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فصلاولـنامواهداف

بندیک:نام
نامکامل:کومهله-ســازمانانقالبیزحمتکشــانکردستان
ایــرانبــودهاســتکهدرمیانمردمکردســتانبــه“کومهله:
یــا“کومهلــهزحمتکشــان”معــروفشــدهاســت.منبعــددر
نوشتار،اعالمیههاوبهطوررسمینام“کومهلهزحمتکشان

کردستان”مورداستفادهقرارمیگیرد.

بنددو:اهداف
کومهلــهحــزبچپوسوسیالیســتمردمکردســتاناســت.
کومهلهنظامسرمایهداریرانظامیناعادالنهدانستهوبرای
اســتقرارسیســتمیمبتنیبرعدالتاجتماعیورفاهعمومی

مبارزهمیکند.
کومهلهحقتعیینسرنوشــتوتشــکیلدولتمســتقلملی
کردستانراهمانندسایرمللجهان،حقمسلمودمکراتیک
ملــتکــوردمیدانــدوبرایحاکمیتاینمردمبرســرزمین

خودبرنامهریزیکردهومبارزهمینماید.
ماقاطعانهازحقوقهمهملیتهابرایزدودنستمملیدر
ایران،حمایتمیکنیموبرایایجادامکانهمزیستیبرادرانه
ملیتهــایمختلــف،درشــرایطکنونیفدرالیســمراگزینهای

مناسبمیدانیم.
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مااتحادومبارزهکارگران،زحمتکشان،زنانوسایراقشار
محرومدرایرانرابرایکسبمطالباتانسانیودمکراتیک
خــود،برحــقمیدانیم،لذاپشــتیبانی،تقویتوتحکیممبارزه
برایاینخواستهارابخشمهمیازوظایفخودمیدانیم.

فصلدومـاصولتشكیالتی

مــادهدوم:اصــلبنیــادیســازمانیدرکومــهله،دمکراســی
ومشــارکتدادنهمــهکادرهــاواعضــادرتعیینوانتخاب
ارگانهــایمختلــفهدایــتتشــکیالتیاســت.بــرایناســاس
موازینزیرمبنایمناسباتتشكیالتیکومهلهقرارمیگیرد:
-1انتخابیبودنكلیهیارگانهایمسئولوهدایتکننده
تشــکیالتیازپایینتاباالتوســطاعضایآنبخشتشکیالت

یانمایندگانمنتخباعضادرآنتشکیالت.
2_معیــنبــودندورههــایانتخــاببــرایهمــهارگانهــای

مسئولتشکیالتی..
3-مختاربودنتشكیالتهایمحلیبرایپیشبرد،چگونگی
اجــراوبــهکارگیریسیاســهتایحــزبوکمیتهمرکزیدر

امورداخلیومحلیمربوطبهحوزهفعالیتخود.
4-محفــوظبــودنکامــلحقــوقاقلیــتسیاســیحزبیدر
زمینهابرازنظردرمســائلسیاســیوعقیدتی،ازجملهدر
ارگانهایتبلیغی،درعینحالپایبندبودنکاملاقلیتبه
رعایتموازینتشــكیالتیوپیشبردوظایفتشكیالتی؛
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اتخــاذترتیباتــیكــهاقلیتهــایسیاســیاعالمشــدهرســمی
بتواننــد،مطابــقبــاوزنخــوددرتشــكیالت،درکنگرههــا،
تجمعــاتحزبــیوبــهایناعتبــاردرکمیتههــاوارگانهای

رهبرینمایندگیشوند.
تبصره1:شرایطتشکیلاقلیتهایتشکیالتیبهاینترتیب
اســتکــهبایــدپالتفرمسیاســیخــودرادراختیــارکمیته
مرکزیحزبقراردهندتاازطریقک.محزبدراختیار
تشــکیالتقرارگیردتاوجودومشــخصاتاینگروهبندی

سیاسی،رسمیتیابد.
تبصره2:رسمیتاساسنامهاییکگروهبندیسیاسییا
یکفراکســیونبهشــرطیاســتکهحداقل10درصدکل
اعضایتشــکیالتازآنجانبداریکنندودرآنشــرکت

نمایند.
تبصره3:فراکسیون)اقلیتسیاسی(الزماستنظرسیاسی
وپالتفــرمخــودرابــهطــورعلنیودرســطحجامعهاعالم

نماید.
-5یكســانبودندیســیپلینحزبیبرایکلیهاعضایکومه

له.
-6پذیــرشوبــهراهبــردنتصمیمــاتومصوبــاتجمــعو

تشكیالتتوسطفرد،پیرویاقلیتازاكثریت
8-تبعیتارگانهایپایینترازارگانهایباالتروپیروی

تمامتشكیالتازكمیتهمركزی
-7معتبربودنوپیشبرداصلرهبریجمعیوبحث
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وتصمیمگیریمشــتركدركمیتههاومراجعتصمیمگیری
حزبی

-9معمــولداشــتناصــلعلنیــتودیالــوگبــاجنبــشدر
مســائلنظــریوسیاســیوهــمدرمســائلیکــهمربــوطبــه

سرنوشتکومهله،مردموجنبشکردستاناست.
تبصرهـاجرایكاملاصلانتخابیبودنارگانهایرهبری
وهدایــتکننــدهتشــکیالتـهمــهارگانهــایرهبــریکننده
تشــکیالتدرســطوحمختلفبایدانتخابیباشند.درشرایط
پلیسیودیکتاتوریکنونیایرانوکردستان،انتخابارگانهای
رهبــریشهرســتانومنطقــهدرتشــکیالتمخفــیبــامانــعواقعــیو
ضرورترعایتاصلمخفیکاریروبرومیشود.دراینشرایطممکن
نیســتنماینــدگانهمهاعضایشهرســتانیامنطقــهدریکانتخابات
آزادشرکتنمایند.لذادراینشرایطکهمسئولینحوزههامیتوانند
منتخبباشند.دبیرانحوزههاکهخودمنتخباعضاهستند،میتوانند
کمیتهمحلهیاکمیتهدهراتشکیلدهندواینکمیتههانیزمسئولین
ودبیــرانخــودراانتخــابمینمایند..دبیرانکمیتــههایچندمحلهیا
ده،کمیتــهیــاارگانهدایــتکننــدهآنشــهریادهســتانرابهوجود

میآورند.
درصــورتتغییــردرشــرایطپلیســیوامــکانانتخابــاتآزاد،اصل
انتخابــیبــودنهمچــوندیگــرتشــکیالتهادرتشــکیالتمخفــیداخل

کردستاننیز،پیشبردهمیشود.
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فصلسومـساختارتشكیالتیكومهله
مادهسوم:حوزهها

پایهایترینواحدتشــكیالتیكومهله،حوزهاســتكهدرمحلكار،
تحصیــلوزیســتودیگــرمحلهــایاجتماعیمناســببــرایفعالیت
كومهلــهبــاشــركتحداقــلســهعضــووحداکثــر7عضــوتشــكیل

میشوند.
حوزههــااولیــنتشــکلوالگــویکارحزبــیبــرایتماسمســتقیمو
حضــوردرمیــانتودههــاوپیشــبردكارآگاهگرانــهدرمیــانمــردم
هستند.حوزههاموظفنددرمیانتودههافعالیتكردهونفودمادی
ومعنــویكومهلــهرادرحیطــهفعالیــتخودگســترشدهند،برنامهو

سیاستهایكومهلهراتبلیغكنند.
تبصــرهـمیتــوانتحــتنظركمیتههایتشــکیالتیمافــوق،گروههای
ویژهبرایفعالیتهاوماموریتهایموردییادورهایتشــكیلدادو

یادرمیانحوزهها،حوزهخاصیرابهاینامورگمارد.

مادهچهارمـكمیتهها
-1باالترینارگانهرتشــكیالتمحلیكمیتهیآنتشــكیالتاســت.
كمیتهمســئولهدایتتشــكیالتتابعبراســاسسیاســتهاومصوبات
كومهلــهونیازمندیهــایمبارزهتشــكیالتیوتــودهایدرمحلخویش

است.
-2هــركمیتــهازمیــاناعضــایخــودیكنفررابهعنوانمســئول
یــادبیــرانتخــابمیكند.دبیر،رابطكمیتهباكمیتهیمافوقاســتو

مسئولیتهماهنگكردنونظارتبرفعالیتهایاعضایكمیته
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رادرخــارججلســهکمیتــه،بهعهــدهدارد.دبیرفعالیتهایكمیتهرا
منظمابهكمیتهیمافوقگزارشمیدهد.

-3شــیوهكاردردرونكمیتههامبتنیبربررســیوتصمیمگیری
جمعیودرعینحالتوامباتقســیمكاروكارســپاریوکنترلهای
فــردیاســت.تصمیــمگیــریدركمیتههابراســاساكثریــتمطلقآرا
صــورتمیگیــرد.هــركمیتــهدربرابــرارگانمافوقداریمســئولیت

جمعیاست.

مادهپنجمـتشكیالتهایمحلی
-1تشــكیالتهایمحلیكومهله،برحســبمحلازپایینبهباال،در
شــهرهاعبارتنــداز:تشــكیالتمحــلكار،تشــکیالتمحله،تشــكیالت
شــهر.تشــکیالتهایمحلیدرمناطقروســتاییعبارتنداز:تشــكیالت
ده)روســتا(،تشــكیالتبخش.مجموعههردودرشــهرودرمناطق

روستایی،تشکیالتشهرستانراتشکیلمیدهند.
-2هــركــدامازایــنتشــكیالتهابــهوســیلهكمیتــهیآنتشــكیالت

هدایتورهبریمیشود.
-3کنفرانستشــكیالتشهرســتان،باانتخابنمایندگانتشــكیالت
هــایتابعــهتشــکیلوبرگــزارمیشــود.کنفرانــسسیاســتهاونقشــه
عملفعالیتتشــکیالتشهرســتانخودرادرچهارچوبسیاستهاو
اولویتهــایعمومــیكومهلــهوبادرنظرداشــتنمقتضیاتونیازهای
فعالیتمحلیبررســیوتصویبنمودهوكمیتهشهرســتانراانتخاب

میکند.
تبصــره1ـتشــكیالتكومهلــهدرخارجكشــوریكیازتشــكیالتهای
اصلــیكومهلــهاســتكــهدرمواردانتخابیبودنودمکراســیدرونی،
همــاناصــولوپرنســیپهایمندرجدراساســنامهدرآنبهراه
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بــردهمیشــود.ایــنتشــکیالتبــاتوجهبــهمحیطیكــهدرآنفعالیت
میكنــدووظائــفخاصــیكــهبهعهدهدارد،نحــوهیكاروضوابط
آندرهمهموارد،همانینیستکهدرموردتشکیالتداخلتعریف
میشــود..لذاوظایفمشــخصترآندرآییننامهایجداگانهکههمان
مبانیتشــکیالتیاساســنامهایبایدبرآنناظرباشــد،توســطکمیته
مرکــزیتدقیــقمیشــود.اینتشــکیالتبــرمبنایکمیتههایشــهری
وکشــوریســازمانمییابدواصلانتخابیبودندرآنبهراهبرده
میشــود.همچنیــندرفاصلــهدوکنگــرهبایــدحداقــلدوبارکنفرانس
توســطنمایندگاناعضایتشــکیالتهابرگزارشــدهباشــد.کنفرانس
خارجکشورسیاستهایتشکیالتیونحوهفعالیتمادراینتشکیالت
راموردبررسیقرارمیدهدونتایجالزمرامیگیردوسرخطنحوه

فعالیتآتیراتعیینمینماید.
تبصره2ـتشكیالتمسلحونیرویپیشمرگكومهله،داریوظائف
وكاركردهــایخــاصخــودمیباشــدکهطــرزكاروضوابطآندر

آئیننامهینیرویپیشمرگكومهلهتعیینمیشود.

مادهششمـ
كمیتهمركزیكومهلهنمیتواندتقسیماتسازمانیدیگری،بهجزآن
چهدرایناساســنامهپیشبینیشــدهاســترا،بهاجرادرآورد.اما
میتوانددرصورتلزومارگانهایستادیوغیرستونیضروریرا
بــرایاجــرایامــورمحولــهویاپروژههایمعین،ایجادنماید.امااین
ارگانهادرهیچشــرایطینبایدوظایفواختیاراتارگانهاوکمیته

هایتشکیالتیاساسنامهایومنتخبرامحدودنمایند.
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فصلچهارمـكنگره
مادههفتمـ

باالتریــنارگانكومهلــه،كنگــرهاســتكهبایدهرســهســالیكبار
تشــکیلشــودوتصمیماتآنبرایتمامتشــكیالتالزماالجرااســت.
کنگــرهدرموعــدمقرردراساســنامهتوســطکمیتهمرکــزیفراخوان

دادهمیشود.
تبصــره1:کمیتــهمرکــزیبایــدحداقلشــشمــاهقبــلازبرگزاری
کنگره»ازمیاناعضایخود،کمیسیونیبرایتدارککنگرهسازمان
دهد.اینکمیسیونموظفاستتاکمیسیونهایمعینیازمیانخود،
کادرهــاوتشــکیالت،بــرایهرکــدامازدســتورجلســاتپیشــنهادی
کنگره،بهکمیتهمرکزیپیشــنهادنمایدوســازمانونحوهکارآنها

رابهتصویبکمیتهمرکزیبرساند.
تبصره2:انتخاباتبرایتعییننمایندگانکنگرهبایدحدوددوماه
قبلازبرگزاریکنگرهبهاتمامرســیدهباشــد.هرقراروپیشــنهادی
بــرایطــرحدردســتورکارکنگــره،بایــدحداقــل15روزپیــشاز

برگزاریکنگرهدراختیارکمیسیونتدارککنگرهقرارگیرد.
تبصــره3:درشــرایطبرگــزاریکنگــرهفوقالعادهمدتزمانشــش

ماههبهسهماهوکمترازآنتقلیلمییابد.

مادههشتمـوظائفواختیاراتكنگره
كنگرهكومهله:
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1-برنامهواساسنامهكومهلهراتصویبویااصالحمیكند.
2-خطمشــیسیاســیكومهله،مســائلاســتراتژیكوتاكتیكهای

مهموضروریرابررسیوتعیینمیكند.
-3گــزارشكمیتــهمركــزیوعملكرداینکمیتهوارگانهایاصلی
كومهلهدردورهیمیاندوکنگرهراموردبررسیقرارمیدهد.
-4همهاعضاوعللبدلهایكمیتهمركزیراانتخابمیكند.

مادهنهمـشركتكنندگاندركنگرهعبارتنداز:
1-نماینــدگانمنتخــبهــریكازتشــكیالتهایكومهلهبهانتخاب

اعضایآنتشكیالتها
-2اعضاوعللبدلهایكمیتهمركزی.

تبصــره1_اعضــاوعلــلبدلهــایکمیتهمرکزیدرکنگرهبارأی
قطعــیشــرکتخواهنــدکــردبــهشــرطیکــهتعــدادکلنمایندگان
صاحــبرأیقطعــیدرکنگــره،درمجمــوعبیشازســهبرابرتعداد
اعضــاوعلــلبدلهــایکمیتهمرکزیباشــد.درصورتیکهدرآیننامه
کنگرهاینشرطمنظوروحاصلنشدهباشد،اعضاوعللبدلهای
کمیتهمرکزیبرایاینکهدارایرأیقطعیباشند،بایددریکیاز

حوزههایانتخاباتیبهسمتنمایندهبرگزیدهشدهباشند.
تبصره-2ضوابطونسبتانتخابنمایندگانبرایكنگره،حداقل
ســهمــاهپیــشازتاریــخبرگــزاریکنگــره،بایــدبــهاطــالعاعضاو
تشکیالتهایمحلیرساندهشود.اینآییننامهبرمبنایاصولاساسی
تشــکیالتحزبیمندرجدراساســنامهوتوســطکمیتهمرکزیکومهله

تدوینمیشود.
تبصره-3كمیتهمركزیمیتوانداعضاییازتشکیالترابهعنوان

ناظربهكنگرهدعوتنماید.
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تبصره-4كمیتهمركزیمیتواندازاحزابوگروههاوشخصیتها
افرادیرابهعنوانمهمانیاناظربهكنگرهدعوتنماید.

مادهدهمـرسمیتكنگره
باحضوردوسومشركتكنندگانصاحبرای،کنگرهرسمیوقابل

تشكیلاستوتصمیماتآنبااكثریتمطلقآرااتخاذمیشود.
مادهیازدهمـكنگرهفوقالعاده

1-كمیتهمركزیمیتوانددعوتبهكنگرهفوقالعادهبنماید.
2-چنانچهیكدوماعضایكومهلهخواستارتشكیلكنگرهفوقالعاده

باشند،كمیتهمركزیموظفبهفراخوانآناست.
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فصلپنجمـكنفرانس
مــادهدوازدهــمـچنانچــهتحــوالتوضعیتسیاســیویــاپیشآمدن
مســائلمهــمحزبــی،مشــاورهویــااتخــاذتصمیماتــیرادرســطحی
وسیعترازكمیتهمركزیایجابنماید،بایدكنفرانسكومهلهبهدعوت

كمیتهمركزیفراخواندادهشود.

مادهسیزدهمـشركتكنندگانصاحبرایدركنفرانسرااعضا
وعلــلبدلهــایكمیتــهمركــزیونماینــدگانمنتخبتشــكیالتهاو
كمیتههایاصلیتاحدکمیتهشهرستان،تشكیلمیدهندوتصمیمات

آنبرایكلتشكیالتالزماالجرااست.
تبصرهـكنفرانسباشركتدوسومشركتكنندگانصاحبرای،
رسمیوقابلتشكیلاستوتصمیماتآنبااكثریتمطلقآرااتخاذ
میشــود.تعــدادکلنماینــدگانکنفرانسنبایــدازدوبرابراعضاو

عللبدلهایکمیتهمرکزی،کمترباشد.
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فصلششمـارگانهایرهبریمركزی
مــادهچهاردهــمـدرفاصلــهبیــندوكنگــره،كمیتهمركــزیباالترین
ارگانكومهلهبوده،كلیهوجوهفعالیتسیاســیوتشــكیالتیرااداره

میكندوتصمیماتآنبرایهمهاعضاالزماالجرااست.
تبصره1:کسانیمیتوانندکاندیدعضویتکمیتهمرکزیشوندکه
درردهبندیکادرها،شــرایطباالترینردهکادریراداراباشــندو

مرجعرسمیحزبیبهاینامرمعترفشدهباشد.
تبصره2:کارکردومسئولیتهاوپروندهتشکیالتیهرفردکاندید
کمیتهمرکزیبایدقبالدراختیارنمایندگانوتشکیالتقرارگیرد.

مادهپانزدهمـوظائفواختیاراتكمیتهمركزی
كمیتهمركزی:

-1مسئولاجراوپیشبردمصوباتكنگرهاست.
-2موسســاتوتشــكلهایگوناگــونحزبــیرارهبــری،هدایــتو

هماهنگمیكند.
-3كومهلــهرادررابطــهبــااحــزابونیروهــایسیاســیگوناگــون

نمایندگیمیكندوسیاستدراینمواردراتعیینمینماید.
-4خــطترویــجوتبلیــغسیاســیراازطریــقارگانهــاونشــریات
مركزیونیزازراهارائهیرهنمودهایالزمهدایتمیكند.
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5–کلیــهامــوالوســازمانخزانــهمركــزیراكنترلكــرده،بودجه
تشکیالتراتصویبوکنترلمیکند.منابعمالیوسرمایهگذاریهای
کومهلهرادردستمیگیرد.سازمانآنهاراتعیینتعریفوکنترل
مینمایــدوکلبودجــهکومــهلــهرابــهمصــارفضــروریمبارزاتــی

گوناگونتخصیصمیدهد.
تبصــره1:هیــچتغییــریدربودجــهتعییــنشــدهبــدونرأیکمیته

مرکزیودرغیابآن،دفترسیاسی،ممکننیست.
-6ازمیــانخــوددبیــر،معــاونیــامعاونیــندبیــرواعضــایدفتر

سیاسیراانتخابمیكند.
7_باایجادمکانیســمالزم،هرســهماهیکبارکمیتههایتشــکیالتی
وکلتشــکیالترابــهطــورمرتــبدرجریــانامــورعمومیحزبو
کارکردخودقرارمیدهدوازنظرآنهادراینمواردمطلعمیگردد.
-8ماهانــهازطریــقدفتــرسیاســی،ازهمــهاعضــایخــودگزارش
دریافتمیکندوگزارشكارخودرابهكنگرهیحزبیارائهمیكند.

مادهشانزدهمـپلنوم
نشســتعمومیووســیعكمیتهمركزی)پلنوم(،حداقلهرشــشماه
یــكبــاربــهدعــوتدبیــركمیتــه،دفترسیاســیویــاتقاضاینصف
اعضایاینکمیتهتشكیلمیشود.اعضایعلیالبدلكمیتهمركزی
بارایمشورتیدراینجلساتشركتخواهندكرد.مشاورینکمیته

مرکزینیزدرپلنومهاحضورمییابند..
تبصــرهیــک:کمیتــهمرکزیدارایمشــاورینیخواهدبودکهتعداد
آنهــاحداکثــرنبایــدازنصفاعضایکمیتــهمرکزیتجاوزنمایدو

توسطکمیتهمرکزیانتخابمیشوند..
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مادههفدهمـدفترسیاسی
دفترسیاسی:

-1درفاصلهبیندونشستكمیتهمركزی،رهبریتشكیالترابه
عهدهدارد.

-2مســئولاجراوپیشــبردمصوباتوقرارهایكمیتهمركزیاســت
وگــزارشكارخــودوکمیســیونهایمرکــزیرارابهنشســتكمیته

مركزی)پلنوم(ارائهمیدهد.
-3دفترسیاســیمیتواندكمیتهمركزیرابهتشــكیلنشســتفوق

العادهدعوتكند.
4.دفترسیاســیازمیاناعضایخودوکمیتهمرکزی،مســئولینیا

دبیرکمیسیونهایمرکزیراتعیینمیکند.

مادههیجدهمـکمیسیونهایمرکزی:
1.کمیتــهمرکــزیازمیــاناعضــاوعلــلبدلهــاودرصورتلزوم،

مشاورینخود،اعضایکمیسیونهایمرکزیراتعیینمینماید.
2.کمیســیونهایمرکــزیکومــهلــهعبارتنــداز:کمیســیوندارایــی
واموال،کمیســیونتبلیغات،کمیســیونآموزش،کمیســیونتشــکیالت،
کمیســیوننظامیوکمیســیونارتباطات)ارتباطبااحزابکردستانی،
ایرانــیوارتباطــاتخارجــی(وکمیســیونبازرســی.شــیوهوضوابط
کاردرکمیسیونهایمرکزی،همانضوابطکارکمیتهایمندرجدر

اساسنامهاست.
3.دبیرخانه)سکرتاریا(وواحدحفاظتیامنیتی،سازمانهایویژه
ایهســتندکهتوســطکمیتهمرکزیســازماندادهمیشــوندوضوابط
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کارشانازسویک.متعیینمیگردد.


مادهنوزدهم:دبیریکومهله
-1دبیــر،عضــودفتــرسیاســیبودهوایجــادهماهنگیونظارتبر
كاركردکمیسیونهایكمیتهمركزیرابهعهدهدارد.دراولینپلنوم

بعدازکنگرهازسویکمیتهمرکزیانتخابمیشود.
-2دبیر،عالوهبروظائفدبیریكمیتهمركزیوپیگیریمصوبات
آن،درمواردالزمكمیتهمركزیكومهلهراروبهبیرونودرسطح

جامعه،رسانههاواحزابونیروهایگوناگوننمایندگیمیكند.
-3دبیــردرمقابــلكمیتــهمركــزیودرفاصلهدوپلنومدرمقابل
دفتــرسیاســی،جوابگــواســت.گــزارشكارخودرامنظمــابهكمیته

مركزیودفترسیاسیمیدهد.
4.دبیرداراییکیادوجانشینخواهدبود.تعیینتعداد1یا2
جانشینوانتخابجانشیندبیردراختیارپلنومکمیتهمرکزیاست.
5.دبیربهصورتمتوالیتنهامیتوانددودورهزمانیپشتسرهم
)منظوردورهزمانیمابیندوکنگرهاست،یعنیحداکثرششسال

متوالی(خودراکاندیدپستدبیرینماید.
6.درخارججلســاتدفترسیاســی،درمواردیکهتصمیمیتوســط
دفترسیاســییاکمیتهمرکزیاتخاذنشــدهاســت؛دبیردرنشســت
بــامعــاونیامعاونینوبــانظرخواهیازدبیرعرصهمربوطه،اتخاذ

تصمیممیکند.
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فصلهفتمـعضویت
مادهبیستمـشرایطعضویت
عضوكومهلهكسیاستكه:

-1برنامهواساسنامهكومهلهراپذیرفتهوازآنپیرویكند.
-2دریكیازتشكیالتهایكومهلهفعالیتنماید.

-3بهتشكیالتحقعضویتبپردازد.

مادهبیستویکمـپذیرشعضو
هرفردمتقاضیعضویت،عالوهبرداشــتنشــروطفوق،هنگامیبه

عضویتپذیرفتهمیشودكه:
-1دونفــرعضــو،كــهســابقهعضویتآنهادركومهلــهكمترازدو

سالنباشد،ویراتوصیهنمایند.
-2یككمیتهیتشكیالتیحاضرباشداورابهعنوانعضوبپذیرد.
3.عضوجدیدبایدحدافلیکدورهشــشماههرابهعنوانعضو

آزمایشیبگذراند،تاعضویتویرسمیوقطعیشود.
تبصرهـپذیزشعضودرهمهتشكیالتهایمحلیكومهلهباتصویب
كمیتــهیآنتشــكیالتصــورتمیگیــرد.درمــواردخــاصكــهافــراد
متقاضیعضویتباتشكیالتهایمحلیمربوطنباشند،كمیتهمركزی
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راسابهامرپذیرشآنهارسیدگیمیكند.

مادهبیستودومـوظائف
هرعضوكومهلهمؤظفاستكه:

1ـازاساسنامهوموازینوقرارهایتشكیالتیپیرویكردهوانضباط
حزبیرارعایتنماید.

-2وظایفمحولهرابهخوبیانجامدهد.
-3درحفظاسرارواسنادواموالتشكیالتكوشاباشد.

-4مدافــعپیگیــراهــدافواصــولكومهلــهباشــدوبــادلســوزیو
مراقبتكاملدرتقویتتشكیالتوحفظوتحكیموحدتوانسجام

آنبكوشد.
-5پیگیرانهبهامرمبارزهیرهاییمردمکردســتانوظبقاتتحت
ستمخدمتكردهوپیوندوهمبستگیكومهلهراباتودههایكارگر

وزحمتكشگسترشدهدوتحكیمبخشد.
-6درباالبردنآگاهیسیاســیخوددرهمرزمانومحیطكارو

فعالیتخودمجدانهتالشكند.
-7گزارشدقیقفعالیتهایخودرابهتشكیالتارائهدهد.

-8دربرابــراشــتباهاتوكمبودهــاخــودودیگــرانبــااحســاس
مســئولیتانقالبــیوبــاهــدفآمــوزشورفــعكمبودها،درراســتای

تصیحوجبرانآنهابكوشد.

مادهبیستوسومـحقوقعضو
هرعضوكومهلهحقداردكه:

-1دربحــثواظهــارنظــروتأثیرگــذاریپیرامــونمواضــعو
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سیاســتهایكومهلــهازطریــقجلســاتونشــریاتدرونتشــكیالتی
شركتكند.همچنینعضوکومهلهحقداردنظرسیاسیخودرابه

اطالععمومبرساند.
-2درجلســاتتشــكیالتیازهرمقام،مســئولویاارگانتشكیالتی

انتقادنماید.
-3ازتصمیمــاتوسیاســتهایتشــکیالتمربوطــهمطلــعگــرددو
نظرات،پیشــنهادهاوانتقادهایخودراباكلیهیارگانهایباالترو

ازجملهكمیتهمركزیوكنگرهدرمیانبگذارد.
-4درانتخاباتهایگوناگونتشــكیالتیبرطبقموازینتعیینشــده

شركتنماید،انتخابكردهوانتخابشود.

مادهبیستوچهارمـكنارهگیریازعضویت
پیوســتنبهصفوفكومهلهوعضویتدرآنداوطلبانهوبراســاس
احســاسنیازهــایمبارزاتــیوتصمیــمآگاهانــهافرادبــرایخدمتبه
اهــدافمبارزاتــیوسیاســیایــنحــزبمــیباشــد.كنــارهگیــریاز
عضویــتنیــزامــریآزادانهبودهوهرعضوكومهلهمیتواندبهمیل

خودازعضویتكنارهگیرینماید.
عضــوخواهــانكنــارهگیــریبایداینخواســترارســمابــهكمیتهی
مافــوقخــوداطــالعدهدوموظفاســتكهمســئولیتهایتشــكیالتی
خودوهمچنیناموالواســنادتشــكیالتیراكهدراختیارداردبه
تشــكیالتبازپسدهدوتصفیهحســابنماید.كمیتهیمافوقپذیرش

درخواستكنارهگیریرارسمابهویاطالعمیدهد.

مادهبیستوپنجمـعضویتگروههاوجمعهادركومهله
-1گرچهعضویتبهعنوانیكقاعدهامریفردیاست،اما
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درشــرایطسیاســیخاصــیمیتــوانگروههاومحافلــیرابهصورت
جمعیبهعضویتكومهلهدرآورد.

-2پذیــرشایــنجمعهــاوتنظیمنحــوهیرابطهیكومهلهباآنهادر
اختیاركمیتهمركزیمیباشد.
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فصلهشتمـاقداماتانضباطی
مادهبیستوششمـدیسیپلینوخطا

براییكحزبانقالبیچپومدرن،بهویژهدرشرایطحاكمیتو
اختناقودیكتاتوریسیاسیدرجامعه،حضورقوینیروهایارتجاعی
ووجــودمبــارزهیمســلحانهیانقالبــی،پایبندبودنبــهانضباطمحكم
حزبیازضروریاتبقاوپیشــرویوپیروزیاســت.لذا،درموارد
كوتاهیاعضادرانجاموظایفویانقضضوابطتشكیالتی،اقدامات

انضباطیزیربهتناسبخطایصورتگرفته،معمولمیگردد:
1ـتذكركتبی

2ـتوبیخ
3ـتعلیقعضویت
4ـسلبعضویت

مادهبیستوهفتمـنحوهیاجراوتقاضایتجدیدنظردراقدمات
انضباطی

-1معمــولداشــتناقدمــاتانضباطیدرمــورداعضا،جزدررابطه
بااخراجكهتصویبنهاییتوسطكمیتهمركزیصورتمیگیرد،در
صالحیتآنكمیتهیتشــكیالتیاســتكهعضودرآنفعالیت
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میكند.
-2عضوتعلیقیویااخراجیحقدارددرجلسهایكهبهمنظور
بررسیوضعویتشكیلمیشود،شركتكردهوازخوددفاعنماید.

مذاکراتاینجلسهدرهرموردبایدثبتوکتبیشود.
-3هرعضویحقداردكهازكمیتهیباالترتقاضایلغویاتجدید
نظــردراقدامــاتانضباطــیمربــوطبهخودرابنمایــد.رأیكمیتهی

باالترقطعیاست.
-4عضواخراجیحقداردبهكنگرهشكایتكردهوتقاضایلغو

حکمصادرشدهرانماید.

مادهبیستوهشتمـاقداماتانضباطیدركمیتهمركزی
-1توبیــخاعضــایكمیتــهمركزیدراختیارنشســتكمیتهمركزی

است.
-2تعلیقعضویتاعضایكمیتهمركزیدرصالحیتكنفرانســی
مركــبازاعضــاوعلــلبدلهایکمیتهمرکــزیونمایندگانمنتخب
تشــکیالتها،تاحدتشــکیالتشهرســتاناســت..حدنصابالزمبرای
تصمیــمگیــریدرایــنموارددوســومآرااســت.درصــورتصدور
رأیتعلیقازعضویتتوسطچنینکنفرانسی،فردمربوطهعضویت

كمیتهمركزیراازدستمیدهد.
-3اخراجعضوكمیتهمركزیازكومهلهتنهادرصالحیتكنگره

است.

مادهبیستونهم:
شرحموازینردهبندیکادرهاوهمچنینضوابطانتخاباتهایمختلف
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حزبــیدریــکآییننامــهجداگانــهبهعنــوانضمیمهاساســنامه،تدوین
خواهندشد.
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برنامهسیاسی
کومهلهزحمتکشانکردستان
مصوبکنگرهدوازدهمکومهله

)کنگرهرفرم(
تیرماه1387ـژوئن2008
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بخشاول:
مبانیومحورهایاصلیخطوسیاستهایکومهله

1.کومهلهومسئلهملیدرکردستان
•دربارهمسئلهکرددردیگربخشهایکردستان

•کومهلهواحزابکردستانی
•دربارهمللساکنایران

•دربارهترفندتجزیهطلبیدرایرانومسالهتمامیتارضی
2.کومهلهومسئلهفدرالیسم

•آلترناتیوحکومتیدرايرانوکردستان
3.کومهلهوجنبشکارگریوجنبشهایاجتماعی
•سیاستمادرقبالمبارزاتکارگریکردستان

•کومهلهوجنبشزنان
4.کومهلــهواســتراتژیسوسیالیســتیوگســترشدمکراســی

)سوسیالیسمدموکراتیک(
•پلورالیسمسوسیالیستی
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•درصحنهسیاسیایران
•جنبشکارگری

بخشدوم:
دیدگاهکومهلهدرقبالمهمترینمسائلسیاسیواجتماعی

1.دربارهارزشهاومبانینظامدمکراتیک
2.دربارهبیانیهحقوقبشر

3.دربارهرژیمجمهوریاسالمی
4.کومهلهومسئلهمذهب

5.دربارهاعتیادوموادمخدر
6.درمخالفتباجنگوسالحهایکشتارجمعی

7.دربارهحقوقوکارکودکانومسئلهکودکانخیابانی
8.تحصیلوآموزشاجباریورایگان

9.دربارهتامیناجتماعیسالخوردگانو.....
10.درضرورتلغوحکماعدام

11.درمخالفتبامجازاتدرمالعام
12.دربــارهمنابــعطبیعــی،محیــطزیســتوآثــارباســتانی

کردستان.
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پیشگفتار
تحــوالتچنــددهــهیگذشــتهوتغییــراتاساســیدرســاختار
سیاسی،اجتماعیواقتصادی،دگرگونیهایچشمگیریدرهمهی
عرصههایزندگیمردمکردســتانپدیدآوردهاســت.کومهلهکه
بیشازســیســالاســتدرابعاداجتماعیوسیاســیکردســتان
ایفاینقشمیکند،علیرغمافتوخیزهایتشکیالتیوسیاسی،
هموارهمدافعحقملیمردمکردســتانوخودبخشــیازمبارزه
برایرهاییاینمردمازیوغستمملیومدافعپیگیرستمدیدگان
وطبقــاتمحــرومدرجامعــهومــروجومبشــرفرهنگمترقیو

عدالتخواهانهبودهاست.
تحوالتسیاسی،اقتصادیوگسترششکافطبقاتیازیکسوو
رشــدخودآگاهیملیدرکردســتانازســویدیگر،حضوریک
جریانچپ،عدالتخواهومعطوفبهمســألهیرهاییملیمردم
کردستانوطبقاتاستثمارشدهرابیشازپیشضروریساخته
اســت.امروزهکردســتانبیشازگذشــتهازیکجامعهســادهو
ســنتیبهســوییکجامعهپیچیده،ســازمانیافتهومدرنترگام
نهــادهاســت.کردســتانایرانبیشازهرزمانــینیازمندحزبی
سوسیالیســتی،آزاديخــواهوپیکارگــراســتکهمبــارزاتملیو

دموکراتیکاینملترارهبریوهدایتکند.
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جامعــهایــرانوکردســتاندرآســتانهتحــوالتاساســیقــرار
گرفتهانــد.جمهــوریاســالمیدرتنگناهــایداخلــیوبینالمللی
گرفتارآمدهاست.درصورتبروزهرتحولسیاسیواجتماعی،
کردستانبیشترینآمادگیراداردتابپاخیزدوگامبزرگیبه

سویآرزوهایدیرینهاشبردارد.
جنبشملیوآزادیخواهیکردســتانجغرافیایپهناورتریرا
دربرگرفتهاســتوچنانبازندگیوآرزوهایتودههایوســیع
عجینگشتهکهحلواقعیودمکراتیکمسالهملیورهاییاین
ملتازستم،زورگوییواشغالگرینظامیبهامریهمتاکتیکی
وهماســتراتژیکیمنجملهبراییکجریانسوسیالیســتیتبدیل
شــدهاســت.مبــارزهبــرایرهایــیملیودفــاعازحقــوقبرابر
ایــنملــتبــاســایرملــلآزادجهــان،بخــشمهمــیازمبارزهی

عدالتخواهانهوبرابریطلبانهماست.
کومهلــهبــاپشــتوانهعظیمــیکــهازســالهایپــسازبهمن57
کســبکــردهوعلیرغماشــتباهاتسیاســیاشمیتوانــدبانقد
صمیمانــهوصادقانــهگذشــتهکماکاننقطهامیدتودههایوســیع
مردمکردســتانباشــدودریکفرصتتاریخیدیگرمبارزات
اینملترابرایتحققحقوقاقتصادیوسیاسیاشسازماندهی
ورهبــریکنــد.اوضــاعمتحــولکنونــیازمابهعنــوانکومهله،
بهعنوانبخشــیازجنبشچپوسوسیالیســتیدرکردســتان،
میطلبــدکــهنــهتنهــادیدگاههــایسیاســیخــودرادرشــرایط
کنونــیبــهروشــنیبیانداریــم،بلکهعزمخــودرابرایحضور

موثردرپیکارهایآتینشاندهیم.
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بخشاول:
مبانیومحورهایاصلیخطوسیاستهایکومهله

1.کومهلهومسئلهملی

کومهلهوجودستمملیوتداومآندرکردستانرااساسیترین
چالشاینجامعهمیداند.هرچنددرآغازقرنبیستمخودآگاهی
وهمبســتگیملــیدرســطحپایینــیقــرارداشــت،اماباتشــکیل
جمهــوریکردســتان)1324(کــهاساســامتکــیبــهشــرایطآن
مقطعبینالمللیبود،بهمبارزاتملیدرکردســتانایرانجهش
درخورتوجهــیداد.اقدامــاتدمکراتیــکجمهــوریکردســتان
همچوننخســتینتجربهحاکمیتخلقکرد،درشــرایطاجتماعی
وسیاســیآنهنگامتحولیشــگرفبود.اینجمهوریتنها11
مــاهدوامآورد،امــااثــراتآنبــرمبارزاتملــیوبهويژهبلحاظ
غنابخشــیدنبــهآنوپایهریزیارزشهــایدمکراتیکدرجنبش

کردستانودردیگربخشهایآنانکارناپذیراست.
مبــارزاتملــیدرکردســتانازســال1320بــهایــنســووبــا
تشکیلکومهلهحیاتکردستان)کومهلهیژ.ک(وسپستشکیلو
تأسیسجمهوریکردستاندرمهاباددرسال1324وتشکیل
احزابسیاســی،بهصورتمدرنامروزی،جهشدرخورتوجهی
بــهخــوددید.شکســتجمهوریکردســتانوســرکوبهایرژیم
شاهنشــاهیدردههی30وســالهای-4746ودســتگیریهای
وسیعومداوم،مانعازآننشدکهخلقکرددرسال57وسیعتر

بهمیدانبیاید.
ســهدههحاکمیتخونینوســبعانهجمهوریاســالمیدر
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کردستاننهتنهاخلقکردرابرایرسیدنبهخواسترهایی
خودبهزانودرنیاوردهاست،بلکهاکنونجغرافیایاینمبارزه
درکردســتانوســیعترازهــردورهایاســت.دردهههــایاخیــر
وعلیرغــمســرکوبهایخونیــن،لشکرکشــیهایبزرگ،اشــغال
نظامیکردســتان،بمبارانواعدامهایجمعی،کردســتانایران
بیــشازپیــشبــهســویخودآگاهی،همبســتگیومبــارزاتملی
دمکراتیکســوقیافتهاســت.اگرلشکرکشــیجمهوریاســالمی
در28مــرداد1358بــرایاشــغالکردســتانوســرکوبندای
آزادیخواهیآنصورتگرفت،امروزپساز30سالخلقکرد
بیشازگذشــتهبردســتیابیبهآزادیوحقتعیینسرنوشــت
خویشمصرومصمماست.امروزملتکردهمبستهترومتحدتر
اســتوجغرافیــایمبارزهسیاســیدرکردســتانهیــچگاهچنین
وســیعوگســتردهنبــودهاســت.مضــافبــرآنمطالبــاتملــیو
مدنیمردمکردســتان،امروزازشــفافيتبازهمبيشــترینسبت
بهســالهایپيشبرخوردارگشــتهاســتوحتیشــاهدتعميقو

اعتالیسطحاينمطالباتوآماجهابودهايم.
کردستانآبستنتغییروتحوالتپيشگفتهاست.کومهلهمبارزه
بــرایرفــعســتمملــیرادرشــرایطکنونــیدرصــدراولویــت
سیاســتوبرنامههایخودگنجاندهاســت.توجهبهبیداریملی،
ســازماندهیورهبــریایــنمبــارزاتکــههرروزههمگســترش

مییابد،ازوظایفاساسیکومهلهاست.
کومهلــهخــودراحــزبســتمدیدگان،حزبســازماندهمبارزات
ملــیبــرایرهایــیوحــزبامیــدوآرزوهــایخلــقکــردبرای
دســتیابیبهحقتعیینسرنوشــتخویشمیداند.همانندمقطع
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57کهکومهلهباابتکاراتنوینواندیشــههایپیشــروانسانیاش
نشاندادکهمیتوانديکیازموثرینحزبسیاسیبرایرهبری
مبــارزاتملیدمکراتیکباشــد،اکنــونبهدرجاتباالتریچنین
ضرورتیدرکردستانازکومهلهمیطلبدکههممبارزاتملیو
دمکراتیکراســازماندهیکردهوهمکماکانمبشــرپیشروترین
اندیشــههایانسانگرايانهوعدالتخواهانه،آزاديخواهانهومدافع

ستمدیدگانومحرومانجامعهباشد.
حزبماتشــکیلدولتمســتقلکردســتانراهمانندســایرملل
جهان،حقدمکراتیکومسلمملتکردمیداندوبرایحاکمیت
ایــنمــردمبــرســرزمینخــوددرچهارچــوبيــکنظــامفدرال

برنامهریزیکردهومبارزهمینماید.
شــعارمبارزاتــیکنونــیمادرسراســرکردســتان،خــروجقوای
اشــغالگرازکردســتاناســتکهبــهعنوانمضمــونمحوریتمام

حرکتهایاعتراضیطرحمیگردد.
کومهلــهبــرایایجــادجبهــهکردســتانیمتشــکلازاحــزابو
سازمانهایسیاسیموجوددرکردستانتالشمیکند.بنابراین
مــاازهماکنــونبــرایهرگونــههمکاریدوجانبه،ســهجانبهو...و
ائتــالفتاتشــکیلیکجبههکردســتانیهمهگیــر،اعالمآمادگی

میکنیم.
همچنیــنمــاازفرهنگســازیبرایشناســاندنحــقبرابرخلق
کــردبــادیگــرملتهایــیکهازســتمملــیرنجنمیبرنــد،کامال

پشتیبانیمیکنیم.

دربارهمسألهیکرددردیگربخشهایکردستان
مبارزاتملیوآزادیخواهانهدربخشهایدیگرکردستان
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درکشــورهایعراق،ترکیهوســوریهنیزازپتانســیلهایعظیم
مردمــی و اصیــل و پلورالیســتی سکوالریســتی، دمکراتیــک،
برخوردارند.باتحوالتجاریدرخاورمیانه،جنبشهایمردمی
دربخشهــایمختلــفکردســتاننیــزمیتواننــدظرفیتهــای
دمکراتیکرادرمنطقهبهمراتبباالبردهویکیازنیروهای
متحــددمکراســیخواهیدرمنطقــهمحســوبگردنــد.علیرغــم
پیچیدگیهــایمنطقهخاورمیانهمیتوانگفتکهمســالهیکورد
دراذهانجهانیانبهصورتیکمســالهیواحددراینمنطقه

جابازکردهاست.
مســئلهکــرددرخاورمیانــهودرکشــورهاییکــهکوردهــادر
آنســاکنند،ازنظرمایکمســئلهواحداســت.ازحقتعیین
سرنوشــتملــتکــرددرکشــورهایدیگــرنیــزتاایجــاددولت
مســتقلملی،پشــتیبانیمینمایم.ماخواهانایجادارتباطفشرده
سیاسیبااحزابوجنبشهایکرددردیگربخشهایکردستان
هستیمواستقاللآنهارابرایتعیینمسیرسیاسیوملیشان
بهرســمیتمیشناســیم.لذامادردیگربخشهایکردســتانبه
ایجادحزبیاســازماندهیحزبینمیپردازیم.اماروندسیاســی
وتحوالتاجتماعیآنهارابهسرنوشــتخودمربوطدانســتهو
بهاینلحاظســیرتحوالتسیاســیدردیگربخشهایکردســتان

راپیگیرانهدنبالخواهیمکرد.
مــاخواهــانایجــادهماهنگیوهمکاریمبارزاتــیمابیناحزاب
کورددرهمهبخشهایکردســتانهســتیموتالشبرایتدوین
یــکاســتراتژیملــیراکــههمگانبــهآنوفادارباشــند،امری
ضــروریمیدانیــم.مــامعتقدیــموبــرآنپایــیمیفشــاریمکه
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هیچــگاهنبایــدبخشــیازجنبشکردســتانیاحزبیسیاســیدر
یکبخشازآن،برعلیهمنافعجنبشدربخشهایدیگر،اقدامی
انجامدهد.هیچحزبسیاسیمجازنیستبااشغالگرانکردستان
برعلیــهویــابــهزیــانجنبشکرددرآنبخش،همپیمانشــودو

یابدانتمکیننماید.

کومهلهواحزابکردستانی
کردســتانامــروزجامعــهایتحزبیافتهاســت.تعــدداحزابآن
خودگویایروشــنیازتحوالتدهههایاخیروانکشــافسیاسی
میانجریاناتفکریوسیاســیکردســتاناست.چنینویژگیای
ازلحاظسیاسیبهاینجامعه،تنوعفزونتریبخشیدهاست.

ازنظــرمــاضــرورتداردمناســباتمیــاناحــزابسیاســیکــه
تغییرکند.درمناسباتاحزاببايدسودایازمیدانبدرکردن
“رقیــب”جــایخــودرابــههمــکاریوتــالشبــرایرســیدنبــه
پروژههایمشــترکبدهد.افســانهی“یکملت،یکحزب”دیگر
بــهگذشــتهتعلــقدارد.مناســباتدوســتانهومملــوازدیالــوگو
همــکاریبــهســرعتمیتوانــدموقعیتعمومیاحــزابراتقویت
کرده،چشماندازگسترشوموفقیتجنبشکردستاندررسیدن
بهاهدافخودراروشنترساختهوقوامبخشد.اصلپلورالیسم
سیاســی،گســترشدیالــوگمــداوموپایبنــدیبــهآرایعمومیو
توســلبهارادهاکثریتمردممیتواندفضایمناســباتبهتریرا

میاناحزابسیاسیکردستانفراهمنماید.
براینمبناهمکاریمیاناحزاب،تنظیمروابط،اتحاددرعمل،
ائتــالفوتشــکیلجبهــهمتحــدنیــازیمبرموخواســتیهمگانی
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اســت.مــاخواهــاناحترامبهپلورالیســمسیاســیوتنظیمروابط
میــاناحــزابمختلــفکردســتانبرمبنایبهرســمیتشــناختن
همدیگــرعلیرغــماختــالفسیاســیموجودهســتیم.بــاتوجهبه
اینکهجنگداخلیدرکردســتانضرباتســنگینیبهجنبش
کردســتانواردنمودهاســت،بایدبهروشــنیتاکیدشودکههر

نوعتوسلبهزورواسلحهمحکومومذموماست.
کومهلــهبــرایحصــولبهبیشــترینهماهنگی،همــکاریواتحاد
عملباســایراحزابکردســتانیتالشمیکند.وتأمیناینامر

مهمرایکیازوظایفاساسیخودمیداند.
اکنــونبــاتوجهبهحضورشــمارفزونتریازجریاناتسیاســی
درکردســتان،ضرورتتدوینمنشــوراحزابوضرورتپایبند
بــودنهمــهاحــزاببــهیکنرمواســتاندارددرزمینــهدیالوگ،
همکاریوتعیینحدومرزهایمعیندررابطهبامنافععمومی
خلقکردوجنبشملیکردستانبیشازپیشمطرحاست.

دربارهمللساکنایران
ایــرانکشــوریچنــدملیتیاســت.تنــوعملیدرایرانبیشــتر
ازهــرکشــوردیگــردرخاورمیانــهاســت.ســنگبنایحاکمیت
ضدمردمیجمهوریاسالمیبایورشبهملیتهادرایرانآغاز
شد.جمهوریاسالمیدراینسیسالباسازماندهیوتشکیل
ارگانهایمتعددبهشیوهایسیستماتیکبهسرکوبجنبشهای
ملیخلقهادرایرانپرداختهودرابعادیوســیعســتمگریملی
راتداومبخشــیدهاســت.لشکرکشــیهاینظامی،ملیتاریزهکردن
مناطق،اعدامهایجمعیوبازداشتهایخودسرانهودایرنمودن
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شــکنجهگاههایمخــوفهمــهدرکاربودهانــدتاملیتهایســاکن
ایــرانراکــهدربهمــن57مجالــییافتــهبودنــد،دوبــارهبهبند
بکشند.بازپسگیریدستاوردهاوفضایآزادسیاسیازجملهبا
حملهولشکرکشــیبهخلقهایکرد،عرب،ترکمنوبلوچآغاز
گشت.جمهوریاسالمیاینتبعیضملیرادرابعادیاقتصادی
واجتماعــیوحقوقــینیــزتداومبخشــیدهتاخلقهایتحتســتم
شدیدتردربندعقبماندگیاقتصادیواجتماعیگرفتارآیند.
بــاایــنوجــودآنچــهشــاهدشهســتیمجنبــشروبهگســترش
حقطلبــیملــیدرمیــانخلــقهــایســاکنایــراناســت.مــادر
کردســتان،خوزســتان،آذربایجان،بلوچســتانو....باجنبشهای
روبهرشــدیروبروهســتیمکهخواســترفعســتمملیوپایان
زورگویــیحکومــتمرکزیوخاتمهدادنبهملیتاریزموشونيســم

قومیومذهبیخواستاساسیاینجنبشهاست.
درپیشگرفتنسیاستیفعالازسویکومهلهوهرجریانچپ
ودمکــراتدربــارهحــقتعیینسرنوشــتملی،اتحــادداوطلبانه
ملتهــاورفــعســتمگریملــیدرایــران،میتواندبــهجنبشهای
اجتماعــییــاریرســاند،ارزشهایدمکراتیــکراباالبردهواز
ناهنجاریهــایملــیونژادیکهازســویشونیســمحاکموســیعا

دامنزدهمیشود،ممانعتبهعملآورد.
کومهلهزحمتکشانکردستانازحقملیتهایساکنایرانبرای
تعییــنسرنوشــتخودتاایجاددولتمســتقلملــیدفاعمیکند.
کومهلــهوجنبــشکردســتانخــودرادوســت،متحــدوهمپیمــان
همهیمللتحتستمایرانبرایرهاییازیوغستمملیمیداند.
مــاخواهــاناتحــادملیتهــایایرانیبرایرفعســتمملیبرعلیه
سرکوبگریحکومتمرکزی،تشکيليکاثتالفنيرومند
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برایسرنگونیرژيماسالمیوبنایيکنظامفدراتيوبرمبنای
اتحادداوطلبانةاينمليتهاهستیم.

دربارهترفندتجزیهطلبیدرایرانومسالهتمامیتارضی
“تجزیهطلبــی”و“حفــظتمامیــتارضی”دردهههایگذشــتهو
اکنــوننیــزمضمــونتبلیغاتیوایدئولوژیشونیســمایرانیعلیه
جنبــشملــیودمکراتیــکخلــقکردودیگرملــلدربندایران
بودهکهدرگیرمبارزاتیســختوخونینهســتند.ســرکوبگری
ملیدرایرانپادشاهیواسالمیهموارهباترفندهایاینچنینی
درپیآنبودهکهتصویریواژگونهازمبارزاتمللوبهویژه
ملتکردارئهدهد.“تجزیهطلبی”و“حفظتمامیتارضی”به
مثابهیترمهایاصلیایدئولوژیشونیســمنهتنهاهمچونابزار
ســرکوبعلیــهمبــارزاتآزادیخواهانــهملیبهکارگرفتهشــده،
بلکــهبــاتمامتــوانوزرادخانههایمادیومعنویاشدرپیآن
بــودهوهســتکــهواقعیــتانکارناپذیرچندملیتــیبودنایران
راباتحریفتاریخوبالجاجتوســماجتمداومکتماننماید
وبهجایآنهمةمليتهایايرانرادرملتحاکمانآســيميله
وذوبکندوازآنهاباابزارهایســرکوبفرهنگیوسياســی
وتبعيــضاقتصــادیشــاخههایفرعــیوفاقدحقــوقبرابر،اما
برخورداراززبانوفرهنگودينومذهبوايدئولوژیحاکم
بســازد.همیناســتعمارواســتثماروسرکوبگریدههاسالهاست
کهایرانرابهزندانملتهاوبهپایمالکردنحقوقسیاسیو
اقتصادیواجتماعیآنانتبدیلکردهاســت.رشــد“ناموزون”
اقتصادیاساسانقشهشونیسمورژیمهایحاکمدرایرانبرای
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عقبنگهداشــتنوچپاولســرمایههاومنابعطبیعیوممانعتاز
هرگونــهپروژههــایکالندرســرزمینهاییاســتکــهاتفاقاخود
آنراجزیــیازخــاکامپراتــوریازدسترفتهشــانمیداننــد.
اگــرایــرانیــکســرزمینواحداســت،چرادولتمرکــزیعلیه
قسمتهاییازآنلشکرکشیمیکند؟چراارتشهمچوننیروی
اشــغالگربــامردمــانکرد،بلــوچ،عربو....رفتــارمیکند؟چرا
منابعومعادناینمناطقراتخلیه،تخریبوبهتاراجمیبرند؟
اینتناقضچگونهتوضیحدادهمیشود،جزاينکهخودآناننيز
برایخودرسالتاشغالگریوبرایمناطقنامبردههويتیتحت

سلطهواشغالیقائلهستند؟
تمامیــتارضــیایــرانتنهــابابهرســمیتشــناختنحقوقملی
مللســاکندرایرانممکناســت.پرســشاصلیدراينارتباط
ايــناســت:مللــیکــهتاکنونســهمیجزســرکوبولشکرکشــی
نظامــیوبــهتــاراجبــردنمنابــعوسرمایههایشــانوازهمــةاين
بدترجينوســايدفرهنگیازاینتمامیتارضینداشــتهاند،چرا
بایــددرحفــظآنبکوشــند؟ایــرانآتــیتنهــابــاتامیــنحقوق
برابرملی،اســتقرارسیســتمیفدرالودمکراتیکمیتواندچون
کشــوریواحدباقیبماند.ســرکوبگریهراندازهســبعانهباشــد،
تنهاقادراســتچنینروندیراتســريعبخشــد.آنچهتاکنون
شــاهدشبودهايــم،ايــنبــودهاســتکهســرکوبملی30ســالهی
جمهوریاسالمینتیجهیکامالمعکوسداشتهوخودآگاهیملی
دربينمليتهایکردوآذریوبلوچوعربوترکمنبهروند

برگشتناپذیریتبدیلشدهاست.
ازنظــرمــاترفنــدتجزیهطلبــیوشــعارتمامیــتارضــیبــدون
قبولواعالمصریحوبیقیدوشرطحقوقملیدرایران
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کاربردیجزتبدیلشدنشانبهایدئولوژیسرکوبواشغالگری
نظامیوسرکوبمللندارد.تکرارآنازسویهرگروهیباید
بهعنوانحمایتازرژیمهایسرکوبگروپشتکردنبهمبارزات

خلقهاودرنهایتظهوردیکتاتوریقلمدادگردد.

2.کومهلــهومســئلهفدرالیســمـآلترناتیــوحکومتیدرايرانو
کردستان

اصــولاساســیکومهلــهبــرایبنیادنهــادنجامعــهاینویندر
کردســتان،مشــارکتمســتقیموگستردهووســیعتودههایمردم
درسرنوشتسیاسیشاناست.پارلمانودیگرنهادهایارادهی
مستقیممردمیرا،شرایطوتوازنقوایواقعینیروهایاجتماعی
درهــرمقطــعمعیــنتعییــنمیکند.تمامتــالشمابرایحضور
میلیونــیمــردمدرپیکاربرایکســبحقوقخویشاســتودر
فردایحاکمیتمردمیتنهاتضمیندستاورهایمبارزاتمردم،
مشــارکتوســیعآنــاناســت.حیــاتکومهلهباآگاهــیوحضور

دائمیمردمگرهخوردهاست.
آلترنایتومابرایآيندةايرانيکنظامفدرالوبرایکردستان
نيــزحکومــتفدرالکردســتاناســتکهتماممناطقکردنشــین
غــربایــرانرادربــرمیگیــردوبرمبنایدمکراســیپارلمانی
سازمانمییابد.فدرالیسمیکقرارداداجتماعیاستوشرایطی
ازتــوازنقواســتکــهدرآننیروهــایمختلــفتــوانوامــکان
خــودرابــرایتثبیــتنوعیازهمزیســتیبهنمایــشمیگذارند.
فدرالیسمتاآنجاکهبهخواستونیازنیروهایمترقی،ملتهای
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دربندومردمانمحرومجامعهبرمیگردد،بهدستآوردنحدودی
ازآزادیملی،دمکراســی،جغرافیایملی،اقتصادوامکانامنیت
سیاســیاســت.لذااصولناظربرفدرالیسمبایدمنطبقبابافت
تاریخــی،اجتماعــی،سیاســیفرهنگیوجغرافیایملیتهاروشــن

وتعریفگردد.
مــااعــالممیداریــمکــهمبنــایهمزیســتیآزادانــهومشــارکت
داوطلبانــهدربنیادنهــادنایرانــیآزادودمکراتیــکوفدراتيــو

بایداحکامذيلباشند:
1.بــهرسميتشناســیآزادیوحــقملتهــایداخــلايــراندر
تعیینســرنوشــتخویش،چهبهلحاظتشــکيلدولتمستقلملی
خودوچهبهلحاظتعيينســاختارسياســی،فرهنگیواقتصادی

محدودةايالتیخود؛
2.مشــارکتدرتعييــننظــامسياســیمربــوطبــهکلايــرانو
پــسازتشــکيلآندرپروســةسياســتگذاریوقانونگــذاریکل
کشــوربراینمونهازطريقايجاديکمجلسســنابهنمايندگی

ازايالتهایکشور؛
3.تفکيکوتقسيمافقیوعمودیقوا)ازسويیبيندوسطح
فــدرالوايالتهــاوازســوييديگــربيــنقــوةمقننــه،اجرائيهو

قضايیدرسطحفدرالودرايالتها(؛
4.الغــایتقســيماتکشــوریواســتانیتبعيضآميــزکشــورو
پيريــزیمجــددآنبــرمبنــایخواســتوارادةشــهروندانآن
مناطقبراســاسپذيرشحقتعيينسرنوشــتسياســیاکثريت
ملــیدرآنهــا،تضميــنحقــوقوصيانــتازاقليتهــایملــیو

همچنينحقوقشهروندیهمةساکنانآن؛
5.تقســيمدرآمدســاالنةخالصفدرالایرانازســوييبر
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اســاسدرصدآمارجمعیتیوازســویديگربراســاسدرجة
عقبنگهداشتهشــدگیاقتصــادیوفرهنگیبينایالتها؛همچنين
ايجاد“صندوقهمبســتگی”مشــترکبينايالتهاودولتفدرال
بــرایکمــکبــهمناطــقوايالتهــایتوســعهنيافته)معنیاصلی
فدراليسم“همبستگی”میباشدوهدفازبنيانگذاریآنبايد
ازجملــهتأميــنفرصتهاوامکاناترشــداقتصادیواقتصادی
همســانوبرابــردرپهنــةايــرانباشــد(؛قائــلشــدنحــقاخذ

مالياتوبرخورداریازديگردرآمدهابرایايالتها؛
6.تعييــنيــکمرجــعداوریبــرایحــلوفصــلاختالفاتبين

دولتفدرالوايالتهاويابينايالتها؛
7.برقرارینظامانتخاباتینسبيتی)هرحزبوائتالفسياسی
رویکاربيايد،نبايدتغييریدرمشــارکتدرصدیســخنوران
مليتهایايرانیدرحاکميتفدرالوايالتیداشتهباشدواين

بايددرقانوناساسیفدرالوايالتیتضمينگردد(؛
8.پخــشاداراتوارگانهــایفــدرالمرکــزیدرکلايــرانو
ايالتهاوسهميهبندیمناصبوپستهایفدرالبينسخنواران
مليتهایايرانیبراساسدرصدجمعيتیآنهاوتوجهبیشتر
درايــنخصــوصبــهســودمليتهایغيرفارسايرانوبهســود

زنانکشورجهترفععقبماندگیتاکنونیبرآنها؛
9.تضميــنســاختارفــدرالدرقانــوناساســی،قائلشــدنحق
جدايیدرصورتلغويازيرپاگذاشــتنآن،قائلشــدنحقوتو
بــراینمايندگــیخلقهایايراندرصورتتغييربندهایقانون

اساسی؛
10.تضمينرســمیوملیوهمارجبودنتمامزبانهایايرانی
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)فارسی،کردی،آذری،بلوچی،ترکمنی،عربی(برایارگانهای
فــدرالدرقانــوناساســیوتضميــنحقوقزبانــیوفرهنگیدر
پهنــةايــرانبــرایکلشــهروندانکشــوردر“قانــونزبانهــای
ايــران”،برچيــدناجبارآموزش“زبانمشــترک”)هرشــهروند
ايرانیهرجایکشــورکهباشــدمکلفبهيادگيریدوزباناز
زبانهایايرانیمیگرددـزباننخســتزبانآموزشــیواداری
ورسمیايالتمحلسکونتخواهدبودوزباندوماختياری(؛
11.پذيرشسکوالريسمواصلجداییکاملدینوايدئولوژی
ازدولت،برچيدنرسمیياغيررسمیبودنهرگونهدينومذهب
وآئينــیدرقانــوناساســیفــدرالکشــوروتضميــنبیطرفــی
مطلــقنظــامفــدرالدرامــرارزشهــایدينــی،مذهبــی،آئينیو

ايدئولوژيک.


جمهوریفدرالکردســتانکهســاختارسیاســیوحکومتیمورد
نظرماستمبانیوارزشهایمنشورجهانیحقوقبشرونظام
دمکراتیــکراکــهدرایــنبرنامــهآمــدهاســت،بهعنــواناصول
بینادیخودبهرسمیتشناختهوخودرابراینهادینهکردنآن

ملزمومتعهدمیداند.

3.کومهلهوجنبشکارگریوجنبشهایاجتماعی

بــاتحــوالتکردســتانکــهبیــشازگذشــتهبــهســویجامعــهای
مدرنتــروامروزیتــرگامنهادهاســت،جنبشهــایاجتماعیدر
عرصههــایگوناگــونبــهواقعیتیمســلمتبدیلشــدهاند.وجودو
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رشــدجنبشهــایمدنــیواجتماعــیچشــماندازپررونقتــریرا
نویــدمیدهــد.ایــنپدیــدهکهحتیدرســال57چنــدانامکان
بــروزوشــکلگیرینیافتــهبود،رفتــهرفتهبخشمهمیازحیات

سیاسیکردستانرابهخوداختصاصدادهاست.
جنبشکارگرانوحرکتهایاعتراضیوپدیدارشدنشماری
بــهعنــوانفعالیــنکارگری،جنبشاجتماعــیکارگرانراگامی

بهپیشبردهاست.
جنبشزنانبخشوسیعیاززنانتحصیلکردهوآزادیخواهرا
بهصحنهمبارزهبرایرهاییکشــاندهاســت.حضورزنانمبارز
درعرصهسراسریوحتیجهانیبهجنبشزنانکورددامنه،

قدرتوظرفیتفزونتریبخشیدهاست.
جنبــشدانشــجویانکــوردوحضــورموثــرآنــاندرمبــارزات
دانشــجوییدردانشــگاههایایران،وجودوپاگرفتندههانشریه،
گاهنامــه،وبــالگو.....توســطآنــان،خودبهجنبشــینوینمبدل

گردیدهاست.
جنبشهایمدنیدر“انجیاو”ها،تشکلهایادبی،انجمنهای
محیطزیست،دفاعازحقوقبشروزندانیانسیاسیوحضور

جوانانو....تبلوریافتهاست.
ایــنجنبشهــایاجتماعــیجامعهکردســتانراســازمانیافتهتر،

مدرنتر،سیاسیتروپیچیدهترساختهاست.
غنــابخشــیدنومشــارکتدرســازماندادنایــنجنبشهــااز
اساســیترینوظایفکومهلهدرکردســتاناست.رسالتکادرها،
فعالینواعضایکومهلهدرکردستانهمکاری،تقویتوگسترش

اینجنبشهاست.
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عدمتبدیلاینجنبشهابهتریبونتبلیغاتحزبیوبهرسمیت
شناختناستقاللآنان.

جنبشهــایاجتماعــیدرکردســتانکــهتحتتاثیــرجنبشملی
وسیاســیعمومــیهســتند،نیــازبههمــکاری،هماهنگــیوپیوند
مبارزاتیمشــترکیدارند.جنبشهایاجتماعیمیتوانندســیمای

جنبشملیرابیشازپیشمدرنترودمکراتیکترکنند.
کومهلهخودراحزبجنبشهایاجتماعیمیداندواساساتوان

ووزنسیاسیخودرادرگسترشاینجنبشهامیبیند.

سیاستمادرقبالمبارزاتکارگریکردستان

درکردســتانپــسازبهمــن57شــاهدمبــارزاتکارگــریو
تشکلهایکارگریوفعالینآنهستیم.هرچندپیدایشآنانبه
پــسازدورهاصالحــاتارضــیدرایرانبرمیگرددودرادبیات
آندورهمنعکسشدهاست.اماحملهرژیمبهکردستانوشکل
گرفتــنمقاومــتمردمــیعلیــهآنوبرپاییجنبشمســلحانهتمام
اشکالدیگرمبارزهمنجملهمبارزاتکارگریراتحتتاثیرخود

قرارداد.
اکنــونمبــارزاتکارگریدرکردســتانبهصــورتپراکندهدر
مناطقــیازکردســتانوجــوددارد.برنامهاســتراتژیکرژیمهای
حاکــمدرایــرانوبــهویژهدرســهدههیاخیرتوســطجمهوری
اســالمیبــرایغیرصنعتــینگهداشــتنکردســتانوممانعــتاز
اجــرایهــرپــروژهوســرمایهگذاریکالن،ضرباتبالواســطهای
رابــرشــکلگیریوقــوامجنبــشکارگــرانکردســتانبهعنوان
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یکطبقــهبرجایــیگذاشــتهاســت.اگرچهگســترشارتباطاتو
صعودمجددجنبشسندیکاییدرایرانبهبرجستگیمبارزات
کارگریدرکردستانیاریرساندهاست،امااینمبارزاتهنوز
نیــازبــهقوامگرفتندرونیخودورهبرانکارآمدوسراســری
درکردســتاندارد.شــناختدرســتمراحلمبارزهکارگریو
موقعیتووزناجتماعیوسیاســیکارگراندرکردســتاندر
هدایتمبارزاتکارگریبرایکســبمطالباتروزانهوتثبیت

حقوقانسانیخودنقشتعیینکنندهایدارد.
کومهلــهحــزبســازمانده،پشــتیبانومدافعمبــارزاتکارگران
کردســتاناســت.برایســازمانیابیوســیعوتقویتوزنجنبش
کارگریدرتوازنسیاســیواجتماعیجامعهکردســتانتالش
میکنــد.حضــورفعاالنــهومشــارکتدرمبــارزاتکارگــریو
حمایتازتالشفعالینبرایایجادتشــکلهایمســتقلکارگری

ازوظایفتعطیلناپذیرماست.

کومهلهوجنبشزنان

بادگرگونیهایعمیقاجتماعیدرکردســتان،موقعیتزندر
اینجامعهعلیرغمحاکمیترژیمزنستیزجمهوریاسالمی،به
ســطحیباالتر،اجتماعیتر،سیاســیترووزینتریچهدرجنبش
ملــیدموکراتیــککردســتانوچهدردروناحــزابارتقایافته
اســت.دربهمن57موقعیتسیاســیواجتماعیزنبهســرعت
تغییــرکــرد.کومهلــهدرکردســتانبیــشازهرجریانسیاســی
دیگریبهحزبرهاییزنانوحزبمدافعحقوقزنانشناخته
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شــد.حضوروســیعزناندرفردایتحوالتسیاسیبهمنماه57
درکردســتانوســپسمشــارکتوســیعوقهرمانانهایننسلدر
ایــنجنبــشوبــهویــژهدرصفــوفکومهله،بهجنبشکردســتان
جلوههایانســانیتروبرابریطلبانهتریداد.زناندرکردســتان
درسنگرهایمقاومتمسلحانه،درزندانهاومیادیناعدامودر
راهپیماییهاوتشکلهاینوینیکهپدیدارمیشدند،درخشیدند

وبرایهمیشهبرگیپرافتخاربهتاریخاینملتافزودند.
اکنــونزنــانبــهمراتــبخواهــانموقعیــتبهتروبــاثباتتری
هستند.حضورزناندرعرصههایاجتماعیوسیاسیوفرهنگی
وادبیودردرونتشــکلهایخودجوشوخودســاختهومستقل
درکردســتانبــهایــنپدیدههاغنابخشــیدهاســت.پدیدارشــدن
چهرههــایگوناگــونادبــی،سیاســی،اجتماعیوعلمــیزناندر
کردســتانوچشــماندازگســترشآن،بــهموقعیــتزنــاندراین
جامعهدرشرایطکنونیودرآیندهوزنسنگینتریخواهدداد.
حضورنسلیاززنانمبارزکردستاندرمبارزاتسراسرزنان
درایــرانوهمچنیــندرابعــادیبینالمللینشــانازآنداردکه
جنبشفمنیستیوبرابریطلبانهزناندرکردستانگستردهترو
نیرومندترشدهاســت.اینشــرایطبرایکومهلهفرصتهاینوینی
خلقمیکندکهباتوانوظرفیتواعتمادبهنفسبیشتریبه

اندیشههایبرابریطلبانهوانسانیومترقیدامنبزند.
کومــهلــهجنبــشزنــاندرکردســتانرابخشــیازجنبشهــای
اجتماعیمیداندکهدردورهکنونیامکاننشــوونمایافتهاند.
کومهلهازاینجنبشبهتمامیحمایتمیکندوشکوفاییجنبش
زناننشــانگویاییازدرســتیسیاســتوجهتگیریکومهلهدر
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تحوالتســال57ومتعاقبآندرکردســتاناســت.خوشبختانه
ایــنفرهنــگدرکردســتانروزبــهروزروبــهگســترشاســت.
زنــانعرصههــایاجتماعــی،سیاســیوعلمــینوینــیراتســخیر
میکننــدودرمیــاناحــزابودررهبــریسیاســیآنــاناز
موقعیتمناســبتریبرخوردارند.برتارکجنبشکنونیزنان
درکردســتان،بیــشازدودهــهپایــداریزنــانمبــارزوچپو
سوسیالیســتکردســتانکهبخشاعظمآناندرصفوفکومهله
جنگیدنــد،درزندانهــا،درتشــکیالتهایمخفــیودرصفوف

پیشمرگانکومهلهمیدرخشد.
ماخواهانبرابریزنومرددرهمهعرصههاوشئوناجتماعی،
کاری،سیاســیوخانوادههســتیم.ماخودراپشــتیبانومدافع
جنبــشزنــانبرایتأمینحقوقیکســانبامردانمیدانیمودر
تقویــتاینمبارزهمیکوشــیم.هرنوعتبعیــضوآپارتایدقانونی
وشــرعیجمهوریاســالمیعلیهزنانغیرانســانیاســتوباید

ملغیگردد.
ماخواهانبرقراریمکانيسم“تبعيضمثبت”برمردانبهسود

زنانجهترفعنابرابريهاهستيم.

4.کومهلهواستراتژیسوسیالیستیوگسترشدمکراسی
)سوسیالیسمدمکراتیک(


کومهلهحزبچپوسوسیالیستیمردمکردستاناستکهبرای
رهاییازاستثماروبردگیانسانبهدستانسانپیکارمیکند.
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پیریزیارزشهایسوسیالیســمدموکراتیکوتالشبرایتحقق
آنراازوظایفاصلیخودمیداند.

هــدفنهایــیمامشــارکتدربرقراریسوسیالیســمیمبتنیبر
دمکراســی،عادالنهوسرشــارازهمبستگیوهمزیستیوبرادری

میانانسانهاوایجادرفاهدرزندگیآناناست.
تــوازننیــروواوضاعسیاســیمنطقهوهمچنینواقعیاتنشــان
میدهندکهکردســتانایراندرآســتانهتحولسوسیالیســتیویا
رهایــییافتــنازچنگکلیهآثارمنفیســرمایهداریقرارندارد.
کومهلــهبــادرکاینمهمدرشــرایطکنونــیمیتوانداولویتهای
جریــانسوسیالیســتیرابــازتعریــفکــردهواجــازهندهــدبار
دیگــروعــدهبهشــتموعــود،کومهلــهراازپرداختــنبــهمســائل
واقعــیوحقیقــیوکنونــیجامعــهاشغافلســازد.مــاباتاکید
بــراصالحــاتعمیقاقتصادیوسیاســیبــرایعدالتوبرابری

اجتماعیمیکوشیم.
مابهعنوانیکحزبکردســتانیچپوسوسیالیســتخودرا
دوســتومتحــدوهمپیمــانجریاناتسوسیالیســتوعدالتخواه
ســایرملــلدرایــرانوجهــانمیدانیــم.کومهلــهازهــرجنبــش
حقطلبانــهدرجهــانبــرایرســیدنبــهحقخویشپشــتیبانیو
حمایــتمیکنــدودرپــیآناســتکــهبــاایــنجنبشهــاتماس
گرفتهوباآنانرابطهبرقرارکردهوازتجربیاتواندوختههای
آنانبرایتقویتجنبشکردستاندرسطحداخلیوبینالمللی

بهرهگیرد.
کومهلــهدرکردســتانمبــارزهبرایرهاییازســتمملیتاایجاد
دولتمســتقلملیراحقمســلماینمردممیداندووظیفهخود
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میداندبرایبهپیروزیرساندناینمبارزهعادالنهبرنامهریزی
نمــودهومجدانــهتــالشنمایــد.مامیکوشــیمفرهنــگحقتعیین
سرنوشــتراچهدرمیانمردمکردســتانوچهدرمیاندیگر
خلقهــایایــرانرواجدهیــموایــناصــلدمکراتیــکوبرابــری
طلبانهدرموردمسئلهملیرابهفرهنگیهمگانیتبدیلنماییم.
ازنظــرمــاکردســتانایــراندرشــرایطکنونــینــهفقــطدر
آســتانهایجادیکآلترناتیووحاکمیتسوسیالیســتیقرارندارد
بلکــهســرکوبگریدههاســالهوممانعتازپیشبــردنپروژههای
کالناقتصــادیوچپــاولوغــارتســرمایههایطبیعیومعادن
کردســتانایــنجامعــهراهمــوارهدرمرحلــهعقبماندهتــریبــه
لحــاظاقتصــادینگهداشــتهاســت.بهزبــاندیگر،لغــومالکيت،
رقابــتوکالاقتصــادســرمایهدارینمیتوانــددردســتورکار
امروزهوفوریماقرارگیرد.درشــرایطکنونیمامیتوانیمو
ضروریاســتکهبراصالحاتعمیقاقتصادیپافشــارینموده
وبرزمینههایپیشرفتاقتصادیومناسباتتولیدیعادالنهتری
تاکیدکنیمتاامکانسازمانیابیدمکراتیکوگستردهترمردم،

کارگرانوهمهاستثمارشدگانرامهیاسازیم.
هماهنگی،دوستیوهمکاریبادیگرجریاناتچپ،دمکراتو
آزادیخــواهدردیگــربخشهایکردســتانراامرخودمیدانیم.
دمکــرات و ترقیخــواه،سوسیالیســت نیروهــای همــه همچنیــن
درایــران،خاورمیانــهوجهــانرامتحــدانخــوددانســتهواز
مبارزاتشانبرایایجادعدالتودمکراسیپشتیبانیوحمایت
میکنیــموبــهویــژهدرخاورمیانــهکــهدرشــرفتحوالتجدی
قــرارداردهمگامــیبانیروهایچپودمکراتبهیکضرورت
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امروزینیزتبدیلشدهاست.

پلورالیسمسوسیالیستی

تفــاوتدردیدگاههــاینظریوفکریمیانشــاخههایگوناگون
سوسیالیســتیودیدگاههایسیاســییکواقعیتاســت.پلمیکو
دیالوگســازندهمیتواندبهادبیاتسوسیالیســتیغنابخشــیدهو

آنانرادرمبارزهعینیواجتماعیبههمنزدیکسازد.
درکردســتاننیزاکنونوجودشــاخههایگوناگونیکهادعای
چپوسوسیالیســتیدارندیکواقعیتاســت.اینکهیکجریان
نمایندگیکلجریانچپراکســبکند،بهگذشــتهتعلقدارد.
دادنمــدالچــپبــهخــودودیگــرانرابــهضدیــتبــا“کارگر
وکمونیســم”متهمکــردن،درجریــانسوسیالیســتیوچــپدر
کردستانجزپراکندگیسرمایههایانسانیچنینجنبشیوجز
دامــنزدنبهخصومتودشــمنیوانــزوایاجتماعیجریانچپ

نتیجهدیگرینداشتهاست.
مامعتقدبهپلورالیســمسوسیالیســتیوهمکاریمیانشــاخههای
مختلفچپوسوسیالیســمدرکردســتانهســتیم.ضروریاســت
کــهدیالوگــیمتفاوتازگذشــتهدرمیانجریاناتمدعیچپو
سوسیالیسمبرقرارگردد.“ایسم”هاییکهدرفرهنگچپسنتی
پشتسرهمردیفمیشوندتامخالفانشانرابهآنمتهمکنند،
بایــددورافکنــدهشــودوبــهدیالوگیمتمدنانهومســئوالنهدامن
زد.دیرهنگامیاســتکهاتهامضدیتباکارگروکمونیســمبه
ابزارحذفمخالفینتبدیلشــدهاســتکهمتاســفانهتاریخچپ
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درایرانودرکردستانوبهویژهدردورهمتاخرکنونیمملو
ازآناست.

بلوغفکریونظریوتحکیمپایگاهاجتماعیچپدرکردستان
ازمســیرتالشمشــترکنظریودیالوگســازندهممکناســت.
دورهآتی،چپبانقدعمیقوگسستقطعیازاینبهاصطالح

پلمیکرایجمیتواندزمینههایکارمشترکرافراهمسازد.

درصحنهسیاسیایران


کومهلههمانندهرحزبوجریانچپوانقالبیودمکرات،برای
سرنگونیرژیمجمهوریاسالمیواستقراریکنظامجمهوری
دمکراتیــک،فدراتیــووپلورالیســتیدرایــرانمبــارزهمیکنــد.
کومهلهبهحمایتوشرکتفعاالنهازمبارزاتآزادیخواهیعلیه
رژیماسالمیکماکانادامهخواهدداد.ازهرحرکتومبارزه
تودههایمردموجنبشهایاجتماعی،کارگران،زنان،خلقهای
تحتستم،روشنفکران،دانشجویان،اقلیتهایاجتماعیوجوانان
پشتیبانیکردهوبرایتقویتجنبشآنانتالشخواهدکرد.
کومهلهبهعنوانیکجریانچپوسوسیالیســتیبهسرنوشــت
جریانچپدرایرانعالقمنداستوخواهانبیشترینهمكاری
وهماهنگــیبــاآنــانخواهــدبــود.اگرچهكومهلــهدریكحزب
سیاسیسراسریشركتنخواهدكرداماتقویتجریاندمکرات
وسوسیالیســتیدرایــرانراجزیــیازوظایــفخــودمیداندو
حضــورفعــالسیاســیدرمعــادالتسیاســیایــرانراامــرخود

میداند.
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مــادرایــرانبــرایتقویــتمبــارزاتسراســریعلیــهجمهــوری
اســالمی،معتقــدبــهتشــكیلجبهــهدمكراتیــکمردمــیهســتیم.
گردآمــدنوســیعتریننیروهــایطرفــدارســرنگونیمیتوانــدبــه
جنبشسراســریتوانوظرفیتهاینوینیببخشــد.دراینمیان
تقویــتجنبشهایاجتماعیدمکراســیخواهــی،كارگران،زنان،
خلقهایتحتستمودانشجویانوروشنفكرانبخشیازوظایف

كومهلهخواهدبود.
كومهلــههمچنیــنورودبــههــرائتــالفسراســریدرایــرانرا
مشروطبربهرسمیتشناختنحقوقملیمردمكردستانودفاع

ازمبارزاتدمکراتیکوآزادیخواهانهآنانمیداند.

جنبشکارگریایران

حاکمیتضدکارگریوضدمردمیجمهوریاسالمی،باسرکوب
کارگــران،بازپسگیــریدســتاوردهایقیــامبهمــن،تحمیــلیــک
قانــونکارضدکارگری،دســتگیریهایوســیعرهبرانکارگران
وشــکنجهواعدامآنان،حملهبهاجتماعاتکارگری،ممانعتاز
ایجادتشکلهایمستقلکارگریوتحمیلدشوارترینزندگیبر
خانوادههــایکارگــریممکنگردیدهاســت.امــاجنبشکارگری
ایرانباگذشتزمانبیشازپیشبهجنبشبلوغیافتهمستقل

کارگریتبدیلشدهاست.
طیسالهایاخیرخیزشمجددجنبشسندیکاییدرایرانبا
فعالیتمجددســندیکایکارگرانشــرکتواحدتهرانوحومه
وهمچنینســندیکایکارگراننیشــکرهفتتپه،اوجوتواننوینی
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یافتهاست.شناختنظرفیتوپتانسیلواقعیجنبشکارگریو
قراردادنآندرجایگاهمبارزاتسراسریسرنگونیخواهیدر
ایرانشــرطالزماتخاذتاکتیکصحیحسیاســیاســت.متاسفانه
دردودههگذشتهشاهدبودهایمکهازسویبخشیازجریانات
چــپ،جنبــشکارگــریبــهعنــوانابــزاریدرمجــادالتدرونی
احزابدرآمدهوتوان،ظرفیتوجایگاهواقعیجنبشکارگری

درنظرگرفتهنشدهاست.
کومهلهزحمتکشانکردستانازجنبشکارگریایرانوجنبش
ســندیکاییآنان،ازمطالباتکارگرانبرایافزایشدســتمزدو
حقتشکیلسندیکاواتحادیهوهرگونهتشکلکارگریحمایت
میکنــد.کومهلــهدرعیــنحــالدرپیآنخواهــدبودکهرابطه
مســتقیمیبــاایــنجنبــشورهبرانآندررشــتههایگوناگون
برقرارنماید.ایجاد،تقویتوتحکیمپیوندمبارزاتیمیانجنبش
کردســتانوجنبشکارگریراوظیفهخودمیدانیمودرعین
حالمعتقدیمکهضروریاستکهکارگرانوجنبشکارگری

بهدفاعازخواسترهاییملیکردستانبرخیزند.
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بخشدوم:
دیدگاهکومهلهدرقبالمهمترینمسائلسیاسیواجتماعی

1.ارزشهاومبانینظامدمکراتیک

کومهلــهزحمتکشــانکردســتانعمیقابــهارزشهــایدمکراتیک
پایبنــداســتوبرایتحققیــکنظامدمکراتیکمبارزهمیکند.
مبــارزهبــااســتبداددرهــرشــکلوایدئولــوژیوتوجیهیباید
درصــدرالویتهــایکارمــادرکردســتانقرارگیــرد.فرهنگ
ســازیدمکراتیــک،احترامبهحقــوقفردیوآزادیهایمدنیو
پــرورشنــگاهدمکراتیــکازهماکنــوندرمناســباتخانوادگیو
دراجتمــاعودرهــرتشــکلیمســتلزمکارمــداوماســت.بهویژه
اینکهدرســهدههگذشــتهجمهوریاســالمیباتمامتوانمادی
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ومعنــویخــودپایمالکــردنحقوقوآزادیهــایفردیرادامن
زدهوبــهطــورسیســتماتیکابتــکاراتفردیوخالقیتوشــور
واســتعدادهارادرهمشکســتهوســرکوبکردهاســت.فرهنگ
ســازیدمکراتیــکاعتمــادبــهنفــسراباالمیبــردوارزشهای

انسانیرارواجمیدهد.
کومهلهاصولشــناختهشــدهنظامدمکراتیکرابهعنوانشرط
الزماســتقراردمکراســیوبنیادگذاشــتنچنیــننظامــی،مــورد
حمایــتقــراردادهوبــرایآندرجامعــهکردســتانمبارزهمی

کند.ایناصولعبارتنداز:
1.نظــامسياســیکردســتانايــرانيــکجمهــوریدمکراتيــک

پارلمانیمبتنیبردولتقانونمدارورفاهخواهدبود.
2.اينحاکميتايالتیازقانوناساسیخودبرخوردارخواهد

بود.
3.قوایمقننهواجرائيهوقضائيهازهمتفکيکخواهندبود.
4.نظامچندحزبیوپلوراليســمسياســیبنيادســاختارسياسی
کردســتانراتشــکيلخواهــدداد.تبعیــتاقلیــتازاکثریــتو
آزادیکاملفعالیتسیاسیبرایاقلیتواپوزيسيوندرجامعه

تضمينخواهدگرديد.
5.حــقرایهمگانــی،برابــرومخفــیبــرایتمامافــراد)زنو
مرد(باالتراز16سالوحقانتخابشدندرهرنهادوارگان

ملیـمنطقهایوسراسری.
6.نظــامانتخاباتــینســبيتیخواهــدبــودواقليتهــایملــیدر
کردســتاننيزدرادارةسياســیکردســتانســهيمخواهندشد.
انتخابــاتعمومــیوسراســریومنطقــهایدریــکپریودزمانی
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مشــخصانجامخواهدپذيرفت.محدودیتزمانیبرایهردولت
انتخابــیدرنظــرگرفتــهخواهــدشــد.پریــودزمانــیمعینبرای
هردولتوهرانتخاباتیبایددرقانوناساســیبهروشــنیبیان
گردد.اینپریودزمانیمناسبازنظرما4سالخواهدبود.

7.صيانتازاقليتهاوحقوقشهروندیشهروندانغيرکرد
درکردستانتضمينخواهندشد.

8.درخودمحدودةکردســتاننيزفدراليســموتمرکززدايیدر
پيشگرفتهخواهدشدوهرواحدمنطقهاینيزازدستگاههای
اجرايیخودبرخوردارخواهدبود.شــهرهاازشــورا)پارلمان(
خــودبرخــوردارخواهنــدگرديــد.ارگانهایفــدرالهمدريک
منطقةمعينمتمرکزنخواهدشدوبهويژهبهشهرهایکوچک

ومناطقمحرومانتقالدادهخواهندشد.
9.آزادیهــایسیاســی،آزادیبیــان،اجتماعــات،آزادیایجــاد
تشــكلسیاســیوصنفــی،آزادیچــاپونشــر،آزادیاحــزاب،
آزادیمذاهب،برپاییآزادانهســمینارهاوكنفرانسهایسیاســی
واجتماعی،آزادیتغییرمکانواشــتغال،بخشــیازمبارزاتما
رابرایرسیدنبهجامعهایآزادودمكراتیكتشكیلمیدهد.
10.برابــریکامــلزنومــرددرکلیــهشــئونخانوادگــی،
اجتماعــی،سیاســیوفرهنگــیدرپيــشگرفتهخواهدشــد.تمام
قوانينقضايیزنســتيزانةکنونیبرچيدهخواهندشــدوبرابری
کامــلزنــانومــردانبــراینمونــهدرامــورازدواج،طــالق،حق

حضانتفرزندان،ميراث،مجازاتبرقرارخواهدگرديد.
11.برابــریحقوقــیکلیهشــهروندانمســتقلازنــژاد،ملیت،
مــراموعقیــده،اعتقــادبــهمذهــبیاعدماعتقــادبههیچ
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مذهبی،جنسیت،رنگپوستوغیرهتأمينخواهدگرديد.
12.سکوالريسموجداییکاملدینازدولتيکیازستونهای
اصلــینظــامسياســیايالتفدرالکردســتانراتشــکيلخواهد

داد.
13.حفــظمحيــطزيســتوسياســتگذاریبراســاسآنيکی

ديگرازمؤلفههایسياستدرکردستانخواهدبود.

کوتاهسخن:جمهوريت،فدراليسم،دمکراسی،سکوالريسم،دولت
رفــاه،دولــتقانون،تفکيکقوا،حقتعيينسرنوشــتملیمردم
کردستان،تضمينحقوقاقليتهایملیوحقوقشهروندیهمة
ساکنانمردمکردستاناصلیترينبنيادهاینظامسياسیايالتی

کردستانايرانخواهندبود.

2.دربارهبیانیهجهانیحقوقبشر

كومهلهحامیوپشتیبانجنبشحقوقبشراستوالتزامخود
راازبیانیهجهانیحقوقبشــراعالممیدارد.دركردســتانبه
ویژهشــكوفاییفرهنگی،رشــدارزشهایانسانیودمكراتیكو
عدالتخواهانهازمسیرتامینواحترامبهحقوقفردیتكتك
آحــاداجتمــاعمیگــذرد.دردودههاخیرباالرفتنتوقعاتبرای
دستیابیبهحقوقوآزادیهایفردیوتالشبرایکسبهویت
واعتبارفردیدراجتماعبهرشدوشکوفاییجامعهکردستان
وسیعایاریرساندهاست.لذاکومهلهبیانیهحقوقبشروضمائم
وملحقاتآنراپذیرفتهوبرایپیشبردآنتالشمیکند.
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تامینبهداشتعمومی،مسكن،آزادیبیان،آزادیمذهب،تامین
كاروبرخــورداریازهمــهامكانــاتزندگیورفاهاجتماعیحق
هرشهروندیاست.تامینآزادیهایفردیوتالشبرایتدارک
نیازهایزندگیهرشــهروندیکیازمبانیسیاســیواستراتژی

کومهلهاست.

3.دربارهرژیمجمهوریاسالمی

رژیمجمهوریاســالمییکرژیمضدمردمیوضدآزادیاســت
کهباحاکمیتیکاســتبدادمذهبیوپلیســیمانعاساســیبرای
بنیادنهادنجامعهایدمکراتیکوســکوالراســت.اینرژیمدر
میانتنفروبیزاریوســیعمردمودرمیانانزوایبینالمللیبا
خشنترینوبیرحمانهترینسیستمپلیسیودیکتاتوریمذهبیبه

حاکمیتخودادامهمیدهد.
پیآمدهــایحاکمیــترژیــماســالمیدرتاروپودایــنجامعهوبه
طــرزنگرانکننــدهایبــراینســلهایآینــدهخودرانشــانداده
اســت.اقتصــادیویــرانومصرفــیکهدرآنتولیدوشــکوفایی
ملــیوکاریابــیورشــدصنعــتمفهومواقعیخودراازدســت
دادهانــدوبیــکاریوســقوطمراکزتولیــدییکیپسازدیگری
ارمغــانجمهوریاســالمیاســت.ایرانتحــتحاکمیتجمهوری
اســالمیبهورطهانحطاطاخالقیواجتماعیوسیاســیکشــیده
شدهاست.اینرژیمتداومخودرادرناامنی،دلهرهواضطراب

دائمیاکثریتعظیممردممیداند.
کارگران،زنان،مللتحتستم،دانشجویان،روشنفکرانوجوانان،
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تحتحاکمیتایننظامدرنبردوپیکاردائمیبســرمیبرند.
هرگامازپیشــرویحاصلمبارزاتیســختوخونینوازجان

ومالگذشتنمبارزاناست.
درعرصهبینالمللیجمهوریاسالمیبهرژیمضدزن،پایمالگر
حقوقبشروحامیتروریسموتقویتکنندهدستجاتمزدورو
مسلحبرایگسترشناامنیدرمنطقه،جهانونهایتامعاملهو

سوداباآنانشناختهشدهاست.
حاکمیــتجمهــوریاســالمیبیشازپیشســایهفقــر،بیکاری،
ناامنی،نابسامانیاجتماعیوهمچنینسایهجنگراگسترانیده

است.
جمهــوریاســالمیمانــعاساســیرشــدوشــکوفاییوآزادیو
امنیــتاجتماعــیدرایــرانومنطقــهاســت.برچیــدنایــننظام
مســتبدمذهبیودیکتاتوری،شــرطگشــایشواقعیدرزندگی

مردماست.
کومهلهدرتالشاستتاباهماهنگیباهمهینیروهایچپو
دمکراتمبارزاتسراسریرادرایرانتقویت،هماهنگومتحد

کردهودرمسیرسرنگونینهاییاینرژیمهدایتکند.

4.کومهلهومسئلهمذهب

کردســتانجامعهایســتکــهدرآناعتقــادبهدمکراســی،صلح،
انساندوســتیوآزادیومقاومتدربرابرزورگوییریشــههای

بسیارعمیقیدارد.
کومهلــههمــگامبــاایــنریشــههایاصیــلدرکردســتاناعــالم
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میکندکهحزبیآزادیخواه،سکوالروطرفداروسیعتریننوع
دمکراســیاســت.ماخواهانجداییکاملدینازدولتهســتیم.
اعتقادبهدینیاعدماعتقادبهآنامرخصوصیانسانهاســت.
اختیــاریــاعدماختیارهردینیبرایهرفردیآزاداســت.دولت
فــدرالکردســتانبههیچمذهبمشــخصیکمــکنمیکند.لهیا
علیههیچدینیبهنفعمذهبیادینخاصیحقاستفادهازابزار

وامکاناتدولتیاعطانمیکند.
آموزشبهنفعیاعلیهمذهبودینخاصیازسیستمآموزشی
حذفمیگردد.دولتفدرالکردستانبایددراینموردکامال
ســکوالرعملکند.آموزشوترویجمذهبامرنهادهاومراکز
مذهبیدرجامعهاست.همانطورکهتبلیغوترویجالمذهبینیز
نهامردولت،بلکهامرنهادهاییاستکهبهاینمنظوردرجامعه
شــکلمیگیرنــد.نهادهــایمذهبــیوغیرمذهبیتنهــاازکمک
مالیهوادارانوهواخواهانشانبهرهمیبرندوحقاجرائیاتدر

جامعهبهنفعخودراندارند.

5.دربارهاعتیادوموادمخدر

دوميلیــونمعتــادحرفــهایوســهونیــمميلیــونمصرفکننــده
غیرحرفهایموادمخدرجامعهمعتادینایرانراتشکیلمیدهند.
کردستانسهمفاجعهباریازاینآماررابهخوداختصاصداده

است.
تشــویقپدیــدهاعتیاددرکردســتانیکــیازترفندهایحکومت
اســالمیاســتکهازطریقآنبهخنثیســازیپتانسیلوظرفیت
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عظیممبارزاتیمردمکردستاندستزدهاست.نهادهایامنیتی
رژیمدرکردســتانمســئولاجراوپیشبرداینسیاستویرانگر
درکردســتانهســتند.ســرانرژیــمخــودازگســترشنقشــهمند
اعتیــادپــردهبرداشــتهاند.اســتاندارکردســتاندردهــهی70
شمســیکهاکنوندربیترهبریســمتمشــاوریمورداعتماد
راداراســت،بااعالماینکه“منموفقشــدماســلحهراازدست
جــوانکــورددرآورموزرورقراجانشــینآنســازم”سیاســت
شــوموویرانگرحاکمیتاســالمیرادرکردســتانبرمالکرد.
اکنــوننزدیــکبــهدودهــهازاینپروژهمیگــذرد.پروژهایکه
ازیکطرفاضمحاللوشکستجنبشکردستان،فرونشاندن
شــور،رزمندگیوآزادگیرانشــانهرفتهاســتوازسویدیگر
انحطاطاخالقی،روحیوفروپاشیخانوادههارامدنظردارد.
کومهلهپروژهشوموگستردهاعتیادوموادمخدرراکهتوسط
جمهوریاســالمیونقشــهمندوسیستماتیکدرکردستانپیش
بردهمیشــود،یکیازموانعمهمبرســرراهجنبشرهاییملی
وآنرایــکلشکرکشــیدیگــررژیــمعلیــهمــردمکردســتانو
جنبشآنمیداند.باتمامتوانخودباآنبهمقابلهبرخواســته
وتالشخواهدکردکهعلیهاینپدیدهویرانگرواینسیاست
ضدمردمیرژیموعوارضوعواقبگســترشاعتیاد،ابتکارات
مردمیرادرکردستانتقویتکند.هماکنوندراغلبشهرهای
کردســتانحرکتهــایخودجــوشوتشــکلهایگوناگــونبرای
ممانعتازگســترشاعتیادبهوجودآمدهاســت،تشــکیالتهای
کومهلهدرسرتاســرکردســتاناینتشــکلهاراتقویتوبخشــی
ازکارووظایــفخــودرابــرایبرانگیختنحرکتمردمیعلیه
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شبکههایپخشموادمخدرکهمنشأهمهآنانبهعواملومراکز
بهویژهامنیتیرژیمبرمیگردد،اختصاصخواهندداد.


6.درمخالفتباجنگوسالحهایكشتارجمعی

تداومجنگهادرگوشهوكنارجهان،لشكركشیهاینظامیبه
كشــورهایمختلفتحتهربهانهایوتالشهایاینكشــوروآن
كشوربرایدستیابیبهسالحهایكشتارجمعیواتمی،یكیاز
معضالتپیچیدهومشكلآفریندرجهانكنونیاستكهناامنی،
جنگ،كشتار،آوارگیوبیخانمانیمردمانراتداوممیبخشد.
كومهلهازخواستجامعهجهانیوافكارعمومیبرایپایاندادن
بــهجنــگ،لشكرکشــینظامــیوتولیدســالحهایكشــتارجمعی
واتمــیحمایــتمیكنــد.خلــقکورددرهرچهــاربخشآندر
قرنگذشــتهبیشــترینلطمهراازجنگولشكركشــینظامیو
ســالحهایشــیمیاییوكشــتارجمعیدیدهاســت.بنابراینبرای
ملتیكهخودقربانیجنگ،بمبارانشیمیاییوسالحهایکشتار
جمعیاست،خواستپایاندادنبهتولیدسالحهایکشتارجمعی

یكخواستواقعیمیباشد.
ماازجنبشخلعســالحعمومیاتمیوســالحهایکشــتارجمعی
دفاعمیکنیمتابرایهمیشــهخطرجنگاتمیوكشــتارجمعی

ازسرجهانیانبرداشتهشود.

7.دربارهحقوقوکارکودکان
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اســتثمارکــودکان طــیحاکمیــتجمهــوریاســالمیکارو
ابعــادیگســتردهوبــهشــدتغیرانســانیبــهخودگرفتهاســت.
وجــوددههــاهــزارکــودکدررشــتههایکاریکــهحتــیبرای
بزرگســاالنطاقتفرساســت،نشانازاستثمارشدیدیداردکه
آیندهنســلنوینرابهمخاطرهانداختهاســت.افزایشکودکان
کارکــهبــرابعــادآنمــدامافــزودهمیشــود،نشــانازوضعیت
وخیــمخانوادههــایکارگــریوزحمتکشداردکهطیحاکمیت
جمهوریاســالمیفقر،بیکاریونامالیماتدرونیآنانابعادی

هولناکونگرانکنندهیافتهاست.
اینوضعیتپدیدهکودکانخیابانیرابدنبالداشــتهکهدر
اغلــبشــهرهایبــزرگایــرانموجمیزندوهرروزهگســترش
مییابــد.پدیــدهکــودکانخیابانیبهطرزبرجســتهایحاکمیت
ضدکارگریوضدانسانیجمهوریاسالمیرادرخودمنعکس
میکند.وجوددههاهزارکودکخیابانیکهروزانهدرخیابانها
ومیادینکاروخرابههاوویرانههاسرگردانندوشبانهطعمگان
باندهــایگوناگــونمــیشــوند،ماهیتحاکمیتســیاهجمهوری

اسالمیرابیشازپیشنمایانمیسازد.
مقابلــهبــاایــنوضعیــتومقابلهبــاکارکودکانالزماســتاز
همینامروزدردســتورکارهمهینهادهاوتشــکلهاواحزاب

سیاسیقرارگیرد.لذاماخواهانآنیمکه:
الف(کارکودکانزیر16سالممنوعاعالمگردد.
ب(پرورشگاهبرایکودکانبیسرپرستدایرگردد.

ج(حکومتفدرالکردستانکودکانخیابانیراتحتسرپرستی
خودگیردوآموزشوتحصیلآنانراعهدهدارشود.
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د(مــابیانیــهجهانیحقوقکــودکانراپذیرفتهوبرایاجرای
آندرکردستانتالشمیکنیم.

8.تحصیلوآموزشاجباریورایگان

مسئلهتحصیلوآموزشزیربنایساختمانجامعهیآیندهاست.
لذاازنظرما:

-1تاســن16ســالگیتحصیلوآموزشبرایهمگاناجباری
ورایگاناست.

-2بــرایرفــعتبعیــضدرآمــوزشوتحصیلمــدارسانتفاعی
بایدبرچیدهشود.

-3هزینــهتهیــهکتــابومــواددرســیبــهعهدهدولتباشــد.
شــهریههایســنگیندرمــدارسودانشــگاههایدولتــیبرداشــته

شود.

9.دربارهتأمیناجتماعیسالخوردگانو...

درکردســتانشــرایطزیســتســالخوردگانوازکارافتادگانو
معلولینوکســانیکهدراثرســوانحگوناگوندچارنقصعضو
شدهاند،فوقالعادهدشوار،طاقتفرساوجانکاهاست.اگرچهدر
ســالهایاخیرتالشهایانســانیقابلتحســینیازســویبرخی
تشــکلهایخودجــوشومســتقلومختــصبهایناقشــارصورت
گرفتهاســت،اماتارســیدنبهفراهمســاختنامکاناتزیســتیو

رفاهبرایآنانراهدرازیدرپیشاست.

68                                  مصوبات کنگره دوازده هم کومه له



کومهلهازاینتشکلهاوازتالشهایارزندهآنانحمایتکرده
ودرراهتقویتوگسترشوپرامکانساختنآنانهمهامکانات
تشــکیالتهایشرادرسراســرکردستانبهکارخواهدانداخت.
ایــنوظیفــهایمهــمبــردوشهمــهیفعالینمدنــیواجتماعیو
سیاســیاســت.حضوردراینتشکلهاوبهعهدهگرفتنوظایف
اختیاریوکارداوطلبانهدرمراکزمخصوصایناقشــاربرای
کمکبهایجادشــرایطزیســتیمساعدتر،بخشجداییناپذیری
ازوظایــفهــرکســیاســتکــهدرراســتایاندیشــهجامعــهای

انسانیپیکاروتالشمیکند.
تامیــنحقــوقاجتماعیســالخوردگانومعلولینونقضعضوها
بایــدبــهروشــنیتعریــفگــرددوازهماکنونبــرایتامینهر

درجهوهرسطحازآنتالشکرد.
مــاخواهــانایجــادخانــهســالمندان،معلولیــنوازکارافتادگان
هســتیم.همــهیخدمــاتبهداشــتیومراقبــتازآنهــابهعهده

دولتاست.

10.درضرورتلغوحكماعدام

مجازاتاعدامبایدازاســاسلغوگردد.اجرایچنیناحكامی
نــهتنهــادركاســتنازجرائــمتاثیــرجــدینداردبلكــههمچون

پدیدهایماقبلتمدنبایدازجامعهبشریزدودهشود.
كومهلــهازلغــومجازاتاعدامحمایتمیكند.راهچارهكاســتن
ازجرائمویاقطعریشهایآندردگرگونیاساسیدرجامعه،
زدودنفقــر،تامیــننیازمندیهــایبشــرامــروزیوگســترش
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دمكراسیوآزادینهفتهاست.
ملــتکــرددرخاورمیانــهبیــشازهــرملتدیگریبــامجازات
وحشــیانهاعداموشــیوههایترســناکوبسیارضدانسانیروبرو

بودهاست..
لغــومجــازاتاعــدامبــرایملتیکهدههاهزارتــنازمبارزینش
رابااینشــیوهمجازاتازدســتدادهاســت،یکخواستواقعی
اســت.بایــدحــسانتقــامجوییرابهتمامیازبیــنبردواجازه

دادهنشودکهاینزخمهاکماکانباقیبمانند.

11.درمخالفتبامجازاتدرمألعام

طــیســهدهــهحاكمیــتجمهوریاســالمی،مجــازاتدرمألعام
بهیكیازقبیحترینابزارحاكمیتاینرژیمتبدیلشــدهاســت.
رژیماسالمیطیاینسهدههازحربهمجازاتدرمألعامبرای
انحطاطوفروپاشیارزشهایانسانیباصرفهزینهایگزاف،
بهشــدتبهرهگرفتهاســت.نوعبشــردرجمهوریاســالمیذاتا
گناهگاراستوآنانیراکهرژیمبرایمیادینمجازاتعلنیگرد
مــیآوردنیــزگناهکارانیهســتندکهبایــددرسعبرتبگیرند.
نتایجوتأثیراتوعوارضمجازاتدرمألعامبرایسالهابعد

ازفروپاشیاینرژیمكماكانباقیخواهدماند.
لغومجازاتدرمألعامرابایدبهیكخواستمحوریوشعار
هــرتجمــعومبــارزهایدرسرتاســرایــرانتبدیلكــرد.قصاص،
مجازاتهــایبدنــی،قطــعاعضــا،سنگســارودیگــرمجازاتهــای

وحشیانهبایدبرایهمیشهملغیگردد.
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12.دربــارهمنابــعطبیعــی،محیــطزیســتوآثــارباســتانی
کردستان

یکــیدیگــرازسیاســتهایرژیماســالمیودیگــرحکومتهای
شونیســتدرایــران،غصــبوغــارتمنابــعطبیعــی،نابــودیو
غارتآثارفرهنگملیوباســتانیوآلودهنمودنمحیطزیســت
مللتحتســتموملتکردبودهوهســت.جمهوریاســالمیبه
اینلحاظنیزگویسبقتراازهمگانربودهاست.ماحراست
ازآثارفرهنگیوباســتانیمردمکردســتانرابخشــیازمبارزه
برایرهاییملیدانســتهوبااینسیاســترژیمهایشونیســتو

جمهوریاسالمیمبارزهمیکنیم.
خــودرابخشــیازجنبــشجهانــیبــرایحفــظمحیــطزیســت
دانســتهوتالشبرایحراســتزیســتمحیطیدرکردســتانرا
امــرخــودمیدانیــم.حضــورفعاالنــهدرتشــکلهایحفــظمحیط
زیســتبایــدبــهعنــوانبخــشجداییناپذیــریازمبــارزاتملی
درکردســتاننگریســتهشــود.ارگانهــایتبلیغــیکومهلــهبایــد
درباالبــردنحساســيتوجلــبتوجــهافکارعمومــیبهاینمهم
برنامهریزیمداومیداشــتهباشــند.معرفیجنبشجهانیحفظ
محیطزیســتوبهرهگیریازتجاربآنانبایدازهماکنوندر

دستورکارماقرارگیرد.
آمــوزشوفرهنگســازیدرحفــظمحیــطزیســترایکــیاز

وظایفحکومتفدرالکردستانمیدانیم.
کردســتانکهدارایآثارباســتانیگرانبهاوتاریخیودیرینی
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اســتطــی30ســالحاکمیــترژیــماســالمیباغارتمــداومو
نابودیروبروبودهاست.جمهوریاسالمیبابرنامهسیستماتیک
دربرهــمزدنونابــودیمراکــزباســتانیدرکردســتانازهیــچ
اقدامیکوتاهینکردهاست.هرچندطیسالهایاخیرحساسیت
وهوشــیارینســبتبــهحفــظآنروبــهافزایــشگذاشــتهوتــا
حــدودیمانــعازآنشــدهاســتکــهجمهــوریاســالمیهماننــد
گذشــتهبــهنابــودیآثــارباســتانیومیــراثتاریخــیوفرهنگــی
کردســتانبپــردازد،بــااینوجودالزماســتکهدرجهتحفظ
ایــنمیــراثگرانبهــاکوشــیدوازهــماکنوناقدامــاتمعینیدر

دستورقرارگیرد.
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بیانهپایانی
کومهلــه دوازدهــم کنگــره

زحمتکشانکردستان
)کنگرهرفرم(
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دراوایــلتیرمــاه1387وروزهــایپایانــیمــاهژوئــنکنگــره
دوازدهــمکومهلــه)کنگــرهرفرم(دراردوگاهمرکــزیکومهلهدر
کردستانعراقوتحتحفاظتامنیتینیرویپیشمرگکومهله،
برگزارشــد.کنگرهباشــرکتنمایندگانمنتخبتشــکیالتهای
کومهلــهدرداخــلکردســتان)تشــکیالتمخفــی(،تشــکیالتهای
خارجکشــوروارگانهایمرکزیوتشــکیالتعلنی)تشــکیالت

پیشمرگ(برگزارشد.
برگــزاریکنگــرهدوازدهکومهلــه)کنگرهرفــرم(دورازانتظار
نبــود.بــهتاریــخ15فروردیــنمــاهکمیســیونتــدارککنگره،با
صدوراطالعیهایضمنفراخواناعضاوعالقمندانبهسرنوشت
اینجریانبهمنظوردخالتومشارکتفعاالنهآناندرمباحث
بهســازماندهیانتشــار“بولتنمباحثاتکنگره”پرداخت..تاقبل
ازبرگــزاریکنگــره،6شــمارهبولتنوچندینســمیناربحثدر
تشــکیالتعلنــیدراردوگاههــایمســتقردرکردســتانعراقو
ســمینارهایاعضــادرخــارجکشــوروهمچنیــندرارتباطمدام
باکادرهاواعضایتشــکیالتمخفی،تدارکسیاســیکنگرهدر
ابعادینســبتاگســتردهپیشرفت..شــمارههایاینبولتنتدارک
دربرخیازشهرهایکردستانتجدیدچاپودراختیارطیف
وســیعیقــرارگرفــت.میتوانگفتکهبخشمهمیازمســائلی
کــهایــنکنگــرهمیبایســتبدانبپــردازدبهصــورتمصاحبهبا
کادرهایرهبریومقاالتگوناگونکادرها،دوستانواعضادر

بولتنمباحثاتمنعکسگردید.
کنگــره12)کنگــرهرفــرم(ازســویهیاترئیســهموقت

74                                  مصوبات کنگره دوازده هم کومه له



وبــاســرودکومهلــه)ســرودبانگــهواز(ویکدقیقهســکوتدر
گرامیداشــتجانباختگانجنبشرهاییبخشمردمکردســتانو
مبارزیــنراهآزادیوسوسیالیســم،گشــودهشــد.بایــدگفتکه
برگزاریکنگرهمصادفبودبابیســتویکمینســالیادبمباران
شــیمیاییشــهرسردشتتوسطرژیمبعثعراقدرسال1366
کهطیآنصدهاقربانیوهزارانمجروحبرجایماند.کنگره
بااحترامویادقربانیاناینکشــتاربایکدقیهســکوتدر

آغازیکیازجلساتش،بهآنانادایاحترامنمود.
ابتــدامســئولکلبرگــزاریانتخاباتهــایکنگــرهگــزارش
انتخاباتهاراتقدیمکرد.کنگرهپسازاستماعاینگزارشبه
اتفاقآراآنراتائیدوصالحیتتکتکنمایندگانومشروع
بودنکنگرهرابهتصویبرســاند.ســپسهیاترئیســهرســمیت
کنگرهرااعالمنمود.بدنبالآنآئیننامهپیشنهادیبرایروال
کارکنگــرهبــهبحــثوتصمیــمنماینــدگانواگذارشــد.پساز
بحــثکوتاهــیآئیننامــهپیشــنهادیبــهتصویــبرســیدوهیات
رئیســهموقــتنیــزبــهعنوانهیاترئیســهدائموبــارایموافق

نمایندگانبهکارخودادامهداد.
دســتورجلســاتکنگــرهعبــارتبودنــداز:1_گــزارشکمیته
رهبــریبــهکنگــره2_برنامــهسیاســیکومهله3_اساســنامه
کومهله4_قراروقطعنامههایپیشنهادی5_انتخاباتکمیته

مرکزی
مبحثگزارشکمیتهرهبریمحورهایبحثمتنوعیرادرخود

میگرفتکهمستقیمابهکاروپراتیکواستراتژیسیاسی
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کومهلــهگــرهخــوردهبود.تیترهــایآنعبــارتبــودازنگاهــیبه
اوضاعکنونیجهان،تحوالتخاورمیانهوموقعیترژیماسالمی
ایران،مسئلهکرددرخاورمیانه،بررسیاوضاعسیاسیایرانو
کردستانوسرانجاموظایفآتیکومهلهدرپرتونگاهیانتقادی

بهگذشتهوهمچنینیکسالاخیر.
دربحثاوضاعجهانیبراینبرههتأکیدشــدکهدرتحوالت
دههیپایانیقرنگذشتهبافروپاشیبلوکشرقو“سوسیالیسم
توتالیتر”وپیروزیغربدرجنگســرد،ســیمایجهانوســیعا
دگرگــونشــد.ایــنتغییــراتبــرهمهشــئونسیاســی،اقتصادی،
اجتماعــی،دیپلماســیبینالمللــیوکشــمکشهایمنطقهایوحتی
اوضــاعداخلــیبســیاریازکشــورهانیزاثــراتدرازمدتیباقی
گذاشــت.بیمحابانظامناعادالنهکنونی،جاودانهرقمزدهشــد
وتز“پایانتاریخ”ازبلندگوهایهمهحاکمانســتمکشهمچون
ارکســتریهماهنــگنواختــهشــد.اماســریعاآشــکارگردیدکه
جهــان“یــکقطبــی”کماکانتضادهایبنیــادیراباخودحمل
میکنــدودربطــنخــودجهانچندقطبینوینیآفریدهاســت.
بحرانهــایاقتصــادیپــیدرپــی،هشــدارهایمکــررنهادهــای
بینالمللیدربابوخیمترشــدنســطحمعیشتمیلیاردهاانسان،
تــداومجنــگ،ناامنــی،عــروجتروریســمولشکرکشــینظامــیو
رقابتهایتسلیحاتینهچندانپوشیده،ناامنیوخطرجنگهای

داخلیومنطقهایراهنوزازبیننبردهاست.
درخاورمیانــهکــههمچنــانکانونبحرانهایمداومباقیمانده
است،سایهجنگهایموضعیومنطقهایگسترانیدهشده
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است.اینمنطقهکهبخشاعظمانرژیجهانرادرخودذخیره
دارد،بهجایایجادرفاهوآبادانی،رشدوترقیبرایاکثریت
بــزرگســاکنانش،جــزفقــر،عقبماندگــیوبتــداومحاکمیــت
رژیمهــایدیکتاتــور،چیــزیبــهارمغــاننیــاوردهاســت.معضــل
فلســطینواســرائیلالینحلماندهاســت.بنیادگراییاســالمیو
تروریســمکهبارویکارآمدنجمهوریاســالمیدربهمن57
خیزبزرگیبرداشت،خاورمیانهرادرناامنیعمیقترفروبرده
است.درکمترازسهدههیگذشتهچندجنگمنطقهایبزرگ
ویرانگــروتبعــاتآن،خاورمیانــهراهمــوارهدرآســتانهانفجــار
تــازهایقــراردادهاســت.یکــیازعلــلناامنیوگســترشترور
درخاورمیانهوجودجمهویاسالمیاست.جمهوریاسالمیاز
همانابتداباشــعار“صدورانقالباســالمی”بقاوموجودیت
خــودرادرایجــادناامنــیدرمنطقــهیافتــهاســت.پسازجنگ
امریکاعلیهعراقنیز،سیاستهاینادرستآمریکادرعراقاز
یکسووسیاسترژیمایرانکه“ماجنگباامریکارابهخارج
ازمرزهایایرانمیکشانیم”نقشجمهوریاسالمیبهروشنی
هــممبرهــنوهــمدرمــواردیتقویــتگردید.اکنــونجمهوری
اســالمیعامــلاصلــیومهمتریــنتقویــتکننــدهبنیادگرایــی

اسالمی،پشتیبانتروریسموناامنیدرخاورمیانهاست.
مســالهکرددرمهمترینکشــورهایخاورمیانه،کماکانالینحل
باقــیمانــدهاســت.ملــتکردبــهعنــوانبزرگترینملــتبدون
دولت،ازپسازجنگجهانیاولودراثرشکستامپراطوری

عثمانــی،عمــالدرمیــانکشــورهایایران،ترکیــه،عراقو
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ســوریهتقســیمشــد.مــردمکــردبــاشــورش،نبردوقیــاموطی
مبــارزاتبــزرگوکوچکبرایاحقاقحقوقملیخودجنگیده
اســت..درکردســتانعــراقدربهــار1991ودرنتیجــهیــک
موقعیــتمســاعدمنطقــهایوبینالمللیوحرکــتوقیاممردمی
ونبردمســلحانهپیشــمرگاناحزابسیاســی،برایهمیشــهنیروی
اشغالگررژیمحاکمازکردستانبیرونراندشدوسپسدولت
اقلیمکردستاندرسال1992ایجادشدوپارلمانونهادهای
حکومتیاشرامســتقرکرد..باســرنگونیرژیمبعثدربهار
2003حکومــتمنطقــهایکردســتاناســتقراربیشــترییافتو
نهایتــااصــلفدرالیســمدرعراقپذیرفتهشــدوحنکومتمحلی
تثبیتگردید.اینامردرمبارزاتملتکردبرایرهاییگامی
بهپیشبود.اکنوننیزمسئلهکردبهعنوانیکمسئلهومعضل
واحددرافکارعمومیبهرسمیتشناختهمیشود.مبارزاتخلق
کرددربخشهایآنازطرفیتهاوپتانیسلدموکراسیخواهی،
سکوالریســتیوپلورالیســتیوپشتیبانیمردمیبرخوردارند.در
ایــنســهدهــهجنبشهــایکردســتانیکــیازفاکتورهــایمدافــع
گســترشدمکراســیدرمنطقــهبودهانــد.هماهنگــیوهمبســتگی
مبارزاتــیمیــانجنبشهــایکردســتاندربخشهــایمختلــفبــا
درنظرگرفتــنویژگیهــایهــربخــش،بیشازهــرزمانیزمینه
واقعیتــرییافتــهاســت.جنبــشمردمکــرددرخاورمیانــهبنابه
موقعیتژئوپلتیکخودهمکاریوهمگامیبانیروهایترقیخواه،
دمکرات،سکوالروآزادیخواهرادردستورکارخودقرارداده
اســت.حفظوتقویتاینجنبهازحنبشمردمکردســتان
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درشــرایطیکهاینمنطقهدرآســتانهتحوالتیجدیدایســتاده
است،ضروریاست.

درصحنهسیاسیایران،جمهوریاسالمیراعمیقترینبحران
سیاســی،اقتصــادی،اجتماعــیودیپلماتیکــیدربرگرفتهاســت.
ایــنرژیــمبیــشازهرزمانــیدرداخــلبهرژیمســرکوبمردم،
کارگران،زنان،دانشجویانوملتهاوروشنفکرانتبدیلشده
اســت.جمهوریاســالمیلقــببزرگترینزنــدانروزنامهنگاران
راازآنخــودســاختهاســت.درســطحبینالمللــینیــزبــهرژیم
زنســتیز،ناقــضحقــوقبشــر،عامــلاعدامنوجوانــانوحامی
بنیادگرایــیوعامــلناامنــیوجنــگدرمنطقه،شــناختهشــده
اســت.درحالیکــهایــنرژیمازمنبعثــروتنفتیخودراتقویت
نمــودهاســت،فقــرومحرومیــتاقتصادیبهدلیــلالویتدادنبه
دســتیابیبهســالحاتمیوپیشبردنپروژهتقویتبنیادگرایی
اسالمیوتروریسم،شرایطفوقالعادهدشواریرابرمردمخود
تحمیلکردهاست.تورموگرانیوبیکاریودرنتیجهگسترش
نامالیمــاتاجتماعــیومعضــالتویرانگر،عرصــهرابرزندگی

میلیونهاخانوادهایرانیتنگکردهاست.
امــاآنچــهســیمایایــرانکنونیراترســیممینمایــد،دگرگونی
روشــندرتوازنمیانحاکمیتومردمبهنفعدومیهاوتوان
آنهاســت.اکثریــتعظیــممردمتوهمیبهاینرژیــمندارند.این
توازنآشکارابههمخوردهاست.جنبشکارگریایرانباعروج
جنبــشنویــنســندیکاییومبــارزاتاســتوارکارگــرانشــرکت

واحــدونیشــکرهفــتتپــهتــوانبیشــتریبــهجنبشهــای
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اجتماعــیدرایــراندادهاســت.جنبــشوحرکــتزنانباوجود
ســرکوبشــدیدوباوجوداینکهجســدفعالینشدرزندانپس
ازســاعاتی“کشــف”میشــودوزندانیکردنومحکومیتمکرر
چهرههــایمبــارززناندردســتورکارمقامــاتقضاییوامنیتی
رژیــمقــراردادرامــاهمچنــانبــهجلــوگامبــرمــیدارد.جنبش
ملیتهــایایــراندرآذربایجــان،کردســتانوخوزســتانوغیره
جهشیبهخوددیدهاند.جنبشدانشجوییازتأثیرنفوداصالح
طلباندولتیرهاشدهوطیدورهسرکوباحمدینژادبیشاز
گذشتهظرفیتوپتانسلمبارزاتیاشرانشاندادهاست.حضور
جنبشهایاجتماعیوهماهنگیمیانآنانوحمایتودفاعاز
چهرههایاینجنبشها،پدیدههاینویندرصحنهسیاسیایران

هستند.
ماجراجوییهاینظامیوهســتهایجمهوریاســالمیدرمنطقه
خاورمیانــهوتشــدیدســرکوبدرداخــل“راهحــل”رژیــمبرای
نجاتازموقعیتدشــواریاســتکهدرآنگرفتارآمدهاســت.
اصراررژیمبرتداومپروژههستهایعاملاصلیناامنیوجنگ
وکشــاندننیروهــاینظامیولشکرکشــیبهمنطــهخاورمیانهو
گســترشســایهجنگبرایراناســت.“جمهوریاســالمیاتمی”
اساســاعلیــهمــردمرنجدیــدهوجنبشهایاجتماعــیخواهدبود.
جمهــوریاســالمیدرپــروژههســتهایاساســابــهمعاملهبرســر
موجودیــتخــوداصــراردارد.کومهلــهبــهعنــوانیــکپرنســیپ
اعالممیداردکهمخالفلشکرکشــینظامیوتحمیلیکجنگ
ویرانگــربــرمــردمایراناســت،امــاجمهوریاســالمیرا
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مســئولاصلیاینناامنیوهرجنگاحتمالیمیداند.جمهوری
اسالمیتنهاخطریداخلیعلیهیکجامعه70میلیونینیست،
بلکهخطریمنطقهایاســتکهســهدههاســتباتهدیددیگران
درمنطقــهموقعیــتخــودراحفــظکــردهاســت.کومهلــهازراه
حلهــایدیپلماتیــکبــرایحلبحــراناتمیدفــاعمیکندودر
عینحالجامعهجهانیرافرامیخواندکهبرایمعاملهبارژیم
اســالمی،بهپایمالکردنوســیعحقوقبشر،سرکوبجنبشهای
مردمــی،مدنــیواجتماعــیامــکانندهنــد.دفــاعازجنبشهای
اجتماعیوبهانزواکشــاندنبیشــتراینرژیم،مســاعدترینراه

برایعقبنشینیبهجمهوریاسالمیخواهدبود.
کومهلــهدرصحنــهسیاســیایــرانفعاالنــهایفــاینقــشخواهد
کــرد.تقویــتجنبشهایاجتماعی،پیوندبانیروهایترقیخواه،
سوسیالیستودمکراتوتالشبرایایجادیکجبههدمکراسی
خواهی،محورسیاســتمادرصحنهسیاســیایرانخواهدبود.
بربستراینشرایطواعتقادبهاصولدمکراسیکنگرهتأکید
نمودکومهلهبهشــرطیواردهرائتالفاینچنینیخواهدشــدکه

حقملتکردبهروشنیودمکراتیکاعالمشدهباشد.
درمبحثبررســیاوضاعسیاســیکردستانایران،تأکیدشد
کهتداوماشــغالگریجمهوریاســالمیوســرکوببیبندوبار
نتوانستهاستارادهمردموجنبشملیودمکراتیکخلقکرد
راسســتکند.آنچهمیبینیمگســترشجغرافیایمبارزهملی
مردمــیوآزادیخواهــیدرکردســتاناســت.رشــدخودآگاهــی

ملــیوکســبپتانســیلهــاینویــنمبارزاتــیومردمــیو
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عدالتخواهانهدرجنبشکردستانعیرقابلانکاراست..درعین
حالباتحوالتاقتصادیوسیاسیواجتماعیدرکردستان،این
جامعــهبیشازگذشــتهظرفیتهــاینوینیبرایحرکتجنبش
هــایاجتماعــیومردمیکســبکردهاســت.مبــارزاتکارگران،
زنــان،پدیــدهنوینجنبشروشــنفکریودانشجوییکردســتان،
تشکیلنهادهایدمکراتیکوخودجوشمردمیدراغلبشهرها،
بــهکردســتانوجنبشملــیودمکراتیکآنجنبههایبهمراتب
مدرنتر،مترقیتر،دمکراتیکترومردمیتریرادادهاست.

سازماندهیورهبریجنبشملیودمکراتیکمردمکردستان،
ایجــادائتالفهــای تقویــتهــمکاریمیــاناحــزابکردســتانی،
مبارزاتــیمیــاناحــزابتاتشــکیلیکجبههکردســتانیوســیع،
گامبرداشــتنبهســویجنبشهایاجتماعیوتشــکلهایمدنیو
برقراریپیوندهایتعریفشدهومبارزاتیباآنان،دخالتآنان
درتصمیمگیریهایسیاســیمربوطبهمردمکردســتان،تقویت
تشکیالتهایمخفیوباالبردنظرفیتهاوتواندخالتوحضور
آناندرحرکتهاوجنبشهایاجتماعی،تفویضاختیاراتبرای
ادارهامورخودشــان،تالشبرایایجادهمکاریوســیعووحدت
مجــددصفــوفکومهلــهوبازتعریفیازوظایفیکجریانچپ،
سوسیالیســتیوکردســتانی،محــورسیاســتهاواولویتهــایمــا
راتشــکیلمیدهد.گامبرداشــتنبهســویجنبشهایمردمیو
اجتماعی،تقویتوگســترشتشــکیالتمخفی،برقراریمناسبات
وپیوندهــایعمیــقبــاهمــهتشــکلهاونهادهایمردمــی،جوهر
سیاستوجهتگیریهایکومهلهرادربرمیگیرد.پیوند
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بابخشهایدیگرجنبشکردستانواحزابسیاسیشان،تالش
بــرایتقویــتدســتاوردهایمردمکردســتاندرهــربخشآنو
عــدمدخالــتمســتقیمدرامــورداخلــیآنهاضمــنحفظموضع
انتقــادی،باالبردنســطحروابــطدیپلماتیکدرعرصهجهانیو
تحکیمدوســتیباجریاناتدمکرات،ترقیخواهوسوسیالیســتو
حضورفعاالنهکومهلهدراینعرصه،ازاهموظایفتشکیالتهای

کومهلهخواهندبود.
پسازاســتماعگزارشکمیتهرهبری،کنگرهبهبحثپیرامون
ایــنگــزارشپرداخــتوبابحثحاضریــنواظهارمالحضات
وپیشنهاداتشــان،گزارشکمیتهرهبریکاملترگردید.نهایتا

کنگرهقریببهاتفاقآرااینگزارشراتاییدکرد.
مبحثدیگرکنگره“برنامهسیاسیکومهله”بودکهمتناولیه
وپیشــنهادیآندرروزاولمیاننمایندگان،توزیعشــدهبود.
اینپیشنویسمباحثاتگرمسیاســی،فکریواســتراتژیکیرا
دامنزد.کنگرهدراینمبحثشاهدبحثوجدلگرم،رفیقانه
وصمیمانــهایبــودکــهبلوغفکریوسیاســیوتجربهچنددهه
کارومبــارزهرادرخــودمنعکــسمیکــرد.درایــنبرنامهخط
مشــیسیاســیمــادررابطــهباهمهمســائلاجتماعــیوامروزی
جامعهکردســتانبهروشــنیترســیمشــدهاســت.همبرخصلت
عدالتخواهانهوسوسیالیســتیکومهلهدرتباینبادمکراســیو
پلورالیسمتأکیدشدهاست.همتصریحشدهاستکهکومهلهیک
حزبکردستانیومبارزراهرهاییمردمکردستانوبهتبعآن

حــزبرهایــیملیاینمردماســت.پــسازمباحثاتبرنامه
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سیاســیدرکنگــرهبــهتصویبرســیدوبــرایتکمیلوتدقیقو
اصالحاتالزمیککمیسیونمنتخبدرکنگرهمأمورگردیدتا

آنراانتشاردهد.
درمبحــث“اساســنامه”نیــزمباحــثکنگــرهدرخــورتوجــهو
پردیالوگوبحثبود.متناولیهاساسنامهنیزچندهفتهپیشتر
توزیــعشــدهودرچندیــنســمیناربــهبحــثگذاشــتهشــدهبــود.
بــههمیــندلیــلدرمباحثــاتمربــوطبــهایندســتورکارکنگره،
پیشــنهاداتواصالحــاتبــهصــورتکتبیتقدیممیشــد.همگان
براساسنامهایدمکراتیکمربوطبهحزبیمبارزهجوومنضبط
تآکیــدمینهادنــدودرراســتایتغییــراتمنــدرجدراساســنامه
بــهتکمیــلآنمیپرداختند.درایناساســنامهبــهصورتواضحی
بــرافزایــشاختیاراتتشــکیالتهایمحلیتأکیدشــدهاســت.به
خصوصدســتتشــکیالتهایداخلکردســتانبــرایادارهامور
خودبازشــدهومکانیســمهایدمکراتیکبرایفشــردهترنمودن
رابطــهرهبــریوبدنــه،مشــارکتبیشــتراعضــاوکادرهــادر
سرنوشتسیاسیشان،برایکنترلوحسابرسیوتثبیتنهادها
ومؤسســاتپایدارحزبی،تعریفشــدهاند.اساســنامهنیزاتفاق
آراینماینــدگانراازآنخــودکــردودرایــندســتورنیــزبــه
کمیســیونبرنامهاختیاردادهشــدتااصالحاتنهاییرادرآن

بگنجاندوآنراانتشاردهد...
دستورجلسهدیگرکنگرهقرارهایپیشنهادیبودکهمجموعهای
پیشــنهادوقرارازســوینمایندگاندرعرصههایگوناگونبه
کنگــرهارائــهوبهتصویبرســیدندکهدرســندمصوبات
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کنگرهچاپوپخشمیگردند.
مبحثپایانیکنگره،انتخاباتکمیتهمرکزیبود.دراینمبحث
کنگرهبرضرورتوجودیکرهبریوسیع،جوانگرا،متعهدبه
مصوبــاتکنگــره،مبارزهجــووملیتانتودارایپیوندهایعمیق
سیاســیومبارزاتیبامردموتشــکیالتتاکیدداشــت.دراین
مبحــثضمــنبررســیانتقــادیکاررهبریکومهلهدرگذشــته،
انتظاراتمردموجنبشکردستانازچنینرهبریبهروشنی

بیانگردید.
نهایتــاکنگــرهبــااصــراربــریــکرهبریوســیعوبــاحضور
کادرهایتشــکیالتهایمخفی،تشــکیالتپیشــمرگوتشــکیالت
خــارجکشــور،انتخاباتــیدمکراتیــکراســازمانوپیــشبــرد.
آمادگیشمارقابلتوجهیبرایکاردررهبریکومهله،آمادگی
شــماریازکادرهــایجــوانبــرحضــوردردایــرهایــنرهبری،
انتخابــاتکمیتــهمرکــزیرانیزبهتالشــیمجدانهبرایوحدت
عمومــیکومهلهتبدیلکرد.پروســهنــهچندانطوالنیانتخابات،
انســجامرایگیــریونتایجآننشــاندادکــهمباحثچندروزه
کنگــرهوحــدتنظروعمــلالزموضروریرابرایکومهلهکه
درشــرایطحســاسکنونیبهراســتیحیاتیاســت،تامینکرده
اســت.درمیــاناعضــاوکادرهایتشــکیالتمخفــیتعدادیبه
عنــوانعضــواصلــیوعضــوجانشــینکمیتــهمرکــزیدریــک

پروسهخاصوباحفظمالحظهامنیتیانتخابشدند.
ایــنکنگــرهکــهروحرفرمونقدپویاازگذشــتهوکاســتیها

برآنحاکمبوددرفضاییپربحثودیالوگوجدلهای
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سیاســیونظریگرمودمکراتیکوباجهتگیریپیوندهای
سیاســیومبارزاتــیعمیقتــربــهتودههــایمــردموجنبشهــای
اجتماعــیوباالبــردنظرفیتهایمبارزهجویانهدررهبریودر
کلســاختارحزبــیبــهکارخودپایــانداد.ورفقایبخشهای
گوناگــونودرمیــانتعهــداتمبارزاتــیمشــترکبهمحلکارو

زندگیشانبرگشتند.
کنگرهپساز5روزکارفشردهوجلساتجانبی،عصرروز
شنبه15تیرماه1387درجلسهاختتامیهباحضورشماریاز
دوستان،پیشمرگانوهوادارانکومهلهبهکارخودپایانداد.

کمیتهمرکزیکومهلهزحمتکشانکردستان
18تیرماه1387_8ژوئیه2008
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