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 پیشگفتار

ای از  کنون در دست شما است، بیان فشردهجزوه ای که ا

یک رهنمود عمل و سنگ تهداب برای یک انقالب اجتماعی 

تازه، مؤثق و متفاوت از آنچه  روایتی است دقیق، و پیروزمند

جزوه بازتاب مختصری از  کنون خوانده یا دیده اید. این تا

دهه زندگی در میان خون و آتش یک جنگ نج تجارب پ

جنبش  تجارب تحمیلی و ناخواسته و اندوخته های از پنج دهه

ان )جما( جبهه مردم افغانستجما تحت عنوان که  است چپ

. این استور پیشکش کرده برای توده های سرتاسری کش

جزوه به مثابه یک نرم افزار تیوریکی و تجلی فشرده ای از 

ت جما اس مدت درازو کوتاه مدت خطوط مبارزاتی و اهداف 

رزمندگان آزادی و عدالت قرار  که در برابر دیدگان شما

                                                                   دارد.  

فلسسفی جبهه مردم افغانستان انعکاسی از  -گاه سیاسیدید

یک تحلیل مشخص طبقاتی جامعه افغانستان در رابطه با 

اوضاع اسفباری است که از حدود چهل سال به اینسو حیات 
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 مبنایبر  قرار داده است. این دیدگاهمحاصره  در مردم ما را

 قیامبرای راه اندازی یک  استوار بوده و یک ارزیابی دقیق

طراحی  سازدوران ضد ارتجاعی و ،ضد استعماری انقالبی

         است. پذیرفته شده« جما» شده و توسط رهروان صدیق

که نیروهای ارتجاعی و دشمنان مردم باید  بدیهی است 

موضعگیری های خصمانه ای در قبال جما و راهکارهای 

عناصر وابسته  داشته باشند. این نیروها که شاملانقالبی او 

ژاندارم ساخت های مزدورداره  ،رژیم آخوندی ایران به

ستون پنجمی  فاسد قدیم،منطقه )پاکستان( و پادو های رژیم 

به شدت نگران  ؛های رژیم وابسته به امپریالیزم میباشند

 ها که لی در قالب جما هستند. اینمرستاخیز یک ظهور

مردم  ماعیاجت ترقیآزادی و  دموکراسی، واقعی اندشمن

 د دشمنان مردم و جمامنطقاً بای افغانستان به حساب می روند،

جبهه مردم افغانستان و اتحاد همه نیروهای  این. بنابرباشند

فاشیست توسط  ضد اسالم سیاسی و ضد امپریالیزم جهانی

تفرقه انداز و »شعار حیله گرانه معروف شان، با های مذهبی

 برابر با آرایش آشنای کفر و الحاد آراسته و در« حکومت کن

این شرط پیروزی . بنابرعلم کرده اند جنبش با بیشرمی تمام
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در این کارزار انسجام و اتحاد طبقات تحت ستم، مردان  را ما

زادی که شعار آتشکیل میدهد  ای مبارز و آزادیخواهو زنان 

سرخط آن است. این  انسان و پایان استثمار فرد از فرد در

ست، این رمز پیروزی مردم و تحقق رمز پیروزی ما

                                           آرمانهای تاریخی آنهاست.

این جزوه حاوی اعالمیه، مرامنامه و اساسنامه جما است که 

                                  .دارددر برابر شما عزیزان قرار 
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جما(اعالمیه جبهه مردم افغانستان )  

یفراخوان نیروهای ملی و مترق  

ها به اینسو مردم افغانستان قربانیان امیال شوم از سده 

استعمارگران گوناگون بوده اند. با حلول سرمایه داری مالی 

جهانی و برده سازی ملت ها در سیمای امپریالیزم، رژیم 

های وابسته به آنها باید در سطح کشورهای فقیر بمیان می 

آمدند. این رژیم ها در محدوده حکومات مستبد و ضد 

ی، انعکاسات غم انگیز و مرگبار عصر سلطه سرمایه مردم

داری ای بود که موازین جدیدی را شامل شیوه های کالسیک 

ستم و انقیاد انسان ساخت. این دوران جدید استثمار و بهره 

کشی فرد از فرد، واکنش های عظیم خلقهای تحت ستم 

سراسر جهان و در نتیجه مردم افغانستان را در پی داشت که 

یخ معاصر جهان و افغانستان گواه بر آنست. شکست تار

در افغانستان، پوسیدگی  اتحاد شورویمفتضحانه نظامی 

رژیم و ماشین جنگی او را در انظار جهانیان برمال ساخت، 
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و مقدمات سقوط آن کشور و محو همیشگی او را چون یک 

ابرقدرت مطرح از صفحه گیتی تسریع نمود. اما پیروزی 

ان و پیروزی های مشابه توده های تحت ستم مردم افغانست

جهان در برابر جهانخواران امپریالیست با قیم گرانی دستیاب 

شده اند. هزاران فرد مبارز و آزادیخواه در جبهه دفاع از 

.    میهن و مردم و آرمانهای انسانی شان شجاعانه جان دادند  

اکنون که مشعل راه آنان در دستان دیگرانی است، طی 

یق در این راه پر پیچ و تاب همچنان ادامه دارد و پایان آن طر

در چشم انداز همه رهروان آن نمایان است، اما فقط سریع، 

آگاهانه و با بهره گیری از تجارب و آزمون های تاریخی 

.                                     توده ها باید در آن گام برداشت  

 دوستان،

دژخیمان ۷۵۳۱از کودتای ثور  همه بیاد دارند که پس

عریان قشون اشغالگر روسیه، پای دموکراتیک خلق و تجاوز

فاشیزم روسی به قصد یک تقابل خونین پسا جنگ سرد با 

رقبای غربی او بداخل افغانستان کشانده شد و به جنگ ضد 

استعماری مردم سیمای دیگری بخشید. اما این جنگ 

نیم میلیون هموطن، و فرسایشی بعد از کشتن بیشتر از یک 
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انباشتن زندانها از انسانها و آوارگی بیشتر از سه میلیون 

انسان دیگر هنوز هم نتوانست پیکره لرزان رژیم دست 

نشانده را حتی برای یک مدت کوتاه در مسند قدرت 

نگهدارد. سرانجام رقابت تنگاتنگ سوسیال  او ستمگرانه

رزمین افغانها نه امپریالیزم شوروی با رقبای غربی او در س

تنها نظم محتضر سرمایه داری دولتی کشور به اصطالح 

شورا ها را با سقوط مواجه ساخت، بلکه سیمای حقیقی و 

او را یکبار دیگر در برابر انظار  «کاغذینببر » خصلت

جهانیان قرار داد. اما این سانحه فقط شامل حال سوسیال 

که به  زت نیامپریالیست های روسی نبود، غرب امپریالیس

غرض ارضای ذوق تسخیر منابع کشور ها و استیالی بازار 

جهانی در تبانی با ارتجاعی ترین رژیم های منطقه حاتم گونه 

 و و پیهم بر آتش افروخته جنگ افغانستان هیزم می ریخت

در پایان یک قشر طمع جوی مزدور و زن ستیز را بر اریکه 

فتی را صرف هزینه قدرت در افغانستان نشاند، مبالغی هنگ

این جنگ نموده بود؛ مبالغی که از استثمار میلیون ها کارگر 

.                  در جوامع آنها و غارت جهان دستیاب شده بود  
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از آندم که توطئه تسلیمی قدرت سیاسی و نظامی بین دو جناح 

مردم ستمدیده افغانستان خود فروخته و ضد ملی عملی گردید،

انیان جنگ های مخرب وخانمانسوز یک یکبار دیگر قرب

این جنگ در حالی که شیرازه  شدند. مشت جنگ ساالر طماع

های همه چیز را فرو ریخت، خانه های بیشتری را روی سر 

مردمان ویران ساخت و اجساد بی گناهان بیشمار دیگری را 

به رقم قربانیان جنگ قدرت افزون کرد. آنانی که در مدارس 

تربیه و توسط امپریالیست ها تسلیح شده انگریزی دیوبند 

گرسنه ای به جان و مال  یبودند، اکنون چون کرکس ها

مردم افتادند و از دریدن و خوردن و بردن و دزدیدن و 

فروختن هیچ چیز صرفه نکردند. در حالی که جنگ های 

طمع جویانه تنظیمی و قتل عام مردم کابل و اطراف آن 

ت و موافقات مخفی و علنی ناشی همچنان ادامه داشت، مقاوال

 از حرص سیری ناپذیر اخوانی های تنظیمی با روسها، یکبار

)پاکستان( را در افغانستان دیگر منافع غرب و ژاندارم منطقه

تهدید کرد، و حرص دستیابی امپریالیست ها و در راس آن 

ایاالت متحده آمریکا را به ذخایر نفت و گاز آسیای میانه 

ر نتیجه گروه تروریستی طالبان، این دست تحریک کرد و د
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پروردگان سازمان استخبارات پاکستان را به قدرت نشاند. تا 

مریکا و نقش ااینکه حادثه یازدهم سپتامبر در ایاالت متحده 

ایجنت بن الدن در آن حادثه یکبار دیگر سیمای جنگ، جهان 

و مواضع جناح های متخاصم و رقیب را در جنگ افغانستان 

یر داد و برمال ساخت. این اوضاع برای گروه مضمحل و تغی

متواری اخوانی های تنظیمی فرصتی بود تا بعد از یک غسل 

تعمید در زرادخانه امپریالیزم و کشیدن یک قشقه تازه سیاسی 

بر جبین و اظهار ندامت از خیانت به ارباب و در بدل امضا 

دیگر بر یکبار « کنفرانس بن »قولنامه فروش افغانستان در

                                      . مسند سلطنت کابل جلوس کند

در حالی که در جنگ افغانستان همیشه پای منافع استعماری 

نظم سرمایه داری جهانی و رقابت های امپریالیستی درمیان 

بوده است، بهره برداری از اعتقادات مذهبی مردم و شیوع 

می و دامن زدن به اختالفات لجام گسیخته بنیادگرایی اسال

. استقومی و نژادی چون ابزاری در خدمت این مامول بوده 

منافع استعماری جهانخواران همیشه متقاضی آن است تا 

جنگ های ارتجاعی مذهبی نیابتی ای در سطح کشورها 

صورت گرفته و در نتیجه صدور سرمایه ها را ممکن 
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مذهبی افراطی، ولوژی یسازند. به این معنی که شیوع اید

تمویل، تجهیز تسلیحاتی، گسیل سیلی از پناهندگان به ماورای 

سرحدات و کشورهای جهان، استفاده از شنیع ترین شیوه 

و  ارتشا، فحشا، انتحار اختناق، های آدمکشی و ترور،

انفجار، کوچ اجباری و کشتار وسیع مردمان غیر نظامی، 

.         میکردند همه و همه فقط یک انگیزه و هدف را دنبال  

دموکراسی کذایی صادراتی غربی ها نیز در محتوا همین 

یکی بود، تضمین منافع دراز مدت شرکای جرم در قالب به 

حکومتی که در تمام طول دوران  ،اصطالح حکومت قانون

. سلطه تا خرخره در فساد و پارتی بازی )نپوتیزم( غرق بود  

تن و آتش زدن بیست سال جنگ و خونریزی و کشتن و بس

قرا و قصبات و بمباران های وحشیانه روی خانه های مردم 

توسط سپاه متجاوز امریکا و ناتو تحت عنوان مبارزه با 

تروریزم، سر آخر قدرت سیاسی را در دست همان 

تروریست هایی گذاشت که این جنگ خونین را بنام شان 

را آغاز کرده بود، و بدون شبهه قربانیان حقیقی این جنگ 

روستاییان و شهریان بیگناه و آوارگان بی پناه کوچه ها، 
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کودکان و زنان تشکیل می دادند. جنایاتی که همیشه لکه های 

                                 .    ننگ دامان انسانیت خواهند بود

در حالی که استقرار نظام طالبانی در اثر توافقات آشکارای 

کای او در منطقه صورت گرفت، ایاالت متحده آمریکا و شر

اما سقوط کشورپس از خروج نیروهای نظامی متجاوزان از 

در ظرف چند روز ، مبین فساد دستگاه حاکمه سلف  رکشو

طالبی و ضعف نامریی اقتصادی ناشی از آن بود، که از 

چهل سال به این سو گریبانگیر کشور و مردم آن بوده است. 

حکومتی و شرکای این خود مبین آنست که مافیای 

ولوژیک او غارتگران و دزدانی بیش نبودند که هنوزهم یاید

« جبهه مقاومت ملی !؟»با وقاحت تمام و تحت عناوینی چون 

در صدد یافتن جای پا در میان مردم هستند. همان مردمی که 

همیشه در چشم انداز آنان موجودات حقیر و بی ارزشی بودند 

باید در مواضع رای گیری  که فقط در هر چهار یا شش سال

 ی از آنحاضر می شدند و رای خود را سخاوتمندانه نثار یک

                                .                       میکردند انراهزن

 دوستان،



 

 

18 |701 
 

جبهه مردم افغانستان )جما(                       

                                       

اکنون که فقر و بی خانمانی و گرسنگی، مهاجرت های 

اجباری، غارت دارایی های عامه و تاراج معادن در کنار 

وع فساد اخالقی، اعتیاد به مواد مخدر، اختناق و ترور و شی

محاکمات صحرایی، تفتیش عقاید به شیوه های قرون 

اوسطایی، تشدید و دامن زدن ها به اختالفات قومی و زبانی 

و مذهبی، موجودیت شبکه های مافیایی و دزدان مسلح در 

کشور بیداد می کنند، زمان آن فرا رسیده است تا مبارزان 

سرسپردگان راه  جبهه مردم افغانستان )جما(، این قیقی وح

مردم در زیر چتر یک وحدت اصولی و انقالبی دور هم جمع 

شده، یک صف  واحد  را در برابر دشمنان مشترک تشکیل 

داده و رسالیت خود را در برابر مردم خود ادا کنند، فقط 

پیشرو اینجاست که میتوانیم وفاداری خود را به اندیشه های 

 .                                                       خود ثابت نماییم.

تجارب بیشتر از نیم قرن مبارزات ما برای آزادی، احقاق 

حق مردم و رفع تبعیض و امتیاز، اعتماد به نفس و صالحیت 

رهبری برای یک مبارزه طوالنی و قاطع را برای حصول 

امعه ای را که در آن از استثمار استقالل، آزادی و اعمار ج

فرد از فرد خبری نیست، به ما داده است. ما اعتقاد کامل 
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داریم نیروهای مترقی و مردمی، اشخاص وطن دوست و 

آزادیخواه، گروه ها و اقشار تحت ستم، احزاب سیاسی 

تشکیل ترقیخواه که همه بالنوبه ابزار اساسی یک جنبش را 

ولوژی خاص یختالفات سلیقوی و اید، میتوانند با حفظ امیدهند

به تشکیل یک جبهه « وحدت انتقاد وحدت»خود، حول محور

مستحکم ضد استعماری نایل شوند. این یک اصل است و 

انقالبات حال و گذشته جهان ما نمونه های زیاد آنها را در 

                                                            . حافظه دارد

نون که پیداست، برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه اک

یی، به شمول غربی ها و هم پیمانان استراتژیکی شان بنابر 

منافع خاص خود در صدد به رسمیت شناختن هیوالی طالبی 

، و در این حال برای بدیل آن نیروهای وحشت و هستند

دهشت دیگری را در انبارهای استخبارتی خود تحت عناوین 

و حزب التحریر تحت آموزش و پرورش قرار داده داعش 

یک جبهه مردم افغانستان یک ضرورت عمده  اند، تشکیل

 نه تنها و است. این جبهه با تمام نیرو هضرورت عمده بود

ادامه رژیم تروریستی اسالمی را در نهاد خفه میکند، بلکه 

کوششهای امپریالیست ها را برای تقویه و تجهیز نیروهای 



 

 

20 |701 
 

جبهه مردم افغانستان )جما(                       

                                       

دهشت داعشی و حزب التحریر و دیگرانی نیز در وحشت و 

نطفه ساقط و خنثی ساخته، نقشه شوم تجزیه و تحلیل این 

کشور را از جانب دشمنان خارجی و داخلی او نقشی بر آب 

                                                                    می کند.

تشکیل یک جبهه  این کار! باز هم تکرار می کنیم، فقط به

بزرگ ملی مترقی، متکی بر نیروی خالق مردم و متشکل از 

.                             کلیه نیروهای ملی و مترقی نیاز دارد  

از اوضاع کشور،  یجما با یک تحلیل مشخص و درک عمیق

صدای رسای مردم مظلوم و رنج کشیده افغانستان است، و با 

تمام نیرو از حرکات و جنبش های خودجوش مردم که برای 

احقاق حقوق اتالف شده زنان و بر ضد جبر بنیاد گرایی و 

تحجر گرایی منسوخ براه انداخته شده، حمایت و پشتیبانی 

.                سهیم می داندنموده، خود را در غم و اندوه آنها   

این جبهه از تمام وسایل دست داشته و ممکن برای تحقق 

                 میکند.آرمانهای تاریخی مردم افغانستان استفاده 

!قوت ما در اتحاد ما است   

!زنده و پاینده باد توده های زحمتکش افغانستان  
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جو »حرفهای ما در عمل برای جهانیان باید ثابت کنیم که 

در مورد اتحاد و همبستگی مردم افغانستان یک باد « بایدن

.گند دیگریست که از امعای او بیرون جهیده است  

!زنده و پاینده باد افغانستان آزاد و مستقل  

 با حرمت فراوان

جما(جبهه مردم افغانستان )  

۲۴۲۲جنوری مطابق  ۷۰۴۷دلو   
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جما(مردم افغانستان )مرامنامه جبهه   

 

تغییر از حالت علیل و رنجور امروزی به یک نیروی 

متحرک، فعال و کارا، نیاز به خویشتنداری و همدیگر پذیری 

!                                                                     دارد  

  

 مقدمه 

مطلقه، حدود یک قرن است که مردم افغانستان ستم پادشاهی 

وابسته و   استبداد جمهوری کذایی داود خانی، قساوت رژیم

خلق و پرچم، جنایات هولناک، چپاول وغارت  مزدور

فاشیستی را تحمل  -جمهوری اسالمی و شالق امارت اسالمی

در خالل این صد سال دستگاه های جهنمی هر یک  می کنند. 

و  بطرز وحشتناکی بر حریم هستی ملی کشور ،به نوبه خود

زندگی مردم ما تاختند. افزون بر فقر، بیکاری و آوارگی، 

آتش افروزی، ویران سازی شهرها، قرا و قصبات، به قتل 

های دسته جمعی و انفرادی، زندان و شکنجه های قرون 

به اینگونه خفقان وسیه و  متوسل شدند مردمان وسطایی
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روزی ها را یکی پی دیگری بر توده های فقیر و طبقات 

م جامعۀ ما تحمیل کردند. اختناق ناشی از استبداد این محرو

حاکمیت های جباردر قالب تبعید و فرار افراد و خانواده ها و 

کوچ های اجباری، خیل عظیمی از هموطنان ما را به 

کشورهای همسایه فرستاد، وهزاران مغز جوان و مستعد را 

ی و بهره کش فراری داد و هزاران دیگر را در کام استعمار

 .                         نظام سرمایه داری جهانی فرو برد

پس از خروج نیروهای سوسیال امپریالیزم روسی از کشور 

و سقوط ایادی وابسته و مزدور آن، رژیم های خودکامه، ضد 

و ارتجاعی متشکل از جنگ افروزان طماع، فیودالها و  ملی

تاجران اسلحه ستمگران محلی با همدستی امپریالیزم جهانی، 

و قاچاقبران مواد مخدر، با چماق دین بر مقدرات مردم ما 

. آنها به خاطر تحمیل و ارضای امیال شوم و ضد ندمسلط شد

انسانی خود آتش یک جنگ ناخواسته دیگر را بر افروختند و 

 هزاران تن دیگر را به عناوین گوناگون کشتند و صدها هزار

با دیده  . آنگاهسوق دادندبه کوچ اجباری  ا  دیگری را مجدد

عنوان  ای تحت درایی طمع جویانه، مزورانه و گستاخانه

حاکمیت بالمنازع این مرز و بوم، دست تکدی بسوی جهانیان 
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دراز کردند، تگدی های شرمباری که وقار و حیثیت تاریخی 

کشور و مردم ما را زیر سوال برد و منزلت آبرومند آن را 

 .       در مقیاس جهانی فرو کشید

خوریها در  از آن پس ارتشاء، فساد، پارتی بازی و خویش

دستگاه دولت های دست نشانده بیداد کردند، آدم ربایی، فحشا 

و سواستفاده های جنسی و شیوع انحرافات اخالقی زندگی 

توده ها و مردم با عزت ما را بطور روز افزونی تهدید 

سارقین مسلح  کردند. گروه های ولگرد متشکل از اوباشان و

کوچه ها بوجود  دهات و بمثابۀ محصوالت فقر و بیکاری در

آمدند و وحشت آفریدند. مصئونیت جان و مال و ناموس مردم 

به یک امید محال مبدل شد، زندگی شخصی و حریم خانه 

های مردم مورد تاخت و تاز اوباشان و بیوروکرات های 

 با این .ترژیم و داره های مسلح جنگ ساالران قرار گرف

حال بازهم برخی از افراد معلوم الحال در تبانی با 

امپریالیست های گوناگون و دشمنان تاریخی این مرز و بوم 

مشغول دامن زدن بر  در تحت عناوین گوناگون و شرم آور

اختالط مبحث، شیوع سکتاریزم قبیلوی و نژاد پرستی های 

مختلف جامعه گستاخانه بوده، به سربازگیری در بین اقشار 



 

 

26 |701 
 

جبهه مردم افغانستان )جما(                       

                                       

پرداختند. این اوضاع خونبار و طاقت فرسا بیشتر از چهل 

 .                                          وسه سال است که ادامه دارد

با یک نظر گذرا به سیر حوادث و تحوالت سیاسی چهار دهۀ 

اخیر و حتی قبل از آن، به آسانی در می یابیم که زنان بار 

تر از همه متحمل شده اند. رنج های این مصایب را بیش

در طول این سالیان دراز جنگ از میزان  افغان بیکران زنان

قیاس و گمان فراتر میروند. بی خانمانی ها، آوارگی ها و 

عزای از دست دادن عزیزان و جگرگوشه های شان، همه و 

که مشتی خود  اندهمه مصایب و ویرانگری جنگها ای 

 عالوه بر این،ر آنها تحمیل کرده اند. فروخته و دالل سیاسی ب

بنابر محاسبات دقیق ارتجاعی اربابان غرض، زنان از 

سهمگیری در حیات سیاسی و اجتماعی محروم وبه حاشیه 

رانده شدند و جایگاه سزاوار و نقش برازنده اجتماعی شان 

یکسره نادیده گرفته شد و در تحت فشار الیه های متعدد 

از آن، مجال تنفس آزاد و ادامه یک اجتماعی و ستم ناشی 

 .                         زندگی صلح آمیز از آنان سلب شد

اکنون که از یک سو حاکمیت متناقض با ارزش های تاریخی 

و فرهنگی این سرزمین در تبانی با سیستم های پوسیده 
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ی بر شیوه تولید و ناجتماعی مبت –وارداتی و وابسته سیاسی 

با تمام نیرو به پدیده منحط و ضد انسانی  تفکر فیودالی

دامن زده است، شالق فرهنگ فرتوت و عقبمانده  مردساالری

قبیله ساالری نیز پیکره زن افغان را آماج حمالت پی در پی 

خود ساخته و تفکر مذهب در قالب خرافات زنجیر اسارت را 

بر دست و پای زنان افغان تنیده است. زنان افغان در پشت 

خانه ها به زندانیان بیگناه و محکوم با اعمال شاقه حصار

 .        مبدل گشته اند

روان اجتماعی، آن  بدیهی است که اثرات شوم این اوضاع بر

 زنان اجتماعی را که در آن و فضای مناسب سیاسی

 نیروی خود را دست یافته و ای به بالندگی منطقی ستندمیتوان

فعل در آورده و تثبیت  از قوه بهتکامل اجتماعی در بستر 

 کردهویت کنند، کامال از میان برداشته است. اما باید اذعان 

که این اوضاع کامال تازه نیست. این سانحه انسانی از سده ها 

در مقاطع تاریخی  هماز قضا  اهاست که ادامه دارد، و هرگ

معینی، نیم رمقی در کالبد بی رمق حیات سیاسی و اجتماعی 

ده است، همه جنبۀ صرفا نمایشی، تبلیغاتی و دمی افغان زنان
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جایگاه استوار و رفیع  مظهر به هیچوجه سمبولیک داشته،

 .          آنان در جامعۀ نبوده است

 سالم که هرگاه در میدان رقابت مناسبات داریم،ما اعتقاد 

مجال همسان با  برای زنان اداره( - سیاست - اجتماعی )تولید

و  بدون تبعیض ای انسانی رشد و مردان داده شود و فضای

 برای آنان مهیا گردد، به یقین که قابلیت و شایستگی امتیاز

مؤثرتر و بالنده تر است که  نسبت به مردان برازنده تر، زنان

تجربه بیست سال اخیر کشور، صحت این ادعا را به اثبات 

                                                                                                رسانده است.               

همین اکنون جنبش های خودجوش زنان کشور، آتش   

با   درغضبخانه ارتجاع و رژیم پوشالی طالبی انداخته است.

وصف ایجاد فضای مملو از محدودیت های آمیخته با تحقیر و 

تک حرمت در محل کار، توسط نمایندگان حاکمیت توهین و ه

هنوزهم شاهد های پوشالی و مزدور چهار دهه گذشته، 

حفظ حیثیت و مقاومت های  ،ها ، توانمندیها کارایی

بوده بمثابه یک نیروی پیشتاز اجتماعی شجاعانه زنان افغان 

 ایم.                                                       
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. کودکان ندارندآنان نیز وضع بهتری از زنان  ؛کودکان و اما

تحت ستم مضاعف خانواده، حاکمیت فیودالی و افغانستان 

فرهنگ عقب مانده اجتماعی مناسبات و  موقعیت کهترشان در

مسلط با مشکالت فراوانی دست و گریبان هستند. جنگ های 

از کودکان را به کوچه ها و  طوالنی و ویرانگر، سیل عظیی

کودکان افغان با از خیابان های شهرها گسیل کرده است. 

دست دادن پدر و مادر یا سرپرست، خالف همه موازین 

اقتصاد خانواده بر  حقوق بشر مکلف به حمل وزنه سنگین

شمولیت در گروه های مسلح، انجام دوش نحیف شان هستند. 

بچه  -دی، استفادۀ جنسیکنارخیابان، دوره گره کارهای شاق

بازی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق آدم و فروش اعضای بدن 

کودکان و نوجوانان در بازارهای بین المللی و ماورای 

سرحدات، مصایب دیگری است که کودکان و نوجوانان باید 

 .         جفای شان را با جسم و روح خود تحمل کنند

ای عده ای به حربۀ بدیهی است، در حالی که دین و مذهب بر

تضمین قدرت و وسیلۀ امرار معاش مبدل گشته است، 

ارضای مقاصد حقیر فردی و گروهی ضد تمدن و تعالی، 

ارزشهای انسانی را بسوی پرتگاه سقوط سوق داده و مردم 
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را در عمق مرداب خرافات مذهبی فرو برده و کشور را 

نون که اک  .سالها از کاروان رشد و ترقی عقب انداخته است

فقر و بیکاری، شیوع امراض ساری، قحطی و فاقگی بمثابۀ 

پیامد ها و محصوالت رژیم های وابسته، بیشتر از هر زمان 

دیگر دامنگیر توده هاست، یک نظام فاشیستی خشن مذهبی 

با امپریالیست  در تفاهم در نتیجه یک کودتای مصلحتی دیگر

ر مقدرات مردم در سیمای مال و آخوند ب ،ها و ارتجاع منطقه

ما تکیه زده و کشور را به گونه سرسام آوری بسوی افتراق، 

فروپاشی و تجزیه میبرد. در این حال استعمارگران و متحدین 

منطقه ای آنها در تبانی با داره های غارتگر رژیم های 

شرور گذشته و دارو دسته های منفورمتشکل از اوباشان 

وحدت »دست نشانده کوچه ها، بیوروکرات های فاسد رژیم 

، قاچاقچیان مواد مخدر و آدم فروشان وغارتگران «ملی

برای بلعیدن مجدد  ای دارایی های عامه، با ولع حیوانی

 .                           کشور دهان گشوده اند

، جنبش چپ انقالبی افغانستان با یک نگرش اوضاعدر چنین 

ابقه و تحلیل س بی« وحدت، انتقاد، وحدت»نوین و با شعار

دقیق از وضعیت اجتماعی کشور و بهره گیری از تجارب 
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مبارزاتی گذشته و حال، و غنامندی ایدیولوژیک از تجارب و 

آموزه های جنبش های آزادی خواهانه زحمتکشان جهان در 

پیکارشان علیه امپریالیسم، استعمار و استثمار تحت عنوان 

ت.               اس متشکل شده« جبهه مردم افغانستان )جما(»

                                          

جبهه مردم افغانستان، بمثابه یک چتر واحد مبارزاتی مردم 

مبارزه دوامدار و خستگی  افغانستان خود را مکلف به یک

مرامنامه این جبهه فراخوانی است برای اقشار ناپذیر میداند. 

رستاخیز ملی به و طبقات محروم و تحت ستم برای یک 

منظور تحقق آرمانهای تاریخی مردم افغانستان و اعمار یک 

افغانستان آزاد، مترقی و مستقل، عاری از ستم، نفاق، 

تعصبات قومی، سمتی، لسانی، مذهبی نژادی و بهره کشی 

  .                                                      طبقاتی

 باندهای جنگ امپریالیزم جهانی،گماشتگان جهادی وابسته به 

جنایت پیشه و میراث خواران رژیم ِز افرو

از چهل سال به این سو، در یک  «دیموکراتیک خلق»منفور

ائتالف و هماهنگی سیاسی، نظامی و تشکیالتی با رژیم های 

فاسد کشورهای همسایه افغانستان، به غارت تجهیزات نظامی 
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. این معامالت ه انددو دارایی های عامه کشور ما، دست ز

عاریتی را به  ننگین تاریخی، سرانجام نظام نیم بند جمهوری

آدمکشان طالبی و جنایت پیشگان حرفوی داعشی انتقال داد. 

این دو پدیده منفور خرافی و زن ستیز و ضد انسانی، با 

تبیعت غالمباره ای از استعمارگران رنگارنگ، مسؤالن قتل 

انتحاری علیه شهر نشینان،  شکنو عملیات استخوان  ها عام

برده گیری ها و برده فروشی ها، راهزنی ها و باج گیری 

های بیحساب بوده اند و بعالوه در یک اختالط منافع با 

مافیای مواد مخدر، مانند مسئول اعتیاد میلیون ها جوان به 

                                        .                                                   مخدرات نیز میباشند

ها هموطن در اقصی نقاط جهان، معیوب و  آوارگی میلیون

 معلول شدن میلیون ها انسان، صعود رقم بیکاری و گرسنگی

زیر خط فقر قرار گرفتن بیش از بیست میلیون انسان همه و 

همه از نتایج جنگ نا فرجامی است که این جنگ افروزان 

خود تا کنون بر مردم ما  قای سلطه وحشیانهحقیر برای ب

 تحمیل کرده اند.                                                        

بنابراین ما بمثابۀ یک نیروی انقالبی و ملجاء امید توده های 

م که با سالح رزم خود یتحت ستم خود، شجاعانه تعهد میکن
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اف این دژخیمان تا پیروزی کامل خلق زحمتکش ما به مص

  .ادامه دهیم

این حقیقت تلخ که دشمن خون آشام و مفتن تا دندان مسلح 

است و از مساعدت های بیدریغ ارتجاع داخلی و خارجی 

بهره مند است و ما از کمترین امکانات تخنیکی، اقتصادی و 

نظامی برخوردار هستیم، به هیچ وجه نمیتواند تعهد و ایمان 

ه دار کند. ما به نیروی خالق و تسخیر ما را به پیروزی خدش

  .                                                      ناپذیر توده ها ایمان داریم

رسیدن به این آرمان بزرگ و مقدس ملی مستلزم توانایی 

معنوی، آگاهی انقالبی و حوصله مندی مبارزاتی است. ما در 

به قلل شامخ پیروزی در فش رستاخیز ملی را تا پایان صعود 

 .                                                                                    اهتزاز نگهمیداریم

ما با صداقت و ایمان راسخ به رستاخیزی که در پیش است و 

در وجود ما موج میزند، کار توده یی را بمثابه کلید پیروزی 

ان خود در سنگر مبارزه علیه هموطن ادوشپنداشته، دوش

 .                                              متجاوزین قرار خواهیم داشت

تجارب نیم قرن اخیر نشان داد، که مردم ما پوزۀ  بدون شبهه،

دو ابر قدرت بزرگ جهانی )سوسیال امپریالیسم روس و 
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قه مریکا( و متحدین و شرکای بین المللی و منطاامپریالیسم 

ای شان را بخاک سائیدند. اما نبود یک رهبری انقالبی متعهد 

به آزادی، استقالل ملی و حاکمیت مردم در عرصه مبارزات 

 ند بهتوده های مصمم و شجاع نمیتوانست ،ضد استعماری

. خونهای برسند امروز شاهد آن هستیم آنچهنتایج بهتری از 

ت گرفت، فراوانی ریخته شد و جانبازی های فراوانی صور

لیکن در پایان یک عده معامله گر مزدور و معاشخوار بیگانه 

بر مسند قدرت نشست و بنابرعرف معمول و خصلت طبقاتی 

دارایی های مردم آغاز کرد و  ها و خود به تاراج داشته

 .                             هرچه دم دستش بود، آنرا چاپید و خورد و برد

انگیز و نا بسامان، روشنفکران و  در سراسر این اوضاع غم

با اینکه از لحاظ کمیت دارای ظرفیت  ،تشکالت چپ انقالبی

و از لحاظ کیفیت دارای آگاهی انقالبی و  یهای وسیع

 قابلیتهای قابل مالحظه بودند، نتوانستند وظایف خود را در

 اتآزمون بزرگ تاریخی بدرستی انجام دهند. افتراق این

ص ایدیولوژیکی و فقدان سازماندهی ها، ناشی از تمایالت خا

عواملی بودند که چپ انقالبی نتوانست سهم فعالی در ساختار 

ملی داشته باشد. بنابر این یکبار  نظام پسا مبارزه آزادیبخش
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نبرد آزادیبخش ملی نبرد »دیگر و با اعتقاد به این اصل که 

بسیح توده ها و اتکاء به آنهاست  با )همه( توده هاست و تنها

دست وحدت  « که میتوان به چنین نبرد انقالبی ای دست زد.

بسوی توده های دهقان، کارگر، اهل کسبه، زحمتکش، بیکار 

و بینوا و روشنفکران، آنانی که مالکان حقیقی این سرزمین 

هستند دراز میکنیم تا همه با هم، و در کنارهم بسوی پیروزی 

 .                 یمگام بردار

 

  ،هموطنان گرامی و رزمندگان انقالبی 

ما همه روزه ناله ها و ضجه های مظلومان و اعتراضات 

میلیونها انسان آزادیخواه و تحت ستم مردم خود را از داخل و 

خارج کشور می شنویم و همه از غیبت یک نیروی ملی و 

از این داریم و هر یک برای رهائی  کامل انقالبی آگاهی

مظالم طرح ها و نقشه هایی داریم. اما یک آرمان واحد، آنکه 

مبارزه برای حصول استقالل، آزادی، حاکمیت ملی، وتامین 

عدالت اجتماعی از مجرای دموکراسی برای ایجاد یک 

 جامعه ای پویا و شکوفا، عاری از ستم طبقاتی و ملی است

                                       می کند.                 ما را دور هم جمع که
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« جبهه مردم افغانستان»مرام این جبهه پیشتاز ما که بنام 

 :        مسمی است، از این قرار است

 

این جبهه یک تشکل انقالبی است و هدف آن مبارزه بر  -۱

علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی، استقرار صلح واقعی، ایجاد 

استثمار و بهره کشی و لغو امتیازات شوراهای مردمی، طرد 

 .                            مبتنی بر نژاد، جنسیت، قوم و سن است

جبهه مردم افغانستان به نیروی کارگران، دهقانان، اهل 

کسبه، روشنفکران انقالبی و همه اقشار، اقلیت های زبانی و 

قومی و طبقات ستمدیده کشورمتکی بوده و در طریق احیای 

 .                   قوق و آزادی های مدنی و طبیعی آنان مبارزه می کندح

رسیدن به آرمان فوق، به موازت ایجاد موانع، شدت عمل و 

خشونت دشمنان مردم افغانستان، مستلزم آمادگی، ذکاوت 

انقالبی و مبارزه در عرصه های گوناگون است. تشخیص 

ین یین مسیر تعتضاد ها، وظایف و اولویت های ما را در ا

 .                                               می کند
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این نهاد یک شورای متشکل از چپ انقالبی، نیروها،  -۲

افراد، احزاب مترقی و جریانات آزادیخواه افغانستان بوده و 

مشترکه و  بشکل یک اجماع شورایی، دارای رهبری جمعی

 .                                                                 موکراتیک استید

 

میخواهندعضویت و سازمان های مترقی و ملی ای  افراد -۳

این جبهه را کسب کنند، باید کتباً و رسما مفاد و محتوای این 

طرح را پذیرفته، خود را متعهد و ملزم به عملی نمودن آن 

 .                                                                          بدانند

  

ما به طورکل با ایدیولوژی گروه های ارتجاعی و وابسته  -۴

به امپریالیزم جهانی مخالفیم، آنانی که بنابر خصلت ارتجاعی 

و ضد مردمی شان در گذشته و حال مسئول خونریزی های 

سل کشی های سیستماتیک، کوچ های فراوانی بوده اند، ن

اجباری مردمان، تصرف امالک، تسخیرمناطق و زمین های 

 اعتیاد به مواد مخدر، چند زنی متعلق به مردم، شیوع

انحرافات اخالقی، استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، 

 مشخصات،افحشا و بردگی جنسی، قوم پرستی و زن ستیزی 
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اخالقی آنها را تشکیل میدهد عادات و بخشی از ویژگی های 

و برای سلطه مجدد بر مردم از سیاه ترین، وحشی ترین و 

خشن ترین سازمان های اجیر تروریستی و دستگاه های 

و تشکیالت صهیونیزم بین « بلک واتر»جهنمی ای چون 

     جویند.المللی مدد می

 

:نیاز به ایجاد جبهه مردم افغانستان -۳   

نهایی قادر به انجام انقالب ملی و هیچ نیروی سیاسی به ت

دیموکراتیک نیست. بنابراین جبهه مردم افغانستان از 

اشتراک و بسیج نیروهای انقالبی بمیان آمده و یکی از ابزار 

مهم و عمده برای به انجام رساندن انقالب ملی و 

 .        دیموکراتیک است

  

اسالم ما مخالف اسالم سیاسی هستیم، تفکر شوونیستی و  -۶

امپریالیزم جهانی  سیاسی را فرایندی از نظام های فیودالی و

و معتقد هستیم این سه پدیده )اسالم سیاسی، تفکر  دانسته

شوونیستی و امپریالیزم جهانی( مقدمه و ادامه جنگهای تباه 
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کن امروزی و خونریزی های فراوانی است که تا کنون در 

                                       .                کشور ما ادامه دارند

 

ما معتقدیم که مبارزه برعلیه نژادپرستی و تبعیض برای  -۷

احیای حقوق اقلیت ها ضروری است. تا زمانی که هنوز این 

نابرابریها وجود دارند، نمی توان به آزادی کامل دست یافت. 

برای مؤثریت مبارزات خود علیه ظلم به مفهوم وسیع آن، 

یا  ،میتقو جنسیت، بنایگاهی نیاز داریم افرادی را که بر 

گیرند، مستقالً   می توانایی های شان تحت ستم قرار میزان

سازماندهی کنیم. ما به عنوان یک جبهه مردمی سرتاسری و 

متشکل این وظیفه را انجام می دهیم، زیرا ارتجاع داخلی و 

بنابر خصلت، واقعیت ها را پنهان می کنند و  آنهم پیمانان 

دستاوردهای ناچیزی برای مردم دارند. رهایی کامل توده ها 

 .                                                                                    کند بدون الغای فیودالیزم و سرمایه داری حقیقت پیدا نمی

  

عالوه بر  ،که کشورهای سرمایه داریما اعتقاد داریم  -۸

استثمار و سرکوب اکثریت خلقهای جهان و تولید گازهای 

گلخانه ای برای تخریب و آلودگی هوا و محیط زیست، 
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منحیث یک تهدید بالفعل در برابر جامعۀ بشری قد برافراشته 

و برای اینکارسالحهای کشتارجمعی وهستوی زیاد در 

ه پروژه های تروریستی، انسان اختیار دارد. از اینجاست ک

کش و ویرانگری بنام القاعده، داعش، طالبان، بوکوحرام و 

دیگرانی را در کشورهای مختلف جهان، چون خاورمیانه 

فریقایی )سومالی، سودان و ا)سوریه،عراق،یمن(، کشورهای 

و سرانجام استقرار نظام طالبانی وداعش را   نایجیریا(

ه و از آنها برای بی ثباتی منطقه درافغانستان به وجود آورد

وجهان وتامین منافع استعماری خود استفاده میکند، که این 

 . تهدید بزرگیست برای جامعه بشری

  

ما اعتقاد کامل داریم که رهایی ازشرایط غیر قابل تحمل  -۹

اجتماعی کنونی تنها از طریق تفاهم، دیالوگ و فعالیت های 

نیروهای ملی و انقالبی در انقالبی خود مردم با همکاری 

مقیاس توده ای حاصل میشود. مشارکت فعال در شکل دهی 

و ایجاد جامعه ای عاری از هرگونه تبعیض، افراط و تفریط 

بر مبنای همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه اعم از زن 

ومرد با هم برابر نه تنها هدف، بلکه بخشی از مبارزه 
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خیز ملی مردمی است. برای دوامدار ما در جریان این رستا

این کار مردم باید شورا های مردم خود را ایجاد کنند. این 

شورا ها خود مختار و در رابطه تنگاتنگ با جبهه متحد 

را « آموختن از مردم برای مردم »میباشند. ما آموزۀ بزرگ 

             .                                       از درون این نظم خودی خواهیم آموخت

  

ما معتقدیم که یک سازمان قوی برای کمک به این هدف  -۷۴

ضروری است. ما میدانیم که هر جنبش آزادیخواهی فقط باید 

ً توسط خود توده ها براه افتاده، هدایت و به پیروزی  مستقیما

رسانده شود. با این حال هر تشکل یا سازمانی که بتواند مردم 

و سازنده و موثر و بدور از فرقه را نسبت به یک آلترناتی

گرایی ها متحد، متقاعد و رهبری کند، در صف مقدم این 

جنبش جا دارد. ما خود نیز به عنوان یک نیروهای پیشگام 

در این مبارزه شرکت می کنیم و برای تشکیل یک جبهه 

  .                                                 متحد دموکراتیک کار میکنیم

  

م متعلق به مرد جنبش ما یک رستاخیزعمومی و -۷۷

افغانستان است. از آنجا که رژیم ارتجاعی وابسته به 
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قدرت را رها  نیروی خود بدون استفاده از جهانی امپریالیزم

ً پادزهر آن را  تشکیل داده و  رستاخیز ملینخواهد کرد، بنا

 .                                              استفاده میکند« همه وسایل ممکن» برای لغو آن از

  

و تجدید تاکتیک و تجدید  جما اعتقاد دارد که بعضاً تغییر -۱۲

مجاز بوده و میتواند در  و قصباتشیوه مبارزه در بین قرا 

  باشد. امر توسعه و گسترش رستاخیز ملی موثر 

اوضاع و ارزیابی دقیقی از رسالت چپ با درنظرداشت 

انقالبی در شرایط ناهنجار کنونی و لزوم ایجاد وحدت فکر و 

عمل در داخل جبهه و اعتقاد براینکه مبارزه ملی بخشی از 

مبارزه طبقاتی بوده و این دو میتوانند با یکدیگر وحدت یابند، 

به  .تمرکز جبهه روی مبارزه ملی استحاضر  در حال

ممتد  جنگ طوالنی به وسیله همکاریادامه دیگر،  یسخن

نیروهای چپ، دموکراتیک و ملی، یا مبارزه طبقاتی تابع 

مبارزه ملی ضد استعماری؛ اینست اصل اساسی جبهه متحد 

ولوژیک احزاب و یتحت این اصل، استقالل عمل اید .ما

گروهها در داخل جبهه مردم افغانستان محدود بوده و تخلف 

معتقد از این اصل تخلف از اهداف جبهه پنداشته میشود. ما 
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بر آنیم که در جریان مبارزه ملی، مبارزه طبقاتی شکل یک 

مبارزه ملی را به خود می گیرد، و اینجاست که وحدت همه 

                            .نیرو ها تامین شده و در مسیر مطلوب به راه افتاده است

 

ما گرایشات انحرافی چپ و راست را قاطعانه محکوم  -۱۳

م. ما گذشته جنبش چپ یاز آنها دوری می گزین اً میکنیم و جد

را نقادانه مورد تحلیل و تجزیه قرارداده، از تکرار اشتباهات 

 .                                                     خودداری می کنیم اً جد

ما از همه جنبش ها و حرکات خودجوش توده ها برضد 

م، اما یپشتیبانی میکناشغالگران و ایادی داخلی شان حمایت و

ها و  ترجیح میدهیم بمثابه یکی از ارکان عمده این خیزش

 .                          حرکات، دوشادوش توده های زحمتکش حرکت کنیم

  

.بسوی پیروزی نهایی و ایجاد افغانستان متحد، آزاد و آباد   

یخورشید ۷۰۴۷عیسوی مطابق  ۲۴۲۷سال   
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 جبهه مردم افغانستاناساسنامه 

  )جما( 

اساسنامه جبهه مردم افغانستان )جما( محتوی برنامه عمومی 

و آئین نامه تشكیالتی جبهه است. برنامه سیاسی جبهه 

دموکراتیک و استراتژی  -مهمترین اهداف انقالب ملی

مبارزاتی جبهه را بیان می نماید. آئین نامه تشكیالتی، اصول 

ساختمان تشكیالت، ارگان مركزی، درفش، مسائل تشكیالتی، 

مربوط به عضویت و اقدامات انضباطی سازمان را معرفی 

 و توضیح می کند.

 

 مقدمه

افغانستان کشوری است با جغرافیای محاط به خشکه، مرکب 

از اقوام مختلف، فرهنگ متنوع و مردمان آزاده و سلحشور 

ژیک بسزا ای که در طول تاریخ کهن خود از اهمیت استرات

 برخوردار بوده است.
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طبیعی منابع سرشار
 

با ارزش سه تریلیون دالر
(۷)

نیروی  

باعث  انسانی جوان و موقعیت جیوپولیتیکی این کشور

گردیده تا استعمارگرانی برای غارت هستی آن از غرب و 

صف بکشند. در طول  و از شمال تا جنوب همیشه شرق

معین و وابسته ای در تبانی این کشور افراد و حلقات  تاریخ

با استعمارگران گوناگون زمینه های تجاوزات بر این خطه 

را مساعد ساخته اند  و خود در سایه حاکمیت ننگین آنها به 

زندگی شرمبار خود ادامه داده اند. بویژه این ذلت خوی و 

خواری شخصیت، از چهار دهه به این سو یکی از اصول 

و حکومتداری در افغانستان اجتناب ناپذیر زمامداری 

است. انعکاسات شوم این تجاوزات همیشه شامل حال  بوده

توده های میلیونی کشور بوده، که اشغال نظامی افغانستان 

روس، مداخالت گسترده و آشکار  توسط سوسیال امپریالیسم

پاکستان و ایران در افغانستان و اشغال افغانستان توسط 

غارتگر و خونخوار به رهبری نیروهای نظامی امپریالیسم 

این همه مشکالت   امریکا یکی از نمونه های معاصر آنست.

ً انقالبی متشکل از توده های  مبین فقدان یک نیروی واقعا

مبارز و شجاع این مرز و بوم بوده است. به این معنی که 
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نفوذ امپریالیسم جهانی در افغانستان را میتوان در دامن زدن 

و نژادی ای جستجو کرد که امروزه  به افتراقات قومی

 بیشترازهروقت دیگر آماده بهره برداری است.

 به گونه مثال: 

دموکراسی تاجدار" ظاهرشاهی "قانون اساسی یا به اصطالح

تحت عنوان حفظ موازنه بین شرق و غرب، نیاز های 

امپریالیسم را به نفع سرمایه داری مالی جهانی در لویه جرگه 

ل نمود. آزادی های نیم بندی که در اثر فرمایشی او تسجی

مبارزات طوالنی مشروطه خواهان بدست آمده بود، توانستند 

زمینه های ارتقای شعور طبقاتی را در بین اقشار و الیه های 

مختلفه اجتماعی ایجاد کنند؛ که پیامد آنها در وجود جریانات 

 تبلور یافت. ۷۵۰۵سیاسی پسا قانون اساسی 

درت ها و بحران مزمن اقتصادی و سیاسی، اما رقابت ابرق

دربار را تحت فشار قرار میداد و ناگزیر به تعویض پیهم 

تجارب ناخوشایند سیاسی دربار را  کابینه ها می ساخت. این

برای نجات خود گزینه تقویت مجدد  ناگزیر از آن ساخت که

فیودالیسم را مورد امتحان و استفاده قرار دهد 
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سمت غرب و مدارا با شرق به سرکوب   گرایش به وترکیب

جنبش انقالبی حاضر در کشور بپردازد. کودتای پسرعم 

سازمان جهنمی  پادشاه به کمک روس ها و افسران نظامی

حزب »پیروان  کی جی بی، فرصت طالیی ای بود در دست

که از مدتها پیش در تبانی با دستگاه « دموکراتیک خلق

ش دژخیمان و مبلغان ظاهرخانی بسر میبردند، تا در نق

سیاسی رژیم جدید به قلع و قمع، شکنجه و زندانی ساختن 

  رقبای سیاسی و مخالفان دیکتاتوری خاندانی، ظاهر شوند.

کلیه فعالیت های سیاسی را  ۷۵۳۲رژیم کودتای سرطان 

ممنوع اعالم نمود، درب روزنامه ها و جراید آزاد را بست، 

همایی ها را غیر اعتراضات فردی و گروهی و حتی گرد

قانونی ساخت، قیود شبگردی وضع کرد؛ تا شرکای فاسد، 

دوستان ضعیف النفس و پیروان جاهل رژیم، فارغ البال و 

در کمال آرامش خیال در گورستان خاموش مردم افغانستان 

جشن های سرور برپا کنند. آنها مخالفان را برچسب کودتا 

آنها را زندانی  علیه خود زدند و با توطئه و قساوت تمام

کردند و یا به قتل رساندند. از اینرو استبداد مجدد داود خانی 

یکبار دیگر گروه های مزدور خلق و پرچم را دست باز داد، 
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تا به سربازگیری و نفوذ بیشتری در بین رژیم کودتایی و 

نیروی نظامی او بپردازند و مقدمات طرح یک کودتای دیگر 

پی ریزی کنند. دیکتاتور این را در برابر دیکتاتورشان 

را تهدیدی برای رژیم خود دید و همزمان با برهم  وضع

فرصت طلبان ساخت کریملن و قتل  خوردن میانه او با

مرموز یکی از مهره های منفور آن گروه بدست خودشان، 

در کشور سامان داده   ازهمان نوع کودتای نامیمون دیگری

ی آن را بر مسند و شرکا« حزب دموکراتیک خلق»شد که 

  قدرت نشاند.

یکی از خشن ترین و  ۷۵۳۱کودتای منحوس هفت ثور

خونبارترین پدیدۀ تاریخ معاصر افغانستان بود، که اثرات 

منفی آن بیشتر از چهار دهه به اینسو هستی جامعه ما را می 

بلعد، زندگی ساکنانش را به خون و آتش کشیده و کشور را 

 دسته جمعی مبدل ساخته است.به حمام خون وگورستان 

از همان نخستین روز حاکمیت خود به  کودتاچیان هفت ثور

نیروهای مترقی، دیگراندیشان، جنبش های انقالبی،  سرکوب

ه پرداختند. به تعقیب و نخبگان جامع کادرهای علمی، ادبی

زندگی  با جنبه های نمایشی، های میان تهیفرمان آن با صدور
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تهیدست، فقیر، کارگر، دهقان، اهل کسبه و میلیونها انسان 

را به تباهی و نابودی کشیدند. با فقر روز افزون  تجارملی

توده ها و استبداد حاکم رژیم کودتا میلیون ها انسان به 

کشورهای همجوار متواری شدند، زندانها از آدم ها انباشته 

شد، گرفتاری های عمدی، ناپدید ساختن ها، در بند کشیدن و 

تن فرزندان مردم جزئی از برنامه های اسبتدادی کش

سیستماتیک رژیم کودتای ثور بود. بازتاب این سیاست ها 

خواهی نخواهی رژیم مزدور را در یک تضاد و تقابل آشتی 

در یک سوی آن  ناپذیر با مردم قرار می داد، تضادی که

دیکتاتوری فاشیستی تک حزبی توتالیتر رژیم کودتا با 

ل امپریالیسم روس، و درسوی دیگر آن مردم حمایت سوسیا

و توده های تحت ستم افغانستان قرار داشتند. این رژیم 

ضد آزادی های مدنی و ضد  بنابرسرشت ذاتی ضد مردمی،

ملی خود نه تنها با سایر جریانات سیاسی، برخورد 

خشونت آمیز و ددمنشانه ای را پیشه ساخت؛ بلکه  خصمانه،

راض و حتی سکوت بیطرفانۀ افراد هرگونه نارضایتی، اعت

عادی جامعه را با کینه توزی ای توام با وحشیگری سرکوب 

نمود و برای معدوم ساختن آنها از هیچ عمل سبعانه ای 
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اجتناب نکرد.  یغما گران قدرت سیاسی، این گروه شریر و 

ویرانگر، با به غل و زنجیر کشیدن فرزندان مردم و زندانی 

هزاران انسان در  بی گناه و جای دادن نمودن هزاران انسان

گورهای دسته جمعی، پلیگونها، بمباران های وحشیانه قُرا و 

قصبات، استفاده از کشنده ترین سالح های مخرب و کشتار 

جمعی، کشور را به کشتارگاه خونین و زندان مخوفی مبدل 

نموده بودند. از سوی دیگر سیاست های توسعه جویانه 

سم روس در افغانستان و منطقه باعث سوسیال امپریالی

تحریک ژاندارم فاسد منطقه، یعنی پاکستان و دولت تازه به 

عربستان های عرب، ان رسیده آخوندی ایران، شیخ نشیندور

در راس همه امپریالیسم جهانخوارامریکا و متحدان سعودی و

ه بیشترمردم این کشور، هار غربی آن برای بلعیدن هرچ

 شدند.

جبری جوانان و نوجوانان در جبهات جنگ نیز  جلب و گسیل

عامل دیگری بود که مردم را وادار به مقاومت و عصیان در 

برابر کودتاچیان کرد. این عصیان و مقاومت به ویژه پس از 

جدی ۶اعالن به اصطالح مرحله تکاملی انقالب ثور )

( توسط رژیم، یا زمانی که کرملین با تعویض پیهم ۷۵۳۱
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ور خود در افغانستان  هنوزهم موفق به انقیاد مهره های مزد

درآوردن مردم و تحمیل اهداف شوم خود نشده بود، به اوج 

خود رسید. اکنون دیگر مقاومت مردم و توده ها سراسر 

کشور را در نوردیده بود و شعله های جنگ علیه مزدوران 

 روس در سر تا سر کشور فروزان گشت.

طبقات گوناگون مردم در  در حقیقت شرکت گستردۀ اقشار و

مقاومت علیه تجاوزگران، نقطه اتصال و اتحاد آنها در  جنگ

تداوم جنگ علیه اشغالگران  این مقاومت ملی بود. بنابراین،

روسی از یکسو و ولع بیش از حد سوسیال امپریالیسم روس 

برای دستیابی به آبهای گرم هند، از سوی دیگر، آرایش 

لیستی غرب را علیه سوسیال جدیدی از نیروهای امپریا

بوجود آورد. اما تشدید اختالفات درونی  امپریالیسم روس

حزب بر سراقتدار در روسیه، مصارف کمرشکن جنگ و 

عدم توانایی رژیم دست نشانده در تسلط کامل بر مقدرات 

مردم افغانستان، هر دو، ارباب و مزدور را برای همیش در 

 زباله دان تاریخ جای داد.

امپریالیسم روسی از کشور  الز خروج نیروهای سوسیپس ا 

و سقوط اجتناب ناپذیرایادی وابسته به آن، رژیم های 
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خودکامه بنیادگرای اسالمی، ضد ملی و ارتجاعی، جنگ 

افروزان طماع، فیودالها و ستمگران محلی با همدستی 

امپریالیسم جهانی، تاجران اسلحه و قاچاقبران مواد مخدر، با 

برمقدرات مردم ما مسلط شدند. این دستۀ خود  چماق دین

فروختگان، به خاطر ارضای تمایالت شوم و ضد انسانی 

خود و ارضای ماشین جنگی امپریالیسم، آتش یک جنگ 

ناخواسته و تحمیلی دیگری را در کشور برافروختند و به 

در سطح  اینگونه وقار و حیثیت تاریخی کشور و مردم ما را

  لگدمال کردند.  ملی و بین المللی

ارتشاء، فساد، آدم ربایی، فحشا، تجاوزات جنسی، بچه بازی، 

شیوع انحرافات اخالقی؛ زندگی توده ها و مردم با عزت ما 

را به طور روز افزون تهدید کرد. آنها گروه های ولگرد 

اوباشان و سارقین مسلح را در کوچه ها بوجود آوردند که 

مال و ناموس مردم به یک آفریدند، مصئونیت جان و  وحشت

و حریم خانه های مردم  زندگی شخصی امید محال مبدل شد،

مورد تاخت و تاز اوباشان و داره های مسلح جنگ ساالران 

قرار گرفت. این عناصر در تبانی با  و آدم فروشان

ین مرز و بوم ا ست های گوناگون و دشمنان تاریخیامپریالی
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ی به سکتاریسم قبیلوی و شرم آور دینی و اسالم تحت عناوین

نژاد پرستی های گستاخانه ای دست زدند که این تراژیدی 

 تا اکنون ادامه دارد. خونین

با ابتکارعده ای بنابراین، جبهه مردم افغانستان )جما( که 

افراد مستقل ملی و روشنفکران متعهد به آرمان مردم،  از

 نیروهای مترقی، آزادی دوست، دموکرات، افراد و دسته

های مستقل بوجود آمده و درست در سمت مخالف فرصت 

طلبان و تسلیم طلبان قرار دارد، خویشتن را دشمن جدی و 

 آشتی ناپذیر استعمارگران و ایادی خود فروخته آنها میداند.

جما متشکل از سوسیالیستهای آزادیخواه، مارکسیست ها، 

نیروهای مترقی و آزادی دوست، دموکرات ها و افراد وطن 

 ۲۴۲۷از اکتبر « وحدت انتقاد وحدت»خواه  در تحت شعار

آن  و اهداف به طورعملی داخل این کارزار سیاسی شده اند

در مرامنامه و نخستین اعالمیه آن تصریح شده است. 

اعضای این جبهه برای آزادی مردم کشوراز یوغ استبداد 

اسالمی و استعمار جهانی برای ایجاد یک صلح واقعی و 

افغانستان آزاد و مستقل، آباد و مترقی، صادقانه و  اعمار یک

 فداکارانه می رزمند.
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 فصل اول

 . برنامه عمومی١

 )جما( ــ خصلت طبقاتی جبهه مردم افغانستان١.١

و  اجتماعی -نهاد سیاسیجبهه مردم افغانستان به مثابه یک 

چتر واحد مبارزاتی مردم افغانستان، خود را مکلف به یک 

مرام این جبهه  دوامدار و خستگی ناپذیرمیداند. مبارزه 

فراخوانی است برای اقشار و طبقات محروم و تحت ستم 

به منظور تحقق  ،افغانستان برای یک قیام و رستاخیز ملی

آرمانهای تاریخی شان و اعمار یک افغانستان آزاد و مستقل، 

آباد و مترقی، عاری از ستم، نفاق، تعصبات قومی، سمتی، 

  ، مذهبی، نژادی و بهره کشی ملی و طبقاتی.لسانی

ً یک تشکل انقالبی و ملی است که هدف آن  این جبهه اساسا

مبارزه برعلیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی، استقرار صلح 

واقعی، ایجاد شورا های مردمی، طرد استثمار و بهره کشی 

 قوم و سن است. و لغو امتیازات مبتنی بر نژاد، جنسیت،
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نیروی کارگران، دهقانان، اهل کسبه، روشنفکران به  جما

انقالبی و همه ی اقشار و اقلیت های زبانی و قومی و طبقات 

ستمدیده کشورمتکی بوده و  برای احیای حقوق و آزادی های 

مدنی و طبیعی آنان مبارزه می کند. رسیدن به این آرمان، به 

موازت ایجاد موانع، شدت عمل و خشونت دشمنان مردم 

پیگیر   آمادگی، ذکاوت انقالبی و مبارزه فغانستان، مستلزما

درعرصه های گوناگون بوده و تشخیص تضادها، وظایف و 

 اولویت های ما را در این مسیر تعیین می کند.

جما معتقد به ایدیولوژی مترقی و پیشرو بوده، مدافع منافع 

زحمتکشان و اقشار بی بضاعت جامعه میباشد. این تشکل از 

ن خون و آتش با درس آموزی از گذشتۀ بیشتر از چهار میا

دهه جنگ و اشغال افغانستان توسط دوغول استعماری شرق 

 -و غرب )سوسیال امپریالیسم روس و امپریالیسم امریکا 

  شرکا( پایه و مایه گرفته است.

جما محصول كار مستمر کسانی است که در طول پنج دهه 

بار آن قرار داشته و فراز و گذشته در بطن جنبش و حوادث خون

 نشیب های جنبش را دیده، چشیده، درک و استنباط نموده اند.
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بنابراین، بسط و توسعه خالقانه ایدیولوژی زحمتکشان و 

و انطباق آن در جنبش انقالبی  توده های بی بضاعت

و جنبش  با آموخته ها ای از تاریخ انقالبات افغانستان

آسیا، افریقا و امریکای التین  انقالبی جهان در اروپا، های

 یکی از وظایف اصلی و عمده این جبهه است.

از آنجا که جما از بطن جامعه و جنبشهای تاریخی کشور ما 

زاده شده است، در شرائین آن خون بی بضاعت ترین و 

انسانها جریان دارد. جما دوام و بقای خود را  زحمتکش ترین

پایگاه طبقاتی و بیند. دربین مردم و توده های زحمتکش می 

را صفوف کارگران صنعتی، کارگران اجتماعی جما 

زمین، دستفروشان، خرده  زراعتی، کسبه کاران، دهقانان کم

مالکان، خرده بورژوازی، روشنفکران و سایر زحمتكشان 

 کشور تشکیل میدهد. تحت ستم

سیاسی، تشکیالتی و فعالیتهای  - از لحاظ ایدیولوژیك

در صف کارگران صنعتی، کارگران جما  مبارزاتی،

زراعتی، اقشار و طبقات تحت ستم و تهیدست و زحمتکشان 

افغانستان قرار دارد. جما با بسیج این نیروها در زیر یک 
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چتر واحد انقالبی، خواهان براه انداختن یک رستاخیز بزرگ 

ملی و اجتماعی است که هدف آن ریشه کن ساختن همه 

 است.« رداستثمار فرد از ف»اشکال 

پیشروان انقالبی شامل جبهه مردم افغانستان با درک عمیقی 

از گذشته های جنبش و تحلیل مشخصی از اوضاع و 

تضادهای موجود جامعه، به تجدید میثاق شركت عملی در 

فعالیت های مبارزاتی پرداخته، برای ایجاد یک وحدت 

سرتاسری آزادیخواهانه، از همه گروه ها، اقشار، طبقات، 

قلیت های نژادی و زبانی، تشکالت سیاسی آزادیخواه و ضد ا

استعماری، اتحادیه های صنفی و کارگری، انجمن های 

فرهنگی و ملی، مبارزان انفرادی و دموکرات های بدون 

وابستگی سیاسی، جنبش های خودجوش، روشنفکران، دانش 

آموزان و استادان، روحانیون مترقی و وطندوست دعوت 

امرایجاد یک افغانستان آزاد، مستقل و آباد و میکند که در 

عاری از تفاوت ها وعظمت طلبی ها، قیام ملی و مارش با 

 شکوهی سرتاسری را تا سرحد پیروزی نهایی براه اندازند. 
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رفتن به سوی وحدت وهمبستگی سرتاسری نیروهای انقالبی 

و مترقی به غرض ایجاد یک واحد انقالبی آراسته و پیراسته 

ضباط اصولی، مستلزم تغییرجهانبینی آگاهانه، طرد با ان

هرگونه تعلقات قومی، زبانی، سمتی، جزم اندیشی، افراط 

گرایی مذهبی، خودسانسوری  و فارغ از تسلیم طلبی 

 طبقاتی، ملی و قومی است.

سراسرجهان  جما  خود را همسو با جنبش های آزادیبخش

آزادی عمل با در  میداند  و با حفظ احترام متقابل، استقالل و

جامعه « مشخص  تحلیل مشخص از اوضاع»نظر داشت 

افغانستان، به حمایت همه جانبه از این جنبش ها به مثابه 

 بخشی از وظایف بین المللی خود می نگرد. 

باید اذعان نمود که طبقه کارگر افغانستان پراکنده و در 

مقایسه با سایر کارگران جهان، متشکل و دارای تجارب 

کافی انقالبی نیست. اما از آنجا که این طبقه جوان بنابر 

انقالبی  و موقعیت خاص خود در پروسۀ تولید، پیشروترین

ترین طبقه در افغانستان است، برای انسجام و اتحاد آن باید 

 توجه جدی ای صورت گیرد. 
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علت اینکه طبقه کارگر افغانستان در طول پنج دهه پیکار 

نتوانسته نقش پیشرو و موثر خود را نجات بخش ملی گذشته 

ادا  انجام دهد و رسالتی را که تاریخ به عهده او گذاشته بود

کند، میتوان در نبود یک رهبری مدبرسیاسی برای او 

 دانست.

جما با جمع بندی دقیقی از تجارب مثبت و منفی گذشته و 

نحوه شركت جنبش چپ افغانستان در جنگ مقاومت ضد 

و  شرکا -م روس، امپریالیسم امریکا سوسیال امپریالیس

ارتجاع داخلی و بهره گیری از تجارب پربار احزاب 

کارگری جهان و میراث فکری پیشوایان جنبش های انقالبی 

بنیان گذاری شده  و در  و امریکای التین  اروپا، آسیا

امپریالیسم غارتگر امریکا و متحدین  مواضع قاطعی علیه

تسلیم طلبی  و انواع گرایشات ینبین المللی آن، روسیه، چ

 ملی و طبقاتی قرار دارد.

 ــ خطوط فکری جما ١. ٢

ما به طورکل با ایدیولوژی گروه های ارتجاعی و وابسته به 

امپریالیسم جهانی مخالفیم. آنانی که بنابر خصلت ارتجاعی و 
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ضد مردمی شان در گذشته و حال مسئول خونریزی های 

عامالن نسل کشی های سیستماتیک، فراوانی در کشور بوده، 

کوچ های اجباری مردمان، تصرف امالک ملی، تسخیر 

مناطق و زمین های متعلق به مردم، شیوع اعتیاد به مواد 

مخدر، چند زنی و انحرافات اخالقی، استفاده جنسی از 

قوم پرستی و  کودکان و نوجوانان، فحشا و بردگی جنسی،

خشی از ویژگی های زن ستیزی، از مشخصات، عادات و ب

از  برای سلطه مجدد بر مردم اخالقی آنها را تشکیل داده و

سیاه ترین، وحشی ترین و خشن ترین سازمان های اجیر 

و « بلک واتر»تروریستی و دستگاه های جهنمی ای چون 

دشمنان ما  ؛تشکیالت صهیونیستی بین المللی مدد می جویند

 بوده اند.و مردمان 

ارد، یگانه سالحی که می تواند ما را از بند اعتقاد کامل د جما

اسارت، غربت، فقر اقتصادی و فرهنگی نجات دهد و به یک 

جامعه مرفه انسان محور، عاری از ستم طبقاتی، ملی و 

اجتماعی مبدل کند، تداوم و پیگیری اصولی مبارزه و 

آموزش دقیق از دستاوردهای انقالبات و جنبش های آزادی 

تحت ستم جهان است. این جبهه به تلفیق خواهانه مردمان 
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مولده و مناسبات تولیدی مترقی،  خالقانه رشد نیروهای

تکامل اجتماعی، تعالی فرهنگی و مبارزه قاطعانه بر علیه 

اعتقادات سنتی عقب مانده معتقد است. جما اعتقاد کامل دارد 

که برخورد انتقادی و سازنده  با دستاورد های انقالبات 

ر سطح جهانی، احتراز از لغزش ها و انحرافات اجتماعی د

فکری احزاب کارگری بین المللی و مردود شناختن هرگونه 

الگو برداری و دنباله روی جزمی میتواند مسیر او را به 

 گونه دقیق و موثر مشخص کند.

و رستاخیزملی و رسیدن به اهداف غایی   بناً، برای قیام 

 الح زیر توسل جوید:  خود، خود را ملزم میداند به سه س

روی های ملی یک تشکل با قاعده وسیع  به رهبری نی ایجاد -

  و مترقی و زحمتکشان.

ایجاد پایگاه ها و آموزش رزمندگان داوطلب با روحیه  -

 عالی مبارزاتی از میان صفوف و اقشار زحمتکشان،  باال

بردن سطح آگاهی ملی و طبقاتی در میان الیه های مختلف 

 اجتماعی.  
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هر عضو جما  یک فرد رزمنده  داوطلب و با انگیزه است.  

جوانان عالقمند و متعهد به مبارزه برای اهداف جما هر 

لحظه آماده اند این رسالت را انجام دهند. رهبری و تشکیالت 

 مسولیت پذیر است. منضبط انقالبی این جبهه در همه حال 

ایجاد شوراهای با قاعده وسیع، شوراها ای که بتوانند   -

جوابگوی نیازمندی های روستایی و شهری مردم زحمتکش 

 افغانستان باشند.

هر جنبش و انقالب دارای خصلت طبقاتی است.  جما معتقد 

هیچ جنبش و انقالب  سیاسی است که بدون رهبری و آگاهی

این را تاریخ خونبار افغانستان و جهان به پیروزی نمی رسد. 

در این راستا خود را پیشقدم میداند،  ثابت ساخته است و جما

و نمی تواند  اما این کار به تنهایی ممکن ومیسر نیست

پاسخگوی کلیه اهداف ما در سطح کشور باشد. بنابراین 

بتوانیم تعداد « وحدت انتقاد وحدت»امیدواریم حول شعار

 انها و افراد مترقی و ملی را جمع نموده وکثیری از سازم

وحدت اصولی ای را برای پیشبرد مبارزات آزادی خواهی 
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ردم و کشور را بسوی رفاه و تعالی ممردم خود ایجاد کنیم، 

 رهنمایی نماییم. 

 

 نگرش فلسفی جما  - ١.۳ 

ما مادی فکر میکنیم، متافیزیکی نمی اندیشم. یعنی اعتقاد به 

عنوان قانون اساسی حاكم بر طبیعت و جامعه قانون تضاد به 

و تفكر انسانی، شناخت تضاد عمده و تفكیك آَن از تضاد 

اساسی، تكامل تیوری شناخت در پرتو بررسی عمیق جهش 

از پراتیك به تیوری و سپس از تیوری به پراتیك و تكیه بر 

عمده بودن پراتیك، تحلیل علمی رابطه میان زیربنا و روبنا  

فکر متافیزیكی رابطه یك جانبه میان آنها، اساسات و نفی ت

 تفکر فلسفی ما را تشکیل میدهد.

 

 نگرش اقتصادی جما - ١. ۴
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اقتصاد بر نقد همه جانبه و بنیادی از اقتصاد  نگرش ما از

سرمایه داری و احتراز از سیستم انحصاری و استثماری آن 

استوار است. تدوین سیاست اقتصادی سوسیالیستی، طرد 

اقتصاد مصرفی و اقتصاد بازار، منسوخ کردن شیوه های 

ارباب رعیتی فیودالی. شناخت مفهوم سرمایه داری مالی به 

مثابه شکلی از اشکال سرمایه داری كمپرادور در کشورهای 

تحت سلطه امپریالیسم و ارتجاع داخلی، رئوس سیاست های 

 اقتصادی جما را تشکیل میدهد.

 نگرش سیاسی جما - ١.  ۵

جنبش ما یک قیاام ملای و یاک رساتاخیز عماومی و متعلاق باه 

وابساته باه  مردم افغانستان اسات. از آنجاا کاه رژیام ارتجااعی

به طور داوطلبانه قادرت را رهاا نمای کناد،  جهانی امپریالیزم

« هماااه شااایوه هاااای ممکااان»رساااتاخیز ملااای بااارای لغاااو آن از

 استفاده میکند. 

وی پیشوایان جنبش استفاده مثمر و مستمرازمیراث های معن

های کارگری و انقالبات جهانی، تلفیق تیوری با پراتیك و 

شرایط ویژه و ساختار اجتماعی افغانستان شیوه برخورد 
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سیاسی جما را تشکیل میدهد. تیوری ها به هیچوجه جزمی 

 نبوده، بلکه حاوی قابلیت تکاملی میباشند. 

  

 برنامه سیاسی جما -١.۶

به مثابه یک چتر واحد مبارزاتی جما  برنامه سیاسی حد اقل:

مردم افغانستان برای یک قیام و رستاخیز ملی به منظور 

تحقق آرمانهای تاریخی مردم افغانستان و اعمار یک 

افغانستان آزاد، مترقی و مستقل، عاری از ستم، نفاق، 

تعصبات قومی، سمتی، لسانی، مذهبی، نژادی و بهره کشی 

 طبقاتی میباشد.

گسترش و انسجام نیرو های انقالبی برای  حد اکثر:برنامه  

تداوم و پیروزی جنبش آزادیبخش ملی و گذار به یک انقالب 

 سوسیالیستی در سطح کشور. 

 

     برنامه جما در کوتاه مدت -١.۷
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سرنگونی رژیم ارتجاعی و دست نشانده امارت  -

 اسالمی

مبارزه قاطع با بنیادگرایی، تحجرگرایی و تاریک  -

وجریانهای اسالم سیاسی در هرشکل و  اندیشی

 شمایل آن.

مبارزه قاطع علیه هرگونه مداخالت کشورهای   -

استعماری و همسایه در امور داخلی و به جای آن 

ایجاد روابط حسنه و حسن همجواری بر مبنای 

 متقابل و منافع ملی با جهان وهمسایگان.   احترام

برقراری حاکمیت سیاسی توده ها مبتنی بر سیستم   -

 شوراهای توده یی در یک دموکراسی مستقیم. 

تٔامین حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی افراد،  -

مانند حق آزادی، عقیده و بیان، مطبوعات، 

اجتماعات، مسافرت، كار، انتخاب شغل، تحصیل، 

تشكیل احزاب سیاسی، تشكیل اتحادیه های صنفی، 

 نیت مسكن و مكاتبه و مخابره.مصو

مبارزه قاطع علیه بنیادگرایی، اشکال شونیسم،  -

 فیودالیسم و امپریالیسم.
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تٔامین وحدت انقالبی و سرتاسری میان اقوام   -

 ساکن و ملیت های گوناگون کشور.

مبارزه قاطع علیه شوونیسم جنسی مرد ساالری و   -

تامین تساوی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

 میان زنان و مردان.اجتماعی 

آزادی اعتقاد به ادیان و مذاهب گوناگون و تامین   -

 آزادی برای عدم اعتقاد به دین و مذهب.

تبدیل افغانستان از یك پایگاه امپریالیستی و   -

به یک پایگاه انقالبی ضد امپریالیستی و   ارتجاعی

ضد ارتجاعی، اتخاذ سیاست خارجی مستقالنه 

های رهایی بخش ضد  انقالبی و حمایت از جنبش

 امپریالیستی و ضد ارتجاعی در جهان.

زمین از آن »انجام انقالب ارضی بر مبنای شعار   -

به منظور ریشه كنی مناسبات فرتوت « كشتكار

 فیودالی و ایجاد اقتصاد دهقانی آزاد.

لغو تمام سرمایه گذاری ها و قراردادهای  -

غارتگرانه امپریالیستی و سرمایه های كمپرادور 

 ملی ساختن آنها به نفع مردم.و
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ملی ساختن تجارت خارجی و حمایت از تجارت  -

داخلی در جهت پیشرفت و ترقی سالم اقتصاد 

 كشور.

تطبیق اصل مالیه مترقی و مستقیم به صورت   -

 یكسان و منسجم.

ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده برای رشد و  -

شکوفایی اقتصاد ملی مترقی و رهایی از وابستگی 

 پریالیسم. به ام

حل موضوع سرحدات کشور مطابق به تصمیمات   -

کنوانسیون های حقوق بین المللی، جلوگیری از 

دستبردهای فرامرزی به تجاوزات خاموش و 

 های طرارهمسایه. کشور توسط رژیم ساحه سیاسی

حل مشکل معتادان به گونه عملی و موثر، مبارزه  -

 جدی علیه زرع و قاچاق مواد مخدر.

معیوبین و معلولین منحیث یک معضل حل مشکل  -

 مهم انسانی و اجتماعی.

مبارزه جدی علیه قاچاق انسان، بردگی جنسی و  -

 ترویج فحشا.
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مبارزه جدی برای حفظ محیط زیست، تهیه آب   -

 آشامیدنی صحی، پاکسازی هوا از آلودگی، حفظ 

جنگالت و کوشش برای سرسبزی کشور، حمایه 

 نان.  از حقوق حیوانات و حفظ بقای آ

معادن ثروت ملی بوده، ملکیت مردم و عاری از  -

 غارت و تاراج  است.

بنادر منابع عایداتی ملی بوده، از تعرض و دستبرد  -

 مصئون میباشد. 

مبارزه جدی بر علیه بیسوادی و ریشه کن ساختن  -

جهل و خرافات، زمینه سازی برای رشد و تقویت 

 آگاهی سیاسی توده های مردم. 

ش فرهنگ ملی توده یی در تمام حمایت و پرور  -

عرصه های تکنولوژیکی و انکشافات عصر 

 حاضر.

مساعد ساختن زمینه های یک زندگی آبرومندانه  -

 برای بازگشت آوارگان وطن به كشور. 
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 فصل دوم

  آئین نامه تشكیالتی -٢ 

 اصول تشكیالتی -١.٢

 ماده اول

اصل اساسی رهبری تشكیالتی جما شورایی است که شامل  

  موازین ذیل می باشد:

الف: تمام فعالیت های جما در كلیه  سطوح، طبق الزامات 

مورد نیاز برای تدارك، برپایی و پیشبرد  یک رستاخیر ملی 

 و جنگ عادالنه مردم افغانستان است.

 ب: انتخاب هیئات رهبری جما در كلیه سطوح از طریق

دموكراتیك صورت گرفته و هریک از سطوح رهبری برای 

 دوره های معین انتخاب می شود.

اعضای  جما اصول انضباطی واحدی را رعایت   ج: همه 

می نمایند. این اصول انضباطی عبارت اند از: تابعیت فرد 
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از تشكیالت، تابعیت اقلیت از اكثریت، تابعیت كل واحد ها از 

 شورای رهبری.

هبری جمعی و مسئولیت های فردی در تمامی د: فقط ر

سطوح هیئات رهبری و بدنه تشکیالتی جما  قابل اجرا 

  است.

ه: اعضای مؤسس عالوه بر عضویت در شورای رهبری، 

در تمام بحیث مشاور در کنار هیئت رهبری حضور پیدا 

کرده میتوانند، اما از لحاظ اصولی باید از شورای رهبری 

 اطاعت نمایند.  

هفت عضو و حداکثر یازده عضو  شورای رهبری حداقل و:

دارد. شورای رهبری مکلف است گزارشات كار خود را به 

كنگره یا جلسات عمومی جما ارائه نماید. تدویر کنگره و 

اساس پیشنهاد دو ثلث آرای اعضا و  جلسات عمومی به

  تصویب آن از جانب هیئت رهبری صورت می گیرد .
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تمام سطوح نظریات اعضای جبهه و ز: شورای رهبری در 

داوطلبان عضویت را استماع نموده و آنها را مورد بررسی 

 دقیق قرار میدهد.

 ماده دوم 

 انتقاد و انتقاد از خود - ٢.٢

پیروی جدی و پیگیر اصل انتقاد و انتقاد از خود در كل بدنه 

تشکیالتی و در تمامی سطوح رهبری  جما مرعی االجرا 

د جهت تشخیص کاستی ها و اشتباهات فردی است. اصل انتقا

و جمعی و رفع آن یك امر حیاتی است. اصل انتقاد و انتقاد 

است. به « انتقاد از خود و انتقاد از دیگران»از خود مبین 

منظور تطبیق این اصل، جما مقررات ذیل را در مناسبات 

 تشكیالتی خود پذیرفته است:

عضویت، اعضاء، الف: اعضای جما می توانند داوطلبان 

واحدهای تشکیالتی و هیئات رهبری را در کلیه سطوح 

 مورد انتقاد قرار دهند و بدیلی در مورد ارائه نمایند.

 ب: جلوگیری از طرح انتقاد و انتقاد به هیچوجه مجاز نیست.
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قابل انتقاد به هیچوجه مجاز مج : برخورد انتقام جویانه در 

 نیست.

ی در مواقع الزمه مطرح شده و د: انتقاد از مجاری تشکیالت

 در داخل جلسات تشکیالتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

هدف از انتقاد اصالح است، به هیچوجه به مثابه یک ه :

حربه جهت لکه دار ساختن یا تشهیر طرف انتقاد مورد 

 استفاده قرار نمی گیرد.  

و: انتقاداتی که قبال مورد رسیدگی قرار گرفته، مجددا مطرح 

 می گردند.ن

ز: داوطلبان عضویت، اعضاء، واحدهای تشکیالتی و هیئات 

رهبری در كلیه سطوح، کاستی ها و اشتباهات شان را 

پیوسته تشخیص، مورد انتقاد قرار داده و در جهت رفع آنها 

 مبادرت ورزند.

ح : داوطلبان عضویت، اعضاء، واحد های تشکیالتی و 

ت را شجاعانه و چون هیئات رهبری در تمامی سطوح انتقادا

 یک اصل سازنده پذیرفته و در جهت رفع آنها کوشا باشند.
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 ماده سوم

جما ممثل وحدت اراده و وحدت عمل مردم، توده های 

زحمتکش و کارگران افغانستان است، لذا تعدد مراكز و 

  فراكسیونیزم به هیچوجه در آن مجاز نیست.

 

 ـ ساختار تشكیالتی جما  ٢.۳

 ماده چهارم

کنگره جماعالیترین مرجع تشکیالتی و تصمیم گیری جبهه  

است كه به طور عادی در هر سه سال یكبار به دعوت دو 

 بری برگزار می گردد.ثلث آرای كمیته ره

 ماده پنجم

صالحیتها و وظایف كنگره جبهه مردم افغانستان قرار ذیل  

 میباشند:

 الف: استماع گزارش كمیته رهبری جما و بررسی آن.
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:  اساسنامه، برنامه، رهنمود های اساسی و ضمایم آن را ب

 تصویب، تعدیل و یا اصالح می نماید.

 جما را معین می نماید. ج: خط مشی سیاسی 

د: اعضای اصلی و علی البدل هئیت رهبری را انتخاب، در 

  وارد میکند. ترکیب آن تزئید یا تنقیص

 ماده ششم

 كنگره جما متشکل است از:

 ای اصلی وعلی البدل هئیت رهبری.الف: اعض  

مسؤالن  واحد های تشکیالتی و نمایندگان منتخب  ب:   

 واحدها.

ج: در صورت لزوم عضو یا اعضا ای از جما با رأی 

 مشورتی.

 ماده هفتم 
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الف: ضوابط، انتخاب و تناسب نمایندگان برای كنگره جما 

قبل از كنگره توسط كمیته رهبری تعیین و به مراجع 

 مربوطه ابالغ می گردد. 

كمیسیون ویژه ای را برای برگزاری  ب: هیئت رهبری جما،

 كنگره به وجود می آورد.

 ماده هشتم

کنگره با اشتراک و حضور دو ثلث مستحقان حق رأی 

 میتواند برگزار گردد.

 ماده نهم

كنگره جما می تواند در اثر پیشنهاد دو ثلث مجموع اعضای جما 

زودتر از و یا تصمیم دو ثلث اعضای  هیئت رهبری دیرتر و یا 

 وقت معینه برگزار گردد.

 

 هئیت رهبری -٢. ۴
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 ماده دهم 

هیئت رهبری در فاصله بین دو كنگره عالیترین مرجع 

ت. این هیئت مسئولیت رهبری فعالیت های تشكیالتی جما اس

جما  را در همه عرصه ها به عهده دارد  و در مقابل کنگره 

 مسؤل میباشد.

 

 مهم ترین صالحیت ها و وظایف هیئت رهبری: - ٢.۵

 ماده یازدهم 

 الف: مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات كنگره است.

 ب: ایجاد تشکیالت منضبط و اصولی بر مبنای اساسنامه و

 مرامنامه جما.

وهماهنگ  نهاد های مختلف را رهبری، تنظیم ج: کمیته ها و

های جدید را بنابر ضرورت به وجود می  نموده و کمیته

 آورد.
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د:  در ارتباط با احزاب و سایر نیروهای سیاسی افغانستان 

 از جما نمایندگی میکند.

ه : مسئولیت انتشار ارگان مركزی و سایر نشریات جما را 

 برعهده دارد.

را رهبری  و: فعالیتهای تدارکاتی، سیاسی و نظامی جما 

 میکند.

 ذ: مسائل مالی، بودجوی را تنظیم، رهبری و کنترول میکند.

ح: فعالیت های مدنی، اعتصابات، تظاهرات خیابانی، جنبش 

های خودجوش مردمی و فعالیت های نظامی جما را تنظیم و 

 رهبری میكند.

و انحالل کمیته های فرعی، محلی و  ط: صالحیت ایجاد

 منطقوی را دارا میباشد. 

ی: مسؤلیت و صالحیت ادغام انفرادی و دسته جمعی محافل 

 و گروه ها را در تشکیالت جما به عهده دارد.
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مسئولیت روابط با جنبش ها، احزاب و سازمان  ک

انقالبی بین المللی و چگونگی شركت جما را در  های

 تی بین المللی تنظیم و رهبری میکند.كارزارهای مبارزا

ارائه میکند و اقدامات  ل: گزارش كار خود را به كنگره جما

 مربوط به  تشكیل كنگره را تنظیم و رهبری میکند.

بنابر لزوم دید میتواند از میان کادرهای  جما، عضو یا  م:

   اعضای جدیدی برای هئیت رهبری را تعیین نماید.

 ماده دوازدهم

اولین كنفرانس هیئت رهبری بعد از کنگره، منشی هیئت  

رهبری برای تنظیم امور داخلی، مسئولین کمیته ها و 

معاونین آن را از میان اعضا و هیئت مؤسس برای مدت دو 

 سال تعیین می نماید.

 ماده سیزدهم

های فوق العاده هیئت رهبری به دعوت کمیته  كنفرانس

 ارتباطات دائرمی گردد.
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 چهاردهمماده 

در فاصله بین دو کنفرانس، هیئت رهبری جما به عنوان  

هسته رهبری دایماً فعال، وظایف رهبری را به عهده داشته و 

 صالحیت آن را اعمال می نماید. 

 واحد های تشکیالتی منطقوی  -٢.۶

 ماده پانزدهم

واحدهای تشکیالتی منطقوی نظر به ضرورت مبارزه و  

 مناطق مختلف بوجود می آید.  ایجاب كار تشكیالتی، در

 ماده شانزدهم

جلسه عمومی واحدهای منطقوی بعد از هر کنفرانس فرا 

 خوانده میشود تا منطبق با تصامیم و رهنمودهای کنفرانس:

الف: رهنمود های مهم برای فعالیت های جما را در مناطق و 

 محالت مربوطه تعیین و تصویب نماید.
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کند. این كمیته در فاصله دو ب: كمیته منطقوی را انتخاب 

در منطقه   جلسه عمومی منطقوی، فعالیت های جما را

رهبری وهدایت می نماید. منشی كمیته منطقوی توسط خود 

 كمیته منطقوی تعیین می گردد.

ج: فیصله ها و رهنمود های جلسه عمومی منطقوی بعد از 

 تایید هیئت رهبری جما رسمیت می یابند.

 ماده هفدهم 

واحدهای تشکیالتی پایه ئی نظر به ضرورت مبارزه و  

ایجاب کار تشكیالتی در محالت مختلف بوجود می آید. هر 

واحد تشکیالتی پایه ئی، تعدادی از هسته های جبهه را در بر 

 دارد.

 ماده هجدهم

هسته كوچكترین واحد تشكیالتی جما است. هسته ها که 

كارخانجات، در دهات،  حداقل دارای سه عضو هستند،

معادن، مؤسسات آموزشی و پرورشی  و سائر اماکن مختلفه 
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در داخل كشور و در میان پناهندگان خارج از كشور به 

  شمول کمپ های پناهندگان، تشكیل می گردد.

 

 ماده نوزدهم

داوطلبان عضویت و هواداران جما در نقاط مربوطه باید  

احد تحت نظرهسته فعالیت کنند. مسؤل هسته توسط و

مسؤل هسته، نماینده هسته  تشکیالتی پایه ئی انتخاب میشود.

 در جلسه عمومی واحد پایه ئی است. 

 

 کمیته های اختصاصی - ٢.۷ 

 ماده بیستم

کمیته های اختصاصی نظر به لزوم دید و گسترش فعالیت 

های مبارزاتی جما، عندالموقع از جانب هیئت رهبری ایجاد 

 می شود. 
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 طکمیته رواب - ٢.۲

 وظایف و مکلفیت ها 

طمئن برای تماسها و بحث مایجاد فضای مطلوب و  ●

های سیاسی با افراد  با  سازمانهای سیاسی ملی و بین 

  المللی.

جلب و جذب افراد و سازمان های سیاسی مطابق به  ●

 موازین تشکیالتی و اساسنامه جما.

جلب و جذب کمک های مادی و معنوی ملی و بین  ●

  و شرط .المللی بدون قید 

اشتراک در محافل و کنفرانس های ملی و بین   ●

 المللی به نمایندگی از جما.

نمایندگان مکلف اند قبل و بعد از هر تماس با افراد  ●

و نیروهای سیاسی ملی و بین المللی از چگونگی و انکشافات 

 آنها به هیئت رهبری گزارش دهند.

 

 کمیته فرهنگی و نشرات - ٢. ۹



 

 

85 |701 
 

جبهه مردم افغانستان )جما(                       

                                       

 هاوظایف و مکلفیت  

جما یک فرهنگ توده ئی و در خدمت  فرهنگ ●

زحمت کشان، كارگران بی بضاعت، دهقانان فقیر و تهیدست 

و اقشار انقالبی است كه بیش از نود فیصد نفوس كشور را 

 تشكیل میدهند.

فرهنگ انقالبی برای توده های سالح نیرومند  ●

انقالب است. فرهنگ انقالبی قبل از آنكه شیپور انقالب 

شود، انقالب را از لحاظ ایدیولوژیك تدارك می بیند و نواخته 

در جریان انقالب بخش ضروری و مهم جبهه عمومی انقالب 

است. كاركنان فرهنگی انقالب در حقیقت رهبران درجات 

  مختلف این جبهه فرهنگی می باشند.

زدودن بینش های خرافی و فقر علمی و آراستن  ●

 توده های مردم به زیور علم و دانش.

فرهنگ ارتجاعی موجود در جامعه ما بر پایه های  ●

جهل و بینش های خرافی و عدم آگاهی از علم و دانش 

باید پذیرفت كه توده های  استوار است. به عنوان یك واقعیت

به خرافات   -این ارکان اساسی انقالب كشور  -مردم ما 

مذهبی و سموم بینش های ضد علمی آغشته هستند. رفع این 
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تلزم پیشبرد مبارزات دلیرانه، جسورانه و در عین حالت مس

حال پیگیرانه فرهنگی و فکری است. دلیرانه و جسورانه 

بدین خاطر كه در جریان این مبارزه خواهی نخواهی با 

حساسیت هایی ناشی از فرهنگ مستقر از سوی توده ها 

مواجه خواهد شد،  پیگیرانه بدین خاطر كه این مبارزه سخت 

ست و چسبیدن توده ها به خرافات و بینش های و طوالنی ا

 ضد علمی نباید به سرخوردگی در این مبارزه منجر گردد.

رشد و تقویت آگاهی ملی انقالبی همه ملیت های  ●

كشورعلیه شوونیزم ملی، ستم ملی و طبقاتی، مبارزه بخاطر 

كسب آزادی ملی و دفاع از آن مستلزم رشد و تقویت آَگاهی 

می ملیت های کشور است. در شرایط جامعه ملی انقالبی تما

چند ملیتی افغانستان این آگاهی ملی انقالبی تنها آگاهی از 

دسایس و توطئه های امپریالیسم نبوده،  در عین حال ضدیت 

 میکند.  با شوونیزم ملی و ستم ملی و طبقاتی را نیز احتوا

مبارزه علیه بیسوادی بر بنیاد یک ضرورت  ●

امی امکانات تعلیمی به صورت یك اضطراری و بسیج تم

كارزار وسیع و پردامنه. ایجاد مراکز سواد آموزی گسترده 

 برای سالمندان.
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تامین استقالل فرهنگی برای تمامی ملیت های  ●

كشور در جهت احیاٌ و شكوفایی فرهنگ های اصیل ملیت ها 

 و تكامل متوازن و هماهنگ آنها.

سیاسی، محرومیت زنان از حق انسانی، مدنی،  ●

اجتماعی، تحصیل و فراگیری علم و دانش از عالئم سلطه 

فرهنگ ارتجاعی مردساالر و زن ستیز در کشور است كه 

به مثابه یکی از عوامل عمده عقب ماندگی اجتماعی و 

فرهنگی ما عمل میکند. بنابر این رفع تبعیض و ایجاد 

مساوات در زمینه های تحصیل، آموزش، پرورش و فعالیت 

دنی، سیاسی و اجتماعی میان زنان و مردان از های م

 وظایف این کمیته است.

محرومیت زنان از حق انتخاب لباس، کار،  ●

مسافرت، شریک زندگی، محل سکونت از مظاهر فرهنگ 

ارتجاعی تحمیلی فیوالی است که ضرورت یک مبارزه بی 

امان و پیگیر را ایجاب می کند. کمیته فرهنگی جما در این 

 ش پیشگام را به عهده دارد.مبارزه نق

نا اَگاهی و جهل سیاسی دلیل عمده تحمیق و  ●

سواستفاده از توده های مردم توسط نیروهای سیاسی 
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ارتجاعی و وابسته به امپریالیزم جهانی است. بنابراین محو 

ایدیولوژیک  -این اوضاع اسفبارمستلزم مبارزات سیاسی

 ست.شجاعانه و پیگیر در میان توده های مردم  ا

جلسات این کمیته در هر ماه، یکبار دائر می گردد. در این 

روی برنامه های ذیل کار می  جلسات اعضای مشمول کمیته

 نمایند:

کار کوتاه مدت، نشرات تبلیغاتی ، اصالحات کار،  ●

اهداف و افکار جما بحث نموده و  ابتکارات جدید به نفع تبلیغ

 تصمیم اتخاذ می کند. 

مواد آموزشی به هدف ارتقا سطح تهیه برنامه و  -  ●

 دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جما.  

منشی کمیته فرهنگی مسؤل اعالن انعقاد جلسات  ●

 است.سخنرانی پیرامون موضوعات انتخابی 

منشی انتخابی کمیته فرهنگی در جلسات عمومی  ●

نیز شغل منشی را به عهده داشته، گزارشات جلسات را ثبت 

 ما میکند.و قید آرشیف ج

آنانی که در جلسات سهم فعال نمی گیرند، فقدان   ●

سهمگیری فعال و عدم آمادگی قبلی شان برای اشتراک در 
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جلسات ضعف مسؤلیت پذیری محسوب شده، در صورت 

تکراراز طرف هیئت مدیره مورد مواخذه و بازپرس 

  قرارمیگیرند.

 

 کمیته مالی    -٢.۷۴

   وظایف و مکلفیت ها 

اقتصاد از ارکان اساسی مبارزه و ساختار پایه ئی جامعه 

است. بناً هیچ نیروی سیاسی بدون تسهیالت و تجهیزات 

الزمه اقتصادی نمی تواند به کارزارمبارزاتی دوامدارادامه 

 دهد، با در نظرداشت این اصل: 

  سرمایه های خصوصی تا کنون بیشتر بسوی

نایع و تولید ملی. این اقتصاد بازار میالن داشته، تا بسوی ص

گرایش زیانبار باید مورد تحدید قرار گرفته، بخاطر ایجاد 

یک اقتصاد متکی به خود، سرمایه های خصوصی بسوی 

تولید ملی و رشد صنایع بومی رهنمون شوند. پشتیبانی از 

صنایع دستی و پیشه وری از طریق ایجاد تعاونی های 
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آوری مساعدت صنعت كاران دستی و پیشه وران و فراهم 

های مالی و تخنیكی و تجارتی برای آنها از اهداف آنی جما 

 است. 

  صنایع دستی و پیشه وری به خصوص در دوران

جنگ آزادیبخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این 

اساسی کم خطر  صنایع  در پهلوی تقویه کشاورزی یك شیوه

ی برای تقویت اقتصاد مناطق پایگاهی انقالب محسوب م

گردد. صنایع دستی و پیشه وری با زراعت و مالداری 

رابطه تنگاتنگ و متقابل داشته و بخش مهمی از اقتصاد 

روستایی ساکنان کشور را تشكیل می دهد. این رشته صنایع 

در شهرها نیز از اهمیت فراوان برخوردار است و در آمد 

 بخشی از مردم را فراهم ساخته و به مقدار زیاد وسایل مورد

 ضرورت شهروندان را فراهم می کند.

  ایجاد تشبثات و تولید کوچک اقتصادی دوران جنگ

برای تقویه و استمرار هزینه های مبارزاتی و تغذیه صفوف 

   جما در داخل کشور.

 بازکردن حساب بانکی 
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 تهیه  و اعانه ها، جمع آوری حق العضویت اعضا

 و ارائه آن به هیئت رهبری. گزارش عواید و مصارف

  چکهای جما بعد از امضای دو عضو کمیته مالی

مدار اعتبار می باشد. در صورت غیبت یکی از اعضای 

کمیته مالی، امضای منشی کمیته روابط در چک مدار اعتبار 

 است.

  مسئوالن مالی در صورت عدم آگاهی قبلی هیئت

 رهبری به اخذ و جمع آوری اعانات پرداخته نمی توانند.

 

 ما و سایر نشراتارگان مرکزی ج -۳

 ماده بیست و یکم 

  کمیته فرهنگی و نشریات مکلف است ارگان

مركزی كمیته رهبری جما را كه عمدتا در خدمت تدارك، 

برپایی و پیشبرد جنگ مردم قرار دارد ایجاد، اداره و تنظیم 

 نماید.
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  کمیته فرهنگی و نشرات مکلف است، با استفاده از

وبسایت، فیسبوک تکنولوژی عصری در قسمت ساخت 

 سایر منابع تبلیغاتی اقدام کند. و

  كمیته رهبری و کمیته فرهنگی در صورت

ضرورت میتواند به انتشار نشریه یا نشریه های دیگری و 

 همچنان جزوات و رساالت اقدام کند.

  تمامی نشریه ها باید جهت تبلیغ و ترویج و پیشبرد

بویژه برنامه  سیاسی، مرامنامه، اساسنامه و –خط ایدیولوژی 

 جما فعالیت نمایند.

  برای « مسیر»ارگان نشراتی جما تحت عنوان

ایدیولوژیک و بیداری اذهان توده ها  -پیشبرد مباحاث سیاسی

 به نشرات می پردازد. 

  مقاالت، اشعار و سائر مطالب علمی که توسط

اعضای مشمول جلسات فرهنگی خوانده می شوند، به 

 به ثبت میرسد.یف جما صورت کتبی درآمده، در آرش

 

 وسایل نشراتی - ۳.١

  ماده بیست و دوم
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  کمیته فرهنگی از طریق نشر ماهنامه، کتب و

مقاالت با استفاده از منابع تبلیغاتی )رادیو، تلویزیون، 

روزنامه ها، جراید، و مجالت(، به تبلیغ، ترویج و معرفی 

 اهداف جما می پردازد.

  تدارک وسایل چاپ و تکثیر اسناد و کتب در داخل

 از کشور. خارجیا 

  کمیته فرهنگی مقاالت وارده را بعد از غور و

تحقیق منابع آنها درج و ثبت برگه و سایت جما می کند. 

مطالب و مضامین وارده با اهداف عمومی جما باید سازگار 

بوده، اندیشه ها و تفکرات مشخص سیاسی و ایدیولوژیک 

سازمانها، احزاب، جریانات گونگون و اشخاص در آنها 

 مطرح نشده باشند.

 وده، و فیسبوک و سایت جما با لوگوی جبهه مزین ب

با خط سیاه در آن نوشته  «)جما( جبهه مردم افغانستان»نام 

 شده است.

  

 درفش  جما و آرم جما - ۳.٢
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 ماده بیست و سوم

طول دوچند درفش جما متشکل از دو رنگ سرخ وسفید با 

 عرض آن بوده، که آرم درست در وسط آن قرار دارد.

درفش شکل مستطیل را دارا است، که قسمت سرخ آن از  

قاعدۀ جانبی متصل با پایه بیرق بشکل مثلث آغاز و دروسط 

 مستطیل با نشان ویا آرم جما خاتمه می یابد.

همزمان با آغاز رنگ سرخ مثلث،  در دو سمت آن رنگ 

میشود، که به تدریج از کناره ها بطرف مرکز و سفید آغاز 

یا در نیمۀ مستطیل، مثلث به رنگ سرخ را قطع میکند 

 ورنگ سفید بطورکامل نصف مستطیل را در بر میگیرد.

برای بیرق برگزیده شد وچه سفید چرا دو رنگ سرخ و

 تعاریفی را افاده مینماید:

رنگ های سفید وسرخ درفش جما هریک حاوی مفاهیم 

 خص میباشند.مش

رنگ سرخ در مفهوم  کلی رنگ خون است، که به تعبیری  

جان فشانی، فداکاری و قربانی دادن برای بدست آوردن 
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آزادی ملی، استقرار حاکمیت ملی و تامین عدالت اجتماعی 

را در میان جوامع بشری افاده میکند.  درمقیاس سیاسی، این 

ی برعلیه رنگ به معنی انقالب، قیام ملی، رستاخیزمل

حاکمیت های استبدادی است، حاکمیت هایی  که بر خالف 

خواسته های مردم عمل میکنند وبا عملکرد شان ملت ها را 

برعلیه خود شورانیده  و آنها را به قیام های خونین و 

 جنگهای مسلحانه علیه خود وامیدارند.

رنگ سفید بنابر تعاریف بدست آمده، نمودی از صلح، رفاه، 

آزادی، تأمین مناسبات سالم اجتماعی بدون تبعیض آرامش، 

وخشونت، ایجاد حاکمیت ملی، ایجاد مساوات اجتماعی و 

 باالخره زندگی با همی، برخالف جنگ وخونریزی است.

بر بنای تعاریف متذکرۀ فوق، جما رنگ های سرخ و سفید را 

بمثابه نمودی از استراتیژی مبارزاتی خود برای برپایی 

اعی، مبارزۀ مسلحانه خود برای بدست آوردن انقالب اجتم

صلح دایمی، رفاه اجتماعی، ایجاد آزادی های سیاسی ومدنی، 

تامین عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط زندگی جمعی، برای 

مردم افغانستان برگزیده است. جما برای تأمین این اهداف به 
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گونه خستگی ناپذیر، به یک مبارزۀ اصولی ادامه  داده و  

 ونه مساعی فروگذاشت نخواهد کرد. ی تحقق آنها ازهیچگبرا

 ماده بیست و چهارم

 از: آرم جما متشکل

 

 خوشۀ گندم به رنگ طبیعی،    -١

 مشت گره کرده به رنگ سرخ و  -٢

گراری ماشین بوده که هرکدام دارای تعابیرمعیینی  - ۳

 میباشد. 

خوشۀ گندم بیانگر هویت اقتصاد رزاعتی افغانستان، گراری  

نمایانگر اقتصاد تولیدی وصنعتی افغانستان وُمشت گره کرده 

بیانگر همبستگی مردم و برپایی رستاخیز ملی   دربین هردو،

وانقالب اجتماعی توسط دهقانان، کارگران صنعتی وسایر 

 زحمتکشان کشور است. 

 

 شرایط عضویت در جما -۴



 

 

97 |701 
 

جبهه مردم افغانستان )جما(                       

                                       

یک  رنجور امروزی به تغییر از حالت علیل و

خویشتنداری  فعال و کارا، نیاز به متحرک، روینی

اعضای جما، زندگیشان را   همدیگر پذیری دارد. بنابر این و

وقف مبارزه برای نیل به آرمان های واالی انسانی شان، 

طرد استعمار و اعمار جامعه ای عاری از طبقه و استثمار 

وده، ازهیچگونه قربانی نهراسیده و تا کسب نم فرد از فرد

 پیروزی نهایی به این مبارزه ادامه میدهند.

 ماده بیست و پنجم 

هر کارگر، دهقان و عنصرانقالبی و ملی ای که  ●

اصول و ضوابط  جما را بپذیرد، مشروط براینکه در بیشتر 

از چهار دهه منازعات و بحرانات گذشته به جنایات بشری و 

 خیانت ملی متهم نباشد، میتواند به عضویت جما درآید.  

عضو جامعه میتواند بدون درنظر داشت  هر ●

علقات دینی و مذهبی عضویت جما را جنسیت، زبان، قوم و ت

مردان و زنان  کسب کند. جما هرگونه تبعیض و تفاوت میان

علیه آن به مبارزه قاطع و بی امان  را مردود دانسته و

 میپردازد. 
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 ماده بیست و ششم:

عضویت مراحل پذیرش عضویت را باید طی  داوطلبهریك 

 عضو دائمی جما ماید. داوطلب عضویت باید توسط دون

معرفی شود. کمیته مربوطه درخواست عضویت افراد را بعد 

از قبولی آن توسط كمیته منطقوی پذیرفته و فرد درخواست 

کننده را به عنوان داوطلب عضویت در جما قبول و او را 

 برای کار به یکی ازحلقات تشکیالتی جبهه معرفی میکند.

 ماده بیست و هفتم

ما شش ماه لب در جطاوحد اکثردوره آزمایشی برای عضو د

یت به پایان دوره را با موفقاین  باست.  وقتی  عضو داوطل

عضویت  موافقت کمیته منطقوی میتواند بهرسانید، با تایید و 

با در نظرداشت درصورت لزوم و جما درآید. عضو دواطلب

توانایی های جسمی و روانی تحت تمرینات جسمی قرار می 

برابر با سایراعضای گیرد. اعضای جدید حقوق و وظایف 

جما دارند، اما حق شمول و رای در هیئت های رهبری جما 

  را ندارند.
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 ماده بیست و هشتم 

هر کادر جما نظر توانایی ها و ظرفیت های کاری فردی 

 خود میتواند به یک کادر حرفوی جما مبدل گردد.

 

 ماده بیست و نهم 

باید مطالعه الف: اعضای جما بال استثنا همه با جدیت تمام 

نمایند، از آثار و اندیشه های پیشوایان جنبش های انقالبی و 

سایر آثار سیاسی، فلسفی، اقتصادی و ادبی آگاهی حاصل 

کنند و امکان انطباق آنها  را به طور دقیق و طبق شرایط و 

اوضاع کشور و برنامه جما ارزیابی کنند. جما ابتکارات 

نگریسته و تشویق می عمل را در حیطه خود به دیده قدر 

کند، اما این ابتکارات هیچوقت نباید خود سرانه صورت 

 گیرند.

ب: اعضای جما شجاعانه و ثابت قدم برای تحقق آزادی و 

تامین عدالت و منافع مردم کشور بدون انعطاف و به طور 
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خستگی ناپذیر مبارزه می کنند، تحقق مرام جما را رسالت 

 رزات مردم قرار دارند. خود دانسته و در صف مقدم مبا

ج: علیه اشكال مختلف تجدید نظر طلبی، جزم گرایی، 

فرصت طلبی، نژادپرستی و تسلیم طلبی طبقاتی و ملی 

 مبارزه میکنند. 

د: نظریات را با صراحت انقالبی و اخالقی مطرح، شیوه 

انتقاد از خود و انتقاد از دیگران را بخاطر رشد و استحكام 

 ان شان دلیرانه بكار ببنندند.كیفیت خود و همرزم

ه: كیفیت تیوریک خطوط فکری جما را از طریق بلند بردن 

سطح آگاهی و ابتكارات سیاسی، به طور پیوسته انكشاف 

 دهند.

و: منافع شخصی شان را تابع مقتضیات و ضرورت های 

 امر رستاخیز ملی سازند.

 ز: اسرارتشکیالتی جما را تحت هرگونه شرایط حفظ نمایند.

 ح: اسناد و اموال جما را حفظ كنند.  
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ط: اعضای جما آماده باشند با همرزمانشان، حتی در 

صورت مخالفت با مواضع شان متحد شوند، اما خالصانه، 

صادقانه و با روحیه انقالبی در صدد اصالح اشتباهات آنان 

 باشند.

ی: اعضای  جما در همه حال آماده باشند كه در صورت 

ارزات مسلحانه و فعالیتهای نظامی که از نیاز جما در مب

طرف جما روی دست گرفته میشود شركت نمایند. این اعضا 

از هر جهت باید در جنگ و رستاخیز ملی مردم نمونه و در 

 خطوط مقدم جبهه قرار داشته باشند.

ك: دفاع از جما در مقابله با دشمنان را جدا در نظر داشته   

 كنند. و حرمت درفش جما را پاسداری

ل: فعالیت های خود را به صورت منظم از طریق مجراهای 

 تشکیالتی به مراجع آن گزارش دهند.

 ماده سی ام

تمام اعضای جبهه و متقاضیان عضویت از حقوق ذیل 

 برخوردار میباشند:
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الف: داشتن کارت عضویت جما و ثبت و راجستر آن در 

 آرشیف جما بطور محرمانه. 

موضوعاتی که در جما مطرح می  ب: شركت در مذاكرات و

شوند، تصریح نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات، انتقادات و 

 طرح ها در مورد هر موضوع، در جلسه واحد مربوطه جما.

ج: شركت در مذاکراتی که در آن راجع به چگونگی رفتار و 

حركات شان فیصله صورت می گیرد، به استثنای حاالتی كه 

ک در هویت و کارکردهای شان دالیل معینی مبتنی بر ش

 مطرح باشد.

د: اعالم اعتراض علیه اقدامات انضباطی ای كه علیه شان 

هبری باالتر تا سطح كمیته راتخاذ می گردد، به هیئت 

 رهبری.

 ماده سی و یكم

عناصراصالح ناپذیرو منحط، افراد دارای  عمال دشمن،

قابل روحیه و اخالقیات سست و ضعیف، اشخاص مطلقاً غیر 

به  بقاتی و بیگانه نباید اجازه دخولعمال ط اصالح و
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تشکیالت جما را پیدا کنند. در صورتی كه چنین عناصری 

 در پیکره جما رخنه نموده باشند باید تصفیه شوند.

 

 اقدامات انضباطی -۵

 ماده سی و دوم

در صورت نقض مواد اساسنامه، یا به مخاطره انداختن 

منافع جما و یا عدول و سرپیچی از وظایف محوله توسط 

 افراد، اقدامات انضباطی ذیل در مورد آنها عملی می گردد: 

 )الف( توصیه با اخطار

 )ب( اخطار جدی

 )ج( تنزیل مسئولیت تشکیالتی 

 )د( تعلیق و اخراج از عضویت جما 

 سوم ماده سی و
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اعمال اقدامات انضباطی باالی یک عضو از صالحیت های 

كمیته منطقوی مربوطه میباشد. اما اخراج یا تعلیق عضو باید 

 به تصویب هئیت رهبری جما برسد.

 ماده سی و چهارم

در مورد اخراج دسته جمعی افراد، سازمانها، احزاب و 

  گروه، ها، تصمیم نهایی از آن مؤسسان جما است.

 ی و پنجم ماده س

طول دوره ای تعلیق یک عضو، نباید بیشتراز یك سال باشد. 

پس از یک ارزیابی دقیق، موقعیت قبلی عضو به تعلیق 

گذاشته شده، احیا شده و یا مطالقا از پیکره جما خراج می 

گردد.  یک كمیته ویژه در دوره تعلیق مسئولیت های خاصی 

الح و را به عهده عضو معلق می گذارد. و فرصت اص

 اعتراف به اشتباه را در اختیار او قرار میدهد. 

 ماده سی و ششم

 عضویت در جما داوطلبانه و ترک آن نیز داوطلبانه است. 
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 فرد تارک مکلف است:

الف: تمامی اسناد و اموال جما و روابط تشکیالتی اش را به 

 .واحد مربوطه تسلیم نماید

   ب : تعهد بسپارد كه هرگز اسرار جما را افشا نمی کند.

           ماده سی و هفتم                                                                                                               

كمیته رهبری، باید یك كمیسیون مركزی را غرض   

قررات انضباطی اتخاذ شده در رسیدگی به شكایات علیه م

 مورد اعضای جما تعین نماید. 

 ماده  سی و هشتم                                                       

در مورد خائنین و جواسیس تثبیت شده، اقدامات باالتر از 

 اخراج نیز میتواند مورد اجرا قرار گیرد. 

 الحاقیه ها -۶

 ه سی و نهمماد
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کمیل و تصحیح، تزیید و تنقیص مواد این اساسنامه پیشنهاد ت

از صالحیت هیئت رهبری بوده که بعد از تایید کنگره جما 

 مورد اجرا قرار می گیرد. 

 ماده چهلم  

اساسنامه جبهه مردم افغانستان )جما( شامل یک مقدمه، دو  

   متفرقات و الحاقیه ها است. ،( ماده۰۴فصل، چهل )

 

 

 بی. بر اساس گزارش بی.  -به ارزش سه تریلیون دالر  (۷)
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