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فصل اول ـ نام و اهداف
بند یک :نام
نام کامل :کومهله  -ســازمان انقالبی زحمتکشــان کردستان
ایــران بــوده اســت که در میان مردم کردســتان بــه “کومهله:
یــا “کومهلــه زحمتکشــان” معــروف شــده اســت .منبعــد در
نوشتار ،اعالمیه ها و به طور رسمی نام “کومهله زحمتکشان
کردستان” مورد استفاده قرار میگیرد.
بند دو :اهداف
کومهلــه حــزب چپ و سوسیالیســت مردم کردســتان اســت.
کومهله نظام سرمایه داری را نظامی ناعادالنه دانسته و برای
اســتقرار سیســتمی مبتنی بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی
مبارزه میکند.
کومهله حق تعیین سرنوشــت و تشــکیل دولت مســتقل ملی
کردستان را همانند سایر ملل جهان ،حق مسلم و دمکراتیک
ملــت کــورد میدانــد و برای حاکمیت این مردم بر ســرزمین
خود برنامه ریزی کرده و مبارزه مینماید.
ما قاطعانه از حقوق همه ملیتها برای زدودن ستم ملی در
ایران ،حمایت میکنیم و برای ایجاد امکان همزیستی برادرانه
ملیتهــای مختلــف ،در شــرایط کنونی فدرالیســم را گزینهای
مناسب میدانیم.
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ما اتحاد و مبارزه کارگران ،زحمتکشان ،زنان و سایر اقشار
محروم در ایران را برای کسب مطالبات انسانی و دمکراتیک
خــود ،برحــق میدانیم ،لذا پشــتیبانی ،تقویت و تحکیم مبارزه
برای این خواستها را بخش مهمی از وظایف خود میدانیم.

فصل دوم ـ اصول تشكیالتی
مــاده دوم  :اصــل بنیــادی ســازمانی در کومــه له ،دمکراســی
و مشــارکت دادن همــه کادرهــا و اعضــا در تعیین و انتخاب
ارگانهــای مختلــف هدایــت تشــکیالتی اســت .بــر این اســاس
موازین زیر مبنای مناسبات تشكیالتی کومهله قرار میگیرد:
 1انتخابی بودن كلیهی ارگانهای مسئول و هدایت کنندهتشــکیالتی از پایین تا باال توســط اعضای آن بخش تشکیالت
یا نمایندگان منتخب اعضا در آن تشکیالت.
 _2معیــن بــودن دوره هــای انتخــاب بــرای همــه ارگانهــای
مسئول تشکیالتی..
 - 3مختار بودن تشكیالتهای محلی برای پیشبرد ،چگونگی
اجــرا و بــه کارگیری سیاســهتای حــزب و کمیته مرکزی در
امور داخلی و محلی مربوط به حوزه فعالیت خود.
 - 4محفــوظ بــودن کامــل حقــوق اقلیــت سیاســی حزبی در
زمینه ابراز نظر در مســائل سیاســی و عقیدتی ،از جمله در
ارگانهای تبلیغی ،در عین حال پایبند بودن کامل اقلیت به
رعایت موازین تشــكیالتی و پیشبرد وظایف تشكیالتی؛

اساسنامه

اتخــاذ ترتیباتــی كــه اقلیتهــای سیاســی اعالم شــده رســمی
بتواننــد ،مطابــق بــا وزن خــود در تشــكیالت ،در کنگرههــا،
تجمعــات حزبــی و بــه این اعتبــار در کمیته هــا و ارگانهای
رهبری نمایندگی شوند.
تبصره  :1شرایط تشکیل اقلیتهای تشکیالتی به این ترتیب
اســت کــه بایــد پالتفرم سیاســی خــود را در اختیــار کمیته
مرکزی حزب قرار دهند تا از طریق ک.م حزب در اختیار
تشــکیالت قرار گیرد تا وجود و مشــخصات این گروه بندی
سیاسی ،رسمیت یابد.
تبصره  :2رسمیت اساسنامه ای یک گروه بندی سیاسی یا
یک فراکســیون به شــرطی اســت که حداقل  10درصد کل
اعضای تشــکیالت از آن جانبداری کنند و در آن شــرکت
نمایند.
تبصره  :3فراکسیون(اقلیت سیاسی) الزم است نظر سیاسی
و پالتفــرم خــود را بــه طــور علنی و در ســطح جامعه اعالم
نماید.
 5یكســان بودن دیســیپلین حزبی برای کلیه اعضای کومهله.
 6پذیــرش و بــه راه بــردن تصمیمــات و مصوبــات جمــع وتشكیالت توسط فرد ،پیروی اقلیت از اكثریت
 - 8تبعیت ارگانهای پایینتر از ارگانهای باالتر و پیروی
تمام تشكیالت از كمیته مركزی
 7-معتبر بودن و پیشبرد اصل رهبری جمعی و بحث
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و تصمیم گیری مشــترك در كمیتهها و مراجع تصمیم گیری
حزبی
 9معمــول داشــتن اصــل علنیــت و دیالــوگ بــا جنبــش درمســائل نظــری و سیاســی و هــم در مســائلی کــه مربــوط بــه
سرنوشت کومه له ،مردم و جنبش کردستان است.
تبصره ـ اجرای كامل اصل انتخابی بودن ارگان های رهبری
و هدایــت کننــده تشــکیالت ـ همــه ارگانهــای رهبــری کننده
تشــکیالت در ســطوح مختلف باید انتخابی باشند .در شرایط
پلیسی و دیکتاتوری کنونی ایران و کردستان ،انتخاب ارگانهای

رهبــری شهرســتان و منطقــه در تشــکیالت مخفــی بــا مانــع واقعــی و
ضرورت رعایت اصل مخفی کاری روبرو میشود .در این شرایط ممکن
نیســت نماینــدگان همه اعضای شهرســتان یا منطقــه در یک انتخابات
آزاد شرکت نمایند .لذا در این شرایط که مسئولین حوزه ها میتوانند
منتخب باشند .دبیران حوزه هاکه خود منتخب اعضا هستند ،میتوانند
کمیته محله یا کمیته ده را تشکیل دهند و این کمیته ها نیز مسئولین
و دبیــران خــود را انتخــاب مینمایند..دبیران کمیتــه های چند محله یا
ده ،کمیتــه یــا ارگان هدایــت کننــده آن شــهر یا دهســتان را به وجود
میآورند.
در صــورت تغییــر در شــرایط پلیســی و امــکان انتخابــات آزاد ،اصل
انتخابــی بــودن همچــون دیگــر تشــکیالتها در تشــکیالت مخفــی داخل
کردستان نیز ،پیش برده میشود.

اساسنامه
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فصل سوم ـ ساختار تشكیالتی كومهله
ماده سوم  :حوزهها
پایه ای ترین واحد تشــكیالتی كومهله ،حوزه اســت كه در محل كار،
تحصیــل و زیســت و دیگــر محلهــای اجتماعی مناســب بــرای فعالیت
كومهلــه بــا شــركت حداقــل ســه عضــو و حداکثــر  7عضــو تشــكیل
میشوند.
حوزههــا اولیــن تشــکل و الگــوی کار حزبــی بــرای تماس مســتقیم و
حضــور در میــان تودههــا و پیشــبرد كار آگاهگرانــه در میــان مــردم
هستند .حوزهها موظفند در میان تودهها فعالیت كرده و نفود مادی
و معنــوی كومهلــه را در حیطــه فعالیــت خودگســترش دهند ،برنامه و
سیاستهای كومهله را تبلیغ كنند.
تبصــره ـ میتــوان تحــت نظر كمیتههای تشــکیالتی مافــوق ،گروههای
ویژه برای فعالیتها و ماموریتهای موردی یا دورهای تشــكیل داد و
یا در میان حوزهها ،حوزه خاصی را به این امور گمارد.
ماده چهارم ـ كمیتهها
 1باالترین ارگان هر تشــكیالت محلی كمیتهی آن تشــكیالت اســت.كمیته مســئول هدایت تشــكیالت تابع بر اســاس سیاســتها و مصوبات
كومهلــه و نیازمندیهــای مبارزه تشــكیالتی و تــودهای در محل خویش
است.
 2هــر كمیتــه از میــان اعضــای خــود یك نفر را به عنوان مســئولیــا دبیــر انتخــاب میكند .دبیر ،رابط كمیته با كمیتهی مافوق اســت و
مسئولیت هماهنگ كردن و نظارت بر فعالیتهای اعضای كمیته
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را در خــارج جلســه کمیتــه ،به عهــده دارد .دبیر فعالیتهای كمیته را
منظما به كمیتهی مافوق گزارش میدهد.
 3شــیوه كار در درون كمیتهها مبتنی بر بررســی و تصمیم گیریجمعی و در عین حال توام با تقســیم كار و كارســپار ی و کنترلهای
فــردی اســت .تصمیــم گیــری در كمیتهها براســاس اكثریــت مطلق آرا
صــورت میگیــرد .هــر كمیتــه در برابــر ارگان مافوق داری مســئولیت
جمعی است.
ماده پنجم ـ تشكیالتهای محلی
 1تشــكیالتهای محلی كومهله ،بر حســب محل از پایین به باال ،درشــهرها عبارتنــد از :تشــكیالت محــل كار ،تشــکیالت محله ،تشــكیالت
شــهر .تشــکیالتهای محلی در مناطق روســتایی عبارتند از :تشــكیالت
ده (روســتا) ،تشــكیالت بخش .مجموعه هر دو در شــهر و در مناطق
روستایی ،تشکیالت شهرستان را تشکیل میدهند.
 2هــر كــدام از ایــن تشــكیالتها بــه وســیله كمیتــهی آن تشــكیالتهدایت و رهبری میشود.
 3کنفرانس تشــكیالت شهرســتان ،با انتخاب نمایندگان تشــكیالتهــای تابعــه تشــکیل و برگــزار میشــود .کنفرانــس سیاســتها و نقشــه
عمل فعالیت تشــکیالت شهرســتان خود را در چهارچوب سیاستها و
اولویتهــای عمومــی كومهلــه و با در نظر داشــتن مقتضیات و نیازهای
فعالیت محلی بررســی و تصویب نموده و كمیته شهرســتان را انتخاب
میکند.
تبصــره 1ـ تشــكیالت كومهلــه در خارج كشــور یكی از تشــكیالتهای
اصلــی كومهلــه اســت كــه در موارد انتخابی بودن و دمکراســی درونی،
همــان اصــول و پرنســیپهای مندرج در اساســنامه در آن به راه

اساسنامه

بــرده میشــود .ایــن تشــکیالت بــا توجه بــه محیطی كــه در آن فعالیت
میكنــد و وظائــف خاصــی كــه به عهده دارد ،نحــوهی كار و ضوابط
آن در همه موارد ،همانی نیست که در مورد تشکیالت داخل تعریف
میشــود ..لذا وظایف مشــخصتر آن در آییننامه ای جداگانه که همان
مبانی تشــکیالتی اساســنامه ای باید بر آن ناظر باشــد ،توســط کمیته
مرکــزی تدقیــق میشــود .این تشــکیالت بــر مبنای کمیته های شــهری
و کشــوری ســازمان مییابد و اصل انتخابی بودن در آن به راه برده
میشــود .همچنیــن در فاصلــه دو کنگــره بایــد حداقــل دوبارکنفرانس
توســط نمایندگان اعضای تشــکیالتها برگزار شــده باشــد .کنفرانس
خارج کشور سیاستهای تشکیالتی و نحوه فعالیت ما در این تشکیالت
را مورد بررسی قرار میدهد و نتایج الزم را میگیرد و سرخط نحوه
فعالیت آتی را تعیین مینماید.
تبصره 2ـ تشكیالت مسلح و نیروی پیشمرگ كومه له ،داری وظائف
و كاركردهــای خــاص خــود میباشــد که طــرز كار و ضوابط آن در
آئین نامهی نیروی پیشمرگ كومهله تعیین میشود.
ماده ششم ـ
كمیته مركزی كومهله نمیتواند تقسیمات سازمانی دیگری ،به جز آن
چه در این اساســنامه پیش بینی شــده اســت را ،به اجرا درآورد .اما
میتواند در صورت لزوم ارگانهای ستادی و غیر ستونی ضروری را
بــرای اجــرای امــور محولــه و یا پروژه های معین ،ایجاد نماید .اما این
ارگانها در هیچ شــرایطی نباید وظایف و اختیارات ارگانها وکمیته
های تشکیالتی اساسنامهای و منتخب را محدود نمایند.
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فصل چهارم ـ كنگره
ماده هفتم ـ
باالتریــن ارگان كومهلــه ،كنگــره اســت كه باید هر ســه ســال یك بار
تشــکیل شــود و تصمیمات آن برای تمام تشــكیالت الزم االجرا اســت.
کنگــره در موعــد مقرر در اساســنامه توســط کمیته مرکــزی فراخوان
داده میشود.
تبصــره  :1کمیتــه مرکــزی بایــد حداقل شــش مــاه قبــل از برگزاری
کنگره« از میان اعضای خود ،کمیسیونی برای تدارک کنگره سازمان
دهد .این کمیسیون موظف است تا کمیسیونهای معینی از میان خود،
کادرهــا و تشــکیالت ،بــرای هرکــدام از دســتور جلســات پیشــنهادی
کنگره ،به کمیته مرکزی پیشــنهاد نماید و ســازمان و نحوه کار آنها
را به تصویب کمیته مرکزی برساند.
تبصره  :2انتخابات برای تعیین نمایندگان کنگره باید حدود دو ماه
قبل از برگزاری کنگره به اتمام رســیده باشــد .هر قرار و پیشــنهادی
بــرای طــرح در دســتور کار کنگــره ،بایــد حداقــل  15روز پیــش از
برگزاری کنگره در اختیار کمیسیون تدارک کنگره قرار گیرد.
تبصــره  :3در شــرایط برگــزاری کنگــره فوق العاده مدت زمان شــش
ماهه به سه ماه و کمتر از آن تقلیل مییابد.
ماده هشتم ـ وظائف و اختیارات كنگره
كنگره كومهله:

اساسنامه

 - 1برنامه و اساسنامه كومهله را تصویب و یا اصالح میكند.
 - 2خط مشــی سیاســی كومهله ،مســائل اســتراتژیك و تاكتیكهای
مهم و ضروری را بررسی و تعیین میكند.
 3گــزارش كمیتــه مركــزی و عملكرد این کمیته و ارگانهای اصلیكومهله در دوره ی میان دو کنگره را مورد بررسی قرار می دهد.
 4همه اعضا و علل بدلهای كمیته مركزی را انتخاب میكند.ماده نهم ـ شركت كنندگان در كنگره عبارتند از:
 - 1نماینــدگان منتخــب هــر یك از تشــكیالتهای كومهله به انتخاب
اعضای آن تشكیالتها
 2اعضا و علل بدلهای كمیته مركزی.تبصــره  _1اعضــا و علــل بدلهــای کمیته مرکزی در کنگره با رأی
قطعــی شــرکت خواهنــد کــرد بــه شــرطی کــه تعــداد کل نمایندگان
صاحــب رأی قطعــی در کنگــره ،در مجمــوع بیش از ســه برابر تعداد
اعضــا و علــل بدلهــای کمیته مرکزی باشــد .در صورتیکه در آیننامه
کنگره این شرط منظور و حاصل نشده باشد ،اعضا و علل بدلهای
کمیته مرکزی برای اینکه دارای رأی قطعی باشند ،باید در یکی از
حوزه های انتخاباتی به سمت نماینده برگزیده شده باشند.
تبصره  2-ضوابط و نسبت انتخاب نمایندگان برای كنگره ،حداقل
ســه مــاه پیــش از تاریــخ برگــزاری کنگــره ،بایــد بــه اطــاع اعضا و
تشکیالتهای محلی رسانده شود .این آییننامه بر مبنای اصول اساسی
تشــکیالت حزبی مندرج در اساســنامه و توســط کمیته مرکزی کومهله
تدوین میشود.
تبصره  3-كمیته مركزی میتواند اعضایی از تشکیالت را به عنوان
ناظر به كنگره دعوت نماید.
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تبصره  4-كمیته مركزی میتواند از احزاب و گروهها و شخصیتها
افرادی را به عنوان مهمان یا ناظر به كنگره دعوت نماید.
ماده دهم ـ رسمیت كنگره
با حضور دوسوم شركت كنندگان صاحب رای ،کنگره رسمی و قابل
تشكیل است و تصمیمات آن با اكثریت مطلق آرا اتخاذ میشود.
ماده یازدهم ـ كنگره فوق العاده
 - 1كمیته مركزی میتواند دعوت به كنگره فوق العاده بنماید.
 - 2چنانچه یك دوم اعضای كومهله خواستار تشكیل كنگره فوقالعاده
باشند ،كمیته مركزی موظف به فراخوان آن است.

اساسنامه

17

فصل پنجم ـ كنفرانس
مــاده دوازدهــم ـ چنانچــه تحــوالت وضعیت سیاســی و یــا پیش آمدن
مســائل مهــم حزبــی ،مشــاوره و یــا اتخــاذ تصمیماتــی را در ســطحی
وسیعتر از كمیته مركزی ایجاب نماید ،بایدكنفرانس كومهله به دعوت
كمیته مركزی فراخوان دادهشود.
ماده سیزدهم ـ شركت كنندگان صاحب رای در كنفرانس را اعضا
و علــل بدلهــای كمیتــه مركــزی و نماینــدگان منتخب تشــكیالتها و
كمیتههای اصلی تا حد کمیته شهرستان ،تشكیل میدهند و تصمیمات
آن برای كل تشكیالت الزم االجرا است.
تبصره ـ كنفرانس با شركت دوسوم شركت كنندگان صاحب رای،
رسمی و قابل تشكیل است و تصمیمات آن با اكثریت مطلق آرا اتخاذ
میشــود .تعــداد کل نماینــدگان کنفرانس نبایــد از دو برابر اعضا و
علل بدلهای کمیته مرکزی ،کمتر باشد.
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فصل ششمـ ارگانهای رهبری مركزی
مــاده چهاردهــم ـ در فاصلــه بیــن دو كنگــره ،كمیته مركــزی باالترین
ارگان كومهله بوده ،كلیه وجوه فعالیت سیاســی و تشــكیالتی را اداره
میكند و تصمیمات آن برای همه اعضا الزم االجرا است.
تبصره  :1کسانی میتوانند کاندید عضویت کمیته مرکزی شوند که
در رده بندی کادرها ،شــرایط باالترین رده کادری را دارا باشــند و
مرجع رسمی حزبی به این امر معترف شده باشد.
تبصره  :2کارکرد و مسئولیتها و پرونده تشکیالتی هر فرد کاندید
کمیته مرکزی باید قبال در اختیار نمایندگان و تشکیالت قرار گیرد.
ماده پانزدهم ـ وظائف و اختیارات كمیته مركزی
كمیته مركزی:
 1مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات كنگره است. 2موسســات و تشــكلهای گوناگــون حزبــی را رهبــری ،هدایــت وهماهنگ میكند.
 3كومهلــه را در رابطــه بــا احــزاب و نیروهــای سیاســی گوناگــوننمایندگی میكند و سیاست در این موارد را تعیین مینماید.
 4خــط ترویــج و تبلیــغ سیاســی را از طریــق ارگانهــا و نشــریاتمركزی و نیز از راه ارائهی رهنمودهای الزم هدایت میكند.

اساسنامه

– 5کلیــه امــوال و ســازمان خزانــه مركــزی را كنترل كــرده ،بودجه
تشکیالت را تصویب و کنترل میکند .منابع مالی و سرمایه گذاریهای
کومه له را در دست میگیرد .سازمان آنها را تعیین تعریف و کنترل
مینمایــد و کل بودجــه کومــه لــه را بــه مصــارف ضــروری مبارزاتــی
گوناگون تخصیص می دهد.
تبصــره  :1هیــچ تغییــری در بودجــه تعییــن شــده بــدون رأی کمیته
مرکزی و در غیاب آن ،دفتر سیاسی ،ممکن نیست.
 6از میــان خــود دبیــر ،معــاون یــا معاونیــن دبیــر و اعضــای دفترسیاسی را انتخاب میكند.
_ 7با ایجاد مکانیســم الزم ،هر ســه ماه یکبار کمیته های تشــکیالتی
و کل تشــکیالت را بــه طــور مرتــب در جریــان امــور عمومی حزب و
کارکرد خود قرار میدهد و از نظر آنها در این موارد مطلع میگردد.
 8ماهانــه از طریــق دفتــر سیاســی ،از همــه اعضــای خــود گزارشدریافت میکند وگزارش كار خود را به كنگرهی حزبی ارائه میكند.
ماده شانزدهم ـ پلنوم
نشســت عمومی و وســیع كمیته مركزی(پلنوم) ،حداقل هر شــش ماه
یــك بــار بــه دعــوت دبیــر كمیتــه ،دفتر سیاســی و یــا تقاضای نصف
اعضای این کمیته تشكیل می شود .اعضای علی البدل كمیته مركزی
با رای مشورتی در این جلسات شركت خواهند كرد .مشاورین کمیته
مرکزی نیز در پلنومها حضور مییابند..
تبصــره یــک :کمیتــه مرکزی دارای مشــاورینی خواهد بود که تعداد
آنهــا حداکثــر نبایــد از نصف اعضای کمیتــه مرکزی تجاوز نماید و
توسط کمیته مرکزی انتخاب میشوند..
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ماده هفدهم ـ دفتر سیاسی
دفتر سیاسی:
 1در فاصله بین دو نشست كمیته مركزی ،رهبری تشكیالت را بهعهده دارد.
 2مســئول اجرا و پیشــبرد مصوبات و قرارهای كمیته مركزی اســتو گــزارش كار خــود و کمیســیونهای مرکــزی را را به نشســت كمیته
مركزی(پلنوم) ارائه می دهد.
 3دفتر سیاســی میتواند كمیته مركزی را به تشــكیل نشســت فوقالعاده دعوت كند.
 .4دفتر سیاســی از میان اعضای خود و کمیته مرکزی ،مســئولین یا
دبیر کمیسیونهای مرکزی را تعیین میکند.
ماده هیجدهم ـ کمیسیونهای مرکزی :
 .1کمیتــه مرکــزی از میــان اعضــا و علــل بدلهــا و در صورت لزوم،
مشاورین خود ،اعضای کمیسیونهای مرکزی را تعیین مینماید.
 .2کمیســیونهای مرکــزی کومــه لــه عبارتنــد از :کمیســیون دارایــی
و اموال ،کمیســیون تبلیغات ،کمیســیون آموزش ،کمیســیون تشــکیالت،
کمیســیون نظامی و کمیســیون ارتباطات(ارتباط با احزاب کردستانی،
ایرانــی و ارتباطــات خارجــی) و کمیســیون بازرســی .شــیوه و ضوابط
کار در کمیسیونهای مرکزی ،همان ضوابط کار کمیته ای مندرج در
اساسنامه است.
 .3دبیرخانه (سکرتاریا) و واحد حفاظتی امنیتی ،سازمانهای و یژه
ای هســتند که توســط کمیته مرکزی ســازمان داده میشــوند و ضوابط

اساسنامه

کارشان از سوی ک.م تعیین میگردد.
ماده نوزدهم :دبیری کومهله
 1دبیــر ،عضــو دفتــر سیاســی بوده و ایجــاد هماهنگی و نظارت بركاركرد کمیسیونهای كمیته مركزی را به عهده دارد .در اولین پلنوم
بعد از کنگره از سوی کمیته مرکزی انتخاب میشود.
 2دبیر ،عالوه بر وظائف دبیری كمیته مركزی و پیگیری مصوباتآن ،در موارد الزم كمیته مركزی كومهله را رو به بیرون و در سطح
جامعه ،رسانهها و احزاب و نیروهای گوناگون نمایندگی میكند.
 3دبیــر در مقابــل كمیتــه مركــزی و در فاصله دو پلنوم در مقابلدفتــر سیاســی ،جوابگــو اســت .گــزارش كار خود را منظمــا به كمیته
مركزی و دفتر سیاسی می دهد.
 . 4دبیر دارای یک یا دو جانشین خواهد بود .تعیین تعداد  1یا 2
جانشین و انتخاب جانشین دبیر در اختیار پلنوم کمیته مرکزی است.
 .5دبیر به صورت متوالی تنها میتواند دو دوره زمانی پشت سر هم
( منظور دوره زمانی مابین دو کنگره است ،یعنی حداکثر شش سال
متوالی) خود را کاندید پست دبیری نماید.
 .6در خارج جلســات دفتر سیاســی ،در مواردی که تصمیمی توســط
دفتر سیاســی یا کمیته مرکزی اتخاذ نشــده اســت؛ دبیر در نشســت
بــا معــاون یا معاونین و بــا نظرخواهی از دبیر عرصه مربوطه ،اتخاذ
تصمیم میکند.
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فصل هفتم ـ عضویت
ماده بیستم ـ شرایط عضویت
عضو كومهله كسی است كه:
 1برنامه و اساسنامه كومهله را پذیرفته و از آن پیروی كند. 2در یكی از تشكیالتهای كومهله فعالیت نماید. 3به تشكیالت حق عضویت بپردازد.ماده بیست ویکم ـ پذیرش عضو
هر فرد متقاضی عضویت ،عالوه بر داشــتن شــروط فوق ،هنگامی به
عضویت پذیرفته میشود كه:
 1دو نفــر عضــو ،كــه ســابقه عضویت آنها در كومهلــه كمتر از دوسال نباشد ،وی را توصیه نمایند.
 2یك كمیتهی تشكیالتی حاضر باشد او را به عنوان عضو بپذیرد. .3عضو جدید باید حدافل یک دوره شــش ماهه را به عنوان عضو
آزمایشی بگذراند ،تا عضویت وی رسمی و قطعی شود.
تبصره ـ پذیزش عضو در همه تشكیالتهای محلی كومهله با تصویب
كمیتــهی آن تشــكیالت صــورت میگیــرد .در مــوارد خــاص كــه افــراد
متقاضی عضویت با تشكیالتهای محلی مربوط نباشند ،كمیته مركزی

اساسنامه

راسا به امر پذیرش آنها رسیدگی میكند.
ماده بیست و دوم ـ وظائف
هر عضو كومهله مؤظف است كه:
1ـ از اساسنامه و موازین و قرارهای تشكیالتی پیروی كرده وانضباط
حزبی را رعایت نماید.
 2وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. 3در حفظ اسرار و اسناد واموال تشكیالت كوشا باشد. 4مدافــع پیگیــر اهــداف و اصــول كومهلــه باشــد و بــا دلســوزی ومراقبت كامل در تقویت تشكیالت و حفظ و تحكیم وحدت و انسجام
آن بكوشد.
 5پیگیرانه به امر مبارزهی رهایی مردم کردســتان و ظبقات تحتستم خدمت كرده و پیوند و همبستگی كومهله را با تودههای كارگر
و زحمتكش گسترش دهد و تحكیم بخشد.
 6در باال بردن آگاهی سیاســی خود در همرزمان و محیط كار وفعالیت خود مجدانه تالش كند.
 7گزارش دقیق فعالیتهای خود را به تشكیالت ارائه دهد. 8در برابــر اشــتباهات و كمبودهــا خــود و دیگــران بــا احســاسمســئولیت انقالبــی و بــا هــدف آمــوزش و رفــع كمبودها ،در راســتای
تصیح و جبران آنها بكوشد.
ماده بیست و سوم ـ حقوق عضو
هر عضو كومهله حق دارد كه:
 1-در بحــث و اظهــار نظــر و تأثیرگــذاری پیرامــون مواضــع و
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سیاســتهای كومهلــه از طریــق جلســات و نشــریات درون تشــكیالتی
شركت كند .همچنین عضو کومه له حق دارد نظر سیاسی خود را به
اطالع عموم برساند.
 2در جلســات تشــكیالتی از هر مقام ،مســئول و یا ارگان تشكیالتیانتقاد نماید.
 3از تصمیمــات و سیاســتهای تشــکیالت مربوطــه مطلــع گــردد ونظرات ،پیشــنهادها و انتقادهای خود را با كلیهی ارگانهای باالتر و
از جمله كمیته مركزی و كنگره در میان بگذارد.
 4در انتخاباتهای گوناگون تشــكیالتی بر طبق موازین تعیین شــدهشركت نماید ،انتخاب كرده و انتخاب شود.
ماده بیست و چهارم ـ كناره گیری از عضویت
پیوســتن به صفوف كومهله و عضویت در آن داوطلبانه و بر اســاس
احســاس نیازهــای مبارزاتــی و تصمیــم آگاهانــه افراد بــرای خدمت به
اهــداف مبارزاتــی و سیاســی ایــن حــزب مــی باشــد .كنــاره گیــری از
عضویــت نیــز امــری آزادانه بوده و هر عضو كومه له می تواند به میل
خود از عضویت كناره گیری نماید.
عضــو خواهــان كنــاره گیــری باید این خواســت را رســما بــه كمیتهی
مافــوق خــود اطــاع دهد و موظف اســت كه مســئولیتهای تشــكیالتی
خود و هم چنین اموال و اســناد تشــكیالتی را كه در اختیار دارد به
تشــكیالت بازپس دهد و تصفیه حســاب نماید .كمیتهی مافوق پذیرش
درخواست كناره گیری را رسما به وی اطالع می دهد.
ماده بیست و پنجم ـ عضویت گروهها و جمعها در كومهله
 1-گرچه عضویت به عنوان یك قاعده امری فردی است ،اما

اساسنامه

در شــرایط سیاســی خاصــی میتــوان گروهها و محافلــی را به صورت
جمعی به عضویت كومهله در آورد.
 2پذیــرش ایــن جمعهــا و تنظیم نحــوهی رابطهی كومهله با آنها دراختیار كمیته مركزی میباشد.
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فصل هشتم ـ اقدامات انضباطی
ماده بیست وششم ـ دیسیپلین و خطا
برای یك حزب انقالبی چپ و مدرن ،به ویژه در شرایط حاكمیت و
اختناق و دیكتاتوری سیاسی در جامعه ،حضور قوی نیروهای ارتجاعی
و وجــود مبــارزهی مســلحانهی انقالبــی ،پایبند بودن بــه انضباط محكم
حزبی از ضروریات بقا و پیشــروی و پیروزی اســت .لذا  ،در موارد
كوتاهی اعضا در انجام وظایف و یا نقض ضوابط تشكیالتی ،اقدامات
انضباطی زیر به تناسب خطای صورت گرفته  ،معمول میگردد:
1ـ تذكر كتبی
2ـ توبیخ
3ـ تعلیق عضویت
4ـ سلب عضویت
ماده بیست و هفتم ـ نحوهی اجرا و تقاضای تجدید نظر در اقدمات
انضباطی
 1معمــول داشــتن اقدمــات انضباطی در مــورد اعضا ،جز در رابطهبا اخراج كه تصویب نهایی توسط كمیته مركزی صورت میگیرد ،در
صالحیت آن كمیتهی تشــكیالتی اســت كه عضو در آن فعالیت

اساسنامه

میكند.
 2عضو تعلیقی و یا اخراجی حق دارد در جلسهای كه به منظوربررسی وضع وی تشكیل میشود ،شركت كرده و از خود دفاع نماید.
مذاکرات این جلسه در هر مورد باید ثبت و کتبی شود.
 3هر عضوی حق دارد كه از كمیتهی باالتر تقاضای لغو یا تجدیدنظــر در اقدامــات انضباطــی مربــوط به خود را بنمایــد .رأی كمیتهی
باالتر قطعی است.
 4عضو اخراجی حق دارد به كنگره شكایت كرده و تقاضای لغوحکم صادر شده را نماید.
ماده بیست و هشتم ـ اقدامات انضباطی دركمیته مركزی
 1توبیــخ اعضــای كمیتــه مركزی در اختیار نشســت كمیته مركزیاست.
 2تعلیق عضویت اعضای كمیته مركزی در صالحیت كنفرانســیمركــب از اعضــا و علــل بدلهای کمیته مرکــزی و نمایندگان منتخب
تشــکیالتها ،تا حد تشــکیالت شهرســتان اســت ..حدنصاب الزم برای
تصمیــم گیــری در ایــن موارد دو ســوم آرا اســت .در صــورت صدور
رأی تعلیق از عضویت توسط چنین کنفرانسی ،فرد مربوطه عضویت
كمیته مركزی را از دست میدهد.
 3اخراج عضو كمیته مركزی از كومهله تنها در صالحیت كنگرهاست.
ماده بیست و نهم:
شرح موازین رده بندی کادرها و همچنین ضوابط انتخاباتهای مختلف
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حزبــی در یــک آییننامــه جداگانــه به عنــوان ضمیمه اساســنامه ،تدوین
خواهند شد.

برنامه سیاسی
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کومهله زحمتکشان کردستان

مصوب کنگره دوازدهم کومهله
(کنگره رفرم)
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بخش اول:
مبانی و محورهای اصلی خط و سیاستهای کومهله
.1کومهله و مسئله ملی در کردستان
• در باره مسئله کرد در دیگر بخشهای کردستان
• کومهله و احزاب کردستانی
• در باره ملل ساکن ایران
• در باره ترفند تجزیهطلبی در ایران و مساله تمامیت ارضی
 .2کومهله و مسئله فدرالیسم
• آلترناتیو حکومتی در ايران و کردستان
 .3کومهله و جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی
• سیاست ما در قبال مبارزات کارگری کردستان
• کومهله و جنبش زنان
 .4کومهلــه و اســتراتژی سوسیالیســتی و گســترش دمکراســی
(سوسیالیسم دموکراتیک)
• پلورالیسم سوسیالیستی

برنامه سیاسی

• در صحنه سیاسی ایران
• جنبش کارگری

بخش دوم:
دیدگاه کومهله در قبال مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی
 .1در باره ارزشها و مبانی نظام دمکراتیک
 .2در باره بیانیه حقوق بشر
 .3در باره رژیم جمهوری اسالمی
 .4کومهله و مسئله مذهب
 .5در باره اعتیاد و مواد مخدر
 .6در مخالفت با جنگ و سالحهای کشتار جمعی
 .7در باره حقوق و کار کودکان و مسئله کودکان خیابانی
 .8تحصیل و آموزش اجباری و رایگان
 .9در باره تامین اجتماعی سالخوردگان و.....
 .10در ضرورت لغو حکم اعدام
 .11در مخالفت با مجازات در مال عام
 .12در بــاره منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت و آثــار باســتانی
کردستان.
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پیشگفتار
تحــوالت چنــد دهــهی گذشــته و تغییــرات اساســی در ســاختار
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،دگرگونیهای چشمگیری در همهی
عرصههای زندگی مردم کردســتان پدید آورده اســت .کومهله که
بیش از ســی ســال اســت در ابعاد اجتماعی و سیاســی کردســتان
ایفای نقش میکند ،علیرغم افت و خیزهای تشکیالتی و سیاسی،
همواره مدافع حق ملی مردم کردســتان و خود بخشــی از مبارزه
برای رهایی این مردم از یوغ ستم ملی و مدافع پیگیر ستمدیدگان
و طبقــات محــروم در جامعــه و مــروج و مبشــر فرهنگ مترقی و
عدالتخواهانه بوده است.
تحوالت سیاسی ،اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی از یکسو و
رشــد خودآگاهی ملی در کردســتان از ســوی دیگر  ،حضور یک
جریان چپ ،عدالتخواه و معطوف به مســألهی رهایی ملی مردم
کردستان و طبقات استثمارشده را بیش از پیش ضروری ساخته
اســت .امروزه کردســتان بیش از گذشــته از یک جامعه ســاده و
ســنتی به ســوی یک جامعه پیچیده ،ســازمانیافته و مدرنتر گام
نهــاده اســت .کردســتان ایران بیش از هر زمانــی نیازمند حزبی
سوسیالیســتی ،آزاديخــواه و پیکارگــر اســت که مبــارزات ملی و
دموکراتیک این ملت را رهبری و هدایت کند.

برنامه سیاسی

جامعــه ایــران و کردســتان در آســتانه تحــوالت اساســی قــرار
گرفتهانــد .جمهــوری اســامی در تنگناهــای داخلــی و بینالمللی
گرفتار آمده است .در صورت بروز هر تحول سیاسی و اجتماعی،
کردستان بیشترین آمادگی را دارد تا بپاخیزد و گام بزرگی به
سوی آرزوهای دیرینهاش بردارد.
جنبش ملی و آزادیخواهی کردســتان جغرافیای پهناورتری را
در برگرفته اســت و چنان با زندگی و آرزوهای تودههای وســیع
عجین گشته که حل واقعی و دمکراتیک مساله ملی و رهایی این
ملت از ستم ،زورگویی و اشغالگری نظامی به امری هم تاکتیکی
و هم اســتراتژیکی منجمله برای یک جریان سوسیالیســتی تبدیل
شــده اســت .مبــارزه بــرای رهایــی ملی و دفــاع از حقــوق برابر
ایــن ملــت بــا ســایر ملــل آزاد جهــان ،بخــش مهمــی از مبارزهی
عدالتخواهانه و برابری طلبانهماست.
کومهلــه بــا پشــتوانه عظیمــی کــه از ســالهای پــس از بهمن 57
کســب کــرده و علیرغم اشــتباهات سیاســیاش میتوانــد با نقد
صمیمانــه و صادقانــه گذشــته کماکان نقطه امید تودههای وســیع
مردم کردســتان باشــد و در یک فرصت تاریخی دیگر مبارزات
این ملت را برای تحقق حقوق اقتصادی و سیاسیاش سازماندهی
و رهبــری کنــد .اوضــاع متحــول کنونــی از ما به عنــوان کومهله،
به عنوان بخشــی از جنبش چپ و سوسیالیســتی در کردســتان،
میطلبــد کــه نــه تنهــا دیدگاههــای سیاســی خــود را در شــرایط
کنونــی بــه روشــنی بیان داریــم ،بلکه عزم خــود را برای حضور
موثر در پیکارهای آتی نشان دهیم.
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بخش اول:
مبانی و محورهای اصلی خط و سیاستهای کومهله
 .1کومهله و مسئله ملی
کومهله وجود ستم ملی و تداوم آن در کردستان را اساسیترین
چالش این جامعه میداند .هرچند در آغاز قرن بیستم خودآگاهی
و همبســتگی ملــی در ســطح پایینــی قــرار داشــت ،اما با تشــکیل
جمهــوری کردســتان ()1324کــه اساســا متکــی بــه شــرایط آن
مقطع بینالمللی بود ،به مبارزات ملی در کردســتان ایران جهش
درخورتوجهــی داد .اقدامــات دمکراتیــک جمهــوری کردســتان
همچون نخســتین تجربه حاکمیت خلق کرد ،در شــرایط اجتماعی
و سیاســی آن هنگام تحولی شــگرف بود .این جمهوری تنها 11
مــاه دوام آورد ،امــا اثــرات آن بــر مبارزات ملــی و به ويژه بلحاظ
غنابخشــیدن بــه آن و پایهریزی ارزشهــای دمکراتیک در جنبش
کردستان و در دیگر بخشهای آن انکارناپذیر است.
مبــارزات ملــی در کردســتان از ســال  1320بــه ایــن ســو و بــا
تشکیل کومهله حیات کردستان(کومهلهی ژ.ک) و سپس تشکیل و
تأسیس جمهوری کردستان در مهاباد در سال  1324و تشکیل
احزاب سیاســی ،به صورت مدرن امروزی ،جهش درخورتوجهی
بــه خــود دید .شکســت جمهوری کردســتان و ســرکوبهای رژیم
شاهنشــاهی در دههی  30و ســالهای  47 46-و دســتگیریهای
وسیع و مداوم ،مانع از آن نشد که خلق کرد در سال  57وسیعتر
به میدان بیاید.
ســه دهه حاکمیت خونین و ســبعانه جمهوری اســامی در

برنام ه سیاسی

کردستان نه تنها خلق کرد را برای رسیدن به خواست رهایی
خود به زانو در نیاورده است ،بلکه اکنون جغرافیای این مبارزه
در کردســتان وســیعتر از هــر دورهای اســت .در دهههــای اخیــر
و علیرغــم ســرکوبهای خونیــن ،لشکرکشــیهای بزرگ ،اشــغال
نظامی کردســتان ،بمباران و اعدامهای جمعی ،کردســتان ایران
بیــش از پیــش بــه ســوی خودآگاهی ،همبســتگی و مبــارزات ملی
دمکراتیک ســوق یافته اســت .اگر لشکرکشــی جمهوری اســامی
در  28مــرداد 1358بــرای اشــغال کردســتان و ســرکوب ندای
آزادیخواهی آن صورت گرفت ،امروز پس از  30سال خلق کرد
بیش از گذشــته بر دســتیابی به آزادی و حق تعیین سرنوشــت
خویش مصر و مصمم است .امروز ملت کرد همبستهتر و متحدتر
اســت و جغرافیــای مبارزه سیاســی در کردســتان هیــچگاه چنین
وســیع و گســترده نبــوده اســت .مضــاف بــر آن مطالبــات ملــی و
مدنی مردم کردســتان ،امروز از شــفافيت بازهم بيشــتری نسبت
به ســالهای پيش برخوردار گشــته اســت و حتی شــاهد تعميق و
اعتالی سطح اين مطالبات و آماجها بودهايم.
کردستان آبستن تغییر و تحوالت پيشگفته است .کومهله مبارزه
بــرای رفــع ســتم ملــی را در شــرایط کنونــی در صــدر اولویــت
سیاســت و برنامههای خود گنجانده اســت .توجه به بیداری ملی،
ســازماندهی و رهبــری ایــن مبــارزات کــه هر روزه هم گســترش
مییابد ،از وظایف اساسی کومهله است.
کومهلــه خــود را حــزب ســتمدیدگان ،حزب ســازمانده مبارزات
ملــی بــرای رهایــی و حــزب امیــد و آرزوهــای خلــق کــرد برای
دســتیابی به حقتعیین سرنوشــت خویش میداند .همانند مقطع
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 57که کومهله با ابتکارات نوین و اندیشــههای پیشــرو انسانیاش
نشان داد که میتواند يکی از موثرین حزب سیاسی برای رهبری
مبــارزات ملی دمکراتیک باشــد ،اکنــون به درجات باالتری چنین
ضرورتی در کردستان از کومهله میطلبد که هم مبارزات ملی و
دمکراتیک را ســازماندهی کرده و هم کماکان مبشــر پیشروترین
اندیشــههای انسانگرايانه و عدالتخواهانه ،آزاديخواهانه و مدافع
ستمدیدگان و محرومان جامعه باشد.
حزب ما تشــکیل دولت مســتقل کردســتان را همانند ســایر ملل
جهان ،حق دمکراتیک و مسلم ملت کرد میداند و برای حاکمیت
ایــن مــردم بــر ســرزمین خــود در چهارچــوب يــک نظــام فدرال
برنامهریزی کرده و مبارزه مینماید.
شــعار مبارزاتــی کنونــی ما در سراســر کردســتان ،خــروج قوای
اشــغالگر از کردســتان اســت که بــه عنوان مضمــون محوری تمام
حرکتهای اعتراضی طرح میگردد.
کومهلــه بــرای ایجــاد جبهــه کردســتانی متشــکل از احــزاب و
سازمانهای سیاسی موجود در کردستان تالش میکند .بنابراین
مــا از هماکنــون بــرای هرگونــه همکاری دوجانبه ،ســهجانبه و ...و
ائتــاف تا تشــکیل یک جبهه کردســتانی همهگیــر ،اعالم آمادگی
میکنیم.
همچنیــن مــا از فرهنگســازی برای شناســاندن حــق برابر خلق
کــرد بــا دیگــر ملتهایــی که از ســتم ملــی رنج نمیبرنــد ،کامال
پشتیبانی میکنیم.
در باره مسألهی کرد در دیگر بخشهای کردستان
مبارزات ملی و آزادیخواهانه در بخشهای دیگر کردستان
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در کشــورهای عراق ،ترکیه و ســوریه نیز از پتانســیلهای عظیم
دمکراتیــک ،سکوالریســتی ،پلورالیســتی و اصیــل و مردمــی
برخوردارند .با تحوالت جاری در خاورمیانه ،جنبشهای مردم ی
در بخشهــای مختلــف کردســتان نیــز میتواننــد ظرفیتهــای
دمکراتیک را در منطقه به مراتب باال برده و یکی از نیروهای
متحــد دمکراســیخواهی در منطقــه محســوب گردنــد .علیرغــم
پیچیدگیهــای منطقه خاورمیانه میتوان گفت که مســالهی کورد
در اذهان جهانیان به صورت یک مســالهی واحد در این منطقه
جا باز کرده است.
مســئله کــرد در خاورمیانــه و در کشــورهایی کــه کوردهــا در
آن ســاکنند ،از نظر ما یک مســئله واحد اســت .از حق تعیین
سرنوشــت ملــت کــرد در کشــورهای دیگــر نیــز تا ایجــاد دولت
مســتقل ملی ،پشــتیبانی مینمایم .ما خواهان ایجاد ارتباط فشرده
سیاسی با احزاب و جنبشهای کرد در دیگر بخشهای کردستان
هستیم و استقالل آنها را برای تعیین مسیر سیاسی و ملیشان
به رســمیت میشناســیم .لذا ما در دیگر بخشهای کردســتان به
ایجاد حزب یا ســازماندهی حزبی نمیپردازیم .اما روند سیاســی
و تحوالت اجتماعی آنها را به سرنوشــت خود مربوط دانســته و
به این لحاظ ســیر تحوالت سیاســی در دیگر بخشهای کردســتان
را پیگیرانه دنبال خواهیم کرد.
مــا خواهــان ایجــاد هماهنگی و همکاری مبارزاتــی مابین احزاب
کورد در همه بخشهای کردســتان هســتیم و تالش برای تدوین
یــک اســتراتژی ملــی را کــه همگان بــه آن وفادار باشــند ،امری
ضــروری میدانیــم .مــا معتقدیــم و بــر آن پایــی می فشــاریم که

37

38

مصوبات کنگره دوازدههم کومهله

هیچــگاه نبایــد بخشــی از جنبش کردســتان یا حزبی سیاســی در
یک بخش از آن ،برعلیه منافع جنبش در بخشهای دیگر ،اقدامی
انجام دهد .هیچ حزب سیاسی مجاز نیست با اشغالگران کردستان
برعلیــه و یــا بــه زیــان جنبش کرد در آن بخش ،همپیمان شــود و
یا بدان تمکین نماید.
کومهله و احزاب کردستانی
کردســتان امــروز جامعــهای تحزب یافته اســت .تعــدد احزاب آن
خود گویای روشــنی از تحوالت دهههای اخیر و انکشــاف سیاسی
میان جریانات فکری و سیاســی کردســتان است .چنین ویژگیای
از لحاظ سیاسی به این جامعه ،تنوع فزونتری بخشیده است.
از نظــر مــا ضــرورت دارد مناســبات میــان احــزاب سیاســی کــه
تغییرکند .در مناسبات احزاب بايد سودای از میدان بدر کردن
“رقیــب” جــای خــود را بــه همــکاری و تــاش بــرای رســیدن بــه
پروژههای مشــترک بدهد .افســانهی “یک ملت ،یک حزب” دیگر
بــه گذشــته تعلــق دارد .مناســبات دوســتانه و مملــو از دیالــوگ و
همــکاری بــه ســرعت میتوانــد موقعیت عمومی احــزاب را تقویت
کرده ،چشمانداز گسترش و موفقیت جنبش کردستان در رسیدن
به اهداف خود را روشنتر ساخته و قوام بخشد .اصل پلورالیسم
سیاســی ،گســترش دیالــوگ مــداوم و پایبنــدی بــه آرای عمومی و
توســل به اراده اکثریت مردم میتواند فضای مناســبات بهتری را
میان احزاب سیاسی کردستان فراهم نماید.
بر این مبنا همکاری میان احزاب ،تنظیم روابط ،اتحاد در عمل،
ائتــاف و تشــکیل جبهــه متحــد نیــازی مبرم و خواســتی همگانی
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اســت .مــا خواهــان احترام به پلورالیســم سیاســی و تنظیم روابط
میــان احــزاب مختلــف کردســتان بر مبنای به رســمیت شــناختن
همدیگــر علیرغــم اختــاف سیاســی موجود هســتیم .بــا توجه به
این که جنگ داخلی در کردســتان ضربات ســنگینی به جنبش
کردســتان وارد نموده اســت ،باید به روشــنی تاکید شود که هر
نوع توسل به زور و اسلحه محکوم و مذموم است.
کومهلــه بــرای حصــول به بیشــترین هماهنگی ،همــکاری و اتحاد
عمل با ســایر احزاب کردســتانی تالش میکند .و تأمین این امر
مهم را یکی از وظایف اساسی خود میداند.
اکنــون بــا توجه به حضور شــمار فزونتری از جریانات سیاســی
در کردســتان ،ضرورت تدوین منشــور احزاب و ضرورت پایبند
بــودن همــه احــزاب بــه یک نرم و اســتاندارد در زمینــه دیالوگ،
همکاری و تعیین حد و مرزهای معین در رابطه با منافع عمومی
خلق کرد و جنبش ملی کردستان بیش از پیش مطرح است.
در باره ملل ساکن ایران
ایــران کشــوری چنــد ملیتی اســت .تنــوع ملی در ایران بیشــتر
از هــر کشــور دیگــر در خاورمیانــه اســت .ســنگبنای حاکمیت
ضدمردمی جمهوری اسالمی با یورش به ملیتها در ایران آغاز
شد .جمهوری اسالمی در این سی سال با سازماندهی و تشکیل
ارگانهای متعدد به شیوهای سیستماتیک به سرکوب جنبشهای
ملی خلقها در ایران پرداخته و در ابعادی وســیع ســتمگری ملی
را تداوم بخشــیده اســت .لشکرکشــیهای نظامی ،ملیتاریزهکردن
مناطق ،اعدامهای جمعی و بازداشتهای خودسرانه و دایرنمودن

39

40

مصوبات کنگره دوازدههم کومهله

شــکنجهگاههای مخــوف همــه در کار بودهانــد تا ملیتهای ســاکن
ایــران را کــه در بهمــن  57مجالــی یافتــه بودنــد ،دوبــاره به بند
بکشند .بازپسگیری دستاوردها و فضای آزاد سیاسی از جمله با
حمله و لشکرکشــی به خلقهای کرد ،عرب ،ترکمن و بلوچ آغاز
گشت .جمهوری اسالمی این تبعیض ملی را در ابعادی اقتصادی
و اجتماعــی و حقوقــی نیــز تداوم بخشــیده تا خلقهای تحتســتم
شدیدتر در بند عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی گرفتار آیند.
بــا ایــن وجــود آن چــه شــاهدش هســتیم جنبــش رو به گســترش
حقطلبــی ملــی در میــان خلــق هــای ســاکن ایــران اســت .مــا در
کردســتان ،خوزســتان ،آذربایجان ،بلوچســتان و  ....با جنبشهای
رو به رشــدی روبرو هســتیم که خواســت رفع ســتم ملی و پایان
زورگویــی حکومــت مرکزی و خاتمهدادن به ملیتاریزم و شونيســم
قومی و مذهبی خواست اساسی این جنبشهاست .
در پیشگرفتن سیاستی فعال از سوی کومهله و هر جریان چپ
و دمکــرات در بــاره حــق تعیین سرنوشــت ملی ،اتحــاد داوطلبانه
ملتهــا و رفــع ســتمگری ملــی در ایــران ،میتواند بــه جنبشهای
اجتماعــی یــاری رســاند ،ارزشهای دمکراتیــک را باال برده و از
ناهنجاریهــای ملــی و نژادی که از ســوی شونیســم حاکم وســیعا
دامن زده میشود ،ممانعت به عمل آورد.
کومهله زحمتکشان کردستان از حق ملیتهای ساکن ایران برای
تعییــن سرنوشــت خود تا ایجاد دولت مســتقل ملــی دفاع میکند.
کومهلــه و جنبــش کردســتان خــود را دوســت ،متحــد و همپیمــان
همهی ملل تحت ستم ایران برای رهایی از یوغ ستم ملی میداند.
مــا خواهــان اتحــاد ملیتهــای ایرانی برای رفع ســتم ملی بر علیه
سرکوبگری حکومت مرکزی ،تشکيل يک اثتالف نيرومند

برنام ه سیاسی

برای سرنگونی رژيم اسالمی و بنای يک نظام فدراتيو بر مبنای
اتحاد داوطلبانة اين مليتها هستیم.
در باره ترفند تجزیه طلبی در ایران و مساله تمامیت ارضی
“تجزیهطلبــی” و “حفــظ تمامیــت ارضی” در دهههای گذشــته و
اکنــون نیــز مضمــون تبلیغاتی و ایدئولوژی شونیســم ایرانی علیه
جنبــش ملــی و دمکراتیــک خلــق کرد و دیگر ملــل دربند ایران
بوده که درگیر مبارزاتی ســخت و خونین هســتند .ســرکوبگری
ملی در ایران پادشاهی و اسالمی همواره با ترفندهای این چنینی
در پی آن بوده که تصویری واژگونه از مبارزات ملل و به ویژه
ملت کرد ارئه دهد “ .تجزیهطلبی” و “حفظ تمامیت ارضی” به
مثابهی ترمهای اصلی ایدئولوژی شونیســم نه تنها همچون ابزار
ســرکوب علیــه مبــارزات آزادیخواهانــه ملی به کارگرفته شــده،
بلکــه بــا تمام تــوان و زرادخانههای مادی و معنویاش در پی آن
بــوده و هســت کــه واقعیــت انکارناپذیر چند ملیتــی بودن ایران
را با تحریف تاریخ و با لجاجت و ســماجت مداوم کتمان نماید
و به جای آن همة مليتهای ايران را در ملت حاکمان آســيميله
ب کند و از آنها با ابزارهای ســرکوب فرهنگی و سياســی
و ذو 
و تبعيــض اقتصــادی شــاخههای فرعــی و فاقد حقــوق برابر ،اما
برخوردار از زبان و فرهنگ و دين و مذهب و ايدئولوژی حاکم
بســازد .همین اســتعمار و اســتثمار و سرکوبگری دهها ساله است
که ایران را به زندان ملتها و به پایمالکردن حقوق سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی آنان تبدیل کرده اســت .رشــد “ناموزون”
اقتصادی اساسا نقشه شونیسم و رژیمهای حاکم در ایران برای
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عقبنگهداشــتن و چپاول ســرمایهها و منابع طبیعی و ممانعت از
هرگونــه پروژههــای کالن در ســرزمینهایی اســت کــه اتفاقا خود
آن را جزیــی از خــاک امپراتــوری از دسترفتهشــان میداننــد.
اگــر ایــران یــک ســرزمین واحد اســت ،چرا دولت مرکــزی علیه
قسمتهایی از آن لشکرکشی میکند؟ چرا ارتش همچون نیروی
اشــغالگر بــا مردمــان کرد ،بلــوچ ،عرب و ....رفتــار میکند؟ چرا
منابع و معادن این مناطق را تخلیه ،تخریب و به تاراج می برند؟
این تناقض چگونه توضیح داده می شود ،جز اينکه خود آنان نيز
برای خود رسالت اشغالگری و برای مناطق نامبرده هويتی تحت
سلطه و اشغالی قائل هستند؟
تمامیــت ارضــی ایــران تنهــا با به رســمیت شــناختن حقوق ملی
ملل ســاکن در ایران ممکن اســت .پرســش اصلی در اين ارتباط
ايــن اســت :مللــی کــه تاکنون ســهمی جز ســرکوب و لشکرکشــی
نظامــی و بــه تــاراج بــردن منابــع و سرمایههایشــان و از همــة اين
بدتر جينوســايد فرهنگی از این تمامیت ارضی نداشــتهاند ،چرا
بایــد در حفــظ آن بکوشــند؟ ایــران آتــی تنهــا بــا تامیــن حقوق
برابر ملی ،اســتقرار سیســتمی فدرال و دمکراتیک میتواند چون
کشــوری واحد باقی بماند .ســرکوبگری هراندازه ســبعانه باشــد،
تنها قادر اســت چنین روندی را تســريع بخشــد .آن چه تاکنون
شــاهدش بودهايــم ،ايــن بــوده اســت که ســرکوب ملی  30ســالهی
جمهوری اسالمی نتیجهی کامال معکوس داشته و خودآگاهی ملی
در بين مليتهای کرد و آذری و بلوچ و عرب و ترکمن به روند
برگشتناپذیری تبدیل شده است.
از نظــر مــا ترفنــد تجزیهطلبــی و شــعار تمامیــت ارضــی بــدون
قبول و اعالم صریح و بی قیدوشرط حقوق ملی در ایران
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کاربردی جز تبدیلشدنشان به ایدئولوژی سرکوب و اشغالگری
نظامی و سرکوب ملل ندارد .تکرار آن از سوی هرگروهی باید
به عنوان حمایت از رژیمهای سرکوبگر و پشتکردن به مبارزات
خلقها و در نهایت ظهور دیکتاتوری قلمداد گردد.
 .2کومهلــه و مســئله فدرالیســم ـ آلترناتیــو حکومتی در ايران و
کردستان
اصــول اساســی کومهلــه بــرای بنیاد نهــادن جامعــهای نوین در
کردســتان ،مشــارکت مســتقیم و گسترده و وســیع تودههای مردم
در سرنوشت سیاسیشان است .پارلمان و دیگر نهادهای ارادهی
مستقیم مردمی را ،شرایط و توازن قوای واقعی نیروهای اجتماعی
در هــر مقطــع معیــن تعییــن میکند .تمام تــاش ما برای حضور
میلیونــی مــردم در پیکار برای کســب حقوق خویش اســت و در
فردای حاکمیت مردمی تنها تضمین دستاورهای مبارزات مردم،
مشــارکت وســیع آنــان اســت .حیــات کومهله با آگاهــی و حضور
دائمی مردم گره خورده است.
آلترنایتو ما برای آيندة ايران يک نظام فدرال و برای کردستان
نيــز حکومــت فدرال کردســتان اســت که تمام مناطق کردنشــین
غــرب ایــران را در بــر میگیــرد و بر مبنای دمکراســی پارلمانی
سازمان می یابد .فدرالیسم یک قرارداد اجتماعی است و شرایطی
از تــوازن قواســت کــه در آن نیروهــای مختلــف تــوان و امــکان
خــود را بــرای تثبیــت نوعی از همزیســتی به نمایــش میگذارند.
فدرالیسم تا آنجا که به خواست و نیاز نیروهای مترقی ،ملتهای
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دربند ومردمان محروم جامعه برمیگردد ،به دستآوردن حدودی
ازآزادی ملی ،دمکراســی ،جغرافیای ملی ،اقتصاد و امکان امنیت
سیاســی اســت .لذا اصول ناظر بر فدرالیسم باید منطبق با بافت
تاریخــی ،اجتماعــی ،سیاســی فرهنگی و جغرافیای ملیتها روشــن
و تعریف گردد.
مــا اعــام میداریــم کــه مبنــای همزیســتی آزادانــه و مشــارکت
داوطلبانــه در بنیادنهــادن ایرانــی آزاد و دمکراتیــک و فدراتيــو
باید احکام ذيل باشند:
 .1بــه رسميتشناســی آزادی و حــق ملتهــای داخــل ايــران در
تعیین ســر نوشــت خویش ،چه به لحاظ تشــکيل دولت مستقل ملی
خود و چه به لحاظ تعيين ســاختار سياســی ،فرهنگی و اقتصادی
محدودة ايالتی خود؛
 .2مشــارکت در تعييــن نظــام سياســی مربــوط بــه کل ايــران و
پــس از تشــکيل آن در پروســة سياســتگذاری و قانونگــذاری کل
کشــور برای نمونه از طريق ايجاد يک مجلس ســنا به نمايندگی
از ايالتهای کشور؛
 .3تفکيک و تقسيم افقی و عمودی قوا (از سويی بين دو سطح
فــدرال و ايالتهــا و از ســويي ديگــر بيــن قــوة مقننــه ،اجرائيه و
قضايی در سطح فدرال و در ايالتها)؛
 .4الغــای تقســيمات کشــوری و اســتانی تبعيضآميــز کشــور و
پيريــزی مجــدد آن بــر مبنــای خواســت و ارادة شــهروندان آن
مناطق بر اســاس پذيرش حق تعيين سرنوشــت سياســی اکثريت
ملــی در آنهــا ،تضميــن حقــوق و صيانــت از اقليتهــای ملــی و
همچنين حقوق شهروندی همة ساکنان آن؛
 .5تقســيم درآمد ســاالنة خالص فدرال ایران از ســويي بر
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اســاس درصد آمار جمعیتی و از ســوی ديگر بر اســاس درجة
عقبنگهداشتهشــدگی اقتصــادی و فرهنگی بين ایالتها؛ همچنين
ايجاد “صندوق همبســتگی” مشــترک بين ايالتها و دولت فدرال
بــرای کمــک بــه مناطــق و ايالتهــای توســعهنيافته (معنی اصلی
فدراليسم “همبستگی” میباشد و هدف از بنيانگذاری آن بايد
از جملــه تأميــن فرصتها و امکانات رشــد اقتصادی و اقتصادی
همســان و برابــر در پهنــة ايــران باشــد)؛ قائــل شــدن حــق اخذ
ماليات و برخورداری از ديگر درآمدها برای ايالتها؛
 .6تعييــن يــک مرجــع داوری بــرای حــل و فصــل اختالفات بين
دولت فدرال و ايالتها و يا بين ايالتها؛
 .7برقراری نظام انتخاباتی نسبيتی (هر حزب و ائتالف سياسی
روی کار بيايد ،نبايد تغييری در مشــارکت درصدی ســخنوران
مليتهای ايرانی در حاکميت فدرال و ايالتی داشته باشد و اين
بايد در قانون اساسی فدرال و ايالتی تضمين گردد)؛
 .8پخــش ادارات و ارگانهــای فــدرال مرکــزی در کل ايــران و
ايالتها و سهميهبندی مناصب و پستهای فدرال بين سخنواران
مليتهای ايرانی بر اساس درصد جمعيتی آنها و توجه بیشتر
در ايــن خصــوص بــه ســود مليتهای غيرفارس ايران و به ســود
زنان کشور جهت رفع عقبماندگی تاکنونی بر آنها؛
 .9تضميــن ســاختار فــدرال در قانــون اساســی ،قائل شــدن حق
جدايی در صورت لغو يا زيرپاگذاشــتن آن ،قائل شــدن حق وتو
بــرای نمايندگــی خلقهای ايران در صورت تغيير بندهای قانون
اساسی؛
 .10تضمين رســمی و ملی و همارج بودن تمام زبانهای ايرانی
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(فارسی ،کردی ،آذری ،بلوچی ،ترکمنی ،عربی) برای ارگانهای
فــدرال در قانــون اساســی و تضميــن حقوق زبانــی و فرهنگی در
پهنــة ايــران بــرای کل شــهروندان کشــور در “قانــون زبانهــای
ايــران” ،برچيــدن اجبار آموزش “زبان مشــترک” (هر شــهروند
ايرانی هر جای کشــور که باشــد مکلف به يادگيری دو زبان از
زبانهای ايرانی میگردد ـ زبان نخســت زبان آموزشــی و اداری
و رسمی ايالت محل سکونت خواهد بود و زبان دوم اختياری)؛
 .11پذيرش سکوالريسم و اصل جدایی کامل دین و ايدئولوژی
از دولت ،برچيدن رسمی يا غيررسمیبودن هرگونه دين و مذهب
و آئينــی در قانــون اساســی فــدرال کشــور و تضميــن بیطرفــی
مطلــق نظــام فــدرال در امــر ارزشهــای دينــی ،مذهبــی ،آئينی و
ايدئولوژيک.
جمهوری فدرال کردســتان که ســاختار سیاســی وحکومتی مورد
نظرماست مبانی و ارزشهای منشور جهانی حقوق بشر و نظام
دمکراتیــک را کــه در ایــن برنامــه آمــده اســت ،به عنــوان اصول
بینادی خود به رسمیت شناخته و خود را برای نهادینهکردن آن
ملزم و متعهد میداند.
 .3کومهله و جنبشکارگری و جنبشهای اجتماعی
بــا تحــوالت کردســتان کــه بیــش از گذشــته بــه ســوی جامعــهای
مدرنتــر و امروزیتــر گام نهاده اســت ،جنبشهــای اجتماعی در
عرصههــای گوناگــون بــه واقعیتی مســلم تبدیل شــدهاند .وجود و
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رشــد جنبشهــای مدنــی و اجتماعــی چشــمانداز پررونقتــری را
نویــد میدهــد .ایــن پدیــده که حتی در ســال  57چنــدان امکان
بــروز و شــکلگیری نیافتــه بود ،رفتــه رفته بخش مهمی از حیات
سیاسی کردستان را به خود اختصاص داده است.
جنبش کارگران و حرکتهای اعتراضی و پدیدارشدن شماری
بــه عنــوان فعالیــن کارگری ،جنبش اجتماعــی کارگران را گامی
به پیش برده است.
جنبش زنان بخش وسیعی از زنان تحصیلکرده و آزادیخواه را
به صحنه مبارزه برای رهایی کشــانده اســت .حضور زنان مبارز
در عرصه سراسری و حتی جهانی به جنبش زنان کورد دامنه،
قدرت و ظرفیت فزونتری بخشیده است.
جنبــش دانشــجویان کــورد و حضــور موثــر آنــان در مبــارزات
دانشــجویی در دانشــگاههای ایران ،وجود و پاگرفتن دهها نشریه،
گاهنامــه ،وبــاگ و .....توســط آنــان ،خود به جنبشــی نوین مبدل
گردیده است.
جنبشهای مدنی در “ان جی او”ها ،تشکلهای ادبی ،انجمنهای
محیط زیست ،دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی و حضور
جوانان و  ....تبلور یافته است.
ایــن جنبشهــای اجتماعــی جامعه کردســتان را ســازمانیافتهتر،
مدرنتر ،سیاسیتر و پیچیدهتر ساخته است.
غنــا بخشــیدن و مشــارکت در ســازماندادن ایــن جنبشهــا از
اساســیترین وظایف کومهله در کردســتان است .رسالت کادرها،
فعالین و اعضای کومهله در کردستان همکاری ،تقویت و گسترش
این جنبشهاست.
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عدم تبدیل این جنبشها به تریبون تبلیغات حزبی و به رسمیت
شناختن استقالل آنان.
جنبشهــای اجتماعــی در کردســتان کــه تحت تاثیــر جنبش ملی
و سیاســی عمومــی هســتند ،نیــاز به همــکاری ،هماهنگــی و پیوند
مبارزاتی مشــترکی دارند .جنبشهای اجتماعی میتوانند ســیمای
جنبش ملی را بیش از پیش مدرنتر و دمکراتیکتر کنند.
کومهله خود را حزب جنبشهای اجتماعی میداند و اساسا توان
و وزن سیاسی خود را در گسترش این جنبشها میبیند.
سیاست ما در قبال مبارزات کارگری کردستان
در کردســتان پــس از بهمــن  57شــاهد مبــارزات کارگــری و
تشکلهای کارگری و فعالین آن هستیم .هرچند پیدایش آنان به
پــس از دوره اصالحــات ارضــی در ایران برمیگردد و در ادبیات
آن دوره منعکس شده است .اما حمله رژیم به کردستان و شکل
گرفتــن مقاومــت مردمــی علیــه آن و برپایی جنبش مســلحانه تمام
اشکال دیگر مبارزه منجمله مبارزات کارگری را تحت تاثیر خود
قرار داد.
اکنــون مبــارزات کارگری در کردســتان به صــورت پراکنده در
مناطقــی از کردســتان وجــود دارد .برنامه اســتراتژیک رژیمهای
حاکــم در ایــران و بــه ویژه در ســه دههی اخیر توســط جمهوری
اســامی بــرای غیرصنعتــی نگهداشــتن کردســتان و ممانعــت از
اجــرای هــر پــروژه و ســرمایهگذاری کالن ،ضربات بالواســطهای
را بــر شــکلگیری و قــوام جنبــش کارگــران کردســتان به عنوان

برنام ه سیاسی

یکطبقــه برجایــی گذاشــته اســت .اگرچه گســترش ارتباطات و
صعود مجدد جنبش سندیکایی در ایران به برجستگی مبارزات
کارگری در کردستان یاری رسانده است ،اما این مبارزات هنوز
نیــاز بــه قوام گرفتن درونی خود و رهبران کارآمد و سراســری
در کردســتان دارد .شــناخت درســت مراحل مبارزه کارگری و
موقعیت و وزن اجتماعی و سیاســی کارگران در کردســتان در
هدایت مبارزات کارگری برای کســب مطالبات روزانه و تثبیت
حقوق انسانی خود نقش تعیین کنندهای دارد.
کومهلــه حــزب ســازمانده ،پشــتیبان و مدافع مبــارزات کارگران
کردســتان اســت .برای ســازمانیابی وســیع و تقویت وزن جنبش
کارگری در توازن سیاســی و اجتماعی جامعه کردســتان تالش
میکنــد .حضــور فعاالنــه و مشــارکت در مبــارزات کارگــری و
ش فعالین برای ایجاد تشــکلهای مســتقل کارگری
حمایت از تال 
از وظایف تعطیلناپذیر ماست.
کومهله و جنبش زنان
با دگرگونیهای عمیق اجتماعی در کردســتان ،موقعیت زن در
این جامعه علیرغم حاکمیت رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی ،به
ســطحی باالتر ،اجتماعیتر ،سیاســیتر و وزینتری چه در جنبش
ملــی دموکراتیــک کردســتان و چه در درون احــزاب ارتقا یافته
اســت .در بهمن  57موقعیت سیاســی و اجتماعی زن به ســرعت
تغییــر کــرد .کومهلــه در کردســتان بیــش از هر جریان سیاســی
دیگری به حزب رهایی زنان و حزب مدافع حقوق زنان شناخته

49

50

مصوبات کنگره دوازدههم کومهله

شــد .حضور وســیع زنان در فردای تحوالت سیاسی بهمن ماه 57
در کردســتان و ســپس مشــارکت وســیع و قهرمانانه این نسل در
ایــن جنبــش و بــه ویــژه در صفــوف کومهله ،به جنبش کردســتان
جلوههای انســانیتر و برابری طلبانهتری داد .زنان در کردســتان
در سنگرهای مقاومت مسلحانه ،در زندانها و میادین اعدام و در
راهپیماییها و تشکلهای نوینی که پدیدار میشدند ،درخشیدند
و برای همیشه برگی پرافتخار به تاریخ این ملت افزودند.
اکنــون زنــان بــه مراتــب خواهــان موقعیــت بهتر و بــا ثباتتری
هستند .حضور زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی
و ادبی و در درون تشــکلهای خودجوش و خودســاخته و مستقل
در کردســتان بــه ایــن پدیدهها غنا بخشــیده اســت .پدیدارشــدن
چهرههــای گوناگــون ادبــی ،سیاســی ،اجتماعی و علمــی زنان در
کردســتان و چشــمانداز گســترش آن ،بــه موقعیــت زنــان در این
جامعه در شرایط کنونی و در آینده وزن سنگین تری خواهد داد.
حضور نسلی از زنان مبارز کردستان در مبارزات سراسر زنان
در ایــران و همچنیــن در ابعــادی بینالمللی نشــان از آن دارد که
جنبش فمنیستی و برابری طلبانه زنان در کردستان گستردهتر و
نیرومندتر شدهاســت .این شــرایط برای کومهله فرصتهای نوینی
خلق میکند که با توان و ظرفیت و اعتماد به نفس بیشتری به
اندیشههای برابریطلبانه و انسانی و مترقی دامن بزند.
کومــه لــه جنبــش زنــان در کردســتان را بخشــی از جنبشهــای
اجتماعی میداند که در دوره کنونی امکان نشــو و نما یافتهاند.
کومهله از این جنبش به تمامی حمایت میکند و شکوفایی جنبش
زنان نشــان گویایی از درســتی سیاســت و جهتگیری کومهله در
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تحوالت ســال  57و متعاقب آن در کردســتان اســت .خوشبختانه
ایــن فرهنــگ در کردســتان روز بــه روز رو بــه گســترش اســت.
زنــان عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی و علمــی نوینــی را تســخیر
میکننــد و در میــان احــزاب و در رهبــری سیاســی آنــان از
موقعیت مناســبتری برخوردارند .بر تارک جنبش کنونی زنان
در کردســتان ،بیــش از دو دهــه پایــداری زنــان مبــارز و چپ و
سوسیالیســت کردســتان که بخش اعظم آنان در صفوف کومهله
جنگیدنــد ،در زندانهــا ،در تشــکیالتهای مخفــی و در صفوف
پیشمرگان کومهله میدرخشد.
ما خواهان برابری زن و مرد در همه عرصهها و شئون اجتماعی،
کاری ،سیاســی و خانواده هســتیم .ما خود را پشــتیبان و مدافع
جنبــش زنــان برای تأمین حقوق یکســان با مردان میدانیم و در
تقویــت این مبارزه میکوشــیم .هرنوع تبعیــض و آپارتاید قانونی
و شــرعی جمهوری اســامی علیه زنان غیرانســانی اســت و باید
ملغی گردد.
ما خواهان برقراری مکانيسم “تبعيض مثبت” بر مردان به سود
زنان جهت رفع نابرابريها هستيم.
 .4کومهله و استراتژی سوسیالیستی و گسترش دمکراسی
(سوسیالیسم دمکراتیک)
کومهله حزب چپ و سوسیالیستی مردم کردستان است که برای
رهایی از استثمار و بردگی انسان به دست انسان پیکار میکند.
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پیریزی ارزشهای سوسیالیســم دموکراتیک و تالش برای تحقق
آن را از وظایف اصلی خود میداند.
هــدف نهایــی ما مشــارکت در برقراری سوسیالیســمی مبتنی بر
دمکراســی ،عادالنه و سرشــار از همبستگی و همزیستی و برادری
میان انسانها و ایجاد رفاه در زندگی آنان است.
تــوازن نیــرو و اوضاع سیاســی منطقه و همچنین واقعیات نشــان
میدهند که کردســتان ایران در آســتانه تحول سوسیالیســتی و یا
رهایــی یافتــن از چنگ کلیه آثار منفی ســرمایهداری قرار ندارد.
کومهلــه بــا درک این مهم در شــرایط کنونــی میتواند اولویتهای
جریــان سوسیالیســتی را بــاز تعریــف کــرده و اجــازه ندهــد بار
دیگــر وعــده بهشــت موعــود ،کومهلــه را از پرداختــن بــه مســائل
واقعــی و حقیقــی و کنونــی جامعــهاش غافل ســازد .مــا با تاکید
بــر اصالحــات عمیق اقتصادی و سیاســی بــرای عدالت و برابری
اجتماعی میکوشیم.
ما به عنوان یک حزب کردســتانی چپ و سوسیالیســت خود را
دوســت و متحــد و همپیمــان جریانات سوسیالیســت و عدالتخواه
ســایر ملــل در ایــران و جهــان میدانیــم .کومهلــه از هــر جنبــش
حقطلبانــه در جهــان بــرای رســیدن بــه حق خویش پشــتیبانی و
حمایــت میکنــد و در پــی آن اســت کــه بــا ایــن جنبشهــا تماس
گرفته و با آنان رابطه برقرار کرده و از تجربیات و اندوختههای
آنان برای تقویت جنبش کردستان در سطح داخلی و بینالمللی
بهره گیرد.
کومهلــه در کردســتان مبــارزه برای رهایی از ســتم ملی تا ایجاد
دولت مســتقل ملی را حق مســلم این مردم میداند و وظیفه خود
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میداند برای به پیروزی رساندن این مبارزه عادالنه برنامهریزی
نمــوده و مجدانــه تــاش نمایــد .ما میکوشــیم فرهنــگ حقتعیین
سرنوشــت را چه در میان مردم کردســتان و چه در میان دیگر
خلقهــای ایــران رواج دهیــم و ایــن اصــل دمکراتیــک و برابــری
طلبانه در مورد مسئله ملی را به فرهنگی همگانی تبدیل نماییم.
از نظــر مــا کردســتان ایــران در شــرایط کنونــی نــه فقــط در
آســتانه ایجاد یک آلترناتیو و حاکمیت سوسیالیســتی قرار ندارد
بلکــه ســرکوبگری دهها ســاله و ممانعت از پیشبــردن پروژههای
کالن اقتصــادی و چپــاول و غــارت ســرمایههای طبیعی و معادن
کردســتان ایــن جامعــه را همــواره در مرحلــه عقبماندهتــری بــه
لحــاظ اقتصــادی نگه داشــته اســت .به زبــان دیگر ،لغــو مالکيت،
رقابــت و کال اقتصــاد ســرمایهداری نمیتوانــد در دســتور کار
امروزه و فوری ما قرار گیرد .در شــرایط کنونی ما میتوانیم و
ضروری اســت که بر اصالحات عمیق اقتصادی پافشــاری نموده
و بر زمینههای پیشرفت اقتصادی و مناسبات تولیدی عادالنهتری
تاکید کنیم تا امکان سازمانیابی دمکراتیک و گستردهتر مردم،
کارگران و همه استثمارشدگان را مهیا سازیم.
هماهنگی ،دوستی و همکاری با دیگر جریانات چپ ،دمکرات و
آزادیخــواه در دیگــر بخشهای کردســتان را امر خود میدانیم.
همچنیــن همــه نیروهــای ترقیخــواه ،سوسیالیســت و دمکــرات
در ایــران ،خاورمیانــه و جهــان را متحــدان خــوددانســته و از
مبارزاتشان برای ایجاد عدالت و دمکراسی پشتیبانی و حمایت
میکنیــم و بــه ویــژه در خاورمیانــه کــه در شــرف تحوالت جدی
قــرار دارد همگامــی با نیروهای چپ و دمکرات به یک ضرورت
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امروزی نیز تبدیل شده است.
پلورالیسم سوسیالیستی
تفــاوت در دیدگاههــای نظری و فکری میان شــاخههای گوناگون
سوسیالیســتی و دیدگاههای سیاســی یک واقعیت اســت .پلمیک و
دیالوگ ســازنده میتواند به ادبیات سوسیالیســتی غنا بخشــیده و
آنان را در مبارزه عینی و اجتماعی به هم نزدیک سازد.
در کردســتان نیز اکنون وجود شــاخههای گوناگونی که ادعای
چپ و سوسیالیســتی دارند یک واقعیت اســت .اینکه یک جریان
نمایندگی کل جریان چپ را کســب کند ،به گذشــته تعلق دارد.
دادن مــدال چــپ بــه خــود و دیگــران را بــه ضدیــت بــا “کارگر
و کمونیســم” متهمکــردن ،در جریــان سوسیالیســتی و چــپ در
کردستان جز پراکندگی سرمایههای انسانی چنین جنبشی و جز
دامــنزدن به خصومت و دشــمنی و انــزوای اجتماعی جریان چپ
نتیجه دیگری نداشته است.
ما معتقد به پلورالیســم سوسیالیســتی و همکاری میان شــاخههای
مختلف چپ و سوسیالیســم در کردســتان هســتیم .ضروری اســت
کــه دیالوگــی متفاوت از گذشــته در میان جریانات مدعی چپ و
سوسیالیسم برقرار گردد“ .ایسم”هایی که در فرهنگ چپ سنتی
پشت سرهم ردیف می شوند تا مخالفانشان را به آن متهم کنند،
بایــد دور افکنــده شــود و بــه دیالوگی متمدنانه و مســئوالنه دامن
زد .دیرهنگامی اســت که اتهام ضدیت با کارگر و کمونیســم به
ابزار حذف مخالفین تبدیل شــده اســت که متاســفانه تاریخ چپ
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در ایران و در کردستان و به ویژه در دوره متاخر کنونی مملو
از آن است.
بلوغ فکری و نظری و تحکیم پایگاه اجتماعی چپ در کردستان
از مســیر تالش مشــترک نظری و دیالوگ ســازنده ممکن اســت.
دوره آتی ،چپ با نقد عمیق و گسست قطعی از این به اصطالح
پلمیک رایج میتواند زمینههای کارمشترک را فراهم سازد.
در صحنه سیاسی ایران
کومهله همانند هر حزب و جریان چپ و انقالبی و دمکرات ،برای
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و استقرار یک نظام جمهوری
دمکراتیــک ،فدراتیــو و پلورالیســتی در ایــران مبــارزه میکنــد.
کومهله به حمایت و شرکت فعاالنه از مبارزات آزادیخواهی علیه
رژیم اسالمی کماکان ادامه خواهد داد .از هر حرکت و مبارزه
تودههای مردم و جنبشهای اجتماعی ،کارگران ،زنان ،خلقهای
تحتستم ،روشنفکران ،دانشجویان ،اقلیتهای اجتماعی و جوانان
پشتیبانی کرده و برای تقویت جنبش آنان تالش خواهد کرد.
کومهله به عنوان یک جریان چپ و سوسیالیســتی به سرنوشــت
جریان چپ در ایران عالقمند است و خواهان بیشترین همكاری
و هماهنگــی بــاآنــان خواهــد بــود .اگرچه كومهلــه در یك حزب
سیاسی سراسری شركت نخواهد كرد اما تقویت جریان دمکرات
و سوسیالیســتی در ایــران را جزیــی از وظایــف خــود میداند و
حضــور فعــال سیاســی در معــادالت سیاســی ایــران را امــر خود
میداند.
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مــا در ایــران بــرای تقویــت مبــارزات سراســری علیــه جمهــوری
اســامی ،معتقــد بــه تشــكیل جبهــه دمكراتیــک مردمــی هســتیم.
گردآمــدن وســیعترین نیروهــای طرفــدار ســرنگونی میتوانــد بــه
جنبش سراســری توان و ظرفیتهای نوینی ببخشــد .در این میان
تقویــت جنبشهای اجتماعی دمکراســی خواهــی ،كارگران ،زنان،
خلقهای تحت ستم و دانشجویان و روشنفكران بخشی از وظایف
كومهله خواهد بود.
كومهلــه همچنیــن ورود بــه هــر ائتــاف سراســری در ایــران را
مشروط بر به رسمیت شناختن حقوق ملی مردم كردستان و دفاع
از مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه آنان میداند.
جنبش کارگری ایران
حاکمیت ضدکارگری و ضدمردمی جمهوری اسالمی ،با سرکوب
کارگــران ،بازپسگیــری دســتاوردهای قیــام بهمــن ،تحمیــل یــک
قانــون کار ضدکارگری ،دســتگیریهای وســیع رهبران کارگران
و شــکنجه و اعدام آنان ،حمله به اجتماعات کارگری ،ممانعت از
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و تحمیل دشوارترین زندگی بر
خانوادههــای کارگــری ممکن گردیده اســت .امــا جنبش کارگری
ایران با گذشت زمان بیش از پیش به جنبش بلوغ یافته مستقل
کارگری تبدیل شده است.
طی سالهای اخیر خیزش مجدد جنبش سندیکایی در ایران با
فعالیت مجدد ســندیکای کارگران شــرکت واحد تهران و حومه
و همچنین ســندیکای کارگران نیشــکرهفتتپه ،اوج و توان نوینی
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یافته است .شناختن ظرفیت و پتانسیل واقعی جنبش کارگری و
قراردادن آن در جایگاه مبارزات سراسری سرنگونی خواهی در
ایران شــرط الزم اتخاذ تاکتیک صحیح سیاســی اســت .متاسفانه
در دو دهه گذشته شاهد بودهایم که از سوی بخشی از جریانات
چــپ ،جنبــش کارگــری بــه عنــوان ابــزاری در مجــادالت درونی
احزاب درآمده و توان ،ظرفیت و جایگاه واقعی جنبش کارگری
در نظر گرفته نشده است.
کومهله زحمتکشان کردستان از جنبش کارگری ایران و جنبش
ســندیکایی آنان ،از مطالبات کارگران برای افزایش دســتمزد و
حق تشکیل سندیکا و اتحادیه و هرگونه تشکل کارگری حمایت
میکنــد .کومهلــه در عیــن حــال در پی آن خواهــد بود که رابطه
مســتقیمی بــا ایــن جنبــش و رهبران آن در رشــته های گوناگون
برقرار نماید .ایجاد ،تقویت و تحکیم پیوند مبارزاتی میان جنبش
کردســتان و جنبش کارگری را وظیفه خود میدانیم و در عین
حال معتقدیم که ضروری است که کارگران و جنبش کارگری
به دفاع از خواست رهایی ملی کردستان برخیزند.
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بخش دوم:
دیدگاه کومهله در قبال مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی
 .1ارزشها و مبانی نظام دمکراتیک
کومهلــه زحمتکشــان کردســتان عمیقا بــه ارزشهــای دمکراتیک
پایبنــد اســت و برای تحقق یــک نظام دمکراتیک مبارزه میکند.
مبــارزه بــا اســتبداد در هــر شــکل و ایدئولــوژی و توجیهی باید
در صــدر الویتهــای کار مــا در کردســتان قرار گیــرد .فرهنگ
ســازی دمکراتیــک ،احترام به حقــوق فردی و آزادیهای مدنی و
پــرورش نــگاه دمکراتیــک از هماکنــون در مناســبات خانوادگی و
در اجتمــاع و در هــر تشــکلی مســتلزم کار مــداوم اســت .به ویژه
این که در ســه دهه گذشــته جمهوری اســامی با تمام توان مادی
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و معنــوی خــود پایمالکــردن حقوق و آزادیهــای فردی را دامن
زده و بــه طــور سیســتماتیک ابتــکارات فردی و خالقیت و شــور
و اســتعدادها را درهم شکســته و ســرکوب کرده اســت .فرهنگ
ســازی دمکراتیــک اعتمــاد بــه نفــس را باال میبــرد و ارزشهای
انسانی را رواج میدهد.
کومهله اصول شــناخته شــده نظام دمکراتیک را به عنوان شرط
الزم اســتقرار دمکراســی و بنیادگذاشــتن چنیــن نظامــی ،مــورد
حمایــت قــرار داده و بــرای آن در جامعــه کردســتان مبارزه می
کند .این اصول عبارتند از:
 .1نظــام سياســی کردســتان ايــران يــک جمهــوری دمکراتيــک
پارلمانی مبتنی بر دولت قانونمدار و رفاه خواهد بود.
 .2اين حاکميت ايالتی از قانون اساسی خود برخوردار خواهد
بود.
 .3قوای مقننه و اجرائيه و قضائيه از هم تفکيک خواهند بود.
 .4نظام چندحزبی و پلوراليســم سياســی بنياد ســاختار سياسی
کردســتان را تشــکيل خواهــد داد .تبعیــت اقلیــت از اکثریــت و
آزادی کامل فعالیت سیاسی برای اقلیت و اپوزيسيون در جامعه
تضمين خواهد گرديد.
 .5حــق رای همگانــی ،برابــر و مخفــی بــرای تمام افــراد (زن و
مرد) باالتر از  16سال و حق انتخابشدن در هر نهاد و ارگان
ملی ـ منطقهای و سراسری.
 .6نظــام انتخاباتــی نســبيتی خواهــد بــود و اقليتهــای ملــی در
کردســتان نيز در ادارة سياســی کردســتان ســهيم خواهند شد.
انتخابــات عمومــی و سراســری و منطقــهای در یــک پریود زمانی
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مشــخص انجام خواهد پذيرفت .محدودیت زمانی برای هر دولت
انتخابــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد .پریــود زمانــی معین برای
هردولت و هر انتخاباتی باید در قانون اساســی به روشــنی بیان
گردد .این پریود زمانی مناسب از نظر ما  4سال خواهد بود.
 .7صيانت از اقليتها و حقوق شهروندی شهروندان غير کرد
در کردستان تضمين خواهند شد.
 .8در خود محدودة کردســتان نيز فدراليســم و تمرکززدايی در
پيش گرفته خواهد شد و هر واحد منطقهای نيز از دستگاههای
اجرايی خود برخوردار خواهد بود .شــهرها از شــورا (پارلمان)
خــود برخــوردار خواهنــد گرديــد .ارگانهای فــدرال هم در يک
منطقة معين متمرکز نخواهد شد و به ويژه به شهرهای کوچک
و مناطق محروم انتقال داده خواهند شد.
 .9آزادیهــای سیاســی ،آزادی بیــان ،اجتماعــات ،آزادی ایجــاد
تشــكل سیاســی و صنفــی ،آزادی چــاپ و نشــر ،آزادی احــزاب،
آزادی مذاهب ،برپایی آزادانه ســمینارها و كنفرانسهای سیاســی
و اجتماعی ،آزادی تغییر مکان و اشــتغال ،بخشــی از مبارزات ما
را برای رسیدن به جامعهای آزاد و دمكراتیك تشكیل میدهد.
  .10برابــری کامــل زن و مــرد در کلیــه شــئون خانوادگــی،
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی در پيــش گرفته خواهد شــد .تمام
قوانين قضايی زنســتيزانة کنونی برچيده خواهند شــد و برابری
کامــل زنــان و مــردان بــرای نمونــه در امــور ازدواج ،طــاق ،حق
حضانت فرزندان ،ميراث ،مجازات برقرار خواهد گرديد.
 .11برابــری حقوقــی کلیه شــهروندان مســتقل از نــژاد ،ملیت،
مــرام و عقیــده ،اعتقــاد بــه مذهــب یا عدم اعتقــاد به هیچ
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مذهبی ،جنسیت ،رنگ پوست و غیره تأمين خواهد گرديد.
 .12سکوالريسم و جدایی کامل دین از دولت يکی از ستونهای
اصلــی نظــام سياســی ايالت فدرال کردســتان را تشــکيل خواهد
داد.
 .13حفــظ محيــط زيســت و سياســتگذاری بر اســاس آن يکی
ديگر از مؤلفههای سياست در کردستان خواهد بود.
کوتاه سخن :جمهوريت ،فدراليسم ،دمکراسی ،سکوالريسم ،دولت
رفــاه ،دولــت قانون ،تفکيک قوا ،حق تعيين سرنوشــت ملی مردم
کردستان ،تضمين حقوق اقليتهای ملی و حقوق شهروندی همة
ساکنان مردم کردستان اصلیترين بنيادهای نظام سياسی ايالتی
کردستان ايران خواهند بود.
 .2در باره بیانیه جهانی حقوق بشر
كومهله حامی و پشتیبان جنبش حقوق بشر است و التزام خود
را از بیانیه جهانی حقوق بشــر اعالم میدارد .در كردســتان به
ویژه شــكوفایی فرهنگی ،رشــد ارزشهای انسانی و دمكراتیك و
عدالتخواهانه از مسیر تامین و احترام به حقوق فردی تك تك
آحــاد اجتمــاع میگــذرد .در دو دهه اخیر باالرفتن توقعات برای
دستیابی به حقوق و آزادیهای فردی و تالش برای کسب هویت
و اعتبار فردی در اجتماع به رشد و شکوفایی جامعه کردستان
وسیعا یاری رسانده است .لذا کومهله بیانیه حقوق بشر و ضمائم
و ملحقات آن را پذیرفته و برای پیشبرد آن تالش میکند.
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تامین بهداشت عمومی ،مسكن ،آزادی بیان ،آزادی مذهب ،تامین
كار و برخــورداری از همــه امكانــات زندگی و رفاه اجتماعی حق
هر شهروندی است .تامین آزادیهای فردی و تالش برای تدارک
نیازهای زندگی هر شــهروند یکی از مبانی سیاســی و استراتژی
کومهله است.
 .3در باره رژیم جمهوری اسالمی
رژیم جمهوری اســامی یک رژیم ضدمردمی و ضدآزادی اســت
که با حاکمیت یک اســتبداد مذهبی و پلیســی مانع اساســی برای
بنیاد نهادن جامعهای دمکراتیک و ســکوالر اســت .این رژیم در
میان تنفر و بیزاری وســیع مردم و در میان انزوای بینالمللی با
خشنترین و بیرحمانهترین سیستم پلیسی و دیکتاتوری مذهبی به
حاکمیت خود ادامه میدهد.
پیآمدهــای حاکمیــت رژیــم اســامی در تاروپود ایــن جامعه و به
طــرز نگرانکننــدهای بــرای نســلهای آینــده خود را نشــان داده
اســت .اقتصــادی ویــران و مصرفــی که در آن تولید و شــکوفایی
ملــی و کاریابــی و رشــد صنعــت مفهوم واقعی خود را از دســت
دادهانــد و بیــکاری و ســقوط مراکز تولیــدی یکی پس از دیگری
ارمغــان جمهوری اســامی اســت .ایران تحــت حاکمیت جمهوری
اســامی به ورطه انحطاط اخالقی و اجتماعی و سیاســی کشــیده
شده است .این رژیم تداوم خود را در ناامنی ،دلهره و اضطراب
دائمی اکثریت عظیم مردم میداند.
کارگران ،زنان ،ملل تحتستم ،دانشجویان ،روشنفکران و جوانان،
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تحت حاکمیت این نظام در نبرد و پیکار دائمی بســر می برند.
هر گام از پیشــروی حاصل مبارزاتی ســخت و خونین و از جان
و مال گذشتن مبارزان است.
در عرصه بینالمللی جمهوری اسالمی به رژیم ضد زن ،پایمالگر
حقوق بشر و حامی تروریسم و تقویت کننده دستجات مزدور و
مسلح برای گسترش ناامنی در منطقه ،جهان و نهایتا معامله و
سودا با آنان شناخته شده است.
حاکمیــت جمهــوری اســامی بیش از پیش ســایه فقــر ،بیکاری،
ناامنی ،نابسامانی اجتماعی و همچنین سایه جنگ را گسترانیده
است.
جمهــوری اســامی مانــع اساســی رشــد و شــکوفایی و آزادی و
امنیــت اجتماعــی در ایــران و منطقــه اســت .برچیــدن ایــن نظام
مســتبد مذهبی و دیکتاتوری ،شــرط گشــایش واقعی در زندگی
مردم است.
کومهله در تالش است تا با هماهنگی با همهی نیروهای چپ و
دمکرات مبارزات سراسری را در ایران تقویت ،هماهنگ و متحد
کرده و در مسیر سرنگونی نهایی این رژیم هدایت کند.
 .4کومهله و مسئله مذهب
کردســتان جامعهایســت کــه در آن اعتقــاد به دمکراســی ،صلح،
انساندوســتی و آزادی و مقاومت در برابر زورگویی ریشــههای
بسیار عمیقی دارد.
کومهلــه همــگام بــا ایــن ریشــههای اصیــل در کردســتان اعــام
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میکند که حزبی آزادیخواه ،سکوالر و طرفدار وسیع ترین نوع
دمکراســی اســت .ما خواهان جدایی کامل دین از دولت هســتیم.
اعتقاد به دین یا عدم اعتقاد به آن امر خصوصی انسانهاســت.
اختیــار یــا عدم اختیار هردینی برای هرفردی آزاد اســت .دولت
فــدرال کردســتان به هیچ مذهب مشــخصی کمــک نمیکند .له یا
علیه هیچ دینی به نفع مذهب یا دین خاصی حق استفاده از ابزار
و امکانات دولتی اعطا نمیکند.
آموزش به نفع یا علیه مذهب و دین خاصی از سیستم آموزشی
حذف میگردد .دولت فدرال کردستان باید در این مورد کامال
ســکوالر عمل کند .آموزش و ترویج مذهب امر نهادها و مراکز
مذهبی در جامعه است .همانطور که تبلیغ و ترویج المذهبی نیز
نه امر دولت ،بلکه امر نهادهایی است که به این منظور در جامعه
شــکل میگیرنــد .نهادهــای مذهبــی و غیرمذهبی تنهــا از کمک
مالی هواداران و هواخواهانشان بهره میبرند و حق اجرائیات در
جامعه به نفع خود را ندارند.
 .5در باره اعتیاد و مواد مخدر
دو ميلیــون معتــاد حرفــهای و ســه و نیــم ميلیــون مصرفکننــده
غیرحرفهای مواد مخدر جامعه معتادین ایران را تشکیل میدهند.
کردستان سهم فاجعهباری از این آمار را به خود اختصاص داده
است.
تشــویق پدیــده اعتیاد در کردســتان یکــی از ترفندهای حکومت
اســامی اســت که از طریق آن به خنثیســازی پتانسیل و ظرفیت
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عظیم مبارزاتی مردم کردستان دست زده است .نهادهای امنیتی
رژیم در کردســتان مســئول اجرا و پیشبرد این سیاست ویرانگر
در کردســتان هســتند .ســران رژیــم خــود ازگســترش نقشــهمند
اعتیــاد پــرده برداشــتهاند .اســتاندار کردســتان در دهــهی 70
شمســی که اکنون در بیت رهبری ســمت مشــاوری مورد اعتماد
را داراســت ،با اعالم این که “من موفق شــدم اســلحه را از دست
جــوان کــورد درآورم و زرورق را جانشــین آن ســازم” سیاســت
شــوم و ویرانگر حاکمیت اســامی را در کردســتان برمال کرد.
اکنــون نزدیــک بــه دو دهــه از این پروژه میگــذرد .پروژهای که
از یک طرف اضمحالل و شکست جنبش کردستان ،فرونشاندن
شــور ،رزمندگی و آزادگی را نشــانه رفته اســت و از سوی دیگر
انحطاط اخالقی ،روحی و فروپاشی خانوادهها را مد نظر دارد.
کومهله پروژه شوم و گسترده اعتیاد و مواد مخدر را که توسط
جمهوری اســامی و نقشــهمند و سیستماتیک در کردستان پیش
برده میشــود ،یکی از موانع مهم بر ســر راه جنبش رهایی ملی
و آن را یــک لشکرکشــی دیگــر رژیــم علیــه مــردم کردســتان و
جنبش آن میداند .با تمام توان خود با آن به مقابله برخواســته
و تالش خواهد کرد که علیه این پدیده ویرانگر و این سیاست
ضدمردمی رژیم و عوارض و عواقب گســترش اعتیاد ،ابتکارات
مردمی را در کردستان تقویت کند .هماکنون در اغلب شهرهای
کردســتان حرکتهــای خودجــوش و تشــکلهای گوناگــون برای
ممانعت از گســترش اعتیاد به وجود آمده اســت ،تشــکیالتهای
کومهله در سرتاســر کردســتان این تشــکلها را تقویت و بخشــی
از کار و وظایــف خــود را بــرای برانگیختن حرکت مردمی علیه
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شبکههای پخش مواد مخدر که منشأ همه آنان به عوامل و مراکز
به ویژه امنیتی رژیم برمی گردد ،اختصاص خواهند داد.
 .6در مخالفت با جنگ و سالحهای كشتار جمعی
تداوم جنگها در گوشه و كنار جهان ،لشكركشیهای نظامی به
كشــورهای مختلف تحت هربهانهای و تالشهای این كشــور و آن
كشور برای دستیابی به سالحهای كشتار جمعی و اتمی ،یكی از
معضالت پیچیده و مشكلآفرین در جهان كنونی است كه ناامنی،
جنگ ،كشتار ،آوارگی و بیخانمانی مردمان را تداوم میبخشد.
كومهله از خواست جامعه جهانی و افكار عمومی برای پایاندادن
بــه جنــگ ،لشكرکشــی نظامــی و تولید ســاحهای كشــتار جمعی
و اتمــی حمایــت میكنــد .خلــق کورد در هر چهــار بخش آن در
قرن گذشــته بیشــترین لطمه را از جنگ و لشكركشــی نظامی و
ســاحهای شــیمیایی و كشــتار جمعی دیده اســت .بنابراین برای
ملتی كه خود قربانی جنگ ،بمباران شیمیایی و سالحهای کشتار
جمعی است ،خواست پایاندادن به تولید سالحهای کشتار جمعی
یك خواست واقعی میباشد.
ما از جنبش خلع ســاح عمومی اتمی و ســاحهای کشــتار جمعی
دفاع میکنیم تا برای همیشــه خطر جنگ اتمی و كشــتار جمعی
از سر جهانیان برداشته شود.
 .7در باره حقوق وکار کودکان

برنام ه سیاسی

طــی حاکمیــت جمهــوری اســامی کار و اســتثمار کــودکان
ابعــادی گســترده و بــه شــدت غیرانســانی بــه خود گرفته اســت.
وجــود دههــا هــزار کــودک در رشــتههای کاری کــه حتــی برای
بزرگســاالن طاقت فرساســت ،نشان از استثمار شدیدی دارد که
آینده نســل نوین را به مخاطره انداخته اســت .افزایش کودکان
کار کــه بــر ابعــاد آن مــدام افــزوده میشــود ،نشــان از وضعیت
وخیــم خانوادههــای کارگــری و زحمتکش دارد که طی حاکمیت
جمهوری اســامی فقر ،بیکاری و نامالیمات درونی آنان ابعادی
هولناک و نگرانکننده یافته است.
این وضعیت پدیده کودکان خیابانی را بدنبال داشــته که در
اغلــب شــهرهای بــزرگ ایــران موج میزند و هر روزه گســترش
مییابــد .پدیــده کــودکان خیابانی به طرز برجســتهای حاکمیت
ضدکارگری و ضدانسانی جمهوری اسالمی را در خود منعکس
میکند .وجود دهها هزار کودک خیابانی که روزانه در خیابانها
و میادین کار و خرابهها و ویرانهها سرگردانند و شبانه طعمگان
باندهــای گوناگــون مــی شــوند ،ماهیت حاکمیت ســیاه جمهوری
اسالمی را بیش از پیش نمایان میسازد.
مقابلــه بــا ایــن وضعیــت و مقابله بــا کارکودکان الزم اســت از
همین امروز در دســتور کار همهی نهادها و تشــکلها و احزاب
سیاسی قرار گیرد .لذا ما خواهان آنیم که:
الف) کار کودکان زیر  16سال ممنوع اعالم گردد.
ب) پرورشگاه برای کودکان بیسرپرست دایر گردد.
ج) حکومت فدرال کردستان کودکان خیابانی را تحت سرپرستی
خود گیرد و آموزش و تحصیل آنان را عهدهدار شود.
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د) مــا بیانیــه جهانی حقوق کــودکان را پذیرفته و برای اجرای
آن در کردستان تالش میکنیم.
 .8تحصیل و آموزش اجباری و رایگان
مسئله تحصیل و آموزش زیربنای ساختمان جامعهی آینده است.
لذا از نظر ما:
 1تا ســن  16ســالگی تحصیل و آموزش برای همگان اجباریو رایگان است.
 2بــرای رفــع تبعیــض در آمــوزش و تحصیل مــدارس انتفاعیباید برچیده شود.
  3هزینــه تهیــه کتــاب و مــواد درســی بــه عهده دولت باشــد.شــهریههای ســنگین در مــدارس و دانشــگاههای دولتــی برداشــته
شود.
 .9درباره تأمین اجتماعی سالخوردگان و ...
در کردســتان شــرایط زیســت ســالخوردگان و از کارافتادگان و
معلولین و کســانی که در اثر ســوانح گوناگون دچار نقص عضو
شدهاند ،فوقالعاده دشوار ،طاقتفرسا و جانکاه است .اگرچه در
ســالهای اخیر تالشهای انســانی قابل تحســینی از ســوی برخی
تشــکلهای خودجــوش و مســتقل و مختــص به این اقشــار صورت
گرفته اســت ،اما تا رســیدن به فراهم ســاختن امکانات زیســتی و
رفاه برای آنان راه درازی در پیش است.

برنام ه سیاسی

کومهله از این تشکلها و از تالشهای ارزنده آنان حمایت کرده
و در راه تقویت و گسترش و پرامکان ساختن آنان همه امکانات
تشــکیالتهایش را در سراســر کردستان به کارخواهد انداخت.
ایــن وظیفــهای مهــم بــر دوش همــهی فعالین مدنــی و اجتماعی و
سیاســی اســت .حضور در این تشکلها و به عهدهگرفتن وظایف
اختیاری و کار داوطلبانه در مراکز مخصوص این اقشــار برای
کمک به ایجاد شــرایط زیســتی مساعدتر ،بخش جدایی ناپذیری
از وظایــف هــر کســی اســت کــه در راســتای اندیشــه جامعــهای
انسانی پیکار و تالش میکند.
تامیــن حقــوق اجتماعی ســالخوردگان و معلولین و نقضعضوها
بایــد بــه روشــنی تعریــف گــردد و از هم اکنون بــرای تامین هر
درجه و هر سطح از آن تالش کرد.
مــا خواهــان ایجــاد خانــه ســالمندان ،معلولیــن و از کارافتادگان
هســتیم .همــهی خدمــات بهداشــتی و مراقبــت از آنهــا به عهده
دولت است.
 .10درضرورت لغو حكم اعدام
مجازات اعدام باید از اســاس لغو گردد .اجرای چنین احكامی
نــه تنهــا در كاســتن از جرائــم تاثیــر جــدی ندارد بلكــه همچون
پدیدهای ماقبل تمدن باید از جامعه بشری زدوده شود.
كومهلــه از لغــو مجازات اعدام حمایت میكند .راه چاره كاســتن
از جرائم و یا قطع ریشهای آن در دگرگونی اساسی در جامعه،
زدودن فقــر ،تامیــن نیازمندیهــای بشــر امــروزی و گســترش
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دمكراسی و آزادی نهفته است.
ملــت کــرد در خاورمیانــه بیــش از هــر ملت دیگری بــا مجازات
وحشــیانه اعدام و شــیوههای ترســناک و بسیار ضدانسانی روبرو
بوده است..
لغــو مجــازات اعــدام بــرای ملتی که دهها هزار تــن از مبارزینش
را با این شــیوه مجازات از دســت داده اســت ،یک خواست واقعی
اســت .بایــد حــس انتقــام جویی را به تمامی از بیــن برد و اجازه
داده نشود که این زخمها کماکان باقی بمانند.
 .11در مخالفت با مجازات در مأل عام
طــی ســه دهــه حاكمیــت جمهوری اســامی ،مجــازات در مأل عام
به یكی از قبیحترین ابزار حاكمیت این رژیم تبدیل شــده اســت.
رژیم اسالمی طی این سه دهه از حربه مجازات در مأل عام برای
انحطاط و فروپاشی ارزشهای انسانی با صرف هزینهای گزاف،
به شــدت بهره گرفته اســت .نوع بشــر در جمهوری اســامی ذاتا
گناهگار است و آنانی را که رژیم برای میادین مجازات علنی گرد
مــیآورد نیــز گناهکارانی هســتند که بایــد درس عبرت بگیرند.
نتایج و تأثیرات و عوارض مجازات در مأل عام برای سالها بعد
از فروپاشی این رژیم كماكان باقی خواهد ماند.
لغو مجازات در مأل عام را باید به یك خواست محوری و شعار
هــر تجمــع و مبــارزهای در سرتاســر ایــران تبدیل كــرد .قصاص،
مجازاتهــای بدنــی ،قطــع اعضــا ،سنگســار و دیگــر مجازاتهــای
وحشیانه باید برای همیشه ملغی گردد.

برنامه سیاسی

 .12در بــاره منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت و آثــار باســتانی
کردستان
یکــی دیگــر از سیاســتهای رژیم اســامی و دیگــر حکومتهای
شونیســت در ایــران ،غصــب و غــارت منابــع طبیعــی ،نابــودی و
غارت آثار فرهنگ ملی و باســتانی و آلودهنمودن محیط زیســت
ملل تحت ســتم و ملت کرد بوده و هســت .جمهوری اســامی به
این لحاظ نیز گوی سبقت را از همگان ربوده است .ما حراست
از آثار فرهنگی و باســتانی مردم کردســتان را بخشــی از مبارزه
برای رهایی ملی دانســته و با این سیاســت رژیمهای شونیســت و
جمهوری اسالمی مبارزه میکنیم.
خــود را بخشــی از جنبــش جهانــی بــرای حفــظ محیــط زیســت
دانســته و تالش برای حراســت زیســت محیطی در کردســتان را
امــر خــود میدانیــم .حضــور فعاالنــه در تشــکلهای حفــظ محیط
زیســت بایــد بــه عنــوان بخــش جداییناپذیــری از مبــارزات ملی
در کردســتان نگریســته شــود .ارگانهــای تبلیغــی کومهلــه بایــد
در باالبــردن حساســيت و جلــب توجــه افکار عمومــی به این مهم
برنامهریزی مداومی داشــته باشــند .معرفی جنبش جهانی حفظ
محیط زیســت و بهرهگیری از تجارب آنان باید از هماکنون در
دستور کار ما قرار گیرد.
آمــوزش و فرهنگســازی در حفــظ محیــط زیســت را یکــی از
وظایف حکومت فدرال کردستان میدانیم.
کردســتان که دارای آثار باســتانی گرانبها و تاریخی و دیرینی

71

72

مصوبات کنگره دوازدههم کومهله

اســت طــی  30ســال حاکمیــت رژیــم اســامی با غارت مــداوم و
نابودی روبرو بوده است .جمهوری اسالمی با برنامه سیستماتیک
در برهــمزدن و نابــودی مراکــز باســتانی در کردســتان از هیــچ
اقدامی کوتاهی نکرده است .هرچند طی سالهای اخیر حساسیت
و هوشــیاری نســبت بــه حفــظ آن رو بــه افزایــش گذاشــته و تــا
حــدودی مانــع از آن شــده اســت کــه جمهــوری اســامی هماننــد
گذشــته بــه نابــودی آثــار باســتانی و میــراث تاریخــی و فرهنگــی
کردســتان بپــردازد ،بــا این وجود الزم اســت که در جهت حفظ
ایــن میــراث گرانبهــا کوشــید و ازهــم اکنون اقدامــات معینی در
دستور قرار گیرد.

بیان ه پایانی

بیانه پایانی
کنگــره دوازدهــم کومهلــه
زحمتکشان کردستان
(کنگره رفرم)
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در اوایــل تیرمــاه  1387و روزهــای پایانــی مــاه ژوئــن کنگــره
دوازدهــم کومهلــه (کنگــره رفرم) در اردوگاه مرکــزی کومهله در
کردستان عراق و تحت حفاظت امنیتی نیروی پیشمرگ کومهله،
برگزار شــد .کنگره با شــرکت نمایندگان منتخب تشــکیالتهای
کومهلــه در داخــل کردســتان (تشــکیالت مخفــی) ،تشــکیالتهای
خارج کشــور و ارگانهای مرکزی و تشــکیالت علنی (تشــکیالت
پیشمرگ) برگزار شد.
برگــزاری کنگــره دوازده کومهلــه (کنگره رفــرم) دور از انتظار
نبــود .بــه تاریــخ  15فروردیــن مــاه کمیســیون تــدارک کنگره ،با
صدور اطالعیهای ضمن فراخوان اعضا و عالقمندان به سرنوشت
این جریان به منظور دخالت و مشارکت فعاالنه آنان در مباحث
به ســازماندهی انتشــار “بولتن مباحثات کنگره” پرداخت ..تا قبل
از برگــزاری کنگــره 6 ،شــماره بولتن و چندین ســمینار بحث در
تشــکیالت علنــی در اردوگاههــای مســتقر در کردســتان عراق و
ســمینارهای اعضــا در خــارج کشــور و همچنیــن در ارتباط مدام
با کادرها و اعضای تشــکیالت مخفی ،تدارک سیاســی کنگره در
ابعادی نســبتا گســترده پیش رفت ..شــمارههای این بولتن تدارک
در برخی از شهرهای کردستان تجدید چاپ و در اختیار طیف
وســیعی قــرار گرفــت  .میتوان گفت که بخش مهمی از مســائلی
کــه ایــن کنگــره میبایســت بدان بپــردازد به صــورت مصاحبه با
کادرهای رهبری و مقاالت گوناگون کادرها ،دوستان و اعضا در
بولتن مباحثات منعکس گردید.
کنگــره ( 12کنگــره رفــرم) از ســوی هیات رئیســه موقت

بیانه پایانی

و بــا ســرود کومهلــه (ســرود بانگــهواز) و یک دقیقه ســکوت در
گرامیداشــت جانباختگان جنبش رهاییبخش مردم کردســتان و
مبارزیــن راه آزادی و سوسیالیســم ،گشــوده شــد .بایــد گفت که
برگزاری کنگره مصادف بود با بیســت و یکمین ســالیاد بمباران
شــیمیایی شــهر سردشت توسط رژیم بعث عراق در سال 1366
که طی آن صدها قربانی و هزاران مجروح برجای ماند .کنگره
با احترام و یاد قربانیان این کشــتار  با  یک دقیه ســکوت در
آغاز یکی از جلساتش ،به آنان ادای احترام نمود.
ابتــدا مســئول کل برگــزاری انتخاباتهــای کنگــره گــزارش
انتخاباتها را تقدیم کرد .کنگره پس از استماع این گزارش به
اتفاق آرا آن را تائید و صالحیت تک تک نمایندگان و مشروع
بودن کنگره را به تصویب رســاند .ســپس هیات رئیســه رســمیت
کنگره را اعالم نمود .بدنبال آن آئیننامه پیشنهادی برای روال
کار کنگــره بــه بحــث و تصمیــم نماینــدگان واگذار شــد .پس از
بحــث کوتاهــی آئیننامــه پیشــنهادی بــه تصویــب رســید و هیات
رئیســه موقــت نیــز بــه عنوان هیات رئیســه دائم و بــا رای موافق
نمایندگان به کار خود ادامه داد.
دســتور جلســات کنگــره عبــارت بودنــد از _1 :گــزارش کمیته
رهبــری بــه کنگــره  _2برنامــه سیاســی کومهله   _3اساســنامه
کومه له  _4قرار و قطعنامههای پیشنهادی  _5انتخابات کمیته
مرکزی
مبحث گزارش کمیته رهبری محورهای بحث متنوعی را در خود
میگرفت که مستقیما به کار و پراتیک و استراتژی سیاسی
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کومهلــه گــره خــورده بود.تیترهــای آن عبــارت بــود از نگاهــی به
اوضاع کنونی جهان ،تحوالت خاورمیانه و موقعیت رژیم اسالمی
ایران ،مسئله کرد در خاورمیانه ،بررسی اوضاع سیاسی ایران و
کردستان و سرانجام وظایف آتی کومهله در پرتو نگاهی انتقادی
به گذشته و همچنین یک سال اخیر.
در بحث اوضاع جهانی بر این برهه تأکید شــد که در تحوالت
دههی پایانی قرن گذشته با فروپاشی بلوک شرق و “سوسیالیسم
توتالیتر” و پیروزی غرب در جنگ ســرد ،ســیمای جهان وســیعا
دگرگــون شــد .ایــن تغییــرات بــر همه شــئون سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعــی ،دیپلماســی بینالمللــی و کشــمکشهای منطقهای و حتی
اوضــاع داخلــی بســیاری از کشــورها نیز اثــرات درازمدتی باقی
گذاشــت .بی محابا نظام ناعادالنه کنونی ،جاودانه رقم زده شــد
و تز “پایان تاریخ” از بلندگوهای همه حاکمان ســتمکش همچون
ارکســتری هماهنــگ نواختــه شــد .اما ســریعا آشــکار گردید که
جهــان “یــک قطبــی” کماکان تضادهای بنیــادی را با خود حمل
میکنــد و در بطــن خــود جهان چند قطبی نوینی آفریده اســت.
بحرانهــای اقتصــادی پــی در پــی ،هشــدارهای مکــرر نهادهــای
بینالمللی در باب وخیمتر شــدن ســطح معیشت میلیاردها انسان،
تــداوم جنــگ ،ناامنــی ،عــروج تروریســم و لشکرکشــی نظامــی و
رقابتهای تسلیحاتی نه چندان پوشیده ،ناامنی و خطر جنگهای
داخلی و منطقهای را هنوز از بین نبرده است.
در خاورمیانــه کــه هم چنــان کانون بحرانهای مداوم باقی مانده
است ،سایه جنگهای موضعی و منطقهای گسترانیده شده
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است .این منطقه که بخش اعظم انرژی جهان را در خود ذخیره
دارد ،به جای ایجاد رفاه و آبادانی ،رشد و ترقی برای اکثریت
بــزرگ ســاکنانش ،جــز فقــر ،عقبماندگــی و بتــداوم حاکمیــت
رژیمهــای دیکتاتــور ،چیــزی بــه ارمغــان نیــاورده اســت .معضــل
فلســطین و اســرائیل الینحل مانده اســت .بنیادگرایی اســامی و
تروریســم که با روی کارآمدن جمهوری اســامی در بهمن 57
خیز بزرگی برداشت ،خاورمیانه را در ناامنی عمیقتر فرو برده
است .در کمتر از سه دههی گذشته چند جنگ منطقهای بزرگ
ویرانگــر و تبعــات آن ،خاورمیانــه را همــواره در آســتانه انفجــار
تــازهای قــرار داده اســت .یکــی از علــل ناامنی و گســترش ترور
در خاورمیانه وجود جمهوی اسالمی است .جمهوری اسالمی از
همان ابتدا با شــعار “صدورانقالب اســامی”  بقا و موجودیت
خــود را در ایجــاد ناامنــی در منطقــه یافتــه اســت .پس از جنگ
امریکا علیه عراق نیز ،سیاستهای نادرست آمریکا در عراق از
یکسو و سیاست رژیم ایران که “ما جنگ با امریکا را به خارج
از مرزهای ایران میکشانیم” نقش جمهوری اسالمی  به روشنی
هــم مبرهــن و هــم در مــواردی تقویــت گردید .اکنــون جمهوری
اســامی عامــل اصلــی و مهمتریــن تقویــت کننــده بنیادگرایــی
اسالمی ،پشتیبان تروریسم و ناامنی در خاورمیانه است.
مســاله کرد در مهمترین کشــورهای خاورمیانه،کماکان الینحل
باقــی مانــده اســت .ملــت کرد بــه عنــوان بزرگترین ملــت بدون
دولت ،از پس از جنگ جهانی اول و در اثر شکست امپراطوری
عثمانــی ،عمــا در میــان کشــورهای ایران ،ترکیــه ،عراق و
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ســوریه تقســیم شــد .مــردم کــرد بــا شــورش ،نبرد و قیــام و طی
مبــارزات بــزرگ و کوچک برای احقاق حقوق ملی خود جنگیده
اســت ..در کردســتان عــراق در بهــار  1991و در نتیجــه یــک
موقعیــت مســاعد منطقــهای و بینالمللی و حرکــت و قیام مردمی
و نبرد مســلحانه پیشــمرگان احزاب سیاســی ،برای همیشــه نیروی
اشغالگر رژیم حاکم از کردستان بیرون راند شد و سپس  دولت  
اقلیم کردستان در سال  1992ایجاد شد و پارلمان و نهادهای
حکومتی اش را مســتقر کرد ..با ســرنگونی رژیم بعث در بهار
 2003حکومــت منطقــهای کردســتان اســتقرار بیشــتری یافت و
نهایتــا اصــل فدرالیســم در عراق پذیرفته شــد و حنکومت محلی
تثبیت گردید .این امر در مبارزات ملت کرد برای رهایی گامی
به پیش بود .اکنون نیز مسئله کرد به عنوان یک مسئله و معضل
واحد در افکار عمومی به رسمیت شناخته میشود .مبارزات خلق
کرد در بخشهای آن از طرفیتها و پتانیس ل دموکراسیخواهی،
سکوالریســتی و پلورالیســتی و پشتیبانی مردمی برخوردارند .در
ایــن ســه دهــه جنبشهــای کردســتان یکــی از فاکتورهــای مدافــع
گســترش دمکراســی در منطقــه بودهانــد .هماهنگــی و همبســتگی
مبارزاتــی میــان جنبشهــای کردســتان در بخشهــای مختلــف بــا
در نظرگرفتــن ویژگیهــای هــر بخــش ،بیش از هــر زمانی زمینه
واقعیتــری یافتــه اســت .جنبــش مردم کــرد در خاورمیانــه بنا به
موقعیت ژئوپلتیک خود همکاری و همگامی با نیروهای ترقیخواه،
دمکرات ،سکوالر و آزادیخواه را در دستور کار خود قرار داده
اســت .حفظ و تقویت این جنبه از حنبش مردم کردســتان
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در شــرایطی که این منطقه در آســتانه تحوالتی جدید ایســتاده
است ،ضروری است.
در صحنه سیاسی ایران ،جمهوری اسالمی را عمیقترین بحران
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و دیپلماتیکــی در برگرفته اســت.
ایــن رژیــم بیــش از هرزمانــی در داخــل به رژیم ســرکوب مردم،
کارگران ،زنان ،دانشجویان و ملتها و روشنفکران تبدیل شده
اســت .جمهوری اســامی لقــب بزرگترین زنــدان روزنامهنگاران
را از آن خــود ســاخته اســت .در ســطح بینالمللــی نیــز بــه رژیم
زن ســتیز ،ناقــض حقــوق بشــر ،عامــل اعدام نوجوانــان و حامی
بنیادگرایــی و عامــل ناامنــی و جنــگ در منطقه ،شــناخته شــده
اســت .در حالیکــه ایــن رژیم از منبع ثــروت نفتی خود را تقویت
نمــوده اســت ،فقــر و محرومیــت اقتصادی به دلیــل الویتدادن به
دســتیابی به ســاح اتمی و پیشبردن پروژه تقویت بنیادگرایی
اسالمی و تروریسم ،شرایط فوقالعاده دشواری را بر مردم خود
تحمیل کرده است .تورم و گرانی و بیکاری و در نتیجه گسترش
نامالیمــات اجتماعــی و معضــات ویرانگر ،عرصــه را بر زندگی
میلیونها خانواده ایرانی تنگ کرده است.
امــا آنچــه ســیمای ایــران کنونی را ترســیم مینمایــد ،دگرگونی
روشــن در توازن میان حاکمیت و مردم به نفع دومی ها و توان
آنهاســت .اکثریــت عظیــم مردم توهمی به این رژیــم ندارند .این
توازن آشکارا به هم خورده است .جنبش کارگری ایران با عروج
جنبــش نویــن ســندیکایی و مبــارزات اســتوار کارگــران شــرکت
واحــد و نیشــکر هفــت تپــه تــوان بیشــتری بــه جنبشهــای
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اجتماعــی در ایــران داده اســت .جنبــش و حرکــت زنان با وجود
ســرکوب شــدید و با وجود اینکه جســد فعالینش در زندان پس
از ســاعاتی “کشــف” میشــود و زندانیکردن و محکومیت مکرر
چهرههــای مبــارز زنان در دســتور کار مقامــات قضایی و امنیتی
رژیــم قــرار دادر امــا همچنــان بــه جلــو گام بــر مــیدارد .جنبش
ملیتهــای ایــران در آذربایجــان ،کردســتان و خوزســتان و غیره
جهشی به خود دیدهاند .جنبش دانشجویی از تأثیر نفود اصالح
طلبان دولتی رها شده و طی دوره سرکوب احمدینژاد بیش از
گذشته ظرفیت و پتانسل مبارزاتیاش را نشان داده است .حضور
جنبشهای اجتماعی و  هماهنگی میان آنان و حمایت و دفاع از
چهرههای این جنبشها ،پدیدههای نوین در صحنه سیاسی ایران
هستند.
ماجراجوییهای نظامی و هســتهای جمهوری اســامی در منطقه
خاورمیانــه و تشــدید ســرکوب در داخــل “راه حــل” رژیــم برای
نجات از موقعیت دشــواری اســت که در آن گرفتار آمده اســت.
اصرار رژیم بر تداوم پروژه هستهای عامل اصلی ناامنی و جنگ
و کشــاندن نیروهــای نظامی و لشکرکشــی به منطــه خاورمیانه و
گســترش ســایه جنگ بر ایران اســت“ .جمهوری اســامی اتمی”
اساســا علیــه مــردم رنجدیــده و جنبشهای اجتماعــی خواهد بود.
جمهــوری اســامی در پــروژه هســتهای اساســا بــه معامله بر ســر
موجودیــت خــود اصــرار دارد .کومهلــه بــه عنــوان یــک پرنســیپ
اعالم میدارد که مخالف لشکرکشــی نظامی و تحمیل یک جنگ
ویرانگــر بــر مــردم ایران اســت ،امــا جمهوری اســامی را
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مســئول اصلی این ناامنی و هرجنگ احتمالی میداند .جمهوری
اسالمی تنها خطری داخلی علیه یک جامعه  70میلیونی نیست،
بلکه خطری منطقهای اســت که ســه دهه اســت با تهدید دیگران
در منطقــه موقعیــت خــود را حفــظ کــرده اســت .کومهلــه از راه
حلهــای دیپلماتیــک بــرای حل بحــران اتمی دفــاع میکند و در
عینحال جامعه جهانی را فرا میخواند که برای معامله با رژیم
اســامی ،به پایمالکردن وســیع حقوق بشر  ،سرکوب جنبشهای
مردمــی ،مدنــی و اجتماعــی امــکان ندهنــد .دفــاع از جنبشهای
اجتماعی و به انزواکشــاندن  بیشــتر این رژیم ،مســاعدترین راه
برای عقبنشینی به جمهوری اسالمی خواهد بود.
کومهلــه در صحنــه سیاســی ایــران فعاالنــه ایفــای نقــش خواهد
کــرد .تقویــت جنبشهای اجتماعی ،پیوند با نیروهای ترقیخواه  ،
سوسیالیست و دمکرات و تالش برای ایجاد یک جبهه دمکراسی
خواهی ،محور سیاســت ما  در صحنه سیاســی ایران خواهد بود.
بر بستر این شرایط و اعتقاد به اصول دمکراسی کنگره تأکید
نمود کومهله به شــرطی وارد هرائتالف اینچنینی خواهد شــد که
حق ملت کرد به روشنی و دمکراتیک اعالم شده باشد.
در مبحث بررســی اوضاع سیاســی کردستان ایران ،تأکید شد
که تداوم اشــغالگری جمهوری اســامی و ســرکوب بیبند و بار
نتوانسته است اراده مردم و جنبش ملی و دمکراتیک خلق کرد
را سســت کند .آنچه میبینیم  گســترش جغرافیای مبارزه ملی
مردمــی و آزادیخواهــی در کردســتان اســت .رشــد خودآگاهــی
ملــی و کســب پتانســیل هــای نویــن مبارزاتــی و مردمــی و
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عدالتخواهانه در جنبش کردستان عیر قابل انکار است ..در عین
حال با تحوالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کردستان ،این
جامعــه بیش از گذشــته ظرفیت هــای نوینی برای حرکت جنبش
هــای اجتماعــی و مردمی کســب کرده اســت .مبــارزات کارگران،
زنــان ،پدیــده نوین جنبش روشــنفکری و دانشجویی کردســتان،
تشکیل نهادهای دمکراتیک و خودجوش مردمی در اغلب شهرها،
بــه کردســتان و جنبش ملــی و دمکراتیک آن جنبههای به مراتب
مدرنتر ،مترقیتر ،دمکراتیکتر و مردمیتری را داده است.
سازماندهی و رهبری جنبش ملی و دمکراتیک مردم کردستان،
تقویــت هــمکاری میــان احــزاب کردســتانی ،ایجــاد ائتالفهــای
مبارزاتــی میــان احــزاب تا تشــکیل یک جبهه کردســتانی وســیع،
گامبرداشــتن به ســوی جنبشهای اجتماعی و تشــکلهای مدنی و
برقراری پیوندهای تعریف شده و مبارزاتی با آنان ،دخالت آنان
در تصمیم گیریهای سیاســی مربوط به مردم کردســتان ،تقویت
تشکیالتهای مخفی و باالبردن ظرفیتها و توان دخالت و حضور
آنان در حرکتها و جنبشهای اجتماعی ،تفویض اختیارات برای
اداره امور خودشــان ،تالش برای ایجاد همکاری وســیع و وحدت
مجــدد صفــوف کومهلــه و بازتعریفی از وظایف یک جریان چپ،
سوسیالیســتی و کردســتانی ،محــور سیاســتها و اولویتهــای مــا
را تشــکیل میدهد .گام برداشــتن به ســوی جنبشهای مردمی و
اجتماعی ،تقویت و گســترش تشــکیالت مخفی ،برقراری مناسبات
و پیوندهــای عمیــق بــا همــه تشــکلها و نهادهای مردمــی ،جوهر
سیاست و جهتگیریهای کومهله را در بر میگیرد .پیوند
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با بخشهای دیگر جنبش کردستان و احزاب سیاسیشان ،تالش
بــرای تقویــت دســتاوردهای مردم کردســتان در هــر بخش آن و
عــدم دخالــت مســتقیم در امــور داخلــی آنها ضمــن حفظ موضع
انتقــادی ،باالبردن ســطح روابــط دیپلماتیک در عرصه جهانی و
تحکیم دوســتی با جریانات دمکرات ،ترقیخواه و سوسیالیســت و
حضور فعاالنه کومهله در این عرصه ،از اهم وظایف تشکیالتهای
کومهله خواهند بود.
پس از اســتماع گزارش کمیته رهبری ،کنگره به بحث پیرامون
ایــن گــزارش پرداخــت و با بحث حاضریــن و اظهار مالحضات
و پیشنهاداتشــان ،گزارش کمیته رهبری کاملتر گردید .نهایتا
کنگره قریب به اتفاق آرا این گزارش را تایید کرد.
مبحث دیگر کنگره “برنامه سیاسی کومه له” بود که متن اولیه
و پیشــنهادی آن در روز اول میان نمایندگان ،توزیع شــده بود.
این پیش نویس مباحثات گرم سیاســی ،فکری و اســتراتژیکی را
دامن زد .کنگره در این مبحث شاهد بحث و جدل گرم ،رفیقانه
و صمیمانــهای بــود کــه بلوغ فکری و سیاســی و تجربه چند دهه
کار و مبــارزه را در خــود منعکــس میکــرد .در ایــن برنامه خط
مشــی سیاســی مــا در رابطــه با همه مســائل اجتماعــی و امروزی
جامعه کردســتان به روشــنی ترســیم شــده اســت .هم بر خصلت
عدالتخواهانه و سوسیالیســتی کومهله در تباین با دمکراســی و
پلورالیسم تأکید شده است .هم تصریح شده است که کومهله یک
حزب کردستانی و مبارز راه رهایی مردم کردستان و به تبع آن
حــزب رهایــی ملی این مردم اســت .پــس از مباحثات برنامه
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سیاســی در کنگــره بــه تصویب رســید و بــرای تکمیل و تدقیق و
اصالحات الزم یک کمیسیون منتخب در کنگره مأمور گردید تا
آن را  انتشار دهد.
در مبحــث “اساســنامه” نیــز مباحــث کنگــره در خــور توجــه و
پردیالوگ و بحث بود .متن اولیه اساسنامه نیز چند هفته پیشتر
توزیــع شــده و در چندیــن ســمینار بــه بحــث گذاشــته شــده بــود.
بــه همیــن دلیــل در مباحثــات مربــوط بــه این دســتور کار کنگره،
پیشــنهادات و اصالحــات بــه صــورت کتبی تقدیم میشــد .همگان
بر  اساسنامهای دمکراتیک مربوط به حزبی مبارزهجو و منضبط
تآکیــد مینهادنــد و در راســتای تغییــرات منــدرج در اساســنامه
بــه تکمیــل آن میپرداختند .در این اساســنامه بــه صورت واضحی
بــر افزایــش اختیارات تشــکیالتهای محلی تأکید شــده اســت .به
خصوص دســت تشــکیالتهای داخل کردســتان بــرای اداره امور
خود باز شــده و مکانیســمهای دمکراتیک برای فشــردهتر نمودن
رابطــه رهبــری و بدنــه ،مشــارکت بیشــتر اعضــا و کادرهــا در
سرنوشت سیاسیشان ،برای کنترل و حسابرسی و تثبیت نهادها
و مؤسســات پایدار حزبی ،تعریف شــدهاند .اساســنامه نیز اتفاق
آرای نماینــدگان را از آن خــود کــرد و در ایــن دســتور نیــز بــه
کمیســیون برنامه اختیار داده شــد تا اصالحات نهایی را در آن
بگنجاند و آنرا انتشار دهد...
دستور جلسه دیگر کنگره قرارهای پیشنهادی بود که مجموعهای
پیشــنهاد و قرار از ســوی نمایندگان در عرصههای گوناگون به
کنگــره ارائــه و به تصویب رســیدند که در ســند مصوبات
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کنگره چاپ و پخش میگردند.
مبحث پایانی کنگره ،انتخابات کمیته مرکزی بود .در این مبحث
کنگره بر ضرورت وجود یک رهبری وسیع ،جوانگرا ،متعهد به
مصوبــات کنگــره ،مبارزهجــو و ملیتانت و دارای پیوندهای عمیق
سیاســی و مبارزاتی با مردم و تشــکیالت تاکید داشــت .در این
مبحــث ضمــن بررســی انتقــادی کار رهبری کومهله در گذشــته،
انتظارات مردم و جنبش کردستان از چنین رهبری  به روشنی
بیان گردید.
نهایتــا کنگــره بــا اصــرار بــر یــک رهبری وســیع و بــا حضور
کادرهای تشــکیالتهای مخفی ،تشــکیالت پیشــمرگ و تشــکیالت
خــارج کشــور ،انتخاباتــی دمکراتیــک را ســازمان و پیــش بــرد.
آمادگی شمار قابل توجهی برای کار در رهبری کومهله ،آمادگی
شــماری از کادرهــای جــوان بــر حضــور در دایــره ایــن رهبری،
انتخابــات کمیتــه مرکــزی را نیز به تالشــی مجدانه برای وحدت
عمومــی کومهله تبدیل کرد .پروســه نــه چندان طوالنی انتخابات،
انســجام رایگیــری و نتایج آن نشــان داد کــه مباحث چند روزه
کنگــره وحــدت نظر و عمــل الزم و ضروری را برای کومهله که
در شــرایط حســاس کنونی به راســتی حیاتی اســت ،تامین کرده
اســت .در میــان اعضــا و کادرهای تشــکیالت مخفــی تعدادی به
عنــوان عضــو اصلــی و عضــو جانشــین کمیتــه مرکــزی در یــک
پروسه خاص و با حفظ مالحظه امنیتی انتخاب شدند.
ایــن کنگــره کــه روح رفرم و نقد پویا از گذشــته و کاســتی ها
بر آن حاکم بود در فضایی پربحث و دیالوگ و جدل های
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سیاســی و نظری گرم و دمکراتیک و با جهت گیری پیوندهای
سیاســی و مبارزاتــی عمیقتــر بــه تودههــای مــردم و جنبشهــای
اجتماعــی و باالبــردن ظرفیتهای مبارزه جویانه در رهبری و در
کل ســاختار حزبــی بــه کار خود پایــان داد .و رفقای بخش های
گوناگــون و در میــان تعهــدات مبارزاتــی مشــترک به محل کار و
زندگی شان برگشتند.
کنگره پس از  5روز کار فشرده و جلسات جانبی ،عصر روز
شنبه  15تیرماه  1387در جلسه اختتامیه با حضور شماری از
دوستان ،پیشمرگان و هواداران کومهله به کار خود پایان داد.
کمیته مرکزی کومهله زحمتکشان کردستان
18تیرماه  8  _1387ژوئیه 2008

