالن په دريو وروسني آلوآي اخيستل شوي ( خه چه څددولت پور له مرآزي بانك 

  ميليون افغاني 2670
ني ړلوم رآند وي چه تاجر دالل د دولت د داخلي عايداتي منابعوڅپورتني ارقام په شه توگه 

آرات او تاجر بورو( او پخپله ددولت په تشبثاتو منابع ) وارداتي محصوالت ( رقم تشكيلوي 
رگنده وي چه د څبرسيره پردي پورتني ارقام دا حقيقت . دوهمه درجه ده  ) مالآه بوروآرات

ي او دا جناح ځكته راښاقتصادي حالت چه د پيسي ارزشت ( دولت سرمايه گذاري د انفالسيون 
تي ښاو د نرخونو د جكوالي اساسي علت دي چه دا پخپله د تاجر دالل د ز) پورته  تښز و ارس
  .ي ځي موجب گرټـگ

  )باقيدارد ( 
  چند خبر

  
خبرنگاران ما ازبلخ ، لوگرو پكتيا گزارش ميدهند آه درواليات متذآره ايادي و عمال ارتجاع 
با توسل به ارعاب وتهديد از پخش وانتشار جريده شعله جاويد جلوگيري بعمل مي آرند ودر 

  . عله جاويد را فراهم مي آرند آابل نيز گروه اوباش به نشانه موجبات اذيت فروشندگان ش
شعله جاويد از اينگونه روش هاي ناجوانمردانه و غير انساني وشانتاژهاي ميان تهي 
آوچكترين هراسي ندارد و با اراده تزلزل ناپذير در راهي آه آگاهانه بر گزيده است گام خواهد 

  .  برداشت
  

*  *  *  
  .لك دست باعتصاب زده بودند ثور عده اي از آارگران فابريكه جنگ 8روز يكشنبه 

  . براساس گزارش خبرنگار ما خواست آنان افزايش معاش و آم شدن وقت آار بوده است 
  

*  *  *  
بيماري ،  طيك پسر جوان هزاره آه گرفتار مرض خانمانسوز جزام بوده چند روز پيش از فر

رده مست خواجه بيكاري ، بي سرپناهي وفقر غذايي دست به خود آشي زده و پيكربيجان او د
  .مسافر در ميان دريا يافته شده است 


